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ΕΧΟΕΚΡΤΑ ΗΙδΤΟΚΙΟΑ

ιυδδυ

ΙΜΡ. 00Ν8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟαΕΝΙΤΙ

ΟοΝίΈΟΤΑ
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ϋ. ΡΗ. Β0138ΕνΑ1Ν 0. ϋΕ ΒΟΟΚ ΤΗ. ΒϋΤΤΝΕΚ-ΨΟΒδΤ

νοί» II ΡΑΒ8 Π
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ΑΝΤΟΝΙϋδ ΟΕΚΑΚΒϋδ 11008

ϋ8ϋ8 ΟΟΙΧΑΤΙΟΝΕ 00ϋΙ0Ι8 ΡΕΙΚΕ80ΙΑΝΙ Α

ΤΗΕΟΒ.ΟΒΟ ΒϋΤΤΝΕΕ-Τν0Β8Τ ΟΟΝίΈΟΤΑ

ΒΕΚΟΙΛΝΙ

ΑΡϋϋ ΤνΕΙΌΜΑΝΝ08

Generated on 2013-12-12 17:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ΜΟΜΧ

Generated on 2013-12-12 17:44 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Generated on 2013-12-12 17:44 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ΕΧΟΕΒΡΤΑ ΗΙ8Τ0ΚΙ0Α

ίυββυ

ΙΜΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ

ΟΟΝΓΕΟΤΑ

ΕΰΠ>ΕΕΓΝΤ

ϋ. ΡΗ. ΒΟΙδ&ΕνΑΙΝ 0. ΒΕ ΒΟΟΚ ΤΗ. ΒϋΤΤΝΕΚ-λνΟΒδΤ

νΟΙϋΜΕΝ II

ΕΧΟΕΚΡΤΑ ΡΕ νίΚΤϋΤΙΒϋδ ΕΤ ΥΙΤΙΙ^

ΡΑΚ8 II
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Ργ&θΜιο.

Ό53

ν-

ϋητα Γβοβηδίοηβπο Εχοβι'ρίοπιηι άβ νϊΗ,αίίΙ>α8 βί νίίϋβ βχ Ιοδβρίιο,

ΘβοΓ^ίο Μοη&οΙιο, ,Ιο&ηηβ Μ&ΙαΙ&, «Ιο&αηβ Αηίίοοίιβηο, ϋίοάοΓο,

Νϊοοί&ο ϋ&ηι&δοβηο ρΙ&ηβ &&8Οΐαί&ια ΤΙιβοόίοπίδ ΒαβΐΐηβΓ-

Ψο&βί &ά οΜοίη&ηι ί3φο£Τ&ρΐιίι;&πι ππδίδδβί, ρΓ&βπι&ΐαΓ& βίαδ πιοΓδ,

ςπ&β &οοϊάίΐ άίβ 2. πΐ. 8βρίβπΛπδ &. 1905, ρΓοΜ&πίΐ φίοππηηδ οβίβ-

ΓΪ8 πίΑηαηι &άηιονβΓβΐ.») ΟοβρβΓΗ,ΐ φίίάβηι βχ &ηοίοπιηι βχοβΓρίοπιαι

νβίβπ&αδ βάϋίοηί&ηδ ρΓ&βδβΓίϊηι Τ&αοΙιηίΐζί&Ηϊδ ρ&Γίβδ βάβηά&δ βχ-

οϊάβΓβ βί ρ8^ϊπίθ &ΐ1>ίδ ίί& β^^ΐαΐίη&Γβ αί ίη ϋδ &Ιίφιίά δρ&ΐίί δηρβΓ-

β8δβΐ αΐή &ρρ&Γ&ίηπι οπίϊοαπΐ Ηδοπ&βΓβί — φίοά ί&ΟβΓβ 118ς[11β &ά

Οίοηίδ βοΙο^&ηι 250 ρβιτβχί ί —, δβά ηπΙΙ&ηι β&πιπι ρ&^ίη&πιπι ς[αβ.3

βϊΜ ίΓ&οί&ηά&8 ρ&Γ&νβΓ&ί Γβοβηδίιίΐ ηβςριβ &άηοί&ίίοηβπι οΓϊίίο&ηι

&άίβοϊΐ, αΙΙ&ηι.

Εχβί&β&ΐ ΐ&ηίαηι βοΙΙειίϊο οοάϊοίδΡβϊΓβδοϊ&ηί &ηηο 1893 "^"ί^""

ά ΒηβΙΐηβΓο-ΤνοΙίδί ί&οί& βί ςαοά &ά Μ&ΓΟβΙΙίηαηι ΤΙιαογάϋβηι οίβηί

Χβηορ&οηΐβηι &ποίοπιηι ίη Ιι&ο &ΙΐβΓ&δβοαηάίνοΙαηιϊηίδρ&Γίββάίίοπιηι

&ίίϊηβΐ &ηηο 1904 ΓβίΓ&αί&ΐΆ (οί.Ρ&Η,. I. ρΓ&βί,ρ. XX), ςρι&ηι νϊάο& ηιϊΙιί

ρβΓίίαίη&ηίΐβΓ ηύβηά&ηι ρβπηίδϊύ. Νοη ί&ηιβη ίηίβ£Γ& εοΙΙ&ίίο ϊηΐβΓ

δηρρβίΙβοίϋβηι ΙίΐίβΓ&π&ηι νϊπ άβδίάβΓ&ίίδδίηιί Γβρβπίΐ ρσύηϋ» ίί&

αί ηηηο άβδίηί ςα&δ &ά ηιαΙΐ& βχοβΓρί& β Ο&δδίί ϋίοηίδ ορβΓβ βχ-

ίΓβπιο δηηιρί* β ΡβίΓβδοί&ηο &ώιοί&δδβί άίδΟΓβρ&ηίβδ δοπρίαΓ&β.

ΑδοπρββΓ&ί βηίηι ΡβίΓβδοϊ&ηί Ιβοίίοηβδ ρ&Η,ϊηι βχβπιρί&π&αβ ΙοδβρΜ,

&βΟΓ£Π, οβΐβΓοπιπι, ρ&Γίίηι ΕχοβΓρίοπιηι βάίίίοηί ν&Ιβδί&π&β. Οίπη

&αίβηι βχβπιρΙ&Γ ιρο αβηδ βΓ&ΐ Ο&δδϋ ϋίοηίδ βάίίίοηίδ ΌίηάοΓίί&η&β

ίοπά ςη&Γίί ηοη ϊητβηίηηι δίί, ίηάβ & ϋϊοηίδ \ΐ\>Γο ΙιΧΙ, αΜβ Με

ίοηιαδ ίηοϊρϊί, β& ρ&Γβ ί&ηίαηι οοΙΙ&ίίοηίδ φί&πι ν&Ιββϋ βάίίίοηί

&8οΓϊρ8βΓ&ί δβΓν&ΐ& βδί. Κβ8ί3Ι>&ΐ ϊ£ίί11Γ ϋί <ΐ11&β ΛβδίάβΓίΙΓΘΙίΐίΙΓ ϊρδβ

δαρρΙβΓβπι. ΙηΐβΓοβάβηίβ ΜίηίδΐΓο ςαί Γβ&αδ ίαίβππδ &ραά ηοδίΓ&ίβδ
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ρΓ&ββδΐ, ίαν&ηίβ ν. ο. Ηβηποο Οηιοηί, οοάβχ ΡβίΓβδοϊ&ηαδ νβΓβ &ηηί

1) ϋβ Βπβίίηβπ-'ϊνοββί νίΐα βλ βοήρίϊ8 οί. β& ήπ&β πιβπιοτϊαε ίτ&άϊάβππιΐ

Εά.ινίη Ρ&ίζϊ^, Βγζα/η,ίχη. ΖάίβοΚτ. νοί. χτ ρ. 513 β^., Ργ&πο. ΡοΙ&ηά, Βίο-

ρταρΗ. .ΊάΗτΙη«& γ. ΑΙΐετίντηβί. Vο1. χχχπ (1909) ρ. 132—140.

203891

VI

ΡΓ&βί&ΐϊο.

1909 θΓοηίη£&ηι &ά οίοΙίοίηβο&πι ηηίνβΓδίΐ&ίίδ βχϊηιϊ& ΐϊΙ>βΓ&ΐίί&ίβ

χαϊΙιί αιίδβηδ βδί, οαηι ς[αο β& οοηίπΙϊ (χαοπιηι οοΙΙ&ίίο & ΒαβίίηβΓο-

ν^οοδί ί&οί& ρβπβΓ&ί, ηβηιρβ β Ο&δδίο ϋίοηβ βχοβι'ρί& 164—176,

179, 181, 183—187, 189, 190, 194—210, 211 (ίηάβ Ά § 10),

212 (ίηάβ & § 5), 213—234, 239—241, 250 (ρ&Γίίηι), 251, 254,

255, 258, 264, 268, 297—299, 311 (ίηάβ & ο . 34 § 5), 320,

323—326, 329, 330, 354, 355, 362—364, 367, 387, ρΓ&βίβΓβ& ϊηίίί&

βχοβΓρίοπιηι 274, 351, βί βχίΓβηι&δ ρ&ιΊβδ βχοβΓρίοπιηι 275, 282,

284, 285, 286, 294, 327, 335, 346, 366.

(^α&β ίη η&ο δβοηηά& ρ&τίβ οοηίίηβηίηΓ βχοβΓρί& ρΙβΓ&ςαβ ί&πι

&ηίβ Βαβίΐηβπιηι-ΤνοΙ>8ί &Ιί& &\> &Ιϋδ οηηι ΡβϊΓβδοί&ηο οοΙΙ&ί& βΓ&ηί

(οί. Ρ&Γ*. I ρΓ&βί. ρ. XX), ρΓ&β οβίβπδ & ^Ηο ΤνοΐΐβηΙ)βΓ§:, ςηί

ΗβΓοάοΐβ&β Ιβοίίοηβδ βάίάίί ίη ρΓΟ§ι'&πιηι&ίβ £γηιη&δϋ ΡΥ8ηοο£&ΙΙϊοϊ

ΒβΓοϋηβηδίδ &ηηί 1862, ςαβηι ϋοβίίαπι πηΜ ηοη ρΓ8βδίο ιαίδδβ ν&Ιάβ

άοίβο, ΡοΙ^οί&η&δ ΗηΙίδοΜο ηίβηά&5 ηιίδίί. Ταηι, ςηοά Βαβίίηβπιηι-

'\νοΐ>δί ία^ίδδβ νίοΙβίηΓ, ΙιαάΌνίοηδ Μβηάβίδδοηη Αρρί&ηβ8 βί

Βίοη^δί&η& ρβιΊαδίΓ&νϊΐ ηιβδδβπιςηβ δη&ηι ίη Μηδ. Κηβη. Ν. 8.

ί. XXXVIII (&. 1883) ρ. 126 δςς. ρηοΙϊοϊ ϊαπδ ίβοίΐ. Όίοηβ& ροδί

Ε. 6γο8 βί Ο&ΓοΙηηι άβ Βοογ άβηαο οοηίαΙίί ϋΓδαΙηδ Ρηϊΐϊρρα8

Βοϊδ8βν&ϊη, άβηίςηβ ΡοΓ^βϋ Ιοοηπι ηηαηι (XXVII 16, 5) β

ΡβϊΓβδοϊ&ηο Γβδίίΐαίΐ Μϊοη&βΊ ΚΓ&δοηβηϊηηϊΙίον (Ηβτιηββ 1902,

ρ. 489 8β.)' ϋΙ>ί νβΓο ίη ΡοΙ^ίο, Όίοηγβίο, Αρρί&ηο, ϋίοηβ,

η&ιη ΗβΓοάοΐβ& ΤνοΐΐβηΙ>βΓ£ϋ ππΜ ηοη ίηηοίηβπίηί, ίηίβΓ βοδ ςηοδ

άίχϊ νίΓοδ άοοίοδ βί Βαβίίηβπιπι-Τνο&δί ίη &ίίβΓβηάίδ Ρβίι"βδοϊ&ηί

Ιβοίίοηίοηδ άίδοΓβρ&ηίϊειβ οοίίηβΙ>&ηί — βτ&ηί &ηίβηι ηοη ρ&ηο&β —,

ίρδβ οοάίοβηι &άϋ, αΐ δίοηίη ηιβ &1ο ίΙΙίδ <ϋίίβπ'β νίάββί! πιίηί ΟΓβάί

νβϋπι. ϋβηίςηβ αΜ άβ Ιβοίίοηίβαβ & Βηβίίηβπ>-'ννοΙ>δί ά&ίίδ άηΙ)ί-

ί8ίίο ππηϊ &ΐίφί& άβ ο&ηδ& δηοοΓί& βΓ&ί, ΡβϊΓβδοϊ&ηηηι άβηαο ίηδρβχϊ.
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8βά βίί&ηι &Ιϊαδ οοάβχ ίΓ&οί&ηάηδ βΓ&ί. ϋβίβχβΓ&ί βηίηι ΒαβίίηβΓ-

Ψοοδί Ιίοπιηι ίη οίοΙίοίηβο& Ρ&πδίβηδί Ι&ίβηίβηι, ίη φ1ο 8&ΐ ηι&δια»

ίηάβ &ϊ) βχίία &ηηί 1631 ηδςαβ &ά ηιβηδβηι ΝονβπαοΓβηι ίβΓβ &ηηί

1632 βχοβΓρί& β Μ&Ι&Ι& οηιηί&, ηιηίί& βίϊ&ηι β ϋίοάοίΌ βί ϋίοηβ άβ-

δηηιρί&, β ΡβϊΓβδοϊ&ηο άβδοπρδβΓ&ί, ν. Ρ&Γί. I ρΓ&βί. ρ. XV 8ς[. Ηαϊπβ

οοάϊοίδ ν&ή&δ Ιβοίίοηβδ 8ά Μ8Ι8Ι&ηι βί ϋίοάοι.ηηι ρβΓίίηβηίβδ οοηι-

ρβηάίο 8α ηοί8ί&§ ΒηβίίηβΓ-Τνο&8ί &ρρ8Γ&ίηί οπίϊοο &άιϋϋί, οοΙΙ^ϋο

8ϋίβηι ΒίοηβοΓαηι ροδί βίηδ ηιοιίβηι ηοη ίηνβηί& βδί. ^α8ρ^ορίβ^

βίϊ8πι ηί ηϊο οοάβχ ηηηιβΓο 2550 δί§'η8ίηδ ΘΓοηίη^8ηι ππΙιί ίιειηδ-

ηιίίίβΓβίαΓ ρβίϊνί, ςη&ηι νβηί&ηι ίηίβΓΟβάβηίβ ςαβηι δηρΓ& άίχϊ ΜϊηίδίΓο

ΗοβΓ&ϋίβΓ ηιίηϊ άβάβπιηί &ηιρΙίδδίπιί ΙηηΙίοΐΙιβο&β Ρ&πδίβηδίδ ρι&β-

ίβοίϊ. ΟοηίηΙϊ ϊ^ίΐαΓ οηηι βο ρ,α&β βχΙιίϋβί βχοβι'ρΐ& Όίοηβ& 71—119

ΡΓ&β&ΐίο.

νπ

(Μ. 46* — 58Γ). Ιη οίί&ηάίδ 8&ΐπί&8ϋ Ιβοίίοηίοηδ ρ&γοίογ ίίιϊ ηα&ηι

ΒαβΐΐηβΓ-\νοΙ>8ί, η&ηι ίη αηίνβΓδηηι β&δ δοΙ&δ &ρρ&ι-&ΐαί ίηδβπιί ςα&β

&ηΐ οβΓί&β βηιβηά&ίίοηβδ βΓ&ηί &α£ &Ιίςα& άβ ο&αδ& ηοί&ΐα ϋ^η&β

νίάβΙί&ηίηΓ, ϊίδ ςα&β ΠΙβ νβΙ ηι&Ιβ β ΡβϊΓβδοϊ&ηο άβδοπρδβΓ&ί νβΙ

ρΓ&νβ βΙοο§ΐί&νβΓ&ΐ δίίβηίίο ρΓβδδϊβ.

ΡΓ&βίβΓ οοάϊοβηιΡβίΓβδοί&ηαηι &ΐίβπιηι ίοηίβηι βχδίαΓβ βχοβΓρίοπιηι °β 5η|<ί* ί1ίβΓ0

, , . .... 0 . , βΐοβΓρίοηπιι

περί αρετης χαΐ χαχίας, β φίο ίδ β&βρβ οοΓΠ£1 ροδδίί, ηβπιρβ 8ιπα&ηι ιοπίβ

ςαϊ Ιιηηο ίίΐαίαηι ρΓ&β οβίβήδ οοπιρίΙ&νβπί, ΪΆτα νίάίΐ ν&Ιβδίηδ, ίά-

ςαβ βχ &ρρ&Γ&ίη οπίϊοο αίπηδίιαβ ρ&Γίίδ ηηίηδ νοΐηηιίηίδ βνίάβηίίδδίηιβ

&ρρ&Γβί. 8βά οηηι, φίοά &Α &αοίοΓβδ Ιιαία» δβοηηά&β ρ&Γΐίδ &ίίίηβί,

άβ ^Ιοδδίδ ϋίοη^δί&ηίδ, ΡοΐγΙ)ί&ηί8, Αρρί&ηβίδ, Οίοηβίδ ς[α&δ β ίίίαίο

ηοβίχο 8αίά&3 Ιι&ηδβπί ί&πι ηηΐΙ& δίί ίηίβΓ νίΓοδ άοοίο8 άηοίΐ&ίίο,

&ΠίβΓ δβ Γβδ η&οβί οηηι ΗβΓοάοίβίδ, Τηαο^άϊάβίδ, Χβηορηοη-

ίβϊδ, άβ φίίοηδ εκίΙιαο ίηοβΓίηηι ηίΓαπι βχ ϊρδίδ δοπρίΛποηδ αα βχ

βχοβΓρίίδ Οοηδί&ηίϊηί&ηίδ & δηίά& δηηιρί&β δίηί. ^αοά 81 ίηνβδίί-

£&Γβ νβΙίδ, ηοο· ροίίδδίπιαηι &ίίβηάβηάηηι βδί, ηαηι ίοί-ίβ β& φι&β ίη

βχοβΓρίίδ βοΙο^&πηδ &άάβηάο άβηιβηάο ίΓ&ηδροηβηάοηιαΐ&νβπί, ίΐϊάβηι

&ραά δαϊιίειηι Ιβ^ειηίαΓ, ρΓ&βίβΓβ& νίάβηάηηι, &η Ιβοίίοηβδ βοΙο^ίδ

ρΓορπ&δ βί ίη ηαΙΙο οοάϊοηηι ς[αί Βαοίοηιηι ορβΓ& ίηίβ£Γ& δβΓν&νβπηί

οθνϊ&8 δαίά&δ φίοςαβ ρΓ&βοβ&ί.

8αϊά&β &ηίβηι βχβηιυί& ΗβΓοάοΐβ&')— &εο άβ ϋδ ί&ηίηηι ο«5ι»ι<ί8β«χβ!η.

ςα&β, οηηι βίι&ηι ίη ίιίηίο ηοβίπ> Ιβ^&ηίηΓ, &ηί βχ ηοο &αί δίνβ βχ

ΗβΓοάοΐο ίρδο δίνβ &Ιίαηάβ (&Ιίοδ ίίΐηίοδ Οοηδίαηίίηί&ηοδ νβΙ ΐβχϊο&

ραί&) δϋπιρί& βδδβ ροδδηηί — οηηι βχοβΓρίίδ οοηιρ&Γ&ηίί &ρρ&Γβί δβχ

βχβηιρΐ& ρίΌοηΙ άηοίο ίίηχϊδδβ β ίίΐηίο ηοδίίΌ, ηοη οοηδίαΓβ άβ φί&ί-

ΐαοΓ, ηηηηι ηίΙιίΙ οηηι βο οοηιηιηηβ η&οβΓβ. Εχ βχοβι'ρίίδ βηϊηι άβπ-

ν&ΐ&β δηηί §ΐοδδ&β η&β:
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1. 8αϊά. ν. Κΰρος* (ρ. 473, 12—17 βά\ ΒβΓηη&Γά^) βχ βχ-

οβΓρίο 20 (ρ. 10, 19—22 ηηίηδ βάίίίοηίδ, ΗβΓοά. III 89 βχίΓ.).

ρ. 10, 19 ρΓο ΗβΓοάοίί διά δέ ταντην την έπίταξιν τον φό*

1) Αη ^'α1^τ1Β ΑΥοΗβη^βΓ^ ϊη ρΓο^πιηιπι&ίβ βυρΓ& Ιαηάαίο άε πιΐίοηβ ςπ&β

δυϊάαβ £1ο88ίβ Ηβτοάοίβίβ οππι βχοβΓρίίδ ίηίβΓοβάαί άίβρυίανβπΐ, πιβ ςπϊ Ιιαηο

Ιί1ιβίίαπι ηοη νϊάβήηι ηββοίΓβ άοίβο. Ηβηήοηβ νβΓο 8ίβίη, ςηϊ ΡβϊΓββοϊαηϊ Ιβοΐίοηββ

α ^ΓοΙΙβηΒβΓ^ίο βάίΐο8 οο^ονϊ88βί, 8ηϊάαβ βοπρίπτω ϊη αρραΓ&ίη άϋί£βηίβΓ Γβ-

οβηβηϋ, ΡβίΓββοϊαηηηι Ιαυά&Γβ ρίαηβ βηρβΓββάίΐ, οηϊ Γ&ϋοηϊ οοη^πιίί ϊυάίοίυηι

ςηοά άβ βίπβ &ηοΐοιϊΐ&ΐβ ΐπ1ίί Ρπιβί. ρ. XVIII: (Ιοοοβ Ηβτοάοΐβοβ) ,,βοηΐυ,Ηΐ ηιαρετ

ναχτ&ίαίΐηιφίΐ Ιβοΐίοηυ,πι βάίάχί ηιαίοΗ άίΙίρβηΗα φιατη /ηκία Ιι7Μμη ΥίόΙΙβτΛβτρ.

ηβο εηχτη /βτβ φινφίαπι χηάε αά ααρβηάαηι ίΙΙνβίταηάαηινε &πρεΙΙεΜΙβτη αήΗοαγη

ρΓονβηίΙ, {νχίφ»ε βοάεχ, νηάε Ιοά χΊΙχ άε&οΗρΗ ί»ηί, βχ βο ^βηετβ φιοά ηνηβ

ΑΒΟ τβρΓαβιβηίαηί". Νοτίββίηπιβ ΗβΓοάοΐί βιΙίΐοΓ 0&Γβ1η8 Ηηάβ άβ ηίβ βχοβΓρίίδ

ηβ ηιβηίίοηβηι ςαϊάβπι ίαοίΐ.

νπί

ΡΓ»βίβΐίο.

ρον χαΐ παραπλήσια ταύτη άλλα λέγονσι Πέρσ α ι βοΐΟ£&Π118 άβ-

ιίίί: δτι διά τήν έπίταξιν τοΰ φόρον λέγουσι. Ιάβτα Ιι&ϋβί δηί-

άβδ, ηίδί ςηοά ρΓο λέγουσι δοπρδίί έλεγον οί Πέρσαι.

2. 8ηϋ ν. Λημοχήδης* (ρ. 1249, 20—1251, 5 βά. Ββπώ.)

βχ βχο. 22 (ρ. 11, 1—22, ΗβΓοά. III 129—130 πιβά.).

ρ. 11, 4 τούς δοχέοντας ΛΙγοπτίιον Ρ 8αίά., ΛΙγυπτίων τούς

δοχέοντας ΗβΓΟά.

ρ. 11, 14 άπεδέχετο Ρ δπίά., νπεδέχετο ΗβπχΙ.

ρ. 11, 17 έν έωντψ Ρ 8αϊά., έν&αΰτα ΗβΓοά.

(^η&ηι &ππί8 βχβηιρϋ οπ^ίηβηι πιίηίαιβ Γβά&Γ§^ιαη1, Ιοοϊ δβςρίβη-

ίβδ ίη φη&αδ δπίά&δ & Ρ άϋϊβΓί, η&ηι ίί& δηηί οοηιρ&Γ&ίί αΐ, πΙ>ί

δαίάβδ οηηι ΗβιΌ&οί ί οοάϊοϊΐΗίδ οοηδρίΓ&ηδ & Ρ άϊδοΓβρβΐ, ίά Ρβί-

Γβδοϊ&ηί Ιϊ&Γ&ίιο, ηοη βχοβΓρίοπβ ϊρδίαδ οοάϊοϊ, ίηιρηίβδ, δίη 8αϊά&8

&Ιϊαά ςαίά ρΓ&β&β&ί &ίφίβ ΡβίΓβδοϊ&ηαβ βί ΗβΓοάοΐηδ οοηδβηίϊβηίβδ

βχΜββ&ηί, ίά δαίά&β νίΐίο νβιΐ8β. ΕχοβΓρίοπιηι ί^ϊΐαΓ οοάβχ ϊΙΙβ

τβίαδ ηηηο άβρβπ1ίίηδ, ηηάβ βί Ρ βί ΗβΓοάοίβ». δαίά&β Παχβπιηΐ,

δβηιρβΓ β&δ Ιβοίίοηβδ Ιίΐώνηί (ρ&β &ΐΐβΓϊηίή οηηι ΗβπχΙοΐί οοάίοϊ-

ϋηδ οοπιπιαηβδ βαηί.

ρ. 11, 11 έχέλευσε Ρ βΐ ΗβΓοάοίί ι5ΟάϊΟβ8 (ρΓ&βίβΓ Ο), έχέλενε

. 8ηίά. (οηηι Ο, φίοά ο&δηί ϋΊϋαβηάαηι)

ρ. 11, 12 παρήγον δπίά. ΗβΓοά., παρήγεν Ρ

ρ. 11, 20 δ. μιν λαγχάνειν Ρ ΗβΓοά., μεταλαγχάνειν δπίά.

ρ. 11, 22 έτι 8αϊα. ΗβΓοά., οτα. Ρ

3. 8 η ϊ ά. ν. Λ η μ ο χ ή δ η ς3 (ρ. 1251, 7—16 βά. ΒβπΛ.) βχ

βχο . 27 (ρ. 12, 20—13, 2, ΗβΓοά. ΙΠ 133).

ρ. 12, 24 Λημοχήδην Ρ 8αϋ, Λημοχήδεα ΗβΓοά.

ρ. 13, 2 χαΐ ήτήσατο τήν ές Ελλάδα άφιξιν, φί&β ίη βηβ

βχοβΓρίϊ &Αά. βοΙο^&παδ, Ιι&ϋβΐ βΐί&πι δαίάω.
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4. δ η ί ά. ν. Β ά τ τ ο ς βχ β Χ Ο. 31 (ρ. 14, 7—15, 2, ΗβΓοά. IV

154. 155 ϊη.).

ρ. 14, 7 δ. ρΓο ΗβΠΜίοί ί έστ ι τής Κρήτης Όαξός πόλις,

έν τη έγένετο'Ετέαρχος βασιλεύς βοΙο£&πα6 άβάίί: "Οτι ή ν τις

της Κρήτης πόλις Όαξός, έν τβ Έτέαρχος βασιλεύς, αηάβ 0& δαί-

ά&δ: πόλις ή ν Κρητιχή Όαξός' έν τή Έτέαρχος βασιλεύς.

ρ. 14, 15 δεη»είη Ρ δαϊά., δεη&ή ΗβΓοΟ.

ρ. 14, 18 περιεμεχτήσας Ρ, οοηδίπίοίίοηβ ηιαί&ί& περιεμέχ-

τησε δαίά. (η&ηι δαίά&β οοάίοίδ Ε περιημέχτησεν οοηίβοίαΓ&

ΐίϊ)ΓΟΓϋ νίάβίηΓ), περιημεχτήσας ΗβΓοά.

Ρπιβ&ϋο. IX

ϋηΜίπη ι}ηίά βχοβΓρίοΓ δοπρδβπί ρ. 14, 17, αΜ έχέλευσε Ρ βί

8αϊά&β οοά. ΒΕ, έχέλενε ΓβΗιρϊ δηίά&β βοά. οηηι ΗβΓοάοίο.

Ο&δη &οοϊάίί ηί 8ηίά&8 άηοΙ)Π8 Ιοοίδ & Ρ άίδΟΓβρβί αΙ>ϊ Μο οηηι

ϋ8 ΗβΓοάοί ί οοάίοϊοηδ Ιφίοβ δβςηί βοΙβί οοηδρϊΓ&ηδ βχοβΓρίοπδ

Ιβοίίοηβηι δβιΎ&Γβ νίάβίαΓ:

ρ. 14, 13 ούχ Ρ βί ΗβΓοά. ωά. ρΓ&βΐβΓ Κν, ούχ 8ακΙ. (βί ΗβιΌ-

άοϋ Εν)

ρ. 14, 15 ξείνια Ρ βί ΗβΓοά. οοά. ρΓ&βίβΓ ΟΡ, ξεινία 8νάά.

(β* ΗβΓοάοίϊ ΟΡ)

Ο&βαί βίϊ&ηι ΐποαβηάηπι β& ςα&β οοάίοίδ Ρ ΙίοπίΓϊηδ ίηίβΓ δοίϊ&βη.

άαπι ο& Ιιοηιοβοίβίβηίοη ρΓ&βίβπηίδδ& δηρρίβνβπί ίη ηι&Γ^ϊηβ ίη-

ίβΓϊοΓβ, Β. 8αίά& οηιϊδδ& β88β (ρ. 14, 8 έπϊ ταύτη —10 Φρονίμη).

5. 8αϊά. ν. περιεμεχτήσας βχ βοάβηι β χ ο. 31. (ρ. 14, 17

— 19, ΗβΓοά. IV 154 ί. ί.).

ρ. 14, 18 περιεμεχτήσας Ρ 8αίά., .περιημεχτήσας ΗβΓοά.

6. 8ηϊά. ν. Λάτις βχ. βχο. 39. (ρ. 18, 1—7, Ηβι'οά. VI 118).

ρ. 18, 3 έν συηϊ (δίο ρΓο νηϊ) Φοινίσση Ρ; ΡβϊΓβδοϊ&ηί βί

8πίάαβ οοηιηιηηίδ ίοηδ ηϊο ϋίίίοϊΙβ Ιβοία νκϊβίαΓ ίαίδδβ, η&ηι έν

Φοινίσση ΐ&ηίηηι η&ββί 8ηϊιΙ&β.

ρ. 18, 5 8. χαΐ χατατί&εται ές τό Ιρόν 8αϋ οαηι βοΙο£&πο

ρΓο ΗβιΌάοίϊ χαΐ άπίχατο γαρ τηνιχαΰτα οί Λήλιοι όπίσω ές

τήν νήσον, χατατί&εταί τε ές τό ίρόν.

δαϊά&β #ΐΟ88&β άναγνωσ&είς, πΜ β&άβηι Ιβ^αηίηΓ &ΐφιβ

τ. ΘεμΙσων (βχο. 31, ρ. 14, 12—14, ΗβΓοά. IV 154), ύπεξέσχεν

(βΧΟ. 38, ρ. 17, 15 δ.,ΗβΓοά. VI 74), ένέχρανε (βχο . 38, ρ. 17, 22—24,

ΗβΓο& VI 75) ροδδηηί ςηίάβηι βχ βχοβΓρίίδ ίΙαχϊδδβ>), δβά. πιίηοΓβδ

δηηί φί&ηι πί ίά οβι'ΐίδ &ι^απιβηίίδ άβπιοηδίΓβίαΓ.

ϋβηίφίβ 8αϊά&β β-Ιο88& Σπέρχις, ίη. (ρ», ΗβΓούοίί νβΓ&&

(VII 134) ν&Ιάβ πιαΐϊΙ&ΐ& δαηί, ηοη άβπν&ΙΑ βδί βχ βχο. 45 (ρ. 21,
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6 8.), η&ηι Ρ Σπερ&ίης η&&βΐ οαηι ΗβΓοάοίί οοιϋοϊΙΗί8 ρΓ&βίβΓ Ε

ςπϊ Σπερχίης βχηίϋβί, Σπέρχις 8αίά&β.

^ηι νίάβ&ιηιΐδ άβ £ΙΟ8βίδ ΤΙιοονάϊάβϊδ. Τηηο. V 16, 3 διά °?8^ύ"™ίη?'

τήν έχ της Αττιχής ποτε μετά δώρων δοχοΰσαν έως άναχώρησιν

οοϋοβδ ρΓ&βίβΓ Μ, ςοί δόχησιν ρπ) δοχοΰσαν έως ρΓ&β&βί; οπηι Μ

ί&οϊΐ 8αϊά&8 ν. δώρων δόχησιν, Ρ νβΓο δοχοΰσαν (δίηβ έως,

φ1οά βοΙο^&ππβ Λβίβνΐδδβ νίάβΐαΓ) βχΜ&βί (βχο. 15, ρ. 40, 4).

8αϊά. ν. Μιλτιάδης* (ρ. 853, 16 — 854, 6 βά. ΒβπιΙι.) ηοη

1) 0108808 άναγνωσ&ιίς βί θΐμίοων 8ηϊάαβ ίοΓί&βββ Γβρβΐίνίΐ β (Ι Βάττος.

χ

ΡΓ&βί&ΐιο.

η&ηδίαπι βδδΘ βχ βχο. 22 (ρ. 44, 18 — 20, Τηαο. VIII 81, 3) ϊ&ηι βο

&ρρ&Γβΐ φίοα' πιηίύ& βχηίοβί &1> βοΐΟ£βχίο οοηδηίίο ρΓ&βίβπηίδδ&.

Οαηι η&δ άη&8 ^Ιο8»&8 βχ βχοβΓρίίδ ηοδίιϊδ δηηιρίαδ ηοα ββδβ

οβΓίαηι δίί, &πιΙ>ϊ£βΓβ ροδδίδ &η 8ηϊά\ ν. π ε ϊρα ν' πειρα&εις δέ ό

'Λρμόδιος νπό 'Ιππάρχον τον Πεισιστράτον χαταγορεύει τψ Άριστο-

γείτονι" ίΙαχβπί βχ βχο . 18 (ρ. 43, 20 8., ΤΙιαο. VI 54, 3). Ρ ΐ&πιβη

ροδί Πεισιστράτον Γβοΐβ η&Ι>βί χαΐ ού πεισ&είς, οηιίδ8& & δαίά&,

ίάβοςηβ βίί&πι η&ηο £Ιοδ8&ηι 31ϊααάβ άβπν&π &άηιοάαηι ρι'οο&Μβ

βδί. ΟβίβΓ& δαίά&β βχβηιρί& Τηηο^άΜβ& β Ιοοίδ ίΐαχβι"αηί αηί ίη

βχοβΓρίίδ ηοδίπδ ηοη Ιβ^ηπΐαΓ.

οε5ϋίιί8ββχβίη- δαϊά&ηι ίΐΟδδβ8 βχβπιρίίδ αη&β ρβΓίίηβηί &ά Χβηορηοηϋδ

ιβι8 Α η & ο &81 η οΓη&ί&δ βχ ιρδ& Αη&Ό&δί, ηοη β Ιβχιοιβ αβδηηιρδίδδβ ηα-

ρβΓ ρΓοο&Γβ οοη&ΐηδ βδί Ηβηηοαδ ΚβΤ?βδ ίη άϊΙί£βηΐϊ ςη&ηι „Χ>β

ΧβηορλοηΟβ Λησοσββοδ αρνιά Βκϊάαιη ΥβΙϊσν,ηΒ* (Η&Ιίδ 8&χοηαηι 1908)

δοΓϊρδίί ϋδδβΓίαΐίοηβ, ρ. 5—9. (}αϊ δί η&ηο βάίίίοηβηι βχΙηίοβΓβ ρο-

ίηίδδβί, ηη&πι δ&Ιΐβηι £Ιοδδ&ηι δηίάί&η&ηι ρι'οοηΙ άηοίο β ίίίπίο ηοδίΓο

ίΊηχίδδβ ίηίβΙΙβχίδδβί. Θίοδδ&ηι βηίηι Μένων βχ βχοβΓρίοΐδ

(ρ. 69, 14—70, 11, Αη&β. II 6, 21—27) άβΓϊνβί&ηι βδδβ ρΓοΙ>&ηί Ιβοϋο-

ηβδ δίη^αΙ&Γβδ ςη&δ οοηίτ& οηιηβδ Χβηορηοηίίδ οοάίοβδ δαίά&δ βί

Ρ οοηιηιηηβδ Ιι&οβηί.

ρ. 69, 16 χερδαίνοι Ρ 8αϊά., χερδάνοι οοά. Αηίώ.

ρ. 69, 17 δοίη Ρ 8αϊ<3., διδοίη οοά\ Αα&ο.

ρ. 69, 19 β. τό δέ άπλοΰν χαΐ τό άλη&ές ένομίζετο αύτψ

ήλί&ιον εϊναι Ρ 8ηίά., τό δ' άπλονν χαι άλη&ές τό αύτό

τψ ήλι&ίψ είναι Αη&ο. οοά'. Ο, τό δ' άπλονν τε χαΐ ήλί&ιον ένο-

μίζετο αύτψ ήλι&ίψ εϊναι ο0<1. άβίβΠοΓβδ

ρ. 69, 25 άλλά τά Ρ 8ηίά\, τά δέ βοά. Αη&β.

ρ. 69, 26 αίσ&άνοιτο Ρ 8αϊά\, άν αίσ&άνοιτο Αη&β. οοά'. Ο,
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ήσ&άνετο νβΙ δή ήσ&άνετο οοά. άβΐβποΓβδ

ρ. 70, 3 πλάσαι Ρ δαίά\, πλάσασ&αι οοά\ Αη&&.

ρ. 70, 5 β. χαΐ παρ οις μέν έπεχείρει πρωτεύειν, διαβάλλων

φιλίαν, τούς πρώτονς τούτω ψετο δεϊν χτήσασ&αι Ρ δαί<1., χαΐ

παρ' οις μεν έπεχείρει πρωτεύειν φιλία (δβά' α ϊ. Γ. 0), διαβάλ-

λων τούς πρώτονς τοΰτο (ϊ\& Ο ι, τούτονς Οβί.) ψετο δεϊν χτήσασ&αι

ρ. 70, 10 άφίσταιτο Ρ δηίά'., άφίστατο οοά. Αη&Ι>.

Ώβ Ιοοίδ ίηίΓ& Ι&αά&ϋδ ααϊοαβ ίη η&ο §ΐοδδ& Ρ&, δαίά& άίβ'βιί

ίάβπι ν&Ιβί ςηοά (Ιβ άίδΟΓβρ&ηίϋδ ίηΐβΓ Ρ βί δαίά&πι ν. Λημοχήδης2

οΜηβηΐίοηδ ρ. VIII (Ιϊχϊ, ηβπιρβ βοδ ηοη ϊίει οοηιρ&Γ&ΐοδ βδδβ αΐ ίηάβ

<Ιβ ^ΐοδ8&β οπ^ίηβ άηοίί&ίίο &ϋ^η& ηιονβ&ίηΓ.

Ρπιβίαΐίο.

XI

ρ. 69, 27 έπιόρχους χα ΐ 8αίά. βί οοά. Αη&Ι>., έπιόρχους (ίη

βηβ Ιίηβ&β) Ρ

ρ. 70, 2 δέ 8αίά. βί οοά. Αη&ο., οπι. Ρ

ρ. 70, 2 διχαιότητι 8αίά. βί ο0<3. Αη3&., διχαιοσύνη Ρ

ρ. 70, 7 ίτοι)ς Ρ βί οο4 Αη&Ι>., οπι. δίπά.

ρ. 70, 9 άν 8αΐά. βί βοά. Αη&Ι>., οπι. Ρ.

ΟβίβΓ&β δαίοΐ&β ^ΐο8$&β &ι1 β&8 Αη&β&δβοδ ρ&Γίβδ ρβΓίίηβηίβδ

φί&β βίί&ηι ίη Ρ ΐβ£ηηίηΓ, δηηί ΐΐ&β: χατέχανεν (ρ. 63, 7—9.

Αη&β. I 9, 6), άλεξόμενον (ρ. 63, 26 β., Αη&Ι>. I 9, 11), περί παν-

τός (ρ. 64, 17, Αηίώ. 19, 16), βίχος (ρ. 65, 21 β., Αη&Ι>. I 9, 25),

σπονδαιολογω (ρ. 66, 5, Αη&Ι>. I 9, 28). (^α&δ 8ϊ οηπι βχοβΓρίίδ

οοηίβΓ&β &ρρ&Γβί ηίηϊΙ οοδί&Γβ φίίη β ΐίΐ,αίο ηοδίΓο η&ηδί&β δϊηί,

δβά οβΓίίδ βΧ£ηηιβηίίδ δί&ΜΙϊπ ϊά ηοη ροδδβ *).

ϋηϊοηδ Ιοοηδ β Χβηορηοηίϊδ Ο γΓορ&βάϊ& ς[ίιί βί &ραά 8αί-

άβηι βί ίη βχοβΓρίίδ ηοδίπδ βχδί&ί, βχ Μ8 δαπιρίηδ βδί. ΕΙηχϊί βηίηι

8αίά&8 ν. Κνρος δ βασιλεύς (ρ. 472, 12—473, 3 βά. ΒβΓηη.)

β χ βχο.2 (ρ. 46, 8—15, Ο^Γορ. I 2, 1), ηβι ρι ο Χβηορηοηίίδ μη-

τρός δέ όμολογεϊται Μανδάνης γενέσ&αι βοΙο£&Παδ άβάίί ί&ηίηπί:

μητρός δέ Μανδάνης, ααοά ίΓ&ηδοΓϊρδίί 8αϊά&δ.

Αρρ&Γβί ϊ£ίΐπγ ίη οπιηίΙ>π8 ηαϊηδ δβοηηά&β ρ&Γίίδ &αοίοποηδ,

ρΓ&βΐβΓ Τηαο^άίάβπΐ, δαϊά&ηι ϊαχί& οοάίοβπι ΡβίΓβδοϊ&ηαηι φί&δί &Ιίβ-

πιπι οοάϊοβηι &ά Γβοβηδίοηβηι βχοβΓρίοπιπι &άηϊοβηάαηι βδδβ Μςηβ

ϊί& πί, φίϊάςηίά δαΜ&δ οηπι Ρ οοπιηιαηβ η&οβ&ί, ςα&ηινίδ νίΐίοδηπι

δίί, ίά βχοβΓρίοΓβπι δοπρδίδδβ δίειίη&δ; δίοηοί νβΓο &ΐίβΓ &ο &ΙίβΓο

άίδοΓβρ&ηδ οοηδρϊΓβί οηηι Ιβοίίοηίοηδ οοάίοηπι ςαί δίη^αΙοηιηι &αοΐο-

πιμ ορβπι ϊπίβ^Γ& οοηίίηβ&ηί, η&δ βχοβΓρίοπ &ίίποη&δ.

ϋβ Γ&ίίοηβ φί&πι δαϊά&δ ίη βχρϋ&ηάΌ ίίίοΙο ηοδίΓο δβοηίηδ βδί ϋβ διιίόββ <*-

ίηδβ άίδρηί&νίί Βαβ«ηβΓΛνοΙ>δί, Ρ&Γί. I ρΓ&βί. ρ. XXIX — XXXIII *). "π>βη<"
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ίΛϊ ρίαπηιίδ βχβηιρίίδ βχ βχοβΓρίίδ ςα&β ίη ριίοΓβ ρ&Γίβ Ιιαϊαδ νοίηηιί-

ηίδ οοηίίηβηίαΓ ρβίίίίδ ϊΙΙηδίΓ&νίί δαίά&πι ϊρδαηι ρβΓΠίηΙί& οοηδηΙίο

&ηί ΐβηιβΓβ οπιίδίδδβ, δ&βρβ β& φι&β ίη οοάίοβ ίΓ&άϋί& ίηνβηίδδβί

πιαί&δδβ, ρΓο ίηδοΙϊίίδ νοο&οηΙίδ ϊηίβπ1απι δοΙίί& ροδηίδδβ, &άάίι1ίδδβ

ςα&βά&ηι, νβΓ&οπιπι οΓάίηβηι ίηνβΓίίδδβ, Ιοοοδ οοΓπιρίοδ οοηίβοίαπδ

ϋβίΙαβ ίη ηηϊνβΓδηπι ρ&Γηηι ίβϋοίοηδ δ&η&Γβ δίηάηίδδβ, δβά βίαδ οο-

1) Ιη 8β1» 8;1β88& χατέχανεν 3αϊά&8 Ιβοϊίοηββ α Ρ άίβοΓβραηίεβ βχΜ1>β(, βοϋ.

ρ. 63, 7 έπιφιρομένην 8ηϊά. οηπι οοά. Ληα1>., έπιφΐρόμενον Ρ,

ρ. 63, 9 φανεράς Ρ οηπι οοά. Αηα1>., 'ίτι 8πϊά^

ββά έπιφιρόμίνον νίίϊηπι 1ίηΓ&ήϊ οο^ϊείβ ΡβϊΓββοϊαηϊ, ϊτι ίρβίπβ 8ηΜαβ .κΜίΐαπιβηίπηι

πιϊΜ ςηιάβω νΜβηίηΓ.

2) ^α^^)1δοηπ1 οοηίβπιηΐηΓ ςα&β άβ δυϊάαβ βχοβΓροπάί α8ιι βχροβπϋ ΗβηΓϊ-

«0Β ΚεηΓεβ ίη βα αηαηι ΒυρΓ& άίχί άϊ88βΓί&ΐίοηβ ρ. 16 — 22.

XII

Ρπιβ&ίίο.

ϋί ΓβίΙοηί Ιιιιίυί

ρύίιίοηίί

άϊοβηι βχοβΓρίοΓϋΠί περί άρετής χαΐ χαχίας ΡβϊΓβδοΪ&ηο οοηίί&ίθ

ρΓ3βδίϊΐίδ8β, ρΙηππιίδ βηίηι Ιοοϊδ 8αίά&πι πιηίίο πιβΙίοΓβδ ρΓ&βββΓβ

Ιβοίίοηββ βί Ιι&αά ρ&αο&δ βχρΙβΓβ ΡβίΓβδοϊ&ηί Ι&οηη&δ. (^α&β

οπιηί& ί&οϊΙΙίηιηπι βδί πιηίίίδ βχβηιρίίδ &ά βχοβΓρί& ηηίηδ δβοηηά&β

ρ&Γίίδ ρβΓίϊηβηίίοηδ &α^βΓβ, φίίοαβ ί&πιβη, οηηι άβ δπίά&β βχοβί'ρβηάί

Γ&ίίοηβ ίη ηηίνβΓδηηι ί&πι δ&ίίδ οοηδίβί βί δίη^ηί&β βίηδ πιαί&ίίοηβδ

οπιίδδίοηβδ οβί. ίη &ρρ&Γ&ίη οπίϊοο ηοδίΓο ηοίβηίηΓ, ορηδ βδδβ ηοη νίάβίαΓ.

Η&οίβηηδ άβ ίηηά&πιβηίίδ οπίίοϊβ, ηηηο άβ γ & I ίο η β Ιιαϊαδ

βάίίίοηίδ ρ&αο& ρΓ&βί&Γί Ιϊοβ&ί. 8ϊοηί βί ΒηβΐίηβΓ-\νοΙ>δί βί

ϋβ Βοογ βί Βοίδδβν&ίη ίά δβπιρβΓ ίβηαί πιβ Βοη Ηβι'οάοίί Τηηογάίάίδ

οβίβΓοπιπι βάίΐίοηβπι ρ&Γ&Γβ δβά ίίίηΙί Οοηδί&ηίίηί&ηί; ίβχ-

ίηηι ϊ^ίΐαΓ ί&Ιβπι οοηδίίίηβηάηπι βδδβ ςη&Ιβπι ϊρδβ βχοβηρίοΓ δοιίρ-

δίδδβ ραί&ηάηδ βίΐ, οί. ΒηβίίηβΓ 'ννοϋδί Ρ&ί"ί. I ρι'&βί. ρ. XXXVIII δδ.»

ϋβ Βοογ Εχο. άβ ΐβ£&ί, ρΓ&βί. ρ. XVIII 8β., Εχο. άβ ίηδίά. ρι'&βί.

ρ. XX, Βοίδδβνωη Εχο. άβ δβηί. ρΓ&βί. ρ. XXI. Οπιηβδ ϊ^ίίαΓ οοίτηρ-

ίβΙ&δ βί Ι&οηη&δ φί&β βχοβΓρίίδ δίνβ οηπι δηίά& δίνβ οαηι &αοίοΓαηι

οοάίοϊοηδ νβΙ οηιηίοηδ νβΙ αηίοκδά&ίη οοπιπιηηβδ δηηί, ΓβΙίροδβ

Γβίίηηί ηβςηβ β&δ &δίβπδοϊδ νβΙ οπιοϊ&ηδ ηοίανί, οηηι ίρδηηι βοΙο-

£&ηί ίβχίαηι φί&ηινίδ ρβΓ δβ νίΐίοδίδδίηιαηι ϋ& ΓβρΓ&βδβηί&τβηι.

Ε& νίΐίει ίαηίηηι βπιβηά&ηά& βΓ&ηί ςη&β ηοη βοΙο£&πο, δβά ΐί&Γ&Γϋ8

νβΙ ΡβίΓβδοϊ&ηί νβΙ οοάϊοηηι ηηηο άβρβΓάίΐοι'αηι ρβΓ ςηοδ βχ ειγ-

οηβίγρο Οοηδίαηίίηί&ηο ίΙΙβ βηχίΐ, ίηιραί&ηά& νίάβΙ>&ηίαΓ, ίΐ&αηβ

οοηίβοίαΓ&δ ηίδί ςη&β βί οβΓίίδδίπι&β βί Ιβνίδδίπι&β νίάβΓβηίηΓ ίη

ίβχίηη ι ηοη βάηιίδί. ΡΓ&βίβι'β& οηπι ΒηβίίηβΓ-ΤνοΙ>δί, ϋβ Βοοι-

Βοίδδβν&ίη, δϊοηίη ίρδοπιηι &ηοίοι'ηηι ορβΓ& δηρβι'δηηί, οοηδί&ηίβιγ

ίβΓβ ίηάβ βχοβι'ρί& βηιβηά&νβπηί, β#ο ηοη Γ&Γο Ρβίι'βδοϊ&ηί Ιβοίίοηβδ
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δίη^ηΙ&Γβδ δοπρΐηπδ ρβΓ 8β ηιβΙίοΓϊοηδ οοάϊοηηι αηί &ηοίοΓβδ βχ-

οβΓρίοδ οοηίίηβηί ρΓ&βίπΙί, ρΓ&βδβΓίίηι δί αη& άίδοΓβρ&ηΐί& ηι&ίοΓ

βΓ&ί. Μίηίηιβ βηίηι ηβοβδδ&πηπι βδί βοΙο^&παηι η&οαίδδβ οοάϊοβδ

δίη^ηΙοπιηι δοπρίοπιηι ρΙ&ηβ οηηι ηοβίπβ οοηδβηίίβηίβδ, ηιηίίίδςηβ

ίρίπΓ Ιοοϊδ άίϊίοϊΙβ βδΐ ίηάϊο&ΐη ηίΓηπι ί&Ιδ&β αη&β ΡβϊΓββοϊ&ηαδ

ρΓ&βΙ>β&ΐ Ιβοίίοηβδ ί&ηι βοΙο^&Γϊο β οοάϊοβ ςηοά&ηι η&ηδί&β δίηί

&η && ίρδο βοί&β &η & δοποίδ άβηιηηι ίβχίηί ίηίι.ηδ&β.

ϋε ·ρρ8Γ«ίιι οΓί- I η &ρρ&Γ&ΐη ΟΓϊίίοο ο ο η ο ί η η & η ά ο ί&ίίοηβδ δβοηίηδ

4100 8ηηι & Βοίδββν&ίηίο ρΓοροδίίοδ, Εχο. άβ δβηί. ρΓ&βί. ρ.XXIδ.^

ςηοά ίΐ& ηίίΙίΐίίίβηι ορβπβ πιηίίίδ ρ&Γίίοηδ &α^βΓί ίηίβΠβχβΓ&ηι.

Ρ γ ί πι ο ί^ίΐαΓ ΐ ο ο ο άβάί ς[ηίάς[ηίά ηίώβηί βχοβΓρίοΓηηι Γοηίβδ^

ηοδίΓί — ΡβϊΓβδοϊ&ηηηι άϊοο βί; 8ηίά&β βχβπιρ]& β ίίΐηίο περί αρε-

τής χαΐ χαχίας ρβίίΐ& — & οοηΐ,βχίη άίδοΓβρ&ηδ'), ηίδί ςηοά Ρβί-

1) Ηηίο ρπηιαβ αάηοίαίίοηίβ ρατίϊ, βί βΐϊαηι 8ηϊάαβ Ιαηάαηάιι8 βΓαΐ, ρ Γβ.

ΡΓαβί&ΐίο.

XIII

Γβδοϊ&ηί ηιίηοΓ& ^α&βά&πι, νβίαί &οοβηίοδ βί δρίι'ίϋίδ οπιίδδοβ νβΙ

ηι&Ιβ ροδίίοδ, \οϊ& &δοπρίηηι ςηοά άίοϊίω' οηιίδδπηι, νοο&Ι>αΐ& ϊηίβΓ

8β ίηηοί& τβΙ ίη άη&δ ίτβδνβ ρ&Γίββ άίδοίδδ&, άβ ς[ίιί1)α8 οί. ΒαβΜ,ηβΓ-

\νοΙ)8ί Ρ&γΐ. I ρΓΗ,βί. ρ. XXV β., ηοί&Γβ ίη ηηίνβΓδηηι βαρβΓδβάί.

Ιη ς[α& Γβ ηιβ ηοη πίηφιβ ηιίηϊ οοηδίίίίδδβ &ίςαβ ίηΐβΓάηηι ςη&β

ηίηιί& ίοΓίαδδβ νΜβ&ηΐαΓ άβάίδδβ2) ηηηο άοίβο, ίά Ι&πιβη δρβΓ&ηδ

ηιβ ηίηϊΙ αποα' &Ιϊαη& άβ ο&αδ& βδδβί ηοΐ&ΜΙβ ρΓ&βίβπηίδίδδβ. Ιη

&άάβηά& νβΙ οπιίΐΐβηά& ΙϊΐΐβΓ& ςμι&β ν έφελχυστιχόν άϊοϊ δοΐβί Ρβί-

Γβδοϊ&ηαπι δβοηίηδ δηπι, ηίδϊ ςαοά β&ηι ίη Ρ οηιίδδ&ηι δοπρδί ί&πιβη

δί & δηίά& ΙΓ&άϋα βΓ&ΐ, β. §. ρ. 103, 11.

ϋΜοηηιαηβ ίη &ρρ&Γ&ίη Ιβοίίοηβδ ΡβίΓβδοϊ&ηϊ & οοηίβχίη άίδ-

οΓβρ&ηΐβδ ηοί&ηΐαΓ ηοη &άάίίο ηοηιίηβ βηιβηιΙβίοΓίδ &ΐϊοηπίδ, δοί&β

ίη βχοβΓρίίδ ςη&β β δοπρίοποηδ &άηηο δηρβΓδίίίίΙηίδ δηπιρί& δηηί,

βχ ηοπιηι οοάϊοϊοηδ ηιβ ΡβίΓβδοϊ&ηηηι οοιτβχίδδβ. 8ίη νβΓο ορβΓ&

ηίδίοποει ϊρδ& ηοάίβ άβδίάβΓ&ηΐηί', β& ςη&β &ηοίΟΓβ ηοη ηοπάη&ΐο

ίη ΐβχίαηι Γβοβρϊ V & ΐ β δ ϊ ο άβοβηίηΓ, ςηβπι ϊ&ί ί&ηίηηι Ι&ηά&νί

ηΙ>ϊ ηοη β£βΙ>&ίαΓ άβ ηπηοποηδ οοιτβοίαΓϊδ αη&Ιββ οηίςαβ ίη Ιβ^βηάο

ΡβίΓβδοϊ&ηο δροηίβ οοοαιτβΓβηί, δβά' άβ νβπδ βηιβηά&ίίοηίοηδ. 5ίοηΙ>ϊ

ηηοίίδφ1β ΡβϊΓβδοϊ&ηο &8οί.ίΙ>βΙ>&ηίαΓ Ιβοίίοηβδ ςη&β ίη βο ηοη βχ-

δ&ηί, νβΓ&δ βίηδ δοπρίηΓβδ ηηηο ρπηιηηι ρΓοΙ&ί&β &άάίί&πιβηίο βίο

ίηδϊβτιίνχ, αηο βίί&ηι β&δ ηοί&νϊ άβ φπ&αδ οο μϊΓ&8 ίοπη&δ ί&οϊΙβ

άηΜίανβΓίΐ ςαίδρί&ηι,

8 β ο η η ά ο Ιοοο, 81 &ηοίοΓβδ βχοβΓρί ί ϊρδί δβι'ν&ί ί βΓ&ηί,

οοάίοηηι ν&π&5 Ιβοίίοηβδ Γβοβηδίιί δβίβοίαδ, ηοη Ιί&Ιηί& Γ&ίίοηβ

β0Γηηι ΐίΙ>ΓΟπιηι ηι&ηηδοπρίοπιηι ςηί βχ &ΐϋδ &άηαο δηρβΓδίίΐίοηβ

αβπν&ί ί δηηί, νβΙηίί Χβηορηοηίίδ Αη&ο&δβοδ οοάίοηηι ΒΛΕ, Ροίγοϋ

οοάίοίδ Β. Οοάίοππι δοπρίαΓ&δ ρΓ&ν&8 ς[ηίΙ>α8 βχοβΓρί& ηιβάβί&πι

*ίΓβΓηηΐ &δίβΓϊδοο ηοίανί3).
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βοπρβί: οοά. Ρβίν. βί 8νίά., νοοϊηηβ εΐ 8ιιίά. ηηοίβ Γοΐϋηάίβ ίηο1πβίβ βί ηοη ρβΓ

(οίαιη ρα^ϊηαπι 8ηίάαβ γβίίο ηαηβηά& βΓ&ί. 8ί 8ηϊάαβ Ιβοίίο ίη αρραΓ&ίη ηοη

ηοίΑίηΓ, οοηββηίίΐ; οηπι ΐβχΐη. ν&ή&β Ιβοίϊοηββ οοάίοηηι δηί^αβ ϊΜ ΐαηίηηι

»ίίαίί πΜ ϊίβ ορπβ β88β νϊάβηαίυΓ.

2) Β. 8' βί ίη Ηη1ίβοηϋ ΡοΙ^Μο ΙααάαΐηΓ Ρ', αηοά βοπρίηΓ&ηι ϊηάίο&ΐ β

«ϋβηίίο ί»ηίηπι, ηί &ϊηηί, βί οο^ίΐαηι, βαβρβ ηοίανϊ ςηϊά Ρ η&οβΓβΐ, βΰαηιβί

&1ίι8 Ιοοίβ ΐαίία ηοη βοπιπιβπιοκιβββπι.

3) Ιη ϋβ Οαβδϋ ϋίοηίβ ηϊβίοήαβ Βοπιαηαβ ρ&Γίϊηηβ ρ^ηαε ηοη ίη ίρβίηβ Όίο-

ηί8 οοάίεί1ηιΒ 8βά ίη ΧίρηΠίηί βρίίοηια ΐαηΐηηι βχβίαηί, βχοβΓρί& οηπι Χίρηϋίηο

οοηίηϋ, ββά εαβ ΐ&ηΐτπιΊ ναπαβ Ιβοίϊοηββ ηοίανί α,ηββ βηηι β οοάίοβ βηο Οίοπϊβ

ηααβίβδβ ρτοΙιαηϊΙβ ββί, άίβοΓβραηίϋβ ο^παβ ίρβί ΧίρΜΙίηο ϋίοηίβ τβΓΙ>& ίηπιπιίαηϋ

ίπιρηίαηάαβ νϊθβη&ηΐηΓ βϋβηίϊο ρΓββδίβ. Ιη ηηϊνβΓβυπι αηίβηι Χίρηίϋηηβ ςααβ β

Οίοηβ βχοβΓρβίί βαΐ18 ΓιάβϋίβΓ Γβάάϊάίΐ, οί. Βοίβββταίη ίη ϋίοηίΒ νοί. II Ρπιβί.

ρ. XXVI.

XIV

ΡΓ&βίβίϊο.

ΤβΓίίο Ιοοο βηαηιβΓ&νϊ νίΓοπιηι άοοίοΓαπι οοη&ηιίη&. β&

ςα&β &αΐ Γβηι &οη ί&η£βΓβ &αί οοΓταρίβΙ&δ §ϊ πιίηηδ β&η&Γβ &ί οβΓίβ

ίηάίο&Γβ νϊ<1βΙ>βηίηΓ. V & ΐ β 8 ϋ Ιβοίίοηβδ οηπι ΒαβΐΐηβΓ-ΤνοΙ>δΙ

οπιηβδ οοπιηιβηιοΓ&νβΓίί, β£0 β&δ ςα&β δίηβ άηΙ>ίο ί&Ιβ&β δηηί ίη

αηίνβΓβαπι δίίβηίίο ρΓβδδί, 8ί ί&πι & ρποπϋηδ βάίίοπΙ>η8, ηι&χίπιβ

η.Ι) Ηηίίδοηίο βΐ ΒαβίίηβΓο-ΤνοΙιβΐ ίη Ροίγοίο, ίη ϋίοηβ & Βοίδδβ-

ν&ίηίο, βχρίοβ&β βΓ&ηΐ.

(^η&Γίο Ιοοο, αΜ ββπ ροίηίί, ηιβχίηιβ ϊ^ϊΐαγ δί &ηοίοΓβδ ηηάβ

βχοβΓρί& 8απιρί3 δαηί ϊρδί δηρβΓδηηί, &(1ηοί&νϊ ςα&βοηηςηβ βοΙο-

^&πακ πιηίεινίί, οπιίβίί, &άάίάίί1).

εοπ,ρ*η<"« Οοπιρβηάϊ& &άηίοίη Ιι&βο:

Ρ οοά.. ΡβϊΓβδοϊ&ηαβ, ηηηο Ται'οηβηδίδ Ο 980.

Ρ' άη&β πι&ηηδ Γβοβηίβδ ςη&πιηι ηη& Τηηο^άίί1ίδ Ιοοαηι αηαπι,

ϋΙίβΓβι ΡοΙγΜϊ άηοβ οοιτβχίί (ν. Ρ&τΐ. I ρι"&βί. ρ. XXVIII),

Ρ™ ίη πί&ι,£ίηβ.

8α β& ςα&β β&Ιηι&δίαδ β οοάίοβ ΡβίΓβδοϊ&ηο 8α& ηιαηα άβ-

δοπρδίί &ο ρ&ιΊίπι βηιβηά&νίΐ, δβΓν&ί» ίη βοά. Ρ&πβίηο 2550 (ν.

Ρ&Γί. I ρΓ&βί. ρ. XV β., Ρ&Γί. II ρΓ&βί. ρ. VI β.).

8ίπά\ δαϊά&βίβχϊοοη, οπϊαδ βάίίίοηβ & ΘοάοίΓβάο Ββπι-

Ιι&Γά^ οαΓ&ί& (Η&Ιίδ βί Βπιηδνί^&β 1853) ηδηδ δαηι.

οοάϊοβδ δαίά&β ααϊ ςαίάβπι ίη &ρρ&Γ&ΐα ηοδίι.ο Ι&αά&ηίαΓ:

Α Ρ&πδίηηδ 2625,

V Ιιβίάβηδίδ νοδδί&ηηδ ¥ 2,

Ό Οχοηίεηδίδ ίηίβΓ Βίοϋοίηβο&β ΒοάΙβί&η&β (Μ. ΜίδοβΠ.

η. 289,

Ε Βηιχβίίβηδίδ ΒίΙ>ΐίοΙ,ηθο&β Κβ£ϊ&β, άβ φποηδ οί. Ββι'η-

Ιιω"άγ ίη ΐΓΆβί. ρ. ΙΑΧΧν—ΙΧΧΧΚ.

Ύσ ΗβηΓϊοαβ ν&Ιββϊηδ ίη ΕχοβΓρίοπιηι βάίίίοηβ Ρ&π-
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δίβηδί &. 1634.

ΒΨ Τηβοάοπιβ ΒαβίΐηβΓ-'ννοοδΐ.

ΒΨ, ϋβτ οοά. Ρβίτ. ΒηβΐίηβΓί-'\νοΙ>8ί οοηιπιβηί&ίίο ,,Όβτ

οοάβχ Ρβϋτββήαηηβ. Μη Ββϋταρ ζητ Κβηηίητβ άβτ ΕχοβτρΙβ άββ

Κοηβίσηύηοβ ΡογρΚψο^βηηβΙοε", &ηη&Ιίηηι ααίοοδ ΐίίηίηδ ΒβτκΗίβ

ϋδβΓ άίβ 7βτΗαηάΙ. άβτ Κόηί^Ι. 8άο}ί8. Οβ8βΙΙ$οΗ. άβτ 7νχ88βηεοΚ.

ζη Σιβχριχρ, ΡΗΜοΙ-Ηίδίοτ. ΚΙσβββ, νοΙαπηηίΧΙιν &. 1893, ρ. 261—

352, ίηδβΓί&.

| ηοί& ροδί 8οΓϊρίιαΓ8ηι &άάίί& δί^ηίίίο&ί νβΓδηπι βχβηηίβπα,

&ηίβ δοπρίαΓ&πι &άάίί& νβΓδηηι ίηβηηίβηι.

1) ϋβ Η8 Οαββϋ ϋίοηίβ Ηίβΐοή&β Κοπία.Ώ&β ραηϋηι8 ςη&β ίη Χίρ1ιίίίπί βρί(οπι&

(Βηίηπι βχβίαηί, οί. ρ. Χ ΠΙ &άη. 3.

ΡτΜ&ίϊο. XV

«

II ηοί& ροδί 8οπρίαΓ&ηι &άάίί& βϊ^ηίίϊο&ΐ νβΓδηηι βχβηηίβπι

ρ&£ϊη&β βχίΓβπι&β.

*** ϊη οοηίβχΐη δϊ£ηίίίο&ί Ι&οηη&ηι & δοπο& ηοη ίηάϊ-

οχΐ&τα.*)

* ίη &άηοΐ&ΐίοηβ δί^ηίΓιοβί δίη^ηί&δ ΙϋΐβΓΟδ βΓ&μ&

. δί^ηίίϊο&ί δρ&ίίηηι πηίηδ ΙίίΐβΓ&β ίη Ιοοο οϋδΟαΓ&ίο.

ίηίΓ& δίη^)ίΙΟδ ΙίίΐβΓ&δ ροδίίίΙΠΙ 8)£ηϋϊο&ί β&8 ρΓο ΟβΓίο

άίδίίη£αί ηοη ροδδβ.

ϊ.Γ. ϊη Γ&8αΓ8,

ϋηοίδ αα&άΓ&ίίδ ίηοίηάηηίηΓ νοοίΛαΙ& φί&β ίη Ρ βχδίαηίί& &&

βχοβΓρΐβΓβ ϊ&ναβη «,Μαάίο&ηά& νίάβηίαΓ, Ιηη&ίίδ β& ςη&β ίη Ρ οπϋδδ&

βχοβΓρίοΓ η&ϋαίδδβ ρηί&ηάηδ βδί.

ϋβηδ δαηι βάίΐίοηίΙΗίδ ςη&δ οαΓ&πιηί

ΗβΓοάοϋ Ηβηποαδ δίβίη (ΒβΓοϋηί 1869—1871), Ο&ΓοΙπβ

Ηηάβ (Οχοηϋ 1908),

Τηηογάϊάίδ Ο&ΓοΙηδ Ηηάβ (ΙΛρδί&β 1898—1901),

Χβηορηοηΐίδ ΟγΓορ&βόΙί&β ΪΛΚίονϊοηδ ϋίηάοι'ί (Οχοηϋ

1857), ΑπιοΜηδ Ηη£ (ΙΛρδί&β 1883),

Χβηορηοηίϊβ Αη&ο&δβοβ Ιιαάονϊοηδ ϋϊηάοιΐ(Οχοηϋ

1852), ΟπϋβΙηιηδ ΘβπιοΙΙ (ϋρδί&β 1899), Ε. Ο. Μ&ι"οη&ηΐ (Οχοηϋ

1904),

ϋϊοηγδϋ Η&ΐϊο&Γη&88βηδϊ8 0»Γοΐα8 ΐ&οοογ (νοί.

III. βί IV., Ιάρβϊ&β 1891—1905),

Ρ ο ΐ γ I> ϋ Εηάβποηδ ΗαΙίδοη (νοί. I. βί II, β& &Ιί., ΒβΓο-

ϋηί 1888—1892, νοί. III. βί IV., ΒβΓοϋηί 1870—1872), Τηβοάοπίδ

ΒηβίΐηβΓ-ΤνοΙ>8ί (νοί. I., βά. Ι^ίρδί&β 1905, νοί. II—IV.,

Ι/ίρδί&β 1889—1904),

Αρρϊ&ηϊ Ιιαάονϊοηδ Μβηάβίδδοηη (νοί. 1., Ιιίρδί&β 1879),
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Ο&88ϋ ϋϊοηίδ ϋΓδηΙηδ Ρηϋίρρηδ Βοίδδβν&ίη (ΒβιΌϋηί

1895—1901),

β φϋΙ>ηδ βί δίη^ηίοπιηι οοάίοηηι Ιβοίίοηβδ βί νϊίΌΓηηι άοο-

ίοπιηι βοηίβοίπΓ&8 η&ηδί. ΡΓ&βίβΓβ& Χβηορηοηΐίδ ΟγΓορ&βάί&θ οο-

<ϋοπηι ΟϋΗ δοπρίηΓ&δ ρβΓΡβηί^ηβ ηιίηϊ δαρρβάίί&νίί ν. ά. Ε. Ο.

Μ&Γοη&ηί, Οχοηίβηδίβ, ρΓο φί& ηαηι&ηίίαίβ βί ηιβπίαηι ΓβίβΓο

§τ&ΐίαηι.

1) Εαβ Ιαεπηαβ νοίο ςηαβ Ιϋπιπίβ ΡβϊΓββοϊαηί νβ1 οοάίοαπι ρβΓ ςαοΒ βχ

Μοηβί?ρο Οοηβΐαηίϊηϊαηο ίίηχίί ϊηιρηίαΓβ Ιίοβί, ηαω Ιαοηηαβ ςπ»β ίρΒβ βοίο-

£&ιίπβ ίη οοάίοίηπ8 βπϊβ ίαπι ίηνβηίί ηοη ηοίαηάαβ βππιί.

XVI ΡΓ81βί&ίί0.

ϋβιίϊφίβ £Γ&ίίίί8 ί1£Ο νίΓ18 οΐ&Γίδ8ϊηιίδ ϊη Γβ ραΜϊΟίΙ ΓΓ&ηΟο-

£&ΐ1ϊ08 ΓβΙαβ ΜΜίοΐΙιβο&ι'ϋδ ρΓ&βίβοίίβ ς[αί αί οοιϋοβδ ΡβϊΓβδοϊ&ηηδ βί

δ&ίοι&δϋ Ρ&πδίηηδ ΘΓοηίη^&ηι ηιίΜ ΐπίϊίδππΐΙ«Γβη<;αΓ βχϊηιϊ&

ΙϊΙ>βΓ&ΐϊΐΛίβ ρβπηίδβπιηί, ηβοηοη ν. ά. υ γ β α ΐ ο ΡΙιϊΙίρρο

Βοϊ38βν&ίη ςαϊ ίη ίτροΛβί&Γαηι νίίϋβ βχραΓ^&αάίδ ορβΓ&ηι πηΙιί βί

ηΙΐΓο οΜαϋΐ βί δίτβηα&ηι η&ν&νίί.
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8οΓϊΙ>βΙ)&ηι Θτοηίη£&β ηιβηδβ Νονβπι&π &. ΜΟΜΙΧ.

Έζ της ίστορίας Ηροδότον 'Λλιχαρνησσέως.

Ζ. περί αρετής χαΐ χαχίας.

1. "Οτι δ Κανδαύλης ο των —αρδίων τύραννος ήράσ.-9-η της

έωντον γυναιχός, έρασ.-9εΐς δέ ένόμιζέ οι εϊναι γυναϊχα πολλόν

5 πασέων χαλλίστην. ώστε δέ ταΰτα νομίζων, ήν γαρ οί των

αίχμοφόρων Γύγης δ Λασχύλον άρεσχόμενος μάλιστα, τούτω τι^

Τυγη χαΐ τά σπουδαιέστερα των πρηγμάτων νπερετί&ετο δ Καν-

δαύλης χαΐ δή τό είδος της γυναιχός νπερετΐαινέων. χρόνον δέ

ού πολλον διελ.&όντος (χρήν γάρ Κανδαύλη γενέσ&αι χαχώς) έλεγε

10 πρός τόν Γύγην τοιάδε' ,,Γύγη, ού γάρ σε δοχέω πεί&εσ&αί μοι

λέγοντι περί τον εϊδεος τής γυναιχός, ποίει δχως έχείνην &εήσεαι

γυμνήν." δ δ' άμβώσας εϊπε' ,,Λέσποτα, τίνα λέγεις λόγον ούχ

υγιέα, χελεύων με δέσποιναν τήν έμήν &εάσασ&αι γυμνήν; άμα

δέ χι&ωνι έχδνομένψ συνεχδύεται χαΐ τήν αΙδώ γυνή. έγώ δέ

15 πεί&ομαι έχείνην εϊναι πασέων γυναιχων χαλλίστην, χαΐ σέ δέομαι

μή δέεσ&αι άνόμων." δ μέν δή λέγων τοιαντα άπεμάχετο, άρρω- 9

δέων μή τί οί έξ αύτέων γένηται χαχόν. δ δ' άμείβετο τοισδε'

Εο1ο£α8 βχ ΗβΓοάοίο ρβίίΐ&β ν&Ιβδίπβ ηοη βάϊάίί; β&8 αηίβ ΒΤν οοηίηϋί

Ιπ1ϊπβ 'ίνοΙΙβηΒβΓ^:, Ρνοαναπιπιε άπ οοϊ1. τοϊ/αΙ /Γαηρ. Ββτοϋηϊ 1862, ςαβπι 1ϊΙ>β1-

Ιηπι, ηπο ΗβηΓίοπβ δίβίη &ά βάίϋοηεπι βπ&πι οπιαηάαπι υβυ8 ββί, ηιί1ιϊ ηοη ρΓ»βδίο

ίηίδ8β άοίβο.

1 Ηβτοά. I 8—10

οοά. Ρβίν. 4 πολλών 9 χανδαύλη 11 &εήσεαι, 8βά η ϊ. Γ. 15 χαϊ

σϊ (βϊΟ)

οοά. Ηετοά. Α: Ιλπγ. ΙιΧΧ 3; Β: Ηοηιαηηβ Αη^β1. Αη£ηβί. (ϊη βο1. 1—3

Β: ηιαπαβ ΓβοβηίϊοΓ ςηαβ ραηοα ίοϋα 1. I βηρρίβνίί); Ο: Ιλπγ. οοην. βηρρΓ. 20";

Ρ: Ρ8Π8ϊηπβ 1633; Κ: ν&ΰο. 123 (ϊηΐβΓοϊάίΐ 1. V, ςαβπι βηρρίβί ϋ: ϋΓΜηαβ 88);

8: δ&ηοτοΛϊαηηβ; V: νίηάοοοηβηβίβ; Ε: βχοβΓρία Ρ&πβίη& ϊη οοθ. βηρρί. 134

7 πραγμ. ΈΒΥ 8 δη] δή χαϊ 12 6 Λ μέγα άμβ. ρΓββΐβΓ ΑΟΡ ονχ

ρΓ&βίβΓ ΑΚνΙ> 13 &εήσ. ρΓ&βΐβΓ 8ν 15 οε] σέο 17 τοιάδε ρΓ&βίβΓ ΑΟΡ
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εάοα'. 3 οτι — τύραννος ρΓο ούτος δη ων 6 Κανδ. 11 ροβί γνναιχός οτα.

ώτα γαρ τνγχάνει άν&ρώποισι έόντα άπιστότερα οφθαλμών 14 ροβί γυνή

οτα. πάλαι δε τά χαλα άνβρώποιοι έξενρηται, έχ των μαν&άνειν δεϊ' έν τοίαι

εν τάδε έοτί, οχοπέειν τινά τά εωντοϋ

Οοωί&ηϋηϊβοΙιβ ΕχοεΓρίβ II. 2. 1

2

ΕχοβΓρία άβ νίΓίπίϊβηβ βί νίΐϊίβ

,,Θάρσει, Γυγη, χαι μή φοβεν μήτε έμέ, ώς σεο πειρώμενος λέγω

λόγον τόνδε, μήτε γνναίχα την έμήν, μή τί τοι έξ αύτής γένηται

βλάβος' αρχήν γαρ έγώ μηχανήσομαι οΰτω ώστε μηδέ μα&εϊν μιν

όφ&εϊσαν νπό σεν. έγώ γάρ σε ές τό οιχημα, έν τψ χοιμώμε&α,

ΰπισ&ε της άνοιγομένης -9υρης στήσω, μετά δ' έμέ έσελ&όντα 5

παρέσται χαΐ ή γννή ή έμή ές χοιτον. χεϊται δέ άγχον της έσό-

δον .&ρόνος' έπΐ τοντον των ίματίων χατά έν έχαστον έχδύονσα

Ιϊήσει χαΐ χατ' ήσυχίην πολλήν παρέξει τοι &εήσασ&αι. έστε άν

δέ από τον .&ρόνον στίχη έ7ΐ ϊ τήν εύνήν χατά νώτον τε αύτής

γένη, σοΐ μελέτω τό έν&εντεν δπως μή ίσόψεται ίόντα διά &ν- 10

10 ρέων." ό μέν δή, ώς ούχ έδύνατο διαφυγέειν, ήν έτοιμος. ό δέ

Κανδαύλης, έπεί έδόχεε ώρη της χοίτης εϊναι, ήγαγε τόν Γυγεα

ές τό οϊχημα, χαΐ μετά ταντα αύτίχα παρήν χαΐήγυνή' έσελ&ον-

σαν δέ χαΐ τι&εϊσαν τά Ιμάτια έ&ηεϊτο ό Γύγης. ώς δέ χατά

νώτον έγένετο ίούσης τής γυναιχός ές τήν χοίτην, ύπεχδύς έχώρεε 15

έξω. χαΐ ή γννή έπορα μέν έξιόντα, μα&οΰσα δέ τό ποιη&έν έχ

τον ανδρός οϋτε άνεβόησε αίσχυν&εϊσα οϋτε έδοξε μα&εϊν, έν νόψ

έχονσα τίσεσ&αι τόν Κανδαύλεα. παρά γάρ τοισι Λυδοισι αίσ-

χύνην μεγάλην φέρει γυμνόν όράσ&αί τινα.

2. "Οτι Τέλλψ τψ Ά&ηναίψ τοϋτο μέν τής πόλεως εϋ ήχούσης 20

παΐδες ήσαν χαλοί τε χαΐ άγα.&οί, χαί σφιν είδε άπασι τέχνα

έχγενόμενα χαΐ πάντα παραμείναντα, τοΰτο δέ τοΰ βίον εϋ ήχοντι,

ώς τά παρ' ήμϊν, τελεντή τον βίον λαμπροτατη έπεγένετο' γενο-

μένης γάρ Ά&ηναίοισι μάχης πρός τούς άστνγείτονας έν Έλευσϊνι

βοη&ήσας χαΐ τροπήν ποιήσας των πολεμίων άπέ&ανε χάλλιστα, 25

χαί μιν Ά&ηναϊοι δημοσίη έ.&αψαν αύτον τ# παρέπεσε, χαΐ

έτίμησαν μεγάλως.

2 ΗβΓοά. I 30 βχίΓ.
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οοά. Ρβίη 1 &άραη 5 &νρησ, 8βά η ι. χ. 7 τοντον] τούτων 8 χατησυ-

χίην, ββά &Ιίβπιηι η ϊ. γ. έατεάν 10 έν&εϋτεν] έν&ενρεϊν 1δ νότον

16 μεν (β. &οο.) 17 άνεβοΰησε

ωά. Ηα: 1 πειρώμενον (νβ1 -όμ-) ρΓαβίβΓ ΟΡ λέγω οτα. Κ8νΙ> 6 χοι-

τώνα Κ8VΙ> 7 έχδϋνονσα 8 εατε άν] έπεάν 9 οτείχ% Ρ1Κ8ν1>

10 'όχως μή σε δψεται ρκιβΐβΓ ΑΟΡ 11 ι}όύν. '&&\ο 14 είματα 16 ορά

Κ8ν μεν] μιν 17 άνέβωσε ρπιβΐβΓ 8ν 21 χάγα&οί 22 τοϋτο] ές

(νβί Γ^ς) τοϋτο 8νΙ> 26 ροβί δημ. αάά. τε ρπιβΐβΓ 8ν τξ περ επεσε

ΐάοα. 18—19 Λυδοϊσι — τινα ρΓο Λυδοϊσι, σχεδόν δε χαϊ παρά τοϊσι αλ-

λοιοι βαρβάροιαι, χαϊ άνδρα οφ&ϊ,ναι γνμνόν ές (ές οία. Κ8νΒ) αίσχυνην με-

γάλην φέρει 20 οτι βί τψ 'Α&ην. &άά.

βχ ΗβτοΙ 1, 9—86. 3

3. "Οτι Κλεόβι χαΐ Βίτωνι τοντοισι έονσι γένος Άργείοισι

βίος τε άρχέων νπήν χαΐ προς τοντψ ρ'ώμη σώματος τοιήδε'

άε&λοφόροι τε αμφότεροι όμοίως ήσαν, χαΐ δή χαΐ λέγεται δδε δ

λόγος' έούσης έορτής ττ] "Ηρη τοισι 'Λργείοισι έδεε πάντως τήν

5 μητέρα αντών ζεύγει χομισ.&ήναι ές τό ίερόν, οί δέ σφι βόες

έχ τον άγροΰ ού παρεγίνοντο έν ώρη' έχχληιόμενοι δέ ώρη οί

νεηνίαι νποδύντες αύτοί νπό τήν ζευγλην εϊλχον τήν άμαξαν, έπΐ

της άμάξης δέ σφι ψχετο ή μήτηρ, σταδίους δέ ε' χαΐ τεσσα-

ράχοντα διαχομίσαντες άπίχοντο ές τό ίερόν. ταΰτα δέ σφι ποιή-

10 σασι χαΐ όφ&εϊσι νπό της πανηγύρεος τελεντή τον βίον άρίστον έπε-

γένετο, διέδειξέ τε έν τοντοισι ό &εός ώς άμεινον εΐη άν&ρώπψ

τε&νάναι μάλλον ή ζώειν. 'Λργεϊοι μέν γαρ περιστάντες έμαχάριζον

των νεηνιέων τήν όώμην, αΐ δέ 'Λργεϊαι τήν μητέρα αύτών, οίων

τέχνων έχυρησε. ή δέ μήτηρ περιχαρής γε οίσα τψ τε έργω χαΐ

15 τη φήμη, στάσα δέ άντίον τον άγάλματος εϋχετο Κλεόβι τε χαΐ

Βίτωνι τοισι έωντής τέχνοισι, οί μιν έτίμησαν μεγάλως, τήν &εόν

δοΰναι τό άν&ρώπψ τυχεϊν άριστόν έστιν. μετά ταύτην δέ τήν

εύχήν ώς έ&υσάν τε χαΐ εύωχή&ησαν, χαταχοιμη&έντες έν αύτψ

τψ Ιερψ οί νεηνίαι ούχέτι άνέστησαν, άλλ' έν τέλει τούτω έσχοντο.

20 'Λργεϊοι δέ σφεων είχόνας ποιησάμενοι άνέ&εσαν είς Λελφούς ώς

άνδρών άρίστων γενομένων.

4. "Οτι τψ Κροίσψ έστεωτι έπΐ της πυρής έσελ&εϊν, χαίπερ

έν χαχψ έόντι τοσοντψ, τό τον Σόλωνος ώς οί εΐη σύν &εψ είρη-

μένον, τό μηδένα εϊναι τών ζώντων δλβιον. ώς δέ άρα μιν προ-

25 στήναι τοΰτο, άνενειχάμενόν τε χαΐ άναστενάξαντα έχ πολλής

3 Ηβτοά. I 31 4 Ηβτοά. I 86 πιβά. — 87 πιβά.

«χι. Ρ«τ. 1 χλεοβι (β. αοο.) γένος] μενοσ (β. αοο.) 2 τοιήδε 5 ζεΐγει,

8βά ίί ί. γ. 6 έναίρει έχχληόμενοι 7 νποόονντεο 10 τελεντή 12 άρ-

γεϊσι 13 νεηνίων (βκ) ο'ίαν 14 γεοναα 17 τό] τωι 19 ϊσχοντο,
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ββά ϊαχο ϊ. Γ. 20 άργεϊαι

ωά. Ηετ. 2 τοντο Κ8ν 3 ό οία. Κδν 4 δρτής ρκβίβΓ ΑΚΙ> 5 ιρόν

ρπιβίβΓ Ο8ν 6 παρεγέν. ΟΡ 8 οχετο Κ, ώχϊετο νβΙ όχϊετο Γβϋηηί τεα·

σερ. ΑΡ 9 ιρόν ρπιβίβΓ ΟΚβν 10 πανηγνριος ρΓ&βίβΓ Αν αρίστη

11 διέδεξέ ρπιβίβΓ Α 13 νειρ>ιέων] τεχνίων Κ8νΙ> γνώμην ρπιβίβΓ ΑΟ

14 γε ούσα] έονοα 15 δε οω. 16 εωντοϊς Β,Υ1 16 β. όονναι την &εόν Κ8V1>

19 ϊρψ ρπιβίβΓ Ο8ν 20 ρΓ»βίβΓ Κν 24 είναι οω. Α1 ζωόντων

ρπίβίβΓ Κ8ν

ΐηκηά. 17 τό] τον Οοββί 24 προσατήναι 8ο1τττβϊ^ίιαβαββΓ

εοίοα. 1 οτι — έονσι ρΓο .... Κλέοβϊν τε χαΐ Βίτωνα . τοντοισι γαρ έονσι

22 οτι τιϊι ρΓο τφ όε

1*

ξ ΟΤ ΤΗΕ \

ί υΝίνΕΒδΙΤΥ )

4

ΕχοβΓρί» άβ νϊΓίιιίΛπβ βί νίΐϋδ

ήσυχίας ές τρίς όνομάσαι ,,Σόλων". χαΐ τόν Κυρον άχούσαντα

χελεΰσαι τούς έρμηνέας έπείρεσ&αι τόν Κροισον τίνα τοΰτον

έπιχαλέοιτο, χαΐ τούς προσελ&όντας έπειρωτάν. Κροισον δέ τέως

μέν σιγήν έχειν έρωτώμενον, μετά δέ, ώς ήναγχάζετο, είπεϊν ,,Τόν

άν έγώ πάσι τυράννοισι προετίμησα μεγάλων χρημάτων ές λόγονς 5

έλ&εϊν." ώς δέ σφι άσημα έφραζεν, πάλιν έπειρώτων τά λεγόμενα.

λιπαρεόντων δέ αύτών έλεγε δή ώς ήλ&εν άρχήν ό Σόλων έών

ΐΑ&ηναϊος, χαΐ &εησάμενος πάντα τόν έωντοΰ δλβον άποφλαυρί-

σειε οία δή εϊπας, ώς τε αύτψ πάντα άποβέβηχέ οί τβ περ έχεϊνος

είπεν, ούδέν τι μάλλον ές έωντόν λέγων ή ές άπαν τό άν&ρώπινον 10

χαΐ μάλιστα τούς παρά σφίσι αύτοισι όλβίονς δοχέοντας εϊναι.

τόν μέν Κροισον ταντα άπηγέεσ&αι, της δέ πυρης ήδη άμμένης

χαίεσ&αι τά περιέσχατα. χαΐ τόν Κνρον άχούσαντα των έρμηνέων

τά Κροϊσος εϊπε, μεταγνόντα τε χαΐ έννώσαντα δτι χαΐ αύτός

άν&ρωπος έών άλλον άν&ρωπον, γενόμενον έωντοΰ εύδαιμονίη ούχ 15

έλάσσω, ζωντα πυρΐ διδοίη, πρός τε τούτοισι δείσαντα τήν τίσιν

χαΐ έπιλεξάμενον ώς ούδέν εϊη των έν άν&ρώποις άσφαλέως έχον,

χελεϋει σβεννύναι τήν ταχίστην τό χαιόμενον πυρ χαΐ χαταβιβάζειν

Κροισόν τε χαΐ τούς μετά Κροίσον, χαΐ τούς πειρωμένονς ού

87 δύνασ-9-αιέτι τον πυρός έπιχρατήσαι. έν&α ταντα λέγεται νπό Λυδών 20

Κροισον μα.&όντα τήν Κυρον μετάγνωσιν, ώς ώρα πάντα μέν

άνδρα σβεννύντα τό πυρ, δνναμένους δέ ούχέτι χαταλαβεϊν, έπι-

βώσασ&αι τόν Άπόλλωνα έπιχαλεόμενον, ει τί οί χεχαρισμένον έξ

αύτον έδωρή&η, παραστήναι χαΐ ρυσασ&αι αύτόν έχ τον παρεόντος

χαχου, χαΐ έξαπίνης δμβρον χαταρραγέντος σβεσ&ήναι τήν πυρήν. 23

χαΐ έμα&εν ό Κυρος ώς ό Κροϊσος εϊη χαΐ .&εοφιλής χαΐ άνήρ άγα&ός.

•5. "Οτι Κροϊσος έχ Καείρης ήν γυναιχός 'Λλυάττη, Παντα-

5 Ηβηώ. I 92 βχίτ.
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ωά. Ράτ. 2 έστείρεσθαι, ββά ει ί. γ. 6 πάλιν] ποί.λην 9 εϊπασ

17 ϊχον, 8βά ο ϊ. Γ. 19 χροϊσωντε (βίο) 25 ωμβρον 26 χρΐαοσ

οοά. Ηετ. 1 ησνχίης ρΓαβίβΓ Κ8ν ^πϊ λειποψυχίης 3 ?ως Κ8ν 4 ώς

οπ. Κ8V 9 άποβίβηχέ οι] άποβεβήχεε Κ8ν, άποβεβηχοι Οαηί&Ι>Γ.

16 ζώοντα Ο πνρή Κ8ν 18 χελείειν Β2ν2 20 εν&α ταντα] έν&αντα

21 ορα Κ 24 αντόν] μιν ρΓ&βίβΓ ΑΒΟΡ

βηιαιά. 10 η (οι:*) 8ίβίη 11 παρα] χάρτα ΝαββΓ

εοΙοα. 7 ροδί αντών οία. χαϊ όχλον παρεχόντων 25—26 χαϊ έξαπίνης —

εΐη ρΓο τόν μεν δαχρύοντα έπιχαλίεσθαι τον &εόν, έχ δ'ε αί&ρίης τε χαϊ νηνεμίης

συνδραμεϊν έξαπίνης νέφεα χαϊ χειμώνα τε χαταοραγήναι χαϊ νσαι νόατι λαβρο-

τάτψ, χατασβεσ&ήναί τε την πνρήν. οντω δη μαθόντα τον Κυρον ώς εΐη ο

Κροϊσος οβί. 27 'ότι Κροϊαος ρΓο Κροϊσος μεν γαρ

βχ ΗβΓοά. I, 76—100.

5

λέων δέ έζ Ιάδος. έπείτε δέ δόντος τον πατρός έχράτησε της

αρχής δ Κροϊσος, τόν άν&ρωπον τόν άντιπρήσσοντα έπΐ χναφηϊον

έλχων διέφ&ειρε, τήν δέ ούσίην αύτοΰ έτι πρότερον χα&ιρώσας

τότε τρόπω τψ είρημένψ άνέ&ηχε ές τά εϊρηται.

5 6. "Οτι ό Καμβύσης δ Πέρσης, δ της Μανδάνης άνήρ, οίχίης

μεν ήν αγα&ής, τρόπον δέ ήσυχίον.

7. Ότι Ιάστνάγης, &ς οί άπίχετο ό Άρπάγον παϊς, σφάξας

αύτόν χαΐ χατά μέλεα διελών τά μεν ώπτησε, τά δέ ήψησε των

χρεων, εϋτνχα δέ ποιησάμενος εϊχε έτοιμα. έπείτε δέ της ώρης

10 γενομένης τον δείπνον παρήσαν οί τε άλλοι δαιτυμόνες χαΐ ό

"Λρπαγος, τοισι μεν άλλοισι χαΐ αύτφ Άστνάγει παρετι&έατο τρά-

πεζαι έπίπλεαι μηλείων χρεων, Άρπάγω δέ τον παιδός τον έωντοΰ,

πλην χεφαλής τε χαΐ άχρων χειρων τε χαΐ ποδων, τάλλα πάντα'

ταΰτα δέ χωρίς έχειτο έπΐ χανέψ χαταχεχαλυμμένα. ώς δέ τψ

15 'Λρπάγω έδόχεε αλις έχειν της βορής, "Λστνάγης εΐρετό μιν εί

ήσ&είη τι τη &οίνη. φαμένον δέ 'Λρπάγον χαΐ χάρτα ήσ&ηναι,

παρέφερον τοισι προσέχειτο τήν χεφαλήν τοΰ παιδός χαταχεχαλυμ-

μένην χαΐ τάς χεϊρας χαΐ τους πόδας, "Λρπαγον δέ έχέλενον προ-

στάντες άποχαλύπτειν τε χαΐ λαβεϊν τό βούλεται αύτών. πει&όμενος

20 δέ ό "Λρπαγος χαΐ άποχαλύπτων όρα τοΰ παιδός τά λείμματα,

έδών δέ οϋτε έξεπλάγη έντός τε έωντοΰ γίνεται. εΐρετο δέ αύτόν

ό ΙΑστνάγης εί γινώσχοι δτεν &ηρίον χρέα βεβρώχοι. ό δέ χαΐ

γινώσχειν έφη χαΐ άρεστόν εϊναι πάν τό άν βασιλεύς έρδη. τού-

τοισι δέ άμειψάμενος χαΐ άναλαβών τά λοιπά των χρεών ήιε ές

25 τά οίχία. έν&εντεν δέ έμελλε, ώς έγώ δοχέω, άλίσας &άψειν τά

πάντα. 'Λρπάγω μέν Άστνάγης δίχην ταύτην έπέ&ηχεν μή άνε- 120

λόντι Κυρον.

6 Ηβτοά. I 107 βχίτ. 7 Ηβτοά. I 119. 120 ίη.
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ο0<2. Ράτ. 2 αντιπρενσοονια 4 ηρημένω 5 οΙχίησ, 8βά η ί. Γ.

7. 11. 20 αρπ. (β. βρϊΓ.), οβίβήβ 1οοίβ οηπι βρϊΓ. Ιβηϊ 10 δε τυμόνεσ 24 άνα-

λα·βών 25 δοχεωι, οί. Ρ&Γί. I Ρι.&βί. ρ. XXXIX αάη.

οοά. Ηετ. 2 χνάφον Ηβδ^ο1ι. ν. έπί χνάφον ε'λχων 3 χατιρώσας

8 εψησε ΟΡΚ8V 9 ευτνχτα Κ8ν ιτοιμα οτα. ϊπειτα Κ8ν 10 γινο-

μένης 12 τον Ιωντον παιδός Κ8ν 13 της χεφαλής ΒΚ8V 16 τοΰ αρ-

πάγον Ο 21 τε] δ' Ο

εηιεηά. 12 μηλέων Βίβ&οτϊηβ 18 προοστάντες 8<Λντβί£Ιι&βη8βΓ

εοΙο$' 5 8. οτι — ησνχίον ρΓο .. . Καμβίσης, τον ενρισχε οίχίης μεν έόντα

άγαθής, τρόπον δε ησυχίον 7 ότι Άοτνάγης ρΓο Άστνάγης δέ 26 8. μή —

Κνρον &α.

6 ΕχοβΓρίΑ άβ νίΓ(ηΐίβα8 βί τϋϋβ

8. Ότι Παχτύης πυ&όμενος άγχοΰ είναι στρατόν Περσιχόν

έπ' έωντόν Ιόντα, δείσας ψχετο φεύγων ές Κύμην. Μαζάρης

δέ δ Μήδος έλάσας έπΐ τάς —άρδις τούς Λυδούς ήνάγχασε τάς

Κύρον έντολάς έχτελέειν' έχ τούτον ΛυδοΙ την πάσαν δίαιταν

της ζωής μετέβαλον. Μαζάρης δέ έπεμπε ές Κυμην αγγέλονς 5

έχδιδόναι χελεύων Παχτύην, οί δέ Κυμαϊοι έγνωσαν συμβουλής

158 πέρι ές &εόν ανωσαι τόν έν Βραγχίδησι. &εοπρόπους είρώτενν

περί Παχτύην όχοιόν τι ποιέοντες &εοισι μέλλοιεν χαριεϊσ&αι'

έπειρωτώσι δέ σφι ταντα χρηστήριον έγένετο έχδιδόναι Παχτνην

Πέρσησι. ταΰτα δέ ώς άπενειχ.&έντα ήχουσαν οί Κυμαϊοι, όρμέατο 10

έχδιδόναι . 'Λριστόδιχος δέ δ Ήραχλείδεω άνήρ τών άστών έών

δόχιμος έσχε μή ποιήσαι ταντα Κυμαίους, άπιστεύων τε τψ

χρησμψ χαΐ διχαιών τονς &εοπρόπους ού λέγειν άλη&έως, ές δ

τό δεύτερον περί Παχτύεω έπειρησόμενοι ^εσαν άλλοι &εοπρόποι,

159 των χαΐ ΙΛριστόδιχος ήν. χαΐ έχρηστηριάζετο Άριστόδιχος έπει- 15

ρωτών τάδε' ,,Ώναξ, ήλ.&ε παρ' ήμέας ίχέτης Παχτύης ό Λυδός

φεύγων &άνατον βίαιον πρός Περσέων οί δέ μιν έξαιτέονται

προεϊναι Κυμαίους χελεύοντες. ήμεις δέ δειμαίνοντες τήν Περσέων

δύναμιν τόν ίχέτην ές τόδε ού τετολμήχαμεν έχδιδόναι, πρίν άν

τό από σεΰ ήμϊν δηλω&β άτρεχέως όχότερα ποιέωμεν." ό μέν 20

ταΰτα έπειρώτα, ό δ' αϋτις τόν αύτόν σφιν χρησμόν έφαινε

χελεύων έχδιδόναι Παχτύην Πέρσησι. πρός ταντα ό 'Λριστόδιχος

έχ προνοίης έποίεε τάδε' περιϊών τόν νηόν χύχλψ έξαίρεε τούς

στρου&ούς χαΐ άλλα δσα ήν νενοσσευμένα όρνί&ων γένεα έν τψ

νηψ. ποιέοντος δέ αύτοΰ ταΰτα λέγεται φωνήν έχ τοΰ άδύτον 25

γενέσ&αι φέρουσαν μέν πρός τόν Άριστόδιχον, λέγουσαν δέ τάδε'

,ΐΑνοσιώτατε άν&ρώπων, τί τάδε τολμάς ποιέειν; τούς ίχέτας μον

8 Ηβτοά. I 157—160 ϊη.

οοά. Ρ«ν. 2 έππευωτον ωχετο 5 μιτέβαλον, 8βά λ βχ λλ οογγ.
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7 βραχίδησι είρώτεν (βίο) 9 παχτνχα 10 ορμεατο (β. βρϊΓ. βί Βχ,ΐ..)

13 διχαίων 14 ι',εααν (β. βρϊΓ.) 24 νενοσευμένα όρνή&ων, βί ρπαβ ν ί. γ.

οοά. Ηετ. 4 έπιτελίειν 5 ζόης την Κυμην 12 άπιστε'ων ρΓ&βΐβΓ Ο

13 δοχέων 24 νενομιαμένα Ο

εητεηά. 7 άνοϊααι ΒΓβάονϊηβ

βοΖο^. 1 οτι IIαχτνης ρτο II. δε IIερσιχον εάά. 3 ροβί Σάρδις οτα.

τοϋ Κίρον οτρατοϋ μοϊραν οσην δη χοτε ε'χων, ώς ονχ ενρε ϊτι έόντας τους

άμφΐ IIαχτνην έν Σάρδισι, πρώτα μεν 4 ροβί τούτον οτα. δε χελενσμοσΰνης

5 ροβί δε οω. μετά τοϋτο 7 ροβί Βραγχίδ$σι 1}παβάαηι οω. 11 Άριοτ. δε

ρΓο ορμημένον (ορμημένον δίβίη) δε ταντ^ τοϋ πλη&έος Άριατ. 15 χαί

έχρηστ. ρΓο άπιχομένων δε ές Βραγχίδας έχρηστ. ίχ πάντων

βχ ΗβΓοά. I, 157— II, 119.

7

έχ τον νηοΰ χεραϊζεις;" Άριστόδιχον δέ ούχ άπορήσαντα πρός

ταΰτα είπεϊν' ,?Ωναξ, αύτός μέν οντω τοισι ίχέτησι βοη&έεις,

Κυμαίους δέ χελεύεις τόν ίχέτην έχδιδόναι;" τόν δέ αϋτις άμεί-

ψασ&αι τοισδε' ,,Ναΐ χελεύω, Ινα γε άσεβήσαντες &ασσον άπό-

5 λησ&ε, ώς μή τό λοιπόν περί ίχετέων έχδόσιος έλ&ητε έπΐ τό

χρηστήριον." ταΰτα οΰτως άπενειχ&έντα ήχουσαν οί Κυμαϊοι, ού

βουλόμενοι οντε έχδόντες άπολέσ&αι οϋτε παρ' έαντοισι έχοντες

πολιορχέεσ.&αι έχπέμπονσι αύτόν ές Μντιλήνην.

9. "Οτι ές Χίον έχδο&είς ό Παχτύης χαΐ έξ Ιεροΰ Ά&ηναίης

10 πολιούχον άποσπασ&εις έξεδόίΗ].

10. "Οτι τών ΛΙγνπτίων οί μέν περι τήν σπειρομένην Λϊγυπ-

τον οίχέουσι, μνήμην άν&ρώπων πάντων έπασχέοντες λογιώτατοί

είσι μαχρψ των έγώ ές διάπειραν άπιχόμην. τρόπω δέ ζόης

τοιψδε δή χρέωνται. συρμαϊζονσι τρεις ήμέρας έπεξής μηνός

15 έχάστου, έμέτοισι &ηρώμενοι τήν ϋγιείην χαΐ χλυσμασι, νομίζοντες

άπό των τρεφόντων σιτίων πάσας τάς νόσονς τοισι άν&ρώποισι

γίνεσ&αι. είσΐ μέν γαρ χαΐ άλλως Λίγύπτιοι μετά Λίβνας

υγιηρέστατοι πάντων άν.&ρώπων των ώρέων δοχέειν μοι είνεχα,

δτι ού μεταλλάσσονσιν αΐ ώραι.

20 11. "Οτι ό Μενέλεως τνχών άγα&ών έγένετο άνήρ άδιχος ές

ΛΙγνπτίονς' άποπλέειν γάρ δρμημένον αύτόν ΐσχον άπλοιαι'

έπειδή δέ τοντο έπΐ πολλόν τοιοΰτον ήν, έπιτεχνάται πρήγμα

ούχ δσιον. λαβών γάρ δύο παιδία ανδρών έπιχωρίων έντομά

σφεα έποίησε' μετά δέ ώς έπάιστος έγένετο τοΰτο έργασμένος,

25 μιση&είς τε χαΐ διωχόμενος οϊχετο φεύγων τβσι νηυσϊ έπΐ

Λιβύης.

9 Ηβτοά. 1160 πιβά. 10 Ηβτοά. II 77 ϊη. 11 ΗβΓ0ά. Π 119

οοά. Ρεντ. 2 οντωι, ν. Ρ&Γί. I ΡΓ&βί. ρ. XXXIX αάη. 4 άπόλησ&ε, 8βά
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ιο.

η ϊ. Γ. 8 μντιλΐνψ 11 πειρομίνην 13 ζοής 24 έργα*αμεν (βίο)

οοά. Ηετ. 6 άπενεινιχ&έντα Ο 7 εωντοϊαι 8 μιτνληνην 0Ρ 9 ιρον

13 ζωής Κ8ν 14 όή χρ.) διαχρέωνται ρΓ&βίβΓ ΑΒΟ 15 υγείην Β.ΆΥ

16 νούαους ρπιβίβΓ ΟΚ8ν 18 ανδρών ΡΕ8ν Ιμοΐ (μοι 8) όοχέειν ε'ίνεχεν,

ρΓ&βίβΓ ΑΒΟ, ςηϊ όοχέειν έμοί ε'ίνεχα 21 ώρμ. ΟΡΚ8 22 τοντο έπΐ]

τό Κ8ν έπιτεχνάται γάρ Κ8ν 23 έγχωρίων Κ8ν 24 έργασάμενος Ο,

είργααμένος Έ.Υ 25 μιοω&είς ΡΚ8ν όε Κν ω(ι)χετο ΡΚ8ν

εοΙοι}. 6 ούτως ρΓο ώς 9 'ότι — χαϊ ρΓο (Κυμαϊοι) έχχομίζονσι IIαχτύην

ές Χίον. έν&εντεν όε ροβί αποσπασ&είς οπι. ύπό Χίων 11 οτι των ρτο

αντών όε δη 12 ροβί έπααχ. ο πι. μάλιστα 20 οτι — έγένετο ρΓο τυχών

μέντοι τούτων έγένετο Μενέλεως

8

ΕχοβΓρΐ& άε νϊΓίαΐϋπβ βί νίΐϋβ

12. "Οτι μέχρι 'Ραμψινίτον βασιλέως εϊναι έν Λίγύπτψ πάσαν

εύνομίαν έφασαν εϊναι χαΐ εύ&ηνέειν Λϊγνπτον μεγάλως, μετά δέ

τοντον βασιλεύσαντά σφεων Χέοπα ές πάσαν χαχότητα έλάσαι'

χαταχληίσαντα γάρ μιν πάντα τά ίερά πρώτα μέν σφεας &νσιέων

τοντέων άπέρξαι, μετά δέ έργάζεσ&αι έωντψ χελενειν πάντας δ

ΛΙγνπτίονς. τοίσι μέν δή άποδέχεσ&αι έχ των λι&οτομέων

των έν τψ Άραβίψ δρει, έχ τοντέων έλχειν λί&ονς μέχρι τοΰ

Νείλον' διαπεραιω&έντας δέ τόν ποταμόν πλοίοισι τονς λί.&ονς

έτέροισι έταξε έχδεήσεσ.&αι χαΐ πρός τό Λιβνχόν χαλεύμενον

όρος, πρός τοΰτο έλχειν. έργάζοντο δέ χατά δέχα μυριάδας άν- 10

-&ρώπων αίεΐ την τρίμηνον έχάστην. χρόνον δέ έγγενέσ&αι τριβο-

μένψ τψ άλλψ δέχα έτεα μεν της όδοΰ χατά τήν είλχον τονς

λί&ονς, τήν έδειμαν.

13. "Οτι φασί τόν Χέοπα τόν βασιλέα ές τοΰτο έλ&εϊν χαχό-

τητος ώστε χρημάτων δεόμενον τήν .&υγατέρα τήν έωντοΰ χατίσαντα Ιό

έπ' οίχήματος προστάξαι πρήσεσ&αι άργύριον όχόσον δή τι'

τοΰτό γε έλεγον' τήν δέ τά τε ύπό τον πατρός ταχ&έντα πρήσε-

σ&αι, Ιδίη δέ χαΐ αύτήν διανοη&ήναι μνημήϊον χαταλιπέσ.&αι, χαΐ

τοΰ έσιόντος πρός αύτήν έχάστον δέεσ&αι δχως άν αύττ) ένα * * *.

14. * * * γλώσσαν μετήσαν οί τοΰ Καμβύσον, έν τούτω έχέλενε 20

έπΐ τήν Καρχηδόνα πλέειν τόν ναντιχόν στρατόν. Φοίνιχες δ'ε

ούχ έφασαν ποιήσειν ταΰτα' όρχίοισι γάρ μεγάλοισι ένδεδέσ&αι

χαΐ ούχ άν ποιέειν δσια έπΐ τους παϊδας τούς έωντων στρατευό-

μενοι. Φοινίχων δέ ού βονλομένων οί λοιποί ούχ άξιόμαχοι

12 Ηβτοά. II124 13 Ηβτοά. II 126 14 Ηβτοά. III 19

οοά. Ρατ. 4 χαταχλήοαντα 8 διαπεραιν&έντας πλοίονσι 14 φα

17 ελεγον, 8βά ο ι. γ. 19 αύτη· ···] εχοκϋί ίο1ϊηπι, ν. ΡΓ&εί. Ρωίίβ I

ρ. ΧΧΓ7 20 τούτον 23 εωτοΰ (βίο)
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οοά,. Ηετ. 1 βασιλέος ρπιβίβΓ Β 2 είνομίην 3 βασιλεύοντα Κ8ν

4 ιρά 5 τοντέων οτα. ρπιβΐβΓ ΑΒΟΡ άπάρξαι Κ8ν £ωντον Κ8ν

6 αποδεδέχ&αι λιθομέων ΑΒ, λι&οτομιέων Γβ1ϊςπϊ 9 έχδέχεσ&αι 10 ήργάζ.

νβ1 είργάζ. ρΓ&βΐΟΓ Ρ 11 γενέσθαι Ο, έπιγενέο&αι Κ8ν 12 αλλψ] λαώ Κ8V

χατ' ην ε'ίλχηντο (νβ1 -οντο) Κ8ν 15 χα&1οαντα Κ8ν 16. 17 πρήσε-

οθαι (νβί -ασ&.αι) βίίαπι Κ8ν, πρήσοεα&αι οβίεή 22 όρχίοιοί τε γαρ Κ8ν

εηιεηά. 11 ί'χαστοι ΟοπιρβΓζ

εοίοα. 1 'ότι μέχρι ρΓο μέχρι μεν ννν 2 ϊφασαν είναι ρΓο ϊλεγον

14 οτι — έλ&εϊν ρΓο ές τοΰτο δε έλ&εϊν Χέοπα 17 αηίβ τοΰτο οπι. ον γαρ δη

20 · * · γλώοσαν — Καμβύοον ρΓο (Κααβΐσης) μετεπέμπετο έξ Έλεφαπίνης

πόλιος τών Ιχθυοφάγων ανδρών τούς έπισταμένους την Αί&ιοπίδα γλώοσαν.

έν ω όε τούτονς μετησαν (μετήιααν οογγ. V&1οίιβπ&εΓ, έν — μετησαν οπι. Κ8V)

βχ Ηβτοά. II, 124—III, 37.

9

έγίνοντο. Καρχηδόνιοι μέν ννν οΰτω δονλοσύνην διέφυγον πρός

Περσέων. Καμβύσης γάρ βίην ούχ έδιχαίον προσφέρειν Φοίνιξι,

δτι σφέας τε αύτούς έδεδώχεσαν Πέρσησι χαΐ πάς έχ Φοινίχων

ηρτητο ό ναντιχός στρατός.

5 Ιδ. "Οτι ό Καμβύσης μετά τό άνελεϊν τόν ΐΑ7ην αντίχα διά

τοντο τό άδίχημα έμάνη, έών ούδέ πρότερον φρενήρης' χαΐ πρωτα

μεν των χαχων έξεργάσατο τόν άδελφεόν —μέρδιν έόντα πατρός

χαΐ μητρός της αύτής, τόν απέπεμψε ές Πέρσας φ-9όνψ έξ

ΛΙγύπτον, δτι τόξον μοΰνος Περσέων δσον τ έπΐ δύο δαχτύλονς

10 εϊρυσε, δ παρά τον ΛΙ&ίοπος ήνειχαν οί Ιχ&υοφάγοι' των δέ

άλλων Περσέων ούδεις οίός τ' έγένετο. χαΐ τοΰτον έφόνευσεν.

16. "Οτι ό Καμβύσης ές τούς οίχείους έξεμάνη, είτε διά τόν

'Απιν εϊτε χαΐ άλλως, οία πολλά έώ&εεν άν&ρώποισι, χαταλαμβάνει'

χαι γάρ τινα έχ γενεής νονσον μεγάλην λέγεται έχειν ό Καμβύσης,

15 την Ιρήν όνομάζονσί τινες.

17. "Οτι ό αύτός Καμβύσης χαΐ έτέρω&ι Περσέων όμοίως

τοισι πρώτοισι δνώδεχα έπ' ούδεμιβ αίτίη άξιοχρέψ έλών ζώοντας

έπΐ χεφαλήν χατώρυξεν. ό μέν δή Καμβύσης τοιαντα πολλά ές 37

Πέρσας τε χαΐ τονς συμμάχονς έξεμαίνετο, μένων έν Μέμφι χαι

20 .&ηχας τε παλαιάς άνοίγων χαΐ σχεπτόμενος τούς νεχρούς' ώς δέ

δή χαΐ ές τοΰ Ηφαίστον τό ίρόν ήλ&ε χαΐ πολλά τψ άγάλματι

χατεγέλασε.

18. "Οτι ό αύτός έσήλ&ε χαι ές των Καβίρων τό ίρόν, ές

τό ού .&εμιτόν έστι έσιέναι άλλον γε ή τόν ίερέα' ταΰτα δέ τά

15 ΗβΓοά. III 30 16 Ηβτοά. III 33 17 Ηβτοά. III 35 βχίτ. βί 37 ίη.

15 ΗβΓοά. III 37 ωβά. — 38 ϊη.

ωά. Ρατ. 2 ονχαιδιχαίον (β. βρϊΓ.) 5. 13 άπιν (β. βρϊΓ.) 7 έξεργά-

ααιτο 9 δύω 10 ϊχ&οφάγοι (β. βρϊΓ.) 16 "Οτι] τι 17 πρότοιαι
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21 το]τώ 23 χαβίρων, ββά ί ϊ. γ. τό]ϊτό

ωά. Ηετ. 1 έγίνοντο Κ8ν 9 τό τόξον 10 ΰ βίϊαπι ΑΒ, τον Ο, τό

Γβίίςαί >>.]ο>/ν.Κ8ν 12 οίχειοτάτονς Κ8ν 13 ε'ω&ε ρπιβΐβΓ ΑΒΟ άν-

&ρώπους χαχά (ββά χαχα οτα. ΑΒΟ) χαταλαμβάνειν 14 έχ] χαΐ έχ Κ8ν

16 ομοίονς ρΓαβΐβΓ ΟΡ 17 ζώντος Κ8ν 19 ξυμμάχους ΡΚ8V 20 ώς]

ές Κ8ν 21 ές οτα. Κ8ν 23 Καβείρων ρκιβΐβΓ ΑΒ,

«τηαιά. 7 τών χαχων ββο1. δίβίη 20 ώ'ς 8οΙι&βίβΓ

εάοα. 5 οτι —Ιίπιν ρΓο Καμβύσης δέ, ως λίγονσι Αιγύπτιοι 11 χαΐ —

έφόνεναεν &άά. 12 οτι — οίχείους ρΓο τοίτα μεν ές τοις οίχηίους 6 Καμ-

βύσης ροβί εΐτε οτα. δη 16 οτι — ίτέρω&ι ρΓο τότε μ'εν ταντα έξεργά-

οατο, Ιτ. βέ 18 ροβί χατώρνξεν οτα. ΐοίηπι οαρπί 36 Καμβύσης &άά.

23 οτι — έαηλ&ε ρΓο έαηλ&ε δ'ε

10

ΕχοβΓρία άβ ΥϊίΐίΙίίΟΪΙβ βί ΥίΐϊϊΒ

άλγάλματα χαΐ ένέπρησε πολλά χατασχάψας' έστι δέ χαΐ ταΰτα

38 δμυια τον Ηφαίστον, πανταχβ ών μοι δήλά έστιν δτι έμάνη με-

γάλως ό Καμβύσης' ού γάρ άν ίροισί τε χαΐ νομαίοισι έπεχείρησε

χαταγελάν.

19. "Οτι Κερχυραίων παϊδας άνδρών των πρώτων Περίανδρος δ

ό Κνψέλον ές Σάρδεις έπεμψε παρά Άλνάττεα έπ' έχτομη' προσχόν-

των δέ ές τήν Σάμον των αγόντων τονς παϊδας Κοριν&ίων, πυ&ό-

μενοι οί Σάμιοι τόν λόγον έπ' οίσι άγοιεν ές Σάρδις τούς παϊδας

έδίδαξαν ίεροΰ άψασ&αι Αρτέμιδος' μετά δέ, ού περιορωντες

άπέλχειν τούς ίχέτας έχ τοΰ ίροΰ, σιτίων δέ τούς παϊδας έργόν- 10

των Κοριν&ίων, έποιήσαντο οί Σάμιοι όρτήν, τη χαΐ ννν έτι

χρέωνται χατά ταντά' ννχτόςγάρ έπιγενομένης, δσον χρόνον ίχέτενον

οί παΐδες, Ιστασαν χορούς παρ&ένων τε χαΐ ήϊ&έων, ίστάντες δέ

τούς χορούς τρωχτά σησάμον τε χαΐ μέλιτος έποιήσαντο νόμον

φέρεσ&αι, Ινα αρπάζοντες οί των Κερχυραίων παΐδες έχοιεν τρο- 15

φήν. ές τοΰτο δέ οί έγίνετο, δσον οί Κορίν&ιοι των παίδων οί

φύλαχοι οϊχοντο άπολυιόντες' τούς δέ παϊδας άπήγαγον ές Κέρ·

χυραν οί Σάμιοι.

20. "Οτι διά τήν έπίταξιν τοΰ φόρον λέγονσι ώς Λαρεϊος μεν

ήν χάπηλος, Καμβύσης δέ δεσπότης, Κΰρος δέ πατήρ, ό μέν δτι 20

έχαπήλενε πάντα τά πρήγματα, ό δέ δτι χαλεπός τε ήν χαΐ όλί-

γωρος, ό δέ δτι ήπιός τε χαΐ άγα&ά σφι τά έμηχανήσατο.

21. "Οτι ούδέ εις των άλλων Ελληνιχών τνράννων άξιός έστι

Πολνχράτει μεγαλοπρεπείην συμβλη-9ηναι.

19 Ηβτοά. III 48 20 ΗβΓοά. III 89 βχίτ. 21 Ηβτοά. III 125 πιβά.

οοά. Ρβϊτ. (βί 8νίάα8) 8 άγοιεν βοπρβί, 'άγοιαν Ρ, 8βά &1ΐβππιι α ί. γ.

11τ£]τ^ν 13 χωρονς 16 χορίν&ι* οι 17 χέρχναν 19 οτι— 22 ίμηχανήσατο

'= δηιά. ν. Κνρος6 19 λέγονσι] ελεγον οι IIέρσαι 8ηΜ. 21 οτι οω. 8ηΜ.
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ολίγοροοΐ 22 άγα&ά Ρ, 8βά ροβίΓβπιηπι ο ϊ. γ. έμηχ.: άββ. 8πίά. 23 οτι]τι

οοά. Ηετ. 1 χατασχυίψας όί] γάρ Κ8ν 2 τον] τοϊσι τον ρπιβίβΓ ΑΒΟ

πολλαχη Κ8ν 3 νομίμοιοιν Κ8V 6 σάρδις απέπεμψε προοοχόντων

ΑΒΟ 7 ^ς] προς Κ8ν δ άγοιεν] -οιντο Κδν, -ο!ατο οβίβπ 9 ίροΰ

περιρώντες Β,Υ 10 8. είργύντων τών Κορ. Κν 12 ιχετενοντο Κ8ν

16 οί (ρπηβ)] τόδε ρκιβίβΓ ΑΒΟΡ έγίνετο] έγίνετο ετι ές τωντόν Έ,ΆΥ οσον]

ές ΰ 17 ώχοντο Κ8ν 19 τον οπι. Κ8ν 21 πάντα τά] τά πάντα Βν

22 τά] πάντα ρΓΟβΐβΓ ΑΒΟ

βάοί}. 2 ροβί Ήφαίοτον οω. τούτον δέ αφεας παϊδας λέγοναι είναι 5 οτι —

παϊδας ρΓο Κερχνραίων γάρ παίδας τριηχοοίους 8 ροβί Σάρδις οπ1. πρώτα

μεν 19 οτι διά ρΓο διά δ'ε ταντην ροβί φόρον οπι. χαϊ παραπλήσια ταύτ%

άλλα ροβί λέγονοι οτα. IIέρααι 23 οτι ρΓο οτι γάρ μη οι Σνρηχοσίων

γενόμενοι τύραννοι

βχ Ηβτοά. III, 37—130.
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22. "Οτι τόν βασιλέα Λαρεϊον έν άγρη &ηρων άπο.&ρώσχοντα

άπ' Ιππον στραφήναι τόν πόδα. χαί χως ίσχυροτερως έστράφη'

δ γάρ οι άστράγαλος έξεχώρησε έχ των άρ&ρων. νομίζων δέ χαΐ

πρότερον περί έωντόν έχειν τούς δοχέοντας Λίγνπτίων εϊναι πρώ-

5 τονς τήν Ιατριχήν, τούτοισι έχρήτο. οί δέ στρεβλοΰντες χαΐ βιω-

μενοι τόν πόδα χαχόν μέζον έργάζοντο. έπ' έπτά μέν δή ήμέρας

χαΐ ζ νύχτας νπό τοΰ παρεόντος χαχοΰ ό Λαρεϊος άγρνπνίησι εϊχετο'

τβ δέ δή όγδοη ήμέρη έχοντί οί φλαύρως ίΐαραχούσας τις πρό-

τερον έτι έν Σάρδισι τοΰ Κροτωνιήτεω Λημοχήδεος τήν τέχνην

10 άγγέλλει τψ Λαρείψ' ό δέ άγειν μιν τήν ταχίστην παρ' έωντόν

έχέλευσε. τόν δέ ώς έξευρον έν τοισι Όροίτεω άνδραπόδοισι δχον

δή άπημελημένον, παρήγον ές μέσον πέδας τε έλχοντα χαΐ ρ'άχεσι

έσ&ημένον. στα&έντα δέ ές μέσον είρώτα ό Λαρεϊος τήν τέχνην 130

εί έπίσταιτο' ό δέ ούχ άπεδέχετο, άρρωδέων μή έωντόν έχφήνας τό

15 παράπαν της 'Ελλάδος η άπεστερημένος. χατεφάνη τε τφ Λαρείψ

τεχνάζειν έπιστάμενος χαΐ τούς άγαγόντας αντόν έχέλευσε μάστιγάς

τε χαΐ χέντρα παραφέρειν ές τό μέσον. ό δέ έν έωντφ δή ών

έχφαίνει, φας άτρεχέως μέν ούχ έπίστασ&αι, όμιλήσας δέ Ιητρφ

φλαύρως έχειν τήν τέχνην. μετά δέ, ώς έπέτρεψεν, Έλληνιχοισι

20 Ιήμασι χρεωμενος χαΐ ήπιάματα τά ίσχυρά προσάγων ϋπνον τέ μιν

λαγχάνειν έποίεε χαΐ έν χρόνψ όλίγω ύγιέα μιν δντα άπέδεξε,

ονδαμά έτι έλπίζοντα άρτίπονν έσεσ&αι.

23. "Οτι ύποτύπτονσα έχάστη των γνναιχων Λαρείον φιάλη

τοΰ χρυσοΰ σύν &ήχη έδωρέετο Λημοχηδέα οϋτω δή τι δαψιλεϊ δωρεβ

25 ώς τούς άποπίπτοντας άπό των φιαλέων στατήρας έπόμενος ό

22 Ηβτοά. III 129—130 πιβά. 23 Ηβτοά. ΠΙ 130 βχίτ.

οοά. Ρ«γ. (βί 8νίάα8) 1 οτι — 22 ϊαεαθαι — 8ιπά. ν. Δημοχήδης* ίηίίϊο

ρ&η1ηπι πιπί&ίο 6 μεϊζον 8ηϊά. δ δή 8πϊιίαβ εοάά. ΒΕ, οηι. Γβ1ϊ^πϊ 8ηϊά. οοάά.
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βί Ρ 11 έχέλενε δηϊά. έντοϊ*αι Ρ οροίτεω (β. βρϊΓ.) Ρ 12 παρήγον 8τάά.,

παρήγεν Ρ 14 άρρω δέων Ρ, όρρωδέων 8ηϊάαβ οοθά. ρΓ&βίβΓ Ε 20 ηπιά-

ματα 8ηϊά., ηπιάμονται (β. βρϊΓ.) Ρ 20 8. μιν λαγχάνειν] μεταλαγχάνειν 8πίά.

22 ετι 8ηϊά., οω.Ρ εαεα&αι: άββ. 8ηϊά. 24 ονν&ήχηι δαψιλει (β. αοο.), ββά ίί ϊ. γ.

οοά. Ηϊτ. 1 &ηρίων ΚδΥ 4 Αιγνπτίων τονς δοχέοντας 5 ίητριχήν

έχράτο Κ8ν 6 έπ' οπι. Κ8ν 8 παραχοίαας] οία δη παραχ. Κ8ν 10 έααγ-

γέλει ΚV 11 έχέλενε Ο 12 δη] δή ποτε ΡΚ8ν 14 έπίαταται Κ νπεδέχειο

15 τε] όε ΡΚ8ν 16 άγοντος Κ8ν 17 έν εωντψ] έν&αντα 18 άνεχφαίνει

Κ8ν 19 ως οί ΡΚ8ν 20 ήπιάματα] ήπια μετά ΡΚ,ν προσαγαγων

ΡΚ8V 21 έόντα ρΓ&βΐβΓ ΑΒΟΡ 24 συν Λ}*»] την &ήχην Κ8ν έδωρέατο Κ8ν

εηιεηά. 24 (ές) τοϋ χρνσοϋ τήν θηχην Ροκοη, τοϋ χρνοοϋ ές &ήχην δίβίη

εοΙοα. 1 δτι τόν ρτο οννήνειχε χρόνω ού πολλφ υστερον 23 οτι — βο-

ρείον ρΓο νποτνπτοναα δε αύτέων (χάατη

12

ΕχοβΓρία 3β νϊΓίηΐί1ηι8 βί νίίϋβ

οίχέτης τφ οϋνομα ήν Σχίτων, άνελέγετο χαί οί χρημα πολλόν τι

χρυσοΰ συνελέχ-9-η.

24. "Οτι Λημοχήδης ώδε έχ Κρότωνος άπιγμένος Πολυχράτει

ώμίλησεν. πατρί συνείχετο έν Κρότωνι όργήν χαλεπφ' τοντον

έπείτε ούχ ήδύνατο φέρειν, άπολιπών ψχετο ές Λϊγιναν. χατα- 5

στάς δέ ές ταντην πρώτψ έτεϊ νπερέβαλε τους άλλοις Ιητρούς,

άσχενής περ έών χαΐ έχων ούδέν των δσα περί τήν τέχνην έστΐν

έργαλήϊα. χαί μιν δεντέρψ έτεϊ ταλάντον ΛΙγινηται δημοσίη

μισ&οννται, τρίτψ δέ έτεϊ Ά&ηναϊοι έχατόν μνέων, τετάρτψ δέ

132 έτεϊ Πολυχράτης δνών ταλάντων, δτι οϋτος έν τοισι Σονσοισι τόν 10

Λαρεϊον έξιησάμενος οίχόν τε μέγιστον είχεν χαΐ ομοτράπεζος

βασιλεϊ γεγόνεε, πλήν τε ένός τον ές "Ελληνας άπιέναι πάντα

τάλλά οί παρην.

25. "Οτι χαΐ τούς Λίγνπτίονς Ιητρους, οί βασιλέα πρότερον

ίωντο, μέλλοντας άνασχολοπιεϊσ&αι δτι νπό "Ελληνος Ιητρον έσσώ- 15

&-ησαν, τούτονς βασιλέα παραιτησάμενος έρρύσατο'

26. "Οτι χαΐ μάντιν Ήλεϊον Πολυχράτει έπισπόμενον χαΐ

άπημελημένον έν τοισι άνδραπόδοισι έρρύσατο. ήν δέ μέγιστον

χρημα //ημοχήδης παρά βασιλεϊ.

27. "Οτι ΐΛτόσση ττ) τον Κυρον μέν .ίΗιγατρί, Λαρείον δέ 20

γυναιχΐ έπΐ τοΰ μαστοΰ έφυ φυμα, μετά δέ έχραγέν ένέμετο

πρόσω, δσον μέν δή χρόνον ήν έλασσον, ή δέ χρυπτουσα χαΐ

αίσχυνομένη έφραζεν ούδενί, έπείτε δέ έν χαχφ ήν, μετεπέμψατο

τόν Λημοχήδην χαί οί έπέδειξεν. ό δέ φάς υγιέα ποιήσειν

έζορχοι μιν ?} μέν οί άντνπουργήσειν έχείνην τοντο δ άν αύτής 25

24 ΗβΓϋά. ΠΙ 131—132 ϊη. 2δ ΗβΓοά. III 132 ωβά. 26 ΗβΓοά III

132 βχίτ. 27 Ηβτοά. III 133

ωά. Ρατ. (βί 8»ίά.) 5 ωχετο 8 ίηΐβΓ ταλάντον βί γινηται (βίο) βραίίηπι
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2 νβί 3 Ιίΐίβπιπιπι ναοηιιπι ΓβΙίοίηπι 9 ά&ιναϊοι 15 £οσιϋ&ησαν 16. 18 έρ-

ρύοατο 20 — ρ. 13, 2 = 8 π ίά. ν. Δημοχήδης' ϊηίίίο ρΜίηπι ωηί»ίο 23 δε]

δη 8ηϊά. οοάά. ρΓββίβΓ Β 25 ημεν Ρ

ωά. Ηατ. 4 έν τξ Κρότωνι ρπιβΐβΓ ΑΒΟ 5 έδύνατο οϊχετο Κ8Υ'

6 τψ πρώτψ Έ.8Υ νπερεβάλετο άλλονς] πρωτονς Έ,8Υ 7 έοτΐ οτα. Κ8V

12 έγεγόνεε τοΰ ές] τούτον τους Κ8Υ 15 άναοχολοπΙζεσ&αι Έί8Υ διότι

'Β3Υ 19 πρηγμα 24 όημοχήδεα έπέδεξε ρΓ&βίβΓ ΑΒ 25 ϊ>'] τό ρΓ&β-

ίβΓ Α Β

βάοι). 3 οτι Δημοχήδης ρΓο 6 δι Δημ. οντος 10 ροβί ταλάνιων οχα. ίϊηβηι

ο&ρίΐίβ 131, άβίηάβ οτι οντος.. . τον Δαρεϊον έξιησαμενος ρΓο τότε δη 6 Δη-

μοχήδης .. . έξιησάμενος Δαρεϊον 14 οτι χαϊ ρίΌ χαϊ τοντο μεν 17 οτι

χαϊ ρΓο τοϋτο ό'ε 20 οτι βί τοΰ

βχ Ηβκκί. III, 130—IV, 78.

13

δεη&β, δεήσεσ&αι δέ ούδενός των δσα ές αίσχύνην έστίν φέροντα'

χαΐ ήτήσατο τήν ές Ελλάδα άφιξιν.

28. "Οτι οί Πέρσαι οί άποσταλέντες ές τήν Ελλάδα παρά

Λαρείον μετά Λημοχήδεος άναχ&έντες έχ της Κρότωνος έχπίπ-

5 τουσι τησι νηυσΐ ές Ιηπυγίην, χαί σφεας δονλεύοντας έν&αΰτα

Γίλλος άνήρ Ταραντϊνος φυγάς ρ'υσάμενος άπήγαγεν παρά βασι-

λέα Λαρεϊον. δ δέ αντί τούτων έτοιμος ήν διδόναι τοΰτο δ τι

βούλοιτο αύτός. Γίλλος δέ αΐρέεται χάτοδόν οί ές Τάραντα

γενέσ&αι.

10 29. "Οτι Ζωπύρον τον τήν Βαβυλωνα προδόντος γίνεται

Μεγάβυζος, δς έν ΛΙγύπτω άντί Ά&ηναίων χαΐ των συμμάχων

έστρατήγησε' Μεγαβύζον δέ τούτον γίνεται Ζώπυρος, δς ές Ά&ή-

νας ηύτομόλησε έχ Περσέων.

30. "Οτι Σχύλης δ Άριαπεί&εος έξ Ιστριηνής γυναιχός γεννη-

15 &είς χαΐ ούχ έγχωρίης σοφός ήν τά Έλληνιχά' τόν ή μήτηρ αύτη

γλώσσάν τε Ελλάδα χαΐ γράμματα έδίδαξεν. μετά δέ χρόνον

υστερον Άριαπεί&ης μεν τελεντφ δόλψ νπό Σπαργαπεί&εος τον

'Ιγα&ύρσων βασιλέως' βασιλεύων δέ -χυ&έων δ Σχύλης διαίτη

ούδαμως ήρέσχετο Σχυ&ιχβ, άλλά πολλοΰ πρός τά Έλληνιχά

2ϋ μάλλον τετραμμένος ήν από παιδεϋσιος της έπεπαίδεντο, έποίεέ

τε τοιοντο' εϋτε άγάγοι τήν στρατιήν των Σχυ.&έων ές τό Βορυσ-

&ενιτέων άστν (οί δέ Βορυσ&ενϊται έλεγον σφέας αύτούς είναι

Μιλησίους), ές τούτους δχως έλ&οι δ -χύλης, τήν μέν στρατιήν

χαταλείπεσχε έν τψ προαστείψ, αύτός δέ δχως έλ&οι ές τό τεϊχος

25 χαΐ τάς πύλας έγχληίσειε, τήν στολήν άπο&έμενος τήν Σχυ&ιχήν

28 Ηβτοά. III 138 ίη. 29 Ηβτοά. ΠΙ 160 βχίΓ. 30 Ηβτοά. IV 78

ωά. Ράτ. (βί 8η,χά.) 1 έστιν φέροντα] φέρει 8χάά. 2 άφιξιν. άβ8. 8πίά.

5 νησοι (β. αοο.) 7 ϊτοιμοσ 14 ϊατριηνήσ (β. βρϊΓ.) 22 βορναθενίται
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25 έγχληαειε σχοι&ιχην

ωά. Ηϊτ. 1 ές οτα. ΡΚ8ν 11 -βνξος ΑΕν άντία 12 -βνξον ΑΕ

13 αύτομόλησεν Κ8ν 14. 17 άριπ. ΡΚ,8ν 14 ΙατρηνΓις Β, Ιστρινης ΟΡ,

ίατρίνης Κ8ν 15 αντη ρπιβίβΓ Κ8ν 16 χρόνω 18 βασιλέας διαίτ$ μεν

ρπιβίβΓ ΑΒΟ 19 πολλον 21 των] την ρΓαβΐβΓ Ρ 21 8. -νειτέων (νβ1

-νεϊτέων) βί -νεϊται (νβ1 -νεϊται) 23 ελ&η <ΤΚν 24 χατελίπεσχε ΑΒΟΡ,

χαταϊ.ειπέεαχε Έ.8Υ

βηκηά. 15 έπιχωρίης Ν&1>βΓ

εάορ. 2 χαϊ — άφιξιν αίά. 3 'ΰτι — 4 Κρότωνος ρΓο ανα/3.έντες δε

έχ της Κρότωνος οι IIέρσαι 10 ότι — προόόντος ρΓο Ζωπνρον δε τούτον

14 8. ότι—'Έλληνιχά ρΓο Άριαπεί&εϊ γαρ τω Σχν&έων βασιλέϊ γίνεται μετ'

άλλων παίδων Σχύλης' έξ Ίστριηνης δε γνναιχός ούτος γίνεται χαϊ ονδαμώς

έγχωρίης 18 ροβί βασιλέως ραποα οω. 22 ϊλεγον ρΓο ούτοι λέγονσι

14

ΕχοβΓρία άβ νίΓίηΐϊΙ>Π8 βί νίΐπ8

λάβεσχε άν Ελληνίδα έσ&ήτα, έχων δ' άν ταύτην ήγόραζεν οντε

δορυφόρων έπομένων οντε άλλον ούδενός (τάς δέ πύλας έφύλρσσον,

μη τίς μιν Σχυ&έων ΐδοι έχοντα ταντην την στολήν), χαΐ τά άλλα

έχράτο διαίτη Ελληνιχη γαΐ &εοισι ίρά έποίεε χατά νόμονς τους

Ελλήνων. δτε δέ διέτριψε μήνα ή πλέον τούτου, άπαλλάσσετο 5

ένδύς τήν Σχυ&ιχήν στολήν.

31. "Οτι ήν τις της Κρήτης πόλις Όαξός, έν τβ Έτέαρχος

βασιλεύς, δς έπΐ &υγατρί άμήτορι τη οϋνομα ήν Φρονίμη, έπΐ

ταύτη έγημεν άλλην γυναϊχα. ή δέ έπεισελ&οΰσα έδιχαίον χαΐ τψ

έργω εϊναι μητρυιή τη Φρονίμη, παρέχονσά τε χαχά χαΐ πάν έπ' 10

αύτβ μηχανωμένη, χαΐ τέλος μαχλοσύνην έπενεγχοΰσά οΙ πεί&ει

τόν άνδρα ταΰτα έχειν οϋτω. δ δέ άναγνωσ&είς ύπό της γνναιχός

έργον ούχ δσιον έμηχανατο επΐ τη όυγατρί. ήν γαρ δή Θεμίσων

άνήρ Θηραϊος έμπορος έν τη Όαξφ' τοντον δ Έτέαρχος παρα-

λαβών έπι ξείνια έξορχοι ή μέν οΙ διηχονήσειν δ τι άν δεη.&εΙη. 15

έπείτε δή έξώρχωσεν, άγαγών οί παραδιδοι τήν έωντοΰ &υγατέρα

χαΐ ταντην έχέλευσε χαταποντώσαι άπαγαγόντα. ό δέ Θεμίσων

περιεμεχτήσας τβ άπατη τον δρχον χαΐ διαλυσάμενος τήν ξεινίην

έποίεε τοιάδε' παραλαβών τήν παϊδα άπέπλεε, ώς δέ έγένετο έν

τφ πελάγει, άποσιεύμενος τήν έξόρχωσιν τον Έτεάρχον σχοινίοισι 20

αύτήν διαδήσας χατήχε ές τό πέλαγος, άνασπάσας δέ άπίχετο ές

155 τήν Θήρην. έν&εντεν δέ τήν Φρονίμην παραλαβών Πολύμνηστος,

έών τών Θηραίων άνήρ δόχιμος, έπαλλαχεύετο' χρόνον δέ περιϊόν-

31 Ηβτοά. IV 154. 155 ίη.

ωά.Ράτ. (εί8υ,ίά.) 7—ρ. 15,2 Βάττος: 8πίά. ν. Βά ττ ο ς ϊηίΐίο ραη1υπι ηπιίηίο

7 πόλισοαξός Ρ 8 φρονίμψ Ρ έπΐ ταντ{/ — 10 Φρονίμηι ίη βοπββηάο οπιίβδ&

&άΑ. τα. ρΓϊηια ϊηίΓ&Ρ, οπι. 8ηϊά. 9 £πΐ σελ&ονοα Ρ 10 μητρνη Ρ 12 6 δε—

14 θηραϊος: 8ηίά. ν. άναγνωοθείς βί ν. θεμίσων 13 ουχ 8ηΜ. ίπβη8
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χ

1οά8 14 όξώι Ρ ετέαρ (Β. βρϊΓ.) Ρ 15 ξεινία 8ηίά. νμέν Ρ 16 έπίτε Ρ,

έπϊ τε 8ηίά. οοθ. Α έξέρχωσεν Ρ 17 έχέλευαε Ρ 8ηϊά. οοά. ΒΕ, έχέλενε Γβίίφιϊ

8πϊά. οοά. 17 6 δε—19 τοιάδε: 8πϊά. ν. περιεμεχτήοας 18 περιε/:ιέχ-

τησεν 8πϊά. ν. Βάττος, υΙη τ^ άπάτ% — 19 έγένετο οπι. βί 20 ροβί πελάγει

8ά6. χαΐ 20 έξόρχωσι Ρ 22 θήραν 8ηίά. πολίμνητοσ Ρ

οοά. Εετ. 2 άλλον] λασν Κ8ν 3 τά άλλα] ταντα Κ 4 έποίησε Κ8ν

5 διατρίψειε 6 έαδυς Κ8ν 7 άξός Β,8ν (Η. 14) 9 έπισε).&ονσα ρΓ&β-

ΐβΓ ΑΟ8 11 έπενείχασά ΡΚ8ν 13 ούχ Κν δή οτα. Κ8ν 15 ξεινίαι

ΟΡ δεη&$ 17 έχέλενε 18 περιημεχτήσας 19 τάδε Κ8ν έγ/νετο

20 άποοιουμενος Έ.3Υ

εάο<). 7 ότι — Όαξός ρΓο ϊατι της Κρητης Όαξός πόλις, βί ροβί ττ/ οτα.

έγένετο

βχ Ηβτοά. IV, 78—V, 92 ζ.

15

τος έξεγένετό οί παϊς Ισχνόφωνος χαΐ τρανλός, τφ οννομα έτέ&η

Βάττος, ώς Θηραϊοί τε χαΐ Κυρηναϊοι λέγονσιν.

32. "Οτι έπΐ τβ Κυρηναίων πόλι έπέστησαν οί Πέρσα ι μετά

την της Βάρχης άλωσιν, χαΐ οί Κυρηναϊοι λόγιόν τι άποσιεύμενοι

5 διεξήχαν αύτούς διά τοΰ άστεος. διεξιούσης δέ της στρατιης ό

τον ναντιχον στρατηγός Βάρης έχέλενε αίρέειν την πόλιν,'Άμασις

δέ ό τοΰ πεζον ούχ έα' έπΐ Βάρχην γαρ άποσταλήναι μούνην' ές

δ διεξελ&οΰσι χαΐ ίζομένοισι έπί τινος δχ&ον μετεμέλησέ σφι ού

σχοΰσι τήν Κνρήνην. χαΐ έπειρωντο τό δεύτερον παριέναι ές αύτήν,

10 οί δέ Κυρηναϊοι ού περιώρων. τοισι δέ Πέρση σι ούδενός μαχο-

μένον φόβος ένέπεσε, αποδραμόντες δέ δσον ξ' στάδια ίζοντο.

χαΐ τούς Άρβάνδεω άγγελος έχάλεε χαΐ οί Πέρσαι Κυρηναίων δεη-

-&έντες έφόδιά σφι δοΰναι έτνχον.

33. "Οτι ό Λνχάρητος ό Λημνίων άρχων πάντας ήνδραποδί-

15 ζετο χαΐ χατεστρέφετο, τούς μεν λειποστρατίης έπΐ Σχύ.&ας αίτιώ-

μενος, τούς δέ σίνεσ.&αι τόν Λαρείον στρατόν άπό Σχυ&έων όπίσω

άποχομιζόμενον.

34. "Οτι ό Κύψελος ό Κοριν&ίων τύραννος πολλούς μέν Κο-

ριν&ίων έδίωξεν, πολλούς δέ χρημάτων άπεστέρησε, πολλψ δέ

20 πλείστονς της ψυχής.

35. "Οτι Περίανδρος, ό νίός Κνψέλου, τυραννεύσας χατ'άρχάς

μέν ήπιώτερος τοΰ πατρός έγένετο, έπείτε δέ ώμίλησε ι5*' αγγέλων

Θρασνβούλψ τφ Μιλήτον τυράννψ, πολλφ έτι έγένετο Κνψέλον

32 Ηβτοά. IV 203 33 Ηβτοά. V 27 βχίΓ. 34 ΗβΓοά. V 92 ί βχ*τ.

3δ Ηβτοά. V 92 ζ. η

οοά. Βα,τ. 2 Βάττος: άβ8. 8πϊά. 4 άποσιενόμενοι 5 διέξίχαν

6 στρατηγοβάρησ 7 μοννην] μόοτην 8 οχ&ον 12 άρβανδεω (β. αοο.)

14 λιμνίων 16 σχνθέτων 21 να 23 &ρααίβονλον
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οοά. Πετ. 1 Iσχόφωνος ΑΒ 6 βάδρης Κ άμαοις 10 οϋ οω. Κ8ν

11 Λ όσον] τε όσον τε ΑΒ™, Ζσον τε Β', τε όσον Ο 15 λιποστρατιή 8Υϋ,

λιποοτρατίης κϋφά 16 οτρατον τον ρΓ&βίβΓ ΑΒΟ 19 δε] δ' Ετι ΡδΥ'ϋ

«τηεηά. 19 δε (&1ίβππη)] δέ τι Κπιβ^βΓ

εάοσ. 3 ότι — 4 Κνρηναϊοι ρΓο τονς ων δη λοιπονς τών Βαρχαίων οι

Πέρσαι άνδραποδισάμενοι άπήιοαν οπίσω' χαϊ έπείτε έπι τ% Κυρηναίων πόλι

έπέατησαν, οι Κνρηναϊοι 5 β. ό — Βάρης ρΓο Βάρης μ'εν ό τον ναντιχον οτρατον

στρατηγός 7 ρβδί μοννην οτα. ιΕλληνίδα πάλιν 8 έπί — όχ&ον ρΓο έπί

Διος Λνχαίον όγβον 12 χαΐ τους — IIέρσαι ρΓο ίδρυ&έντι δε τψ ατρατο-

πέδω ταντ% ηλ&ε παρά Άρνάνδεω άγγελος άποχαλέων αντους. οϊ δε ΙΙέρσαι

14 οτι — άρχων β ρπιβοβάβηΐϊΙιαβ &άά. 18 ότι — τύραννος β ρπιβοβάβηϋΙ>υ8 &Αά.

21 ότι — τυραννείαας ρΓο ό τοίνυν IIερίανδρος 22 ροβί μεν ναι. ην, ροβί

πατρός έγένετο
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μιαιφονώτερος. πέμψας γάρ παρά Θρασύβουλον χήρνχα έπυν&άνετο,

δντινα ΰν τρόπον άσφαλέστατον χαταστησάμενος των πρηγμάτων

χάλλιστα την πόλιν έπιτροπεύοι. Θρασύβονλος δέ τόν έλ&όντα

παρά τον Περιάνδρον έξήγε έξω τον άστεως, έσβάς δέ ές άρουραν

έσπαρμένην άμα τε διεξήιε τό λήιον, έπειρωτών τε χαΐ άναποδί- 5

ζων τόν χήρνχα χατά τήν άπό Κορίν&ον άπιξιν, χαΐ έχόλονε άει

δχως τινά ΐδοι των άσταχυων νπερέχοντα, χολούων τε έρριπτε,

ές' δ τον ληίον τό χάλλιστόν τε χαΐ βα.&ύτατον διέφ&ειρε τρόπω

τοιψδε' διεξελ.&ών δέ τό χωρίον χαΐ νπο&έμενος έως ούδέν απο-

πέμπει τόν χήρυχα. νοστήσαντος δέ τοΰ χήρυχος ές τήν Κόριν.&ον 10

ήν πρό&υμος πυν&άνεσ&αι τήν νπο&ήχην ό Περίανδρος. δ δέ

ούδέν οι έφη Θρασύβουλον νπο&έσ&αι, .&ανμάζειν τε αύτον παρ'

οιύν μιν άνδρα άποπέμψειεν, ώς παραπλήγά τε χαΐ των έωντοΰ

η σινάμορον, άπηγεόμενος τάπερ πρός Θρασνβούλον όπώπεε. Περί-

ανδρος δέ συνιείς τό ποιη&έν χαΐ νόψ ϊσχων ώς οί νπετί&ετο Θρα- 15

σύβουλος τούς νπειρόχονς των αστων φονεύειν, έν&αντα δή πάσαν

χαχότητα έξέφαινε ές τούς πολιήτας. δσα γάρ Κύψελος άπέλιπε

χτείνων τε χαΐ διώχων, Περίανδρός σφεα έπετέλεε, μιβ δέ ήμέρ'/]

άπέδυσε πάσας τάς Κοριν&ίων γυναϊχας διά τήν έωντοΰ γυναϊχα

Μέλισσαν. πέμψαντι γάρ οί ές Θεσπρωτούς έπ'Ιάχέροντα ποτα- 20

μόν άγγέλους έπΐ τό νεχνομαντήιον παραχατα&ήχης πέρι ξεινιχής

οϋτε σημανέειν έφη ή Μέλισσα έπιφανεϊσα ούτε χατερέειν έν τψ

χέεται χώρψ ή παραχατα&ήχη' ρΊγοΰν τε γάρ χαΐ εϊναι γυμνή' των

γάρ οί συγχατέ.&αψε ίματίων όφελος εϊναι ούδέν ού χαταχαν&έν-

των' μαρτύριον δέ οί εϊναι ώς άλη.&έα ταΰτα λέγει, δτι έπΐ ψυχρόν 25

Ιπνόν Περίανδρος τούς άρτονς έπέβαλε. ταντα δέ ώς όπίσω

άπηγγέλ&η τψ Περιάνδρψ (πιστόν γάρ οί ήν τό συμβόλαιον, δς

νεχρψ έούση Μελίσση έμίγη), ί&έως δή μετά τήν άγγελίην χήρυγμα
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έποιήσατο ές τό "Ηραιον έξιέναι πάσας τάς Κοριν&ίων γνναϊχας.

αΐ μέν δή ώς ές όρτήν ^εσαν χόσμψ τφ χαλλίστω χρεώμεναι' ό 30

(χά,.Ράτ. 5 διέξήϊ ατολψον 8 ίσο 14 προ 16 ενθαντα 18 μτμ

20 &εσπρώτονα 21 τόν εχνομαντηϊον, 8βά βηρβΓ ι βπιβιπη 23 είναι γνμνή]

άγυμνή 24 ιόφελον (8. βρϊΓ.) 26 'ίπνον 29 ήραιον (β. βρϊΓ.) 30 ψίσαν

(β. βρϊΓ.)

οοά. Ηετ. 2 αν οιη. 8νϋ άσφαλέστερον Ρ8νϋ 4 άατεος 6 χαΐ

οπι. 8νυ αίεΐ ρΓαβίβΓ ΑΒΕ 7 τινάς βί νπερέχοντας τών άλλων Ρ8νϋ

τε] 6ε 9 τοιούτω ί'ως] επος 12 θω(υ)μάζειν 14 περ οπι. 8νϋ

15 οννεϊς Ε αχών Ρ18νυ 16 νπεροχονς ΚδΫ 18 άπετέλεε ΑΒΟ,

επετέλεαε 8, απετέλεσε Γβίίςηί 24 ειμάτων ρτ&βΐβΓ ΑΒΟ ον] οι 8\'\]

χαταχανσ&. ΑΟΡ' 25 ψνχρόν τόν 30 ηισαν ρΓββΐβΓ δVϋ

βχ Ηβτοά. V, 92 ζ—VI, 75.
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<5έ νποστήσας τούς δορυφόρονς άπέδνσέ σφεας πάσας, τάς τε

έλευ&έρας χαΐ τάς άμφιπόλονς, συμφορήσας δέ ές όρυγμα Μελίσ-

σι] έπευχδμενος χατέχαιεν. ταΰτα δέ οι ποιήσαντι χαΐ το δεύτερον

πέμψαντι έφρασεν τό εϊδωλον της Μελίσσης ές τόν χατέ&ηχεν

5 χωρον τοΰ ξείνον τήν παραχατα&ήχην.

36. "Οτι 'Λρισταγόρχ)ς δ Μιλήσιος ήν, ώς διέδεξε, ψυχήν ούχ

άχρος, δς ταράξας τήν Ιωνίην χαι έγχερασάμενος πρήγματα μεγάλα

δρησμόν έβούλενε, όρων τάς πόλις άλισχομένας ύπό Περσέων.

37. "Οτι οί Φοίνιχες Μητίοχον τόν Μιλτιάδον παϊδα λαβόντες

10 αίχμάλωτον παρά βασιλέα άνηγαγον δοχέοντες χάριτα μεγάλην χατα-

&ήσεσ&αι' ό δέ χαχόν μέν ούδέν έποίησεν, άγα&ά δέ συχνά' χαΐ

γαρ οίχον χαΐ χτήσιν έδωχε χαΐ Περσίδα γνναϊχα, έξ ής οί τέχνα

έγένετο τά ές Πέρσας χεχοσμέαται.

38. "Οτι Κλεομένεα έπάϊστον γενόμενον χαχοτεχνήσαντα ές

15 Λημάρητον δεϊμα έλαβε Σπαρτιητέων χαΐ ύπεξέσχε ές Θεσσαλίην.

έν&εΰτεν δέ άπιχόμενος ές τήν Άρχαδίην νεώτερα έπρησοε πρήγ-

ματα, σννιστάς τούς Άρχάδας έπΐ τβ Σπάρτη, άλλονς τε δρχονς

προσάγων σφιν ή μήν έψεσ&αί σφεας αύτψ η άν έξηγήται, χαΐ

δή χαΐ ές Νώναχριν πόλιν πρό&υμος ήν των 'Λρχάδων τούς προ-

20 εστωτας άγινέων έξόρχον τό Στνγός ύδωρ. μα&όντες δέ Λαχε- 75

δαιμόνιοι Κλεομένεα ταΰτα πρήσσοντα χατήγον αύτόν. χατελ-

-&όντα δέ αύτόν αύτίχα ύπέλαβε μανίη νοΰσος, έόντα χαΐ πρότερον

νπομαργότερον' δχως γάρ τεψ έντύχοι Σπαρτιητέων, ένέχρανε ές

τό πρόσωπον τό σχήπτρον.

36 ΗβΓοά. V 124 37 Ηβτοά. VI 41 βχίΓ. 38 Ηβτοά. VI 74. 75 ίη.

οοά. Ρεχτ. (βί 8πίά.) 4 ϊφραασον 6 8. ον χαίχροσ 8 πόλισ, 8βά ι ϊ. Γ.

13 χοσμέαται 14 β. έσδημαρη (β. &οο.) 15 ο δε δεϊμα —16 πρηγματα =

8πϊά. ν. νπεξέσχ εν 15 θασσαλίην Ρ 16 δε οω. 8ιπά. 22 το σώμα
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ιόντα — 24 τφ αχήπτρψ — 8ηϊά. ν. ένέχρανε 23 έντϋχη 8ηϊά&β αοάά.

ΒΕ ές οτα. βί 24 τψ σχήπτρω ρΓο τδ σχήπτρον 8αίά.

ωά. Βετ. 4 εφραζε Ρ8νϋ της] το 7 μεγάλα πρήγματα 8νυ 8 ορέων

ρΓ&βίβΓ ΑΒ 12 έχ της ρπιβίβΓ ΑΒΟ 18 αΐν ρπιβΐβΓ ΑΒΟ τ$ ρπιοΐβΓ

ΑΒΟ 19 χαΐ οχα. Ο προεατεώτας ρπιβΐβΓ Κν 20 έξόρχον βίϊαπι ΑΒΟ

(έξορχοϊν Α2 βί Κβίβ&β), έξορχών Γβΐίφχί 20 β. Κλεομ. Ααχεδ. ρπιβΐβΓ

ΡΚδν 22 αντον οω. Κ8ν μανίηι Ο, μανίης ΡΚβν 23 έντΰχηι Ο

ΐάοα. 1 ροβί πάοας οτα. ομοίως 6 'ότι — διέδεξε ρΓο ... ι,ν γάρ ώς

διέδεξε Άριστ. 6 Μιλ. 8 τάς — IIερσέων ρτο ταϋτα 9 β. οτι — άνηγαγον

ρΓο χαϊ τοντον άμα τ% νηΐ είλον οϊ Φοίνιχες, χαί μιν πυ&όμενοι ώς εΐη Μιλ-

τιάδεω παϊς άνηγαγον παρά βασιλέα 10 ροβί χατα&ήοεοθαι ηοηηη11α ογο.,

άβίηάβ 6 δε — έποίησεν ρΓο έποίησε χαχόν μεν ονδέν Μητίοχον 14 οτι ρΓο

μετά δε ταΰτα 20 ροβΐ 'νδωρ ηοηηπϊ1& οω. 21 ροβί αντΌν οτα. δείσαντες

έπΐ τοϊαι αντοϊαι ές Σπάρτην τοϊσι χαϊ πρότερο ν ηρχε

Οοηείβηΰηίβοίιβ ΕχοβΓρίβ II. 2. 2
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39. "Οτι Λάτις είδεν όψιν έν τφ ΰπνψ. χαι ήτις μέν ήν ή

όψις, ού λέγεται, ό δέ, ώς ήμερη τάχμστα έπέλαμψε, ζήτησιν έποιέ-

ετο τΘν νεων, εύρων δέ έν νηΐ Φοινίσση άγαλμα Απόλλωνος

χεχρυσωμένον έπνν&άνετο όχό&εν σεσυλημένον εϊη, πυ&όμενος δέ

έξ οϋ ήν Ιροΰ, έπλεε τη έωντοΰ νηΐ ές Λήλον χαΐ χατατί&εται ές 5

τό ίρόν τό άγαλμα, χαΐ έντέλλεται τοισι Ληλίοισι άπαγαγεϊν τό

άγαλμα.

40. "Οτι Καλλίης μοννος Ά&ηναίων απάντων έτόλμα, δχως

Πεισίστρατος έχπέσοι έχ των Ά&ηναίων, τά χρήματα αύτοΰ χη-

ρυσσόμενα νπό τον δημοσίον ώνέεσ&αι, χαΐ τάλλα τά έχ&ιστα είς 10

123 αύτόν πάντα έμηχανάτο. χαΐ οΙ 'Λλχμεωνίδαι όμοίως ή ούδέν ήσ-

σον τούτω ήσαν μισοτυραννοι. χαΐ ού προσίεμαι την διαβολήν,

τούτονς γε άναδέξαι άσπίδα, οίτινες έφευγόν τε τόν πάντα χρόνον

τους τνράννονς, έχ μηχανής τε της τούτων έξέλιπον Πεισιστρατί-

δαι την τνραννίδα. χαΐ οντω τάς Ά&ήνας οϋτοι ήσαν οί έλεν- Ιό

&ερώσαντες πολλφ μαλλον ήπερ 'Λρμόδιός τε χαΐ Αριστογείτων.

οί μέν γαρ έξηγρίωσαν τονς λοιπούς Πεισιστρατιδέων "Ιππαρχον

άποχτείναντες, ούδέ τι μαλλον έπανσαν τούς λοητους τυραννεύ-

οντας, 'Λλχμεωνίδαι δέ έμφανως ήλευ&έρωσαν, οί τήν Πυ&ίην

άναπείσαντες προσημαίνειν Λαχεδαιμονίοισι έλεν&εροΰν τάς'ΐ&ή- 20

124 νας. άλλα γαρ ΐσως τι έπιμεμφόμενοι 14#ηνέων τφ δήμψ προ-

εδίδοσαν τήν πατρίδα. ού μέν ών ήσάν σφεων άλλοι δοχιμώτεροι

39 ΗβΓοά. VI 118 40 Ηβτοά. VI 121 βχίΓ. 123-124 πβά.

οοά. Ρβίτ. (βί 8ηίά.) 1 Δάτις, ούτος εϊδεν— 7 άγαλμα — 8αϊά. τ. Δατις

2 έποίησε Βηϊά. οοά. Α, έποίει νβ1 έποίεε Γβίίςπϊ 8ηϊά. οοά. 3 νηί] ονηΐ Ρ,

οηι. 8ηϊά. 4 εΐη οεανλημένον δηΜ. 5 ο'ίον 8ηΜ. ϊρ. (β. 8ρίτ.) Ρ, Ιερ.

8ηΜ. (ίΐ. 6) έπλεε] επεμπε 8ηϊά. 7 αγαλμα: άββ. 8ηϊά. 9 χραϊματα

12 τοίιτωι 16 άρμόδιοσ 17 πιοιοτρατιόέων 18 ονδέτι 19 πν
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21 προέ\όίδοσαν, 8βά ο βχ ω οογγ

ωά. Ή.ατ. 2 διέλαμψε Ο 3 Φοινίσσ% νηί ριαβίβΓ ΑΒΟ 6 ίερον Α

9 ά&ηνέων ρΓ&βίβΓ ΟΚ8ν χηρνοοομένον Κ8ν 10 όνίεο&αι χαι τα άλλα

Κ8ν II ροβί έμηχανατο βχΜηβηί ο»ρηί 122, ρΓαβίβΓ ΑΒΟ 11. 19 άλχ'

μαιονίόαι Κ8ν (ίΐ. ϊπίΓ&) 12 τοντωι Α, τούτω Β, τούτων Ο, τούτον ΓβΙϊ^πί

13 γε] τε Κ8ν 17 νπολοίπους ριαβίβΓ ΑΒΟ 18 ονδέτι ΑΒ, οΐδ' ί'τι ΡΚ8ν

19 έμφανέως ρΓ&βΐβΓ ΑΒ 21 έπιμεμφομένω Κ8ν αθηναίων

βτησηά. 18 τοις λοιπούς άβ1. ΤνββδβΗη^

ΐάο<). 1 οτι — είδεν ρΓο Δάτις δε . . . είδε 5 ροβί χαΐ οτα. άπίχατο γαρ

τηνιχαίτα οί Δήλιοι οπίσω ές τι]ν νησον, βί ροβί χατατί&εται οω. τε 8 δη

Καλλίης ρΓο Καλλίης τε γαρ 12 ροβί μιοοτνρ. οτα. 8ιϋμα ων μοι 16 ροβί

Άριστογ. οτα. ώς έγώ χρίνω 19 ροβί ηλπ'θ: οηι. ε/ δι) ούτοί γε άλη&έως

ι]οαν 20 ροβί 'Α&ήνας οτα. ως μοι πρότερον διδηλωται

βχ Ηβτοά. VI, 118—126.

19

έν'Λ&ήνησιν άνδρες ούδέ οί μάλλον έτετιμέατο οΰτω' ούδέ λόγος

αΐρέει άναδειχ&ήναι έχ γε τούτων ασπίδα έπΐ τοιοντω λόγω.

41. "Οτι οί'Λλχμεωνίδαι ήσαν μέν χαΐ τά άνέχα&εν λαμπροί

έν τβσιν 'Λ-9-ήνησι, άπό δέ Άλχμέωνος χαΐ αϋτις Μεγαχλέος (έγέ·

δ νοντο χαΐ χάρτα λαμπροί, τοΰτο μέν γαρ ΙΛλχμέων ό Μεγαχλέος)

τοισι έχ Σαρδίων Λυδοισι παρά Κροίσον άπιχνεομένοισι έπΐ τό

χρηστήριον τό έν Λελφοισι συμπρήχτωρ τε έγίνετο χαΐ συνελάμβανε

προ&υμως, χαί μιν Κροϊσος πυ&όμενος των Λυδών τών ές τά

χρηστήρια φοιτεόντων έωντόν εϋ ποιέειν μεταπέμπεται ές Σάρδις,

10 απιχόμενον δέ δωρέεται χρυσψ τόν άν δύνηται τψ έωντοΰ σώματι

έξενεΙχασ&αι ές άπαξ. ό δέ Άλχμέων πρός τήν δωρεήν, έονσαν

τοιαύτην, τοιάδε έπιτηδεύσας προσέφερε. ένδύς χι&ώνα χαΐ χόλ-

πον βα-9νν χαταλειπόμενος τοΰ χι&ώνος, χο&όρνονς οϋς ευρισχε

εύρυτάτους έόντας ύποδησάμενος ήιε ές τόν &ησαυρόν ές δν οί

15 ./.ατηγέοντο. έσπεσών δέ ές σωρόν ψήγματος πρώτον μέν παρέ-

σαζε παρά τάς χνήμας τον χρυσον δσον έχώρεον οί χό&ορνοι, μετά

δέ τόν χόλπον πάντα πλησάμενος τοΰ χρυσοΰ χαΐ ές τάς τρίχας

της χεφαλής διαπάσας τον ψήγματος χαΐ άλλο λαβών ές τό στόμα

έξηει έχ τον -9-ησανροΰ, έλχων μέν μεγίστονς χο&όρνονς, παντί δέ

20 τψ μάλλον έοιχώς ή άν&ρώπω' τοΰ τό τε στόμα έβέβυστο χαΐ

πάντα έξώγχωτο. ίδόντα δέ τόν Κροισον γέλως έσήλ&ε, χαί οί

πάντα τε έχεϊνα διδοι χαΐ πρός έτερα δωρέεται ούχ έλάσσω χεί-

νων. οντω μέν έπλούτησε ή οίχία αντη μεγάλως, χαΐ ό Άλχμέων

οϋτος οΰτω τε&ρίπποτροφήσας Όλυμπιάδα άναιρέεται. μετά δέ, 126

2δ γενεη δεντέρη ύστερον, Κλεισ&ένης αντήν ό Σιχυώνιος τύραννος * * *

41 Ηβτοά. VI 125—126 ίη.

οοά. Ράτ. 1 α&ήνφσιν (β. βρϊΓ.) 2 ασπίδα] άπίόοι 4 μεγάχλεοσ

4 8. έγίνοντο — Μεγαχλέος οία. 8 λοιόών 16 έχώρεαον 19 εΊι,ε»
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24 ολνμπιάδα άναιριτεται (β. αοο.) 25 · * · ]ϊη πιβάία ββηίβηίϊα βχοβΓρΐηω

θββίηίΐ ηη11ο Ιαοηηαβ βί^ηο αάάίίο, ν. ΒΤν, Ώετ οοά. Ρβιτ. ρ. 305

οοά. Ηΐτ. 1 εν γε ά&ηναίοισι 2 άναόεχ&ηναι Ιχ γε άν ρΓββίβΓ ΑΒΟ

4 άλχμαίονος Έ.8Υ 6 άπιχομένοιοιν Κ8ν 11. 23 άλχμαίων Κ8ν 12 προ'

ίφιρε Ο χι&ώνα (χιτ. Κ8ν) μέγαν ρΓαβΐβΓ ΑΒΟ 13 βα&ν Ο, πολνν Κ8ν

χαταλιπόμενος χιτώνος Κν ονς] τονς ρπιβίβΓ ΑΒΟ 14 δν] τον ρπιβίβΓ

ΑΒΟ 15 πρώτα ρπιβίβΓ ΟΚV 17 τον οω. ρπιβΐβΓ ΑΒΟ 19 ε^Ίε ρπίβ-

ίβΓ ΑΒΟ μεγίοτους] μόγις τοί.ς ρΓ&βΐβΓ ΑΒΟ 20 τιρ] τεψ ρπιβΐβΓ ΒΟ έοι-

χώς (ίΐα ΑΒ, οίχώς Γβ1ίςπϊ) μαλλον 22 πρός ετέροιοί μιν δωρέεται ονχ

(λάσοοσι έχεϊνων ρΓαβίβΓ ΑΒΟ 23 οΙχίη ρΓ&βΐβΓ Κ 24 ολυμπια Κ8ν

2δ αντην] μιν ΡΒ, μεν 8Υ

οτηοπά. 1 έτετιμέατο . οντω ονΛ Η. 8ίβρΙιαηπ8

εάοα. 1 οτι οι ρτο οί δε

2*

20

ΕχοβΓρΐα άβ νίηηϋΙηιβ βί νίΐϋβ

42. "Οτι έζευγμένον τοΰ πόρον παρά Ξέρξον τον βασιλέως

έπιγενόμενος χειμών μέγας συνέχοψέ τε έχεϊνα πάντα χαΐ διέλυσε.

35 ως δέ έπύ&ετο Ξέρξης, δεινά ποιεύμενος τόν Έλλήσποντον έχέλευσε

τριηχοσίας έπιχέσ&αι μάστιγι πληγάς χαΐ χατεϊναι ές τό πέλαγος

πεδέων ζευγος. ήδη δέ ήχονσα ώς χαΐ στιγέας άμα τούτοισι άπέ- 5

πεμψε στίζοντας τόν 'Ελλήσποντον. ένετέλλετο δέ ών ρΌπίζοντας

λέγειν βάρβαρα τε χαΐ άτάσ&αλα' „Ω πιχρόν ύδωρ, δεσπότης τοι

δίχην έπιτι&εϊ τήνδε, δτι μιν ήδίχησας ούδέν πρός έχείνον άδι-

χον πα&όν. χαΐ βασιλεύς μέν Ξέρξης διαβήσεταί σε, τε σύ

γε βούλη ην τε μή' σοί δέ χατά δίχην άρα ούδείς άν&ρώπων &ύει 10

ώς έόντι χαΐ δολερφ χαΐ άλμυρφ ποταμφ." τήν τε δή &άλασσαν

ένετέλλετο τοντοισι ζημιοΰν χαΐ των έπεστεώτων τβ ζεύξει τοΰ

36 Ελλησπόντον άποταμεϊν τάς χεφαλάς. χαΐ οί μέν ταΰτα έποίεον,

οίσι προσέχειτο αϋτη ή άχαρις τιμή.

43. "Οτι δ Ξέρξης ώς ταΰτα νπεχρίνατο τφ Πυ&ίω τφ Λυ- 15

ίι£ περί τοΰ παιδός, αύτίχα έχέλενε τοισι προσετέταχτο ταΰτα

πρήσσειν, των Πυ&ίον παίδων έξευρόντας τόν πρεσβύτατον μέσον

διαταμεϊν, διαταμόντας δέ τά ήμίτομα δια&εϊναι τό μέν έπϊ δεξιά

της όδοΰ, τό δέ έπ' αριστερά, χαι ταύτη διεξιέναι τόν στρατόν.

44. "Οτι έπΐ Ξαν&ίππον τοΰ Άρίφρονος στρατηγοΰ 'Λ&η- 20

ναίων, Άρτανχτην άνδρα Πέρσην λαβόντες Σιηστοΰ νπαρχον ζώντα

πρός σανίδα διεπασσάλευσαν, δς χαΐ ές τοΰ Πρωτεσίλεω τό ίερόν

άγινεόμενος γυναϊχας ά&έμιστα έρδεσχε.

45. "Οτι Λαρείον πέμψαντος ές Σπάρτην έπΐ γης αϊτησιν

χαΐ νδατος, οί μέν αύτέων τούς αίτέοντας ές τό βάρα&ρον, οί δέ 25

42 Ηβτοά. VII 34 βχίχ. — 36 ίη. 43 Ηβτοά. VII 39 βχίΓ. 44 ΗβτοιΙ.

VII 33 βχίΓ. 45 Ηβτοά. VII 133 πιβά. 134 ωβά. — 135 ίη.

α>ά. Ρεχκ 3. 6. 13 έλλήσπ. 9 ην τίΐ ηϋτε (β. βρϊΓ.) 11 άλμνριΰ
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Π έξενρόντασ, 8βά ν ροβί ίηβ. 18 δια&ηναι δεξιά 20 οτι] τι στρατη-

γου ί. γ. 24 πέμψαντο

ωά.Ηετ. 6 στίζοντας δε] δη ρπιβΐβΓ ΑΒΟ 7 το βάρβαρα Β8ν τοι] σοι

Κ8ν 12 ζβν|ι Ρ8 14 τοϊσι ρπιβΐβΓ Ο προοεχέετο Κ8ν 18 διατεμεϊν

Κ8ν διατεμόντας 8ν 22 προσδιεπασοάλενααν ΡΚ8ν ιρόν ρΓΜίβΓ Α

23 α&έμιτα ΡΚ8ν ροβί ά&έμιτα &άά. εργα ρΓ»βίβΓ ΑΒΟ 25 αϊτών ρπιβίβΓ ΑΒΟ

ΐτηαιά. 11 θολερώ ΕΙοΜοΙί 20 Άθηναϊοι δίβίη

εοίοφ. 1 υτι ρΓο χαϊ ό>) παρά—βασιλέως &άά. 15 οτι — ώς ρΓο ως ίε

15 β. τω IIνί}ίω — παιδός αάά. 20 εχο. 44 βΓτογβ ροβί 42 βί 43 ροβίΐηπι 8δί Ότι

&άά. 22 ροβί Ιερόν οία. ές 'Ελαιονντα 24 8. οτι — νδατος ρΓο ^ς δε 'Αθι'ινας

χαϊ Σπάρτην οϊχ απέπεμψε Ξέρξης έπΐ γΐ,ς αϊτησιν χήρνχας τώνδε εϊνεχα'

πρότερον Δαρείον πέμψαντος έπ' αντό τοντο

βχ Ηβτοά. VII, 34—165.

21

ές φρέαρ έσβαλόντες έχέλευον γήν τε χαΐ νδωρ έχ τούτων φέρειν

παρά βασιλέα. χαλλιερήσαι δέ -9τιομένοισι τοισι Σπαρτιήτησι μή 134

δνναμένοισι έπΐ χρόνον συχνόν, άχ&ομένων τε χαΐ συμφορη χρεω-

μένων, άλίης τε πολλάχις συλλεγομενης χαΐ χήρυγμα τοιόνδε ποι-

ο ευμένων, εϊ τις βούλοιτο Λαχεδαιμονίων πρό της Σπάρτης

άπο&νήσχειν, Σπερ&Ιης τε Άνηρίστον χαΐ Βοΰλις ό Νιχόλεω,

άνδρες —παρτιήται φύσει τε γεγονότες εϋ χαΐ χρήμασιν άνήχοντες

ές τά πρωτα, έ&ελονταΐ νπέδυσαν ποινήν τϊσαι Ξέρξη τών

Λαρείον χηρύχων των έν Σπάρτη άπολομένων. οντω Σπαρτιήται

10 τούτονς ώς άπο.&ανευμένονς ές Μήδονς άπέπεμψαν, αΰτη τε ή 135

τόλμα τούτων των άνδρών &ωύματος άξίη.

46. "Οτι ό Κάδμος ό Κώος παραδεξάμενος παρά πατρός

τυραννίδα Κώων εϋ βεβηχυϊαν, έχών τε είναι χαΐ δεινον έπιόντος

ούδενός άλλά άπό διχαιοσύνης ές μέσον Κώοισι χατα&εϊς τήν

15 αρχήν οϊχετο ές Σιχελίην, έν&α παρά Σαμίων έσχε τε χαΐ χατοί-

χησε πόλιν Ζάγχλην τήν έν Μεσσήνη μεταβαλοΰσαν τοϋνομα.

τοΰτον δή δ Γέλων τον Κάδμον χαΐ τοιούτψ τρόπω άπιχόμενον

διά διχαιοσύνην, τήν οί αύτός άλλην σννηδεε έοΰσαν, έπεμπε'

δς έπι τοισι άλλοισι διχαίοισι τοισι έξ έωντοΰ έργασμένοισι χαΐ

20 τόδε ούχ έλάχιστον τούτων έλίπετο' χρατήσας γάρ μεγάλων χρη-

μάτων των οι Γέλων έπετράπετο, παρεόν χατασχέσ&αι ούχ ή&έ-

λησε, άλλ' έ7ιεί οί "Ελληνες έπεχράτησαν ττ[ νανμαχίη χαΐ Ξέρξης

οΙχώχεε άπελαύνων, χαΐ δή χαΐ έχεϊνος άπίχετο ές τήν Σιχελίην

άπό πάντα τά χρήματα άγων. λέγεται δέ χαΐ τάδε νπό τών έν 165

25 τ$ Σιχελίη οίχημένων, ώς δμως χαΐ μέλλων άρχεσ&αι ύπό Λα-

46 Ηβτοά. VII 164. 165

ωά. ΡβίΓ. δ σπάτησ 6 βοϋλιο, ββά * ϊ. γ. 8 έ&έ\λονται 9 οπαρ

12 χαδ·μοο 13 βεβηχναν\εχώ (β. βρϊΓ.) 18 συνηδεε
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οοά. Ή&τ. 1 έμβαλόντες ρκιβίβΓ ΑΒΟ φέρειν έχ τούτων ΒΛΓ 4 άλίης

ρΓΟβίβΓ ΑΒ 6 Σπερχίης Κ τε ό'Αν. 8 τίαειν Κ8ν των] τω* 11 θώματος

14 άλλ' νπό ρΓ&βίβΓ ΑΒΟ 15 παρά] μετά Κ8ν οϊχησε Κ8ν 16 ές μεαση-

νην ρι&βΐβΓ ΑΒΟ 18 ήδεεν Κ8ν άνέπεμπεν Κ8ν 24 άπό οω. Κ»ν

25 τξ οπι. ρκιβΐβΓ ΑΒΟ

αηαιά. 8 των (ρτο οοιϋοηπι τω) ίαπι Κβίβϊβ οογγβχβΓ&ΐ 18 ένεοϋσαν

ΝαββΓ 24 άπό πάντα] απαντα 8ΛαβίβΓ

ωΙοι}. 2 ροβί βασιλέα ο . 133 Δηβπι βί 134 ίηίΐίυπι οπι., άβίηάβ χαλλιερή-

σαι — 3 χρεωμένων ρΓο μετά δε ταϋτα Σπαρτιήτ^σι χαλλιερησαι θνομένοισι

ούχ έδύνατο' τοϋτο δ' έπΐ χρόνον ουχνόν ην σφι. άχθομένων δε χαϊ συμφορζ

χρεωμένων Λαχεδαιμονίων 12 οτι — Κώος ρΓο υ δ'ε Κάδμος οντος πρό-

τερον τούτων

22

χεδαιμονίων δ Γέλων έβοή&ησε αν τοισι "Ελλησι, εί μή νπό

Θήρωνος τον Λίνησιδήμον Άχραγαντίνων μοννάρχον έξελασ&εΐς

έξ Ίμέρης Τήριλλος ό τύραννος έπήγε έπ' αύτόν τόν χρόνον τοΰτον

Φοινίχων χαΐ Λιβύων χαΐ Ιβήρων χαΐ Λιγυων χαι Έσιλύχων χαΐ

Σαρδόνων χαΐ Κυρνίων τριήχοντα μυριάδας χαΐ στρατηγόν αύτών 5

Ιι4μίλχαν τόν "Λννωνος, Καρχηδονίων έόντα βασιλέα, χατά ξεινίην

τε τήν έωντοΰ ό Τήριλλος άναγνώσας χαΐ μάλιστα διά την ίτίξί-

λεω προ&υμίην, δς Ρηγίον έών τύραννος τά έωντοΰ τέχνα δούς

όμήρονς Άμίλχα έπήγε έπΐ τήν Σιχελίην τιμωρέων τψ πεν&ερφ'

Τηρίλλον γάρ είχε &υγατέρα Άξίλεως. 10

47. "Οτι Ξέρξης άχούσας τά χατά 'Λ&άμαντα, ώς χατά τό

άλσος άπίχετο, αύτός τε έργετο αύτοΰ χαΐ τβ στρατιη πάση

παρήγγειλε, τών τε 'Λ&άμαντος απογόνων τήν οίχίην ομοίως χαΐ

τό τέμενος έσέβετο.

48. "Οτι άπορέοντος τοΰ βασιλέως δ τι χρήσηται τφ παρε- 15

όντι πρήγματι, Έπιάλτης δ Εύρυδήμον άνήρ ΒΙηλιεύς ήλ&έ οι ές

λόγονς ώς μέγα τι παρά βασιλέως δοχέων οΐσεσ&αι, έφρασέ τε

τήν άτραπόν τήν διά τοΰ δρεος φέρονσαν ές Θερμοπύλας χαι

διέφ&ειρε τονς ταύτη ύπομείναντας Ελλήνων. υστερον δέ δείσας

Λαχεδαιμονίους έφυγε ές Θεσσαλίην, χαί οί φυγόντι νπό των 20

Πυλαγόρων, των Λμφιχτνδνων ές τήν Πυλαίην συλλεγομένων,

άργύριον έπεχηρύχ&η. χρδνψ δέ νστέρψ, χατήλ&ε γάρ ές Άντιχν-

ρην, άπέ&ανε νπό Ά&ηνάδεω άνδρός Τρηχινίον. χαΐ οϋτός έστιν

δ περιηγησάμενος τό δρος.

49. "Οτι δύο των τριηχοσίων των έν Θερμοπύλαις Εϋρυτον 25

χαΐ Άριστόδημον, παρεόν αύτοισι χοινφ λόγω χρησαμένοισι ή

47 Ηβτοά. VII 197 βχίτ. 48 Ηβπχί. VII 213 49 ΗβΓοά. VII 229. 230

οοά. Ρείτ. 2 μοννάρχον, 8βά ρππβ ν ροβΐ ϊηβ. 6 εώντα (8. βρϊΓ.) 12 εε'ρ-

γετο (8. βρϊΓ.) 14 εο οέβετο 21 πνλαγώρων, 8βά ρπηβ ω βχ ο οογγ. άμ-
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φιχτνόνων, 8βά ο ϊ. Γ. 25 δυω

οοά. Ηετ. 2 ί^ελα^εΖς* 3 επ'] ΐπ'Κ8ν 4 έ/.ισυχων νβ1 έλνσίχων ρπιβΐβΓ

ΑΒΟ 7 άναξίλεω ρπιβίβΓ ΑΒΟ 10 άναξίλεως 12 άπίχετο] έγίνετο νβ1

ίγίνετο εϊργετο Κ8ν 13 ομοίως την οΙχίην Κί?ν 15. 17 βασιλέος

15 χρήοεται Κδν 17 οι* σεσ&αι Α, οϊ εσεοθαι Κ8ν 18 &1ί. την οω. Κ8ν

22 νστερον ρΓ&βίβΓ Ο ε'ς την Άντ. Ο

εηιεηά. 5 Σαρδονίων ν&1ο1ίβηαβΓ 21 των Άμφ.— ονλλεγ. άβΙ. Κβ1δ^β

βάοα. 3 Τήρ. 6 τύραννος ρΓο Τήρ. ό Κρινίππον τύραννος ίων 'Τμέρης

7 ροβί Άξίλεω οτα. τον Κρητίνεω 11 ότι — Αθάμαντα ρΓο Ξέρξης δε ταντα

άχονοας 15 ότι άπορέοντος τον ρΓο άπορίοντος δε 23 8. χαϊ — δρος&άά.

β. α 214 βχίτ. 25 ότι — Ευρντον ρΓο δύο δε τούτων των τριηχοσίων λέγεται

Ευρντόν τε 26 ρβδί αϊτοϊαι οτα. αμφοτέροιοι

βχ Ηβτοά. VII, 165—233.

23

άποσω&ήναι όμον ές —πάρτην, όφ&αλμίων γάρ, ή εΐ γε μή έβον-

λοντο νοστήσαι, άπο&ανέειν άμα τοισι άλλοισι, παρεόν σφι

τούτων τα έτερα ποιέειν, ούχ έ&έλησαν όμοφρονέειν, άλλα τόν

μεν άπο&ανεϊν σύν τοις συμμάχοις, Άριστόδημον δέ λειποψυ-

5 χέοντα λειφ&ήναι. εί μέν νυν ήν Άριστόδημον άλογήσαντα άπονο-

στήσαι ές Σπάρτην, ή χαΐ όμον σφεων αμφοτέρων τήν χομιδήν

γενέσ&αι, δοχέειν έμοί, ονχ άν σφι —παρτιήτας μήνιν ούδέ μίαν

προσ&έσ&αι' νυνί δέ τον μεν αύτων άπολομένου, τοΰ δέ της μέν

αύτής έχομένον προφάσιος, ού &ελήσαντος δέ άπο&νήσχειν, άναγ-

10 χαίως σφι έχειν μηνϊσαι μεγάλως ]Λριστοδήμψ. οΙ μέν νυν

οϋτω σω&ήναι λέγουσιν Άριστόδημον χαΐ δια πρόφασιν τοιήνδε,

οί δέ γε άγγελον πεμφ&έντα έχ τον στρατοπέδον, έξεόν αύτψ

χαταλαβεϊν τήν μάχην γινομένην ούχ έ&ελήσαι, άλλ' νπομείναντα

έν τβ όδψ περιγενέσ&αι, τόν δέ συνάγγελον αύτον άπιχόμενον ές

15 τήν μάχην άπο&ανεϊν.

50. "Οτι άπονοστήσας ές ΛαχεδαΙμονα Άριστόδημος εΐχεν

ΰνειδός τε χαΐ άτιμίην' πάσχων δέ τοιάδε ήτίμωτο.

51. "Οτι λέγεται χαΐ άλλον άποπεμφ&έντα άγγελον ές Θεσ-

σαλίην τών τριηχοσίων τούτων περιγενέσ&αι, τψ οϋνομα εϊναι

20 Παντίτην' νοστήσαντα δέ τοΰτον ές Σπάρτην, ώς ήτίμωτο, άπάγ-

ξασ&αι.

52. "Οτι οί Θηβαίοι των ό Λεοντιάδης έστρατήγεε, τέως

μέν μετά των Ελλήνων έόντες έμάχοντο ύπ' άναγχαίης έχόμενοι

πρός τήν βασιλέος στρατιήν' ώς δέ είδον χατνπέρτερα γινόμενα

50 ΗβΓοά. VII 231 51 Ηβτοά. VII 232 52 ΙΙβτοά. VII 233

οοά. Ρε»Γ. 1 6φθαλμίων 6 έσπάρτην 7 οί δεμίαν 8 τον (ρΓϊυ8)]

τοϊτον 10 νυν] ναν <8. &οο.) 12 οι] ό 22 των 6 Λεοντ.] τώ|ου (β. αοο.)

λεοντιαδησ (8. &οο.) 23 νπανάγχαίησ (ββά αι ί. Γ.)
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ωά. Ηετ. 3 έθελήσαι ρΓ&βίβΓ ΑΒΟ δ ην οπι. Κ8ν άλγήσαντα ΟΡ

1 έμοί οπι. Κ8ν ονδεμίαν ρκιβίβΓ ΑΒ δ προίΗο&αι Ρ1Κδν ννν Κ8ν

απολογουμένον Ο 9 ονχ έ&ελήοανΐος ρΓ&βίβΓ ΑΒΟ 12 γε οω. 13 την

μάχην χαταλαβεϊν Κ8ν 16 ό Άριοτ. ρπιβΐβΓ ΡΚ8ν 16 8. δνειδίς τε είχε

ρΓ&βΐβΓ ΑΒΟ 24. ρ. 24, 1 γινόμενα — πρήγματα] των περοέων γινόμενα (γινό-

μενα των περοέων Κ8ν) τα πρήγματα

επιβηά. 4 φιλοψυχέοντα ναΙοΙίβηαβΓ 5 ην] η δίείη, (συνέβη) 7" Β,ίο1πιπίβ

«άος. 1 όφ&αλμίων γάρ ρΓο ώς μεμετιμένοι γε ησαν έχ τον στρατοπέ-

δον νπο Λεωνίδεω χαΐ χατεχέατο έν Άλπηνοϊαι όφθαλμιώντες ές τό εαχατον

Ά 8. άλλα — ουμμάχοις ρτο άλλα γνώμν διενειχ&ίντας Ενρντον μεν . . . διαφ&α-

ρήναι 5 ροβί ην οτα. μοννον 11 ροβί Άριοτ. οπι. ές Σπάρτην 16 οτι

άπον. ρΓο άπον. δε 18 οτι λέγ. ρΓο λέγ. δε 22 οτι οι θηβ. ρΓο οι δε θηβ.

24

ΕχοβΓρΐα άβ νίΓίυίϊ1πίΒ βί νίΐϋΒ

τά των Περσέων πρήγματα, οϋτω δή, των σύν Λεωνίδη Ελλήνων

έπιγενομένων έπΐ τόν χολωνόν, άποσχισ&έντες τούτων χεϊρας τε

προέτεινον χαΐ ήισαν άασον των βαρβάρων, λέγοντες τόν άλη&έ-

στατον των λόγων, ώς χαΐ μηδίζονσι χαΐ γήν τε χαΐ νδωρ έν

πρώτοισι έδοσαν βασιλεϊ, νπό δέ ανάγχης έχόμενοι ές Θερμο- 5

πύλας άπιχοίατο χαΐ αναίτιοι είεν τον τρωυματος τον γεγονότος

βασιλέϊ. ώστε ταΰτα λέγοντες περιεγίνοντο. ού μέντοι γε πάντα

εύτύχησαν' ώς γαρ αύτούς έλαβον οί βάρβαροι έλ&όντας, τούς

μεν τινας χαΐ άπέχτειναν προσιόντας, τούς δέ πλέονας αύτών

χελεύσαντος Ξέρξεω έστιζον στίγματα βασιλήια, άρξάμενοι από 10

τοΰ στρατηγον Λεοντιάδεω.

53. "Οτι Άριστείδης ό Λυσιμάχον άνήρ Ά&ηναϊος μέν, έξω-

στραχισμένος δέ νπό τον δήμον' τόν έγώ νενόμιχα, πυν&ανόμενος

αύτον τόν τρόπον, άριστον άνδρα γενέσ&αι έν Ά&ήνησι χαΐ

διχαιότατον. 15

54. "Οτι Έρμότιμός τις ήν Πηδασεύς γένος, φέρων ού τά

105 δεύτερα των εύνούχων παρά βασιλεϊ. τψ μεγίστη τίσις ^δη

άδιχη&έντι γέγονε πάντων των ήμεϊς ΐδμεν. άλόντα γαρ αύτόν

ύπό πολεμίων χαΐ πωλεόμενον ώνέεται Πανιώνιος άνήρ Χίος,

δς την ζόην χατεστήσατο άπ' έργων άνοσιωτάτων. δχως γάρ 20

χτήσαιτο παϊδας εϊδεος έπαμμένους, έχτάμνων άγινέων έπώλεε ές

Σάρδις τε χαΐ "Εφεσον χρημάτων μεγάλων. παρά γάρ τοισι βαρ-

βάροισι τιμιώτεροί είσιν οί εύνουχοι πίστιος είνεχα της πάσης

των ένορχίων. άλλους τε δή ό Πανιώνιος έξέταμε πολλούς, άτε

7ΐοιεύμενος έχ τούτον τήν ζόην, χαΐ δή χαΐ τοντον. χαΐ ού γάρ 25

τά πάντα έδυστύχεε ό Έρμότιμος, άπιχνέεται έχ των Σαρδίων

53 ΗβΓοά. VIII 79 ίη. 54 ΗβΓοά. VIII 104 1η. 105. 106

ο0<1. Ρβντ. 2 άποσχησθέντεσ 3 ηϊσαν (β. βρϊΓ. βί &οο.) 10 έστίζων

Generated on 2013-12-12 18:29 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

13 νενόμιχα, 8βά / ϊ. γ. 14 α&ήνησι (Β. βρϊΓ.) 16 ερμ. (8. βρϊΓ., ίΐ. ϊηίΓ&)

19 χίοσ 21 έμαμμέν 22 τοϊααι 26 έόυοτΐχεε, 8βά νστν ί. γ. 6]οί

ΐοά. Πϊτ. 1 των (β1ί.)] χαι τυϊν Ο 2 έπειγομένων ΡΚ8Τ' 5 άναγχαίης

6 είναι ΡΚ8ν τρώματος 7 βασιλέος Η8ν ώστι] τε Κ8ν γε] τά γε

9 πλεϊνας 19 παιών. Κ8ν (ϋ. ϊηίτ») 22 οάρδιάς τε χαι ές ϊφεαον Κ8ν

24 ένορχέων Ρ, ένορχιέων Κ8ν

βτηεπά. 20 χατεχτήσατο ΟοΙ>βί 21 ίχταμων Κβίβ1ίβ

εάο^ 7 ροβί περιεγίνοντο οτα. ε'ίχον γάρ χαΙ Θεσσαλούς των λόγων τον-

των μάρτνρας 12 οτι ρΓο ί{ ΑΙγίνης διέβη 16 Ότι — φέρων ρΓο συνέ-

πεμπε (βο. Ξέρξης) . - ^Ερμότιμον, γένος μεν έόντα IIηδααέα, φερόμενον ό'ε

17 ροβί βααιλπ ηοηππϊ1& οπι. (ε&άβπι άβΙ. να1ο1νβηαβΓ) 18 γέγοΐε ρπ> έγέιετο

βχ Ηβτοά. VII, 233-VIII, 118.

25

παρά βασιλέα μετ' άλλων δώρων, χρόνον δέ προιόντος πάντων

των εύνούχων έτιμή&η μάλιστα 7ΐαρά Ξέρξη, ώς δέ τό στράτευμα 106

τό Περσιχόν ώρμα βασιλεύς έπϊ τάς Ά&ήνας έών εν Σάρδισι,

έν&αντα χαταβάς χατά δή τι πρήγμα δ Έρμότιμος ές γήν την

5 Μυσίην, τήν Χϊοι μεν νέμονται, Άταρνεύς δέ χαλέεται, ευρίσχει

τόν Πανιώνιον έν.&αΰτα. έπιγνούς δέ έλεγε πρός αντόν πολλούς

χαΐ φίλονς λόγονς, πρώτα μέν οί χαταλέγων δσα αύτός δι έχεϊνον

έχοι άγα&ά, δεύτερα δέ οί ύπισχνεϋμενος άντί τούτων δσα μιν

άγα&ά ποιήσειεν, ήν χομίσας τούς οίχέτας οίχέη έχείνη, ώστε

10 ύποδεξάμενον τούς λόγονς τόν Πανιώνιον χομίσαι τά τέχνα χαΐ

τήν γνναϊχα. ώς δέ πανοιχίη μιν περιέλαβε, έλεγέ οί Ερμότιμος

τάδε' ,?Ω πάντων ανδρών ήδη μάλιστα άπ' έργων άνοσιωτάτων

τόν βίον χτησάμενε, τί σε έγώ χαχόν ή αύτός η των έμών τίς

σε προγόνων έργάσατο, η σέ ή των σων τινα, δτι με άντ άνδρός

15 έποίησας τό μηδέν εϊναι; έδόχεές τε &εούς λήσειν οία έμηχανώ

τότε' οί σε ποιήσαντα ανόσια, νόμψ διχαίψ χρεώμενοι, ύπήγαγον

ές χεϊρας τάς έμάς, ώστε σε μή μέμψασ&αι τήν άπ' έμέο τοι

έσομένην δίχην." ώς δέ οί ταΰτα ώνείδισε, άχ&έντων των παίδων

ές δψιν ήναγχάζετο δ Πανιώνιος των έωντοΰ παίδων τεσσέρων

20 έόντων τά αΙδοία άποτάμνειν, άναγχαζόμενος δέ έποίεε ταΰτα'

αύτοΰ τε, ώς ταΰτα έργάσατο, οί παΐδες άναγχαζόμενοι άπέταμνον.

Πανιώνιον μέν ννν οϋτω περιήλ&ε ή τε τίσις χαΐ Έρμότιμος.

55. "Οτι δ Ξέρξης έπεί άπίχετο έπ' Ήιόνα τήν έπΐ Στρυμόνι,

ούχέτι όδοιπορίησι έχρητο, άλλά τήν μέν στρατιήν Ύδάρνει έπι-

25 τρέπει άπάγειν έπΐ τόν 'Ελλήσποντον, αύτός δέ έπΐ νεός Φοινίσ-

σης έπιβάς έχομίζετο ές τήν 'Λσίην. πλέοντα δέ μιν άνεμον Στρν-

μονίην υ7ΐολαβεϊν μέγαν χαΐ χυματίην. χαΐ δή χειμαίνεσ.&αι γεμον-

5δ Ηβπκ1. VIII 118
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ΐ,οά. Ράν. 5 μνσϊνην 10 πανιώνιοσ 13 χαχον] χαέ τίς] τί 19 τεσσερω

(β. 8οο.) 20 εποιε 25 έλλήσπ. γοινίσης

οοά. Ηετ. 2 μάλιστα έτιμηθη παρά βααιλει ξέρξη Κ8ν 3 'όρμα Κ8ν

5 μεν ομ. Κ8ν άταρνϊος Κ8ν 6 ϊλεγεν άρα προς Έ&Υ 7 φιλίους

9 ποιήοει Κ8ν χομιαάμενος Κ8ν οΙχίτας] παϊδας ΟΡ 10 ροβί ίποδεξά-

μενον αάά. άομενον 11 δε άρα οι] 6 14 σε προγόνων οίο. ρΓ&βίβΓ ΑΒΟΡ

17 & οπι. Κ8ν τοι] τον Κ8ν 22 τε οω. Κ8ν 6 Έρμ. ΟΡ 24 ^#ίντίκ

ονχέτι ρΓ&βίβΓ Ε8ν 24 διεχρητο ΑΒΟ, δκχρέετο Γβ1ϊηια1 25 έπί] ίς

26 πλώοντα Κ8ν

ΐΜβηά. 17 μέμψεσ&αι ΟοΙ>βΐ βί Μαάνϊ£

εβΙοα. 23 οτι — ίπεί ρΓο . .. έπειδη Ξέρξης άπελαίνων έξ 'Αθηνέων 27 ροβΐ

χαϊ δη οτο. μάλλον γαρ τι

26

ΕχοβΓρΐ» άβ νίΓίπίϊΙιη8 βί νίΐϋβ

σης της νεός, ώστε έπΐ τον χαταστρώματος έπεόντων συχνων

Περσέων τών σύν αύτψ χομιζομένων ές δεϊμα πεσόντα τον βασι-

λέα εϊρεσ&αι βώσαντα τόν χνβερνήτην εΐ τις έστι σφι σωτηρίη.

χαΐ τόν είπαι' ηΛέσποτα, ούχ έστιν ούδεμία, εί μή τούτων απαλ-

λαγή τις γένηται των πολλων επιβατών." χαΐ Ξέρξην λέγεται 5

άχούσαντα ταντα είπεϊν' "Λνδρες Πέρσαι, νΰν τις διαδεξάτω

υμέων βασιλέως χηδόμενος' έν υμϊν γάρ οίχε εϊναι έμοί ή σω-

τηρίη." τόν μεν ταΰτα λέγειν, τους δέ προσχννέοντας έχπηδάν ές

την &άλασσαν, χαι την νέω έπιχονφισ&εϊσαν άποσω&ήναι ές τήν

Λσίην. ώς δέ έχβήναι τάχιστα ές γήν τόν Ξέρξην, ποιήσαι τοιόνδε' 10

δτι μεν έσωσε βασιλέως τήν ψυχ7]ν, δωρήσασ&αι χρυσέη στεφάνη

τόν χνβερνήτην, δτι δέ Περσέων πολλούς ά-ιώλεσε, άποταμεϊν τήν

χεφαλήν αύτον.

56. "Οτι Τισαμενψ τφ Ηλείψ μάντι χρεωμένψ περί γόνον

άνεϊλε ή Πυ&ίη άγωνας μεγίστους άναιρήσεσ&αι ε' ού γυμνιχούς 15

άλλα άρηίους. Λαχεδαιμόνιοι δέ τοντο μα&όντες έπειρώντο πεί-

σαντες Τισαμενόν ποιέεσ&αι ήγεμόνα των πολέμων. δ δέ όρων

περί πολλον ποιευμένους ^ΐαρτιήτας φίλον αύτόν προσ&έσ&αι,

μα&ών τοντο άνετίμα, σημαίνων σφι ώς, ήν μιν πολιήτην σφέ-

τερον ποιήσονται των πάντων μεταδιδόντες, ποιήσει ταντα, έπ' 20

άλλψ μισ.&φ δ' ον. οΙ δέ πρώτα μέν άχούσαντες δεινά έποίενν

τε χαΐ μετίεσαν της χρησμοσύνης τό παράπαν, δείματος δέ μεγάλον

έπιχρεμαμένον τον Περσιχοΰ στρατεύματος χαταίνεον μετιέντες.

ό δέ γνούς τετραμμένους σφέας ούδέ οΰτως έφη έτι άρχέεσ&αι τού-

τοισι μούνοισι, άλλά δεϊν έτι τόν άδελφεόν έωντοΰ ιΗγίην γίνε- 25

56 Ηβτοά. IX 33—35

βοά. Ρείι: 1 έπεόντων, Ββά ο βχ ω 3 είριεο&αι (β. αοο.) έστι (β. αοο.)

14 τιααμενωι (Β. αοο.), 8βά 17 τισάμενον 17 ποιεέσθαι (βίο), 8βά ρπιιδ ε ροβί
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ίη8. 23 έπΐ χρεμμαμένον 25 ηγίην (β. 8ρϊΓ.)

ωά. Εετ. 3. 12 χνβερνήτεα Κ8ν 4 ει] ην Κ8ν 5 έπιβατέων 5. 10 Ξίρ-

ξεα Κ8ν 6 ε'ίπαι ΡΚ8Ϋ 7. 11 βασιλίος 7 ΙΌιχεν Κ8ν ?) οτα. Κ8ν

8 έχπηδέειν Κ8ν 9 νΐα 11 χρνσίω στεφάνω Κ8ν 17 ορέων ρπιβίβΓ ΑΒ

18 προ&έα&αι Β. 20 ποιήσωνται ρΓ&βίβΓ Κ 21 8. έποιενντο χαι Κίν

23 μετιόντες Έ8Υ 24 ετι ϊφη

ωΙο<}. 2 αντψ ρΓο Ξέρξ$ ροβί χομιζ. ο πι. ίν&αϋτα 9 ροβί έπιχονφ.

οηι. οντω δη 14 δτι — χρεωμένψ ρΓο Τισαμενψ γάρ μαντενομένω έν Δελ-

φοϊαι 15 ροβί αγώνας οτα. τους 15 β. ρβδί ε ηοηηηΙ1α οπι., άβίηάβ ον — έπει-

ρώντο ρΓο Λαχεδαιμόνιοι δε μα&όντες ονχ ές γνμνιχούς άλλ' ές άρηίους αγώ-

νας φέρον το Τισαμενον μαντήιον, μισθώ έπειρώντο 17 ροβί ποιέεοθαι οπι.

αμα Ήραχλειόέων τοϊσι βασιλείσι 21 οί ρΓο Σπαρτιηται 22 δε/ματος δε

ρΓο τέλος δε δείμ. 23 ροβί IIερσιχου οτα. τούτον

βχ Ηοτοά. VIII, 118—IX, 73.

27

σ&αι Σπαρτιήτην έπΐ τοισι αύτοισι λόγοισι τοισι χαΐ αύτός γίνε-

ται. χαΐ έμιμέετο Μελάμποδα βασιληίην τε χαΐ πολιτηίην αίτεό- 34

μενος. γαι γάρ δή Μελάμπονς των έν Λργεϊ γνναιχων μανεισέων

ώς μιν οί Άργεϊοι έμισ&οΰντο έχ Πύλον παΰσαι τάς σφετέρας

5 γυναϊχας της νόσον, μισ.&όν προετείνατο της βοτσιληίης τό ήμισυ.

ούχ άνασχομένων δέ των Άργείων άλλά άπιόντων, ώς έμαίνοντο

πλεΰνες των γνναιχων, οϋτω δή ύποστάντες τά ό Μελάμπονς προε-

τείνατο ήισαν δώσοντές οί ταΰτα. δ δέ έν&αΰτα έπορέγεται όρων

αύτούς τετραμμένονς, φάς, ήν μή χαΐ τφ άδελ'φεφ Βίαντι μετα-

10 δώσι τό τριτημόριον τής βασιληίης, ού ποιήσειν τά βούλονται. οί

δέ άπειλη&έντες ές στεινόν χαταινέονσι χαΐ ταΰτα. μοΰνοι δή 35

πάντων άν&ρώπων έγένοντο ούτοι Σπαρτιήτησι πολιήται. χαΐ

έποίησεν χαΐ ε' αγωνας \

έν Τεγέη, τόν έν Λιπαιεΰσι προς Ιάρχάδας, |

15 Α&ηναίονς χαΐ 'Λργείονς γενόμενον.

57. "Οτι οϋτοι πάντες οϋς χατέλεξα, πλήν Αριστοδήμον, των

απο&ανόντων έν τ# Πλαταιήσι μάχη τίμιοι έγένοντο' Άριστόδημος

δέ βονλόμενος άπο&ανεϊν διά τήν προειρημένην αίτίην ούχ έτιμή&η.

58. "Οτι οί Λεχελεϊς δήμος ήν έργα χρήσιμα έργασμένοι. ώς

20 γάρ δή τό πάλαι χατά Ελένης χομιδήν Τννδαρίδαι έσέβαλον ές

57 ΗβΓοά. IX 71 βχΐΓ. 58 ΗβΓοά. IX 73—74 ϊη.

βοά. Ράκ 6 ονχανασχωμένων 8 ηϊααν (8. βρϊΓ. βί αοο.) 9 φάς] αφάσ

11 άπειλη&έντοσ στεϊνον 13 άίπηάίαπι ραΓίβπι ν8. 3 ί. 188 γ 1β^βΓβ ηοη

ροί;αίΐ Β. Τν.; ίία ίβΓβ 8ηρρίβηάτπιι: τον μεν έν ΙΙλαταιξαι, έπΐ δε τον 14 8. ίβτ-

ΐϊαπι ραΓίβπι νβ. 4 1β£βΓβ ηοη ροίηίΐ. Β. Τ7.; ίΐ& ίβΓβ βηρρίβηάηηι: τόν προς

Ί&ώμ%, τον προς 17 πλαταιψσι (β. αοο.) τίμοι 19 χρήσημα 20 ται-

όαρίδαι

οοά. Εετ. 5 νοίοον ρΓαβΐβΓ ΟΚ8ν 6 αλλ' ρΓαβίβΓ ΑΒ 7 πολλώ πλεν-
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νες Κ8ν 8 ορίων ρπιβίβΓ ΑΒ 9 χαϊ μη Κ8ν

εηιεηά. 2 αίτεομένους 8ίβίη

ΐάοα. 2 χαϊ έμιμέετο ρΓο ταϋτα δε λέγων οντος έμιμέετο ροβί Μελάμ-

ποδα οηι. ώς είχάσαι 3 ρο8ί δη οτα. χαΐ 8 ροβί έν&αϋτα οτα. δη 11 ροβί

ι$έ οηι. Άργεϊοι ροβί ταΐτα ηοηηη11α οηι. ροβί μοϋνοι οτα. δε 12—15 χαι

έποίησεν — γενόμενον ρΓο οι δε πέντε αγώνες οΊόε έγένοντο, εϊς μεν χαΐ πρώ-

τος οντος 6 έν IIλαταιήσι, έπΐ δ'ε 6 έν Τεγέ% προς Τεγεήτας τε χαΐ \4ργείους

γενόμενος, μετά δε 6 έν Διπαιεϋαι προς Άρχάδας πάντας πλην Μαντινέων,

έπι δε 6 Μεοσηνίων 6 προς Ί&ώμ$, ΐατατος δε ό έν Τανάγρ% προς Α&η-

ναίονς τε χαΐ Λργείους γενόμενος 16 οτι — χατέλεξα ρΓο οντοι δε τους

χατέλεξα πάντες 17 τξ IIλαταιησι ρΓο ταντ% τ% 19 οτι — έργασμένοι

ρΓο . . . Δεχελέων δε των χοτε έργαααμένων εργον χρ>';σιμον ές τόν πάντα

χρόνον, ώς αντοί Α&ηναϊοι λέγοναι

28

ΕχοβΓρΐα άβ νϊΓίηΐϊΙίϋβ βί νίΐίίϋ

γήν τήν Άττιχήν σύν στρατον πλή&ει χαΐ άνίστασαν τονς δήμονς,

ούχ είδότες ίνα νπεξέχειτο ή Ελένη, τότε λέγονσι τονς Λεχελέας,

οί δέ αύτόν Λέχελον άχί/όμενόν τε ττ] Θησέος νβρι χαΐ δειμαί-

νοντα περί πάση τβ 'Λ&ηναίων χώρη, έξηγησάμενόν σφι τό πάν

πρήγμα χατηγήσασ.&αι έπΐ τάς Άφνίδας, τάς δή Τιταχός, έών 5

αύτόχ&ων, χαταπροδιδοι Τννδαρίδησι. τοισι δέ Λεχελεΰσι έν

—πάρτη άπό τούτον τον έργον άτελείη τε χαΐ προεδρίη διατελέει

ές τόδε αίεΐ έτι έοΰσα, οντω ώστε χαΐ ές τόν πόλεμον τόν ΰστερον

πολλοισι έτεσι τούτων γενόμενον Ά^ηναίοισΙ τε χαΐ ΠελΟπο-

νησίοισι, σινομένων την άλλην Άττιχήν Λαχεδαιμονίων, Λεχελέης 10

74 αποσχέσ&αι. τούτον τον δήμον ήν ό Σωφάνης.

59. "Οτι μετά τήν άπιξιν της γυναιχός της παλλαχής Φαρνα-

δάτους αύτίχα μετά ταντα άπίχοντο Μαντινέες (έπ') έξεργασ-

μένοισι. μα&όντες δέ δτι ΰστερον ηχουσι της συμβολής, συμ-

φορήν έποιεΰντο μεγάλην άξιοί τε έφασαν εϊναι σφέας ζημιώσαι. 15

πνν9.ανόμενοι δέ τούς Μύδους τους μετά 'Λρταβάζον φεύγοντας,

τούτονς έδίωχον μέχρι Θεσσαλίης' Λαχεδαιμόνιοι δέ ούχ έων

φεύγοντας διώχειν. οί δέ άναχωρήσαντες ές τήν έωντων τονς

ήγεμόνας της στρατιάς έδίωξαν έχ της γης. μετά δέ Μαντινέας

ή'χον Ηλεϊοι, χαΐ ωσαύτως οί Ηλεϊοι τοισι Μαντινεΰσι συμφορήν 20

ποιησάμενοι άπαλλάσσοντο' άπελ&όντες δέ χαΐ οϋτοι τούς ήγε-

μόνας έδίωξαν.

. 60. "Οτι, ώς ώμολόγησαν οί Θηβαϊοι δοΰναι τούς μηδίσαντας,

'Λτταγϊνος μέν έχδιδρήσχει έχ τον άστεος, 7^αϊδας δέ αύτοΰ άπα-

χ&έντας Πανσανίης άπέλυσε της αίτίης, φάς τοΰ μηδισμοΰ παϊ- 25

δας ούδέν εϊναι μεταιτίονς.

61. "Οτι 'Λρτανχτης δ Πέρσης αέρξεω (ϋπαρχος) άνήρ δεινός

59 Ηεπχ1. IX 77 60 Ηβτοθ. IX 88 ίη. 61 Ηβτοά. IX 116

Generated on 2013-12-12 18:30 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ωά. Ρ«Γ. 3 δεχελον (β. &οο.) 6 χαταπροδιδωι (β. αοο.) 8 οντωι, οί.

Ρπιβί. Ρ&Π. I ρ. XXXIX &άη. 1 13 έπ' οτα. 20 ηλεϊοι (β. βρίτ.) 1>ίβ

20 μαντινέαι 24 άτταγίνοσ 27 άρτανχτησ, 8βά ρ. 29, 6 αρτανχτησ (β. δρϊΓ.)

νπαρχος οω. νοοβπι ραβηβ βναηϊάαπι ςυ&πι ΒΤ¥ αρχηγος β88β οοηϊεοβπιί

(ν. Ώα. ωά. Ρβίτ. ρ. 306) ροβίβα άνηρ ββββ οο^ηονίΐ

ωά. Ηϊτ. 3 δεχελεδν Κ8ν 5 άφϊδυας ρπιβίβΓ Κ8ν 9 πιλοποννησίοισι

10 αινεομένων Κ8ν 11 άπέχεοθαι 12 φαρναδάτεος ΚδV, φαρανδάτεος

ΓβΙϊηιιί 14 σνμβονλης ΟΚV1 15 είναι εφαααν Κ8ν 24 αύτοϋ οτα. ΒΒΥ

αη&ιά. 14 υστεροι Α1άαβ

εάοα. 11 ην ρΓο έών 12 'ύτι μετά ρΓο μετά δε της παλλ. Φαρν. &άά.

β οαρ. 76 ίη. 23 οτι — μηδίααντας ρΓο ώς δ'ε ωμολόγησαν έπΐ τοίτοιαι

27 οτι — δεινός ρΓο. . . Ξέρξεω νπαρχος Άρτανχτης, άνηρ μεν ΙΙέρσης, δεινος δΐ

βχ Ηβιοιί. IX, 73-116.

29

χαΐ άτάσ&αλος' δς χαι βασιλέα έλαννοντα έπ' Ά&ήνας έξηπά-

τησε, τά Πρωτεσίλεω τον Ιφίχλον χρήματα έξ Έλεονντος νφελό-

μενος. έν γάρ Έλεονντι της Χερσονήσον έστί Πρωτεσίλεω τάφος

τε χαι τέμενος περί αύτόν, έν&α ήν χρήματα πολλά χαΐ φιάλαι

5 χρυσεαι χαι άργύρεαι χαι χαλχός χαι έσ&ής χαΐ άλλα άνα&ήματα,

τά Άρτανχτης έσύλησε βασιλέως δόντος. λέγων δέ τοιάδε Ξέρξην

διεβάλετο' „Λέσποτα, έστιν οϊχος άνδρός "ΡΛληνος έν&αντα, δς

έ'ιι γήν σήν στρατευσάμενος δίχης χυρήσας άπέ&ανεν. τούτον μοι

δός τον οίχον, Ινα χαί τις μα#>; έπΐ γήν τήν σήν μή στρατεύε-

10 σ&αι." ταΰτα λέγων εύπετέως έμελλε άναπείσειν Ξέρξην δονναι

άνδρός οιχον, ούδέν νποτοπη&έντα των έχεϊνος έφρόνεε. έπΐ γήν

ίέ τήν βασιλέως στρατεύεσ&αι Πρωτεσίλεων έλεγε νοέων τοιάδε'

τήν Άσίην πάσαν ένόμιζον έωντων εϊναι Πέρσαι χαΐ τοΰ αΐεΐ

βασιλεύοντος. έπεί δέ έδό&τ], τά χρήματα έξ Έλεοΰντος ές Σηστόν

15 έξεφόρησε χαΐ τό τέμενος έσπειρε χαι ένεμεν, αύτός τε δχως άπΙ-

χοιτο έσ Έλεονντα, έν τψ άδύτψ γυναιξίν έμίσγετο.

τέλος τής ίστορίας Ηροδότον,

περί άρετής χαΐ χαχίας.

οοά. Ρβντ. 2 ϊφίχλον (β. 8ρίτ.) 2. 14 ελεοϊντ (β. βρϊΓ.) 3 σιλεοΰντι

οοά. Ξετ. 1 έλαιο- ΡΟ (ϋ. ίηίπι) νφελόμενος) αίτήοας Κ8ν 6. 12 βα-

σιλίος 7 Αιβάλλιτο Κ8ν οΐχός ίοτιν Η8ν 8 γην την οήν Κ8ν στρα-

τευόμενος ΡΚ 9 τις χαϊ Κ8ν 12 ποιέων Κ8ν 13 απασαν Κ8Ττ 15 ίνέμετο

επιεηά. 10 8. δοϊναι ανδρος οίχον άβ1. ΟοπιρβΓΖ
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ΐείοα. 13 ένόμιζον ρΓο νομίζοναι

Περί άρετής χαΐ χαχίας. Η'.

Έχ τον ΒΙαρχελλίνον είς τόν Θονχυδίδον βίον.

1. "Οτι πολύς ό άνήρ τέχναις χαΐ χάλλει λόγων χαΐ άχριβεία

πραγμάτων χαΐ στρατηγέ χαΐ συμβουλαις χαΐ πανηγυριχαις νπο-

&έσεσιν. 5

2. "Οτι Θονχυδίδης ό 14.&ηναϊος ήγάγετο γυναϊχα άπό Σχαπ-

τής νλης της Θρφχης πλουσίαν σφόδρα χαΐ μέταλλα χεχτημένην

20 έν τη Θρ^χη. τοντον δέ τόν πλοντον λαμβάνων ούχ είς τροφήν

άνήλισχεν, άλλά πρό τον Πελοποννησιαχον πολέμον τόν πόλεμον

αίσ&η&είς χινεϊα&αι μέλλοντα, προελόμενος συγγράψαι αύτόν 10

παρεϊχε πολλά τοις Ά&ί]ναίων στρατιώταις χαΐ τοις Λαχεδαιμο-

νίων χαΐ πολλοίς άλλοις, ίνα άπαγγέλλοιεν αύτφ βουλομένψ συγ-

γράφειν τά γινόμενα χατά χαιρόν χαΐ λεγόμενα έν αύτφ τφ

21 πολέμψ. ζητητέον δέ διά τΐ χαΐ Λαχεδαιμονίοις παρεϊχεν χαΐ

άλλοις, έξόν Ά&ηναίοις διδόναι μόνοις χαΐ παρ' έχείνων μαν&ά- 15

νειν. χαι λέγομεν δτι ούχ άσχόπως χαΐ τοις άλλοις παρεϊχεν.

σχοπός γάρ ήν αύτφ τήν άλή&ειαν των πραγμάτων συγγράψαι,

είχός δέ ήν ΆχΉ^ναίους πρός τό χρήσιμον έαντών άπαγγέλλοντας

ψεύδεσ&αι χαΐ λέγειν πολλάχις ώς ήμεις ένιχήσαμεν ού νιχήσαντας.

δι δ πάσι παρεϊχεν, έχ της των πολλων συμφωνίας &ηρώμενος 20

τήν της άλη&είας χατάληψιν' τό γάρ σαφές έξελέγχεται τι] των

πολλών συν^δουση συμφωνία.

Εο1ο§:&8 β Μ&ίΌβΙΙϊηο βί ΤΙιπο^άΜβ ρβίϊίαβ ναίββϊπβ ηοη βθΪάϋ; ροδί ^π1^ηπ1

\νοΙΙβηΙιβΓ^:, οηϊιι8 οο11»ίίο &πΠ88& β88β νϊάβίηΓ, εαβ &. 1893 ίΐβπιηκιηβ α. 1904

οοηίαΙίΐ ΒΤ¥, οί. Ρ&γΐ. I Ρκιβί. ρ. XX.

1 Μ&ΓοβΙΙ. § 1 2 Μ&ΓοβΙΙ. 19—21

ωά. Ρ«γ. 2 νοοβδ ίχ — βίον ϊη πι&Γ£. αά βχο. 2 αβοπρίββ ίίΐπϊο Γβάάϊάί

4 ουμβολασ νποθέσιοιν δ σχάπτησ 7 χεχτημένησ 18 άπαγγέλοντασ

ωά. ΜαταΙΙ. (Ε: Ρ&Ι&ΐ. 252) 3 ό οηι.* (αάά. Οαβαπβοηπβ) 4 ατρα-

τηγίαις 13 γενόμενα* 21 ασαφες
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ετηεηά. 4 στρατ. χαϊ] ατρατηγιχαϊς (ϊτανίΒΜ

εοΙοί). 3 οτι πολυς ρτο πολυς γάρ 0 οτι — ηγάγετο ρΓο ήγάγετο όε

Εχο. άβ νϊΓίηί. βί νίΐϋβ β Μ&τοβί1. 1—35.

31

3. "Οτι ό Θονχυδίδης ούχ έπολιτεύσατο γινόμενος έν ήλιχία

ούδέ προσήλ&ε τφ βήματι, έστρατήγησε δέ άρχέχαχον αρχήν παρα-

λαβών' από γαρ ταύτης φυγαδεύεται. πεμφ&είς γάρ έπ' 'Λμφί-

πολιν Βρασίδον φ&άσαντος χαΐ προλαβόντος αύτήν έσχεν αίτίαν,

5 χαίτοι μή πάντα χαταστάς άνόνητος Ά&ηναίοις' της μεν γάρ

άμαρτάνει, Ήιόνα δέ τήν έπΐ Στρυμόνι λαμβάνει. άλλά χαΐ όντως

τό πρωτον άτύχημα είς αμάρτημα μεταβαλόντες φυγαδεύονσιν

αύτόν. γενόμενος δέ έν Λίγίνη μετά τήν φυγήν ώς άν πλοντων 24

έδάνεισε τά πλεϊστα των χρημάτων. άλλά χάχεϊ&εν μετήλ&ε χαΐ 25

10 διατρίβων έν Σχαπτη ύλη ύπό πλατάνψ έγραφεν. έγραφε δ' ούδ' 26

οϋτως μνησιχαχων τοις 'Λ&ηναίοις, άλλά φιλαλή&ης ών χαΐ τά

ή"&η μέτριος, εϊ γε οϋτε Κλέων παρ' αύτφ οϋτε Βρασίδας ό της

συμφοράς αιτιος άπέλανσε λοιδορίας, ώς άν τον συγγραφέως

όργιζομένον. χαίτοι πολλοί τοις Ιδίοις πά&εσι συνέ&εσαν τάς 27

15 ίστορίας, ηχιστα μελήσαν αύτοις της άλη&είας. Ηρόδοτος μεν

γάρ νπεροφ&είς νπό Κοριν&ίων άποδράναί φησιν αύτους τήν έν

Σαλαμϊνι ναυμαχίαν Τίμαιος δ' ό Τανρομενίτης Τιμολέοντα νπερ-

επήνεσε τοΰ μετρίον, χα&ότι 'Λνδρόμαχον τόν αύτοΰ πατέρα ού

χατέλυσε της μοναρχίας' Φίλιστος δέ τφ νέψ Λιονυσίψ τοις λό-

20 γοις πολεμεϊ' Ξενοφων δέ 3Ιένωνι λοιδορεϊται τω Πλάτωνος

έταίρψ διά τόν πρός Πλάτωνα ζηλον. ό δέ μέτριος χαΐ έπιειχής,

της άλη&είας ηττων.

4. "Οτι λέγεται Θονχυδίδην τό είδος γεγονέναι σύννονν μεν

τό πρόσωπον, τήν δέ χεφαλήν χαι τάς τρίχας είς όξύ πεφυχυίας,

25 τήν τε λοιπήν έξιν προσπεφυχέναι τβ συγγραφη.

5. "Οτι ζηλωτής γέγονεν ό Θονχυδίδης είς μεν τήν οίχονομίαν

Όμηρον, Πινδάρον δέ είς τό μεγαλοφυές χαΐ ΰψηλόν τον χαρα-

χτήρος, άσαφως δέ λέγων άνήρ έπίτηδες, ίνα μή πάσιν εΐη βατός
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μηδέ εντελής φαίνηται παντί τφ βονλομένψ νοούμενος εύχερως,

80 άλλά τοις λίαν σοφοις δοχιμαζόμενος παρά τούτοις &ανμάζηται'

ό γάρ τοις άρίστοις έπαινούμενος χαΐ χεχριμένην δόξαν λαβών

3 Ματοβί1. 23—27 4 Μ&κβΗ. 34 5 Η&ΓοεΙΙ. 35-38

ωά. Ρ«>. 6 ψόναδε (β. βρίτ.) 10 σχαπτη ύλη (βίο) 13 απήλασοε

τ

16 φΗ 17 τανρομενι 25 προοπεφοιχέναι

ωά. ΜαταΙΙ. (Ε) 6 ατρυμόνα* 7 μεταλαβόντες 14 οι πολλοί

ετηεηά. 25 τ ε] δε Ρορρο

εοίο§. 1 οτι — έπολιτεύσατο ρΓο ονχ έπολ^τεναατο δ' ό συγγραφείς 10 ροβί

εγραφεν οτα. μη γάρ δη πει&ώμί&α Τιμαίω λέγοντι ώς φνγών φχησεν έν Ίταλία

23 οπ — θονχνδίδην ρτο λέγεται δ' αντόν 26 οτι ζηλωτης ρΓο ζηλωτης δ'ε

32

ΕχοβΓρία άβ νϊΓίηϋΙηιβ βί νίΐϋβ

άνάγραπτον είς τόν έπειτα χρόνον χέχτηται τήν τιμήν, ού χινδν-

36 νεύουσαν έξαλειφήναι τοις έπιχρίνονσιν. έζήλωσε δέ έπ όλίγον,

ως φησιν "Λντυλλος, χαΐ τάς Γοργίον τον Λεοντίνον παρισώσεις

χαΐ τάς αντι&έσεις τών ονομάτων, εύδοχιμούσας χατ' έχεϊνο χαι'

ροΰ παρά τοις "Ελλησι, χαΐ μέντοι χαΐ Προδίχον τον Κείον τήν 5

37 έπΐ τοις όνόμασιν άχριβολογίαν, μάλιστα δέ πάντων "Ομηρον χαΐ

της περί τά όνόματα έχλογης χαΐ της περί τήν σύν&εσιν άχρι-

βείας, της τε ίσχύος τής χατά τήν έρμηνείαν χαΐ τοΰ χάλλονς χαΐ

38 τον τάχονς. των δέ πρό αύτοΰ συγγραφέων χαΐ ίστοριχων άψύ-

χονς ώσπερ είσαγόντων τάς συγγραφάς χαΐ ψιλβ μόνη χρησαμέ- 10

νων διά παντός διηγήσει, προσώποις δέ ού περι&έντων λόγονς

τινάς ούδέ ποιησάντων δημηγορίας, άλλ' Ηροδότον μεν έπιχειρή-

σαντος, ού μήν έξισχύσαντος (δι' όλίγων γάρ έποίησε λόγων ώς

προσωποποιίας μάλλον ήπερ δημηγορίας), μόνος ό συγγραφεύς

έξευρέν τε δημηγορίας χαι τελείως έποίησε μετά χεφαλαίων χαΐ 15

διαιρέσεως. ·

6. "Οτι ό Θονχυδίδης έστι τοις μύ&οις έναντίος διά τό χαί-

ρειν ταϊς άλη&είαις. ού γάρ έπετήδευσε τοις άλλοις (ταύτόν)

συγγραφεΰσιν ούδέ Ιστοριχοις, οί μύ&ονς έγχατέμιξαν ταις έαντών

ίστορίαις, τοΰ τερπνον πλέον τής άλη&είας άντιποιούμενοι. άλλ' 20

έχεϊνοι μεν οϋτως, τψ συγγραφεϊ δ' ούχ έμέλησε πρός τέρψιν τών

άχουόντων, άλλά πρός άχρίβειαν τών μαν&ανόντων γράφειν. χαΐ

γάρ ώνόμασεν άγώνισμα τήν έαντον συγγραφήν. πολλά γάρ των

πρός ήδονήν άπέφυγεν, τάς παρεν.&ήχας ας είώ&ασι ποιεϊν οί

49 πλείονες άποχλίνας, δπον γε χαΐ παρ' Ήροδότψ χαΐ ό δελφίς 25

έστιν ό φιλήχοος χαΐ Αρίων ό χνβερνώμενος μουσιχβ, χαΐ δλως ή

δεντέρα των ίστοριων τήν νπό&εσιν ψεύδεται. ό δέ ΘονχυδΙδης

6 Μ&Γοβ11. 48-51
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ωά. Ράτ. 3 φΡ άντνλλοσ παριοώβεισ 5 χίον 7 έχλογΐ>ο, 8βά έχλογ

ϊ. γ. άχριβείαν 12 ηροόοΰτον 14 προσωποάασ 15 ί|£υρίΐτε (β. αοΟ,

8βά ίί> βί εν ϊ. γ. 18 ταντον οτα. 22 μαν&ανόντων, ββά ρπωππι ν ροβί

ίη8. 24 ας] ά 26 άρείων 27 νπό&εσι

ωά. ΜατοεΙΙ. ((τηβΙίβΓΟ^ΐ. £Γ. 35) 2 έξαλειφ&ϊ,ναι 9 συγγρα-

φέων τ ε χαϊ

βτηεηά. 9 8. ωαπερ άψνχονς Κηιβ^βΓ 10 είσαγαγόντων Ρορρο 20 πλέον

(η) Ρορρο 23 γάρ (χτήμα £ς άεΐ μάλλον) ώνόμασεν (η) άγώνιομα Αβηι.

ΡοΓίηβ

βοίο^. 6 ροβί πάντων οτα. οπερ εΐπομεν, ίζήλωσεν 17 'ότι — Ιση ρΓΟ

ϊατι δε 27 θονχνόίόης ρΓο συγγραφενς οντος

β Μ&ΓοβΙΙ. 35—51, β ΤΙιαοίά. I, 99, 1.

33

άν άναμνησ&β τινος περιττον, διά μέν τήν άνάγχην λέγει, διηγεϊ-

ται δέ μόνον είς γνώσιν των άχονόντων άφιχνούμενος. δ τε γάρ

περί Τηρέως αύτψ λόγος πέφρασται μόνον περί πα&ών τών γυ-

ναιχών, ή τε Κνχλώπων ίστορία των τόπων έμνημονεύ&η χάριν,

δ χαΐ ό Άλχμαίων δτε σωφρονεϊν μνημονεύεται, έν&α τά της σω-

φροσύνης αύτοΰ νήσονς ποιεϊ, τά δ άλλα ούχ άχριβοι. περί 50

μέν οϋν τούς μύ&ονς τοιοντος, δεινός δέ ή&ογραφήσαι, χαΐ έν

μέν τοις μέρεσι σαφής, ύπό δέ τήν σύνταξιν ένίοτε διά τό έπιτεϊ-

νον της έρμηνείας άδηλος εϊναι δοχών. έχει δέ χαραχτήρα ύπέρ-

10 σεμνον χαΐ μέγα. τό δέ της σνν&έσεως τραχύτητος δν μεστόν

χαΐ έμβρι&ές χαΐ ύπερβατιχόν, ένίοτέ τε χαΐ άσαφές. αΐ δέ βρα-

χύτητες .&ανμασται χαΐ τών λέξεων οι νόες πλείονες. τό δέ γνω-

μολογιχόν αύτοΰ πάνυ έπαινετόν. έν δέ ταις άφηγήσεσι σφόδρα 51

δννατός, νανμαχίας ήμϊν χαΐ πολιορχίας νόσονς τε χαΐ στάσεις

15 διηγούμενος. πολνειδής τε έν τοις σχήμασι, τά πολλά χαΐ τών

Γοργίον τοΰ Λεοντίνον μιμούμενος, ταχύς έν ταις οημασίαις>

πιχρός έν ταις αύστηρότησι, ή&ών μιμητής χαΐ άριστος διαγρα-

φεύς' όψει γοΰν παρ' αύτω φρόνημα Περιχλέονς χαΐ Κλέωνος

ούχ οίδ' δ τι άν εϊποι τις, Άλχιβιάδον νεότητα, θεμιστοχλέονς

20 πάντα, Νιχίον χρηστότητα, δεισιδαιμονίαν, εύτνχίαν μέχρι Σιχελίας'

'Εχ της ίστορίας Θονχυδίδον 'Α&ηναίον.

7. "Οτι αίτίαι άλλαι τε ήσαν τών άποστάσεων τοις ϋ&η-

ναίοις χαΐ μέγισται αί τών φόρων χαΐ νεών έχδειαι χαΐ λειποστρά-

τιον εϊ τω έγένετο' οί γάρ Ά&ηναϊοι άχριβώς έπρασσον χαΐ

25 λνπηροί ήσαν ούχ είω&όσι ούδέ βονλομένοις ταλαιπωρεϊν προσ-

αγαγόντες τάς άνάγχας. ήσαν δέ πως χαΐ άλλως οί Ά&ηναϊοι 2

7 Τ1πιο. I 99, 1—3 ωβά.

οοά. Ρβίη 10 ων 15 πολνειόήτε, 8βά ει ί. Γ. 21 στορίασ 25 ού-
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χαω&όαι ταλαιπορεϊν

α>ά. ΜαηχΙΙ. (Ε) 6 ποιεί] οίαεϊ* 11 τε] ό& χαι ασαφες] χαϊ οπι.*

15 ιβ] ίε

οοά. ΊΗικ. 0: ΙΛαΓβηί. ΙιΧΙΧ 2; (ί: Μοηαο. 228, [Ο] άβίβοίηπι οοιίίοίβ ϊη-

ΑκαΙ; Β: ναϋο. 126; Α: Οίβα1ρϊηιιβ 8. ΙίβΙηβ, Ικχϋβ Ρειγιβ. βηρρί. Ογ. 255;

Β: Ρ&1&ί. ΗβΜβΙΙ>. 252; Ρ: Απ^πβίμπιβ, 1οάιβ Μοηαο. 430; Μ: Βπΐαηηίοαβ

8. ΐΛηάίη. 11, 727; ο, ί, ω: παηιιΒ ΓβϋβηίίβΓβ8 οοάά. Ο, Ρ, Μ 25 προσάγον·

τες ΟΜ[Ο]

«κιεηά. 5 αωφρονεϊν] μητροχτονεϊν Κπιβ^βΓ «'&α τά] ενταν&α Ρορρο

6 νήσονς ποεΐ] μνήσιν ποιεϊται Ηαάβ 10 μέγαν νολ%. δν άβΙ. Κπιβ^βΓ

αΑος. 22 οτι αίτίαι ρΓο αίτίαι δε τοϊς Ά&ην. &άά.

ΟΌη8ΙαηϋηίβοΙιβ ΕχοβΓρίβ II. 2. 3

34

ΕχοβΓρΐ& άβ νϊΓίηΐϊηηβ βί νίΐϊίβ

ούχέτι όμοίως έν ήδονβ άρχοντες, χαΐ οϋτε ξννεστράτενον από

τον ΐσου, ρ'φδιόν τε προσάγεσ.&αι ήν αύτοις τούς άφισταμένους'

3 ών αύτοί αΐτιοι έγένοντο οί ξυμμαχοι' διά γάρ τήν άπόχνησιν

ταύτην τών στρατιών οί πλείους αύτών, Ινα μή άπ οϊχον ώσι,

χρήματα έτάξαντο αντί των νεών τό ίχνούμενον άνάλωμα φέρειν. 5

8. "Οτι ό Πανσανίας, ό τών Λαχεδαιμονίων στρατηγός, έπι-

στολήν πέμψας τψ Ξέρξη περί προδοσίας χαΐ παρ' αύτον έτέραν

λαβών, ών χαΐ πρώτον έν μεγάλω άξιώματι ύπό τών Ελλήνων

διά τήν [έν] Πλαταιάσιν ήγεμονίαν, πολλφ τότε μάλλον ήρτο χαΐ

ούχέτι έδύνατο έν τφ χα&εστηχότι τρόπω βιοτενειν, άλλά σχενάς 10

τε Μηδιχάς ένδυόμενος έχ τον Βνζαντίον έξήει χαΐ διά της

Θριχχης πορευόμενον αύτόν Μήδοι χαΐ ΛΙγύπτιοι έδορυφόρονν,

τράπεζάν τε Μηδιχήν παρίτί&ετο χαΐ χατέχειν τήν διάνοιαν ούχ

ήδύνατο, άλλ' έργοις βραχέσι προυδήλον ά τβ γνώμη μειζόνως

2 έσέπειτα έμελλε πράξειν. δυσπρόσοδόν τε αύτόν παρεϊχε χαΐ τβ 15

όργη οϋτω χαλεπβ έχρήτο ές πάντας όμοίως ώστε μηδένα δύνα-

σ&αι προσιέναι' διόπερ χαΐ πρός τούς Ά&ηναίους ούχ ήχιστα ή

ξυμμαχία μετέστη.

9. "Οτι οί Λαχεδαιμόνιοι πρέσβεις πέμψαντες παρά τούς

Ά&ηναίους ξννεπητιώντο τόν Θεμιστοχλέα, ώς εϋρισχον έχ τών 20

περί Παυσανίαν έλέγχων, ήξίονν τε τοις αύτοις χολάζεσ&αι αύτόν

3 οί δέ πε/σ&έντες ((έτυχε γάρ ώστραχισμένος) χαΐ έχων δίαιταν

μέν έν "Αργει, έπιφοιτών δέ χαΐ ές τήν άλλην Πελοπόνησον)

πέμπουσι μετά τών Λαχεδαιμονίων έτοίμων όντων ξννδιώχειν

136 άνδρας οις εΐρητο άγειν δπον άν περιτυχωσιν. ό δέ Θεμιστοχλής 2δ

προαισ&όμενος φεύγει έχ Πελοπονήσον ές Κέρχυραν, ών αύτών

εύεργέτης. δεδιέναι δέ φασχόντων έχειν αύτόν Κερχυραίων ώστε

8 Τηηο. I 130 9 Τηηο. I 135, 2-137, 3
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ωά. Ρ«>. 9 έν πλαταίασιν 16 οντωι, ν. Ρμΐ. I ΡΓ&βί. ρ. XXXIX &άη. 1

22 ιτνχε γάρ ώστραχισμένος οπι., 8βά V. ίπίΓ& βΛοΙίοη 26 πελοπονησαον

ωά. ΤΗπο. 4 στρατειών ρΓίβίβΓ Μ 8 πρότερον ρΓ&βίβΓ Ο0 9 έν οπι.

10 ηόννατο ρι&βίβΓ Μ χα&εστώτι 00 13 Μηδιχην] IIερσιχην 15 αύτόν ¥

19 οι οπι. ρπιβίβΓ Ο0 21 περί IIανσανίαν] πανσανίαν Ο 23 πελοπόι'

νησον ρΓ&βίβΓ Ο0 26 πελοποννησον ρπιβίβΓ Ο[Ο] 27 Κερχνραίων ϊχειν

αυτόν

εάο<). 6—8 οτι— λαβών ρτο ταντα λαβών ό IIαναανίας τά γράμματα

19 οτι ρΓο τον όε μηδισμον τον ΙΙανοανίον 20 ροβί ξννεπ. οτα. χαϊ 22 ϊη

ταητ£.: σχόλιον. ϊτυχε γύρ ώστραχισμένος διά τό φρόνημα ο είχεν ό θεμιστο-

χλής περί τϊ/ς Σαλαμίνος' ίξωατραχίο&η νπό Ά&ηναίων (α οοά.)Ίνα το φρόνημα

αύτον χα&έλωσιν (— δοηο1.1 135, 3 ρ. 38 ΐά. Ηαα8β)

β ΊΊιπο^Ί. I, 99, 2—137, 3. 35

Λαχεδαιμονίοις χαΐ 'Λ&ηναίοις άπέχεσ&αι, διαχομίζεται νπ' αύ-

τών είς τήν ήπειρον χαταντιχρύ. χαΐ διωχόμενος νπό τών προσ- 2

τεταγμένων χατά πύστιν $ χωροίη, άναγχάζεται χατά τι άπορον

παρά "Λδμητον τόν Μολοσσών βασιλέα, όντα αύτφ ού φίλον,

5 χαταλΰσαι. χαΐ ό μέν ούχ έτνχεν έπιδημών, δ δέ της γυναιχός 3

Ιχέτης γενόμενος διδάσχεται ύπ% αύτής τόν παϊδα σφών λαβών

χα&ίζεσ&αι έπΐ τήν έστίαν. χαΐ έλ&όντος ού πολύ ύστερον τον 4

Άδμήτον δηλοι τε δς έστι χαΐ ούχ άξιοι, εϊ τι άρα αύτός άντεϊπιν

αύτψ 'Λ&ηναίων δεομένψ, φεύγοντα τιμωρεϊσ&αι. χαΐ γάρ άν

10 ύπ' έχείνον πολλφ άσ&ενεστέρον έν τψ παρόντι χαχώς πάσχειν,

γενναϊον δέ εϊναι τούς όμοίονς άπό τοΰ ΐσον τιμωρεϊσ&αι. χαΐ

άμα αύτός μεν έχείνψ χρείας τινός [έξω&εν] χαΐ ούχ ές τό σώμα

σώζεσ&αι έναντιω&ηναι, έχεϊνον δ' άν εί έχδοίη αύτόν (είπών ύφ

ών χαΐ έφ' ψ διώχεται), σωτηρίας άν της ψυχής άποστερήσαι.

15 ό <5έ άχούσας άνίστησί τε αύτόν μετά τον έαντοΰ υίέος (ώσπερ 137

χαΐ έχων αύτόν έχα.&έζετο, χαΐ μέγιστον ήν ίχέτευμα τοΰτο) χαΐ

ύστερον ού πολλφ τοις Λαχεδαιμονίοις χαΐ Ά&ηναίοις έλ&ονσι

χαΐ πολλά είποΰσι ούχ έχδίδωσι, άλλ' άποστέλλει βουλόμενον

ώς βασιλέα πορεν&ήναι έπΐ τήν έτέραν &άλασσαν πεζβ ές Πύδναν

20 τήν Αλεξάνδρον, έν β όλχάδος τνχών άναγομένης έπΐ Ιωνίαν χαΐ 2

έπιβάς χαταφέρεται χειμώνι ές τό Ά&ηναίων στρατόπεδον δ

έπολιόρχει Νάξον. χαί (ήν γάρ άγνώς τοις έν τβ νηί) δείσας

φράζει τφ νανχλήρψ δστις έστί χαΐ δι ά φεύγει, χαΐ εί μή

σώσει αύτόν, έφη έρεϊν δτι χρήμασι πεισ&είς αύτόν άγει' τήν δέ

25 άσφάλειαν εϊναι μηδένα έχβήναι έχ της νεώς μέχρι πλους γένηται'

πει&ομένον δ' αύτφ χάριν ύπομνήσεσ&αι άξίαν. δ δέ ναύχληρος

ποιεϊται ταΰτα χαΐ άποσαλεύσας ήμέραν χαΐ νύχτα νπέρ τοΰ

στρατοπέδον ύστερον άφιχνεϊται είς "Εφεσον. χαΐ ό Θεμιστοχλής 3

οοά. Ρβ»Γ. 12 χρείας] χριϊ 16 χαΐ έχων] εχων χαϊ 27 ημέρα
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οοά. ΤΗικ. 1 άπεχ&εσ&αι ρπιβΐβΓ Εγ§[0] 2. 28 2 την χαταντιχρύ

12 αμα] Θεμιστοχλης (ό θ. Ε) αμα ρπιβίβΓ ΟΟ 17 τοϊς τι Ο 20 έπ'Ίωνίας

23 δι α φεύγει] διαφεύγει ΑΒΕω 26 πει&ομένψ άπομνησεσθαι χαϊ

άξίαν 0 27 ποιεϊται] ποιεϊ τε ρΓ&βίβΓ ΑΒιϋ

ετηεηά. 1 άπεχ&έσ&αι ν. ΗβΓ«Γ. 7 χα&έζεαθαι Ραπβίηπβ Α ΒβΙΛβπ

10 ασ&ενέστερος βχ οογγ. ΘΓββνίαηηβ 26 άπομιμνήσεα&αι Κπιβ^βΓ, άπο-

μνησ&ήσισθαι Ι*. ϋίηάοΓί χατ' άξίαν Ηηάβ

ΐάοσ. 9 ϊη το&τ^.: αχόλιον. πέμψαντος γάρ ποτε Άδμητον 'Λθ.ήνησι περί

συμμαχίας αίτϊσεως 6 Θεμιστοχλης άνέπειαεν την πάλιν μη δούναι αντώ

βοή&ειαν (= δο1ιο1. I 136, 2 ρ. 38 βά. Ηααββ) 12 ί'ξωθεν β βο1ιοίίο &ά &. 1. ρβ-

ίίππη βο1ο^αήο ίη τα»τ(ζ. ροβίΐηπι ίηίβββ, α βοπίκι νβΓο ίβχίπϊ πιίπιβιπιι β88β

=π8ρίοοΓ, ν. αά. ρ. 36, 7. 8

3*

36 ΕχοβΓρΐα άβ νίΓίηβίοαβ βί νίΐϊίβ

έχεϊνόν τε έ&εράπευσε χρημάτων δόσει (ήλ&ε γάρ αύτψ ύστερον

έχ τε 'Λ&ηνων παρά των φίλων χαΐ έξ "Λργους ά ύπεξέχειτο), χαΐ

μετά των χάτω Περσων τινος πορευ&είς άνω είσπέμπει γράμ-

ματα είς βασιλέα Άρταξέρξην τον αέρξον νεωστί βασιλεύοντα

χαΐ σώζεται χάχεϊσε τόν βίον χαταστρέφει. 5

10. "Οτι ό Θεμιστοχλής μέγας έγένετο παρά Ξέρξη μάλιστα

3 άπό τον πεϊραν διδούς ξννετός φαίνεσ&αι. ήν γάρ δή βεβαιότατα

[της χοινής των άν&ρώπων δσον δύναται] φύσεως Ισχυν δηλώσας,

χαΐ διαφερόντως τι ές αντό [τά είς την φύσιν] μάλλον έτερον

άξιος .&αυμάσαι' οίχεία γάρ ξννέσει, χαΐ οϋτε προμα&ών ές 10

αύτη'ν ούδέν οϋτ' έπιμα&ών, τών τε παραχρήμα δι έλαχίστης

βονλής χράτιστος γνώμων χαΐ τών μελλόντων έπΐ πλεϊστον τον

γενησομένον άριστος είχαστής' χαΐ & μεν μετά χεϊρας έχοι, χαΐ

έξηγήσασ&αι οιός τε, ών ι5' άπειρος εΐη, χρϊναι ίχανως ούχ άπήλ-

λαχτο, τό τε άμεινον ή χεϊρον έν τψ άφανεϊ έτι προεώρα μάλιστα. 15

χαΐ τό ξύμπαν είπεϊν, φύσεως μέν δννάμει, μελέτης δέ βραχύτητι

χράτιστος δή οϋτος αύτοσχεδιάζειν τά δέοντα έγένετο.

11. "Οτι ό Θησεύς μετά τοΰ δννατοΰ χαΐ ξννετός ήν.

11 \3. Ότι ποτέ οί Λαχεδαιμόνιοι 'Λλχαμένη έν προαστείψ &εα-

αάμενοι μετεωρίζοντα χαχώς έχρήσαντο' ούτοι γάρ σχυ&ρωποί ήσαν 2ι>

διά παντός έπιείχειαν νποχρινόμενοι χαΐ τούς άβροτέρους έχόλαζον,

τό τερπνόν τοΰ βίον χώλυμα τών άναγχαίων νομίζοντες εϊναι.

12. "Οτι τόν Περιχλέα χρήμασι ζημιώσαντες οί Ά&ηναϊοι

4 ού πολλφ ύστερον, δπερ φιλεϊ δμιλος ποιεϊν, στρατηγόν είλοντο

10 Τ1ιπο. I 138, 2. 3 11 ΤΗηο. II 15, 2 ϊη. 111> 8β1ιο1. βά ΤΙιιιο. II

37, 2 ρ. 45 οίΖ. Ηαα$ε 12 Τ1ιπο. II 65, 4—13

οοά. Ρύν. 13 μεταχείρασ 19 προαατείψ] πρ 21 άβροτέρονσ

οοίΖ. ΤΗκε. 3 ίαπέμπει ΟΟ 4 είς] προς ΟΘ Άρτοξέρξην ρΓαβΐβΓ Ε6πι3

εΐΙοα. 5 χαΐ — χαταστρέφει &άά. 6 οτι — μάλιστα ρΓο . . . γίγνεται
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παρ' αντψ μέγας χαΐ οσος ονδείς πω Ελληνων διά τε την προνπάρχονααν

άξίωαιν χαΐ τοΰ Ελληνιχού ίλπίδα ην νπετί&ει αντφ δονλωαειν, μάλιστα δε

7 ην — βεβαιότατα ρΓο ην γαρ 6 Θεμιστοχλης^ βεβαιότατα όη 8 ττς — δύ-

ναται βί 9 τα — ψναιν βοΙιοΙϊ& βηηί (8ι&ο1. 1138, 3 ρ. 38 βά. Ηααββ) σ,ηαβ ίΛ β<ΐ1ο-

^απο ϊη τα&τ£. ροβίία & βοιϊΙ>& ίβχίπϊ ίπιιτπχία βΒ8β 8πδρίοοΓ, ν. αά ρ. 35, 12

18 οτι — ην ρΓο έπειδη δε θησευς έβασίλενσε, γενόμενος μετά τοΰ ξννετον

χαΐ δυνατός 19 οτι ρΓο τοϋτο (Βο. λνπηράς δε τξ δψει άχ&ηδόνας, Τ1ιπο. II

37,2 ί. ί.) λέγει, έπειδή 20 ούτοι γάρ ρΓο οι γάρ Λαχεδαιμόνιοι 20 ησαν

βί 21 έχόλαζον ρΓο είσι βί χολάζονσι 22 ί. τό τερπνον — των αναγχαίων

νομίζοντες είναι ρΓο τό γάρ τερπνόν — νομίζοναι των αναγχαίων 23 8. οτι

— νστερον ρΓο ον μέντοι πρότερόν γε οι ξϊ/μπαντες έπανσαντο έν οργ$ ϊχοντες

αντον πρ)ν ίζημίωααν χρημασιν. νστερον δ' αν&ις ον πολλψ

β ΤΙιαο^ά. I, 37, 3—11, 65, 11.

37

χαΐ πάντα τά πράγματα έπέτρεψαν, ών μέν περί τα οίχεϊα

έχαστος ήλγει άμβλντεροι ήδη δντες, ών δέ ξύμπασα ή πόλις

προσεδεϊτο πλείστον άξιον νομίζοντες εϊναι. δσον τε γαρ χρόνον 5

προνστη της πόλεως έν τβ είρήνη, μετρίως έξηγεϊτο χαΐ άσφαλώς

5 διεφύλαξεν αύτήν, χαΐ έγένετο έπ' έχείνον μεγίστη, έπεί τε δ πό-

λεμος χατέστη δ Πελοποννησιαχδς, φαίνεται χαΐ έν τούτω προγνούς

την δύναμιν. έπεβίω δέ δύο έτη χαΐ έξ μήνας' χαΐ έπειδή άπέ- 6

&ανεν, έπΐ πλέον έτι έγνώσ&η ή πρόνοια αύτον ές τόν πόλεμον.

δ μέν γάρ ήσυχάζοντάς τε χαΐ τό ναντιχόν &εραπεύοντας χαι 7

10 άρχήν μή έπιχτωμένους έν τίξ πολέμψ μηδέ τβ πόλει χινδννεύοντας

έφη περιέσεσ&αι' οί δέ ταντά τε πάντα ές τούναντίον έπραξαν

χαΐ άλλα έξω τον πολέμον δοχοΰντα εϊναι χατά τάς ίδίας φιλο-

τιμίας χαΐ ϊδια χέρδη χαΐ χαχώς ές τε σφάς αύτούς χαΐ τονς

ξυμμάχους έπολίτενσαν, ά χατορ&ούμενα μέν τοις ίδιώταις τιμή

15 χαΐ ώφελία μάλλον ήν, σφαλέντα δέ τβ πόλει ές τόν πόλεμον

βλάβη χα&ίστατο. αιτιον δ' ήν δτι έχεϊνος μέν δννατός ών τψ 8

τε άξιώματι χαΐ τη γνώσει χρημάτων τε διαφανώς άδωρότατος

γενόμενος χατεϊχε τό πλή&ος έλεν&έρως, χαΐ ούχ ήγετο μάλλον

νπ' αύτον ή αύτός ήγε, διά τό μή χτώμενος έξ ού προσηχόντων

20 τήν δύναμιν πρός ήδονήν τι λέγειν, άλλ' έχων έπ' άξιώσει χαι

πρός όργήν τι άντειπεϊν. δπότε γονν αΐσ&οιτό τε αύτούς παρά 9

χαιρόν ύβρει &αρσονντας, λέγων χατέπλησσε έπΐ τό φοβεϊσ&αι,

(χαϊ) δεδιότας αϋ άλόγως άντιχα&ίστη πάλιν έπΐ τό &αρσεϊν.

έγίγνετό τε λόγω μέν δημοχρατία, έργω δέ ύπό τον πρώτον

25 ανδρός άρχή. οί δέ ύστερον ΐσοι αύτοί μάλλον πρός άλλήλους δντες 10

χαΐ δρεγόμενοι τον πρώτος έχαστος γενέσ&αι έτράποντο χα&'

ήδονάς τψ δήμψ χαΐ τά πράγματα ένδιδόναι. έξ ών άλλα τε πολλά, 11

ώς έν μεγάλη πόλει χαΐ άρχήν έχούση, ήμαρτή&η χαΐ δ ές
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Σιχελίαν πλονς, δς ού τοσοντον γνώμης αμάρτημα ήν πρός οϋς

30 έπήεσαν, δσον οί έχπέμψαντες ού τά πρόσφορα τοις οίχομένοις

ωά. Ρβ>> 4 είρητήι, ββά βαρβΓ τ βΑά. ν ΡΓ, ν. Ρπιβί. Ραχί. I ρ. XXVIII

αθη. 3 6 πελοποννησι 12 φιλοτιμίασ »η -ίονο άηΜηπι 15 ωφελια (βκ)

23 χαΐ οπι. 25 άρχήι, ν. ΡΓ&βί. ΡαΛ. 1 ρ. XXXIX &άη. 1 28 μεγάλει

28 β. έσαιχελλίαν, 8βά ρΓϊαβ α βί ρπηβ ι ί. γ.

ωά. ΊΤιυ,ύ. 2 η ξίμπααα Ο0 5 έπειδή τε 00 6 ό Λ (νβί οίε) φαί-

νεται 8 ές] η ές Ο0 13 χαϊ ροβί χέρδη οία. 15 ώφελία ΑΒΕ, ωφέλεια

ΟΓΟΜ Π γνώμ% 21 τε] τι ΟΕίΌΜ, τις ΑΒ 23 αν άλόγως] αναλόγως Ο

θαρρεϊν ρΓ&βίβΓ 00 25 μάλλον αντοί Ο0 26 γίγνεσθαι 28 ώς οω. Ο

εάοο:. 6 6 IIελοποννησιαχός αάά. 17 γνώσει ρΓο γνώμ% ηββοίο αη βοΙο-

£&τϋ βίί, ηοη οοάίοίβ &0 βο αά1ηηίίϊ, τ. ρ. 41, 9

38
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έπιγιγνώσχοντες, άλλά χατά τάς Ιδίας διαβολάς ίΐερί της τον

δήμον προστασίας τά τε έν τφ στρατοπέδω άμβλντερα έποίονν

12 χαΐ τά περί τήν πόλιν πρώτον έν άλλήλοις έταράχ&ησαν. σφα-

λέντες δέ έν Σιχελία άλλη τε παρασχενβ χαΐ τον ναντιχοΰ τφ

πλείονι μορίψ χαΐ χατά τήν πόλιν ήδη έν στάσει δντες δμως 5

άντεϊχον τοις τε πρότερον ύπάρχουσι πολεμίοις χαΐ τοις άπό

Σιχελίας μετ' αύτών, Κυρψ τε ύστερον βασιλέως παιδί προσγενο-

μένψ, δς παρεϊχε χρήματα Πελοποννησίοις ές τό ναντιχόν' χαΐ

ού πρότερον ένέδοσαν ή αύτοί έν σφίσι χατά τάς Ιδίας διαφοράς

13 περιπεσόντες έσφάλησαν. τοσοντον τφ Περιχλεϊ έπερίσευσε τότε ίο

άφ' ών αύτός προέγνω χαΐ πάνυ άν ρ'αδίως περιγενέσ&αι των

Πελοποννησίων αύτών τφ πολέμω.

13. Ότι Άλχίδας ό Πελοποννήσιος άρας έχ τον Έμβάτον

παρέπλει' χαΐ προσχών Μνονήσσψ τονς αίχμαλώτονς ονς χατά

2 πλονν είλήφει άπέσφαξεν τους πολλούς. χαΐ ές τήν "Εφεσον χα&- 15

ορμισαμένον αύτον Σαμίων πρέσβεις άφιχόμενοι έλεγον ού χαλώς

τήν Ελλάδα έλευ&ερονν αύτόν, εί άνδρας διέφ&ειρεν οντε χεϊρας

άνταιρομένους (οϋτε πολεμίονς), Ά&ηναίων δέ νπό άνάγχης ξνμμά-

χονς' εϊ τε μη παύσεται, όλίγονς μέν αύτόν τών έχ&ρων ές

φιλίαν προσάξεσ&αι, πολύ δέ πλείους των φίλων πολεμίονς έξειν. 20

3 χαΐ ό μέν έπείσ&η τε χαΐ δσονς εϊχεν άφήχεν.

14. "Οτι τόν Βρασίδαν απέστειλαν οί Λαχεδαιμόνιοι πρός

Ά&ηναίους έν Σπάρτη δοχονντα δραστήριον είναι ές τά πάντα, χαΐ

2 έπειδή έξήλ&εν πλείστον άξιος Λαχεδαιμονίοις έγένετο. τό τε γάρ

13 ΤΙιηο. III 32, 1—3 ϊη. 14 ΤΙιαο. IV 81

οοά. Ρϊχτ. 5 πλείωνι 13 άιρασ (βίο) 14 8. χατά πλονν, 8βά α πλονν ϊ. Τ'

18 άντερομένονα οντε πολεμίονς οίο. 19 αντον] αύτών 20 πολέμονα

οοά. ΓΑμο. 1 διαφοράς ΟΜ δ πλίονι Ο[0] 9 αφίαι] οφίοιν αντοίς
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Ο|Ο] 10 έπερϊσσενσε ρΓαοΐβΓ Β 11 των] την πάλιν Ο0 14 προσοχών

ΑΒ μυοννήσω Β 15 άπέσφαξε, 8βά &1ίβΓαπα ε βχ οοιτ. ο2 20 των φί-

λων πολεμίονς οτα. Οί[0]) 24 έξηλ&ε ρΓ&βίβΓ Ο πλεϊοτον ΑΒΓ

«ηβηά". 9 ίν άβΙ. ν. Ηεπτ.

εάο<). 5 ροβί 'όμως οτα. τρία (όέχα Η&αοϊβ) μεν ϊνη 7 ροβί αύτών οτα.

χαϊ των ξνμμάχων ϊτι τοϊς πλεϊοσιν άφεστηχόαι 13 οτι — άρας ρΓο άρας όβ

14 ροβί Μνονήοσω οτα. Τηίων 16 Σαμίων πρέσβεις άφιχόμενοι ρΓο Σαμίων

τών έξ Άναίων άφιχόμενοι πρέσβεις 21 8. χαϊ οσονς — άφήχεν ρΓο χαϊ

Χίων άνδρας οσους είχεν ετι αφηχε χαϊ τών άλλων τινας 22 8. Ότι— Σπαρτ%

ρΓο αντόν τε Βρασίδαν βονλόμενον μάλιστα Λαχεδαιμόνιοι άπέατειλαν (προν-

ί>νμή&ησαν δε χαϊ οι Χαλ^ιδης), άνδρα εν τε τϊ/ Σπάρτ% 24 οξί&ς — έγένετο

ρΓο άξιον — γενόμενοΓ

β ΤΙηισϊ'ά. II, 65, 11—V, 16, 2.

39

παραντίχα έαντόν παρασχών δίχαιον χαΐ μέτριον ές τάς πόλεις

άπέστησε τά πολλά, τά δέ προδοσία είλε τών χωρίων, ώστε τοις

Λπχεδαιμονίοις γίγνεσ&αι ξυμβαίνειν τε βουλομένοις, δπερ έποί-

ησαν, άνταπόδοσιν χαΐ άποδοχήν χωρίων χαΐ τον πολέμον από

5 της Πελοποννήσον λώφησιν' ές τε τόν χρόνψ ύστερον μετά τά έχ

Σιχελίας πόλεμον ή τότε Βρασίδον άρετή χαΐ ξύνεσις, των μέν

πείρα αίσ&ομένων, τών δέ άχο$ νομισάντων, μάλιστα έπι&υμίαν

ένεποίει τοις Ά&ηναίων ξνμμάχοις ές τούς Λαχεδαιμονίους.

πρωτος γάρ έξελ&ών χαΐ δόξας εϊναι χατά πάντα άγα&ός έλπίδα 3

10 έγχατέλειπε βέβαιον ώς χαΐ οί άλλοι τοιοντοί είσιν.

15. Οτι Κλέων ό 'Λ.&ηνεύς χαΐ Βρασίδας ό Λαχεδαιμόνιος

άμφοτέρω&εν μάλιστα ήναντιοΰντο τβ είρήνη, ό μέν διά τό εύ-

τνχεϊν τε χαΐ τιμάσ&αι έχ τοΰ πολεμεϊν, ό δέ γενομένης ήσυχίας

χαταφανέστερος νομίζων άν εϊναι χαχουργών χαΐ άπιστότερος

15 διαβάλλων. οί δέ έν έχατέρα ττ] πόλει σπεύδοντες τήν ήγεμονίαν

Πλειστοάναξ τε ό Πανσανίον, βασιλεύς Λαχεδαιμονίων, χαΐ Νιχίας

ό Νιχηράτον, πλεϊστα των τότε εϋ φερόμενος έν στρατηγίαις,

πολλών δή μάλλον προε&υμοΰντο, Νιχίας μέν βονλόμενος, έν ψ

άπα&ής ήν χαΐ ήξίον τό διασώζεσ&αι τήν εύτυχίαν, χαΐ ές τε τό

20 αύτίχα πόνων πεπανσ&αι. χαΐ αντός χαΐ τούς πολίτας παΰσαι,

χαΐ τψ μέλλοντι χρόνψ χαταλιπεϊν όνομα ώς ούδέν αφήλας τήν

πόλιν διεγένετο, νομίζων έχ τοΰ άχινδύνον τοΰτο ξυμβαίνειν χαΐ

δστις έλάχιστα τυχη αύτόν παραδίδωσιν, τό δέ άχίνδννον τήν

είρήνην παρέχειν' Πλειστοάναξ δέ ύπό τών έχ&ρών διαβαλλό-

25 μενος περί της χα&όδον χαΐ ές έν&υμίαν τοις Λαχεδαιμονίοις

αίεΐ προβαλλόμενος ύπ' αύτών, όπότε τι πταίσειαν, ώς διά τήν

έχείνον χά&οδον παρανομη&εϊσαν ταΰτα ξνμβαίνοι. τήν τε γάρ 2

15 Τ1ιαο. V 16—17, 1
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α>ά. Ράτ. 2 άπεατησε (β. 8X0.), 8βά ησε ϊ. Γ. 7 πείρα 13 γενόμενοσ

16 πλείστο άναξ λαχεδ| 19 ηξίον το δ1 οώζεσθαι (βιο) 20 πόνων Ιηβ

ΙιίΛβΐ 22 χινόΰνον 24 πλειστο άναξ 25 Λαχεδαιμονίοις] λεχ*/

οοά. ΤΗικ. 5 χρόνω] χρόνον ΑΜ τ«] τον ΑΒΕ 10 έγχατέλιπε οί

οτα. Ο 15 διαβάλων (νβί -βαλών) ρπιβίβΓ ΟΜ 18 πολλψ ¥ 19 ηξίον

τό] ηξιοϋτο ΟγΜ διααιόαασθαι 23 αίτόν 0[β] παραδίδωσι 26 αεί

ρΓ&βίβΓ Ε[0)

ϊάο<). 11 οτι — Λαχεδαιμόνιος ρΓο έπειδη δε χαϊ ή έν Άμφιπόλει ήσσα

τοϊς Ά&ηναίοις έγένετο χαϊ έτε&νήχει Κλέων τε χαι Βρασίδας, ο'ίπερ 15 οί

δε — ηγεμονίαν ρΓο τότε δε (δη άβίβιτ.) εχατέρα τ$ πόλει σπενδοντες τά μά-

λιστα την ηγεμονίαν (τά μάλιατ αντην, άβίβίο ηγεμονίαν, 8ίαΙι1) 19 διααώ-

ζεα&αι ρτο -σασ&αι] αη βο1β^αΓϋ? 27 τε αάά.
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πρόμαντιν τήν έν Λελφοις έπητιώντο αύτόν πεϊσαι ώστε χρήσαι

Λαχεδαιμονίοις &εωροις άφιχνονμένοις έπΐ πολύ περί αύτον'

3 χρόνψ δέ προτρέψαι τούς Λαχεδαιμονίονς φεύγοντα αύτόν ές

Λύχαιον δια τήν έχ της Λττιχής ποτε μετά δώρων δοχοΰσαν

άναχώρησιν χαΐ ήμισυ της οίχίας τον ίεροΰ τότε τον Λιός 5

οίχοΰντα φόβψ τψ Λαχεδαιμονίων, έτι ένός δέοντι είχοστψ τοϊς

όμοίοις χοροις χαΐ -9υσίσις χαταγαγεϊν ώσπερ δτε τό πρώτον

17 Λαχεδαίμονα χτίζοντες τούς βασιλέας χα&ίστασαν. άχ&όμενος οϋν

τβ διαβολβ ταύτη χαΐ νομίζων έν εΙρήνη μέν ούδενός σφάλματος

γιγνομένον χαΐ άμα τών Λαχεδαιμονίων τούς άνδρας χομιζομένων 10

χάν αύτός τοις έχ&ροις άνεπίληπτος είναι> πολέμον δέ χα&εστώ-

τος αίεΐ άνάγχην εϊναι τούς προύχοντας άπό τών ξνμφορών

διαβάλλεσ.&αι, προν-9νμή&η τήν ξυμβασιν.

16. "Οτι χατά τινα διαφοράν δντων Λαχεδαιμονίων πρός

τούς Ά&ηναίονς, οί έν ταις 'Λ&ήναις αϋ βονλόμενοι λΰσαι τάς 15

2 σπονδάς ένέχειντο. ήσαν δέ άλλοι τε χαΐ Λλχιβιάδης ό Κλεινίον,

άνήρ ήλιχία μέν έτι τότε ών νέος ώς έν άλλη πόλει, άξιώματι

δέ προγόνων τιμώμενος' ψ έδόχει μέν χαΐ άμεινον εϊναι πρός

τούς 'Λργείους μάλλον χωρεϊν, ού μέντοι άλλά χαΐ φρονήματι

φιλονειχών ήναντιοΰτο, δτι Λαχεδαιμόνιοι διά ΝιχΙον χαΐ Λάχη- 20

τος έπραξαν τάς σπονδάς, έαντόν χατά τε τήν νεότητα ύπερι-

δόντες χαΐ χατά τήν παλαιαν προξενίαν ποτέ οϋσαν ού τιμήσαντες,

ην τοΰ πάππον άπειπόντος αύτός τούς έχ της νήσον αύτών

3 αίχμαλώτονς &εραπεύων διενοεϊτο άνανεώσασ&αι. πανταχό&εν

τε νομίζων έλασσονσ&αι τό τε πρώτον άντεϊπεν, ού βεβαίους 25

φάσχων είναι Λαχεδαιμονίονς, άλλ' ίνα 'Λργείονς σφίσι σπεισά-

μενοι έξέλωσι χαΐ αϋτις έπ 'Λ&ηναίους μόνους ϊωσιν, τούτον

16 ΤΙιαο. V 43—46
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βοά. Ρβίτ. 8 βασιλεϊασ 20 λαχητοσ (β. &οο.), 8βά η ϊ. γ. 26 πειοάμίί οι

ωά. ΤΗικ. 4 δοχονσαν] δοχοΰσαν ί'ως ρπιβΐβΓ Μ, ςπϊ όόχησιν (βίηβ ί'ως)

Ιιαηβί (βί ίί& 8πϊά ν. δώρων δόχησιν) 6 ίτι] έ'ΐίί ρΓ&βίβΓ ΟΕΡΜ 8 χαθΙ-

οταντο 12 άεϊ ρπιβΐβΓ Ε ανάγχη ΑΒ 17 ων έ'τι τότε ΑΒ[Θ]

21 εαντών ΑΒΕ[0]

«ηβηίΖ. 20 φιλονιχών 8ίαΙι1 27 ανθις Υο1%.

ΐάοα. 1 ροβί πεϊσαι οπι. μετ' Άριστοχλέους τον αδελφού 2 &εωροϊς —

αντον ρΓο έηΐ πολύ τάδε θιωροϊς άφιχνουμένοις, Διός υιού ημι&έον το σπέρμα

έχ της αλλοτρίας ες την εαντών άναφέραν' ΐI δε μή, άργνρία ενλάχα ει'λάξειν

(ενλαξεϊν ΟοΙκί) 4 ςηοά ροβί δοχοΰσαν οπι. ϋ1ηά ί'ως, ϊά νβΓβοΓ ηβ βο1β^απο

ίΓϋηβηάηπι βίί 14 οτι — Λαχ. ρΓο χατά τοιαντην δη διαψοράν όντων τών

Λαχ. 16 ροβί απονδάς οπι. ίί;#ί'ς

β ΊΊπιο^ά. V, 16, 2—45, 3. 41

ένεχα σπένδεσ&αι αύτούς, χαΐ τότε, έπειδή ή διαφορά έγεγένητο,

πέμπει εύ&ύς ές "Αργος ίδια, χελεύων ώς τάχιστα έπΐ την

ξυμμαχίαν, προχαλούμενος ήχειν μετά Μαντινέων χαΐ Ηλείων, ώς

χαιρον δντος χαΐ αύτός ξυμπράξων τά μάλιστα. οί δέ Άργεϊοι 44

5 άχούσαντες της αγγελίας χαΐ έπειδή έγνωσαν ού μετ' !ΛΌ'ηναίων

πραχ&εϊσαν τήν των Βοιωτων ξυμμαχίαν, όλλ' ές διαφοράν

μεγάλην χα&εστώτας αύτούς πρός τούς Λαχεδαιμονίους, των μέν

έν Λαχεδαιμονία πρέσβεων, οί σφίσι περί τών σπονδών έτυχον

απόντες, ήμέλονν, πρός δέ τους Ά&ηναίους μάλλον τήν γνώσιν

10 εϊχον, νομίζοντες πόλιν τε σφίσι φιλίαν από παλαιον χαΐ δημο-

χρατουμένην ώσπερ χαΐ αύτοί χαΐ δύναμιν μεγάλην έγδυσαν τήν

χατά &άλασσαν ξυμπολεμήσειν σφίσι, ήν χα&ιστώνται ές πόλεμον.

έπεμπαν οϋν εύ&ύς πρέσβεις ώς τούς Ά&ηναίους περί της ξυμ- 2

μαχίας' ξννεπρεσβεύοντο δέ Ηλεϊοι χαΐ Μαντινής. άφίχοντο δέ Η

15 χαΐ Λαχεδαιμονίων πρέσβεις δοχοΰντες έπιτήδειοι εϊναι τοις

'Λ&ηναίοις, δείσαντες μή τήν τε ξυμμαχίαν όργιζόμενοι πρός

τούς Άργείους ποιήσωνται, χαΐ άμα Πύλον άπαιτήσοντες άντί

Πανάχτον, χαΐ περί της Βοιωτίων ξυμμαχίας άπολογησόμενοι

ώς ούχ έπΐ χαχψ τών Ά&ηναίων έποιήσαντο. χαΐ λέγοντες έν τη 45

20 βουλβ περί τε τούτων χαΐ ώς αύτοχράτορες ήχουσι περί πάντων

ξυμβνναι τών διαφόρων, τόν 'Λλχιβιάδην έφόβονν, μή χαί, ήν ές

τόν δήμον ταΰτα λέγωσι, έπαγάγωνται τό πλή&ος χαΐ άπωσ&η

ή Άργείων ξυμμαχία. μηχανάται πρός αύτούς τοιόνδε τι ό 2

Άλχιβιάδης' τούς Λαχεδαιμονίους πεί&ει, πίστιν αύτοις δους,

25 ήν μή όμολογήσωσιν έν τψ δήμψ αύτοχράτορες ήχειν, Πύλον τε

αύτοις άποδώσειν (πείσειν γάρ αύτός Ά&ηναίους, ώσπερ χαΐ ννν

άντ ι λέγειν) χαΐ τάλλα ξνναλλάξειν. βουλόμενος δέ αύτούς Νιχίον 3

τε άποστήσαι ταντα έπραττεν χαΐ δπως, έν τφ δήμψ διαβαλών

αύτούς ώς ούδέν άλη&ές έν νφ έχουσιν ούδέ λέγουσιν ούδέποτε
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οοά. Ρ«γ. 14 δεηλεϊοι «α δεχλεϊοι ϊηοβΓίηπι 18 χαϊ περί] ανπερι (βίο)

21. 25 ην 23 δε οτα. 24 άλχιβι| | 25 ομώλογήσωσιν (βίο) 27 ξι»'α-

λάξειν

α>ά. ΤΗηο. 3 προχαλουμένονς ρΓ&βΐβΓ Ο0 5 τής τε 8 Λαχεδαίμονι

9 γνώμην 14 δε ρππβ] ι)« χαϊ ΟΘΜ, δε χαϊ οι οβίβπ 15 έπιτήδειον ρΓαβ-

ίβΓ Ο0 17 άπαιτήσαντες Ε 18 Βοιωτών 20 ηχαοι ΒΕΡΜ 21 διαφο-

ρών ΑΒΡΜ 28 Ιπραττε ρπιβίβΓ ΟΕΕ

βτηεηά. 22 ταύτα 8ίαΜ 27 άντιλέγων Ηηάβ

ΐάοα. 8 Λαχεδαιμονία ρΓο Λαχεδαίμονι ηββοίο αη βοίο^ατϋ 8ϋ, ν. ρ. 43, 4

9 γνώσιν] τ. &Α ρ. 37, 17 15 ροβί πρέοβε^ Μ&-%ατα τάχος 16 ροβί Άθη-

ναίοις οτα. Φιλοχαρίδας χαϊ Λέων χαϊ *ίηδιο\
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ταΰτα, τούς Άργείονς χαΐ Ηλείονς χαΐ Μαντινέας ξυμμάχους

4 ποιήση. χαΐ έγένετο οϋτως, έπειδή ές τόν δήμον παρελ&όντες

'/.αΐ έπερωτώμενοι ούχ έφασαν ώσπερ έν τβ βονλη αύτοχράτορες

ήχειν, οΐ Ά&ηναίοι ούχέτι ήνείχοντο, άλλά τον Άλχιβιάδον πολλφ

μάλλον ή πρότερον χαταβοώντος τ(5ν Λαχεδαιμονίων έσήχουόν 5

τε χαΐ έτοιμοι ήσαν εύ&ύς παραγαγόντες τούς Άργείους χαΐ τούς

μετ' αύτων ξυμμάχους ποιεϊσ&αι. σεισμον δέ γενομένου, πρίν τι

46 έπιχυρω&ήναι, ή έχχλησία αϋτη άνεβλή&η. τβ δέ ύστεραία έχχλη-

σία ό Νιχίας, χαίπερ τών Λαχεδαιμονίων αύτων ήπατημένων χαΐ

αύτός έξηπατημένος περί τον μή αύτοχράτορας όμολογήσαι ήχειν, 10

δμως τοις Λαχεδαιμονίοις έφη χρήναι φίλους μάλλον γίγνεσ&αι

χαΐ έπισχόντας τά πρός Άργείους πέμψαι έτι ως αύτούς χαΐ

είδέναι δ τι διανοοΰνται, λέγων έν μεν τφ σφετέρψ χαλφ, έν δέ

τφ έχείνων άπρεπεϊ τόν πόλεμον άναβάλλεσ&αι' σφίσι μέν γαρ

εϋ έστώτων των πραγμάτων ώς έπΐ πλεϊστον άριστον εϊναι 15

διασώσασ&αι τήν εύπραγίαν, έχείνοις δέ δυστυχοΰσιν δτι τάχιστα

2 εύρημα εϊναι διαχινδννεΰσαι. έπεισέ τε πέμψαι πρέσβεις, ών χαΐ

αύτός ήν, χελεύσαντας Λαχεδαιμονίους, εϊ τι δίχαιον διανοοΰνται,

Πάναχτόν τε όρ&όν άποδιδόναι χαΐ Άμφίπολιν, χαΐ τήν Βοιωτών *

ξυμμαχίαν άνεϊναι, ήν μή ές τάς σπονδάς έσίωσι, χα&άπερ εϊρητο 20

3 άνευ άλλήλων μηδενί ξυμβαίνειν. είπεϊν τε έχέλενον δτι χαΐ αφεις,

εί έβούλοντο άδιχεϊν, ήδη άν Άργείους ξυμμάχους πεποιήσ&αι,

ώς παρεϊναί γ' αύτούς αύτον τούτον ένεχα. εϊ τέ τι άλλο

ένεχάλονν, πάντα έπιστείλαντες άπέπεμψαν τούς περί Νιχίαν

4 πρέσβεις. χαΐ άφιχομένων αύτών χαΐ άπαγγειλάντων τά τε άλλα 25

χαΐ τέλος είπόντων δτι, εϊ μή τήν ξυμμαχίαν άνήσονσι Βοιωτοις

μή έσιονσιν ές τάς σπονδάς, ποιήσονται χαΐ αύτοί Άργείους χαΐ

τούς μετ' αύτών ξυμμάχους, τήν μέν ξυμμαχίαν οί Λαχεδαιμόνιοι
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Βοιωτοις ούχ έφασαν άνήσειν, έπιχρατούντων των περί τόν

Ξενάρη τόν έφορον ταΰτα γίγνεσ&αι χαΐ δσοι άλλοι της αύτής 30

γνώμης ήσαν, τούς δέ δρχους δεομένον Νιχίον άνενεώσαντο'

οοά. Ρείτ. 5 χαταβοωντεσ (βίο), ββά εο ί. Γ. 6 έτοιμοι (β. 8ρϊΓ.) 12 τ«·

16 ίχεϊνοο 26 βοι\ιοϊσ, 8βά βοι τ. Γ. 27 ποιήσοντε 28 μιτ' αντιϋν]

μέΐαντα

ωά. Πιηο. 1 ταντά ρι.&βΐβΓ ΑΒ0[Ο] 8 αντ,) ΟΟ 13 ο τι] εϊ τι ΑΒ

23 ώς παρεϊναι] ώοπαρεί Ο, ωαπερ εϊ 6 24 περί τον Νιχ. 29 βοιωτους

Ο'Θ τών] τόν Ο<2

βαηεηά. 6 ιτοιμοι νπ1£. παραγαγόντος ναΙοΙίβη&βΓ 18 χελενσον-

Τ£.'ς νηί£.

βοίορ. 2 ροβί έπειδή οπι γαρ

β ΤΙιποΓά. V, 45, 3—VI, 54, 5.

43

έφοβεϊτο γάρ μή πάντα άτελή έχων άπέλ&η χαΐ διαβλη&β, δπερ

χαΐ έγένετο, αΐτιος δοχών εϊναι τών πρός Λαχεδαιμονίους σπον-

δων, άναχωρήσαντός τε αύτον ώς ήχουσαν οί Α&ηναίοι ούδέν 5

έχ της Λαχεδαιμονίας πεπραγμένον, εύ&ύς δι όργης είχον, χαΐ

-5 νομίζοντες άδιχεϊσ&αι (έτυχον γάρ παρόντες οί Άργεϊοι χαΐ οί

ξύμμαχοι, παραγαγόντος ΙΛλχιβιάδον), έποιήσαντο σπονδάς χαΐ

Συμμάχονς προς τούς Άργείους.

17. "Οτι δ Άλχιβιάδης έν άξιώματι νπό τών αστών, ταις

έπι&υμίαις μείζοσιν ή χατά τήν ύπάρχουσαν ούσίαν έχρήτο ές τε

10 τάς Ιπποτροφίας χαΐ τάς άλλας δαπάνας' δ7ΐερ χαΐ χα&εϊλεν

υστερον τήν τών Α&ηναίων πόλιν ούχ ήχιστα. φοβη&έντες γάρ 4

αύτον οί πολλοί τό μέγε&ος της τε χατά τό έαντον σώμα παρα-

νομίας ές τήν δίαιταν χαΐ της διανοίας ών χα#' έν έχαστον έν δτψ

γίγνοιτο έπρασσεν, ώς τυραννίδος έπι&υμοΰντι πολέμιοι χα&έ-

15 στασαν, χαΐ δημοσία χράτιστα δια&.έντα τά τον πολέμον Ιδία

έχαστα τοις έπιτηδεύμασι άχ&εσ&έντες χαΐ άλλοις έπιτρέψαντες

ού διά μαχρον έσφηλαν τήν πόλιν.

18. "Οτι γενομένον Αρμοδίον ώρα ήλιχίας λαμπροΰ Άριστο-

γείτων, άνήρ των άστών, μέσος πολίτης, έραστής ών είχεν αύτόν.

20 πειρα&είς δέ δ Αρμόδιος νπό Ιππάρχον τοΰ Πεισιστράτον χαΐ 3

ού πεισ&είς χαταγορεύει τψ Άριστογείτονι. δ δέ έρωτιχώς περιαλ-

γήσας χαΐ φοβη&είς τήν Ίππάρχον δύναμιν μή βία προσαγάγηται

αύτόν, έπιβουλενει αύτψ.

19. "Οτι ό "Ιππαρχος ούδέ τήν άλλην άρχήν έπαχ&ής ήν ές

25 τονς πολλούς, άλλά άνεπιφ&όνως χατεστήσατο' χαΐ έπετήδευσαν

έπΐ πλεϊστον δή τύραννοι οϋτοι άρετήν χαΐ ξύνεσιν, χαΐ Ά&η-

ναίονς είχοστήν μόνον πρασσόμενοι των γιγνομένων τήν τε πόλιν

χαλώς διεχόσμησαν χαΐ τούς πολέμονς διέφερον χαΐ ές τά Ιερά
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17 Τ1πιο. VI 15, 3. 4 18 Τίπιο. VI 54, 2 ωβά. — 3 βχίΓ. 19 Τίπιο. VI

54, 5—6 ωβά.

οοά. Ρ«γ. 1 έφοβητο 18 αρμοδίον, 8βιΙ 20 αρμόδιοσ (β. βρϊΓ.) 20. 22 ϊπ-

πάρχον (β. βρίτ.) 20 πειοιστράτον, 8βά £ί βχ ι οογγ. 21 τά] το 23 αν-

χ

τώ] αυ 24 ϊππαρχοσ (β. βρϊτ. βί άσο.)

οοά. ΙΗνΛ. 4 Λαχεδαίμονος 8 αστών] αυτών Β¥ 12 αντοϋ οηι. Ο

16 ϊχασιοι ροβί έπιιηδ. &άά. αντοϋ 25 αλί' 27 ροβί πόλιν &άά. αντών

ετηεηά. 15 διαθέντι βχ οογγ. οοά. Ρ&ιϊβίηπβ 1734

εοίορ 4 ΛαχεδαιμονΙας] ν. &ά ρ. 41, 8 7 ξυμμάχους — Αργεί ονς ρΓο

ξυμμαχίαν προς αϊτονς τήνδε 8 οτι 6 Άλχ. ρΓο ών γάρ 18 οτι γενο-

μένον ρΓο γεν. όέ 23 έπιβονί.ιίει αιτώ ρΓο έπιβ. ενθνς ... χατάλνοιν τ%

τνραννίδι 24 οτι — ονδε ρΓο ονόε γάρ

44

ΕχοβΓρΐ& άβ νίτΐηΐϊΙιπβ βί νϋϋβ

6 έ&υον. τά δέ άλλα αύτή ή πόλις τοις πριν χειμένοις νόμοις

έχρήτο, (πλήν χα&' δσον άεί τινα έπεμέλοντό) σφών αντών έν

ταις άρχαις εϊναι.

20. "Οτι Έρμοχράτης άνήρ χαΐ ές τάλλα ξύνεσιν ούδενός λει-

πόμενος χαΐ χατά τόν πόλεμον έμπειρία τε ίχανός γενόμενος χαΐ 5

ανδρεία έπιφανής.

21. "Οτι Χϊοι μόνοι μετά Λαχεδαιμονίονς ών έγώ ήσ&όμην

εύδαιμονήσαντες άμα χαΐ έσωφρόνησαν,. χαΐ δσψ έπεδίδον ή πόλις

5 αύτοις έπΐ τό μεϊζον, τόσψ χαΐ έχοσμοΰντο έχυρώτερον. χαΐ ούδ'

αύτήν τήν άπόστασιν, εί τοντο δοχονσι παρά τό άσφαλέστερον 10

'πράξαι, πρότερον έτόλμησαν ποιήσασ&αι ή μετά πολλων τε χαΐ

άγα&ών ξυμμάχων έμελλον χινδννεύσειν χαΐ τονς Ά&ηναίους ησ&ά-

νοντο ούδ' αύτούς άντιλέγοντας έτι μετά τήν Σιχελιχήν ξνμφοράν

ώς ού πάνυ πόνηρα σφών βεβαίως τά πράγματα εΐη' εί δέ τι έν

τοις άν.&ρωπείοις τον βίον παραλόγοις έσφάλησαν, μετά πολλων 15

οίς τά αύτά έδοξεν, τά τών 'Λ&ηναίων ταχύ ξνναιρε&ήσεσ&αι,

τήν άμαρτίαν ξννέγνωσαν.

22. "Οτι ό 'Λλχιβιάδης μέγιστα έπιχομπών, ώς Τισσαφέρνης

αύτό εϊρηχεν ή μην, έως άν τι τών έαντοΰ λείπηται, μή άπορτ)σειν

82 Ά&ηναίονς τροφής. χαΐ στρατηγός γενόμενος χαΐ των Ά&ηναίων 20

2 λεγόντων πλεϊν έπΐ τόν Πειραιά, πάνυ διεχώλυσε πολλών έπειγο-

μένων, τά δέ τον πολέμον πρώτον έφη, έπειδή χαΐ στρατηγός

3 βρητο, πλεύσας ώς Τισσαφέρνην πράξειν. χαΐ άπό ταύτης τής

έχχλησίας εύ&ύς ψχετο, ίνα δοχη πάντα μετ' έχείνον χοινοΰσ&αι,

20 Τΐηο. VI 72, 2 ϊη. 21 Τ1ιηο. VIII 24, 4. 5 22 Τίπο. VIII

81, 3-82, 3

οοά. Τοντ. 1 αντη (β. βρίΓ.) 2 πλην — έπεμέλοντο οπι. 5 ϊχανιϋο

.θ
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(β. βρίΓ.) 14 πονηρα (β. &ΟΟ.) 15 ανπείοισ

οοά. ΤΗπο. 1 αντη ρπιβΐβΓ Ο6 8 ενόαιμ.] ηιόαιμόνησάν τε Β 9 το-

αώιδε Β έχοσμοντο |ΑΕΡΜ 10 εί] ές& άαφαλίατατον Β 12 ξυμμάχων

με&'ωνΒ ξυγχινδυνενειν Β 14 πονηρά νβί πονηρα (β. &οο.) ρΓ&βίβΓ Ο

16 »1ίβΓαηι τά οτα. ΒίΟ] ξνναναιρε&ήσεοθαι Β 19 η βίϊαπι Ρ, η (β. αοο.)

Ε, ϊ] νβ1 η οβίβΓϊ αντον Β 24 ροβί Ίνα αάά. όε ΑΕΓΜ

βτηεπά. 23 Τισσαφερνη τα1β~.

βοίοα. 4 οτι Έρμοχράτης ρΓο χαϊ παρελ&ών αντοϊς 'Ερμοχράτης ό "Ερ-

μωνος 7 οτι Χϊοι ρΓο Χϊοι γαρ 18 8. οτι — εϊρηχεν ρΓο νπισχνεϊτο

δ' ονν τάόε μέγιστα έπιχομπων ο Άλχιβιάδης, ως Τισσαφέρνης αντψ νπεδέ-

ξατο 19 ροβί λείπηται οω. ην Ά&ηνα!οις πιστενσ$ 20 Ά&ηναίονς ρΓο

αντους 20 8. χαϊ στρατηγος — Πειραιά άβιϋί ρΓο ϋβ ιρ&β ο. 81, 3 βχίτ. — 82, 2

β ΤΙκιο^. VI, 54, 6-VIII, 108. 5. 45

χαΐ άμα βουλόμενος αύτφ τιμιώτερος εϊναι χαΐ ένδείχνυσ&αι δτι

χαΐ στρατηγός ήδη ηρηται χαΐ εϋ χαΐ χαχως οίός τε έστίν αύτόν

ποιεϊν. ξννέβαινε δέ τψ Ιτίλχιβιάδη τφ μεν Τισσαφέρνη τούς

'Λ&ηναίους φοβεϊν, έχείνοις δέ τον Τισσαφέρνην.

5 23. "Οτι Ασταχός δ Πέρσης, Τισσαφέρνονς νπαρχος, ήδίχει

τους Άντανδρίους' δσπερ χαΐ Ληλίους τούς 'Λτραμυττιον οίχή-

σαντας, δτε νπ' Ά&ηναίων Λήλον χα&άρσεως ένεχα άνέστησαν,

έχ&ραν προσποιησάμενος άδηλον χαΐ έπαγγείλας στρατείαν αύτων

τοϊς βελτίστοις, έξαγαγών ώς έπΐ φιλία χαΐ ξυμμαχία, τηρήσας

10 άριστοποιουμένους χαΐ περιστήσας τούς έαντον χατηχόντισε. φο- 5

βούμενοι οϋν αύτόν διά τοΰτο τό έργον μήποτε χαΐ περι σφάς τι

παρανομήση, χαΐ άλλα έπιβάλλοντος αύτον ά φέρειν ούχ ήδύναντο,

έχβάλλουσι τούς φρονρούς αύτοϊν έχ της άχροπόλεως.

τέλος τών Θονχυδίδον ίστοριων.

15 περί άρετης χαΐ χαχίας.

23 ΤΙιαο. VIII 108, 4. 5

οοά. Ράτ. 3 τισσαφέρνη 6 άτραμάττιον 8 στρατίαν (βίο)

οοά. ΤΤινο. 1 τιμιώτερος τε ρπιβΐβΓ Ο 2 ποιεϊν] ήδη ποιεϊν ρπιβίβΓ Ο

5 'Λαταχύς] νπό Άρσάχον (ν. ϊγιίγ&) ρπιβίβΓ Ο, φίϊ νπο Άσταχον 6 Άδραμ.

ρβΓ δ, ρπιβίβΓ Ο(1 χατοιχησαντας ρπιβίβΓ 00 8 στρατιάν* 13 αντού

αηεηά. 4 Τισσαφέρνη νη1£' 8 στρατείαν Αβω. ΡοΓίηβ 12 άλλα]

άμα 8ίαΜ

εάοα. 5 8. οτι — Άντανδρίους ρΓο Άντάνδριοι . . . ίπό Άρσάχον τον Πέρ-
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σον, Τισσαφέρνονς νπάρχον, άδιχοΰμενοι

Έχ τής ίστορίας Ξενοφώντος' Κύρον παιδείας.

&' περί αρετής χαΐ χαχίας.

1. Ήμεις μέν δή ώς άξιον όντα &αυμάζεσ&αι τοντον τόν

άνδρα έσχεψάμε&α, τίς ποτ ών γένναν χαΐ ποίαν τινά φύσιν

έχων χαΐ ποία ποτέ παιδευ&είς παιδεία τοσοντον διήνεγχεν είς 5

τό άρχειν άν&ρώπων. δσα οϋν χαΐ έπυ&όμε&α χαΐ ήσ&ήσ&αι δο-

χουμεν περί αντου, ταντα πειρασόμε&α διηγήσασ&αι.

2. "Οτι δ Κΰρος πατρός μεν δή λέγεται γενέσ&αι Καμβύσεω

Περσων βασιλέως' δ δέ Καμβύσης ούτος τον Περσειδών γένονς,

οί δέ Περσεϊδαι από Περσέως χληίζονται, μητρός δέ Μανδάνης' 10

ή δέ Μανδάνη αΰτη Αστνάγονς ήν -9υγάτηρ τοΰ Μήδων γενο-

μένον βασιλέως. φΰναι δέ δ Κυρος λέγεται χαΐ φδεται έτι χαΐ

νΰν νπό των βαρβάρων είδος μέν χάλλιστος, ψυχήν δέ φιλαν&ρω-

πότατος χαΐ φιλομα&έστατος, ώστε πάντα μέν πόνον άνατλήναι,

2 πάντα δέ χίνδννον ύπομεϊναι τον έπαινεϊσ&αι ένεχα. φνσιν μέν 15

δή της μορφής χαΐ τής ψυχής τοιαύτην έχων διαμνημονεύεται.

ΕχοβΓρία β Χβηορίιοηίβ ηοη βάίάίί ν&Ιβδίπβ; ροβί Ιπ1ϊυπι Τνο11βηΒβΓ£, οπϊπβ

βοίιβά»β ρβΓϋβββ νϊάβηΐηΓ, &. 1893 βί άβηπο α. 1904 β& οοηίηϋί οί. ΡΓ&βί.

Ρ&Γί. I. ρ. XX.

1 0}τορ. I 1, 6 2 Ο^τορ. 12, 1—2 ϊη.

ωά. Ρεντ. (βί 8νχά.) 4 τίποτ' 6 έπυ&όμεθα, 8βά ο βχ ω οοιτ. 8 Αϊ-

ρος 6 βασιλείς, πατρός — Ιό ΐ'νεχα: 8ηϊά. ν. Κύρος 11 ην 6ε ή Μανδάνη

Άστνάγονς Ουγάτηρ 8ηϊά.

ωά. Οι/τορ. Α: Ρ&πβ. 1635; Η: Εβοοπα1. Τ. III. 14; Θ: 0ηβΙίβΛγί. 71, 19;

Ο: Ρ&πβ. 1640; Ό: Βοάίβίαηπβ, Ιί1>. Ο&ηοη. 39; Γ: ΑΙίοΓρίβηβίβ ο1ϊπι, ηπηο Εγ-

1»η^. 88, ϊη ηηο άββπηί 1. IV 2, 20—V 2, 27 (= Ό &ρηά ϋϊηάοΓδηπι); Κ: Βγβ-

ταβηβί8, ςπϊ 1. I ί»ηίηπι οοηίϊηβί; ηβ^ίβχί Εΐοηβηδβπι. Οοάίβηπι ΟΏΗ Ιβοΐίοηββ

ββηϊ^ηβ πιϊΜ βηρρβάίΐΑνίΐ ν. ά. Ε. Ο. Μ&Γβ1ίβηί, Οχοηϊβηβίβ; οβΐβτοπιπι ββπρ-

ΐπγ&β βχοβΓρβί βχ Ι,πιίονίρϊ ϋϊηάοΓίϋ βάίΐίοηβ Οχοηίβηβί β. 1857.

4 γενέαν Κ 5 ποτε] τινί ρπιβίβΓ ΑΗΡ παιδεία παιδευτεϊς ϋΓΟ
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8 χαμβύσεως Α, χαμβίαον 15Ο 9 ροβί γένονς &άά. ην ρπιβίβΓ ΑΗΟΚ

10 IIερσέως] περσέων ΑΗ 11 γενομένον οω. ϋΓΘ 12 φϋναι] είναι ΑΗ

6 οω. 14 ροδί φιλομα&έστατος &άά. χαΐ φιλοτιμότατος ρΓ&βίβΓ,'ΑΗ

άνατληναι] αν τλήναι Ο 16 τής ψνχής χαΐ τής μορφής Ώ¥Οί

ΐάο<). 8 ότι — λέγεται ρΓο πατρός μεν δη 6 Κϋρος λέγεται 10 μητρός

δε Μανδάνης ρτο μητρός <$έ ι μολογεϊται Μανδάνης γενέσθαι

ΟΓ ΤΗΕ Λ

ί υΝίνεκδίτΥ I

V °ρ /

^"-ίϊ&ίείγ®£$&&. β* νίΐϋβ β Χβηορί. Ο^τορ. I, 1, 6—4, 3. 47

3. "Οτι αίσχρόν ήν τοις Πέρσαις τό άποπτύειν χαΐ άπομύτ-

τεσ&αι χαΐ τό φύσης μεστούς φαίνεσ&αι χαΐ τό ίόντα πον φανε-

ρόν γενέσ&αι, ή τον ούρήσαι ένεχα ή χαΐ άλλον τινός τοιούτον,

ταΰτα δέ ούχ άν έδύναντο ποιεϊν, εί μή χαΐ διαίτη μετρία έχρώντο

δ χαΐ τό ύγρόν έχπονοΰντες άνήλισχον, ώστε άλλη πη άποχωρεϊν.

4. "Οτι ό Κυρος χατέμενεν αύτοΰ χαΐ έτρέφετο. χαΐ ταχύ

τοις ήλιχιώταις συνεχέχρατο ώστε οίχείως διαχεϊσ&αι, ταχύ δέ

τούς πατέρας αύτων ανεχτήσατο, προσιών χαΐ ένδηλος ών δτι

ήσπάζετο αύτων τούς υίεϊς, ώστε έπεί τον βασιλεως δέοιντο, τούς

10 παϊδας έχέλενον τον Κύρον δεϊσ&αι διαπράξασ&αι σφίσι, ό δέ

Κΰρος, εί δέοιντο αύτοΰ οί παΐδες, διά τήν φιλαν&ρωπίαν χαί

φιλοτιμίαν περί παντός έποιεϊτο διαπράσσεσ&αι, χαΐ δ Άστνά- 2

γης δέ δ τι δέοιτο αύτοΰ ό Κΰρος ούδέν έδύνατο άντέχειν μή ού

χαρίζεσ&αι. χαΐ γάρ άσ&ενήσαντος αύτοΰ ούδέποτε άπέλιπε τόν

15 πάππον ούδέ χλαίων ποτέ έπαύετο, άλλά δήλός τε ήν πάσιν δτι

ύπερεφοβεϊτο μή οί ό πάππος άπο&άνη. χαΐ γάρ έχ νυχτός εΐ

τινος δέοιτο Άστνάγης, πρωτος ησ&άνετο Κΰρος χαΐ πάντων

άοχνότατος άνεπήδα ύπηρετήσων δ τι οϊοιτο χαριεϊσ.&αι, ώστε

παντάπασι άνεχτήσατο τόν Άστνάγην. χαΐ ήν μέν ΐσως πολυ- 3

20 λογώτερος, άμα μέν διά τήν παιδείαν, δτι ήναγχάζετο νπό τον

διδασχάλον χαΐ διδόναι λόγον ών έποίει χαΐ λαμβάνειν παρ άλλων^

όπότε διχάζοι, έτι δέ χαΐ διά τό φιλομα&ής εϊναι πολλά μέν αύ-

τός άεΐ τούς παρόντας άνηρώτα πώς έχοντα τυγχάνοι, χαΐ δσα

αύτός ύπ άλλων έρωτψτο, διά τό άγχίνους εϊναι ταχύ άπεχρί-

25 νατο, ώστε έχ πάντων τούτων ή πολυλογία συνελέγετο αύτψ. άλλ'

ώσπερ έν σώματι, δσοι νέοι δντες μέγε&ος έλαβον, δμως έμφαί-
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νεται τό νεαρόν αύτοις δ χατηγορεϊ τήν όλιγοετίαν, οντω χαΐ Κύ-

3 Ο^Γορ. I 2, 16 4 Οττορ. I 4, 1—5 πιβά. 15 βχίΓ.

ωά. Ρ«>. 24 έτρωτώτο 27 ον

ωά. Ορτορ. 1 τό αηίβ άπομνττεσ&σι αάά. ρΓ&βίβΓ ΑΗ 8 ανήρτητο Εϋ

9 ροβί ωστε &Αά. χαϊ ϋΡ έπεί] εϊ' τι ρκιβΐβΓ 0ΑΟΗ 10 τοϋ οία. ΚϋΡ

11 εΙ] ο τι ΒΡ 12 διαπράττεοθαι 13 ό£ οπι. ρΓ&βίβΓ ϋΡ άντιλέγειν

Β.Ό¥ 15 τι] Λ Ρ, οιπ. οβίβπ ρπιβΐβΓ ΟΗϋ 16 μή] 'ότι μή ΟΑΟΗ

18 άσχνότατα* 19 ροβί ϊαως βΑά. 6 Κνρος ΟΚϋΡ ροβί πολνλ. αάά. ή ώς

παιδίσχος ετι ανηβος ων ϋΡ 24 άπεχρίνετο ρΓ&βίβΓ ΟΑ6Η 26 ροβί

ωοπερ &άά. γάρ

αηεηά. 1 πτνειν Οοββί 2 ποι ΗβίηάοΓί 14 άπέλειπε δίβρίιαηυδ

εάοα. 1 οτι — αποπτνειν ρΓο αίσχρόν μεν γάρ ετι χαϊ νΰν έστι Περ-

ααϊς χαϊ το άηοητ. 2 ροβΐ φαίνεσθαι οτα. αίσχρόν δέ έστι 6 οτι — έτρέ-

φετο ρΓο Κνρος δε χατέμενε χαϊ αντοΰ έτρέφιτο
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ρον έχ της πολυλογίας ού &ράσος διεφαίνετο, όλλ' άπλότης χαΐ

φιλοστοργία, ώστε έπι&υμίαν τις εϊχεν έτι πλείω αύτον άχούειν

4 ή σιωπώντι παρεϊναι. ώς δέ προσήγεν αντόν ό χρόνος σύν τψ

μεγέ&ει (ίς ώραν τον πρόσηβον γενέσ&αι, έν τούτψ δή τοις μεν

λόγοις βραχντέροις έχρήτο χαΐ τβ φωνβ ήσυχαιτέρα, αίδοΰς δ' 5

ένεπίμπλατο, ώστε χαΐ έρυ&αίνεσ&αι όπότε σνντυγχάνοι τοις

πρεσβυτέροις, χαΐ τό σχυλαχώδες τό πάσιν όμοίως προσπίπτειν

ούχέτ' όμοίως προπετές είχεν. οϋτω δή ήσυχαίτερος μεν ήν, έν

δέ ταις αννονσίαις πάμπαν έπίχαρις. χαΐ γάρ δσα διαγωνίζονται

πολλάχις .ηλιχες πρός άλλήλονς, ούχ ά χρείσσων ήδη ήν, ταΰτα 10

προνχαλεϊτο τούς σννόντας, άλλ' άπερ εϋ βδει έαντόν ησσονα όντα,

έξήρχεν, φάσχων χάλλιον αύιων ποιήσειν, χαΐ χατήρχεν ή διανα-

πηδών έπΐ τους ίππονς ή διατοξευσόμενος ή διαχοντιούμενος άπό

των ίππων οϋπω πάνυ έποχος ών, ήσσώμενος δέ αύτός έφ' έαν-

5 τον έγέλα. ώς δέ ούχ άπεδίδρασχεν έχ τον ήττάσ.&αι είς τό μή 15

ποιεϊν δ ήσσψτο, άλλ' έχαλινδεϊτο έν τφ πειράσ&αι αϋ&ις βίλτιον

ποιεϊν, ταχύ μέν είς τό ΐσον άφίχετο τβ ίππιχβ τοις ήλιξι, ταχύ

όέ παρηει διά τό έράν τοΰ έργον, ταχύ δέ τά έν τφ παραδείσψ

9-ηρία άνηλώχει.

15 Τόν μέν δή πλεϊστον χρόνον οϋτω διήγεν ό Κυρος, πάσιν 20

ήδονής μέν χαΐ άγα&οΰ τινος σνναίτιος ών, χαχοΰ δέ ούδενός.

5. "Οτι ό Κΰρος άπελ&ών έν Πέρσαις τό μέν πρώτον λέγεται

έν τοις παισί γενέσ&αι. χαΐ οΐ παΐδες έσχωπτον αντόν ώς ήδν-

πα&εϊν έν Μήδοις μεμα&ηχώς ήχοι' έπεί δέ χαΐ έσ&ίοντα αύτόν

έώρων ώσπερ χαΐ αύτοί ήδέως χαΐ πίνοντα, χαΐ εϊποτε έν έορτβ 25

5 Ο}τορ. I 5, 1

οοά. Ρείτ. 3 παρήναι τω] το (β. μο.) 8 ούχέτ' 6μοίωσ (βίο) 12 αύ-

τόν, 8βά 6 ϊ. Γ.
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οοά. ΰί/τορ. 2 έπιθυμίαν τις είχεν] έπεθυμει άν τις ΏΡ 3 προήγεν ρπιβ-

ίβΓ ΟΑΗ 5 βραχυτέροις] μανωτέροις Ό 6 έρνθραίνεσ&αι ρπιβίβΓ ΑΗ

8 ονχέ&' (νβ1 ονχέτι) ομοίως, ρπιβίβΓ Α ςηϊ ούχέτ' ομοίως ησνχε-

πτέρα ΟΟϋ 10 ήδη ην] ζδει ων ρπιβίβΓ ΟΑ6Η 12 έξηρχεν] ταϋτα έξηρχε

ΚϋΡ 12 8.ή όιαναπηδών] ήδη άναπηδών Η 13 διατοξενόμενος ή διαχοντιού-

μενος Ο, διαχοντιζόμενος ή διατοξενόμενος ΌΤ 14 8. ίφ' εαντω (αύτψ 0)

μάλιστα έγέλα 16 δ] ο ϋΡ, οπι. Ο 21 ονδενί Ώ¥ 22 είς πέρσας ϋΓ

αηοηά. 8 προπετες άβ1 ΟίΛβί

ωΙοα. 19 ροβί άνηλώχει οτα. διώχων χαΐ βάλλων χαΐ χαταχαίνων, άβίηάβ

πιιι1ΐ& άβ Ο^π νβηαηάί βίηάίο 22—23 'ότι—χαΐ ρΓο ο μέν δη Κνρος οντως

άπελθών έν IIέρσαις ένιαντον λέγεται έν τοϊς παισίν ϊτι γενέσθαι, χαΐ το μεν

πρώτον

β Χβηορίι. Ογτογ. I, 4, 3—III, 3, 2.
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εύωχία γένοιτο, έπιδιδόντα μάλλον έαντόν τοΰ έαντοΰ μέρονς

ησ&άνοντο ή προσδεόμενον, χαι πρός τούτοις δέ τάλλα χρατιστεύ-

οντα αύτόν έώρων έαντών, ένταΰ&α δή πάλιν ύπέπτησσον αύτφ

οί ήλιχες. έπεί δέ διελ&ών την παιδείαν ταύτην ήδη έσήλ&εν είς

5 τούς έφήβους, έν τούτοις αϋ έδόχει χρατιστεύειν χαΐ μελετών ά

χρή χαΐ χαρτερων χαΐ αίδούμενος τούς πρεσβντέρονς χαΐ πει&ό-

μενος τοις άρχον σιν.

6. Οτι έπεί άπήλ&ον οίχαδε οί 'Λρμένιοι έλεγον τοΰ Κύρον

ό μέν τις τήν σοφίαν, δ δέ τήν χαρτερίαν, ό δέ τήν πραότητα, ό

10 δέ τις χαΐ τό χάλλος χαΐ τό μέγε&ος. τβ δέ νστεραία δ 'Λρμένιος 42

Κύρψ χαΐ τβ στρατιφ άπάση ξένια έπεμπεν προεϊπε δέ τοις

έαντοΰ, οϋ δεήσοι στρατεύεσ&αι, είς τρίτην ήμέραν παρεϊναι' τά

δέ χρήματα ών είπεν ό Κΰρος διπλάσια άπηρί&μησεν. ό δέ Κΰρος

δσα εϊπε λαβών τάλλα άπέπεμψεν' εϊρετο δέ, πότερός έστι ό τό

15 στράτευμα άγων, ό παϊς ή αύτός. είπέτην δέ άμα ό μέν πατήρ

οϋτως, Όπότερον άν σύ χελεύ^ς' ό δέ παϊς οϋτως, Έγώ μέν ούχ

άπολείψομαί σον, ώ Κΰρε, ούδ' άν σχευοφόρον έμέ δεήσοι σννα-

χολου&εϊν. χαΐ δ Κΰρος έπιγελάσας είπεν, Καΐ έπΐ πόσψ άρ\ 43

έφη, έ&έλοις τήν γυναϊχά σον άχοΰσαι δτι σχενοφορεις; Άλλ'

20 ούδέν, έφη, άχούειν δεήσει αύτήν' άξω γάρ, ώστε δράν έξέσται δ

τι άν έγώ πράττω. "Ωρα άν, έφη, συσχενάζεσ&αι ΰμϊν εϊη. Νό-

μιζε δ\ έφη, συνεσχενασμένους παρέσεσ&αι δ τι άν δ πατήρ δψ.

7. "Οτι ό Κΰρος παρασχενάσας τό φρούριον χαΐ φύλαξιν

ίχανοις χαΐ τοις έπιτηδείοις πάσι, χαταλιπών Μήδον χατήει είς 1

6 Ο^Γορ. III 1, 41—43 7 Ο^τορ. III 3, 1—5

οοά. Ρείτ. 3 νπέστησον 10 αρμΐ 17 αχε\οφορον 18 ποσω, 8βί

ω ί. Γ. 20 όραν, 8βά ά βχ ώ οογγ. νϊάβίαΓ 24 έπιτηδείοισ, 8βι Ι ίί ίη οογγ.

χαταλειπών <βίο)
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οοά. Οί/τορ. 1 γένοιτο] προσγένοιτ' άν ϋΡ εαντόν] αντΌν ρΓαβΐβΓ

ΟΑΗ 3 εαντών] περί (α)παντα ϋΡΚ 3 8. ο) ηλιχες αντω ϋΡ 4 διελ-

&ών] διήλ&ε ϋΡ ηδη] χαΐ ϋΡ 6 ρο8ί χαρτερων &Μ. α Ι'ίίί ϋΡΚ

11 απάσ$] πάσ% ΟΡ, πάσι Ό 12 ον βίϊαηι Η, οί ΑΒ, ους οβίβπ δεήσει Ο

14 επεμψεν ΟΌ¥ ηρετο εαται 17 με ΟϋΡ δεήση Ο 18 άρ'] άν

19 έ&έλοις (νβί -Ης) ροβί πόσψ (νβ. 18) ροηιπιί ΟϋΡ 20 ροβί έξέσται &άά. αντξ

ρπιβΐβΓ ΗΑΟ 21 8. νόμιζε δ'] νόμιζ' <3Ρ, νομίζω ΰ 23 παρααχενάσας]

έπιτελέσας ΟϋΓ

ετηοηά. 6 χρήν Ζβπηβ 17 δεήσοι] δέ% σοι δίβρΙίΜίαβ 23 χατα-

σχενάσας Ρορρο

εάοα. 8 οτι — Άρμένιοι ρΓο έπεί δ' ηλ^ον οΐχαδε 10 ροβί μέ/ε&ος οω.

ίϊηβπι § 41 11 ροβί Κϋρψ οω. μεν 23—24 οτι — Μήδον] Χβηορ&οηίβα

να1άβ οοηίπιοΐ&, ίηπι χατήει ρΓο ως δε χατέβη

ϋοηβίοηίίηίβοΚβ ΕχοβΓρίβ II. 2. 4
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τήν οίχουμένην χαΐ ούδείς έμεινεν ένδον Άρμενίων οϋτε άνήρ οϋτε

γννή, άλλά πάντες νπήντων ήδόμενοι τβ είρήνη χαΐ φέροντες χαΐ

άγοντες δ τι έχαστος άξιον είχεν. χαΐ ό Άρμένιος τούτοις ονχ

ήχ&ετο, οϋτως άν νομίζων χαΐ τόν Κυρον μάλλον ήδεσ&αι τβ νπό

πάντων τιμβ. τέλος δ' οϋν νπήντησε χαΐ ή γννή τον Άρμενίον, 5

τάς &υγατέρας έχονσα χαΐ τόν νεώτερον υίόν, χαΐ σύν άλλοις δώ-

ροις τό χρυσίον έχόμιζεν δ πρότερον λαβεϊν ούχ ή&ελε Κΰρος.

3 χαΐ ό Κΰρος λαβών εϊπεν, Ύμεϊς έμέ ού ποιήσετε μισ&οΰ περι-

ιόντα εύεργετεϊν, άλλά σύ, ώ γύναι, έχονσα ταντα τά χρήματα «

φέρεις άπι&ι, χαΐ τψ μεν Άρμενίψ μηχέτι δφς αύτά χατορύξαι, 10

έχπεμψε δέ τόν υίόν ώς χάλλιστα άπ' αύτών χατασχενάσασα

έπΐ τήν στρατιάν' άπό δέ των λοιπων χτώ χαΐ σαντη χαΐ τψ

άνδρί χαΐ ταις -9υγατράσι χαΐ τοις υίοις δ τι χεχτημένοι χαΐ

χεχοσμημένοι χάλλιον χαΐ ήδιον τόν αίώνα διάξετε' είς δέ τήν

γήν έφ' ήν άν χείσ&ω τά σώματα, δταν έχαστος τελεντήση, χατα- 15

4 χρύπτειν. δ μέν ταΰτ' είπών παρήλασεν' ό δέ Αρμένιος συμ-

προύπεμπε χαΐ οί λοιποί πάντες άν&ρωποι, άναχαλοΰντες τόν

εύεργέτην, τόν άνδρα τόν άγα&όν' χαΐ τοντ' έποίονν, ίως έχ της

χώρας άπήν. συναπέστειλε δ' αύτψ χαΐ ό Άρμένιος στρατιάν

5 πλείονα, ώς είρήνης οϊχοι οϋσης. οϋτω δή ό Κυρος άπήει χε- 20

χρηματισμένος ούχ ά έλαβεν μόνον χρήματα, άλλά πολύ πλείονα

τούτων ήτοιμασμένος δια τόν τρόπον, ώστε λαμβάνειν οπότε

δέοιτο. χαΐ έ&ήρα σύν Τιγράνη δπονπερ έπιτυγχάνοιεν &ηρίοις,

χαΐ εύφραίνετο.

8. "Οτι τών Μήδων έξήεσαν οί μεν διά τό παιδί δντι Κύρψ 25

8 Ο^τορ. IV 2, 10

ωά. Ρ«γ. 1 ενδων 2 φίροντεα, 8βά ντεα ί. Γ. 3. 10. 16. 19 άρμ

5 Αρμενίον] άρμένη 6.11 νιον] νν 10 όώα 11 εχπεμψε (ίί& Η)] έχοέ\πεμψε
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(βίο) 12 στρατιαν (β. αοο.) χτώι 15 έφ ην (ίΐα ΑΗ)] έφήν 20 οντωι,

ν. &ά Ρπιβί. Ρ&Γί. I ρ. XXXIX αάη. 1 23 τιγρα|

ωά. ϋψτορ. 5 δ' οΐν] δ'ε ϋΡ 6 ροβί δώροις &άΑ. χαϊ ΟϋΡ 7 ονχ

ή&ελε λαβεϊν 8 λαβών] ίδών ρΓββΐβΓ ΑΟΗ περιόντα ΟϋΡ 11 ί'χ-

πεμψε Η, εχπεμπε Α, εχπεψαι θ, ϊχπεμψον οβίβπ τόν σον νίόν ΟΌΡ

άπ' αντών] απάντων ΟΡ 12 ατρατείαν ΟΡ 13 8. χαϊ χεχοσμ.] χαϊ χοσμή-

σεο&ε ΟΡ, χεχοσμήσεο&ε Ό 15 έφ' ην άν χεία&ω] εφη άρχείτω, ρΓ&βίβΓ ΑΗ

16 παρήλαννεν ρΓ&βίβΓ ΗΑΟ 17 λοιποί] άλλοι ρΓ»βίβΓ ΑΗ 18 ταϋτ'ΟΌ¥

19 άπήν] έξέπεμψαν ΟϋΡ χαϊ ροβί αντω οω. ροηαηί ροβί Άρμ., ρι.»βίβΓ ΗΑΟ

22 ετοιμασάμενος ΟϋΡ 23 οπον ΟϋΡ 25 Κνρψ οντι ΟϋΡ

οοΖοσ. 1 χαϊ &άά. 23 8. χαϊ — Τιγράνς] Χβηορϊοηίβα νβ1άβ οοηίΓββία

25 οτι τών Μήδων ρΓο τών δε Μήδων

β ΧβηορΙι. Ο?τορ. III, 3, 2—V, 2, 4.
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παΐδες δντες φίλοι γενέσ&αι, οί δέ δια τό έν &ήραις συγγενό-

μενοι άγασ&ήναι αύτον τόν τρόπον, οί δέ διά τό χαΐ χάριν εϋ

εΙδέναι δτι μέγαν αύτοις φόβον άπεληλαχέναι έδόχει, οί δέ έλϊΐί-

δας έχοντες διά τό άνδρα φαίνεσ&αι άγα&όν χαΐ εύτυχή χαΐ μέ-

5 γαν έτι ίσχυρώς έσεσ&αι αντόν, οί δέ, δτε έτρέφετο έν Μήδοις,

εϊ τι άγα.&όν τψ έπραξεν, άντιχαρίζεσ&αι έβούλοντο' πολλοίς δέ

πολλά διά φιλαν&ρωπίαν παρά τον πάππον άγα'>'ά διεπέπραχτο'

πολλοί δ', έπεί χαΐ τούς Ύρχανίους είδον χαΐ λόγος διήλ9.εν ώς

ήγήσοιντο έπΐ πολλά άγα&ά, έξήεσαν χαΐ τον λαβεϊν τι ένεχα. -

10 9. "Οτι ό Κυρος .&εωρών τά των Μήδων έργα χαΐ Ύρχανίιον

ώσπερ χατεμέμφετο χαΐ αύτόν χαΐ τούς σύν αντψ, εί οί άλλοι άν

τοντον τόν χρόνον συναχμάζειν τε μάλλον έαντών ίδόχονν χαΐ

προσχτάσ&αι, τί δέ αύτοί ένεργοτέρα χώρα νπομένειν. χαΐ γάρ

δή οί άπάγοντες χαΐ άποδειχνύντες Κυρψ ά ήγον πάλιν άπήλαν-

15 νον, μεταδιώχοντες τούς άλλονς.

10. "Οτι ό Κυρος ΰψον μέν έλεγε τόν λιμόν, πιεϊν δέ άπό

τον παραρρέοντος ποταμοΰ.

11. "Οτι δεντεραϊοι άμφί δείλην γίνονται πρός τψ Γωβρύον

χωρίψ χαΐ όρώσι ύπερίσχυρόν τε τό έρυμα χαΐ έπΐ των τειχων

20 πάντα παρεσχενασμένα ώς άν χράτιστα άπομάχοιτο' χαΐ βους

δέ πολλούς χαΐ πάμπολλα πρόβατα ύπό τά έρυμνά προηγμένα

έώρων. πέμψας δέ ό Γωβρυας πρός Κυρον έχέλευσε περιελάσαν- 3

τα Ιδεϊν εί ή πρόσοδος εύπετεστάτη, εΐσω δέ πέμψαι πρός έαντόν

των πιστών τινας, οίτινες αύτών τά ένδον ίδόντες άπαγγελοΰσι.

2ό ό δϊ Κυρος τψ δντι βουλόμενος Ιδεϊν, εΐ πον εϊη αΐρέσιμον τό 4

9 Ο^τορ. IV 3, 3 10 Ο?τορ. IV 5, 4 ϊ. ί. 11 Ο^τορ. V 2, 2—19

βοά. Ράτ. 2. 8. ενειόέναι 8 νρχανονα, ββά 10 νρχανίων 15 μεταδιω-

χωντεα 16 οψον 17 παραρέοντοσ 20 παρασχευασμένα 23 εί ή
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<ίΐα οοά. Χβη.)] ειη, 8βά 8ηρκ ι ει Γββππι

οοιΖ. Ορτορ. 2 χαϊ οω. ΟϋΡ εν βίϊαπι Α, αν ΟΗ, οπι. οβίβπ 3 ροβί οί

όε &άΑ. χαϊ 6 ει—επραξεν] εΐτινι άγα&όν τι αννέπραξεν ΟϋΡ ηβονλοντο

ΗΑΟ 8 χαϊ ρππβ οω. ΟϋΡ διηλ&εν] διεδό&η ΟΡ, έδι'&η ϋ 10 ορών Οϋ

11 ώαπερεί Οϋ χαϊ αυτόν] εαντόν Οϋ συν αίτω ρπιβίβΓ Α (τ ίί] οτι Οϋ

άν οπι. Οϋ 12 αίχμάχειν Οϋ, άχμάζειν οβίβπ 13 προσχτ. — αϊτοί] προσχτά-

σ&αί τι, αντοί δε Οϋ ένεργ.] έν αργοτερα ρηιβίβΓ ΑΟ νποχαταμένειν Οϋ

14 άγοντες Οϋ χαϊ οπι. Οϋ 20 άπομάχοιντο ϋ 21 προσηγμένα ϋ 22 προς

τόν Κνρον έχέλενσε ΟΑ6ΚΗ, έχέλενσε τόν Κνρον ϋ 25 πη ϋ εϊη οτα. Α.

ετηεηά. 23 εί] % ΟΜηβΓ»πηβ 24 αντώ 8ίβρΙιαηη8

εάοα. 10 οτι ό Κνρος ρΓο ό Κίρος 16 οτι — ϊλεγε ρΓο ο δε Κνρος

ελεγεν οψον μεν (ταντα ροβί Κϊρος &άά. Οϋ) 18 οτι δεντ. ρΓο δεντ. δε

25 ό ίε Κνρος ρΓο οντω δη 6 Κνρος αϊτός μεν

4*

52

ΕχοβΓρία άβ νϊΓίηΐϊοπβ βί νίΐϋ8

τεϊχος, ή ψευδής φαίνοιτο ό Γωβρύας, περιήλαννε πάντο&εν,

έώρα τε ίσχυρότερα πάντα ή προσήλ&εν' οϋς δ' έπεμψε πρός

Γωβρύαν, άπήγγελλον τψ Κύρψ δτι τοσαΰτα εΐη ένδον άγα&ά

δσα έπ' άν&ρώπων γενεάν, ώς σφίσι δοχεϊν, μή άν έχλιπεϊν τούς

5 ένδον δντας. δ μεν δή Κΰρος έν φροντίδι ήν δ τί ποτ' εΐη 5

ταΰτα, δ <51 Γωβρύας αντός τε έξήει πρός αντόν χαΐ τούς

ένδο&εν πάντας έξήγε φέροντας οίνον, άλευρα, άλλονς δέ έλαύ-

νοντας βοΰς, αϊγας, σΰς, χαΐ εΐ τι άρρητον, πάντα ίχανά

6 προσήγον ώς δειπνήσαι πάσαν τήν ούν Κύρψ στρατιάν. χαΐ οί

έπΐ τοΰτο ταχ&έντες διηροΰντό τε ταΰτα χαΐ έδειπνοποιοΰντο. 10

έπεί ι5έ οί άνδρες έξω ήσαν, ό Γωβρύας είσιέναι τόν Κΰρον

έχέλευσεν δπως νομίζοι άσφαλέστατον. προεισπέμψας οϋν ό

Κνρος προσχόπονς χαΐ δύναμιν αύτός οΰτως είσήει. έπεί δέ

είσήλ.&ον άναπεπταμένας τάς πύλας έχων, παρεχάλει τούς φίλονς

7 πάντας χαΐ άρχοντας τών μετ' αύτοΰ. έπεΐ δέ ένδον ήσαν, 15

έχφέρων δ Γωβρύας φιάλας χρυσάς χαΐ πρόχονς χαΐ χάλπιδας

χαΐ χόσμον παντοιον χαΐ δαρειχούς άμέτρονς τινάς χαΐ πάντα

χαλά πολλά, τέλος τήν -9υγατέρα, δεινόν τι χάλλος χαΐ μέγε&ος,

πεν&ιχώς δ' έχονσαν τον άδελφοΰ τε&νηχότος, έξάγων ώδ' είπεν'

Έγώ σοι, ώ Κυρε, τά μέν χρήματα ταΰτα δωρουμαι, τήν ι5έ .&υγα- 20

τέρα ταύτην έπιτρέπω δια&έσ&αι δπως άν σύ βούλη' ίχετεύομεν

δέ, έγώ μέν χαΐ πρόσ&εν τοΰ υίοΰ, αϋτη δέ ννν τοΰ άδελφοΰ

τιμωρόν γενέσ&αι σε.

8 Ό Κΰρος είπεν' Άλλ' έγώ σοΐ μεν χαΐ τότε ύπεσχόμην

βοά. Ρείτ. 1 ψενδήσ, 8βά ή ϊ. γ. 3 γωβρνα 4 σιοι (βίο) 9 στρατιαν

(β. αοο.) 11 έξώησαν 12 προειπέμψασ (βίο) 16 προύχονσ 21 βονλει

οοά. Οί/τορ. 1 τείχος] χωρίον Ό γένοιτο Ο 1 8. παντό&εν περιήλαννε

χαϊ 'εώρα Ιαχ. Ό 2 προσελ&εϊν ρπιβίβΓ ΗΑΘ 3 τόν Γωβρύαν Ώ εϊη
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οπι. Ό 4 έπιλείπειν (νβ1. -λιπεϊν) ρΓ»βίβΓ ΗΑΟ 7 έξηγαγε Ό ροβί

οΐνον &άά. άλφιτα Ό 8 βους χαϊ υς, οίας, αίγας, χαϊ εΐ τι οβί. ϋ ροβί αίγας

&ϋ. όεις (νβί όις) ΟΑΘΙΙ ονς οπι. Ο άρρητον] βρωτόν ρπιβίοτ Α6 9 ροβί

δειπνηοαι βΑΑ. χαλώς Ό 10 τοίτψ ρΓ&βΐβΓ Ηοοιτ. Α βί ίοΓίωββ ΟρΓ.

δι%ρ. τε ταϋτα] ταϋτα διβρ. Ό έδειπνοποίονν 0 πί νίάβΐηΓ 12 ασφα-

λέστατα Οϋ 13 αηίβ αι,'τος &άΑ. χαϊ Οϋ 14 είσήλ&εν ρπιβΐβΓ ΟΗ Εχων

τάς πύλας Ό 15 με!}' εαντοΰ έπεί] έπειδή ρπιβίβΓ Οϋ 18 πολλά] χαϊ Ώ

19 έξαγαγών Ό ώδ'] τάδε Ώ 20 ω Κνρε έγώ οοι Ό δωρουμαι] δίδωμι ϋ

21 έπιτάττω ϋ 22 αντ^ ΟΑΟΗ 24 μεν αοΐ Ο, μεν οω. Ό τότε] ταντα Ό

βηιβηά. 1 η] εΙ 'ίνβίβίίβ 10 δι$ρονν ΓίβοΙιβΓ

βάοα. 9 χαϊ οί ρΓο οΐ μεν δή 11 έπεί — Γωβρ. ρΓο 6 δε Γωβρ., έπεί

πάντες αντών οί άνδρες (ίΐα ΗΑΘ, οϊ άνδρες αντψ Ό, αντψ οω. Ο) Ιξω ησαν

24 ροβί Κνρος οτα. πρός ταντα

β ΧβηορΙι. θ3Τορ. V, 2, 4—2, 12.
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άψευδονντός σον τιμωρήσειν είς δύναμιν' νυν δέ σοι έρώ όφεί-

λων τήν νπόσχεσιν, χαΐ ταύτη νπισχνοΰμαι αύτά ταντα σνν

&εοις ποιήσειν. χαΐ τά μέν χρήματα ταντα, έφη, έγώ μέν

δέχομαι, δίδωμι δέ αύτά τή παιδί ταύτη χάχείνψ δς άν γήμί]

5 αύτήν. έν δέ δώρον άπειμι έχων παρά σον άν&' οϋ ονδ' άν τά

έν Βαβυλώνι, έχεϊ πλεϊστα έστιν, ούδέ τά πανταχον άντί τούτον

οϋ σύ μοι δεδώρησαι ήδιον άν έχων άπέλ&οιμι. χαΐ ό Γωβρνας 9

&ανμάσας' Τί τοντο έστιν, έφη, ώ Κΰρε; ό δέ άπεχρίνατο' "Οτι,

έφη, έγώ, ώ Γωβρύα, πολλούς μέν οίμαι άν.&ρώπους οί οϋτε

10 άσεβεϊν άν &έλοιεν οϋτε άδιχεϊν ούτε άν ψεύδοιντο έχοντες είναι'

δια δέ τό μη&ένα αύτοις ή&εληχέναι προέσ&αι μήτε χρήματα

πολλά μήτε τνραννίδα μήτε τείχη έρυμνά μήτε τέχνα άξιέραστα,

άπο.&νήσχουσι πρότερον πριν δήλοι γενέσ.&αι οίοι ήσαν' έμοί δέ 10

σύ νυνί χαΐ τείχη έρυμνά χαΐ πλοντον παντοδαπόν χαΐ δύναμιν

15 τήν σήν χαΐ .&υγατέρα άξιόχτητον έγχειρίσας πεποίηχάς με δήλον

γενέσ&αι πάσιν άν.&ρώποις δτι οϋτ' άν άσεβεϊν περί ξένονς

-&έλοιμι οϋτ' άν άδιχεϊν χρημάτων ένεχα οϋτε συν&ήχας άν

ψευδοίμην έχών εϊναι. τοντ' οϋν έγώ, εϋ ΐσ&ι, έως άν άνήρ δίχαιος 11

ώ χαΐ δοχων εϊναι τοιοντος έπαινώμαι ύπ' άν&ρώπων, οϋποτ'

20 έπιλήσομαι, άλλά πειράσομαί σε άντιτιμήσαι πάσι τοις χαλοις.

χαΐ άνδρός δ', έφη, τή" &υγατρί μή φοβοΰ ώς άπορήσεις άξίον 12

ταύτης' πολλοί γαρ χαΐ άγα&οΐ φίλοι είσίν έμοί' ών τις γαμεϊ

ταύτην' εί μέντοι χρήμα&' έξει τοσαΰτα δσα δίδως χρημάτων,

ούδέ μιχρόν τούτων ένεχά σε μάλλον .&ανμάσονσι' έμέ δέ ζηλοΰσι

οοά.Ράτ. 1 ερώι οφείλων 18 τοϋτ' ονν (ίί& ΗρΓ. Ό)] τοντον 23 δίόοσ

24 τούτων] τοντον

οοά. Οι/νορ. 1 σοι — οφείλων βίϊαπι ΗΑΟ, οτε άληθενοντα σε (ίΐ& Ο, σε

άλη&εύοντα ϋ) ορώ ήδη οφείλω Οϋ 2 αύτά ταϋτα] ταϋτα Ό, τά αύτά Α, τά
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αύτά ταϋτα οβίβή 3 εφη οω. Ο 4 αν γήμν.] γαμεϊ Ο 5 ροβί ον Β.άά. έγώ Ό

6 έχεϊ είιαπι Ο, εί έχεί ΟΑΗ, έν ρ ϋ 8 ω Κΐρε ϊφη Ο 9 ροβί οϊμαι &Μ.

εϊναι Ώ 11 μηδένα ρκιβίβΓ Α 13 γενέσθαι] ήσαν Ο, γίγνεσθαι ββίβπ ριπβΐβΓ

ϋ οίοί τί ησαν Ο 14 νυνί οτα. 0, νϋν εί I> 17 έθέλοιμι Ό 17 8. ψεν-

δοίμην αν Ό 18 τοντ' ονν ΗρΓ. Ό, τούτων οβίβπ ροβί έγώ αΑά. σοι Ι>, οΑΑ.

ϊφη Ο εν ΐσ&ι οπί. Ο 22 χάγα&οΐ ρΓ&βΐβΓ Α 22 β. ων οστις γαμεϊ αντην Ό

23 ροβί οσα &3ά. αν ρπιβίβΓ ΗΑι5 ροβί δίδως &άά. η χαϊ άλλα πολλαπλάσια

τούτων, ονχ άν εχοιμι είπεϊν σύ μέντοι εν Ί'αθι οτι είσί τινες αντών <Ά ών

μεν αν δίδως, ρπιβίβΓ ΗΑ(χ 24 μιχρών ΟΗρΓ. θαυμάζονσιν ρπιβίβΓ ΟΗ

βτηβηά. 6 έχει — έατιν άβ1. ΗίκβΙιί£Γ 6 8. άντϊ — δεδώρησαι άβ1. δο1ιηβϊάβΓ

10 έ&έλοιεν οοά. άβΐβΓίοΓββ ηοηηη1ϋ β οογγ.

βαίορ. 8 θαυμάαας — ϊατιν ρΓο θαυμάσας τε τί <ίΐ& ΗΑΟ, τί Ο, τί ποτε ϋ)

τοντ' εϊη χαϊ νποπτενσας μή τήν θυγατέρα λίγοι, οντως ήρετο' Καΐτί τοϋτ

ϊσιιν 6 δε ρί'ο χαϊ 6 Κύρος
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νυνι χαΐ εύχονται γενέσ&αι πάσι .&εοις έπιδείξασ.&αι ώς πιστοί

μεν είσιν ούδέν ήττον έμον τοις φίλοις, τοις δέ πολεμίοις ώς

οϋποτ' άν ύφεϊντο ζωντες, εί μή τις .&εός βλάπτοι' άντί δ'

άρετής χαΐ δόξης άγα&ής δτι ούδ' άν τά Σύρων πρός τοις σοις

χαΐ Άσσυρίων πάντα προέλοιντο' τοιούτονς άνδρας εϋ ϊσ&ι 5

13 ένταΰ&α χα&ημένους. ό δβ Γωβρύας γελάσας εϊπεν τβ Κΰρε,

πρός τών &εών, δεϊξον δή μοι πον οϋτοί είσιν, Ινα σε τούτων

τινά αίτήσωμαι παϊδά μοι γενέσ&αι. ό δέ εϊπεν' <Ιύδέν έμοΰ

δεήση πυν&άνεσ&αι, όλλά σύ ήμϊν έπη, αύτός σν έξεις χαΐ άλλψ

δειχνύναι αύτών έχαστον. 10

14 Τοσαΰτ' είπών δεξιάν τε λαβών τον Γωβρύα χαΐ άναστάς

έξήει χαΐ τούς μετ' αύτοΰ έξήγεν άπαντας' χαΐ πολλά δεο-

μένον τον Γωβρύα ένδον δειπνεϊν ούχ ή&έλησεν, άλλ' έν τψ

στρατοπέδψ έδείπνει χαΐ τόν Γωβρύαν σύνδειπνον παρέλαβεν.

15 έπΐ στιβάδος δέ χαταχλινείς εϊρετο αύτόν ώδε' Είπε μοι, έφη, 15

& Γωβρύα, πότερον οϊει σοι εϊναι πλείω ή έχάστψ ήμών

στρώματα; χαΐ δς εϊπεν' Ύμϊν νή Λί' εϋ οίδ' δτι, έφη, χαΐ

. στρώματα πλείω έστί χαι χλϊναι, χαΐ οίχία γε πολύ μείζων

ή υμετέρα της έμης, οί γε οίχία μέν χρήσ&αι γτ) τε χαΐ ούρανψ,

χλϊναι δ' υμϊν είσιν όπόσαι εύναΐ γένοιντ άν έπΐ γης' στρώματα 20

δέ νομίζετε ούχ δσα πρόβατα φύει έρια, άλλ' δσα δρη τε χαΐ

16 πεδία άνίησι. τό μέν δή πρώτον συνδειπνών αύτοις ό Γωβρυας

χαΐ όρων τήν φανλότητα των παρατι&εμένων βρωμάτων πολύ

α>ά. Ράτ. 3 ονπω τ' αν νφεϊντο, 8βά ο ί. Γ. αντί] αν 5 άαυρίων

9 όεήση ε'πη 11. 13 Γωβρύα (ί(& οοά. Χβη.)] γωβρί 15 ατηβάδοσ χατα\χλινί,σ

ωά. ΰφτορ. 1 γεν. πάσι θ.εοϊς βίϊαπι Η, γεν. ποτ'ε πάσι &εοϊς ΟΑΟ,

πάσι &εοϊς γεν. ποιεί) έπιδει'ξασ&αι] χαϊ έαντους έπιδεϊξαι Ό 2 ώς οτα. Ώ

3 ονδέποτ' Ό τις οτα. Ό &εών Ο 5 περιέλοιντο Ό τοιούτονς ΐο&ι άν-
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δρας ίντ. ϋ '7 των οπι. Ό δη οω. ϋ 8 ροβί έμον &άά. Ό, οοΐ Ο

9 δεήαη βίί&πι ΟΑΗ, όεί,οοι Ο, δεήσει Ώ αλλά] άλλ' ην Ώ, άλλ' άν οβίβή

σι] συν ρπιοίβΓ ΗΑΟ 11 τοοαϋτα δ' Ε> ροβί είπών &άά. χαϊ Ο τ' ελαβε Ό

12 μετ' αύτοϋ βίϊαπι Ο, ανν αύτώ Ώ, με&' αντοϋ οβίβπ έξήγαγε πανταςΌ

14 ροβΐ παρέλαβεν Ό &Αά. μέγιοτον— παρατί&εοθαι βχ §19 (ν. ρ. 55, 13—15)

15 οπι. Ό χαταχλιθείς Ό ήρετο 16 είναι σοι πλείω η ημών εχά-

ατω Ό 19 χρ^ο&ε ρΓαβίβΓ ΗΑΟ 21 ούχ οπόοα πρόβατα φύει, άλλ'

6πόσα φρύγανα δρη τε Ό 22 τό] τότε Ό 22 8. ό Γωβρύας οννδειπνών

αντοϊς 6ρών Ό 23 φιλότητα των διατι&εμένων Ο

βπιεηά. 11. 13 Γωβρύον Ει. ϋίηάοΓί

εοίοο. 6β. 6 δε — θεών ρπ> χαϊ ό Γωβρύας είπε γελάσας (έπιγελάαας ρτο

είπε γελ. Ό)' IIρΌς των &εών, εφη, ώ Κνρε 8 ό ίε εϊπεν ρτο χαι ο Κύρος

είπεν (ρΓο ^αο άμελεΐ ϊφη ϋ)

β Χβηορίι. Ο^τορ. V, 2, 12—2, 28.
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σφάς ένόμιζεν έλευ&ερωτέρους εϊναι αύτων' έπεί δέ χατενόησε 17

τήν μετριότητα τών σίτων' έπ' ούδενί γάρ βρώματι ούδέ πόματι

Πέρσης άνήρ τών πεπαιδευμένων οϋτ άν δμμασιν έχπεπληγ-

μένοξ χαΐ χαταφανής γένοιτο οϋτε αρπαγβ ούτε τψ νφ μή ούχΐ

5 προσχοπεϊν ά7ΐερ άν χαΐ έν σίτψ ών' άλλ' ωσπερ οί ίππιχοΙ

διά τό μή ταράττεσ&αι έπΐ των ίππων δύνανται άμα Ιππεύοντες

χαΐ όράν χαΐ άχούειν χαΐ λέγειν τό δέον, οϋτω χάχεϊνοι έν τφ

σίτψ οΐονται δεϊν φρόνιμοι χαΐ μέτριοι φαίνεσ&αι' τό δέ χεχινήσ-

&αι νπό των βιωμάτων χαΐ της πόσεως πάνυ αύτοις συϊχόν χαΐ

10 &ηριωδες έδόχει είναι. ένόησε δέ αύτών χαΐ ώς έπηρώτων άλλη- 18

λους τοιαντα οϊα έρωτη-9τ]ναι ήδιον ή μή' ά τε έπαιζον ώς πολύ

μέν ύβρεως άπήν, πολύ δέ τον -αίσχρόν τι ποιεϊν, πολύ δέ τον

χαλεπαίνεσ&αι πρός άλλήλονς. μέγιστον δέ αύτφ έδοξεν εϊναι 19

τό έν στρατια όντας των είς τόν αύτόν χίνδννον έμβαινόντων

15 μηδενός οίεσ&αι δεϊν πλείω παρατί&εσ&αι, άλλά τοΰτο νομίζειν

ήόίστην εύωχίαν εϊναι τούς μάχεσ&αι μέλλοντας δτι βελτίστονς

παρασχενάζειν.

12. "Οτι ό Κΰρος έφη' Τϊ γάρ, ώ Γωβρίχα; ού σύ τοΰ

νεανίσχον τούτον δς ννν είς τήν βασιλείαν χα&έστηχεν, νπερη-

20 φανίαν πολλήν τινα τον τρόπον χατηγόρεις; Τοιαΰτα γάρ, οίμαι,

έφη δ Γωβρίχας, έπα&ον νπ' αύτον. Πότερα δήτα, ό Κΰρος,

είς σέ μόνον τοιοΰτος έγένετο ή χαΐ είς άλλονς τινάς; Νή ΛV,

έφη δ Γωβρίχας, χαΐ είς άλλονς γε' άλλά τούς μέν άσ&ενοΰν- 29

τας οία υβρίζει τί δεϊ λέγειν; ένός δ' άνδρός πολύ δννατω-

25 τέρον ή έγώ υίόν, χαΐ έχείνον έταϊρον δντα ώσπερ τόν έμόν,

12 Ο^Γορ. V 2, 27-29

ωά. Ρβ»Γ. 25 νν

οοά. Ο^νορ. 1 έλευ&εριωτέρους ρπιβίβΓ ΗΟΑ 3 δμμασιν άνΌ 4 χαι
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οπι. Ό τψ νψ] νόψ ϋ 5 προνοεϊν Ό ροβί χαϊ αάά. μη ρΓ&βΐβΓ ΗΑΟ

9 χννιχόν Ώ 10 δοχεϊ ρΐίιβίβΓ ΗΑΟ ένενόησε ρπιβίβΓ ΗΑΟ έπηρώτων

τε Ό 11 ροβί ηδιον αάά. είναι Ο, &άά. ήν Ό ροβί μη Β.ΑΑ. χαϊ ως ϊαχωπ-

τον οία σχωφ&ηναι ηδιον ην (ήν οτα. Ο) η μη ΟΌ α τϊ] χαϊ ώς Ώ 12 τον ρπΠβ]

πον Ό ποιεϊν] ε]πεϊν Ο 13 αντών Ό 14 τό] τω ΗΑΟ οτρατεία ρπιβΐβΓ

ΑΟΟ των οώχ. Ο 15 παρατί&.] παρασχενάζεοθαι Ό 16 ουμμαχεο&αι

ρΓββΐβΓ ΗΑΟ 18 Γωβρία, 21. 23 Γωβρνας 20 χατηγορεϊς* <ρΓο ςηο

χατηγορεις ί&πι δο1πιβϊάβΓ) ο'ίμαι οβι. Ο 21 δήτα] δ' Ώ αηίβ ό Κνρος

&άά. εφη ρκιβίβΓ ΗΑΟ 22 έγένετο τοιουτος Ώ, τοιουτος έγένετο ροβί τι-

νάς Ο είς άλλον τινά Ι>¥ 23 ροβί γι &ΑΑ. πολλοίς ΌΡ 24 υβριζε Ό¥

ολοΛά. 2 συοσίτων ΜαΓβΐαβ πώματι 1ι. ϋϊηάοΓί 9 ίιχόν οοά. άβίβ-

ΓίοΓββ ηοηηπϊϋ β οογγ. 9 β. χαϊ &ηριώδες άβ1. ΟοΙ>βί

ΐάος. 18 'ότι — γάρ ρί'ο έπεί δ'ε ταϋτα ηχονοεν ό Κνρος' ΤΙ γάρ, εφη,
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συμπίνων παρ έαντψ συλλαβών έξέτεμεν, ώς μέν τινες έφασαν,

δτι ή παλλαχή αύτοΰ έπήνεσεν αύτόν ώς χαλός εϊη χαΐ έμαχάρισε

τήν μέλλουσαν αύτψ γυναϊχα έσεσ&αι' ώς δ' αύτόςνΰν λέγει, δτι

έπείρασεν αύτοΰ τήν παλλαχίδα. χαΐ νυν ούτος εύνοΰχος μέν

29 έστι, τήν δέ αρχήν έχει, έπεί δ πατήρ αύτοΰ έτελεντησεν. Ούχοΰν, 5

έφη, οϊει άν χαΐ τοΰτον ήμάς ήδέως ίδεϊν, εί οίοιτο έαντοΰ

βοη&ους άν γενέσ&αι; Εϋ μέν οϋν, έφη δ Γωβρίχας' άλλ' Ιδεϊν

τοι αύτόν χαλεπόν έστιν, ώ Κΰρε.

13. "Οτι όρων δ Κυρος άρπαζόμενα τά δβτλα ές Σάρδεις

εύ&νς συνεχάλεσε τονς άρχοντας χαΐ είπεν αύτοις άπιέναι έχ τοΰ 10

6 στρατεύματος τάχιστα. Ού γαρ άν, έφη, άνασχοίμην πλεονεχ-

τοΰντας όρων τούς άταχτοΰντας. χαΐ εϋ μέν, έφη, έπίστασ&ε

δτι παρεσχεναζόμην έγώ υμάς τούς έμοί συστρατενομένους πάσι

Χαλδαίοις μαχαριστούς ποιήσαι' νυν δ', έφη, μή &αυμάζετε

7 ήν τις χαΐ άπιοΰσιν υμϊν χρείσσω έντύχη. άχούσαντες ταΰτα οΙ 15

Χαλδαϊοι έδεισάν τε χαΐ Ιχέτενον παύσασ&αι όργιζδμενον χαΐ τά

χρήματα πάντα άποδώσειν έφασαν. δ δέ εϊπεν δτι ούδέν αύτων

δέοιτο. Άλλ' εΐ με, έφη, βούλεσ&ε παύσασ&αι άχ&όμενον, άπό-

δοτε πάντα δσα έλάβετε τοις διαφυλάξασι τήν άχραν. ήν γάρ

αϊσ&ωνται οί άλλοι στρατιωται δτι πλεονεχτοΰσιν οί εϋταχτοι 20

γενόμενοι, πάντα μοι χαλώς έξει.

14. "Οτι τον Φεραύλα δ τρόπος ήν φιλέταιρος χαΐ &ερα-

πεύειν ούδέν ήδύ αύτψ οϋτως έδδχει εϊναι ούδ' ώφέλιμον ώς

άν-9ρώπους. χαΐ γάρ βέλτιστον πάντων τών ζώων ήγεϊτο άν&ρω-

πον εϊναι χαΐ ευχαριστότατον, δτι έώρα τούς τε έπαινουμένους 25

νπό τινος άντεπαινονντας τούτους προ&ύμως τοις τε χαριζομένοις

πειρωμένους άντιχαρίζεσ&αι, χαΐ ους γνοιεν εύνοϊχώς έχοντας,

τούτοις άντεννοονντας, χαΐ ους είδεϊεν φιλοΰντας αύτούς, τούτους
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13 Οίτορ. νΠ 2, 5 βχίτ. — 7 14 Ο^Γορ. VIII 3, 49. 50

οοά. Ρ«γ. 5 ονχοϊν] ονχόα (είο) 7 γωβρι| 9 σάρδιο 11 ον] 6 14 χαλ-

όαίονα μαχαρίοτονσ (βίο, βί άτονα >. Γ.) 18 δέοι·το 22 φεράλα (βίο)

οοά. Ορτορ. 1 συμπίνοντα ρπιβΐβΓ ΗΑΟ 2 παλλαχίς Ό¥ 3 αντώ]

αντον Ώ αϊτος] οντος ϋΓ 4 παλλαχην Ο 6 ημάς ίδεϊν ηδέως ϋΓ

ίαντον] αντώ !)¥ 7 οίδα ροβί ονν &άά. Ό¥, ροβί Γωβρ. Ο, ροβί ϊφη

οβίβπ Γωβρνας 11 αηίβ τάχιστα &άά. ώς Ό¥ 15 χρείττων ρπιβΐβΓ ΗΑ6

16 τί ομ. ϋϊ' 17 πάντα οτα. Ό¥ 18 ροβί βονλεο&ε ελέοθαι χαΐ Ό

19 διαφνλάξονοι Ό 22 χαΐ τύ θερ. Ώ¥ 28 είδεϊεν] ϊδοιεν ϋ

εάοα. 9 οτι — Σάρδεις τα&Ιβ οοηί1&νίΐ β δηρβήοήηηβ 10 συνεχ. τ. ά.

ρτο συνεχάλεαεν αντών τ. ά., ηβπιρβ Ο1ια1άαβοπιπι ^ιιί ρπιεβίάίο άεοββββΓαηί

22 οτι — φιλ. ρΓο ην δε τον Φεραύλα ο τρόπος φιλ. τε

β Χβηορίι. Ο^τορ. V, 2, 28—νΤΠ, 8, 3. 57

μισεϊν ού δνναμένονς, χαΐ γονέας δέ πολύ μάλλον άντι&εραπεύειν

πάντων τών ζώων έ&έλοντας χαΐ τελεντήσαντας' τά δ' άλλα πάντα

ζώα χαΐ άχαριστότερα χαΐ άγνωμονέστερα άν&ρώπων έγίνωσχεν

εϊναι. οϋτω δή ό Φεραύλας ύπερήδετο δτι έξέσοιτο αύτω άπαλ- 50

δ λαγέντι της τών άλλων χτημάτων έπιμελείας άμφΐ τούς φίλονς

έχειν, δ τε Σάχας δτι έμελλε πολλά έχων πολλοίς χρήσεσ&αι.

έφίλει δέ δ μέν Σάχας τόν Φεραύλαν, (δτι) προσέφερε τι άεί' δ

δέ τόν 2άχαν, δτι παραλαμβάνειν πάντα η*&ελε χαΐ άεΐ πλειόνων

έπιμελούμενος ούδέν μάλλον αύτψ άσχολίαν παρεϊχεν. χαΐ αύτοί

10 μέν δή οϋτω διήγον.

15. "Οτι δ Κυρος λαμβάνων παρ" έχάστων, ών άφ&ονίαν

είχον οί διδόντες, άντεδίδον, ών σπανίζοντας αύτούς αΐσ&άνοιτο.

16. "Οτι μέν δή χαλλίστη χαΐ μεγίστη τών έν τη [Ασία ή

Κύρον βασιλεία έγένετο αύτή έαντβ μαρτνρεϊ, ώρίσ&η μέν προς

15 έω ττ] Έρυ&ρα &αλάσση, πρός άρχτον δέ τψ Εύξείνψ πόντψ,

πρός έσπέραν δέ Κύπρψ χαΐ Λίγύπτψ, πρός μεσημβρίαν δέ Λί-

&ιοπία, τοσαύτη δέ γενομένη μιφ γνώμη τβ Κύρον έχνβερνάτο,

χαΐ έχεϊνός τε τούς ύφ' έαντψ ώσπερ έαντοΰ παϊδας έτίμα τε

χαΐ έ&εράτΐενεν, οί τε αρχόμενοι Κΰρον ώς πατέρα έσέβοντο. έπεί 2

20 μέντοι Κΰρος έτελεύτησεν, εύ&ύς μέν αύτοί οί παΐδες έστασία-

ζον, εύ&ύς δέ πόλεις χαΐ έ&νη όφίσταντο, πάντα δέ έπΐ τό χεϊρον

έτρέπετο. ώς ιΓ άλη&ή λέγω άρξομαι διδάσχων έχ τών &είων.

οιδα γαρ δτι πρότερον μέν βασιλεύς χαΐ οί ύπ' αύτψ χαΐ τοις

τά έσχατα πεποιηχόσιν εϊτε δρχονς όμόσαιεν, ήμπέδονν, εϊτε δε-

25 £ίας δοίεν, έβεβαίονν. εί δέ μή τοιοντοι ήσαν χαΐ τοιαύτην δόξαν 3

είχον, ώσπερ ούδέ νΰν πιστεύει ούδέ εις έτι, έπεί έγνωσται ή

15 Ο^τορ. VIII 6, 23 βχίτ. 16 Ο^τορ. VIII, 8

οοά. Ρβντ. 6. 7 σαχαα, 8 σαχαν β. ηοο. 7 φερανλα (β. αοο.) ότι οτ&.

17 γεναμένη
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οοά. Οψ.ογ. 2 ροβί έ&έλ. &άά. χαϊ ζώντας ρΓ&βίβΓ ΗΑ(χ 3 ζώα άγνωμ.

χαϊ άχαρ. Ώ¥ 4 ο τε Φερ. 5 τονς αλλονς φίλονς Ό¥ 8 ροβί παρα-

λαμβ.&ΑΑ.τεΌ αεί] δη Ώ¥ 9 αυτοί] οντοι ρπιβΐβΓ ΗΑΟ 10 δη οπι.

13 χαϊ οτι μεν δη άρίατως χαϊ χαλλίατως Ώ 14 μεν] γαρ Ώ 15 ροβί

ΐω αϋ. μεν Ώ¥ πόντψ χαϊ ΙΙροποντίδι χαϊ 'Ελλησπόντω Ό¥ 16 τ%

αηίβ Κίπρψ βί &ηίβ Αίθιοπία αάά. Ο 17 τξ] τον Ο 19 ώς] ώσπερ Ό

20 αϊτοί] αντοϋ Ό¥ 21 ί&νη χαϊ πόλεις ϋί' παν Ό 22 διδάσχειν Ο

24 ένεπέδονν ϋΡ 26 ροβί είχον &Αά. ονδ' αν είς αντοϊς έπίοτενεν ΟϋΡ

ονδείς ϋΡ

βτηβηά. 24 όμόοειαν Ι* ΙΜηάοΓί

οοΙος. 11 οτι ρΓο χαϊ γαρ
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άσέβεια αύτών. οΰτως ούδέ τότε έπίστευσαν οί των σύν Κύρψ

άναβάντων στρατηγοί, νΰν δέ δή ττ] πρόσ&εν αύτών δόξη πιστεύ-

σαντες, ένεχείρισαν έαντούς χαΐ άναχ&έντες πρός βασιλέα άπε-

τμή&ησαν τάς χεφαλάς. πολλοί δέ χαΐ τών συστρατευσάντων βαρ-

4 βάρων άλλοι άλλαις πίστεσιν έξαπατη^έντες άπώλοντο. πολύ δέ 5

χαΐ τάδε χείρονες νΰν είσι. πρόσ&εν μεν γάρ ει τις ή διαχινδν-

νεύσειε προς βασιλέως ή πόλιν ή έ&νος ύποχείριον ποιήσειεν ή

άλλο τι χαλόν ή άγα&όν αύτω διαπράξειεν, οϋτοι ήσαν οΙ τιμώ-

μενοι' ννν δέ χαΐ ει τις ώσπερ 'Ρωμί&ρης τήν γνναϊχα χαΐ τά

τέχνα χαΐ τούς των φίλων παϊδας όμήρονς παρά τών ΛΙγνπτίων 10

έγχαταλιπών χαΐ τονς μεγίστονς δρχους παραβάς βασιλεϊ δόξη

σύμφορόν τι ποιήσαι, οϋτοί είσιν οί ταις μεγίσταις τιμαις γεραιρό-

5 μενοι. ταΰτα ούν δρώντες οί έν ττ] 'Λσία πάντες έπΐ τό άσεβές

χαΐ τό άδιχον τετραμμένοι είσί.

6 Εϊς γε μήν δή χρήματα τβδε άδιχώτεροι' ού γάρ μόνον τούς 15

πολλά ήμαρτηχότας, άλλ' ήδη τούς ούδέν ήδιχηχότας συλλαμβά-

νοντες άναγχάζονσι πρός ούδέν δίχαιον χρήματα άποτίνειν' ώστε

ούδέν ήττον οί πολλά έχειν δοχοΰντες των πολλά ήδιχηχότων φο-

βοννται' χαΐ είς χεϊρας χαΐ ούδ' ούτοι έ&έλονσι τοις χρείττοσιν

ίέναι. ούδέ γε ά&ροίζεσ&αι είς βασιλιχήν στρατείαν &αρροΰσι. 20

7 τοιγαροΰν δστις άν πολεμη~ αύτοις, πάσιν ίξεστι έν τβ χώρα

αντών άναστρέφεσ.&αι άνευ μάχης δπως άν βούλωνται διά τήν

έχείνων περί μέν &εούς άσέβειαν, περί δέ άν&ρώπονς άδιχίαν.

αΐ μέν δή γνώμαι ταύτη τψ παντί χείρους νΰν ή τό παλαιόν

αύτών. 25

8 'Ος δέ ούδέ τών σωμάτων έπιμέλονται ώσπερ πρόσ&εν, τοΰ-

το διηγήσομαι. νόμιμον γάρ δή ήν αύτοις μήτε πτνειν μήτε

οοά. Ράτ. 3 ένεχείρισαν, ββά ηΙίυπιιη ι ϊ. Γ. 6 τις] τι 9 ρΊυμίθησ
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11 δόξη, 8βά η ϊ. Γ. 19 χριίττοοιν, 8βά ίί βχ ι οογγ. 20 άθρύζεαθαι

οοά. Οξ/τορ. 1 ροβί έπίστ. &άά. αν ρΓ&βΐβΓ ΗΑ6 5 πολν] πολ).οΐ Οϋ

6 τι'δε] τώνδε ϋ 7 πρός] προ ρπιβΐβΓ Ό 8 αγαθόν η χαλόν ΏΡ 9 «']

ην ρβδί τις β.άά. ωαπερ Μιθριδάτης τόν πατέρα Άριοβαρζάνην προδοίς, χαί

ην τις Ό¥ 'Ρωμίθρης ΗΑΟΟϋ, λεομίθρης Ρ? 10 τφ Αίγνπτίων 6Η,

τν> Αίγνπτίω οβίβή 11 χαταλιπων Ο παραβάς] όμόαας παρά Ό¥ δόξειΐ)

12 τι σύμφορο* 13 β. τό βηίβ άσ. βί &ηΐβ άό. οω. Ό 15 δη οτα. ρπιβίβΓ IIΑΟ

16 ροβί ηδη &άά. χαϊ ϋΓ 19 χαϊ &1ίβππιι οτα. ρΓ&βίβΓ ΑΙΙ 22 άνατρί-

φίσθαι ϋ 23 περι (1>18)] παρά <ηίβ) Ό 26 ροβί πρόσθίν &άί. νυν αντών Ώ,

ννν αϊτό Γ, νΰν αν οβίβπ 27 δη οτα. Ο άποπτίειν ΏΡ

βηιβηά. 20 ατρατιάν 8ίπτζ

εοίοα. 14 ροβί είαΙ ραποα οηι.

β Χβηορίι. θ}τορ. VIII, 8, 3—8, 13.
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άπομύττεσ.&αι. δήλον δέ δτι ταΰτα ού τον έν τψ σώματι υγροΰ φει-

δόμενοι ένόμισαν, άλλα βονλόμενοι δια πόνων χαΐ ίδρώτος τά

σώματα στερεοΰσ&αι. νΰν δέ τό μέν μη πτύειν μηδέ άπομύττε- 9

σ&αι έτι διαμένει, τό δέ πονεϊν ούδαμοΰ έπιτηδεύεται. χαΐ μήν

5 πρόσ&εν μέν ήν αύτοις μονοσιτεϊν νόμιμον, δπως δλη τη ήμερα

χρψντο χαΐ είς τάς πράξεις χαΐ είς τό διαπονεϊσ&αι. ννν γε μήν

τό μέν μονοσιτεϊν έτι διαμένει, αρχόμενοι δέ τον σίτον ήνίχαπερ

οι πρψαίτατα άριστώντες μέχρι τούτον έσ&ίοντες χαΐ πίνοντες

διάγονσι, ές γε περ οΐ όψιαίτατα χοιμώμενοι.

10 Ην δέ αύτοις νόμιμον μηδέ προχοιδας έχφέρεσ&αι είς τά 10

συμπόσια, δήλον δτι νομίζοντες τψ μή νπερπίνειν ήττον αν χαΐ

σώματα χαι γνώμας σφάλλειν' ννν δέ τό μή είσφέρεσ&αι έτι αϋ

διαμένει, τοσοντον δέ πίνονσιν ώστε άντί τον είσφέρειν αύτοι

έχφέρονται, έπειδάν μηχέτι δύνωνται όρ&ούμενοι έξιέναι.

15 Λλλά μήν χάχεϊνο ήν αύτοις έπιχώριον τό μεταξύ πορενομέ- 11

νονς μήτε έσ&ίειν μήτε πίνειν μήτε των διά ταΰτα άναγχαίων

μηδέν ποιοΰντας φανερούς εϊναι' νΰν δ' αϋ τό μέν τούτων άπέ-

χεσ&αι έτι διαμένει, τάς μέντοι πορείας οντω βραχείας ποιοννται

ώς μηδ' άν έτι .&αυμάσαι τό άπέχεσ&αι των άναγχαίων.

20 'Λλλά μήν χαΐ έπΐ .&ήραν πρόσ&ε μέν τοσαντάχις έξήεσαν 12

ώστε άρχεϊν αύτοις τε χαΐ ίπποις γυμνασίαν τάς -&ήρας' έπεί

δέ Άρταξέρξης ό βασιλεύς χαΐ οί σύν αύτψ ήττον τοΰ οϊνον

έγένοντο, ούχέτι όμοίως ούτε αύτοί έξήεσαν ούτε τούς άλλονς

έξήγον έπΐ τάς &ήρας' άλλά χαΐ ει τινες φιλόπονοι γενόμενοι χαι

25 σύν τοις περί αύτούς ίππενσι μαρτνρψεν, φ&ονοΰντες αύτοις

δήλοι ήσαν χαΐ ώς βελτίονας αύτών έμίσονν.

Άλλά τοι χαΐ τούς παϊδας τό μέν παιδεύεσ&αι έπΐ ταις &ήραις 13

έτι διαμένει' τό μέντοι τά ίππιχά μαν&άνειν χαΐ μελεταν άπέ-
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οοά. Ρβίη 2 ένόμιααν, 8βά ι ϊ. Γ. 9 χοιμόμενοι 11 τ ψ μη ί. γ.

19 μηδ' άν 28 άστέοβηχεν (βίο)

οοά. Ορνορ. 1 τώ οία. Ό 2 Ιδρωτων ΌΡ 3 άποπτνειν ϋΡ 4 το

δ' ίχπονεϊν ϋΡ 6 χρώνται ΟΌ χαϊ ρππβ οω. Ρ 7 περ] μεν ϋΡ 8 &ηΐβ

μέχρι 3άά. χαϊ Ο 9 ε? γε] ϊοτε ρΓ&βΐβΓ ΗΑΟ 10 είοφέρΐοθαι ρπιβίβΓ ΗΑΟ

11 τώ] τό ρΓ&βίβΓ ΗΑΟ. 12 ροβί το &άά. μεν ρΓ»βΐβΓ ΗΑ0 18 χαταμέ-

νει Ό¥ 19 μηόεν άν ϋΡ 20 πρόα&εν 21 αύτοϊς τε] χαϊ αντοϊς ϋΡ

γνμνάσια 22 Άρτοξ. ΗΑΟ χαϊ &ηίβ ό &άΑ. Ώ ηττους 24 εΐ) οΊ ΟΑΟ

γινομενοι χαϊ βίϊαπι Ο, γένοιντο χαϊ Ό¥, γενόμενοι οβίβή 25 Ιππενοι

μαρτνρψεν] ίππενοιν άμα &ηρψεν ρΓαβίβΓ ΗΑΘ 27 τοϊ οω. ϋΡ &υραις

ρΓαβΐβΓ ΑΗ οογγ. 28 ροβί μέντοι &άά. ϊτι ϋΡ 29 είναι ϋΡ

εηκηά. 19 μηδέν' άν δίβρίιαηυβ 25 ίππεΰσι &αμά &ηρψεν 1>. ϋίηάοΓί

26 αντών Ι* ϋϊηάοΓί
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σβηχεν διά τό μή Ιέναι 0πον άν άποφαινόμενοι εύδοχιμοιεν.

χαΐ δτι γε οί παΐδες άχούοντες έχεϊ πρόσ&ε τάς δίχας διχαίως

διχαζομένας έδόχονν μαν&άνειν διχαιότητα, χαΐ τοΰτο παντά-

πασιν άνέστραπται' σαφως γάρ δρώσι νιχωντας όπότεροι άν

14 πλεϊον διαδώσιν. άλλα χαΐ των φνομένων έχ της γης τάς δννά- 5

μεις οί παΐδες πρόσ&ε μέν έμάν&ανον, δπως τοις μεν ώφελίμοις

χρψντο, τών δέ βλαβερων άπέχοιντο' νυν δέ έοίχασι ταντα

διδασχομένοις, δπως δτι πλεϊστα χαχοποιωσι' ούδαμοΰ γονν πλεί

ους ή έχεϊ οντε άπο&νήσχουσιν οντε διαφ&είρονται νπό φαρμάχων.

15 Άλλα μήν χαΐ &ρυπτιχώτεροι πολύ νυν ή έπΐ Κύρον είσί. 10

τότε μέν γάρ έτι τβ έχ Περσών παιδεία χαΐ έγχρατεία έχρώντο,

τβ δέ Μήδων στολβ χαΐ άβρότητι' νυν δέ τήν μεν έχ Περσων

χαρτερίαν περιορώσιν άποσβεννυμένην, τήν δέ τών Μήδων μαλα-

16 χίαν διασώζονται. σαφηνίσαι δέ βούλομαι χαΐ τήν .&ρύψιν αύτών.

έχείνοις γάρ πρωτον μεν τάς εύνάς ού μόνον άρχεϊ μαλαχως Ιό

νποστόρνυα&αι, άλλ' ήδη χαΐ των χλινών τούς πόδας έπΐ ταπί-

δων τι&έασιν, δπως μή άντερείδη τό δάπεδον, άλλ' ύπείχωσι

αΐ ταπίδες. χαΐ μήν τά πεττόμενα έπΐ τράπεζαν δσα τε πρόσ&εν

εϋρητο, ούδέν αντων άφήρηται, άλλα τεάείχαινά έπιμηχανώνται'

χαΐ όψα γε ωσαύτως' χαΐ γάρ χαινοποιητάς άμφοτέρων τούτων 20

17 χέχτηνται. άλλά μήν χαΐ έν τω χειμώνι ού μόνον χεφαλήν χαΐ

σώμα χαΐ πόδας άρχεϊ αύτοις έσχεπάσ.&αι, άλλά χαΐ άχραις ταις

χερσί χειρϊδας δασειάς χαΐ δαχτυλή&ρας έχον σι. έν γε μήν τψ

&έρει ούχ άρχοΰσιν αύτοις ον&' αϊ των δένδρων οϋ&' αΐ των

πετρων σχιαί, άλλ' έν ταύταις έτέρας σχιάς άν&ρωποι μηχανώ- 25

18 μενοι αύτοις παρεστάσι. χαΐ μήν έχπώματα ήν μεν ώς πλεϊστα

έχωσι, τούτω χαλλωπίζονται' ήν δέ έξ άδίχον φανερως η μεμη-

χανημένα, ούδέν τοντο αίσχυνονται' πολύ γάρ ηύξηται έν αύτοις
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ή άδιχία τε χαΐ αίσχροχέρδεια.

19 'Λλλά χαΐ πρόσ&εν μέν έπιχώριον αύτοις μή όράσ&αι πεζτ) 30

πορενομένοις, ούχ άλλον τινός ένεχα ή τοΰ ώς Ιππιχωτάτους

γίνεσ&αι' νυν δέ στρώματα πλείω έχουσι έπΐ των Ιππων ή έπι

οοά. Ρβίτ. 1 άποφανόμενοι 8 χαχωποιώσι 12 μιν · * · 15 εννάς]

εννοίαα

ωά. Οί/τορ. 2.'6 πρόα&εν 5 διδώσιν Ό¥ της ΟΊΟ. Ώ¥ 8 διδασχό-

μενοι Ό¥ γονν] ονν Ώ¥ 10 πολν ννν] γε νυν πολύ ϋΡ 15 μεν —

μόνον] μεν ονχέτι τάς εννάς μόνον Ί)Ε 16 νπεατρωνννα&αι Ώ, νποοτρώννν-

αθαι Ο χαϊ οτα. Ό 19 ευροιτο ϋΏ 22 βηίβ άχραις αάά. περί Ώ¥ 25 σχιά-

δας Ό¥ 29 τε χαί] χαϊ η Ό¥ 30 έπιχώριον ην Ό¥, ην έπιχώριον οβίβπ

ετηεηά. 16 δαπίδων, 18 δαπίδες Κ ϋίηάοΓί οηηι οοά. ηοηηη1ϋβ

β Χβηορίι. Ο^τορ. VIII, 8, 13-8, 26.
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τών εύνών' ού γάρ της ίππείας οΰτως ώσπερ τον μαλαχως χα-

\Η]σ&αι έπιμέλονται. τά γε μήν πολεμιχά πώς ούχ είχότως ννν 20

τφ παντί χείρους ή πρόσ&εν είσί; οίς έν μεν τφ παρελ.&όντι

χρόνψ έπιχώριον είναι νπήρχε τους μέν την γήν έχοντας από

ό ταύτης ίππότας παρέχεσ&αι, οί δή χαΐ έστρατεύοντο, τούς δέ

φρονροΰντας πρό της χώρας μισ&οφόρους είναι' ννν δέ τονς τε

&υρωρούς χαΐ τούς σιτοποιούς χαΐ τούς όψοποιούς χαΐ οίνοχόονς

χαΐ λοντροχόονς χαΐ παρατι&έντας χαΐ άναιρονντας χαΐ χαταχοι-

μίζοντας χαΐ άνιστάντας χαΐ τούς χοσμητάς, οί ύποχρίονσί τε

10 γ.αΐ έντρίβουσιν αύτούς χαΐ τάλλα ρ'υ&μίζονσι, τούτονς πάντας

ίππέας οί δννάσται πεποιήχασι, δπως μισ&οφορώσιν αύτοις.

πλή&ος μέν οϋν χαΐ έχ τούτων φαίνεται, ού μέντοι ϋφελός γε 21

ούδέν αύτών είς πόλεμον' δηλοι δέ χαΐ αύτά τά γινόμενα' χατά

γάρ την χώραν αύτων ρΊρδιον οί πολέμιοι ή φίλοι ανατρέφονται.

15 χαΐ γάρ δή ό Κΰρος τον μέν άχροβολίζεσ&αι άποπαύσας, &ωρα- 22

χίσας δέ χαΐ αύτούς χαΐ ίππους χαΐ έν παλτόν δους έχάστψ είς

χεϊρα όμό&εν τήν μάχην έποιεϊτο' ννν δέ οϋτε άχροβολίζονται

έτι οϋτ' είς χεϊρας σννιόντες μάχονται. χαΐ οί πεζοί μέν έχονσι 23

γέρρα χαΐ χοπίδας χαΐ σαγάρεις ώσπερ έπΐ Κύρον τήν μάχην

20 ποιησόμενοι' είς χεϊρας δέ Ιέναι ούδ' οϋτοι έ&έλονσι. ούδέ γε 24

τοις δρεπανηφόροις άρμασιν έτι χρωνται έφ' ψ Κΰρος αύτά έποιή-

σατο. ό μέν γάρ τιμαις αύξήσας τούς ήνιόχους χαΐ άγα&ούς

ποιήσας εϊχε τούς είς τά δπλα έμβαλονντας' οί δέ ννν ούδέ

γινώσχοντες τούς έπΐ τοις άρμασι οίονται σφίσι όαοίονς τούς

25 άνασχήτονς τοις ήσχηχόσιν έσεσ&αι. οί δέ όρμώσι μέν, πριν δέ 25

έν τοις πολεμίοις εϊναι οί μέν έχόντες έχπίπτονσι, οί δέ έξάλ-

λονται, ώστε άνευ ήνιόχων γιγνόμενα τά ζεύγη πολλάχις πλείω

χατά τούς φίλονς η τούς πολεμίονς ποιεϊ. έπεί μέντοι χαΐ αύτοί 2ϋ
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γινώσχονσιν οία σφίσι τά πολεμιστήρια νπάρχει, ΰφίενται, χαΐ

ωά. Ράτ. 3 έν βηρΓ β νβ. αάά. Ρ1 9 χομητασ 17 άχροβολογίζονται

24 τονς ρππβ] τοϊα

οοά. ΰρτορ. 1 Ίππιχής Ό αηίβ οντως &άά. μόνον ϋΡ ως Ό 2 γι]

τε Ό 4 είναι νπηρχε] ην ϋΡ 5 ροβί παρέχεοθαι &άά. ίI δέοι στρα-

τειεα&αι ΟϋΡ 12 ούν] τοι Ό 13 γιγνόμενα 14 ραον ϋΡ η] η οι

ρπιβίβΓ ΑΟ αναστρέφονται ρπιβΐβΓ ΗΑ6 16 'εχάστψ όοϋς Π χεϊρας ΏΡ

18 ετι οπι. Ο εχοναι μ'εν δη ϋΡ, ϊχονσι μεν οβίβπ 19 ροβί ωαπερ &άά.

χαι Ό 20 ποιησάμενοι Ρ &έλονοιν ϋΡ 28 χατά] χαχά

ετηβηά. 5 εΙ δέοι ατρατενεσ&αι ροβί έστρατεύοντο ροηίΐ Νίΐβοηβ 19 β. ωσπερ

(οί) έηΐ Κυρον την μάχην ποιαάμενοι (Ιιοο οηπι Ρ) Νίίβο1ιβ 22 άγαστους

Ι,. ϋϊηάοΓί 26 αχοντες ΜηΓβΐιι8
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ούδεις έτι άνευ τών Ελλήνων είς πόλεμον χα&ίσταται, οϋτε δταν

άλλήλοις πολεμώσι οντε δταν οί "Ελληνες αύτοις άντιστρατεύων-

ται. άλλά χαΐ πρός τούτοις έγνώχασι με&' Ελλήνων τούς πολέ-

μους ποιεϊσ&αι.

Τι Έγώ μέν δή οίμαι άπερ ύπε&έμην άπειργάσ&αι μοι. φημί »

γάρ Πέρσας χαΐ τούς σύν αύτοις χαΐ άσεβεστέρονς περί .&εούς

χαΐ άνοσιωτέρους περί συγγενεϊς χαΐ άδιχωτέρονς περί τούς

άλλονς χαΐ άνανδροτέρους τά είς τόν πόλεμον ννν ή πρόσ&εν

αποδεδεϊχ&αι. εί δέ τις τάναντία έμοί γινώσχοι, τά έργα αύτών

έπισχοπών εύρήσει αύτά μαρτυροΰντα τοις έμοις λόγοις. *°

Έχ της αναβάσεως Κύρον Παρυσάτιδος.

17. "Οτι Κΰρος ό νέος άνήρ ήν Περσων των μετά Κΰρον τόν

άρχαϊον γενομένων βασιλιχώτατός τε χαΐ άρχειν άξιώτατος, ώς

παρά πάντων όμολογεϊται των Κύρον δοχούντων έμπείρων γενέ-

2 σ&αι. πρωτον μεν γάρ έτι παϊς ών δτε έπαιδεύετο χαΐ σύν τψ 15

άδελφφ χαΐ σύν τοις άλλοις παισί, πάντων πάντα χράτιατος

3 ένομίζετο. πάντες μέν γάρ οί των άρίστων Περσών παΐδες έπΐ

ταΓς βασιλέως &ύραις παιδενονται' έν&α πολλή ν μέν σωφροσύνην

χαταμά&οι άν τις, αίσχρόν δ' ούδέν οντ' άχοΰσαι οντ' Ιδεϊν έστι.

ί .Άεώνται δέ οί παΐδες χαΐ τιμωμένονς ύπό βασιλέως χαΐ άχονονσι 20

δτον ένεχα, χαΐ άλλονς άτιμαζομένους' ώστ' εύ&υς παΐδες ΰντες

5 μαν&άνονσιν άρχεσ&αί τε χαΐ άρχειν. έν&α Κΰρος εύμα&έστατος

17 Αηαη. I 9

οοά. Ρβίτ. 2 άλληλονα αντιστρατεύονται 12 τών] τόν 19 ίόιίν

(5ϊο), βεά ρήηβ ι βχ ν οογγ. 20 νπό · · ·

βοά. Οί/τορ. 1 β. οντε οταν— πολεμώαιν οπι. ΗΑ 2 ουτε οταν οί] οντ(ε);

ην ποτε ϋΡ 3 τούτονς Ό πολεμίονς ρπιβΐβΓ ϋ (οπι. Ο) 5 άπείργασται

ΟΡ, άπεργάαασθαι Ό 7 άνοσιωτέρονς] άνομωτέρονς ΏΡ 9 γιγνώοχει ϋΡ
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10 ταντά Ό

οο(Ζ. ΑηαΙ>. Ο: Ρ&Γίβ. 1640 (Οί: πι&ηηβ ρππια, Ο2: πιαπηβ οοιτεοίοιίβ);

Ό: Βοά1βίαηπΒ ϋη. Οαηοη. 39; άβί: οοη8βπ8υβ οοάίοπιη άβίεποπιπι

14 έμπειρων] έν πείρα ρπιβίβΓ Οι - 16 σϋν οπι. ϋ οηπι άβί. 17 μεν

οπι. έπϊ] £ν Ώ επτα άβί. 20 ηηίβ τιμωμένονς άάΑ. τονς ρΓαβίβΓ Όι

21 οτον ί'νεχα οπι.* δντες οπι. Ό 22 άρχειν τε χαΐ άρχεα&αι αίόημο-

νέατατος Ο

εηιβηά. 1 τών οπι. νη1#. 20 τιμωμένονς (ένίονς) Οβπιο11

εοίοα. 12 'ότι — ην ρΓο Α'νρος μεν ούν οντως έτελεύτησεν, άνηρ ων

β Χβηορίι. Οιτορ. VIII, 8, 26. 27; βχ ΑηαΙ>. I 9, 1—9, 12. 63

μέν πρώτον των ήλιχιωτων έδόχει εϊναι, τοις τε πρεσβυτέροις

χαΐ τών έαντον ύποδεεστέρων μάλλον πεί&εσ.&αι, έπειτα δέ

φιλιππότατος χαΐ τοις Ιπποις άριστα χρήσ&αι. έχρινον δ'

αύτόν χαΐ τών είς τόν πόλεμον έργων, τοξιχής τε χαΐ άχοντίσεως,

δ φιλομα&έστατον είναι χαΐ μελετηρότατον. έπεί δέ τή ήλιχία 6

έπρεπεν, χαΐ φιλο.-9ν]ρότατος ήν χαΐ πρός τά &ηρία μέντοι

φιλοχινδννότατος. χαΐ άρχτον ποτέ έπιφερομένην ούχ έτρεσεν,

άλλά συμπεσών χατεσπάσ&η άπό τον ίππου, χαΐ τά μέν έπα&εν,

ών χαΐ τάς ώτειλάς φανεράς είχε, τέλος δέ χατέχανε' χαΐ τόν

10 πρώτον μέντοι βοη&ήσαντα πολλοίς μαχαριστόν εϊναι έποίησεν.

Έπεί δέ χατεπέμφ&η νπό τον πατρός σατράπης Λυδίας τε 7

χαΐ Φρυγίας της μεγάλης χαΐ Καππαδοχίας, στρατηγός δέ χαι

πάντων άπεδείχ&η οίς χα&ήχει είς Καστωλον ίΐεδίον ά&ροίζεσ&αι,

πρωτον μέν έπέδειξεν αύτόν δτι περί πλείστον ποιοιτο, εϊ τψ

15 σπείσαιτο χαΐ ει τψ συν&οιτο χαι εΐ τψ νπόσχοιτο, τό μηδέν

ψεύδεσ&αι. χαΐ γαρ οϋν έπίστενον μέν αύτψ αΐ πόλεις έπιτρεπό- 8

μεναι, έπίστενον δ' οι άνδρες' χαΐ ε'ί τις πολέμιος έγένετο,

σπεισαμένον Κύρον έπίστευον μηδέν άν παρά τάς σπονδάς πα&εϊν.

τοιγαρονν έπεί Τισσαφέρνει έπολέμησεν, πάσαι αΐ πόλεις έχονσαι 9

20 Κυρον εϊλαντο άντί Τισσαφέρνους πλην Μιλησίων' οϋτοι δ' δτι

ούχ ή&έλησε τούς φεύγοντας προέσ.&αι, έφοβοΰντο αύτόν. χαΐ γάρ 10

έργω έπεδείχνυτο χαΐ έλεγεν δτι ούχ άν ποτε προοιτο, έπεί

άπαξ φίλος αύτοις έγένετο, ούδ' εί έτι μέν μείους έγένοντο, έτι

όέ χάχιον πράξειαν. φανερός δ' ήν χαΐ εΐ τίς τι άγα&όν ή χαχόν 11

2δ ποιήσειεν αύτόν, νιχάν πειρώμενος' χαΐ εύχήν δέ τινες αύτον

έξέφερον, ώς εϋχοιτο τοσοντον χρόνον ζην, έστε νιχψη χαΐ τονς

εϋ χαΐ χαχώς ποιοΰντας άλεξόμενος. χαΐ γάρ οϋν πλεϊστοι δή 12

αύτψ ένί γε άνδρί των έφ' ήμων έπε&υμησαν χαΐ χρήματα χαΐ

βοά. Ρείτ. (βί 8ηίά.) 1 πρώτοσ Τ 6 δε Κϋρος άρχτον ποτε — 9 χατίχανε:
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Βνϊά. ν. χατέχανεν 7 έπιφερομένην δπϊά. (οηπι οοά. Αηαη.), έπιφερόμενον Ρ

9 φανεράς] ετι 8ηϊά. χατέχανε: άββ. 8πίά. 13 χασωλον 14 αντον

15 νπόσχοιτο το (β. αοο.) μηόεν 19 τιαοαφέρνει, 8βά α ϊ. Γ. 20 μιλιοοίων

22 έπεί, ββά ε2 βχ ί οοπ'. 26 8. 8πίά. ν. άλεξόμενον ενχετο δε 6 Κυρος τοσον,

τον ίπερζην, εστε νιχψη τονς εύ χαϊ χαχώς ποιονντας άλεξόμενος 26 νιχωηι Ρ

βοά. Αηαί). 1 ηλίχων Ώ οηπι άβί. 2 χαϊ τών εαντον] έχ τον αυτού Ό,

έχ των αντοϋ άβί. 9 φανεράς οτα Οι ειχεν Ο χατίχτανε ρπιβίβΓ Οι

10 είναι οπι Ο 15 νπόσχοιτο τι, μηόεν 18 έπίατενε μηόεν άν] μη-

όίνα Οι 20 ε'ίλοντο 21 ή&ελε 22 έπεδιϊχνυε ϋ <πιω άβί. 23 εί οπι.

Ό οηπι άβί. γένοιντο 26 £Ότε] εϊτε Ό οηπι άβί. ηοηπα11. 27 αηίβ χαχώς

&ΑΑ. το'υς Ό οηπι άβί.

ετηβηά. 15 μηδαμώς Ηυ£ 22 έπεδείχνντο (ο) Οβωοί1

64

ΕχοβΓρΐα άβ νϊΓίπίϊ1ηιβ βί νίίϋβ

13 πόλεις χαΐ τά έαντων σώματα προέσ&αι. ού μέν δή ούδέ τοντ'

άν τις (Χτΐοι, ώς τούς χαχουργους χαΐ άδίχους εϊα χαταγελάν, άλλ'

άφειδέστατα πάντων έτιμωρεϊτο' πολλάχις γάρ ήν Ιδεϊν παρά

τάς στιβομένας όδούς χαΐ ποδων χαΐ χειρών χαΐ όφ.&αλμών

στερομένους άν&ρώπονς' ώστ έν τϊ] Κύρον άρχβ έγένετο χαΐ 5

"Ελληνι χαΐ βαρβάρψ μηδέν άδιχονντι άδεώς πορεύεσ&αι δποι τις

14 ή&ελεν, έχοντι δ τι προχωροίη. τονς γε μέντοι άγα&ούς είς

πόλεμον ώμολόγητο διαφερόντως τιμάν. χαΐ πρωτον μέν ήν

αύτψ πόλεμος προς Πισίδας χαΐ 3Ιυσούς' στρατευόμενος οϋν χαΐ

αύτός είς ταύτας τάς χώρας, οϋς έώρα έ&ελοντάς χινδννεύειν, 10

τούτονς χαΐ άρχοντας έποίει ής χατεστρέφετο χώρας, έπειτα δέ

15 χαΐ άλλοις δώροις έτίμα, ώστε φαίνεσ&αι τούς μέν άγα&ούς

εύδαιμονεστάτονς, τούς δέ χαχούς δούλονς τούτων άξιοΰσ&αι

εϊναι. τοιγαρονν πολλή ήν άφ&ονία αύτψ τών έ&ελόντων χιν-

16 δννεύειν, δπον τις οΐοιτο Κυρον αίσ&ήσεσ&αι. εΐς γε μήν 15

διχαιοσυνην εϊ τις αύτψ φανερός γένοιτο έπιδείχνυσ&αι βονλό-

μενος, περί παντός έποιεϊτο τούτονς πλονσιωτέρονς ποιεϊν των

17 έχ τοΰ άδίχον φιλοχερδούντων. χαΐ γάρ οϋν άλλα τε πολλά χαΐ

διχαίως αύτψ διεχειρίζετο χαΐ στρατεύματι άλη&ινψ έχρήσατο.

χαΐ γάρ στρατηγοί χαΐ λοχαγοί ού χρημάτων ένεχα πρός έχεϊνον 20

έ7τλευσαν, άλλ' έπεί έγνωσαν χερδαλεώτερον εϊναι Κύρψ χαλώς

18 άρχειν ή τό χατά μήνα χέρδος. όλλά μην εϊ τίς γε αύτψ προσ-

τάξαντι χαλώς ύπηρετήσειεν, ούδενί πώποτε άχάριστον εϊασε

την προ&υμίαν. τοιγαρονν χράτιστοι δή νπηρέται παντός έργον

19 Κύρψ έλέχ-9ησαν γενέσ&αι. εί δέ τινα όρψη δεινόν όντα οίχονό- 25

μον έχ τον διχαίον χαΐ χατασχενάζοντά τε της άρχοι χώρας χαΐ

προσόδους ποιοΰντα, ούδένα πώποτε άφείλατο, άλλ' άεΐ πλείω

οοά. Ρ«ί'. (εί 8νχά) 2 8. άλλ' άφειδέστατα 8οπρβί, άλλα φειδέατατα 4 τι-
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βομέναα 5 έγένοντο 17 8πϊά. ν. περί παντός' 6 δε Κυρος τονς διχαίονς

περί παντος έποιεϊτο πλονσίονς ποιεϊν

ωά. ΑηαΙ>. 2 8. άλλα άφειδέστατα 3 γάρ] δ' 4 ατειβομένας, ββά

στιβομένας Ο 5 στερονμενονς* (στερομ. ϊ&πι Βηίϋηαηα) 6 οπρ Ο

7 προσχωροίη Ο μέντοι γε Ό οηπι ιίβί. 10 έ&έλοντας 11 επειτα δε

σαι

οτα. Τ) οππι άβί. 12 άλλως Οι 13 άξιον Οι 16 αύτω οτα. Οι 17 πλον-

αιωτέρω ··· ποιεϊν Οι (πικίβ πλοναιωτέρως ζήν ποιεϊν Ηη^) 18 &1ΐ«ππιι χαϊ

οπ>. 20 ού] οΐ Οί, ηαί 21 άλλ' έπεί οτα. 21 8. χαλώς άρχειν]χα ····*··χειν

Οι (ηηάβ χαλώς νπάρχειν Ηιι£), χαλώς πει&αρχεϊν οβίβπ 22 ροβί γέ &άά. τι

23 ονδεν Ο άχάριατος Ό 24 δη χράτιατοι Ο 26 τΐ] τι Ό της] ης

ρΓ&βΐβΓ Οι άρχει Ο 27 ροβί ονδένα αάά. άν ρΓ&βίβΓ Οι άφείλετο

βτηεηά. 13 άξιων Οοββί, άξίως 8οΙιβηΒ.1 27 ονδένα (ούδεν) ΒοΓηβπιαηη

β Χβηορίι. Αηίώ. I, 9, 13—9, 27. 65

προσεδίδον' ώστε χαΐ ήδέως έπόνονν χαΐ &αρραλέως έχτωντο,

χαΐ τά χέχτητο αϋ τις, ήχιστα Κΰρον έχρυπτον. ού γαρ φ&ονών

τοις φανερώς πλοντοΰσιν έγένετο, άλλα πειρώμενος χρήσ&αι τοις

των άποχρνπτομένων χρήμασι.

5 Φίλονς γε μην δσους ποιήσαιτο χαΐ εϋνονς γνοίη όντας 20

χαΐ Ιχανούς χρίνειεν σννεργούς εϊναι δ τι τνγχάνοι βονλόμενος

χατεργάζεσ&αι, όμολογεϊται πρός πάντων χράτιστος δή γενέσ&αι

-9.εραπεύειν. χαΐ γαρ αύτό τοΰτο οϋπερ αύτός ένεχα φίλων ψετο 21

δεϊσ&αι, ώς σννεργούς έχοι, χαΐ αύτός έπειράτο σννεργός τοις

10 φίλοις χράτιστος είναι τούτον, δτον έχαστον αίσ&άνοιτο έπι-

-9υμοΰντα. δώρα δέ πλεϊστα μεν οίμαι είς γε άνήρ έλάμβανε δια 22

πολλά' ταΰτα δέ μάλιστα πάντων διεδίδον τοις φίλοις, πρός

τόν τρόπον έχάστον σχοπων χαΐ δτον μάλιστα όρωη χαΐ τόν

δεόμενον. χαΐ δσα τψ σώματι αύτοΰ χόσμον πέμποι τις ή ώς 23

15 είς πόλεμον ή ώς είς χαλλωπισμόν, χαΐ περί τούτων λέγειν αύτόν

έφασαν, δτι τό μέν έαντοΰ σώμα ούχ άν δύναιτο πασιν τούτοις

χοσμη&ήναι, φίλονς δέ χαλώς χεχοσμημένους μέγιστον χόσμον

άνδρί νομίζοι. χαΐ τό μέν τά μεγάλα νιχ&ν τονς φίλονς εϋ 24

ποιοΰντα ούδέν .&ανμάσιον, έπεί γε χαΐ δννατώτερος ήν. τό δέ

20 τβ έπιμελεία περιιέναι των φίλων χαΐ τό προ&υμεϊσ&αι χαρί-

ζεσ&αι, ταΰτα έμοιγε μάλλον δοχεϊ άγαστά εϊναι. Κΰρος γαρ 25

έπεμπε βίχονς οίνον ήμιδεεϊς πολλάχις, όπότε πάνυ ήδύν λάβοι,

λέγων δτι οϋπω δή χρόνον τούτον ήδίονι οϊνψ έπιτύχοι' τοΰτον

οϋν σοί έπεμψε χαΐ δεϊταί σον σήμερον τούτον έχπιεϊν σνν οίς

25 μάλιστα φιλεις. πολλάχις δέ χήνας ήμιβρώτονς έπεμπε χαΐ 26

άρτων ήμίσεα χαΐ άλλα τοιαΰτα, έπιλέγειν χελεύων τόν φέροντα'

Τούτοις ήσ&η Κΰρος' βούλεται οϋν χαΐ σε τούτων γεύσασ&αι.

δπον δέ χιλός σπάνιος πάνυ εΐη, αύτός δέ δύναιτο παρασχενά- 27

βοά. ΡβΜ\ (βί 8ηίά.) 2 ταχεχτητο (8. αοο.) 11 ίϊς γι] εϊστε 21 8. Κίρος —
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βίχονς ημιδεεϊς οίνον: 8ηϊά. ν. βίχος 22 όπντε ί/δύ 24 επεμψε, ββά

ροβίΓβππιηι ε ϊ. γ. 28 χίλοσ, 8βά ρ. 66, 3 χιλύν

οοά. Αηαο. 2 τά χέχτητο αν] • •πεπα····· Οι (πηάβ 'όσα έπέπατό Ηη£,

δ έπέπατο πάς Οβπιοί1), τά πέπαατο αν Ό, α πέπατο αν νβί βίπι. άβί. Ιέχρνπτεν Ο

3 έγένετο] έφαίνετο 4 νποχρνπτομένων Ό οηπι άβί. 6 τνγχάνει* (τνγ-

χάνοι ΪΆτα δοΙιαβίβΓ) 10 αίσ&άνοιτο 'ε'χαστον Οι 11 αά άνηρ &Αά. ων ρπιβ-

ίβΓ Οι 12 ταϋτα δε πάντων (πάντα ϋ) δη μάλιστα τοις ψίλοις διιδίδον

ιέδίδον Ό) 13 τους τρόπονς ρΓ&βίβΓ Ό βί άβί. χαϊ τόν] εχαατον

14 χόσμον οπι. Οι 16 τούτοις πάσι 19 &αυμαστόν ρπιβΐβΓ Ο έπειδι] γε

20 περιεϊναι ρΓ&βίβΓ Ώ βί άβί. τό] τώ άβΐβποΓββ 21 μάλλον ϊμοιγε 1) οηω άβι.

23 χρόνον] χρόνω Οι, πολλού χρόνον οβίβπ 24 τι)μερον τοϋτον έχπιεϊν

τϊ,μερον Ό 26 άρτον Ό 27 τοιίτοίς] τοϊς Ο 28 δ' έδύνατο ρΓ&βίβΓ Οι

ΟοηίίωΗηϊβείιο ΕχοβΓρ(β II. 2. 5

66 ΕχοβΓρΐ& άβ νϊΓΐηΐϊΙιηβ βΐ νίΐϋβ

σασ&αι διά τό πολλούς έχειν ύπηρέτας χαΐ διά τήν έπιμέλειαν,

έχέλενεν τούς φίλονς τοις τά έαντών σώματα άγουσιν ίπποις

έμβάλλειν τοντον τόν χιλόν, ώς μή πεινωντες τούς έαντον φίλονς

28 ό'γωσιν. ά δέ δή όπότε πορεύοιντο χαΐ μέλλοιεν πλεϊστοι

όψεσ&αι, προσχαλών τούς φίλονς έσπονδαιολογεϊτο, ώς δηλοίη 5

ονς τιμφ. ώστ' έγωγε έξ ών άχούω ούδένα χρίνω ύπό πλειόνων

29 πεφιλήσ&αι οϋτε 'Ελλήνων ού'τε βαρβάρων. τεχμήριον δέ τούτον

χαΐ τόδε. παρά μέν Κύρον δονλεύοντος ούδείς άπ^ει παρά

βασιλέα, πλήν Όρόντας έπεχείρησε' χαΐ οϋτος δή ό βασιλεύς δν

ψετο πιστόν εϊναι ταχύ αύτόν εύρε Κύρψ φιλαίτερον ή έαντψ' 10

παρά βασιλέως πολλοί πρός Κΰρον άπήλ&ον, έπεί πολέμιοι

άλλήλοις έγένοντο, χαΐ οϋτοι μέντοι οί μάλιστα αντούς άγάμενοι,

νομίζοντες παρά Κύρψ ΰντες άγα.&οί άξιωτέρας άν τιμής τνγχά-

30 νειν ή παρά βασιλεϊ. μέγα δέ τεχμήριον χαΐ τό έν τη τελεντη

τοΰ βίον αύτψ γενόμενον δτι χαΐ αύτός ήν άγα&ός χαΐ χρίνειν 15

31 όρ&ώς έδύνατο τούς πιστούς χαΐ εύνονς χαΐ βεβαίονς. άπο&νή-

σχοντος γάρ αύτον πάντες οί παρ' αύτόν φίλοι χαΐ συντράπεζοι

άπέ&ανον μαχόμενοι ύπέρ Κύρον πλήν Άριαίον. ούτος δέ τεταγ-

μένος έτύγχανεν έπΐ τψ εύωνύμψ τοΰ ίππιχοΰ άρχων' ώς δ'

ησ.&ετο Κΰρον πεπτωχότα, έφυγεν έχων χαΐ τό στράτευμα πάν 20

όσον ήγεϊτο.

18. "Οτι Κλέαρχος ό συστρατευσάμενος Κύρψ όμολογονμένως

έχ πάντων τών έμπείρως αύτοΰ έχόντων δόξας γενέσ&αι άνήρ

2 χαΐ πολεμιχός χαΐ φιλοπόλεμος άρχαίως. χαΐ γάρ δή έως μέν

18 ΑπαΙ>. II 6, 1 ωβά. — 30 πιβά.

ωά. Ρβίτ. (βί 8»ίά.) 5 6 δε Κύρος ίαπονδαιολογεϊτο προσχαλών τους -

φίλονς: 8ηϊά. V. απονδαιολογώ ως δηλοίη] οία δηλοϊ' η 9 6ρόντασ

10 φιλέταιρον 12 αντούς βοπρβί ρΓο αύτοισ

οοά. Αηαη. 2 έχέλενεν] διαπέμπων έχέλενε 3 ΙουΓοί] έαντών Οι
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4 οι δε δη οπότε πορενοιντο Ο, εί δε δή ποτε πορενοιτο οβίβπ πλεϊστοι

μέλλοιεν 6 έγώ μέν γε Ο 8 δονλεύοντος] δούλον όντος παρά] προς

9 δή] δε Ό 6 βασιλεύς οπι. 10 ροβί πιστόν αάά. οι (οίον Ό) 11 ροβί παρά

αάά. έπίιδή Ο 12 αντούς αγάμενοι] ίπ' αντον άγαπώμενοι, 8βά ϊη Ο

ΰπ' ϊ. γ. πηϊπβ ΙίΐίβΓ&β βί &οοβηίιπη βπρβΓ ου ροβιιίί 02 (ηηάβ ϊαπι Βαντονς

άγάμενοι Κ ϋίικΙοΓί) 18 άπέθανον μαχουμενοι Ο, μαχόμενοι άπέ&ανον Ώ

21 όσον] ον 24 άρχαίως] έσχάτως

αηεηά. 17 παρ'] περί δο1πιβϊάβΓ 18 νπερ αντον Οβπιοί1 20 χαϊ άε1. Η&Γίπιαη

ίάο(). 22 οτι — ομολογονμένως ρΓο οι μεν δή στρατηγοί οντω ληφ&έντες

άνήχ&ησαν ώς βασιλέα χαϊ άποτμη&έντες τάς χεφαλάς έτελείτησαν, εϊς μίν

αντών Κλέαρχος όμολ.

β Χβηορίι. ΑηίΛ. I, 9, 27—II, 6, 9.

67

πόλεμος ήν τοις Λαχεδαιμονίοις πρός Ά&ηναίους παρέμενεν,

έπειδή δέ είρήνη έγένετο, διδάξας τήν έαντοΰ πόλιν ώς οί Θρά-

χες άδιχονσι τούς "Ελληνας χαΐ διαπραξάμενος ώς έδύναχο παρά.

των έφόρων έξέπλει ώς πολεμήσων τοις ύπέρ Χερρονήσον χαΐ

δ Περίν&ον Θραξί. έπεί δέ μεταγνόντες πως οί έφοροι ήδη έξω 3

δντος άποστρέφειν αύτόν έπειρώντο έξ Ίσ&μοΰ, ένταΰ&α ούχέτι

πεί&εται, άλλ' ψχετο πλέων είς τόν Ελλήσποντον. έχ τούτον χαΐ 4

έ&ανατώ&η νπό τών έν Σπάρτη τελών ώς άπει&ών. ήδη δέ

φυγάς ών έρχεται πρός Κΰρον, χαΐ όποίοις μέν λόγοις έπεισε

10 Κΰρον άλλαχοΰ γέγραπται, δίδωσι δ' αύτψ Κΰρος μυρίονς δαρει-

χούς' ό δέ λαβών ούχ έπι ρ'α&υμίαν έτράπετο, άλλ' από τούτων 5

των χρημάτων συλλέξας στράτευμα πολεμεϊ τοις Θραξί, χαΐ μάχη

τε ένίχησε χαΐ από τούτον έφερε χαΐ ήγεν αύτούς χαΐ πολεμων

διεγένετο μέχρι Κΰρος έδεή.ίΗ] τοΰ στρατεύματος' τότε δή άπήλ-

15 &εν ώς σύν έχείνψ αϋ πολεμήσων. ταΰτα οϋν φιλοπολέμον μοι 6

δοχεϊ ανδρός έργα εϊναι, δστις έξόν μέν είρήνην άγειν άνευ

αίσχύνης χαΐ βλάβης αΐρεϊται πολεμεϊν, έξόν δέ §α&υμεϊν βού-

λεται πονεϊν ώστε πολεμεϊν, έξόν δέ χρήματα έχειν άχινδύνως

αΐρεϊται πολεμων μείονα ταΰτα ποιεϊν. έχεϊνος δέ ώσπερ είς

20 παιδιχά ή είς άλλην τινά ήδονήν ή&ελε δαπανάν είς πόλεμον.

οντω μέν φιλοπόλεμος ήν. πολεμιχός δέ ταύτη έδόχει εϊναι δτι 7

φιλοχίνδννός τε ήν, ήμέρας χαΐ ννχτός άγων έπΐ τούς πβλεμίονς,

χαΐ έν τοις δεινοις φρόνιμος, ώς οί παρόντες πανταχοΰ πάντες

ώμολόγονν. χαΐ άρχιχός δέ λέγεται εϊναι ώς δννατόν έχ τοιούτον 8

25 τρόπον οίον χαΐ έχεϊνος είχεν. ίχανός μέν γαρ ώς εϊ τις χαΐ

άλλος φροντίζειν δπως έξοι ή στρατιά αντώ τά έπιτήδεια χαΐ

παρασχενάζειν ταΰτα, ίχανός δέ χαΐ έμποιήσαι τοις παροΰσι ώς

πιστέον εΐη Κλεάρχω. τοΰτο δ' έποίει έχ τοΰ χαλεπός εϊναι. 9
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χαΐ γάρ όράν στνγνός ήν χαΐ τη φωνβ τραχύς, έχόλαζέ τε

οοά. Ρύτ. 2 θραχεσ, ίΐ. 5. 12 &ραξί 4 χερρο·νήσον 7 ελλήαπον

(8. βρίτ.) 8 τελών ώς] τελωνών άπηθών 10 όαριχονσ (β. άσο.) 17 αρ-

ρεϊται (8. βρϊΓ.) 19 μείονα, ββά ει βχ ι οογγ. 24 ομολογουν

οοά. Αηαη. 1 ροβί πρός &άά. τοις ρπιβίβΓ ϋ παρέμεινεν άβί. 2 έπειδη]

έπεί άβί. διδάξας] πείοας, ββά ϊη Ο πεια ί. τ. αντον 6 ροβί όντος πάά.

αντον ρΓ»βίβΓ Οι 7 τον οτα. 8<έν τ$ οπάρτ% άβί. 10 άλλ% Ο 12 έπολέμει

13 ροβί τοντον &άά. δη Ο ι)γε τούτονς Ο 14 μέχρι (νβ1 μέχρις) ον άβί.

15 μοι οτα. άβί. 16 άγειν] εχειν άβί. 21 ροβΐ δε &άά. αν Ο είναι έδό-

χει άβί. 22 ροβί ην αάά. χαϊ 24 δ' έλέγετο ροβί έχ τον 25 χά-

χεϊνος Ο ώς εΐ] ως Ο 26 ροβί φροντιζειν αάά. ήν ί'ξοι νβί ί'ξεί άβί.,

ε/οι Ο αντον άβί. 28 πειοτέον Ο 29 τε] τε αίεΐ ρΓ&βίβΓ Οι

εηιβηά. 19 ωαπερ (τις) είς 0βπιο11

5*

68 ΕχοβΓρία άβ νϊΓίηΐϊ1ηιβ βί νίΐπ8

ίσχυρώς, χαΐ όργβ ένίοτε, ώς χαΐ αύτψ μέλειν έσ&' δτε. χαΐ

10 γνώμη δέ έχόλαζεν άχολάστον γάρ στρατεύματος ούδέν ήγεϊτο

όφελος εϊναι, άλλα χαΐ λέγειν αύτόν έφασαν ώς δέοι τόν στρα-

τιώτην φοβεϊσ&αι μάλλον τόν άρχοντα ή τονς πολεμίονς, εί

μέλλοι ή φυλαχάς φυλάξειν ή φιλίων άφέξεσ&αι ή άπροφασίστως 5

11 Ιέναι πρός τούς πολεμίονς. έν μέν οϋν τοις δεινοις ή&ελον αύτοΰ

άχούειν σφόδρα χαΐ ούχ άλλον ηροΰντο οί στρατιώται' χαΐ γαρ

τό στνγνόν τότε φαιδρόν αύτοΰ έν τοις άλλοις προσώποις έφασαν

φαίνεσ&αι, χαΐ τό χαλεπόν έρρωμένον πρός τούς πολεμίονς

12 έδόχει εϊναι, ώστε σωτήριον, ούχέτι χαλεπόν έφαίνετο' δτε δ' 10

έξω τοΰ δεινοΰ γένοιντο χαΐ έξείη πρός άλλήλονς άρξαμένονς

άπιέναι, πολλοί αύτόν άπέλειπον' τό γαρ έπίχαρι ούχ εϊχεν, άλλ'

άεΐ χαλεπός ήν χαΐ ώμός' ώστε διέχειντο πρός αύτόν οί στρα-

13 τιώται ώσπερ παΐδες πρός διδάσχαλον. χαΐ γαρ οϋν φιλίο< μέν

χαΐ εύνοία έπομένονς ούδέποτε είχεν' οίτινες δέ ή νπό πόλεως 15

τεταγμένοι ή υπό τοΰ δεϊσ&αι ή άλλη τινί άνάγχη χατεχόμενοι

14 παρείησαν αύτψ, σφόδρα πει&ομένοις έχρήτο. έπεί δέ χαΐ ήρ-

ξαντο νιχάν σύν αύτψ τούς πολεμίονς, ήδη δέ μεγάλα ήν τά

χρησίμονς ποιοΰντα εϊναι τούς σύν αύτψ στρατιώτας' τό τε γάρ

πρός τούς πολεμίονς .&αρραλέως έχειν παρήν χαΐ τό τήν παρ 20

15 έχείνον τιμωρίαν φοβεϊσ.&αι εύτάχτονς έποίει. τοιοντος μεν δή

άρχων ήν' άρχεσ.&αι δέ ύπό άλλων ού μάλα έ&έλειν έλέγετο. ήν

δέ, δτε έτελεύτα, άμφΐ τά ν' έτη.

16 Πρόξενος δέ Βοιώτιος εύ&ύς μέν μειράχιον ών έπε&υμει

γενέσ&αι άνήρ τά μεγάλα πράττειν ίχανός' χαΐ διά ταύτην τήν 25

17 έπι&υμίαν έδωχε Γοργίο< άργύριον τψ Λεοντίνψ. έπεί δέ σννεγέ-

νετο έχείνψ, ίχανός ήδη νομίσας είναι χαΐ άρχειν χαΐ φίλος ών

τοις πρώτοις μή ήττάσ&αι εύεργετών, ήλ&εν ές ταύτας τάς σύν

Κύρψ πράξεις' χαΐ ψετο χτήσεσ&αι έχ τούτων όνομα μέγα χαΐ
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οοά. Ρατ. 11 έξήει 17 ηρ\ξατο 19 χρησίμοια 21 τοιοίτοο β τοι·

οϋτοιο Τ&Β. οογγ. 24 ων) ον

οοά. Αηαη. 1 αίοτε άβί. μεταμέλειν 5 φίλων* ροβίΓβπιαπι η) μή άβί.

7 γάρ οτο. άβί. 8 άλλοις οω. άβί. 10 χαϊ ονχέτι άβί. 11 αλλήλονς] άλ-

λον Οι, άλλονς Οβί. άρχομένονς ρΓαβίβΓ Ο 12 άπέλιπον ρΓ»βίβΓ Οι 13 χαλεπος

χαϊ ωμος ην άβί. 17 έπεί δε Ο, έπειδη δε χαϊ άβί. 18. 19 «τν Ο 18 ήδη

μεγάλα Ο, μεγάλα ήδη άβί. 20 &αροαλίως Ο 21 ροδί εντάχτονς αάά. ο»ι-

τούς ρπιβίβΓ Οι έποίει] εϊναι άβί. 24 ροβί <$£ &άά. ο 27 νομίοας ήδη 0

28 είς 29 χτήοασ&αι ρπιβΐβΓ Οι

επΛ«ηά. 8 Β. τό οτυγνόν αύτοΰ τότε φαιόρόν ϊφασαν φα!νεοθαι ΟοΙ>βΐ

11 άρξομένονς 8ο1ι8βίβΓ 17 άρξαιντο Κβ1ιάαπίζ

β Χβηορίι. ΑηίΛ. II, 6, 9—6, 25.

69

όύναμιν μεγάλην χαΐ χρήματα πολλά' τούτων δ' έπιίΗ7μών σφόδρα 18

ενδηλον αϋ χαΐ τοντο εϊχεν, δτι τούτων ού&έν αν έ&έλοι χτάσ&αι

μετ' άδΐχίας, άλλα σύν τψ διχαίψ χαι χαλψ ψετο δεϊν τούτων

τυγχάνειν, άνευ δέ τούτων μή. άρχειν δέ χαλών μέν χαΐ άγα.&Οίν 19

5 ίχανός ήν' ού μέντοι οϋτε αίδώ τοις στρατιώταις αύτον οϋτε

φόβον ίχανός έμποιήσαι, άλλά χαΐ ησχύνετο μάλλον τούς στρα-

τιώτας ή οί άρχόμενοι έχεϊνον' χαΐ φοβούμενος μάλλον ήν φανερός

τό άπεχ&άνεσ.&αι τοις στρατιώταις ή οί στρατιώται τό άπιστεϊν

έχείνψ. ψετο δέ άρχεϊν πρός τό άρχιχόν εϊναι χαΐ δοχεϊν τόν 20

10 μέν χαλώς ποιοΰντα έπαινεϊν, τόν δέ άδιχοΰντα μή έπαινεϊν.

τοιγαροΰν αύτψ οί μέν χαλοί τε χαΐ άγα&οΐ τών συνόντων

εϋνοι ήσαν, οί δ' άδιχοι έπεβούλενον ώς εύμεταχειρίστψ δντι.

άπέ&ανεν δέ ών έτών ώς λ'.

Μένων δέ ό Θετταλός δήλος ήν έπιίΗ7μών μέν πλούτον 21

15 Ισχυρως, έπι&υμών δέ άρχειν, δπως πλείω λαμβάνοι, έπι&υμών

δέ τιμάσ&αι, Ινα πλείω χερδαίνοι' φίλος τε ίβούλετο είναι τοις

μέγιστον δνναμένοις, ίν' άδιχών μή δοίη δίχην. έπι δέ τό χατερ- 22

γάζεσ.&αι ών έπι&υμοίη συντομωτάτην ψετο όδόν εϊναι διά τον

έπιορχεϊν τε χαΐ ψεύδεσ&αι χαΐ έξαπατάν, τό δέ άπλοΰν. χαΐ τό

20 άλη&ές ένομίζετο αύτψ ήλί&ιον εϊναι. στέργων δέ φανερός μέν 23

ήν ούδένα, δτψ δέ φαίη φίλος εϊναι, τούτψ ένδηλος έγίνετο

έπιβουλεύων. χαΐ πολεμίον μέν ούδενός χατεγέλα, των δέ συνόν-

των πάντων ώς χαταγελών άεί διελέγετο. χαΐ τοίς μέν τών 24

πολεμίων χτήμασιν ούχ έπεβούλενε' χαλεπόν γάρ ψετο εϊναι τά

25 τών φυλαττομένων λαμβάνειν' άλλα τά τών φίλων μόνος ψετο

είδέναι δτι $φστον άφύλαχτα λαμβάνειν. χαΐ δσους μέν αίσ&ά- 25

νοιτο έπιόρχους χαΐ άδίχους, ώς εϋ ώπλισμένους έφοβεϊτο, τοις

ωά. Ράχ. (βί 8πίά.) 5 αίδώι αντον βοπρβί ρΓο αντον 9 άρχεϊν] αρχειν
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12 εύνοοι (β. βρϊΓ.) 13 ων βοτίρβί ρΓο ώα 14 Μένων . οντος δήλος ην —

ρ. 70,11 αντόν: 8ηίά. ν. Μένων 16 τε 8ηϊά., τ' Ρ 18 συντομοτάτην Ρ

19 έπιορ\χήν Ρ 20 ηλί»ιον Ρ 22 οιωνος βηϊά., ού&ενος Ρ 23 άεί 8ηΜ.,

αΙεϊ Ρ 24 χτήμασιν 8πϊά., -σι Ρ 27 έπιόρχους χαϊ 8ηϊά., έπιόρχονα\ Ρ

οοά. Αηαη. 1 τοσούτων δ% Ο 2 ενδηλον ονδεν &έλοι 5 ίχανός]

δυνατός Ο &αντού 7 ην αν άβί. 9 προς τω Ο 11 χαλοί χάγα&οΐ άβί.

14 πλοντεϊν Ο 16 χερδάνοι* 17 μέγιστα Ο διδοίη τό] τω* ΟΌ 18 όόόν

ωετο άβΐ 19 8. χαϊ τό άλη&ίς] χαϊ άλη&ές Ο (το ίκ1ά. οοάίοίβ Ο &ρο§τ&ρΜ

ηοηηη11ϊ), τί χαϊ ήλί&ιον άβί. 20 ίνομίζετο αύτψ ήλι&ίψ είναι άβί., τό αντί>

τψ ήλι&Ιψ είναι (οπύββο ένομ.) Ο 21 έγίνετο] ην άβί. 23 αίει άβί. 25 άλλα

τά] τά δε 26 οτι §«στον] ράατον δν Ο αν αίσθάνοιτο* (3, %σ&άνετο*

(νβ1 δη %ο&άνετο*) άβί.

εάοα. 13 άπέθανεν δε ων ρΓο οτε <$ε άπέ&νησχεν ήν

70

ΕχοβΓρΐα άβ νίτΐαίϊΙ>ΠΒ βί νίΐηβ

δέ δσίοις χαΐ άλή&ειαν άσχονσιν ώς άνάνδροις έπειράτο χρήσ&αι.

26 ώσπερ δέ τις άγάλλεται έπΐ &εοσεβεία χαΐ άλη&εία χαΐ διχαιό-

τητι, οϋτω Μένων ήγάλλετο τφ έξαπατάν δύνασ&αι, τφ πλάσαι

ψευδη, τφ φίλονς διαγελάν' τόν δέ μή πανοΰργον άπαίδεντον

ένόμιζεν εϊναι. χαΐ παρ' οίς μέν έπεχείρει πρωτεύειν, διαβάλλων 5

27 φιλίαν, τους πρώτονς τοϋτψ ψετο δεϊν χτήσαα&αι. τό δέ πει&ο-

μένονς τούς στρατιώτας παρέχεσ&αι έχ τοΰ σνναδιχεϊν αύτοις

έμηχανάτο. τιμάσ&αι δέ χαΐ .&εραπεύεσ&αι ήξίον έπιδειχνύμενος,

δτι πλεϊστα δύναιτο χαΐ έ&έλοι άν άδιχεϊν. εύεργεσίαν δέ χατέ-

λεγεν, όπότε τις αύτοΰ άφίσταιτο, δτι χρώμενος αύτφ ούχ άπώ- 10

28 λεσεν αύτόν. χαΐ τά μέν δή άφανή έξεστιν περί αύτοΰ ψεύδεσ&αι,

ά δέ πάντες ΐσασι, ταΰτ' έστίν. παρ' Άριστίππψ μέν έτι ώραϊος

ών στρατηγεϊν διεπράξατο των ξένων, Άριαίψ δέ βαρβάρψ όντι,

δς μειραχίοις χαλοις ήδετο, οίχειότατος έτι ώραϊος ών έγένετο,

29 αύτός δέ παιδιχά εϊχε Θαρύπαν αγένειος ών γενειώντα. άπο- 15

&νησχόντων δέ τών συστρατήγων, δτι έστράτευσαν έπΐ βασιλέα

σύν Κύρψ, τά αύτά πεποιηχώς ούχ άπέ&ανεν' μετά δέ τόν τών

άλλων .&άνατον στρατηγων τιμωρη&είς ύπό βασιλέως άπέ&ανεν,

ούχ ώσπερ Κλέαρχος χαΐ οί άλλοι στρατηγοί άποτμη.&έντες τάς

χεφαλάς, δπερ τάχιστος .&άνατος δοχεϊ εϊναι, άλλά ζών αΐχισ&είς 20

ένιαντόν ώς πονηρός λέγεται τελεντής τνχεϊν.

30 Άγασίας δέ Άρχάς χαΐ Σωχράτης δ Αχαιός χαΐ τούτω

άπε&ανέτην. τούτων τε ού&είς ώς έν πολέμψ χαχών χατεγέλα

οϋτ είς φιλίαν αύτούς έμέμφετο.

ωά. Ρβιη (εί 8ηίά.) 1 άοχοίοιν 8πϊά., -σι Ρ 2 δε ομ. Ρ, ηοη δπϊά.

διχαιότητι 8ιιϊά., διχαιοσϋνη Ρ 7 τοις οτα. 8ηϊά. 9 αν οω. Ρ, ηοη 8ιιϊ<Ι.

10 άπόλεαεν Ρ 11 αντόν: άβ8. 8πϊά. 15 θαρνπαν (β. αοο.) 16 ανατρατηγών

19 χλεαρ | (β. αοο.) 24—ρ. 71, 1 ίμέμφετο' υΛι < σχνεϊται οοηίϊηπαί Ρ, πηάβ
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&ηΐ ροβί ϊμέμφετο βοπΙ>&πι α1ϊςμιοί τβΓβηβ ϊηοηπα ρΓ&βίβπηίβίβ8β ααί ϊ&πι ϊη οο-

άίοίβ Ρ αίΌηβί^ρο Ιαοηηαπι ηίο ηϊαβ8β ϊηίβ1ίβχίί ΒΤν, Όει' ωά. Ράτ. ρ. 311

ωά. Αηαο. 3 οΰτω χαϊ άβί. πλάσασ&αι 4 άπαίδευτον] των άπαιδεί-

των άεΐ Ο δ 8. πρωτ., διαβάλλων φιλίαν] πρωτ. φΜα (ββά α ϊ. Γ. Ο), δια-

βάλλων τούτω] τοϊτο Οι, τούτονς Οβί. 7 παρασχέσ&αι ϋ αϊ. 10 αχ-

τοί] αύτόν Οι άφίατατο* 12 τάδ' ίοτί 14 ος] 'ότι 16 στρατηγών άβί.

17 ταύτα Ο 20 οπερ] οοπερ χάλλιστος θανάτων έδόχει είναι άβί.

21 ροβί ϊ.έγεται αάά. της Ο 22 Άγίας δ'ε ο Άρχάς (ββά. γρ. Άγααίας πι&Γ-

§οΌ) 23 τε] δε ονδείς (ς[ιιοά ροβί χαχών ροηίΐ Ο) αηίβ ώς αάά. ον&'

εν οω. Οι 24 ές άβί.

αηεηά. 4 ψενδη 'ίνβϊάηβΓ 12 ΐΑριατίππον δοη»βίβΓ 14 ί'τι ώραϊος ων

άβί. ^οηβ 18 στρατηγών άβί. Οοββί

β Χβηορίι. Αυ»1>. II, 6, 25—V, 3, 6.

71

19. * · * ύπισχνεϊται δέ αύτψ, εί έλ&οι, φίλον Κυρψ

ποιήσειν, δν αύτός έφη χρείσσω έαντψ νομίζειν της πατρίδος.

χαΐ ό Σωχράτης νποπτεύσας μή τι πρός της πόλεως εΐη έπαίτιον 5

Κυρψ φίλον γενέσ&αι, δτι έδόχει Κυρος προ&ύμως τοις Λαχεδαι-

5 μονίοις έπΐ ταις Ά&ήναις ουμπολεμήσαι, συμβονλεύει τψ Ξενο-

φώντι έλ.&όντι είς Λελφούς άναχοινώσαι τψ &εψ περί της

πορείας. ό δέ Ξενοφων έπείρετο τον Άπόλλω, τίνι άν &εων 6

&νων '/.αΐ εύχόμενος χάλλιστα χαΐ άριστα έλ&οι την όδόν, ην

έπινοεϊ, χαΐ χαλώς πράζας σω&είη. χαΐ άνεϊλεν αύτψ δ Άπόλλων

10 &εοις οις έδει &ύειν. έπειδή δέ πάλιν ήλ&ε, λέγει τήν μαντείαν 7

τφ 2ωχράτει. δ δ' άχούσας βτιάτο αύτόν, δτι ού τό πρωτον

ήρώτα αύτόν πότερον λφον αύτψ πορευ&ήναι ή οΰ, άλλα αύτός

χρίνας Ιτέον εϊναι δπως άν χάλλιστα πορεν&είη έπυν&άνετο.

έπεί μέντοι οΰτως εϊρου, ταντα, έφη, χρή ποιεϊν δσα ό &εός έχέ-

15 λευσεν. ό μέν δή Ξενοφων .&υσάμενος οίς άνεϊλεν δ &εός έξέπλει, 8

χαΐ χατελάμβανεν έν Σάρδεσι Πρόξενον μέλλοντα όρμάν τήν όδόν

τήν άνω, χαΐ σννεστά&η Κύρψ. προ&υμουμένον δέ τον Προξένον 9

χαΐ δ Κΰρος συμπρο&υμεϊτο αύτόν μεϊναι.

20. "Οτι Ξενοφων τό τοΰ Άπόλλωνος άνά&ημα ποιησάμενος

20 άνατί&ησι είς τον έν Λελφοις των Ά&ηναίων &ησαυρόν χαΐ

έπέγραψε τό τε έαντοΰ όνομα χαΐ τό Προξένον, δς σνν Κλεάρχψ

άπέ&ανεν' ξένος γαρ ήν αύτοΰ. τό δέ της 'Λρτέμιδος της Έφεσίας, 6

δτ' άπηει σύν Αγησιλάψ έχ της ίάσίας τήν είς Βοιωτούς όδόν,

χαταλείπει παρά Μεγαβύζψ τψ της 'Λρτέμιδος νεωχόρψ, δτε

19 Αηαο. ΠΙ 1, 4 βχίτ. — 9 ταβά. 20 Αηαο. V 3, 5—11 ϊη

α>ά. Ρ«γ. 1 νπιοχν.] ηβπιρβ ΡΓοχβηηβ Χβηορίιοηίϊ 2 χρείαοων 7 άπόλ-

λακ 9 έπινόει 10 &οϊ (δίο) 11 αωχράτη ον τό] ούτο (β. &οο.)

20 άνατί\&ησι, 8βά ρππβ ι ϊ. γ. 24 μεγαβϋζω, 8βά β ί. Γ.
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οοά. Αηαο. 1 νπιαχνεϊτο ροβί φίλον αάά. αντόν 2 χρείττω 3 έπαί-

τιον (ύπαίτιον Ο2 βί άβίβποπιπι ρ&Γ8) εϊη 4 αηίβ Κϋρος &Αά. 6 5 τάς

Ά&ήνας Ο 6 έλ&όντα 1 υ Λ] έλ&ών δ' 6 έπήρετο &εω Ό 8 χάλ'

λιατ' αν άβί. 10 έπεί δε 11 ον το] οντοι τό Ο, ον τοΰτο άβί. πρό-

τερον άβί. 12 αύτόν οία. αύτώ] εϊη αντω Ο, αντώ εϊη άβί. πορείεο&αι

η μένειν, άλλ' 13 ροβί είναι αθά. τοντ' (τότ' Οι) έπνν&άνετο, ροβί πορεν-

&εΙη οτα. έπνν&άνετο 14 ηρον 15 ροβί Ξενοφών &άά. ο'ντω 16 χατα-

λαμβάνει 16 8. IIρόξενον χαί Κϋρον μέλλοντας ηδη υρμάν την άνω όδόν

13 αυμπρον (νβ1 -προ- Ώ αϊ.) &υμεϊτο άβί., οννεπιπρο&νμεϊτο Ο μεϊναι αύτόν

21 αντον Ο χαϊ τον άβί. 24 χατέλιπε άβί. τώ οτα.. άβί. δτι

εοΙοί). 2 ροβί πατρίδος οπι. ό μέντοι Ξενοφών άναγνους την έπιοτολήν

άναχοινοϋται Σωχράτει τώ Ά&ηναίω περί της πορείας. 19 οτι — Απόλ-

λωνος ρΓο Ξενοφών ονν τό μεν τοΰ Απόλλωνος

72 Εχο. άβ νϊΓίηί, βί νίίϊίβ β Χβηορη. ΑηαΙ>. V, 3, 6—3, 11.

αύτός χινδννεύσων έδόχει Ιέναι, χαΐ έπέστειλεν, ήν μέν αντός

σω&η, έαντφ άποδοΰναι' εί δέ τι πά&οι, άνα&εϊναι ποιησάμενον

'τβ Άρτέμιδι δ τι οϊοιτο χαριεϊσ-9αι τβ &εψ. έπεί δ' έφευγε

Ξενοφών, χατοιχοΰντος ήδη αύτοΰ έν Σχιλλοΰντι νπό των Λαχε-

δαιμονίων οίχισ&έντος παρά την Ολυμπίαν, άφιχνεϊται Μεγά- 5

βυζος είς Όλυμπίαν &εωρήσων χαΐ άποδίδωσι τήν παραχατα-

&ήχην αύτω. χαΐ Ξενοφών λαβών χωρίον ώνεϊται ττ] .&εψ δπον

ί> άνεϊλεν ό &εός. έτνχε δέ διαρρέων διά τοΰ χωρίον ποταμός

Σελινοΰς. χαΐ έν Έφέσψ δέ παρά τόν της Έφεσίας 'Λρτέμιδος

νεών Σελινοΰς ποταμός παραρρεϊ, χαΐ Ιχ&νες τε έν άμφοτέροις 10

ένεισι χαΐ χόγχαι' έν δέ τψ έν—χιλλοΰντι χωρίψ χαΐ &ηραι πάντων

Π όπόσα έστί &ηρευόμενα &ηρία. έποίησε δέ χαΐ βωμόν χαΐ ναόν

από τοΰ Ιεροΰ αργυρίον, χαΐ τό λοιπόν αεί δεχατενων τά έχ τοΰ άγροΰ

ώραϊα &υσίαν έποίει τβ &εω, χαΐ πάντες δέ οι πολίται χαΐ οΙ

πρόσχωροι άνδρες χαΐ γνναϊχες μετεϊχον της έορτής. παρεϊχεν 15

δέ ή &εός τοις σχηνοΰσι άλφιτα, άρτονς, οϊνον, τραγήματα,

χαΐ τών 9νομένων άπό της Ιεράς νομης λάχος, χαΐ τών \Η]ρευο-

10 μένων δέ. χαΐ γάρ .ί^ήραν έποιονντο είς τήν έορτήν οί τε

Ξενοφώντος παΐδες χαΐ οί τών άλλων πολιτών, οι δέ βονλόμενοι

άνδρες χαΐ σννε&ήρων' χαΐ ήλίσχετο τά μέν έξ αύτοΰ τοΰ Ιεροΰ 20

χωρίον, τά δέ έχ της Φολόης, σύες χαΐ δορχάδες χαΐ έλαφοι.

11 έστι δ' ό τόπος η έχ Λαχεδαίμονος είς Όλυμπίαν πορέυονται * * *.

βοά. Ράτ. 9. 10 οελιιονο (β. »οο 11 έν Σχιλλ.] αελεντίωι θήρα 13 ιεροί

(β. βρϊΓ.) ί. γ. 22 πορεύονται · · ·] βχοβΓρία ΧβυορΙιοηίε& ηαηο πίίϊπιο νβΓβα

ίο1ϋ 243 ▼ , ςηοά υ1ϋππιπι ββί ςααίβπιίοηίβ, άβδίιππιΐ; άββίάβΓαίιιτ ηώώηοπι ηηπβ

<1π&ίβπιίο, ίο«&88β ηιιαίεπποηββ άηο νβ1 ίτββ,. ς[ηϋαβ οβίβΓ» βχοβΓρΐ& βχ Χβηο-

ρ!ιοηίίβ ΑηίΛωί, ΐοΓίαβεβ βϋαπι βχ εϊηβ Ηίβΐοπα θΓ»βοβ δηπιρί&, βχοβΓρία βχ Αγ-

Γϊ&ηο βΐ ρΓϊοΓ&. βχοβΓρί& β ϋίοη^βϋ Ηα1ίοαπι&βββηβίδ Ηίδΐοπ» οοηίϊηβΙ>αηΐιιΓ,

ν. ΒIV, Όετ βοά. Ράτ. ρ. 3118η.
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βοά. Αηα1>. 1 χινδυνεϋσαι έδόχει είναι Ο ροβί Ιέναι &άά. μετά άγησιλάσν

έν χορωνεία άβί. 2 αντώ Ο ην δέ τι πά&% Ο 3 έπεί] έπειδη Ο 3 8. ίΊρεν-

γεν ο ξιν. Ο, εφνγε ξεν. άβί. 7 χαΐ Ξενοφών] ξενοφών δ'ε 9 έλ.εινονς* Ο,

σελληνους* άβί. Έφιαίας οω. Ο 10 οελ.εινοϊς* Ο, Οβί. πί &ηΐβ& 11 είαι

άβί. 12 ίατίν άγρενόμενα ναόν χαϊ βωμόν άβί. 13 ροβί λοιπόν &άά. δε Ο

14 ώραϊα χαϊ Οι δε οω. 15 παρεϊχε Οϋ, παρέχει Οβΐ. 16 οχψώαιν Ο

ροβί οίνον &άά. αργύρια άβί. 20 άνδρες χαί] χα) άνδρες 21 χιύρον Ο

τα δε χαϊ έξ αντής της Ο 22 ο τόπος] η χώρα Ο

βίΗβηά 5 οϊχιοθέντι Ρίΐ1ιοβπβ παρά την Όλνμπίαν άβΙ. Κηβ1πιβΓ

ΕχοβΓρία θ ϋίοηγδϋ Η&ϋο&Γη&βββπβίΒ ΜβίοΓία.

1. * * * τα άν&ρώπινα έπιχοσμοΰσα χάρις' άλλ' άεΐ

πιχρός χαΐ χαλεπός ήν. ταΰτά τε δή αύτόν έν πολλοίς έβλαψε, 2

χαΐ πάντων μάλιστα ή περί τά δίχαια χαΐ τήν φυλαχήν των

νόμων άχριτός τε χαΐ άπαράπειστος χαΐ ού&εν τφ έπιειχεϊ

δ διδονσα άποτομία' έοιχέ τ άλη&ές εϊναι τό ύπό τών αρχαίων

λεγόμενον φιλοσόφων, δτι μεσότητές είσιν, ούχ αχρότητες αΐ τών

ή&ων άρεταί, μάλιστα δέ ή διχαιοσύνη. ού γάρ μόνον λείπονσα

τον διχαίον πίφνχεν, άλλα χαΐ νπερβάλλονσα αύτοις τε ού

λυσιτελές έστιν, βλλ' αίτία μεγάλων συμφορών χαΐ είς &ανάτονς

ΕοΙο^αΓίπιι β ϋίοη^βίο ρβίίίαππιι ρτιπι&πι ν&ίββίηβ οοηβπίίο ρΓ&βίβπηίβίί. Εαβ

οπιηεβ πηιΙΐογππι ίοΙίοπιπι ίηίβήίη ηαηο ρβήίβ8β Κίβββίϊη^ίο ρβΓ βΓΓοΓβπι βοπιππιηί-

ο&νίΐ Ιυίίυβ 1Υο1ΙβηΙ>βγ£, ν. ϋίοη^β. βά. Κίβ88ί. ί. IV ΡΓ&βί. ρ. XXIV. ϋίοη^βίί Γβίϊ-

ςηίω &ηίβ .ΒΤ7οοηίπΙίΐ ΐΛκΙονίοηβ Μβηάβίβδοηη, ν. Μν&. Κλεη. Ν. 8. ί. XXXVIII

(1883) ρ. 126 Βς[(ΐ., ςηοά Β Ϋί ίπβΐ88β νϊάβίυΓ. 8ίοηΜ Μ άαο νίή άοοίί ίη οοάίοίβ

Ιβοίίοηίβυβ Ιαηάαηθίβ ίηίβΓ 8β ϋίίεππιί, ίρββ Ρ αάίί.

1 ϋίοη. Η&1. νίΠ, ο. 1X1, 1 βχίΓ. — ο. ΙΧΙΙ, 3 βχίτ.

ζοά. Ρείτ. ΐΐ8ηίά. ΕχοβΓρί» ϋίοη^βί&η& ίοΙ. 252 γ Υ8. 1 ίη πιβάία 8βηΐβηίί&

ίηείρίηηί, ν. &Α ρ. 72, 22. Ιηίβ^ήοΓβηι οοάίοβπι η&1ηιίΐ δηίά&8, ςηί £1β88»β Μάρ-

χιος ραΓίβπι αΙίβΓβπι (ρ. 705, 13—707, 14 βά. ΒβΓηπαπΙ^) βχ βο1β^α ηπηο ρήηια

8ίπιιρ8ϊί, ςα&ρτορΐβΓ πιβ η&ηο βχ ί11α. βηρρΙβΓβ ροίπίβββ ρηίανβήί φίίβρίαηι, ββά

φππη ίη βχοβΓρίϊ ρ»Γίβ ίη Ρ ββΓν&ί& βοίο^αήηπι ϋίοη^βϋ νβΛ& ίηίβ^Γ& Γβάάί-

άίβββ, δπϊά&πι αηίβηι βο1ο^απι αάηιοάαπι ηβ£ίί^βηίβΓ άββοπρίαηι οοηίΓβχίβββ νί-

άβαηπιβ, ρΓβ1>&1>ί1β βδί οηιίββίοηββ ίη βα ^Ιοββ&β 8ηϊάίαηαβ ρ&Γίβ ςη»β ρΓορίβΓ

ϊ1βίβοίηηι οοϋοίβ Ρ βοίο^απαπι ηο1>ί8 ΓβρΓ&βββηίβί βχβί&ηίββ ηοη βοίο^βπο, ββά

8ηϊά&β ίρβί ίηιρηίαηιίαβ β88β. ι5υα ιίβ οΜβα ςοηπι β 8ηϊάα ίρβ& βχοβΓρίϊ νβΛ&

βηρρΙβΓβ ηοη ροββίηιαβ, ηοη ρΙηΓ& ά&Γβ ςααηι Ρ ββΓνανβπΐ β&ίίβ η»βπί. Ιη βχο. 1

&£ίΐηΓ άβ Ο. Μ&Γοίο ΟοποΙ&ηο

1 έπιχοσμοϊσα διιίά., έπισχοπονσα Ρ αεί 8ηϊά., αΙεΐ Ρ 4 άπα-

ράπιοτοο Ρ 5 εοιχέ τ'] εοιχεν 8ηϊά. 9 χαϊ — ρ. 74, 15 μισ&ούς ίη ρααοα
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νβΓη» οοηίπιχίί 8ηίο".

ωά. Ώχοη. Α: Οηίβίαηηβ 58; Β: ϋΛϊηω 105; Ο: Οοίβ1ίηίβ,ηηβ 150

2 ηολλοϊς πολέμοις ΑΟ 4 άχρατος 6 ονχ] άλλ' ονχ 7 8. έλλεί-

πονσα τον μετρίον πέφνχεν, ρι&βΐβΓ Α ςηί τοϋ μετρίον πέφνχε λιπεϊν 9 ίοτιν,

άλλ'] «λλ' ίοτιν οτ'

74

ΕχεβΓρί& άβ νϊΓίυΐϊηηβ βί νίΐϋϋ

3 οίχτρούς χαΐ λυμας άνηχέστους χαταστρέφονσα. Μάρχιόν γε ούδέν

ήν άρα έτερον δ της πατρίδος έξήλασεν χαΐ των άλλων άγα&ών

άνόνητον έποίησεν ή το αχριβες χαΐ άχρον δίχαιον. τοις τε γάρ

δημόταις εΐχειν τον μετρίον πλέον χαΐ έφιέναι τι ταις έπί&υ-

μίαις χαΐ τά πρώτα φέρεσ&αι παρ' αύτοις ούχ ήβουλή&η, άλλα 5

πρός άπαντα τά μή δίχαια άντιλέγων μϊσος ήγειρε χαΐ έξηλά&η

παρ' αύτων' της τε Ούολούσχων στρατηγίας ευ&ύς άμα τψ

διαλνσαι τόν πόλεμον άπαλλαγηναι παρόν χαΐ μετενέγχασ&αι

τήν οϊχησιν έτέρωσε ποι τέως έως ή χά&οδος αύτφ δο&τ} νπό

της πατρίδος, χαΐ μή παρασχεϊν αντόν έχ&ρών έπιβονλαις χαΐ 10

δχλων άμα&ίαις σχοπόν, ούχ ήξίωσεν, άλλ' νπεύ&υνον οίόμενος

τό σώμα δεϊν παρασχεϊν τοις πεπιστενχόσι τήν άρχήν χαΐ λόγον

άποδούς ών έπραξε χατά τήν ήγεμονίαν, εΐ τι φαίνοιτο άδιχών

τήν χατά νόμονς νποσχεϊν δίχην, της άχρας διχαιοσύνης ον χαλους

άπέλαβε μισ&ούς. 15

ι.χυ Εί μεν οϋν άμα τοις σώμασι διαλυομένοις χαΐ τό της ψυχής,

δτιδήποτε έστίν έχεϊνο, σννδιαλύεται, χαΐ ούδαμβ ού&έν έτι

εστίν, ούχ οίδα πώς μαχαρίονς ύπολάβω τούς μη&έν μεν άπο-

λαύσαντας της άρετής αγα&όν, δι' αύτήν δέ ταύτην άπολομένονς.

εί δέ χαΐ άφ&αρτοι μέχρι τοΰ παντός αΐ ψυχαΐ τυγχάνουσιν 20

ήμών οϋσαι, χα&άπερ οϊονταί τινες, ή χρόνον μετά τήν άπαλλα-

γήν τών σωμάτων ένδιαμένονσι, μήχιστον μέν αΐ των άγα&ών

ανδρών, έλάχιστον δέ αΐ τών χαχών, άποχρώσα τιμή φαίνοιτο,

άν τοις άρετήν άσχονσιν ήναντιώ&η παρά της τύχης, ή παρά

τών ζώντων εύλογία χαΐ μνήμη μέχρι πλείστον παραμείνασα 2δ

2 χρόνον' δ χαΐ τφ άνδρί έχείνψ σννέβη, ού γάρ μόνον Ούολοΰσχοι

τόν &άνατον έπέν&ησαν αύτοΰ χαΐ άστών άρίστων γενόμενον

έν τιμβ έχουσιν, άλλά χαΐ 'Ρωμαϊοι, έπειδή τό πά&ος έγνώσ&η,
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οοά. Ρρϊγ. 1 οίχτρονα (β. αοο.), ββά ρ ροβί ϊη8. Ρ 8 μετηνεγχαοθα<

<8. άσο.) Ρ 9 ετερωαε (β. αοο.), ββά ετερω ϊ. Γ. Ρ τέωσ 'εωα (βίο) Ρ 10 αντόν Ρ

11 σχοπε'ιν Ρ 18 έστίν δπϊά., ίατι (β. »οο.) Ρ μαχαρίονα οογγ. βχ μαχά-

ριου Ρ 20 μέχρι Ρ, ββά μεχ ϊ. γ. 21 χαβάπερ — τινες οτα. 8ηϊά. 24 άν

τοϊς] αντοϊς 8αϊά. οοά. ΑΒΕ 27 8. τοϊτον έπέν&ησαν, ών ηρχεν 8πϊά. ρΓο

τον &άνατον — εχοναιν 28 — ρ. "δ, 1 έπειόη — πόλεως οω. 8ηϊ<1.

α>ά. ΏΊοη. 1 Μάρχιον δε ρΓ»βίβΓ Β 2 ί'τερον άρα 3 ιϊ οπι. ρπιβίβΓ Β

4 τον μετρίον πλέον] τά μέτρια δέον 6 ίξηλάσ&η ρΓ&βίβΓ Β 7 παρ'] πρός

9 ποι οω. ρΓ&βΐβΓ Β τέως ί'ως] ε'ως άν δο&είη* 12 δεϊν τό σώμα

18 οϊδ' οπως 20 χαΐ οηι.* 21 β. άπαλλαγήν τινα τών 23 β. φαίνοιτ'

άν, οϊς 24 παρά] τά έχ 27 αστών] ώς τών

βπιβηά. 21 τινά (φιοά ροβί άπαλλαγην Ιια1>βηΐ οοά. ϋίοη.) ροβί χρόνον ρο-

βοίΐ Κβίβ1Εβ άαοβ 8711ιηΓ&ίο 22 ένδιαμένοναι] ετι διαμένοναι δϊηίβηίβ.

β ϋίοηΓ8. Η&1. VIII, ο. Ι,ΧΙ, 3-ΧΙν, ο. VI, 2.

75

μεγάλην συμφοράν νπολαβόντες τής πόλεως πέν&ος μέγα έποι-

ήσαντο Ιδία χαΐ δημοσία. χαΐ γνναίχες αύτών, ά νόμος έστίν

αύταις έπΐ τοις Ιδίοις τε χαΐ άναγχαίοις χήδεσι ποιεϊν, άπο&έ-

μεναι χρυσόν τε χαΐ πορφύραν χαΐ τόν άλλον άπαντα χόσμον

5 μέλασιν άμφιασμοις χρώμεναι τόν ένιανσιον έπέν&ησαν χρόνον.

ετών δέ μετά τό πά&ος δμον τούς φ' διαγεγονότων είς τόδε 3

χρόνον ού γέγονεν έξίτηλος ή τον ανδρός μνήμη, άλλ' $δεται χαΐ

υμνεϊται πρός πάντων ώς εύσεβής χαΐ δίχαιος άνήρ. δ μέν δή

χατασχών 'Ρωμαίους χίνδννος έχ τής Ούολούσχων τε χαΐ Λίχανών

10 έπιστρατείας Μάρχιον λαβούσης ήγεμόνα τοιοΰτον έσχε τέλος.

2. "Οτι Μάρχος Φουριος ό διχτάτωρ άνήρ ήν των χατά τήν ρ' 529 να

αύτήν άχμασάντων ήλιχίαν τά τε πολέμια λαμπρότατος χαΐ τά

πολιτιχά πράττειν φρονιμώτατος.

3. "Οτι οί 'Ρωμαϊοι μεγαλοπρεπεϊς. των γάρ άλλων όλίγον

15 δεϊν πάντων έν τε τοις χοινοις τών πόλεων πράγμασι χαΐ έν

τοις Ιδίοις βίοις πρός τά τελενταία των συμβαινόντων τάς

διανοίας με&αρμοττομένων χαΐ πολλάχις έχ-9ρας τε μεγάλας διά

τάς τυχούσας φιλαν&ρωπίας χαταλυομένων χαΐ φιλίας πολυ-

χρονίους διά μιχρά χαΐ φαΰλα προσχρούματα διαιρούντων, έχεϊνοι

20 τούναντίον έπΐ των φίλων ψοντο χρήναι ποιεϊν, ταις παλαιαις

εύεργεσίαις χαρίζεσ&αι τάς έπΐ τοις προσφάτοις έγχλή(μα)σιν

όργάς.

(9) Θαυμαστόν μέν δή χαΐ τοΰτο των άνδρών λέγω τό μηδενί 2

μνησιχαχήσαι τών Ίουσχλανων, άλλα πάντας άφεϊναι τούς έξα-

25 μαρτάνοντας όζημίονς. πολλφ δ' έτι τούτον &αυμασιώτερον, δ

2 ϋίοη. Η&ί. XIV, ο. III (8) 3 Ρίοη. Η&1. XIV, ο. VI (8—11)

ΕχοβΓρία 2—10 βάίάίΐ 7α ρ. 529—545

οοά. Ράτ εί 8νίά. 1 μΐγα οπι. 8ηϊά. 2—7 χαι γυναϊχες— χρόνον]
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χαϊ αϊ γυναϊχες άπο&έμεναι χρνοόν χαϊ τόν άλλον χόσμον χαϊ μέλασι άμφίοις

χρησάμεναι χαι πενθήσαααι ένιανσιον χρόνον χαϊ έτών ϊς τόδι πενταχοσίων

διαγεγονότων 8πϊά. 7 μνήμη] άββ. δηϊάαβ 9 ρωμαίοια ονολοναχων

,τ

(β. βρίΓ.) αιχανών (β. βρά.) 10 έπΐ στατιασ (β. αοο.) 11 φρονριοσ διχτα

13 πολιτιχα 7α, πολεμιχα 21 έγχλήσιν, οοττ. 7α 25 πολλω 7α, πολλά

ωά. Όίοπ. 1 νπολαβόντες είναι μέγα οτα* 3 ποιεϊν χήδεαιν 5 άμ'

φιεαμοίς Β 6 τονς φ'] τι πενταχοοίων ήδη 6 8. τοδε χρονον] τόνόε

τόν χρόνον

ίτηεηά. 2 χαϊ (αϊ) γνν. Κβίβ&β 5 τον] αντόν Κίβββϋη^ 20 ταϊς (τε) 7α

24 έξαμαρτόντας 7α

εάοα. 10 ροβί ηγεμόνα ραπο& οτα., άβίηάβ τοιοντον — τέλος ρΓο τοιούτον

τέλονς ϊτυχεν

76

ΕχοβΓρΐ& άβ νϊΓίαΐί1ηι8 βΐ νίΐϋβ

μετά τήν ΰφεσιν των έγχλημάτων αύτοις έχαρίσα(ν)το. σχοπού-

μενοι γάρ, ώς μηδέν έτι τοιοντον έν ττ) πόλει γενήσεται μηδ'

άφορμήν νεωτερισμον λήψονταί τινες, οϋτε φρονράν είς τήν

αχρόπολιν αύτων ψοντο δεϊν είσάγειν οϋτε παρά των έπιφανεσ-

τάτων άνδρών δμηρα λαμβάνειν οϋτε δπλα τούς έχοντας άφελέσ- 5

-&αι οϋτ' άλλο σημεϊον ονδέν άπιστονμένης φιλίας ποιήσαι.

3 μίαν δέ πράξιν οίόμενοι * * * απαντας τούς χατά τήν συγγένειαν

ή φιλίαν προσήχοντας άλλήλοις τήν τών άγα&ών Ισομοιρίαν,

ρ. 530 να πολιτείαν έγνωσαν τοις χρατη&εϊσι χαρίσασ&αι, πάντων μετα-

δόντες, ών τοις φύσει 'Ρωμαίοις μετήν, (10) ού τήν αύτήν διάνοιαν 10

λαβόντες τοις άξιοΰσι της Ελλάδος άρχειν ού'τ' 'Λ&ηναίοις οϋτε

4 Λαχεδαιμονίοις. τί γάρ δεϊ περί τών άλλων Ελλήνων λέγειν;

Ά&ηναϊοι μέν γε Σαμίονς άποίχονς έαντών όντας, Λαχεδαιμόνιοι

δέ Μεσσηνίους άδελφών ούδέν διαφέροντας, έπειδή προσέχρονσαν

αύτοις τι, διαλυσάμενοι τήν συγγένειαν οϋτως ώμώς έχειρίσαντο 1δ

χαΐ &ηριωδώς, έπειδή τάς πόλεις αύτων νποχειρίονς έλαβον,

ώστε μηδέ τοις άγριωτάτοις των βαρβάρων ύπερβολήν της είς τά

5 όμόφυλα παρανομίας παραλιπεϊν. (11) μυρία τοιαντα λέγειν άν τις

έχοι ταις πόλεσι ταύταις ήμαρτημένα, ά παρίημι, έπεί χαΐ τού-

των μεμνημένος άχ&ομαι. τό γάρ Ελληνιχόν ούχ όνόματι δια- 20

φέρειν τοΰ βαρβάρον ήξίονν ούδέ διαλέχτον χάριν, άλλά συνέσει

χαΐ χρηστων έπιτηδευμάτων προαιρέσει, μάλιστα δέ τφ μηδενί

των ύπέρ τήν άν&ρωπίνην φύσιν άλλήλονς παρανομεϊν. δσοις

μέν οϋν τά έπΐ πλεϊον ύπήρξεν έν τβ φύσει, τούτονς οίμαι δεϊν

λέγειν "Ελληνας, δσοις δέ τάναντία, βαρβάρονς. χαΐ τάς μέν 25

6 έπιειχεις χαΐ φιλαν&ρώπονς διανοίας τε χαΐ πράξεις αύτων

Έλληνιχάς εϊναι λογίζομαι, τάς δέ ώμάς χαΐ &ηριώδεις άλλως τε

χάν περί συγγενεϊς τε χαΐ φίλονς γίνωνται, βαρβαριχάς. Τουσ-
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χλανοί μέν δή πρός τψ μηδέν άφαιρε&ήναι των σφετέρων άλού-

σης της πόλεως, άλλά χαΐ τά τών χεχρατηχότων άγα&ά προσλα- 30

βόντες άπηεσαν.

4. "Οτι Σολπίχιος 'Ροΰφος έπίχλησιν άνήρ ήν έν τε ταις

4 ϋίοη. Η&1. XIV, ο. VII (11 ϊ. ί.)

ωά. Ρ«ί'. 1 έχαρίσατο, οογγ. 7α 21 ι'/ξίονν (βίο) 27 ωμάα (β. βρϊΓ.),

8βά. μ ϊ. γ. 28 συγγενεια (β. »οο.), ββά ϋΙΐβΓπηϊ α ϊ. Γ. τονοχλαν οι

εηιαιά. 2 ώς] πώς Ν&1>βΓ, αη οπως'ί 3β&(Α>ν 7 οίόμενοι * * ·] οίόμενοι

(συνέχειν) (νβ1 8ίχαΪίβ ςπϊά) Κα αάη. ρ. 74, αη (χα&ομιλεϊν)Ί ίβΛοογ 21 χά-

ριτι 7α αάη. ρ. 75 22 μηόεν Κβίβ^β 23 (είς) αλλήλονς Κβίβίίβ, (πρός)

αλλ. Κίβ88ίίη^ 24 το] ταντα Κβίβ1ίβ, τάδε ΚπιβββΓ 28 γένωνται Κίββδ1ίη£

30 αλλά Μ. ΚβίβΙίβ

β ϋίοη)Γ8. ΗαΙ. 1. XIV, ο. VI, 2-ο. νΠ βί β 1. XVII βί ΧνίΠ, ο. IV, 1—5. 77

πολεμιχαις πράξεσιν έπιφανής χαΐ πολιτείας προαίρεσιν έζη-

λωχώς τήν διά μέσον.

5. "Οτι Ποστόμιος ό ϋπατος της διαδοχής αντον έγγισάσης

μέγα φρονων έφ' έαντψ της τάξεως τον γένους ένεχα χαΐ δτι 2

5 διτταις νπατείαις ήδη χεχοσμημένος ήν. έφ' οις ό συνύπατος ρ. 533 να

αύτον χατ' αρχάς μέν ώς άπελαννόμενος των ΐσων ήγανάχτει χαΐ

πολλάχις έπΐ της βονλής τά δίχαια πρός αύτόν έλεγεν. ΰστερον

δέ συγγνούς έαντψ χατά τε προγόνων δγχον χαΐ φίλων πλή&ος

χαΐ χατά τάς άλλας δννάμεις έλάττονα ίσχύν έχοντι (δημοτιχός

10 γάρ ήν χαΐ των νεωστί παρελ&όντων είς γνώσιν) εΓξε τψ συνυ-

πάτψ χαΐ παρεχώρησε τον Σαννιτιχοΰ ποΜμον τήν ήγεμονίαν.

πρωτον μεν δή τοΰτο διαβολήν ήνεγχε τψ Ποστομίψ χατά πολλήν 3

αύ&άδειαν γενόμενον χαΐ έτερον αϋ&ις έπΐ τούτω βαρύτερον

ή ώς χατά 'Ρωμαίων ήγεμόνα. έπιλεξάμενος γάρ έχ τής έαντον

1δ στρατιάς περί τούς δισχιλίους άνδρας είς τους Ιδίους αγρούς

άπήγαγεν, οίς άνευ σιδήρον δρυμόν έχέλευσε χείρειν. χαΐ μέχρι

πολλοΰ χατέσχε τούς άνδρας έν τοις άγροις, &ητων έργα χαΐ

-&εραπόντων νπηρετοΰντας. (16) τοσαύτη δέ αύ&αδεία πρό τής έξό- 4

δον χρησάμενος έτι βαρύτερος έφάνη τοις χατ' αύτήν τήν στρα-

20 τηγίαν έπιτελεσ&εϊσι χαΐ παρέσχε τβ βονλβ χαΐ τψ δήμψ μίσους

άφορμάς διχαίον. τον γάρ νπατεύσαντα τψ πρόσ&εν ένιαντψ

χαΐ νιχήσαντα Φάβιον Σαννιτών τούς χαλονμένους Πέντρους τής

βουλής ψηφισαμένης μένειν έπΐ τον στρατοπέδον χαΐ τήν άν&ύ-

πατον άρχήν έχοντα πρός τήν μερίδα των Σαννιτων πολεμεϊν,

25 γράμματα πέμπων έχχωρεϊν έχ τής Σαννίτιδος έχέλευσεν, ώς

αύτψ μόνψ τής ήγεμονίας προσηχούσης. χαΐ πρός τούς άποστα- δ

λέντας ύπό των σννέδρων πρέσβεις άξιονντας μή χωλύειν τόν

δ ϋίοη. Η»1. ΧνΠ βί XVIII, ο. IV (XVI, ο. 15. 16)

οοά. Ρβίτ. (β/ 8πίά.) 3—21 διχαίον. 8ηίά. ν. IIοστόμιος ίηίΐίο ρ&πϊππι
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πηιίαίο 5 νπατείαιο Ρ, ββά ίί ϊ. Γ. 8 8. πλήθος χαϊ 7α, χαϊ πλ',&οσ Ρ, πλή-

θος οω. 8ηϊ<1. 11 Σαννιτιχον οτα. 8ηΜ. 12 πρώτον — ήνεγχε] χαϊ τοϋτο

ήνιγχε διαβολήν 8αϊά. πρωντον Ρ 13 αν&άδειαν δπϊά., αύ&ανδιαν Ρ χαϊ —

τούτω] ιτερον δε 8ηϊά. 14 ήγεμόνα γενόμενον 8ηϊά. 16 β. μέχρι πολλοί)

οβο. 8ηϊά. 18 τοσαύτν — 20 έπιτελεσθεϊσι χαϊ] χαϊ άλλα πλεϊστα οσα βα-

ρύτατα διαπραξάμενος δπϊά. 18 ανθαδείαι Ρ, 8βά ει ϊη οογγ. 20 τή βον>.§

χαϊ οπι. δπϊά. 21 διχαίον] άββ. 8πίά.

αηεηά. 4 τ«ξεως] τ' αξιώσεως να 16 άνεν σιδήρον άβ1. 8πιίΐ 19 ατρα-

τιανί να, στρατε!αν νηί£. 22 Φάβιον ροβί IIέντρους ίπιη8ρο8Τίίΐ Κίβ88ίίη^

24 πρός (ταύτην) Κβίβ1ίβ

78 ΕχοβΓρί& άβ νίΓίηΐί&ηδ βί νίίϋβ

άν.&ύπατον έπΐ τοΰ στρατοπέδον μένειν μηδ' άντιπράττειν τοις

έψηφισμένοις ύφ' έαντών, νπερηφανονς χαΐ τνραννιχάς έδωχεν

άποχρίσεις, ού τήν βονλήν άρχειν έαντοΰ φήσας, έως έστίν

6 ϋπατος, άλλ' αύτόν τής βονλης. άπολύσας δέ τούς πρέσβεις

έπΐ τον Φάβιον ήγε τήν στρατιάν, ώς εί μή βούλοιτο έχων δ

παραχωρεϊν της άρχής, τοις δπλοις προσαναγχάσων. χαταλαβών

ρ. 534 να δέ τοΰτον Καμινίψ πόλει προσχα&ήμενον έξέπλευσεν έχ τοΰ

στρατοπέδον χατά πολλήν ύπεροψίαν τών άρχαίων έ&ισμών χαΐ

δεινήν ύπερηφανίαν. Φ άβιος μέν αύτοΰ εϊξας τβ μανία της

ήγεμονίας έξεχώρησεν. 10

6. Ότι ό αύτός Ποστόμιος πρώτον μεν τό Κάμινον έχ

πολιορχίας χαταλαμβάνει, χρόνον ού πολύν έν ταις προσβολαις

διατρίψας' έπειτα Ούενονσίαν πολνάν&ρωπον χαΐ άλλας πόλεις

πλείστας δσας, έξ ών μύριοι μεν έσφάγησαν, έξαχισχίλιοι δέ χαΐ

2 σ' τά δπλα παρέδοσαν. ταΰτα διαπραξάμενος ούχ δπως χάριτος 15

ή τιμής τινος ήξιώ&η παρά τής βονλής, άλλά χαΐ τήν προνπάρ-

χονσαν άξίωσιν άπέβαλεν. αποστελλομένων γάρ είς μίαν των

άλονσών ύπ' έχείνον πόλεων τήν χαλονμένην Ούενονσίαν δισμν-

ρίων έποίχων, έτεροι τής άποιχίας ηρέμησαν ήγεμόνες, ο τήν

πόλιν έξελών χαΐ τήν γνώμην τής άποστολής τών χληρούχων είσ- 20

3 ηγησάμενος ούδέ ταύτης άξιος έφάνη τής τιμής. (18) εί μέν οϋν

σώφρονι λογισμψ τά συμβάντα ήνεγχεν χαΐ τό χαλεπόν τοΰ σννε-

δρίον λόγων τε χαΐ έργων χρηστών &εραπείαις έπράννεν, ούδε-

μιας έτι συμφοράς είς άτιμίαν φερούσης έπειρά&η. νΰν δέ άγαναχ-

τών χαΐ άντιχαλεπαίνων τάς τε ωφελείας, άς έλαβεν έχ τών 25

πολεμίων, άπάσας τοις στρατιώταις έχαρίσατο χαΐ πρ]ν άπο-

σταλήναι τόν διάδοχον τής άρχής άπέλυσεν άπδ τών σημείων

τάς δννάμεις χαΐ τελεντών, δν οϋτε βονλή * * * σννεχώρησεν

4 αύτψ '&ρίαμβον, άπό τής έαντοΰ γνώμης χατήγαγεν. έφ οίς
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απασι έτι μείζονος έξ απάντων μίσονς έχχαν&έντος, άμα τω 30

6 Όίοη. Η&1. XVII βί XVIII, ο. V (XVI ο. 17. 18)

οοά. Ρ«>. 1 άντιπράττειν να, άν ίίοάττειν 2 εαυτών να, εαντώι

εδωχεν να, εδωχαν 5 ει μη να, ημή (β. βρϊΓ.) 7 χαμινϊωι 9 δινην

11 χάμινον (βίο, δβά ν»Ιάβ βχοίβίηπι) 13. 18 ονενοναίαν (β. βρϊΓ.) 28 οντε

βονλή να, 7,'γϊ (β. βρϊΓ.) βονλήι

αηεηά. 7 Κομινίψ βί 11 Κομίνιον να 1 έξέπλενοεν] έξίχλεισεν να &άπ.

ρ. 76, έξήλααεν Κβίβ^β, έξεπίεοεν 3&βιΑ>γ 9 Φάβιος μεν ονν αχΛ χαϊ Φάβιος

μεν Κβίβ1ίβ βοίο^απηπι ο0ΓΠ£βη5 23 ονδεμίας (αν) Κίββδίϊη£ 28 οντε (η)

βονλή (οντε ο δήμος) Κβίβ1ίβ 30 απασιν να

β ϋίοηνβ. Η&1. 1. XVII βί XVIII, ο. IV, 5 - ο. V, 4 βί β 1. XVI, ο. IV (8). 79

παραδονναι τήν άρχήν τοις με&' έαντόν νπάτοις είς δίχην ύπά-

γεται δημοσίαν ύπό δνεϊν δημάρχων. χαΐ χατηγορη&είς έν τψ

δήμψ πάσαις ταις φύλαις χαταχρίνεται, τίμημα της είσαγγελίας

έχούσης χρηματιχόν πέντε μνριάδας άργυρίον.

5 7. "Οτι, φησί Λιονύσιος, μιας έτι μνησ&ήσομαι πράξεως πο- ρ. 537 να

λιτιχής άξίας νπό πάντων άν&ρώπων έπαινεϊσ&αι, έξ ής χατα-

φανες έσται τοις "Ελλησιν, δσον ήν τό μισοπόνηρον έν τβ 'Ρώμη

τότε χαΐ πρός τούς παραβαίνοντας τά χοινά νόμιμα της άν&ρω-

πίνης φύσεως άμείλιχτον. Γάιος Λαιτώριος Μέρχος έπίχλησιν 2

10 έπιφανής χατά γένος χαΐ χατά τάς πολεμιχάς πράξεις ούχ ά^εν-

νής, ένός των ταγμάτων χιλίαρχος άποδειχ&είς έν τψ Σαννιτιχψ

πολέμψ, νεανίαν τινά τών όμοσχήνων διαφέροντα τήν όψιν έτέρων

μέχρι μέν τινος έπει&εν έαντψ χαρίσασ&αι τήν τον σώματος

ώραν έχόντα' ώς ί' ονιε δωρεαις οΰτ' άλλη φιλαν&ρωπία τό

15 μειράχιον ήλίσχετο, χατέχειν τήν έπι.&υμίαν άδύνατος ών βίαν

προσφέρειν έπεβάλετο. περιβοήτον δέ της άχοσμίας τον ανδρός 3

απασι τοις έπΐ στρατοπέδον γενομένης, χοινόν άδίχημα της

πόϊ'εως εϊναι νομίσαντες οί δήμαρχοι γραφήν άποφέρονσι χατ'

αύτον δημοσία. χαΐ ό δήμος άπάσαις ταις ψήφοις τοΰ ανδρός

20 χατέγνω, τίμημα δίχης όρίσας &άνατον, ούχ άξιών είς έλεύ&ερα

σώματα χαΐ προπολεμοΰντα της των άλλων έλευ&ερίας τους έν

ταις άλλαις όντας άρχαις νβρίζειν τάς άνηχέστονς χαΐ παρά

φύσιν τοις άρρεσιν ύβρεις.

7 ϋίοη. Η&1. XVI, ο. IV. V (8. 9)

ωά. Ρείτ. (βί 8νίά.) 1 έαντόν (βίο) 4 έχονσης να, ϊχονσαν 5—ρ. 80, 19:

8πϊά. ν. Γάιος Λαιτώριος, ταχάο τα. 1>Γβνβ οοηίταοίο 5 Ρ 8 χαΐ

τό πρός 8ηίά. χοινά χαι νόμ. διιϊιί. 9 άμείλιχτον διιΜ. (να), αμεί-

λιχτα Ρ μέρχοο Ρ, Μάρχος 8ηϊά. 10 άγενησ Ρ 17 γενομένης 8ηϊά.

(να), γινομίνοιο Ρ 20 θάνατον διιϊά. (7α), θανατον Ρ οχχ άξιων 8ηίά.
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(7ο), οΐχάξιον Ρ

ΐτηβηά. 2 δνοϊν να 5 ββίο^απι 7 αηίβ ροΙο^.ίλ 5 βί 6 ϊηίυπα ροβυϋ Αη-

ρβ1ηβ Μ&ίηβ, Ώχοηχίύχ ΚαΙίοατηαΜβί Κοτηαηαηιπι Αη(ϊανΛίαίνηι ρατε Ηαβ(βηηβ

άβήάεταία ηνηε άεηίανε ορε ωάίοηηι Αηώνοήαηοτντη αναηίυ,ηι Ιίαιϋ τΐεΗίνΛα

(Μβάίοί&ηϊ 1816) ρ. 88, ςηβπι ϊη βηίβ βάίΐίοηϊβι» ββοηίί βηηί Κίβ881ίη^ βί 3&-

οοΙ>ν, ηπ11ίβ Γ&ίϊοηϋιηΒ ίκ1ϋίίδ ηοςηβ βααάβηίβ οπϋηβ βχοβΓρΐοΓηπι Απι1>Γβ8ϊαηοπιπι

9 αρνά ναΙεήχιτ η Μαχ. (VI, 1,11) Μ. Σαβίοηηε Μετρπε άκΟητ: να αάη. ρ. 76

17 έπΐ (τοϋ)ατρ. να 19 δημοσίαν Κβίβ1ίβ 21 β. έν ταϊς (ατρατηγίαις χαΐ ταϊς)

άλλαις όντας άρχαϊς Κβίβ1ίβ, έν μεγάλαις όντας άρχαϊς 8πιίΐ, έν ταϊς τιμαϊς

όντας (χαΐ) άρχαϊς 3&οο\>γ, έν ταϊς άρχαϊς όντας Κοο8

80

ν (9) Έτι δέ τούτον &αυμασιώτερον έπραξαν ού πολλοίς πρό-

τερον χρόνοις, χαίτοι περί δοΰλον σώμα γενομένης της ύβρεως.

ένός γάρ των παραδόντων Σαννίταις τό στρατόπεδον χιλιάρχων χαΐ

νπό ζυγόν ύπελ&όντων Ποπλίον υίός, ών έν πολλβ χαταλειφ&είς

πενία, όάνειον ήναγχάσ&η λαβεϊν είς τήν ταφήν τον πατρός, ώς 5

έρανισ&ησόμενος νπό τών συγγενών. διαψευσ&είς δέ της έλπίδος

άπήχ&η πρός τό χρέος της προ&εσμίας διελ&ούσης, χομιδ.β νέος

2 ών χαΐ τη όψει ώραϊος. ούτος τά μεν άλλα νπηρετών, δσα

δούλους δεσπόταις νόμος ήν, ήνείχετο. τήν δέ τον σώματος ώραν

χαρίσασ&αι χελευόμενος ήγανάχτει χαΐ μέχρι παντός άπεμάχετο. 10

. 538 να πολλάς δέ δια τοντο μαστίγων λαβών πληγάς έξέδραμεν είς τήν

άγοράν χαΐ στάς έπΐ μετεώρον τινός, έν&α πολλούς έμελλε της

υβρεως λήψεσ.&αι μάρτυρας, την τε άχολασίαν τον δανειστον

3 διηγήσατο χαΐ τών μαστίγων τούς μώλωπας νπέδειξεν. άγαναχ-

τήσαντος δέ τοΰ δήμον χαΐ δημοσίας όργης άξιον ήγησαμένον 15

τό πράγμα, [χαΐ τήν χρίσιν] χατηγορούντων τήν είσαγγελίαν τών

δημάρχων, ώφλε &ανάτον δίχην. χαΐ δι έχεϊνο τό πά&ος άπαν-

τες οί δουλω&έντες πρός τά χρέα 'Ρωμαϊοι νόμψ χυρω&έντι τήν

άρχαίαν έλευ&ερίαν έχομίσαντο.

8. "Οτι Κλεινίας ό Κροτωνιάτης τύραννος ών άφείλετο χήν 20

έλεν&ερίαν ταις πόλεσι, φυγάδας ά&ροίσας έχ παντός τόπον

χαι δούλονς έλευ-&ερώσας. οις τήν τνραννίδα χρατννάμενος τούς

έπιφανεστάτονς Κροτωνιατών ους μέν άπέχτεινεν, ονς δέ έξέ-

βαλεν έχ της πόλεως. Άναξίλας δέ 'Ρηγίνων τήν άχρόπολιν

χατελάβετο χαΐ πάντα τόν τοΰ βίον χρόνον χατασχών Λεόφρονι 25

τψ παιδί τήν άρχήν χατέλειπε. χαΐ άλλοι τούτων δνναστείας έν

ταις πόλεσι χατασχενάσαντες πάντα τά πράγματα διέφ.&ειραν.

2 (5) ή δέ τελενταία τε χαΐ πασών μεγίστη χάχωσις άπάσαις ταις

8 ϋίοη. Η&Ι. XX, ο. VII (XIX ο. 4. 5)
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βοά. Ράτ. (βί 8ηίά.) 1 8. ϊτι — ^ρόνοις] άλλο &ανμααιώτατον 8ηίά. έπρα-

ξαν Ϋα, ϋπραξεν Ρ 4 χαταλειφ&είς 8αϊά. οοά. &Ιϊς[ηοί; (Υα), χαταληφ&εισ Ρ

5 εϊς— πατρός οτα. Βχάά. 11 μαστίγων Ρ, 8βά ι ί. Γ. 12 8. ϊν&α —μάρ-

τνρας οτα. 8ηϊά. 15 ηγησαμένον δπϊά. οοά. ρίβπςαβ (7α), ηγησαμένων 8ηίά.

οοά. Ε, ηγησαμένησ (β. βρίτ.) Ρ 16 χαι την χρίσιν οτα. 8ηϊά. 17 ώφλε 8ηϊά.

(7α), ώφλημα Ρ 18 την οτα. 8ιπά. 19 έχομίσαντο] άββίηίί 8ηίθ.

τ

20 σχλεινίαα, 8βά ίη ηιβΓ£. χλεινιαα (β. αοο.) χροτωνια

βπιβηά. 4 Ζ)ϊβ7ψ««>» IIοπλιλίον βοηρβΐβββ ΙΛνναε VIII 28 άοαί: ^&-

οοΙ>^ αν] ώς Κβίβ1ίβ 16 ακί την χρίσιν ακί την είααγγελίαν άείεηάνΛη

νχάείατ: Κβίβ1ίβ; χαϊ την χρίσιν οηπι 8πϊά& άβ1. Λοοη? 21 τ ας πόλεις Κβίβ1ίβ

26 χατέλιπε Κβίβ1ίβ («πό> τούτων ϊ'α

β ϋίοη^β. Ηα1. I. XX, ο. V- ο. VIII, 2. 81

πόλεσιν ή Λιονυσίον τυραννίς έγένετο τοΰ χρατήσαντος Σιχελίας.

διέβη γάρ είς Ιταλίαν έπΐ 'Ρηγίνους Λοχρων έπιχαλεσαμένων, οις

'ήσαν οί 'Ρηγϊνοι διάφοροι. χαΐ συνελ&όντων έπ' αύτόν Ιταλιω-

τών δννάμεσι μεγάλαις, συνάψας μάχην άπέχτεινε συχνούς χαΐ

5 πόλεις αύτών δύο χατά χράτος έξεϊλεν. εϊτ' αϋ.&ις έτέραν 3

ποιησάμενος διάβασιν Ίππωνιεϊς άνέστησεν έχ της έαντων, οΰς

άπήγαγεν είς Σιχελίαν, χαΐ Κροτωνιάτας έξεϊλε χαΐ 'Ρηγίνους χαΐ

διετέλεσεν έτη ιβ' τούτων τυραννών τών πόλεων. έπει&' οί μέν

τόν τύραννον δεδιότες τοις βαρβάροις αντούς ένεχείριζον, οί δέ

10 ύπ έχείνων πολεμαύμενοι τψ τυράννψ τάς πόλεις παρεδίδοσαν'

νφ' δτον δέ πάσχοιεν, άεΐ χαχώς δυσχεραίνοντες Εύρίπον δίχην

ττ)δε χαΐ τβδε πρός τό σνντυχόν έτράποντο.

9. "Οτι Πύρρος διέβη τό δεύτερον είς Ίταλίαν, ού χωρούν- ρ'

των αύτψ τδ>ν έν Σιχελία πραγμάτων χατά νονν διά τό μή

15 βασιλιχήν φανήναι τήν ήγεμονίαν αύτον ταις έπιφανεστάταις

πόλεσιν, άλλά δεσποτιχήν. είσαχ&είς γάρ είς Συραχούσας ύπό

τε Σωσιστράτον τοΰ χρατοΰντος τής πόλεως τότε χαΐ Θοίνωνος

τον φρουράρχου, παραλαβών παρ' έχείνων τά χρήματα χαΐ ναΰς

χαλχεμβόλους όμοΰ τι σ' χαΐ πάσαν νφ' έαντψ ποιησάμενος

20 Σιχελίαν πλήν Λιλυβαίον πόλεως, ην έτι μόνην Καρχηδόνιοι

χατεϊχον, είς αύ&άδειαν τυραννιχήν έτρέπετο. (7) τάς τε γάρ ούσίας

τών Άγα&οχλέους οίχείων ή φίλων άφαιρούμενος τούς παρ'

έχείνον λαβόντας τοις έαντον φίλοις έχαρίσατο χαΐ τάς μεγίστας

έν ταις πόλεσιν άρχάς τοις Ιδίοις ύπασπισταις χαΐ λοχαγοις

25 προσένεμεν, ού χατά τούς έπιχωρίους έχάστης πόλεως νόμονς

ούδ' είς τόν είω&ότα χρόνον, άλλ' ώς αύτψ φίλον ήν. δίχας τε 2

χαΐ αμφισβητήσεις χαΐ τάς άλλας πολιτιχάς οίχονομίας άπάσας

τάς μέν αύτός διήτα, τάς δέ τοις περί τήν αύλήν άναστρέφειν

χαΐ διαχρίνειν άπεδίδου, άν&ρώποις ού&εν έτερον όρώσιν ή δτι
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30 μή χερδαίνειν χαΐ χα&ηδνπα&εϊν τάς εύπορίας, χαΐ διά ταΰτα

πάντα βαρύς ταις ύποδεξαμέναις πόλεσιν (χαϊ) μισητός ήν.

9 ϋίοη. Ηβ1. XX, ο. VIII (XIX ο. 6-8)

α>ά. Ρβϊτ. (εί 8ηίά.) 1 (ωνίαον, ββά ίη πιμ'£. όωννοίον 3 αϋτον, ββά ο

ϊ. γ. 13—21 έτρέπετο: 8ιιϊά. ν. IIυρρος 15 β. αυτον — πο'λβσιν οπι. 8ηϊά.,

ςηϊ ταϊς πόλεσιν ροβί δεσποτιχήν Ιια1>βί 16 συραχον/ (β. εοο.) Ρ 17 τοΰ

οπι. 8ηϊά. 18 τα οτα. Βτάά. 21 αϋ&άδειαν 8πΜ. (7α), α.ί&ανδιαν (βίο) Ρ

τάς τε — ρ. 82, 14 νήοον ρι&βίβπηίβίί 8πίά. ονσίας 7α, θυοίαο

ετηεηά. 21 έτράπετο Κβίβ1ίβ 25 προσένειμεν 7α 29 η άβ1. Κβίβ1ίβ

31 χαϊ &Αά. Κβίβίίβ

Οοη$(αηϋηίβο1ιβ ΕχββΓρίβ Π. 1. 6

82 ΕχοβΓρΐ& άβ νίΓίηίϊΙ>η8 βί νίΐϋβ

3 (8) αΐσ&όμενος <51 ύπούλως ή'δη πολλούς πρός έαντόν έχοντας εις τε

τάς πόλεις φρονράς είσήγε, πρόφασιν ποιούμενος τόν άπό Καρ-

χηδονίων πόλεμον. χαΐ τούς έπιφανεστάτονς άνδρας έξ έχάστης

πόλεως συλλαμβάνων άπέχτεινεν, έπιβονλάς χαΐ προδοσίας εύρη-

χέναι ψευσάμενος, έν οις ήν χαΐ Θοίνων ό φύλαρχος, δς υπό 5

πάντων ώμολόγητο πλείστην σπουδήν χαΐ προ.-9υμίαν εις τε τήν

διάβασιν αύτ6ίν χαΐ τήν παράληψιν τής νήσον παρεσχήσ&αι.

χαΐ γαρ ύπήντησεν αύτψ ναντιχόν στόλον άγων χαΐ τήν έν ταις

4 Συραχούσαις νήσον, ήν αύτός έχράτει, παρέσχεν. έπιχειρήσας δέ

ρ. 542 Κα χαΐ Σωσίστρατον συλλαβεϊν διήμαρτε τής έλπίδος, προαισ&ομένον 10

τήν έπιβονλήν τοΰ άνδρός χαΐ φυγόντος έχ τής πόλεως. άρξα-

μένων δέ ταράττεσ&αι τών πραγμάτων αύτψ, χαΐ ή τών Καρχη-

δονίων πόλις χαιρόν έπιτήδειον είληφέναι νομίζονσα πρός άνά-

χτησιν τ&ν άπολωλότων χωρίων στρατιάν άπέστειλεν έπΐ τήν νήσον.

10. Ότι άμηχανοΰντα τόν Πύρρον χαΐ πόρονς παντοδαποίς 15

έπιζητοΰντα όρώντες αύτόν οί χάχιστοι χαΐ άνοσιώτατοι των φί-

λων, Εύήγορος Θεοδώρον χαΐ Βάλαχρος Νιχάνδρον χαΐ Λείναρχος

Νιχίον, τών ά&έων χαΐ έξαγίστων δογμάτων ζηλωταί, πόρον

ύποτί&ενται χρημάτων άνοσίων, τούς ίερούς άνοιξαι τής Περσε-

2 φόνης &ησανρούς. ήν γαρ Ιερόν έν τβ πόλει ταύτη δγιον χαΐ 20

πολύν χρυσόν έχ παντός τοΰ χρόνον πεφυλαγμένον ά&ιχτον έχον,

έν ψ χρυσός τις άβυσσος, άόρατος τοις πολλοίς χατά γής χείμε-

νος. ύπό τούτων έξαπατη&είς τών χολάχων, χαΐ τήν άνάγχην

χρείττονα παντός ήγησάμενος * * * τήν γνώμην άνδράσι διαχόνοις

τής ίεροσυλίας έχρήσατο. χαΐ τόν έξελ&όντα χρυσόν έχ τοΰ ίεροΰ 25

10 ϋίοη. Ηα1. XX, ο. IX. Χ. XII § 1 βί 2 (XIX ο. 9—11 βί 13)

ι

οοά. Ρύτ. (βί 8κίά.) 2 πρόφασιν 7α, πρόφααι 12 αντψ βοπρβί, ου Ρ,

ομ. 7α 13 άνάχτησιν 7α, ανάχτησι (8.βρίΓ.) 15—83, 3 άπεδείξατο: 8ηίά. ν.
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IIυρρος 15 δτι— IIνρρον] αμηχανοΰντα Λ αντον 8ηίά. (V. αά. ρ. 81, 211

17 βαλαχροσ (β. αοο.) Ρ Δείναρχος 8ηϊά. (7α), όηναρχοσ (β. εμ.) Ρ 18 ^ξα-

γίατων 8ηϊά\ (7α),' έξαιγίπτων Ρ 20 έν — χαϊ οω. 8ηϊά. 21 1/ον Ρ,

ββά. ο ϊ. γ. 25 έξελθόντα οπι. 8αϊά. έχ τον ιερον οπι. 8ηϊά.

ετηβηά. 5 ήν οπι. 7α φρούραρχος 7α &άη. ρ. 76. 15 β. αηί τόν IIνρρον

&αί αυτόν άβΙ. Κβίβ1ίβ, βο1β£&πππι οοΓπ^βηβ 19 άνόσιον Κβίβ&β 20 £ν τ?]

πάλει ταίτξ] Σοοήβ βο., οί. Αρρ. 8ατηη. 12, Ο&ββ. Όϊο &τα<)τη. 40, 48, ς[η& άβ

ηΛβ βίηβ άηίπο ρ&πίο αηίβ ββπηο ίπβπιί &ρηά ϋίοη^β.; ίπι8ίΓ& ί^ίΐιιΓ πάνυ ρΓο

ταύτ% ΚβίΛβ 24 χρείττονα πάντως (είναι νομίαας, τοϊς εία)ηγησαμένοις 7α

»άη. ρ. 76, χρείττονα παντός ^γησάμενος (πράγματος τοϊς είσηγησαμένοις)

Κίβ8ΒΙϊη^, χρείττονα παντος ηγησάμενος (μιαροις) ΒβΓη1ιαΓά>' 25 έξαχ&έντα

δίνβ έξενεχ&έντα Κβίβ1ίβ, ονλη&έντα ΝαηβΓ

β ϋίοη?8. Η&1. 1. XX. ο. VIII, 3 — ο. Χ, 2.

83

ναυσίν εν.&έμενος μετά των άλλων χρημάτων άπέστειλεν είς Τά-

ραντα, πολλής μεστός εύ&υμίας γενόμενος. (10) ή δέ διχαία πρόνοια

την αντής δύναμιν άπεδείξατο. ώς γάρ άνήχ&ησαν αΐ νήες άπό

τον λιμένος, την μεν άπόγειον αϋραν λαβοΰσαι προέχοψαν'

5 άνεμος δέ έναντίος γενόμενος χαΐ δι' δλης ννχτός χατασχών άς

μέν χατέχλυσεν, άς δέ είς τόν τής Σιχελίας πορ&μόν έξέβαλεν,

έν αίς δέ παρεχομίζετο τά άνα&ήματα χαΐ ό προσενεχ&είς έχ τών

ανα&ημάτων χρυσός, έπΐ τους Λοχρους έξώχειλεν αίγιαλούς. χαΐ

τούς μέν πλέοντας έν αύταις έν τβ παλΐρροία των χυμάτων

10 χαταχλυζομένονς διέφ&ειρεν, τά δέ ίερά χρήματα διασπασ&εισων

των νεων έπΐ τάς έγγιστα των Λοχρών &ϊνας έξέβρασε. δ δέ 2

βασιλεύς χαταπλαγεις άπαντα τόν χόσμον χαΐ τούς &ησανρούς

άπέδωχε τβ .&εψ, ώς παραιτησόμενος αντής διά τούτων τόν χόλον'

Νήπιος, ούδέ τό ηδει, δ πείσεσ&αι έμελλεν. ρ

15 Ού γάρ τ αίψα &εών τρέπεται νόος αίέν έόντων,

ώς Όμήρψ εϊρηται. άλλ' έπειδή των ίερών έτόλμησεν άψασ&αι 3

χρημάτων χαΐ πόρον νπο&έσ&αι πολέμων, άνόνητον έποίησε

τήν έννοιαν αύτοΰ τό δαιμόνιον, ίνα παράδειγμα χαΐ παίδευμα

πασιν άν&ρώποις γένοιτο τοις με&' έαντόν.

20 (11) ζ/ία τοντο χαΐ νπό 'Ρωμαίων ήττή&η δ Πύρρος χατά χράτος. χ

ού γάρ στρατιά τις φαύλη χαΐ άνάσχητος ήν αύτψ, άλλ' ή

χρατίστη των τότε ούσών έν "Έλλησιν χαΐ πλείστονς άγωνισα-

μένη πολέμονς, ούδέ πλή&ος άνδρών των τότε παραταξαμένων

όλίγον, άλλ' δσον χαΐ τριπλάσιον εϊναι, ούδέ στρατηγός τών

2ό έπιτνχόντων τις, άλλ' δν άπαντες όμολογοΰσιν μέγιστον γενέ-

σ&αι των χατά τήν αύτήν ήλιχίαν άχμασάντων στρατηγών, ούδέ 2

τόπον φύσις άνισος οϋτε έπιχονρία τοις έτέροις ή άφιξις αίφνί-

διος ούτε άλλη τις συμφορά χαΐ πρόφασις άπροσδόχητος έπιπε-
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ωά. Ρατ. <βί 8νίά.) 1 μετά — χρημάτων οτα. 8ηϊά. ταραν (β. άσο.) Ρ

2 πολλής — γενόμενος οπι. 8ηϊά. 3 αντής 8ηϊά. (Κίβββίίη^), αντήο Ρ

άπεδείξατο . ένανάγησαν γαρ αι νήες, χαϊ 6 χρυοός άπεδό&η είς τό ιερόν: άβ-

ο,,,

8ϊηίί 8ηίά. 4 λημεν (β. αοο.) ροβί απογειον 2 Ιίΐΐ. βπι8. 13 απβδωχε

— 15 έόντων: 8πίά. ν. παραιτησό μεν ο ς 13 άπέδωχε τόν χρνσόν, οπιίββο

τ% &εψ, 8ηϊά. αντής διά τούτων] τοΰ θ.εον δι αντον 8ηϊά. 15 έόντων:

άββίηϋ 8ηίά. 19 ροβί εαντόν βραίϊηπι ίτίιιπι Ιίΐί. 26 ονδε 7α, οΰτε

ετηεηά. 8 Λοχρών 0πι8Ι>βΓ^βΓ 11 ίξέβρασεν 7α 13 τοντο 7α 14 8.:

00788. III 146 8. 14 ο ο υ πείοεο&αι Οάγ»8. 1. 1. 23 8. τών άντιπαρα-

ταξαμένων ϊλαττον ΗβΓίΙβίη 27 ετέροις] έχ&ροϊς 7α αάη. ρ. 76, έπιχονρίας

τοις ετέροις άφιξίΐ Β,βί8ίίβ

6*

84 Εχο. άβ νίΓί. βί νίΐϊίβ β ϋίοη?8. Η&.1. 1. XX, ο. Χ, 2 —ο. XII, 2.

σονσα σννέτριψεν τά Πύρρον πράγματα, άλλ' ό τής άσεβη&είσης

-&εάς χολός, δν ούδ' αντός ήγνόει Πυρρος, ώς Πρόξενος ό

συγγραφεύς ίστορεϊ, χαΐ αύτός ό Πύρρος έν τοις Ιδίοις ύπομνή-

μασι γράφει. (13) έν γαρ τη ννχτί, έν την στρατιάν έμελλεν άπάξειν

έπΐ τό όρος, έδοξε χατά τονς ϋπνους έχπεσεϊν αύτοΰ τούς πλείονας 5

όδόντας, χαΐ πλή&ος αίματος έχ τοΰ στόματος φέρεσ&αι. ταραχ-

&είς δέ διά τήν όψιν χαΐ μεγάλην έσεσ&αι συμφοράν μαντευό-

μενος έβούλετο έπισχεϊν τήν ήμέραν έχείνην, ούχ ίσχυσε δέ

νιχήσαι τήν πεπρωμένην, έναντιονμένων τών φίλων πρός τήν

άναβολήν χαΐ μή με&εϊναι τόν χαιρόν έχ των χειρων άξ,ιούντων, 10

τέλος τής Ιστορίας Λιονυσίον 'Λλιχαρνησσέως.

ωά. Ρϊχκ 3 ουγραφενο 4 στρα

ωά. ΣΗ,οη. (βχο. Απι&Γοβ. αβ Αη^βίο Μαίο βά., ν. &ά ρ. 79, 5) 5 πΜους

ΐάου. αιηι (χο. Αηώτοβ. ωΙΙαίνι 4 ροβί γράφει άηα8 βο1ο^αβ ΑπιοΓοδί»η&δ

ίηίβτροβηίί; Μ»ίπβ 1. 1. ρ. 152 βΐ ϊία οχοβΓρίηηι ηοβίππη ίη άα&β ραι.ίββ άίνπίβίΐ

ββά ϊη β0 οππιϊα ίαπι &γτβ οοΙί&βΓβηΐ πί <Ιί8οηκίί ηβςηεαηί 5 ροβί όρος οίά.

τω Ρωμαίων έπιΗησομενος χάραχι λά&ρα 7 ρββί μαντενόμενος οω. ζδη

γαρ αντψ χαΐ πρότερον τοιαντην όψιν έννπνίον &εαοαμένω δεινή τις οννέβη

Generated on 2013-12-12 19:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

όναποτμία 8 ροβί έβούλετο οπι. μεν

Έχ της ίστορίας Πολνβίον Μεγαλοπολίτον.

ΙΒ' Περί αρετής χαΐ χαχίας.

1. "Οτι 'Λννίβα παρέσχον τήν χατά την Ιβηρίαν οί Καρχη-

δόνιοι μετά &άνατον Λσδρονβα, νέψ δντι, δια τήν ύποφαινομένην

5 έχ τών πράξεων άγχίνοιαν αύτον χαΐ τόλμαν.

2. "Οτι τό των Κλιτορίων φιλελεύ&ερον χαΐ γενναϊον είς

άνήρ χατησχννεν διά τήν έαντοΰ χαχίαν, Θεάρχης' δν είχότως

έξαρνοΰνται Κλιτόριοι μή φΰναι παρά σφίσι, γένος δέ ύποβολι-

μαϊον έξ Ορχομενον των έπηλύδων τινός στρατιωτών.

10 3. "Οτι οί Μαντινεϊς άλόντες νπό των Άχαιων χαΐ διά

φιλαν&ρωπίαν χαΐ φιλοφροσύνην παραδόξως διασω&έντων, εϊτα

διά τάς νπ' ΛΙτωλων χαΐ Λαχεδαιμονίων έπιβονλάς παραφυλαχήν

αύτοις έπιστήσαντες άτΐεχλήρωσαν τ' άνδρας. μετ' ού πολύ δέ 4

οί Μαντινεϊς στασιάσαντες πρός σφάς χαΐ Λαχεδαιμονίονς έπι-

15 σπασάμενοι τήν τε πόλιν ένεχείρισαν χαΐ τούς παρά των Άχαιών

Εο1β£&8 β Ρο1>Ί>ίο ρβίίΐ33 1—18 οοπβηΙΐο ρπιβΐβπηίβίΐ ν&ίββίαβ; βω οπιηββ

αηίβ Β \ν οοηίηϋί Ιπ1ίη8 \ΥοΙΙβηΙίβΓ^, ηπί βοΙιβιΙ&β βηαβ ΗαΙίβοΜο πίβηά,ΐϋ ρβΓ.

πιίϋίε, ν. βάϋ1οηίβ ΗαΙΐβοΜ&ηαβ &1ίβπυβ Ττο1.1 ρΓ»βί. ρ. VII.

1 Ρο1?1>. II 36, 3 2 Ρο1?1>. II 55, 9 3 Ρο1?1>. I I 58, 4. δ-15

Βοά. Ρβύτ. (άβ οοά. Β&Λβπηίαπο II 58, ϊπ ιιηο βο1ο#&8 Ρο1^1>ίειη&β 1, 3, 73,

90, 98 (ραΓίϊηι) ββ ϊηνβηίβ8β ίββίαίηΓ Ηηίίβο1ι 1.1., οί. Ρ&Γΐ. I ρΓ&βί. ρ. Χ &άη. 1)

7 χατίσχννεν 8 χλιτώριοι 9 έξορχομενον (β. &οο.) ϊπιλνδων

ωά. ΡοΙφ. Α: V&ΐίο&ηπβ 124; Κ: οοά. Γβοβηΐββ ςηϊης[Πβ ρποπιπι ΙϊΙηοπιπι

νβ1 οπιηββ νβί οοπιρΙηΓββ, β ^αϋιιβ βίη£ιι1ϊ 0: Μοηαα 157, Ό: Μοηαο. 388,

Ε: Ρ&Γίβ. 1648 (ηβ^ίβχί Β: Βπίαηη. 11728, ςαβπι βχ Α άββοπρίηπι β88β ρτοΙ>&-

νίΐ ΒΤν βη'βοΛ. 8ίνά. {. Η. ΙΛρήν8, Ι^ϊρβί&β 1894, ρ. 18 88.); ρΓ&βίβΓβ& Ρ: ϋΓ-

Μηαβ 102 ςαο οοηίϊηβηίηΓ βχοβΓρΐ» Μίΐϊηυα; δ: οοά. Γβοβηΐββ βχοβΓρΐοπιπι &ηίϊ-

<|υοΓυω; Μ: νβίϊο. 73 ς[ιιο οοηΐίηβηΐηΓ βχββΓρΐα άβ ββηίβπίϋβ

15 παρ' αχαιών Ο

ΐηκηά. 6. δ Κλειτορίων βί Κλειτόριοι 8οΙιτνβί§:1ι&βπ8βΓ 8 γένος δε] γε-
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νέσθαι 6'ε Βλν

ΐάβ(). 3 β. οτι — δντι ρΓο την δε οτρατηγίαν οί Καρχηδόνιοι τών χατά

την Ίβηρίαν Αννίβα περιέ&εσαν ίΐντι νεω 6 ότι τό τών ρΓο τό μεν γαρ

10—13 οτι—άνδρας βχ ϋβ ηιιαβ &ρπά ΡοΙ^^Ι>. ρπιβοβάαηί πιαίβ οοηΠ»νίΐ 14 οι

Μαντινεϊς, ςποά ροβί οφάς 8βάβηι Ιιαββί, ίπιΗβροβηίί

86

ΕχοβΓρία άβ νιΓίηίϊΙ>Π8 βί νίίϋβ

διατρίβοντας παρ' αντοις χατέσφαξαν' ον μεϊζον παρασπόνδημα

8 χαΐ δεινότερον ούδ' είπεϊν εύμαρές. τό γαρ τούτων αύτΰχειρας

γενέσ&αι χαΐ τιμωρούς οίτινες πρότερον μεν χατά χράτος λαβόντες

αύτούς ά&ώους άφηναν, τότε δέ τήν έχείνων έλευ.&ερίαν χαΐ

9 σωτηρίαν ίφύλαττον, πηλίχης όργής έστιν άξιον; τί δ' άν 5

πα.&όντες οϋτοι δίχην δόξαιεν άρμόζουσαν δεδωχέναι; τνχόν ϊσως

εϊποι τις άν, πρα.&έντες μετά τέχνων χαΐ γνναιχών, έπεί χατε-

10 πολεμή.&ησαν. άλλά τοΰτό γε χαΐ τοις μη&έν άσεβες έπιτελεσα-

μένοις χατά τους τον πολέμον νόμονς ύπόχειται πα&εϊν. ούχοΰν

ολοσχερεστέρας τινός χαι μείζονος τνχεϊν ήσαν άξιοι τιμωρίας, 10

11 ώστ εΐπερ έπα&ον ά Φύλαρχός φησιν, ούχ έλεον είχός ήν σννεξ-

αχολου-&εϊν αύτοις παρά των Έλλήνων, έπαινον δέ χαΐ συγχατά-

&εσιν μάλλον τοις πράττουσι χαΐ μεταπορευομένοις τήν άσέβειαν

12 αύτών. άλλ δμως ού &έμις περαιτέρω σνναχολου-&ήσαντες

Μαντινευσι χατά τήν περιπέτειαν πλήν τοΰ διαρπαγήναι τούς 15

βίονς χαΐ πρα&ήναι τούς έλευ&έρονς, ό συγγραφεύς αύτής της

-&εραπείας χάριν ού μόνον ψευδος είσήνεγχε τό δλον, άλλά χαΐ τό

13 ψεΰδος άπί&ανον. χαΐ διά τήν ύπερβολήν τής άγνοίας ούδέ τό

παραχείμενον ήδννή&η συνεπιστήσαι, πώς οί αύτοί χατά τούς

αύτούς χαιρούς χυριεύσαντες Τεγεατων χατά χράτος ούδέν των 20

14 όμοίων έπραξαν. χαίτοιγε εί μεν των πραττόντων ώμότης ι]ν

αίτία, χαΐ τούτονς είχός ήν πεπον&έναι ταντα τοις ύπό τον αύτόν

15 νποπεπτωχόσι χαιρόν εί δέ περί μόνονς γέγονεν Μαντινεϊς ή

διαφορά, φανερόν δτι χαΐ τήν αίτίαν τής όργής άνάγχη διαφέ-

ρονσαν γεγονέναι περί τούτονς. 25

4. "Οτι ό αύτός πάλιν Άριστόμαχον των Άργείων φησίν άν-

δρα τής έπιφανεστάτης οίχίας νπάρχοντα χαΐ τετνραννηχότα μεν

Λργείων πεφνχότα δ' έχ τνράννων, ύποχείριον 'Λντιγόνψ χαΐ
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τοις Άχαιοις γενόμενον είς Κεγχραίας άπαχ&ήναι χαΐ στρεβλού-

4 Ρο1?Ι>. II 59, 1—63, 6

α>ά. Ρατ. 1 μεϊζον] μειχαϊ 10 οί.οσχερεατέρασ, δβά εα ί. γ. 11. 26

12 αντονα 20 χαταχράτωα 25 τοντον 27 τετνραννιχότα 29 γενόμεν

χενχραίαα

οοά. ΡοΙι/ο. 6 δόξονσι Ό 14 ον &έμις] ονδινός συνιξαχολον&ησαντος

17 τερατεϊας ηνεγχε ρπιβΐβΓ Α 21 των] η των πραττομένων ρΓ&.β-

ΐβΓ Α 22 ταντά ρπιβίβΓ Α 29 χιγχραιας (8. &οο.) Α, χεγχρεάς (-έας, -είας) Κ

βτησηά. 14 οϋθενός Ηπ1ίβοίι 18 άνοίας &<ά]ϊ%6Τ

εάοα. 2 ροβί ευμαρίς ηοηππϊ1α οπι. 26 'ότι — Άργείων ρΓο πάλιν Άρι-

αιόμαχον τον Άργεϊον

6 Ρο1?1>. II, 58, 4—60, 2. 87

μενον άπο.&ανεϊν, άδιχώτατα χαΐ δεινότατα πα&όντα πάντων

άν.&ρώπων. τηρων δέ χαΐ περί ταύτην τήν πράξιν ό συγγραφεύς 2

τό χα&' αντόν Ιδίωμα φωνάς τινας πλάττει δια τής νυχτός

αύτοΰ στρεβλονμένον προσπιπτούσας τοις σύνεγγυς χατοιχοΰσιν,

5 ών τονς μέν έχπληττομένους τήν άσέβειαν, τούς δέ άγαναχτοΰντας

έπΐ τοις γινομένοις προστρέχειν πρός τήν οίχίαν φησίν. περί μέν 3

οϋν τής τοιαύτης τερατείας παρείσ&ω' δεδήλωτο γαρ άρχούντως.

έγώ δ' Άριστόμαχον, εί χαΐ μηδέν είς τούς 'Λχαιούς έτερον 4

ήμαρτεν, χατά γε τήν τον βίον προαίρεσιν χαΐ τήν είς τήν

10 πατρίδα παρανομίαν τής μεγίστης άξιον χρίνω τιμωρίας. χαί- 5

περ ό συγγραφεύς βονλόμενος ανξειν αύτοΰ τήν δόξαν χαΐ παρα-

στησα σ&α ι τούς άχούοντας είς τό μάλλον αύτψ συναγαναχτεϊν

έφ' οίς έπα&εν, ού μόνον αύτόν φησι γεγονέναι τύραννον, άλλα

χαΐ έχ τνράννων πεφυχέναι. ταύτης δέ μείζω χατηγορίαν ή 6

15 πιχροτέραν ούδ' άν είπεϊν ρ*αδίως δύναιτ' ούδείς' αύτψ γάρ

τοϋνομα περισχεϊν τήν άσεβεστάτην έμφασιν χαΐ πάσας περι-

είληφε τάς έν άν&ρώποις άδιχίας χαΐ παρανομίας. Άριστόμαχος 7

δ' εί τάς δεινοτάτας ύπέμεινε τιμωρίας, ώς οϋτός φησιν, δμως

ούχ Ιχανήν έδωχε δίχην μιας ήμέρας, έν $ παρεισπεσόντος είς 8

20 τήν πόλιν Άράτον μετά τών Άχαιών χαΐ μεγάλονς άγώνας χαΐ

χινδύνονς ϋπομείναντος ύπέρ τής Άργείων έλευ-&ερίας, τέως δ'

έχπεσόντος διά τό μηδένα συγχινη&ήναι τών έσω.&εν αύτψ ταξα-

μένων διά τόν άπό τον τνράννον φόβον, Άριστόμαχος άφορμβ 9

ταύτη χαΐ προφάσει χρησάμενος, ώς τινων σννειδότων τά περί

25 τήν εϊσοδον τών 'Λχαιων, όγδοήχοντα τούς πρώτονς των πολιτών

ούδέν άδιχήσαντας στρεβλώσας έναντίον τών άναγχαίων χατ-

έσφαξεν. παρίημι τά παρ' δλον τόν βίον αύτοΰ χαΐ τών προγόνων 10

άσεβήματα' μαχρόν γάρ. διόπερ ούχ εΐ τινι τών όμοίων περιέ- 60

πεσε, δεινόν ήγητέον, πολύ δέ δεινότερον, εί μηδενός τούτων
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30 πεϊραν λαβών ά&ώος άπέ&ανεν' ούδ' Άντιγόνψ προσαπτέον ούδ' 2

Άράτψ παρανομίαν, δτι λαβόντες χατά πόλεμον ύποχείριον τύ-

οοά. Ρβϊτ. 1 δεινώτατα 4 οννεγγοια 6 ίχπλειττομένονο 6. 13. 18 φ

7 άρχονντοσ 9 προαίρεοι 20 άρατον 23 τον] τών Ρ, οογγ. Ργ, τ.

ΡαΓί. I. ρΓϋβί. ρ. XXVIII 24 ίνειδότων 26 οτρεβλόαασ] ίναντίων

31 Άράτψ] άρα τώ

ωά. ΡοΙρδ. 4 τοϊς οω. Α 5 τονς δ' άπιστονντας αηίβ τονς δ' άγαν.

&άά. 7 δεδϊ,λωται 9 τήν αηίβ πατρίδα οω. 15 αντύ 16 περιέχει

26 άπέσφαξε ρΓ&βίβΓ Α

εηκηά. 19 εδωχ' αν Ηα1ίβο1ι, ν. ΒΨ ΐα βά. ΡοΙ^Ι>. Vο1 I1 ρ. XXIII 21 τέως]

τέλος δο1πνβί£ίιαβΠΒβΓ

88

ΕχοβΓρία άβ ΎϊΓίηΐϊβηβ βί νίίϋβ

ραννον στρεβλώσαντες άπέχτειναν, δν γε χαΐ χατ' αύτήν τήν

είρήνην τοις άνελοΰσι χαΐ τιμωρησαμένοις έπαινος χαΐ τιμή

3 συνεξηχολού&ει παρά τοις όρ.&ώς λογιζομένοις. δτε δέ χωρίς τών

προειρημένων χαΐ τούς 'Λχαιούς παρεσπόνδησε, τί πα&εϊν ήν

4 άξιος; έχεϊνος γαρ άτΐέ&ετο μεν τήν τνραννίδα χρόνοις ού πολλοίς 5

πρότερον νπδ τών χαιρών συγχλειόμενος διά τόν Λημητρίου

-&άνατον, άνελπίστως δέ της άσφαλείας έτυχεν, περισταλείς ύπό

5 της τών Άχαιών πραότητος χαΐ χαλοχαγα.&ίας, οίτινες ού μόνον

αύτόν τών έχ της τυραννίδος άσεβημάτων άζήμιον έποίησαν, άλλα

χαΐ προσλαβόντες είς τήν πολιτείαν τήν μεγίστην τιμήν περιέ- 10

6 .&εσαν, ήγεμόνα χαΐ στρατηγόν χαταστήσαντες σφών αύτών. ό δέ

έπιλα&όμενος τών προειρημένων φιλαν&ρώπων παρά σπονδάς

έπΐ μιχρόν έπιχυδεστέρας έσχε τάς έλπίδας νπέρ τον μέλλοντος

έν Κλεομένει, τήν τε πατρίδα χαΐ τήν έαντον προαίρεσιν άπο-

σπάσας άπό τών 'Λχαιων έν τοις άναγχαιοτάτοις χαιροις προσέ- 15

Τ νειμε τοις έχ&ροις. δν νποχείριον γενόμενον ονχ έν Κεγχραίαις

έδει τήν νύχτα στρεβλούμενον άπο&ανεϊν, ώς Φύλαρχός φησι,

περιαγόμενον ΰ' είς τήν Πελοπόννησον χαΐ μετά τιμωρίας παρα-

8 δειγματιζόμενον οΰτως έχλιπεϊν τό ζην. άλλ' δμως τοιοΰτος ών

ούδενός έτνχε δεινοΰ πλήν τον χαταποντισ&ήναι διά τών έπΐ ταις 20

Κεγχραίαις πεπραγμένων.

61 Χωρίς τε τούτων τάς μεν Μαντινέων ήμίν συμφοράς μετ'

αύξήσεως χαΐ δια&έσεως έξηγήσατο, δήλον δτι χα&ήχειν ύ-ΐολαμ-

βάνων τοις συγγραφεΰσι τάς παρανόμονς των πράξεων έπιση-

ϊ μαίνεσ&αι, της δέ Μεγαλοπολιτών γενναιότητος, η περί τούς 25

αύτούς έχρήσαντο χαιρούς, ούδέ χατά ποσόν έποιήσατο μνήμην,

!) ώσπερ τό τάς αμαρτίας έξαρι&μεϊσ&αι των πραξάντων οίχειότερον

νπάρχον της ίστορίας τοΰ τά χαλά χαΐ δίχαια των έργων έπιση-
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μαίνεσ&αι, ή τούς έντυγχάνοντας τοις νπομνήμασι ήττόν τι

διορ.&ουμένους νπό τών σπονδαίων χαΐ ζηλωτων έργων ήπερ ΰπό 30

4 των παρανόμων χαΐ φενχτών πράξεων. ό δέ, πως μέν έλαβεν

Κλεομένης τήν πόλιν χαΐ πώς άχέραιον διαφυλάξας έξαπέστειλε

οοά.Ρείκ 8 πραότιτοσ 9 τών]τον 11 αντον, 8βάο ί.Γ.βΐαοο.βπιβ. 14χλεο-

μένει, Ββά λ 1. Γ. 16 χεχραίαια, 8βά 21 χεχραιαϊα 17 φ 19 έχλειπιϊν

(βίο) ζι'μ; 8βά ή ί. γ. 29 ίντυγχάννονταα

οοά.ΡοΙρί>. 12 παρά πόδας 13 έπΛ Ο 16 χεγχραιαϊς ΑΒ, χεγχρεαϊς Κ

21 χεγχριαϊς 22 τε] όε Κ 23 8. τοϊς ουγγραφενοιν νπολαμβάνων Ο

29 η Α8Κ, βραίπιπι πηϊυβ ΙίΐίοΓ&β Α1

ΐίΠίηά. 1 χαϊ] χαν 8ο1ι-«Γβϊ^Ιι&βυ8βΓ, ν. Β\ν\. 1. 3 συνεξαχολον&εϊ ΝαββΓ

21 τεταγμένων 8ο1πνβϊ^Ι>8βαδβΓ 29 η] χαϊ Ηπ1ΐ8ο1ι

β ΡοΙγύ. II, 60, 2-62, 1.
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παραχρήμα πρός τούς ΜεγαλΟπολίτας είς τήν Μεσσήνην γραμ-

ματοφόρους, αξιών άβλαβη χομισαμένους τήν έαντών πατρίδα

χοινωνήσαι των ίδίων πραγμάτων, ταΰτα μέν ήμϊν 'έδήλωσε,

βουλόμενος νποδεϊξαι τήν Κλεομένονς μεγαλοψνχίαν χαΐ μετριό-

5 τητα πρός τούς πολεμίονς. έτι δέ πώς οί Μεγαλοπολϊται της 5

έπίστολής άναγινωσχομένης ούχ έάσαιεν είς τέλος άναγνωσ&ήναι,

μιχρον δέ χαταλεύσαιεν τονς γραμματοφόρους, έως τούτον διεσά-

φησεν, χαΐ τό της ίστορίας ϊδιον άφεϊλε χαΐ τήν έπ' άγα&ων 6

μνήμην τ<αν άξιολόγων προαιρέσεων. χαίτοι γ' έμποδών ήν. εί 7

10 γάρ τούς λόγω χαΐ δόγματι μόνον ύπομείναντας πόλεμον νπέρ

φίλων χαΐ συμμάχων άνδρας άγα&ούς νομίζομεν, τοις δέ χαΐ

χώρας χαταφ&οράν χαΐ πολιορχίαν άναδεξαμένοις ού μόνον έπαι-

νον, άλλα χαΐ χάριτας χαΐ δωρεάς τάς μεγίστας άπονέμομεν, τίνα %

γε χρή περί Μεγαλοπολιτών έχειν διάληψιν; δρ' ούχΐ τήν σεμνο-

15 τάτην χαΐ βελτίστην; οί πρωτον μέν τήν χώραν Κλεομένει προεϊν- 9

το, μετά δέ ταΰτα πάλιν όλοσχερώς έπταισαν τ$ πατρίδι δια

τήν πρός 'Λχαιούς αΐρεσιν, τό δέ τελενταϊον, δο&είσης άνελπί- 10

στως χαΐ παραδόξως αύτοις έξονσίας αβλαβή ταύτην άτΐολαβεϊν,

προείλαντο στέρεσ&αι χώρας, τάφων, Ιερων, πατρίδος, τών

20 ύπαρχόντων, άπάντων συλλήβδην των έν άν&ρώποις άναγχαιο-

τάτων, χάριν τοΰ μή προδοΰναι τήν πρός τούς συμμάχονς πίστιν.

οϋ τί χάλλιον έργον ή γέγονεν ή γένοιτο; έπΐ τί δ' αν μάλλον ό 11

συγγραφεύς έπίστήσαι τούς άχούοντας; δια τίνος δ' έργον μάλλον

άν παρορμήσαι πρός φυλαχήν πίστεως χαΐ πρός άλη&ινών πραγ-

25 μάτων χαΐ βεβαίων χοινωνίαν; ών ούδεμίαν έποιήσατο μνήμην

Φύλαρχος, τνφλώττων, ώς γ' έμοί δοχεϊ, περί τά χάλλιστα χαϊ 12

μάλιστα συγγραφεϊ χα&ήχοντα των έργων.

Ού μήν άλλά τούτοις έξής φησιν άπό των έχ της Μεγάλης 62
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πόλεως λαφύρων έξαχισχίλια τάλαντα τοις Λαχεδαιμονίοις πεσεϊν,

ωά. Ρ«γ. 1 μισήνην είϊαω ρ. 90, 22; ν. &ά. ρ. 104, 14 4 ιποδείξε Ρ, 8βά

ί Ιίηβο1α ηοΐ&ί ηιβηιιβ Γβοβηίϊδβίπια, ν. ΡβΓ(. I ρΓαβί. ρ. XXVIII 23 έπιοτήοαι

όιά τινοσ 24 παρορμήοαι 28 φ

οοά. ΡοΙι/1>. 2 αντοίς &άά. ροβί αξιών 8 8. των έπαγκ&ώνήμην Α1

(την ρΓο των ΟοΓΓ. Α1, μνήμην ρΓο νήμην Α1), των έπ' αγα&ιϋν μνήμην Ό,

τήν έπ' αγα&ω μνήμην Κ 9 έμποδων ονόεν ήν Ο 17 πρός τοις Άχ.

18 αντοϊς ροβί δο&είσης (ν8. 17> ΐππιδρ. Οϋ 22 ό οω.

εηαεηά. 9 τί έμποδών ήν ΒεΙίΙίβΓ 22 γένοιτ' άν ΒβΙίΙίβΓ 26 γέ μοι

ΒβΉβΓ

εάοα. 7 ροβί διεοάφησε οπι. τό δ' «χόλονθον 8 άφεϊλε ρΓο άφεϊλεν, τον

'έπαινον
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2 ών τά δισχίλια Κλεομένει δο&ήναι χατά τούς έ&ισμούς, ύπέρ

της τών Ελληνιχων πραγμάτων χορηγίας χαΐ δννάμεως, ήν μάλιστα

3 δεϊ παρά τοις ίστοριογράφοις ύπάρχειν. έγώ γάρ ού λέγω'

χατ' έχείνους τούς χρόνονς, έν οίς νπό τε των έν Μαχεδονία

βασιλέων, έτι δέ μάλλον ύπό της σννεχείας των πρός άλλήλονς

4 πολέμων άρδην χατέφ&αρτο τά Πελοποννησίων, άλλ' έν τοις χα&'

ήμάς χαιροις, έν οις πάντες έν χαΐ ταύτό λέγοντες μεγίστην

χαρποΰσ&αι δοχοΰσιν εύδαιμονίαν, δπως έχ Πελοποννήσον πάσης,

έξ αύτών των έπίπλων χωρις σωμάτων ούχ οίόν τε σνναχ&ήναι

6 τοσοντο πλή&ος χρημάτων. τίς γάρ νπέρ Ά&ηναίων ούχ ίστό- 10

ρηχεν, διότι χα&' ους χαιρούς μετά Θηβαίων είς τόν πρός Λαχε-

δαιμονίονς ένέβαινον πόλεμον, χαΐ μυρίονς μεν έζέπεμπον στρα-

7 τιώτας έχατόν δ' έπλήρονν τριήρεις, δτι τότε χρίναντες άπό

της άξίας ποιεϊσ&αι τάς είς τόν πόλεμον είσφοράς έτιμήσαντο

τήν τε χώραν την Άττιχήν απασαν χαΐ τάς οίχίας, όμοίως δέ χαΐ 15

την λοιπήν ούσίαν' άλλ' δμως τό σύμπαν τίμημα της άξίας

8 ένέλευΐε των έξαχισχιλίων διαχοσίοις χαΐ ν' ταλάντοις. έξ ών

ούχ άπεοιχός άν φανείη τό περί Πελοποννησίων άντιρη&έν ύπ'

9 έμοΰ. χατά δ' έχείνονς τούς χαιρούς ύπερβολιχως αποφαινό-

μενος ούχ άν τις είπεϊν τολμήσειε πλείω γενέσ&αι τριαχοσίων, 20

10 έπειδήπερ όμολογούμενόν έστι διότι χαΐ τών έλευ.&έρων χαΐ των

δονλιχών σωμάτων τά πλεϊστα σννέβη φυγεϊν είς τήν Μεσσήνην.

11 μέγιστον δέ των προειρημένων τεχμήριον' ούδενός γάρ δντες

δεύτεροι τών Άρχάδων Μαντινεϊς οϋτε χατά τήν δύναμιν οϋτε

χατά τήν περιονσίαν, ώς αύτός οϋτός φησιν, έχ πολιορχίας δέ χαΐ 25

παραδόσεως άλόντες, ώστε μήτε διαφυγεϊν μηδένα μήτε διαχλα-

12 πήναι ρ'αδίως μηδέν, δμως τό πάν λάφυρον έποιήσαντο μετά τών

σωμάτων χατά τούς αύτούς χαιρούς τάλαντα τριαχόσια.

Generated on 2013-12-12 19:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

53 Τό δέ σννεχές τούτω τίς ούχ άν έτι μάλλον .&ανμάσειε;

ωά. Ρ«γ. 6 πολιμον (β. &οο.) 22 μεσήνην, ν. αά. ρ. 89, 1 25 φ

26 διαφνγεϊν, 8βά ρΓϊυβ ι ϊ. Γ. 29 θανμάσιε

ωά. ΡοΙφ. 6 χατεφ&άρη Ό 12 άνέβαινον Κ 15 χαϊ &ηίβ την Άττ'

&ΑΑ. Κ, οίχείας Α 17 ένέλιπε ρπιβΐβΓ Α 18 άντιρη&εν] άρτι $η&εν

22 διαφνγεϊν 26 μή διαφυγεϊν Κ

επιεηά. 8 ομως Οω&αβοηαβ

οο?οι7. 1 ροβί έ&ιομούς οω. έν δε τούτοις πρώτον μεν τίς ούχ άν θανμά-

αειεν τήν άπειρίαν χαϊ τήν άγνοιαν τής χοινής έννοιας 10 ροβί χρημάτων

οτα. χαϊ διότι τοϋτο νϋν ονχ είχ^, λόγψ δέ τινι μάλλον άποφαινόμι&α, δήλον

έχ τούτων 19 ροβί χαιροχς οπι. αντής τής Μβγάλης πόλεως

β Ρο1?1>. II, 62, 2 —IV, 3, 1.
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ταΰτα γάρ άποφαινόμενος λέγει πρό της παρατάξεως δέχα

ήμέραις μάλιστα τόν παρά Πτολεμαίον πρεσβεντήν έλ&εϊν,

άγγέλλοντα πρός τόν Κλεομένη, διότι Πτολεμαίος τψ μέν

χορηγεϊν άπολέγει, διαλύεσ&αι δέ παραχαλεϊ πρός τόν 'Λντί-

5 γονον. τόν δ' άχονσαντά φασι χρϊναι, διότι δεϊ τήν ταχίστην -

έχχνβεύειν τοις δλοις πρό τοΰ σννεϊναι τά προσπεπτωχότα τάς

δννάμεις, δια τό μηδεμίαν νπάρχειν έν τοις Ιδίοις πράγμασιν

έλπίόα τοΰ δύνασ&αι μισ&οδοτεϊν. άλλ' εϊπερ έξαχισχιλίων 3

έγχρατής έγεγόνει ταλάντων χατά τούς αύτούς χαιρούς, τόν

10 Πτολεμαϊον αύτόν ήδύνατο ταις χορηγίαις ύπερ&έσ&αι. πρός δέ 4

τόν Άντίγονον, εί μόνον τριαχοσίων νπήρχε χύριος, χαΐ λίαν

Ιχανός ήν άσφαλώς νπομένων τρίβειν τόν πόλεμον. τό δ άμα 5

μέν πάσας άποφαίνειν τψ Κλεομένει τάς έλπίδας έν Πτολεμαίψ

διά τάς χορηγίας, άμα δέ τοσούτων χρημάτων αύτόν φάναι

15 χύριον γεγονέναι χατά τούς αύτούς χαιροϋς, δπως ού τής μεγί-

στης άλογίας, έτι δ' άσχεψίας έστί σημεϊον.

Πολλά δέ χαΐ έτερα τφ συγγραφεϊ τοιαντα χαΐ χατά τούς 6

νποχειμένονς χαιρούς χαΐ παρ' δλην τήν πραγματείαν χατατέταχ-

ται, περί ών άρχεϊν ύπολαμβάνω χατά τήν έξ άρχής πρό&εσιν

20 χαΐ τά ννν είρημένα.

5. "Οτι Άννίβας, ό Καρχηδονίων στρατηγός, νέος μέν ήν, Εχο <ι«

πλήρης δέ πολεμιχής όρμής, έπιτυχής δ' έν ταις έπιβολαις, Κο™?3,

πάλαι δέ παρωρμημένος πρός τήν χατά 'Ρωμαίων έχ.&ραν. ρ' 2ί *<ί.

6. "Οτι ΛΙτωλοί πάλαι μέν δυσχερώς έφερον τήν είρήνην °β ΒοΟΓ

δ χαΐ τάς ά7ΐό των ίδίων νπαρχόντων δαπάνας, ώς άν εί.&ισμένοι

ζην άπό των πέλας, δεόμενοι δέ πολλής χορηγίας διά τήν

έμφντον άλαζονείαν, η δονλεύοντες άεΐ πλεονεχτιχόν χαΐ -9ηριώδη

5 Ρο1?1>. III 15, 6 6 Ρο1^Ι>. IV 3, 1. 2
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α>ά. Ρείκ (βί 8νίά.) 1 πράα 3 τώιμεν 5 φα 21—23: 8ηίά. ν.

Αννίβας 22 έπιβολαϊς Ρ βί διαϊά. οοά. Δ, βονλαϊς Γβ1ϊς[ιιϊ 8ηίά. οοά. πΐ νϊάβΐηΓ

23 χατά των (τω οοά. Α) ιΡωμ. 8υϊά. ϊ'/βραν: άββ. 8ηίά.

ΐοά. ΡοΙφο. 3 τψ] τώ Α, τό Κ 6 αννιέναι Ο 11 εΙ μη μόνον Ο

26 μεν αηίβ ζην &άά.

βηιβηά. 1 β. δέχ' ήμέραις ΒΤν αηοΐοΓβ ΒβηββΙβΓο, ήμέραις δέχα Ηηίίδο1ι

5 φησι ΚβιΛβ 15 πώς Κβ (ί. β. ί£ηοίπβ νϊΓ άοοίιι8, οπϊαβ βπιβηάαΐίοηβδ ίαοίαβ

ϊηίβΓ &ηηιπη 1530 βί 1547 βχ8ί&ηΐ ίη οοάίοβ Ραπβίηο 1649 άββοπρίο βχ βάίΐίοηβ

ρήηοίρβ, ν. βά. ΗπΙΐ8βΜαηαβ νοί. I2 ρπιβί. ρ. XVII.)

βοΙβ(). 21 οτι — ην ρΓο 6 δ' Αννίβας ατε νέος μέν ων 24 ΰτι &άά.
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2 έζων βίον, ούδέν οίχεϊον, πάντα δ' ήγούμενοι πολέμια' ού μήν

άλλά τόν πρό τον χρόνον, έως Άντίγονος έζη, δεδιότες Μαχεδόνας

ήγον ήσυχίαν.

7. "Οτι Βαρβύτας ήν τις άνήρ, ψ τις εί περιέ&ηχε τήν χαν-

σίαν χαΐ χλαμύδα τοΰ Λωριμάχον, μή οίόν τε εϊναι διαγινώσχειν' 5

6 έπΐ τοσοΰτον έξωμοίωτο χατά τε τήν φωνήν χαΐ τάλλα μέρη τοΰ

σώματος τφ Λωριμάχω.

8. "Οτι "Λρατος δ στρατηγός ήν τά μέν άλλα τέλειος άνήρ είς

2 τόν πραγματιχόν τρόπον' χαΐ γαρ ε&ιεϊν χαΐ διανοη&ήναι χαΐ

στέξαι τό χρι&Ιν δννατός, χαΐ μήν ένεγχεϊν τάς πολιτιχάς διαφο- 10

ράς πρφως χαΐ φίλονς ένδήσασ&αι χαΐ συμμάχονς προσλαβεϊν

Ά ούδενός δεύτερος, έτι δέ πράξεις, άπάτας, έπιβουλάς συστήσασ&αι

χατά τών πολεμίων, χαΐ ταύτας έπΐ τέλος άγαγεϊν δια της αύτοΰ

4 χαχοπα&είας χαΐ τόλμης δεινότατος. έναργή δέ των τοιούτων

μαρτύρια χαΐ πλείω μέν, έμφανεστάτοις ίστορηχόσι χατά μέρος Ιό

5 περί τε της Σιχυώνος χαΐ Μαντινείας χαταλήψεως. ό δ' αύτός

οϋτος, δτε των νπαί&ρων άντιποιήσασ&αι βονλη&είη', νω&ρός

μέν έν ταις έπινοίαις, άτολμος δ' έν ταις έπιβολαις, έν όψει δ'

6 ού μένων τό δεινόν. διό χαΐ τροπαίων έπ' αύτόν βλεπόντων

έπλήρωσε τήν Πελοπόννησον, χαΐ ττ^δέ πη τοις πολεμίοις άεί ποτ' 20

7 ήν εύχείρωτος. οΰτως αΐ τών άν.&ρώπων φύσεις ον μόνον τοις

αώμασιν έχονσί τι πολυειδές, έτι δέ μάλλον ταις ψυχαις, ώστε

τόν αύτόν άνδρα μή μόνον έν τοις διαφέρονσι τών ένεργημάτων

πρός ά μέν εύφυώς έχειν, πρός ά δέ έναντίως, άλλά περί τινα

7 ΡοΙ^η. IV 4, 5 πιβά. — 6 πιβά. 8 Ρο1?1>. IV 8, 1—9

ωά. Ράτ (βί 8νΑά.) 4 βασιλειαν <8. &οο.), βοά λειαν ί. Γ. 8— ρ. 93, 8:

8ηϊά. ν. Άρατος 10 στέρξαι 8ηίά. ο0ά. ρΓ&βίβΓ Α διά (ββά α ϊ. Γ.) φο-

ράσ Ρ 11 πράωα Ρ, πράος 8ηίά. 12 άπανταα (β. αοο.) Ρ, άπάαας 8ηϊα\

Generated on 2013-12-12 19:21 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

οοιί. Α, πί νϊάβίηΓ 13 τών] τον Ρ 14 ίναργή — 16 χαταλήψεως οπι. 8ηϊά.

14 έναργεϊ Ρ 10 8. αντοσ το·ϊτοο Ρ 17 οπότε 8πΜ. 18 έπιβονλαϊς

8ηϊά. 23 αΐτον 8υϊά. (οποί ΡοΙ^Μί οοά.), οτα. Ρ

οοά. ΡοΙφ. 2 χαϊ αηίβ τον αάά. Ο τονς 3ίιΐβ Μαχ. αΑά. ϋΕ 4 βαρ-

βντας (β. αοο.) Α, βαβίρτας Κ 5 οίός τ' είναι Οϋ5Ε" 13 αντον 14 τά

τοιοΐτων ϋΕ, τά τούτων Ο Ιό έχφανεατάτοις Α1 (Κ1), ίχφανΐοτατα τοις

Ρ'ϋΕ, έχφανέστατα ό'ε τοις Ο (νη1£β) 18 έπιβονλαϊς Ρ1 (οογγ. Ρ2) 24 χαϊ ροβί

άλλα &άΑ. ΑΡ

αηεηά. 5 οίος τ' ην Κβίβίίβ 15 έχφανή Ότι τοις ιατορηχόσι ΗαΙί8οη

εοΙο<}. 1 Ιζωί' ρΓο ζώοι 4 οτι — άνήρ ρτο ην δέ τις. . . ονομα Βαβΰρ-

τας 7 Δωριμάχω ρΓο προειρημένω 8 οτ« — στρατηγος ρΓο Άρατος μεν

16 ροβί χαταλήψεως οπι. χαϊ περί της Αιτωλών ίχ της ΙΙελληναίων πολεως

έχβολής, τό όΐ μϊγιατον περί της (χατά τόν) Άχροχόριν&ον πράξεως

β ΡοΙγ1>. IV, 3, 2 — 20, 2.
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τών όμοειδών πολλάχις τόν αύτόν χαΐ συνετώτατον εϊναι χαΐ βρα-

δύτατον, όμοίως δέ χαΐ τολμηρότατον χαΐ δειλότατον. ού παρά- 8

δοξα ταΰτά γε, σννή&η δέ χαΐ γνώριμα τοις βουλομένοις σννεφ-

ιστάνειν. τινές μέν γαρ έν ταις χννηγίαις είσί τολμηροί πρός 9

5 τάς των &ηρίων συγχατα στάσεις, οί δ' αύτοί πρός δπλα χαΐ πολε-

μίονς άγεννεϊς, χαΐ της τε πολεμιχής χρείας τής χατ' άνδρα μέν

χαΐ χατ' Ιδίαν εύχερεϊς χαΐ πραχτιχοί, χοινβ δέ χαΐ μετά πολε-

μιχής ένίων σνντάξεως άπραχτοι.

9. "Οτι οί Λίτωλοί ληστεύοντες σννεχώς την Ελλάδα, χαΐ

10 πολέμονς άνεπαγγέλτονς φέροντες πολλοίς, ούδ' άπολογίας έτι

χατηξίονν τούς έγχαλονντας, άλλά χαΐ προσεχλεύαζον, εϊ τις αύτούς

είς διχαιοδοσίας προχαλοιτο περί των γεγονότων ή χαΐ νή Λία

των μελλόντων.

10. "Οτι οί φυγάδες των Κνναι&έων χατεληλυ&ότες τοις

15 ΛΙτωλοις τήν &ρέψασαν προύδωχαν χαΐ προήγον ώς έπΐ Λούσων'

χαΐ παραγενόμενοι πρός τό τής Αρτέμιδος ίερόν, δ χεϊται μεταξύ 10

Κλείτορος χαΐ Κνναί&ης, άσυλον δέ νενόμισται παρά τοις "Ελλησι,

άνετείνοντο διαρπάσειν τά &ρέμματα τής .&εοΰ χαΐ τάλλα τά

περί τόν ναόν. οί δέ Λονσιαται νοννεχώς δόντες τινά τών 11

20 χατασχευασμάτων τής &εοΰ, παρητήσαντο τήν τών ΛΙτωλών

άσέβειαν χαΐ τοΰ μηδέν πα&εϊν άνήχεστον.

11. "Οτι έπειδή χοινβ τό τών Άρχάδων έ&νος έχει τινά

παρά πάσι τοις "Ελλησιν έπ' άρετβ φήμην, ού μόνον διά τήν

έν τοις ή&εσι χαΐ βίοις φιλοξενίαν χαΐ φιλαν&ρωπίαν, μάλιστα

25 δέ διά τήν είς τό &εϊον εύσέβειαν, άξιον βραχύ διαπορήσαι 2

περί τής Κνναι&έων άγριότητος, πως δντες όμολογονμένως Άρ-

9 Ροί?1>. IV 16, 4 10 ΡοΙγΙ>. IV 18, 9 πιβά. — 11 11 Ρο1?1>. IV 20, 1. 2

οοά. Ρ«μ'. (βί 8υΜ.) 1 οννετότατον Ρ 5 συγχατασπάσεις 8η\ά. 6 αγε-
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νεια Ρ τε 8ηϊά. οοά. ηοηηηί1ί (οππι ΡοΙ^Μϊ οοϋοϊίπιβ), οπι. Ρ 8αΜ. ΒΕ

8 απραχτοι: θββ. 8ηϊά. 10 πολεμίονσ 14 χνναι3εών 19 λοναιάται

οοά. ΡοΙρυ. 12 διχοδοσίας νβί διχοοίας ρΓ»βίβΓ Α 16 μεν ροβΐ χεϊται

ΑΑά. 21 χαϊ ρτπιοίϊβ ηοίανίΐ Α1 22 άρχαόίων ϋΕ

βτηοηά. 6 τγ] γε Βοίηβ 7 χοινής ΗηίίΒο1ι 7 8. πολεμιχές ένίων] πολεμίων

Ηη1ίΒοΙι, πολεμιχής (άβίβίο ένίων) ΝβηβΓ, πολεμιχές έπ' ϊοον ΒΤν 10 έχφέ-

ροντες τβ1 έπιφίροντες ΗβΓίΙβίη 21 χαϊ τό Κΐ (ν. αά. ρ. 91, 15), χαΐ (παρα-

νομίαν) τον ΗηΙίβΛ, χάριν τοΰ ΤνηηάβΓβΓ, ενεχα τον ΙΛπιηιοΓί, τον (οπιίββο

χαΐ) ΒΤν 24 ε&εοι 0&8&αοοηιι8

ΐβΙοα. 9 Ότι οί Αίτ. ρΓο Αίτωλοί γονν τούτω τψ τρόπω χρώμενοι χαϊ

14 8. Ότι — προνδωχαν οοηϊί&νίΐ βχ ϋβ ςααβ αρηά Ρο1. ρΓ&βοβάιπιί, ν. ο. 17, 12

22 Ότι έπειδη ρΓο έπειδη δε
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χάδες τοσοντο χατ' έχείνονς τούς χαιρούς διήνεγχαν τών άλλων

Ελλήνων ώμότητι χαΐ παρανομία.

12. "Οτι παρά τοις ΛΙτωλοις των άρχαιρεσίων χα&ηχόντων

στρατηγός ηρέ.ίΗ] Λωρίμαχος' δς παραντίχα τήν αρχήν παρα-

λαβών χαΐ τούς ΛΙτωλούς ά&ροίσας μετά τών δπλων ένέβαλεν 5

είς τούς άνω τόπονς της Ηπείρον χαΐ τήν χώραν έδηον, &υμιχώ-

"1 τερον χρώμενος τβ χαταφ&ορα' τό γάρ πλεϊον ού της σφετέρας

3 ωφελείας, άλλά χαΐ πολλά τών αναμμάτων διέφ&ειρε, χατ-

4 έσχαψε δέ χαΐ τήν ίεράν οίχίαν, ώστε μήτ είρήνης δρον μήτε

πολέμον πρός ΛΙτωλούς ύπαρχειν, άλλ' έν άμφοτέραις ταις 10

περιστάσεσι περί τά χοινά τών άν.&ρώπων έ&η χαΐ νόμιμα

χρήσ-&αι ταις έπιβολαις.

13. "Οτι δ Άπελλής ούδ' ώς έληγε τής έπιβολής, άλλ'

οίός τ' ήν άγειν ύπό τόν ζυγόν τψ χατά βραχύ τούς 'Λχαιούς.

ί! όρων δέ τβ τοιαύτη προ&έσει τούς περί τόν "Λρατον έμποδών 15

ίσταμένονς, χαΐ τόν Φίλιππον αύτοις προσέχοντα, χαΐ μάλλον

τφ πρεσβντέρψ διά τε τήν πρός Λντίγονον σύστασιν χαΐ διά τό

πλεϊστον έν τοις Άχαιοις Ισχύειν, χαΐ μάλιστα διά τήν έπιδεξιό-

τητα χαΐ νοννεχίαν τάνδρός, περί τούτονς έπεβάλετο γίνεσ&αι

4 χαΐ χαχοπραγμονεϊν τοιφδέ τινι τρόπω, έξετάζων τούς άντιπολι- 20

τευομένονς τοις περί τόν "Λρατον, τίνες είσίν, έχάστονς έχ των

πόλεων έπεσπάσατο, χαΐ λαμβάνων είς τάς χεϊρας έψυχαγώγει

5 χαΐ παρεχάλει πρός τήν έαντοΰ φιλίαν. σννίστανεν δέ χαΐ τφ

Φιλίππψ, προσεπιδειχνύων αύτφ παρ' έχαστον ώς έάν μέν

Άράτψ προσέχη, χρήσεται τοις Λχαιοις χατά τήν έγγραπτον 25

συμμαχίαν, έάν δ' αύτφ πεί&ηται χαΐ τοιούτονς προσλαμβάνη

φίλονς, χρήσεται πάσι Πελοποννησίοις χατά τήν αύτοΰ βούλησιν.

6 περί τε των άρχαιρεσίων εύ&ύς έσπονδαζε, βονλόμενος τούτων
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τινί περιποιήσαι τήν στρατηγίαν, τούς δέ περί τόν "Λρατον

12 Ρο1?1>. IV 67, 1—4 13 Ροί^Ιϊ. IV 82, 2—85, 1 (ρΓββίβπηίββο ο. 83

ωά. Ρ«γ. 1 διήνεγχεν 13 Απελλης] βίο 1. βί βίϊ&πι ϊη πι&Γ£. άπελλϊ,ο

οβίβιϊβ Ιοοίβ άμπελλήσ (-ή) ώς ελεγε 14 τώι (βίο) 15. 29 άρατον (8. 8ρϊΓ.)

21 τοϊς] τονς 26 προσλαμβάνει

ωά. ΡοΙφ. 1 χαταφορά Ο 11 περϊ] παρά Ε2 Π οτάσιν ΌΈϊ

23 οννέοτανε Α

ετηεηά. 14 τψ] το Ηη1ί8οη 19 νοννέχειαν νπί£. 28 αρχαιρεσιων

ΒεΙΛβΓ (ρΓορΐβΓ ρ. 95, 2)

εάο<). 3 οτι — ΑΙτωλοϊς ρΓο παρά #β τοϊς Αίτωλοϊς ήδη 8 ροβί άλλά

οπ>. τής των Ηπειρωτών βλάβης χάριν ϊχαστα συνετέλει. παραγενομενος δε

πρός τό περί Δωδώνην ιερόν τάς τε οτοάς ίνέπρησε 13 ότι 6 ρΓο ό δ'

β Ρο1?1>. IV, 20, 2 — 84, 7.
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έχβαλεϊν έχ της νπο&έσεως. δι' δ δή πεί.&ει Φίλιππον παρα- 7

γενέσ&αι πρός τάς τών Άχαιών άρχαιρεσίας είς Λϊγιον, ώς είς

τήν Ήλείαν άμα ποιούμενος τήν πορείαν. πεισ&έντος δ' αύτφ δ

τον βασιλέως, παρών αύτός έπΐ τον χαιρου, χαΐ τούς μεν παρα-

5 χαλών, τοις δ' άνατεινόμενος, μόλις μέν ήννσε, χεχράτηχε δ'

οϋν δμως τον γενέσ&αι στρατηγόν Έϊΐήρατον Φαρέα, τόν δέ

Τιμόξενον έχπεσεϊν, τόν ύπό τών περί τόν "Λρατον είσαγόμενον.

Ό δ' Απελλής δοχων ήνυχέναι τι της προ&έσεως τό δι 84

αύτοΰ χατεστάσ&αι τόν των 'Λχαιών στρατηγόν, αϋ&ις ένεχείρει

10 τοις περί τόν "Λρατον, βονλόμενος είς τέλος άποσπάσαι τόν

Φίλιππον από της πρός αύτούς φιλίας. έπεβάλετο δέ τήν

διαβολήν πλάττειν δια τοιαύτης τινός έπινοίας. 'Λμφίδαμος, 2

ό τών Ηλείων στρατηγός, έν ταις Θαλάμαις άλούς άμα τοις

συμπεφευγόσι, ώς ι]χε μετά τών άλλων αίχμαλώτων αγόμενος είς

15 Όλυμπίαν έσπευσε διά τινων ές λόγους έλ&εϊν τψ βασιλεϊ' τυχών 3

δέ τούτον διελέγετο (φάσχων) δννατός εϊναι έπαγαγέσ&αι τούς

Ήλείους είς τήν πρός αντόν φιλίαν χαΐ συμμαχίαν. ό δέ Φίλιππος

πεισ.&είς έξαπέστειλε τόν Άμφίδαμον χωρίς λύτρων, χελεύσας 4

έπαγγέλλεσ.&αι τοις Ήλείοις, έάν έλωνται τήν πρός αύτόν φιλίαν,

20 δτι τά μέν αίχμάλωτα πάντα χωρις λύτρων άποδώσει, τβ δέ χώρα

τήν άσφάλειαν αύτός άπό πάντων τών έχτός παρασχενάσει, πρός δέ 5

τούτοις αύτούς έλευ&έρους, άφρουρήτους, άφορολογήτους, χρωμέ-

νους τοις Ιδίοις πολέμοις, διατηρήσει. οί μέν οϋν Ηλεϊοι διαχούσαν- 6

τες τούτων ούδέν προσέσχον, χαίπερ έπισπαστιχών χαΐ μεγάλων

2δ είναι δοχούντων των προτεινομένων' ό δ' 'Λπελλής, έχ τούτον 7

τον πράγματος πλασάμενος τήν διαβολήν, προσήνεγχε τψ Φι-

λίππψ, φάσχων τονς περί τόν "Λρατον ονχ είλιχρινή τήν φιλίαν

άγειν πρός Μαχεδόνας ούδ' άλη&ινώς εύνοεϊν αύτψ' χαΐ γαρ νΰν
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ωά. Ρβτν. 1 τν'βει 3 ηλειαν (β. βρίΓ. βί »οε., βί ϊη 8βηηβηΐίβη8 οοηβίαπίβΓ

βηί β1ηβ βρίτ. &ηί οηπι βρίτ. αβρβΓο) δ. 25. Άπ.] ν. ιΑ ρ. 94, 13 8 8. διαντοϋ

10 άρατον (β. βρϊΓ.) 11 έπελύβετο 16 φάαχων οω. 18 πισ&εΐο

19 άλονται 27 ειλιχρινή (β. 8ρϊΓ.)

οοά. ΡοΙρη. 1 δι' α όη χαϊ 3 ποιουμενον ΑΟΕ5, ποιούμενοι ΌΈι

5 τοις] οι τβί οί ΑΚ, οίς Ε8 (Οαβαπβοιπιβ) άνατεινόμενοι ρΓ&βίβΓ ΑΕ* χατε-

κράτησε 6 φαραιέα Ο, φαρασΐα ΑΚ 15 είς 16 είναι δυνατός 23 πολί-

μοις] πράγμασι Ο, πολιτενμασι Ε2 (Ο&8&η1>βηπβ) 25 όοχούντων είναι Ο

26 πί.άσας 28 άλη&ιϋς Κ

ετηεηά. 8 το] τω Οαβαηβοηηβ 9 αυτού ΒβΗίβΓ χα&εοτάσθαι Κε

(ν. αά ρ. 91, 15) 24 ονόενΐ Κβίβίίβ

εάοα. 7 ροβί είσαγόμενον οω. ο. 83 14 ροβί συμηεφιυγόσι οπι. χα&ά·

περ ανωτερον ημίν έρρή&η περί τούτων
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8 τή'ς Ηλείων άλλοτριότητος τούτονς αίτίονς γεγονέναι. χα&' $ν

γάρ χαιρόν Άμφίδαμον έξ Όλυμπίας είς Ήλιν άπέστειλεν, τού-

τονς έφη χατ' Ιδίαν λαμβάνοντας έπιτρέψαι τόν άν&ρωπον

λέγειν δτι χατ' ούδένα τρόπον συμφέρει τοις Πελοποννησίοις

9 τό γενέσ.&αι Φίλιππον Ηλείων χύριον, χαΐ δια ταύτην τήν 5

αίτίαν πάν&' ύπεριδόντας τά προτεινόμενα τούς Ηλείονς διατη-

ρεϊν μέν τήν πρός Λίτωλούς φιλίαν, ύπομένειν δ$ τόν πρός

&5 Μαχεδόνας πόλεμον. τό μεν οϋν πρώτον Φίλιππος δεξάμενος

τούς λόγονς χαλεϊν έχέλενε τούς περί τόν "Λρατον. χαΐ τούτον

86, 3 γενομένον χαΐ ψευδονς χατηγορίας άποφαν&είσης, τόν "Λρατον 10

άπό ταύτης της ήμέρας άεΐ χαΐ μαλλον άπεδέχετο χαΐ χατηξίον,

πρός δέ τόν 'Λπελλή λοζότερον είχεν.

14. "Οτι ό 'Λπελλής μετά ταντα ούδαμώς άφίστατο της

προ.&έσεως, άλλ' άμα μέν τόν Τανρίωνα τόν έπΐ τών έν Πε-

2 λοποννήσψ τεταγμένον διέβαλλεν, ού χ\>έγων, άλλ' έπαινών χαΐ 15

φάσχων έπιτήδειον αύτόν είναι μετά τον βασιλέως έν τοις

νπαί&ροις συνδιατρίβειν, βονλόμενος έτερον έπιστα&ήναι δι'

3 αύτοΰ τοις έν Πελοποννήσψ πράγμασι. χαινός γάρ δή τις οϋτος

εϋρηται τρόπος διαβολης τό μή ψέγοντας, άλλ' έπαινονντας

4 λυμαίνεσ&αι τούς πέλας' εϋρηται δέ μάλιστα χαΐ πρώτον τοιαύτη 20

χαχεντρεχία χαΐ βασχανία χαΐ δόλος έχ περί τάς αύλάς διατρι-

βόντων χαΐ της τούτων πρός άλλήλους ζηλοτνπίας χαΐ πλεονεξίας.

δ όμοίως δέ χαΐ τόν έπΐ της &εραπείας τεταγμένον Άλέξανδρον,

δτε λάβοι χαιρόν, διέδαχνεν, βονλόμενος χαΐ τήν περί τό σώμα

τοΰ βασιλέως .&εραπείαν χαΐ φυλαχήν δι' αντοΰ γενέσ&αι χαΐ 25

χα&όλον χινήσαι τήν νπ' Άντιγόνον χαταλειφ&εϊσαν διάταξιν.

9 τόν γάρ Λέοντιον χαΐ Μεγαλέα είχεν όλοσχερώς νφ' αντόν, τόν

δέ Άλέξανδρον χαΐ Τανρίωνα μεταστησάμενος άπό της χρείας
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14 Ρο1?1>. IV 87, 1—11 (ρπιβίβπηίββίβ §§ β—8)

βοά. Ρείτ. 2 έξιλυμπίασ 6 ΐπεριδόνταα, ββά ασ ϊ. Γ. 10 άποφαμ-

&είοησ 12. 13 Άπ.) ν. »ά ρ. 94, 13 17. 25 διαντοϋ 20 λυμαίνεα&αι,

8βά ρΓϊηβ «ί ϊ. γ. 26 χαταλειφ&ειοαν (8. αοο . βί ρπυβ εί ί. γ.)

βοά. ΡοΙρη. 3 λαβόντας ροβί άν&ρωπον &άά. χαι 14 των] τόν Α

20 τοιαντην ¥ 21 χαχεντρεχεία Κ ροβί έχ ω1ά. τών 23 έπί] έχ ΌΕ

25 τον — φν'·.αχην] φνλαχην τον βασιλέως 27 μίγαλέαν ΑΚ, μεγαχλέα Ο

νφ' αίτον εΐχεν ολοσχερώς

βπιεηά. 3 έπιτρϊψαι 8ο1ι'5νβί£1ι&βΠ8βΓ

οάο<}. 9—12 χαϊ τούτον—άποφαν&είαης άβ βηο, τόν "Αρατον—είχεν

β ο. 86, 8 &άά. 13 οτι — ταΰτα ρΓο ό δ' Άπελλής 26 ροδί διάταξιν οπι.

§§ 6—8, βί ρβΓ£ϋ τόν γάρ ρΓο τόν μεν ονν

β ΡοΙ?Κ IV, 84, 7 - V, 9, 9. 97

έσπευδε χαΐ ταντα χαΐ τάλλα πάντα δι' αντοΰ χαΐ διά τών Ιδίων

φίλων χειρίζειν. δ δή χαΐ ρ'αδίως αν έπετέλεσεν μή παρασχενάσας 10

άνταγωνιστήν "Αρατον αύτψ. ννν δέ ταχέως πεϊραν έλαβε της

σφετέρας άφροσύνης χαΐ πλεονεξίας' δ γάρ αύτός έπεβάλετο 11

5 πράξαι χατά των πέλας, τοΰτ έπα&εν χαΐ λίαν έν πάνυ

βραχεϊ χρόνψ.

15. "Οτι οί Μαχεδόνες τό Θέρμον πορ&ήσαντες λαβόντες

έννοιαν των έν Λίω χαΐ Λωδώνη πεπραγμένων τοις ΛΙτωλοις

τάς τε στοάς ένεπίμπρασαν χαΐ τά λοιπά τών άνα&ημάτων

10 διέφ&ειρον, όντα πολντελη ταις χατασχεναις χαΐ πολλής έπι-

μελείας ένια τετευχότα χαΐ δαπάνης. ού μόνον δέ τψ πυρί 3

χατελυμήνατο τάς όροφάς, άλλά χαΐ χατέσχαψαν είς έδαφος.

άνέτρεψαν δέ χαΐ τούς ανδριάντας, όντας ούχ έλάττονς δισχιλίων'

πολλούς δέ χα), διέφ&ειραν, πλήν δσοι &εών έπιγραφάς ή τύπονς

15 είχον τών δέ τοιούτων άπέσχοντο. χατέγραφον δ' είς τούς 4

τοίχονς χαΐ τον περιφερόμενον στίχον, ήδη τότε της έπιδεξιότητος

της Σάμον φυομένης, δς ήν υίός μέν Χρυσογόνον, σύντροφος δέ

τοΰ βασιλέως. ό δέ στίχος ήν 5

δρας τό δϊον οϋ βέλος διέπτατο;

20 χαΐ μεγίστη δή παράστασις έπΐ τούτοις είχε τόν βασιλέα χαΐ 6

τούς περί αύτόν φίλονς, ώς διχαίως ταντα πράττοντας χαΐ χα&η-

χόντως, άμννομένονς τοις ύμοίοις τήν των Λίτωλων περί τό

Λϊον άσέβειαν. έμοί δέ τάναντία δοχεϊ τούτων. εί δ' όρ&ός ό τ

λόγος, σχοπεϊν έν μέσω πάρεστι, χρωμένονς ούχ έτέρονς τισίν,

25 άλλά τοις έξ αύτής τής οίχίας ταύτης παραδείγμασιν.

Αντίγονος έχ παρατάξεως νιχήσας μάχη Κλεομένην τόν 8

βασιλέα των Λαχεδαιμονίων έγχρατής έγένετο χαΐ τής Σπάρτης,

αύτός τε ών χύριος δ βούλοιτο χρήσ&αι χαΐ τβ πόλει χαΐ τοις Ϋ ^' ο

έμπολιτευομένοις, τοσούτον άπεϊχε τοΰ χαχώς ποιεϊν τούς γε-\ υ Ν ί V Ε ίο ί : Υ
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ν^Ο-^,ΓΓν,Μ^

15 Ρο1?1>. V 9, 2—12, 8

οοά. Ρείτ. (βί 8υ,ίά.) 1 λ αντοΰ 2 χαρίζαν 3 αντώ 5 'εα&εν

χ

16. 18 στι 17 σαμον (β. «μ.) 26 νιχησας — ρ. 98, 5 σωτηρ: 8πϊά. ν.

Άντίγονος 26 β. τόν των ΛαχεΙ. βασ. δηϊά.

οοά. ΡοΙι/ο. 12 χατελυμήναντο ρπιβίβΓ Γ 13 ανέστρεψαν ΌΕ ούχ

έλάττ. διοχιλ. όντας Ο 15 όε] δι) Ο 17 τον αηίβ Σάμον &άά. Ο 20 χαϊ

&άά. ροδί όη τε &άά. ροβί τόν 24 ονχ ετέροις ρκιβίβΓ Ρ 26 νιχησας

βω. ΟΓ1 ροβί Κλεομένην &άά. φνναδεναας Ο 29 απέχει Γ

ΐάο<). 7 οτι — λαβόντες ρΓο λαβόντες γάρ

Οοη8ίβηίϊηίΒοΙί<' ΕκβΓρίβ Π. ί. 7

98 ΕχοβΓρία άβ νϊΓίηΐϊβηβ βί νίΐϋβ

γονότας νποχειρίονς ώς έχ των έναντίων άποδούς τό πάτριον

πολίτευμα χαΐ τήν έλευ&ερίαν, χαΐ τών μεγίστων άγα&ών αιτιος

γενόμενος χαΐ χοινβ χαΐ χατ Ιδίαν Λαχεδαιμονίοις, οϋτως είς τήν

10 οίχίαν απηλλάγη, τοιγαροΰν ού μόνον έχρί&η παρ' αύτόν τον

χαιρόν εύεργέτης, άλλά χαΐ μεταλλάξας σωτήρ, ούδέ παρά μόνοις 5

Λαχεδαιμονίοις, άλλά παρά πάσι τοις "Ελλησιν ά.&ανάτον τέτευχε

10 τιμής χαΐ δόξης έπΐ τοις προειρημένοις. χαΐ μήν δ πρώτος αύ-

των αϋξήσας τήν βασιλείαν χαΐ γενόμενος αρχηγός τοΰ προσχή-

ματος της οίχίας, Φίλιππος νιχήσας 'Λ&ηναίονς τήν έν Χερωνία

μάχην ού τοσοντον ηνυσε διά τών δπλων δσον διά της έπιειχείας ίο

2 χαΐ φιλαν&ρωπίας τών τρόπων. τψ μέν γάρ πολέμψ χαΐ τοις δπλοις

αύτών μόνων περιεγένετο χαΐ χύριος χατέστη των άντιταξαμένων, τη

ί' εύγνωμοσύνη χαΐ μετριότητι πάντας Ά&ηναίονς άμα χαΐ τήν πό-

3 λιν αύτων έσχεν ύποχείριον, ούχ έπιμετρών τψ &υμψ τοις πρατ-

τομένοις, άλλά μέχρι τούτον πολεμων χαΐ φιλονειχών έως τοΰ 15

λαβεϊν άφορμάς πρός άπόδειξιν της αύτοΰ πραότητος χαΐ χαλο-

4 χαγα&ίας' τοιγαροΰν χωρίς λύτρων άποστείλας τούς αίχμαλώτονς

χαΐ χηδεύσας Ά&ηναίων τούς τετελεντηχότας, έτι δέ σνν.&εΐς

'Λντιπάτρω τά τούτων όστα χαΐ των άπαλλαττομένων τούς πλεί-

στονς άμφιέσας μιχρα δαπάνη διά τήν άγχίνοιαν τήν μεγίστην 20

5 πράξιν χατειργάσατο' τό γάρ Ά&ηναίων φρόνημα χαταπληξάμενος

τβ μεγαλοψυχία πρός πάν έτοίμονς αύτούς έσχε σνναγωνιστάς

Β άντί πολεμίων. τί δ' Άλέξανδρος; έχεϊνος γάρ έπΐ τοσοντον

έξοργισ&είς Θηβαίοις, ώστε τούς μεν οίχήτορας έξανδραποδί-

σασ&αι, τήν δέ πόλιν είς έδαφος χατασχάψαι, της γε πρός τούς 25

&εούς εύσεβείας ούχ ώλιγώρησε περί τήν χατάληψιν της πόλεως,

Τ άλλά πλείστην έποιήσατο πρόνοιαν ύπέρ τον μηδ' άχούσιον άμάρ-

8 τημα γίνεσ&αι περί τά ίερά χαΐ χα&όλον τά τεμένη, χαΐ μήν δτε

διαβάς είς τήν 'Λσίαν μετεπορενετο τήν Περσων άσέβειαν είς τούς

Generated on 2013-12-12 19:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

"Ελληνας, παρά μεν των άν&ρώπων έπειρά&η λαβεϊν δίχην άξίαν 30

ωά. Ράτ. (βί 8ηίά.) 1 πατριχόν 8τχίά. 3 β. οντως — απηλλάγη ομ.

8ηϊά. 4 τοιγαροΐν] χαϊ 8ηϊά. 5 οωτηρ: ά.ββ. 8ϋίά. 9 Φίλιππος — 23 πο-

λεμίων: δηίά. ν. Φίλιππος 9 χερωνιαι (β. αοο.) Ρ, Χαιρωνεία 8ηίά. 12 περί

έγέ\νετο Ρ, έγένετο (οπώβο περί) 8ηιά. οοά. ΒΕ Μβά. 16 πραότητοσ Ρ

18 τών αηίβ Άθηναίων αάά. 8πϊά. ροβί όε &άά. χαϊ 8ηΜ. 19 τούτων Ρ,

8βά ω ί. ι. 20 μιχρα όαπάν% βί αίίβπιπι τ^ν οπι. δπϊά. 21 χατιργάαατο Ρ,

8βά ι ϊ. τ., απειργάσατο 8ηίά. 23 πολεμίων, άββ. 8π1ά. 24 9ηβαίων

ωά. ΡοΙί/1>. 4 οίχείαν ΑΡ 9 χερωνίαι ΔϋΕ, χερονία Ρ, χαιρονεία Ο

16 αυτοϋ 24 ροβί ώ'στβ αάά. χαέ Ο 28 γενέσθαι

επιεηά. 1 ώ'στί Βε (ν. &ά ρ. 91, 15) 15 φιλονιχών Ι*, ϋϊηάοιί

β Ρο1γΙ>. V, 9, 9—11, 5. 99

τών σφίσι πεπραγμένων, τών δέ τοις &εοις χαταπεφημισμένων

πάντων άπέσχετο, χαίπερ των Περσων μάλιστα περί τοΰτο τό

μέρος έξαμαρτόντων έν τοις χατά τήν Ελλάδα τόποις.

Ταΰτ οϋν έχρήν χαΐ τότε Φίλιππον έν νφ λαμβάνοντα σνν- 9

5 εχώς μή οϋτως της άρχής ώς της προαιρέσεως χαΐ της μεγα-

λοψυχίας διάδοχον αντόν άναδειχνύναι χαΐ χληρονόμον τών προ-

ειρημένων ανδρων, δ δέ Ινα μεν χαΐ συγγενής ^Λλεξάνδρον χαι 10

Φιλίππον γένηται, μεγάλην έποιεϊτο παρ δλον τόν βίον σπονδήν,

ίνα δέ ζηλωτής, ούδέ τόν έλάχιστον έσχε λόγον. τοιγαροΰν τάναν- 11

10 τία τοις προειρημένοις άνδράσιν έπιτηδεύων της έναντίας έτνχε

παρά πάσι δόξης, προβαίνων χατά τήν ήλιχίαν. ών ήνεγχε τότε τό 11

πραχ&έν. τοις γαρ ΛΙτωλών άσεβήμασι οννεξαμαρτάνων διά τόν .&ν-

μόν χαχψ χαχόν Ιώμενος ούδέν ψετο ποιεϊν άτοπον. χαΐ 'Σχόπα 2

μέν χαΐ Λωριμάχω παρ' έχαστον είς άσέλγειαν χαΐ παρανομίαν

15 ώνείδιζε, τήν έν Λωδώνη χαΐ Λίψ προσφερόμενος άσέβειαν είς τό

-&εϊον' αύτός δέ παραπλήσια ποιών ούχ ψετο της όμοίας έχείνοις

τεύξασ.&αι δόξης παρά τοις άχούσασιν. τό μέν γάρ παραιρεϊσ&αι 3

των πολεμίων χαΐ χαταφ&είρειν φρούρια, λιμένας, πόλεις, άνδρας,

ναυς, χαρπούς, τάλλα τά τούτοις παραπλήσια, δι ών τούς μέν

20 ύπεναντίονς άσ.&ενεστέρονς άν τις ποιήσαι, τά δέ σφέτερα πράγ-

ματα χαΐ τάς έπιβολάς δνναμιχωτέρας, ταΰτα μεν άναγχάζονσιν

οΐ τοΰ πολέμον νόμοι χαΐ τά τούτον δίχαια δράν' τό δέ μήτε 4

τοις Ιδίοις πράγμασιν έπιχονρίαν μέλλοντα μηδ' ήντινοΰν παρα-

σχενάζειν μήτε τοις έχ&ροις έλάττωσιν πρός γε τόν ένεστώτα

25 πόλεμον, έχ περιττον χαΐ ναούς, άμα δέ τούτοις άνδριάντας χαΐ

πάσαν δή τήν τοιαύτην χατασχευήν λυμαίνεσ.&αι, πως ούχ άν

εϊποι τις είναι τρόπον χαΐ .&υμοΰ λνττώντος έργον; ού γάρ έπ' δ

άπωλεία δεϊ χαΐ άφανισμψ τοις άγνοήσασι πολεμεϊν τούς άγα.&ούς

άνδρας, άλλ' έπΐ διορ&ώσει χαΐ μετα&έσει τών ήμαρτημένων,
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30 ούδέ σνναναιρεϊν τά μηδέν άδιχοΰντα τοις ήδιχηχόσιν, άλλά σώ-

ζειν μάλλον χαΐ σννεξαιρεϊσ&αι τούς δοχοΰντας άδιχεϊν τοις έναν-

οοά. Ρείτ. 1 χαταπεφισμένων 14 δωρημάχω 20 ποιήσαι 26 λνμέ-

νεσ&αι 27 β. έπαπωλεια (βίο)

οοά. ΡοΙυη. 8 γένηται] φαίνηται 11 ηνεγχε] ήν %ν χαϊ Ο 12 ροβί &νμόν

&άά. χαϊ 15 ηροφερόμενος 17 τενξεσ&αι αχονοναι Γ(Οϋ) 20 τ«ς

ομ. Ο 22 τό] τά Ο 28 άγνώμοσι Ο 30 8. αλλά — μαλλον οπι.

30 αώζειν] ανσσωζειν ΑΚ 31 τοϊς έναντίοις ¥0, τοϊς άναιτίοις ΑϋΕ, 8βά ϊη

οππιϊβηβ ροβίία ροβί συνεξαιρεϊσ&αι

ετηετκΙ. 8 φαίνοηο Ν&ββΓ 11 τότε το] τό τότε Βλ (τ. &ά ρ. 91, 15)

18 ανδρας] αγοράς Ν&ββΓ

7*

100

ΕχοβΓρία άβ νϊΓίπΐϊί>α8 βί νίίϋβ

6 τίοις. τνράννον μέν γάρ έργον έστίν τό χαχώς ποιονντα τφ φόβω

Ε*°'Λ* ^εσπόζειν αχονσίως, μισούμενον χαΐ μισοΰντα τούς ύποταττο-

ρ. 128 μένονς' βασιλέως δέ τό πάντας εϋ πβίοΰντα, δια την εύεργεσίαν

(ά. Βοί88. χαΐ φιΧαν&ρωπίαν άγαπώμενον, έχόντων ήγεϊσ&αι χαΐ προ-

στατεϊν. 5

1 Μάλιστα δ' άν τις χαταμά&οι την άμαρτίαν την τότε Φι-

λίππον, λαβών 7ιρό όφ&αλμών τινα διάληψιν' είχός ήν ΛΙτωλούς

έχειν χαχώς, εί τάναντία τοις είρημένοις έπραξεν χαι μήτε στοάς

μήτε τούς 'ανδριάντας διέφ&ειρε, μήτ' άλλο μηδέν ηχίσατο των

8 ανα&-ημάτων. έγώ μέν γάρ οίμαι τήν βελτίστην άν χαΐ φιλαν&ρω- 10

ποτάτην, σννιδόντας μεν αύτοις τά περί Λϊον χαΐ Λωδώνην πε-

πραγμένα, σαφως δέ γινώσχοντας, δ&' ό Φίλιππος τότε χαΐ

πραξαι χύριος ήν δ βονλη&είη, χαΐ πράξας τά δεινότατα διχαίως

9 άν έδόχει τοΰτο πεποιηχέναι τό γε χατ' έχείνονς μέρος, διά δέ

τήν αύτοΰ πραότητα χαϊ μεγαλοψυχίαν ούδέν είλετο των όμοίων 15

12 έχείνοις έ-ιιτηδεύειν. δήλον γάρ έχ τούτων ώς είχός ήν αντών

μέν χαταγινώσχειν, τόν δέ Φίλιπτΐον άποδέχεσ.&αι χαΐ &ανμάζειν,

ώς βασιλιχώς χαΐ μεγαλοψύχως αύτοΰ χρωμένον τι] τε προς τό

2 &εϊον εύσεβεία χαΐ τβ πρός αύτούς όργ^. χαΐ μήν τό γε νιχήσαι

τούς πολεμίονς χαλοχαγα&ία χαΐ τοις διχαίοις ούχ έλάττω, μείζω 20

3 δέ παρέχεται χρείαν των έν τοις δπλοις χαταρ&ωμάτων. οίς μέν

γάρ δι' άνάγχην, οίς δέ χατά προαίρεσιν εϊχονσιν οί ληφ&έντες.

χαΐ τά μέν μετά μεγάλων έλαττωμάτων ποιεϊται τήν διόρ&ωσιν,

τά δέ χωρίς βλάβης πρός τό βέλτιον μετατί&ησι τούς άμαρτά-

4 νοντας. τό δέ μέγιστον, έν οις μέν τό πλεϊστόν έστι της πράξεως 25

τών ύποταττομένων, έν οίς δ' αύτοτελής ή νίχη γίνεται των ήγον-

μένων.

5 "Ισως μέν οϋν ούχ άν τις άν τψ Φιλίππψ τών τότε γενο-
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μένων πάσαν έπιφέροι τήν αίτίαν διά τήν ήλιχίαν, τό πλεϊον δέ

τοις σννοΰσι χαΐ συμπράττονσι τών φίλων, ών ήν "Λρατος χαΐ 30

6 Λημήτριος ό Φάριος. νπέρ ών ού δυσχερές άποφήνασ&αι χαΐ μή

ωά. ΡεΪΥ. 4 αγαπόμενον 7 τινά 9 ηχίαατο (β. 8ρίΓ.) 11 αντοϊα

14 έδόχη 15 αντον πραότητα 17 χαταγινώοχειν, ββά ρππβ 4 ϊ. γ. 19 ατορ-

γηι 23 ελαττομάτων διόρθοσιν 25. 26 ενοϊα 26 αντοστελήο

29 έπιφέρει 31 φανριοσ

α>ά. ΡοΙρη. 2 άχοναίων Ο* 7 8. τίνα (ββά τινά Α1) διάληψιν είχος ην

Αίτωλονς εχειν, εί 8 τάς αηίβ στοάς αάά. 9 τ^ιχίααιτο* 10 οϊμαι οτα. Ο

23 ποιεϊται οτα. Ο 28 αν τω] αϋτώ Α2Γ, αντώ τφ Ο

αη&ιά. 11 συνειδότας 8ο&1ί^βΓ 22 λειφ&έντες θΓβηονίη8

βάοα. 8 χαχώς &Λάίΐαιπβηίηπι εάο^απϊ νϊάβΐηΓ

β Ρο1?η. V, 11, 6 — 54, 11.
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παρόντα τότε &ατέρον τήν τοιαύτην (είχός) είναι, αυμβουλίαν.

χωρίς γαρ της χατά τόν δλον βίον προαιρέσεως, έν η περί μέν 7

"Λρατον ούδέν άν εύρε&είη προπετές ούδ' άχριτον, περί δέ Λη-

μήτριον τάναντία, χαΐ δεϊγμα της προαιρέσεως έχατέρων έν οις

5 παραπλησίως όμολογούμενον έχομεν' νπέρ οϋ λαβόντες τόν οίχεϊον 8

χαιρόν ποιησόμε.&α τήν άρμόζονσαν μνήμην.

16. "Οτι Κλεομένης ό ΠτολεμαΙψ τψ Φιλοπάτορι έπιβονλήν

τεχτηνάμενος χαχώς μετήλλαξε τόν βίον, άνήρ γενόμενος χαΐ πρός

τάς όμιλίας έπιδέξιος χαΐ πρός πραγμάτων οίχονομίαν εύφυής

10 χαΐ συλλήβδην ήγεμονιχός χαΐ βασιλιχός τβ φύσει.

17. "Οτι Πτολεμαϊος ό Φιλοπάτωρ όλιγώρως έχαστα των

• πραγμάτων των περί τα βασίλεια χειρίζων δια τονς απρεπεϊς

έρωτας χαΐ τάς άλόγους χαΐ σννεχεϊς μέ.&ας, είχότως έν πάνυ

βραχεϊ χρόνψ χαΐ της ψυχης άμα χαΐ της άρχής έπιβούλους εϋρε

15 χαΐ πλείονς, ών έγένετο Κλεομένης χαΐ Θεόδοτος χαΐ άλλοι πολλοί. 11

18. "Οτι Ερμείας τηρών τήν τοΰ 'Λντιόχον προαίρεσιν έπέ-

φερεν αίτίας τοις έν τβ Σελενχεία χαΐ χιλίοις έζημίον ταλάν-

τοις τήν πόλιν, έφυγάδενε τούς χαλονμένονς Άδειγάνας, άχρω-

τηριάζων χαΐ φονεύων χαΐ στρεβλών πολλούς διέφ&ειρε τών

20 Σελενχέων. ά μόλις βασιλεύς, τά μεν πεί&ων τόν 'Ερμείαν, α δέ 11

χαΐ χατά τήν αΰτοΰ γνώμην χειρίζων, τέλος έπράννε χαΐ χατέοτησε

τήν πόλιν, έχατόν χαΐ πεντήχοντα τάλαντα μόνον έπιτίμιον αν-

τούς πραξάμενος της αγνοίας.

16 Ρο1?1>. V 39, 6 17 Ρο1?η. V 34, 10. 11 18 Ρο1?η. V 54, 10. 11.

ωά. Ρατ. (βί 8νίά.) 1 είχός οπι. 4 ενοϊο 7 βχο. 16 βΓΓοΓβ αηίβ βχο. 17

ροβηϊι βοήθα οοάίοίβ Ρ, οί. ΒΤν, Όα. ωά. Ρ«γ. ρ. 314; οπϋηβηι ίΓβάϋπηι πιπί&Γβ

ηοίπϊ 7—10: διιίά. ν. Κλεομένης 10 την φνσιν 8αϊά. μκΙ. ρΓ&βίβΓ Βν

11—15: 8νίϋ. ύ. ΙΙτολεμαίος 6 Φιλοπάτω ρ 11 όλιγώρως αηίβ χειρίζων
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ίτβ. 12) ροβηίΐ 8ηΜ. 12 των — βασίλεια οπι. δαϊά. 14 χαϊ ρππβ οπι. Ρ

χαϊ της αρχής 'άμα χαϊ τής ψνχής δπϊά. 15 πολλοί: άββ. 8ηίά. 16 ερμΐίασ

<β. βρϊΓ.) 20 ερμει. α δε 21 αντοϋ

ωά. ΡοΙφ. 1 τότ' εχατέρον ΑϋΕ (ϊη ηι&Γ£. αάά. &ατέρον Α1ϋΕι, τότε&α

τέρον Ρ 9 περιόέξιος Ο 14 8. ίύρε χαϊ] ενρηχε Κ 18 ροβί άχρωτηριάζων

αϋ. δε 22 έπιτίμιον οπι. Ο

ετηεηά. 1 ποτέρον Κβ (Τ. &ά ρ. 91, 15) 4 8. έν οϊς παραπλ.] έν παρα-

πλησίοις Ηηίίβοη, ίν οϊς (αννεβονλεΰοαντο Φιλίππψ) παραπλησίως ΒΤν

ΐβίορ. 7 8. οτι — χαχώς ρΓο Κλεομένης μεν ννν οντως 11 8. οτι — βασί-

λεια ρΓο ό Λ προειρημένος βασιλευς ολιγιάρως ί'χαατα τούτων 15 Κλεο-

μένης— πολλοί ρΓο πρώτος Κλεομένης ό Σπαρτιάτης 16 οτι — έπέφερεν

ρΓο Ερμείας όε τηρών τήν αντοϋ προαίρεαιν έπέφερε μεν
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-ΕχοβΓρΐ» άβ νϊΓίηΐϊΒαβ βί νίΐϋβ

ρ. 9 να 19. "Οτι Λεύχιος δ Λημαράτον τοΰ Κοριν&ίον υίός είς 'Ρώ-

μην ώρμησε πιστεύων αΰτφ τε χαΐ τοις χρήμασι, πεπεισμένος

ούδενός έλαττον έξειν έν τβ πολιτεία διά τινας άφορμάς, έχων

γυναϊχα χρησίμην τά τ άλλα χαΐ πρός πάσαν έπιβολήν πραγ-

ματιχήν εύφυή συνεργόν. παραγενόμενος δ' είς τήν 'Ρώμην χαΐ δ

τνχών τνς πολιτείας, εύ&έως ήρμόσατο πρός τήν τοΰ βασιλέως

άρέσχειαν. ταχύ δέ χαΐ διά τήν χορηγίαν χαΐ διά τήν της φύ-

σεως έπιδεξιότητα χαΐ μάλιστα διά τήν έχ παίδων άγωγήν, άρ-

μόσας τφ προεστωτι μεγάλης άποδοχής έτνχε χαΐ πίστεως παρ'

αύτψ. χρόνον δέ προίόντος είς τοΰτ ήλ&εν παραδοχής ώστε 10

σννοιχεϊν χαΐ συγχειρίζειν τψ Μαρχίψ τά χατά τήν βασιλείαν.

έν δέ τούτοις έπ' άγα&φ πάσι γενόμενος χαΐ σννεργών χαΐ συγ-'

γατασχενάζων τοις δεομένοις άεί τι τών χρησίμων, άμα δέ χαΐ ττ)

τοΰ βίον χορηγία μεγαλοψύχως είς τό δέον έχάστοτε χαΐ σνν χαιρψ

χρώμενος, έν πολλοίς μεν άπετί&ετο χάριν, έν πάσι δ' εϋνοιαν 15

ένειργάσατο χαΐ φήμην έπΐ χαλοχαγα&ία, χαΐ τής βασιλείας

έτυχεν.

20. "Οτι πάντα χρή τά τής αρετής έργα τούς χαλώς άσχοΰν-

τας έχ παίδων άσχεϊν, μάλιστα δέ τήν άνδρείαν.

21. "Οτι τινές τών λογογράφων τών ύπέρ τής χαταστροφής 20

τοΰ Ιερωνύμον γεγραφότων πολύν τινα πεποίηνται λόγον χαΐ

πολλήν τινα διατέ&εινται τερατείαν, έξηγούμενοι μεν τά πρό τής

ρ.ιοναάρχής αύτοις γενόμενα σημεϊα χαΐ τάς ατνχίας τάς Συραχονσίων,

2 τραγωδοΰντες δέ τήν ωμότητα των τρόπων χαΐ τήν άσέβειαν των

19 Ρο1?1>. VI 11·, 7 £Ρ7(11·, 10—15 Ηαίίβο1ι) 20 Ρο1?1>. VI 11*, 11

Βίν (59. 1 ΗηΙίβοη) 21 ΡοΙ^Ι>. νΠ 7. 8, 1—8

ωά. Ράτ.εί8ηχά. 1—17: δαϊά. ν. Λεύχιος 2 αντψ 8ηϊά., αντώ Ρ

πεπισμένοο Ρ 3 ϊλαττον 8ηϊά., οπι. Ρ 5 ευφνα 8ηϊά. 7 χαϊ 8ηϊά.,
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χαϊ οτα. Ρ χωρηγίαν Ρ 10 εΙατόντ' ηλ&εν Ρ, είς τοντο ηλ&ε 8ηΜ.

20—ρ. 103, 20 χρησιμώτερος: 8ηϊά. ν. Ιερωνυμος 20 χατά ατροφήσ Ρ

21 χαϊ πολλην — ρ. 103, 1 παράλογον οπι. 8ηϊιΙ. 22 πολήν Ρ 23 ατνχίαα

(β. αοο, βί ρππβ α ί τ.) Ρ

αηεηά. 3 διά άβ1. ΒΤν τινας] τάς Κβίβ&β, τινας (τοιαύτας) ΝβΑ>βΓ εχων

(χαι) δο1ιτνβί£1ιαβπ8βΓ 11 συνδιοιχεϊν Ρογΐπβ οννδιαχειρίζειν ΈβηύιΒχάγ

15 χατετί&ετο ΒβπιΙιΜά^ 23 αντοϊς] αίτής Κβίβ1ίβ, αντοΰ νβΙ αντώ δοΙιτνβί£-

Ιί&βαββΓ. 8βά ν. ϊηίΓ»

εάοα. 16β. χαϊ — ϊτνχεν να1άβ οοηίταοία νϊάβηίηΓ, ν. Οίο. άβ νερ. 2, 20, 35:

ϋαφιε τποτΐηο Ματάο αιηϊΗβ ρορηίί εη^αοϋ8 τεχ ββί ετεαΗιβ; I. Μ. ^. ν&ίβίοη,

Όε ΡοΙί/Οϋ /Όηϋόηβ ει ανχίοηίαίε ρ. 48 23 αντοϊς, δ^οηβαηίβ βοί1ϊοβί, οο1-

Ιαΐυω ουπι ρΓοχϊπιβ ββ^υεηίϊ Σνραχονσίων ρΓοάβΓβ ερίΐοπια(βΓϊβ πιαηππι νϊάίΐ

ΗπΙτβοΗ

β ΡοΙ^Ι>. VI, 11, 7—VII, 8, 4.
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πράξεων, έπΐ δέ πάσι τό παράλογον χαΐ τό δεινόν τών περί την

χαταστροφήν αύτοΰ συμβάντων, ώστε μήτε Φάλαριν μήτ 'Λπολ-

λόδωρον μήτ' άλλον μηδένα γεγονέναι τύραννον έχείνον πιχρότε-

ρον. χαΐ παϊς παραλαβών την αρχήν, εϊτα μήνας ον πλείω τριών 3

5 χαΐ δέχα βιώσας μετήλλαξεν τόν βίον. χατά δέ τον χρόνον τοντον 4

ένα μέν τινα χαΐ δεύτερον έστρεβλώσ&αι χαί τινας των φίλων

χαΐ τών άλλων Συραχουσίων άπεχτάν&αι δννατόν, νπερβολήν δε

γεγονέναι παρανομίας χαΐ παρηλλαγμένην άσέβειαν ούχ είχός.

χαΐ τψ μέν τρόπψ διαφερόντως είχαϊον αύτόν γεγονέναι χαΐ πα- 5

10 ράνομον φατέον, ού μήν εϊς γε σύγχρισιν άχτέον ούδενί τών

προειρημένων τνράννων. άλλά μοι δοχοΰσιν οί τάς έπΐ μέρονς 6

γράφοντες πράξεις, έπειδάν νπο&έσεις εύπεριλήπτονς ύποστή-

σωνται χαΐ στενάς, πτωχεύοντες πραγμάτων άναγχάζεσ&αι τά

μιχρά μεγάλα ποιεϊν χαΐ περί τών μηδέ μνήμης άξίων πολλούς

15 τινας διατί&εσ&αι λόγονς. ένιοι δέ χαΐ δι άχρισίαν είς τό πα-

ραπλήσιον τούτοις έμπίπτονσιν. δσψ γάρ άν τις εύλογώτερον 7

χαΐ περί ταΰτα τόν άναπληροΰντα τάς βίβλονς χαΐ τόν έπιμε-

τροΰντα λόγον τής διηγήσεως είς Ιέρωνα χαΐ Γέλωνα διάγοιτο,

παρείς Ίερώνυμον. χαΐ γάρ τοις φιληχόοις ήδίων ούτος χαΐ τοις 8

20 φιλομα&οΰσι τψ παντί χρησιμώτερος. Ίέρων μέν γάρ πρώτον 8

μέν δι αύτοΰ χατεχτήσατο τήν Συραχονσίων χαΐ τών συμμάχων

αρχήν, ού πλοντον, ού δόξαν, ούχ έτερον ούδέν έχ τής τύχης

έτοιμον παραλαβών. χαΐ μήν ούχ άποχτείνας, ού φυγαδεύσας, ού 2

λνπήσας ούδένα τών πολιτών, δι' αύτοΰ βασιλεύς χατέστη τών

25 Συραχουσίων, δ πάντων έστί παραδοξότατον, έτι δέ τό μή μόνον 3

χτήσασ&αι τήν άρχήν οϋτως, άλλά χαΐ διαφυλάξαι τόν αύτόν

τρόπον. έτη γάρ ν' χαΐ τέτταρα βασιλεύσας διετήρησε μέν 4

πατρίδι τήν είρήνην, διεφύλαξε δ' αύτφ τήν άρχήν άνεπιβούλεν-
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οοά. Ρβίτ. βί 8ηίά. 1 τών δεινών 8ηϊά. 2 χατά ατροφήν Ρ φάριν

(β. &(χ.) Ρ 4 πλείω Ρ 8ηΜ. οοά. ςπϊά&πι, πλείονς Γβϋςηϊ δπϊά. οοά. δ χαι·

όίχα Ρ, η δώδεχα 8ηϊά. βιώσασ Ρ, ζήαας 8πϊά. 11 δοχοϋαι Ρ 1δ ϊερωνα

(8. βρϊΓ. βί οχλ., βί ίί& ίβΓβ οοηβΐ&ηΐβΓ) Ρ γελωνα <8. &μ.) Ρ 19 ϊερώννμον (β.

8ρϊΓ., βί ίΐ& ϊβΓβ οοηβίαηίβΓ) Ρ 20 φιλομα&έσι 8πίά. ιϊέρων — ρ. 104, 9

οώφρονος: δυϊά. ν. Ίίρων 21 διαντοϋ Ρ, δι' εαντον 8ηϊά. 21 β. την τών

Σνραχονσίων βααιλείαν χαΐ την τών α. ά. 8πϊά. 23 ετοιμον (β. βρϊΓ. βί αοο.) Ρ

24 δι' αντοϋ — 26 διαφνλάξαι] χαΐ διεφύλαξε 8χάά. 24 διαντοϋ Ρ 25 πα-

ραδοξότατον Ρ, 8βά ρππηιπι ο ϊ. γ. 28 αντώ 8ηϊά., αντώ Ρ

εηιεηά. 4 χαΐ] χαϊτοι 7α 5 βασιλείσας ΚβίβΙίβ 16 πόοψ ί>. ϋϊη-

άοΓί 17 περί ταϊτα] περιττότερον Κβίβΐκ 18 διά&οιτο Κβίβ1ίβ 24 λν·

πησας] συλήσας Ν&ββΓ
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ΕχοβΓρΐ& άβ νϊΓίηίϊ&Π8 βί νίΐίίβ

ρ. 13 να τον, διέφυγε δέ τόν ταις ύπεροχαις παρεπόμενον φ&όνον' δς γε

πολλάχις έπιβαλόμενος άπο&έσ&αι τήν δνναστείαν έχωλύ&η χατά

6 χοινόν νπό τών πολιτών. εύεργετιχώτατος δέ χαΐ φιλοδοξότατος

γενόμενος είς τονς "Ελληνας μεγάλην μέν αύτψ δόξαν, ού μιχράν

7 δέ Συραχουσίοις εύνοιαν παρά πάσιν άπέλειπε. χαΐ μην έν πε- 5

ριουσία χαΐ τρυφβ χαΐ δαψιλεία πλείστη διαγενόμενος έτη μέν

έβίωσε πλείω των ρ', διεφύλαξε δέ τάς αίσ&ήσεις άπάσας, διετή-

8 ρησε δέ πάντα χαΐ τά μέρη τον σώματος άβλαβη, τοΰτο δέ μοι

δοχεϊ σημεϊον ού μιχρόν άλλα παμμέγε&ες εϊναι βίον σώφρονος.

22. "Οτι Γέλων πλείω τών ν' βιώσας έτών σχοπόν προέ&ηχε 10

χάλλιστον έν τψ ζην, τό πει.&αρχεϊν τψ γεννήσαντι, χαΐ μήτε

πλοΰτον μήτε βασιλείας μέγε&ος μήτ' άλλο περί πλείονος ποι-

ήσασ&αι μηδέν της πρός τονς γονεϊς εύνοίας χαΐ πίστεως.

23. "Οτι Γόργος δ Μεσσήνιος ούδενός ήν δεύτερος Μεσση-

νίων πλούτψ χαΐ γένει, δια δέ τήν ά&λησιν χατά τήν άχμήν 15

πάντων ένδοξότατος έγεγόνει των περί τούς γυμνιχούς άγώνας

3 φιλοστεφανούντων. χαΐ.γάρ χατά τήν έπιφάνειαν χαΐ χατά τήν

τον λοιπον βίον προστασίαν, έτι δέ χατά τό πλή&ος τών στε-

4 φάνων, ούδενός έλείπετο των χα^' αύτόν. χαΐ μήν δτε χατα-

λύσας τήν ά.&λησιν έπΐ τό πολιτεύεσ.&αι χαΐ τό πράττειν τά της 20

πατρίδος ώρμησε, χαΐ περί τοντο τό μέρος ούχ έλάττω δόξαν

5 έξεφέρετο της πρότερον ύπαρχούσης αύτψ, πλεϊστον μέν άπέχειν

δοχών της τοις ά&ληταις παρεπομένης άγωνίας, πραχτιχώτατος

δέ χαΐ νοννεχέστατος εϊναι νομιζόμενος περί τήν πολιτείαν.

24. "Οτι φησίν ό Πολύβιος' έγώ δέ χατά τό παρόν έπιστή- 25

σας τήν διήγησιν βραχέα βούλομαι διαλεχ&ήναι περί Φιλίππον,

διά τό ταύτην τήν άρχήν γενέσ&αι της είς τοϋμπαλιν μεταβολής

22 Ρο1?1>. VII 8, 9 23 Ρο1?1>. VII 10, 2—5 24 ΡοΙ^Ι>. VII 11 ΒΨ
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(12 Ηη1ίβο1ι)

α>ά. Ρβίτ. (βί 8ηίά.) 2 έπιβαλλόμενος 8ηίά. έχωλοί&η Ρ 4 γενόμενος —

5 περιονσία] ων, έν περιονσία δε 8πϊά. 4 αντώ Ρ μιχράν Ρ, 8βά ι ϊ. γ.

6 8. πολλξ διαγενόμενος έβίωσε πλείω τών Ρ' έτών δΠϊά. 7 8. άπάαας —

πάντα] πάαας 8πϊά. 9 σώφρονος: άβ8. 8ηίά. 11 ζην, ββά ήν ϊ. Γ. τό

να, τώι 14—24: 8υϊά. ν. Γόργος 14 Γόργος 8ηϊά., γοργόσ Ρ μεα/',-

νιοσ Ρ 8ηϊά., ββά βοάβπι νβ. μεααηνίων Ρ, μεαηνίων 8ηϊά., τ. &ά ρ. 89, 1

16 γνμνηχονσ Ρ 18 προ*ατααίαν Ρ 19 χα&αντόν Ρ 22 έφέρετο 8Πϊ<Ι.

24 πολιτείαν: άββ. 8ηϊά. 25

ΐτηβηά. 23 άναγωγίας Τοηρ 27 την άβί 1ι. ϋίηάβΓί

εοΙοα. 25 οτι — IIολυβιος &άάϊάίί

β Ρο1?1>. VII, 8, 4—11, 11.
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αύτοΰ χαΐ τής επΐ χεϊρον όρμής χαΐ μετα&έσεως. δοχεϊ γάρ μοι 2

τοις χαΐ χατά βραχύ βουλομένοις τών πραγματιχων ανδρών περι-

ποιεϊσ&αι τήν έχ τής ίστορίας διόρ.&ωσιν έναργέστατον εϊναι

τοΰτο παράδειγμα. χαΐ γάρ διά τό τής άρχής έπιφανες χαΐ διά 3

5 τό τής φύσεως λαμπρόν έχφανεστάτας συμβαίνει χαΐ γνωριμω-

τάτας γεγονεναι πάσι τοις "Ελλησι τάς είς έχάτερον τό μέρος ρ'1

όρμάς τοΰ βασιλέως τούτον, παραπλησίως δέ χαΐ τά συνεξαχο-

λου-&ήσαντα ταις όρμαις έχατέραις έχ παρα&έσεως. δτι μέν οϋν 4

αύτψ μετά τό παραλαβεϊν τήν βασιλείαν τά τε χατά Θετταλίαν

10 χαΐ Μαχεδονίαν χαΐ συλλήβδην τά χατά τήν Ιδίαν αρχήν οΰτως

ύπετέταχτο χαΐ σννέχλινε ταις εύνοίαις ώς ούδενί των πρότερον

βασιλέων, χαίτοι νέψ όντι παραλαβόντι τήν Μαχεδόνων δνναστείαν,

εύχερες χαταμα&εϊν έχ τούτων. σννεχέστατα γάρ αύτοΰ περισπασ&έν- 5

τος έχ ΆΙαχεδονίας διά τόν πρός ΛΙτωλούς χαΐ Λαχεδαιμονίους πό-

α λεμον, ούχ οίον έστασίασέ τι τών προειρημένων έ&νών, άλλ' ούδέ

τών περιοιχούντων έτόλμησε βαρβάρων ούδείς άψασ&αι τής Μαχε-

δονίας. χαΐ μήν περί τής Άλεξάνδρον χαΐ Χρυσογόνον χαΐ των άλ- 6

λων φίλων εύνοίας χαΐ προ&υμίας είς αύτόν ούδ' άν είπεϊν τις δύ-

ναιτ' άξίως. τήν δέ Πελοποννησίων χαΐ Βοιωτων, άμα δέ τον- 7

20 τοις Ηπειρωτών, Άχαρνάνων, * * * δσων έχάστοις άγα&ών έν

βραχεϊ χρόνψ παραίτιος έγένετο. χα&όλον γε μήν, εί δεϊ μιχρόν 8

νπερβολιχώτερον είπεϊν, οίχειότατ άν οϊμαι περί Φιλίππον τοΰτο

ρ'η&ήναι, διότι χοινός τις οίον έρώμενος έγένετο τών Ελλήνων

διά τό τής αΐρέσεως εύεργετιχόν. έχφανέστατον δέ χαΐ μέγιστον 9

25 δεϊγμα περί τον τί δύναται προαίρεσις χαλοχαγα&ιχή χαΐ πίστις,

τό πάντας Κρηταιεις συμφρονήσαντας χαΐ τής αύτής μετασχόντας

συμμαχίας ένα προστάτην έλέσ&αι τής νήσον Φίλιππον, χαΐ ταΰτα

συντελεσ&ήναι χωρίς δπλων χαΐ χινδύνων, δ πρότερον ού ρΊρδίως
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άν ευροι τις γεγονός. άπό τοίνυν τών χατά Μεσσηνίους έπιτε- 10

30 λεσ&έντων απαντα τήν έναντίαν έλάμβανεν διά&εσιν αύτψ. χαΐ

τοΰτο σννέβαινε χατά λόγον. τραπεΐς γάρ έπΐ τήν άντιχειμένην 11

προαίρεσιν τβ πρόσ.&εν χαΐ ταντη προστι&εις άεΐ τάχόλον.&ον

έμελλε χαΐ τάς τών άλλων διαλήψεις περί αύτοΰ τρέψειν είς

ο

βοά. Ρμγ. 21 ιΙ δει 7α, ηόη 23 έρωμέν 25 χαλοχαγαθιχί,ι 33 πε-

ριάντοΰ

β>ηβηά. 12 όντι άβΙ. ΒβηδβΙβΓ (ν. ίηίΓβ) 20 Ιαοηηαπι ίηάίο&νϋ, 8ο1πνβί£-

Ιί&βιιδβΓ ίη Ιιαηο ίβΓβ δβηίβηίϊ&πι βχρΙβηάΗπι: φναηίντη (η&ή,ΐ νη «ππάετη βΙκάχητη,

/ΌάΙβ ααΗπιατε ροίεηί φι,ί οοηήάετανεηί 32 προο&εις ΝαββΓ.

εάορ. 12 ηϊλίΖ τη»ΐαηά»τ η εβ( χη ερϋοηιαίοηε οοηιροήΗοηε, Ρι%6ή«8 ίρδβ

«(τίρβίεεε νίάείντ χαίπιρ οντι χομιίξ νέω: Ηα1ί8β1ι
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ΕχοβΓρΐ& άβ νϊΓίΠ(ϊΙ>118 βί νίΐϊίβ

τάναντία χαΐ ταις τών πραγμάτων συντελείαις έγχρήσειν έναν-

12 τίαις ή πρότερον. δ χαΐ σννέβη γενέσ&αι. δήλον δέ τοΰτό έστι

τοις προσέχονσιν έπιμελώς διά τών έξης ρ'η&ησομένων πράξεων.

ρ. 17 να 25. "Οτι ό "Λρατος .&εωρών τόν Φίλιππον όμολογουμένως

τόν τε πρός 'Ρωμαίους αναλαμβάνονται πόλεμον χαΐ χατά την προς 5

τούς συμμάχονς αϊρεσιν όλοσχερώς ήλλοιωμένον, πολλάς είσε-

νεγχάμενος απορίας χαΐ σχήψεις μόλις άπετρέψατο τόν Φίλιππον.

1 ήμεϊς δέ, τοΰ [το] χατά τήν ε' βίβλον ήμϊν έν έπαγγελία χαΐ φάσει μό-

νον είρημένον νΰν δι αύτών τών πραγμάτων τήν πίστιν είληφότος,

βονλόμε&α προσαναμνήσαι τούς συνεφιστάνοντας τγ} πραγματεία, 10

πρός τό μηδεμίαν τών αποφάσεων άναπόδειχτον μηδ' άμφισβη-

3 τουμένην χαταλιπεϊν. χα&' δν γάρ χαιρόν έξηγούμενοι τόν ΛΙτω-

λιχόν πόλεμον έπΐ τοντο τό μέρος της διηγήσεως έπέστημεν, έν

ψ Φίλιππον έφαμεν τάς έν Θέρμψ στοάς χαΐ τά λοιπά τών

ανα&ημάτων &υμιχώτερον χαταφ&εϊραι, χαΐ δεϊν τούτων τήν αί- 15

τίαν ούχ οΰτως έπΐ τόν βασιλέα διά τήν ήλιχίαν ως έπΐ τούς

4 αννόντας αύτψ φίλονς άναφέρειν, τότε περί μέν Άράτον τόν βίον

έφήσαμεν άπολογεϊσ&αι τοΰ μηδέν άν ποιήσαι μοχ&ηρόν, Λημη-

5 τρίον δέ τοΰ Φαρίον τήν τοιαύτην εϊναι προαίρεσιν. δήλον

δέ τοΰτο ποιήσειν έπηγγειλάμε&α διά τών έξής ρ'η&ησομέ- 20

νων, είς τοΰτον ύπερ&έμενοι τόν χαιρόν τήν πίστιν της στε-

6 ρη&είσης αποφάσεως, έν ψ παρά μίαν ήμέραν Λημητρίον μέν

παρόντος, ώς άρτίως νπέρ τών χατά Μεσσηνίους ύπεδείξαμεν,

Άράτον δέ χα&υστερήσαντος, ήρξατο Φίλιππος άπτεσ&αι τών

7 μεγίστων άσεβημάτων. χαΐ χα&άπερ άν έγγευσάμενος αίματος 25

άν&ρωπείον χαΐ τοΰ φονεύειν χαΐ παρασπονδεϊν τούς συμμάχονς,

ού λύχος έξ άν&ρώπον χατά τόν ΐΛρχαδιχόν μυ&ον, ώς φησιν ό

8 Πλάτων, άλλα τύραννος έχ βασιλέως άπέβη πιχρός. τούτον δ' έν-
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αργέστερον έτι δεϊγμα της έχατέρον γνώμης τό περί της άχρας

25 Ροί?1ι. VII 13. 14

οοά. Ρ«μ\ (βί 8νίά.) 3. 20 έξήσ 4 άρατοο (β. βρϊΓ.) &εορών

7 οχίψειο 8 τον να, τοντο 21 οτερη&εΙσησ, ββά £ί ί. γ. 22 ενωι 26 άν-

&οωπείον, ββά ει ί. Γ. 27 ον λνχος— 28 πιχρός' 3ηίά. τ. λνχόοτο μος

27 ανον (8. βρίΓ. βί ον ϊ. γ.) Ρ, άν&ρώπων 8ηϊά. 27 8. ως — IIλάτων ο πι.

8ηϊά. ώα φΗ Ρ 28 IIλάτων] άβ Γβρ. VIII ρ. 565ι Ι πιχρός] άββ. 8αίά.

&ηβηά. 1 έγχύροειν 7α, έγχνρηοειν Κβίβ1ίβ 2 ϊοται 8οηνβϊ^Ι>&βΠ8βΓ

6 προσενεγχάμενος ΗβΓΐΙβίη 15 διαφθεϊραι 7α 18 τον] τό δο1ινβί£-

Ιι.Λβη8βΓ 21 προρρη&ει'οης Εωρβππβ 25 χα&απερανεΐ γενοάμενος Κβίβίίβ

β Ρο1)'1>. VΠ, 11, 11—VIII, 8, 3.
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συμβούλευμα πρός τό μηδέ περί τ(>ν χατ' ΛΙτωλούς διαπορεϊν.

ών δμολογουμένων εύμαρές ήδη συλλογίσασ&αι την διαφοράν της 14

έχατέρον προαιρέσεως. χα.&άπερ γάρ νΰν Φίλιππος πεισ&εις 2

Άράτψ διεφύλαξε τήν πρός Μεσοηνίους πίστιν έν τοις χατά την

5 άχραν, χαΐ μεγάλψ, τό δή λεγόμενον, έλχει τψ προγεγονότι περί ρ. 18 να

τάς σφαγάς μιχρόν ϊαμα προσέ&ηχεν, οϋτως έν τοις χατ' ΛΙτω- 3

λούς Λημητρίψ χαταχολου&ήσας ήσέβει μεν είς τονς &εούς, τά

χα&ιερωμένα των άνα&ημάτων διαφ&είρων, ήμάρτανε δέ περί

τονς άν&ρώπους, νπερβαίνων τούς τον πολέμον νόμονς, ήστόχει δέ

10 της σφετέρας προαιρέσεως, άπαραίτητον χαΐ πιχρόν έαντόν άπο-

δειχνύων έχ.&ρόν τοις διαφερομένοις. ό δ' αύτός λόγος χαΐ περί 4

των χατά Κρήτην' χαΐ γάρ έπ' έχείνων 'Αράτψ μέν χα&ηγεμόνι

χρησάμενος περί τών όλων, ούχ οίον άδιχήσας. άλλ' ουδέ λνπήσας

ούδένα των χατά τήν νήσον, άπαντας μέν εϊχε Κρηταιεις ύποχει-

16 ρίονς, άπαντας δέ τούς "Ελληνας είς τήν πρός αντόν εννοιαν

έπήγετο διά τήν σεμνότητα της προαιρέσεως. οντω πάλιν έπα- 5

χολον&ήσας Λημητρίψ χαΐ παραίτιος γενόμενος Μεσσηνίοις των

άρτι ρ'η&έντων ατνχημάτων, άμα τήν παρά τοις συμμάχοις εϋ-

νοιαν χαΐ τήν παρά τοις άλλοις "Ελλησιν άπέβαλε πίστιν. τη- Εχε. *·

20 λιχαύτην τοις νέοις βασιλευσ ι ρΌπήν έχει χαΐ πρός άτνχίαν χαΐ ρ. ι34β<Ϊ.

πρός έπανόρ.&ωσιν της άρχής ή των παρεπομένων φίλων έχλογή Βο188'

χαΐ χρίσις. ύπέρ ής οί πλείονς ούχ οίί' δπως ρ'α.ίΗιμοΰντες ούδέ

τήν έλαχίστην ποιοννται πρόνοιαν.

26. "Οτι Φίλιππος παραγενόμενος είς τήν Μεσσήνην έφ&ειρε

25 τήν χώραν δνσμενιχως, &υμψ τό πλεϊον ή λογισμψ χρώμενος' ήλ- 2

πιζε γάρ, έμοί δοχεϊ, βλάπτων σννεχως ούδέποτ άγαναχτή-

σειν ούδέ μισήσειν αύτόν τούς χαχώς πάσχοντας. προήχ&ην δέ 3

26 ΡοΙνΙ>. VIII 8—12, 7 Β^ν 110-14, 7 Ηπ1ί8βΙι)
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οοά. Ρβίτ. 1 ροβί συμβονλενμα &άά. τό ρη&ιν ίντοϊα πολιτιχοϊα, ηποά

ϊη οοάίοι8 Ρ &ΓοΙιβΐνρο αά νβΛα ως φησιν ο IIλάτων <ρ. 106, 27, 8.) αάβοπρ-

ίππι ίη Ρ Ιιπο πιί£Γ&β8β βηβρίοοτ. 7α &άη. ρ. 3 Ιι&βο βο1β^:βτϋ ββββ οβηββί βί ϊη-

ΐβΙΙβ^ί ίίΐα1ηπι ηπηο άβρβΓάίΐηπι περί πολιτιχών διοιχήσεως (ν. Ιπιίηβ βάίίίοηίβ

Ρμΐ. I ρ. 207, 5), ίη ςπβπι ϊ11πά οοηβίΙϊαπι, ςηοά άβ Μββββηίοππη &Γοβ οοοηραικί&

ϋβπιβίΓίΠβ Ρϊαππβ ΡΜϋρρο άβάβπί (ν. ΡοΙνΙ>. VII 12 ΒΤ7 [11 Ηη1ίβοίι]), Γβί&-

ΐππι ίαίβ8β 3 πισ&είο 5 άχρα (βίο) 6 ίμα 11 εχ&ρόν, 8. βρϊΓ. βί ο

ί. Γ. 12 χρίτην 15 αντον 19 ελλησι (β. βρϊΓ. βί αοο.) άπίβαλε, ββά ι βί

ο ί. Γ. 20 εχειν 21 £πανόρ&ωσι

«ηιβηά. 14 τονς αηίβ Κρηταιεϊς &ϋ. ΒβΙίΙνβΓ 27 αϋτόν να1^ο ροβί Ϋα

οπΠΒ811π1
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ΕχοβΓρία (1β νϊΓίπΐϊ1ιαβ βί νίΐϋβ

χαΐ νΰν χαΐ διά της προτέρας βίβλον σαφέστερον έξηγήσασ&αι

,τερί τούτων ού μόνον διά τάς πρότερον ήμϊν είρημένας αίτίας,

άλλα χαΐ διά τό των συγγραφέων τούς μεν δλως παραλελοιπέναι

4 τα χατά τούς Μεσσηνίονς, τούς δέ χα&όλον διά τήν πρός τούς

μονάρχονς εννοιαν ή τάναντία φόβον ούχ οίον έν αμαρτία γεγο- 5

νέναι τήν είς τούς Μεσσηνίονς άσέβειαν Φιλίππον χαΐ παρανο-

μίαν, άλλά τούναντίον έν έπαίνψ χαΐ χατορ&ώματι τά πεπραγμένα

δ διασαφεϊν ήμϊν. ού μόνον δέ περί Μεσσηνίονς τοΰτο πεποιηχότας

ρ.2ί να Ιδεϊν έστιν τούς γράφοντας τοΰ Φιλίππον τάς πράξεις, άλλά χαΐ

6 περί τών άλλων παραπλησίως. έξ ών ίστορίας μέν ούδαμως 10

έχειν αύτοις συμβαίνει διά&εσιν τάς σνντάξεις, έγχωμίον δέ μαλ-

7 λον. έγώ δ' ούτε λοιδορεϊν ψευδως φημι δεϊν τούς μονάρχους

οΰτ' έγχωμιάζειν, δ πολλοίς ήδη συμβέβηχεν, τόν άχόλον&ον δέ

τοις προγεγραμμένοις άεΐ χαΐ τόν πρέποντα ταις έχάστων προ-

8 αιρέσεσι λόγον έφαρμόζειν. άλλ' ϊσως τοΰτ' είπεϊν μέν εύμαρές, 15

πράξαι δέ χαΐ λίαν δυσχερές διά τό πολλάς χαΐ ποιχίλας εϊναι

δια&έσε'ις χαΐ περιστάσεις, αϊς εϊχοντες άν&ρωποι χατά τόν βίον

9 οϋτε λέγειν ούτε γράφειν δύνανται τό φαινόμενον. ών χάριν τισί

μέν αύτών συγγνώμην δοτέον, ένίοις γε μήν ού δοτέον.

9 Μάλιστα δ' άν τις έπιτιμήσειε περί τοΰτο τό μέρος Θεο- 20

πόμπω, δς γ έν άρχβ της Φιλίππον σνντάξεως δι' αύτό μάλιστα

παρορμη&ήναι φήσας πρός τήν έπιβολήν της πραγματείας διά

τό μηδέποτε τήν Εύρώπην ένηνοχέναι τοιοΰτον άνδρα παράπαν

2 οίον τόν 'Λμυντον Φίλιππον, μετά ταΰτα παραπόδας, έν τε τω

προοιμίψ χαΐ παρ' δλην δέ τήν ίστορίαν, άχρατέστατον μέν αύ- 25

τόν άποδείχνυσι πρός γνναϊχας, ώστε χαΐ τόν ϊδιον οϊχον έσφαλ-

χέναι τό χα&' αντόν διά τήν πρός τοΰτο τό μέρος όρμήν χαΐ

3 προστασίαν, άδιχώτατον δέ χαΐ χαχοπραγμονέστατον περί τάς
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οοά. Ρβντ. (βί 8ηίά.) 5 τάναντία, 8ΐά ρππκιπι α \. Γ. 14 πρέποντα δοίπνβίρ;-

ΙιαβπββΓ, πρέπροντα (βίο) Ρ (παρέποντα να) 15 ενμαραϊο 20 μάλιστα — 24

Φίλιππον: 8ηϊά. Τ. παράπαν 24 μετά — 26 γυναίχας: 8ηϋ ν. παρα-

ποδας 24 8. έτ— ίατορίαν οτα. 8ηΜ. 26 άποδιίχνυοι 7α, αποδεϊχννα*

Ρ, δΐίχννσι 8ηΜ. 26 ωστε— 28 προσταοίαν: 8ηϊά. ν. ίαφαλχίναι

26 χαϊ — 28 προσταοίαν: 8ηϊά. τ. προστασία 26 έσφαλχέναι 8ηΜ.ηίΓοςαβ

Ιοοο, έαφαληχίναι Ρ 27 τό χα&' αντον οτα. Βαίά. ν. προστ. 28 άδιχω-

τατον— ρ. 109, 1 χατασχενάς: 8ηϊά. ν. χατααχευάζειν 28 άδιχότατον Ρ

βηαβηά. 5 γεγονέναι] νενομιχέναι τβ1 τεταχέναι Κείβ1ίβ 21 περί &ηίβ Φι-

λίππον &άά. ΚβίβΕΐβ δι' αΰτΰν Κβίβ1ίβ, διά τοϋτο ίι. ϋϊηάοΓί 27 8. χαϊ προ-

στασίαν] αίρια ϊηβαηίατ η ϊηίβΓρΓβίαίηβ ββί 7α, ηηάβ χαϊ παράατασιν Επιβ8ίη8

β ΡοΙ^η. ΥΙΠ, 8, 3 — 9, 13.
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τών φίλων χαΐ συμμάχων χατασχενάς, πλείστας δέ πόλεις έξην-

δραποδισμένον χαΐ πεπραξιχοπηχότα μετά δόλον χαΐ βίας, έχπα.&ή 4

<5έ γεγονότα χαΐ πρός τάς άχρατοποσίας, ώστε χαΐ με&' ήμέραν

πλεονάχις με&ύοντα χαταφανή γενέσ&αι τοις φίλοις. εί δέ τις 5

5 άναγνώναι βουλη&είη τήν άρχήν της ένάτης χαΐ μ' αύτψ βίβλον,

παντάπασι άν .&αυμάσαι τήν άτοπίαν τον συγγραφέως, δς γε

χωρίς των άλλων τετόλμηχε χαΐ ταΰτα λέγειν αύταις γάρ λέξεσιν,

αίς έχεϊνος χέχρηται, χατατετάχαμεν' "εί γάρ τις ήν έν τοις'Έλ- 6

λησιν ή τοις βαρβάροις" φησί "λάσταυρος ή &ρασύς τόν τρόπον,

10 οϋτοι πάντες είς Μαχεδονίαν ά&ροιζόμενοι πρός Φίλιππον έταίροι

τοΰ βασιλέως προσηγορεύοντο. χα&όλον γάρ ό Φίλιππος τούς 7

μέν χοσμίους τοις ή&εσι χαΐ των ίδίων βίων έπιμελονμένονς

άπεδοχίμαζεν, τούς δέ πολντελεϊς χαΐ ζώντας έν μέ&αις χαΐ χύ- ρ. 22 να

βοις έτίμα χαΐ προήγεν. τοιγαρονν ού μόνον ταΰτ' έχειν αύτούς 8

Ιό παρεσχεύαζεν, άλλά χαΐ της άλλης άδιχίας χαΐ βδελυρίας ά&λητάς

έποίησεν. τί γάρ τών αίσχρών ή δεινών αύτοις ού προσήν; ή τί 9

τών χαλών χαΐ σπονδαίων ούχ άπήν; ών οί μεν ξυρόμενοι χαΐ

λεαινόμενοι διετέλονν άνδρες δντες, οί δέ άλλήλοις έτόλμων έπαν-

ίστασ&αι πώγωνας έχονσι. χαΐ περιήγοντο μέν δύο χαΐ τρεις 10

20 τους έταιρενομένονς, αύτοί δέ τάς αύτάς έχείνοις χρήσεις έτέροις

παρείχοντο. δ&εν χαΐ διχαίως άν τις αύτούς ούχ έταίρους νπε- 11

λάμβανεν εϊναι ούδέ στρατιώτας, άλλά χα μα ιτύπονς προσηγόρευσεν

ανδροφόνοι γάρ τήν φύσιν δντες άνδρόπορνοι τόν τρόπον ήσαν. 12

άπλώς δ' είπεϊν, Ινα παύσωμαι" φησί"μαχρολογών, άλλως τε χαΐ 13

2δ τοσούτων μοι πραγμάτων έπιχεχυμένων, ήγουμαι τοιαΰτα &ηρία

οοά. Ρβ»Γ. (βί 8κίά.) 1 χαϊ σνμμάχων οτο. 8πϊά. 1 8. πλείστος — πεπρα-

ξιχοπηχότα: 8ηίά. ν. έξηνόρ αποδισμένον 2 πεπραξιχοπηχότα 8πϊά.

Ιι. ν. βί ν. έξηνόρ., πεπραξιχοπιχότα Ρ 2 έχπα&ή— 4 φίλοις: 8ιπά. ν.
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έχπα&ής 3 άχρατοποοίας 8ηϊά., άχρυποσίαα Ρ 4 χαταφανήι Ρ 8 ε/

— 11 τοΰ βασιλέως ησαν: 8πϊά. ν. λάστανρος 8 γάρ βί ην οτα. δχιϋ.

ί'λλησιν 8ηϊά., -σι Ρ 9 ^Ρ, ο πι. 8ηϊά. η »ρασυς οτα. 8ηϊά. 10 είς — <

Φίλιππον οπι. 8ηϊά. 11 προσηγορενοντο Ρ, ηααν 8ηΜ. 11 χαθόλον — 14

προήγεν: 8πίά. ν. άπεδοχίμαζεν 11 γάρ 6 Φίλιππος οτα. δπϊά. 12 έπι-

μελομένους 8ηίά. οοά. ΑΒΕ 13 άπεδοχίμαζεν 8ηϊά., -ζε Ρ 14 τοιγαρ-

ονν— 17 άπήν: 8ηϊά. ν. α&λητάς 14 τοιγαρονν 8ηϊά., τοιγαρ (β. &οο.) Ρ

16 έποίησεν Ρ, είναι 8πϊά. η (ρπαβ) Ρ, χαϊ 8πϊά. 17 άπήν: άββ. δαϊθ.

18 λιαινόμενοι 19 δύω 23 άνδροπορνοι 24 παναωμαι να, παναο-

τι

μαι φ

ωά. ΡοΙρο. 8 8Β. οοηί. Αίηβη. 4 ρ. 167& 11 88. οοηί. Αΐηβη. 6 ρ. 2604

επιεηά. 21 άλλ' εταίρας ροβί εταίρονς βχ Αίηβηαβο &Αά. να

110

ΕχοβΓρί& άβ νϊΓίπΐί1ιη8 βί νίίϋβ

γεγονέναι χαΐ τοιοΰτον τρόπον τούς φίλονς χαΐ τούς έταίρονς

Φιλίππον προσαγορευ.&έντας οίονς οϋτε τούς Κενταύρονς τούς τό

Πήλιον χατασχόντας οϋτε τούς Λαιστρυγόνας τούς τό Λεοντίνων

πεδίον οίχήσαντας οϋτ' άλλονς οτ>ι5' όποίονς."

10 Ταντην δέ τήν τε πιχρίαν χαΐ τήν ά&υρογλωττίαν τοΰ συγγρα- 5

2 φέως τίς ούχ άν άποδοχιμάσειεν; ού γάρ μόνον δτι μαχόμενα λέγει

πρός τήν αύτοΰ πρό.&εσιν άξιός έστιν έπιτιμήσεως, άλλα χαΐ

διότι χατέψευσται τοΰ τε βασιλέως χαΐ των φίλων, χαΐ μάλιστα

3 διότι τό ψεΰδος αίσχρως χαΐ άπρεπώς διατέ&ειται. εί γάρ περί

Σαρδαναπάλλον τις η τών έχείνον συμβιωτών έποιεϊτο τούς λό- 10

γονς, μόλις άν έ&άρρησε τβ χαχορρημοσύνη ταύτη χρήσασ&αι' οϋ

τήν έν τψ βίψ προαίρεσιν χαΐ τήν άσέλγειαν διά της έπιγραφής

4 της έπΐ τοΰ τάφον τεχμαιρόμε&α. λέγει γάρ ή έπιγραφή'

ταΰτ' έχω δσσ' έφαγόν [τε] χαΐ έφύβρισα χαΐ μετ έρωτος

τέρπν έπα&ον. 15

5 περί δέ Φιλίππον χαΐ τών έχείνον φίλων εύλαβη.&είη τις άν, ούχ

οίον είς μαλαχίαν χαΐ άνανδριάν έτι δέ άναισχνντίαν λέγειν, άλλα

τούναντίον μή ποτ έγχωμίαζειν έπιβαλλόμενος ού δννη&ϋ χατα-

ξίως είπεϊν της άνδρείας χαΐ φιλοπονίας χαΐ συλλήβδην της άρε-

6 της των προειρημένων άνδρων, οίγε προφανώς ταις σφετέραις 20

ρ. 25 να φιλοπονίαις χαΐ τόλμαις έξ έλαχίστης μέν βασιλείας ένδοξοτάτην χαΐ

7 μεγίστην (τήν) Μαχεδόνων άρχήν χατεσχεύασαν, χωρίς δέ τών άπό

Φιλίππον πράξεων αί μετά τόν έχείνον &άνατον έπιτελεσ&εϊσαι

μετά Αλεξάνδρον πάσιν όμολογονμένην τήν έπ' άρετβ φήμην πα-

8 ραδεδώχασι περί αύτών. μεγάλην γάρ ϊσως μερίδα &ετέον τψ 25

προεστωτι τών δλων Άλεξάνδρψ, χαίπερ δντι νέψ παντελώς, ούχ

9 έλάττω μέντοι γε τοις σννεργοις χαΐ φίλοις, οί πολλαις μέν χαΐ

παραδόξοις μάχαις ένίχησαν τούς ύπεναντίονς, πολλούς δέ χαΐ
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παραβόλονς ύπέμειναν πόνονς χαΐ χινδύνονς χαΐ ταλαιπωρίας,

πλείστης δέ περιονσίας χυριεύσαντες χαΐ πρός άπάσας τάς έπι- 30

οοά. Ρβ»Γ. (βί 8ηίά.) 2 ο'Ιους — 4 οίχήσαντας: 8τπά. ν. χενταυριχώς

3 εχοντας 8ηίά. Λεοντϊνον 8πϊά. 4 οίχήσαντας 8ηϊά., οΙχίαανταα Ρ

οίχήσ.: άβ8. 8πϋ. 5 τήν τε πιχρίαν να, τήν έπιχριαν (β. αοα) Ρ ά&ν-

ρογλωττίαν Άηϊά. η. ν. (ϊάβπι οογγ. Γι. ϋίιιθοΓί), αθνρογλωασίαν (β. βρϊΓ. βί

ν ϊ. γ.) Ρ 6 ονχ αν να, ονχεν 7 αντον 11 χαχορημοσύνη 13 τεχ-

μαιρόμεθαι 14 τϊ άβ1. να 15 τερπν' (βίο) να, τερπνών 22 την αάά.

Κβίβ&β 26 προεστωτι να, παρεστώτι

1 τοιοντότροπα να βΑπ. ρ. 4, τοιοντονς τον τρόπον Κβίβ&β 13 η

γραφή Βίν 18 έπιβαλόμενος Ιι. ΌίηάοΓί 22 οπό] νπο να, έπΐ ΚβίβΙίβ

β ΡοΙ^Ι>. VIII, 9, 13 — 11, δ 111

&υμίας πλείστης εύπορήσαντες άπολαύσεως, ούτε χατά τήν σω-

ματιχήν δύναμιν ούδέποτε διά ταντ' ήλαττώ&ησαν, ούτε χατά τάς

ψυχιχάς όρμάς ούδέν άδιχον ούδέ άσελγές έπετήδευσαν, άπαντες 10

δ' ώς έπος είπεϊν βασιλιχοί χαΐ ταις μεγαλοψυχίαις χαΐ ταις

5 σωφροσύναις χαΐ ταις τόλμαις άπέβησαν, Φιλίππψ χαΐ μετ

Άλεξάνδρψ συμβιώσαντες. ών ούδέν άν δέοι μνημονεύειν έπ'

ονόματος. μετά δέ τόν 'Λλεξάνδρον &άνατον οϋτω περί των 11

πλείστων μερών της οίχουμένης άμφισβητήσαντες παραδόσιμον

έποίησαν τήν έαντών δόξαν έν πλείστοις νπομνήμασιν ώστε τήν 12

10 μέν Τιμαίον τον συγγραφέως πιχρίαν, η χέχρηται χατ' 14γα.&ο-

χλέονς τον Σιχελίας δννάστον, χαίπερ άνυπέρβλητον εϊναι δοχοΰσαν,

δμως λόγον έχειν — ώς γάρ χατ' έχ&ρον χαΐ πονηρον χαΐ τνράν-

νον διατί&εται τήν χατηγορίαν — τήν δέ Θεοπόμπον μηδ' νπό

λόγον πίπτειν. προ&έμενος γάρ ώς περί βασιλέως εύφυεστάτον 11

15 πρός άρετήν γεγονότος ούχ έστι των αίσχρών χαΐ δεινων δπερ

άπολέλοιπεν. λοιπόν ή περί τήν αρχήν χαΐ προέχ&εσιν της πραγ- 2

ματείας άνάγχη ψεύστην χαΐ χόλαχα φαίνεσ&αι τόν Ιστοριογράφον,

ή περί τάς χατά μέρος άποφάσεις άνόητον χαΐ μειραχιώδη τε-

λείως, εί διά της άλόγον χαΐ έπιχλήτον λοιδορίας ύπέλαβε πιστό-

20 τερος μέν αύτός φανήσεσ&αι, παραδοχής δέ μάλλον άξιω&ήσεσ&αι

τάς έγχωμιαστιχάς άποφάσεις αύτοΰ περί Φιλίππον. 3

Καΐ μήν ονδέ περι τάς όλοσχερεις διαλήψεις ούδείς άν εύδο- ρ'26 να

χήσειε τψ προειρημένψ συγγραφεϊ, δς γε έπιβαλόμενος γράφειν

τάς Ελληνιχάς πράξεις άφ' ών Θονχυδίδης άπέλειπεν, χαΐ σννεγ-

2ό γίσας τοις Λενχτριχοις χαιροις χαΐ τοις έπιφανεστάτοις τών Ελ-

ληνιχών έργων, τήν μέν Ελλάδα μεταξύ χαΐ τάς ταύτης έπιβολάς

άπέρριψε, μεταλαβών δέ τήν νπό&εσιν τάς Φιλίππον πράξεις

πρού&ετο γράφειν. χαίτοι γε πολλφ σεμνότερον ήν χαΐ διχαιότε- 4

ρον έν τβ περί της Ελλάδος ύ7ΐο.&έσει τά πεπραγμένα Φιλίππψ
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30 συμπεριλαβεϊν ήπερ έν τη Φιλίππον τά της Ελλάδος. ούδέ γάρ 5

προχαταληφ&είς νπό βασιλιχής δνναστείας χαΐ τνχών έξονσίας

ωά. Ρείτ. 4 βασιλιχοί να, βασιλιχόν 8 άμφιαβητήοαντεσ, 8βά β ϊ. Γ.

9 εαντών να, εαντού 15 ονχίστι· 16 προέχ&ισι 19 8. δια — φανή-

οεο&αι: 8τηά. ν. έπίχλητος 19τΓς έπιχλητον χαϊ αλόγον δηϊά. 20μεν

αυτός οτα. 8ηΜ. φανησεο&αι: θβ8. 8ηϊά. παραδοχης όε Κβίβ&β, πα-

ροχησδε (8. αοα) 27 νπο

οηιαιά. 5 μετ'] μετ' έχεϊνον να αάη. ρ. 4, μετ' αντόν Κβίβ1ίβ, ββά οί. Β'ίΥ

ίη ΪΊβο1ίβίββηϊ αηηαί. 1889 ρ. 674 β. 15 8. δ παραλέλοιπεν Κβίβ&β 17 άνάγχη

άβ1. ΝίΛβΓ 24 άπέλιπεν να 27 μεταβαλων να &άη. ρ. 4 (βχ § 7)

112 ΕχοβΓρΐ& άβ νϊΓίηΐ;ί1>ιι8 βί νίΐϋβ

ούδείς άν έπέσχε σύν χαιρφ ποιήσασ&αι μετάβασιν έπΐ τό της

Ελλάδος όνομα χαΐ πρόσωπον' από δέ ταύτης άρξάμενος χαΐ

προβάς έπΐ ποσόν ούδ' δλως ούδείς άν ήλλάξατο μονάρχον πρό-

6 σχήμα χαΐ βίον, άχεραίψ χρώμενος γνώμη. χαΐ τί δή ποτ' ήν

τό τάς τηλιχαύτας έναντιώσεις βιασάμενον παριδεϊν Θεόπομπον; 5

εί μή νή Λία δτι έχείνης μεν της ύπο.&έσεως τέλος ήν τό χαλόν,

7 της ι5έ χατά Φίλιππον τό συμφέρον. ού μήν άλλά πρός μέν

ταύτην τήν άμαρτίαν, χα&ό μετέβαλεν τήν ύπό&εσιν, ΐσως άν εϊχε

8 τι λέγειν, ει τις αύτόν ήρετο περί τούτων' πρός δέ τήν χατά των

φίλων αίσχρολογίαν ούχ άν οίμαι δννη&ήναι λόγον αύτόν άπο- 10

δονναι, συγχωρήσαι δέ διότι πολύ τι παρέπεσε τοΰ χα&ήχοντος.

12 Φίλιππος δέ τούς μεν Μεσσηνίους πολεμίονς γεγονότας ού-

δέν άξιον ήδννή&η λόγον βλάψαι, χαίπερ έπιβαλόμενος χαχο-

ποιεϊν αύτών τήν χώραν, είς δέ τους άναγχαιοτάτονς τών φίλων

2 τήν μεγίστην άσέλγειαν άπεδείξατο. τόν γάρ 7ΐρεσβύτερον "Αρα- 15

τον, δυσαρεστη.&έντα τοις νπ' αύτοΰ πεπραγμένοις, μετ' ού

πολύ μετά Ταυρίωνος τοΰ χειρίζοντος αύτψ τά χατά Πελοπόν-

3 νησον έπανείλατο φαρμάχψ. παραντίχα μέν οϋν ήγνοεϊτο παρά

τοις έχτός τό γεγονός' χαΐ γάρ ήν ή δύναμις ού των παρ' αύτόν

τόν χαιρόν άπολλυουσών, άλλά χρόνον έχονσα χαΐ διά&εσιν έρ- 20

4 γαζομένη' τόν γε μήν "Λρατον αύτόν ούχ έλάν&ανε τό χαχόν.

5 έγένετο δέ δήλον έχ τούτων' άπαντας γάρ έπιχρνπτόμενος τούς

άλλονς, πρός ένα τών ύπηρετών Κεφάλωνα διά τήν σννή&ειαν

ούχ έστεξε τόν λόγον, άλλ' έπιμελώς αύτψ χατά τήν άρρωστίαν

τον προειρημένον συμπαρόντος χαί τι των πρός τψ τοίχψ πτνσ- 25

μάτων έπισημηναμένον δίαιμον νπάρχον, εϊπε "ταΰτα τάπίχειρα

6 της φιλίας, ώ Κεφάλων, χεχομίσμε&α της πρός Φίλιππον". οϋ-

τως έστί μέγα τι χαΐ χαλόν χρήμα μετριότης, ώστε μάλλον τον

πράξαντος ησχύνετο τό γεγονός, ή τοσούτων χαΐ τηλιχούτων
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χεχοινωνηχώς έργων έπΐ τψ τον Φιλίππον συμφέροντι τοιαΰτα 30

7 τά έπίχειρα χεχόμισται της εύνοίας. οϋτος μέν ούν χαΐ διά τό

πολλάχις της αρχής τετευχέναι παρά τοις Άχαιοις, χαΐ διά τό

πλή&ος χαΐ διά τό μέγε&ος τ(ύν είς τό έ&νος εύεργεσιών, μεταλ-

οοά. Ρ«γ. 3 προσβάα 6 νπο&εσέ\σεωσ 13 χαίπερ — ρ. 113, 2 ηοη

βάϊάίΐ 7α 19 τών] τόν 20 έργάζομένην 26 τάπιχειρα, 8βά ρππβ ί ί. γ.

ωά. ΡοΙρΙ. (Γ) 13 έπιβαλλόμενος* 15 ίναπεόείξατο 16 δνσαρεστη'

&ίντων* ροβί πεπραγμένοις &ϋ. ίν Μεσσηιγ 17 χειρίζοντας* 18 ηγ-

νόητο* 18 8 παρ' αϋτοϊς* 20 χαίρων* 24 τά αηίβ χατά 8.Μ.*

28 ροβΐ μάλλον &άά. 6 πα&όν (βίο) 31 τάπίχειρα (βίο)

αηεηά. 8 μετέλαβε ΚβίβΙίβ 29 η] εί Οαβαηβοηπβ

β ΡοΙ^^Ι>. VIII, 11, 5—IX, 11, 2. 113

λάξας τόν βίον ετνχε πρεπούσης τιμής χαΐ τβ πατρίδι χαΐ τφ

χοινφ των ΙΛχαιων.

27. "Οτι Καύαρος ό βασιλεύς τών έν Θοι£χη Γαλατών

βασιλιχός ύπάρχων τβ φύσει χαΐ μεγαλόφρων, πολλήν μεν άσφά-

5 λειαν παρεσχεύαζε τοις προσπλέονσι τών έμπόρων είς τόν Πόν-

τον, μεγάλας δέ παρείχετο χρείας τοις Βυζαντίοις έν τοις περί 2

τούς Θραχας χαΐ Βι&ννούς πολέμοις.

28. "Οτι βέρξον βασιλεύοντος πόλεως 'Λρμόσατα, ή χεϊται

πρός τφ Καλφ πεδίψ χαλουμένψ, μέσον Εύφράτον χαΐ Τίγριδος, ρ.

Ιο ταύτη τη πόλει παραστρατοπεδεύσας Άντίοχος ό βασιλεύς έπε-

βάλετο πολιορχεϊν αύτήν. &εωρων δέ τήν παρασχενήν τον βασι- 2

λέως ό Ξέρξης, τό μέν πρωτον αύτόν έχποδών έποίησεν, μετά

δέ τινα χρόνον δείσας μή τον βασιλείον χρατη&έντος ύπό τών

έχ&ρών χαΐ τάλλα τά χατά τήν άρχήν αύτφ διατραπβ, μετεμελή&η

15 χαΐ διεπέμψατο πρός τόν Άντίοχον, φάσχων βούλεσ.&αι σννελ&εϊν

είς λόγονς. οί μέν οϋν πιστοί τών φίλων ούχ έφασχον δεϊν 3

προιεσ&αι τόν νεανίσχον λαβόντες είς χεϊρας, άλλά σννεβούλενον

χυριεύσαντα τής πόλεως Μι&ριδάτη παραδονναι τήν δνναστείαν,

δς ήν υίός τής άδελφής αύτοΰ χατά φύσιν. δ δέ βασιλεύς τούτων 4

20 μέν ούδενί προσέσχε, μεταπεμψάμενος δέ τόν νεανίσχον διελύσατο

τήν έχ.&ραν, άφήχε δέ τά πλεϊστα των χρημάτων, ά σννέβαινε τόν

πατέρα προσοφείλειν αύτφ των φόρων. λαβών δέ παραχρήμα 5

τριαχόσια τάλαντα παρ αύτοΰ χαΐ χιλίους Ιππους χαΐ χιλίονς

ήμιόνονς μετά τής έπισχενής τά τε χατά τήν άρχήν άπαντα χατ-

25 έστησε, χαΐ σννοιχίσας αύτψ τήν άδελφήν Άντιοχίδα πάντας

τούς έχείνων των τόπων έψυχαγώγησε χαΐ προσεχαλέσατο, δόξας

μεγαλοψύχως χαΐ βασιλιχως τοις πράγμασι χεχρήσ&αι.

29. "Οτι οί τών Καρχηδονίων ήγεμόνες, χρατήσαντες τών

ύπεναντίων, σφών αύτων ούχ ήδύναντο χρατεϊν, χαΐ δόξαντες τόν 2
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30 πρός 'Ρωμαίονς πόλεμον άνηρηχέναι πρός αύτούς έστασίαζον χαΐ

27 Ρι%1>. VIII 22 Βίν (24 Ηπ1ίβο1ι), 1. 2 28 Ρο1?1>. VIII 23 ΒΨ

(25 Ηη1ίβο1ι) 29 ΡοΙ^^Ι>. IX 11

οοά. ΐέντ. 3 &ράχψ 6 π 7 &ράχασ πολέμονσ 11 &εορών

12 αντόν έχ ποδών 17 λαβόντες Επιββίί, λαβόντασ 30 έστασίαζον (βίο)

οοά. ΡοΙφ. (Ρ) 1 αηίβ τξ βί αηίβ τω &άά. παρα

ετηεηά. 6 πρός 7α, έπΐ Ψηηά&τβι 17 τον (χαιρόν τόν) νεανία-

χον λαβίντα (Ιιοο οηπι ΚβίβΜο) ν. ΗβητβΓάβη 24 άπαντ' αποχατέστησε

ΗηΙΐβΛ 26 (έπ') έχείνων Ηαίίβο1ι 30 χαί] αεί Ηιι1ίβο1ι, άβ1. 8Λνβί£*

Ιι»βη8βΓ, χαϊ παρατριβόμενοι (διετέλονν) να ί. ω.

εε1οα. 8 ίηίιϊαπι βχοβΓρΐϊ οοηίπιοΐηπι νϊάβίηΓ

ΟοηβίαηϋηίβοΙίβ ΕχΜΓρίβ II. 2. 8

114 ΕχοβΓρία άβ νϊΓίηϋβηδ βί τίΐϋβ

παρατριβόμενοι διά τήν έμφντον Φοίνιξι πλεονεξίαν χαΐ φιλαρχίαν.

3 ών ύπαρχων Άσδρονβας ό Γέσχωνος είς τοΰτο χαχοπραγμοσύνης

προήχ&η διά τήν έξουσίαν, ώς τον πιστότατον των χατ' Ιβηρίαν

φίλων Άνδοβάλην, πάλαι μεν άποβαλόντα τήν αρχήν διά Καρ-

χηδονίονς, άρτι δέ πάλιν άπειληφότα διά τήν πρός έχείνονς 5

4 εννοιαν, έπεβάλετο χρημάτων πλή&ος αίτεϊν. τον δέ παραχού-

σαντος διά τό &αρρεϊν έπΐ τβ προγεγενημένη πίστει πρός τους

Καρχηδονίονς, ψευδή διαβολήν έπενέγχας ήνάγχασε τόν Άνδοβάλην

δοΰναι τάς έαντοΰ &υγατέρας είς δμηρείαν.

ρ. 30 να 30. "Οτι τών έχατέροις, 'Ρωμαίοις φημί χαΐ Καρχηδονίοις, 10

προσπιπτόντων χαΐ συμβαινόντων είς ήν άνήρ αιτιος χαι μία

2 ψυχή, λέγω δέ τήν 'Λννίβον. τά τε γάρ χατά τήν Ιταλίαν όμο-

λογονμένως οϋτος ήν ό χειρίζων, τά τε χατά τήν Ιβηρίαν διά τοΰ

πρεσβντέρον των άδελφών Άσδρούβον, μετά δέ ταΰτα διά τοΰ

? [πρεσβύτον] Μάγωνος' οί γάρ τούς των 'Ρωμαίων στρατηγούς 15

4 άμφοτέρονς άποχτείναντες άμα χατά τήν Ιβηρίαν ήσαν οϋτοι. χαΐ

μήν τά χατά τήν Σιχελίαν έπραττε τάς μεν αρχάς διά των περί

5 τόν Ίπποχράτην, ΰστερον δέ διά Μνττόνον τοΰ Λίβυος. όμοίως

δέ χαΐ χατά τήν Ελλάδα χαΐ τήν Ιλλυρίδα' χαΐ τόν από τούτων

τών τόπων φόβον άνατεινόμενος έξέπληττε χαΐ περιέσπα 'Ρω- 20

6 μαίους διά της πρός Φίλιππον χοινοπραγίας. οϋτω μέγα τι χρήμα

ία.άε 8επί.χβ2 &ανμάσιον άνήρ χαΐ ψυχή δεόντως άρμοσ&εϊσα χατά τήν έξ

56τ ρ, 137 . § μ

ΐύ. Βοί88. άρχής σύστασιν πρός δ τι άν όρμήση των αν&ρωπίνων έργων.

7 Έπεΐ δ' ή τών πραγμάτων διά&εσις είς έπίστασιν ήμας ήχε

περί της Άννίβον φύσεως, άπαιτειν ό χαιρός δοχεϊ μοι τάς μά- 25

8 λιστα διαπορουμένας Ιδιότητας νπέρ αύτοΰ δηλώσαι. τινές μέν

γάρ ώμόν αύτόν οϊονται γεγονέναι χα&' ύπερβολήν, τινές δέ φι-

λάργυρον. τό δ' άλη&ές είπεϊν ύπέρ αύτοΰ (χαϊ) των έν πράγ-
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30 ΡοΙ^^Ι>. IX 22—26

οοά. Ρ«γ. 4 Άνόοβάλην 7α (βχ § 4), δοβάλψ χαρχηδονίονσ, 8βά ν ί. Γ.

8 έπινέγχασ 11 προοπιπτωντων 15 πρεσβντον ίηάπχίί 8οΙι^βϊ^-

Ιι&βηββΓ 16 άποχτειναντ, 8βά ρΓϊπβ γ βί αΙίβΓυπι α ϊ. γ. 21 χοινω\πραγίασ

21 μέγα— 23 εργων: 8ηίά. ν. χρημα 23 άνϊνων Ρ, ^ξ αρχής (βχ αηίβοβ-

άβηίϊβυβ ρβΓρβπιπι Γβρβΐίΐ&) 8πϊά. εργων: άββ. 8πίά 24 ηχε δοΙπνβί^Ιιαβπ8βΓ,

είχε Ρ (ί]γΐ 7α αάη. ρ. 5| 28 αντού 0 Ρ, χαϊ 7α (χαϊ χα&όλον τών Κβίβ1ιβ)

οοά. ΡοΙφ. (Γ) 21 οντως (ΓΜ) φνεται χρήμα Ρ, χρήμα φύεται Μ

εηιεηά. 1 φιλαργνρίαν ΝίΛβΓ 16 αμα (τω τον Γέσχωνος Άοδρονβα)

8οηνβί8;Ιι&βπ8βΓ, αμα άβ1. ΒΤν 19 τά &άά. αηίβ χατά 'ΦϊίβΙ&ηάΙ

β Ρο1?1>. Κ, 11, 2 — 24, 2. 116

μασιν άναστρεφομένων ού ρΊρδιον. ένιοι μέν γάρ έλέγχεσ&αί φασι 9

τάς φύσεις νπό των περιστάσεων, χαΐ τούς μέν έν ταις έξονσίαις

χαταφανεϊς γίνεσ&αι, χάν δλως τόν προ τοΰ χρόνον άναστέλλων-

ται, τούς δέ πάλιν έν ταις άτυχίαις. έμοί δ' έμπαλιν ούχ υγιές 10

5 εϊναι δοχεϊ τό λεγόμενον' ού γάρ όλίγα μοι φαίνονται, τά δέ

πλεϊστα, ποτέ μέν διά τάς των φίλων παρα&έσεις, ποτέ δέ διά

τάς τών πραγμάτων ποιχιλίας, άν&ρωποι παρά τήν αύτών προ-

αίρεσιν άναγχάζεσ&αι χαΐ λέγειν χαΐ πράττειν. γνοίη δ' άν τις 23

έπΐ πολλά τών ήδη γεγονότων έπιστήσας. τίς γάρ 'Λγα&οχλέα 2

10 τόν Σιχελίας τϋραννον ούχ ίστόρηχε διότι δόξας ώμότατος είναι

χατά τάς πρώτας έπιβολάς χαΐ τήν χατασχενήν της δνναστείας,

μετά ταντα νομίσας βεβαίως ένδεδέσ&αι τήν Σιχελιωτών αρχήν ρ. 33 να

πάντων ήμερώτατος δοχεϊ γεγονέναι χαΐ πραότατος; έτι δέ Κλεο- 3

μένης δ Σπαρτιάτης ού χρηστότατος μέν βασιλεύς, πιχρότατος δέ

15 τύραννος, εύτραπελώτατος δέ πάλιν Ιδιώτης χαΐ φιλαν&ρωπότα-

τος; χαίτοι γοΰν ούχ είχός ήν περί τάς αύτάς φύσεις τάς έναντιω- 4

τάτας δια&έσεις ύπάρχειν' όλλ' άναγχαζόμενοι ταις των πραγμάτων

μεταβολαις συμμετατί&εσ&αι τήν έναντίαν τβ φύσει πολλάχις έμ-

φαίνονσι διά&εσιν ένιοι τών δνναστών πρός τούς έχτός, ώστε μή

20 οίον έλέγχεσ&αι τάς φύσεις διά τούτων, τό δ' έναντίον έπισχο-

τεϊσ&αι μάλλον. τό δ' αύτό χαΐ διά τάς τών φίλων παρα&έσεις 5

εϊω&ε συμβαίνειν ού μόνον ήγεμόσι χαΐ δννάσταις χαΐ βασιλεΰσι,

άλλά χαΐ πόλεσιν. Ά&ηναίων γοΰν εύροι τις άν όλίγα μέν τά πιχρά, β

πολλά δέ τά χρηστά χαΐ σεμνά της πολιτείας Άριστείδον χαΐ

25 Περιχλέονς προεστώτων, Κλέωνος δέ χαΐ Χάρητος τάναντία' Λαχε- 7

δαιμονίων ήγονμένων της Ελλάδος δσα μέν διά Κλεομβρότον

τοΰ βασιλέως πράττοιτο, πάντα συμμαχιχήν εϊχε τήν αίρεσιν, δσα

δέ δι 'Λγησιλάον, τούναντίον ώστε χαΐ τά των πόλεων έ&η ταις 8

των προεστώτων διαφοραις συμμεταπίπτειν. Φίλιππος δέ ό βασι- 9
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30 λευς, δτε μέν Τανρίων ή Λημήτριος αύτφ συμπράττοιεν, ήν άσε-

βέστατος, δτε δέ πάλιν "Αρατος η Χρυσόγονος, ήμερώτατος.

Παραπλήσια δέ μοι δοχεϊ τούτοις χαΐ τά χατ' Άννίβαν γε- 24

γονέναι' χαΐ γάρ περιστάσεσι παραδόξοις χαΐ ποιχίλαις έχρήσατο 2

α>ά. Ρβίτ. 1 φ 7 αντών Ηη1ίβο1ι, αιτών Ρ (εαντων να) 10 ωμο-

τατοσ, ββά ρΓίυβ τ ί. τ. βί αοο. βηρΓα ρπυβ ο βΓββπβ 11 πρώταα, 8βά α ί. Γ.

13 πραότατοσ 14 ό ί. Γ. 16 γοΰν, 8βά ο ϊ. γ. 20 έπισχοτεϊο&αι, ββά

τ I τ. (ΜΙ π) 26 (ό') &άΑ. I* ϋϊηάοΓί

βτηεηά. 1 αν&ρωποι Ιι. Όϊ&Αοτί 9 πολλων Τα 16 γοΰν ούχ] γ' ονχ

1ι. ϋίηάοτί

8*

116

ΒχοβΓρΐ* άβ νϊΓίπίί1Ηί8 βί τίΐϋδ

χαΐ φίλοις τοις έγγιστα μεγάλας έσχηχόσι διαφοράς, ώστε χαΐ

λίαν έχ τών χατ Ιταλίαν πράξεων δυσ-&εώρητον εϊναι τήν τον

3 προειρημένον φύσιν. τάς μέν οϋν τών περιστάσεων νποβολάς

εύχερές χαΐ διά των προειρημένων χαΐ δια των μετά ταΰτα ρ'η.ίϊη-

σομένων χαταμα&εϊν, τάς δέ των φίλων ούχ άξιον παραλιπεϊν, 5

άλλως τε χαΐ διά μιας γνώμης ίχανήν τοΰ πράγματος έμφασιν

4 λαβεϊν. χα&' δν γάρ χαιρόν Άννίβας έξ Ιβηρίας την είς Ιταλίαν

πορείαν έπενόει στέλλεσ&αι μετά τών δννάμεων, μεγίστης προ-

φαινομένης δνσχρηστίας περί τάς τροφάς χαΐ τήν έτοιμότητα των

έπιτηδείων τοις στρατοπέδοις, άτε χαΐ χατά τό μήχος άνήνντον 10

ρ. 34 να έχειν τι δοχούσης της όδον χαΐ χατά τό πλη&ος χαΐ τήν άγριότητα

5 τών μεταξύ χατοιχούντων βαρβάρων, τότε δοχεϊ χαΐ πλεονάχις έν

τψ σννεδρίψ περί τούτον τοΰ μέρονς έμπιπτούσης άπορίας εις

τών φίλων Άννίβας ό Μονομάχος έπιχαλούμενος άποφήνασ&αι

γνώμην διότι μία τις όδός αύτψ προφαίνεται, δι' ής έστιν είς 15

6 Ίταλίαν έλ&εϊν έφιχτόν. τον δ' Άννίβον λέγειν χελεύσαντος, δι-

δάξαι δεϊν έφη τάς δννάμεις άν&ρωποφαγεϊν χαΐ τούτω ποιήσαι

σννή&εις. ΖΗΤΕΙ ΤΛ ΛΟΙΠΛ ΕΝ ΤΩΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΛΤΗ-

ΓΗΜΛΤΩΝ.

7 Άννίβας δέ πρός μέν τό τόλμημα χαΐ τό πραχτιχόν της 20

έπινοίας ουδέν άντειπεϊν έδννή&η, τοΰ δέ πράγματος λαβεϊν έν-

£ νοιαν οϋ&' αντόν οΰτε τούς φίλονς έδύνατο πεϊσαι. τούτον δέ

ι τάνδρός εϊναί φασιν έργα χαΐ τά χατά τήν Ίταλίαν είς Άννί-

βαν αναφερόμενα περί της ώμότητος, ούχ ήττον δέ χαΐ τών

περιστάσεων. 25

25 Φιλάργυρός γε μήν δοχεϊ γεγονέναι διαφερόντως χαΐ φίλψ

χεχρήσ&αι φιλαργύρψ Μάγων ι τψ (τά) χατά τήν Βρεττίαν χει-

2 ρίζοντι. ταύτην δέ τήν ίστορίαν έγώ παρέλαβον μέν χαΐ παρ'
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ωά. Ρβντ. 3 νποβολάς δο1ίτνβι£1ιαβΠ8βΓ, νπερβολάσ 6 ϊμφααι 15 αντω

18 'ζη ταλοιπα εν π ατρατηγιματων 22 αντον 23 φ 27 (τά) &άά.

θτοηονϊπβ

εηιεηά. 6 (έξόν) ροβί γνωμης αΑά. 7α, ροβί ϊμφααιν «ΑΑ. Ηηίίβοίι, ϊμ-

φασιν λαβόντος 8οΙπνβί^ΙιαβΠββΓ 20 τολμηρον ΝίώβΓ

εάοα. 22—24 Ηίε ρεηνίηα ΡοΙρΜΐ νετία αη ερϋοτηαίονε ραιϋτη ίηπηνΐα(α

βΜπί: Ηυ1ίβε1ι 28 &ηΐβ ταντην όε τι)ν ιατορίαν ηοηηα11» &1> βρίΐοπιαίοΓβ οπιίββα

ββδβ, ςααβ 8ίΛ αϋο ΐίίπ1ο ορβπβ Οοη8ί*ηίϊηϊαηί ρυβίία ίπεπηΐ, βιι8ρίο&ΐηΓ

ΚείβΙίβ

β ΡοΙ^Ι>. IX, 24, 2 — 26, 5.

117

αύτών Καρχηδονίων' έγχώριοι γάρ ού μόνον τάς τών άνέμων 3

στάσεις χατά τήν παροιμίαν, άλλά χαΐ τά των έγχωρίων άν&ρώπων

ή&η χάλλιστα γινώσχονσιν' έτι δέ Μασσανάσσον άχριβέστερον ^

διήχουσα, φέροντος απολογισμούς χα&όλον μεν περί πάντων Καρ-

5 χηδονίων, μάλιστα δέ περί της Άννίβον χαΐ Μόγωνος του Σαν-

νίτον προσαγορενομένον φιλαργυρίας. προς γάρ τοις άλλοις έφη 5

γενναιότατα χεχοινωνηχότας έαντοις πραγμάτων τούς προειρημέ-

νονς άπό της πρώτης ήλιχίας χαΐ πολλάς μεν πόλεις χατ' Ιβη-

ρίαν, πολλάς δέ χατά τήν Ιταλίαν είληφότας έχατέρονς, τάς μέν

10 χατά χράτος, τάς δέ έχ παραδόσεως, ούδέποτε μετεσχηχέναι της

αύτής πράξεως άλλήλοις, άλλ' άεΐ μάλλον έαντούς ή τούς πολε- 6

μίονς στρατηγεϊν χάριν τοΰ μή συμπαρεϊναι &άτερον &ατέρψ πό-

λεως χαταλαμβανομένης, ίνα μήτε διαφέρωνται πρός σφάς έχ των

τοιούτων μήτε μερίζωνται τό λυσιτελές, έφαμίλλον της ύπεροχής ρ. 37 να

Ιό αύτων ύπαρχούσης.

Πλήν δτι γε χαΐ τήν Άννίβον φύσιν ού μόνον ή των φίλων 26

παρά.&εσις, ετι δέ μάλλον ή των πραγμάτων περίστασις έβιάζετο

χαΐ μετετί&ετο πολλάχις, έχ τε των προειρημένων χαΐ τών λέγε-

σ&αι μελλόντων έστί φανερόν. άμα γάρ τφ γενέσ&αι τήν Καπύην 2

20 τοις 'Ρωμαίοις ύποχείριον εν&έως ήσαν, δπερ είχός, αι πόλεις

μετέωροι, χαΐ περιέβλεπον άφορμάς χαΐ προφάσεις της πρός

'Ρωμαίους μεταβολής' δτε δή χαΐ δοχεϊ μάλιστα δυσχρηστη&εις 3

Άννίβας είς άπορίαν έμπεσεϊν ύπέρ των ένεστώτων. οϋτε γάρ 4

τηρεϊν τάς πόλεις πάσας πολύ διεστώσας άλλήλων δννατός ήν,

25 χα&ίσας ε/ς ένα τόπον, τών πολεμίων χαΐ πλείοσι στρατοπέδοις

άντιπαραγόντων, οϋτε διαιρεϊν είς πολλά μέρη τήν αντοΰ δύναμιν

οιός τ' ήν. εύχείρωτος γάρ έμελλε τοις έχ&ροις ύπάρξειν χαΐ δια 5

τό λείπεσ&αι τψ πλή&ει χαΐ δια τό μή δύνασ&αι πάσιν αύτοις
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βοά. Ρείτ. (βί 8ηίά.) 1 έγχώριοι—3 γινώσχοναιν: 8ηίά. Τ. άνέμων στά-

σεις βί ν. έγχώριον 1 έγχώριοι 8ηϊά. πίτοςηβ Ιοοο, έί εγχώριοι (βίο) Ρ

3 γινώσχοναιν Ρ 8ηϊά. ν. £γχ., γινώαχοναι 8ηϊά. ν. άν. σταα. γινώσχοναιν:

άβ8. 8ηϊά. ηίτοςηβ Ιοοο μασσανάσσον, ββά υ ϊ. γ. βί είϊ&πι αηίβ νοοβηι άχρι-

βίατερον αΙϊςηϊά βΓ&8ηπι νϊάβίηΓ 12 θαττετρον (β. αοο.) &αττέρωι 19 Ιατι

22 Αυοχρηστη&εΐς 7α αάη. ρ. 5, δυοχρησ&είσ 26 άντιπαραγόντων Κβίβ1ίβ,

άντιπαραττόντων Ρ (άντιπαραταττόντων 7α) αντον

αηβηά. 1 έπιχώριοι 7α 3 Μασαννάσον .ΒΤ7 ϊτι δ' άχριβέστερον

Μασσανάσσον ΒβηββΙβΓ, £ϊύ ίβ Μασαννάσον (τον βασιλέως) ΒΤΥ, ν. ϊηίτ&

12 χαταστρατηγεϊν 7α ϊ. μ. βί ΚΓβββ, ν. Β^' ϊη Ρο1. βάίΐ. &ά η. 1. 18 μετε-

τί&ει ΒβΙΛβΓ 19 εοται ΝίΛβΓ 28 αϊτός Κβίβ^β

ωΙοα. 3 οοπίταοίαιη ϊη οηνχνε οταΙίοηαη ρτοάετε νϋΐίνχ Ηίαίνβ: Ηηίίβϋίι

118 ΕχοβΓρΐ& άβ νϊΓίηΐί1>υβ βί νίΐίίβ

6 συμπαρεϊναι. διόπερ ήναγχάζετο τάς μεν προδήλως έγχαταλείπειν

τών πόλεων, έξ ών δέ τάς φρονράς έξάγειν, αγωνιων μή χατά

τάς μεταβολάς τών πραγμάτων συγχαταφ&είρη Τ0νς ίδίονς στρα-

7 τιώτας. ένίας γάρ χαΐ παρασπονδήσ' νπέμεινε, μετανιστάς είς

8 άλλας πόλεις χαΐ ποιων άναρπάστονς αύτών τούς βίονς. έξ ών 5

προσχόπτοντες οι μέν άσέβειαν, οΐ δ' ωμότητα χατεγίνωσχον.

9 χαΐ γάρ αρπαγή χρημάτων άμα τοις προειρημένοις χαΐ φόνοι χαΐ

βίαιοι προφάσεις έγίνοντο διά τε τών έξιόντων χαΐ διά τών είσι-

όντων στρατιωτών είς τάς πόλεις, έχάστων ύπειληφότων δσον

ούχ ήδη τούς νπολειπομενονς μεταβαλεϊσ.&αι πρός τούς νπεναν- 10

10 τίονς. έξ ών χαΐ λίαν δνσχερές άποφήνασ.&αι περί της Άννίβον

φύσεως, διά τε τήν τών φίλων παρά&εσιν χαΐ την τών πραγ-

11 μάτων περίστασιν. χρατεϊ γε μήν ή φήμη παρά μέν Καρχηδονίοις

ώς φιλαργύρον, παρά δέ 'Ρωμαίοις ώς ώμοΰ γενομένον αύτοΰ.

31. "Οτι μέλλοντες ίστορεϊν τά πραχ&έντα Ποπλίψ χατά 15

τήν 'Ιβηρίαν, συλλήβδην δέ πάσας τάς χατά τόν βίον έπιτελεσ-

ρ. 38 να &είσας αύτψ πράξεις, άναγχαϊον ήγούμε&α τό προεπιστήσαι τούς

2 άχούοντας έπΐ τήν αϊρεσιν χαΐ φύσιν τάνδρός. τψ γάρ σχεδόν

έπιφανέστατον αύτόν γεγονέναι τών πρό του, ζητοΰσι μέν πάντες

είδέναι τίς ποτ ήν χαΐ άπό ποίας φύσεως ή τριβής όρμη&είς 20

3 τάς τηλιχαύτας χαΐ τοσαύτας έπετελέσατο πράξεις, άγνοεϊν δέ χαΐ

ψευδοδοξάζειν άναγχάζονται διά τό τούς έξηγονμένους ύπέρ

4 αύτοΰ παραπεπαιχέναι τής όλη&είας. δτι δέ έστιν υγιές τό νυνί

λεγόμενον ύφ' ήμών δήλον έσται διά τής ήμετέρας έξηγήσεως

τοις έπισημαίνεσ&αι δνναμένοις τά χάλλιστα χαΐ παραβολώτατα 25

5 τών έχείνψ πεπραγμένων. οί μέν οϋν άλλοι πάντες αύτόν έπι-

31 Ρο1?1>. Χ 2-3,2

26 ϋηβπι Ιιπϊηβ βο1β^αβ (ίηάβ α ν. πάντες) βί βοί. 32 βί 33 ηοη βάϊάίί 7α

οοά. Ρεϊτ. (βί 8ίίίά.) 1 συμπαρεϊναι 7α ίη ίηάίοβ βιταίοππί], συμπαρήναι
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2 μη 7α, μεν 3 ουγχαταφ&εΙρ% ΚβίβΚβ, ουγχαταφ&ερηι 4 παρασπονόήσ'

Ηπίίβο1ι, παρασπονδασ (β. &οο.) Ρ (παρασπονόήοαι 7α ϊη ίβχίπ, ββά παρααπον-

όεϊν ί. ω. βί &άη. ρ. 5) δ έξών (βίο) προχόπτοντεα 10 οΰχηδή· 15 π

IIΟΙΙΛΙΟΥ βο1β^αβ ρτο ίίΐ,η1ο 8ιιρβΓβοπρΐηπι 18 αίρεοι (β. βρϊΓ.> χαΐ φνσι

τω 7α, το 20 τριβέα, 8βά η ϊ. γ. 24 ϊοτε 25 χάλιατα 26 'υϊ

μεν — ρ. 120, 6 πεπραγμένοις: 8πίά. ν. IIόπλιος, ρΓ&βπιίββίβ ηοηηαΙΙίβ βχ § 2—4

βχοβΓρίίβ αντόν οω. 8ηίά.

βτηβηά. 4 γάρ] γονν 7α ί. ηι. βί &άη. ρ. 5, <$« 8ι&ττβί£Ιιαβτι8βΓ 7 άρ-

παγαΐ ΝίΛβΓ 8 προφάσεις] (πράξεις) προφανώς .ΒΤ7 14 γεγονότος

ΗηΙίβοΙ>, αντον άβ1. ΒβηββΙβΓ 22 ψενδοδοξεϊν Ιι. ϋίηάοΓί &ηείβΓβ ίΓ&ίΓβ, ψενδή

δοξάζειν οοηϊ. Οηί1. ϋίηάοΓί ϊη Βίβρίιαηί ί1ιβ8. ρ. 1864Λ, ψενδος δοξάζειν Ηα1ίβο1ι

β Ρο1?1>. IX, 26, 6 — Χ, 3, 1.

119

τνχή τινα χαΐ τό πλεϊον αίεΐ παραλόγως χαΐ ταύτομάτψ χατορ-

'&οΰντα τάς έπιβολάς παρεισάγονσι, νομίζοντες ώσανεΐ &ειοτέρονς 6

εϊναι χαΐ &ανμαστοτέρονς τούς τοιούτονς άνδρας των χατά λόγον

έν έχάστοις πραττόντων, άγνοοΰντες δτι τό μέν έπαινετόν, τό δέ

5 μαχαριστόν εϊναι συμβαίνει των προειρημένων, χαΐ τό μεν χοινόν 7

έστι χαΐ τοις τνχοΰσι, τό δέ έπαινετόν μόνον ϊδιον ύπάρχειν των

εύλογίστων χαΐ φρένας έχόντων ανδρων, οϋς χαι .&ειοτάτονς εϊναι

χαΐ προσφιλεστατονς τοις .&εοις νομιστέον. έμοί δοχεϊ Πόπλιος 8

Λνχούργω τψ τών Λαχεδαιμονίων νομο&έτη παραπλησίαν έσχη-

10 χέναι φύσιν χαΐ προαίρεσιν. ούτε γαρ Λνχοΰργον ήγητέον δεισι- 9

δαιμονοΰντα χαΐ πάντα προσέχοντα τή Πυ&ία συστήσασ&αι τό

Λαχεδαιμονίων πολίτευμα, οϋτε Πόπλιον έξ έννπνίων όρμώμενον

χαΐ χληδόνων τηλιχαντην περιποιήσαι τη πατρίδι δνναστείαν'

άλλ' όρώντες έχάτεροι τούς πολλούς τών άν.&ρώπων οϋτε παρά- 10

15 δοξα προσδεχομένονς ρ'αδίως οϋτε τοις δεινοις τολμώντας περι-

βάλλεσ&αι χωρίς της έχ των &εών έλπίδος, Λνχοΰργος μέν αίει 11

προσλαμβανόμενος ταις ίδίαις έπιβολαις την έχ της Πυ&ίας

φήμην εύπαραδεχτοτέρας χαι πιστοτέρας έποίει τάς Ιδίας έπι-

νοίας, Πόπλιος δέ παραπλησίως ένεργαζόμενος αίεΐ δόξαν τοις 12

20 πολλοίς ώς μετά της '&είας έπιπνοίας ποιούμενος τάς έπιβολάς,

εύ-9-αρσεστέρονς παρεσχεύαζε τούς νποταττομένονς πρός τά δεινά

τών έργων. δτι δ' έχαστα μετά λογισμοΰ χαΐ προνοίας έπραττεν, 13

χαΐ διότι πάντα χατά λόγον έξεβαινε τά τέλη τών πράξεων αύτψ,

δήλον έσται διά τών λέγεσ&αι μελλόντων.

25 Εχεϊνος γάρ δτι μέν ήν εύεργετιχός χαΐ μεγαλόψυχος όμο- 3

λογεϊται, διότι ό' άγχίνονς χαΐ νήπτης, τβ διανοία περί τό προ-

οοά. Ρβ»Γ. εί8αίά. 1.16 άεΐ δπϊά. ταντομάτω Ρ, το' αντομάτω 8ηϊά. 2 έπι-

βονλάς 8πΜ. οοά. Α 6 νπάρχειν Ρ δτιϊά. οοά. Αν (οηπι Ρ), νπάρχον ναί^ο
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αρηά δηιά. 8 τοϊς οτα. δαϊά. οοά. Αν ροβί IIόπλιος &άά. φησίν 6 IIολύβιος

δηϊά. 9 8. έοχηχέναι φύοιν 8ηΜ., εοχε ] φνοι (β. &οο.) Ρ 13 τρ πατρίδι

περιποιέσαι δοϊά. 15 περιβάλλεο&αι Ρ (οηπι Ρ), ςηοά ϊη παραβάλλεα&αι

οογγ. διιίά. 16 έχ οτα. 8πϊά. 17 προσλαμβανόμενόμεν (βίο) Ρ 19 8. ένεργα-

ζόμενος — πολλοϊς οτα. 8ηϊά. αίεΐ (βίο) Ρ 22 δτι δ' ί'χαατα] χαϊ 8ηϊά.

ϊπραττεν Ρ, -τε 8ηϊά. 23 διότι οτα. 8πϊά. έξέβαινε 8αΜ., -νβν Ρ 24 δή-

λον— μελλόντων οτα. 8ηϊά. ϊοτε Ρ 26 δ' 8ηϊά., δ' ε (βίο) Ρ χαϊ αηίβ

περί αθά. δηίάαβ οοά. ρπιβίβΓ Α

ωά. ΡοΙιβ. (Ρ) 20 πολυς* έπινοίας* 21 ροβί ίί!#. εΑά. χαϊ προθνμο-

τέρονς χατεοχεναζε 26 διότι] οτι* ροβί νήπτης αάά. χαι

βτηετιά. 4 εν εχαοτον δοαϋ^βΓ 6 μόνων ΒβΙΛβΓ νπάρχει ϋΓβίηπβ

8 έμοί (δε) ΚείβΒ;β 14 ούτε (τά) Κβίβ1ίβ 20 μετά τινος ΝαββΓ

120 ΕχοβΓρΐα άβ νϊΓίπίϊ1ιηβ βί νίίϋβ

τε&έν έντεταμένος, ού&είς άν συγχωρήσειε πλήν των συμβεβη-

2 χότων χαΐ τε&εαμένων ύποστάς αύτοΰ τήν φύσιν. ών είς ί)ν

Γάιος Λαίλιος, άπό νέον μετεσχηχώς αύτψ παντός έργον χαΐ

λόγον μέχρι τελεντής, ό ταύτην περί αύτοΰ τήν δόξαν έργασά-

μενος διά τό δοχεϊν είχότα λέγειν χαΐ σύμφωνα τοις νπ' έχείνον δ

πεπραγμένοις. ΖΗΤΕΙ ΕΝ ΤΩΙ ΠΕΡΙ ΛΝΛΡΛΓΛΘΗΜΛ-

ΤΩΝ.

32. "Οτι ό αύτός ού μόνον αύτός έγένετο άγορανόμος, άλλά

χαΐ τόν άδελφόν άπέδειξε, προφασισάμενος δνειρον τε.&εωρηχέναι.

6 ύπαρχων γαρ εύεργετιχός χαΐ μεγαλόδωρος χαΐ προσφιλής χατά 10

τήν άπάντησιν συνελογίσατο τήν τον πλή&ους πρός αντόν εϋνοιαν.

1 χαΐ πρός τόν τον δήμον χαΐ τόν της μητρός χαιρόν άρμοσάμενος

χα.&ίχετο της προ&έσεως.

9 Ταντα μέν οϋν εΙρήσ.&ω μοι χάριν των άχουόντων, ίνα μή

συγχαταφερόμενοι ψευδως τβ χα&ω μιλημένη δόξη περί αύτοΰ 15

παραπέμπωσι τά σεμνότατα χαΐ χάλλιστα τάνδρός, λέγω δέ τήν

10 έπιδεξιότητα χαΐ φιλοπονίαν. έτι δέ μάλλον έσται τοντο συμ-

φανές έπ' αύτών τών πράξεων.

33. Ότι Πόπλιος αίχμάλωτον λαβών έχ της τοΰ Μανδονίον

εί. Ειο. γυναιχός, δς ήν άδελφός Άνδοβάλον τον των Λεγγητών βασιλέως, 20

8ρ"ί1'88 ε'^' ταύτην έπιμελώς χαΐ φιλοτίμως έδόξασε, δαχρύσας έπΐ τβ συμ-

Βοίβί. φορφ χαΐ συμπα.&ήσας ταύτην της δουλείας ήλευ&έρωσεν.

32 Ρο1?1>. Χ 5, 6—10 (οπιίββα § 8) 33 Ρο1?1>. Χ 18, 7. 19, 3—7.

οοά. Ρεντ. (βί &αίά.) 1 οίδείς 8αϊά. αυμβεβηχότων Ρ βί 8ηϊά&β οοά. V (οηπι

Ρ), ουμβεβιωχότων τηί^ο βρϋά δπϊά. 2 χαϊ) ε ροβί συμβ. ίηίΓ» Ιίηβαπι &ρρο-

βίίηπι ίη Ρ νποστας δηϊθ., νπό στάο Ρ 4 τί,ν ο πι. 8ηίά. β πεπραγμέ-

ττεΦ>

νοις: άβ8. δηίά. ζη {ν π ανόραγα &άά. Ρ 11 αυτόν 15 ουγχαταφ&ερό-

μενοι 17 έοτε (β. βλο.) 22 ουμπα&ήσασ, 8βά ηαα Ί. ι.
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οοά. ΡοΙρο. (Ρ) 2 ύποστάς] νπαντας εϊς ην] είσΐν* 4 ημϊν ένεργασά-

μενος 20 λεγχητών (λε . . των Μ)

ετηβηά. 2 νπ' αυγάς ϋΓβίηπβ 20 Ιλεργητών Οω&ηβοιηίΒ, βί. 7α »άη.

ρ. 4 ί. ί.

βοΙοο. 8 β. οτι—τε&εωρηχέναι β ριαβοβάβηίϊΙκί8 οοηίπιχίΐ, άβίηάβ (ν8. 10)

νπάρχων γαρ ρΓο άλλ' ύπαρχων 12 χαΐ πρός ρΓο λοιπόν πρός τε 12 8.

ροβί άρμοσάμενος οπι. ενατόχως ον μόνον, βί ροβί προ&έσεως οπι. αλλά χαΐ

μετά τινος έδόχει &εΙας έπιπνοίας αντό πραττειν βί ίοί&πι § 8 (ςααπι ρΓββίβΓ

Ρ βχΜηβί Εχο. άβ ββηί. 59) 19 Ζτι — 22 ηλεν&έρωαεν ρΓο έχ <$έ των αίχμα-

λωτίδων της Μανδονίον γνναιχός, ος ην αδελφός Άνδοβάλον τοϋ των Λεγγη-

τών βασιλέως, προσπεαοίαης αιτώ χαΐ όεομένης βί ηπίβ ββςηηηίηΓ ιιδςηβ αά

ο. 19, 2

β Ρο1?1>. Χ, 3, 1 — 21, 4. 121

Κατά δέ τόν αύτόν χαιρόν τοντον νεανίσχοι τινές τών 'Ρω- 1$, 3

μαίων έπιτυχόντες παρ&ένψ χατά τήν άχμήν χαΐ χατά τό χάλλοςΕχαύε8βηί.

διαφερούση των άλλων γυναιχών, χαΐ σννιδόντες φιλογύνην δντα ^

τόν Πόπλιον, ήχον αύτήν άγοντες χαΐ παραστήσαντες αύτψ δω-

5 ρεϊσ&αι την χόρην. ό δέ χαταπλαγείς χαΐ .&αυμάσας τό χάλλος, 4

Ιδιώτης μέν ών ούδεμίαν ήδιον άν έφη δέξασ&αι ταύτης της

δωρεάς, στρατηγός δ' ύπαρχων ούδ' όποίαν ήττον, ώς μέν έμοί 5

δοχεϊ, τοΰτ' αίνιττόμενος διά της άποφάσεως, διότι χατά μέν τάς

Αναπαύσεις ένίοτε χαΐ ρ'α&υμίας έν τψ ζην ήδίστας τοις νέοις

Κ> άπολαύσεις τά τοιαύτα παρέχεται χαΐ διατριβάς, έν δέ τοις τοΰ

πράττειν χαιροις μέγιστα γίνεται χαΐ χατά τό σώμα χαΐ χατά τήν

-φυχήν έμπόδια τοις χρωμένοις. τοις μεν οϋν νεανίσχοις έφη 6

χάριν έχειν, τόν δέ της παρ&ένον πατέρα χαλέσας χαΐ δούς αύτήν

έχ χειρός έχέλενε σννοιχίζειν ψ ποτ άν προαιρήται των πολιτων.

15 δι ών χαΐ τά τής έγχρατείας χαΐ τά της μετριότητος έμφαίνων'

μεγάλην άποδοχήν ένειργάζετο τοις νποταττομένοις.

34. "Οτι Εύρυλέων ό των Άχαιών στρατηγός άτολμος ήν χαΐ

πολεμιχής χρείας άλλότριος. τον δέ χαιροΰ τον χατά τήν διήγη- 2

σιν έφεσταχότος ήμάς έπΐ τήν αρχήν των Φιλοποίμενος πράξεων,

20 χα&ήχειν ήγούμε&α, χα&άπερ χαΐ περί τών άλλων τών άξιολόγων

ανδρων τάς έχάστων άγωγάς χαΐ φύσεις έπειρά&ημεν νποδειχνύναι,

χαΐ περί τούτον ποιήσαι τό παραπλήσιον. χαΐ γάρ άτοπον τάς 3

μέν τών πόλεων χτίσεις τούς συγγραφέας, χαΐ πότε χαΐ πώς χαΐ

διά τίνων έχτίσ&ησαν, έτι δέ τάς δια&έσεις χαΐ περιστάσεις μετ

25 αποδείξεως έξαγγέλλειν, τάς δέ τών τά δλα χειρισάντων άνδρών

άγωγάς χαΐ ζήλους παρασιωπάν, χαΐ ταντα τής χρείας μεγάλην

έχούσης τήν διαφοράν' δσψ γάρ άν τις χαΐ ζηλώσαι χαΐ μιμήσα- 4

34 ΡοΙ^^Ι>. Χ 21. 22

οοά. Ρύτ. (βί 8νίά.) 1 νεανίσχοι — 16 νποταττομένοις: 8πϋ. ν. IIόπλιος
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2 &1ίβΠτπι χατά οΠΙ. 8ηίά. 6 ΐ,διον (ββά ί ϊ. Γ.) άν Ρ (οιιπι ΡΜ), άν ηδιον

8ηΜ. 7 ώς—8 δοχεϊ οπι. δπϊά. 11 χαι χατά ψνχήν χαϊ χατά σώμα

8ηϊά. (8βθ. ρππβ χαϊ οτα. 8ηίά. οοά. ΑΕ) 13 παρ Ρ 16 ΐίργάζιτο &πιά.

νποταττ.: άββ. 8πϋ. 18 ροβί αλλότριος βραΐϊηπι 4 νβ1 5 ϋίίβπιπιπι ναοπηπι

Γβίίοίππι 19 ίφεσταχότος ΒβΙΛβΓ, έφεοτηχότοο 23 χτίοεισ, 8βά ρπηβ ί ί. γ.

26 άγωγάα (βίο)

οοά. ΡοΙρη. 1 αντον οτα. *Ρ 9 ησι'ας *Ρ (>ίόίοτας βίϊαπι Μ) 11 τό

βί την οπι. ΡΜ

βτηαιά. 27 άν άβΙ. Ιι. ϋίηάοΓί
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σ&αι δννη.&είη μάλλον τούς εύψύχους άνδρας τών άψυχων χατα-

σχενασμάτων, τοσούτω χαΐ τόν περί αύτων λόγον διαφέρειν είχός

5 (πρός) έπανόρ&ωσιν των άχουόντων. εί μεν οϋν μή χατ' Ιδίαν έπε-

ποιήμε&α τήν περί αύτοΰ σύνταξιν, έν η διεσαφοΰμεν χαΐ τίς ήν

χαΐ τίνων χαΐ τίσιν άγωγαις έχρήσατο νέος ών, άναγχαίον ήν ύπερ 5

6 έχάστον τών προειρημένων φέρειν άπολογισμόν' έπεί δέ πρότερον

έν τρισί βιβλίοις έχτός ταύτης της σνντάξεως τόν νπέρ αύτον

πεποιήμε&α λόγον, τήν τε παιδιχήν άγωγήν διασαφονντες χαΐ τάς

7 έπιφανεστάτας πράξεις, δήλον ώς έν ννν έξηγήσει πρέπον άν

ρ.« να εϊη τής μέν νεωτεριχής αγωγής χαΐ των νεωτεριχων ζήλων χατά 10

μέρος άφελεϊν, τοις δέ χατά τήν άχμήν αύτοΰ χεφαλαιωδώς έχεϊ

δεδηλωμένοις έργοις προσ&εϊναι χαΐ χατά μέρος, ίνα τό πρέπον

8 έχατέρα τών σνντάξεων τηρώμεν. ώσπερ γαρ έχεϊνος ό τόπος,

νπάρχων έγχωμιαστιχός, άπ^τει τόν χεφαλαιώδη χαΐ μετ αύξήσεως

τ(δν πράξεων άπολογισμόν, οϋτως ό της ίστορίας, χοινός ών έπαί- 15

νον χαΐ ψόγον, ζητεϊ τόν άλη.&ή χαΐ τόν μετά άποδείξεως χαΐ τών

έχάστοις παρεπομένων συλλογισμων.

22 Φιλοποίμην τοίννν πρωτον μέν έφυ χαλώς' ήν γαρ έξ ανδρών

των έπιφανεστάτων χατ Άρχαδίαν, τραφείς δέ χαΐ παιδευ&είς

υπό Κλέανδρον τόν Μαντινέα, πατριχόν μέν αύτοις ξένον νπάρ- 20

χοντα, φυγαδενοντα δέ χατ έχείνονς τούς χαιρούς, όντα δέ Μαν-

2 τινέων έπιφανέστατον. μετά δέ ταντα παραγενόμενος είς ήλιχίαν

έγένετο ζηλωτής Έχδήμον χαΐ Λημοφάνους, οί τό μέν γένος ήσαν

έχ Μεγάλης πόλεως, φεύγοντες δέ τούς τνράννονς χαΐ συμβιώσαν-

τες ίάρχεσίλα τψ φιλοσόφω χατά [μέν] τήν φυγήν ήλευ&έρωσαν 25

μέν τήν αύτων πατρίδα, συστησάμενοι [δέ] χατ Άριστοδήμον τον

3 τνράννον πράξιν, σννεπελάβοντο δέ χαΐ της χαταλύσεως τοΰ Σιχυω-

νίων τνράννον Νιχοχλέονς, χοινωνήσαντες ίάράτψ τής έπιβολής'
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έτι δέ Κυρηναίων αύτούς μεταπεμψαμένων έπιφανώς προύστησαν

οοά. Ρβντ. (βί 8κίά.) 3 (προς) &ΑΑ. Τα &άπ. ρ. 5 (ίίς »άά. δοητνβί^Ιί»βηδβΓ)

6 δε 7α, δί 17 εχάστοια 8βά οι ϊ. γ. 18 Φιλοποίμην — ρ. 123, 26 Ιππεϊς:

8πίά. ν. Φιλοποίμην, ίηίίίο ραη1ηπι πιαίαίο 20 αντοια Ρ 8πϊάαβ αοά.

ΑΒ, αντώ νπ1^ο &ρικί δπϊά. 20 — 22 νπάρχοντα' παραγενόμενος δε ές

ηλιχίαν βαίά. πιβάϋβ οπιίβ8ϊβ 21 μαντινέω Ρ, ββά ο> ί. γ. 23 το μεν γένος

οπι. 8ηΜ. 25 χατά — 27 πράξιν οτα.. 8ηϊά. ρβΓ£ίΐιίηβ οϊ συνεπελάβοντο

της χαταλύσεως Νεοχλέους τον Σιχνωνίων τνράννον 25 μ'εν άβ1. Κβίβίίβ

26 άβ1 . 7α αάη. ρ. 5 27 συνεπελάβοντο 8ηΜ., αννελάβοντο Ρ 28 Νεο-

χλέους 8ηϋ 28 χοινωνήσαντες — ρ. 123, 4 πολεμιχοις οω. 8ηΜ.

ετηεηά. 1 έμψϋχους δοΙινβί^Ιί&βαϊβΓ 5 (αν) ην Ιι. ϋϊικΙοΓί 17 ανλ-

λογιομόν 8οΙιττβϊβ1ΜβΠ8βΓ

β ΡοΙ^^Ι>. Χ, 21, 4 — 26, 1.

123

χαΐ διεφυλαξαν αύτοις τήν έλευ&ερίαν, οις χατά τήν πρώτην ήλι- 4

χίαν έπΐ πολύ συμβιώσας διέφερε μεν εύ&έως των χα&' αντόν

περί τε τάς έν τοις χννηγίοις χαχοπα&είας χαΐ τόλμας περί τε

τάς έν τοις πολεμιχοις, ήν δέ χαΐ περί τόν βίον έπιμελής χαΐ 5

5 λιτός χατά τήν περιχοπήν, παρειληφώς παρά των προειρημένων

ανδρών τοιαύτας τινάς δόξας ώς ούχ οιόν τε των χοινών προστα-

τεϊν χαλώς τόν όλιγωροΰντα των χατά τόν ϊδιον βίον, οϋτε μήνΐχ£ά**'^

άποσχέσ&αι των της πατρίδος, δστις πολυτελέστερον ζβ της χατά αά. Βοία.

τήν Ιδίαν νπαρξιν χορηγίας. πλήν χαταστα&είς υπό των Άχαιών 6

10 Ιππάρχης έν τοις προειρημένοις χαιροις, χαΐ παραλαβών τά σνν-

τάγματα τών ίππέων παντί τρόπω χατεφ&αρμένων χαΐ τάς ψυχάς ρ. 42 να

τών ανδρών ήττημένας, ού μόνον αύτούς έαντών βελτίονς, άλλά 1

χαΐ τών ύπεναντίων χρείττονς έν όλίγω χρόνψ χατεσχεύασεν, πάν-

τας είς άλη&ινήν άσχησιν χαΐ ζηλον έπιτενχτιχόν έμβιβάσας.

15 τών μέν γάρ άλλων οί πλεϊστοι τών χα&ισταμένων έπΐ τήν προ- 3

ειρημένην αρχήν, οί μέν διά τήν Ιδίαν άδνναμίαν έν τοις ίππι-

χοις ούδέ τοις πλησίον τολμώσιν ούδένων χα.&ήχειν προστατεϊν,

οί δέ της στρατηγίας όρεγόμενοι διά ταύτης της αρχής έξερι- 9

&εύονται τούς νέονς χαΐ παρασχενάζονσιν εϋνονς σνναγωνιστάς

20 είς τό μέλλον, ούχ έπιτιμώντες τψ δεομένψ, δι οϋ τρόπον σώζε-

ται τά χοινά, συμπεριστέλλοντες τάς άμαρτίας χαΐ μιχρήι χάριτι

μεγάλα βλάπτοντες τούς πιστεύοντας. εί δέ ποτε χαΐ γένοιντο 10

τών αρχόντων τινές τβ τε χατά σώμα χρεία δννατοί πρός τε τό

τών χοινών άπέχεσ&αι πρό&υμοι, πλείω χαχά τών όλιγωρούντων

25 διά τήν χαχοζηλωσίαν απεργάζονται τούς πεζούς, έτι δέ μάλλον

τούς Ιππεϊς. ΖΗΤΕΙ ΕΝ ΤΩΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΛΤΗΓΗΜΛΤΩΝ.

35. "Οτι Φίλιππος ό βασιλεύς Μαχεδόνων μετά τό έχτελέσαι

35 Ρο1?1>. Χ 26, 1—6
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ωά. Ρ«>. ΐI 8ηίά. 6 τάς τοιαύτας δόξας δπϊά. 8 τών Ρ (οαπι Μ), οω.

δηϊά. 9 νπαρξι Ρ 9 πλην — 10 χαιροϊς οία. 8πϊά. ρβιφίςηβ παραλαβών

δε τους ιππεϊς παντί τρόπω χατεφ&αρμένους χαΐ 15 πλεϊστοι τών 8ηίά.,

πλεϊστοι χαϊ τών Ρ 15 8. την αρχην ταύτην 8ηίά. 16 Ιδίαν Ρ, οίχείαν 8ηϊά.

Π ονδενων (β. &ιχ.) χα&ίχειν Ρ, ονδένων χα&ήχειν 8ηΜ. 22 χαϊ δαϊά., οπι. Ρ

ΤΧ£Τ

25 χαχοΐ,ηλίαν 8πϊθ. 26 Ιππεϊς: άββ. 8πίά. ζη εν π στρατηγημα Ρ

ωά. ΡοΙί)0. (Μ) 9 χορηγίας] τιμωρίας*

αηεηά. 9 εύπορίας 8ρβη^β1 11 χατεφ&αρμένα Κβίβ1ίβ 17 ονδεν

ών χα&ήχει προστάττειν 7α 21 (άλλα) ουμπβριοτίλλοντες 7α, αυμπ. (δ'β)

ΒβπιΙί&Γάί 23 ΐππαρχόντων να. τ. ω.

εάοα. 27 β. ότι—αγώνα βο1ο^αήο Γβοΐβ ΐπΙηηί ΒΚ'
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τόν των Νεμέων αγώνα αϋ&ις είς "Λργος έπανήλ&ε χαΐ τό μεν

διάδημα χαΐ τήν πορφύραν άπέ&ετο, βουλόμενος αντόν ΐσον τοις

2 πολλοίς χαι πραόν τινα χαΐ δημοτιχόν ύπογράφειν. δσω δέ τήν

έσ&ήτα δημοτιχωτέραν περιετί&ετο, τοσούτψ τήν έξουσίαν έλάμ-

3 βανεν μείζω χαΐ μοναρχιχωτέραν. ού γάρ έτι τάς χήρας έπείρα 5

γυναϊχας ούδέ τάς ύπάνδρονς ήρχεϊτο μοιχεύων, άλλ' έχ προστάγ-

ματος ήν αύτψ φανείη, προσπέμψας έχάλει, ταις δέ μή προχεί-

ρως σνννπαχονούσαις ένύβριζε, χώμους ποιούμενος έπΐ τάς οίχίας.

4 χαΐ των μέν τούς υίεϊς, τών δέ τούς άνδρας άναχαλούμενος έπΐ

προφάσεσιν άλόγοις διέσειεν, χαΐ πολλήν άσέλγειαν έναπεδείχνντο 10

5 χαΐ παρανομίαν. διό χαΐ χρώμενος τΨ] χατά τήν παρεπιδημίαν

έξονσία άνέδην πολλούς έλύπει τών Αχαιων, χαΐ μάλιστα τούς

6 μετρίονς άνδρας. πιεζόμενοι δέ βία τώ πανταχό&εν αύτοις περιε-

στάναι τόν πόλεμον ήναγχάζοντο χαρτερεϊν χαΐ φέρειν τά παρά

φύσιν. 15

ρ. 45 να 36. "Οτι Φιλίππον οϋτ άγα&ά μείζω τις σχοίη πρός βασι-

λείαν ούδεις τών πρότερον οϋτε χαχά τούτον τοΰ βασιλέως. χαί

μοι δοχεϊ τά μέν άγα&ά φύσει περί αύτόν ύπάρξαι, τά δέ χαχά

προβαίνοντι χατά τήν ήλιχίαν έπιγενέσ&αι, χα&άπερ ένίοις έπι-

9 γίνεται γηράσχονσι των ίππων. χα&άπερ ήμεις ούχ έν τοις προ 20

οιμίοις, ώσπερ τών λοιπων συγγραφέων, προφερόμε&α τάς τοι-

αύτας διαλήψεις, άλλ' έπ' αύτών των πραγμάτων αίεΐ τόν χα.&ή-

χοντα λόγον άρμόζοντες αποφαινόμε&α περί τε τών βασιλέων χαΐ

10 των ίπιφανων ανδρων, νομίζοντες ταύτην οίχειοτέραν εϊναι χαΐ

τοις γράφονσι χαΐ τοις άναγινώσχονσι τήν έπισημασίαν. 25

τέλος τοΰ δεχάτον λόγον της Πολνβίον ίστορίας.

36 Ροίτ1>. Χ 26, 7—10

οοά. Ρεντ. 2 διάδιμα αντόν 3 πράον 7 προσπέμψας ΒβΉβΓ, προ-
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πέμψασ 12 έξονσία 7α, έξοναίαν άνέδην δοΙινβί£Ιι&βα8βΓ, άναίδην ίλνπει,

8βά ε£ ϊ. γ. 17 οντε Ιι. ϋϊηάοΓί, ονδε (8. αοο.) 19 έπιγινέα&αι να, έπιγίνισ&αι

οτς

25 επιμααημασίαν (β. βρϊΓ.) 26 τέλτον Δεχα λ6Γα Τ πολυβίον Ιατοριαα

αΗΐηά. 9 ι>ί«ς] γονεϊς Οπϋ. ΜίοΙί&β1 12 άνέδην έξονοία ΒβηββΙβΓ, έξονσία

(&ηριωδώς χαϊ) άνέόην ΒΤν, ν. ίηίκι 13 βία τψ] δια το Ιι.Όϊηάοτί 16 Φί-

λιππου άβ1 . ΒβηββΙβΓ, ν. ϊηίΓ& οϊτ') ονχ (ον) ΒΤ¥, ςηοά βί βοπρβίί ΡοΙ^ϊπβ,

βϋ&πι νβ. 17 των πρότερον άβίβηάπηι βΒί ϊοχε 1ι. Όϊηάοτί 20 άπερ ημεϊς

Ύα τα ίβχίπ, περί ων ημεϊς ϊάβπι αάη. ρ. 6, χαίπερ ημεϊς Ηηίίβοη 21 οι

λοιποί τών συγγραφέων να αάη. ρ. 6, των λοιπών συγγραφέων (τινές) Κβίβίίβ

εάοο:. 12 Ηΐα(πε ρΓοάίί ερίίοπιαίοήε ηιαηνπι: Ηυ1ίβοη 16 Φιλίππον

βοίορ&πο Γβοίβ ίπίππί ΒλΫ

β ΡοΙ^Ι>. Χ, 26, 1 — XII, 7, 2.
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Λόγος ια'.

37. "Οτι Φίλιππος πορευ&είς έπΐ τήν Τριχωνίδα λίμνην χαΐ

παραγενόμενος είς τόν Θέρμον, έν&α ήν ίερόν Απόλλωνος, δσα

πρότερον άπέλιπε των άνα&ημάτων, τότε πάλιν άπαντα διελω-Εχ^άΐ%^

5 βήσατο, χαχως μεν πρό τον, χαχως δέ τότε χρώμενος τφ .^υμψ' ί<ι. Βοί88.

τα' γαρ τοις άν&ρώποις όργιζόμενον είς τό .&εϊον άσεβεϊν της 3

πάσης άλογιστίας έστί σημεϊον.

38. "Οτι Φιλοποίμην, ό των 'Λχαιων στρατηγός, χατά τε τήν

έσ&ήτα χαΐ τήν σίτησιν αφελής χαΐ λιτός ήν, όμοίως δέ χαΐ περί

10 τάς τον σώματος &εραπείας, έτι δέ χαΐ τάς έντεύξεις, εύπερίχο-

πτος χαΐ άνεπίφ&ονος' περί γε μήν τον παρ' δλον τόν βίον άλη- 4

-9εύειν μεγίστην έποιήσατο σπουδήν. τοιγάρτοι βραχέα χαΐ τά

τνχόντα άποφαινόμενος μεγάλην έγχατέλειπε πίστιν τοις άχούονσι'

παράδειγμα γαρ έν πάσι τόν ΐδιον βίον είσφερόμενος ού πολλών 5

15 έποίει προσδεϊσ.&αι λόγων τονς άχούοντας. διό χαΐ πολλάχις 6

λόγους μαχρούς χαΐ δοχονντας ύπό των άντιπολιτενομένων δεόν-

τως είρήσ.&αι δι ολίγων βημάτων τβ πίστει χαΐ ταις έννοίαις

τών πραγμάτων όλοσχερώς έξέβαλεν. χαΐ συντελεσ&έντος τον Τ

διαβουλίον πάντες έπανήγον έπΐ τάς πόλεις, τά τε ρη.&έντα χαΐ

20 τόν άνδρα διαφερόντως άποδεδεγμένοι, χαΐ νομίζοντες ούδ' άν

πα&εϊν ούδέν δεινόν έχείνον προεστωτος.

39. "Οτι πολλά ίστορεϊ ψευδή ό Τίμαιος, ώς φησιν ό Πολύ-

βιος ό Μεγαλοπολίτης, χαΐ δοχεϊ τό παράπαν ούχ άπειρος ών

ούδενός των τοιούτων, ύπό δέ της φιλονειχίας έπισχοτούμενος, δταν

25 άπαξ ή ψέγειν ή τούναντίον έγχωμιάζειν τινά πρό&ηται, πάντων

έπιλαν.&άνεται χαΐ πολύ τι τοΰ χα&ήχοντος παρεχβαίνει. πλήν 2

37 Ρο1νΙ>. XI 7, 2. 3 38 Ρο1?1>. XI 10, 3-7 39 ΡοΙ^Ι>. XII 7. 8,

1—4 ίη.
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Εχο. 38 ηοη βάϊάίί 7α

α>ά. Ρβίτ. 1 ΛΟΓ ΪΑ ίη τα&τ%. βίη. αά εχο . 37 4 άπέλιπε ΗηΙΐβοη,

άπέλειπε β τώ γάρ 0 αίτιαιν 10 8. ο σ'£ προς τάς έντενξεις ενπερί-

χοπτος ην χαϊ άνεπίφ&ονος: 8ηίά. ν. ενπερίχοπτος 13 τοιχόντα 22 φΗ

24 φιλονειχίασ βχ φιλονιχίασ ΟοΓΓ.

οοά. ΡοΙφ. (Μ) 6 της οπι.» 7 άλογίας* (Ρ) 9 την οχα* 13 £γ-

χατέλιπε*

ετηεηά. 3 τό Κβίβίίβ, οί. ΒΤν αά η.'1. ίη βθ. ΡοΙ^Μί 6 τό γάρ 7α

26 έπιλαν&άνεσθαι βί παρεχβαίνειν Κβίδ1ίβ, ν. ϊηίΓ

β

εάο<). 8 οτι — στρατηγός αάά. βί ροβί χατά τε οω. γάρ 18 χαϊ ρΓο

πλην τότε 23 88. α& βρίίοτηαίοτβ οναΗο Ιηχηαΐα β88β υίάείνχ, οκαβ αρίβ ρΓοκάίί

ΒνηΙαΐο δοχιϊ (»η 2«ο ^οτηίαη οοηϊνηοϋο, «ί όή — ηοη δι] χαϊ — Ιαΐεαί): ΗηΙΐβοη
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ταΰτα μέν ήμϊν νπέρ Άριστοτέλονς είρήσ&ω πώς χαΐ τίσι προσέ-

3 χων τοιαύτην έποιήσατο τήν περί τών Λοχρών έξήγησιν τα

λέγεσ&αι μέλλοντα περί Τιμαίον χαΐ της δλης σνντάξεως αύτοΰ

^5 ρ* 14°* χα^ χα&όλον περί τοΰ χα&ήχοντος τοις πραγματευομένοις ίστορίαν

(Λ. Βοί88. τοιάνδε τινά λήψεται τήν άπάντησιν. δτι μέν οϋν αμφότεροι 5

ρ. <ζ να 4 χατά τόν είχότα λόγον πεποίηνται τήν έπιχείρησιν, χαΐ διότι

πλείονς είσί πι&ανότητες έν τη χατ' Άριστοτέλην Ιστορία, δοχώ,

πάς άν τις έχ των είρημένων όμολογήσειεν' άλη&ίς μέντοι γε χαΐ

δ χα&άπαξ διαστήναι περί τινος ούδέν έστιν έν τούτοις. ού μήν

άλλ' έστω τόν Τίμαιον είχότα λέγειν μάλλον. διά ταύτην οϋν 10

τήν αίτίαν δεήσει πάν ρ'ήμα χαΐ πάσαν φωνήν άχούειν χαΐ μόνον

ού &ανάτον χρίσιν ύπέχειν τους έν ταις ίστορίαις ήττον είχότα

6 λέγοντας; ού δή πον. τοις μέν γαρ χατ' άγνοιαν -φευδογραφοΰ-

σιν έφαμεν δεϊν διόρ.&ωσιν εύμενιχήν χαΐ συγγνώμην έξαχολον&εϊν,

τούς δέ χατά προαίρεσιν άπαραίτητον χατηγορίαν. 15

8 "ίί δειχτέον οϋν τόν 'Λριστοτέλ7γ» χατά τόν άρτι λόγον τά

περί Λοχρών είρηχότα χάριτος ή χέρδονς ή διαφοράς ένεχεν, ή

μηδέ τολμώντας τοΰτο λέγειν όμολογητέον άγνοεϊν χαΐ παραπαίειν

τούς τοιαντη χρωμένονς άπεχ&εία χαΐ πιχρία χατά τών πέλας

2 οία χέχρηται Τίμαιος χατά Άριστοτέλονς. φησί γαρ αύτόν εϊναι 20

&ρασύν, εύχερή, προπετή, προς δέ τούτοις χατατετολμηχέναι της

των Λοχρών πόλεως, είπόντα τήν άποιχίαν αύτών εϊναι δραπε-

3 των, οίχετων, μοιχών, άνδραποδιστών. χαΐ ταΰτα λέγειν αύτόν

φησιν οΰτως άξιοπίστως ώστε δοχεϊν ένα τών έστρατηγηχότων

ύπάρχειν χαΐ τούς Πέρσας έν ταις Κιλιχίαις πύλαις άρτι παρα- 25

4 τάξει νενιχηχότα διά της αντοΰ δννάμεως, άλλ' ού σοφιστήν όψι-

μα&ή χαΐ μισητόν ύπάρχοντα.

40. "Οτι άπεχ&εία χαΐ πιχρία χρώμενος ό Τίμαιός φησι χατά
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40 Ρο1}Ί>. XII 8, 1 ϊ. ί. —11, 7

ΕχοβΓρί» 39 βί 40 ρΓο πηο άβάίί να, νοοϊ υπάρχοντα (ρ. 126, 27> 8ί»ίϊιη 8ιιΙ>-

ϊηη^βηβ χαϊ το πολντίμψον ίατρεϊον οβίβΓ& <ρ. 127, 6 8.), οπιϊββο βχοβΓρίϊ 40 ϊηίΐίο

ωά. Ρβίτ. (βί &πίά.) 7 πε&ανότητεσ όοχώι 9 ε'στ<ν <β. &οο.) 14 συγνώ-

μην 20. 24 φΗ 21 θ.ραον, ν. εά ρ. 127, 1 26 αύτοΰ 28 Τίμαιός

φησι — ρ. 127, 10 φανΐ,ναι: 8πϊά. ν. Αριστοτέλης #1. 2

ετηβηά. 8 άλη&ες) σαφες ΟοΙ>βΐ 9 διαστήναι] διαστεϊλαι Επιββίί, δια-

σαφησαι ΒΤΥ ονό'εν εστιν] οίδ' ενεστιν 7α &άη. ρ. 6, ςηϊ ιΑάΆ: νχάείνχ ΐατηεη

Λϊβ <ίβββββ ^πίάρϊατα, οίχ ενεστιν Ηη1ίβο1ι 15 τοϊς να

εάοα. 28 8. οτι—αντον ρΓο... τούς τοιαύτ% χρωμένους απεχ&εία χαΐ

πιχρία χατα τών πέλας οία χέχρηται Τίμαιος χατα Αριστοτέλονς, φησί γαρ

αντον είναι, ν. ρ. 126, 19 β.

β Ρο1?1>. XII, 7, 3 — 9, 5. 127

Αριστοτέλονς εϊναι αύτόν .&ρασύν, εύχερη, προπετή, πρός δέ τού- 2

τοις χατατετολμηχέναι της τών Λοχρών πόλεως, είπόντα τήν

άποιχίαν αύτών είναι δραπετών, οίχετων, μοιχών, χαΐ τούς Πέρ- 3

σας έν ταις Κιλιχίαις πύλαις άρτι παρατάξει νενιχηχότα δια της

5 αΰτοΰ δννάμεως, άλλ' ού σοφιστήν όψιμα&ή χαΐ μισητόν ύπάρ- 4

χοντα χαΐ τό πολυτίμητον Ιατρεϊον άρτίως άποχεχλειχότα, πρός

δέ τούτοις είς πασαν αύλήν χαΐ σχηνήν έμπεπηδηχότα, πρός δέ

γαστρίμαργον, όψαρτντήν, έπΐ στόμα φερόμενον έν πάσι. δοχεϊ 5

δή μοι τά τοιαΰτα μόλις άν.&ρωπος αγύρτης χαΐ προπετής έπΐ

10 διχαστηρίον ρΊψολογων ανεχτός φανήναι' μέτριος μέν γαρ ού δοχεϊ 6

συγγραφεύς [δέ] χοινων πράξεων χαΐ προστάτης ίστορίας άλη-

&ινός ούδ' άν αύτός αύτψ διανοη&ήναι μή τι δή χαΐ γράφειν

τολμήσαι τοιοντον.

Σχεψώμε&α δή χαΐ τήν αύτοΰ τον Τιμαίον προαίρεσιν, χαΐ 9

15 τάς αποφάσεις συγχρίνωμεν έχ παρα.&έσεως, άς πεποίηται περί ρ' 49 να

της αύτής άποιχίας, Ινα γνωμεν πότερος άξιος έσται της τοιαύ-

της χατηγορίας. φησί τοιγαροΰν χατά τήν αύτήν βίβλον, ούχέτι 2

χατά τον αύτόν είχότα λόγον χρώμενος τοις έλέγχοις, άλλ' όλη.&ι-

νως αύτός έπιβαλών είς τούς χατά τήν Ελλάδα Λοχρούς, έξετά-

20 ζειν τά περί της άποιχίας. τούς δέ πρωτον μέν έπιδειχνύειν 3

αύτψ σνν&ήχας έγγράπτονς, έτι χαΐ νΰν διαμενούσας, πρός τούς

έξαπεσταλμένονς, αίς νπογεγράφ.&αι τήν άρχήν τοιαύτην "ώς

γονεΰσι πρός τέχνα." πρός δέ τούτοις εϊναι δόγματα, χα&' & 4

πολιτείαν ύπάρχειν έχατέροις παρ' έχατέροις. χα&όλον διαχον-

25 οντας τήν Άριστοτέλονς έξήγησιν περί της άποιχίας .&ανμάζειν

τήν Ιταμότητα τον συγγραφέως. μεταβάς δέ πάλιν έπΐ τούς έν 5

Ιταλία Λοχρούς εύρίσχειν άχολού.&ους χαΐ τούς νόμους φησί τους

παρ' αύτοις χαΐ τούς έ.&ισμούς ού τη τών οίχετων ραδιονργία,

ωά. Ρητ. (βί 8νίά.) 1 &ρασυ' ευχερη'Ρ(\. &Α ρ. 126, 21), ενχερή &ρασίι'
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8ηΜ. 1 προς — 5 δυνάμεως οτα. 8ηϊά. 5 αντον Ρ χαι οω. 8υϊά.

6 9. πρός δε τούτοις είς] χαϊπρ'ος 8ηϊά. 10 φανί/ναι: άββ. 8υίά. δοχεϊ. Ρ,

ρηηοίηπι βπβίηϋί Ηη1ί8οη 11 δε άβ1. Ηηίίβο1ι 12 αντώι 16 ϊαταινα,

ϊοτε 17. 27 φ 18 χριΰμενοισ (βίο)

ΐΤΤΗΜά. 9 (αν) άν&ρωπος Ββί&βΤ 12 (εν) αντώ Κβίβ1ίβ 13 τολμήσαι

ΒΤν ςηϊ τβ. 10 ροβί δοχεϊ ϊηίβΓρηη£ίΐ βί ν8. 11 δε Γβίϊηβί 18 αντον άβΙ.

Βε&^βΓ 22 έπιγεγράφ&αι να &άη. ρ. 6 24 διαχονοντας] δε άχονοντας να

εάοα. 3 φι&ε ροβί μοιχών οτα. Ρ (άνδραποδιστών— νπάρχειν, ν. ρ. 126,

23—25), ββ. εο1β£απιι8 ρΓαβίεπηίβίβ8β νϊάβίηΓ

128

ΕχεβΓρίΑ άβ νίΓΐαΐϊΙπιβ βί νίΐϋδ

6 τβ δέ τιαν έλευ&έρων άποιχία' πάντως γάρ χαΐ τοις άνδραπο-

δισταις έπιτίμια τετάχ.&αι παρ' αύτοις, όμοίως τοις μοιχοις,

τοις δραπέταις' ών ούδέν άν ύπάρχειν, εί σνν^δεισαν αύτοις έχ

τοιούτων πεφνχόσι.

10 Πρωτον δή διαπορήσαι τις άν προς τίνας τών Λοχρών 5

2 παραγενόμενος έπνν&άνετο περί τούτων. εί μέν γάρ συνέβαινεν,

χα&άπερ τούς έν Ιταλία Λοχρούς μίαν πόλιν έχειν οϋτω χαΐ τούς

χατά τήν Ελλάδα, τνχόν ούχ έδει διαπορεϊν, άλλ' ήν άν εύ&εώ-

3 ρητον' έπεί δέ δύο ΟΗ>η Λοχρών έστι, πρός ποτέρονς ήλ&ε χαΐ

πρός ποίας πόλεις των έτέρων, χαΐ παρά τίσιν εϋρεν τάς σνν- 10

-&ήχας άναγεγραμμένας; ούδέν γάρ ήμϊν διασαφεϊται τούτων.

4 χαίτοι διότι τοΰτ' ΐδιόν έστι Τιμαίον χαΐ ταύτη παρημίλλη·

ται τονς άλλονς συγγραφέας χαΐ χα.&όλον τβδέ πη της αποδο-

χής * * * — λέγω δέ χατά τήν έν τοις χρόνοις χαΐ ταις άνα-

γραφαις έπίφασιν της άχριβείας χαΐ τήν περί τοΰτο τό μέρος 15

5 έπιμέλειαν—δοχω, πάντες γινώσχομεν. διό χαΐ &ανμάζειν έστΐν

άξιον πως οϋτε τό τής πόλεως όνομα παρ' οις εϋρεν, οϋτε (τόν)

τόπον, έν ψ συμβαίνει τήν σνν&ήχην άναγεγράφ.&αι, διεσάφησεν

ρ. 50 να ήμϊν, οϋτε τούς άρχοντας τούς δείξαντας αύτψ τήν άναγραφήν

χαΐ πρός οϋς έποιεϊτο τόν λόγον, Ινα μηδενί διαπορεϊν έξβ, άλλ' 20

ώρισμένον τοΰ τόπον χαΐ της πόλεως ένβ τοις άμφισβητοΰσιν

6 εύρεϊν τήν άχρίβειαν. ό δέ πάντα ταΰτα παραλελοιπώς δήλός

έστι σννειδώς αύτψ χατά πρό&εσιν έψευσμένψ. διότι γάρ των

τοιούτων έπιλαβόμενος ούδέν άν παρέλειπε Τίμαιος, άλλα πρίν,

τό δή λεγόμενον, άμφοιν ταϊν χεροιν έπέφυ, προφανές έχ τούτων. 2δ

7 ό γάρ πρός τήν Έχεχράτονς πϊστιν άπερεισάμενος έπ' όνόματος,

πως φησι περί των έν Ιταλία Λοχρων ποιήσασ.&αι τούς λόγονς

8 χαΐ παρ' οϋ πυ&έσ&αι περί τούτων, χαΐ προσεξειργασμένος, ίνα
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οοά. Ράτ. (βί 8νίά.) 1 πάντως 7α, πάντασ 3 συ\νηδεισαν, ββά η ϊ. γ.

αίτοϊα 4 πεφνχόσι, 8βά σι ϊ. Γ. 5 διαπορησαι 9 δνω 15 έπίφααι

17 τόν &άά. Ι*. ϋϊηάοιΐ 20 έξη (8. αοο.) 21 ορισμένον 23 αύτώι 24 8.

αλλά — έπέφν: δπίά. ν. έπέφυ άλλα πρίν Ρ (οηπι Γ), αλλά δηϊά. 25 έπέφν:

άββ. δηϊά. 26 εχεχράτονα (β. βρίτ.) 27 φ

οοά. ΡοΙφ. (Ρ> 25 τοϊν

ΐηκηά. 1 μίαν πάλιν εχειν ροβί Έλλάόα (νβ. 8) ροβπίΐ. Ίι. Οΐηάοτί 8 τνχόν]

τάχ αν ϊάβπι 11 αναγεγραμμένας, οΐ.δΐν άρ' Ηη1ίβοη 13 8. τ$όέ π%

{τνγχάνει) της αποδοχης να ϊ. πι., τ^δέ π% ττ,ς αποδοχης (παρ ένίοις άξιοϋ-

ται) Βίν οο11. Π 56, 1 20 έξϊ άβ1. Ηη1ίβοη, ροβί έξϊ &Αά. μηόεν Βίν

24 παρέλιπε Ν&ββΓ άλλ' άπρίξ Οαβααβοηη8 ει να &άη. ρ. 8 27 πώς] προς

δ* να ϊ. πι.

β Ρο1?1>. XII, 10, 9 — 13, 2.

129

μή φανβ τον τνχόντος άχηχοώς δτι σννέβαινε τόν τούτον πατέρα

πρεσβείας χατηξιώσ&αι πρότερον νπό Λιονυσίου, ή πον γ' άν 10

οϋτος δημοσίας αναγραφης έπιλαβόμενος ή παραδοσίμον στήλης

παρεσιώπησεν; ό γαρ τάς συγχρίσεις ποιούμενος άνέχα&εν των 11

5 έφόρων πρός τούς βασιλεϊς τούς έν Λαχεδαίμονι χαΐ τονς άρχον-

τας τούς Ά&ήνησι χαΐ τάς Ιερείας τάς εν "Αργει παραβάλλων

πρός τους όλυμπιονίχας, χαΐ τάς αμαρτίας των πόλεων περί τάς

άναγραφάς τάς τούτων έξελέγχων, παρά τρίμηνον έχούσας τό δια-

φέρον, οϋτός έστι. χαΐ μην ό τάς όπισ&οδόμους στήλας χαΐ τάς 2

10 έν ταις φλιαις των νεων προξενίας έξευρηχώς Τίμαιός έστιν.

δν ον&' ύπάρχον τι των τοιούτων άγνοεϊν οϋ&' ευρόντα παρα- 'ά

λιπεϊν πιστεντέον οϋτε ψευσαμένψ συγγνώμην δοτέον ονδαμως'

πιχρός γαρ γεγονώς χαΐ απαραίτητος έπιτιμητής των πέλας είχό- 4

τως άν χαι νπό των πλησίον αύτός άπαραιτήτον τυγχάνοι χατη-

15 γορίας. ού μήν άλλά προφανώς έν τούτοις έψευσμένος, μεταβάς 5

έπΐ τούς έν Ίταλία Λοχρούς πρώτον μέν φησι την τε πολιτείαν

χαι τά λοιπά φιλάν&ρωπα τοις Λοχροις άμφοτέροις * * * 'Λρι-

στοτέλη χαΐ Θεόφραστον χατεψεΰσ.&αι της πόλεως. έγώ δ' ούχ 6

άγνοώ μέν δτι χαΐ ταύτη τβ πραγματεία άναγχασ&ήσομαι παρεχ-

20 βαίνειν, διοριζόμενος χαΐ διαβεβαιούμενος περί τούτων ού μήν Τ

άλλα διά ταύτην την αίτίαν είς ένα τόπον νπερε&έμην τόν περι

Τιμαίον λόγον, ίνα μή πολλάχις άναγχάζωμαι τον χα&ήχονιος

όλιγωρεϊν.

41. "Οτι Τίμαιός φησι Λημοχάρην ήταιρηχέναι μέν τοις άνω ρ.53 να

25 μέρεσι τοΰ σώματος, ούχ εϊναι δ' άξιον τό ίερόν πΰρ φυσάν,

ύπερβεβηχέναι δέ τοις έπιτηδεύμασι τά Βότρυος νπομνήματα

χαι τά Φιλαινίδος χαΐ των άλλων άναισχνντογράφων' ταύτην δέ 2

41 Ρο1?1>. XII 13—15
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ωά. Ρείτ. (βί 8νίά.) 2 ήπον 5 βασιλεϊα, 8βά ίΓσ ϊ. Γ. 8 παρατρίμινον

16.24 φΗ 22 αναγχάζομαι (βίο) 23 όλιγορεϊν 24—ρ. 130, 10 παλαί-

οντι: δηϊά. V. Δημοχάρης 24 8. 7/ταιρηχέναι δε (ρΓο μεν) — φναάν: 8ηϊά.

ν. ήταίρηχεν 26 νπερβιβηχέναι — 27 άναισχυντογράφων: δηϊά. ν. Βό-

τρυς 27 φιλαίνιόοσ Ρ άναισχυντότερα γράφων 8ηίά. οοά. Α πίΓοςαβ Ιοοο

27 ταύτην—ρ. 130, 5 ανώννμοι '. 8πίά. ν. ϊμφασις

βτη&ιά. 9 οπισθοδομον 7α αάη. ρ. 9, όπισ&οδομίους Κβίβ&β 10 ναών

ΚβίϋΙίβ 11 ενρόντ' άν Ηηίίβο1ι 17 ροβί άμφοτέροις αάά. νπάρχειν ομοϊα,

τόν δ' ΗηΙίβο1ι, είρηχέναι παρόμοια, τόν δ' Β\Ύ 19 χαϊ] χάν να τ. π>.

της πραγματείας δΛτνβίβΙι&βπββΓ

Οοωί&ηΐίηϊεο&β ΕχοΡΓρίβ II. 2. 9

130

τήν λοιδορίαν χαΐ τάς έμφάσεις ούχ οίον άν τις διέ.&ετο πεπαι-

δευμένος άνήρ, άλλ' ούδέ τών άπό τέγους από τον σώματος είρ-

'ά γασμένων ούδείς. ούδ' Ινα πιστός φανί] χατά την αίσχρολογίαν

χαΐ την βλην άναισχυντίαν, χαι προσχατέψευσται τάνδρός, χωμι-

4 χόν τινα μάρτνρα προσεπισπασάμενος άνώνυμον. πό&εν δ' έγώ 5

χαταστοχάζομαι τοΰτο; πρώτον μέν έχ τον χαΐ πεφυχέναι χαΐ

τε&ράφ&αι χαλώς Λημοχάρην, άδελφιδονν όντα Λημοσ&ένονς,

5 δεύτερον έχ τον μη μόνον στρατηγίας αντόν ήξιώσ&αι παρ'

Ά&ηναίοις, άλλά χαΐ των άλλων τιμων, ών ούδέν άν αύτω σνν-

6 εξέδραμε τοιαύταις άτυχίαις παλαίοντι. διό χαΐ δοχεϊ μοι Τίμαιος 10

ούχ οΰτως Λημοχάρονς χατηγορεϊν ώς '.ί&ηναίων, εί τοιοντον

άνδρα προήγον χαΐ τοιούτψ την πατρίδα χαι τους Ιδίονς βίονς

7 ένεχείριζον. άλλ' ούχ έστιν τούτων ούδέν. ού γάρ άν 'Λρχέδιχος

ό χωμψδιογράφος έλεγε ταΰτα μόνος περί Λημοχάρονς, ώς Τίμαιος

8 φησιν, άλλά πολλοί μεν άν τών Αντιπάτρον φίλων, χα&' οϋ 15

πεπαρρησίασται πολλά χαι δννάμενα λνπεϊν ού μόνον αύτόν Άντί-

πατρον, άλλά χαΐ τούς έχείνον διαδόχονς χαΐ φίλονς γεγονότας,

πολλοί δέ των άντιπεπολιτευμένων, ών ήν χαΐ Λημήτριος ό

ϋ Φαληρεύς. οϋ 'χεϊνος ού την τνχοΰσαν πεποίηται χατηγορίαν έν

ταις ίστορίαις, φάσχων αύτόν γεγονέναι τοιοντον προστάτην της 20

πατρίδος χαΐ επΐ τούτοις οεμνυνεσ&αι χατά την πολιτείαν, έφ'

10 οίς άν χαΐ τελώνης σεμννν&είη βάνανσος. έπΐ γάρ τψ πολλά

χαΐ λυσιτελώς πωλεϊσ&αι χατά τήν πόλιν χαΐ δαψιλή τά προς

τον βίον ύπάρχειν πάσιν, έπΐ τούτοις φησί μεγαλανχεϊν αύτόν'

11 χαΐ διότι χοχλίας αύτομάτως βαδίζων προηγεϊτο της πομπής 25

αύτψ, σίαλον άναπτύων, σύν δέ τούτοις άν.&ρωποι διεπέμποντο

δια τοΰ &εάτρον, διότι δή πάντων των της Ελλάδος χαλών ή

οοά.Ρείτ. (εί 8νίά.) 2 άπο (β. αοο.) τέγονσ Ρ ίβί 8ηϊά. πίτοςηβ Ιοοο, ηίβϊ ςμιοά

άπο τον τέγους δυΜω βάίίπβ ν. ΐμφ.) άπο (βϋβπιπι) Ρ, άχρι δπϊά. ηίΓοηπβ
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Ιοοο 3 ονδ' Ρ 8ηϊά. ν. άημ., 6 δ' οοιτ. 8πϊά. ν. ϊμφ. 4 ολην Ρ, άλλην 8ηϊά.

πίτοςηβ Ιοοο 5 πό&εν — 9 τιμών ϊη 1>Γβνβ οοηίΓ&χίΐ 8ηϊά. 9 άν οτα. 8ηϊά.

10 παλαίοντι: άβ8. 8πίά. 11 ο'ντωι, ν. Ρπιεί. Ρ&Γί. I ρ. XXXIX αάη.

14 χωμοδιογράφοο 15. 24 φ 21 έπί τούτοις σεμνύνεται 181Ο) — 24 μί-

γαλανχεϊ (ρΓο φησΐ μεγαλανχεϊν): 8ηίά. τ. βάναυσος 22 έπί 8ηιά., έπεί Ρ

23 δαψιλήι Ρ 24 τον οτα. 8πϊά. 25 8. χοχλίας—άναπτύων. 8πϊά. ν.

χοχλίας βί τ. αίαλος 25 αντομάτως 8τπά. πίΓοςςαβ Ιοοο, αυτή ματ οο Ρ

26 αναπτύων Ρ βί 8πϊά. ν. χοχλ., άποπτύων 8ηϊθ. τ. οίαλος άναπτύων:

άβ8. 8ηίά. 26 άνοι 27 δη Γα, δε (β. αοο.)

βτηεηά. 2 έπϊ τέγους \7α βθη. ρ. 9 οπό τοΰ] ταπί τον Ηο1ίβο1ι, ν. ΒIV

&ά 1>. 1. ϊη βά. ΡοΙ^^Ιηί 25 χαϊ δι) 'ότι Τοπρ 26 όνοι (ρτο &ϊδι) ϊάβπι

β Ρο1}Ί>. ΧΠ, 13, 2 — 15, 3.
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πατρίς παραχεχωρηχυϊα τοις άλλοις έποίει Κασάνδρω τό προσ- ρ' Μ να

ταττόμενον, έπϊ τούτοις αύτόν ούχ αίσχύνεσ&.αί φησιν. άλλ' 12

δμως οϋτε Λημήτριος οντ άλλος ούδείς είρήχει περί Λημοχάρονς

τοιοντον ούδέν. έξ ών έγώ, βεβαιοτέραν τήν της πατρίδος ήγού- 14

5 μενος μαρτυρίαν ή την Τιμαίον πιχρίαν, &αρσών αποφαίνομαι

μηδενί τόν Λημοχάρονς βίον ένοχον εϊναι των τοιούτων χατηγορη-

μάτων. χαίπερ εί χατ' άλή&ειαν νπήρχε τι τοιοΰτον ατύχημα 2

περί Λημοχάρην, ποίος χαιρός ή ποία πράξις ήνάγχασε Τίμαιον

ταΰτα χατατάττειν είς τήν Ιστορίαν; χα.&άπερ γαρ οί νονν έχοντες, 3

10 έπάν άμύνασ&αι χρίνωσι τούς έχ&ρούς, ού τοΰτο πρώτον σχοπονν-

ται τί πα&εϊν άξιός έστιν ό πλησίον, άλλα τί ποιεϊν αύτοις

πρέπει, τοΰτο μάλλον, οντω χαΐ περί των λοιδοριων, ού τί 4

τοις έχ&ροίς άχούειν αρμόζει, τοΰτο πρωτον ήγητέον, άλλά τί

λέγειν ήμϊν πρέπει, τοΰτο άναγχαιότατον λογιστέον. περί δέ των 5

15 πάντα μετρούντων ταις ίδίαις όργαις χαΐ φιλοτιμαΐαις άνάγχη

πάν.&' ύποπίπτειν έστί χαΐ πάσι διαπίπτειν παρά τοΰ δέοντος

λεγομένοις. διό δή χαΐ νΰν ήμεϊς ιιέν είχότως άν δόξαιμεν ά&ε- 6

τεϊν τοις ύπό Τιμαίον χατά Λημοχάρονς είρημένοις' έχεϊνος δ' 7

άν ούχ είχότως τνγχάνει συγγνώμης ούδέ πίστεως ύπ' ούδενός

20 δια τό προφανως έν ταις λοιδορίαις έχπίπτειν τοΰ χα&ήχοντος

δια τήν έμφντον πιχρίαν.

Καΐ γαρ ούδέ ταις χατ' Άγα&οχλέους έγωγε λοιδορίαις, εί 15

χαΐ πάντων γέγονεν άσεβέστατος, εύδοχώ. λέγω δ έν τούτοις, έν 2

οίς έπΐ χαταστροφη της δλης ίστορίας φησί γεγονέναι τόν Άγα-

25 .&οχλέα χατά τήν πρώτην ήλιχίαν χοινόν πόρνον, έτοιμον τοις

άχρατεστάτοις, χολοιόν, τριόρχην, πάντων των βονλομένων τούς

δπισ&εν έμπροσ&εν γεγονότα. πρός δέ τούτοις, δτ άπέ&ανε, τήν 3

10 έπαν — ρ. 132, 21 έν ταϊς ίστορίαις οοηβπίίο οπι. Ϋα
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α>ά. Ρ«Γ. [Η 8ίίίά.) 2. 24 φ 13 ηγητέων 8. βρίτ. βΐ α1ίβπιιυ η ί. Γ.

16 παρατον 18 χαταόημο · χάρονσ, βί υΙίπιιπηι α βχ α1ία ΙίΐΐβΓ& οογγ. '20 διατο

β. αοο. βί ο ί. γ. 24 — ρ. 132, 11 προσαγορινόμενος: 8πίά. ν. Άγαί) οχλης.

ούτος έγένετο τύραννος, χαϊ ως φησι Τίμαιος, χατα την οβί. ηοπιϊη&ίίνίβ (χοι-

νός πόρνος οβί.) ρΓο αεοπβαίϊτίβ ροβίϋ8. Εαάβω ηδςπβ Βιά αν (ρ. 132, 2) ϊηίίϊο

πηιΐ&ΐο Γβρβίίΐ ν. τριόρχης 26 χολοιόν Ρ, 8«1 οι ί. Γ. τονσ Ρ (οίίπι Γ>,

τοϊς οογγ. 8ιιϊά. πίτοςηβ Ιοοο 27 προς ό'ε τούτοις] ος 8ιιϊά. ηίΓοςηβ Ιοοο

βοά. ΡοΙφ. (Ρ) 26 χωλνον* (β. αοο.)

ΐίη,εηά. 1 Κασσάνδρω να 5 &αρρών 1ι. Όϊηάοτί 12 μάλλον <#ίω-

ροϋοιν) Ηηίίβοίι, (βν νψ λαμβάνονσιν) Ι?ΤΡ 15 φιλοτιμίαις Ιϊηγ&γ. οοά. 8

16 Ιποπτεύειν Κβίβ1ίβ διαπιστεϊν πέρα ϊάβπι 19 τυγχάνοι Οαβαυηοηηβ

23 δ' έν] δε 8<Λνβϊ#ίιαβηββΓ 26 μολννομένων ΗηΙίβοίι

9*
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ΕχοβΓρΐ& άβ νϊΓίηΐϊΙιηβ ΐΐ νί*ϋβ

γνναϊχά φησι χαταχλαιομένην αντόν οϋτω &ρηνεϊν' "Τί δ' ούχ

4 έγώ σέ; τί δ' ούχ έμέ σύ;" έν γάρ τούτοις πάλιν ού μόνον άν

τις έπεφ&έγξατο τά χαΐ περί Λημοχάρονς, άλλά χαΐ την ύπερ-

ο βολήν .&αυμάσειε της πιχρίας. δτι γάρ έχ φύσεως άνάγχη μεγάλα

προτερήματα γεγονέναι περί τόν 'Λγα&οχλέα, τοΰτο δήλόν ίστιν 5

6 &'ξ αύτων ών ό Τίμαιος άποφαίνεται. εί γάρ είς τάς Συραχούσας

παρεγενή&η φεύγων τόν τροχόν, τόν χαπνόν, τόν πηλόν, περί τε

7 τήν ήλιχίαν όχτωχαίδεχα γεγονώς, χαι μετά τινα χρόνον όρμη&ε]ς

ύπό τοιαύτης νπο&έσεως χύριος μεν έγβνή&η πάσης —ιχελίας,

μεγίστονς δέ χινδύνονς περιέστησε Καρχηδονίονς, τέλος έγγηρά- 10

σας ττ] δνναστεία χατέστρεψε τόν βίον βασιλεύς προσαγορευόμε-

8 νος, άρ' ούχ άνάγχη μέγα τι γεγονέναι χρήμα χαΐ .&αυμάσιον τόν

'Λγα&οχλέα χαΐ πολλάς έσχηχέναι ροπάς χαι δννάμεις πρός τόν

9 πραγματιχόν τρόπον; νπέρ ών δεϊ τόν συγγραφέα μή μόνον τά

πρός διαβολήν χυροΰντα χαΐ χατηγορίαν έξηγεϊσ&αι τοις έπιγινο- 15

μένοις, άλλά χαΐ τά πρός έπαινον ηχοντα περί τόν άνδρα' τοντο

10 γάρ ϊδιόν έστι της ίστορίας. ό δέ πάς έσχοτισμένος ύπό της

ίδίας πιχρίας τά μέν έλαττώματα δυσμενιχως χαΐ μετ' αύξήσεως

ήμΙν έξήγγελχε, τά δέ χατορ&ώματα συλλήβδην παραλέλοιπεν,

11 άγνοών δτι το ψεΰδος ούχ η^ττόν έστι περί τούς τά γεγονότα 20

12 γράφοντας έν ταις ίστορίαις. ήμεις δέ τό μεν έπιμετροΰν της

άπεχ&είας αύτοΰ χάριν αφήχαμεν, τά δ' οίχεϊα της προ&έσεως

αύτων ού παρελείψαμεν.

ωά. Ρβιη (βί &αίά.) 1 φ Ρ 2 ίν—4 πιχρίας οω. δπϊά. 4 γάρ] δε

8ηϊά. 5 τοϋτον 8ηϊά. 5 8. ίοτιν—αποφαίνεται οπι. 8υϊά. 6 εί—Σνραχ.]

είς γάρ τάς Σνραχ. δυϊά. 8 ροβί όχτωχαίδεχα &άά. ετη 8ηϊά. 9 ίπυ Ρ

(οηηι Ρ), από 8ηίά. έγένετο 8πϊά. 10 μεγίατονο δ'ε χινδννονα— χαρχηδο-

νίονσ Ρ, μεγίοτοις δε χινδύνοις — Καρχηδονίονς 8πϊά. 11 προσαγορενόμε-
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νος: άβ8. 8ηίά. 12 άρ' ούχαν ανάγχη (βίο) 18 έλαττόματα

ωά. ΡοΙφ. (Ρ) 10 μεγίστους δε χινδύνους — Καργηδονίοις 17 ιΊ δε

παις (βίο)

αηεηά. 3 έπιφθέγξαιτο Ι*. ϋίηάβΓί 7 περί τε] χαίπερ ετη Ηυ1ίΒοϋ,

περί ϊτη ΒΤΥ 15 συγχνρονντα Κβίβ^β 16 ανηχοντα ϊάβω, ν. .ΒΤ7 α.ά Ιι.

1. ϊη βά. ΡοΙ^Μϊ 17 ό δε παρεοχοτιομένος υΓβίπυ», ό δ' έπεαχοτισ μένος

Κοίβ1ίβ (-τημένος Οοββΐ) 20 γεγονότα (φιλαπεχ&ώς έπιχρνπτομίνους η τονς

τά μη γεγονότα) Ηη1ίβο1ι ρπιββηηίβ ΚεΙπνβί^ΙιαβηββΓ, {χρύπτοντας η περί τοις

τά μηδέποτε γεγονότα) ΒΤ¥ 21 έπιμετρεϊν Ο&ηιρβ 23 αντοί- 7α αάη. ρ. 10

ΐάο$' 21 ημεϊς — 23 παρελείψαμεν ο6 βρϋοηιαίοτβ β ρεηνίηα ΡοΙρηη οΐα-

Ηοηε ϊηβρίβ ωτηρϊΙαία βκηί: Ηα1ίβο1ι 23 ον παρελείψαμεν] ΡοΙρηίκαι οίχ

ψη&ημεν δεϊν παραλιπεϊν βοήρβίβββ Ιίοε( βοΙΙ. II 35, 4 ίίίβρϊεαη: ΒΤΥ &ά Ιι. 1.

ϊη βά. ΡοΙ^βϋ

β Ρο1?1>. ΧΠ, 15, 3 — 24, 1.
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42. "Οτι χατά τον Εφόρον Τίμαιος πλείστην πεποίηται χατα-

δρομήν, αύτός ών δυσίν άμαρτήμασιν ένοχος, τψ μέν δτι πιχρώς 2

χατηγορεϊ των πέλας έπΐ τούτοις οίς αύτός ένοχός έστιν, τφ δέ

διότι χα&όλον διέφ&αρται τβ ψυχη, τοιαύτας αποφάσεις έχτι&έ-

5 μενος έν τοις νπομνήμασιν χαΐ τοιαύτας έντίχτων δόξας τοις έν-

τυγχάνουσι. πλην εί τόν Καλλισ&ένην &ετέον είχότως χολασ&έντα 3

μεταλλάξαι τόν βίον, τί χρή πάσχειν Τίμαιον; πολύ γαρ άν

διχαιότερον τούτω νεμεσήσαι τό δαιμόνιον ή Καλλισ&ένει. έχεϊ- 4

νος μεν οϋν άπο&εονν 'Λλέξανδρον έβονλή&η, Τίμαιος δέ μείζω

10 ποιεϊ Τιμολέοντα των επιφανεστατων &εων, χαΐ Καλλισ&ένης 5

μεν άνδρα τοιοντον, δν πάντες μεγαλοφυέστερον ή χατ' άν&ρω-

πον γεγονέναι τη ψυχβ συγχωροΰσιν, οϋτος δέ Τιμολέοντα τόν 6

ούχ οίον δόξαντά τι πεπραχέναι μεγαλεϊον, άλλ' ούδ' έπιβαλόμε-

νον, μίαν δέ τψ βίψ γραμμήν διανύσαντα, χαΐ ταύτην ούδέ σπον-

15 δαίαν τρόπον τινά πρός τό μέγε&ος της οίχουμένης, λέγω δέ

τήν έχ της πατρίδος είς Συραχούσας. άλλά μοι δοχεϊ πεισ&ήναι 7

Τίμαιος ώς, άν Τιμολέων, πεφιλοδοξηχώς έν αύτβ Σιχελία, χα-

&άπερ έν όξνβάφψ, σύγχριτος φανβ τοις έπιφανεστάτοις τών ρ. 57 να

ήρώων, χάν αύτός νπέρ Ιταλίας μόνον χαΐ Σιχελίας πραγματευό-

20 μενος είχότως παραβολής άξιω&ήναι τοις νπέρ της οίχονμένης

χαΐ των χα&όλον πράξεων πεποιημένοις τάς σνντάξεις. περί μέν 8

οϋν Άριστοτέλονς χαΐ Θεοφράστον χαΐ Καλλισ&ένονς, έτι δ' Εφό-

ρου χαΐ Λημοχάρονς, ίχανά ταν&' ήμϊν έστι πρός τήν Τιμαίον

χαταδρομήν, όμοίως δέ χαΐ πρός τούς άφιλοτίμως πεπεισμένονς

25 άλη&εύειν τόν συγγραφέα τοΰτον.

43. "Οτι διαπορεϊν έστι περί τής αΙρέσεως Τιμαίου. φησί

42 ΡοΙ^Ι>. ΧΠ 23 43 Ρο1?1>. XII 24

α>ά. Ρβίτ. (βί 8νίά.) 1—21 συντάξεις: 8ηΜ. ν. Τίμαιος, οντος χατά οβί.
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1—5 νπομνήμασι: 8ηίά. ν. ενοχος. Τίμαιος χατά τον Έφόρον πιποίηται

οβί. 3 ίοτι δπϊά. πίτοςαβ Ιοοο 4 διότι Ρ 8ηϊά. ν. Τίμ., ότι ϊάβπι ν. ϊνοχος

4 8. έχτι&έμενος έν Ρ 8ηίά. ν. Τίμ., έντι&έμενος ϊάβηι ν. ί'νοχος 5 νπομνή-

μασι δπϊά. πίΓοηηβ Ιοοο 8 νεμεσησαι 8ηϊά. (βί ίΐ& να), νεμεσήσαι Ρ

10 ποιεϊ να, ποί Ρ, ποιεϊν 8ηϊά. 13 έπιβαί^όμενον 8ηϊά. 16 ανραχοϋσ-

σαα Ρ 17 πεφιλοόοξηχοοα Ρ 18 φανήναι 8ηϊά. 21 χαϊ οτα. 8ηϊά.

συντάξεις: θββ. 8πϊά. 23 ταί#' Κβίβίίβ, τα#' (β. &ιχ.) Ρ 26—ρ. 134, 9

προαίρεαιν: δπϊά. ν. όαιτρός' οτι Τίμαιος φησι τους οβί. 26 φΗ Ρ

ετηεηά. 4 τ\ν ψυχήν Ηηίίβο1ι 10 &εών] ηρωων δϊηίβηίβ, &εών (παίδων)

ΝαΙιβΓ 14 Λ] δ' ίν ΒβΜίβΓ 26 ον &ηίβ διαπορεϊν αάά. δοΙι*Γβ1£ίι»βη8βΓ

βο%. 8 η Καλλισθένει ι& βρίΐοπιαίοΓβ &άάίΐα, ρΙηΓ& &αίβω α1ϊ& οπιίββα ββδβ

νϊάβηΐηΓ Ηα1ί8ο1ηο, ηοη ππΜ
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ΕχοβΓρΐα άβ νϊΓίηΐϊβυ8 βί νίΐϋβ

γάρ τούς ποιητάς χαΐ συγγραφέας δια των νπεράνω πλεονασμών

2 έν τοις νπομνήμασι διαφαίνειν τάς έαντών φύσεις, λέγων τον

μεν ποιητνν έχ τοΰ δαιτρενειν πολλαχοΰ της ποιήσεως ώς άν

εί γαστρίμαργον παρεμφαίνειν, τον δ' ΙΛριστοτέλην, όψαρτύοντα

3 πλεονάχις έν τοις συγγράμμασιν, δψοφάγον εϊναι χαΐ λίχνον. τον Ε

αύτόν τρόπον έπΐ τοΰ Λιονυσίον τοΰ τνράννον, χλινοχοσμοΰντος

χαι τάς των υφασμάτων Ιδιότητας χαΐ ποιχιλίας έξεργαζομένον

4 σννεχως. άνάγχη την άχόλον.&ον ποιεϊσ&αι διάληψιν χαι δυσαρε-

5 στεϊσ&αι χατά την προαίρεσιν. οϋτος γάρ έν μέν ταις των πέλας

χατηγορίαις πολλήν έπιφαίνει δεινότητα χαΐ τόλμαν, έν δέ ταις 10

Ιδίαις άποφάσεσιν έννπνίων χαι τεράτων χαΐ μύ&ων άπι.&άνων

χαΐ συλλήβδην δεισιδαιμονίας άγεννοΰς χαΐ τερατείας γνναιχώδονς

6 έστί πλήρης. ού μην άλλα διότι γε συμβαίνει διά την άπειρίαν

χαΐ χαχοχρισίαν πολλούς ένίοτε χα&άπερ είς τον παρόντα τρόπον

τινά μή παρεϊναι χαΐ βλέποντας μή βλέπειν έχ των είρημένων γε 15

νΰν χαΐ των Τιμαίψ συμβεβηχότων γέγονε φανερόν.

Μ. "Οτι περί τοΰ ταύρον τοΰ χαλχοΰ τοΰ παρά Φαλάριδος

χατασχενασ&έντος έν Άχράγαντι, είς δν ένεβίβαζεν άν&ρώπονς,

χάπειτα πΰρ νποχαΐων έλάμβανε τιμωρίαν παρά των νποταττο-

2 μένων τοιαύτην ώστε έχπυρονμένον τοΰ χαλχοΰ τον μεν άν&ρωπον 20

πανταχό&εν παροπτώμενον χαΐ περιφλεγόμενον διαφ&είρεσ&αι,

χατά δέ την ύπερβολήν της άλγηδόνος, δπόταν βοήσειεν, μνχη&μψ

44 Ρο1?1>. XII 25

οοά. Ρεντ. (εί 8υ,ίά.) 1 χαι τονς συγγραφής 8ηιά. των— πλεονασμών

δυϊά., τον — πλεονααμϋν Ρ 2 έν τοϊς νπομν. οτα. δπϊά. έμφαϊνειν 8πκ1.

3 τον ποιητην (βίηβ μεν) ροβί δαιτρενειν ροηίΐ δπϊά. δαιτρενειν 8ηϊά., δαιτρε-

νειν Ρ 3 8. ώς άν εΙ οία. δυϊά. 5 πλεονάχις— ουγγρ. οω. 8ηϊά. 5 88. τον

αντον τρόπον οβί.] τον δε Διονίσιον τον τίραννον χλινοχοσμοϊντα χαι οβί.
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βί ν8. 7 έξεργαζόμενον Βαϊά. 9 οιτος—13 πλήρης: δπϊά. ν. δεισιδαι-

μονία 11 μΰ&ων 8ιιΜ., θυμών Ρ 13 πλήρης: άβ8. 8ηίά. 21 παροπ-

τόμενον 22 βοησειεν 8. αοε. βί εν ί. Γ. μνχη&αω να, μνχη&μών, ββά μν ϊ. γ.

ετηεηά. 1 νπεράγαν ΗβηιβΐβΓίίιιβίπβ 6 έπϊ τον] απτεται Ηη1ίδο1ι, έπι-

(φαίνεαθαι τήν φνοιν) τον ΒΜ' 6 άνάγχη (τοίννν περί Τιμαίον) 7α

αάη. ρ. 10, (άλλ') άνάγχη τ. άχ. ποιεϊο&αι διάληψιν (περί Τιμαίον) Βλ¥

8 δυααρεστεϊσθαι (τψ Τιμαίψ) νβ1 (τω αυγγραφεϊ) Ηπ1ίδοίι, (τοντω) ΒΤν

14 χαίπερ παρόντας 7α αάη. ρ. 10, χα&απερει παρόντας ΒβΙΛβΓ 15 γε

Κβίδ1ίβ 16 τω Μβηι 22 οπότ' άΐαβοήοειεν Ηα1ίδο1ι

εάο<). 8 8. εεηίεηΗα αυ,ί αδ ερϋοτηαίοτε ϊτηρετϋε οοηΙναοία αχΛ «η ανάτε-

(ρρο ηιπΗΙαΐα: Ηυ1ίβο1ι 17 8. ερϊΙοηιαίοήε νενϋα εεεε ρι'οάϊί εΙ Μαία8 εί οοη-

είιικΗο ίκτηαία: ΒΤν

β Ροίν1>. ΧΠ, 24, 1 — XIII, 1, 2.
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παραπλήσιον τόν ήχον έχ τον χατασχενάσματος προσπίπτειν τοις

άχούονσι. τούτον δέ τον ταύρον χατά τήν έπιχράτειαν Καρχηδο- 3

νίων μετενεχ.&έντος έξ Άχράγαντος είς Καρχηδόνα, χαΐ της .&υρί- ρ. 58 να

δος διαμενούσης περί τάς συνωμίας, δι' ής συνέβαινεν χα.&ίεσ.&αι

5 τους έπΐ τήν τιμωρίαν, χαΐ έτέρας αίτίας, δι' ην έν Καρχηδόνι

χατεσχενάσ&η τοιοντος ταΰρος, ούδαμως δνναμένης ευρε&ήναι τό

παράπαν, δμως Τίμαιος έπέβαλε χαΐ τήν χοινήν φήμην άνασχεν- I

άζειν χαΐ τάς άποφάσεις των ποιητων χαΐ συγγραφέων ψευδο-

ποιεϊν, φάσχων μήτ' εϊναι τόν έν Καρχηδόνι ταυρον έξ 'Λχρά-

10 γαντος μήτε γεγονέναι τοιοντον έν τη προειρημένη πόλει' χαΐ 5

πολλούς δή τινας είς τοντο τό μέρος διατέ&ειται λόγους.

Κατά της Τιμαίον τί ποτε δεϊ λέγειν όνομα χαΐ ρ'ήμα; πάντα

γαρ έπιδέχεσ&αί μοι δοχεϊ τα πιχρότατα τό γένος, οίς έχεϊνος

χέχρηται χατά των πλησίον. δτι μέν οϋν έστι φιλαπεχ-9ής χαι β

15 ψεύστης χαΐ τολμηρός, σχεδόν ίχανως έχ τών προειρημένων νπε-

δείχ&η' διότι ιΓ άφιλόσοφός έστι χαΐ συλλήβδην ανάγωγος συγ-

γραφεύς, έχ των λέγεσ&αι μελλόντων έσται συμφανές. έν γαρ τη η

μιφ χαΐ είχοσττ) βίβλψ, χαΐ ταύτης έπι τελεντη, λέγει χατά τήν

τον Τιμολέοντος παράχλησιν ταντα, διότι της γης της νπό τψ

20 χόσμψ χειμένης είς τρία μέρη διηρημένης, χαΐ της μέν Άσίας,

της δέ Λιβύης, της ί' Εύρώπης προσαγορευομένης. ταντα γαρ $

ουχ οίον Τίμαιον είρηχέναι τίς άν πιστεύσειεν, άλλ' ούδέ τόν

λεγόμενον Μαργίτην έχεϊνον. τίς γάρ όντως έστίν άδαής, ού λέγω 9

των πρός νπομνήμασι γεγονότων ΖΗΤΕΙ.

25 45. "Οτι ΛΙτωλοΙ διά τε τήν συνέχειαν τών πολέμων χαΐ δια

τήν πολυτέλειαν τών βίων έλα&ον ού μόνον άλλονς, άλλά χαΐ

σφάς αύτονς χατάχρεοι γενη&έντες. διόπερ οίχείως διαχείμενοι '>

45 ΡοΙ^^Ι>. ΧIIΙ 1
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οοά. Γείτ. 4 αννωμίας 7α ίκίη. ρ. 10 (ηώ αννομοσίαα ίη αχί. 1β£ίΐ), αννο-

μασίαο 1ίΐΐ«Π8 ρ&Γίϊπι βναηίάί8 Ρ συνέβαινε 7α, αννϊβαινον 11 δή ΗαΙίβοΙι,

δϊ 11 8. λόγονσ χατά τήσ οβί. οοηίίηαο βοπρΐα 12 δεί Υα, δη 15 νπε-

όείχ&η, 8βά έ ϊ. γ. 17 ϊατε (β. αοο.) 22 τίς ΒβΙΛβι., τϊα Ρ (τις ναΙ^ο)

24 ροβί γεγονότων βϊη» ραηοί&, ηα&Θ αά βχίΓβπιαβ βοίο^αβ α8οιϊΜ βοίβηί,

άβ8ίιηί ζη Ρ™ 26 άλλονς 7α, αντονα

αηνηά. 1 έηεβάλετο Κβίβ1ίβ 12 χατά τοΰ Τιμ. νβί χατά της Τιμ. συγ-

γραφης ΚβίβΙίβ, ν. ϊηίΓβ 18 ίίχοστξ] τριαχοστζ Μπβ1ίβΓ

εά,οα. 12 ρίυ,να άεε8ίΐ αρραηί: Ηα1ίβο1ι 21 ροβί προσαγορευομένης

ηπ&βάαπι οπιίββα ββββ νϊάίί Οαπιρβ
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πρός χαινοτομίαν της οίχείας πολιτείας εϊλοντο νομογράφονς

3 Λωρίμαχον χαΐ Σχόπαν, &εωρονντες τούτονς χατά τε τάς προ-

αιρέσεις χινητιχούς νπάρχοντας χαΐ χατά τάς ούσίας ένδεδεμένονς

είς πολλά των βιωτιχών σνναλλαγμάτων. οί χαΐ παραλαβόντες

τήν έξονσίαν ταύτην έγραψαν νόμονς. 5

ρ. βι να 46. "Οτι Σχόπας ό ΛΙτωλών στρατηγός άποτυχών της άρχής,

εβη* 87 ^ χάριν έτόλμα γράφειν τούς νόμονς, μετέωρος ήν είς τήν Άλε-

ρ. 166 ξάνδρειαν, ταις έχεϊ&εν έλπίσι πεπεισμένος άναπληρώσειν τά

(ά. Βοι88. λείποντα τον βίον χαΐ τήν της ψυχής πρός τό πλεϊον έπι&υ-

3 μίαν, άλλ' άχόρεστος ήν. τούτω γάρ είς Άλεξάνδρειαν άφιχομένψ 10

πρός ταις έχ των ύπαί&ρων ώφελείαις, ών ην αύτός χύριος δια

τό πιστεύεσ&αι περί των δλων, χαΐ της ήμέρας έχάστης όψώνιον

έξέ&ηχεν ό βασιλεύς αύτψ μεν δεχαμναιαϊον, τοις δέ έπί τινος

4 ήγεμονίας μετά ταΰτα τεταγμένοις μναιαϊον. άλλ' δμως ούχ

ήρχεϊτο τούτοις, δς τό πρότερον προσχαρτερων τφ πλείονι διετέ- 15

λεσε, μέχρι διά τήν άπληστίαν χαΐ παρ' αύτοις τοις διδοΰσι φ.&ο-

νη&είς τό πνεΰμα προσέ&ηχε τψ χρυσίψ.

47. "Οτι Ήραχλείδης ό παρά Φιλίππψ τφ βασιλεϊ τό μέν

γένος άνέχα.&εν σννέβαινεν είναι Ταραντϊνον, πεφνχέναι δέ έχ

βαναύσων χαΐ χειροτεχνών άν&ρώπων, μεγάλα δ' έσχηχέναι προτε- ^

δ ρήματα πρός άπόνοιαν χαΐ ρ\(διονργίαν' πρωτον μέν γάρ άνα-

φανδόν τψ σώματι παρεχέχρητο χατά τήν πρώτην ήλιχίαν, είτ'

άγχίνονς ύπήρχε χαΐ μνήμων, χαΐ πρός μέν τούς ταπεινοτερονς

46 ΡοΙ^^Ι>. XIII 2 47 ΡοΙ^Ι>. XIII 4, 4—8

Εχο. 47 7α οοηβη1ίο οπιίβϋ

βοά. Ράτ. (εΐ 8υ,ίά.) 3 ένδεδεμένους 7α, ένδεδομένονσ 4 συναλαγμάτων

6—17: 8αϊά. ν. Σχόπας 8 πεπειομένοο Ρ, 8βά ί£ ϊ. γ. 10 τοντω—άγι-

χομένψ] άφιχομένψ γάρ ιίς Άλεξάνδρειαν 8ηϊά. 11 έχ των Ιπαί&ρων ο πι.
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8ηίά. ίπαΙ&ρων να \. τα., ςπϊ νπέρων ϊη οοά. 1β£ϋ, νπ .. .\ρων ηπηο Ρ

12 χαΐ—17 χρνσΙω 1ϊΙ>βππβ ϊππιπιίαίΑ οίΐ»ί 8ηίά. ν. δεχαμναιαϊον 13 μεν

οτα. δπϊά. πίτοηηβ Ιοοο 15 ήρχέο&η 8αϊά. τ. δεχ. ίΐσ Ρ, οϊς δπϊά. τ. Σχόπας

16 άπληστίαν Ρ, 8βά ι ϊ. γ. 17 προοαπέ&ηχε διιϊά. ν. δεχ. χρναΙψ: άββ.

8ηίά. πίτοςηβ Ιοοο 19 άνέχα&εν (βίο) ταραντιν (β. αοο.)

βτηεπά. 9 έλλείποντα να »άη. ρ. 11 14 μετ' αϋιόν δοη^βίβη&βηββΓ

15 άρχεο&ΐΐς τούτοις, ώς Οα8ατώοηηβ, ν. ϊηίΓα

εοΙοα. 6 6 Αίτ. οτρατ. αάά. 10 άλλ' άχόρεστος ην «Αά., οπιίββα ββη-

ΐβηΐί& ιώοΓ&Ι ϊ (ςηαπι βπρρίβί Εχο. άβ ββηί. 87) 15 β. δς το πρ. ιχΐ. βρϋο-

Μαώτϊβ ηιαηντη ρτοάνηί: Ηπίί8οίι 18 β. δτι — αννέβαινεν ρΓο συνέβαινε δε

τον Ήραχλείδην τοντον τό μεν γένος ανέχα&εν

β Ρ0Ι?1>. ΧΙΠ, 1, 2 —6, 4.
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χαταπληχτιχώτατος χαΐ τολμηρότατος, πρός δέ τούς ύπερέχοντας

χολαχιχώτατος. οϋτος άρχή.&εν μέν έχ της πατρίδος έξέπεσε β

δόξας τόν Τάραντα πράττειν 'Ρωμαίοις, ον πολιτιχήν εχων δύνα-

μιν, άλλ' άρχιτέχτων νπάρχων χαΐ διά τινας έπισχευάς των τει-

5 χων χύριος γενόμενος των χλειδών της πύλης της έ7ΐ ϊ τό μεσόγειον

φερούσης' χαταφυγών δέ πρός 'Ρωμαίους, χαΐ πάλιν έχεϊ&εν γρά- η

φων χαΐ διαπεμπόμενος είς τόν Τάραντα χαΐ πρός Άννίβαν, έπεί

χαταφανής έγένετο, προαισ&όμενος τό μέλλον αϋ&ις έφυγε πρός

τόν Φίλιππον. παρ φ τοιαύτην περιεποιήσατο πίστιν χαΐ δννα- §

10 μιν ώστε τον χαταστρατρήναι τήν τηλιχαύτην βασιλείαν σχεδόν

αίτιώτατος γεγονέναι.

48. "Οτι Λαμοχλής ό μετά Πυ.&ίωνος πεμφ&είς χατάσχοπος

πρός 'Ρωμαίους νπηρετιχόν ήν σχεΰος εύφυές χαΐ πολλάς έχον

όφορμάς είς πραγμάτων οίχονομίαν.

15 49. "Οτι των Λαχεδαιμονίων τύραννος Ναβίσετος νπήρχεν,

δς όλοσχερές μέν ούδέν έπεβάλετο πράττειν ούδέ τολμάν διά τό

πρόσφατον εϊναι τήν νπό των Λχαιών ήτταν τον Μαχανίδου,

χαταβολήν δ' έποιεϊτο χαΐ &εμελιοΰν ύπεβάλλετο πολυχρονίον 2

χαΐ βαρείας τνραννίδος. διέφ&ειρε γαρ τούς λοιπούς άρδην έχ 3

20 της Σπάρτης, έφυγάδευσε δέ τούς χατά πλέον πλούτψ διαφέρον-

τας ή δόξη προγονιχβ, τάς δέ τούτων ούσίας χαΐ γνναϊχας διεδίδον

των άλλων τοις έπιφανεστάτοις χαΐ τοις μισ&οφόροις. οϋτοι δΎ 4

ήσαν ανδροφόνοι χαΐ παρασγ^ίται, λωποδύται, τοιχωρύχοι. χα&ό-

λον γάρ τοΰτο τό γένος ή.&ροίζετο πρός αύτόν έπιμελώς έχ της

25 οίχουμένης, οίς άβατος ήν ή .&ρέψασα δι άσέβειαν χαΐ παρανο-

48 Ρο1}.1>. XIII 5,7 49 Ρο1^. ΧIIΙ 6—8

ϊηίΐϊηπι βχο. 49 πβςηβ &ά ρ. 139, 7 οοηβηίίο οπι. 7ο

οοά. Ρείτ. (βί 8νίά.) 4 άλλάρχιτίχτων, βί &1ίβπιπι τ ϊ. Γ. 8 αντιο
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9 δννάναμιν 10 τιλιχαντην 13 8.: 8πίά. V. ενψνά βί V. νπειρετιχοϊς'

6 δε ην νπηρετιχόν σχεΰος οβί., ϊάβω ν. οχενος' ην δε 6 Δαμ. οχενος οβί.

εχον Ρ 8ηϊά. ν. αχεϋος (8βοηηάππι «χΙ. Α) βί ν. νπειρ., ϊχων 8ηϊά. Τ. ενφ.

τ

17 ητταν (βίο> 18 θ.εμελιονν (βίο) 22 τοια επιφανεστατονσ 23 παρααχι

24 ή&ροίζετο (βίε)

οοά. ΡοΙφ. (Ρ) 1 τολμηρότερος* 4 έπιοχενας χαϊ χατασχευάς*

5 μεοόγαιον 16 έπεβάλλετο 20 διάφθαρεντας* 23 παρασχεϊται

επιεηά. 5 τό] την Ηπ1ίβο1ι 18 &εμέλιον υΓβίηπβ 23 παρασχίσται 8ι»1ϊ^βΓ

βάοα. 15 8. οτι—ολοοχερ'ες ρΓο 6 όε των Λαχεόαιμονίων τύραννος Ναβίς

(ίία Ρ), ετος ηδη τρίτον εχων την αρχην, ολοσχερες

138 ΕχοβΓρΐα άβ νίηπίϊΙηι8 βί νίΐϋβ

5 μίαν. ών προστάτην χαΐ βασιλέα αντόν άναδείξας, χαΐ χρώμενος

δορυφόροις χαΐ σωματοφύλαξι τούτοις, δήλον έμελλε πολυχρόνιον

Β έχειν την έπ' άσεβεία φήμην χαΐ δνναστείαν, ώστε χωρίς των

προειρημένων ούχ έξηρχεϊτο φυγαδεύειν τους πολίτας, άλλ' ονδέ

τοις φεύγονσιν ονδείς τόπος ήν άσφαλής ονδέ χαταφυγή βέβαιος. ϊ>

7 τονς μεν γαρ έν ταις όδοις έπαποστέλλων άνήρει, τονς δέ έχ των

8 τόπων έπαναγαγόντας έφόνενε. τό δέ τελενταϊον έν ταις πόλεσι

τάς σύνεγγυς οίχίας, όπον τις τνγχάνοι χατοιχων των φυγάδων,

μισ&ούμενος δι' άννπονοήτων αν&ρώπων, είς ταύτας είσέπεμπε

Κρήτας, οίτινες ρήγματα ποιονντες έν τοις τοίχοις χαι δια των 10

νπαρχονσων &υρίδων τοξεύοντες τούς μέν έστώτας των φυγάδων,

9 τούς δέ άναχειμένονς έν ταις Ιδίαις οίχίαις διέφ&ειρον, ώστε

μήτε τόπον είναι μηδένα φεύξιμον μήτε χαιρόν άσφαλή τοις τα-

10 λαιπώροις Λαχεδαιμονίοις. χαΐ δή τφ τοιούτψ τρόπω τούς μέν

7 πλείστονς αύτών ήφάνισε. χατεσχενάσατο δέ χαί τινα μηχανήν, 15

2 εί μηχανήν ταύτην χρή λέγειν. ήν γαρ εϊδωλον γυναιχεϊον, πολν-

τελέσιν ίματίοις ήμφιεσμένον, χατά δέ τήν μορφήν είς όμοιότητα

3 τβ τον Νάβιδος γνναιχΐ διαφόρως άπειργασμένον. όπότε δέ τινας

των πολιτιχών άναχαλέσαιτο, βονλόμενος είσπρδξαι χρήματα, τάς

4 μέν αρχάς διετί&ετο λόγονς πλείονας χαΐ φιλαν&ρώπονς, ύπο- 20

δειχνύων μέν τον ύπο των Άχαιων έπιχρεμάμενον τβ χώρα χαι

τη πόλει φόβον, διασαφών δέ τό πλή&ος των μισ&οφόρων τό

τρεφόμενον της έχείνων άσφαλείας χάριν, έτι δέ τάς είς τούς

δ &εούς χαΐ τάς χοινάς της πόλεως δαπάνας. εί μέν οϋν έντρέ-

ποιντο διά των τοιούτων λόγων, εϊχεν άποχρώντως αύτψ προς 25

6 τό προχείμενον' εί δέ τινες έξαρνούμενοι διω&οιντο τήν έπιταγήν,

έπεφ&έγγετο λόγον τοιοντον 'ϊσως μέν έγώ ού δύναμαί σε πεί&ειν,

Άπήγαν μέντοι ταύτην δοχω σε πείσειν' τοΰτο δ' ήν όνομα τβ

7 γνναιχΐ τον Νάβιδος. χαΐ τοΰτ' έλεγε, χαΐ παρήν δ μιχρψ πρότε-
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8 ρον έλεγον εϊδωλον. χαΐ δεξιωσάμενος, έπειδάν έχ της χα&έδρας 30

άνέστησε τήν γνναϊχα χαΐ περιέπτνξε ταις χερσί, προηγεϊτο χατά

οοά. Ρβΐτ. 1 αντον 8 όποι 15 χϊτινα 17 ημφιεομένον 18 να·

βιδοσ <β. &οο., βί ίΐα οοηβΐ&ηΐβΓ) 21 έπιχρεμάμενον (βίο) 28 άπηγαν

(β. αοο.) 29 ελεγε, ββά βχίτβπιαπι ε ί. γ. 30 έπιδάν

βοά. ΡοΙι/1. (¥) 21 τον] των* 27 έγώ μεν

ετηβηά. 1 χαί βασιλέα ροβί αναδεϊξας ίτ&ηβροβαίΐ; ΒβηββΙβΓ, άβί. Ηη1ίβο1ι

2 όήλον (οτι) θβ8&ηΙ>οηπβ, (ώς) ΗηΚβοΙι 3 ος γε δο1πνβί£ίιαβη8βΓ 7 έπα.

νάγοντας Ηπίίβο1ι 13 φνξιμον Γι. ϋίηάοΓί 30 χαϊ όεξιωσάμενος ιχΐ. Μα-

ηντη ρΓοάηηί ρταβαιΜ αιίνβάαηι, ςηί νετηα ΡοΙφϋ ϋα άβρτανανϋ, μι αεηαίηα

ταύΐηΪ νίχ ροββϊηί: ΒΤν 31 προσήγιτο ΟαβαιΛοηαβ

β Ρο1}'1>. XIII 6, δ — XIV, 12,1.
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βραχύ 7ΐρός τά στέρνα. τούς δέ πήχεις εϊχε χαΐ τάς χεϊρας 11

πλήρεις σιδηρών γόμφων νπό τοις ίματίοις, δμοίως χαΐ χατά

τονς μαστούς. δταν προσήρεισε ταις χερσι πρός τά νώτα της 10

γνναιχός, χάπειτα δια των οργάνων έλχόμενον έπέτεινε χαΐ προσήγε

5 πρός τούς μαστούς χατ' έλάχιστον, χαΐ πάσαν ήνάγχαζεν φωνήν

προιεσ&αι τόν πιεζόμενον. χαι πολλούς δή τινας τω τοιούτψ 11

τρόπω διέφ&ειρεν τών έξαρνονμένων.

Καΐ τά λοιπά δ' ήν τούτοις δμοια χαΐ σύστοιχα χατά τήν 8

αρχήν. έχοινώνει μεν γαρ τοις Κρησΐ τών χατά &άλαττπν ληστει- 2

10 ών' εϊχε δέ χα&' δλην τήν Πελοπόννησον ίεροσύλους, όδοιδόχους,

φονέας, οίς μερίτης γινόμενος τών έχ της ραδιονργίας λυσιτελών

δρμητήριον χαΐ χαταφυγήν παρείχετο τούτοις τήν —πάρτην. πλήν 3

χατα γε τούς χαιρούς τούτονς ξένοι των από της Βοιωτίας είς

τήν Λαχεδαίμονα παρεπιδημήσαντες έψυχαγώγησάν τινα τών τον

Ιο Νάβιδος ίπποχόμων, ώστε συναποχωρήσαι με&' έαντών έχοντα

λενχόν Ιππον, δς έδόχει γενναιότατος εϊναι τών έχ της τυραννιχής

ίπποστάσεως. τοντο δέ πεισ&έντος χαΐ πράξαντος τό προειρη- 4

μένον, χαταδιώξαντες οί παρά τον Νάβιδος είς τήν Μεγάλην

πόλιν χαΐ χαταλαβόντες τόν μεν ίππον εύ&ύς άπήγον χαΐ τόν ρ. 62 να

20 ίπποχόμον, ούδενός άντιποιουμένον, μετά δέ ταΰτα χαΐ τοις ξένοις

έπέβαλον τάς χεϊρας. οί δέ Βοιωτοί τό μέν πρώτον ήξίονν άγειν 5

αύτούς έ7ΐί τήν αρχήν' ούδενός δέ προσέχοντος άνεβόα τις τών

ξένων "βοή&εια". συνδραμόντων δέ τών έγχωρίων χαΐ μαρτνρο- β

μένων τούς άνδρας έπανάγειν επΐ τήν αρχήν, ήναγχάσ.-9'ησαν προι-

25 έμενοι τούς άν.&ρώπους οί παρά τον Νάβιδος άπελ&εϊν. δ δέ 7

πάλιν ζητών άφορμάς έγχλημάτων χαΐ ,ΐρόφασιν ίνλογον διαφοράς.

τότε λαβόμενος ταύτης εύ&έως ήλαννε τά Προαγόρον &ρέμματα

χαί τινων έτέρων, έξ ών έγένετο αρχή τον πολέμον.
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50. "Οσψ δέ τινες έπαποροΰντες πώς ήμεις τάς άλλας πράξεις

30 άπάσας χατ' ένιαντόν γράφοντες τάς παραλλήλονς περί μόνων

50 ΡοΙ^Ι>. XIV 12

ωά. Ράτ. 5 ι',νάγχαζεν (βίο) 10 όόοιόοχονσ 11 λνσιτελών να. λνσι-

τελωα (β. &σο.) 15 ίπποχόμων να, χπποχόμον 22 άνιβό\ βί ο ί. Γ.

29 "Οοω (βίο)

ωά. ΡοΙρη. (Γ) 5 χαϊ ομ.

ΐηχκηά. 17 τον προειρημένον Κβίδίίβ 24 προίμενοι Ιι. ϋίίΜίοΓί 26 πά-

λαι να 28 χαταρχη ΒΤ¥ 29 οοω] ίϊεν να &άη. ρ. 11, ίσως (ίΓβηονϊη8,

ίβΓί&88β οτι έπαπορήοονσι 8οΙινβί£Ιί&βυΒβΓ 30 χαταλλι',λονς ί>. ϋϊηάοΓί, ν. ϊηίΓ&

ΐάοα. 30 8. τάς παραλληλονς βρϋοπι&ίοΓβπι αάθϊάίβββ, &11α. ίη ειπιάβπι ββη'

βππι αηί Ιιοο Ιοοο ααί ραπϊο αηίεα βοπρ8ί8ββ Ρο1?Ι>ίαπι δηερίοαϋίΓ Ηηίίβοίι
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ΕχοβΓρΐ* άβ νϊΓΐυίϊβηδ βί νίΐϋβ

2 των χατ' Λϊγυπτον έν χαιρφ τφ ννν έχ πλείονος χρόνον πεποι-

α ήμε&α τήν έξήγησιν. ήμεϊς δέ τοντο πεποιήχαμεν διά τίνος

τοιαύτας αίτίας. Πτολεμαϊος ό βασιλεύς, περί οϋ ννν ό λόγος, ό

Φιλοπάτωρ, μετά το συντελεσ&ηναι τόν περί Κοίλην Συρίαν πόλε-

μον άποστάς πάντων των χαλών έτράπη πρός βίον άαωτον χαΐ 5

τοιοντον οίον άρτίως διεληλύ&αμεν. ΖΗΤΕΙ. ΕΝΕΛΕΙΠΕ ΓΛΡ

ΦΥΛΛ Α ΜΗ ΕΝ 0ΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΤΟΛΕΜΛΙΟΥ ΕΝΕΦΕ-

4 ΡΕΤΟ ΚΛΙ ΠΕΡΙ ΛΡΣΙΝΟΗΖ. όψέ δέ ποτε βιασ&είς ύπό τΒν

πραγμάτων ένέπεσεν είς τόν ννν δεδηλωμένον πόλεμον, δς χωρίς

της είς άλλήλονς ώμότητος χαΐ παρανομίας οϋτε παράταξιν οϋτε ίο

ναυμαχίαν οντε πολιορχίαν οϋ&' έτερον ονδέν έσχε μνήμης άξιον.

5 διόπερ ύπέδραμεν οϋτως χαμοί τψ γράφοντι ραδίαν εσεσ.&αι χαΐ

τοις άναγινώσχουσιν εύμα&εστέραν τήν διήγησιν, εί μή χατ'

ένιαντον έπιψαύων μιχρων χαΐ ονχ άξίων έπιστάσεως πραγμάτων

άποδιδοίην τόν λόγον, άλλα είσάπαξ οίονεί σωματοειδή ποιήσας 15

τήν τοΰ βασιλέως προαίρεσιν άπαγγείλαιμι περί αντής.

ρ. 65 Κα 51. "Οτι Μολπαγόρας τις ήν παρά τοις Κίοις, άνήρ χαΐ

2 λέγειν χαΐ πράττειν ίχανός, χατά δέ τήν αίρεσιν πλεονέχτης. δς

πρός χάριν όμιλών τα' πλή&ει χαΐ τονς εύχαιρονντας τοις βίοις

νποβάλλων τοις όχλοις χαΐ τινάς μεν είς τέλος άναιρων, τινάς 20

δέ φυγαδεύων χαΐ τάς ούσίας τάς τούτων δημεύων χαΐ διαδιδούς

τοις πολλοίς ταχέως τψ τοιούτω τρόπω περιεποιήσατο μοναρχι-

χήν έξουσίαν.

52. "Οτι ό Φίλιππος χυριος γενόμενος της των Κιανων πό-

δί Ρο1?1>. XV 21, 1. 2 52 ΡοΙ^Ι>. XV 22, 1-23, 9

οοά. Ρεντ. (εί 8ηίιΙ.) I νίν έχ πλείονος ΚείβΙίβ, ονεχπλειονοο (8. αοο.)

6 ζη 10 αλλήλονς να, άλλονα 12 οίτωι, ν. ρΓ&βί. Ρ&Γΐ. I ρ. XXXIX

&άώ. 1 17—23: δπίά. ν. Μολπαγόρας. ούτος ην οβί. (8αΜ. ν. δημαγω-
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γιχός' Μολπαγόρας, άνήρ λέγειν χαϊ πράττειν ίχανός, χατά δε τήν α'ίρεοιν

δημαγωγιχός χαί πλεονέχτης' ΰς μοναρχιχήν έξονσίαν ίαντω περιποιησά-

μενος άνζ/ρέθη παρά τίνων νίάβίηΓ βχ αΙϊο ίϊίαίο Οοηβΐαηίϊηίαηο 8ηπιρί»

β8ββ) 17 χίοισ Ρ. χιίοις ϋιηά. άνήρ οπι. 8ηϊά. 20 μεν οπι. δπϊά. 21 τάς

&1ίβΓαπι οω. 8ηίά. 23 έξηνοίαν. άββ. δπίθ.

εηιεηά. 12 ραδιεοτέραν 7α &άη. ρ. 12 14 χαΐάΛ. ΒΤν 17 ΚιανοίςνΌ.

αάη. ρ. 12

εο1οα. 6 8. εα ομαε ερίΙοηιαίον εί^ηί/ϊεαί ηοη Ηοε Ιοοο, εεάραυ,Ιο αηίεα (άρτίως

διεληλί&αμεν) εχάάίεεε αρρανεί: ΗηΙίβοη; ςβίβΓηπι οί. αάη. &ά Εχο. άβ ββηί. 89,

ρ. 167, 10 βά. Βοί88βνίώι; ΒΤ7, Όετ Οοά. Ρείτ. ρ. 317 8. 18 ροβί α'ίρεοιν οπι.

δημαγωγιχός χαϊ, οί'. 8πϊά. ν. δημαγωγιχός 24 ΰτι 6 ρΓο ό δε βί των Κια-

νων &όά.

β Ρο1?1>. XIV, 12, 1 — XV, 23, 5.
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λεως περιχαρής ήν, ώς χαλήν τινα χαΐ σεμνήν πράξιν έπιτετε-

λεσμένος, τά δ' έναντία τούτοις ού χα&εώρα, χαίπερ όντα προ- 2

φανή' πρωτον μεν ούχ άδιχονμένψ, παρασπονδοΰντι δέ τψ χη-

δεστβ τονς πάλας έβοή&ει, δτι πόλιν Ελληνίδα περιβαλών τοις 3

5 μεγίστοις άτνχήμασιν άδίχως έμελλε χυρώσειν τήν περί αύτοΰ

διαδιδομένην φήμην νπέρ της είς τονς φίλονς ώμότητος, έξ άμ-

φοιν δέ διχαίως χληρονομήσει παρά πασι τοις "Ελλησι τήν έπ'

άσεβεία δόξαν, ώς ένυβρίχει τοις άπό των προειρημένων πόλεων 4

πρεσβενταις, οί παρήσαν έξελούμενοι τούς Κιανούς έχ των πε-

10 ριεστώτων χαχων, ύπό δ' έχείνον παραχαλούμενοι χαΐ διαγελώ-

μενοι χα&' ήμέραν αύτόπται γενέσ&αι τούτων, ών ήχιστα άν

έβονλή&ησαν, πρός δέ τούτοις δτι τούς 'Ροδίους οϋτως άπετε&η- 5

ριώχει τε πρός αντόν ώστε μηδένα λόγον έτι προίεσ.&αι περί

Φιλίππον, χαΐ γαρ ή τύχη πρός γε τοΰτο τό μέρος αύτψ σννήρ- 23

15 γησε προφανώς. δτε γαρ δ πρεσβεντής εν τψ .&εάτρψ τον άπο- 2

λογισμόν έποιεϊτο πρός τούς 'Ροδίονς, έμφανίζων τήν τοΰ Φιλίπ-

πον μεγαλοψυχίαν, χαΐ διότι τρόπον τινά χρατών ήδη της πόλεως

δίδωσι τψ δήμψ τήν χάριν ταύτην, ποιεϊ δέ τοΰτο βονλόμενος

έλέγξαι μεν τάς των άντιπραττόντων αύτψ διαβολάς, φανεράν δέ

20 τη πάλει χαταστήσαι τήν αύτοΰ προαίρεσιν' χαΐ παρήν τις έχ 3

χατάπλον πρός τό πρντανεϊον άναγγέλλων τόν έξανδραποδισμόν

των Κιανών χαΐ ωμότητα τον Φιλίππον τήν έν τούτοις γεγενη-

μένην, ώστε τούς 'Ροδίονς, έτι μεταξύ τοΰ πρεσβεντοΰ τά προ- 4

ειρημένα λέγοντος, έπεί προσελ.&ών ό πρύτανις διεσάφει τά

25 προσηγγελμένα, μή δύνασ&αι πιστεΰσαι διά τήν νπερβολήν της

ά&εσίας. Φίλιππος μέν οϋν, παρασπονδήσας ούχ οΰτω Κιανούς 5

ώς έαντόν, είς τοιαύτην άγνοιαν ή χαΐ παράπτωσιν τοΰ χα&ήχον-

τος ώστ' έφ' οίς έχρήν αίσχύνεσ&αι χαΐ χα&' ύπερβολήν, έπΐ
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2 τα δ' έναντία — ρ. 142, 12 οοηβπ1ίο οω. 7α

α>ά. Ρητ. 1 έπιτελισμίνοο 4 έβοήθει, 8βά ίί ί. Γ. 9 χιτιανονα <8ίο)

περιεστότων, 8βά ρπηβ ε βί εατότω ί. Γ. 13 αντον 20 αντον 26 α&ε-

σίασ, 8βά 9 ί. Γ. 27 παράπτωαι

οοά. ΡοΙφ. (Ρ) 6 διαδεδομένην 7 διχαίως χαϊ χληρονομήσει 10 δια-

λεγόμενοι* 24 προελ&ών 28 χαΐ οτα.'

βτη&ιά. 3 μεν (ώς) ΟαβαηΙιοπηβ 7 χληρονομήσειν ϋκϊηπβ 11 χα&'

ημέραν (ήναγχιίο&ησαν) Κβίβ1ίβ 13 τε] τότε Ο&δ&ηβοηηβ, το γε Κβίβ1ίβ, τό

Ηη1ίβο1ι προσίεσ&αι ϋΓβίηιιβ 22 χαΐ {την) Τα. ϋίηάοΓί 27 χαθήχοντος

(ί,χεν) υΓβίηηι

εάορ. 1 ροβί ίπιτ. ραηεα οω. 4 αηίβ οτι οπι. δεύτερον 8 &ηίβ ώς οω.

τρίτον

142

ΕχοβΓρΐ& άβ νϊΓίηϋβη8 βί νίΐϋβ

6 τούτοις ώς χαλοις σεμνύνεσ&αι χαΐ μεγαλαυχεϊν' ό δέ των 'Ροδίων

δήμος από ταύτης της ήμέρας ώς περί πολεμίον διελάμβανε τον

Φιλίππον, χαΐ περί τοντον τον σχοπόν έποιεϊτο τάς παρασχενάς.

7 παραπλήσιον δέ τοις Λίτωλοις μϊσος έχ ταύτης της πράξεως

8 ένειργάσατο πρός αντόν' άρτι γαρ διαλελυμένος χαΐ τάς χεϊρας 5

έχτείνων πρός το έ&νος, ούδεμιάς προφάσεως έγγινομένης, φίλων

νπαρχόντων χαΐ συμμάχων ΛΙτωλών Λυσιμαχαίων Χαλχηδονίων

9 Κιανών, βραχεϊ χρόνψ πρότερον πρώτον προσηγάγετο την Λυσί-

μαχον πόλιν, άποσπάσας άπό της τών ΛΙτωλών συμμαχίας, δεν-

τέραν δέ την Χαλχηδονίων, τρίτην την Κιανών έξηνδραπόδιστο, 10

στρατηγον παρ' Λίτωλών έν αύτη διατρίβοντος χαΐ προεστώτος

(τών) χοινών.

53. "Οτι Φίλιππος χατά τον άνάπλονν έτερον έτέρψ παρα-

σπόνδημα μεταχειριζόμενος προσέσχε περί μέσον ήμέρας πρός τήν

τών Θασίων πόλιν χαΐ ταύτην φιλίαν οϋσαν έξηνδραποδίσατο. 15

54. "Οτι Σωσίβιος ό ψευδεπίτροπος Πτολεμαίον έδόχει γεγο-

νέναι σχενος άγχίνονν χαΐ πολυχρονιον, έτι δέ χαχοποιόν έν βασι-

2 λείω, χαΐ πρώτψ μέν άρτΰσαι φόνον Λυσιμάχψ, δς ήν νίός Αρσι-

νόης της Λυσιμάχον χαΐ Πτολεμαίον, δεντέρψ δέ Μάγα τψ

Πτολεμαίον χαΐ Βερενίχης της Μάγα, τρίτη δέ Βερενίχη ττ] 20

Πτολεμαίον μητρί τοΰ Φιλοπάτορος, τετάρτψ Κλεομένει τψ

Σπαρτιάτη, πέμπτη &υγατρί Βερενίχης Αρσινόη.

55. "Οτι Άγα&οχλής, ό ψευδεπίτροπος Πτολεμαίον, έπεί τονς

Λ ΐπ. επιφανεστατονς τών άνδρών έχποδών έποίησεν, χαΐ τό πολύ τΐ,ς

ί 226δ«ι τ0^ Λλή&ους όργής παραχατέσχε τη τών όψωνίων άποδόσει, παρά 25

ϋε Βοογ πόδας είς τήν έξ αρχής συνή&ειαν έπανήλ&ε. χαΐ τάς μέν τών

53 Ρο1?1>. XV 24, 1 54 ΡοΙ^Ι). XV 25, 1.2 55 Ρο1?1>. XV 25, 20—25

εοά. Ρβίτ. (βί 8νίά.) 5 ανιόν 6 έγγινομένηα (δίο) 8 προοήγαγί το (βίο)
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12 τών ση. (Ιι&ββΐ Γ) 16 Σωσίβιος χνενδεπίτροπος IIτολεμαίον, σχενος

οβί.— 18 Άρσινόης: 8ηίά. ν. Σωσίβιος 18 χαϊ — Αρσινόης: 8ηϊά. ν.

άνε&νμιατο πρωτον δυϊά. ηίΓοςηβ Ιοοο Αρσινόης: άββ. 8πϊά. ηίΓο-

ςυβ Ιοοο 19 μάγα· χαϊ πτολεμαίον τησ βιρσινίχησ, οοττ. να 24 εχποδών

25 όψονίων 26 οννή&ειαν, 8βά εια ϊ. Γ.

οοά. Ροΐφ. ίΡ) 4 δ'ε χαϊ τοις 7 β. χαλχηδονίων χαϊ* χιανών 8 λνσι-

μαχέων (8βά νβ. 7 λναιμαχαίων οιπη Ρ> 10 χαλχηδονίων

βτηβπά. 3 προς Οαβ&ηβοηηβ 7 Λναιμαχίων νη1£. 10 έξηνδραποδίσατο

Ν»ββΓ 13 (έφ') ετέρω να

ΐάοα. 8 ροβί πρώτον ομ. μ£ν 10 ροβί τρίτην οπι. <$έ 16 6 ψενδ.

IIτολιμ. &άά., οί. Τβ. 23 23 οτι — ΙΙτολεμαίον ρΓο 6 δε Άγα&οχλής, οί. νβ. 16

β ΡοΙ^Ι>. XV. 23, 6 — XVI, 1, 3.
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φίλων χώρας άνεπλήρωσε, παρεισαγαγών έχ της διαχονίας χαι 21

της άλλης νπηρεσίας τούς είχαιοτάτους χαΐ -9ρασυτάτους' αύτός 22

τό πολύ της ήμέρας χαι της ννχτός έν μέ&η διέτριβεν χαΐ

ταις ττ] μέ&η παρεπομέναις άχρασίαις, οϋ φειδόμενος οντ άχμα-

5 ζούσης γυναιχός οϋτε νύμφης οντε παρ&ένου, χαΐ πάντα ταντ' ν. 66

έπραττε μετά της έπαχ&εστάτης φαντασίας. δ&εν πολλής μεν 23

χαΐ παντοδαπής γινομένης δυσαρεστήσεως, ούδεμιάς δέ .&εραπείας

ουδέ βοη&είας προο'αγομένης, τό δ' έναντίον άεΐ προσεπαγομένης

υβρεως, ύπερηφανίας, ρ'α&υμίας, άνε&υμιατο πάλιν έν τοις πολλοίς 24

10 τό προϋπάρχον μϊσος χαΐ πάντες άνενεονντο τά προγεγενημένα

περί τήν βασιλείαν άτυχήματα διά τούς άν&ρώπους τούτους.

τψ (δέ) μηδέν έχειν πρόσωπον άξιόχρεων τό προστησόμενον, χαι δι' 2δ

οϋ τήν όργήν είς τόν Άγα&οχλέα χαι τήν 'Λγα&όχλειαν άποσεί-

σονται, τήν ήσυχίαν ήγον, έτι μίαν έλπίδα χαραδοχονντες τήν

15 χατά τόν Τληπόλεμον χαΐ ταύτη προσανέχοντες.

56. "Οτι Άντίοχος δ βασιλεύς έδόχει χατά μέν τάς αρχάς

γεγονέναι μεγαλεπίβολος χαΐ τολμηρός χαι τον προτε&έντος έξερ-

γαστιχός, προβαίνων δέ χατά τήν ήλιχίαν έφάνη πολύ χαταδε- 2

έστερος αντοΰ χαΐ της των έχτός προσδοχίας.

2ίι 57. "Οτι Φίλιππος δ βασιλεύς παραγενόμενος είς τό Πέργα-

μον χαΐ νομίζων οίον αύτόχειρ Άττάλον γενέσ&αι πάσαν αίτίαν

έναπεδείχνυτο. χαριζόμενος γαρ οίονεί λυασώντι τψ .&υμψ, τό 2

πλεϊον της όργής ούχ είς τούς άν.&ρώπους, όλλ' είς τούς .&εούς

διετί&ετο. χατά μεν γάρ τούς άχροβολισμούς εύχερως αύτόν 3

25 άπήρυχον διά τάς των τόπων όχυρότητας οι τό Πέργαμον παρα-

φυλάττοντες' από δέ της χώρας ούδέν ώφελεϊτο τφ προνενοήσ&αι

56 ΤοΙγΌ. XV 37 57 Ρο1?&. XVI 1, 1—8

οοά. Ρύν. (βί 8πίά.) 8—10 μετά ταύτα πολλής έπαγομένης ίβρεως άνε-
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&υμιάτο—μϊοος: Βχάά. ν. άνε&νμιάτο βί ν. Σωσίβιος (ή. Τ. επειτα ρΓο

μετά ταντα) 9 νπεριφανίαα Ρ 8βά αίίβΓππι ι ϊ. γ. 10 μϊσος: άβ8. 8ηϊά.

ηΐτοιιπβ Ιοοο 12 <$« βΑΑ. να άξιόχρεων Κβίβ1ιβ, άξιόχρεον προ*ατη-

αΰμενον 16—19 8πίά. τ. Άντίοχος 6 βασιλεύς, ούτος έδόχει οβί., βί

ρ&Γΰπι τ. μεγαλεπήβολος 17 μεγαλεπήβολος 8ηϊά. ηίΓοηαβ Ιοοο έξεργα-

οτιχός: άββ. 8πϊά. ν. μεγ. 19 αντοΰ δπϊά. τ. Άντ., αντοΰ Ρ προσδοχίας:

άβ8. 8 πϊά. ν. Άντ. 25 άπήρνχον ΒεΙίΙίβΓ, ίιπέρνχον όχυρότητασ

βοά. ΡοΙρο. (βχο. άβ ϊηβϊά.) 11 ατνχήματα οπι.* 14 εχοντες χαϊ &ηίε

χαραδοχονντες &άά.*

εηιεηά. 13 άπερείαονται Οτοηονίηβ 21 αίχίαν Κείβ&β 22 λνττώντι

Ι* ϋϊηάοΓί
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ΒχοβΓρί» άβ νϊΓίηΐί1ηιβ βί νίίϋβ

4 τον "Λτταλον ύπέρ τούτων έπιμελώς. λοιπόν είς τά των &εών

έδη χαΐ τεμένη διετί.&ετο την δργήν, υβρίζων ούχ "Λτταλον, ώς

5 γ' έμοί δοχεϊ, πολύ δέ μάλλον έαντόν. ού γάρ μόνον ένεπίμπρα

χαΐ χατασπών έρρίπτει τούς νεώς χαΐ τούς βωμούς, άλλά χαΐ τονς

λί&ονς έ&ρανε προς τό μηδέ πάλιν άναστα&ήναι μηδεν των χατε- 5

6 φ&αρμένων. έπεί δέ τό Νιχηφόριον έλυμήνατο, τό μεν άλσος

ρ. 69 να &τεμών, τόν δέ περίβολον διαρρίψας, τούς τε ναούς έχ &εμελίων

"' άνέσχαψε, πολλούς χαΐ πολντελεϊς ύπάρχοντας, ώρμησε τάς μέν

άρχάς έπΐ Θνατείρων έχεϊ.&εν δέ ποιησάμενος τήν άναζυγήν είς

τό Θήβης πεδίον είσέβαλε, νομίζων εύπορήσειν λείας μάλιστα 10

^ περί τούτονς τούς τόπονς. άποπεσών δέ χαΐ ταύτης της έλπίδος,

χαΐ παραγενόμενος είς Ίεράν χώμην, διεπέμπετο πρός Ζεΰξιν,

παραχαλών αντόν σϊτον χορηγήσαι χαΐ τά λοιπά συμπράττειν

χατά τάς σνν&ήχας.

58. "Οτι χατά τήν ΤΙελοπόννησον τίνα μέν έξ άρχής προαίρε- 15

σιν ένεστήσατο Νάβις, ό των Λαχεδαιμονίων τύραννος, χαΐ πώς

έχβαλών τούς πολίτας ήλευ-&έρωσε τούς δούλονς χαΐ σννψχισε

2 ταις των δεσποτων γνναιξί χαΐ &υγατράσιν, όμοίως δέ χαΐ τίνα

τρόπον άναδείξας τήν έαντοΰ δύναμιν οίον άσυλον ίερόν τοις ή

δι' άσέβειαν η πονηρίαν φεύγονσι τάς έαντών πατρίδας η&ροισε 20

πλη&ος άν&ρώπων ανοσίων είς τήν Σπάρτην, έν τοις πρό τούτων

3 δεδηλώχαμεν. πως δέ χαΐ τίνα τρόπον χατά τονς προειρημένονς

χαιρούς σύμμαχος ύπαρχων Λίτωλοις, Ήλείοις, Μεσσηνίοις, χαΐ

πάσι τούτοις όφείλων χαΐ χατά τούς δρχονς χαΐ χατά τάς σνν-

-9ήχας βοη&εϊν, ει τις έπ' αύτούς ϊοι, παρ ούδέν ποιησάμενος 25

τάς προειρημένας πίστεις έπεβάλετο παρασπονδήσαι τήν των

Μεσσηνίων πόλιν, νΰν έροΰμεν.

59. "Οτι φησίν ό Πολύβιος' έπεί δέ τινες των τάς χατά
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μέρος γραφόντων πράξεις γεγράφασι χαΐ περί τούτων των χαΐρων,

έν οίς τά τε χατά Μεσσηνίονς χαΐ τά χατά τάς προειρημένας 30

συμμαχίας σννετελέσ&η, βούλομαι βραχέα περί αύτων διαλεχ.&ηναι.

58 ΡοΙ^Ι>. XVI 13 59 ΡοΙ^Ι>. XVI 14-20

α>ά. Ράτ. 2 {δη (β. 5ρϊΓ.) 2 β. ωαγιμοι (β. βρίΓ. βί &οο.) 4 βομονα

(β. αοο.) 12 παραγινομινόμεν (βίο) ϊερανχώμην (β. 8ρϊΓ.> 17 άλεν&έρωσε

αννώχιιαι, 8βά ν ί. Γ. 20 ή&ροισι (β. βρϊΓ.) 21 προτοντων, 8βά ρήυβ ο ί. Γ.

25 έπ αντους ϊοι 7α, έπ αντοϊο ϊον 28 φ

εηκηά. 4 ναοίς (πί νβ. 7) ΕββΓίιαπΙ 31 νανμαχίας Κβίδίίβ

οβΙοι}. 28 οτι—IIολ. &άά.

β Ρ0Ι^Ι>. XVI, 1,4 — 15, 1»,
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ποιήσομαι δέ ού πρός απαντας, άλλ' δσους ύπολαμβάνω μνήμης 2

άξίονς εϊναι χαΐ διαστολης' είσί δ' οϋτοι Ζήνων χαΐ Άντισ&ένης

οί 'Ρόδιοι. τούτονς δέ άξίονς εϊναι χρινω δια πλείονς αίτίας. 3

χαΐ γάρ χατά τούς χαιρούς γεγόνασι χαΐ περί'\ περί πεπολίτενν- ρ. 70

5 ται χαΐ χα&όλον πεποίηνται τήν πραγματείαν ούχ ωφελείας χάςιν,

άλλά δόξης χαΐ τοΰ χα&ήχοντος άνδράσι πολιτιχοις. τφ δέ τάς 4

αύτάς γράφειν ήμϊν πράξεις άναγχαϊόν έστι μή παρασιωπάν, ίνα

μή τψ της πατρίδος όνόματι χαΐ τψ δοχεϊν οίχειοτάτας είζναι)

'Ροδίοις τάς χατά .&άλατταν πράξεις, ήμων άντιδοξούντων πρός

10 αύτούς, ένιοι μάλλον έπαχολον^ήσωσιν έχείνοις ήπερ ήμϊν οί

φιλομα&ονντες. οϋτοι τοιγαροΰν άμφότεροι πρώτον μέν τήν περί 5

Λάδην νανμαχίαν ούχ 'ήττω της περί Χίον, άλλ' ένεργεστέραν

χαΐ παραβολωτέραν άποφαίνονσιν χαΐ ττ} χατά μέρος τοΰ χινδύνον

χρεία χαΐ σνντελεία χαΐ χα&όλον φασί τό νίχημα γεγονέναι χατά

15 τούς ^Ροδίονς. έγώ δέ, διότι μέν δεϊ ρΌπάς διδόναι ταις αύτων 6

πατρίσι τούς συγγραφέας, συγχωρήσαιμ' άν, ού μήν τάς έναντίας

τοις συμβεβηχόσιν άποφάσεις ποιεϊσ&αι περί αύτων. ίχανά γάρ 7

τά χατ άγνοιαν γινόμενα τοις γράφονσιν, ά διαφυγεϊν άν.&ρωπον

δυσχερές' έάν δέ χατά προαίρεσιν ψευδογραφωμεν ή πατρίδος 8

20 ξνεχεν ή φίλων ή χάριτος, τί διοίσομεν τών άπό τούτον τόν βίον

ποριζομένων; ώσπερ γάρ έχεϊνοι τφ λυσιτελεϊ μετροΰντες άδοχί- 9

μους ποιοΰσι τάς αύτων σνντάξεις, οΰτως οί πολιτιχοί τφ μισεϊν ,

ή τψ φιλεϊν έλχόμενοι πολλάχις είς ταύτό τέλος έμπίπτονσι τοις

προειρημένοις. δι δ δει χαΐ τοΰτο τό μέρος έπιμελώς τούς μέν 10

25 άναγινώσχοντας παρατηρεϊν, τούς δέ γράφοντας αύτούς παραφν-

λάττεσ&αι.

Λήλον δ' έστι τό λεγόμενον έχ των ένεστώτων. όμολογοΰντες 15

γάρ οί προειρημένοι δια τών χατά μέρος έν τη~ περί Λάδην ναν-
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οοά. Ρατ. 4 περί περι (β. αοο.) 68. τψ δε τάς αντάς να, τοδε (β. &οο.)

τό σαΰταα 8 είναι να, εί 12 ονχ ηττω να, ούχήττον 14 συντελλεία

φα 15 αντών 16 πατρίσι να, πατράσι 19 προαίρεαι ψευδογραφώ-

μεν, ββά ω ί. Γ. 20 φίλο ν 21 άδοχίμονσ, 8βά ρπηβ ο 1. γ. 23 εί-

οταντΌ 27 ΐατ* 28 Λάδην να, λΰδην (ββά λάδην ν8. 12 βί ρ. 146, 9)

ΐϊΜηά. 1 τονς λόγονς ροβί δ'ε &άά. Κβίβίβ 4 χατά (τούτονς) τονς να αάη.

ρ. 14 περί περι] προσέτι ϊάβηι, περιττώς έν τ% αφετέρα πατρίδι Ηη1ίβο1ι

άποβ Κβίβϋο 10 αντούς ένίοτε Β Τ7 18 όντα ροβί άν&ρ. «Μ. ΝίΛβΓ 20 ζ/

αηίβ χάριτος ΛΑ. Οαιηρβ 21 τάλη&'ες ροβΐ ίχεϊνοι Κβίβίίβ, πάντα &άά.

Ηα1ίβο1ι 27 ϊοται ΤΝτίβ1&ηάί

Οοηβίιιπϋηίβοίιβ Εχοβτρϊβ II. 2.

10

146

ΕχοβΓρία άβ νϊηαΐϊΙηι8 βί νίΐϋβ

μαχία δύο μεν αύτάνδρονς πεντήρεις των 'Ροδίων νποχειρίονς

2 γενέσ&αι τοις πολεμίοις, έχ δέ τον χινδύνον μιας νηός έπαρα-

μένης τόν δόλωνα δια τό τετρωμένην αύτήν &αλαττοΰσ&αι,

πολλούς χαΐ των έγγύς τό παραπλήσιον ποιοΰντας άποχωρεϊν

3 πρός τό πέλαγος, τέλος δέ μετ' όλίγων χαταλειφ&έντα τόν ναύαρ- 5

ρ. ;3 να 4 χον άναγχασ&ήναι ταύτό τοις προειρημένοις πράττειν, χαΐ τότε

μεν είς τήν Μννδίαν άπονρώσαντας χα&ορμισ&ήναι, τβ δ' έπαύ-

6 ριον άναχ&έντας είς Κω διάραι τους πολεμίονς, τάς δέ πεντήρεις

ένάτρασ&αι χαΐ χα&ορμισ&έντας έπι τήν Λάδην έπΐ τ$ 'χείνων

6 στρατοπεδείο< ποιήσασ&αι τήν έπανλιν, (τι δέ τούς Μιλησίους, ίο

χαταπλαγέντας τό γεγονός, ού μόνον τόν Φίλιππον, άλλα χαι τόν

Τ Ήραχλείδην στεφανώσαι διά τήν έφοδον, ταντα δ' είρηχότες ά

7ΐροφανώς έστιν ϊδια των ήττημένων, δμως χαι διά των χατά

μέρος χαι διά της χα&ολιχής αποφάσεως νιχωντας άποφαίνονσι

8 τούς 'Ροδίους, χαΐ ταΰτα της έπιστολής έτι μενούσης έν τψ πρυ- 15

τανείψ της ύπ' αύτούς τούς χαιρούς νπό τον νανάρχον πεμφ.&εί-

σης περί τούτων τβ τε βονλβ χαΐ τοις πρντάνεσιν, ού ταις

Άντισ&ένους χαΐ Ζήνωνος άποφάσεσι * * * άλλα ταις ήμετέραις.

16 Έξής δέ τοις προειρημένοις γράφονσι περι τοΰ χατά Μεσση-

2 νίονς παρασπονδήματος. έν ψ φησιν ό Ζήνων όρμήσαντα τόν 20

Νάβιν έχ της Λαχεδαίμονος χαι διαβάντα τόν Εύρώταν ποταμόν

παρά τόν 'Όπλίτην προσαγορευόμενον πορεύεσ.&αι διά της όδοΰ

της στενής παρά τό Πολιάσιον, έως έπΐ τούς χατά Σελλασίαν

3 άφίχετο τόπονς' έντεΰ&εν δέ έπι Θαλάμας έπιβαλόντα χατά Φαράς

4 παραγενέσ.&αι πρός τόν Πάμισον ποταμόν. νπέρ ών ούχ οίδα 25

πως χρή λέγειν' τοιαύτην γάρ φύσιν έχει τά 7ΐροειρημένα πάντα

συλλήβδην, ώστε μηδέν διαφέρειν τοΰ λέγειν, δτι ποιησάμενός τις

έχ Κορίν&ον τήν όρμήν χαι διαπορευ&εΐς τόν Ίσ&μόν χαΐ συνάψας
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ταις Σχειρωνίσιν εύ&έως έπΐ τήν Κοντοπορίαν έπεβάλετο χαΐ

οοά. Ρ&τ. 1 δίω 5 χαταλειφ&ίντα, ββά ίι ϊ. γ. 6 ταντο να, ··ίτο

(νίάείατ τοίτο, νεβΗ/ρα ρήοήβ τ εϋατηηνηο ω*ηρατβηί. ΒΤΥ) 68. τότε—χα'

&ορμιοθηναι: 8ηϊά. ν. άπονρώσαντες 8 δι\αραι (β. &οο.) τονσ πολιμίονο'

τααόΐ (β. αοο.) πεντήρεισ 9 χα&ορμησ&έντασ τηιχείνων 19 μεοηνίονα

Η"

20 φ 22 οπλίτην, 8βά ί ί. γ. 23 πολι αιον Σ7λλασίαν να αΑη. ρ. 15,

ελλασ (β. αοΟ 24 θαλαμασ (β. &οο.) Φαρας δοΙπνβί£1ι&βα8βΓ, φάρασ (Ο,

ρ. 147, 9) 29 Σχειρωνίαιν 7α 1.1., χνρν\νίσιν (βίο)

αηεηά. 8 διάραι, τους δε πολιμίους τάς πεντηρεις 7α (ν. δο1ητβίβίιαβπ-

8βΓϊ βθ. ί. VII ρ. 260) 18 μαρτνροναης Τβί αυμφωνοΰσης ροδί ημετέραις

&άά. Κβίβ1ίβ, ουμφ. ροβί άποφάσεσι &άΑ. ΒΤν 29 έπέβαλε 8οΙπνβί£ΙιαβηββΓ

β Ρο1νΙ>. XVI, 15, 1—17, 7.
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περι τάς Μνχήνας έποιεϊτο τήν πορείαν είς Λργος. ταΰτα γάρ 5

ούχ οίον παρά μιχρόν έστιν, άλλά τήν έναντίαν διά.&εσιν έχει πρός

άλληλα, χαΐ τα μέν χατά τόν Ισ&μόν έστι χαι τάς Σχιράδας πρός

ανατολάς τον Κορίν&ον, τά δέ χατά τήν Κοντοπορίαν χαΐ Μνχή-

5 νας έγγιστα πρός δύσεις χειμερινάς, ώστ' είναι τελέως άδύνατον 6

από των προηγονμένων έπιβαλεϊν τοις προειρημένοις τόποις.

το δ' αύτό χαΐ περί τονς χατά τήν Λαχεδαίμονα συμβέβηχεν' ό 7. 8

μέν γάρ Εύρώτας χαι τά περί τήν Σελλασίαν χεϊται της Σπάρτης

ώς πρός τάς .&ερινάς ανατολάς, τά δέ χατά Θαλαμίας χαι Φαράς ρ. 74 να

10 χαι Πάμισον ώς πρός τάς χειμερινάς δύσεις. δ&εν ούχ οίον επΐ 9

τήν Σελλασίαν, άλλ' ούδέ τόν Εύρώταν δέον έστί διαβαίνειν τόν

προτι.&έμενον παρά Θαλαμίας ποιεϊσ&αι τήν πορείαν είς τήν

Μεσσηνίαν.

Προς δέ τούτοις φησί τήν έπάνοδον έχ τής Μεσσήνης πεποι- 17

15 ήσ&αι τόν Νάβιν χατά τήν πύλην τήν φέρονσαν έπΐ Τέγεαν.

τοΰτο δ' έστιν άλογον' πρόχειται γάρ τής Τεγέας ή Μεγάλη 2

πόλις ώς πρός τήν Μεσσήνην, ώστ' άδύνατον εϊναι χαλεϊσ&αί

τινα πύλην παρά τοις Μεσσηνίοις έπΐ Τέγεαν. άλλ' έστι παρ' 3

αύτοις πύλη Τεγεάτις προσαγορενομένη, χα&' ήν έποιήσα(το) τήν

20 έπάνοδον Νάβις' ψ πλανη&είς έγγιον νπέλαβε τήν Τέγεαν εϊναι

μόνον. τό δ' έστιν ού τοιοΰτον, άλλ' ή Λαχωνιχή χαΐ ή Μεγα· 4

λοπολϊτις χώρα μεταξύ χεϊται τής Μεσσηνίας χαΐ τής Τεγεάτιδος.

τό δέ τελενταϊον' φησί γάρ τόν 'Λλφειόν έχ τής πηγής εύ&έως 5

χρυφ&έντα χαΐ πολύν ένεχ&έντα τόπον νπό γής έχβάλλειν περί

25 Λυχόαν τής 'Λρχαδίας. ό δέ ποταμός ού πολύν τόπον άποσχών 6

τής πηγής, χαΐ χρυφ&είς έπΐ δέχα στάδια, πάλιν έχπίπτει, χαι 7

τό λοιπόν φερόμενος διά τής Μεγαλοπολίτιδος τάς μέν αρχάς

έλαφρός, εϊτα λαμβάνων αϋξησιν χαΐ διανύσας έπιφανώς πάσαν
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τήν προειρημένην χώραν έπΐ σ σταδίους γίνεται πρός Λνχόαν,

οοά. ΡβίΓ. (ΐί 8πίά.) 4 Κονιοπορίαν 7α 1. 1., ποντοπορίαν 8. 11 Σελ-

λααίαν 7α, βελλααίαν (ββά Ιοοο ρποΓβ β ϊ. Γ.) 9 ταόεχατα&αλαμιασ (β. &«:.)

τι

12 παρα&αλαμίασ 14 φ 15 τεγεαν (β. &οβ., βϋαπι νβ. 20, ββά τϊγεαν

νβ. 18) 19 τεγεατισ (8. αοβ., βίί&πι νβ. 22) εποιήσατο Ηη1ίβο1ι, έποίηοα

(έποίησε να) 21 μεγαλοπολίτησ 23 φησΐ να, φναει αλφειον (βίο), ββά

ει ί. γ. 23 έχ της — ρ. 148,2 βαρυς: 8πΙά. ν. Αλφειός ίηίΐίο ραπϊαπι ωη-

ΐβίο 24 ίχβάλλην Ρ 24 β. περιλνχοαν (8. &οο.) Ρ 26 σταδίους 8ηϊά.

29 α] δέχα 8πϊά. ίχφανεϊς αηίβ γΙν. »άά. 8πϊά.

αηβηά. 1 παρα δο1πνβίρΙι&βπββΓ 9. 12 θαλάμας να &άη. ρ. 15 21 μό-

νον] Μεααψίων να 3άη. ρ. 15, Μεααψης Ηη1ίββίι αίίβπιπι ?/ άβ1. #17 22 &1ίε-

ππη τής οία. να νη1£ο

10*
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ήδη προσειληφώς χαΐ τό τοΰ Λυσίον ρ'εΰμα χαΐ παντελώς άβα-

τος ων χαΐ βαρύς. ΖΗΤΕΙ' ΟΛΙΓΟΝ ΛΙΕΛΙΤίΕ.

8 Ού μήν άλλα χαΐ πάντα μοι δοχεϊ τά προειρημένα διαπτώ-

ματα μέν εϊναι, πρόφασιν δέ έπιδέχεσ&αι γ.αΐ παραίτησιν' τά

μέν γαρ δι άγνοιαν γέγονε, τό δέ περί τήν νανμαχίαν δια την 5

9 πρός τήν πατρίδα φιλοστοργίαν. εϊ τις οϋν είχότως άν Ζήνωνι

μέμψαιτο, διότι τό πλεϊον ού περί τήν των πραγμάτων ζήτησιν

ούδέ περί τόν χειρισμόν της ύπο.&έσεως, άλλα περί τήν της

λέξεως χαΐασχενήν έσπούδαχε χαΐ δήλός έστι πολλάχις έπΐ τούτω

σεμνννόμενος, χα&άπερ χαΐ πλείονς έτεροι των έπιφανων συγγρα- 10

Ι" φέων, έγώ δέ φημί μέν δεϊν πρόνοιαν ποιεϊσ&αι χαΐ σπονδά-

ρ. 77 να ζειν ύπέρ τοΰ δεόντως έξαγγέλλειν τάς πράξεις (δήλον γάρ, ώς

ού μιχρά μεγάλα δέ συμβάλλεται τοΰτο πρός τήν ίστορίαν), ού

μήν ήγεμονιχώτατόν γε χαΐ πρωτον αύτό παρά τοις μετρίοις άν-

11 δράσι τί&εσ&αι. πολλοΰ γε δεϊν' άλλα γάρ άν εΐη χαλλίω μέρη 15

της ίστορίας, έφ' οίς άν μάλλον σεμννν&είη πολιτιχός άνήρ.

18 Ό δέ λέγειν βούλομαι, γένοιτ' άν οϋτω μάλιστα χαταφανές.

2 έξηγούμενος γάρ ό προειρημένος συγγραφεύς τήν τε Γάζης πολι-

ορχίαν χαΐ τήν γενομένην παράταξιν Άντιόχον πρός Σχόπαν έν

Κοίλη Συρία περί τό Πάνιον, περί μέν τήν της λέξεως χατασχευήν 20

δήλός έστιν έπΐ τοσοΰτον έσπουδαχώς, ώς ϋπερβολήν τερατείας

μη χαταλιπεϊν τοις τάς έπιδειχτιχάς χαΐ πρός έχπληξιν των

'Λ πολλων σνντάξεις ποιονμένοις, των γε μήν πραγμάτων έπΐ το-

σοντον ώλιγώρηχεν, ώστε πάλιν άννπέρβλητον εϊναι τήν εύχέρειαν

4 χαΐ τήν άπειρίαν τοΰ συγγραφέως. προ&έμενος γάρ πρώτην 2δ

διασαφεϊν τήν των περί τόν Σχόπαν έχταξιν τφ μέν δεξιφ χέρατί

φησι της νπωρείας έχεσ&αι τήν φάλαγγα μετ' όλίγων ίππέων,

τό δ' εύώνυμον αύτης χαΐ τούς ίππεϊς πάντας τούς έπΐ τούτον
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5 τεταγμένονς έν τοις έπιπέδοις χεϊσ&αι. τόν δ' Άντίοχον έπΐ

μέν τήν έω&ινήν έχπέμψαι φησΐ τόν πρεσβύτερον υίόν Άντίοχον 30

έχοντα μέρος τι της δννάμεως, ίνα προχαταλάβηται της ορεινής

βοά. Ρατ. 1 λνοίον Ρ βί 8πϊά. οοά. ΑΒ, Λοναίον Γβϋςηϊ (7α αάη. ρ. 15^

2 ων 8ηίά., οπι. Ρ χαϊ οω. 8ηϊά. βαρύς: άββ. δπϊά. ζη ολΐγ ι*ιεί.π/

4 πρόφααι 9 τοντψ 7α, τοϋτο, 8βά &1ΐ«ππη ο ϊ. Γ. 13 συμβάλεται

18 γαζί/β 8. αοο. 19 Σχόπαν 7α, χόπαν (ββά αχόπαν υβ. 26) 27. 30 ^

30 ίχπέμψαι 7α, έχπέμψαο

ετηεηά. 2 βα&υς Κβίβίίβ 6 ιίτα τις ονχ ϊάβπι (ρΓ&βΐβΓβ& αν αηίβ είχό-

τως ίΓ&ηβροβίίο), τί τις ονν ΒβΙίΙίβΓ 29 8. έπΐ μεν τζ/ς έω&ινής 7α, ύπό μεν

την έω&ινην Ηη1ίβο1ι

β Ρο1?1>. XVI, 17, 7—19, 6.
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τούς νπερχείμενονς των πολεμίων τόπονς, την δέ λοιπήν δύνα- 6

μιν άμα τφ φωτΐ διαβιβάσαντα τόν ποταμόν μεταξύ των στρατο-

πέδων έν τοις έπιπέδοις έχτάττειν, τι&έντα τούς μέν φαλαγγίτας

έπΐ μίαν εύ&εϊαν χατά μέσην τήν των πολεμίων τάξιν, των δ'

5 ίππέων τούς μέν έπΐ τό λαιόν χέρας της φάλαγγος, τούς δ' έπΐ

τό δεξιόν, έν οίς είναι χαΐ τήν χατάφραχτον Ιππον, ής ήγεϊτο

πάσης ό νεώτερος Άντίοχος τών υΙων. μετά δέ ταντά φησι τά 7

&ηρία προτάξαι της φάλαγγος έν διαστήματι χαι τούς μετ' 'Λν-

τιπάτρον Ταραντίνονς, τά δέ μεταξύ των &ηρίων πληρώσαι τοις ρ. 78 να

10 τοξόταις χαΐ σφενδονήταις, αύτόν δέ μετά τής έταιριχής Ιππον

χαΐ των νπασπιστων χατόπιν έπιστήναι τοις \Η]ρίοις. ταΰτα δ' 8

νπο&έμενος, τόν μέν νεώτερον 'Λντίοχόν φησιν, δν έν τοις έπιπέ-

δοις έ&ηχε χατά τό λαιόν των πολεμίων έχοντα τήν χατάφραχτον

ίππον, τοΰτον έχ τής όρεινής έπενεχ&έντα τρέψασ&αι τούς ίππέας

15 τούς περί τόν Πτολεμαϊον τόν Αερόπον χαΐ χαταδιώχειν, δς

έτυγχανε τοις ΛΙτωλοις έπιτεταγμένος έν τοις έπιπέδοις έπΐ των

εύωνύμων, τάς δέ φάλαγγας, έπεί σννέβαλλον άλλήλαις, μάχην 9

ποιεϊν Ισχυράν. δτι δέ συμβαλεϊν άδύνατον ήν των .&ηρίων χαΐ 10

των ιππέων χαΐ τών ευζώνων προτεταγμένων, τοΰτο ούχέτι σννορα.

ΣΟ Μετά δέ ταΰτά φησι χαταπροτερονμένην τήν φάλαγγα ταις 19

εύχειρίαις χαΐ πιεζομένην ύπό των Λίτωλών άναχωρεϊν έπΐ πόδα,

τά (ίέ) &ηρία τούς έγχλίνοντας έχδεχόμενα χαΐ συμπίπτοντα τοις

πολεμίοις μεγάλην παρέχεσ&αι χρείαν. πως δέ ταΰτα γέγονεν δπίσω 2

τής φάλαγγος, ού άο^διον χαταμα.&εϊν, ή πώς γενόμενα παρείχετο

25 χρείαν μεγάλην' δτε γάρ άπαξ αΐ φάλαγγες σννέπεσον άλλήλαις, 3

ούχέτι δννατόν ήν χρϊναι τά &ηρία τίς (τών) ύποπιπτόντων

φίλιος ή πολέμιός έστι. πρός δέ τούτοις φησί τούς Λίτωλών 4

ί-ιπέας δυσχρηστεϊσ&αι χατά τόν χίνδννον δια τήν (α)σννή.&ειαν

Generated on 2013-12-12 20:25 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

τής των &ηρίων φαντασίας. άλλ' οί μέν έπΐ τοΰ δεξιοΰ ταχ&έντες 5

30 έξ άρχής άχέραιοι διέμενον, ώς αύτός φησι' τό δέ λοιπόν πλή-

&ος των Ιππέων τό μερισ.&έν έπΐ τό λαιόν έπεφεύγει πάν υπό

των περί τόν ίΑντίοχον ήττημένον. ποίον οϋν μέρος των ίππέων 6

ωά. Ρ«τ. 5 λαιόν 7α, λέον (βίο) 7. 12. 20. 27. 30 φ" 10 'εταιριχησ,

8βά αι ί. Γ. 12 νεότερον 15 πολεμαϊον 21 ευχειρίαις δοΙπνβί^Ιι»βιιββΓ,

ενχειρεί\αισ (ενχερείαις 7α) 22 (&) &άά. 7α ήθη. ρ. 16 ίγχλήνοντασ

26 των &άά. Κβίβ&β 28 άσυνή&ειαν 7α, συνήθειαν 31 έπεφεύγει Ιι. ϋϊη-

Αοτί, νπό φεύγει

βηκηά. 2 τόν ροβί ποταμόν &Αά. Κβίβ1ίβ 17 συνέβαλον Γα
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ήν χατά μέσην τήν φάλαγγα τό τούς έλέφαντας έχπληττόμενον;

I ποΰ δέ δ βασιλεύς γέγονεν, ή τίνα παρέσχηται χρείαν έν ττ] μάχη,

τό χάλλιστο ν σύστημα περί αντόν έσχηχώς χαΐ των πεζών χαΐ

8 των ίππέων; απλώς γαρ ούδέν εϊρηται περί τούτων. ποΰ δέ ό

πρεσβύτερος τών υίών 'Λντίοχος ό μετά μέρονς τινός της δννά- 5

9 μεως προχαταλαβόμενος τούς ύπερδεξίονς τόπονς; οϋτος μεν γάρ

ούδέ είς τήν στρατοπεδείαν άναχεχώρηχεν αύτψ μετά τήν μάχην.

ρ. 81 να είχότως' δύο γάρ Άντιόχονς ύπέ&ετο τον βασιλέως υίούς όντας,

10 ένός τοΰ τότε σννεστρατευμένον. πώς δέ ό Σχόπας άμα μέν

αύτψ πρώτος άμα δ' έσχατος άναλέλνχε έχ τοΰ χινδύνον; φησί 10

^άρ αύτόν Ιδόντα τούς περί τόν νεώτερον 'Λντίοχον έχ τοΰ διώγ-

ματος επιφαινομενονς χατά νώτον τοις φαλαγγίταις χαΐ δια τοΰτο

τάς τοΰ νιχάν έλπίδας άπογνόντα ποιεϊσ.&αι τήν άποχώρησιν'

II μετά δέ ταΰτα συστήναι τόν μέγιστον χίνδννον χνχλω&είσης της

φάλαγγος ύπό τε τών &ηρίων χαΐ τών ιππέων, χαΐ τελενταϊον 15

άποχωρήσαι τόν Σχόπαν άπό τοΰ χινδύνον.

20 Ταΰτα δέ μοι δοχεϊ, χαΐ χα&όλον τα τοιαΰτα τών άλογημάτων,

1 πολλήν έπιφέρειν αίσχύνην τοις συγγραφεΰσι. διό δεϊ μάλιστα

μέν πειράσ.&αι πάντων χρατεϊν τών της ίστορίας μερών χαλόν

γάρ' εί δέ μή τοΰτο δννατόν, τών άναγχαιοτάτων χαΐ τών μεγί- 20

στων έν αύτβ πλείστην ποιεϊσ&αι πρόνοιαν.

3 Ταΰτα μέν οϋν προήχ&ην είπεϊν, &εωρών νΰν, χα&άττερ χαΐ

έπΐ τών άλλων τεχνών χαΐ Επιτηδευμάτων, τό μέν [γάρ] άλη&ινόν

4 χαΐ πρός τήν χρείαν άνήχον έν έχάστοις έπισεσυρμένον, τό δέ

πρός άλαζονείαν χαΐ φαντασίαν έπαινούμενον χαΐ ζηλούμενον, 25

ώς μέγα τι χαΐ &ανμάσιον, δ χαΐ τήν χατασχευήν έχει ρ'αδιεστέ-

ραν χαΐ τήν εύδόχησιν όλιγοδεεστέραν, χα&άπερ αΐ λοιπαΐ τών

5 γραφών. περί δέ της τών τόπων άγνοίας τών χατά τήν Λαχωνι-
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χήν διά τό μεγάλην εϊναι τήν παράπτωσιν ούχ ώχνησα γράψαι

6 χαΐ πρός αύτόν Ζήνωνα, χρίνων χαλόν εϊναι τό μή τάς τών 30

πέλας άμαρτίας ϊδια προτερήματα νομίζειν, χα&άπερ ένιοι

ποιεϊν είώ&ασιν, άλλά μή μόνον τών ίδίων νπομνημάτων, άλλα

χαΐ τών άλλοτρίων, χα&' δσον οϊοί τε έσμέν, ποιεϊσ&αι πρόνοιαν

ωά. Ρείτ. 1 μέσην να, μεσήνην (νηάβ ωηΐοΐαβ Ιταηεροηεηάα ββββ χατα

μίαην ην: ΗπΙίβΛ) 3 αντον 7 την μάχην, Ββά ην μά ί. Γ. 8 όνω

νιους να, ο'ι·ονσ 13 άπογνόντασ, 8βά αίίβπιπι ο χ. Τ. 14 χνχλω&ιΙσησ,

ΒβΑ ει ί. Γ. 23 μεν να, μεν γαρ (β. αοο.) 27 όλιγωδεστέραν 30 αντόν]

αντων 33 οίοντε (β. βρϊΓ.)

επιεηά. 8 νιονς, δντος ίνός Κβίβ1ίβ 10 αντώ] αντός να ϊ. πι. άνα-

λίλνχεν να

β ΡοΙ^Ι>. XVI, 19, 6—21, 8
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χαΐ διόρ&ωσιν χάριν της χοινής ωφελείας. ό δέ λαβών τήν έπι- 7

στολήν, χαΐ γνους άδύνατον οϋσαν τήν μετά&εσιν διά τό προεχδε-

δωχέναι τάς σνντάξεις, έλυπή&η μέν ώς ένι μάλιστα [φαίνεται],

ποιεϊν δ' ούδέν εϊχε, τήν γε μήν ήμετέραν αϊρεσιν άπεδέξατο

5 φιλοφρόνως. δ δή χάν έγώ παραχελεύσαιμι περί αντον (τονς) 8

χα&' ήμάς χαΐ τούς έπιγινομένονς, έάν μέν χατά πρό&εσιν εύρι- ρ. 82 να

σχώμε&ά πον χατά τήν πραγματείαν διαψευδόμενοι χαΐ παρορών-

τες τήν άλή&ειαν, απαραιτήτως έπιτιμάν, έάν δέ χατ άγνοιαν, 9

συγγνώμην έχειν, χαΐ μάλιστα πάντων ήμϊν διά τό μέγε&ος της

10 σνντάξεως χαΐ διά τήν χα.&όλον περιβολήν των πραγμάτων.

60. "Οτι ό Τληπόλεμος ό τα της βασιλείας των ΛΙγνπτίων

πράγματα μεταχειριζόμενος ήν μεν χατά τήν ήλιχίαν νέος χαΐ

χατά τό σννεχές έν στρατιωτιχψ βίω διεγεγόνει μετά φαντασίας.

ήν δέ χαΐ τβ φύσει μετέωρος χαΐ φιλόδοξος χαΐ χα&όλον πολλά 2

15 μέν είς πραγμάτων λόγον άγα&ά προεφέρετο, πολλά δέ χαΐ χαχά.

στρατηγεϊν μέν γάρ έν τοις ύπαί.&ροις χαΐ χειρίζειν πολεμιχάς 3

πράξεις δννατός ήν χαΐ άνδρώδης νπήρχε τη φύσει χαΐ πρός τάς

στρατιωτιχάς όμιλίας εύφυώς διέχειτο. πρός δέ ποιχίλων πραγ- 4

μάτων χειρισμόν δεόμενον έπιστάσεως χαΐ νήψεως χαΐ πρός φυ-

20 λαχήν χρημάτων χαΐ χα&όλον τήν περί τό λυσιτελές οίχονομίαν

άφυέστατος ύπήρχε πάντων. ή' χαΐ ταχέως ού μόνον έσφηλεν, δ

άλλά χαΐ τήν βασιλείαν ήλάττωσε. παραλαβών γάρ τήν τών χρη' 6

μάτων έξονσίαν τό μέν πλεϊστον μέρος της ήμέρας χατέτριβε

σφαιρομαχών χαΐ πρός τα μειράχια διαμιλλώμενος έν τοις δπλοις,

25 άπό δέ τούτων γινόμενος εύ.&έως πότονς σννήγε χαΐ τό πλεϊον"

μέρος τον βίον περί ταΰτα χαΐ σνν τούτοις εϊχε τήν διατριβήν.

δν δέ ποτε χρόνον της ήμέρας άπεμέριζε πρός έντεύξεις, έν τού- 8

τψ διεδίδον, μάλλον δ' εί δεϊ τό φαινόμενον είπεϊν διερρίπτει
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τα βασιλιχά χρήματα τοις άπό της Ελλάδος παραγεγονόσι πρε-

30 σβενταϊς χαΐ τοις περί τόν Λιόνυσον τεχνίταις, μάλιστα δέ τοις

60 Ρο1^. XVI, 21, 1—22, 10

οοά\ Ρβ»\ (βί 8νίά.) 1 διόρθοσι, ββά αίίεππιι ο ί. γ. 3 ένιμαλιαταφαί-

νεται Ρ, φαίνεται άβ1. Κβίβ^β (ώς ίμοί μάλιστα φ. νβΙ ροήνβ λνπη&ηναι μεν

ώς ϊνι μ. φ.: 7α αάη. ρ. 16) 5 τους &άά. δοΙπνβίβΙί&βηββΓ 6 ενριχώμεθα

7 πραγματείαν, 8βά ε* ί. Γ. 11 Τληπόλεμος — 152, 3 έδίόον: 8αϊά. τ.

Τληπόλεμος 13 διεγεγόνει 8ηϊά., διαγεγόνει Ρ 24 σφαιρομαχών, 8βά

αι ί. Γ. Ρ 29 προσγεγονόαι δαϊά. 30 μάλιστα — ρ. 152,1 στρατ. οτα. 8ηίά.

βτηεηά. 5 παραχαλέσαιμι Ηη1ίβο1ι 15 προσεφέρετο Επιβ&ΐί 17 χαϊ

(πρός τούτοις) άνδρώδης ΒΐΤ
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9 περί τήν αύλήν ήγεμόσι χαΐ στρατιώταις. χα&όλον γαρ άνανεύειν

ούχ ηδει, τφ δέ πρός χάριν δμιλήσαντι πάν έξ έτοίμον τό φανέν

10 έδίδον. τό λοιπόν ηύξάνε(το) τό χαχόν έξ αντον λαμβάνον την

11 έπίδοσιν. πάς γαρ δ πα&ών εϋ παρά την προσδοχίαν χαι τον γε-

γονότος χάριν χαΐ του μέλλοντος νπερεβάλλετο ταις τών λόγων 5

12 εύχαριστίαις' δ δέ πυν.&ανόμενος τόν γινόμενον έχ πάντων έπαι-

ρ. 85 να νον νπέρ αντον χαΐ τάς έν τοις πότοις έπιχυσεις, έτι δέ τάς

έπιγραφάς χαΐ τά δια των άχροαμάτων είς αύτόν φδόμενα παί-

γνια χαλήν την πόλιν, είς τέλος έχαννοντο χαι μάλλον άεΐ χαΐ

μάλλον έξετνφοντο, χαΐ προχειρότερος έγίνετο πρός τάς ξενιχάς 10

22 χαι στρατιωτιχάς χάριτας. έφ' οις οί περί την αύλήν άσχάλλον-

τες πάντα παρεση μα ίνοντο χαΐ βραχέως αύτοΰ τήν αύ&άδειαν

2 νπέφερον, τόν δέ Σωσίβιον έχ παρα&έσεως έ.&αυμαζον. έδόχει

γάρ οϋτος τοΰ τε βασιλέως προεστάναι χαι φρονιμώτερον χατά

τήν ήλιχίαν, τήν τε πρός τους έχτός άπάντησιν άξίαν ποιεϊσ&αι 15

της εγχεχειρισμένης αύτψ πίστεως' αϋτη δ' ήν ή αφραγις χαΐ τό

3 τον βασιλέως σώμα. χατά δέ τόν χαιρόν τοντον άναχομιζόμενος

4 ήχει παρά τον Φιλίππον Πτολεμαίος δ Σωσιβίον, χαΐ πρίν μεν

οϋν έχ της Αλεξανδρείας έχπλενσαι πλήρης ήν τύφον διά τε τήν

Ιδίαν φύσιν χαΐ διά τήν προγεγενημένην έχ τοΰ πατρός εύχαι- 20

5 ρίαν' ώς δέ χαταπλενσας είς τήν Μαχεδονίαν συνέμιξε τοις περί

τήν αύλήν νεανίσχοις, νπολαβών εϊναι τήν Μαχεδόνων άνδρείαν

έν τη της νποδέσεως χαΐ τη της έσ&ήτος διαφορά, παρήν ταντα

πάντα έζηλωχώς χαΐ πεπιστευμένος αντόν μέν άνδρα γεγονέναι

διά τήν έχδημίαν χαΐ διά τό Μαχεδόσιν ώμιληχέναι, τονς δέ χατά 25

6 τήν 'Λλεξάνδρειαν άνδράποδα χαΐ βλάχας διαμένειν. διόπερ εύ-

7 &έως έζηλοτύπει χαΐ παρετρίβετο πρός τόν Τληπόλεμον. πάντων

<5' αύτψ συγχατατι&εμένων των περί τήν αύλήν διά τό τόν Τλη-
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πόλεμον χαι τά πράγματα χαι τά χρήματα μή ώς έπίτροπον όλλ'

δ ώς χληρονόμον χειρίζειν, ταχέως ηύξή&η τά της διαφοράς. χα&' 30

οοά. Ράτ. (εΐ 8νίά.) 3 έδίόον: άββ. 8πϊά. ηίξάνετο 8οΙινβ]£Ιιήβη5βΓ,

ηνξανε αντον (β. βρϊΓ.) 7 έπιχνοεις Ύα αάη. ρ. 16, έπιλνσ&ιο 8. 24 αν-

τόν 11 άσχάλοντεα 14 φρονιμότερον, 8βά α1ίβππη ο Ί. τ. 15 άξίαν Vα,

αξια 25 ώμιλιχέναι 26 βλάχασ 28 δια το Κβίδ1ίβ, διάτε

ωά. ΡοΙυη. (Γ) 5 νπερεβάλετο*

οηβίιίΖ. 9 χαλήν] χατά 7α, χα&' ολην Ηα1ίβοίι 12 βαρέως ΟΓοηονϊηβ

&ηοίοΓβ ία 14 χαϊ φρονιμώτερον] φρονιμώτερον η 7ο 18 ϊ,χε Ηυ1ί8<Λ

20 προσγεγενημένην Κβίβ1ίβ 24 πεπεισμένος ΒβΙίΙίβΓ

β Ρο1?1>. XVI, 21,9—22·, 6.

153

δν χαιρόν δ Τληπόλεμος, προσπιπτόντων αντψ λόγων δνσμενι-

χων έχ της των αύλιχων παρατηρήσεως χαΐ χαχοπραγμοσύνης, τάς

μέν άρχάς παρύχονε χαΐ χατεφρόνει των λεγομένων' ώς δέ ποτε 9

χαΐ χοινη σννεδρεύσαντες έτόλμησαν έν τψ μέοψ χαταμέμφεσ&αι

5 τόν Τληπόλεμον, ώς χαχώς χειρίζοντα τά χατά τήν βασιλείαν, ού

παρόντος αύτον, τότε δή παροξνν&είς συνήγε τό σννέδριον χαΐ 10

παρελ&ών έχείνους μέν εφη λά&ρα χαΐ χατ' Ιδίαν ποιεϊσ&αι ρ' 86 να

χατ' αύτον τάς διαβολάς, αύτός δ' έχρινε χοιντ} χαΐ χατά πρό-

σωπον αύτων ποιήσασ&αι τήν χατηγορίαν. ΖΗΤΕΙ ΕΝ ΤΩΙ

1ΰ ΠΕΡΙ ΛΗΜΗΓΟΡΙΩΝ

61. "Οτι μετά τήν δημηγορίαν έλαβε χαΐ τήν σφραγϊδα παρά

Σωσιβίον, χαΐ ταύτην παρειληφώς ό Τληπόλεμος λοιπόν ήδη

πάντα τά πράγματα χατά τήν αύτον προαίρεσιν έπραττεν.

62. "Οτι Άντιόχον τον βασιλέως τήν των Γαζαίων πόλιν

15 πορ&ήσαντος φησίν δ Πολύβιος' έμοί δέ χαΐ δίχαιον άμα χαΐ 2

πρέπον εϊναι δοχεϊ τό τοις Γαζαίοις άποδονναι τήν χα&ήχονσαν

μαρτυρίαν. ούδέν γάρ διαφέροντες ανδρεία των χατά Κοίλην 'Ί

—υρίαν πρός τάς πολεμιχάς πράξεις, έν χοινωνία πραγμάτων χαΐ

τψ τηρεϊν τήν πίστιν πολύ διαφέρουσι χαΐ συλλήβδην άνυπόστα-

20 τον έχονσι τήν τόλμαν. χατά γάρ τετάρτην έφοδον έχπλαγέντων .4

των άλλων διά τό μέγε&ος τής δνναστείας, χαΐ πάντων έγχειρι-

σάντων σφάς αύτούς χαΐ τάς πατρίδας Μήδοις, μόνοι τό δεινόν

ύπέμειναν πάντες, τήν πολιορχίαν άναδεξάμενοι. χατά δέ τήν 5

Άλεξάνδρον παρουσίαν ού μόνον των άλλων παραδεδωχότων αν-

25 τούς, άλλά χαΐ Τυρίων έξηνδραποδισμένων μετά βίας, χαΐ σχεδόν

ανελπίστον τής σωτηρίας ύπαρχούσης τοις έναντιονμένοις πρός

τήν όρμήν χαΐ βίαν τοΰ Άλεξάνδρον, μόνοι των χατά —υρίαν

νπέστησαν χαΐ πάσας έξελέγξαντες έλπίδας. τό δέ παραπλή- 6
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σιον έποίησαν χαΐ χατά τούς ένεστωτας χαιρους' ούδέν γάρ άπέ-

Μ λειπον των ένδεχομένων, σπονδάζοντες διαφυλάξαι τήν πρός τόν

61 ΡοΙ^Ι>. XVI 22, 11 62 ΡοΙ^Ι>. XVI 22*

ττε

οοά. Ρ«ί\ 6 αννήγε, 8βά ή ί. Γ. 9 8. ζη εν π όημηγορ| 11 β. παρα

Σωσιβίον να, ϊοάϊβ άββρίοϊ ηοη ί&πι ροίββί 15 φ 21 έγχερησάντων

25 τνριών

βτηεηά. 20 τετάρτην] την IIερσών 7α αάη. ρ. 16, την χατ' Άρταξέρξην

Κβίβίίβ 23 πάντων 8ο1ιϊΓβίβΙπιβιι8βΓ, εχόντες Κβίδ^β 27 τον Άλ.] την Άλ.

Ββη8βΙβΓ 28 έξελέγξαντες] ίξήλεγξαν τάς ν\τββ6β1ϊη£ ρΓ&ββπηίβ Οτοπονίο

ΐάοα. 11 ΰτι—δημηγορίαν &άάίάί88β νϊάβίηΓ 14 8. οτι — IIολύβιος &άά.

154

ΕχοβΓρΐ& άβ νϊΓίιιϋβπβ βΐ νίίϋβ

7 Πτολεμαϊον πίστιν. διό χα&άπερ χαΐ χατ Ιδίαν έπισημαινόμε&α

τούς άγα&ούς άνδρας έν τοις ύπομνήμασι, τόν αύτόν τρόπον χρή

χαΐ χοινβ των πόλεων την έπ' άγα.&φ ποιήσασ&αι μνήμην, δσαι

των χαλών έχ παραδόσεως τι χαΐ προ&έσεως πράττειν είώ&ασιν.

63. "Οτι Φίλιππος δ βασιλεύς τον χειμώνος ήδη χαταρχομέ- 5

νον, χα9-' δν Πόπλιος Σολπίχιος ύπατος χατεστά&η έν 'Ρώμη,

ποιούμενος τήν διατριβήν έν τοις Βαργυλίοις, &εωρων χαΐ τούς

'Ροδίους χαΐ τόν "Λτταλον ούχ οίον διαλύοντας τό ναντιχόν, άλλα

. 89 να χαΐ προσπληρονντας ναυς χαΐ φιλοτιμότερον προσχειμένους ταις

φυλαχαις, δυσχρήστως διέχειτο χαΐ πολλάς χαΐ ποιχίλας εϊχε περί 10

2 τον μέλλοντος έπινοίας. άμα μεν γαρ ήγωνία τόν έχ των Βαργν-

λίων έχπλονν χαΐ προεωρατο τόν χατά .&άλατταν χίνδννον, άμα

δέ τοις χατά τήν Μαχεδονίαν πράγμασι διαπιστων ούδαμως

έβούλετο παραχειμάζειν χατά τήν Άσίαν, φοβούμενος μεν οϋν

3 χαΐ τούς ΛΙτωλούς χαΐ τούς 'Ρωμαίονς' χαΐ γαρ ούδ' ήγνόει τάς 15

έξαποστελλομένας χατ' αντοΰ πρεσβείας είς 'Ρώμην, * * * διό-

4 περ πέρας έχει τά χατά τήν Λιβύην. έζ ών έδνσχρηστεϊτο μεν

ύπερβαλλόντως, ήναγχάζετο δέ χατά τό παρόν έπιμένων αύτον

δ τό δή λεγόμενον, λύχον βίον ζην. παρ' ών μεν γάρ αρπάζων χαΐ

χλέπτων, τούς δ' άποβιαζόμενος, ένίονς δέ παρά φύσιν αίχάλλων 20

δια τό λιμώττειν αύτω τό στράτευμα, ποτέ μεν έσιτεϊτο χρέα,

6 ποτέ δέ σΰχα, ποτέ δέ σιτάρια βραχέα παντελως' ών τινά μέν

αύτψ Ζευξις έχορήγει, τά δέ Μυλαβεϊς χαΐ Άλαβανδεϊς χαΐ

Μάγνητες, οϋς, όπότε μέν τι δοιεν, έσαινεν, δτε δέ μή δοιεν,

7 νλάχτει χαΐ έπεβούλενεν αύτοις. τέλος έπΐ τήν Μυλβέων πόλιν 25

πράξεις σννεστήσατο διά Φιλοχλέονς, έσφάλη δέ διά τήν άλογίαν

δ της έπίβολής. τήν δ' Άλαβανδέων χώραν ώς πολεμίαν χατ-

έφ&ειρε, φήσας άναγχαϊον εϊναι πορίζειν τω στρατεύματι τά πρός
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τήν τροφήν.

63 ΡοΙρΙ>. XVI 24, 1—8

οοά. Ρείτ. 4 παραδώαεωσ τΐ 13 πράγ\μασι*, βί βηρβΓ αίΐβπιπι α αΙϊςμπά

βπι8πη1 16 §ώμην | διόπερ Π εδιχιχρηστει (β. βρίτ.) το μεν (β. αοο.)

18 αντώ, ββά ίηίβΓ αντώ βί τό αίϊφπά βπι8ιιπι 20 αιχαλλών

ετηεηά. 14 μεν ονν άβί. Ηηίίβο1ι 16 χα&' αντοΰ να αάη. ρ. 17 διότι

ΚβίβΙίβ ρΓο διόπερ, Ιαοαηαπι ίηάίο&νίΐ Ηαίίβο1ι 23 βί 25 Μνλασοεϊς βί Μν-

λααέων 7α

εοίορ. 6 χατεστά&η έν] εχ Ηχαίν αρρατεί ηατταΗοηβτη ΡοΙί/Μχ αο βαίοαανίο

«««β απιριχίαίαπι: ΒΨ

β Ρο1?Ι>. XVI, 22', 7-XVIII, 13, 7.
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64. "Οτι ό Τίτος στρατηγός ήν των 'Ρωμαίων τούτω δέ έγε-

γόνει πάντα χατά νονν, έπΐ βραχύ μεν χαΐ ταύτομάτον συνεργή-

σαντος, το δέ πολύ δια της αύτον προνοίας απάντων χεχειρισμέ-

νων. πάνυ γάρ άγχίνους, εί χαί τις έτερος 'Ρωμαίων, οϋτος γέ- 3

5 γονεν. όντως γάρ εύστόχως έχείριζε χαΐ νοννεχώς ού μόνον τάς 4

χοινάς έπιβολάς άλλά χαΐ τάς χατ' Ιδίαν έντεύξεις, ώσ&' νπερ-

βολήν μη χαταλιπεϊν. χαίτοι γε νέος ήν χομιδη (πλείω γάρ των 5

λ' έτων ούχ είχεν) χαΐ πρωτος είς την Ελλάδα διαβεβήχει μετά

στρατοπέδων.

10 65. "Οτι φησίν ό Πολύβιος περί προδοτών' έμοΐ ές τε πολ-

λάχις μεν χαΐ έπΐ πολλοίς .&αυμάζειν έπέρχεται των άν.&ρωπείων

αμαρτημάτων, μάλιστα δ' έπΐ τφ χατά τονς προδότας. διό χαΐ 2

βούλομαι τά πρέποντα τοίς χαιροις διαλεχ-9ηναι περί αύτών.

χαίτοι γε ούχ άγνοώ διότι δυσ&εώρητον ό τόπος έχει τι χαι 3

15 δυσπαράγραφον' τίνα γάρ ώς άλη&ώς προδότην δεϊ νομίζειν, ού ρ. 90 να

ρ'άδιον άποφήνασ&αι. δήλον γάρ ώς οΰτε τούς έξ άχεραίον συμ- 4

πει&ομένονς τών άνδρων πρός τινας βασιλεϊς ή δννάστας χοι-

νωνίαν πραγμάτων εύ&έως προδότας νομιστέον, οϋτε τούς χατά 5

περιστάσεις μετατι&έντας τάς αντών πατρίδας από τινων νπο-

20 χειμένων πρός ετέρας φιλίας χαΐ συμμαχίας, ούδέ τούτονς. πολ- &

λοΰ γε δεϊ' έπείτοι γε πολλάχις οι τοιοντοι τών μεγίστων άγα.&ών

γεγόνασιν αιτιοι ταις Ιδίαις πατρίσιν. ίνα δέ μή πόρρω&εν τά ',

64 ΡοΙ^Ι>. XVIII 12, 2-δ ΡοΙ^^Ι>. XVIII 13—15

Εοί. 64 οοΏ8ιι1ίο ρπιβΐβπιπ8ίΐ 7α

οοά. Ρύτ. (βί 8νΑά.) 1 Τίτος, στρατηγός 'Ρωμαίο>ν — 9 στρατοπέδων:

8αίά. ν. Τίτος 2 έπΐ βραχύ μεν οτα. 8ιιϊά. ταυτομάτον 8υϊά., ταντο\μά-

τονν Ρ 4 Ρωμαίων Ρ, ων Άπϊά. 7 τών οτα. 8ηίά. 8 διέβη 8ιπά.

9 στρατοπέδων: άββ. 8ηίά. 10 φ εστε 14 δυσ&εώρητόν τι (8βά τι οτα.
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οοά. ΑΤτ) ό τόπος ΐχει χαι — 22 πατρίσιν: 8ηϊά. τ. προδότας 15 προδό-

την δεϊ] χρή προδότην 8ηΜ., 8βά χρή οτα. οοά. Αν 16 οντε τονς — 22 πα-

τρίοι: 8ηϊΑ. ν. <?ξ αχεραίον 18 τάς ροβί χατά αάάηηί ρίβπηπβ δπϊά&β οοά.

τ. άχερ. 19 περιστάσεια Ρ, ββά βηρβΓ ρ αϋςμπά βπιβυπι αντών Ρ

22 ίδίαις οτα. 8ηΗ. πίτοςαβ Ιοοο πατρίσι: άββ. 8πϊά. ν. &' αχερ. (ββά &Αά.:

χαϊ τά παραδείγματα έξ αντών τών ίνεατώτων χαιρών); πατρίσιν, άλλ' οσοι

τών ανδρών οβί. ίάβπι ν. προδ., ο. 15, 2 οππι Μ8 οοηηβοίβηβ, ν. &ά ρ. 157, 23

ωά. ΡοΙφ. (Ρ) 7 γε] γε χαϊ

ετηεηά. 10 έμοί ες τε] ίμοί εσται Κα, ίμοϊ χαι ϊάβπι &άη. ρ. 17, ϊμοιγε

ΚβίβΙίβ 16 συντι&εμένονς Οτοηονίηδ 21 δεϊν ΒβηίεΙβΓ

ΐάοα. 1 οτι— έγεγόνει ρΓο ... έγεγόνει τώ Τίτω 4 ούτος ρΓο χαι

6 προειρημενος ανηρ 10 οτι —προδοτών &6Α.
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παραδείγματα φέρωμεν, έξ αύτων των ένεστώτων ρ'αδίως έσται

6 τό λεγόμενον χατανοεϊν. εί γαρ μή σύν χαιρψ τότε μετέρριψε

τούς Άχαιούς Άρισταίνετος άπό της Φιλίππον συμμαχίας πρός

9 την 'Ρωμαΐων, φανερώς άρδην άπολώλει τό έ&νος. ννν δέ χωρτς

της 7ΐαρ' αύτόν τόν χαιρόν άσφαλείας έχάστοις περιγενομένης, 5

ανξήσεως των Άχαιων όμολογουμένως ό προειρημένος άνήρ χάχεϊνο

10 τό διαβούλιον αίτιος έδόχει γεγονέναι' διό χαΐ πάντες αύτόν ουχ

ώς προδότην, άλλ' ώς εύεργέτην χαΐ σωτήρα της χώρας έτίμων.

11 ό αύτός αν εΐη λόγος χαΐ περί των άλλων, δσοι χατά τάς

των χαιρων περιστάσεις τά παραπλήσια τούτοις πολιτεύονται χαΐ 10

14 πράττονσιν. η χαΐ Λημοσ&ένην χατά πολλά τις άν έπαινέσας

έν τούτω μέμψαιτο, διότι πιχρότατον όνειδος τοις έπιφανεστά-

2 τοις των Ελλήνων είχϊ] χαι άχρίτως προσέρριψε, φήσας έν μέν

'Λρχαδία τονς περί Κερχιδάν χαΐ 'Ίερώνυμον χαΐ Ενχαμπίδαν

3 προδότας γενέσ&αι της Ελλάδος, δτι Φιλίππω συνεμάχονν, έν δέ 15

Μεσσήνη τούς Φιλιάδον παϊδας Νέωνα χαΐ Θρασύλοχον, έν "Λργει

4 $έ τούς περί Μύρτιν χαΐ Τελέδαμον χαΐ Μνασίαν, παραπλησίως

έν Θετταλία μέν τούς περί Λάοχον χαΐ Κινέαν, παρά δέ Βοιω-

5 τοις τούς περί Θεογείτονα χαι Τιμόλαν' σύν δέ τούτοις χαι πλεί-

ους ετέρονς έξηρί.&μηται, χατά πόλιν όνομάζων, χαίτοι γε πάντων 20

μέν των προειρημένων ανδρων πολύν έχόντων λόγον χαΐ φαινό-

μενον ύπέρ των χα#' αύτούς διχαίων, πλεϊστον δέ των έζ ]Λρχα-

6 δίας χαΐ Μεσσήνης. οϋτοι γαρ έπισπασάμενοι Φίλιππον είς

ρ. 93 να ΤΙελοπόννησον χαΐ ταπεινώσαντες ΛαχεδαιμονΙονς πρωτον μέν

έ7ΐοίησαν αναπνεΰσαι χαΐ λαβεϊν έλευ&ερίας έννοιαν πάντας τούς 25

7 τήν ΤΙελοπόννησον χατοιχονντας, έπειτα δέ την χώραν άναχομι-

σάμενοι χαΐ τάς πόλεις, άς παρήρηντο Λαχεδαιμόνιοι χατά τήν

εύχαιρίαν Μεσσηνίων Μεγαλοπολιτων Τεγεατων 'Λργείοον, ηΰξη-
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8 σαν τάς έαντων πατρίδας όμολογουμένως' άνί/' ών ού πολεμεϊν

ώφειλον Φιλίππω χαΐ Μαχεδόσιν, άλλα 7Τ,άντα χατά δύναμιν 30

9 ένεργεϊν, δσα πρός δόζαν χαΐ τιμήν άνήχεν. εί μέν οϋν ταΰτ'

έπραττον ή φρονράν παρά Φιλ'ιππον δεχόμενοι ταις πατρίσιν

ή χαταλύοντες τους νόμονς άφηροΰντο τήν έλευ&ερίαν χαΐ παρρη-

οοά. Ρ«ί>\ 2 αυγχαιρώι 3 άριοταινιτοσ 8. αοα βί αι ϊ. Γ. 11 ρ

δΛτνβί^ΙιαβηββΓ, η (φιατε: 7α Ιειίίηβ) 13 φησας] άβ οογ. 295 15 προ-

δαταα (β. αοο.) 16 ιεωνα (8. θ,οο.) 19 τιμολα 30 όφειλον 32 η φρον-

ράν 7α, η φρουραι' η

οηβηά. 3 Άρίαταινος 8οΙιτνβί^1ι&ευββΓ &ποίοτβ 7α 6 χατ' έχεϊνο 7α

αάπ. ρ. 18, δι ίχηνο ΗπΚβο1ι 17 Μνασέαν Κβίβ1ίβ

β Ρο1)Ί>. XVIII, 13, 7-15, 5.
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σίαν των πολιτων χάριν της ίδίας πλεονεξίας ή δνναστείας, άξιοι

της προσηγορίας ήσαν ταύτης' εί δέ τηρονντες τά προς τάς πα- 10

τρίδας δίχαια χρίσει πραγμάτων διεφέροντο, νομίζοντες ου ταύτό

συμφέρον 'Λ&ηναίοις εϊναι χαΐ ταις έαντων πόλεσιν, ού δήπον

δ δια τοΰτο χαλεϊσ&αι προδότας έχρήν αύτους νπό Λημοσ&ένονς.

ό δέ πάντα μετρων πρός τό της ίδίας πατρίδος συμφέρον χαΐ 11

πάντας ήγούμενος δεϊν τούς "Ελληνας άποβλέπειν πρός 'Λ&η-

ναίους, εί δέ μή, προδότας άποχαλών, άγνοεϊν μοι δοχεϊ χαΐ

πολύ παραπαίειν της άλη&είας, δ πεποίηχε Λημοσ&ένης, άλλως 12

10 τε δή χαΐ των συμβάντων τότε τοις Έλλησιν ού Λημοσ&ένει

μεμαρτνρηχότων, δτι χαλώς προννοή&η τον μέλλοντος, άλλ' Εν-

χαμπίδα χαΐ Ίερωνύμψ χαΐ Κερχιδφ χαΐ τοις Φιλιάδον παισίν.

'Λ\Η]ναίοις μεν γαρ της πρός Φίλιππον άντιπαραγωγης τό τέλος 13

άπέβη τό πεϊραν λαβεϊν των μεγίστων συμπτωμάτων πταίσασι

15 τβ μάχη περί Χαιρώνειαν' εί δέ μή διά τήν τον βασιλέως μεγα- 14

λοψυχίαν χαΐ φιλοδοξίαν, χαΐ πορρωτέρω τά της ατνχίας άν

αύτοις προύβη διά τήν Λημοσ&ένονς πολιτείαν. διά δέ τούς 15

προειρημένονς άνδρας χοινβ μέν ίάρχάσι χαΐ Μεσσηνίοις άπό

Λαχεδαιμονίων άσφάλεια χαΐ ρ'αστώνη παρεσχενάσ&η, χατ Ιδίαν ρ. 94 να

20 δέ ταις αύτών πατρίσι πολλά χαΐ λυσιτελή σννεξηχολού&ησε.

Τίσιν οϋν είχότως άν έπιφέροι τις τήν όνομασίαν ταύτην, 15

έστι μέν δυσπαράγραφον' μάλιστα <5' άν προστρέχοι πρός τήν 2

άλή&ειαν έπΐ τούς τοιούτονς φέρων, δσοι των άνδρων χατά τάς

δλοσχερεις περιστάσεις ή της Ιδίας άσφαλείας χαΐ λυσιτελείας

25 χάριν ή της πρός τούς άντιπολιτενομένονς διαφοράς έγχειρίζουσι

τοις έχ&ροις τάς πόλεις, ή χαΐ νή Λία πάλιν δσοι φρονράν 3

είσδεχόμενοι χαΐ συγχρώμενοι ταις έξω.&εν έπιχονρίαις πρός τάς

ίδίας όρμάς χαΐ προ&έσεις ύποβάλλονσι τάς πατρίδας ύπό τήν
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των πλειόνων δννάμεων έξονσίαν. τούς τοιούτονς ύπό τό της 4

30 προδοσίας όνομα μετρίως άν τις ύποτάττοι πάντας. οίς λυσι- 5

οοά. Ρην. (βί 8ηίά.) 8 άποχαλων (ϊάβπι οοηϊ. δοητνβί^η&βιιββΓ, άποχαλειν

7ο) 10 δημοσ&ίνει, ββά « ϊ. Γ. 11 άλλ' ον χαμπίδα 13 τοτέλοσ 15 περι

χερωνεια (η. &οο.) 18 μεαηνίοισ 20 λνσιτελψ (β. αοο.) 23 ίηάβ ίΛ οσοι

ρβΓίίίΐ 8ηίά. ν. προδότας, ν. αά ρ. 155, 22 24 δνσχερεϊς 8τάά. 26 χαϊ

νη Δία πάλιν οτα.Βτάά. φρονράς 8ηϊά. 27 συγχρώμενοι 8ηϊά. (Γα ϊ. πι.),

αυγχωρουμενοι Ρ ΐξο&εν Ρ 28 νποβάλλονσι 8ηίά., νπερβάλλονσι Ρ

29 δυνάμεων Ρ, δυνατών 8η1ά.

βτηβηά. 9 ο πεπ. Δημ. άβί. ΒβΙΛβΓ 13 τΙ τέλος άπέβη; Ηη1ίβοη 15 ροβί

μάχ% βΑά. τ$ 1ι. ϋϊηάοΓΪ 29 πλείω Vα ϊ. πι., πλεϊον ϊάβπι &άη. ρ. 18 δυνα-

μένων ϊάβπι ί. πι.
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τελές μέν άλη&ώς ή χαχόν ούδέν ούδέποτε σννεξηχολού&ησε, τά

6 δ' έναντία πασιν όμολογονμένως. η χαΐ .&ανμάζειν έστι, ?ΐρός

τόν έξ άρχής λόγον, πρός τί ποτε βλέποντες ή τίσι χρώμενοι

7 διαλογισμοις όρμώσι πρός τήν τοιαύτην άτυχίαν. ούτε γαρ έλα.9ε

πώποτε προδούς ούδεις πόλιν ή στρατόπεδον ή φρούριον, άλλά 5

χάν παρ' αύτόν τόν της πράξεως χαιρόν άγνοη.-9^] τις, δ γε έπι-

8 γινόμενος χρόνος έποίησε φανερούς άπαντας' ούδέ μην γνωσ&είς

ούδείς ούδέποτε μαχάριον έσχε βίον, άλλ' ώς μέν έπίπαν ύπ'

αύτών τούτων οις χαρίζονται τυγχάνουσι της άρμοζούσης τιμω-

9 ρίας. χρώνται μεν γαρ τοις προδόταις οι στρατηγοι χαΐ δννάσται 10

πολλάχις διά τό συμφέρον' δταν γε μήν άποχρήσωνται, χρωνται

11> λοιπόν ώς προδόταις, χατά τόν Λημοσ&ένην, μάλ' είχότως Ηγού-

μενοι τόν έγχειρίσαντα τοις έχ&ροις τήν πατρίδα χαΐ τονς έξ

άρχης φίλονς μηδέποτ' αν εϋνονν σφίσι γενέσ.&αι μηδέ διαφν-

11 λάξαι τήν πρός αύτούς πίστιν. ού μήν άλλ' ίάν χαι τάς τούτων 15

διαφύγωσι χεϊρας, τάς γε δή των παρασπονδη&έντων ού ρ'αδίως

12 έχφυγγάνουσιν. έάν δέ ποτε χαΐ τάς άμφοτέρων τούτων έπιβον-

λάς διολίσ&ωσιν, ή γε παρά τοις άλλοις άν&ρώποις φήμη τιμω-

ρός αύτοις έπεται παρ' δλον τόν βίον, πολλούς μέν φόβονς ψευ-

δεϊς, πολλούς δέ άλη&εϊς παριστάνονσα χαΐ νύχτωρ χαΐ με&' 20

ρ. 97 να ήμέραν, πάσι δέ σννεργοΰσα χαι σνννποδειχνύονσα τοις χαχόν τι

13 χατ' έχείνων βονλευομένοις, τό δέ τελενταϊον ούδέ χατά τούς

νπνονς εωσα λή&ην αύτούς Μχειν των ήμαρτημένων, άλλ' όνει-

ρώττειν άναγχάζουσα πάν γένος έπιβονλής χαΐ περιπετείας, άτε

οννειδότας έαντοις τήν ύπάρχονοαν έχ πάντων άλλοτριότητα πρός 25

14 σφας χαΐ τό χοινόν μϊσος. άλλ' δμως τούτων οΰτως έχόντων

ούδείς ούδέποτε δεη&είς ήπόρησε προδότον, πλήν τελέως όλίγων

15 τινών. έξ ών είχότως εΐποι τις άν, δτι τό τών άν&ρώπων γένος
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δοχοΰν πανονργότατον εϊναι τών ζώων πολύν έχει λόγον τοΰ φαν-

16 λότατον ύπάρχειν. τά μέν γαρ άλλα ζώα ταις τοΰ σώματος έπι- 30

-&υμίαις αύταις δονλεύοντα διά μόνας ταύτας σφάλλεται' τό δέ

οοά. Ράτ. (βί 8υ,ίά.) 1 8. συνεξηχολον&ησεν, ονσε έναντία δπΪά. 2 ομο-

λογονμένως: άββ. δπίά. % Κβίβ1ίβ, η (Οαφιβ: να Ι&ίΐηβ) 10 μεν 8. αοο.

βί ί. Γ. 11 άποχρι'/οονται 12 Δημ.] άβ οογ. 47 ΐΙ\χότωσ, ββά ϊηίβΓ ο

βί τ αΙϊςηκί βΓΑ8αίη 23 εώααι (β. βρϊΓ.) 24 άναγχάζονοαι 25 β. προ-

οφαα (β. ηοο.) 28 το τών—ρ. 159, 2 όμαρτάνει: 8ηίά. ν. άν&{>ωπος 30 τά

μεν — ρ. 159, 2 άμαρτάνει: 8πϊά. ν. όεδοξοποιημενον 31 ανταϊς — σφάλ-

λεται] δονλεύει 8ηίά. ν. δεδ.

επιεηίΙ. 1 χαλΌν Vα βί να1^ο &ρπά 8πίά.

β ΡοΙ^^Ι>. XVIII, Ιό, 5 — 34, 6.
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των αν&ρώπων γένος χαΐ προσδεδοζοποιημένον ούχ ^ττον διά

τήν άλογιστίαν ή διά την γύσιν άμαρτάνει. χαΐ ταντα μέν ήμϊν 17

έπΐ τοσοντον είρήσ&ω.

66. "Οτι ό βασιλεύς "Λτταλος έτιμάτο μεν χαΐ πρότερον νπό

5 της των Σιχνωνίων πόλεως διαφερόντως, έζ οϋ την ίεράν χώραν

τον Άπόλλωνος έλυτρώσατο χρημάτων αύτοις ούχ ολίγων, άν&' 2

ών χαΐ τον χολοσσόν αύτον τον δεχάπηχνν έστησαν παρά τον

Άπόλλωνα τον χατά την άγοράν. τότε δέ πάλιν αύτον δέχα τά- 3

λαντα δόντος χαΐ μυρίους μεδίμνους πυρων, πολλαπλασίως έπι-

10 τα&έντες ταις εύνοίαις είχόνα τε χρυσην έψηφίσαντο χαι &υσίαν

αύτψ συντελεϊν χατ' έτος ένομο&έτησαν. "Λτταλος μεν οϋν τυχών 4

των τιμων τούτων άπήρεν είς Κεγχραίας.

67. "Οτι Νάβις ό τύραννος άπολιπών έπι της των Άργείων

πόλεως Τιμοχράτην τόν Πελληνέα διά τό μάλιστα τούτω πι-

15 στεύειν χαΐ χρήσ&αι πρός τάς έ7ΐιφανεστάτας πράξεις, έπανήλ-

-&εν είς τήν Σπάρτην, χαΐ μετά τινας ήμέρας έξέπεμψε την 2

γυναϊχα, δούς έντολάς τΐαραγενομένην είς "Λργος περί πόρον

γίνεσ&αι χρημάτων. ή δέ άφιχομένη πολύ χατά τήν ωμότητα 3

Νάβιν ύπερέ&ετο' άναχαλεσαμένη γαρ των γυναιχων τινάς μέν 4

20 χατ' Ιδίαν, τινάς δέ χατά συγγένειαν, πάν γένος αίχίας χαΐ βίας

προσέφερε, μέχρι σχεδόν άπασών ού μόνον τόν χρυσοΰν άφείλετο &

χόσμον, άλλά χαΐ τόν Ιματισμόν τόν πολυτελέστατον.

68. "Οτι τισί συμβέβηχε τό τάς μέν έν ταις έπιτυχίαις έξον-

σίας μή δύνασ&αι φέρειν αν&ρωπίνως, έν δέ ταϊς ίΐεριπετείαις

25 εύλαβως Ιστασ&αι χαΐ νοννεχώς' έν τοις δέ μάλιστα χαΐ περί δ

Φίλιππον τοΰτο γέγονεν. δήλον <Γ έσται τοΰτο διά των μετά

ταΰτα ρ'η&ησομένων' χα&άπερ γαρ χαΐ τάς έξ άρχής δρμάς έπι 6

τό δέον αύτον σαφώς έδηλώσαμεν, χαΐ πάλιν τήν έπΐ τό χεϊρον
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66 Ρο1^. XVIII 16 67 Ρο1^. XVIII 17, 1-δ 68 Ρο1?1>. ΧνΠΙ

33, 4—7. 34, 7—35, 13

Εοίο^αε 68 ϊηίΐϊηπι ηβςηβ βΑ ρ. 160,4 χαιροϊς οοηβπίίο ρπιβίβππίβίΐ 7α

ωά. Ράτ. (εί 8πίά.) 1 χαϊ προσδεδοξοποιημένον Ρ 8αϊά. ν. άν&ρ. (βί ίίη

βϋαπι Ρ), χαι προσδεδοξασμέιον 8πίά. ν. δεδ. 2 άμαρτάνει: άββ. 8ηϊά.

ηίτοςηβ Ιοοο 7 χολοναόν 14 άπελληνεα (β. &οο.) 1δ χαϊ χρησ&αι να,

χεχρησ&αι 20 έχείασ (βίο) 23 αυμβέβηχε — 25 νοννεχώς: 8ηίά. ν. ιιν-

&ρωπείως 23 τό οπι. 8πϊά. 25 νοννεχώς: άββ. 8πϊά.

ετηεηά. 1 χαίπερ δεδοξοποιημίνον Ββπ±Μά}' 12 Κεγχρεάς να

ΐάοα. 23 ότι τιαΐ ρπ> Ί'αως μεν ονν χαϊ ετέρας ήδη τοίτο
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μεταβολήν, χαΐ πότε γ.αΐ διά τί χαΐ πώς έγένετο, χαΐ τάς έν ταύτη

7 πράξεις μετ' αποδείξεως έξηγησάμε&α, τόν αντόν τρόπον χρή

χαΐ την μετάνοιαν αύτοΰ δηλώσαι χαΐ την εύστοχίαν, χαθ.' ην

μετα&έμενος τοις έχ της τύχης έλαττώμασιν εύλογιστότατα δοχεϊ

34,7 χρήσ&αι τοις χα&' αντόν χαιροις. ήδη γαρ χατά τήν Ελλάδα 5

Ε8<ϊ Κοϊη8' δωροδοχίας έπιπολαζούσης χαΐ τοΰ μηδένα μηδέν δωρεάν

ϊβ^οοτ' ^οάττειν, χαΐ τον χαραχτήρος τούτον νομιστενομένον παρά τοις

ΛΙτωλοις, ούχ έδύναντο πιστεύειν διότι χωρίς δώρων ή τηλι-

χαντη μεταβολή γέγονε τον Τίτου, τον στρατηγον τών 'Ρωμαίων,

% πρός τόν Φίλιππον, ούχ είδότες τά 'Ρωμαίων έ&η χαΐ νόμιμα 10

περί τοΰτο τό μερος.

35 Έγώ δέ χατά μεν τούς άνωτέρω χρόνους χαΐ χοινήν άν ποι-

ούμενος άπόφασιν έ&άρρησα άν περί πάντων 'Ρωμαίων είπεϊν

ώς ούδέν άν πράξαιεν τοιοντον, λέγω δέ πρότερον ή τοις δια-

ποντίοις αντούς έγχειρήσαι πολέμοις, έως έπΐ τών ίδίων έ&ών 15

2 χαΐ νομίμων έμενον. έν δέ τοις νυν χαιροις περί πάντων μέν

ούχ άν τολμήσαιμι τοντ' είπεϊν χατ' Ιδίαν μέντοι γε περί

πλειόνων άνδρών έν 'Ρώμη &αρρήσαιμ' άν άποφήνασ&αι διότι

3 δύνανται τήν πίστιν έν τούτω τφ μέρει διαφυλάττειν. μαρτν-

ρίας δέ χάριν όμολογούμενα δύο όνόματα * * * τοΰ μή δοχεϊν 20

4 άδύνατα λέγειν. Αενχιος μέν γάρ Λίμίλιος δ Περσέα νιχήσας,

χύριος γενόμενος της Μαχεδόνων βασιλείας, έν η της άλλης χωρίς

χατασχευής χαΐ χορηγίας έν αύτοις εύρέ.&η τοις &ησανροις άργν-

5 ρίον χαΐ χρυσίον πλείω τών έξαχισχιλίων ταλάντων, ούχ οϊον

έπείΗμησε τούτων τινός, άλλ' ούδ' αύτόπτης ήβονλή&η γενέσ&αι, 2δ

δι' έτερων δέ τόν χειρισμόν έποιήσατο τών προειρημένων, χαίτοι

ωά. Ρα/τ. (βί 8χάά.) 2 χρηΐ 5 ροβί χαιροϊς βραίϊυπι άα&Γηπι ΙίΐΐβΓΜΤίπι

ναοηαπι Γβίίοίηιιι βί αηίβ ηδη Ιϊηβ& άίΓβοίΑ 12 άνοτΐρω 18 &αρρήσαιμ'
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Ηηίίβοη, θαρρήαω 20 όνω 21 Λΐίχιος Αίμίλιος 6 IIιρσία — ρ. 161, 7 χτή-

σεων: 8ηίά. τ. Λενχ. Αι μ. 21 αιμύλιοσ Ρ 22 χωρις δπϊά., χωραα Ρ

23 χωρηγίαα Ρ 25 ηβονλη&η Ρ, έβονλή&η 8ηϊ<Ι.

ωά. ΡοΙρο. 7 παρά τοϊς] παρ'* Εχο. άβ 1β£.

εηιεηά. 5 χεχρι'α&αι Ιι. ϋϊηάοΓί 13 αν ροβί έθάρρησα άβί. Ιι. ϋϊηάοΓί

20 όν' ΒβηββΙβΓ * * *] Ηκ αάάηοαηι ϊη νβΓβίοηβ βΑά. 7α, ροβί χάριν απί ϊη

Ιιϋο Γβ£ϊοηβ παρέξομαι νβί παρα&ήσομαι βιιρρίβΐ Κβίβίβ, ροβί όνόματα Ιαοηηαπι

Ιιϊατβ βί£ηίίϊοΛνίΐ Ηηίίβο1ι, προφερόμε&α βΑά. ΒΤν

εάοα. 5 ροβί χαιροϊς βί βϋ& ηοηηη11α οπι. βί Π&πιίηίηππι οΙ> ϊηάαίϊαβ

Ρίηϋρρο ο011οβ88&8 ϊη βηβρίοίοηβπι Αβίο1ίβ νβηίβ8β 9 τοϊ στρ. τοϊν 'Ρωμ.

&άά. 11 ροβί μέρος ραυοα οπι.

β Ρο1?1>. XVIII, 33, 6—41, 3. 161

χατά τόν ΐδιον βίον ού περιττεύων ττ} χορηγία, τό δ' έναντίον

έλλείπων μάλλον. μεταλλάξαντος γοΰν αύτον τόν βίον ού πολύ 6

χατόπιν τον πολέμον, βουλη&έντες οί χατά φύσιν νΙοΐ Πόπλιος

Σχιπίων χαΐ Κόιντος Μάξιμος άποδονναι τβ γυναιχΐ τήν φερνήν,

5 εϊχοσι τάλαντα χαΐ ε', έπΐ τοσοντον έδυσχρηστή&ησαν ώς ούδ' ρ. ιοί να

είς τέλος έδννή&ησαν, εί μή τήν ένδονχίαν άπέδοντο χαΐ τά σώ-

ματα χαΐ σνν τούτοις έτι τινάς των χτήσεων. εί δέ τισιν άπίστψ 7

τό λεγόμενον έοιχέναι δόξει, ρ'φδιον νπέρ τούτον λαβεϊν πίστιν'

πολλών γαρ αμφισβητονμένων παρά 'Ρωμαίοις χαΐ μάλιστα περί 8

10 τοΰτο τό μέρος διά τάς πρδς άλλήλονς άντιπαραγωγάς, δμως τό

ννν είρημένον νφ' ήμών όμολογουμενον εύρήσει παρά πάσιν ό

ζητών. χαΐ μην Πόπλιος Σχιπίων, ό τούτον μέν χατά φύσιν 9

υΙός, Ποπλίον δέ τοΰ μεγάλον χλη&έντος χατά &έσιν υίωνός,

χύριος γενόμενος της Καρχηδόνος, ητις έδόχει πολυχρημονεστάτη

15 τών χατά τήν οίχουμένην εϊναι πόλεων, άπλώς τών έξ έχείνης

ουδέν είς τόν ίδιον βίον μετήγαγεν, οϋτ ώνησάμενος οϋτ' άλλψ

τρόπω χτησάμενος ούδέν, χαίπερ ουχ δλως εύπορούμενος χατά 10

τόν βίον, άλλά μέτριος ών χατά τήν νπαρξιν, ώς 'Ρωμαϊος. ούχ 11

οίον δέ τών έξ αύτής της Καρχηδόνος άπέσχετο μόνον, άλλά χαΐ

20 χα&όλον τών έχ της Λιβύης ούδέν έπιμιχ&ήναι πρός τόν ΐδιον

είασε βίον. περί δέ τούτον πάλιν τάνδρός ό ζητών άλη&ινώς 12

άναμφισβήτητον εύρήσει παρά 'Ρωμαίοις τήν περί τοντο τδ μέρος

δόξαν. άλλά γαρ ύπέρ μέν τούτων οίχειότερον λαβόντες χαιρόν 13

ποιησόμε&α έπΐ πλεϊστον διαστολήν.

25 69. "Οτι φησίν δ Πολύβιος έν τψ ιη' λόγω δτι "Λτταλος

έτελεύτησεν τόν βίον νπέρ οϋ δίχαιόν έστι, χα&άπερ περί τών

άλλων εί&ίσμε&α ποιεϊν, χαΐ περί τούτον νΰν έπιφ&έγξασ&αι

τόν άρμόζοντα λόγον. έχείνψ γάρ έξ άρχής άλλο μέν ούδέν έφό- 2

διον νπήρξε πρός βασιλείαν τών έχτός, πλοΰτος δέ μόνον, δς 3
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69 Ρο1Γ1>. XVIII 41

ωά. Ρ«γ. (βί 8ιηά.) 4 φέρνην Ρ 7 έτιτιναα (8. βρίτ.) Ρ, χαί τινας 8ηϊά.

χτήοΐων: άββ. δηίά. απιστώ 12 Πόπλ^ος Σχιπίων, Λενχίον χατα φνσιν

ββί. — 21 βίον: 8ηϊά. τ. IIόπλιος Σχ. 14 πολυχρημον (β. αοο.) ύσταντη Ρ

19 νομισμάτων ροβί Καρχηδόνος &άά. 8ηίά. οοά. ρπιβίβΓ Αν 21 βίον. τοντο

άναμφισβήτητον παρά 'Ρωμαίοις: άββ. 8ηί(1. 25 ιη' 7α &Αθ. ρ. 18,

ιβ' Ρ 28 ω άλλο ονόεν οβί. —ρ. 162, 22 βασιλιίαν: 8ηϊά. ν. "Ατταλος

απεηά. 24 έπΐ πλεϊστον] ττ,ν έπΐ πλεϊον I* ϋϊηάοΓί

εάορ. 25 οτι φησίν — οτι &άά.

Οοηεί&ηϋοίβοί»β ΕχοβΓρίβ II. 2. II

162

μετά νοΰ μεν χαΐ τόλμης χειριζόμενος ώς άλη&ώς μεγάλην παρέ-

χεται χρείαν πρός πάσαν έπιβολήν, άνεν δέ τών προειρημένων

τοις πλείστοις χαχών παραΐτιος πέφυχε γίνεσ&αι χαΐ συλλήβδην

ρ. 102 να 4 απωλείας. χαΐ γαρ φ&όνους γενν$ χαΐ έπιβουλάς χαΐ προς

διαφ&οράν σώματος χαΐ ψυχής μεγίστας έχει ρΌπάς. όλίγαι δέ 5

τινές είσι ψυχαΐ παντάπασιν αί ταντα δννάμεναι διω&εϊσ&αι τβ

5 τον πλούτον δννάμει. διό χαΐ τον προειρημένον άξιον άγασ&ή-

ναι τήν μεγαλοψυχίαν, δτι πρός ούδέν των άλλων έπεβάλετο χρή-

σασ&αι τοις χορηγίοις άλλα πρός βασιλείας χατάχτησιν, οϋ αεϊζον

6 ή χάλλιον ούδέν οιόν τε έστίν ούδ' είπεϊν δς την αρχήν ένεστή- 10

σατο τής προειρημένης έπιβολής ού μόνον διά τής είς τούς φίλους

εύεργεσίας χαΐ χάριτος, άλλά χαΐ διά των χατά πόλεμον έργων.

7 νιχήσας γάρ μάχη Γαλάτας, δ βαρύτατον χαΐ μαχιμώτατον έ&νος

ήν τότε χατά τήν Άσίαν, ταύτην άρχήν έποιήσατο χαΐ τότε πρω-

8 τον αύτόν έδειξε βασιλέα. τνχών δέ τής τιμής ταύτης χαΐ βιώσας 15

έτη δύο πρός τοις ο', τούτων δέ βασιλεύσας μ' χαΐ δ', σωφρο-

9 νέστατα μεν έβίωσε χαΐ σεμνότατα πρός γυναϊχα χαΐ τέχνα, διε-

φύλαξεν δέ τήν πρός πάντας τούς συμμάχους χαΐ φίλους πίστιν,

έναπέ&ανε δέ έν αύτοις τοις χαλλίστοις έργοις, άγωνιζόμενος

10 νπέρ τής τών Ελλήνων έλευ&ερίας. τό δέ μέγιστον, δ' υίούς έν 20

ήλιχία χαταλιπών οϋτως ήρμόσατο τά χατά τήν άρχήν ώστε παισί

παίδων άστασίαστον παραδο&ήναι τήν βασιλείαν.

70. "Οτι Πολυχράτης, ό τής Κύπρον άρχων, έπΐ Πτολεμαίον

τον παιδός τυγχάνων χαΐ πίστιν έσχε χαΐ βίον ένάρετον, μετά

δέ ταΰτα προβαινούσης τής ήλιχίας όλοσχερως είς άσέλγειαν 25

8 έξώχειλε χαΐ βίον άπρεπή. παραπλησίαν δέ τινα φήμην έχληρο-

70 Ρο1?1>. ΧνίΠ 55, 7 ωβά. — 9

Εχε. 70 οοηηύίο ρπιβΐβΓππβίΐ να

ωά. Ρ«>\ (βί 8ιηά.) 1 ιΰς οω. 8πϊά. 5 σώματος χαϊ ψνχής 8ηϊά., σωμά-
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των χαϊ τυχησ Ρ μεγάλας 8ηϊά. 6 παντάπασιν οω. 8ηϊά. 7 β. διό — οτι]

6 δε 8ηίά. 8 τών άλλων] άλλο 8ηΜ. 9 άλλ' ή πρός βασιλιχήν άνάχτψ

αιν 8πϊά. 10 η] ονδε 8ηΗ., ςιιϊ ροβίβα ονδ' οω. 13 νιχήσας —15 βασιλέα

οω. δπϊά. ρβΓ£ίί;ςηβ βααιλεναας γάρ χαϊ βιώσας οβί. 15 αντον Ρ 16 δύω

Ρ 17 διεφνλαξε 8αίά. 18 τους οω. 8ηκΙ. 19 άγωνιζόμενος — 21 χατα-

λιπών οω. 8πϊά. ρβΓ^ίίςηβ χαϊ οντως ηρμόαατο την άρχήν ώς οβί. 22 βασι-

λείαν: άβ8. 8πϊά. 23 IIολνχράτης — 26 απρεπή: Βπίά. ν. IIολ. 24 χαϊ

ρππβ οω. 8ηϊά. είχε 8ηϊά. 25 ήδη τής 8πϊά. 26 απρεπή: άββ. 8πϊά.

οοά. ΡοΙφ. (Ε) 26 απρεπή] άσυρή 26 αηίβ φήμην αάά. τούτω

εηιεηά. 7 χατάξιον, ηϊβϊ {ονίε νετία αί ερίίοπιαίοτβ ϊη ωηιρεηάίνηι βκηί

ηάαεία: ΒΥί

ΐάο<). 23 8. οτι — ένάρετον βί νβ. 25 <$έ αάά.

β Ρο1?Ι>. XVIII, 41, 3 — ΧΧ,5, 3.

163

νόμησεν έπΐ γήρως χαΐ Πτολεμαίος ό Ήγησάνδρον. περί ών, 9

δταν έπΐ τονς χαιρούς έλ&ωμεν, ούχ όχνήσομεν διασαφεϊν τά

παραχολον&ήσαντα ταις έξονσίαις αύτών.

Λόγος χ'.

5 71. "Οτι Βοιωτοί έχ πολλων ήδη χρόνων χαχεχτοΰντες ήσαν

χαΐ μεγάλην είχον διαφοράν πρός τήν γεγενημένην εύεξίαν χαΐ

δόξαν αύτών της πολιτείας. ούτοι γαρ μεγάλην περιποιησάμενοι 2

χαΐ δόξαν χαΐ δύναμιν έν τοις Λενχτριχοις χαιροις, ούχ οίδ'

δπως χατά τό σννεχές έν τοις έξής χρόνοις άφήρονν άμφοτέρων

10 αίεΐ των προειρημένων, έχοντες στρατηγόν Άβαιόχριτον. άπό 3

δέ τούτων τών χαΐρων ού μόνον άφήρονν, άλλ' απλώς είς τάναν- ρ

τία τραπέντες χαΐ τήν πρό τον δόξαν έφ' δσον οίοί τ' ήσαν

ήμαύρωσαν. Άχαιών γαρ αύτούς πρός ΛΙτωλούς έχπολεμωσάν- 4

των, μετασχόντες τούτοις της αύτής αΐρέσεως χαΐ ποιησάμενοι

15 συμμαχίαν, μετά ταΰτα χατά τό σννεχές έπολέμονν πρός ΛΙτω-

λούς. έμβαλόντων δέ μετά δννάμεως είς τήν Βοιωτίαν των 5

ΛΙτωλών έχστρατεύσαντες πανδημεί, χαΐ τών Λχαιών ή&ροισμέ-

νων χαΐ μελλόντων παραβοη&εϊν, ούχ έχδεξάμενοι τήν τούτων

παρονσίαν σννέβαλον τοις ΛΙτωλοις, ήττη&έντες δέ χατά τόν 6

20 χίνδννον οϋτως άνέπεσον ταις ψυχαις ώστ' άπ' έχείνης της

χρείας απλώς ούδενός έτι τών χαλών άμφισβητεϊν έτόλμησαν}

ούδ' έχοινώνησαν ούτε πράξεως οϋτ αγώνος ούδενός έτι τοις

"Ελλησι μετά χοινον δόγματος, άλλ' όρμήσαντες πρός εύωχίαν χαΐ 7

μέ.&ας ού μόνον τοις σώμασιν έξελύ&ησαν, άλλά χαΐ ταις ψυχαις,

25 Τά δέ χεφάλαια της χατά μέρος άγνοίας έχειρίσ&η παρ' 5

αύτοις τόν τρόπον τοΰτον. μετά γάρ τήν προειρημένην ήτταν 2

εύ&έως έγχαταλιπόντες τούς Αχαιούς προσένειμαν ΛΙτωλοις τό

έ&νος. άνελομένων δέ χαΐ τούτων πόλεμον μετά τινα χρόνον 3
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πρός Λημήτριον τόν Φιλίππον πατέρα, πάλιν έγχαταλιπόντες

30 τούτονς, χαΐ παραγενομένον Λημητρίον μετά δννάμεως είς τήν

71 Ρο1?1>. XX 4 —7, 2

οοά. Ρβϋτ. 1 ηγησάνδρον (β. βρϊΓ.) 2 διαααφην 10 Άβαιόχριτον

Καηιαηαάββ, άβαιόχριτον 13 ημανρωααν 17 πανάημεϊ, 8βά εϊ ί. γ.

23 πρόαευοχίαν 25 έχειρίσ&η, ββά &1ΙβΠΜΙ1 ί ί. γ. 27 άχεονσ

οοά. ΡοΙφ. (Γ) 1 άγησάνδρον

ετηβηά. 1 Άγησάρχον δο1πνβίί!;1ι»βιι8βΓ 23 ευωχίας Βέίίη οηπ> Αώβ-

π3β0 Χ ρ. 418*

&Λο<). 3 ροβί αντών οπι. άπρεπη

11*

164

ΕχοβΓρΐ» άβ νίτίηίϊοπβ βί νίΐϋβ

Βοιωτίαν ούδενός πεϊραν λαβόντες των δεινών, νπέταξαν σφάς

4 αντούς όλοσχερώς Μαχεδόσι. βραχέος (δ') αί&ύγματος εγχαταλει-

πομένον της προγονιχης δόξης, ήσάν τινες οί δυσηρεστονντο τβ

5 παρούσ^ χαταστάσει χαΐ τφ πάντα πεί.&εσ&αι Μαχεδόσι. διό

χαΐ μεγάλην άντιπολιτείαν εϊναι σννέβαινε τούτοις πρός τούς 5

7ΐερί τόν 'Λσχώνδαν χαΐ Νέωνα, τούς Βραχύλλον προγόνονς' ούτοι

6 ^άρ ήσαν οί μάλιστα τότε μαχεδονίζοντες. ού μήν άλλα τέλος

χατίσχυσαν οί περί τόν 'Λσχώνδαν γενομένης τινός περιπετείας

7 τοιαύτης.. Άντίγονος μετά τόν Λημητρίον &άνατον έπιτροπεύσας

Φιλίππον, πλέων έπί τινας πράξεις πρός τά έσχατα της Βοιω- 10

τίας πρός Λαβρύναν, παραδόξον γενομένης άμπώτεως έχά.&ισαν

ρ.νχναδείς τό ξηρόν αΐ νήες αύτοΰ. χατά δέ τόν χαιρόν τοΰτον προσ-

πεπτωχυίας φήμης δτι μέλλει χατατρέχειν τήν χώραν Άντίγο-

νος, Νέων, ίππαρχών τότε χαΐ πάντας τούς Βοιωτών Ιππείς μετ'

αύτοΰ περιαγόμενος χάριν τοΰ παραφυλάττειν τήν χώραν, έπεγέ- Ιό

νετο τοις περί τόν Άντίγονον άπορονμένοις χαΐ δνσχρηστονμένοις

9 δια τό συμβεβηχός, χαΐ δννάμενος μεγάλα βλάψαι τούς Μαχε-

10 δόνας έδοξε φείσασ&αι παρά τήν προσδοχίαν αύτών. τοις μεν

οϋν άλλοις Βοιωτοις ήρεσχε τοΰτο πράξας, τοις δέ Θηβαίοις ούχ

11 δλως εύδόχει τό γεγονός. ό δ' Αντίγονος, έπελ&ούσης μετ' δλίγον 20

της πλήμης χαΐ χονφισ&εισών των νεων, τψ μεν Νέωνι μεγάλην

εϊχε χάριν έπΐ τψ μή σννεπιτε&εϊσ&αι σφίσι χατά τήν περι-

πέτειαν, αύτός δέ τόν προχείμενον έτέλει πλονν είς τήν Άσίαν.

12 διό χαΐ μετά ταΰτα, νιχήσας Κλεομένη τόν Σπαρτιάτην χαΐ χύριος

γενόμενος της Λαχεδαίμονος, έπιστάτην άπέλειπε της πόλεως 25

Βραχύλλην, ταύτην αύτψ χάριν άποδιδούς της τοΰ πατρός Νέωνος

εύεργεσίας' έξ ών ούδέ χατά μιχρόν σννέβη τήν οίχίαν έπανορ.&ω-

13 .&ήναι τήν περί τόν Βραχύλλην. ού μόνον δέ ταύτην αύτών έσχε
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τήν πρόνοιαν, άλλα χαΐ χατά τό σννεχές, δτέ μέν αύτός, δτέ δέ

Φίλιππος, χορηγοΰντες χαΐ συνεπισχύοντες αΐεί, ταχέως χατη- 30

γωνίσαντο τούς έν ταις Θήβαις αύτοις άντιπολιτενομένονς, χαΐ

πάντας ήνάγχασαν μαχεδονίζειν πλην τελέως όλίγων τινών.

14 Τά μέν οϋν χατά τήν οίχίαν τήν Νέωνος τοιαύτην έλαβε

ωά. Ρ«γ. 2 μαχεόώαι <ι)') αώΙ. ΒβηββΙβΓ, (ό'ε) 7α 3 ο'ΐ δνσηρι-

οτονντο ΒΤν, οΊ δυσηρεοτονντεο Ρ (οι δνσαρεοτονντες 7α νη1£β) 10 πλεον

8. αοο. βί ο ϊ. τ. 11 οοηπηα ροβί Βοιωτίας άβ1. βί ροηίΐ ροβί Δα. δοίτ^βί^-

Ιι»βυββΓ 14 Ιππάρχων 29 ότ£—6τ& δοΙπνβί£Ιι&βπββΓ, οτε— οτε Ρ

30 χατηγοτίααντο 31 αντοϊς 7α, αντονσ

ετηεηά. 10 τάς έσχατίας .ΒΤ7 11 Λάρυμναν δοΙπνβί^Ιιαβα8βΓ αποίοΓβ να

ί«1η. ρ. 19 14 8. με&' αντον ΒβΙΛβΓ

β Ρο1?1>. XX, 5, 3 —6, 11. 165

τήν αρχήν χαΐ τής πρός Μαχεδόνας συστάσεως χαΐ της χατά

τήν ούσίαν έπίδόσεως' τά δέ χοινά των Βοιωτών είς τοσαύτην 6

παραγεγόνει χαχεξίαν ώστε σχεδόν εϊχοσι χαΐ ε' έτών τό δίχαιον

μή διεξήχ&αι παρ' αύτοις μήτε περί των ίδιωτιχών συμβολαίων

5 μήτε περί των χοινων έγχλημάτων, άλλ' οί μέν φρονράς παραγ- 2

γέλλοντες των αρχόντων, οί δέ στρατείας χοινάς, έξέχοπτον αεί

τήν διχαιοδοσίαν' ένιοι δέ τών στρατηγων χαΐ μισ&οδοσίας

έποίονν έχ των χοινων τοις άπόροις των αν&ρώπων. έξ ών 3

έδιδάχ&η τά πλή&η τούτοις προσέχειν χαΐ τούτοις περιποιεϊν

10 τάς αρχάς, δι' ών έμελλε τών μέν άδιχημάτων χαΐ τών όφειλη-

μάτων ούχ ύφέξειν δίχας, προσλήψεσ&αι (δέ) των χοινων αίεί τι

διά τήν των αρχόντων χάριν. πλεϊστα δέ συνεβάλετο πρός η)ν4ρ.ί09να

τοιαύτην · · * Οφέλτας, αίεί τι προσεπινοών δ χατά τό παρόν

έδόχει τούς πολλούς ώφελεϊν, μετά δέ ταΰτα πάντας άπολεϊν

15 έμελλεν όμολογονμένως. τούτοις δ' ήχολού&ησε χαΐ έτερος 5

ζηλος ούχ εύτυχής. οί μέν γάρ άτεχνοι τάς ούσίας ού τοις

χατά γένος έπιγενομένοις τελεντώντες άπέλειπον, δπερ ήν έ&ος

παρ' αύτοις πρότερον, άλλ' είς εύωχίας χαΐ μέ&ας διετί&εντο

χαΐ χοινάς τοις φίλοις έποίονν' πολλοί δέ χαΐ τών ίχόντων 6

20 γενεάς άπεμέριζον τοις συσσιτίοις τό πλεϊον μέρος της ούσίας,

ώστε πολλούς εϊναι Βοιωτών οίς νπήρχε δεϊπνα τοΰ μηνός

πλείω των είς τόν μήνα διατεταγμένων ήμερών. διό χαΐ Μεγα- 7

ρεις, μισήσαντες μέν τήν τοιαύτην χατάστασιν, μνησ&έντες δέ

τής προγεγενημένης αύτοις μετά τών Άχαιών συμπολιτείας, αϋτις

25 άπένευσαν πρός τούς 'Λχαιούς χαΐ τήν έχείνων αίρεσιν. Μεγαρείς 8

δέ έξ αρχής μέν έπολιτεύοντο μετά τών Άχαιών άπό τών χατ

Άντίγονον τόν Γοναταν χρόνων' δτε δέ Κλεομένης είς τόν Ίσ&μόν

προσεχά&ισεν, διαχλεισ&έντες προσέ&εντο τοις Βοιωτοις μετά τής

τών Αχαιών γνώμης. βραχύ δέ πρό τών νΰν λεγομένων χαιρών 9

Generated on 2013-12-12 20:41 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

30 δνσαρεστήσαντες τβ πολιτεία τών Βοιωτών αϋτις άπένευσαν πρός

τούς Ιάχαιούς. οί δέ Βοιωτοί διοργισ&έντες έπΐ τψ χαταφρονεϊσ&αι 10

δοχεϊν έξήλ&ον έπΐ τούς Μεγαρεϊς πανδημεί σύν τοις δπλοις.

ούδένα δέ ποιονμένων λόγον τών Μεγαρέων τής παρονσίας αύτών, 11

οοά. Ρ«ϊγ. 11 (όί) &άά. να 12 τών Αρχόντων, ββά ώ βί ο ί. τ. 13 τοιαν-

τψ | άφέί.ταα 20 τοϊς ονααιτίοις 7α βχ ΑΛβη. 10 ρ. 418 1>, ςηϊ Ιιαηο 1οιππη

αίαί, τοϊα ονσι.τοια Ρ 21 όιϊπνα να, διπλα 27 γονατα 33 ποιον-

μένων δαίπιαβίαβ, ποιούμενοι Ρ

βτηεηά. 13 Ιαο. ϊηάίο&ί βί χαχεξίαν &άΔ. να &Αη. ρ. 19, χατάστασιν νβΙ

χαταφ&οοάν Κβίβίίβ, ηίϊικί αίϋ 17 έπιγινομένοις Ηπ1ί8<Λ 26 ίί] γάρ

δο1ι'«Γβί§Ιιαβη8βΓ 28 προεχάθιαε να &Αη. ρ. 20
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οΰτω &υμω&έντες πολιορχεϊν έπεβάλοντο χαΐ προσβολάς ποιεϊσ&αι

12 τβ πόλει. πανιχοΰ δ' έμπεσόντος αύτοις χαΐ φήμης δτι πάρεστιν

Φιλοποίμην τούς 'Λχαιούς έχων, άπολιπόντες πρός τψ τείχει τάς

χλίμαχας έφυγον προτροπάδην είς την οίχείαν.

7 Τοιαύτην δ' έχοντες οΐ Βοιωτοί την διά&εσιν της πολιτείας, 5

εύτυχώς πως διώλισ.&ον χαΐ τούς χατά Φίλιππον χαΐ τούς χατ'

2 'Λντίοχον χαιρούς. έν γε μήν τοις έξης ού διέφυγον, άλλ' ώσπερ

έπίτηδες άνταπόδοσιν ή τύχη ποιονμενη βαρέως έδοξεν αύτοις

έπεμβαίνειν' νπερ ών ήμεϊς έν τοις έξής ποιησόμε&α μνήμην.

ρ. ιιο να 72. "Οτι οί πολλοί πρόφασιν μεν είχον της πρός ιΡωμαίους 10

άλλοτριότητος την έπαναίρεσιν τήν Βραχύλλον χαΐ τήν στρατείαν,

ήν έποιήσατο Τίτος έπΐ Κορώνειαν διά τούς έπιγινομένους

4 φόνονς έν ταις όδοις των 'Ρωμαίων, τη δ' άλη&εία χαχεχτονντες

5 ταις ψυχαις διά τάς προειρημένας αίτίας. χαΐ γάρ τοΰ βασι-

λέως συνεγγίζοντος έξηεσαν έπΐ τήν άπάντησιν οί τών Βοιωτών 15

άρξαντες' συμμίξαντες δέ χαΐ φιλαν&ρώπως όμιλήσαντες ήγον

αύτόν είς τάς Θήβας.

τέλος τον χ λόγον της Πολνβίον Ιστορίας

73. Οτι Παμφιλίδας ό τών Ροδίων ναύαρχος έδόχει πρός

πάντας τούς χαιρούς εύαρμοστότερος εϊναι τοΰ Πασιστράτον 20

διά τό βα&ύτερος τβ φύσει χαΐ στασιμώ%ερος μαλλον ή τολμη-

6 ρότερος ύπάρχειν. άγα.&οΐ γάρ οί πολλοί τών άν&ρώπων ούχ έχ

των χατά λόγον, άλλ' έχ τών συμβαινόντων ποιεϊσ&αι τάς

διαλήψεις.

72 ΡοΙνΙ>. XX 7, 3 — 5 73 ΡοΙνΙ>. XXI 7, 5 — 6

ωά. Ρ«γ. (βί 8νΪά.) 3 άπολειπόντεσ 5 διά&εοι 6 διόλιο&ον 11 έπαν-

αίρεοι 11 ατρατειαν β. &οο. βί βί ί. Γ. 12 χορωνείαν 15 έξήεσαν

19 Παμφιλίόας 'Ροδίων ναύαρχος' ος έδοχει — 24 διαλήψεις: 8πϋ. V. IIαμ-
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φιλίδας 196<$ΐ £δόχει — 22 νπάρχειν: δη ί ά. ν. εφαρμοστότερος (ββά

ν. &άη. &ά 78. 22 — 24 ϊ. ί.) 20 πάντας τους 8ηϊά. πίτοηαβ Ιοοο (βί ϊηάβ

να), τούς πάνταα\ Ρ τοΰ οω. 8ηίά. ν. εναρμ. 22 νπάρχειν: άββ. 8πίά.

τ. εναρμ. 22 — 24 οϊ γαρ πολλοί — σνμβαινόντων άγα&οΐ ποιεϊα&αι τ.

διαλ.: διιίά. ν. διάληψις, φι'Ληί 8ηΜηη^ίΐ: άρτι γάρ δι αϊτό τοϋτο προχε-

χειρισμένοι τον IIεισίοτρατον (βίο), διά τό πράξιν ε'χειν τινά χαΐ τόλμαν, πα-

ραχρημα μετέπιπτον είς ταναντία ταϊς γνωμαις διά την περιπέτειαν. Ρ»ΐβί

ίβίΐιιΓ Ιι&ηο βΊβ883ηι βχ α1ίο ΐϋηίο βππιρίαπι ββββ, ηαπι νϊχ ΟΓβάίΜΙβ ββί Ιιη.βο

π1ίϊηια ίη ποβΐτο ίίΐπϊο οΙϊπι βχβίίίϊβ8β, ββά 8οιϊΙ>&β ίηοαΓϊ& ίηΐβΓοϊάίβ8β ίη οοά.

αηβηά. 13 ησαν ροβί χαχεχτονντες βΑά. ΗηΙί8οη 16 άρχοντες 7α βΛη.

ρ. 20 20 IIανσιστράτον 7α αάη. ρ. 20

ΐόίοσ. 19 ΡαπιρΜΙϊ<Ιαβ ηοπιβη &1> βχοβΓρίοΓβ βΓΓοΓβ ββββ ροβίΐηπι ρκ>

Εηάαηπ άοοβί V&η ΟεΙάβΓ, θαΛ. ά. αΙ(. ΒΗοά. ρ. 136 αάη. 3

β Ροί^Ι>. XX, 6, 11—ΧΧΠ, 17, 6.
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74. "Οτι ζ/ιοφάνης ό Μεγαλοπολίτης μεγάλην έξιν είχεν έν

τοις πολεμιχοις δια τό πολυχρονίον γεγονότος τον πρός Νάβιν

πολέμον τοις Μεγαλοπολίταις άστνγείτονος πάντα σννεχώς τόν

χρόνον ύπό τόν Φιλοποίμενα τεταγμένος τριβήν έσχηχέναι τών

5 χατά πόλεμον έργων άλη&ινήν. χωρίς τε τούτων χατά τήν 2

έπιφάνειαν χαΐ χατά τήν σωματιχήν χρείαν ήν δ προειρημένος

άνήρ δννατός χαΐ χαταπληχτιχός. τό δέ χνριώτατον, πρός πόλε- 3

μον ύπήρχεν άνήρ άγα&ός χαΐ τοις δπλοις έχρήτο διαφερόντως.

75. "Οτι Μοαγέτης ήν τύραννος Κιβύρας, ώμός γεγονώς χαΐ ρ' α Λβ

10 δόλιος, χαΐ ούχ άξιός έστιν έχ παραδρομής, άλλα μετ έπιστά- 2 'ββ. βεηί. 23

„ . - ν <' ίπ., ρ. 265

σεως τυχειν της αρμοζούσης μνημης. ΐά βζ ΒοΟΓ

76. "Οτι Πτολεμαίος ό βασιλεύς ΛΙγύπτον δτε τήν Λύχων

πόλιν έπολιόρχησε, χαταπλαγέντες τό γεγονός οί δννάσται των

ΛΙγνπτίων έδωχαν σφάς αύτούς είς τήν τον βασιλέως πίστιν.

15 οίς χαχως έχρήσατο χαΐ είς χινδύνονς πολλούς ένέπεσεν. παρα- 2. 3

πλήσιον δέ τι σννέβη χαΐ χατά τούς χαιρούς, ήνίχα Πολυχράτης

τούς άποστάτας έχειρώσατο. οί γάρ περί τόν Λ&ίνιν χαΐ 4

Πανσίραν χαΐ Χέσονφον χαΐ τόν Ιρόβαστον, οίπερ ήσαν έτι

διασωζόμενοι των δνναστών, εϊξαντες τοις πράγμασι παρήσαν

20 είς τήν Σάιν, σφάς αύτούς είς τήν τοΰ βασιλέως έγχειρίζοντες

(πίστιν)' δ δέ Πτολεμαϊος ά&ετήσας τάς πίστεις χαΐ δήσας 5 ^^""^

τούς άν&ρώπους γυμνούς ταις άμάξαις είλχε χαΐ μετά ταντα βιι. βοι»».

τιμωρησάμενος άπέχτεινεν. χαΐ παραγενόμενος είς τήν Νανχρα- 6

74 ΡοΙγβ.ΧΧΙ 9, 1—3 ΒΤν (9, 3—5 ΗπΙΐβοΙι) 75 ΡοΙ^.ΧΧΙ 34, 1. 2

76 ΡοΙ^Ι>. ΧΧΠ 17 ΒΤν (7 Ηη1ίβο1ι)

ΡβίΓβ8οίαηο. Νοη ίαπιεη δηϊ<ίαπι Ιιαβο β ίϊίπίο άβ ββηίβηίϋβ 1ι&ιι8ίβΒβ, ιίηοά

βαδρίο»ΐηβ ββί 7α αάη. ρ. 21, ΓβρβΓίο Ιιοο ίίΐη1ο οο£ηονϊπιιι8, τΛϊ βο1ο^απι β
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Ρ0Ι3Γβ. XX 12 ρβίϋ»πι (η. 98 αρπά Βοίβ8βναϊη ρ. 175) βίαίϊπι ββςαίΐηΓ &1ϊ& β

ΡοΙ^Ι>. XXI 41 Ιιαηβΐα. ΓϊβΓϊ ροίββί αί βχ εοιίοπι ίοηίβ ηπο ξ1. διάληψις βίϊ&πι

£ί. εναρμοστότιρος Ππχίίπί

οοά. Ρβίτ. (βί &αίά.) 1 Διοφάνης. οντος Μεγαλοπολίτης ήν' ος μεγάλην

— 8 διαφερόντως: 8πϊά. ν. Διοφάνης 1 ^ξιν β. αοο. βί ιν ϊ. Γ. Ρ 6 προει-

ρημένος οπι. 8ηϊά. 7 χαϊ δπϊά., οπι. Ρ χνριώτερον 8χάά. 8 διαφερόντως'.

άββ. δηϊά. 10 έπιστάσεως να, έπΐ τάαεωσ 18 πανσιραν (8. αοο.) Ιτο-

οαείχα: να ϊη νβη. Ιαί., Ίρόβαστον (β. βρϊΓ.) 20 είς την Σάιν δοη,«'βϊ^1ι&βαββγ>

είατον ααϊν (Β. μο.) 21 (πίστιν) αάά. Γα

ωά. ΡοΙφη. 9 μοαγέατης* βχο. άε Ιβ£»ί.

αηεηά. 23 Νανχρατιν να

εοΙοι}. 10 χαϊ ονχ] βχοβΓρΐοπ8 πιαηηπι &£ηονίΐ Β'\ν 12 οτι — 'ότε βί

15 οίς — ένέπεσεν] εο1β£ατϋ πιαηαπι α£ηονίΐ ΒΨ'
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τίαν μετά τής στρατιάς χαΐ παραστήσαντος αύτψ τούς έξε-

νολογημένονς άνδρας έχ τής Ελλάδος Άριστονίχον χαΐ προσδεξά-

7 μενος τούτονς άπέπλευσεν είς Άλεξάνδρειαν, τών μέν τον

πολέμον πράξεων ούδεμιάς χεχοινωνηχώς δια τήν Πολνχράτους

άδιχοδοξίαν, χαίπερ έχων έτη ε' χαΐ εϊχοσιν. 5

77. Οτι Άπολλωνίας, ή Αττάλον τον πατρός Ξυμένονς τον

βασιλέως γαμετή, Κνζιχηνή ήν, γννή διά πλείονς αίτίας άξία

2 μνήμης χαΐ παρασημασίας. χαΐ γαρ δτι δημότις νπάρχονσα

βασίλισσα έγεγόνει χαΐ ταύτην διεφύλαξε τήν νπεροχήν μέχρι

τής τελενταίας, [δτι] ούχ έταιριχήν προσφερομένη πι&ανότητα, 10

σωφρονιχήν ίέ χαΐ πολιτιχήν σεμνότητα χαΐ χαλοχαγα&ίαν, χαΐ

3 διχαία τνγχάνειν τής έπ' άγα&ψ μνήμης έστίν, χαΐ χα&όλον

τέτταρας υίούς γεννήσασα πρός πάντας τούτονς άννπέρβλητον

διεφυλαξε τήν εϋνοιαν χαΐ φιλοστοργίαν μέχρι τής τοΰ βίον

χαταστροφής, χαίτοι χρόνον ούχ όλίγον ύπερβιώσασα τάνδρός. 15

ρ. 114 να 4 πλήν οίγε περί τόν "Λτταλον έν τβ παρεπιδημία χαλήν περιε-

ποιήσαντο φήμην, άποδιδόντες τβ μητρι τήν χα&ήχονσαν χάριτα

5 χαΐ τιμήν. άγοντες γαρ έξ άμφοιν τοιν χεροιν μέσην αντών

τήν μητέρα περιήεσαν τά & ίερά χαΐ τήν πόλιν μετά τής

6 &εραπείας. έφ' οίς οί &εώμενοι μεγάλως τούς νεανίσχονς 20

7 άπεδέχοντο χαΐ χατηξίονν, χαΐ μνημονεύοντες τών περί τόν

Κλέοβιν χαΐ Βίτωνα σννέχρινον τάς αίρέσεις αύτών, χαΐ τό

τής προ&υμίας τής έχείνων λαμπρόν τψ τής ύπεροχής τ&ν

δ βασιλέων άξιώματι συναναπληροΰντες. ταντα δ' έτελέσ&η έν

Κνζίχψ μετά τήν διάλυσιν τήν τΐρός Προνσίαν τόν βασιλέα. 25

77 Ρο1?1>. ΧΧΠ 20

οοά. Ρείτ. <βί 8ηϊά.) 1 μετατησ (β. »οο.) τρατιάα 3 άπέπλενοεν, ββά

έπλεναεν ί. Γ. 4 χεχοινωνιχωα 6 Απολλωνίας — 25 βασιλέα: 8πϊά.

ν. Απολλωνίας 6 η οω. 8ηϊά. 7 β. Κνζιχηνη — παρααημασίας οτα. δπϊά.
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8 χαϊ γαρ δτι] ητις 8ηΜ. ούσα 8ηϊά. 9 βααίλεισαα Ρ 10 τελευταίας να,

τιλενταίαα οτι Ρ, τελευταίας ημέρας Βαϊά. 11 β. χαϊ διχαία — χαϊ χα&όλον

οίο. διιϊά. βί ρβΓ^ίΐ τέτταρας γαρ 14 έφϊλαξεν ευνοιαν 8χάά. 14 8. μεχρί τε-

λεντης 8ηϊά. 16 περιεποιήσαντο 8ιιϊ<1. (βί βχ βο να), έποιήσαντο Ρ 18 τοΐν

8ιιϊά. αντών ΒβΙΛβΓ, αντών 19 περιήεσαν Ρ, παρ%εσαν 8ηϊά. 21 τόν

οζη. 8ηϊ<1. 22 χλεόβιν Ρ 24 ιΓ οπι. δαϊά.

«νηεηά. 2 χαι άβ1 . να 6 Άπολλωνίς 1ι. Ώϋιάοτί 8 οτι άβ1. Ηη1ίβο1ι

11 8. χαϊ διχαία] χαϊ άεί. δοητνβί^Ιί&βυδεΓ 12 χα&όλον (οτι) να, χα&ότι

Κ&βΙΙβΓ

εάοα. 6 β. δτι — ην βί 9 βασίλισσα έγεγόνει] βο1β£*πϊ πιαηηπι &£ηονίΐ ΒΤΥ

24 β. ταντα — Κνζιχώ] βο1ο£&Γϋ χη»ηηπι &^ηονίΐ ΒΤν

β Ρο1?1>. XXII, 17, 6— ΧΧΙΠ, 6, 8. 169

78. "Οτι Όρτιάγων ό Γαλάτης, των έν τβ Άσία βασιλεύων,

έπεβάλετο τήν άπάντων των Γαλατών δνναστείαν είς έαντόν

μεταστήσαι, χαΐ πολλά πρός τοΰτο τό μέρος έφόδια προσε- 2

φέρετο χαΐ φύσει χαΐ τριββ, χαΐ γαρ εύεργετιχός ήν χαΐ μεγα- 3

5 λόψυχος χαΐ χατά τάς έντεύξεις εϋχαρις χαΐ σννετός, τό δέ 4

συνέχον παρά Γαλάταις άνδρώδης ήν χαΐ δνναμιχός πρός τάς

πολεμιχάς χρείας.

79. "Οτι Άριστόνιχος δ τον Πτολεμαίον τον βασιλέως ΛΙ-

γύπτον εύνοΰχος μεν ήν, έχ παιδίον δ' έγεγόνει σύντροφος τψ

10 βασιλεϊ. της δ' ήλιχίας προβαινούσης άνδρωδεστέραν εϊχεν ή 2

χατ' εύνουχον τόλμαν χαϊ προαίρεσιν. χαι γάρ φύσει στρατιω- 3

τιχδς ήν χαΐ τήν πλείστην έποιεϊτο διατριβήν έν τούτοις χαΐ

περί ταΰτα. παραπλησίως δέ χαΐ χατά τάς έντεύξεις ίχανός 4

νπήρχε χαΐ τόν χοινόν νονν εϊχεν, δ σπάνιόν έστι. πρός δέ 5

15 τούτοις πρός εύεργεσίαν άν&ρώπων πεφύχει χαλως.

80. "Οτι //εινοχράτης ό Μεσσήνιος ήν ού μόνον χατά τήν

τριβήν, άλλά χαΐ χατά τήν φύσιν αύλιχός χαι στρατιωτιχός

άν&ρωπος. τόν δέ πραγματιχόν τρόπον έπέφαινε μέν τέλειον, 5

ήν δέ ψευδεπίγραφος χαΐ ρ'ωπιχός. έν τε γάρ τοις πολεμιχοις 6

20 χατά μέν τήν εύχέρειαν χαΐ τήν τόλμαν πολύ διέφερε τ(ϋν άλλων

χαΐ λαμπρός ήν έν τοις χατ Ιδίαν χινδύνοις. όμοίως δέ χαΐ 7ρ.ιί7νβ

χατά τήν άλλην διά&εσιν έν μέν ταις όμιλίαις εϋχαρις χαΐ

πρόχειρος ήν, παρά τε τάς σννονσίας εύτράπελος χαΐ πολιτιχός,

άμα δέ τούτοις φιλέραστος, περί δέ χοινων ή πολιτιχών πραγ- 8

25 μάτων άτενίσαι χαΐ προϊδέσ&αι τό μέλλον άσφαλώς, έτι

78 Ρο1?1>. XXII 21 79 Ρο1?1>. XXII 22 80 Ρο1?1>. ΧΧΙΙΙ 5. 4—14

οοά, Ράτ. βί 8ηίά. 1 'Ορτια'γων— 7 χρείας: 8 πί ά. ν. Όρτιάγω ν 1 β. ό

γαλατησ των ίν τίμ άαΙαι βα\αιλεων (βασιλεύων Ηη1ίβο1ι) έπεβάλετο Ρ, Γα-

λάτης' ος έπεβάλετο των έν τ$ Άοία βασιλείων δυϊά. 2 εαντόν δπϊά.,
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αντόν Ρ 3 προσεβάλλετο 8ηϊά. 4 — 7 ενερν. ην χαϊ πολεμιχός χαϊ

δυναμιχός πρός πολεμιχάς χρείας 8ηϊά. 8 Άριατόνιχος — 15χαλώς: 8πϊά.

ν. Άριατόνιχος 10 είχεν η 8αϊά., εαχε Ρ 12 διατριβην έποιεΐτο διιϊά.

13 δε οτα. 8τύι1. 15 ίπεφϊχει χαλός 8ηϊά. 16 Δεινοχράτης Μεσσηνιος ον —

ρ. 170, 16 βονλησιν: 8πίά. ν. Δεινοχράτης 16 χατά \ χατά Ρ 18 β. τόν —

ρ^ωπιχός: 8πϊά. ν. φωπιχός 18 πραχτιχόν 8ηϊά. ν. φωπ. έπέφαινε Ρ βί

8αϊά. οοά. Α ν. Δειν., ίπέφαινε &1ϋ 8ηϊά. οοά. ν. Δειν. βί οπωββ ν. ρωπ. μεν

οπ1. 8πϊά. V. ρωπ. 19 ρωπιχός: άβ8. διιϊά. V. $ωπ. 24 περί χοινων δε

8ηϊά. 25 ίμφρόνως διιϊά.

ετηεηά. 2 αντόν 7α

ΐάοα. 1 ότι— βασ. βί 8 οτι—ΑΙγ.] βοίο^πϊ ηιαυιπη »^ηονίΐ ΒΤ7

170

ΕχοβΓρία άβ νϊΓίπίί1ιη8 βί νϊίϋβ

παρασχενάσασ&αι χαΐ διαλεχ&ήναι πρός πλή&ος είς τέλος άδύ-

9 νατος. χαί ποτε χεχινηχώς άρχήν μεγάλων χαχών τβ πατρίό ι,

τελείως ούδέν ψετο ποιεϊν, άλλά τήν αύτήν άγωγήν ήγε τοΰ

βίου, προορώμενος ούδέν τών μελλόντων, έρών δέ χαι χω&ωνιζό-

μενος όφ' ήμέρας χαΐ τοις άχροάμασι τάς άχοάς άνατε&ειχώς. 5

10 βραχεϊαν δέ τινα της περιστάσεως έμφασιν ό Τίτος αύτόν ήνάγ-

11 χασε λαβεϊν. ίδών γάρ αύτόν παρά πότον έν μαχροις Ιματίοις

όρχουμενον, παρ' αύτά μεν έσιώπησε, τβ δ' αυριον έντυγχάνον-

12 τος αύτοΰ χαί τι περί της πατρίδος άξιοΰντος "Έγώ μέν, ώ

Λεινοχράτη, πάν" έφη "ποιήσω τό δννατόν έπΐ δέ σον &αν- 10

μάζω πως δύνη παρά πότον όρχεϊσ&αι, τηλιχούτων πραγμάτων

13 αρχήν χεχινηχώς έν τοις "Ελλησιν." δοχεϊ δέ τότε βραχύ τι

συσταλήναι χαΐ μα&εϊν ώς άνοίχειον νπό.&εσιν της ίδίας αΐρέ-

14 σεως χαΐ φύσεως άποδέδωχε. πλήν τόγε παρήν είς τήν Ελλάδα

°' ?39Λΐ 288 Ρετα Τ0ΰ Τίτον πεπεισμένος έξ έφόδον τά χατά τήν Μεσσήνην 15

«ι. Όΐ Βοογ χειρισ&ήσεσ&αι χατά τήν αύτοΰ βούλησιν.

81. "Οτι τψ βασιλεϊ Φιλίππψ χαΐ ττ) συμπάση Μαχεδονία

χατά τοΰτον τόν χαιρόν δεινή τις αρχή χαχων ένέπεσε χαΐ

2 πολλής έπιστάσεως χαΐ μνήμης άξία. χα&άπερ γάρ άν εί δίχην

ή τύχη βονλομένη λαβεϊν χαιρψ παρ' αύτοΰ πάντων τών άσεβη- 20

μάτων χαΐ παρανομημάτων ών είργάσατο χατά τόν βίον, τότε

παρέστησέ τινας έρινΰς χαΐ ποινάς χαΐ προστροπαίους τών δι'

3 έχεϊνον ήτυχηχότων' οί σννόντες αύτψ χαΐ νύχτωρ χαΐ με&'

ΗΚ^ά\ΐθ'ί ήΡ*ραν τοιαύτας έλαβον παρ' αύτοΰ τιμωρίας, έως οϋ τό ζην

Βθί88. - -

81 Ρο1}'η. ΧΧΙΠ 10, 1-15

οοά. Ρβίτ. (βί 8υ,ίά.) 2 χεχινιχώα Ρ 4 προορώμενος — μελλόντων δηϊά.,

οω. Ρ έρών — χω&ωνιζόμενος: 8πϊά. ν. χω&ωνίοαι 6 όί) τε 8ηίά.
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6 τίτοσ Ρ οοηβίαηίβΓ, Τίτος &ιι\ά. 11 πότον 8ηίά. (βί βχ βο 7α), πό\τον Ρ

12 "Ελλησι 8ηϊά. όοχεϊ 8ηϊά., δοχει (β. αοο.) Ρ 13 ν\πό&εσι Ρ 14 τό\γε

παρήν Ρ, τόγε παρεϊναι 8ηϊά. 16 χειρω&ιίσεο&αι δαϊά. αύτοΰ (βίο) Ρ 8ηϊά.

βονληαιν] άβ8. δπϊά. ν. Δειν. 17 οτι 7α, τι 20 πάντων — 23 }]τν·

χηχότων: δ η ϊ ά. ν. ποινή 21 χατά τον βίον, τότε οπι. 8ηϊά. 22 παρ-

έστησέ Ρ, παρέοτησαν αντώ 8πϊά. έρινυο | Ρ βί 8ηϊά. βοά. Α πι. ρΓ., έριννυς

Γβίίςηϊ 8ηϊά. οοά. 22 8. χαϊ προοτρ. — ήτνχηχότων. 8ηίά. ν. προοτρό-

παιος 23 με&ημέρα Ρ

α>ά. ΡοΙρο. 16 έγχειριο&ήοεοθαι* βχο. άβ 1β£.

βτηεηά. 2 χαϊ τότε δοητνβί^η&βπββΓ 12 ίόόχει Ν&ββΓ 14 τότε 7α

16 αντον ΒβΙΛβΓ 20 (έν) χαιρψ 7α, <έ>>2) χαιρώ Κβίβ1ίβ

ΐάο<}. 18 χατά τοϋτον τον χαιρόν] βο1ο£&πί πιαηαπι &£ηονίΐ 517

β Ρ0Ι71>. XXIII, 5, 8 — 10, 12.

171

έξέλειπεν, ώς χαΐ πάντας άν&ρώπους όμολογήσαι διότι χατά

τήν παροιμίαν έστι Λίχης όφ&αλμός, ής μηδέποτε δεϊ χατα-

φρονεϊν άν&ρώπους ύπάρχοντας. πρώτον μέν γαρ αύτψ ταύτην 4 ρ.118 να

παρεστήσαντο τήν έννοιαν δτι δεϊ μέλλοντα πολεμεϊν πρός

5 'Ρωμαίους έχ τών έπιφανεστάτων χαΐ παρα&αλαττίων πόλεων

τούς μέν πολιτιχούς άνδρας μετά τεχνων χαΐ γνναιχών άναστά-

τους ποιήσαντα μεταγαγεϊν μέν είς τήν ννν μέν 'Ημα&ίαν, τό δέ

παλαιόν Παιονίαν προσαγορευομένην, πληρώσαι (δέ) χαΐ Θροιχών 5

χαΐ βαρβάρων τάς πόλεις, ώς βεβαιοτέρας αύτψ της έχ τούτων

10 πίστεως ύπαρξούσης χατά τάς περιστάσεις. οϋ σνντελονμένον, 6

χαΐ τών αν&ρώπων άνασπάστων γινομένων, τηλιχοντο σννέβη

γενέσ&αι πέν&ος χαΐ τηλιχοντον &όρνβον ώστε δοριάλωτον δοχεϊν

άπασαν γίνεσ&αι. έξ ών χατάραι χαΐ &εοχλντήσεις έγίνοντο ^

χατά τον βασιλέως, ούχέτι λά&ρφ μόνον, άλλά χαΐ φανερώς.

15 μετά δέ ταΰτα βουλη&είς μηδέν άλλότριον ύποχα&έσ&αι μηδέ 8

δνσμενές μηδέν άπολιπεϊν τβ βασιλεία, έγραψε τοις έπΐ τών

πόλεων διατεταγμένοις άναζητήσασι τούς υίούς χαΐ τάς -&υγα-

τέρας τών ύπ' αύτοΰ Μαχεδόνων άνηρημένων, είς φυλαχήν άπο-

&έσ&αι, μάλιστα μεν φέρων έπΐ τούς περί "Λδμητον χαΐ Πύρ- 9

20 ριχον χαΐ Σάμον χαΐ τούς μετά τούτων άπολομένονς' άμα δέ 10

τούτοις συμπεριέλαβε χαΐ τούς άλλονς άπαντας, δσοι χατά βασι-

λιχόν πρόσταγμα τοΰ ζην έστερή&ησαν, έπιφ&εγξάμενος, ώς ρ.ιβο βΑ

φασι, τόν στίχον τοντον' Βοί88'

νήπιος δς πατέρα χτείνας υίούς χαταλείπει.

25 όντων δέ τών πλείστων έπιφανών διά τάς τών πατέρων παρα- 11

γωγάς, έπιφανή χαΐ τήν τούτων άτυχίαν σννέβαινε γίνεσ&αι χαΐ

παρά πάσιν έλεεινήν. τρίτον δ' ή τύχη δράμα χατά τόν αύτόν 12

οοά. Ράτ. (βί 8ν.χά.) 1 ώς — 3 νπάρχοντας: 8ιιίά. ν. Δίχης όφ&αλμός
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2 8. ϊατι τις δίχης — νπάρχοντας: 8πϊά. ν. ϊατι τις δίχης 2 εστι δπϊά.

ν. Δίχης όφ&., έστι Ρ, ϊατι τις 8πϊά. ν. ϊατι τις δίχης δει οπι. 8πϊά. ηίτοςηβ

Ιοοο 3 νπάρχοντας: άβ8. 8ηϊά. πίΓοςςηβ Ιοοο 4 ϊννοιαν να, εννοιαν (β.

βρϊΓ. βί &οο.) μέλλον τα\ 8 ίε &άά. 7α &ραχών 11 άνααπαατών Ρ, οοττ.

ΒβΙΛβΓ 13 β. ών — έγίνοντο χατ αντοϋ: &ηϊά. ν. &εοχλντήσαντβς

15 6 δε βονλη&είς— 16 τξ βασιλεία: 8ηϊά. ν.νποχα&έσ&αι 16 άπολείπειν

8ηϊά. τξ βασιλεία 8πϊά. (ίη ηιι» νοοβ άββϊηϊί), τήι βαοιλέωσ Ρ 19 πνρ-

ρϊχον Ρ, οογτ. Ιι. ϋϊηάοΓί 20 — 24 οί. δαϊά. ν. Φίλιππος 6 Μαχεδών

βί ν. νηπιο ς 23 γα στίχον] δίαβίηϊ 24 χαταλίπει

αηαιά. 1 έξέλιπεν να 4 παρέστησαν ΒβΙΛβΓ 7 μεν αηΐβ ε& ιΙβ1

ΒβΙΛβΓ 13 γίνεσ&αι (την παραλίαν) ΒβΙίΙίβΓ 16 (προς) την βααιλείαν

ΒΤ¥ 25 προαγωγός ^β88βΙϊη^
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ΕχοειρΤ& άβ νϊΓίηΐϊΙιαβ βί νίίϋβ

13 χαιρόν έπεισήγαγεν τό χατά τούς υΙούς, έν ψ των μέν νεανίσχων

άλλήλοις έπιβουλευόντων, της δ' άναφοράς περί τούτων έπ'

αντόν γινομένης, χαΐ δέον διαλαμβάνειν πότερον δεϊ γίνεσ&αι

τών νίων φονέα χα ι πότερον αύτών δεδιέναι μάλλον χατά τόν

έξής βίον, μή γηράσχων αύτός πά&η τό παραπλήσιον, έστροβεϊτο

14 νύχτωρ χαΐ με&' ήμέραν περί τούτων διανοούμενος. έν τοιαύταις

ρ. 121 να δ' οϋσης άτυχίαις χαΐ ταραχαις της αύτοΰ ψυχής, τίς ούχ άν

είχότως ύπολάβοι &εών τινων αύτψ μηνιν είς τό γηρας χατα-

15 σχήψαι διά τάς έν τψ παραγεγονότι βίψ παρανομίας; τοΰτο δ'

έτι μάλλον έσται δήλον έχ των έξης $η&ησομένων. ΖΗΤΕΙ ΕΝ 10

ΤΩΙ ΠΕΡΙ ΠΛΡΛ40ΞΩΝ.

ο. άε 8βηί. 82. "Οτι Φιλοποίμην, ό των Άχαιων στρατηγός, άνήρ ήν

Βοί88.6 τν>ν χατ' όρετήν πρό τον ούδενός δεύτερος, της τύχης μέντοι

7 γ' ήττων. μετά δέ τοΰτον Λνχόρταν, δς ήν ούδέν ήττων τούτον.

83. Ότι Φιλοποίμην τετταράχοντα έτη σννή&ως φιλοδο- 15

ξήσας έν δημοχρατιχψ χαΐ πολυειδεϊ πολιτεύματι, πάντη πάντως

9 διέφυγε τόν τών πολλων φ&όνον, τό πλεϊον ού πρός χάριν, άλλά

μετά παρρησίας πολιτευόμενος' δ σπανίως άν εϋροι τις γεγονός.

84. "Οτι 'Λννίβας έπταχαίδεχα έτη μείνας έν τοις ύπαί&ροις

χαΐ πλείστοις άλλοφύλοις χαΐ έτερογλώττοις άνδράσι χρησάμενος 20

πρός άπηλπισμένας χαΐ παραδόξονς έλπίδας ύπ' ον&ενός οϋτ

έ7ΐεβουλεύ&η τό παράπαν οΰτ' έγχατελείφ&η ύπό τών συστρα-

τευομένων.

82 Ρο1}'1>. XXIII 12, 3. 7 83 Ρο1?1>. ΧΧΠΙ 12, 8-9 84 Ρο1?1>.

ΧΧΠΙ 13, 2

ωά. Ράτ. 10 των εξι]ς Ύα, βναηπϋ ϊα Ρ 13. 14 χατ' άρετήν βί μετά

δε τοντον 7α (χατ' άρετι)ν βί1&πι βχο. άβ ββηί. 1. 1.), ηηηο ϊη Ρ ραβηβ βν&ηϊά&

&β£Γβ άίβρβχί 14 λνχόρταν (βίο) 21 8. οντεπεβονλεύ&η, ββά τυ ϊ. γ.

Generated on 2013-12-12 20:44 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

22 οντέγγεχατελείφ&η

οοά. ΡοΙφο. 13 πρό αντού* βχο. άβ ββηί. (δηίά»β ν. Αννίβας1, ςηαβ

£1β8βα εχ αΙϊο ΐίΐη1ο Οοηβίαηΐ,ίηϊ»ηο βιιπιρία ββί) 20 πλείοτοις — άνδράσι] πλεϊ-

οτοις άνδράαιν άλλοφύλοις* 21 έλπίδας] ίπιβολάς 21 8. οντ' έπεβ.—

οντ' οτα*

βηιβηά. 3 ποτέρον Κβίβ1ίβ 9 προγεγονότι Κβίβ1ίβ 14 μετά δε τοντον

Δνχόρτας να, μετά δε (δ' ΒΨ) είλοντο Λνχόρταν ΚηβϋίβΓ, βοΙο^αΓίιπη οογ-

Π£βηΐβ8 ίδ οννεχώς Τα

ΐάο§. 12 8. ανηρ — δεύτερος ρΓο άνήρ γενόμενος ονδενός των πρό τον

χατ' άρετήν δεύτερος 14 ροδί γ' ηττων πιη1ΐ& οω., οί. βχο. άβ ββηί. 19 οτι —

επταχαίδεχα ρΓο επταχ. γάρ ροβί νπαί&ροις οτα. πλεϊοτά τ' ΐθνη χαΐ βάρ-

βαρα διεξελ&ών 20 ροβί χρη&άμενος ομ. αννεργοϊς 22 έγχατ. — ονατρ. ρΓο

εχοναίως έγχατ. των απαξ αύτψ χοινωνησάντων χαϊ δόντων εαυτούς είς χεϊρας

β Ρο17Ι>. XXIII, 10, 13 - XXIV, 7, 7.

173

85. "Οτι Πόπλιος φιλοδοξήσεις έν άριστοχρατιχφ πολιτεύματι

τηλιχαύτην περιεποιήσατο παρά μεν τοις δχλοις εννοιαν παρά

δέ τω σννεδρίψ πΙβτιν, ώσζ' έν μεν τφ δήμψ χρίνειν τινός 2

έπιβαλλομένον χατά τά 'Ρωμαίων έ&η, χαΐ πολλά [μεν] χατηγορή-

5 σαντος χαΐ πιχρ&ς, άλλο μεν ού&εν (ϊπε προελ&ών, ούχ έφη δέ 3

πρέπον είναι τφ δήμψ τών 'Ρωμαίων ού&ενός άχούειν χατη-

γορονντος Ποπλίον Κορνηλίον Σχιπίωνος, δι δν αύτήν τήν τοΰ

λέγειν έξουσίαν έχουσιν οί χατηγορονντες. ών άχούσαντες οί 4

πολλοί παραχρήμα διελΰ&ησαν πάντες έχ τής έχχλησίας, άπολι-

10 πόντες τόν χατηγοροΰντα μόνον.

86. "Οτι χατά τονς αύτούς χαιρούς ήν τις έν τβ Λαχεδαίμονι

Χαίρων, δς έτύγχανε τφ πρότερον ετει πεπρεσβενχώς είς τήν

'Ρώμην, άν&ρωπος άγχίνους μεν χαΐ πραχτιχός, νέος δέ χαΐ

ταπεινός χαΐ δημοτιχής αγωγής τετενχώς. ούτος όχλαγωγών χαΐ 2ρ.ί22ίΌ

15 χινήσας δ μη&είς έτερος έ&άρρει, ταχέως περιεποιήσατο φαντα-

σίαν παρά τοις πολλοΐς. χαΐ τό μεν πρώτον άφελόμενος τήν 3

χώραν, ήν οί τύραννοι συνεχώρησαν ταις ύπολειφ&είσαις τών

φυγάδων άδελφαις χαΐ γνναιξί χαΐ μητράσι χαΐ τέχνοις, ταντην

διέδωχε τοις λεπτοις είχβ χαΐ άνίσως χατά τήν Ιδίαν έξουσίαν.

20 μετά δέ ταΰτα τοις χοινοις ώς Ιδίοις χρώμενος έξεδαπάνα τάς 4

προσόδονς, ού νόμον στοχαζόμενος, ού χοινοΰ δόγματος, ούχ

άρχοντος. έφ οις τινες άγαναχτήσαντες έσπούδαζον χαταστα- 5

&ήναι δοχιμαστήρες των χοινων χατά τούς νόμονς. ό ί1 Χαίρων 6

&εωρων τό γινόμενον χαΐ σννειδώς αύτψ χαχώς χεχειριχότι τά

25 τής πόλεως, τόν έπιφανέστατον τών δοχιμαστήρων Ιάπολλωνίδην

χαΐ μάλιστα δννάμενον έρεννήσαι τήν πλεονεξίαν αύτοΰ, τοΰτον

άποπορευόμενον ήμέρας έχ βαλανείον προσπέμψας τινάς έξεχέν-

τησε. ών προσπεσόντων τοις Άχαιοις, χαΐ τοΰ πλή&ονς άγανα- 7
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χτήσαντος έπΐ τοις γεγονόσιν, έξ αύτής ό στρατηγός όρμήσας χαΐ

85 ΡοΙ^Ι>. ΧΧΙ1Ι 14, 1—4 86 ΡοΙ^^Ι>. XXIV 7

οοά.Ράτ. εί 8υ,ίά. 1—10: 8αίά. ν. IIόπλιος. οντος φιλοό. οβί. 3 μεν

οω. 8ηΜ. 4 μεν Ρ, οω. δπϊά. 6 τψ 'Ρωμαίων όήμψ 8χαά. 11 — ρ. 174,

7: 8πϊά. ν. Χαίρων Λαχεδαιμόνιος, ος έπρέαβεναεν είς την 'Ρώμην, άνηρ

άγχίνονς μεν οβί. 14 όχλαγωγών Ρ, οογγ. Επιββϋ 15 μηδιίς 8ηίά. οοά. ΑΟ

18 φνγάδων] τνράννων 8ηϊά. 20 8. τοϊσ προσόδοισ Ρ 21 τοχαζόμενοσ Ρ

22 8. έφ' οϊς άγαναχτήσαντες χατεοτά&ησαν δοχ. 8ηίά. 24 γινόμενον 8ηϊά.

«>ά. Α 26 χαϊ μάλιστα — τοντον οτα. 8ηίά. 27 8. βαλανεϊον έξεχέντησε·

τον δε πληθονς οβί. 8ιιϊά. 29 ίξ αντής βί όρμήσας χαϊ οπι. 8πϊά.

βτηεηά. 4 έπιβαλομέιον ΒβΙΛβΓ 25 βί ρ. 174, 2 Άπολλωνίδαν ΒΨ

27 ίξεχέντησεν ΒΤν

174 ΕχοβΓρίΑ άβ νϊΓίπίΛηβ βί τίΐϋβ

παραγενόμενος είς τήν Λαχεδαίμονα τόν τε Χαίρωνα παρήγαγεν

είς χρίσιν ύπέρ τοΰ φόνον τοΰ χατά τόν Άπολλωνίδην χαΐ χατα-

8 χρίνας έποίησε δέσμιον, τονς τε λοιπούς δοχιμαστήρας παρώξννε

πρός τό ποιεϊσ&αι την ζήτησιν τών δημοσίων άλη&ινήν, φρον-

τίσαι δέ χαΐ περί τον χομίσασ&αι τάς ονσίας τονς των φυγάδων 5

άναγχαίονς πάλιν, άς ό Χαίρων αύτών άφείλετο βραχεϊ χρόνψ

πρότερον.

87. "Οτι Φιλοποίμενα χαΐ Άρίσταινον τούς Άχαιούς σννέβη

1 οντε την φύσιν ύμοίαν σχεϊν οϋτε τήν αϊρεσιν της πολιτείας. ήν

γαρ ό μέν Φιλοποίμην εϋ πεφνχώς πρός τάς πολεμιχάς χρείας 10

χαΐ χατά τό σώμα χαΐ χατά τήν ψυχήν, ό δ' έτερος πρός τά

3 πολιτιχά των διαβονλίων. τη <5' αΐρέσει χατά τήν πολιτείαν

τοντο διέφερον άλλήλων. της γάρ 'Ρωμαίων ύπεροχής ήδη τοις

'Ελληνιχοις πράγμασιν έμπλεχομένης όλοσχερως χατά τε τούς

4 Φιλιππιχούς χαι τούς Ιάντιοχιχούς χαιρούς, Άρίσταινος ήγε τήν 15

ρ. 125 να άγωγήν της πολιτείας οϋτως ώστε πάν τό πρόσφορον 'Ρωμαίοις

5 έξ έτοίμον ποιεϊν, ένια δέ χαΐ πρίν ή προστάξαι έχείνονς. έπει-

ράτο μέντοι γε τών νόμων έχεσ&αι δοχεϊν χαΐ τήν τοιαύτην

έφείλχετο φαντασίαν, εϊχων, όπότε τούτων άντιπίπτοι τις προ-

6 δήλως τοις ύπό 'Ρωμαίων γραφομένοις. ό δέ Φιλοποίμην, δσα 20

μέν εΐη τών προχαλονμένων άχόλου&α τοις νόμοις χαΐ τβ

7 συμμαχία, πάντα συγχατηνει χαΐ σννέπραττεν άπροφασίστως, δσα

δέ τούτων έχτός έπιτάττοιεν, ούχ οϊός τ ήν έ&ελοντήν σνννπα-

χονειν, άλλά τάς μεν άρχάς έφη δεϊν δίχαιον ήγεϊσ.&αι, μετά

8 ταΰτα πάλιν άξιοΰν' εί δέ μηδ' οντως πεί.&οιεν, τέλος οίον 25

έπιμαρτνρομένονς εϊχειν χαΐ τότε ποιεϊν τό παραγγελλόμενον.

87 Ρο^Ι>. XXIV 11 ΒΤΥ (13 ΗηΙΐδοη)

οοά.Ράτ. βί 8πίά. 1 την βί τε οπι. 8ηϊά. λαχεόαίμονοσ Ρ 8—26: δπίά.

ν. 'Ίρίσταινο ς' Φιλοποίμην χαΐ Άρίσταινος οι Άχαιοί συνέβησαν ού την
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φύσιν μίαν σχεϊν οβί. 8 φιλοποιμενα (β. αοο.) Ρ 11 το βί τήν οτα. δπίά.

11 8. χαπολιτιχά Ρ, 8βά απολ. ί. γ., τά πολιτιχά χαϊ λογιχά 8ηϊά. 15 τονς οπι.

δη1ά. Άριαταϊνετος 8ηϊά. 16 άγωγην 8πϊά., γωγην Ρ ροβί πρόσφορον

&άά. μεν 8ηϊά. 23 ούχ — αννυπαχούειν. δ ιι ί ά. ν. ούχ οίος τ' εΐμ'

έ&ελοντής 8ηϊά. πίτοςηβ Ιοοο

εηιβηά. 13 τούτω ϋΓβίηηβ 15 ο μεν αηίβ Άρίαταινος &Αά. \]τήηη&

17 'χείνονς Ηη1ίβοΙι 19 τι ϋηίηυβ 21 παραχαλουμένων ΒαΪΑλ 2ί δί-

χαιον ηγιϊα&αι] διχαιολογεϊσ&αι ϋΓβίηιι8

εάο<). 8 8. (τι — συνέβη ούτε] βοΙο^αΓϋ ηιαηηπι β^ηονίΐ ΒΤν

β Ρο1?1>. XXIV, 7, 7 -XXV, 3, 9. 175

88. "Οτι Περσεύς άνανεωσάμενος τήν φιλίαν τήν πρός 'Ρω-

μαίους εύ&έως έλληνοχοπεϊν έπεβάλετο, χαταχαλών είς τήν Μαχε-

δονίαν χαΐ τούς τά χρέα φεύγοντας χαΐ τούς πρός χαταδίχας

έχπεπτωχότας χαι τούς έπΐ βασιλιχοις έγχλήμασι [Μαχεδονίαν]

5 παραχεχωρηχότας. χαΐ τούτων έξετί&ει προγραφάς εις τε Λήλον 2

χαΐ Λελφούς χαΐ το της Ιτωνίας 'ί&ηνας Ιερόν, διδούς ού

μόνον τήν άσφάλειαν τοις χαταπορενομένοις, άλλά χαΐ των

ύπαρχόντων χομιδήν, άφ' ών έχαστος έφυγε. παρέλυσε δέ χαΐ 3

τούς έν αύττ] τβ Μαχεδονία τών βασιλιχών όφειλημάτων, όφήχε

ίο δέ χαΐ τούς έν ταις φυλαχαις έγχεχλειομένονς έπΐ βασιλιχαις

αίτίαις. ταΰτα δέ ποιήσας πολλούς έμετεωροδοχών χαλάς έλ- 4

πίδας ύποδειχνύναι πάσι τοις Έλλησιν έν αντφ. έπέφαινε δέ 5

χαΐ χατά τήν έν τψ λοιπφ βίψ προστασίαν τό τής βασιλείας

άξίωμα. χατά τε γάρ τήν έπιφάνειαν ήν ίχανός χαΐ πρός πάσαν 6

15 σωματιχήν χρείαν τήν διατείνονσαν είς τόν πραγματιχόν τρόπον

εϋ&ετος, χατά τε τήν έπίφασιν είχεν έπισχύνιον χαΐ τάξιν ούχ

άνοίχειον τής ήλιχίας. έπεφεύγει δέ χαι τήν πατριχήν άσέλγειαν 7

τήν τε περί τάς γυναϊχας χαΐ τήν περί τούς πότονς. χαΐ τά μέν 8

προοίμια τής Περσέως αρχής τοιαύτην έχει διά&εσιν.

20 89. "Οτι Φίλιππος ό βασιλεύς, δτε μεν ηύξή&η χαΐ τήν ρ,ιχνα

χατά τών Ελλήνων έξονσίαν έλαβε, πάντων ήν άπιστότατος χαΐ

88 Ρο1}'Ι>. XXV 3, 1—8 89 Ρ0Ι71>. XXV 3, 9. 10

α>ά. Ρβιγ. ίί 8ηΐά. 1 —19: 8ηίά. ν. IIερσεύς, οντος άνανεωαάμενος

οβί. 1—8 ΙΊρυγε: 8ηϊά. ν. χαταχαλών 6 δε IIερσεύς άνανεωσάμενος οβί.,

άβηίςηβ ίηϊπιυη βο1ο^αβ πβςηβ &ά έπεβάλετο, οπιϊδβο ΐ&πιβη ίΐ'θί'ως, Γβρβίίί ν.

δημοχοπεϊν 1 τήν πρός ^Ρωμαίονς φιλίαν 8ηϊά. οππιίΙιιιβ ΐιϊβπβ Ιοοίβ

2 ελληνοχοπήν Ρ χατάβαλών Ρ 3 χαταόΊχησ Ρ 4 Μαχεδονίαν Ρ, οπι.

8ηϊθ. ηίτοςαβ Ιοοο, άβ1. Κβίβ1ίβ 5 προγραφας 8ηϊά. αίτοηηβ Ιοοο, | προσ

γραφάο Ρ 6 χαϊ τό — Ιερόν οω. δπϊά. πίτοςιιβ Ιοοο τ^ς αιτωνίαα ά\θή-
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νασ Ρ, οογγ. Ρα δ χαϊ οω. 8ηϊά. 11 πολλούς [έμετεωροδοχών Ρ, πολλοίς

πολλάχις μετεωροδοχών δπϊά. 12 αντψ ΒβΙΛβΓ, αύτω 8ηϊά., αντώι (8. βρίΓ.) Ρ

13 λοιπιΰ βίω) πολέμω 8ηϊά. 19 τής IIερσέως άρχής] αντοϋ 8αίά. εαχε

δπϊά. διά&εσιν: άββ. 8πί<1.

ετη&ιά. 11 πολλονς έμετεώριαε, δοχών 8ο)πνβϊ^Ιι&βιι8βΓ 19 είχε 7α

βοΙοί). 18 ροβί πότονς ηοηηη11α οω., οί. ΑΛβηαβηβ 10 ρ. 445(1: χατ' ονδέν

γαρ τον πατέρα Φίλιππον ίμιμήσατο (βο. ΙΙερσεύς), ούτε γάρ περί γνναϊχας

έσπονόάχει, ούτε φίλοινος ην, χαϊ ού μόνον αύτος μέτριον επινε δείπ-

νων, άλλά χαϊ οί ουνόντες αύτω φίλοι, ως ιστορεϊ Πολύβιος, φκτα

Ιοοηπι Ιιπο ΓβΐΐηΙίΐ να αάη. ρ. 22 8.

176 ΕχοβΓρία άβ ν1Γίηΐιβηϊ βί νίίϋβ

παρανομώτατος, δτε δέ πάλιν τά της τύχης άντέπνευσε, πάντων

10 μετριώτατος. έπεί δέ τοις δλοις πράγμασιν έπταισε, πρός πάν

τό μέλλον άρμοζόμενος έπειράτο χατά πάντα τρόπον σωματο-

ποιεϊν την αύτοΰ βασιλείαν.

Λόγος χζ'. 5

90. ηΟτι ά Κότυς ήν άνήρ χατά τήν έπιφάνειαν άξιόλογος

2 χαΐ πρός τάς πολεμιχάς χρείας διαφέρων, έτι δέ χαΐ χατά τήν

3 ψυχήν πάντα μάλλον ή Θράξ' χαΐ γάρ νήπτης νπήρχε χαΐ

πραότητα χαΐ βά3ος ύπέφαινεν έλευ&έριον.

91. "Οτι Πτολεμαϊος ό στρατηγός ό χατά Κύπρον ονδαμως 10

2 ΛΙγνπτιαχός γέγονεν, άλλα νοννεχής χαΐ πραχτιχός. παραλαβών

γάρ τήν νήσον έτι νηπίον τοΰ βασιλέως ΰντος έγίνετο μεν έπι-

μελως περί σνναγωγήν χρημάτων, έδίδον δ' άπλώς ούδέν ούδενί,

χαίπερ αίτούμενος πολλάχις νπό τών βασιλιχων διοιχητών χαΐ

3 χαταλαλούμενος πιχρώς έν τψ μηδέν προίεσ&αι. τον δέ βασι- 15

λέως είς ήλιχίαν παραγεγονότος σνν.&εΐς πλή&ος ίχανόν χρημάτων

4 έξαπέστειλεν, ώστε χαΐ τόν Πτολεμαϊον αύτόν χαΐ τούς περί

τήν αύλήν εύδοχήσαι τβ πρότερον αύτοΰ συστολβ χαΐ τφ μηδέν

προιεσ&αι.

92. "Οτι Κέφαλος ήχεν έξ Ηπείρον, έχων μέν χαΐ πρότερον 20

ήδη σύστασιν πρός τήν Μαχεδόνων οίχίαν, τότε δέ διά τών

πραγμάτων ήναγχασμένος αΐρεϊσ&αι τά τοΰ Περσέως. ή δ' αίτία

2 τοΰ συμβαίνοντος έγένετο τοιαύτη. Χάροψ ήν Ηπειρώτης, άνήρ

τάλλα μέν χαλός χάγα&ός χαΐ φίλος 'Ρωμαίων, δς Φιλίππον τά

χατά τήν Ήπειρον στενά χατασχόντος αιτιος έγένετο τον Φίλιπ- 25

πον μέν έχπεσεϊν έχ της Ή7τείρου, Τίτον δέ χαΐ της Ήπείρον

ρ. ι» Κα 3 χρατήσαι χαΐ τών Μαχεδόνων. οϋτος υίόν έσχε Μαχατάν, οί

90 Ρο1?1>. XXVII 12 91 Ρο1}7Ι>. XXVII 13 92 Ρ0Ι71>. ΧΧΥI I 15

οοά. Ρεϊτ. (βί 8ητά.) 4 αντον ϋϋοΐίΜι&., αντον 5 λοΓ χζ' ίη πιεγ£. βίη.

Generated on 2013-12-12 20:52 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

6 — 9: 8τπά. τ. Κότνς. άνηρ ήν χατά την οβί. 7 χαΐ &ηίβ χατίζ &άά.

8ηΜ., οω. Ρ 8 ψυχήν 8ηΜ., τνχην Ρ &ράξ Ρ 9 πραότητα Ρ &βύ#Γ-

ρον 8ηίιί. οοά. Αν 10 ΙΙτολεμαϊος στρατηγός χατά Κύπρον ος ονόαμιΰς

οβί. — 19: 8αϊά. ν. IIτολεμαίος ?1 10 16 Ιχανόν δαϊά. (βί βχ βο να),

ϊχανών Ρ 17 αντον οπι. 8ηϊά. 18 τψ Τα 8πΜ. οοά. Α (ηί νϊάβίηΓ), τό Ρ

19 προίεσθαι: άββ. 8ηίά. 22 αίρεϊσ&αι, 8βά ρπηβ αι I. Γ. 23 ηπειριϋ-

τησ, βί ίη ββςαβηϋΙίιιβ &ηί ηπ. ο. βρϊΓ. ωρ. &αί ηπ 8. βρϊΓ.

ΐηκηά. 15 ίν] έπΐ ΚβίβΙίβ

β Ροϊγ\>. XXV, 3, 9 — XXVII, 15, 14. 177

Χάροψ έγένετο. τούτον άντίπαιδα χατά τήν ήλιχίαν όντα τον 4

πατρός μεταλλάξαντος δ Χάροψ μετά τής χα&ηχούσης προστα-

σίας είς τήν 'Ρώμην άπεστειλε χάριν τον χαΐ τήν διάλεχτον χαΐ

τά γράμματα τά 'Ρωμαϊχά μα&εϊν. τοντο τό μειράχιον πολλοίς 5

δ σύνη&ες γεγονός έπανήλ&ε μετά τινα χρόνον είς τήν οίχείαν.

δ μεν οϋν πρεσβύτερος Χάροψ μετήλλαξε τόν βίον. τό δέ 6

μειράχιον μετέωρον δν τβ φύσει χαΐ πάσης πονηρίας έμπλεων

έχορωνία χαΐ παρετρίβετο πρός τούς έπιφανεϊς άνδρας. τάς μέν 7

οϋν αρχάς ούδείς ήν αύτοΰ λόγος, άλλ' οί προχατέχοντες χαΐ ταις

10 ήλιχίαις χαΐ ταις δόξαις, οί περί τόν Άντίνονν, έχείριζον τά

χοινά χατά τάς αντών γνώμας. τοΰ δέ πολέμον τοΰ Περσιχον 8

συστάντος, εύ&έως διέβαλλε τό μειράχιον τούς προειρημένους

άνδρας πρός 'Ρωμαίονς, αφορμβ μεν χρώμενον τγ] προγεγενη-

μένη συστάσει των ανδρών πρός τήν Μαχεδόνων οίχίαν, χατά δέ 9

15 τό παρόν πάντα παρατηρονν χαΐ πάν τό λεγόμενον ή πραττό-

μενον νπ' αύτών έπΐ τό χεϊρον έχδεχόμενον χαΐ τά μέν άφαιρονν

τά δέ προστι&έν έλάμβανε πι&ανότητας χατά των άν&ρώπων.

δ δέ Κέφαλος, τάλλά Λτε φρόνιμος χαΐ στάσιμος άν&ρωπος, χαΐ 10

χατά τούς χαιρούς τούτονς έπϊ της άρίστης ύπήρχε γνώμης.

20 εύχόμενος γάρ ηΰξατο τοις &εοις μή συστήναι τόν πόλεμον 11

μηδέ χρι&ήναι τά πράγματα' πραττομένον δέ τοΰ πολέμον τά 12

χατά τήν συμμαχίαν έβούλετο δίχαια ποιεϊν 'Ρωμαίοις, πέρα δέ

τούτον μήτε προστρέχειν άγεννώς μή&' ύπηρετεϊν μηδέν παρά τό

δέον. τον δέ Χάροπος ένεργώς χρωμένον ταις χατ αύτον δια- 13

25 βολαις χαΐ πασαν παρά τήν 'Ρωμαίων βούλησιν γινόμενον είς

έ&ελοχάχησιν άγοντος, τό μέν πρωτον οί προειρημένοι χατεφρό-

νονν, ούδέν αντοις συνειδότες άλλότριον βουλομένοις ιΡωμαίων.

ώς δέ τούς περί τόν Ίππόλοχον χαΐ ΝΙχανδρον χαΐ Λοχαγόν 14

εϊδον τούς ΛΙτωλούς άναγομένονς είς τήν ιΡώμην άπό τής Ιππο-
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30 μαχίας άλόγως, χαΐ τάς διαβολάς τάς έχ τών περί Λνχίσχον

πεπιστευμένας χατ' αύτών, οίτινες χατά τήν ΛΙτωλίαν τήν αύτήνν>νχ>

αϊρεσιν ήγον τψ Χάροπι, τό τηνιχάδε προιδόμενοι τό μέλλον

ωά. Ράτ. (εΐ 8νίά.) 6 το όί—8 άνδρας: 8πίά. ν. έχορωνία 7 8. έμ-

πλεων έχορωνία 8ηίά. (βί βχ βο να), εμπλεον έν χορωνία Ρ 8 άνόρας. άβ8.

8ηϊά. 11 αύτών 22 πέρα Υα, παρα (β. εοο.) ΤΑ μήτε ΒβΙΛβι', μη όε (Β. αοο.)

25 παααν (8. αοο.) 27 αντοϊσ 30 περί να, πιρι περί (β. αοο.) 31 την

(ρπυβ) να, τάσ αντην να, αύτών 32 προϊόόμενοι ΒβΉβΓ, προειόόμενοι

ετηεηά. 9 προανέχοντες Επιββΐί, προέχοντες δοΙπτβϊ^Ιι&βΠ8βΓ 20 αρχό-

μενος Ηηίίβο1ι 25 πάσαν] πάν να ϊ. ω., πάν τό δοΙπνβΪ£ίιαβιι8βΓ 27 βον-

λενομένοις Εβίβ1ίβ 28 Λόχαγον Ιι. ϋϊπάοΓί

Οοηβίίηίίιώοίιο Εχοβιρίβ Π. ϊ. 12

178 ΕχοβΓρΐ& άβ νϊΓίηίϊΙ>πβ βί νίΐϊίβ

15 έβουλεύοντο περί αντών. έδοξεν οϋν αύτοις πάντως πεϊραν

λαμβάνειν, έφ' ψ μή προέσ&αι σφας αύτούς άχρίτως, σώονς δέ

16 είς την 'Ρώμην έπανάγεσ&αι δια τάς Χάροπος διαβολάς. οΰτω

μεν οϋν οί περί τόν Κέφαλον ήναγχάσ&ησαν παρά τάς αντων

προαιρέσεις έλέσ&αι τα τον Περσέως. 5

93. "Οτι οί περί Θεόδοτον χαΐ Φιλόστρατον έποίησαν άσεβες

2 πραγμα χαΐ παράσπονδον ομολογονμένως. πυ&όμενοι γαρ τόν

ϋπατον τών 'Ρωμαίων Λϋλον Όστίλιον παραγίνεσ&αι χομιζόμενον

είς Θετταλίαν έπΐ τό στρατόπεδον, χαΐ νομίζοντες, εί παραδοιεν

τόν Λύ'λον τψ Περσεϊ, μεγίστην μεν πίστιν προσενέγχασ.&αι, 10

μέγιστα δ' αν βλάψαι χατά τό παρόν 'Ρωμαίονς, έγραφον τψ

3 Περσεϊ σννεχως έπισπεύδειν. ό δέ βασιλεύς έβούλετο μέν έξ

αύτής προάγειν χαΐ συνάπτειν, τών <5έ Μολοττων χατά τόν ίιέψον

ποταμόν την γέφυραν χατειληφότων έχωλύετο της όρμής χαι

4 πρώτον ήναγχάζετο διαμάχεσ&αι πρός τούτονς. σννέβη δέ τόν 15

Λϋλον είς τονς Φανοσεις παραγενόμενον χαταλΰσαι παρά Νέσ-

τορι τφ Κρωπίψ χαΐ παραδοΰναι χα&' αντον τοις έχ&ροις χαι-

ρόν όμολογούμενον' (δν) εί μή τύχη τις έβράβευσε πρός τό βέλτιον,

5 ούχ άν μοι δοχεϊ διαφυγεϊν. ννν δέ δαιμονίως πως ό Νέστωρ

τό μέλλον όττευσάμενος έξ αύτής ήνάγχασε μετελ&εϊν είς Γίτανα 20

6 τής ννχτός. χαΐ άπογνούς τήν διά τής Ηπείρον πορείαν άνήχ.&η

χαΐ πλεύσας είς Άντίχυραν έχεϊ&εν έποιήσατο τήν δρμήν είς

Θετταλίαν.

94. "Οτι Φαρνάχης πάντων τών πρό τον βασιλέων έγένετο

παρανομώτατος. 25

95. Ότι "Λτταλος χειμάζων έν Έλατεία χαΐ σαφώς είδώς

93 ΡοΙ?1>. XXVII 16 94 Ρο1?Ι>. XXVII 17 95 ΡοΙ^η. XXVII 18

οοά. Τάτ. 1.4 αντών 2 άχρίτωσ. οώονοδε 8 άνλον (β. βΛο.), τβ. 1ΰ

βί 16 ανλον (β. βρίΓ.) 13 Άψον δοη.τνΜίτη&βη8βΓ, Χω\τον (β. αοο.) Ρ (ΛωΌν
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να) 18 (ον) &ίά. Γα ί. πι. 19 δοχψ 20 γίτα\να (βίο) Ρ, οί. Κπί8οηβιώι-

ηϊΙίοτ Είτνια 1902, ρ. 4 8 9 8β.

βίΜεηά'. 1 παντος ΟΓοηονϊπβ 2 οωονς δε άβΙ. νβ1 σώονς μεν, άχρίτως

δε οοηϊ. να &άη. ρ. 24, άχρίτως ως τοΰαδε νβί άχρίτονς άνηχόονς τε Κβίβ1ίβ,

άχρίτως οΰτως ωστ> Ηυίίβοη, άχρίτως οπωαδι',ποτ' ΒΤν 10 «ν ροβί μεν

&άά. ΝβΛ>βΓ 16 Φανοτεϊς 7α &άη. ρ. 24 17 τψ ΏρωπΙψ Οτοποτιπβ, τω

Ενρωπίψ νβΙ τω Κεχρωπίψ ΚΓ&8βηβηϊηηίΙίον 1.1. 18 ομολογονμένως να χ. τα.

20 Γίτανα β Ρ Γββίίΐαίΐ ΚΓ&βοηβηϊηηίίίον I 1., ίΐβηι οοιτβχβΓ&ΐ ββά ηαηο βωβη-

άαϋοηβπι ηοη ϊη Ιηοβπι ρΓοΐηΙβΓαΐ Β^Υ (γείτονα να, γείτονος νη1βΌ ροβί 8οη.*βϊ^-

ηαβιι8βππη)

β Ρο1?1>. ΧΧVΠ, 15, 15 —ΧΧVΙΠ, 18.

179

τόν άδελφόν Εύμένη λυπούμενον ώς ένι μάλιστα χαΐ βαρύνοντα

έπΐ τψ τάς έπιφανεστάτας αύτοΰ τιμάς ή&ετήσ&αι νπό τών έν

Πελοποννήσψ διά χοινοΰ δόγματος, έπιχρνπτόμενος δέ πρός

πάντας τήν περί αντόν ύπάρχονσαν διά&εσιν, έπεβάλετο διαπέμ- 2ρ.ί33να

5 πεσ&αι πρός τινας των έν Αχαϊα, σπονδάζων άποχαταστα&ήναι

τάδελφψ δι αΰτοΰ μη μόνον τάς άνα.-9-ηματιχάς, άλλά χαΐ τάς

έγγράπτονς τιμάς. τοΰτο δ' έποίει πεπεισμένος μεγίστην μέν 3

άναχινών ταύτην (τήν) χάριν προσενέγχασ&αι, μάλιστα δ' άν τό

φιλάδελφον χαΐ γενναϊον της αύτοΰ προαιρέσεως έναποδείξασ&αι

10 τοις "Ελλησι διά ταύτης της πράξεως.

96. "Οτι οί Κρήτες άνάξιον χατά τόν χαιρόν τοΰτον έποί-

ησαν πραγμα δεινόν χαΐ παράσπονδον άμολογουμένως. χαίπερ 2

πολλων τοιούτων γενομένων χατά τήν Κρήτην, δμως έδοξεν

ύ7ΐεραίρειν τήν συνή&ειαν τό τότε γενόμενον. ύπαρχούσης γάρ 3

15 αύτοις ού μόνον φιλίας, άλλά συμπολιτείας πρός Άπολλωνιάτας

χαΐ χα&όλον χοινωνίας πάντων των έν άν&ρώποις νομιζομένων

διχαίων, χαΐ περί τούτων χειμένης ένόρχον σνν&ήχης παρά τόν

ζίία τόν Ιδαίον, παρασπονδήσαντες τονς 'Λπολλωνιάτας χατε- 4

λάβοντο τήν πόλιν, χαΐ τονς μεν άνδρας χατέσφαξαν, τά δέ

20 νπάρχοντα διήρπασαν, τάς γυναϊχας χαΐ τά τέχνα χαΐ τήν πόλιν

χαΐ τήν χώραν διανειμάμενοι χατεϊχον.

Λόγος χη'

97. "Οτι Άντίοχος ό βασιλεύς ήν χαΐ πραχτιχός χαΐ μεγαλ-

επίβολος χαΐ τον της βασιλείας όνόματος άξιος, πλήν τών χατά

25 τό Πηλούσιον στρατηγημάτων.

96 Ρο1?1>. XXVIII 14 97 Ρο1?1>. XXVIII 18

οοά. Ράτ. 6 Λ' αντοί ΒΤΥ, δι αύτον\ Ρ, ν. Βίν ρπιβί. νυί. IV βά. Ρο1?1>.

ρ. XV8. 7 έγράπτονσ 8 (την) &άά. Κβίδίίβ 9 κι>]τον 11 έποί\οαν
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15 αντοϊα (βίο) Ρ (ηΙβπι οοηί. ΚείβΙίβ, αντης 7α νη1£ο) 18 ϊ\όαϊον (β. 8ρϊΓ.)

22 λογ 'χ~η Ρ»

εηιεηά. 1 βαρννόμενον ΊΙεϊ&ίε 2 νπό] παρά Βίν 3 έπιχρνπτόμινον

8ο1πνβϊ^η»βη8βΓ 8 άναχινών] αν έχείνψ 7α ί. πι. 11 Κρήτες] Κυδω-

νιαται Κρήτες δοΙηνβί^η&βιιββϊ οο11. Ώίοά. 30, 13, Κνδαινιάται (άβίβίο Κρήτες)

ΒβΙΛβΓ άνάξιον άΑ. ϊάβπι (Κρήτες άνάξιον ρΓο Κνδωνιάται βοΙο^απο νϊάβη-

ίιιΓ άβ1>βπΙ 12 χαίπερ] χαϊ γάρ Κείδ1ίβ, χαίπερ (γαρ) .ΒΤ7 15 ροβί άλλα

λΛΛ. χαι Κβΐβ1ίβ 20 αηΐβ τάς &άά. χαϊ δϋηνβί^η&βηββΓ, ροβί τάς &άά. δ' ε Κβίβίίβ

24 όνόματος] προσχ/,ματος ΒΤΥ

180 ΕχοβΓρί» άβ νίΓίηΐ,ίηπβ βί νίίϊίβ

98. "Οτι φησί Πολύβιος' πρότερον έπιστήσαντες τούς άνα-

γινώσχοντας έπΐ τήν περί Λείνωνος χαΐ Πολυαράτον διάληψιν'

2 μεγάλης γαρ οϋσης της περιστάσεως χαΐ της μεταβολής ού

μόνον παρά τοις 'Ροδίοις, άλλα σχεδόν άπάσαις ταις πολιτείαις,

3 χρήσιμον άν εΐη τό τάς προαιρέσεις τών παρ' έχάστοις πολι- 5

τενομένων έπισχέψασ&αι χαΐ γνώναι τίνες φανήσονται τό χατά

ρ. 134 να λόγον πεποιηχότες χαΐ τίνες παραπεπαιχότες τον χα&ήχοντος,

4 Ινα οί έπιγινόμενοι, ώσανεΐ τύπων έχτι&εμένων, δύνωνται χατά

τάς όμοίας περιστάσεις τά μεν αιρετά διώχειν, τά δέ φενχτά

φεύγειν άλη.&ινως, χαΐ μη περί τόν έσχατον χαιρόν της ζωής 10

άβλεπτοΰντες τό πρέπον χαΐ τάς έν τψ προγεγονότι βίψ πράξεις

δ αύτών ποιώσιν. σννέβαινε τοιγαροΰν τρεις διαφοράς γενέσ&αι

των έμπεσόντων είς τάς αίτίας χατά τόν πρός Περσέα πόλεμον.

6 ών μία μέν ήν των ούχ ήδέως μέν όρώντων χρινόμενα τά όλα

χαΐ τήν τής οίχουμένης έξουσίαν ύπό μίαν άρχήν πίπτουσαν, 15

ούτε δέ συνεργούντων οϋτ' άντιπραττόντων άπλώς 'Ρωμαίοις

ούδέν, άλλ' οίον έπιτετραφότων τβ τύχη περί τών άποβησομένων'

1 έτέρα δέ των ήδέως όρώντων χρινόμενα τά πράγματα χαΐ βονλο-

μένων νιχάν τόν Περσέα, μή δνναμένων δέ σννεπισπάσ&αι τους

Ιδίονς πολίτας χαΐ τούς όμοε&νεϊς πρός τήν αντών γνώμην' 20

8 τρίτη δέ χαΐ τών συνεπισπασαμένων χαΐ μεταρριψάντων τά

7 πολιτεύματα πρός τήν Περσέως συμμαχίαν. πως οϋν έχαστοι

2 τούτων έχείρισαν τά χα&' αντούς σχοπεϊν πάρεστιν. μετέρριψαν

πρός Περσέα τό των Μολοσσών έ-9νος 'Λντίνους χαΐ Θεόδοτος

3 χαΐ Κέφαλος μετ' αύτων * * * των άντιπεσόντων ταις έπιβολαις 25

αύτών όλοσχερώς, χαΐ περιστάντος τον χινδύνον, χαΐ συνεγγί-

ζοντος τοΰ δεινον, πάντες όμόσε στήσαντες τοις παροΰσιν άπέ'

4 &ανον γενναίως. διόπερ άξιον έπαινεϊν τούς άνδρας έπΐ τψ μή

98 ΡοΙνΙ>. XXX 6—9
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οοά. Ρβίτ. 1 φη 1 τίνεα π βί χοντοσ νοοίβ χα&ι'/χοντος βναηπβππιί

8 έπιγινόμενοι να, έπιγενόμενοι τύπων να, τύπον 9 περι νοοίβ περι-

στάσεις βναηηβππιί 10 &ινώα νοοίβ άλη&ινώς βν»ηπβππιΐ 11 έπο νοοίβ

πρέπον βν&ηηβππιί 17 έπΐ τετραφότων 25 αντών ] των

εηιβηά. 12 αντών ποιώσιν] άδοχίμους &άά. να αάη. ρ. 25, ταντο ποιώσι

Θτοηονϊπβ, αντών μειώαιν Ηη1ίβο1ι, ταντον πά&ωσιν ΒΤν 24 Μολοττών

Ιι. ϋίηάοΓί 25 αντών'(θΊ των πραγμά)των άντιπ. Κβίβ&β 27 στήσαν-

τες] χωρήσαντες Κβίβίίβ, ανατάντες δο1πνβίρΙί&βπββΓ

εάοα. 1 'ότι — ΙΙολ. &άά. 8 "να — ώσανεΐ] Ιιίαίνβ ερϋοπιαίοΗε εΙϋνηι

ρΓοάηηί: Ηη1ίβοίι

β Ρο1γΙ>. XXX, 6, 1—8, 5. 181

προέσ&αι μηδέ περιιδεϊν σφάς αύτούς είς άναξίαν διά.&εσιν

έμπεσόντας τον προγεγονότος βίον. χαΐ μήν έν Αχαϊα χαΐ παρά 5

Θετταλοις χαΐ Περραιβοις έσχον αίτίαν χαΐ πλείους διά τήν

ήσυχίαν, ώς έφεδρεύοντες τοις χαιροις χαΐ φρονονντες τά Περ-

5 σέως. άλλ' οϋτε λόγον έν τψ μέσψ τοιοΰτον έξέβαλον οντε 6

γράφοντες οϋτε διαπεμπόμενοι προς τόν Περσέα περί τινος

έφωρά&ησαν, άλλά διεφύλαξαν άνεπιλήπτους έαντούς. τοιγαροΰν 7

είχότως οϋτοι χαΐ διχαιολογίαν χαΐ χρίσιν ύπέμενον χαΐ πάσας

έξήλεγχον τάς έλπίδας' ού γαρ έλαττόν έστιν άγεννίας σημεϊον 8ρ'ί37Κα

10 τό μηδέν αύτψ συνειδότα μοχ&ηρόν προεξάγειν έχ τον ζην αντόν,

ποτέ μέν τάς τών άντιπολιτενομένων αναστάσεις χαταπλαγέντα,

ποτέ δέ τήν τών χρατονντων έξουσίαν, τον παρά τό χα&ήχον

φιλοζωεϊν.

Καΐ μήν έν 'Ρόδψ χαΐ Κω χαΐ πλείοσιν έτέραις πόλεσιν 9

15 έγένοντό τινες οί φρονονντες τά Περσέως, οί χαΐ λέγειν έ&άρ-

ρονν περί Μαχεδόνων έν τοις Ιδίοις πολιτεύμασι χαΐ χατηγορεϊν

μέν 'Ρωμαίων χαΐ χα&όλον συνίστασ&αι πρός τόν Περσέα χοινο-

πραγίαν, ού δννη.&έντες δέ μεταρρϊψαι τά πολιτεύματα πρός τήν

τον βασιλέως συμμαχίαν. τούτων δ' ήσαν έπιφανέστατοι παρά 10

20 μέν τοις Κώοις Ίππόχριτος χαΐ Λιομέδων άδελφοί, παρά δέ

'Ροδίοις Λείνων χαΐ Πολυάρατος. ών τίς ούχ άν χαταμέμψαιτο 8

τήν προαίρεσιν; οί πρώτον μέν τούς πολίτας συνίστορας έχοντες

πάντων τών σφίσι πεπραγμένων χαΐ τών είρημένων, έπειτα δέ

τών γραμμάτων έαλωχότων χαΐ πεφωτισμένων χαΐ τών παρά

25 τοΰ Περσέως πρός έχείνους διαπεμπομένων χαΐ τών πρός τόν

Περσέα παρ' έχείνων, άμα δέ χαΐ τών άν&ρώπων νποχειρίων 2

γεγονότων τών διαπεμπομένων παρ' έχατέρων χαΐ πρός έχατέ-

ρους, ούχ οίοί τ' ήσαν εϊχειν ούδ' έχποδών ποιεϊν έαντούς, άλλ'

άχμήν ήμφισβήτονν. τοιγαροΰν προσχαρτερονντες χαΐ φιλο- 3
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30 ζωοΰντες πρός άπεγνωσμένας έλπίδας χαΐ τό δοχονν εϊναι περί

αύτούς τολμηρόν [χαΐ παράβολον άνέστρεψαν, ώστε παρά τοις

έπιγινομένοις μηδ' έσχατον έλέψ χαΐ συγγνώμη τόπον χαταλιπεϊν.

έλεγχόμενοι γάρ χατά πρόσωπον ύπό τών ίδίων χειρογράφων 4

χαΐ τών ύπουργών ού μόνον άτυχεϊν, έτι δέ μαλλον άναισχυντεϊν

35 έδοξαν. Θόας γάρ τις ήν τών πλοιζομένων, δς χαΐ πολλάχις 5

βοά. Ρβίτ. 1 προέ&&αι Ρα, προ * εσθαι 10 αντώι 15 ον τοοίβ έγέ-

νοντο βναηηβΓηηΐ 16 εδό νοοίβ Μαχεδόνων βνβηαβΓηηΐ 21 χαταμέμψαιτο

7α, χαταμέμψατο 22 πρώτον 7α, πρώτοι 28 ονδΐχποδών

βηιεηά. 6 οϋόέ ΒβΙΛβΓ 11 ανατάσεις 0Γοηονϊπβ 31 ανέτρεψαν

Κβίβ1ίβ

182 ΕχοβΓρία άβ νϊΓίηίϊηπβ βί νίΐϋβ

είς τήν Μαχεδονίαν έπεπλεύχει, διαπεσταλμένος νπό τών προει-

6 ρημένων. οϋτος έν τβ μεταβολβ τών πραγμάτων συνειδώς αντφ

τά πεπραγμένα, δείσας άπεχώρησεν είς τήν Κνίδον. των δέ

Κνιδίων αύτόν είς φυλαχήν άπο&εμένων, έξαιτη&είς νπό τών

1 'Ροδίων ήλ&εν είς τήν 'Ρόδον. χάχεϊ διά των βασάνων έλεγχο- 5

ρ. 138 να μενος άν&ωμολογεϊτο χαΐ σύμφωνος ήν πασι τοις έχ τών αίχ-

μαλώτων γραμμάτων συν&ήμασιν, δμοίως δέ χαΐ ταις έπιστολαϊς

ταις παρά τε τον Περσέως άποστελλομέναις πρός τόν Λείνωνα

8 χαΐ παρά τούτων πρός έχεϊνον. έξ ών &αυμάζειν ήν τίνι ποτέ

λογισμφ χρώμενος ό Λείνων προσανείχετο ζην χαΐ τόν παρα- 10

δειγματισμόν νπέμενε τοντον.

9 Πολύ δέ χατά τήν άβουλίαν χαΐ χατά τήν άγεννίαν ό

2 Πολυάρατος νπερέ&ετο τόν Λείνωνα. τοΰ γαρ Ποπλίον προσ-

τάξαντος Πτολεμαίω τψ βασιλεϊ τόν Πολυάρατον άναπέμπειν

είς τήν 'Ρώμην, ό βασιλεύς είς μέν τήν 'Ρώμην ούχ έχρινε 15

πέμπειν, έντρεπόμενος τήν πατρίδα χαΐ τόν Πολυάρατον, είς

δέ τήν 'Ρόδον άποστέλλειν διέλαβε, χάχείνον τοντο παραχαλοΰντος.

3 παραστήσας οϋν λέμβον χαΐ παραδούς αύτόν Λημητρίψ τινί τών

φίλων έξαπέστειλεν. έγραφε δέ χαΐ τοις 'Ροδίοις νπέρ της έχ-

4 πομπής. δ δέ Πολυάρατος προσσχών Φασηλίδι χατά πλονν, χαΐ 20

διανοη&είς άττα δήποτ' οϋν, λαβών &αλλους χατέφυγεν έπΐ τήν

5 χοινήν έστίαν. δν εΐ τις εϊρετο τί βούλεται, πέπεισμαι μηδ' αύ-

τόν έχειν είπεϊν. εί μέν γαρ είς τήν πατρίδα μολεϊν έ7ΐε{Η>μει,

τί .&αλλών έδει; τοντο γαρ προύχειτό πον τοις άγουσιν αύτόν.

6 εί δ' είς τήν 'Ρώμην, χαΐ μή βουλομένον 'χείνον τοΰτ' έδει γενέ- 25

σ&αι χατ' άνάγχην. τί οϋν χατελείπε&' έτερον; άλλος γαρ τόπος

1 δ δεξόμενος αύτόν μετ' άσφαλείας ούχ ήν. ού μήν άλλα τών

Φασηλιτών πεμψάντων είς τήν 'Ρόδον, χαΐ παραχαλούντων χομί-

ζεσ&αι χαΐ παραλαμβάνειν τόν Πολυάρατον, νοννεχώς οί 'Ρόδιοι
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οοά. Ράτ. 2 αντώ 6 άν&ωμολογεϊτο να, άνθομολογεϊτο 10 παρα-

δειγματισμόν να, παραδιγματισμον (8. αοο.) 20 προσοχών 8οίη^βϊ^Ιιαβα8βΓ,

προσχών Ρ, ββά ων ί. Γ. (προσχών να) ΦααηλΙδι χατά πλονν Τα, φαση-

λιόην (β. &οο.) χαταπλονν 21 άτταδηποτούν, οογγ. δο1πνβϊ^Ιι»βιι8βΓ (άττα

όηποτοίν να) 21 &άλλονα, οογγ. ϋϊίΐοηαηα 22 είτισειρετο μη όαντον

(β. &οο.) 24 &άλλων, οογγ. ϋϊάοϋαη» (&άλλων 7α) πον δο1πνβί£^Ιιαβπ-

8βΓ, ποι 26 χαταλείπε βέτερον, οογγ. 8ο1πνβϊ^Ιι&βιι8βΓ (χαταλείπε&' Ετε-

ρον να)

«ηβηά". 8 προς τοις (περϊ) Δείνωνα δοΙι^βϊ^Ιι&βη8βΓ, πρός τόν Δεϊνωνα

(χαϊ IIολνάρατον) ΒΤ7 10 προσανεϊχε τω 8ο1πνβϊ^Ιι&βη8βΓ 13 IIοπι-

λίον να &άη. ρ. 25 22 ηρετο δο1π*βί£Ι>&βη8βΓ μη δυνατόν να, μηδ' (αν)

αντΌν ΒβΙίΙίβΓ 23 σχεϊν Ν»ηβΓ

β Ρο1?1>. XXX, 8, 5—9, 19.

183

διαλαχόντες άφραχτον μέν έξαπέστειλαν τό παραπέμψον, άναλαβεϊν 8

δ' είς τήν νανν έχώλυσαν τόν άρχοντα, διά τό προστετάχ&αι τοις έχ

της Αλεξανδρείας είς Έόδον άποχαταστήσαι τόν άν&ρωπον. πα- 9

ραγενομένης δέ της νεώς είς τήν Φασήλιδα, χαΐ τοΰ μεν Έπιχά-

5 ρονς, δς ήν άρχων της νεώς, ού βονλομένον δέχεσ.&αι τψ πληίψ

τόν άν&ρωπον, τοΰ <ίΙ) Λημητρίον τοΰ προχειρισ&έντος υπό τον 10

βασιλέως διά τήν άναπομπήν, χελεύοντος άνίστασ&αι χαΐ πλεϊν

αύτόν, χαΐ των Φασηλιτών σνν επ ισχυόντων αύτψ διά τό δεδιέναι

μή τις έχ 'Ρωμαίων σφίσι διά ταΰτα μέμψις έπαχολον&ήση, χατα- 11 ρ. ι.*ι να

10 πλαγείς τήν περίστασιν ένέβη πάλιν τόν λέμβον πρός τόν /1η-

μήτριον. χατά δέ τόν άπόπλονν έπιλαβόμενος αφορμής εύχαίρον, 12

προσδραμών χατέφυγε πάλιν είς Καΰνον χάχεϊ παραπλησίως

έδεϊτο των Καννίων βοη.&εϊν. τούτων δέ πάλιν άποτριβομένων 13

αύτόν διά τό τάττεσ&αι μετά 'Ροδίων, διεπέμπετο πρός Κιβυρά-

15 τας, δεόμενος αύτόν δέξασ&αι τβ πόλει χαΐ πέμψαι παραπομ-

πήν. έσχε γάρ άφορμήν πρός τήν πόλιν διά τό τε&ράφ&αι παρ' 14

αύτψ τούς παϊδας Παγχράτους τοΰ τνράννον, των δέ πεισ&έντων 15

χαΐ ποιησάντων τά παραχαλούμενα, παραγενόμενος είς τήν Κι-

βύραν είς άπορίαν ένέβαλεν αύτόν τε χαΐ τούς Κιβυράτας μείζω

20 της πρότερον ή δτε παρά τοις Φασηλίταις ήν. ούτε γάρ έχειν 16

παρ αύτοις έ&άρρονν αύτόν διά τό δεδιέναι τόν άπό 'Ρωμαίων

χίνδννον, οϋ&' άμα πέμπειν είς τήν 'Ρώμην έδύναντο διά τήν

άπειρίαν τών χατά '&άλατταν έργων, άτε μεσόγαιοι τελέως ύπάρ-

χοντες. λοιπόν ήναγχάζοντο πρεσβεύειν είς τήν 'Ρόδον χαΐ πρός 1"

25 χόν στρατηγόν είς Μαχεδονίαν, άξιοΰντες παραλαβεϊν τόν άν&ρω-

πον. τοΰ δέ Λενχίον γράψαντος τοις μέν Κιβυράταις τηρεϊν 18

έπιμελώς τόν Πολνάρατον χαΐ χομίζειν είς τήν 'Ρόδον, τοις δέ

'Ροδίοις φροντίζειν της χατά &άλατταν παραπομπής, ίνα μετ'
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άσφαλείας είς τήν 'Ρωμαίων άναχομισ&τ}, πει&αρχησάντων δ'

3° όμφοτέρων τοις γραφομένοις, τούτω τψ τρόπω σννέβη τόν Πο- 19

οοά*. Ρ«γ. 2 ναϋ άρχοντα 7α, αρ 5 νεώς 7α, ονεωσ (β. αοο.) 6 δε

βηρρί. 7α 7 ά\ναπομπψ, 8βά α, ρΓϊηβ ν βί μ ΐ. Γ. 8 φαοηλι\αών 9 ϊπα-

χονλον&ησοι, οογγ. ΒβΜίβΓ (έπαχολον&ήσοι 7α) 14 τα\τεσ&αι (β. &ιχ.) 16 διά

το τε&ράφθαι ΒβΙίΙίβΓ, διατοτε τράφ&αι [διά τό τετράφθαι 7α) 17 IIαγ-

χράτους 7α, παγχρατό' — 19 αντόν 21 πα\ραντοϊο 22 έδύνατο

29 8. δ' α\φοτέρων, 8βά α Ί. Γ.

«ηβηά\ 1 διαλαβόντες 7α 3 'Ρόδον] 'Ρώμην δΛνβί£Ιιαβη8βΓ 7 δια]

έπΐ τβί πρός νβί είς οοη1. θοΙπνεί^Ιιαβη8βΓ 20 ^? άβ1. δο1ιττβίβΙιαβηββΓ 22 οντ'

άναπέμπειν ΒβΉβΓ

184 ΕχοβΓρί& άβ νϊΓίυΐϊΙιη8 βί νίίϋβ

λυάρατον έλ&εϊν είς τήν 'Ρώμην, έχ&εατρίσαντα μέν τήν άβονλίαν

τήν αύτον χαΐ τήν άγεννίαν έφ' δσον οιός τ' ήν, έχδοτον (δέ)

γενόμενον ού μόνον παρά Πτολεμαίον τον βασιλέως, όλλά χαΐ

παρά Φασηλιτί5ν χαΐ παρά Κιβυρατών χαΐ παρά 'Ροδίων διά τήν

Ιδίαν άνοιαν. 5

20 Τίνος οϋν χάριν τόν πλείω λόγον πεποίημαι περί Πολυαρά-

21 τον χαΐ Λείνωνος; ούχ ίνα συνεπεμβαίνειν δόξω ταις έχείνων

άτυχίαις. χαΐ γάρ άτοπόν γε τοΰτο τελέως' άλλ' ίνα φανεράν

ποιήσας τήν έχείνων άβονλίαν βέλτιον παρασχενάσω χαΐ βον-

λεύεσ&αι χαΐ φρονεϊν τούς χατά τάς περιστάσεις (είς) παραπλη- 10

σίους έμπίπτοντας χαιρούς.

ρ. 142 να 99. "Οτι Λίτωλοί τόν βίον άπό ληστείας χαΐ της τοιαύτης

2 παρανομίας είώ&εισαν έχειν. χαΐ έως μέν έξή'ν τούς "Ελληνας

φέρειν χαΐ λεηλατεϊν, έχ τούτων έπορίζοντο τούς βίους, πάσαν

3 γήν ήγούμενοι πολεμίαν' μετά δέ ταντα 'Ρωμαίων έπιστάντων 15

τοις πράγμασι χωλυ&έντες της έξω&εν έπιχουρίας είς έαντούς

4 χατήντησαν. χαΐ πρότερον μέν χατά τόν έμφύλιον πόλεμον ούχ

5 έστιν δ των δεινων ούχ έπραξαν' βραχεϊ δ' άνώτερον χρόνψ γε-

γευμένοι τον φόνον τοΰ χατ' άλλήλων έν ταις χατά τήν Άρσι-

νοιαν σφαγαις έτοιμοι πρός πάν ήσαν, άποτε&ηριωμένοι τάς 20

6 ψυχάς, ώστε μηδέ βονλήν διδόναι τοις προεστώσι. δι0περ ήν

άχρισίας χαΐ παρανομίας χαΐ φόνον πλήρη τά χατά τήν ΛΙτω-

λίαν, χαΐ των πραττομένων παρ αύτοις έχ λογισμοΰ μέν χαΐ

προ.&έσεως ούδέν έπετελεϊτο, πάντα δ είχτ] χαΐ φύρδην έπράττετο,

χα&απερεϊ λαίλαπός τινος έχπεπτωχυίας είς αύτούς. 25

100. "Οτι οΐ χατά τήν "Ηπειρον παραπλήσια τούτοις έπρατ-

2 τον. έφ' δσον γάρ οί πολλοί των άν&ρώπων μετριώτεροι τών

χατά τήν ΛΙτωλίαν ήσαν, έπΐ τοσοΰτον δ προεστώς αύτων άσε-

3 βέστερος χαΐ παρανομώτατος νπήρχε των άλλων. δοχώ γάρ μή
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γεγονέναι μηδ' έσεσ&αι &ηριωδέστερον άν&ρωπον μηδέ σχαιότε- 30

ρον Χάροπος.

99 ΡοΙΑ ΧΧΧ*11! 100 Ρο1?1>. XXX 12

ωά. Ρ«γ. 2 αντοϋ δε βορρί. 7α 10 είς βπρρί. 7α 12 άπο λ%στείας

7α, ά\πολιστείασ 19 αραινοϊαν (β. &οο.) 29 παρανομότατοσ 30 μ>) όε

οχεότερον \

εηιεηά. 19 Άρσινόην Ι*. ϋίηάοΓί, φ1ϊ ίη δίβρίιοηί ίΐββ. I 2, ρ. 2057 Α Αρ-

αινοϊαν βο1οββπο ΐπΙηιίί &ά. ίοπηαηι ηονίή&ηι ίΛβιτ&ηΐί 29 παρανομώτερος

ΒβΙί1ΣθΓ 30 μηδ' είχαιότερον ΝαΙ>βΓ

β Ρο1?1>. XXX, 9, 19 —XXXI, 6, 4. 185

101. "Οτι τον περί Καλλιχράτην μίσονς χαΐ 'Λνδρωνίδαν χαΐ

τούς λοιπούς όμογνώμονας τούτων οϋτως άν τις τεχμήραιτο. της 3

γαρ των Άντιγονείων πανηγύρεως έν τψ Σ ιχνων ι συντελουμένης,

χαΐ των βαλανείων απάντων έχόντων τάς τε χοινάς μάχτρας χαΐ

5 πυέλονς ταύταις παραχειμένας, είς άς οί χομψότεροι τών αν&ρώ-

πων είώ&ασι χατ' Ιδίαν έμβαίνειν, είς ταύτας δτε τις χα&είη 4

των περί τόν Άνδριονίδαν χαΐ Καλλιχράτην, ούδείς έτόλμα των

έφεστώτων έτι χα&ιέναι, πριν ή τόν βαλανείτην τό μέν νπάρχον ρ. 145 να

ύδωρ άφιέναι πάν, έτερον δέ χα&αρόν έγχέαι. τοντο δ' έποίονν, 5

10 ύπολαμβάνοντες ώσανεΐ μιαίνεσ&αι χα&ιέντες είς ταύτό τοις

7ΐροειρημένοις ύδωρ. τους δέ Ουριγμούς τούς έν ταις χοιναις 6

πανηγυρεσι τών Ελλήνων χαΐ τονς χλενασμούς, δτε τις έπιβάλοι

χηρύττειν τινά τών προειρημένων, ούδ' άν έξηγήσαιτο ραδίως

ούδείς. έ&άρρει δέ χαΐ τά παιδάρια χατά τάς όδούς έχ των δι-'

15 δασχαλείων έπανάγοντα χατά πρόσωπον αύτούς προδότας άπο-

χαλεϊν. τοιαύτη τις ύπέδραμε προσχοπή χαΐ μϊσος χατά των

προειρημένων.

Λόγος λα'

102. "Οτι Γάιος δ Γάλλος, χωρίς τ(Ζ>ν άρτι ρ'η&έντων άλο-

20 γημάτων, παραγενόμενος είς τήν Άσίαν έχ&έματα χατά τάς πό-

λεις έξέ&ηχε τάς έπιφανεστάτας, χελεύων, εΐ τις βούλεται χατη- 2

γορεϊν Εύμένους τον βασιλέως, άπαντάν είς Σάρδεις έπί τινα

χρόνον ώρισμένον. μετά δέ ταντα παραγενη.&εΐς αύτός είς τάς 3

Σάρδεις, άποχα&ίσας έν τψ γυμνασίψ έπΐ δέχ' ήμέρας διήχονε

25 των χατηγορούντων, πάσαν επιδεχόμενος αίσχρολογίαν χαΐ λοιδο- 4

ρίαν χατά τον βασιλέως χαΐ χαΒόλον πάν έλχων πράγμα χαΐ

101 ΡοΙ^ο. XXX 29, 2—7 (23, 2—7 Ηη1ίβο1ι) 102 Ρο1?1>. XXXI 6,

1—5 (10, 1—5 Ηη1ίββίι)

οοά. Ράτ. (βί 8αΐά.) 1 περιχαλλιχράτονα 3 σιχωνι | 4 μάχτρας
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Κβίβ1ίβ, μαχρασ (β. αοο.) Ρ (μαχράς 7α) 6 ί£ς ταύτας Κβίβ1ίβ, ΐίοτανταω | Ρ

(ει τανταις 7α) χα&είη 8οΙιτνείβ:ΙιαβπββΓ, χα&ίη 8 βαλανείτην (άββαοπ

δίβρίαηβί βάίΐοΓββ Αη^ίί, βαλανίτην | Ρ, ββά Ρ»1: βαλανείτησ 6 περιχϋτησ ραΓ-

ίϊηι ΙίΐΐβΓϊβ υηΜ&Ιί&πβ βί οοπιρβηάϋβ '8οπρΐηπι 11 τονς οβ — 13 ραόίως:

8ηίά. ν. συριγμός 12 πάν η/νρεοιΡ των Ελλήνων οω. δπίά. 12 β.

οτε—προειρημένων οχα. δπϊά. 13 οΐδ' αν] τίς δπ1ά. ραόίως: άβ8. 8 πί ά.

16 8. τον προειρημένων 18 λοΓ λα Ρ™

αηεηά. 2 τοις &ηΙβ.υμογν. Κ ϋϊηάοΓί 9 άφεϊναι ΒΜίβΓ 12 έπι-

βάλοιτο Κβίβ1ίβ 24 έπί άβ1. Ββη8βΙβΓ, περί 517 26 έλέγχων Κβίβ1ίβ

εοΙοο: 1 τό μέγεθος (φχοά οοηϊ. ΚβίβΙίβ) νβ1 είπιίίβ ηπίιΙ αηίβ τον οπι.
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5 χατηγορίαν, άτε παρεστηχώς άν&ρωπος τβ διανοία χαΐ φιλο-

δοξών έν τη πρός Εύμένην διαφορα.

103. "Οτι χατά την Συρίαν 'Λντίοχος ό βασιλεύς βουλόμενος

εύπορήσαι χρημάτων προέ&ετο στρατεύειν έπΐ τό της Άρτέμιδος

2 Ιερόν είς την Ελυμαϊδα. παραγενόμενος δ' έπΐ τούς τόπονς, χαΐ 5

διαψευσ.&είς της έλπίδος, δια τό μη συγχωρεϊν τη παρανομία

3 τούς βαρβάρονς οίχοΰντας περί τόν τόπον, άναχωρών έν Τάβαις

4 της Περσίδος έξέλιπε τόν βίον, δαιμονήσας, ώς ένιοί φασι, διά

τό γενέσ&αι τινάς έπισημασίας τοΰ δαιμονίον χατά τήν περί τό

προειρημένον ίερόν παρανομίαν. 10

104. "Οτι τό μέγιστον χαΐ χάλλιστον σημεϊον της Λενχίον

ρ. 146 να ΛΙμιλίον προαιρέσεως μεταλλάξαντος τόν βίον έγένετο πάσιν

2 έχδηλον' οίος γάρ ό τρόπος ζώντος αύτοΰ έδοξάζετο, τοιο'^ος

εύρέ&η ό βίος μεταλλάξαντος, δ μέγιστον εΐποι τις άν νπάρχειν

3 τεχμήριον άρετης. ό γάρ πλεϊστον μεν τών χα&' αντόν έξ Ιβη- 15

ρίας χρυσόν είς τήν 'Ρώμην μετενηνοχώς, μεγίστων δέ &ησαυρών

χύριος γενόμενος έν Μαχεδονία, πλείστης δέ περί τά προειρημένα

4 τετευχώς έξονσίας τοσοντον άπέλειπε τόν ϊδιον βίον ώστε μή

δύνασ.&αι τήν φερνήν τβ γνναιχΐ διαλΰσαι πάσαν έχ τών έπίπλων,

εί μή τών έγγείων τινάς προσαπέδοντο χτήσεων. νπέρ ών ήμεις 20

5 τα χατά μέρος έν τοις πρό τούτων είρήχαμεν. έξ ών εΐποι τις

άν χαταλελύσ&αι τήν δόξαν τών &ανμαζομένων παρά τοις "Ελλησι

6 περί τοντο τό μέρος ανδρών' εί γάρ τό δ ιδ ο μένων χρημάτων έπΐ

τψ τοΰ διδόντος συμφέροντι, τούτων άπέχεσ&αι &αυμαστόν έστιν,

103 ΡοΙ^Ι». XXXI 9 Βίν (11 Ηηίίβοη)) 104 ΡοΙνη. XXXI 22—30 ΒΤν

(XXXII 8—16 ΗπΙΐβοϋ)

ωά. Ρβϊτ. (εΐ8υ,ίά.) 5 έλυμάδα 6 πα\παρανομία 7 τάβαισ, 8βά αβαι

Ί. τ. 8 ό δ' έξέλιπε — 10 παρανομίαν: 8ηϋ. ν. όαιμονάν 8 ίξέλίπε
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δηϊά. (βί 7α), έ&λεΜίβ (β. αοο.) Ρ ώς ϊνιοί φασι οω. 8αΜ.. φα Ρ 9 χατά]

διά 8ηϊά. 10 προειρημένον ο πι. 8ιπά. 15 6 γάρ — 20 χτήσεων: 8ηϊά.

ν. Λεν χ ιο ς Αίμίλιος, Π8 ςηαβ ίηάβ α υβ. 11 ρΓ&βοβιΙπηΐ ίη Ι>Γβνβ οοηίπιοίίβ

1δ χα&' αντον 8ηϊά. (βί ΌΊοά 31, 26), χα&αντδ | Ρ 16 χατενηνοχώς δηϊά&β

1ϊΙ>π άβΐβποΓββ 17 β. πλείστης — έξονοίας οτα. 8ηΜ. 18 τοιοντον 8υϊά.

απέλιπε 8ηϊά. 19 φερνην (β. αοο.) Ρ, οογγ. ΒβΙίΙίβΓ (φερνην 7ο) 20 προσ-

απέδοτο 8ηϊά. χτήσεων: άβ8. 8πϊά.

νιΐΛβηά. 7 (τονς) οίχονντας 8οηνβίβη&βα8βΓ 13 αντον ζώντος ΒβηββΙβΓ,

αντον άβΙ. ΒΤν 14 τόν βίον ΒβηββΙβΓ β ϋίοά. 31, 26 18 ροβί ώστε 1&οιι-

ηαπι ίηάίο. Κβίβίίβ βί αάά. (τους παϊδας), Επι. δοηπ1ζβ 8άά. (μετά τήν τελεν-

τήν τονς νϊονς αντοϋ τονς δοθέντας είς νιο&εοίαν, διαδεξαμένους τήν χληρο-

νομίαν βχ ϋίοά. 31, 26,1, ΒΤ¥ &άΑ. πιπιπι νβΓβπηι (ϊ. β. Ι,ν ίβΓβ ΙϊΜβπιβ) ηηηβ:

(μεταλλάξαντος αντον τους χατά φνσιν νιούς διαδεξαμένους), δίπιίϋίβΓ &1η.

β Ρο1?1>. XXXI, 6, 5—23, 8.
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δ λέγεται γεγονέναι περί τε τόν Ά&ηναϊον Άριστείδην χαΐ περί

τόν Θηβαϊον Έπαμινώνδαν, τό χύριον γενόμενον αύτόν άπάσης Τ

της βασιλείας χαΐ λαβόντα τήν έξουσίαν ώς βούλεται χρήσασ&αι,

μηδενός έπι.&υμήσαι πόσψ &ανμαστότερόν έστιν; εί δ' άπιστον 8

5 τό λεγόμενον δόξει έοιχέναι τισίν, έχεϊνο δεϊ λαμβάνειν ίν νψ,

διότι σαφως δ γράφων βδει μάλιστα 'Ρωμαίους άναληψο μένονς

είς τάς χεϊρας τά βιβλία ταΰτα διά τό τάς έπιφανεστάτας χαΐ

τάς πλείστας αύτών πράξεις έν τούτοις περιέχεσ&αι' παρ' οίς 9

οντ' άγνοεϊσ&αι ταΰτα δννατόν ούτε συγγνώμης τεύξεσ&αι τόν

10 ψευδολόγον είχός, διόπερ ούδείς άν έχών είς πρόδηλον άπιστίαν 10

χαΐ χαταφρόνησιν έδωχεν αντόν. χαΐ τοΰτο μνημονευέσ&ω παρ' 11

δλην τήν πραγματείαν ήμϊν, δταν τι παράδοξον δοχώμεν λέγειν

περί 'Ρωμαίων.

Της δέ χατά τήν διήγησιν έφόδον χαΐ των χαιρων έφεστα-2Ζ

15 χότων ήμάς έπΐ τήν οίχίαν ταύτην, βούλομαι τό χατά τήν προ-

τέραν βίβλον έν έπαγγελία χαταλειφ&έν σννεχπληρώσαι των φιλη·

χόων ένεχα. προϋπεσχόμην γαρ διηγήσασ&αι διά τί χαΐ πως έπΐ 2

τοσοντο προέχοψε χαΐ &άττον ή χα&ήχεν έξέλαμψεν ή τοΰ Σχι- ρ. 149 να

πίωνος έν τβ 'Ρώμη δόξα, συν δέ τούτω πώς έπΐ τοσούτον 3

20 αύξη&ήναι σννέβη τψ Πολυβίψ τήν πρός τόν προειρημένον φιλίαν

χαΐ σννή&ειαν ώστε μή μόνον έως της Ιταλίας χαΐ της Ελλάδος

έπιδιατεϊναι τήν περί αύτών φήμην, άλλα χαΐ τοις πορρωτέρω

γνώριμον γενέσ&αι τήν αϊρεσιν χαΐ συμπεριφοράν αύτών. διότι 4

μεν οϋν ή χαταρχή της συστάσεως έγενή&η τοις προειρημένοις έχ

25 τινος χρήσεως βιβλίων χαΐ της περί τούτων λαλιας δεδηλώχαμεν'

προβαινούσης δέ της σννη&είας χαΐ τών άναχεχλημένων έχπεμπο- 5

μένων έπΐ τάς πόλεις, διέπεσαν δ τε Φάβιος χαΐ ό Σχιπίων οί

τοΰ Λενχίον νεανίσχοι πρός τόν στρατηγόν μεϊναι τόν Πολύβιον
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έν τβ 'Ρώμη. γενομένον δέ τούτον, χαΐ της συμπεριφοράς έπΐ 6

30 πολύ προχοπτούσης, έγένετο συγχυρημά τι τοιοντον. έχπορευο- 7

μένων γάρ ποτε χατ' αύτό πάντων έχ της οίχίας της τοΰ Φαβίον,

σννέβη τόν μέν Φάβιον έπΐ τήν άγοράν άπονεΰσαι, τόν δέ Πο-

λύβιον έπΐ .&άτερα μετά τοΰ Σχιπίωνος. προαγόντων δ' αύτών 8

οοά. Ρείι: 6 γράφων (οηπι ηοία ηοπιίηίβ ρΓορπί) ψόη 10 ψενόολο-

γον (β. εκ:ο.) Ρ, ψινδολόγον Κβίβίίβ (ςηοά ϊη Ειταίίβ ΐαηςηαιη βχ Ρ οίΐαί 7α)

11 αντόν 14 έφεσταχότων ΒβΙϋίβΓ, έφιατηχότων 16 χαταλιίφ&εν, 8βά «

οογγ. βχ η 27 οί 7α ρΓο ον 32 άποντ,ααι

εηιεηά. 2 Έκαμεινώνδαν Ι* ϋϊηάβΓί 4 άπίστψ 0τοηονίαβ 5 ίοιχέναι

δόξει Ηπ1ίβο1ι 7 βνβλία (βί ίία οοηβΐαηίβΓ ρβΓ ν) Ηιι1ίδο1ι 17 διηγι'/οεσ&αι

ΝαββΓ 2" διέαπενσαν 7α ί. ω.
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ΕχοβΓρΐα άβ νίΓίαίϊ1πι8 βί νίΐϋί

δ Πόπλιος ήσυχβ χαΐ πραως τι} φωνβ φ&εγξάμενος χαΐ τψ χρώ-

9 ματι γενόμενος ένερευ&ής, "Τί δαί" φησίν "ώ Πολύβιε, δύο

τρώγομεν άδελφοί, χαΐ διαλέγει σννεχώς χαΐ πάσας τάς έρωτήσεις

10 χαΐ τάς άποφάσεις ποιεϊ πρός έχεϊνον, έμε δέ παραπέμπεις; ή

δήλον δτι χαΐ σύ περί έμοΰ τήν αύτήν έχεις διάληψιν, ήν χαΐ 5

11 τούς άλλονς πολίτας έχειν πνν&άνομαι; δοχώ γάρ εϊναι πάσιν

ήσύχιός τις χαΐ νω&ρός, ώς άχούω, χαι πολύ χεχωρισμένος της

'Ρωμαϊχής αΐρέσεως χαΐ πράξεως, δτι χρίσεις ούχ αίροΰμαι λέ-

12 γειν. τήν δ' οίχίαν οϋ φασι τοιοντον ζητεϊν προστάτην έξ η*ς

όρμώμαι, τό δ' έναντίον' δ χαΐ μάλιστά με λνπεϊ." 10

24 Ό δέ Πολύβιος ξενισ&είς τβ τοΰ μειραχίον χαταρχτ) τών

2 λόγων' ού γάρ εϊχε πλέον έτών όχτωχαίδεχα τότε' "μή πρός

&εων, Σχιπίων," έφη, "μηδέ λέγε ταΰτα μηδ' έν νψ λάμβανε

3 ταΰτα τό παράπαν. ούδέ γάρ χαταγινώσχων οϋτε παραπέμπων

ρ. 150 να έγώ σε ποιώ τοΰτο, πολλοΰ γε δεϊ, άλλά τψ πρεσβύτερον εϊναι 15

τόν άδελφόν έν τε ταις όμιλίαις άρχομαι άπ' έχείνον χαΐ λήγω

πάλιν είς έχεϊνον έν ταις άποφάσεσι χαΐ συμβονλίαις χαΐ πρός

έχεϊνον άπερείδομαι, δοχών χαΐ σέ της αύτης μετέχειν γνώμης'

4 έχεϊνο σον γε μην άγαμαι νΰν άχούων, δτι δοχεϊ σοι * * * τό πραϋτε-

ρον εϊναι τοΰ χα&ήχοντος τοις έχ ταύτης της οίχίας όρμωμένοις' 20

δ δήλος γάρ εί διά τούτων μέγα φρονων. έγώ δέ χάν αύτός ήδέως

σοι σννεπιδοίην έμαντόν χαΐ σννεργός γενοίμην είς τό χαΐ λέγειν

6 τι χαΐ πράττειν άξιον των προγόνων. περί μέν γάρ τά μα&ή-

ματα, περί ά νΰν όρω σπονδάζοντας ύμάς χαΐ φιλοτιμον μένονς,

ούχ άπορήσετε τών σννεργησόντων ΰμϊν έτοίμως, χαΐ σοΐ χάχείνψ' 25

7 πολύ γάρ δή τι φΰλον άπό της Ελλάδος έπιρρέον όρω χατά τό

8 παρόν τών τοιούτων άν&ρώπων. είς δέ τά λνποΰντά σε νΰν

α>Λ. Ρ«γ. 2 τι δαι (8. αοο.), οογγ. Ηα1ί8βη (τ/ όε 7α) δύω 4 \ποιήι,
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αοττ. ΝαββΓ (ποιϋ 7α) 9 φα 14 ονόε (β. αοο.) 17 ίνταϊο 18 8. γνο>-

μησ. έχεϊνοσον, 8βά σον ί. Γ. 19 γε 7α ϊ. πι., τε 19 δοχεισοι \ το πραντε-

ρον 25 απορήσετε, ββά &1ίβπιπι ε ί. γ. αννεργησόντων, 8βά η ι. Γ. έτοί-

μονα 27 των] όντων

εηκηά. 2 8. όνο νπάρχομεν αδελφοί ΝβΛβΓ, δνο τρεφόμε& 'άόελφοί Ηη1ίβοίι,

δύ' όντων ημών τψ μεν αόιλφω \νί1&η>βτνίΐζ 3 χαϊ (μετα σον πίνομεν

αεί ποτ', άλλα αι>) διαλ. ΒΤν 4 η Έπιββϋ 10 τόν δ' ίναντίον Κβίβ1ίβ,

τό δ' Εναντίον · · · οοηί. Ηυ1ίβοίι 14 ταϋτα ροβί λάμβανε άβ1. 7α νηίρο,

ΐβηβί .Β 17: εεί βοΗίΙίαηί εΐηηοηί8 15 δεϊν Ιι. ϋϊηάοΓί 16 8. ροβί άρχομαι

&Αά. τ\ ροδί έν &άά. τε, ροβί αυμβονλίαις άβ1. χαϊ Ιι. ϋίηάοΓί 18 β. γνώμης

έχείνψ. Ηα1ίβοη 19 ροβί σοι &άά. όνειδος Τα ί. πι., σε (λνπεϊν) 8οηνβϊ^-

η&βΠ8βΓ, σοι (λνηηρόν) .ΒΤ7

ε ΡοΙ^Ι>. XXXI, 23, 8-25, 7.
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χαΐ * * *, χα&ώς φής, δοχώ μηδένα συναγωνιστήν χαΐ συνεργόν άλ-

λον εύρεϊν άν ήμών έπιτηδειότερον. έτι δέ ταΰτα λέγοντος τοΰ 9

Πολνβίον, λαβόμενος άμφοτέραις χερσϊ τής δεξιάς αύτοΰ χαΐ

πιέσας έμπα&ώς "ΕΙ γαρ έγώ ταύτην," φησίν, "ΐδοιμι τήν

5 ήμέραν, έν η σύμπαντα τάλλα δεύτερα .&έμενος έμοί προσέξεις

τόν νοΰν χαΐ μετ' έμοΰ συμβιώσεις' δόξω γαρ αύτό&εν εύ&έως 10

έμαντψ χαΐ τής οίχίας άξιος εϊναι χαΐ τών προγόνων." ό δέ 11

Πολύβιος τά μεν έχαιρε, &εωρών τήν όρμήν χαΐ τήν άποδοχήν

τοΰ μειραχίον, τά δέ διηπορεϊτο, λαμβάνων έν νψ τήν ύπεροχήν

10 τής οίχίας χαΐ τήν εύχαιρίαν των ανδρών. πλήν άπό γε ταύτης 12

τής άν&ομολογήσεως ούχέτι τό μειράχιον έχωρίσ.&η τοΰ Πολνβίον,

πάντα δ' ήν αύτψ δεύτερα τής έχείνον συμπεριφοράς.

Άπό δέ τούτων τών χαΐρων λοιπόν ήδη χατά τό σννεχες έπ' 25

αύτών των πραγμάτων πεϊραν αντών διδόντες άλλήλοις είς πατρι-

15 χήν χαΐ συγγενιχήν ήλ&ον αϊρεσιν χαΐ φιλοστοργίαν πρός άλλή-

λονς. πρώτη δέ τις ένέπεσεν όρμή χαΐ ζηλος των χαλών τό τήν 1

έπΐ σωφροσύνη δόξαν άναλαβεϊν, χαΐ παραδραμεϊν έν τούτω τψ

μέρει τούς χατά τήν αύτήν ήλιχίαν νπάρχοντας. ών δέ μέγας 3 ρ. 153 να

οντος χαΐ δυσέφιχτος ό στέφανος εύ&ήρατος ι]ν χατ' έχεϊνον τόν

20 χαιρόν έν τβ 'Ρώμη διά τήν έπΐ τό χεϊρον όρμήν των πλείστων.

οί μεν γάρ είς έρωμένονς των νέων, οί δ' είς έταίρας έξεχέχνντο, 4

πολλοί δέ είς άχροάματα χαΐ πότονς χαΐ τήν έν τούτοις πολντέ-

λειαν, ταχέως ήρπαχότες έν τψ Περσιχψ πολέμψ τήν των Ελλή-

νων είς τοΰτο τό μέρος εύχέρειαν. χαΐ τηλιχαύτη τις ένεπεπτώ- 5 οί. Εχο. ύβ

25 χει περί τά τοιαΰτα τών έργων αχρασία τοις νέοις ώστε πολλούς ^"^'~^!

μεν έρώμενον ήγοραχέναι ταλάντον, σννέβη δέ τήν παροΰσαν 6

αϊρεσιν οίον έχλάμψαι χατά τούς νΰν λεγομένονς χαιρούς πρώτον

μέν διά τό χαταλυ.&είσης τής έν Μαχεδονίο< βασιλείας δοχεϊν
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άδήριτον αύτοις ύπάρχειν τήν περί τών δλων έξονσίαν, έπειτα 7

οοά. Ράτ. 1 χαϊ \ χα&ώο 4 φ 10 ενχαιρι\αν β. βρίΓ. βί βηρβΓ

ρπυ8 * &οο. ΘΓ&βυ8 14 αντων ΒβΒ&βΓ, αντώι\ (αντών να) 17 οωφροσΰνην

18 ήλι\αν (β. αοο.) 19 δναεφιχτοσ (β. αοο.), οοπ\ Επιβ8ίϊ (όνσεφιχτος 7α)

24 είς τοντο 7α, έντοντο (περί τοϋτο Ώϊοά. 31, 26, 7)

αη&ιά. 1 χαϊ (ρππβ) άβ1. Κβίβ1ίβ, χαϊ (μάλιστα) ΒΤ7 2 (ο') ενρεϊν ΝαββΓ

5 σύ πάντα ΒβΙϋίβΓ 24 (τοσαΰτη χαϊ) τηλιχαύτη \Υί1&.πιοτπίζ βχ βχο. άβ

ββηί. 137

εάορ. 26 ροβί ταλάντον οπιίββα β88β ςηαβ β ΡοΙ^Μο 1. XXXI οίΐ»ί Αίίιβη. 6,

ρ. 274 ί. ίηίβ11βχίί 7α αάη. ρ. 26; ίρβα ΡοΙ^Μϊ νβιΊ>ει Μο οιτιίββα ββΓνατίΐ βχο. άβ

ββπί. 137, ρ. 19δ βά. Βοίβ8., οί. ΒΤΤ αά 1>. 1. ϊη βά. Ρο1^ϋ

190 ΕχεβΓρΐα άβ νϊΓίπϋΙιηβ εί νίΐϋβ

διά τό πολλήν έπίφασιν γενέσ&αι της εύδαιμονίας περί τε τούς

χατ' Ιδίαν βίονς χαΐ περί τά χοινά, των έχ Μαχεδονίας μεταχο-

8 μισ&έντων είς την 'Ρώμην χορηγιων, πλήν δ γε Σχιπίων όρμή-

σας έπΐ τήν έναντίαν άγωγήν τοΰ βίον χαΐ πάσαις ταις έπι&ν-

μίαις άντιταξάμενος χαΐ χατά πάντα τρόπον όμολογούμενον χαΐ δ

σύμφωνον έαντόν χατασχενάσας χατά τόν βίον έν ϊσως ε' τοις

πρώτοις έτεσι πάνδημον έποιήσατο τήν έπ' εύταζία χαΐ σωφρο-

σύνη δόξαν.

9 Μετά δέ ταντα χατά τό σννεχές ώρμησεν έπΐ τό περί τά

χρήματα μεγαλοψυχία χαΐ χα&αρότητι διενεγχεϊν τών άλλων. 10

10 πρός δέ τοΰτο τό μέρος χαλήν μέν ύποδοχήν είχε τήν μετά τον

χατά φύσιν πατρός συμβίωσιν, χαλάς δ' έχ φύσεως δρμάς αύτός

έπΐ τό δέον' πολλά δέ αύτψ χαΐ ταύτόματον σννήργησε πρός τήν

έπιβολήν ταύτην.

26 Πρώτη μέν γάρ αύτφ μετήλλαξε τόν βίον ή τον χατά &έσιν 15

πατρός μήτηρ, ήτις ήν άδελφή μέν τοΰ χατά φύσιν πατρός αύ-

τοΰ Λενχίου, γννή δέ τον χατά '&έσιν πάππον Σχιπίωνος τοΰ

2 μεγάλον προσαγορευ-&έντος. ταύτης άπολιπούσης ούσίαν μεγά-

λην χληρονόμος ών πρωτον έν τούτοις έμελλε πεϊραν δώσειν της

. ί54ν<2 3 έαντοΰ προαιρέσεως. σννέβαινε δέ τήν ΛΙμιλίαν, τοΰτο γάρ ήν 20

δνομα τβ προειρημένη γνναιχί, μεγαλομερή τήν περίστασιν 6χειν

έν ταις γυναιχείαις έξόδοις, άτε σννηχμαχνϊαν τψ βίψ χαΐ τβ τύχη

4 τη~ Σχιπίωνος' χωρίς γάρ τοΰ περί τό σώμα χαΐ τήν άπήνην

χόσμον χαΐ τά χανά χαΐ τά ποτήρια χαΐ τδλλα τά πρός τήν

&νσίαν, ποτέ μέν άργυρά, ποτέ δέ χρυσά, πάντα σννεξηχολού&ει 25

5 χατά τάς έπιφανεϊς έξόδους αύτβ, τό τε τών παιδισχων χαΐ τό

α>ά.Ρεϊ):(ΐί8ιή<1) 1 διά το— 3 χορηγιών: 8ηϊά. ν. έπίφασις 1 τε8ηίά.,

οπι. Ρ 2 έχ 8ηίθ. (βί 7α), εν Ρ 2 8. μεταχομιο&έντων\—χορηγιών Ρ, μετα-

χομιο&ειοών— χορηγιών ΒνοΛ. 3 χορηγιών] άββ. 8η 1<1. 5 τρόπρν (βίο)
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7 την (ηοη χατά τήν) ευταξία 7α &άη. ρ. 26 οο1ί. ϋίοδ. 31, 27, 1, αντοαξία] Ρ,

8βά πιεάίππι α ρηηοίο βπρροβίΐο ηοί&ίηπι βί βηρβΓ ο αο ροβί ίβΓίϊηπι α ββί κιβππι

12 χαιαφύοι 15 πρώτην 16 ην 7α ρΓο ην 20—ρ. 191, 11: δαϊά. ν.

Αϊμιλία' Σχιπίωνος τον μεγάλον γννή' ρ συνέβαινε μεγαλοπρεπή τήν περί-

στασιν—μεγαλοψνχίαν 20—22: 8πίά. τ. περίατ ααις' συνέβαινε δε μεγα-

λομερή τήν περίστασιν—έξόδοις 20 αϊμιλίαν βί βίο οοηδί&ηΐβΓ οηπι βρίΓϋπ

ωρβΓο Ρ 21 μεγαλοπρεπή 8ηϊά. ν. Αίμιλία 23 τον Σχιπίωνος διιϊά..

χωρίς γαρ — 26 έξόδους Αίμιλία τ% τον Σχιπίωνος γαμετξ: 8πϊά. ν. απήνη

24 χανά 8πϊά., χανά Ρ τήν οτα. δπϊά. ηίτοηπβ Ιοοο 25 ποτε μεν—πάντα]

άργνρά χαϊ χρνσά πάντα 8ηίά. ν. Αίμ., άργνρά πάντα χαϊ χρναά ϊά&τα ν.

άπηνη

αηεηά. 3 χορηγίων δο1πνβί£ηαβυΒβΓ

β Ρο1?1>. XXXI, 2ό, 7-27, 5.

191

τών οίχετων των παρεπομένων πλή&ος άχόλον.&ον ήν τούτοις.

ταύτην δή τήν περιχοπήν άπασαν εύ&έως μετά τόν της ΛΙμιλίας 6

τάφον έδωρήσατο τβ μητρί, >; σννέβαινε χεχωρίσ&αι μέν άπό

τοΰ Λενχίον πρότερον 'ήδη χρόνοις πολλοίς, τήν δέ τοΰ βίον

5 χορηγίαν έλλιπεστέραν έχειν της χατά τήν εύγένειαν φαντασίας.

διό τόν πρό τοΰ χρόνον άναχεχωρηχυίας αύτής έχ των έπισήμων 7

έξόδων, τότε χατά τύχην οϋσης έπιφανοΰς χαΐ πανδήμον -9νσίας,

έχπορευομένης αύτής έν τι) τής Λίμιλίας περιχοπη χαΐ χορηγία,

χαΐ πρός τοις άλλοις χαΐ των όρεοχόμων χαΐ τοΰ ζεύγονς χαΐ τής

10 απήνης τής αύτής ύπαρχούσης, σννέβη τάς γυναϊχας &εωμένας τό 8

γεγονός έχπλήττεσ.&αι τήν τοΰ Σχιπίωνος χρηστότητα χαΐ μεγα-

λοψυχίαν, χαΐ πάσας προτεινούσας τάς χεϊρας εϋχεσ.&αι τψ προ-

ειρημένψ πολλά χαΐ άγα&ά. τοΰτο δέ πανταχβ μεν άν είχότως 9

φαίνοιτο χαλόν, έν δέ 'Ρώμη χαΐ &ανμαστόν' απλώς γάρ ούδεις

15 ούδενί δίδωσι των ίδίων νπαρχόντων έχων ούδέν. πρώτη μέν 10

οϋν αΰτη χαταρχή τής έπΐ χαλοχάγα&ία φήμης αύτψ σννεχύρησε,

χαΐ μεγάλην έποίησε προχοπήν, άτε τοΰ των γνναιχων γένονς χαΐ

λάλον χαΐ χαταχόρον δντος, έφ' δ τι άν όρμήση.

Μετά δέ ταΰτα ταις Σχιπίωνος μέν τοΰ μεγάλον -9υγατράσιν, 27

20 άδελφαις δέ τοΰ χατά (&έσιν) πατρός, * * * λαβόντος, αύτόν έδει

τήν ήμίσειαν άποδοΰναι τής φερνής. ό γάρ πατήρ σννέ&ετο μέν 2

έχατέρα τών &υγατέρων ν' τάλαντα δώσειν, τούτων δέ τό μέν 3

ήμισυ παραχρήμα τοις άνδράσιν έδωχεν ή μήτηρ, τό δ' ήμισυ ρ. 157 να

χατέλειπεν άπο&νήσχονσα προσοφειλόμενον, δ&εν έδει τόν Σχι- 4

2δ πίωνα διαλύειν τοΰ(τό) τό χρέος ταις τοΰ πατρός άδελφαις,

χατά δέ τούς 'Ρωμαίων νόμονς δέον έν τρισΐν έτεσιν άποδοΰναι 5

οοά. Ρείτ. (βί 8νίά.) 2 ταντην — 3 τξ της Αίμιλίας μητρί: 8ηϊά. ν. πε-

ριχοπη 2 δη οπι. 8ιπά. ν. περιχ. 2 β. απασαν— τάφον οτα. 8ηίά. τ. πε-
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ριχ. 2 απασαν οτα. δπϊά. ν. Αίμ. 3 έδορήσατο Ρ 4 πολλοίς χρόνοις

8ηίά. 5 έλλιπεστέραν 8ηϊά. οοά. Αν, έλλειπεατέραν Ρ 6 άναχεχωρηχνίασ

Ρ, 8βά &ΙίβΓπηι α ϊ. Γ. 8 έχπορ· ενομένησ Ρ 9 όρεο\χόμων Ρ, όρεω-

χόμων 8πϊά. 10 τής αντής 8πϊο\, αντήσ Ρ 11 μεγαλοψυχίαν: ίββ. 8 η ϊ ά.

ν. Αίμ. 15 πρώτη, (βίο) νβί πριΰτηι 16 χαταρχή, 8βά ροβί ή 3Ιϊφαίά βΓ&8ΐιπι

συνεχήρνοε I 17 β. ατε—δντος: 8 η ί ά. ν. χαταχόρου 19 σχιπι (β. αοο.)

20 τοϋ χαταπρσ λαβόν\τοσ αντόν Ρ, &έοιν βΑΑ. Vα 21. ρ. 192, 1 φέρνησ,

οογγ. ΒβΙΛβΓ 22 ίχατερα (βίο) θυγατέρων 7α, &υγατέρ ν' βοπρβί αυοΐοΓβ 7α

&άη. ρ. 26 ρΓο οοίίίο1β 'μ 25 τοϋτο χρέοσ, οογγ. 7α

ετηεηά. 3 ροβί μητρί ϊαα. ίηάίο&ΐ οοί1. ϋίοά. 31, 27, 3 ΒΤ7βΐ αάά. πηαπι τβΓ-

βυπι: τ% Παπειρία, τοϋτο γάρ ην ονομα τής προειρημένης γυναιχός 13 χαγα&ά

.ΒΤ7 18 χαταχορους ΒβηββΙβΓ 20 Ιαοηηαπι ΜβΓβ νϊάίΐ ΒβίβΙίβ, ςαί (τήν

χληρονομίαν παρα)λαβάντα (παραλαβόντ' Ηη1ίβοΙι) αύτΌν οοηϊ.

192

ΕχοβΓρία άβ τϊΓίπίί1>η8 βί νίίϋβ

τά προσοφειλόμενα χρήματα τής φερνής ταις γνναιξί, προδο&έν-

των πρώτων των έπίπλων είς ι' μήνας χατά τό παρ' έχείνοις

6 έ&ος, εύ&έως δ Σχιπίων σννέταξε τφ τραπεζίτη τών χ' χαί ί'

ταλάντων έχατέραν ποιήσασ&αι τήν άνταπόδοσιν έν τοις ι' μησί.

7 τον δέ Τιβερίον (χαϊ) τοΰ Ναυσιχά Σχιπίωνος, ούτοι γαρ ήσαν 5

άνδρες των προειρημένων γνναιχών, άμα τφ διελ&εϊν τούς ι'

μήνας προσπορενομένων πρός τόν τραπεζίτην χαΐ πυν&ανομένων,

εϊ τι σννετέταχτο Σχυτίων αύτφ περί των χρημάτων, χάχείνον

χελεύοντος αύτούς χομίζεσ&αι χαΐ ποιοΰντος τήν διαγραφήν έχα-

8 τέρψ τών χ' χαΐ ε' ταλάντων, άγνοεϊν αύτόν έφασαν' δεϊν γαρ 10

αντούς ού παν χατά τό παρόν, άλλα τό τρίτον μέρος χομίζεσ&αι

9 χατά τούς νόμονς. τοΰ δέ φάσχοντος όντως αύτφ συντεταχέναι

τόν Έ,χιπίωνα, διαπιστήσαντες προήγον έπι τόν νεανίσχον, διει-

10 ληφότες έχεϊνον άγνοεϊν. χαΐ τοΰτ' έπασχον ούχ άλόγως' ού γαρ

οίον πεντήχοντα τάλαντα δοίη τις άν έν 'Ρώμη πρό τριων έτων, 15

11 άλλ' ούδέ τάλαντον έν πρό τής τεταγμένης ήμέρας' τοιαύτη τίς

έστι χαΐ τηλιχαύτη παρά πάντας άμα μέν άχρίβεια περί τό διά-

12 φορον, άμα δέ λυσιτέλεια περί τόν χρόνον. ού μήν άλλα προσ-

πορευ&έντων αύτων χαΐ πνν&ανομένων πώς τφ τραπεζίτη σνν-

τέταχε, τον δ' είπόντος άποδοΰναι πάν τό χρήμα ταις άδελφαις, 20

13 άγνοεϊν αύτόν έφασαν, άμα τό χηδεμονιχόν έμφανίζοντες' έξεϊναι

γάρ αύτόν χατά τούς νόμους χρήσ&αι τοις διαφόροις ίχανόν έπϊ

14 χρόνον. ό δέ Σχιπίων έφη άγνοεϊν τούτων ούδέν, άλλα πρός μέν

τούς άλλοτρίους τήν έχ τών νόμων άχρίβειαν τηρεϊν, τοις δέ συγ-

γενέσι χαΐ φίλοις άπλώς χρήσ&αι (χαϊ) γενναίως χατά δύναμιν. 25

15 διό παραλαμβάνειν αύτούς έχέλενε πάν τό χρήμα παρά τοΰ τρα-

16 πεζίτον. οί δέ περί τόν Τιβέριον ταΰτ' άχούσαντες έπανήγον

ρ. 158 να σιωπώντες, χαταπεπληγμένοι μέν τήν τον Σχιπίωνος μεγαλοψυ-
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χίαν, χατεγνωχότες δέ τής αύτών μιχρολογίας, χαίπερ δντες ούδε-

νός δεύτεροι 'Ρωμαίων. 30

Ο0<1. Ρ«γ. 2 πρώτων των 8ο1πνβϊ^Ιι&βη8βΓ, των | πρωτων (β. &οο.) Ρ (των

πρώτων να) 4 ϊμησι (βίο) 5 χαϊ αάά. να 13 διαπιοτίσαντεο 15 δοίη,

8βά η ί. γ. 17 παρα πάντας να, πα\ραπάντασ άχρίβια 17 διάφορο ν

Οτοηονϊπβ, διαφερον (β. αοο.) Ρ (διαφϊρον να) 18 ροβί άλλά ςιιϊηςτίΘ Ιίΐΐβπιβ

βΓ»8&β 19 πωα (β. αοο. βί ωσ ί. Γ.) 20 άποδοϋν1 βί αι ροβίηιοάο ίηδβηππι

22 διαφόροια, ββθ ρπηβ ο ί. Γ. 23 ϊφη'\ άγνοεϊν 24 ονγγενενοι 25 \γεν-

ναίωσ Ρ, χαϊ &άά. να 29 αντών, οοιτ. ϋΜοίϊαηα μι\χρολογίασ, 8βή ριί-

πιοπι ο ϊ. γ.

αηεηά. 4 εχατέρα να 5 Τεβερίον, 27 Τεβέριον ^ι1αωογπίζ 5 Να-

οιχα δΛνβί£Ιί&βη8βΓ 22 αντω να έπΐ]ετι ϋτοηονίαβ 23 ί'φησεν άγνο-

εϊν Ηαίίβο1ι, άγνοεϊν ϊφη \νΊ1«πιοτνίΐζ

β Ρο1?1>. XXXI, 27, 5 — 28, 11.

193

Μετά δ' έτη β' μεταλλάξαντος τον χατά φύσιν πατρός αύτοΰ28

Λενχίου, χαΐ χαταλιπόντος χληρονόμονς της ούσίας αύτόν τε χαΐ

τον άδελφόν Φάβιον, χαλόν τι χαΐ μνήμης άξιον έποίησεν. ό γάρ 2

Λεύχιος, νπάρχων άτεχνος δια τό τους (μέν) είς έτέρας οΙχίας

5 έχδεδόσ&αι, τούς ιΓ άλλονς υίούς, ονς έτρεφε διαδόχονς # * * χαΐ

τον γένονς, πάντας μετηλλαχέναι, τούτοις άπέλιπε τήν ούσίαν. 3

ό δέ Σχιπίων &εωρών αύτοΰ τόν άδελφόν χαταδεέστερον ΰντα τοις

ύπάρχονσιν έξεχώρησε πάντων των ύπαρχόντων, ούσης της δλης

τιμήσεως ύπέρ ξ' τάλαντα, δια τό μέλλειν οϋτως ϊσον ύπάρχειν

10 αύτψ χατά τήν ούσίαν τόν Φάβιον. γενομένον ι5έ τούτον περι- 4

βοήτον, προσέ&ηχεν έτερον τούτψ δεϊγμα της αύτοΰ προαιρέσεως

έμφανέστερον' βονλομένον γάρ τάδελφοΰ μονομαχίας έπΐ τψ 5

πατρί ποιεϊν, ού δνναμένον δέ δέξασ&αι τήν δαπάνην διά τό

πλή&ος των άναλισχομένων χρημάτων, χαΐ ταύτης τήν ήμίσειαν

15 είσήνεγχεν ό Σχιπίων έχ της ίδίας ούσίας. έστι ΰ' ούχ έλάττων 6

ή σύμπασα λ' ταλάντων, έάν τις μεγαλομερώς ποιβ.* * * φήμης 7

περί αύτοΰ (δια)διδομένης μετήλλαξεν ή μήτηρ. ό δέ τοσοΰτον 8

άπέσχετο χομίσασ&αι ών πρότερον έδωρήσατο, περί ών άρτίως

είπον, ώστε χαΐ ταΰτα χαΐ τήν λοιπήν ούσίαν τήν τής μητρός

20 άπασαν άπέδωχε ταις άδελφαις, ής ούδέν αύταις προσήχε χατά

τούς νόμονς. διό πάλιν των άδελφών παραλαβουσών τόν έν 9

ταις έξόδοις χόσμον χαΐ τήν περίστασιν τήν τής Λίμιλίας, πάλιν

έχαινοποιή&η τό μεγαλόψυχον χαΐ φιλοίχειον τής τοΰ Σχιπίωνος

προαιρέσεως.

25 Ταΰτα μέν οϋν προχατεσχενασμένος έχ τής πρώτης ήλιχίας 10

Πόπλιος Σχιπίων προήλ&ε πρός τό φιλοδοξεϊν σωφροσύνη χαΐ

χαλοχάγα&ία. είς ήν ϊσως ξ' τάλαντα δαπανήσας, τοσαΰτα γάρ 11

ήν προέμενος των ίδίων, δμολογουμένην έσχε τήν έπΐ χαλοχάγα-
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οοβ,.Ράτ. 2 Δενχίον Οτοηονϊηβ, λονχίον 4 (μεν) &άΑ. 7α 7. 11. αν-

τον, οογγ. ΒβΙΛβΓ 9 νπάρχειν να, νπάρχην 13 ού δυναμεν \ ονδεδέ-

ξασ&αι 14 ταντησ, 8βά σ ϊ. Γ. ημισείαν (βίο βί α ϊ. Γ.) 15 ονχέλαττον

17 διαδιδομένης Κβι'β1ίβ, διδομένησ 27 χαλοχαγαθία, ββά χαλ οογγ. βχ χαϊ

ειοην 28 προεμενοσ (β. &οο.)

ετηεηά. 5 · · · χαΐ] αντον (αντον οογγ. ΒβΙΛβΓ) χαΐ να, τον τ ονόματος

χαΐ οοηϊ. Ηη1ίβο1ι, χαΐ άβ1. Βίν ααοίοΓβ 8οΙιτΓβϊ^Ιιαβιι8βΓο 16 · · ·] 1αο. ϊη-

άίο&ί βί &άά. μεγάλης όε νβ1 λαμπρας ό1 νβΙ τοιαύτης δε Κβίβ1ίβ, ίηβπρβΓ &ηίβ

φήμης &ιϊά. ηδη Επι. δο1ηι1ζβ, λαμπράς δ' ηδη διά ταντα της &ΑΑ. Τνϋ&πιο'Λ'ίΐζ

18 άπέοχε τον ΒβΙτΙίβΓ β ϋίοά. 31, 27, 7 ροβί χομίοαοθαι &ΑΑ τι Επι. δο1ηι1ζβ

β ϋίοά. 27 είς ην] χαΐ μην Ηα1ίβο1ι, ηπϊ «κΙά.: ηχεί (οι^χ ρίννα αη& βχαάε-

ηιηί 28 προειμένος Ιι. ϋίηάοΓί

Οοωϋυιϋηϊκίιβ Εκχτρίβ II. 2. 13

194 ΕχοβΓρία ιίβ νϊΓίηίϊβπβ βί τίΐϋβ

&ία φήμην, ούχ οϋτω τφ πλή&ει τών χρημάτων τό παραχείμενον

ρ. ιβι να χατεργασάμενος ώς τψ χαιρφ της δόσεως χαΐ τφ χειρισμφ τη'ς

12 χάριτος. τήν δέ σωφροσύνην περιεποιήσατο δαπανήσας μέν ού-

δέν, πολλων δέ χαΐ ποιχίλων ήδονών άποσχόμενος προσεχέρδανε

13 τήν σωματιχήν υγείαν χαΐ τήν εύεξίαν, ήτις αύτφ παρ' δλον τον 5

βίον παρεπομένη πολλάς ήδονάς χαΐ χα/.άς άμοιβάς άπέδωχεν

άν&' ών πρότερον άπέσχετο τών προχείρων ήδονών.

29 Λοιπον δ' δντος τον χατά τήν άνδρείαν, χαΐ χυριωτάτον

σχεδόν έν πάση μέν πολιτεία, μάλιστα δ' έν τβ 'Ρώμη, μ,εγίστην

2 έδει χαΐ τήν άσχησιν περί τοντο τό μέρος ποιήαασ&αι. χαλάν 10

μεν οϋν τι προς ταύτην τήν έπιβολήν αύτφ χαΐ δια της τύχης

3 έγένετο συνέργημα. τών γαρ έν Μαχεδονία βασιλιχών μεγίστην

ποιουμένων σπουδήν περί τάς χννηγεσίας, χαΐ Μαχεδόνων άνει-

χότων τούς έπιτηδειοτάτους τόπονς πρός τήν τΒν &ηρίων συν-

4 αγωγήν, ταΰτα σννέβη τα χωρία τετηρήσ&αι μέν έπιμελΒς, χα&ά- 15

περ χαΐ πρότερον, πάντα τόν τοΰ πολέμον χρόνον, χεχννηγήσ&αι

(δέ) μηδέποτε των τεττάρων έτών δια τούς περισπασμούς' η χαΐ

5 &ηρίων νπηρχε πλήρη παντοδαπών. τον δέ πολέμον λαβόντος

χρίσιν, ό Λεύχιος χαλλίστην ύπολαμβάνων χαΐ τήν άσχησιν χαΐ

τήν ηΊυχαγωγίαν νπάρχειν τοις νέοις τήν περί τά χννηγέσια, τούς 20

τε χννηγούς συνέστησε τούς βασιλιχούς τφ Σχιπίωνι χαΐ τήν

6 έξουσίαν τήν περί τά χννηγέσια παρέδωχε τούτω πάσαν' ής έπι-

λαβόμενος ό προειρημένος χαΐ νομίσας οίονεί βασιλεύειν, έν τού-

τω χατεγίνετο πάντα τόν χρόνον, δσον έπέμεινε τό στρατόπεδον

7 μετά τήν μάχην έν τβ Μαχεδονία. γενομένης δέ μεγάλης έξον- 25

σίας περί τοΰτο τό μέρος, άτε χατά τήν ήλιχίαν αχμαίως έχοντος

αύτοΰ χαΐ χατά φύσιν οίχείως διαχειμένου, χα&άπερ εύγενοΰς

σχύλαχος, έπίμονον αύτοΰ σννέβη γενέσ.&αι τήν περί τάς χννηγε-

8 σίας όρμήν. διό χαΐ παραγενόμενος είς τήν 'Ρώμην χαΐ προσλα-
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βών τόν τοΰ Πολυβίον πρός τοΰτο τό μέρος έν&ουσιασμόν, έφ' 30

δσον οί λοιποί τών νέων περί τάς χρίσεις χαΐ τούς χαιρετισμούς

α>ά. Ρ«>\ 8 άνδρείαν || 16 χρόνό\νον 17 (ίέ) &άά. 7α 20 την περί

Τα, την χβ\ 26 τούτω άτε χατά 8οΙπνβί^Ιι»βπββΓ, ωστι\ χατά Ρ (ώς χατά

τε Ββ^βΓ)

εηκηά. 1 ηροχείμενον Κβίβίίβ, ν. ΌΊοά. 31, 27, 7 6 υγϊειαν I*. ϋϊικΙοΓί

(υγίαν βηρβΓ ί βηρβΜΟήρΐο ει Ρ ϋίοάοπ 1. ο.) 8 ρβδί άνδρείαν *Δά. μέρονς

Επι. 8ο1πι1ζβ οο11. ϋΜ. 31, 27, 8 12 βασιλέων ΒβΙΛβΓ οο11. ϋίοά. 1. ο.

13 Μαχεδόνων ΗηΙίίοΜο βπβρβοίηπι άβ1.'^ϊ1&πιο'ϊνίίζ, Μαχεόονίας Β ΡΤ' 24 χατ-

εαίνετο 7α ί. μ. 25 έξονσίας] σπονδής τβ1 έπι&υμίας ΒβΙΛβΓ, £ί?ϊξ/ας

Ηηίίβο1ι, έν&οναιάσεως Βίν

β Ρο1?1>. XXXI, 28, 11 —ΧΧΧΠ, 5, 3.

195

έσπούδαζον, χατά τήν άγοράν ποιούμενοι την διατριβήν, χαΐ διά ρ' 162

τούτων συνιστάνειν έαντούς έπειρώντο τοις πολλοίς, έπι τοσον- 9

τον ό Σχιπίων έπι ταις χννηγεσίαις αναστρεφόμενος χαί λαμπρόν

άεί τι ποιων χαΐ μνήμης άξιον, χαλλίω δόξαν έξεφέρετο των

5 άλλων. οίς μέν γάρ ούχ ήν έπαίνον τυχεϊν, εί μή βλάψαιέν τινα 10

τών πολιτών' ό γάρ των χρίσεων τρόπος τοΰτ' έπιφέρειν εϊω-

&εν' ό δ' άπλώς ούδένα λνπών έξεφέρετο τήν έπ' ανδρεία δόξαν 11

πάνδημον, έργω πρός λόγον άμιλλώμενος. τοιγαροΰν όλίγω χρόνψ 12

τοσοΰτον παρέδραμε τούς χα.&' αντόν δσον ονδείς πω μνημονεύε-

10 ται "Ρωμαίων, χαίπερ τήν έναντίαν όδόν πορευ&είς έν φιλοξενία

τοις άλλοις άπασι πρός τά 'Ρωμαίων έ&η χαΐ νόμιμα.

Έγώ δέ πλείω πεποίημαι λόγον ύπέρ της Σχιπίωνος αΐρέ- 30

σεως έχ της πρώτης ήλιχίας, ήδεϊαν μεν νπολαμβάνων εϊναι τοις

πρεσβντέροις, ώφέλιμον δέ τοις νέοις τήν τοιαύτην ίστορίαν,

15 μάλιστα δέ βονλόμενος πίστιν παρασχενάζειν τοις μέλλουσι λέ- 2

γεσ&αι έν ταις έξής βίβλοις περί αύτοΰ πρός τό μήτε δια7ΐορεϊν

τούς άχούοντας διά τό παράδοξα τινα φανήσεσ&αι τών συμβαι-

νόντων μετά ταντα περί αύτόν, μήτ' άφαιρονμένους τάνδρός (τά) 3

χατά λόγον γεγονότα χατορ&ώματα τβ τύχη προσάπτειν, άγνοονν-

20 τας τάς αίτίας, έξ ών έχαστα σννέβη γενέσ&αι, πλήν τελέως όλί-

γων, ά δεϊ μόνα προσάπτειν τη τύχη χαΐ ταύτομάτψ.

Ταντα μέν οϋν έπΐ τοσοντον ήμεις διεληλυ.&ότες χατά τήν 4

παρέχβασιν, αϋ&ις έπάνιμεν έπΐ τήν έχτροπήν της νποχειμένης

διηγήσεως.

25 105. "Οτι τά χατά τήν ΛΙτωλίαν χαλώς διετέ&η, χατεσβεσμέ-

νης έν αύτοις της έμφυλίον στάσεως μετά τόν Λνχίσχον &άνατον,

χαΐ Μνασίππον τον Κορωναίον μεταλλάξαντος τόν βίον βελτίων 2

ήν ή διά&εσις χατά τήν Βοιωτίαν, όμοίως δέ χαΐ χατά τήν
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ΙιΑχαρνανίαν Χρεμάτα γεγονότος έχποδών. σχεδόν γάρ ώσανεΐ χα- 3

30 &αρμόν τινα σννέβη γενέσ&αι της Ελλάδος, τών άλιτηρίων αύτής ρ. 165

105 Ρο1}γ1>. ΧΧΧΠ 5, 1—5 ΒΨ (20, 1—5 Ηα1ί8οη)

α>ά. Ρύν. 2 έπειρόντο 10 φιλοξενία 11 νόμημα 13 ηόεϊαν μεν

Ρα ρΓο ϊδιαμϊ 17 παράδοξα τινα ΗηΙΐβοη, παράδοξον τινα Ρ (παράδοξον

τι να) 18 μετά Κβίβ&β, μετάδε Ρ (μετά γε '7α) (τά) &Αά. Κβίβ1ίβ 21 δεΐ

μόνα, ββά ϊί βί α ί. Γ. 23 έχτρωπην 26 αντοϊα (β. βρίτ.) 27 μνασίπον

χνρωναίον 29 χρεματα (β. ΒίΧ.)

«τηβηά. 3 έπΐ] έν δοΚ^βί£ΙιαβηββΓ 10 φιλοδοξία Γα ί. πι. 15 β. λέγεοθαι

μέλλονοιν ΒβηββΙβΓ 16 βύβλοις ΗηΙίβίΛ, V. αά ρ. 187, 7 26 αίτοϊς Ηηίίβο1ι

29 Χρέμα Ηπ1ίβο1ι, ςπϊ ρΓ&βίβΓβ& οοηϊ. Χρέμα τότε

13*

196 ΕχοβΓρΐ& άβ νϊΓίαίϊΙιαβ βί νίίϋβ

4 έχ τον ζην με&ισταμένων. χαΐ γάρ χαΐ τόν Ήπειρώτην Χάροπα

σννεχύρησε χατά τόν ένιαντόν τοντον έν Βρεντεσίψ μεταλλάξαι

5 τόν βίον. τά δέ χατά τήν "Ηπειρον έτι έν άχαταστασίαις ήν χαΐ

ταραχαις, * * * τούς έπάνω χρόνονς, δια τήν Χάροπος ωμότητα

χαΐ παρανομίαν, έ% ον* σννέβη τελεσ&ήναι τόν προς Περσέα 5

πόλεμον.

106. "Οτι μετά τό χαταχρϊναι Λεύχιον \4νίχιον χαΐ τούς μεν

των έπιφανών άνδρών, τούς δέ άπαγαγεϊν είς τήν 'Ρώμην, δσοι

7 χαΐ βραχεϊαν ύποψίαν είχον, τότε λαβών ό Χάροψ τήν έξονσίαν

δ βούλοιτο πράττειν, ούχ έστι τών δεινών όποϊον ούχ έποίει, τά 10

8 μέν δι αϋτοΰ, τά δέ διά τών φίλων, ατε νέος μέν ών αύτός

χομιδβ, σννδεδραμηχότων δέ πρός αύτόν τών χειρίστων χαΐ τών

είχαιοτάτων άν.&ρώπων διά τόν έχ τών άλλοτρίων νοσφισμόν.

9 εϊχε δέ οίον έφεδρείαν χαΐ ρΌπήν πρός τό πιστεύεσ&αι διότι

πράττει χατά τινα λόγον α ποιεϊ χαΐ μετά της 'Ρωμαίων γνώμης 15

τήν τε προϋπάρχονσαν αύτψ σύστασιν χαΐ πρός τούς προειρημέ-

νονς χαΐ πρός ταύτη Μύρτωνα πρεσβύτην άν&ρωπον χαΐ τόν υίόν

1ύ αύτοΰ Νιχάνορα, τάλλα τε μετρίονς άν&ρώπονς χαΐ δοχοΰντας

εϊναι 'Ρωμαίων φίλονς, οί πολύ τι χεχωρισμένοι τόν πρό τον

χρόνον άπάσης άδιχίας ούχ οιδ' δπως τότε σννεπέδωχαν αντούς 20

είς τό σννεπισχύειν χαΐ χοινωνεϊν ταις τοΰ Χάροπος άνομίαις,

11 έπειδή δ' ό προειρημένος τούς μέν χατά τήν άγοράν άναφανδόν

έφόνευσε, τούς δέ έν ταις ίδίαις οίχίαις, ένίονς δ' έπΐ τών άγρών

χαΐ χατά τάς όδούς έπαποστέλλων έδολοφόνησε χαΐ πάντων τών

τε&νεώτων έξηνδραποδίσατο τούς βίονς, άλλην έπεισήγε μηχανήν. 25

12 προέγραφε γάρ τούς εύχαιροΰντας τοις βίοις φυγάδας, ού μόνον

13 άνδρας άλλά χαΐ γνναϊχας' άνατα&είς δέ τόν φόβον τοντον έχρψ

ματίζετο άεΐ τούς μέν άνδρας δι' έαντον, τάς δέ γνναϊχας διά

106 Ροί^. XXXII 5, 6—β, 9 ΒΤ7 (20, 6 — 21, 9 ΗιύίβοΙι)
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οοά. Ρεντ. 10 ο ποίον 11 αντον, οογγ. ΒβΙΛβΓ 18 τάλλα τε Ιι. ϋίη-

άοιί, τάλλάόε\ Ρ (τάλλα γε 7α) 20 αντους ΒβΙΛβΓ, αϊτοϊα Ρ (αντους 7α)

26 προσέγραφε <βίο)

βτΗεηά. 1 με&εοταμένων Οοηίοβ 3 ϊτ' ΒβηββΙβΓ 4 (χα&άπερ) τοϊς

έπάνω χρόνοις 7α, (ώς χατά) τους έπάνω χρόνονς Ηη1ί8βη 7 8. πιβηάοβ»

ίΜίβο ββββ ίηίβ11βχίΐ 7α &άη. ρ. 28, άνελεϊν νβ1 θανατώοαι ροβί μεν &άά. Κβίβ^β,

χαϊ (ροβί Άνίχιον) άβ1. Ηα1ίβο1ι, ςαί Γβοΐβ ε>άιΙίί: χίίίφκ Μο ερίίοηιαίοήβ, ηοη

ϊρεϊπε ΡοΙρηη, νετηα Ιερίτηο8, (Λενχιον Αίμίλιον άνελεϊν) ροβί Άνίχιον χαϊ

&άά. ΒΨ 8. 14 δ'ε) ό' ΒβηββΙβΓ 16 χαϊ άβ1. δοητνβί?η&βυββΓ 23 ό'ε]

ό' Ιι. ϋίηάοΓί 25 έξηργνρίσατο Ηη1ίβοη 27 έχρηματίζετ' ΒβηββΙβΓ

ωΙοι}. 7 βχο. 106 οηπι βυρβήοΓβ ϊηη^ί άβΙ>βΓβ ϊηίβ1ίβχίΐ Ψα αάη. ρ. 28, μετά

γαρ ρΓο 'ότι μετά ΡοΙ^ηίηπι βοπρβίβββ οοηϊ. 8βη\τβϊ^η&βηββΓ

β ΡοΙ^Ι>. XXXII, 5, 4 — 8, 2. 197

της μητρός Φιλότητος' πάνυ γάρ εύφυής έγένβτο χατά τοΰτο τ.ό 14

πρόσωπον, πρός δέ βίαν χαΐ πλεϊόν τι δννάμενον συνεργεϊν ή

χατά γυναϊχα.

Επειδή δέ πάντας χαΐ πάσας έξηργυρίσαντο χατά τό όννα- 6

5 τόν, είσήγον είς τόν δήμον ούδέν ήττον απαντας τούς προγεγραμ- ρ'1

μένονς. οί δέ πολλοΐ τών έν τβ Φοινίχη τά μεν δια τόν φόβον, 2

τα δέ χαΐ δελεαζόμενοι διά τών περί τόν Χάροπα χατέχριναν ού

φυγής άλλα &ανάτον πάντας τούς προσαγγελ&έντας ώς άλλότρια

φρονονντας'Ρωμαίων. οϋτοι μεν οϋν πάντες έφυγον, δ τεΧάροψ ώρ- 3

10 μησεν είς τήν 'Ρώμην, έχων χρήματα χαΐ τούς περί τόν Μύρτωνα

με&' αΰτοΰ, βουλόμενος έπισφραγίσασ&αι διά τνς συγχλήτον τήν

αϋτοΰ παρανομίαν. έν ψ χαιρψ χάλλιατον μεν έγένετο δεΐγμα 4

της "Ρωμαίων αΐρέσεως, χάλλιατον δέ &έαμα πάσι τοις 'Έλλησι

τοις παρεπιδήμοις, μάλιστα δέ τοις άναχεχλημένοις' δ τε γαρ 5

15 Μάρχος, άρχιερεύς ών χαΐ πρώτος της συγχλήτον γραφόμενος, δ

τε Λεύχιος δ τόν Περσέα νιχήσας, μεγίστην έχων πίστιν χαΐ

δύναμιν, πνν.&ανόμενοι τά πεπραγμένα τψ Χάροπι χατά τήν

"Ηπειρον έχώλυσαν είς τάς οίχίας αύτών είσιέναι τόν Χάροπα.

οϋ γενομένον περιβοητον πάντες έγενή&ησαν οί παρεπιδημονντες 6

20 περιχαρεϊς, άποδεχόμενοι τό μισοπόνηρον τών 'Ρωμαίων. μετά 7

δέ ταΰτα τοΰ Χάροπος είσελ&όντος είς τήν συγχλητον, ού συγ-

χατέ&ετο τοις άξιουμένοις ούδ' έβουλή&η δοΰναι ρ'ητήν άπόχρι-

σιν, άλλα τοις άποστελλομένοις πρεσβενταις έφη δώσειν έντολάς 8

έπισχέψασ&αι περί τών γεγονότων. ό δέ Χάροψ άναχωρήσας 9

25 ταύτην μεν τήν άπόχρισιν άπεσιώπησε, γράψας δέ πρός τήν

Ιδίαν ύπό&εσιν άρμόζουσαν άπήγγειλεν ώς συνευδοχούντων 'Ρω-

μαίων τοις νπ' αύτον πραττομένοις.

107. "Οτι Εύμένης ό βασιλεύς τβ μεν σωματιχβ δννάμει παρα-

λελυμένος ήν, ττ] δέ της ψυχής λαμπρότητι προσαντεϊχεν, άνήρ έν 2
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30 μεν τοις πλείστοις ούδενός δεύτερος τών χα&' αντόν βασιλέων

γενόμενος, περί δέ τά σπονδαιότατα χαΐ χάλλιστα μείζων χαΐ

107 Ρο171>. XXXII, 8 ΒΤ7 (22, 1-7 Ηη1ίβο1ι)

ωά. Ράτ. (βί 8υ,ίά.) 1 φιλότητ 7 τών 7α ρτο τον 12 αντοΰ, οογγ.

ΒβΙΛβΓ 21 συγχατέ&ετο (8ίο) 28 Ευμένης, βασιλεύς Μαχεδόνων (βίο)' έ'ς

μεν—ρ. 198, 12 γεγονός: 8ηϊά. ν. Ενμένης 31 με/ζω | Ρ

βτηεηά. 1 φιλότιδος 7α, Φιλώτιδός Ιι. ϋίηάοΓί, φιλώτας Ρ ϋίοάοπ 31, 31

εϊφνες 7α ϊ. πι., οί. ϋίοά. 1. ο. χατα άβ1 . 7α, χαΐ ρΓο χατά ΎΫβ88β1ίη£, οο11.

ϋϊοά. 1. ο. 4 χαΐ πάαας] είσάπαξ Ηη1ίΒο1ι 9 6 δε 8ο1πνβϊ^ί]&βιιΒβΓ

29 προσανεϊχεν Κβίδίίβ

198

ΕχοβΓρΐα άβ νίΓίηίί1>η8 βί νίΐϋβ

3 λαμπρότερος' δς γε πρωτον μέν παραλαβών παρά τον πατρός

τήν βασιλείαν συνεσταλμένην τελειος είς όλίγα χαΐ λιτά πολισμά-

ρ. ιβ9 να τια ταις μεγίσταις των χα&' αντόν δνναστειών έφάμιλλον έποί-

4 ησε τήν Ιδίαν άρχήν, ού τύχη τό πλεϊον συνεργω χρώμενος, ούδ'

έχ περιπετείας, άλλά διά της άγχινοίας χαΐ φιλοπονίας, έτι δέ δ

5 πράξεως της αντον. δεύτερον φιλοδοξότατος έγενή&η χαΐ πλεί-

στας μεν τών χα&' αύτόν βασιλέων πόλεις "Ελληνίδας εύεργέτησε,

6 πλείστονς δέ χατ' Ιδίαν άν&ρώπονς έσωματοποίησεν. τρίτον άδελ-

φούς έχων τρεις χαΐ χατά τήν ήλιχίαν χαΐ πράξιν, πάντας τού-

τονς συνέσχε πει&αρχοΰντας αύτψ χαΐ δορυφορονντας χαΐ σωζον- 10

7 τας τό της βασιλείας άξίωμα. τοΰτο δέ σπανίως εύροι τις άν

γεγονός.

108. "Οτι "Λτταλος ό άδελφός Εύμένονς παραλαβών την έξον-

σίαν πρώτον έξήνεγχε δεϊγμα της αντοΰ προαιρέσεως χαι πράξεως

τήν Άριαρά&ον χαταγωγήν έπΐ τήν βασιλείαν. 15

109. "Οτι Προυσίας μετά τό νιχήσαι τόν "Λτταλον μετά τό

παρελ&εϊν πρός τό Πέργαμον παρασχευασάμενος .&νσίαν πολντελή

2 προσάγαγε πρός τό τέμενος τΛσχληπιοΰ, χαΐ βον&υτήσας χαΐ

3 χαλλιερήσας τότε μεν έπανήλ&εν είς τήν παρεμβολήν, χατά δέ τήν

έπιοΰσαν χαταστήσας τήν δύναμιν έπΐ τό Νιχηφόριον τούς τε 20

νεώς απαντας διέφ&ειρε χαΐ τά τεμένη τών &εών, έσύλησε δέ

4 χαΐ τούς άνδριάντας χαΐ τά λί&ινα τών άγαλμάτων. τό δέ τελεν-

ταϊον χαΐ τό τοΰ Άσχληπιοΰ βαστάσας άγαλμα, περιττώς νπό

—ι

108 ΡοΙ^Ι>. XXXII 12 ΒΤν (22, 8 ΗηΙίβο1ι) 109 ΡοΙ^Ι>. XXXII 15 ΒΨ

(27 ΗυΙίβοη)

οοά. Ρ«>. βί 8πίά. 3 των χα&' αντον — 6 της αντοΰ: 8ηϊά. ν. περι-

πετεια χα&αντόν Ρ, 8βά ό οογγ. βχ ω 4 άρχήν 8ηϊά. ηίτοςηβ Ιοοο βί
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ίηάβ να, τυχην Ρ 5 όε Ρ βί διπά. ν. Ευμ., δέ χαϊ δηίά. ν. περιπ. 6 αν-

τον 8ηϊά. ν. Ευμ., αντον Ρ βί 8ηΜ. ν. περιπ. 7 ενηργετησε 8ηϊά. 8 έοω-

ματοποίησεν βαΪά., -σε Ρ 11 άν ενροι τις 8ηίά. οοά. ΑΕ 13 οντος 6 "Ατ-

ταλος παραλαβων — 15 βασιλείαν: δηϊά. ν. "Ατταλος 14 αντον δπϊά.,

αντοΰ Ρ 16 IIρονοίας ό βαοιλευς' οντος μετά — ρ. 199,11 λογισμών: 8ηίά·

ν. IIρονοίας 16 μετά (α1ίβπιπι)] χαϊ 8ιπά. οοά. άβίβΠοΓββ 18 τάσχλη-

πιον Ρ, τοΰ Άοχληπιον 8ηΜ. βον9ντήσας Ρ, 8βά &1ίβπιπι ν ϊ. Γ. 20 νιχι-

φόριον Ρ 21 νε|οίσ Ρ <$ε οπι. 8ηϊά. 22 λίβεινα Ρ 23 βαστάσας

άγαλμα 8ιπά., άγαλμα βαστάσασ Ρ

ΐτηεηά. 9 ροβί πράξιν Ιαο. 1πθίο&ί βί αάά. (άχμάζοντας) 7α αάη. ρ. 29, ^ον-

τ«ς ομοιοτάτους αντω) ΒΤν 10 αιτώ ΒβΙΛβΓ 23 τ'Αοχληπιον ΒβηββΙβΓ

ΐάοα. 13 ότι — Ευμίνους βί 16 8. οτι — IIέργαμον] ΡοΙ^Μί νβΓΟβ, 1ηπιιπύαΊα

β88β ίηάίοεινίΐ ΒΤΥ

β Ρο1?1>. ΧΧΧΙΙ, 8, 3 —15, 14.

199

Φυλομάχον χατεσχενασμένον, άπήνεγχεν ώς αύτόν, ψ τι} πρότερον 5

ήμερα χατασπένδων έβον&ύτει χαΐ χατηύχετο, δεόμενος, όπερ είχός,

Ιλειον αύτψ γενέσ&αι χαΐ εύμενή χατά πάντα τρόπον. έγώ δέ τάς 6

τοιαύτας δια.&έσεις χαΐ πρότερον εϊρηχά πον, περί Φιλίππον

5 ποιούμενος τόν λόγον, μανιχάς. τό γαρ άμα μέν &ύειν χαΐ διά 7

τούτων έξιλάσχεσ&αι τό &εϊον, προσχννοΰντα χαΐ λιπαροΰντα τάς

τραπεζας χαΐ τούς βωμούς έξάλλως, δπερ ό Προυσίας εϊ&ιστο

ποιεϊν γονυπετών χαΐ γυναιχιζόμενος, άμα δέ ταΰτα χαΐ λυμαίνε- 8

σ&αι χαι διά της τούτων χαταφ&οράς τήν είς τό .&εϊον ύβριν

10 διατί&εσ&αι, πώς ούχ άν εΐποι τις εϊναι &υμοΰ λνττώντος έργα

χαΐ ψυχης έξεστηχνίας τών λογισμών; δ χαΐ τότε σννέβαινε γίνε- 9

σ&αι περί τόν Προυσίαν. άνδρός μέν γάρ ούδέν έπιτελεσάμενος ρ' 170 να

χατά τάς προσβολάς, άγεννώς δέ χαΐ γνναιχο.&ύμως χειρίσας χαΐ

τά πρός &εούς χαΐ τά πρός άν&ρώπους μετήγαγε τό στράτευμα

15 πρός Έλάαν χαΐ χαταπειράσας της Έλάας χαί τινας προσβολάς 10

ποιησάμενος, ονδέν δέ πράττειν δννάμενος διά τό Σώσανδρον

τόν τον βασιλέως σύντροφον είσεληλυ&ότα μετά στρατιωτών εϊρ-

γειν αύτον τάς έπιβολάς, άπήρεν έπΐ Θνατείρων. χατά δέ τήν 11

έπάνοδον τό της Άρτέμιδος ίερόν της έν Ίερφ χώμη μετά βίας

20 έσύλησεν. όμοίως χαΐ τό τοΰ Κννίον Άπόλλωνος τέμενος τό περί 12

Τεμνόν ον μόνον έσύλησεν, άλλά χαΐ τψ πυρΐ διέφ&ειρεν. χαΐ 13

ταΰτα διαπραξάμενος έπανήλ.&εν είς τήν οίχείαν, ού μόνον τοις

άν&ρώποις, άλλά χαΐ τοις &εοις πεπολεμηχώς. έταλαιπώρησε δέ 14

χαΐ τό πεζιχόν στράτευμα τψ Προυσία χατά τήν έπάνοδον ύπό τε

25 τοΰ λιμοΰ χαΐ της δνσεντερίας, ώστε παρά πόδας έχ &εοπέμπτον

δοχεϊν άπηντήσ&αι μήνιν αύτψ διά ταύτας τάς αίτίας.

οοά. Ρατ. (βί 8νίά.) 3 'ίλεον Ρ 3 έγώ — 5 μανιχός] αϊ δε τοιαϋται δια-

θέσεις μανιχαί 8ηϊά. 5 μανιχάς. τό γάρ οτα. Ρ, β διιϊάα (ςπϊ ν. Προνοίας
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ίοοβί ... μανιχαί. τό γάρ) ΓββΐίΐίΗί Οτοηονίπβ 5 ιό γάρ — 11 λογιομών: 8αϊά.

τ. έξάλλως 5 τό γάρ — 7 βωμονς έξάλλως χαϊ πάλιν ταϋτα διαφ&είρειν,

μανίας έατίν: δαίά. ν. ϊξαλλος 5 μεν] τε 8πϊά. ν. εξαλλος 5 8. διά τού-

των οπι. 8αϊά. οπιηίοηβ ίπίπιβ Ιοοίβ 6 προοχννονντα χαϊ οπι. 8πϊά. ν. έξάλ-

λως 6 8. τάς τραπέζας χαϊ οπι. 8ηϊά. οπιηίοηβ ίήΙ>υβ Ιοοίβ 7 δπερ 6 \ IIρον-

οίασ εί&ιατο <β. βρίΓ.) Ρ, οπερ εϊω&ε IIρονοίας 8ώά. ν. IIρονα. βί βίχπϊΙϋβΓ τ.

έξάλλως 8 χαι (αίίβπιηι) οπι. 8ηίά. ν. έξάλλως λυμίνεσ&αι Ρ 10 πώς

— »νμοϋ οία. 8ηϊά. ν. έξάλλως είναι οαχ. 8νάά. ν. IIρονσ. 11 λογισμών:

άββ. 8αϊά. ν. IIρονοίας βί ν. έξάλλως 15 έλάαν βί ελάασ (β. βρϊΓ.) 20 τό

(αίίβππη) Ιι. ϋϊηάοΓί, τον 22 οίχείαν (βίο) 23 έταλεπώρησε\ 25 &εό-

πέμπτον Τοπρ, βεόπτον Ρ (&εών τον Κβίβ&β)

αηιεηά. 1 Φνρομάχον να αάη. ρ. 29 β ϋίοά. 31, 35 αντον ΒβΙίΙίβΓ

3 αντψ ΒβΙΛβΓ 12 ροδί γάρ &ΑΑ. (εργον) 7α, (άξιον) Ηϋ1ίβοη 15 Ελαίαν

βί Ελαίας (βϊο) 7α 20 Κνννείον Ι* ΡίηάοΓί 21 Τϊ/μνον να &<1η. ρ. 29
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ΕχοβΓρία άβ νίτΐηΐϊβπβ βί νίίϋβ

110. "Οτι Άριστοχράτης δ των 'Ροδίων στρατηγός ήν μέν χατά

2 τήν έπιφάνειαν άξιωματιχός χαΐ χαταπληχτιχός. διόπερ έχ πάν-

των τούτων νπέλαβον οί 'Ρόδιοι τελέως άξιόχρεων ήγεμόνα χαΐ

3 προστάτην έχειν τον πολέμον, διεψεύσ&ησαν μέντοι γε των έλπί-

δων' έλ&ών γαρ είς τάς πράξεις ώσπερ είς πυρ, χα&άπερ τά 5

χίβδηλα τών νομισμάτων, άλλοιος έφάνη. τοντο δ' έγένετο δήλον

έπ' αύτών τών έργων.

111. "Οτι Άρχίας βουλόμενος τήν Κύπρον προδοΰναι τψ Λη-

μητρίψ χαΐ φωρα&είς χαι είς χρίσιν άχ&είς χαλωδίψ των έχ της

3 αύλαίας παραπεπετασμένων έαντόν άπεχρέμασεν. τφ γάρ δντι 10

διά τάς έπι&υμίας χενοί χενά λογίζονται χατά τήν παροιμίαν.

4 χαΐ γάρ έχεϊνος δόξας φ' τάλαντα προσλήψεσ&αι χαΐ τά προϋπ-

άρχοντα χρήματα χαΐ τό πνεΰμα προσαπέβαλεν.

112. "Οτι χατά τούς χαιρούς τούτονς χαΐ Πριηνεϊς ένέπεσον

παραλόγω συμφορη, δεξάμενοι γάρ παρ' Όλοφέρνους, δτ' έχρά- 15

ρ.ί73νβ2 τησε της άρχής, έν παρα&ήχη υ' τάλαντα, άπητονντο χατά τούς έξής

3 χρόνονς ύπ' 'Λριαρά&ον, δτε μετέλαβε της αρχής. οί μέν οϋν

Πριηνεϊς, ώς έμοί δοχεϊν, όρ.&ως Ισταντο, φάσχοντες μηδενί προ-

ήσεσ&αι τά χρήματα ζωντος Όλοφέρνους πλήν αύτφ τφ παρα&ε-

4 μένψ' δ δ' Ι4ριαρά&ης πολλοίς έδόχει παραπίπτειν τοΰ χα&ήχον- 20

δ τος, άπαιτών τήν άλλοτρίαν παρα&ήχην. ού μήν άλλ' έως μέν

τούτον τάχ άν τις έχοι συγγνώμην αύτφ χαταπειράζοντι, τφ

110 Ρο1?1>. ΧΧΧΙΠ 4 111 ΡοΙ^Ι>. ΧΧΧ1Π 5, 2—4 112 Ρο1?1>.

ΧΧΧΠΙ 6

οοά. Ρβίτ. (βί 8νίά.) 1 Άριστοχράτης, 'Ροδίων στρατηγός' ος ήν χατά —

6 έφάνη: 8πίά. V. Άριστοχράτης 4 μέντοι γε] δε 8τάά. 8—13: 8 πί ά.

ν. Άρχίας' οντος βονλόμενος οβί. βί ν. χενοί' Άρχίας γάρ Κύπρον βονλό-

μενος προδοϋναι οβί. 8 τφ οτα. 8αϊά. αίτοςαβ Ιοοο 9 φορα&είσ Ρ χαϊ
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είς — άχ&είς οια. 8αϊά. ν. χενοί 10 παραπεπετασμένων 8ηϊά. ν. χενοί,

παραπετααμένων Ρ, παραπετασμάτων 8χαά. ν. Άρχ., οί. 8πϊά. ν. ανλαία'

6 δε λαβων ίχ της παραπεπετασιιένης ανλαίας χαλώδιον άπε\χρεμασεν (β.

&οο.) Ρ, άπεχρέμααε 8ηϊά. 11 χατά την παροιμίαν οτα. 8ηίά. τ. χενοί

13 χρήματα χαϊ το πνα προσα\πέβαλεν Ρ 8υϊ<Ι. ν. Αρχίας, προσαπωλεσε 8ηϊά.

ν. χενοί οηιίβδίβ Γβ1ίςηίβ προοαπέβαλεν. άββ. 8ηίά. 16 άπ$τονντο 7α,

ά\πητονν 18 προείσεοθαι, οογγ. ΚβίβΚβ 22 ίχοι 7ο, ί'χει

οηεηά. 3 τοϋτον ΒβΙάβΓ 9 χαλωδίω Ιι. ϋίηάοΓί', οί. Βίν &Α α. I. ίη

βά. ΡοΙ^Μϊ 15. 19 Όροφέρνους δΛτνβί^Ιί»βα8βΓ ρΓ&ββηηίβ 7α ςηί ϊη νβΓ-

βίοηβ Οτο/ετηβ βί ΟτορΗετηββ ββήρββΓ&ί 17 ροβί Άριαράβον 1αο. ίηάίβ&ί ΒΤν

βί αάά. τον βασιλέως τήν αρχήν ΒΤν

εάοα. 8 β. οτι — άχ&ε'<ς] ΡοΙ}Ί>ϊί τβΛ& ϊπιπιπίαία β58β ίηάίο&ί ΒΤν

β Ρο)?η. XXXIII, 4, 1 — XXXVI, 15, 3. 201

δοχεϊν της έχείνον βασιλείας εϊναι τα χρήματα' τό δέ χαΐ πορρω-

τέρω προβαίνειν οργής χαΐ φιλοτιμίας ούδαμώς έδόχει γενέσ&αι

χατά λόγον. χατά δέ τούς ννν λεγομένους χαιρούς έπαποστείλας 6

έλεηλατει την χώραν των Πριηνέων, συνεργονντος Άττάλον χαΐ

5 παροξύνοντος αύτόν διά τήν Ιδίαν διαφοράν, ήν εϊχε πρός τονς

Πριηνεϊς. πολλών δέ χαΐ σωμάτων χαΐ &ρεμμάτων άπολομένων χαΐ 7

πρός τ$ πόλει πτωμάτων γενομένων, άμυνασ&αι μέν ούχ οίοί τ'

ήσαν οί Πριηνεϊς, έπρέσβευον δέ χαΐ πρός 'Ροδίονς, μετά δέ ταΰτα

έπΐ 'Ρωμαίους χατέφυγον. * * * ό δέ ού προσεϊχε τοις λεγομένοις. 8

10 χαΐ Πριηνεϊς μέν μεγάλας έχοντες έλπίδας έπΐ τψ πλή&ει τών

χρημάτων τοις έναντίοις ένεχυρησαν' τψ μέν γάρ Όλοφέρνει τήν 9

παρα&ήχην άπέδωχαν, ύπό δέ τον βασιλέως Ιάριαρά&ον ίχαναις

τισι βλάβαις περιέπεσον άδίχως διά τήν παρα&ήχην.

113. Πώς ούχ άν είχότως δόξειεν ύπερβεβηχέναι χαΐ άπολε-

15 ληρηχέναι τον Βεργαϊον Άντιφάνην χαΐ χα&όλον μηδενί χαταλι-

πεϊν ύπερβολήν άπονοίας τών έπιγινομένων;

114. "Οτι Προυσίας ό βασιλεύς, είδεχ&ής ών χατά τήν έμ-

φασιν, χαίπερ έχ συλλογισμοΰ βελτίων ύπάρχων, ήμισυς άνήρ χατά

τήν έπιφάνειαν χαΐ πρός τάς πολεμιχάς χρείας άγεννής χαΐ γυ-

20 ναιχώδης. ού γάρ μόνον δειλός ήν, άλλά χαΐ πρός τάς χαχοπα- 2

&είας άλλότριος χαΐ συλλήβδην έχτε&ηλυμμένος χαΐ ττ} ψυχβ χαΐ

τψ σώματι παρ' δλον τόν βίον' δπερ ήχιστα βούλονται περί τούς 3

113 ΡοΙ^Ι>. XXXIV 6, 15 ΒΤΥ (6, 14 Ηη1ίβοη) 114 ΡοΙνΙ>. XXXVI

15 Β Κ (XXXVII 7 Ηη1ίββη)

οοά. Ρεϊτ. (βί 8νϊά.) 9 τοΓσ, ββά α ροβίπκχίο ϊηδβΓίυπι 13 β. ροβί παρα&ι',-

χην βοηίϊηηο ββςηηηΐιιΓ πώς οβί. 14 όόϊειεν (βίο) 17—ρ. 202, 9: 8ηϊο".

ν. IIρονοίας 17 είόεχ&εισ Ρ έφααι Ρ 18 ίχ ονλλογιομοϋ 8ηϊά. βί

ίηάβ να, | αχονλλογιομον Ρ 18 8. ημισυς — γυναιχιόδης: 8ηίά. ν. ημισυς

18 IIρονοίας ό βασιλείς ροβί άνήρ ΒΑά. 8ηϊά. ν. ημ. 19 άγεννης 8ηϊά. πΐτο-
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ιμιβ Ιοοο, άγενήσ Ρ 20 β. ού γάρ — χαχοπα&είας αλλ.: 8ηϊά. ν. αλλοπρό-

σαλλος 20 ό IIρονοίας βασιλεύς ροβί ην &άά. 8ηΜ. ν. άλλοπρ. 21 αλλό-

τριος Ρ 8η1ά. ν. IIρονα., αλϊ.οπρόσαλλος 8ηίά. η. ν. συλλήβδην οια. 8ηϊά.

αηεηά. 8 ταϊτ' ΒβηββΙβΓ 9 ροκί χατέφυγον Ι&π. ίηιΗο&ΐ Κβίβίίβ βί »άά.

(χαϊ οί μεν (νβ1 χαϊ οντοι μεν) νπερ έχείνων έδέοντο παρ' Άριαράθ%), αχιοά ίτα-

ρτοΙι&πβ ΒΤν οί — προσεϊχον ρΓο ο — προσεϊχε βοπρβίΐ απβΐοΓβ δοητνβΪ£Ιι&βη8βΓο

δ' ΒβηββΙβΓ 11 Όροφέρνει δο1νβί£11&βα8βΓ, ν. »ά ρ. 200,15. 19 14—16

ηοο βχββΓρίτίπι ίη Ρ οππι »ηίβββάβπίί &Γίβ οοηϊπηοίηηι βπο Ιοοο Γββΐίΐπίΐ δοηνβϊ^-

η&βηββΓ 14 απολεληρωχέναι Κβίδ1ίβ 16 άνοιας Κβίβ1ίβ 18 ροβί άνηρ

&άά. (%ν) ΒΤν

(άο<). 12 Άριαράθον ϊχαναϊς βο!β^απο (τϊηαίί ΒΤΥ

202 ΕχοβΓρί* άβ νϊΓίαίϊΙ>υβ βί νίΐϋβ

βασιλεϊς ύπάρχειν άπαντες μέν, μάλιστα δέ τό τών Βι-9ννων γένος.

ρ.174 1Ό4 πολλή δέ τις άσέλγεια χαΐ περί τάς σωματιχάς έπι&υμίας αύτφ

5 σννεξηχολού&ει. παιδείας δέ χαΐ φιλοσοφίας χαΐ τών έν τούτοις

6 &εωρημάτων άπειρος είς τέλος ήν, χαΐ συλλήβδην τοΰ χαλον δ τι

ποτέ έστιν ούδ' έννοιαν εϊχε, Σαρδαναπάλλον δέ βάρβαρον βίον 5

7 έζη χαΐ με&' ήμέραν χαΐ νύχτωρ. χαΐ γαρ οϋν άμα τψ βραχείας

έλπίδος τό των βασιλενομένων πλή&ος λαβέσ&αι, άμετάχλητον

όρμήν έσχεν είς τό μή μόνον άλλότρια φρονεϊν τοΰ βασιλέως,

άλλά χαΐ τιμωρίαν βούλεσ&αι παρ' αντον λαμβάνειν.

115. "Οτι Μασανάσσης δ έν Λιβύίβ τών Νομάδων βασιλεύς 10

2 άνήρ ήν των χα&' ήμάς βασιλέων άριστος χαΐ μαχαριώτατος, δς

έβασίλευσεν έτη πλείω των ξ', υγιεινότατος ών χαΐ πολυχρονιώ-

3 τατος' η' γαρ έτων έγεγόνει. έγένετο δέ χαΐ δνναμιχώτατος τ(5ν

χα&' αύτόν χατά τήν σωματιχήν έζιν, δς, δτε μεταστήναι δέοι,

στάς έν τοίς αύτοις ΐχνεσι δι ήμέρας έμενε, χα&εζόμενος πάλιν 15

4 ούχ ήγείρετο. χαΐ τήν έπΐ τών Ιππιχών χαχοπά&ειαν ήμέραν

χαΐ νύχτα σννεχως διαχαρτερων ούδέν έπασχεν. σημεϊον δέ της

5 σωματιχής αύτοΰ δννάμεως' έχων έτη χα&' δν χαιρόν μετήλλαξε

τόν βίον, υίόν άπέλειπε τεττάρων έτων, όνομα Σ&έμβανον, δν μετά

115 Ρο1νΙ>. XXXVI 16, 1—10 Β >7 (XXXVII 10, 1—10 Ηαίίδο1ι)

οοά. Ρβι>. βί 8νίά. 1 ροβί μεν &άΑ. γαρ 8ηϊά. 4 β. ο,τι ποτέ 8ηϊά., ότί-

ποτέ Ρ 5 ονό' ΐννοιαν είχε 8ηϊά. βί ίηάε 7α, ονδενός αν είχε Ρ Σαρ-

δαναπάλον 8ηΜ. 6 β. 'άμα τώ — πλήθος λαβέο&αι νη1£ο αρπά 8ηϊά., ϊάβπι

οωίβΜ τοοβ λαβέσθαι Ρ, αμα τω δράξασθαι βραχείας έλπίδος μιταβολής χοί-

τον τό τών βαοιλενόμενον (βίο) πλή&ος 8ηϊά. οοά. V 7—9: δαϊά. ν. άμετά-

χλητον άμετάχλητον ορμην βαχε τό πλή&ος είς — λαμβάνειν 8 όρμην Ρ

8η1ά. ν. IIρονα., την ορμην δηΜ. οοά. Α ν. άμετάχλ. 10 Μασανάσσης —

ρ. 203, 9 παμφόρονς: δπϋ. Τ. Μασανάααης μασανάααησ (βίο) Ρ 8ηϊά.

(μανάσσης 8ηϊά. οοά. Αν), μαααανάσησ ΐίΐιι1πβ ίη Ρ™ 11 ην οπι. 8υϊά.
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άριστοσ Ρ, ββά ι ροΒίπκ>άο ίηββηηπι 14 χα&αντον Ρ, χα&' εαντ'ον 8ηϊά.

16 ϊππιχών (βίο) Ρ, Ίππων 8ηϊά. 17 συνεχώς οπι. δπϊά. διαχαρτερων 8ηϊά.,

οπι. Ρ 17 β. της τον σώματος 8ηίά. 19 άπέλιπε 8ηκΙ. ο&εμβανον

(β. αοο.) Ρ, Σ&εμβάν 8ηϊά.

εηκηά. 4 β. τί ποτ' ϊστιν Ι*. ϋϊηάοΓί 6 τοιγαροϋν Κβίβίβ 6 8. όράξασθαι

ροβί τω β 8αϊάαβ οοά. V Γβοβρϋ ΒΤν, άντέχεσθαι ροβί έλπίόος &Αά. Ηπ1ίβο1ι,

πΐβΓςηβ βρβπιβηβ 8ηΜαβ Ιβοίίοηβπι λαβέο&αι; Ιιαηο νοοβαι ΡοΙνΜηπι ροβί έλπί-

όος ρ0Βιιίβ8β βί &ί> βο1ο^απο νβΓοοππιι οπϋηβηι ωπΐ&ΐυπι ββββ βυβρίοοΓ 10 μα-

ααννάαας ΡυΙνΜηπι βοήρβίβββ ραίαί Βίν, ςηβπι ν. ίπ Ρπιβί. Ροίνη. νοί. I βά.

ρΓϊοΓϊβ ρ. 74 14 μεταστηναι] μεν ιοτάναι 7α, μεν ατηναι δοΙι.»βί^1ι&βιι8βΓ

15 χα&εζόμενος (δε) Γα 17 διαχαρτερων δπΪά3πι βχ ϊη^βηίβ &άάίάίβββ Μίω

οοηί. νπομένων Ηα1ί8οίι

β ΡοΙΑ XXXVI, Ιό, 3 — XXXVIII, 7, 4. 203

ταΰτα Μιχίψης υίοποιήσατο, πρός δέ τούτοις υίούς δ'. διά δέ 6

τήν πρός άλλήλονς τούτων εννοιαν διετήρησε τόν δλον βίον πάσης

έπιβονλής χαΐ παντός οίχείον μιάσματος άμοιρον αύτοΰ γενέσ&αι

τήν βασιλείαν. τό δέ μέγιστον χαΐ &ειότατον τούτον' της γαρ 7

5 Νομαδίας άπάσης αχρήστον τόν πρό τοΰ χρόνον νπαρχούσης χαΐ

νομιζομένης άδννάτον τβ φύσει πρός ήμερονς χαρπούς ύπάρχειν,

πρώτος χαΐ μόνος νπέδειξε διότι δύναται πάντας έχφέρειν τους 8

ήμερονς χαρπούς ούδ' όποίας ήττον, έχάστψ των χαρπών έν

διαστάσει μυριοπλη&εϊς άγρούς χατασχενάσας παμφόρονς. τβ μέν 9

10 οϋν έχείνον μεταστάσει ταΰτ' άν τις εύλόγως έπιφ&έγξαιτο χαΐ

διχαίως. ό δέ Σχυτίων παραγενόμενος είς τήν Κίρταν ήμέρα 10

τρίτη μετά τόν τοΰ βασιλέως .&άνατον διψχησε χαλώς πάντα.

116. "Οτι Άσδρούβας ό στρατηγός Καρχηδονίων χενόδοξος ρ. 177 να

ήν χαΐ άλαζών χαΐ πολύ χεχωρισμένος της πραγματιχής χαΐ στρατη-

15 γιχής δννάμεως. πολλά δέ είσι σημεϊα της άχρισίας αύτοΰ. πρώτον 2

μέρ γαρ παρήν έν πανοπλία, ήνίχα Γολόσση σννεγίνετο τψ των Νο-

μάδων βασιλεϊ, πορφυρίδα &αλαττίαν έπιπεπορπημένος, μετά μα-

χαιροφόρων δέχα. έπειτα προβας άπό τών δέχα δσον χ' πόδας άπέ- 3

στη, προβεβλημένος τάφρον χαΐ χάραχα, χαΐ χατένενε τψ βασιλεϊ

20 προσιέναι πρός αύτόν, χα&ήχειν γίνεσ&αι τούναντίον. ού μήν άλλ 4

ό Γολόσσης άφελώς έχων Νομαδιχφ τινι τρόπω μόνος προσήει πρός

116 Ροί^1>. ΧΧΧνΠΙ 7. 8 ΒΤΎ (1. 2 Ηηίίβο1ι)

οοά. Ρ«>. (βί 8ηίά.) 1 μιχήψησ Ρ τούτοια Ρ 8ηϊά. οοά. Α, τούτω νη1^ο,

οί. ΒΤ7 &Α Ιι. 1. ϊη βά. Ρο1. ΔΫ, τέσοαρας δπϊά. 3 αύτον δπϊά., αν-

τοϋ Ρ 4 χαϊ &ειότ. τούτον βί γάρ οτα. 8ηϊά. 6 οπι. 8αίά. 7 νπέ-

δειξεν οτι δύναται έχφέρειν πάντας 8αϊά. 9 μνριοπλη&εϊς 8ηϊά., ϊάβπι 8βά

8. αοο. Ρ παμφόρους: άββ. 8ηϊά. 11 Κίρταν να ρτο αχιρταν <β. αοο.)

13 — ρ. 204, 3 άνάγχην: δαϊά. ν. Άαβρούβας 13 6 Καρχηδονίων στρα-

τηγός 8ηϊά. 14 ην χαϊ 8ηϊά., χαϊ Ρ άλαζών\ Ρ 15 πολλά — 18 'όοον)
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σημεϊα δε της άχρισίας αντοϊ, οτι παρην ποτε έν πανοπλία πορφνρίδα 9αλατ-

τίαν έπιπεπορπημένος, ηνίχα Γολόσσ% αννεγϊνετο τω Νομάδων βασιλεϊ μετα

μαχαιροφόρων δέχα. χαϊ 'όσονΒταά. 15 δε (β. αοο.) είσΐ Ρ 16 γολόοσ% δπϊά.,

γολοσσηι Ρ, ν. &ά νβ. 21; ρ. 204, 2. 7. 24; ρ. 205, 9 βί οί. ΒΨ &ά Ιι. 1. ϊη βά'

ΡοΙ^οϋ 17 έπιπεπορμημένοσ Ρ 18 χ πο Ρ, ειχοσι πόδας 8οϊά.

20 προσιέναι 8πϊά., προϊέναι Ρ χα&ήχειν Ρ 8ηϊά. οοά. Β, χαΜχειν 8ηϊά.

οοά. Α, χαίήχον νπ1^ο 3ραά 8ηίά. 21 γολόααης 8ηϊά., γολοσοησ (β. αοο.) Ρ,

ν. &ά Τβ. 16 προάγει 8αϊά. 7α, προσϊει (β. &οο.) Ρ

ετηεηά. 1 δ'] έννϊα (ϊ. β. θ) Βί¥ 8 χαρπών] νιων 1ι. ΌϊηάβΓί β ϋίοά.

32,16 9 μνριοπλέ&ρους ^ββδβ1ϊη^ 14 χαϊ ρππιηπι άβί. ΒΤν 15 δέ έατι

ΗβΠίβίη, είσι άβ1. .ΒΤ7 17 πορφ. &αλ. έπιπεπ. (ταηβροηίΐ οππι δαϊά& ροβί πα-

νοπλία Ι* ϋϊηάοΓί 18 δέχα (&1ίεπιπι)] δέχ' ΒεηββΙβΓ 20 αΐτόν ΒβΙΛβΓ
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αύτόν' χαΐ προσεγγίσας εϊρετο τίνα φοβούμενος τήν πανοπλίαν έχων

5 ήγ.ε. τοΰ δ' είπόντος δτι 'Ρωμαίονς "Ούχ άν άρ'" έφησεν δ Γολόσ-

σης, "έδωχας σαντόν είς τήν πόλιν μηδεμίαν έχων άνάγχην. πλήν

β τί βούλει χαΐ τί παραχαλεϊς;" φησίν. δ δ' Άσδρούβας "Έγώ"

φησί "πρεσβεντήν σε παραχαλώ γενέσ&αι πρός τόν στρατηγδν, 5

χαΐ πάν άναδέχεσ&αι διότι ποιήσομεν τό προσταττόμενον μόνον

7 άπόσχεσ&ε της ταλαιπωρον πόλεως ταύτης." χαΐ δ Γολόσσης,

8 "Παιδιχήν δοχεϊς μοι" φησίν "άξίωσιν άξιοΰν, ώ βέλτιστε' ύπέρ

ών γαρ έξ άχεραίον πρεσβευόμενοι έτι χα&ημένων έν Ιτύχη 'Ρω-

μαίων ούχ έδύνασ&ε πεί&ειν, τίνι λόγω ννν άξιοις ταΰτά σοι συγ- 10

χωρεϊσ&αι, περιτετειχισμένος χαΐ χατά γην χαΐ χατά &άλατταν

9 χαΐ σχεδόν άπαξ όπεγνωχώς τάς της σωτηρίας έλπίδας;" δ ί'

Άσδρούβας άγνοεϊν αύτόν έφη' χαΐ γάρ έπΐ τοις έξω&εν συμμά-

χοις άχμήν χαλάς έλπίδας έχειν' ού γάρ πον τά περί τούς Μαύ-

ρονς ήχηχόει χαΐ τά περί τών ύπαί&ρων δννάμεων δτι σώζον- 15

ται' χαΐ ούχ άπελπίζειν τά χατ' αύτούς' μάλιστα δέ πεποι&έ-

10 ναι τ$ των &εων συμμαχία χαΐ ταις έν έχείνοις έλπίσι' ού γάρ

περιόψεσ&αι σφάς προφανως παρασπονδονμένονς, άλλά πολλάς

11 δώσειν άφορμάς πρός σωτηρίαν. διό παραχαλεϊν ήξίον τόν στρα-

τηγόν χαΐ των &εων ένεχεν χαΐ της τύχης φείσασ&αι της πόλεως, 20

ρ. 178 να είδότα σαφως διότι μή δννάμενοι τνχεϊν τούτον χατασφαγήσονται

12 πρότερον ή παραχωρήσονσι ταύτης. τότε μέν οϋν ταΰτα χαΐ

παραπλήσια διαλεχ&έντες έχωρίσ&ησαν, ταξάμενοι μετά τρίτην

8 ήμέραν πάλιν συμπορεύεσ&αι' τοΰ δέ Γολόσσον μεταδόντος τψ

στρατηγφ περί των είρημένων, γελάσας δ Πόπλιος "Ταΰτα μέλ- 25

λων άξιοΰν" έφη "τοιαύτην χαΐ τηλιχαύτην άσέβειαν είς τούς

αίχμαλώτονς ήμων ένεδείξω, χαΐ νΰν έπι τοις &εοις τάς έλπίδας

2 έχεις, παραβεβηχώς χαΐ τούς των άν.&ρώπων νόμονς;" τοΰ δέ

Generated on 2013-12-12 21:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

βασιλέως βονλομένον τι προσνπομιμνήσχειν τόν Σχιπίωνα, χαΐ

οοά. Ρβίτ. (βί 8πίά.) 1 εΐρετο Ρ (πί βο1βί βο1ο^&Γϊυ8, οί. Η. Κ&11βηΙ>βΓ£ ΒϊτΙ.

ρΜΙοΙ. Τ7οοΛΐΜ«οΛΓ. 1907, ρ. 1520), ήρετο 8πϊά. 2 γολόσσης δαϊά., γολοσ-

σησ (β. αοο.) Ρ, ν. &ά ρ. 203, 16 3 άνάγχην: άββ. 8ηϊά. 4 βούλει (βίο)

4. 5. 8 φΗ 7 γολοσσησ, οοιτ. Ιι. Όϊηάοτϊ, ν. &ά ρ. 203, 16 8 όοχηα

16 χαϊ | ονχ 24 γολόσσον, ββά ον ΐ. τ., ν. &ά ρ. 203, 16 28 Έχεις 7α,

ίχειν 29 προς νπό μιμνήσχην \

αηεηά. 7 ό άβ1. ΒΤ¥ 9 πρεσβεύοντες ΒΤν 12 απαξ] άπάσας

δο1πΓβϊ^1ιαβιι8βΓ 14 ον γάρ πω Ιι. ϋϊικΙοΓί Μανρονοίους 7ο 15 οτι

σώζονται άβ1. 8ο1πνβϊ^1ιαβπ8βΓ, ψετο αώζεαθαι Ηη1ίβο1ι, ηχηχόει χρίνων περί

τ. νπ. δυνάμεων οτι σώζοίΎαι ΒΤν 16 χαϊ (μην) ονχ Β^ί χα&' αν-

τούς ΒβΙίΙίβΓ 17 έλπίσιν 7α 27 ένανεδείξω Ν&ΙιβΓ 28 αηίβ χαϊ

&ϋά. τονς &είονς να

β ΡοΙ^^Ι>. XXXVIII, 7, 4-8, 12.

20ό

μάλιστα διότι σνντελεϊ έπιτί&εσ.&αι τοις πράγμασι' χωρίς γάρ 3

των άδήλων χαΐ την χατάστασιν των ύπατων ήδη συνεγγίζειν, ής

όεϊν έφη στοχάζεσ&αι, μή τον χειμώνος προχαταλαβόντος έπελ&ών

έτερος άχονιτί λάβη τήν έπιγραφήν των έχείνον πόνων χαΐ δή 4

5 τούτων λεγομένων έπιστήσας ό στρατηγός έχέλευσεν άναγγέλλειν

διότι δίδωσι τήν άσφάλειαν αύτψ χαΐ γυναιχΐ χαΐ τέχνοις χαΐ δέχα

των συγγενων (χαϊ) φίλων οίχίαις, σύν δέ τούτοις ι τάλαντα

λαβεϊν έχ των ίδίων ν7ΐαρχόντων χαΐ των οίχετων έξ άνάγχης ονς

αν αΐρηται. ταΰτα μέν οϋν δ Γολόσσης έχων τά φιλάν.&ρωπα 5

10 σννήει πρός τόν Άσδρούβαν τβ τρίτη τών ήμερών' δ δέ πάλιν 6

έξεπορεύετο μετά μεγάλης άξίας έν τβ πορφυρίδι χαΐ τβ πανοπλία

βάδην, ώστε τούς έν ταις τραγωδίαις τνράννονς πολύ τι προσο-

φείλειν. ήν μέν οϋν χαΐ φύσει σάρχινος, τότε δέ χαΐ χοιλίαν εί- 7

λήφει χαΐ τψ χρώματι παρά φϋσιν έπιχεχαυμένος ήν, ώστε δοχεϊν

15 πανηγύρει πον διαιτάσ&αι παραπλησίως τοις σιτεντοις βονσίν,

άλλα μή τηλιχούτων χαΐ τοιούτων χαχων προστατεϊν, ών ούδ' άν

έφίχοιτο τψ λόγω διεξιών ούδείς. ού μήν άλλ' έπεί σννήλ&ε τψ 8

βασιλεϊ χαΐ διήχονσε τών νπό τον στρατηγον προτεινομένων, πολ-

λάχις τόν μηρόν πατάξας, τους &εονς χαΐ τήν τύχην έπιχαλεσά-

20 μενος, ούδέποτε ταύτην έσεσ&αι τήν ήμέραν έφασχεν έν η συμ-

βήσεται τόν ήλιον Ιάσδρούβαν βλέπειν άμα χαΐ τήν πατρίδα

πυρπολονμένην' χαλόν γάρ έντάφιον εϊναι τοις εϋ φρονοΰσι τήν 9 ρ.ιβι να

πατρίδα χαΐ τό ταύτης πΰρ. ώσ&' δτε μέν είς τάς άποφάσεις 10

αύτοΰ τις βλέψειε, .&αυμάζειν τόν άνδρα χαΐ τό μεγαλόψυχον των

25 λόγων, δτε δ' είς τόν χειρισμόν των πραγμάτων, τήν άγεννίαν

χαταπλήττεσ&αι χαΐ τήν άνανδρίαν' δς πρωτον μέν, των άλλων 11

πολιτων διαφ.&ειρομένων όλοσχερως ύπό τοΰ λιμου, πότονς αύ-

τός συνήγε χαΐ δεντέρας τραπέζας παρετί.&ετο πολντελεϊς χαΐ διά
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της Ιδίας εύεξίας παρεδειγμάτιζε τήν έχείνων άτυχίαν' άπιστον 12

οοά. Ρβντ. (βί 8νίά.) 1 συντελεϊ 7α, ανντέλει 4 άχονητί 7 (χαϊ)

&ΑΑ. Ι* ϋίικΙοΓί 8 έξανάγχησ 9 αίρεϊται, οοπ'. 8οϊννβίβ1ι&βιιΒβΓ (αϊρεϊ-

ται 7α) γολοσαήσ, οογγ. Ιι. ϋίηάοιί, τ. &ά ρ. 203, 16 13 ην— 17 οίόείς:

διιίά. ν. Άαδρονβας 13 τότε όε] βαλών όε την πανοπλίαν 8ηΜ. χαϊ

χοιλίαν 8πϊά., χαϊ λίαν Ρ (χοιλίαν 7α) 17 ροβί άλλ' πηδ ΙίΐΐβΓ& βπιβα ίη Ρ

19 μηρόν 7α, μη ρον Ρ 23 ώσ#'— 26 άνανδρίαν: 8νΐΑ. 1. ο. 23 οτε

δπϊά., οταν Ρ 26 άνανδρίαν: άβ8. δπϊά. 29 ενεξίασ, 8βά ί ί. γ.

βτηεηά. 1 (δεϊ) ανντέλειαν (ρΓο ονντέλει) δοΙινβί^Ιί&βα8βΓ 8 ^ξ άνάγχης]

ίξ 7α αάη. ρ. 31, έξενεγχεϊν δΛ.τνβί^Ιιαβιι8βΓ, έξαγαγεϊν ΒβΙΛβΓ, εχατον ϋϊη-

άοΓί, έξαγαγεϊν ρ' ΒΤν οοί1. ϋϊοά. 32, 22
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μέν γαρ ήν τό των άπο&νησχόντων πλή&ος, άπιστον δέ τό τών

13 αύτομολούντων χα&' ήμέραν διά τόν λιμόν' έπειτα τούς μεν δια-

χλενάζων, οις <5' ένυβρίζων χαΐ φονεύων χατεπλήττετο τονς πολ-

λούς χαΐ τούτω τψ τρόπω σννείχε την έξουσίαν, ι/ μόλις άν χρή-

σαιτο τύραννος έν εύτνχούση πόλει, πάντα δέ μάλλον ή στρατηγός 5

14 έν άτνχούση πόλει χαΐ δεδυστυχηχυία πατρίδι. διό χαι λίαν δοχω

χαλώς ήμϊν είρήσ&αι διότι προστάτας πραγμάτων ύμοιοτέρους

των παρά τοις "Ελλησι τότε χαΐ παρά τοις Καρχηδονίοις ύπαρ-

15 ξάντων ούχ άν ευροι τις ρ'αδίως. τοντο δ' έσται δήλον, δταν έχ

παρα&έσεως τόν νπέρ έχείνων ποιησώμε.&α λόγον. 10

117. "Οτι Πυ&έας ήν μέν άδελφός Άχατίδονς τοΰ σταδιέως,

υίός δέ Κλεομένονς, χαχως δέ βεβιωχώς χαΐ δοχών έαντψ παρα-

2 χεχρήσ&αι τήν πρώτην ήλιχίαν, όμοίως δέ χαΐ χατά τήν πολι-

τείαν .&ρασύς χαΐ πλεονέχτης χαΐ δι' Εύμένονς χαι Φιλεταίρον

σωματοποιησάμενος τάς προειρημένας αίτίας. 15

118. "Οτι τοΰ Κριτολάον τον στρατηγοΰ των Άχαιών μετηλ-

λαχότος, χαΐ τον νόμον χελεύοντος, έπάν συμββ τι περί τόν ίνε-

στώτα στρατηγόν, τόν προγεγονότα διαδέχεσ&αι τήν αρχήν, έως

2 άν χα&ήχονσα σύνοδος γένηται τών 'Λχαιών, έπέβαλε τφ ΛιαΙω

3 χειρίζειν χαι προεστάναι των χοινών πραγμάτων. διόπερ έχπέμ- 20

ψας είς τά Μέγαρα χαΐ παραγενόμενος είς "Λργος έγραψε ταϊς

ρ. 182 να πόλεσι πάσαις των οίχογενών χαΐ παρατρόφων τούς άχμάζοντας

ταις ήλιχίαις είς μυρίονς χαΐ δισχιλίονς έλευ&εροΰν χαΐ χα&οπλί-

4 σαντας πέμπειν είς τήν Κόριν.&ον. έμέρισε δέ ταις πόλεσι τήν

έπιβολήν τών σωμάτων είχβ χαΐ άνίσως, χα.&άπερ χαΐ περί τών 25

5 άλλων έπραττεν. οίς ΰ' άν έλλείπη τό των παρατρόφων πλή&ος,

άναπληροΰν έδει τήν έχάστοις χα&ήχονσαν μοιραν ίχ των άλλων

117 ΡοΙ^Ι>. ΧΧΧνΠΙ 14, 1. 2 ΒΨ (XXXIX 7,1. 2 Ηα1ίβο1ι) 118 ΡοΙ^Ι>.

XXXVIII 15, 1—16, 10 Βπ (XXXIX 8, 1—9, 10 ΗηΙΐβοη)
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οοά. Ρϊχτ. 6 δεδυστυχηχνία 8ο1πνβί^Ιιαβη8βΓ, δυστνχηχνία 8 β. νπαρ-

ξάντων Κβίβ1ίβ, νπάρξαντασ 10 ποιησώμε&α (βίο) 12 παραχεχρήσ&αι

δοη.ίνβί£Ιιαβη8βΓ, παρα\χιχωρίο&αι 16. 19 άχεαίν 18 τον πο γεγονότα

27 \ μύρα ν

βηκηά. 5β. πάντα δε — πάλει άβ1. 7α 6 χαϊ (ίν} όεόνοτ. δοίπνβί£-

Ιί&βιΐ8βΓ 11 Ι·ίχαστίδον ΒβΓ^Ιί 12 Κλεομνάστον ΒβΓ£Ιί 15 οεσω-

ματοποιημένος (Αα) 8οΙι.ϊνβί^Ιιαβα8βΓ 19 ροβί άν αάά. >/ δο1ινβί£^Ιι&βηββΓ

α&οα. 5 8. ϊηοβηηπι ηίτηπι πάντα δε — πάλει βοΙο^αΓϊϊ βίηί Ροί^Ιηηπι βπιβη-

άαΓβ βοίίίοβί βίυάβπίϊ8, αη ϋίβ 1ηπο Ιοοηπι ίαπι ϊηίβΓροΙ»ΐιπη αηίβ οοηίοβ Ιιββηβήΐ

β Ρο13'1>. XXXVIII, 8, 12 — 16, 6.
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οίχετών. &εωρών δέ τήν άπορίαν τήν έν τοις χοινοις Ισχυράν οϋ- 6

σαν δια τόν πρός Λαχεδαιμονίονς γεγονότα πόλεμον, έπαγγελίας

ποιεϊσ&αι σννηνάγχαζε χαΐ χατ Ιδίαν είσφέρειν τούς εύπόρονς,

ού μόνον τούς άνδρας, άλλα χαΐ τάς γυναϊχας. άμα δέ τούτοις 1

5 παρήγγειλεν πανδημεΐ τούς έν ταις ήλιχίαις ά&ροίζεσ&αι μετά

τών δήλων είς τήν Κόριν&ον. έξ ών σννέβαινε γίνεσ&αι τάς πό- 8

λεις πλήρεις άχρισίας, ταραχής, δυσ&υμίας. χαΐ τούς μέν άπ- 9

ολωλότας έπηνονν, τούς δ' έχπορευομένονς ήλέονν, χαΐ προσχατε-

χλαίοντο πάντες ώσανεΐ προορώμενοι τό μέλλον τήν δέ τών 10

10 οίχετών άνάστασιν χαΐ τόν έπισυρμόν βαρέως έφερον, ώς άν των

μέν ήλευ&ερωμένων άρτι, τών δέ λοιπών πρός τήν έλπίδα ταύτην

μεμετεωρισμένων. άμα <5έ τούτοις οί μέν άνδρες είσφέρειν ήναγ- 11

χάζοντο παρά τήν αντών προαίρεσιν δ τι τις έχειν δόξειεν, αΐ δέ

γνναϊχες άφαιρούμεναι σφών αύτών χαΐ τών Ιδίων τέχνων τόν

15 χόσμον ώσπερ έπίτηδες είς αύτόν τόν δλε&ρον είσέφερον. άπάν- 16

των τούτων έν ένί χαιρψ συμβαινόντων, ή τών χατά μέρος άεΐ

προσπιπτόντων χατάπληξις άφηρεϊτο τών άν&ρώπων τήν ύπέρ

τών δλων έπίστασιν χαΐ διάληψιν, ίί' ής έμελλον προνοεϊσ&αι

δτι πάντες είς πρόδηλον δλε.&ρον άγονται μετά τέχνων χαΐ γνναι-

20 χών. λοιπόν, οίον ύπό χειμάρρον τινός λάβρον προω&ούμενοι χαΐ 1

φερόμενοι μετά βίας, έπηχολού&ονν τβ τοΰ προεστώτος άγνοία

χαΐ παραχοπβ. Ηλεϊοι μέν γάρ χαΐ Μεσσήνιοι χατά χώραν έμει- Ά

ναν, προσδοχώντες τόν άπό τοΰ στόλον χίνδννον' οϋς ούδέν άν

τών παρόντων ΰνησεν, εϊπερ έφάνη τό νέφος έχεϊνο χατά τήν έξ

25 άρχής πρό&εσιν. Πατρεϊς ίέ χαΐ τό μετά τούτων σνντελιχόν 4

βραχεϊ χρόνψ πρότερον έπταίχει χατά τήν Φωχίδα, χαΐ ήν τό ρ. 188

συμβαίνον πολλφ των χατά Πελοπόννησον έλεεινότερον. οί μέν 5

γάρ έχ τοΰ ζην παραλόγως αύτούς έξήγον, οί δέ έφευγον έχ των
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πόλεων άνοδίαις, πρός ούδέν ώρισμένον ποιούμενοι τήν άναχώ-

30 ρησιν διά τήν έχπληξιν τών γινομένων έν ταις πόλεσιν. χαΐ οί 6

μέν ήγον έχδώσοντες άλλήλονς τοις πολεμίοις ώς άλλοτρίονς γε-

γονότας 'Ρωμαίων, οί έμήνυον χαΐ χατηγόρονν τών πέλας, ού-

ωά. Ρ(Λτ. 5 παρήγγειλεν (βίο) ά&ρο!ζεσ»αι, ΟοΓΓ. £Τ7 11 ηλεν-

&ε\ρομένων (β. βρϊΓ.) 13 αντών, οοιτ. ΒβΙίΙίβΓ 14 | γνναίχαια 15 επί-

τιόεσ 16 η να ρΓο η 21 άγνοια (β. αιχ.), οογτ. Ηπ1ίβο1ι (άνοία να)

25 πρό&εσι

κηιαχά. 10 άνάταοιν ΚβίβΙίβ 15 ροβί απάντων αάά. <}£ Γα 19 διότι

ΒβηββΙβΓ 26β. χαϊ τό σνμβαϊνον ην ΒΤV 27 τών άβ1. 8οΙι^βί£Ιι»βιι8βΓ

28. 32 δε] δ' ΒβηββΙβΓ
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δενός έπιζητονντος χατά τό παρόν τήν τοιαύτην χρείαν' οί δέ

με&' ίχετηρίας άπήντων, όμολογονντες παρεσπονδηχέναι χαΐ πυν-

-&ανόμενοι τί δεϊ πάσχειν, μηδέπω μηδενός έπιζητοΰντος λόγον

7 νπέρ τούτων. πάντα δ' ήν πλήρη αρχομένης φαρμαχείας των

ρΊπτούντων έαντούς είς τά Γρρέατα χαι χατά χρημνών, ώστε χατά 5

τήν παροιμίαν χάν έχ&ρόν έλεήσαι &εασάμενον τήν τότε περιπέ-

8 τειαν της 'Ελλάδος. τόν μέν γάρ πρό τον χρόνον έσφάλλοντο χαΐ

τοις δλοις έπταιον ένίοτε, ποτέ μέν νπέρ πραγμάτων διαφερό-

9 μενοι, ποτέ δέ παρασπονδούμενοι διά των μονάρχων' χατά δέ

τούς νΰν λεγομένους χαιρούς ήτύχησαν άτυχίαν όμολογουμένην διά 10

10 τήν των προεστώτων άβουλίαν χαΐ διά τήν Ιδίαν άγνοιαν. οί δέ

Θηβαϊοι έχλιπόντες πανδημεί τήν πόλιν έρημον τελέως χατέλει-

πον' έν οις χαΐ Πυ&έας είς Πελοπόννησον άποχωρήσας μετά γν-

ναιχός χαΐ τών τέχνων ήλάτο χατά τής χώρας.

119. "Οτι άρτι τον Λιαίον παρόντος είς τήν Κόριν&ον, χα&ε- 15

σταμένον στρατηγον διά των πολλων, ήχον οί περί τόν 'Λνδρωνίδαν

2 παρά τοΰ Καιχιλίον χα&' ών προδιαδούς φήμην ώς συμφρονονν-

των τοις έχ.&ροις, παρέβαλε τούς αν&ρώπονς τοις όχλοις, ώστε

3 μετά πάσης ύβρεως συλληφ&έντας άναχ&ήναι δεδεμένους. ήχε δέ

χαΐ Φίλων ό Θετταλός πολλά φιλάν.&ρωπα τοις ΙΛχαιοις προτεί- 20

4 νων' ών άχούοντες συνέπραξάν τινες των έχ τής χώρας, έν οις ήν

χαΐ Στράττιος ήδη γηραιός ών, δς έμπλεχόμενος χαΐ λιπαρων έδεϊτο

ρ. 186 Κα τοΰ Λιαίον πεισίΗ)ναι τοις νπό τον Καιχιλίον προτεινομένοις.

5 οί δέ συνεδρεύσαντες τοις μέν νπό τον Φίλωνος λεγομένοις ού

6 προσεϊχον' ούχ ένόμισαν γάρ χοινήν εϊναι τήν σωτηρίαν, άλλά 2ό

119 ΡοΙ^η. ΧΧΧVΙΠ Π. 18 ΒΤΥ (XXXIX 10. 11 ΗιιΙίβοη)

οοά. Ρείτ. <βί 8ιαά.) 4 πάντα — 68. περιπέτειαν τον ανθρώπον: 8ηίά\ ν.

περιπέτεια 4 β. πάντα — χρημνών: 8ηίά\ ν. φαρμαχείας 4 φαρ·
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μαχείασ Ρ, 8βά ει ί. Γ. 5 χριμνών Ρ β8. περιπέτειαν τον ανθρώπου:

άβ8. 8πϋ 8 Ιπερ δο1πνβί^Ιι»βηββΓ, νπό 9 μοναρ 11 άγνοιαν (βίο)

Ιό άρτι] ν. ΒΤν ίη βά\ Ρο1}Ί>. Ρπιβί. νοί. IV ρ. XIV 18 6 όε παρέβαλε —

19 δ^εμένους: 8πϊά. ν. παρέβαλεν 19 άναόεχ&ηναι 8ηϊά. δεδεμένους:

άββ. 8η ί ά. 20 άχεοϊσ 218. ςηαβ ραηοϋβ βηρροβϊϋβ ηηηο οβΓίβ άίβϋηβ.πϊ

ηοη ροβββ ίηάίωνί, β& Ιι&1>βί 7α 25. ρ. 209, 1 άλλά δια τό 7α, αλλά διαντο

(8. &οο.) Ρ, άλλά τό Κβίβ1ίβ, άλλ' Ιδία τό Ηη1ίβοη, άλλ' αντονς χατ ίδίαν το

ΒΤν (ΡοΙ^Μπβ οβΓίβ αϋτονς Ιιαίπιίΐ)

βτηβηά. 4 παρηλλαγμένης Ηπίίβο1ι 12 λείποντες ΒΤν 15 (χα!)

χα&εοταμένον 8οΙι^βί£η&βπββΓ 17 &ηίβ φήμην αάά. τι]ν 7α 19 άπαχ&ή-

ναι Ν»ββΓ 22 Στράτιος δοΙπτβί£ΙιαβηββΓ, Στρατίος ΒβΙΛβΓ

β ΡοΙ^η. ΧΧΧVΠΙ, 16, 6 —18, 5.
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διά τό σφέτερον συμφέρον χαΐ την αντών άσφάλειαν έν πλείστψ

τι&εμένους ταντα λέγειν. πρός τοντον τόν σχοπόν έβουλεύσαντο

περί των ένεστώτων, εί χαΐ πάντων άμα διήμαρτον. σαφώς γάρ 7

σφίσι τά πεπραγμένα συνειδότες ουδαμώς έδύναντο πιστεΰσαι

5 διότι τύχοιεν άν τινος έλέον παρά 'Ρωμαίων. τό δ' νπέρ των 8

πραγμάτων χαι της τών πολλών σωτηρίας πα&εϊν δ τι δέοι γεν-

ναίως ούδ' έν νιϊ χα.&άπαξ έλάμβανον' δπερ ήν άνδρών φιλοδόξων

χαΐ προστατεϊν φασχόντων της Ελλάδος. άμα γάρ πώς έμελλε 9

χαΐ πό&εν παραστήσεσ&αι τοντο τό φρόνημα τοις προειρημένοις;

10 ήσαν γάρ οί βουλευόμενοι Λίαιος χαΐ Λαμόχριτος, άρτι της χα&ό-

δον τετευχότες διά τήν ένεστώσαν άχρισίαν, σύν δέ τούτοις Άλχα-

μένης, Θεοδέχτης, Άρχιχράτης. νπέρ ών, τίνες ήσαν χαΐ τίνα 10

φυσιν έχαστος είχε χαΐ τίνα προαίρεσιν χαΐ βίον, εϊρηται διά

πλειόνων.

15 "Ο&εν έν τοιούτοις δντος τον διαβονλίον, χαΐ τό τέλος αχό- 18

λον.&ον έξέβη τών δοξάντων. παραντίχα μέν οϋν συνέχλεισαν ού 2

μόνον τούς περί τόν Άνδρωνίδαν χαΐ Λάγιον, άλλά χαΐ τόν ύπο-

στράτηγον Σωσιχράτην, έπενέγχαντες αίτίαν δτι προστατήσαι τοΰ

διαβονλίον χαΐ σνναποφήναιτο πέμπειν πρός τόν Καιχίλιον χαΐ

2ο συλλήβδην πάντων εϊη τών χαχών αϊτιος' είς δέ την έπαυριον 3

χα.&ίσαντες διχαστάς τον μέν Σωσιχράτονς χατεδίχασαν .&άνατον

χαΐ δήσαντες χαΐ στρεβλοΰντες προσεχαρτέρονν, έως διέφ&ειραν

τόν άν&ρωπον, ούδέν είπόντα τών έχείνοις προσδοχωμένων. τόν 4

ό'έ Λάγιον χαΐ τόν 'Λνδρωνίδαν χαΐ τόν "Λρχιππον άφήχαν, άμα

25 μέν τον πλή.&ονς είς έπίστασιν παραγενομένον διά την [ύπέρ της]

είς τόν Σωσιχράτη παρανομίαν, άμα δέ τοΰ Λιαίον λαβόντος

παρά μέν 'Λνδρωνίδον τάλαντον, παρά δ' Άρχίππον μ' μνάς. ούδέ 5

βοά, Ρβΐτ. 1 αντών, οογγ. Τα έμπλείατω 2 τι&εμένονς Κβίβ1ίβ, Τί#ε-
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μένων 8 προστατεϊν, 8βά ΐϊν ϊ. Γ. 10 βονλευόμενοι να, βονλόμενοι

12 άρχιχράτησ, 8βά ϊηίβΓ ρ βί χ αΙϊςηϊά βΓ&βηπι 13 ίιχε 8. &ιΧ. βί ει ί. Γ.

προαίρεοι 18 Σωσιχράτην ΒβηββΙβΓ, αωσιχρα (Σωσιχράτη να) έπη·

νέγχαντεσ, οογγ. Κβίβίίβ προοτατήοαι, οογγ. δο1πνβί^1ι»βυββΓ 19 ανν

αποφήναι το, οογγ. δοΙιτνβί£Ιι8βΠ8βΓ 21 αω\αιχράτον, οογγ. 7α 24 Άρχιπ-

71 Χ

πον να, άρχι (β. αοο.) 25 8. διατην νπερ (β. &οο.) τήσ είστον οωσιχρα (8. εοο.)

παρανο\μίασ (α οογγ. βχ ν)

ετηβηά. 2 ροβΐ λέγειν &άΑ. χαϊ Κβίβ1ίβ, δώ ΒΤν 3 εί] ζ να ϊ. πι.

8 άμα] άλλα Κοίβ^β 11 τετενχώς δο1πνβϊ^Ιι&βα8βΓ 25 8. [διά την]

νπερ της είς τόν Σωσιχράτη παρανομίας ΚβίβΙίβ, διά την [νπερ της] είς τόν

Σωσιχράτη παρανομίαν ΒβηββΙβΓ

Οοηβίαηϋηϊβοίίβ ΕχββΓρίο II. 2. 14

210 ΕχοβΓρία άβ νϊΓίπΐϊβπβ βί νίΐϋβ

Εχο.<ί6 8εη*. γάρ έπΐ τοΰ σχάμματος ών, τό δή λεγόμενον, έδύνατο λήξαι

'^ ~ π:ερΐ τοΰτο τό μέρος άναισχνντίας χαΐ παρανομίας ό προειρη-

ρ. 189 να 6 μένος. παραπλήσια δέ τούτοις έπραξε χαΐ βραχεϊ χρόνψ πρότε-

ρον είς Φιλϊνον τόν Κορίν&ιον' προ&είς γαρ αίτίαν δτι διαπέμ-

πεται πρός μέν Χαλχίδα χαΐ τά 'Ρωμαίων φρονεϊ, τόν τε Φιλϊνον 5

-/.αΐ τούς υίούς αύτοΰ μαστιγων χαΐ στρεβλών έν σννόψει πάντας

άλλήλων ού πρότερον έληξε πρίν ή διέφ&ειρε τά μειράχια χαΐ τόν

η Φιλϊνον. τοιαύτης ΰέ της άνοίας χαΐ της άχρισίας συμβαινούσης

περί πάντας οίαν ούδ' άν έν βαρβάροις εύροι τις ρ'ο:δίως, δήλον

ώς είχότως άν τις έπιζητήσειε πώς ούχ άρδην άπώλοντο πάντες. 10

8 έγώ γάρ άν εϊποιμι διό(τι) δοχεϊ μοι χα&απερανεΐ τύχη τις άντε-

ρεϊσαι πανονργος χαΐ τεχνιχή πρός τήν άνοιαν χαΐ μανίαν τών

ήγονμένων, ήτις έξω&ονμένη πάντη χαΐ πάντως νπό της άγνοίας

τών προεστώτων, βουλομένη δέ χατά πάντα τρόπον σώζειν τούς

'Λχαιούς, έπΐ τό χαταλειπόμενον ήλ.&εν ώσπερ άγα&ός παλαιστής. 15

9 τοΰτο δ' ήν τό ταχέως σφήλαι (χαϊ) ρΊρδίως ήττήσαι τούς "Ελλη-

10 νας' δπερ έποίησε. διά γάρ τοΰτο σννέβη μήτε τήν τών'Ρω μα Ιων

όργήν χαΐ &υμόν έχχαυ&ηναι πορρωτέρω, μηδ' έλ&εϊν τάς έχ της

Λιβύης δννάμεις, μήτε τούς προεστώτας, δντας οιονς είπον, έπι-

λαβομένονς δέ προτερήματος, άποδείξασ&αι τήν αντών άσέβειαν 20

11 είς τούς όμοφύλονς. τί γάρ είχός ήν πράξαι τούτονς χατά τών

ίδίων έπιλαβομένονς άφορμής τινος ή προτερήματος δήλόν έστιν

12 έχ των προειρημένων διά τό χατά λόγον. άπαντες δέ τότε τήν

Εχο. 8βηί. παροιμίαν ταύτην διά στόματος έσχον, ώς "ΕΙ μή ταχέως άπω-

«ι. Βοίη. λόμε&α, ούχ άν έσώ&ημεν". 26

120. "Οτι Λύλος Ποστόμιος άξιος γέγονεν έπισημασίας άπεν-

2 τεΰ&εν. οίχίας μέν γάρ ήν χαΐ γένονς πρώτον, χατά δέ τήν Ιδίαν

120 Ρο1?1>. XXXIX 1 ΒΨ (12 ΗηΙίβιΛ)

ωά. Ρύτ. (βί 8νίά.) 1 σχάμματος να (βί ίΐα Εχο. άβ 8βηί.), αχάμμα ||
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Η

1 8. λήξαι — μέρος] ν. αά ρ. 208, 21β. 4 χοριν 5 μεν χαλ\χίόα φρο-

νεϊ, ββά ρ ροβίπιοάο ίηββΓίππι 11 διότι 8οίπνβίβΙιαβπββι*, διό χα&ά\περ

άν (β. &(χ.) εΙ άντερίοαι, οογγ. να 15 χαταληπόμενον 1β (χαϊ)

αάά. να 17 τών ροβίπιοάο βηρβΓ νβΓβ. αάάίΐιιπι, οω. να 22 έστιν, ββά ν

ροβίπιοάο βηρβΓ νβΓβ. &άάίΐαπι 23 — 25 απαντες — έοώ&ημεν] Ηώ άπαβ

8βηίβηίϊαβ ϊηνβΓβο οηϋηβ (οπϋββα νοοβ ώς) ηαίιβί 8πίά. ν. εΙ μη ταχέως

24 εΊχον 8ηϊά. 27 — ρ. 211, 22 Έχοντος: 8ηϊά. ν. Ανλος IIοατόμιος'

οΙχίας μεν οβί. 27 γαρ οτα. 8ταά.

εηιεηά. 5 μεν Χαλχίόα] ΜεναλχΙδαν Κβίβ1ίβ 16 χαϊ Γβϊβοΐο άβ1. ραδίως

ηττήσαι Κβίβ1ίβ 19 όντας {μεν) να

β ΡοΙ^η. XXXVIII, 18, 5 — XXXIX, 1, 11. 211

φύσιν στωμύλος χαΐ λάλος χαΐ πέρπερος διαφερόντως. έπι&υμή- 3

σας δ' εύ&έως έχ παίδων της Ελληνιχής αγωγής χαΐ διαλέχτον

πολύς μέν ήν έν τούτοις χαΐ χαταχορής, ώστε δι' έχεϊνον χαΐ τήν

αίρεσιν τήν Έλληνιχήν προσχόψαι τοις πρεσβντεροις χαΐ τοις ρ. ιβονα

5 άξιολογωτάτοις των 'Ρωμαίων, τέλος δέ χαΐ ποίημα γράφειν χαΐ 4

πραγματιχήν Ιστορίαν ένεχείρησεν, έν η διά τον προοιμίον παρε-

χάλει τούς έντυγχάνοντας συγγνώμην έχειν, έάν 'Ρωμαϊος ών μή

δύνηται χαταχρατεϊν τής Έλληνιχής διαλέχτον χαΐ της χατά τόν

χειρισμόν οίχονομίας. πρός δν οίχείως άπηντηχέναι δοχεϊ Μάρχος 5

10 Πόρχι(ος Κάτ)ων' .&ανμάζειν γαρ έφη πρός τίνα λόγον ποιεϊται

τοιαύτην παραίτησιν. εί μέν γαρ αύτψ τό των Ιάμφιχτυόνων σννέ- 6

δριον συνέταττε γράφειν ίστορίαν, ΐσως έδει προφέρεσ&αι ταΰτα

χαΐ παραιτεϊσ&αι' μηδεμιας (<Γ) άνάγχης ούσης έ.&ελοντήν άπο- 7

γράψασ&αι χάπειτα παραιτεϊσ&αι συγγνώμην έχειν, έάν βαρβα-

15 ρίζη, τής άπάσης άτοπίας είναι σημεϊον, χαΐ παραπλήσιον ώς 8

άχρηστον ώς άν εΐ τις είς τούς γυμνιχούς αγώνας άπογραψά-

μενος πυγμήν ή παγχράτιον, παρελ&ών είς τό στάδιον, δτε δέοι

μάχεσ&αι, παραιτοιτο τούς -9εωμένονς συγγνώμην έχειν, έάν μή

δύνηται μήτε τόν πόνον ύπομένειν μήτε τάς πληγάς. δήλον γάρ 9

20 ώς είχός γέλωτα τόν τοιοΰτον όφλεϊν χαΐ τήν δίχην έχ χειρός

λαμβάνειν' δπερ έδει χαΐ τούς τοιούτονς ίστοριογράφονς, Ινα μή

χατετόλμων τοΰ χαλώς έχοντος. παραπλησίως δέ χαΐ χατά τόν 10

λοιπόν βίον έζηλώχει τά χείριστα τών Έλληνιχών. χαΐ γάρ φιλή-

δονος ήν χαΐ φυγόπονος. τοΰτο δ' έσται δήλον έξ αύτών τών 11

2ο ένεστώτων' δς πρώτος παρών έν τοις χατά τήν Ελλάδα τόποις,

ωά. Ρβ»Γ. (βί 8ηίά.) 1 \στομνλοσ Ρ έπιθνμϊοασ Ρ 2 ί' (βίο) Ρ δπϊά.

4 αΐρεσι Ρ δ γράφων 8χάά. 6 ενη Ρ 7 ίάν να, έάν Ρ, εΙ 8ηϊά.

8 δύνηται Βχαά. αοά. Αν, δύ\ναται Ρ τον βπι. 8ηίά. 9 προς ον — 14

βαρβαρίζρ 011118818 ρβΓ£ίΐ δηϊά.: οπερ έοτΐ πάσης άτοπίας αημΐϊον χαϊ οβί.
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10 IIόρχιος Κάτων Τα, πόρχιων (βίο) Ρ 12 προφέρεο&αι 8οΙπνεί£η»βη8βΓ,

προσφερεσ&αι (β. αοο.) Ρ 13 (δ') &ΑΑ. να 14 8. βαρβαρίζ$ οβί.] ν. αά

νβ. 9—14 15 8. πα\ραπλήοιον ώσ άχρηστον (β. βρϊΓ.). ώσ αν εϊτιο Ρ, παρα-

πλήσιον ώς αν εΐ τις 8ηίά. τ. Ανλος (βί 7α) 16 ώαπερ άν εϊ τις — 18 συγ-

γνώμην εχειν ιί μη αγωνίζοιτο: 8 αϊ ά. ν. παραιτοϊτ ο 17 πυγμήν η

παγχρ. οπι. 8πϊά. ν. παρ. είς τό ατάδιον οπι. 8ηϊά. ν. παρ. 18 παραι-

τοϊτο 8ηΜ. ηίτοαιαβ Ιοοο, παραιτήτο (βίο) Ρ, 8βά ή ί. γ. 19 μήτε ρπιιβ

οπι. 8πΜ. 22 ϊχοντος, ην δε χαϊ φιλήδονος χαϊ φνγόπονος: άββ. δηίά.

24 αντών (β. βρϊΓ. βί αν ϊ. γ.)

ενηβηά. 15 8. παραπλήσιον — άχρηστον] ώς άχρηστον άβί να (οηπι 8ηίά.),

παραπλησίως άχρηστον θοητΓβίβηββπββΓ

14*

212

ΕχοβΓρία άβ νίΓίπίϊΙιπβ βί νίίϋβ

χα#' δν χαιρόν σννέβαινε γίνεσ.&αι τήν έν Φωχίδι μάχην, σχηψά-

μένος άσ&ένειαν είς Θήβας άνεχώρησεν χάριν τον μή μετασχεϊν

12 τοΰ χινδύνον' συντελεσ&είσης δέ της μάχης πρώτος έγραψε 1β

συγχλήτψ περί τον χατορ.&ώματος, προσδιασαφων τά χατά μέρος,

ώς μετεσχηχώς αύτός των άγώνων. δ

121. * * * έπεβάλετο διδάσχειν διά πλειόνων άχολού-9ως τοις

5 έν άρχαις ήμϊν είρημένοις περί τάνδρός. ταντα δ' ήν δτι διαφέ-

ροιτο μέν πρός 'Ρωμαίους πολλάχις νπέρ των έπιταττομένων,

ρ. 193 να διαφέροιτο δέ έπΐ τοσοντον έφ' δσον διδάσχειν χαΐ πεί&ειν νπέρ

6 των άμφισβητονμένων, ούδέ τοΰτο ποιεϊν είχτ]. πεϊραν δέ [τοΰτο 10

ποιεϊν] της προαιρέσεως αύτόν άλη&ινήν έφη χαΐ τό δή λεγόμε-

νον έχ πυρός παρεσχήσ.&αι χάριν χατά τούς Φιλιππιχούς χαΐ χατά

I τούς Άντιοχιχούς χαιρούς' πλείστην γάρ έχοντα ρΌπήν τότε τών

Ελλήνων χαΐ διά τήν αύτον δύναμιν χαΐ τήν τών 'Λχαιων, όλη-

8 &ινώτατα διατετηρηχέναι τήν πρός 'Ρωμαίους φιλίαν, μετασχόντα 15

τοΰ δόγματος τοις Άχαιοις, έν ψ τετραμήνω πρότερον της Ρω-

μαίων διαβάσεως Άντιόχω χαΐ τοις ΛΙτωλοΙς τόν από της χώρας

πόλεμον έξήνεγχαν, των άλλων Ελλήνων σχεδόν απάντων άπηλλο-

9 τριωμένων της 'Ρωμαίων φιλίας. ών οι δέχα διαχούσαντες, χα]

τήν προαίρεσιν άποδεξάμενοι τον λέγοντος, συνεχώρησαν χατα- 20

10 μόνους αύτψ τάς τιμάς νπάρχειν έν πάσαις ταις πόλεσι. λαβό-

μενος δέ της άφορμής ταύτης Πολύβιος (τάς) είχόνας ήτήσατο

τόν στρατηγόν, χαίπερ ήδη μεταχεχομισμένας είς Άχαρνανίαν έχ

Πελοποννήσου, λέγω δέ τήν 'Λχαιοΰ χαΐ τήν 'Λράτον χαΐ Φιλοποί-

II μενος. έν οίς άγασ.&έν τό πλή&ος αύτον τήν προαίρεσιν έστησεν 25

αύτον λι&ίνην είχόνα.

121 Ρ0Ι^Ι>. XXXIX 3, 4—11 ΒΨ (14, 4—11 Ηπ1ίϋο1ι)

βοά. Ρβίτ. ' 2 άνεχώρησεν (βίο) 4 προσδιασαφών Ν&ββΓ, προδιαααφών
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β · · · έπεβάλετο οβί.] βα ίη οοάίοβ ουπι »ηίβοβίίβηίϊβω &Γίβ οοΙιαβΓβηϋα άίβίϊηχίΐ

7α, (οτι IIολύβιος) έπεβάλετο οοηϊ. Κβί81ίβ 7 περί τάνδρός] άβ ΡΜΙοροβ-

ηιβηβ 10 είχξ 7α ί. χα., είχόσ πείραν τοντο ποιεϊν ροβί πεϊραν δ'ε άβΙ. 7α

ί. α. 11 τό δη λεγόμενον Τα, δη τολεγόμενον 14 αύτον, οογγ. ΒβΙίΙίβΓ

14β. αλι&ηναίτατα 1δ μετασχοντα 8οΙιτνβί^ΙιαβηββΓ, μετααχόνταδε · · ·| 16 τε-

τραμήνψ 7α &θη. ρ. 32, τετραμμένω 22 (τάς) είχόνας Κβίβ1ίβ, \είχόνασ

24 ά\χαιον (8. λκ.)

ετηεηά. 9 δ" ίπΐ ΒβηββΙβΓ 15 μετασχοντα] αίτιον όντα ΚβίβΚβ 24 χαι

(την) Φιλοποίμενος Κβιβίίβ, χαϊ (τάς) Φιλοποίμενος δο1πνβί(ϊ1ι&βΠ8βΓ 25 έφ'

οϊς δοΙιτνβί£Ιι&βυββΓ

β Ρ0Ι}Ί>. XXXIX, 1, 11 — 5, 5.

213

122. "Οτι μετά τήν χατάστασιν των δέχα, ήν έποιήσαντο έν

τβ 'Λχαϊα, οϋτοι οι ι' τφ ταμία τψ μέλλοντι πωλεϊν τήν ούσίαν

τον Λιαίον σννέταξαν, δ τι ποτ' άν έχλέξασ&αι βουλη{Η] των

νπαρχόντων ό Πολύβιος, νφελόντα χαΐ δόντα δωρεάν, τάλλα πω-

5 λεϊν τοις ώνονμένοις. δ δέ προειρημένος τοσοντον άπέσχε τον 2

προσδέξασ&αί τι των τοιούτων ώς χαΐ τούς φίλους παρεχάλεσε

χα&όλον μη.&ενός έπι&υμήσαι τών νπό τοΰ ταμίον πωλουμένων.

συνέβαινε γαρ τοΰτον έπιπορευόμενον τάς πόλεις πάντων τών τψ 3

Λιαίω χοινωνησάντων πωλεϊν τάς ούσίας, των χαΐ χαταχρι&έν-

10 των, δσοι μή παϊδας ή γονέας εϊχον. ών τινές μεν ού προσέσχον, 4

οί δέ χαταχολον&ήσαντες τβ συμβονλία χαλλίστην δόξαν έξη-

νέγχαντο παρά τοις πολίταις.

Ταΰτα δέ διοιχήσαντες έν ίξ μησίν οί δέχα χαΐ της έαρινής 5 ρ' 19* να

ώρας ένισταμένης απέπλευσαν είς τήν Ίταλϊαν, χαλόν δεϊγμα της

1ό 'Ρωμαίων προαιρέσεως άπολελοιπότες πάσι τοις "Ελλησιν. ένε- ϊ

τείλαντο δέ τψ Πολνβίψ χωριζόμενοι τάς πόλεις έπιπορευ&ήναι,

χαΐ περί (ών) οί άν&ρωποι άμφιβάλλουσι διενχρινήσαι, μέχρι τον

σννή&ειαν έχωσι τβ πολιτεία χαΐ τοις νόμοις, δ δή χαΐ μετά τινα 3

χρόνον έποίησε προς τό τούς άν.&ρώπους στέρξαι τήν δεδομένην

20 πολιτείαν χαΐ μηδέν άπόρημα μήτε χατ' Ιδίαν μήτε χατά χοινόν

έχ των νόμων γενέσ.&αι περί μηδενός. διό χαΐ χα&όλον μέν έξ 4

αρχής άποδεχόμενοι χαΐ τιμωντες τόν άνδρα, περί τούς έσχάτους

χαιρούς χαΐ τάς προειρημένας πράξεις εύδοχουμενοι χατά πάντα

τρόπον ταις μεγίσταις τιμαις έτίμησαν αντόν χατά πόλεις χαΐ

25 ζωντα χαΐ μεταλλάξαντα. πάντες (δ') έχριναν χατά λόγον τοΰτο 5

ποιεϊν μή γάρ έξεργασαμένον τούτον χαΐ γράψαντος τούς περί

της χοινής διχαιοδοσίας νόμους άχριτα πάντα ήν χαΐ πολλής

122 Ρο1?1>. XXXIX 4. 5 ΒΤν (15. 16 Ηα1ίβοίι)
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οοά. Ρβντ. 3 Διαίον 7α, διχαίον 4 δωρεάν Κβίβίίβ, όωρΐά 13 μησί·

17 χαϊ περί (ών) 7α, χαίπερ 25 ζάντα ζδ') αΔά. Τα

ΐτηεηά. 13 χαϊ άβ1. Γι. ϋϊηάοΓί 15 ένετείλαντο — 214, 2 προειρημένων]

ολ Ιιαβο & ΡοΙ^Ιηο βοπρία βίηί άαΜίβί 7α &ίη. ρ. 33, οβη8βί Κβίβ1ίβ βα ςα&β

Ιι. 1. Ροί^ϊη8 άβ 8β πιοάεβίβ βοπρββπιΐ, & νϊπ> ςαοάαπι ΡοΙ^Ιημη ηοηΰηίβ »ίπ-

άϊ08ο ίη π1Μα8 β88β &11οΐ& Π χαϊ περί (ών) άν άμφιβάλλωσι Ηα1ίβοίι

μέχρις οί ΒβηββΙβΓ 19 προς τό άβί. Ιι. ϋϊηάοΓί', πρώτον Ηηίίίο1ι, προς λό-

γον ΒΤν 22 δε ροβί περί ζάά. Κβίβ^β 24 8. χαϊ ζώντα χαι μεταλλάξαντα

άβί 8οΙπνβί^ΙιαβπββΓ &αοΐοΓβ 7α &άη. ρ. 33; ν. &ά ν8. 15 27 πάνι' (αν)

Επι. 8Λη1ζβ

εάοα. 1 β. οτι — οϊ βο1ο^απϊ β88β ίηάίο&νίΐ Β ΡΤ'

214

ΕχοβΓρία άβ νϊΓίηΐίβαβ βί νίίϋβ

6 γέμοντα ταραχής. διό χαΐ τοΰτο χάλλιστον Πολυβίψ πεπράχ&αι

νομιστέον πάντων τών προειρημένων.

123. "Οτι ό στρατηγός των 'Ρωμαίων μετά τό χωρισ-9ηναι έξ

Αχαϊας τό συνέδριον, έπισχενάσας τόν έν Ίσ&μψ τόπον χαΐ χοσ-

μήσας τόν εν "Ολυμπία χαΐ Λελφοις νεών, ταις έξής ήμέραις 5

έπεπορεύετο τάς πόλεις, τιμώμενος έν έχάστη χαΐ τυγχάνων της

2 άρμοζούσης χάριτος. είχότως δέ χαΐ συνέβαινεν αντόν χαΐ χοινβ

3 χαΐ χατ' Ιδίαν' χαΐ γαρ έγχρατώς χαΐ χα&αρώς άνεστράφη χαΐ

πρψως έχρήσατο τοις δλοις πράγμασι, μέγαν χαιρόν έν τοις Έλ-

4 λησιν έχων χαΐ μεγάλην έξουσίαν. χαΐ γαρ έν οίς έδόχει παρεω- 10

ραχέναι τι τών χα&ηχόντων, έμοί μεν ούχ έφαίνετο δι έαντόν

5 τοντο πεποιηχέναι, διά δέ τούς παραχειμένους φίλονς' τοΰτο δ'

'ήν έχφανέστατον (έν) τοις [χατά] των Χαλχιδέων ίππεΰσιν, ονς

άνεϊλεν.

124. "Οτι Πτολεμαίος ό της Συρίας βασιλεύς χατά τόν πόλε- 15

μον πληγείς έτελεύτησε τόν βίον, χατά μέν τινας μεγάλων έπαί-

2. 3 νων χαΐ μνήμης ών άξιος, χατά δέ τινας τούναντίον. πραος μέν

ρ. 197 να γάρ ήν χαΐ χρηστός, εί χαί τις άλλος τών προγεγονότων βασιλέων.

4 σημεϊον δέ τούτον μέγιστον' δς πρώτον μέν ούδένα τών έαντον

φίλων έπ' ούδενί των έγχλημάτων έπανείλετο' δοχώ δέ μηδέ τών 20

5 άλλων Άλεξανδρέων μηδένα δι' έχεϊνον άπο&ανεϊν' έπειτα δόξας

έχπεσεϊν άπό της άρχής ύπό τάδελφοΰ, τό μέν πρώτον έν Άλε-

ξανδρεία λαβών χατ' αύτοΰ χαιρόν όμολογούμενον άμνησιχάχητον

6 έποιήσατο τήν άμαρτίαν' μετά δέ ταΰτα πάλιν έπιβονλεύσαντος

τβ Κύπρψ χύριος γενόμενος έν Λαπή&ω τον σώματος άμα χαΐ 25

123 ΡοΙ^Ι>. XXXIX 6 Β1\Υ (17 ΗηΙίβΛ) 124 Ρο1?1>. XXXIX 7 Βίν

(18 Ηαίίβο1ι)

βοά. Ρβντ. 6 έπεπορεύετο δοΙιτνβί^Ιι&βα8βΓ, έπεπόρεντο 8 άνεοτράφιμ,
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οί. Ρπιβί. Ρ&γΐίβ I ρ. XXXIX αάη. 1 12 τοντο (&1ίβπιπι) να, τούτων, 8βά

&Μβηΐυ αοπίο βχ οίΓΟιπιίΙβχο ωπί&ίο 13 (έν) &άά. να χατα άβ1. Κβίβ1ίβ

20 δοχώ] ίηοίρίΐ ίοΙ. 272Γ, ςηοά &1> Ηβηποο Οπιοηί ΟαΧαΙ. ράι&. ά. πιαηνβα:

άβί ΜηΙ. ριώΙ. άβ Ρταηοβ. Ό^ρανΐεηκηΦ. ΟαίαΙ. ά. τηαηαίετ. οτεοβ. (Ραπβίίβ 1886)

ρ1οΐοϋΐΙιβ£πιρΙιίοβ ββί ΓβρΓ&βββηίαΐηπι 23 χαιρον να, χαϊ τον 25 έν

Λαπή&ω δοΙπνβί£ΙιαβιιββΓ, έναλπ1θω

ΐνηεηά. 7 χαϊ (ρπηβ)] τιμΰο&αι να, τοντο βί ΐηπι συνέβαινεν αντω οοηί.

Ηη1ίβο1ι 15 ροβί Σνρίας &άά. χαϊ Αίγύπτον δοΙι^βϊ^ίιαβιι8βΓ 22 οπό]

έχ Ιι. ϋϊηάοΓί

ΐάοι). 3 8. οτι— οννέόριον βοΙο^ατϋ ββββ ϊηάίο&νίΐ ΒΤΥ 15 οτι—βα-

οιλευς βο1ο^απί ββββ ίηϋο&νίί ΒΤ7

β ΡοίγΙ>. XXXIX, 5, 6—7, 7.

215

της ψυχής αύτον, τοσοντον άπέσχε τον χολάζειν ώς έχ&ρόν ώστε

χαΐ δωρεάς προσέ&ηχε παρά τάς πρότερον ύπαρχούσας αύτφ χατά

συν&ήχας χαΐ την 9νγατέρα δώσειν ύπέσχετο. χατά μέντοι γε τάς 7

έπιτνχίας χαΐ χατορ&ώσεις έξελύε(το) τβ ψυχβ, χαί τις οίον άσω-

5 τία χαΐ ρ'α-9υμία περί αύτόν ΛΙγνπτιαχή σννέβαινεν' χατά τάς

τοιαύτας δια&έσεις είς περιπετείας ένέπιπτεν.

τέλος ίστορίας Πολνβίον Μεγαλοπολίτον.

ωά. Ράτ. 2 αντώ 7α, αύτοϊα 4 ^ίλύειο 7α έξέλνε 7 βαΙηαϊρΰο:

τησ ϊατορίαα πολνβι μεγαλοπο
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βηιεηά. 5 ροβί οννέβαινεν βΑΑ. χαί να

ρ. 546 να Έχ τής Ιστορίας Άππιανοΰ τής έπιγραφομένης βασιλιχής.

ιγ' Περί άρετής χαΐ χαχίας.

1. "Οτι Ταρχύνιος Σαβίνονς χατά 'Ρωμαίων ήρέ.&ιζε. Κλαύ-

διος δέ, άνήρ Σαβίνος έχ 'Ρηγίλλον πόλεως δννατός, ούχ εϊα τούς

Σαβίνονς παρασπονδεϊν, έως χρινόμενος έπΐ τφδε έφυγεν ές 'Ρώ- δ

μην μετά συγγενών χαΐ φίλων χαΐ δούλων πενταχισχιλίων. οίς

πάσι 'Ρωμαϊοι χώραν ές οίχίας έδοσαν χαΐ γήν ές γεωργίαν, χαΐ

πολίτας έ&εντο. τόν δέ Κλαύδιον χαΐ ές τό βονλεντήριον χατέ-

λεξαν, άποδειχνύμενον έργα λαμπρά χατά των Σαβίνων' χαΐ φυλήν

έπώνυμον αύτοΰ χατέστησαν. 10

2. Ότι σημείων γενομένων έχ Λιός άηδών μετά τήν Βιεντίας

άλωσιν, οί μάντεις έλεγον έχλειφ&ήναί τινα πρός εύσέβειαν, χαΐ

δ Κάμιλλος άνήνεγχεν δτι τήν δεχάτην της λείας έχλά&οιτο τφ

&εφ τφ χρήσαντι περι της λίμνης έξελέσ.&αι. ή (μέν) οϋν βονλή

τούς λαβόντας ότιονν έχ της Βιέντης έχέλευσεν άποτιμήσασ&αι 15

χα&' αντούς χαΐ σύν δρχψ τό δέχατον έσενεγχεϊν, νπό δέ εύσε-

βείας ούχ ώχνησεν χαΐ της γης ήδη πεπραμένης, ώς λαφύρον, τό

δέχατον άνα&εϊναι. χρατήρ τε από τώνδε τά)ν χρημάτων έν Λελ-

φοις έχειτο χρύσεος έπΐ χαλχής βάσεως έν τφ 'Ρωμαίων χαΐ

Μασσαλιητων χΗ]σανρφ, μέχρι τόν μέν χρυσόν Όνόμαρχος έν τφ 20

Έοίο^αβ βχ Αρρίαηο ρβΐΗ&β ροβί ναίββίηπι οοηίπίβππιΐ Ιηίίπβ ^ο11βηΙ>βΓ£

α. 1859/60, οπϊπβ βο1ιβιίαβ ρβπίηβ νϊάβηΐπΓ, ν. Ρπιβί. ΡαΓί. I ρ. XX; Ιιηάονϊοιιβ

Μβηάβίββο1πι &. 1882, ν. Μη*). ΚΗεη. ί. 38 (1883) ρ. 127; ΒΨ, ςηβπι οο1ί&ϋο

ΜβηάβίββοΙπιϋ ίηβΐ88β νϊάβίιιΓ, α. 1893. ϋ1π Μ άπο ν. ά. ίη α&Γβηάίβ οοιϋοίβ

Ιβοϋοηίβυβ ίηίβΓ ββ θίβοΓβρβηί, ίρββ Ρ αθϋ.

1 ϋβ Γβ£. Ργ. 12 βά. Μβηάβίββο1ιπ 2 Ιίβί. Ργ. 8

α>ά. ΐβντ. 1 αππιανον (β. βρίτ. βί αοο.) βααιλειχήσ 3 δτι — 5 πα-

ρααπ.] ν. Ρ&Γί. I Ρκιβί. ρ. XXVI 3 ηρέ&ηζε (β. βρίΓ.) 4 έχ ιΡηγίλλον

πόλεως 7α, έξηριηλλονπολεωα 7 ίσ ϊ. Γ. γεωργίαν, ββά ω ί. Γ. 12 Ιχ-

λειφ&ηναι (β. μο.) Ρ, ηηοά ί&πι ΓββΐίΐπβΓ&ΐ δΛ^βί^Ιι&βηββΓ ρΓο ναίββϋ έχληφ&η-
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ναι 14 (μεν) αάά. να 20 μεσααλιητών

βτηεηά. 11 Βηϊεντίας, 15 Βηΐέντης 8οη'Η,βϊ^1ιαβΠ8βΓ 12 έλλειφθτναι

Ν&ηοϊ, έχλειφ&ηναί τινα (των) Μβηάβίββο1πι

Εχο. άβ νϊΠπΐ. βί νϊίϋβ βχ Αρρϊαηο ϋβ Γβ£. 12 — 8αππι. 1

217

Φωχιχφ πολέμψ χατεχώνευσε, χεϊται δ' ή βάσις. αύτόν δέ Κά-

μιλλον έν τφ δήμψ τις έδίωχεν ώς αίτιον γεγονότα ττ} πόλει

φασμάτων χαΐ τεράτων χαλεπών, χαΐ ό δήμος έχ πολλον τόν

άνδρα άποστρεφόμενος έζημίωσε πεντήχοντα μυριάσιν, ούχ έπι-

5 χλασ&είς ούδ' δτι πρό της δίχης αύτψ παϊς έτε&νήχει. τά μεν ρ' 549 να'

οϋν χρήματα οί φίλοι συνήνεγχαν, Ινα μή ύβρισ&είη τό σώμα τοΰ

Καμίλλον' αύτός δέ βαρυ&υμών ές τήν Άρδεατων πόλιν μετψ-

χησεν, εύξάμενος τήν 'Λχίλλειον εύχήν, έπιπο&ήσαι 'Ρωμαίους

Κάμιλλον έν χαιρφ. χαΐ άπήντησεν αύτφ χαΐ τόδε ού πολύ νστε-

10 ρον Κελτων γαρ τήν πόλιν χαταλαβόντων ό δήμος έπΐ Κάμιλλον

χατέφυγεν, χαΐ διχτάτορα αϋ&ις είλετο, ώς έν ταις Κελτιχαις πρά-

ξεσιν συγγέγραπται.

3. "Οτι Μάρχος Μάλλιος εύπατρίδης, Κελτών έπελ&όντων τη

Ρώμη, ταύτην περιέσωσε χαΐ τιμων μεγίστων ήξιώ&η. ϋστερον δέ

1δ πρεσβύτην πολλάχις έστρατευμένον' άγόμενον ές δουλείαν νπό τοΰ

δανειστον γνωρίσας άπέδωχε τό χρέος ύπέρ αύτον χαΐ έπΐ τφδε

εύφημούμενος πάσιν ήφίει τοις έαντον χρήσταις τά όφλήματα.

προιών δέ τβ δόξη χαΐ νπέρ άλλων άπεδίδον. χαΐ ταις δημοχο-

πίαις έπαιρόμενος έβούλευσεν ήδη χρεών άποχοπάς χοινάς, ή τόν

20 δήμον ήξίον τοις δανείσασι άποδοΰναι, τήν γήν ές τοΰτο άποδό-

μενον έτι οϋσαν άνέμητον.

Λογος γ'.

4. "Οτι οί 'Ρωμαίων στρατηγοί Κορνήλιος χαΐ Κορβϊνος χαΐ

Λέχιος δημότης Σαννίτας νιχήσαντες ύπέλιπον Καμπανοις φύλα-

25 χας πρός τάς Σαννιτών έπιδρομάς. οί δέ φύλαχες οιδε Καμπα-

νοις άβροδιαίτοις χαΐ πολυτελέσιν οϋσι χοινωνονντες έφ&είροντο

3 Ιίαί. Ργ. 9 4 δαπιη. Ργ. 1 (

οοά. Ρβίτ. (εί 8ιιίά.) 1 χατεχόνεναε \ χεϊτε 7 άρδεάτων 8—12 ο Κα-
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αιλλος 6 Ρωμαίων στρατηγός εϋξατο την Άχίλλ. οβί: 8αϊθ. ν. Αχίλλειος

ευχή 8 Ρωμαίονς 8πϊά. (να), ρωμαίοισ Ρ 9 χαϊ άπ. — τάδε] απήντησε

δ'ε αντψ &αίά. πολό Ρ 11 διχιάτωρα 8ηίά. (να), διχατορα (β. αοο.) Ρ

12 άναγέγραπται 8ηϊά. 13—21: δηϊά. τ. Μάρχος Μάλλιος 18 δόξη

Ρ, ββά η ί. γ. 21 άνέμητον: άββ. 8πϊά. 22 λογοο (β. αοο.) Γ' Ρ™

23 χορνίλιοσ χορβι| Ρ, Κορβίνος 7α 26 άβροδιαίτοιο πολντελέοιν,

ίβά ν ροβίβ& βηρβΓ νοο. &άά. βαιίβπι πιαηπβ

ετηβηά. 4 ηηπιβΓοβ οοιτηρίοβ ββββ νϊάίΐ 8οη.κ'βί£Ιι&βΠ8βΓ 6 συν(εισ)ήνεγ-

χαν Τα 19 η] χαϊ ΒβπϋιαπΙ^ 20 δανείοασιν 7α 21 (την) Μτι

8ο1ι'τνβί£Ιι&βη8βι'

βοΙο<}. 238. 'ότι — νιχήσαντες βο1β£βχϋ βπηί, οί. δώι'ττβϊ^1ι. &άηοί. βΑ ί. 1.

(Τ. ΙI I ρ. 152) 24 δημότης] οί. δο1πνβϊ^1ιαβη8βΓ 1.1

218 ΕχοβΓρΐ& άβ νϊΓίαΜ1ιη8 βί νίίϋβ

τάς γνώμας χαΐ έφ&όνονν ών έχουσι άγα&ών, αύτοϊ πενόμενοι

χαΐ τά χρέα δεδίοτες τά έν 'Ρώμι]. τέλος δέ έπεβούλενον τούς

ξένονς έαντών άνελόντες έχαστοι τήν περιουσίαν χατασχεϊν χαΐ

τάς γυναϊχας ές γάμον προσαγαγέσ.&αι. χαΐ τάχα άν έπραξαν

αίσχρόν οντω μΰσος, εί μή Μάμερχος, έτερος 'Ρωμαίων στρατη- δ

γός, έπΐ Σαννίτας όδεύων έμα&ε τό βούλευμα των φυλάχων, χαΐ

ρ.550 1^ έπιχρύψας τούς μεν αύτών έξώπλισε χαΐ τούς στρατιώτας άφήχεν

οία χεχμηχότας, τούς δέ πονηροτέρους έχέλευσεν ές 'Ρώμην έπί

τινα χρείαν έπείγεσ&αι, χιλίαρχόν τε αύτοις συνέπεμψεν, ψ εϊρητο

2 άφανώς αύτούς φυλάσσειν. έχάτεροι δ' νπώπτενον μεμηνυσ.&αι, 10

χαΐ περί Ταρραχίνην άφίστανταί τε τον χιλιάρχου, χαΐ τούς έπΐ

των έργων έν τοις άγροις δεδεμένονς έχλύσαντες, χαΐ όπλίσαντες

ώς έδύναντο, ήλαννον ές 'Ρώμην, όμον δίσμύριοι γεγονότες. έτι

δ' αύτών όδόν ήμέρας μιας άπεχόντων ύπήντα Κορβϊνος, χαι

παραστρατοπεδεύσας έν τοις δρεσι τοις 'Λλβανών ήρέμει, περι- 15

σχοπών τε τό έργον έτι, χαΐ μέγα ήγούμενος άπεγνωχόσι μάχε-

σ&αι. οί δέ έπεμίγνυντο άλλήλοις χρύφα, χαΐ όδυρμοί χαι δάχρνα

τών φυλάχων ήν ώς έν οίχείοις χαΐ φίλοις άμαρτεϊν μεν όμολο-

3 γονντων, τήν δέ αίτίαν ές τά χρέα φερόντων τά έν 'Ρώμη. ών δ

Κορβϊνος αίσ&ανόμενος, χαΐ όχνων άψασ.&αι πολιτιχοΰ χαι τοσού- 20

τον φόνον, συνεβούλευσε ττ) βουλβ τά χρέα τοις άνδράσι με&εϊ-

ναι, τόν τε πόλεμον έξαίρων έπΐ μέγα, εί τοσωνδε ανδρων δύ-

ναιτο χρατήσαι μαχομένων έξ άπογνώσεως, χαΐ τάς σννόδονς

αύτών χαΐ έπιμιξίας έν νπόνοια τι&έμενος, μή ούδ' δ ϊδιος αύτψ

στρατός ές πάντα ύ) πιστός, άτε συγγενεϊς ΰντες έχείνων, χαΐ ούχ 25

ήσσον αύτών αίτιώμενοι τά χρέα. σφαλέντα δέ χινδννεύσειν έφη

περί μειζόνων' χαΐ τήν νίχην, εί χρατήσειεν, άτυχεστάτην έσεσ&αι

τβ πόλει χατ' οίχείων τοσώνδε. οις ή βονλή πεισ&εϊσα τάς μέν

τών χρεών άποχοπάς έψηφίσατο πάσι 'Ρωμαίοις, τοις δέ τότε
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έχ&ροις χαΐ άδειαν. οί μέν δή τά δπλα άπο&έμενοι χατί]εσαν ές 30

τήν πόλιν.

ο,,

α>ά. Ρβί>\ 14. 20 χορβιν (β. μχ.) 16 απεγνωχονσι, ββά αοο. &οηί. ω. 1

βχ είΓοίιπιββχο οογγ. 26 χιν\όννέσειν 27 χρατησειεν 8οΙπνβίβΊιαβη8βΓ, χρα-

τησειαν 30 χατήεααν

ενιεπά. 1 ίχονσιν 7α 5 Μάρχιος οοηί. 8οητϊ'βϊ^1ιαβη8βΓ »ηοίοΓβ 7α &άη.

ρ. 78, ρΓβ1>&νϋ Μβηάβίββοίπι οοί1. ϋϊοη. Η&1. XV 3 (Εχο. ίβ ϊηβϊά. ρ. 220, 5 βά.

Οβ Βοογ) 7 τονς στρατιώτας άβί ΒβΙΛβΓ 26 δε) όη ΒβΙΛβΓ, ςηί ΐαπιβη

ρΓ&βίβΓί: σφαλείς τε όη

βχ Αρρϊαηο 8&πιη. 1 — 9. 219

5. "Οτι Μάλλιος Τορχονάτος δ ϋπατος τοιοντος ήν τήν άρε-

τήν. τούτω πατήρ γεγένητο μιχρολόγος χαΐ αμελής ές αύτόν. χαΐ

έν άγροις αύτόν εϊχε μετά των .&εραπόντων έργαζόμενόν τε χαΐ

τρεφόμενον. γραψαμένον δέ αύτόν έπΐ πολλοίς άδιχήμασι Πομ-

5 πωνίον δημάρχον, χαΐ μέλλοντος έρεϊν τι χαΐ περί της ές τόν ρ' 553να

παϊδα χαχώσεως, ό παϊς δδε Μόλλιος ήχεν, έπιχρύπτων ξιφίδιον,

ές τήν οίχίαν τον δημάρχον, χαΐ τυχεϊν ήξίωσεν αύτον μόνου, ώς

δή τι λέξων χρήσιμον ές τήν δίχην. ύποδεχ&είς δέ χαΐ λέγειν

αρχόμενος έπέχλεισε τάς .&ύρας χαΐ τό ξίφος έπισπάσας ήπείλει

10 τψ δημάρχψ χτενεϊν αύτόν, εί μή όμόσειεν δτι λύσει τφ πατρί

τήν δίχην. χαΐ δ μεν ώμοσε χαΐ διέλυσεν, έχ&έμενος τφ δήμψ τό

συμβάν. δ δέ Μάλλιος έξ έχείνον λαμπρός ήν, έπαινούμενος δτι

τοιόσδε ές τοιόνδε πατέρα έγεγένητο.

6. "Οτι μετά τό νανάγιον δ Πύρρος δ βασιλεύς της Ήπείρον

15 ές τόν Τάραντα χατήγετο. χαΐ οΐ Ταραντϊνοι τότε μάλιστα τούς

βασιλιχούς έβαρύνοντο, έσοιχιζομένους τε παρά σφάς βία χαι

φανερώς ένυβρίζοντας αύτών γνναιξί χαΐ παισίν. ώς δέ χαΐ τά

συσσίτια σφών δ Πύρρος χαΐ τάς άλλας σννόδονς χαΐ διατριβάς

ώς ού πρεπονσας πολέμψ διέλνε, γυμνάσια τε ένοπλα έτασσεν

20 αύτοις, χαΐ &άνατον τοις άμελοΰσιν ώριζε, τότε δή χαΐ πάμπαν

άή&εσιν έργοις χαΐ έπιτάγμασι χάμνοντες οί Ταραντϊνοι της πό-

λεως ώς άλλοτρίας ές τούς αγρούς άπεδίδρασχον. χαΐ ό βασιλεύς

τάς -9ύρας άπέχλειε, χαΐ φρονράς έφίστη. χαΐ οί Ταραντϊνοι της

αβονλίας σφών ησ&άνοντο σαφώς.

25 7. "Οτι έν 'Ρηγίψ 'Ρωμαίων έπΐ σωτηρία χαΐ φυλαχβ της

πόλεως, μή τι πά&οιεν ύπό των έχ.&ρών, παρέμεναν, αύτοί τε χαΐ

Λέχιος δ ήγεμών αύτών τοις άγα&οις τοις 'Ρηγίνων φ&ονήσαντες,

χαΐ φυλάξαντες αύτούς εύωχονμένονς έν έορτβ διέφ&ειραν, χαΐ

ταις γυναιξίν άχονσίαις σννήσαν. πρόφασιν δέ της παρανομίας
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30 έφερον δτι 'Ρηγϊνοι τήν φρονράν προεδίδοσαν Πύρρω. χαΐ Λέχιος

δ 8αππι. Ργ. 2 6 8βπιη. Ργ. 8 7 8&ππι. Ργ. 9

οοά. Ρ«ύτ. 1 τορχονάτοσ 4 πομπονίον, οογγ. 8οητνβίβ-1ιαβηββΓ Τ. III

ρ. 153 6 ξιφείδιον 10 ϊηίβΓ αντόν βί εί βραΐϊπιη 6—8 Ιίΐΐ. 15 Ταραν-

τ

τίνοι να, ταραν 27 $ηγίων

ετηεηά. 17 ένυβρίζοντας (ταϊς) να 25 οτι (οσοι) δο1ι'5τβί£1ι&βα8βΓ Τ. IIΙ

ρ. 163, οτι έν 'Ρηγίω'Ρωμαϊοι (οΊ.) να αάη. ρ. 78, εοίο^ατϊηπι οοιτϊ^βηίββ 27 τών

Ρηγίνων να

220

ΕχοβΓρία άβ υϊγίηΐϊΙ>α8 βί νίίϋβ

μέν άντί φρονράρχον τύραννος ήν, χαΐ φιλίαν έ&ετο Μαμερτίνοις

τοις έπΐ τον πορ.&μον τον Σιχελιχον χατωχημένοις, ού πρό πολ-

ρ. 554 να λον χάχείνοις ές ίδίονς ξένονς δμοια δεδραχόσιν. άλγήσαντα

αύτόν τους όφ.&αλμούς χαΐ τοις έν 'Ρηγίψ ίατροις άπιστονντα,

μετάπεμπτος άπό Μεσσήνης έ&εράπενε 'Ρηγϊνος άνήρ, μετψχηχώς 5

ές Μεσσήνην πρό πολλου, δτι 'Ρηγϊνος ήν αγνοούμενος. οϋτος

αύτόν έπεισεν, έπΐ απαλλαγη σνντόμψ, φαρμάχων άνασχέσ&αι

&ερμων. χαΐ χρϊσας τοις χαταχαίουσι χαΐ δαπανώσιν έχέλευσεν

άνασχέσ&αι τον πόνον μέχρι αντός έπανέλ&οι' χαΐ λα.&ών έπλεν-

σεν ές Μεσσήνην. ό δ' ές πολύ της όδύνης άνασχόμενος άπενί- 10

ψατο, χαΐ εϋρε τούς όφ&αλμούς δεδαπανημένονς. Φαβρίχιος δέ

ύπό 'Ρωμαίων έπΐ διορ&ώσει τωνδε πεμφ&είς τήν τε πόλιν τοις

έτι 'Ρηγίνοις λοιποις άπεδίδον, χαΐ των φρονρών τούς αίτίονς της

αποστάσεως ές 'Ρώμην έπεμψεν' οί μαστιγω&έντες έν άγορα μέση

τάς χεφαλάς άπεχόπησαν χαΐ έξερρίφησαν άταφοι. Λέχιος δέ 15

φυλασσόμενος έπιμελώς, οία πηρός, έαντόν διεχρήσατο.

α. Εχς. άε 8, "Οτι Πύρρος μετά τήν μάχην χαΐ τάς πρός 'Ρωμαίους σνν-

ι^ρ.'κΒ &ήγ.α? έξ Σιχελίαν διέπλει, νποσχόμενος τοις συμμάχοις έχ Σιχε-

εά. ΟϊΒοογ λίας έπανήξειν ές Ίταλίαν. χαΐ έπανήλ&εν έτει τρίτψ, Καρχηδο-

νίων αύτόν έξελασάντων έχ Σιχελίας, ήδη χαΐ τοις Σιχελιώταις 20

βαρύν έπί τε ξενίαις χαΐ χορηγίαις χαΐ φρουραις χαΐ είσφοραϊς

γενομένον. δ μεν δή πλούσιος έχ τώνδε γεγονώς ές τό 'Ρήγιον

διέπλει νανσί χαταφράχτοις δέχα χαΐ ρ'', φορτίσι δέ χαΐ όλχάσι

πολύ πλείοσιν. οί δέ Καρχηδόνιοι διαναυμαχήσαντες αύτ<ϊ> χατέ-

δυσαν ναυς ο' χαΐ τάς λοίπάς άπλονς έποίησαν, πλήν ιβ' μόνων. 25

αϊς ό Πύρρος διαφυγών έτίνυτο Λοχρούς τούς Έπιζεφυρίονς, δτι

φρονράν αύτοΰ χαΐ τόν φρούραρχον αύτής ύβρίσαντες ές αύτούς

8 Βατηη. ίΥ. 12
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οοά. Ρατ. 3 ία ίη βοποβηάο οογγ. βχ ειο 6 ιΡηγϊνος ?]ν 7α, ηπαβ ρηηοίίβ

ποίανϊ, ηαηο βναηηβπιηί 7 επιαεν 14 μαστηγω&έντεσ 25 νανσ,

8βά ν ροβί ίη8.

ωά. Αρρ. (Εχο. άβ 1β£.) 18 Ιποσχομένοις* 19 ές την Ίτ. 20 αντών*

επιεηά. 4 τοϊς όφ&αλμοϊς Ρ'α 6 (χιά) ότι ΜβηάβίβδοΙιη 11 Φαβρί-

χιος] χτηηΛο Σ. Οεηνάπβ: να αάη. ρ. 78 13 'Ρηγίνων Μβηάβίβ8οίπι 16 άμε-

λώς οοηί. δοΙιτνεϊ^ΙιαεΠ8βΓ Τ. III ρ. 164, (ον) φνλασσόμενος έπιμελώς ΒεΙίΙίβΓ

27 νβρίααντας δοΙπνβί^Ιι&βπββΓ

εοίοα. 17 8. οτι — διέπλει ρΓο ό μεν δη IIνρρος έπί τούτοις ές Σιχελίαν

διέπλει μετά τε των έλεφάντων χαϊ οχταχισχιλίων ιππέων (ίΐα Εχο. άβ 1β£.,

Ιαοηηαπι Μ»Γβ ροβί έλεφάντων βίβτιϊβο»νίΐ 8ο1ι'τνβί^Ι1&βπ8βΓ)

β Αρρϊαηο δαπιη. 9 — ΟβΙΐ. 0.

221

άνηρήχεσαν. ώμως δ' αύτούς χαΐ πιχρώς χτείνων τε χαΐ συλών

ό Πύρρος ούύέ των άνα&ημάτων τής Περσεφόνης άπέσχετο, έπι- ιΛ. Εχο. <ίβ

σχώψας, τήν άχαιρον εύσέβειαν εϊναι δεισιδαιμονίαν, τό δέ συλ- ^ΐίΐ61

λέξαι πλοντον άπονον, εύβουλίαν.

5 Άναχ&έντα δ' αύτόν μετά των σύλων χειμών νπέλαβε, χαΐ ρ. 557 ιό

των νεών τάς μεν χατέδυσε χαΐ διέφ&ειρεν αντοις άνδράσι, τάς

δέ ές την γήν έξέρριψε. τά δέ ίερά πάντα σώα ό χλύδων ές τονς

Λοχρών λιμένας έπανήγαγεν' ώστε χαΐ Πυρρον όψέ της άσεβείας

αίσ&όμενον άνα&εϊναί τε αύτά ές τό ίερόν τβ Περσεφόνη, χαΐ

10 &νσίαις ίλάσχεσ&αι την .&εόν πολλαις. των δέ ίερών ούχ άπαν-

τώντων, έτι μάλλον έξεμαίνετο' χαΐ τούς περί της ίεροσυλίας

αύτψ συμβουλεύσαντας ή λέγοντι σνν&εμένονς η διαχονησαμένους

τό έργον έχτεινεν. ό μεν δή Πυρρος οντως έπεπράχει χαχώς.

9. "Οτι ό Κεδίχιος γράμμα φέρων από της βονλής περί

15 της υπάτον αρχής παρεχάλει τόν Κάμιλλον μηδέν έν τψ παρόντι

μηνϊσαι τη πατρίδι της ζημίας. ό δέ έπισχών αύτόν έτι λέγοντα,

είπεν ούχ άν εύξάμην ίπιπο&ήσαί με 'Ρωμαίονς, εί τοιαύτην ήλ-

πισα τήν έπιπό&ησιν αύτοις έσεσ&αι. ννν δέ διχαιοτέραν εύχήν

ευχομαι, γενέσ&αι τβ πατρίδι χρήσιμος ές τοσοΰτον άγα&οΰ, ές

20 δσον χαχοΰ περιελήλυ.&εν.

10. "Οτι Κελτοΐ μηδεμιφ μηχανη δννη&έντες έπιβήναι τής

άχροπόλεως ήρέμονν, ώς λιμψ τούς ένδον παραστησόμενοι. χαί

τις άπό τοΰ Καπιτωλίον χατέβαινεν ίερεύς, όνομα Λόρσων, έπΐ

έτήσιον δή τινα ίερονργίαν, ές τόν τής Εστίας νεών, στέλλων τά

2ό ίερά διά των πολεμίων εύστα&ώς' τόν δέ νεών έμπεπρησμένον

9 Οείί. Γγ. 5 10 ΟβΙΐ. Ργ. 6

ωά. Ράτ. (βί 8%άά.) 2—4: 8ηϊά. ν. δεισιδαιμονία' ό IIύρρος γαρ ον-

λών τά χρηματα της IIερσεφόνης έπισχώψας εφη' η άχαιρος θεοσέβεια δει-
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σιδαιμονία (Ότί, χαι το συλλέξαι πλοντον άιιονον ενβονλία 2 φερσεφιόνης

8ηϊά. οοά. Α 3 εϋαέβειαν Ρ (βί Εχο. άβ ββηί.), &εοσέβεια 8ηϊά. δ έπανή-

γα

γεν (βίο) 14 ο Κεδ. (βίο, υ οτα. 7α) 25 — 222, 2 εΐστα&ώς — πολεμίων οτα.

7α, βχ Ρ αάά. Κ. Οτοβ Όϊοηίβ ί. I ρ. Τ^ΧΧΧΙΙΙ βί I. \νο11βη1>βΓ8: ϊη άί&Γ. βο1ιο1.

ΒβτοΙ. α. 1860 ρ. 425 25 έμπεπρισμένον

αηβηά. 2 Φερσεφόΐη; ίοτπιαπι &ρπά Αρρϊαηιπη αΜςηβ Γβδΐίΐηί ίηββίί Ι* ϋϊη-

άοΓί ρΜβί. ΌΊοά. ί. I ρ. XXXII βά. Τβαβη. 14 Οαΐάϊάηβ: 7α ϊη νβκ. βί

&άη. ρ. 78, Καιδίχιος δοητνβί£ΙιαβηββΓ

βοΖοσ. 14β. περί της Ιπάτον άρχης] βιτοίβω βο1β^απο ίπβαίΐ 7α αάη.

ρ. 79 οο1! βχο. 2 1. ί., ηββοίο αη Γβοίβ

222

ΕχοβΓρί& άβ νϊΓίηίϊΙιη8 βί νίΐϋβ

ίδών έ&υσεν έπΐ τον συνή&ους τόπον χαΐ έπανήλ.&εν αϋ.&ις διά

των πολεμίων αίδεσ&έντων ή χαταπλαγέντων αύτον την τόλμαν

ή τήν εύσέβειαν ή τήν όψιν ίεράν οϋσαν. δ μέν δή χινδννεύειν

νπέρ τών ίερών έλόμενος νπ' αύτών έσώζετο τών Ιερών. χαΐ

τόδε φησίν ώδε γενέσ&αι Καύσιος ό 'Ρωμαϊος. 5

11. "Οτι τον οΐνον χαΐ τών άλλων άδην ένεπίμπλαντο οΐ

Κελτοΐ τήν τε φύσιν δντες άχρατεϊς χαΐ χώραν έχοντες, δτι μή

πρός δημητριαχους χαρπους, των άλλων άγονον χαΐ άφυά. τά τε

ρ. 558 να σώματα αύτοις, μεγάλα δντα χαΐ τρυφηλά χαΐ σαρχων υγρών

μεστά, νπό της άδηφαγίας χαΐ μέ&ης ές δγχον χαΐ βάρος έξε- 10

χεϊτο, χαΐ πρός δρόμους χαι πόνονς άδύνατα πάμπαν έγίγνετο'

νπό τε Ιδρωτος χαΐ άσ-&ματος, δπον τι δέοι χάμνειν, έξελύοντο

ταχέως.

12. "Οτι Ίπποχράτης χαΐ Έπιχύδης, άδελφώ μεν άλλήλων,

στρατηγώ δέ Συραχουσίων, 'Ρωμαίοις έχ πολλον δυσχεραίνοντες, 1δ

έπεί τάς Συραχούσας ούχ ΐσχνον έχπολεμώσαι, χατέφυγον ές Λε-

οντίνους, διαφερομένους τοις Συραχουσίοις. χαΐ χατηγόρονν της

πατρίδος, δτι τάς σπονδάς Ιέρωνος έφ' δλη Σιχελία πεποιημέ-

νον μόνοι Συραχούσιοι σφίσιν αύτοις άναχαινίσειαν. οί δέ ήρε-

\>'ίζοντο χαΐ Συραχούσιοι μέν έπεχήρυσσον, εϊ τις Ίπποχράτους ή 20

Έπιχύδον χομίσειε τήν χεφαλήν, Ισόστα&μον αύτψ χρυσίον άντι-

δώσειν. Λεοντϊνοι δέ αύτόν Ίπποχράτη στρατηγόν ηρονντο.

13. "Οτι Σιχελοί χαΐ τέως άγαναχτοΰντες έπΐ τβ ώμότητι

Μαρχέλλον τον στρατηγον μάλλόν τι χαΐ τψδε τψ έργω συνετα-

11 Οβίΐ. Ργ. 7 12 8ίο. Ργ. 3 13 8ίο. Ργ. 4

ωά. Ρ«ίΓ. (βί 8ηίά.) 5 φ φομαϊοο 6—13: 8ηϊά. ν. άδην 68. ότι

— Κελτοϊ βΟΓϊρβί, τον δε οϊνον χαϊ των άλλων άδην ένεπίμπλαντο οί Κελτοΐ

διιϊά., οτι οϊ Κελτοϊ οβίβπβ 011118818 Ρ 8 δημητριαχους 8πϊά., δημητρίονο Ρ
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9 τρνφηλά Βχαά., τρνφερα Ρ 10 ροβί μεστά &ϋ. χαϊ 3ηϊά. άδιφαγίασ Ρ

11 χαϊ προς δρόμους] ές δρόμους δε διιϊά. έγίγνετο οτα. δηϊά. 12 νπό

τε] χαϊ άπο 8πΜ. τι] τοι δπίά. χάμνειν οω. 8ηΜ. 14 — 22: 8πϊά. ν.

Έπιχνδης 14 Επιχ. χαϊ Ίππ. 8πϊά. αδελφώ Ρ 15 οτρατηγώι Ρ, οί.

Ρ&Γί. I ΡΓ&βί. ρ. XXXIX οΑώ. 1 19 άναχοινωαειαν 8ηϊά. 19 8. ηρε&ιζοντο

(β. βρίτ. βΐ Ρ, 8βά * 1. γ. 21 έπιχνδον Ρ βί δπϊά. οοά. ρπιβΐβΓ Ε, ςηϊ

έπιχνδους 1ίΛβΐ 22 αϊτών δυίά. £ρονντο: άββ. 8αϊά.

αηβηά. 2 αΙδεσ&έντων ροβί την τόλμαν η ροβαίΐ Ν&πο1τ 5 Κάσσιος

να 22 αντόν] αν τον να

εοΙορ. 5 6 'Ρωμαϊος βχοβΓρίοπ ίή1>πίΐ δοΙτϊνβί^ΙιαβαδβΓ I. ΠΙ ρ. 177, άηΜίο

&η Γβοίβ

βχ Αρρϊαηο ΟβΙΐ. 6 — Ηίβραη. 6. 223

ράσσοντο, έφ' ψ χατά προδοσίαν ές Συραχούσας έσήλ&εν. χαΐ

χρός "Ιπποχράτη μετετί&εντο, χαΐ συνώμνυντο μή διαλνσασ.&αι

χωρίς άλλήλων άγοράν τε αύτψ χαΐ στρατιάν έπεμπαν, ές δισμν-

ρίους πεζούς χαΐ ίππέας πενταχισχιλίους.

5 14. "Οτι διαβεβλημένω τψ Μαρχέλλψ οϋχ έπίστενον χωρις

δρχων. διό χαΐ Ταυρομενίων προσχωρούντων οί συνέ&ετο χαΐ

ώμοσε, μήτε φρουρήσειν τήν πόλιν μήτε στρατολογήσειν άπ'

αύτής.

15. "Οτι Κλώδιος δ πατρίχιος, δ Ποΰλχερ έπίχλην, τοντ'

10 έστιν εύπρεπής, της Γαϊον Καίσαρος γυναιχός ήρα. χαΐ άρμό-

σασ&αι αύτόν ές γυναϊχα έχ χεφαλής ές άχρους πόδας, έτι όντα

άγένειον, χαΐ ές τήν οίχίαν τον Γαϊον παρελ&εϊν οία γυναϊχα

νυχτός, δτε μόναις γυναιξίν έξήν έσελ&εϊν, μυστηρίων αγομένων. ρ'56ίν<ί

πλανη.&έντα δέ της δδηγούσης, χατάφωρον ύπ' άλλων έχ της

1δ φωνής γενόμενον, έξελασ&ήναι.

16. "Οτι οι Καρχηδόνιοι στρατηγόν άπέφηναν Άσρούβαν τόν

τον Βάρχα χηδεστήν. δ δέ 'Λννίβαν τόν ού πολύ ύστερον άοίδι- ς,' Εχ<:'ΰβ

μον έπΐ στρατηγίαις, παϊδά τε όντα τον Βάρχα χαΐ της γυναιχός ^'5^[5ί

οί γιγνόμενον άδελφόν έχων έν Ίβηρία, νέον όντα χαΐ φιλοπόλε-^ά'θΒ^ο°Τ

20 μον χαΐ άρέσχοντα τψ στρατψ νποστράτηγον άπέφηνεν. χαΐ τΐις

14 8ίο. Ργ. δ 1δ 8ίο. Ργ. 7 16 Ηίβραη. ο. 6 ίη. — πιβά.

Εο1ο£&8 16—31 οοηβηίίο ρπιβίβπηίβίΐ να

ωά. Ρείτ. (εί 8ηΐά.) 1 ανραχονσαν (β. αοο.) 9 πονλχερ (β. αχχ.) 11 αντόν,

οογγ. να 14 6διγονσησ 16 — ρ. 224, 2: 8αϋ. ν. Αννίβας 16 οτι οι]

οί γαρ 8ηΜ. άσρονβαν Ρ (βϋαπι άβίηοβρβ ϊη βχοβηρίίβ βχ Αρρίαηο, ηβςηβ αϋίβΓ

ίη Αρρϊαηβίβ οοάβχ βχοβΓρίοτηπι άβ ββηί., ν. ρ. 66, 19 β. βά. Βοίββ.), Άσδρονβαν

8ηϊά. 17 πολλν Ρ, δβά ν ί. γ. 19 γινόμινον 8ηϊά. οοά. Α, γενόμενον

άβίβΠοΤββ

ωά. Αρρ. (V: ν&ίϊο. 141) 16 Άοδρούβαν (βί βίο ηΜςηβ οηηι δ)
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ετηβηά. 2 διαλνσεο&αι 8οητνβί&ηαβπββΓ Τ. III ρ. 192 1δ έξελα&ήναι 7α

18 οτρατηγίαις (γενόμενον) Νίρρβπίβ^, άβίβίο γιγν. Μιίβ άδελφόν (νβ. 19)

19 ϊχων έν 'Ιβηρία ΜοΙββία: Μβηάβίββοηη

εάοσ. 9 6 πατρίχιος βχ ϋβ φί&β ρπιβοβάβηαηί νϊάβίπΓ αάάίίππι, οί. βοητνβί^-

ΙιαβπββΓ Τ. III ρ. 195 ϊ. ί.; α χαϊ αρμόσαα&αι (νβ. 10 β.) άβηιηπι ίρ8& Αρρίαηί

νβΓ1>α ίηοίρβΓβ νίάβηΐυΓ 16 οτι — αφέφηναν ρΓο οί δε Καρχηδόνιοι τοις

χέρδεοιν ηδη τοϊς ίξ Ιβηρίας άρεοχόμενοι, ατρατιάν άλλην επεμπον ές Ίβη-

ρϊαν, χαΐ στρατηγόν απάντων άπέφηναν 17 ροβί χηδεοτήν οπι. ό*ντα έν

Ιβηρία

224 ΕχοβΓρία άβ νϊΓίπίϊΙ>Π8 βί νίίϋβ

τε Ιβηρίας τά πολλά προσηγάγετο, πι&ανός ών δμιλήσαι, ές τε

τά βίας δεόμενα τφ μειραχίψ χρώμενος.

17. "Οτι Άσρούβαν Ίβηρίαν την νπό Καρχηδονίοις χα&ιστά-

μενον έπΐ τοις συμβάσιν άνήρ δονλος, οϋ τόν δεσπδτην ώμώς

διεφ&άρχει, λα&ών έν χννηγεσίοις αναιρεϊ, χαΐ τόνδε μέν Άννί- 5

βας έλεγχ&έντα δεινώς αίχισάμενος διέφ.&ειρεν, ή στρατιά δέ τόν

Άννίβαν, χαίπερ όντα χομιδβ νέον, άρέσχοντα δ' ίσχυρώς, στρα-

τηγόν απέδειξαν αντων' χαΐ ή Καρχηδονίων βονλή συνέ.&ετο.

18. "Οτι δσοι Βάρχα τε χαΐ ίΛσροΰβα διαπολϊται την Βάρχα τε

χαΐ 'Λσρούβα δύναμιν έδεδοίχεσαν, ώς έμα&ον αντούς τε&νεώτας, 10

ΪΛννίβα χατεφρόνονν ώς νέον, χαΐ τονς έχείνων φίλονς τε χαΐ

στασιώτας έδίωχον έπΐ τοις έχείνων έγχλήμασιν. δ τε δήμος άμα

τοις χατηγοροΰσιν έγίγνετο, μνησιχαχών τοις διωχομένοις της

βαρύτητος της έπΐ Βάρχα τε χαΐ Άσρούβα' χαΐ τάς δωρεάς

έχέλευον αύτονς, δσας μεγάλας Ιάσρούβας τε χαΐ Βάρχας αύτοις 15

έπεπόμφεσαν, ές τό χοινόν έσενεγχεϊν ώς έχ των πολεμίων πε-

πορισμένας. οί δ' έπέστελλον τψ Άννίβα, σφίσιν έπιχονρεϊν

δεόμενοι χαΐ διδάσχοντες δτι χαΐ αύτός έσοιτο τοις πατρψοις

έχ&ροις εύχαταφρόνητος, εί τούς έν τβ πατρίδι συνεργεϊν αύτφ

9 δνναμένονς ύπερίδοι. δ δέ χαΐ ταΰτα προεώρα, χαΐ τάς έχείνων 20

δίχας αρχήν έφ' έαντόν οϋσαν έπιβολής' ούδ' ήξίον την έχ&ραν,

ώσπερ δ πατήρ χαΐ δ χηδεστής, ές άεΐ χαΐ μετά φόβον διαφέρειν,

ούδ' έπΐ τψ Καρχηδονίων χονφόνψ μέχρι παντός εϊναι, ρ'αδίως

ές εύεργέτας πρός άχαριστίαν τρεπομένων. έλέγετο δέ χαΐ παϊς

ών έτι νπό τοΰ πατρός όρχω&ήναι έπΐ έμπύρων άπιστος έχ&ρός 25

έσεσ&αι 'Ρωμαίοις, δτε ές πολιτείαν παρέλ&οι. διά δή ταΰτ'

έπενόει μεγάλοις χαΐ χρονίοις πράγμασι τήν πατρίδα περιβαλών,

17 Ηίβραη. ο. 8 ϊη. 18 Ηίβραη. ο. 8 ίη. — 10 βχίτ.

α>ά. Ράτ. 2 τά 8ηΪά., τάο Ρ χρώμενος: άβ8. 8ηίά. 8 ροβί βονλη
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αη& ΙίΐίβΓ& βπι8£ΐ 9 διαπολϊται 12 έγχλίμασιν 19 αηίβ εί νβδίί£ϊ&

Γαβηπιβ συνεργεϊν Μβ η&ηβί 21 έπιβολησ (βίο)

οοά. Αρρ. (V) 1 ροβί πολλα Β.Αά. πει&οϊ προσήγετο 17 αφίοι τε

21 έπιβονλής 25 άαπειοτος

ΐτηεηά. 9 διαπολιτενταΐ δίβρηαηαβ 15 ας μεγάλας? αη μεγ. άβΙ.?: Μβπ-

άβ188οΙιη 21 (τ^ς) ίφ' εαντόν Μβηάβίββοηη άιιΙηίαηίβΓ

εοίοα. 2 ροβί χρώμενος οτα. προηλ&εν οβί. 3 οτι Άσρούβαν ρτο Άο'

δρονβαν δε έπί τοϊοδε, βί ροβί χα&ιστάμενον αϋ. έπί τοϊς συμβάσιν 9 οτι —

διαπολϊται ρΓο οσοι δε τοϋ Βάρχα διαπολϊται

βχ Αρρϊαηο Ηίβρ. 6—39. 226

χαΐ χαταστήσας ές άσχολίας χαΐ φόβονς, τό έαντοΰ χαΐ τό των

φίλων έν άδεεϊ &έσ&αι. Λιβύην μέν οϋν εύστα&οΰσαν έώρα, χαΐ

Ιβήρων δσα ύπήχοα ήν. εί δέ πρός ^Ρωμαίονς πόλεμον αί.&ις

άναρριπίσειεν, οϋ μάλιστα έπε&ύμει, έδόχει Καρχηδονίονς μέν έν

5 φροντίσι χαΐ φόβοις έσεσ&αι μαχροις, αύτός δέ, εϊτε χατορ&ώ-

σειεν, έπΐ χλέους ά.&ανάτον γενέσ&αι, τήν πατρίδα τής οίχονμένης

γης άρχονσαν άποφήνας (ού γαρ εϊναί τινας άντιμάχους αύτοις

έτι έπΐ 'Ρωμαίοις), εΐτε χαΐ πταίσειεν, μεγάλην χαΐ ώς τό έγχεί-

ρημα δόξαν αύτψ οϊσειν. αρχήν δ' ύπολαμβάνων έσεσ&αι λαμ- 10

10 πράν, εί τον "Ιβηρα διαβαίη, Τορβολήτας, οί γείτονές είσι Ζαχαν-

&αίων, άνέπεισε τών Ζαχαν&αίων παρά οί χαταβοάν ώς τήν τε

χώραν αύτών έπιτρεχόντων χαΐ πολλά σφας άλλα άδιχούντων.

οί δ' έπεί&οντο. χαΐ πρέσβεις αύτών δ Άννίβας ές Καρχηδόνα

έπεμπεν, αύτός τε έν άπορρήτοις έγραφεν 'Ρωμαίονς τήν ύπό

15 Καρχηδονίοις Ίβηρίαν άναπεί&ειν άπό Καρχηδονίων άφίστασ&αι,

χαΐ Ζαχαν&αίονς 'Ρωμαίοις ταΰτα συμπράσσειν. όλως τε τής

άπατης ού με.&ίει, πολλά τοιαΰτα έπιστέλλων, £ως ή βονλή προσ-

έταξεν αύτψ πράσσειν ές Ζαχαν&αίονς δ τι δοχιμάσειεν. δ δέ

έπεί τής άφορμής έλάβετο, Τορβολήτας αϋ&ις έπραξεν έντνχεϊν οί

20 χατά των Ζαχαν&αίων, χαΐ Ζαχαν&αίων μετεπέμπετο πρέσβεις.

οί δ' άφίχοντο μέν, χελεύοντος δέ τοΰ Άννίβον λέγειν έχατέρονς

έφ' έαντοΰ περί ών διαφέρονται, 'Ρωμαίοις έφασαν ίπιτρέψειν

τήν δίχην. δ μέν δή ταΰτ' είπόντας άπέπεμπεν άπό τοΰ στρα-

τοπέδον χαΐ τής έπιούσης ννχτός παντί τψ στρατψ τόν "Ιβηρα ^*^£\5

25 διαβάς τήν χώραν έπόρ&ει. είιη'ΌΙβ Ιοογ

19. "Οτι ό Κάτων δ στρατηγός νέος μέν ήν έτι πάμπαν,

αύστηρός δέ χαΐ φιλόπονος, σννέσει τε γνώμης χαΐ δεινότητι

λόγων άριπρεπής, ώστε αύτόν έπΐ τοις λόγοις έχόλονν οί 'Ρωμαϊοι

19 Ηίβραη. ε. 39 βχίΓ.

εΙ θ
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ωά. Ρβίτ. (ε( 8ηχά.) 8.16 φωμαίονο 8 εϊτε βχ εΐστε οοιτ. γ&8. ώα έγ-

χείρημα, ββά έγ I. Γ. 10 γήτονεα (βίο) 15 απο] νπό 18 ζαχαν δοχη-

μάαειεν 26—ρ. 226,2: 8ηϊά. τ. Κάτων στρατηγός ^Ρωμαίων οςνέοςοβί.

βοά. Αρρ. (V) 1 χαι τό] χαϊ τα 6 γενήοεσ&αι 9 αντψ όόξαν

11 άνέπεισε των Ζαχαν&αίων οω.* 20 Ζαχαν&αίων ροβί χαϊ οπα.*

ΐτηεηά. 7 γης άεΙεηάπτη? Μβηάβίββο1πι

ΐάο</. 26 ότι — ην ρΓο . . . έπέμφ&η Κάτων, νέος μεν ων

Οοηιή&ηϋηϊκΛβ ΕχοβΓρίβ II. 2. 15

226

ΕχοβΓρί& άβ νίΓίηΐίοιι8 βί νίΐϋβ

Λημοσ&ένην, πνν&ανόμενοι τόν άριστον έν τοις "Ελλησι ρήτορα

γενέσ&αι Λημοσ&ένην.

20. "Οτι Λούχονλλος δόξης τε έπι&υμων, χαΐ έχ πενίας χρή-

ζων χρηματισμον, ές Ούαχχαίονς, έτερον γένος Κελτιβήρων, ένέ-

βαλεν, οϋτε τινός αύτψ ψηφίσματος γεγονότος, οϋτε τούτων 'Ρω- 5

μαίοις πεπολεμηχότων, ούδ' ές αύτόν τι Λοϋχονλλον άμαρτόντων.

21. "Οτι Γάλβας, Λονχούλλον φιλοχρηματώτερος ών, όλίγα

μέν τινα της λείας τψ στρατψ διεδίδον, χαΐ όλίγα τοις φίλοις,

τά λοιπά δέ έσφετερίζετο, χαίτοι πλονσιώτατος ών όμοΰ τι 'Ρω-

μαίων. άλλ' ούδέ έν τβ είρήνη φασίν αύτόν διαλείπειν ψευδό- 10

μενόν τε χαΐ έπιορχοΰντα διά χέρδη. μισούμενος δέ χαΐ χατηγο-

ρούμενος διέφευγε διά τόν πλοΰτον.

22. "Οτι Ούρίατ&ος άρχιχώτατος μέν ήν ώς έν βαρβάροις γε-

νόμενος, φιλοχινδννότατος δ' ές άπαντα πρό απάντων, χαΐ Ισο-

μοιρότατος έν τοις χέρδεσιν. ού γάρ ποτε πλέον νπέστη λαβεϊν, 15

άεΐ παραχαλούντων' δ δέ χαΐ λάβοι, τοις άριστεύσασιν έδίδον.

δ&εν αύτψ, δυσχερέστατον έργον χαΐ ούδενί πω στρατηγω εύμα-

ρώς έγγενόμενον, έτεσιν όχτώ τονδε τοΰ πολέμον παμμιγής

στρατός άστασίαστος ήν χαΐ χατήχοος άεΐ χαΐ ές τούς χινδύνονς

όξύτατος. 20

23. "Οτι φύσει φιλοπόλεμος ήν ό Άννίβας χαΐ οϋποτε άρ-

γίαν έφερεν.

24. "Οτι έν τη 'Λργυρίππα τβ τοΰ Λιομήδονς λεγομένη πόλει

ήν τις άνήρ Εχγονος νομιζόμενος εϊναι Λιομήδονς, Λάσιος, εύμε-

20 Ηίβραη. ο. 51 ίη. 21 Ηίβρ. ο. 60 βχίτ. 22 Ηίβρ&η. ο. 72 (75) ωβά.

23 ΗαηηϊΙ>. ο. 17 βχίτ. 24 Ηαηηί1>. ο. 31 ίη. — βχ<τ.

οοά. Ρΐϊκ (βί 8νίά.) 4 σον\αχχαίονσ 6 έα γοβ. οογγ. εχ είσ 10 φα.

(φασίν δίβρηαηιι8 άβ οοηί.) 11 μήσούμενοσ 14 φιλοχινόννώτατοσ 17 στρ«|-
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τηγω εΰμαρώς τη1^.. έαμαρω (8. αοο.) 18 παμ\μιγε'ίσ 21 8. φύσει δε

φιλοπόλεμος— Εφερεν: 8ηϋ. ν. Αννίβας

ωά. Αρρ. (V) 1. 2 ΔημΟσ&ένη 2 γεγενήσ&αι, ββά γε βηρ. νβ. α πι. 2

3 Λεύχολλος (είϊαπι άβίηοβρβ) 8 τ% στρατιά 10 φησΐν*, ββά η ί. γ. δια-

λιπεϊν* 17 στρατηγών* εΐμαρώς εύμαροϋς (βίο)

ΐϊΗβηά. 12 διέφνγε Μβηάβ188οηη 16 διεδίδον Μβη<ίβί88βΙιπ

εοΙοα. 3 δτι ρκ ό ι(£ 4 β. ροβί ένέβαλεν οω. οΐ γείτονες των Άροναχων

είοιν 5 τούτων ρΓο Οναχχαίων 7 δτι Γάλβας ρΓο τότε δε 6 Γάλβας

13 ότι Ούρίατ&ος ρΓο τοσοϋτον αντού πό&ον χατέλιπεν Ούρίατ&ος ην &άά.

21 8. δτι — Εφερεν ρΓο φύσει δε ων φιλοπόλεμος 6 Αννίβας χαϊ οϋποτε φέρων

άργίαν 23 — 227, 1 δτι — φρόνημα ρΓο Αργύριππα δ' έστϊ πόλις έν τξ

Δαννία, ην Διομήδης ό Άργεϊος λέγεται χτίσαι. χαί τις ϊχγονος είναι τοΰ

Διομήδονς νομιζόμενος, Δάσιος, ανηρ ευμετάβολός τε τό φρόνημα

βχ Αρρίαηο Ηίβρ. 39 — Ηαηηϊ1>. 57. 227

τάβολος τό φρόνημα χαΐ ού Λιομήδονς άξιος. 'Ρωμαίων περί

Κάννας μεγάλην ήτταν ήττημένων, άπέστησε τήν πατρίδα πρός

τούς Λίβνας από τών ^Ρωμαίων. τότε ί' αϋ δνσπραγονντος Άν-

νίβον έλα&εν ές 'Ρώμην διϊππεύσας, χαΐ έπΐ τήν βουλήν έπαχ&είς

δ έφη δύνασ&αι τό αμάρτημα Ιάσασ&αι χαΐ μεταβαλεϊν αϋ&ις ές

'Ρωμαίονς τήν πόλιν. οί δέ όλίγον μέν αύτόν διέφ.&ειραν, έξέβα-

λον δ' εύ&ύς έχ της πόλεως. ό δέ χαΐ τούσδε χαΐ τόν Άννίβαν

δεδιώς ήλάτο άνά τήν χώραν, χαΐ ό μεν 'Λννίβας αύτοΰ τήν γν-

ναϊχα χαΐ τα τέχνα ζώντας έχανσε.

10 25. "Οτι 'Λννίβας έπΐ τρυφής ήν ού σννή&ονς έρωμένην τε

είχεν άγριος άνήρ. χαΐ εύ&ύς αύτφ χατ' όλίγον έτρέπετο πάντα.

26. "Οτι Πλημμίνιος παραλαβών τήν πόλιν παρά Σχιπίωνος

Λοχρών ούδεμίαν ύβριν ή άσέλγειαν ή ωμότητα ές τούς Λοχρούς

έχλιπών, έσύλησε λήγων χαΐ τό της Περσεφόνης ίερόν. χαΐ τόνδε

15 μέν 'Ρωμαϊοι μετά τών σνναμαρτόντων αύτψ φίλων διέφ&ειραν

έν τψ δεσμωτηρίψ, χαΐ τάς περιονσίας αύτων έδοσαν Λοχροις ές

τόν &ησαυρόν της .&εοΰ φέρειν' δσα τε άλλα έδύναντο των άπ-

ολωλότων άνευρόντες, τό λεϊπον έχ τοΰ χοινοΰ σφών ταμιείον τβ

&εφ προσέ&εσαν.

20 27. "Οτι ό Άννίβας Πετηλινούς τ}τιάτο, Άτι έπρέσβευσαν ές

'Ρώμην. αρνονμένων δέ έχείνων ύπεχρίνετο πιστεύειν. "Ιναδ'",

έφη, "μηδ' ύπονοήσ.&αι", τούς μέν δννατούς παρέδωχε τοις Νο-

μάσι, χεχωρισμένως τηρεϊν αύτών έχαστον, τοΰ δέ πλή&ονς τά

δπλα παρείλετο, τούς δέ δούλονς χα&οπλίσας έπέστησε τβ πόλει

25 φύλαχας. χαΐ τούτοις δμοια τάς άλλας πόλεις έπιών έποίει.

25 Η»ηηϊΙ>. ο. 43 ίη. 26 ΗαηηϊΙ>. ο. 55 βχίΓ. 27 ΗαιπιϊΙ>. ο. 57 ηιβά.

οοά. Ρύτ. (βί 8πίά.) 3 ρωμιων (β. αοο.) 6 πόλιν, 8βά ιν ί. Γ. 8 ήλα\το

(β. βρίτ.) 10 8. 8 αϊ ά. ν. Άννίβας: ϊοτερον δε έπΐ τρνφής— πάντα 13 ασέλ-

γεια* (β. βρϊΓ. βί ει βχ ι οογγ.) 16 ϊδωσαν 20 πιτηλινονσ (άβ αοο. ν. &ά
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ρ. 229, 3) 22 νπονοήο&αι (βίο)

οοά. Αρρ.(Υ) 2 ροβί Κάννας &άά. την 3 τών οπι.*? 6 ροβί αντόν &άά.

χαϊ 12 ΙΙλημίνιος 14 Φερσεφόνης, τ. αά ρ. 221, 2 22 νπονοήο&ε V,

νπονοήοθαι τα. Γβο

.

εοΙοο;. 10 ότι — τρνφής ρΓο 6 δ' Αννίβας έπεί της πείρας άπέτνχεν, ές

Λινχανους διελ&ών έχείμαζε, χαϊ έπΐ τρνφής 12 8. ότι — Λοχρων ρΓο . ..

παραδους IIλημινίψ τήν πόλιν, αντός (βο . ΣχιπΙων) ές Λιβνην διέπλενοεν.

IIλημίνιος δε 20 ότι — χτιάτο ρΓο Άννίβας δε ές μεν IIετηλΙαν ενοπλος

παρήλ&εν, ονχέτι IIετηλίων (Μ& οοά.) έχόντων αντήν' έχβαλών γαρ αντούς

έδέδωχει Βρεττίοις. ζτιάτο δ'

15*

228 ΕχοβΓρί» άβ νϊΓίηΐϊβΜ βί νίΐϊίβ

28. "Οτι Θονρίων τρισχιλίους τοις Καρχηδονίοις μάλιστα

εύνονς έξελόμενος, χαΐ πενταχοσίονς άλλονς άπό τών άγρών, τά

λοιπά τ$ στρατιφ διαρπάζειν έδωχεν, τής τε πόλεαις έγχρατή φρον-

ράν χαταλιπών ές Κρότωνα τούς τρισχιλίονς χαΐ φ' μετψχιζε.

29. "Οτι ό αντός τών ύπηχόων οί πόλεων ώς άλλοτρίων χατα- 5

φρονών έγνω διαρπάσαι πάσας χαΐ τήν στρατιάν πλοντίσας εν-

νονν ές τάς (έν) Καρχηδόνι σνχοφαντίας έπαγαγέσ&αι. αίδούμενός

τε αύτός παρασπονδεϊν 'Λσρούβαν τόν ναύαρχον έπΐ προφάσει

διέπεμπε, τούς φρονροΰντας όψόμενον. δ δέ είς έχάστην πόλιν

είσιών έχέλενε τοις ένοιχοΰσιν, αντούς τε χαΐ δούλονς αύτών, δσα 10

δύναιντο λαβόντας, έχ των πόλεων με.&ίστασ.&αι, χαΐ τά λοιπά

όιήρπαζε. τούτων ένιοι πνν&ανόμενοι, πρίν τόν Άσρούβαν ήχειν,

τοις φρουροις έπετί&εντο, χαΐ σννέβαινεν δπον μέν χρατεϊν τάς

πόλεις δπον δέ τούς φρονρούς, σφαγή τε ποιχίλη χαΐ γνναιχών

ύβρις χαΐ παρ&ένων άπαγωγαί, χαΐ πάντα δσα έν πόλεσιν έαλω- 15

59 χυίαις, έγίγνοντο. αύτός δέ δ Αννίβας τούς συστρατενομένους οί

τών Ιταλών είδώς εϋ γεγυμνασμένους, έπει&ε πολλαις ύποσχέσε-

σιν ές τήν Λιβύην αύτψ συστρατεΰσαι. χαΐ τούτων οί μεν τά

ήμαρτημένα σφίσι ές τάς πατρίδας δεδιότες εϊποντο, φεύγοντες

τήν οίχείαν έχόντες, οί δέ ούδέν άμαρτόντες ώχνονν. ά&ροίσας 20

οϋν τούσδε τούς ύπομένειν άξιοΰντας ώς δή τι λέξων αύτοις

ή χαριούμενος τών γεγονότων ή περί τοΰ μέλλοντος έπισχήψων,

περιέστησε τήν στρατιάν ώπλισμένην άφνω, χαΐ προσέταξε τοις

Ιδίοις άνδράποδα έξ αύτών δσα .&έλονσιν έπιλέξασ.&αι. ώς δέ οί

μέν έπελέξαντο, οί δέ ήδονντο συστρατιώτας πολλά σννειργασμέ- 25

νονς σφίσιν άνδραποδίσασ&αι, τούς λοιπούς χατηχόντισεν απαν-

τας, τοΰ μή τοιούσδε άνδρας ποτέ 'Ρωμαίοις γενέσ&αι χρησίμονς.

έπιχατέσφαξε ι5' αύτοις χαΐ ίππονς ές τετραχισχιλίονς χαΐ πλή-

28 ΗαηηίΙ>. ο. 57 βχίΓ. 29 Η&ηηϊΙ>. ο. 58 πιβά. — 60
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οοά. Ρβίκ 3 τηστατεια (β. αοο.) 6 στρατίαν 7 έν οπι. 14 σφαγή

22 έπιαχήψαν 26 χατηχόντησεν 27 φωμαίονσ 28 αντοιο (8. αοο.

βί ι ί. Γ.)

εοίί. Αρρ. (V) 3 τής τε] χαϊ τ>/ς*? 9 περιέπεμπε ές 10 έσιων έχέ-

λενοε* (έχέλενε Ί&τα οοηί. Μβηάβίββο1πι) 19 αφίαιν

βπιεηά. 9 έποψόμενον Νίρρβπ1β^ 12 πν&όμενοι Μβηάβίββο1πι 15 ί!-

βρεις ΝίΛβΓ 18 αντψ Μβπάβίββο1ιη

εάοα. 1 οτι — Καρχηδονίοις ρΓο θονρίων δ'ε τρισχιλίονς Καρχηόονίοις

5 οτι — πόλεων ρΓο των Α' ?η νπηχόων οί πόλεων

βχ Αρρίαηο ΗαηηϊΙ>. 57 — Ρπη. 106.

229

&ος νποζυγίων, ού δννάμενος ές Λιβύην έπάγεσ&αι. μετά δέ 60

ταΰτα ές τάς ναΰς τό πλη&ος έμβήσας τό πνευμα άνέμενεν, ές

όλίγονς ές φυλαχήν έπΐ της γης χαταλιπών. οΐ δέ Πετηλινοι

(χαϊ) σνν αύτοις έτεροι Ιταλοί έπέ&εντο, χαί τινας αύτών χατα-

5 σφάξαντες άπέδρασαν. 'Λννίβας δ' έπι Λιβύης άνήγετο, έχχαί-

δεχα έτεσιν όμαλώς πορ&ήσας την Ιταλίαν, χαΐ τούς άνδρας

έμπλήσας χαχων μυρίων χαΐ ές χίνδννον έσχατον πολλάχις σννα-

γαγών, τοις τε νπηχόοις αύτοΰ χαΐ συμμάχοις έννβρίσας ώς πολε-

μίοις' άτε γάρ αύτοις χαΐ τέως ούχ έπ' εύνοία μάλλον ή χρεία

10 χρώμενος, ούδέν έχων έτι πρός αύτών ώφελεϊσ&αι χατεφρόνησεν

ώς πολεμίων.

30. "Οτι ό Μασανάσσης δ των Νομάδων βασιλεύς άνήρ ήν

ές πάντα έπιτνχής, ψ τήν μέν άρχήν τήν πατρψαν &εός έδωχεν,

άφαιρε&έντι πρός Καρχηδονίων χαΐ Έύφαχος, άναλαβεϊν χαΐ προσ-

15 αγαγεϊν έπΐ μέγιστον, άπό Μανρονσίων των παρ' ώχεανψ μέχρι

της Κνρηναίων άρχης ές τά μεσόγεια, ήμερώσαι δέ γήν πολλήν,

τά πολλά των Νομάδων διά τό άγεώργητον παφαγούντων, &η-

σανρούς τε μεγάλονς χρημάτων χαταλιπεϊν χαΐ στρατιάν πολλήν

γεγυμνασμένην, των δ' έχ&ρων Σύφαχα μέν αίχμάλωτον έλεϊν αύτο-

20 χειρί, Καρχηδόνι δ' αιτιον της άναστάσεως γενέσ&αι, πάμπαν

αύτήν άσ&ενή 'Ρωμαίοις νπολιπόντα. έφυ δέ χαΐ τό σώμα μέγας

τε χαΐ εϋρωστος ές γηρας πολύ, χαΐ μάχης έπειράτο μέχρι τοΰ

&ανάτον, Ιππον τε χωρίς άναβολέως έπέβαινε. χαΐ μεγίστψ δή

30 Ραη. ό. 106

ωά. Ράτ. (Η 8ηχά.) 4 χαΐ οχα. 8 πολεμίονσ 12 — ρ. 230, 5: 8πϊά.

ν. Μααανάααης 12 μααανάαοης Ρ δυϊά., ββά μαασανάσσησ Ρ"' 14 προα-

αγαγεϊν Ρ 8ηϊά. οοά. Β Ε, προαγαγε'ιν νπ1£. »ρ. 8ηϊά. 16 μεσόγεια 8πίά.,

μεσόγαια Ρ 17 άγεώργιτον Ρ παφαγούντων Ρ, των φαγοΰντων (νβ1
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•όντων) 8ηϊά. (ηί βηιβηάαΓβί βο.) 18 ατρατίαν Ρ 20 Β. Μαααανάααην δ£

Καρχηδόνι αίτιον—νπολείποντα: δπίά. ν. άνάοταοις, ρβΓρβΓ&πι ΡοΙ^Ιήο ρΓα

ΜοίοΓβ οίί&ίο 21 νπολιπόντα Ρ 8ηϊά. ν. Μασ., ιπολείποντα 8ηϊά. ν. άνάστ.

22 ενρρωατ (β. βρϊΓ.) Ρ μάχης έπειράτο οτα. 8ιιϊά. έπιράτο Ρ 23 ο δε Μασ·

οανάσσης γηράσας Ίππον χωρίς άναβολίως έπέβαινεν: 8πϊά. τ. αναβολεύς

ωά.Αρρ.ζν) 2 ταντα] τούτο* έμβιβάσας 2β. ές όλ.) ές οία. 6 ροβί

πορ&ήοας &άά. τε 9 χαΐ τέως αντοϊς 14 προαγαγεϊν 17 δια τό άγ'

ηαφ.] ποηφαγονντων δια το «γ. 20 άναστατώοεως * 21 αντην οτα. *

ετηεηά. 3 IIετηλίνοι Μβηάβίββο1ιη, ββά ϊ. 1. πετηληνοί βίϊαω οοά.ν, βί οί.

ρ. 227, 20 4 {τούτοις) έπέ&εντο ΜβηάβίββοΙιπ 8 αυτοϋ Μβηάβίββο1πι

ΐάοα. 12 ότι — ην ρΓο χαΐ ό μεν τοϋτ' είπαϊν έτελεύτησεν, ανηρ

230 ΕχοβΓρί& άβ νϊΓίηίϊβηδ βί νίΐϋβ

τψδε τεχμηριώσω μάλιστα τήν εύρωστίαν αύτον. πολλών γάρ

αύτψ παίδων γιγνομένων τε χαΐ άπο&νησχόντων, οϋποτε μέν ήσαν

αύτψ μείους δέχα, τετραετές δέ παιδίον ένενηχοντούτης άπέλι-

πεν. ό μέν δή Μασσανάσσης ώδε χρόνον τε χαΐ σώματος έχων

έτε&νήχει. 5

31. "Οτι Ιάσρονβας χατά τήν τοΰ πολέμον συμβολήν χαλεπές

έχων της έπΐ τά Μέγαρα χαλούμενα έπιχειρήσεως, δσα 'Ρωμαίων

είχεν αίχμάλωτα, έπΐ τό τεϊχος άγαγών, δ.&εν εύσύνοπτα 'Ρωμαίοις

έμελλε τά δρώμενα έσεσ&αι, τών αέν όφ&αλμούς ή γλώττας ή

νευρα ή αΙδοϊα σιδηρίοις έξεϊλχε χαμπύλοις, τών δέ ύπέτεμνε τά 10

πέλματα χαΐ τούς δαχτύλονς έξέχοπτεν, ή τό δέρμα τον λοιπον

σώματος άπέσπα, χαΐ πάντας έμπνους έτι χατεχρήμνιζεν, άδιάλ-

λαχτα τοις Καρχηδονίοις τά ές 'Ρωμαίονς έπινοών. χαΐ ό μέν αύτούς

οϋτως ήρέ&ιζε τήν σωτηρίαν έχειν έν μόνη τβ μάχη, περιέστη δ'

αύτψ ές τό έναντίον ών έπενόει. νπό γάρ συνειδότος οί Καρχη- 15

δόνιοι τώνδε τών ά&εμίστων έργων περιδεεϊς άντί προ&ύμων

έγίγνοντο, χαΐ τόν Άσρούβαν ώς χαΐ τήν συγγνώμην σφών άφη-

ρημένον έμίσονν χαΐ μάλισ&' ή βονλή αύτον χατεβόα ώς ώμά

χαΐ νπερήφανα δεδραχότος έν συμφοραις οίχείαις τοσαϊσδε. ό δέ

χαΐ τών βονλεντών τινας έχτεινε συλλαμβάνων, χαΐ ές πάντα ών 20

ήδη περιδεής ές τνραννίδα μάλλον ή στρατηγίαν περιήλ&εν, ώς

έν τψδε μόνψ τό άσφαλές έξων, εί φοβερός αύτοις εϊη χαΐ δια

τοΰτο δνσεπιχείρητος.

31 Ρηη. ο. 118

ωά. Ρβ»Γ. βί 8πίά. 1 ιΐρρωατίαν Ρ 3 μείονο ί. γ. Ρ δέχα Ρ δπ1ά.

οοά. ΒΕ*ν, των δέχα νηί£. &ρ. 8ηϊά. άπέλιπε 8ηϊά., άπέλειπεν Ρ 4 ο

μεν δη Μααα.] χαϊ 8ηϊά. 6 — 23: 8ηίά. ν. Άαδροΰβας 7 χαλουμ. οω.

8ηΜ. 9 γλώταα Ρ 10 αιδηρείοια Ρ ^ξίίλζί Ρ, 8βά ιϊ ϊ. τ. 11 τονς οτα.

8ηίά. 12 χατεχρίμνιζεν Ρ 12 8. αδιάλλαχτα τοϊς] άδιαλλάχτοισ Ρ, άδιάλλαχτα
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8χαά. 15 έπενόει 8ϋϊά., νπενόει Ρ ροβί γαρ &άά. τον 8ηκΙ. 16 α&εμίοτων

8ηίά., αθεμίτων (β. βρϊΓ.) Ρ 17 Άοδροίβαν 8ηΜ. χαϊ (βΐίβπππ) οω. 8αΪά.

18 μάλιοτ&' <8ιο) Ρ 20 χα'ι (ρπη8) οπι. δπϊά. συλλαμβάνων οτα. 8ηϊά. 23 δυα-

επιχείρητος: άβ8. δυίά.

ωά. Αρρ. (V) 1 τεχμηριώσαι * 3 ροβί ένεν. &ΑΑ. ων 7 έπΐ] ές

22β. χαΐ δια τοντο] χαί δι' αυτό χαϊ

εηιΐηά. 1 τωδ' έτεχμηρίωαε δοΙπνβί^ΙιαβπββΓ 22 8. χαϊ δι' αυτό (τοντο)

χαϊ ΝβτκΛ

ΐάοι). 6 οτι — συμβολην ρΓο χαΐ γενομένης ημέρας ο Άοδρονβας 7 χα-

λοΐμενα &άΑ., οί. Ρηπ. ο. 117 ίη.

βχ Αρρϊαηο Ραη. 106 — Μαοβά. 16 231

32. "Οτι Μέτελλος αίτίαν έχων παρά τψ στρατφ άνεζευγννεν

ές Λιβύην τήν ύπό 'Ρωμαίοις βραδντήτος ές τούς πολεμίονς χαΐ

έπΐ σφίσι ώμότητος. σφόδρα γάρ τούς άμαρτάνοντας έχόλαζεν.

33. "Οτι Μέτελλος Βαγαίων άνήρει τήν βονλήν δλην, ώς τήν

5 φρονράν προδόντας Ίογόρ&α χαι τόν φρούραρχον Τουρτίλιον,

άνδρα 'Ρωμαϊον ούχ, άννπόπτως έαντόν έγχειρίσαντα τοις πολε-

μίοις, έπαπέχτεινε τβ βονλβ. Θράχας δέ χαΐ Λίγυας αύτομόλους

λαβών παρά Ιογόρ&α τών μέν τάς χεϊρας άπέτεμνε, τούς δέ ές

τήν γήν μέχρι γαστρός χατώρυσσε χαΐ περιτοξεύων ή έσαχοντίζων

10 έτι έμπνέονσι πΰρ νπετί&ει.

34. Ότι Περσεύς άνα&αρρών ήδη χατ' όλίγον μετά τήν φυγήν

Νιχίαν χαΐ Λνδρόνιχον, ους έπΐ τόν χαταποντισμόν τών χρημά-

των χαΐ τόν έμπρησμόν τών νεών έπεπόμφει, περιποιήσας αύτψ

χαΐ τάς ναΰς χαΐ τά χρήματα, συνίστορας ήγούμενος αίσχρον

Ιό φόβον χαΐ έτέροις έξαγγέλλειν, άπέχτεινεν ά&εμίστως, χαΐ άπό

τοΰδε εύ&ύς έχ μεταβολής ώμός χαΐ εύχερής ές άπαντας έγέ-

νετο, χαΐ ούδέν ύγιες ούδ' εύβονλόν οί έτι ήν, άλλ' δ πι&α-

νώτατος ές εύβονλίαν χαΐ λογίσασ&αι δεξιός χαΐ εύτολμότατος ές

μάχας, δσα γε μή σφάλλοιτο δι άπειρίαν, ά&ρόως τότε χαΐ πα-

20 ραλόγως ές δειλίαν χαΐ άλογιστίαν έτρέπετο, χαΐ ταχύς χαΐ εύμε-

τά&ετος άφνω χαΐ σχαιός ές πάντας έγίγνετο, άρχομένης αύτόν ρ. 562 να

έπιλείπειν τής τύχης. δπερ έστι πολλούς Ιδεϊν, μεταβολής προι-

ούσης άλογωτέρονς γιγνομένονς έαντών.

32 Νηωϊά. Ργ. 2 33 Νηππά. Ργ. 3 34 Μαοβά. Ργ. 16

ωά. Ράτ. (βί 8νίά.) 5 ϊο\γόρ&α (β. 8ρϊΓ.) 6 ρωμαίων, οογγ. 7α άν\-

νπόπτοσ, οογγ. 7α 7 &ράχασ 8 ϊογορ&α (β. βρϊΓ. βί αοο.) 9 χατώ-

ρναε 11 — 23: δπϊά. ν. IIερσεύς Μαχεδών 13 έμπρησμον] χατα-

ποντιαμον 8ηίά. αϊ'τψ 8ηίά., αντώ Ρ 14 β. ο δε συνίστορας — ά#ί-

μίστως: 8ηϊά. ν. αννίατωρ 15 &τέρονς 8ηίά. ν. συνίστωρ έξαγγέλλεινΐ
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βί 8ηϊά. τ. Περσ., έηαγγέλλειν βί έπεξαγγελεϊν 8ηΜ. οοά. ν. συνίατ. 17 οίδ' Ρ,

οντε 8ηϊά. 20 έτρέπετο Ρ 8οϊά. οοά. Αν, έτράπετο νυ1β'. &ρ. 8ηϊά. 21 αχεόσ

Ρ έγίγνετο Ρ, έγίνετο 8ηϊά. οοά. Β Ε, έγένετο οβίβπ, πί νϊάβίιιΓ 22 εστι

(β. βρϊΓ. βί &οο.) Ρ 23 γιγνωμένονα (βίο) Ρ, γενομένονς 8νΑΑ. &αντών.

άβ8. δηϊά.

εη>εηά. 1 αίτίαν — στρατψ ροβί ^Ρωμαίοις (78. 2) ροβηίΐ να, βρβοίοββ

3 αφίσιν Τα 5 Τονρπίλιον βοΙπνβί^ΙιαβπββΓ &ποίοΓβ 7α &άη. ρ. 79 10 έπι-

τί&ει Ν&1>βΓ 15 έξαγγελε'ιν δοΙιτνβϊ^1ιειβυ8βΓ 16 δνσχερης Ηβηάβίββο1ιη

απαντα ΒοΙί'ϊνβίίΓΙι»βαββΓ 17 άλλ' ο (τέως) 8ο1πΓβί£Ι>&βΠ8βΓ 21 πάντα δο1πνβί£-

Ιί&βιιββΓ 22 ώαπερ 7α προσιοναης 8οΙιτνβί^Ιιαβα8βΓ

ΐάοα. 1 8. ϊηίίϊηπι βοίο^αβ &Ι> βχοβΓρίοΓβ ίηΓηαίαπι

232 ΕχοβΓρΐ* άβ νϊιίηίίβηβ βί νίΐϋβ

35. "Οτι Γέν&.ιος, βασιλεύς Ιλλυριών, ένός έ&νονς προσοίχον

Μαχεδόσι, Περσεϊ συμμαχων έπΐ τριαχοσίοις ταλάντοις, ών τι

χαΐ προειλήφει, έσέβαλεν ές τήν νπό 'Ρωμαίοις Ίλλυρίδα, χαΐ

πρέσβεις περί τούτων προς αύτόν έλ&όντας Περπένναν χαΐ Πε-

τήλιον έδησεν. ών δ Περσεύς αίσ&όμενος ούχέτι τά λοιπά των 5

χρημάτων έπεμπεν ώς ήδη χαΐ δι αύτόν 'Ρωμαίοις πεπολεμωμέ-

νον. ές δέ Γέτας έπεμπε τούς νπέρ "Ιστρον, χαι Εύμενοΰς άπε-

πείρασεν έπΐ χρήμασιν, ή μετα&έσ&αι προς αύτόν, ή διαλΰσαι

τον πόλεμον, ή άμφοτέροις έχστήναι τοΰ άγώνος, Εύμενεϊ δ' ώς

ού λησομένψ ταντα 'Ρωμαίονς έλπίζων πράξειν τι αύτών ή 10

τβ πείρα διαβαλεϊν τόν Εύμενή. ό δέ μετα&ήσεσ&αι μέν ούχ

έφη, τάλαντα δ' ητει της μέν διαλύσεως χίλια χαΐ φ', της δέ

ήσυχίας χίλια. χαΐ δ Περσεύς ήδη Γετών αύτψ προσιέναι μισ&ο-

φόρονς μυρίονς ίππέας χαΐ μυρίονς πεζούς πυ&όμενος, αύτίχα

τοΰ Εύμενοΰς χατεφρόνει χαΐ της μεν ήσυχίας ούχ έφη δώσειν 15

ούδέν' αίσχύνην γαρ φέρειν άμφοιν. τά δέ της διαλύσεως ού

προδώσειν, άλλ' έν Σαμο&ραχη χατα&ήσειν μέχρι γένοιτο ή διά-

λυσις, εύμετάβολος ήδη χαΐ μιχρολόγος ύπό &εοβλαβείας ές πάντα

γενόμενος. ένός δέ ών ήλπισεν δμως ούχ άπέτνχε, 'Ρωμαίοις

Εύμενοΰς υπόπτον γενομένον. Γετών δέ τόν "Ιστρον περασάντων 20

έδόχει Κλοιλίψ μέν τψ ήγεμόνι δο&ήναι χιλίονς χρυσονς στατήρας,

ίππεϊ δ' έχάστψ δέχα, χαΐ τά ήμίσεα πεζω. χαΐ τοΰτο σύμπαν

ήν όλίγω πλέον πεντεχαίδεχα μυριάδων χρυσίον. ό δέ χλαμύδας

μέν τινας έπήγετο χαΐ ψέλια χρυσά χαΐ Ιππονς ές δωρεάν τοις

ρ. 565 να ήγονμένοις, στατήρας δέ φερομένονς μυρίονς. χαΐ πλησιάσας μετ- 25

35 Μαοβά. Κγ. 18

ωά. Ρείτ. 3 έοεβαλλεν (β. &ιχ.), οογγ. Κα 7 Ειμενους 8οΙιτιτβί£1ι&βϋΒβΓ,

ενμένονσ (β. βρίτ.) Ρ, ββά νβ. 15 βί 20 ευμινοίσ, 9 ευμενεϊ, 11 ενμενή (β. βρίΓ.)

Ρ (ίη ΡοΙ^Ιοϊαηίβ ΐηπιβπ ευμίνησ Ρ, οί. ρ. 197, 28; 198,13) 10 λησομένω <βίο)
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'Ρωμαίονς 7α αάη. ρ. 79, όωμαίοια πράξειν τι 7α, πράξωντι 17 χα&ησειν,

οοττ. 7α 18 έμετάβολοσ μιχρολόγον 21 Κλοιλίψ 7α, χοιλίω Ρ, δβά

ρ. 233, 1 χλοί\λιον, 10 χλοίλιοο

αηβηά. 1 ένός] τινός Ν&πΛ, βο1ο^απππι οογπ£βΙ18 4 ΙΙεχίλιον δοΙινβϊ£-

Ιι&βιι8βΓ 6 πεηολεμωμϊνψ 8Λτνβί£Ιι&βηββΓ 8 αντόν Μβηάβίβ8ο1πι 9 Εϊ-

μενεϊ δ' ως] ευ μεν είδως ΒβΙίΙίβΓ 10 λησόμενα δοΙπίβί£ΙιαβηββΓ ροβί

έλπίζων &άά. (δ' η) ΒβΙίΙίβΓ πράξειν] διαπράξεο&αι Μβηάβίββο1πι 13 αί-

τψ Ν&αοΙ ί 21 Κλοιλίω] ηοπιβη οοπ-ηρίηπι ραίαί δοΙπνβί£Ιι&βη8βΓ; ΟΙοηάίαιε

Ιιϊν. ΧίιΙV 26 βς. 24 ψίλλια 7α 25 στατήρας δϊ] χαϊ ατατήρας 7α

βχ Αρρϊαηο Μαοβά. 18—19.

233

επέμπετο ΚλοΙλιον. ό δέ τούς έλ&όντας εί φέρονσι τό χρυσίον

εϊρετο' χαΐ μα&ών ούχ έχοντας, άναστρέφειν έπ' αύτόν έχέλευσεν.

ών ό Περσεύς πυ&όμενος, πάλιν αύτόν έλαννοντος &εου, χατη-

γόρει των Γετων έν τοις φίλοις έχ μεταβολης ώς φύσεως άπίστον.

δ χαΐ ύπεχρίνετο μή &αρρεϊν όισμυρίους αύτών ές τό στρατόπεδον

ύποδέξασ&αι, μόλις δ' έφη μυρίους, ών χαΐ νεωτεριζόντων χρα-

τήσαι δύνασ&αι. ταΰτα δέ τοις φίλοις είπών έτερα τοις Γέταις

έπλάττετο χαΐ τό ήμισυ της στρατιάς ϊ]τει, τό χρυσίον τό γιγνόμενον

ύπισχνούμενος δώσειν. τοσαντης ανωμαλίας έγεμε, φροντίζων χρψ

10 μάτων των πρό βραχέος ές &άλασσαν με&ειμένων. ό δέ Κλοίλιος

τούς άφιχομένους ίδών εϊρετο μετά βοής, εί τό χρυσίον χεχομί-

χασι, χαΐ βουλομένους τι λέγειν έχέλενε πρώτον είπεϊν περί τον

χρυσίον. ώς δ' έμα&εν ούχ έχοντας, ούχ άνασχόμενος αύτών ούδ'

άχονσαι τήν στρατιάν άπήγεν όπίσω. χαΐ Περσεύς άφήρητο χαΐ

15 τήσδε της συμμαχίας, πολλης τε χαΐ χατά χαιρόν έλ&ούσης. ύπό

δ' άφροσύνης έν Φίλα χειμάζων χαΐ στρατόν έχων πολύν Θεσσα-

λίαν μέν ούχ έπέτρεχεν, ή 'Ρωμαίοις έχορήγει τροφάς, ές δέ τήν

Ιωνίαν έπεμπε χωλνειν τήν άγοράν τήν έχεϊ&εν αύτοις φερομένην.

36. "Οτι Παύλψ έπ' εύτυχίας τοσήσδε γενομένψ τό δαιμόνιον

20 έφ&όνησε της εύτυχίας. χαί οι τεσσάρων παίδων όντων, τούς μέν

πρεσβυτέρους αύτών ές &έσιν άλλοις έδεδώχει, Μάξιμόν τε χαΐ

Σχιπίωνα, τούς δέ νεωτέρους άμφω (συνέβη) τόν μέν πρό τριών

ήμερών τοΰ &ριάμβον τόν δέ μετά ε', άπο&ανεϊν. χαΐ τοντ'

ούδενός ήττον ό Πανλος χατελογίσατο τψ δήμψ. έ&ους γάρ όντος

25 τοις στρατηγοις χαταλέγειν τά πεπραγμένα, παρελ&ών ές τήν

άγοράν είπεν ές μέν Κέρχυραν έχ Βρεντεσίον διαπλεΰσαι μιάς

ήμέρας, έχ δέ Κερχυρας πέντε μέν ές Λελφούς όδενσαι χαΐ &νσαι ρ. 566 να

τψ &εψ, ε' δέ άλλαις ές Θεσσαλίαν παραγενέσ&αι χαΐ παραλα-
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βεϊν τόν στρατόν από δέ ταύτης πεντεχαίδεχα άλλαις έλεϊν Περ-

30 σέα, χαΐ Μαχεδόνας παραλαβεϊν. οΰτω δέ δξέως απάντων έπι-

36 Μαοβά. Ργ. 19

οοά. Ράτ. 1 έλκοντας 7α, έ&ελοντασ (β. &οο.) εί φέρονσι 7α, είαφεροναι

(β. αοΟ.) 8 στρα 9 άνομαλίασ 16 φιλα (β. »οο.) 17 έχορηγει <8. &οο.

βί ο ί. Γ.) 21 μαξι\μον (β. αοο.) 22 άμφω, ββά άμ βί ω ϊ. Γ. συνέβη

&ΑΑ. 7α 24 ίθοσ (β. αιχ.)

«τηεηά. 2. 11 ηρετο 7α, οί. &ά ρ. 204, 1 4 ώς φύσει άπιστων ΒβΙΛβΓ

10 χα&ιεμένων Νβπο1ί 12 έχέλενσε Ββκ,ΙίβΓ

234 Εχο. ιΙβ νϊΓί. βί νίΐ. βχ Αρρϊαηο Μαοβά. 19.

τνχών δεϊσαι μή τι τφ στρατφ συμπέσοι πρός υμάς έπανιόντι.

διασω&έντος δέ τοΰ στρατοΰ, περί υμών έδεδοίχειν, έφη' φ&ο-

νερός γάρ ό δαίμων. είς έμε δέ άποσχήψαντος τον χαχου, χαΐ

ά&ρόως μοι τών β' παίδων άπο&ανόντων, έπ' έμαντφ μέν είμι

βαρυσυμφορώτατος, έπΐ δέ υμϊν αμέριμνος. ταντ' είπών χαΐ 5

χατα&αυμαζόμενος έπΐ πάσιν, οίχτιζόμενος δέ έπΐ τοις τέχνοις,

μετ' ού πολύν χρόνον άπέ&ανεν.

τέλος της Ιστορίας Άππιανον της έπιγραφομένης βασιλιχης.

οοά. Ρβίν. 2 έδεδοίχειν (βίο) 7 πολυχρόνον

βάοα. 8 βασιλιχής] εττοτ ίβί οοπιρίΙαίοτί8, φη αιηι Ιίδηιτη ρή*ηηηι Αρρίαηί

Βααιλιχην ίΗΛτί&ΐ βετηετβί, θα βί (οίντη ορηβ ίηίοτίρίνπι ββββ εχίβΗτηανϋ: 7ο
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αάη. ρ. 79

περί αρετής χαΐ χαχίας.

ιδ' έχ της ίστορίας Λίωνος Κοχχιανον 'Ρωμαϊχής. ρ.569 να

1. Ότι ό Νουμάς ψχει έν χολωνφ τφ Κυριναλίψ ώνομασμένψ

ατε χαΐ Σαβίνος ών, τά δέ δή άρχεϊα έν τβ Ιερα όδψ είχε, χαΐ

δ τάς τε διατριβάς πλησίον τον Έστιαίον έποιεϊτο χαΐ έστιν δτε

χαΐ χατά χώραν έμενεν.

2. Ό δέ Λίων φησίν δτι σπουδήν έχω συγγράψαι πάν&' δσα

τοις 'Ρωμαίοις χαΐ είρηνοΰσι χαΐ πολεμοΰσι άξίως μνήμης έπράχ&η,

ώστε μηδέν τών άναγχαίων μήτε έχείνων τινά μήτε των άλλων

10 πο&ήσαι.

3. "Επειτα χαΐ δτι δι' έαντών τότε χατέστησαν πίστιν τοΰ

&είον λαβόντες, χάχ τούτον αύτοί τε έν είρήνη χαΐ πρός άλλή-

λους χαΐ πρός τούς άλλοφύλους παρά πάσαν τήν τον Νουμά

αρχήν διεγένοντο. χαΐ έχεϊνος ούχ ά&εεί σφισι έξ ϊσον τψ 'Ρω-

15 μύλψ ύπάρξαι έδοξεν. φασί δέ αύτόν οί τά σαφέστατα Σαβίνων

είδότες, έν τβ αύττ] ήμερα έν τ) ή 'Ρώμη έχτίσ&η γεγεννήσ&αι.

οϋτω μέν δή δι' άμφοτέρους αύτούς χαΐ Ισχυρά ταχύ χαΐ εϋχοσ-

μος ή πόλις έγένετο, τοΰ με"ν τά πολεμιχά αύτήν άναγχαίως άτε

χαΐ νεόχτιστον οϋσαν άσχήσαντος, τοΰ δέ τά είρηνιχά προσεχδι-

20 δάξαντος, ώστ' αύτήν έν έχατέρψ δμοίως διαπρέψαι.

1 Εϊ. 6, 2 (ρ. 12 ΒοίΒβ.), 5, 3 ΜβίΙ>. 2 Ρτ. 1, 1 (ρ. 12 Βοίββ.) 3 Ργ. 6,

5 (ρ. 13 Βοίββ.), 5, 7 Μβίη.

Εο1β£&β β ϋίοηβ ρβϋίαβ ροβί ν&ίββίηπι οοηίαίβππιί Θτοβ, '\νο11βηΙ>βΓ£, οπϊπβ

βοίιβάαβ ρβήίβ8β νϊάβηΐαΓ, ϋβ Βοογ, Βοίβ8βναίη, 1?ΤΡ; ηοηηπ11βδ ίρββ άβηαο

οοηίπϋ

βοά. Ρά7τ. 2 χοχιανον (β. αοο.) 3 νουμασ (β. &οο.) χολανώ 5 έατι-

αίον 6 ροβί Ιμβνεν β1ηβ ϊηίβΓν&11ο 8βςηίΐηΓ 6 δε οβί. 7 φ 10 ροβί

πο&ήοαι βϊηβ ϊηίβΓτ&ΙΙο ββςυίΐαΓ ϊπειτα χαϊ οβί. 13 νουμα Ιό φ«

ετηεηά. βχο. 2 &ηίβ βχο. 1 ϊηίίϊο ορβπβ ϋίοηβί ροβηίΐ ΒβΉβι', ββά οί.

Βοί88βναϊη &ά Τλ. 1. 14 σφίσιν να
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ΐόίοα. 7 ο — οτι &Αά. ί 1 ϊπειτα χαϊ οτι αάά.
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4. Ότι δ Τοΰλλος πρός τούξ πολεμίονς χράτιστος ένομίζετο

τον δέ δή .&είον πάνυ χαταφρονήσει παρημέλει, μέχρις οϋ νόσον

λοιμώδονς γενομένης χαΐ αύτός ήρρώστησε. τότε γαρ των τε άλ-

λων &εων δι άχριβείας έπεμελή&η χαΐ τους Σαλίους τονς Κολλί-

νους προσχατέστησε. 5

ρ. 570 να 5. "Οτι Ταρχύνιος πλούτψ χαΐ σννέσει χαΐ εύτραπελίο; πολλ(]

πανταχον χατά χαιρόν χρώμενος οϋτω τόν Μάρχιον διέίΜηχεν ώστε

χαΐ ές τονς εύπατρίδας χαΐ ές τήν βονλήν ύ7ΐ' αύτοΰ χαταλεχ&ή-

ναι στρατηγός τε πολλάχις άποδειχ&ήναι χαΐ τήν έπιτροπείαν

των παίδων αύτον χαΐ της βασιλείας πιστευ&ήναι. χαΐ γαρ τοις 10

άλλοις προσφιλής ούδέν ήττον ήν, χαΐ διά τοΰτο χαΐ έχόντων

2 αύτών έπρώτευσεν. αιτιον δέ δτι πάντα όφ' ών ίσχυειν έμελλε

πράττων ούχ έζεφρόνει, άλλ' έν τοις πρώτοις ών σννεστέλλετο.

χαΐ τά μέν έπίπονα χαΐ άν&' έτέρων χαΐ έν τψ φανερφ νπέμε-

νεν, των δέ δή ήδέων τοις τε άλλοις έ&ελοντής παρεχώρει. χαΐ 15

γαρ αύτός ή ούδέν ή όλίγα, χαΐ ταΰτα λαν&άνων, έχαρποντο. χαΐ

των μέν άμεινόνων τήν τε αίτίαν ές πάντας μάλλον ή ές αντόν

άνήγε, χαι τήν άπόλαυσιν ές τό μέσον τι[> δεομένψ χατετί&ει, τά

3 δέ άτοπώτερα ούτ' άνέφερεν ές τινα, ούτε έχοινοΰτό τινι. πρός

δέ τούτοις έχαρίζετο μέν πάσι τοις άμφΐ τόν Μάρχιον ώς έχά- 20

στοις, χαι τψ έργω χαΐ τοις λόγοις. τών τε γαρ χρημάτων αφει-

δώς άνήλισχε, χαΐ ταις σπουδαις, εϊ τίς τι αύτοΰ δεη&είη, έτοί-

μως έχρήτο. φαΰλον δέ ές ούδένα οντε έλεγεν, οϋτε έπραττεν.

ούδέ ές άπέχ&ειαν έχών ούδενι χα&ίστατο. χαΐ προσέτι & μέν

εϋ νπό τινων έπασχεν έπι τό μεϊζον διελάμβανεν, τά δέ δυσχε- 2δ

ρέστερα ήτοι τήν αρχήν ούδέ προσεποιεϊτο, ή χαΐ φαυλίσας παρ

έλάχιστον ήγε' χαΐ ούχ δσον ούχ ήμύνετό τινα έπ' αύτοις, άλλά

4 χαΐ εύηργέτει, μέχρνΐερ χαΐ έχεϊνον έξενίχησεν. έχ μέν οϋν τού-
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των σοφίας τινός δόξαν, άτε χαΐ τόν Μάρχιον χαΐ τούς περί αύτον

πάντας χειρωσάμενος, έχτήσατο. έχ δέ δή τών έπειτα άπιστεϊ- 30

σ&αι τούς πολλούς τών άν&ρώπων έποίησεν ώς ήτοι δολερούς

φύσει όντας ή χαΐ πρός τάς δννάμεις τάς τε τύχας χαΐ τήν γνώ-

μην άλλοιονμένονς.

4 Ργ. 7, 5 (ρ. 17 Βοίββ.), 6, 5 Μβ11>. δ Ργ. 9 (ρ. 19 Βοίββ.), 8 Μβ11>.

ωά. ΐητ. 1 τονλλοσ (β. αοο.) 4 έπεμιλήθη να, έπεμελή&ησαν χολ-

λινονο 17 αύτον 25 έαΐ 8&ΙπίίΰΠίβ, ίπύ

ΐηιεηά. 2 χαταφρονήοας ΒβΙΛβΓ 13 πρώτος ΒβΙΛβΓ 16 γαρ άβ1. Ββ1ίΙίβΓ

23 όέ (τι) Οτοβ βχ Ζοπεγη, 7, 8, 4 25 όαλάμβανιν] άιΐ έλάμβανεν ΒβϋίίΓ

29 τινά ΒβΙϋίβΓ

β 0&88ίο ϋίοηβ Γγ. 7, δ—11, 6.
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6. Ότι ό Ταρχύνιος έπεΐ ίχανώς ώς χαΐ άχόντων τνραννήσων ρ' 573 να

παρεσχενάσατο, τούς δννατωτάτονς πρώτον μεν των βονλεντών,

έπειτα χαΐ τών άλλων συλλαμβάνων, πολλούς μεν φανερώς, οϊς

γε αΐτίαν τινά εύπρεπή έπενεγχεϊν έδύνατο, πολλούς δέ χαΐ λά&ρα

5 άπεχτίνννε, χαί τινας ύπερώριζεν. ού γάρ δτι τον Τούλλιόν τινες 3

αύτών μάλλον ή έχεϊνον ήγάπησαν, ούδ' δτι γένη χαΐ πλούτονς ή

χαΐ φρόνημα εϊχον, άνδρεία τε έπιφανεϊ ή χαΐ σοφία διαπρεπεϊ

έχρώντο, τούς μεν άμννόμενος, τούς δέ προχαταλαμβάνων, φ&όνψ

τε χαΐ νποψία άμα μίσονς έχ τοΰ μή όμοή&ονς έφ&ειρεν, άλλά

10 χαΐ τούς πάνυ φίλονς πρός τε τήν μοναρχίαν οί σπονδάσαντας

ούδέν ήττον των έτέρων άπώλλνεν, νομίζων σφάς ύπό τε της

&ρασύτητος χαΐ ύπό της νεωτεροποιϊας, ύφ' ής έαντψ τήν άρχήν

συγχατέπραξαν, χάν άλλω τινί αύτήν δονναι. χάχ τούτον τό χρά- 4

τιστον της βονλής χαΐ τής ίππάδος άπανάλωσεν, ούδ' άντιχα-

15 .&ίστη τό παράπαν ές αύτούς άντί των άπολλυμένων ούδένα.

μισεϊσ.&αι γάρ ύπό παντός τοΰ δήμον έπίστενε, χαΐ τά τέλη

έχεϊνα άσ.&ενέστατα έχ τής όλιγαν&ρωπίας ποιήσαι έπε&υμει.

χαΐ τήν γε γερουσίαν χαΐ χαταλϋσαι παντελως έπεχείρησεν, πάν

ά&ροισμα άν&ρώπων, άλλως τε χαΐ έπιλέχτων χαΐ πρόσχημα

20 προστατείας τινός άπό παλαιοΰ έχόντων, πολεμιώτατον τνράννψ

νομίζων εϊναι. δείσας δέ μήπως οί τό πλή&ος ή χαΐ αύτοΙ οί 5

δορυφόροι, οϊά πον πολίται ΰντες, άγαναχτήσει τοΰ τήν πολι-

τείαν σφών με&ίστασ&αι έπαναστώσιν, έχ μεν τοΰ προφανοΰς

ούχ έποίησεν τοΰτο, έν τρόπω δέ τινι έπιτηδείψ χαΐ πάνυ αύτό

25 χατέπραξεν. οϋτε γάρ άντεισήγεν ές αύτήν ούδένα, οϋτε τοις

χαταλοίποις λόγον τι άξιον έπεχοίνον. σννεχάλει μεν γάρ αύτούς,

ού μήν ώστε χαΐ σννδιοιχεϊν τι τών άναγχαίων, άλλά χαΐ αύτό

τοΰτο πρός τε τόν έλεγχον τής όλιγότητος σφών, χαΐ διά τοΰτο
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χαΐ ταπεινότητα χαΐ χαταφρόνησιν έξεπίτηδες έποίει. τά δέ δή 6

30 πλεϊστα χα&' έαντόν ή χαΐ μετά τών υίέων, τοΰτο μεν όπως

μηδείς τών άλλων μηδέν δύναιτο, τοΰτο δέ χαΐ χατοχνών δημο- ρ. 574 να

σιενειν έν οίς έχαχουργει, έπραττεν. δνσπρόσοδός τε χαΐ δυσπροσ-

ήγορος ήν, χαΐ τβ ύπεροψία τβ τε ώμότητι τοσαύτη πρός πάν-

τας όμοίως έχρήτο, ώστε χαΐ Υπερήφανος άπ' αύτών έπιχλη&ήναι.

6 Ργ. 11, 2—6 (ρ. 25 Βοίββ.), 10, 2—6 ΜβΙΙ>.

οοά. Ρεντ. 5 άπίχτιίννυΐ 14 Ιππάνδοσ 20 τνράννψ να, τνρανναν

24 «ντο 7α, αντώι

ετηαιά. 16 ροβί μισιϊσΟ.αι &άά. τβ να

238 ΕχοβΓρί& άβ νϊΓίαίϊόαβ βί νίΐϋβ

τά τε γάρ άλλα χαΐ αύτός χαΐ οί παΐδες αύτον τυραννιχώτερον

έπραττον, χαί ποτε πολιτων τινας έν τε τ-β άγορφ χαΐ έν τοις

τον δήμον όμμασι σταυροις τε γυμνούς προσέδησεν, χαΐ ρ'άβδοις

αίχισάμενος άπέχτεινεν. χαΐ τοΰ&' νπ' έχείνον τότε έξευρε&έν

χαΐ πολλάχις έγένετο. 5

7. "Οτι ό Βροντος τονς Ταρχννίους έχ τοιάσδε αίτίας χατέ-

λυσε. συνδειπνονντές ποτε έν τβ τών 'Λρδεατών πολιορχία οί τε

τοΰ Ταρχννίον παΐδες χαΐ Κολλατϊνος χαΐ Βροντος, άτε χαΐ ήλι-

χιωται χαΐ συγγενεϊς αύτών δντες, ές λόγον τινά περί της σωφρο-

σύνης τών γυναιχών σφών χάχ τούτον χαΐ ές έριν, τήν έαντον ίο

14 γαμετήν έχάστον προχρίνοντος, ήλ&ον. χαΐ έτύγχανον πάσαι άπό

τον στρατοπέδον άποΰσαι, έδοξεν αύτοις αύτίχα της νυχτός, πριν

χαταγγέλτους σφάς γενέσ&αι, προς πάσας άμα αύτάς άφιππεΰσαι.

ποιήσαντες δέ τοΰτο τάς μέν άλλας έν λόγω τινί εϋρον, Λον-

χρητίαν δέ τήν τον Κολλατίνον γυναϊχα έριουργοΰσαν χατέλαβον. 15

15 περιβόητον οϋν έπΐ τούτω γενομένην ό Σέξτος αίσχΰναι έπε&ύ-

μησεν. τάχα μέν γάρ χαΐ έρωτα αύτής έσχε νπερχάλλον ούσης,

έπΐ πλέον δέ δμως τήν δόξαν μάλλον ή τό σώμα διαφ.&εϊραι

ή&έλησε. χαί ποτε τηρήσας τόν Κολλατίνον πρός τοις 'Ροντού-

λοις όντα ήπείχ&η μέν ές τήν Κολλατίαν, χαΐ νυχτός πρός αύτήν 20

ώς χαΐ πρός οίχείαν γυναϊχα έλ&ών χαΐ σίτον χαΐ χαταλύσεως

16 έτνχε. χαΐ τά μέν πρωτα άναπεί&ειν αύτήν έπειράτο συγγενέσ&αι

οί, ώς δέ ούδέν έπέραινεν, έβιάζετο. έπειδή δέ ούδέν ονδέ όντως

αύτψ προεχώρει, χαινόν δή τινα τρόπον έξευρεν, ΰφ' οϋ τό παρα-

δοξότατον ήνάγχασεν αύτήν έχοΰσαν ύβρισ&ήναι. δτι μέν γάρ 25

ρ. 577 να άποσφάξειν αύτήν εϊπε, παρ' ούδέν έ&ετο, χαΐ δτι χαΐ τών οίχε-

των τινα προσχαταστήσεσ&αι έφη, χαΐ τοΰτο όλιγώρως ήχουσεν.

17 έπεί μέντοι παραχαταχλινεϊν τε αύτβ τό τον δούλον σώμα χαΐ

λόγον ώς χαΐ συγχα&εύδοντας σφάς εύρών άποχτείνειεν διαδώσειν
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έπηπείλησεν, ούχέτ' άνεχτόν έποιήσατο, άλλά φοβη&εϊσα μή χατα- 30

7 Ργ. 11, 13—19 (ρ. 32 Βοίββ.), 10, 12—18 ΜβΗ>.

οοά. Ρεντ. 1 οι (ί. Γ.) ποίδεο 3 στανροϊς 7α, στανρονσ 8 χολλατινοο

(β. αοο.) 14 λονχριτίαν 19 χολλατινον (β. αοο.) 27 προοχαταοτήσΐ,ο&αι

7α, προσχαταστήο«οθαι 28 παραχαταχλίναν

εηιβηά. 2 πολίτας νβ1 (τών) πολιτών ΒβΙΛβΓ, ςηβηι ίοΓίΜ8β βοίο£απηπι

οοΓΠββΓβ &άηοίαΐ Βοί88βνωη 11 ροβί έτυγχανον &ιΙά. γαρ 7α 14 λόγω]

ηότω νβ1 συλλόγψ Κβίβ&β 17 έ'σχεν Τα νπερχαλλους δίπτζ 27 προσ-

χαταχρήσεσ&αι Κβίβίίβ 30 β. μη χαϊ πιστεν&$ (τον&') οντω ΒβΙΛβΓ οοΙ1.

ΖοηαΓ β 7, 11, 15 I. ί.

β Οαββίο ϋίοηβ Γτ. 11, β—21, 3.
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πιστεν&β οϋτω γεγονέναι, είλετο μιχ&εϊσα αύτφ χαΐ τό πραχ&έν

έξειποΰσα άπο&ανεϊν μάλλον ή παραχρήμα τελεντήσασα άδοξήσαι.

όιά μέν οϋν ταΰτ' ούχ άχονσα δή έμοιχεύ&η. παρασχενάσασα δέ 18

έχ τούτον ξιφείδιον νπό τό προσχεφάλαιον, μετεπέμιρατο τόν τε

5 άνδρα χαΐ τόν πατέρα' χαΐ έπειδή τάχιστα ήλ&ον, χατεδάχρνε, χαΐ

μετά τοΰτ' άναστενάξασα, πάτερ, εϊπε, (τόν γάρ άνδρα μάλλον ή

σέ αίσχύνομαι) ούδέν μοι χρηστόν έν τβ νυχτί ταύτη πέπραχται,

άλλά με Σέξτος έβιάσατο άπειλήσας δούλψ τινί συναποχτενεϊν,

ώς χαΐ μετ' αύτοΰ χα&ενδουσαν λαβών. αϋτη γάρ με ή άπειλή

10 άμαρτεϊν ήνάγχασεν, Ινα μή χαΐ πιστεύσητε τοΰ&' οϋτω γεγονέναι.

χαΐ έγώ μέν (γυνή γάρ είμι) τά πρέποντα έμαντβ ποιήσω' ύμεις 19

δ' εϊπερ άνδρες έστέ χαΐ τών γαμετών τών τε παίδων υμών

προοράσ&ε, τιμωρήσατε μέν έμοί, έλευ&ερώσατε δέ αύτοί, χαΐ

δείξατε τοις τυράννοις, οίων άρα υμών όντων οίαν γυναϊχα ύβρι-

15 σαν. τοιαΰτα άττα είπονσα ούχ άνέμεινεν άνταχοΰσαί τι, άλλ'

εύ&έως τό ξιφείδιον νφελχύσασα αύτή έαντήν έφόνενσεν.

8. "Οτι τόν τοΰ Λ ιός νεών έ&είωσεν άπό χλήρον ό '' Οράτιος,

χαίτοι τον Όναλερίον τόν τε νίόν αύτοΰ τε&νηχέναι φήσαντος χαΐ

τοΰτο παρ' αύτήν αύτψ την ίερουργίαν άγγελ&ήναι παρασχενά-

20 σαντος, ίν' νπό τε τον πά&ους, χαΐ δτι ούδ' άλλως δσιον ήν έν

πέν&ει τινά €ντα ίεροποιεϊν, παραχωρήσειέν οί της τοΰ έργον

ίδρύσεως. έχεϊνος γάρ ούχ ήπίστησεν μέν τψ όη&έντι, χαΐ γάρ 4

νπό πολλων χαΐ άξιοπίστων έ&ρυλή&η, ού μέντοι χαΐ τών ίερών

έξέστη, άλλ' άταφον τό σώμα τον παιδός ώς χαΐ άλλότριον δπως ρ'578 να

25 μηδέν περί αύτοΰ όσια προσήχειν δόξη χελεύσας τισίν έάσαι,

πάν&' οϋτω τά χα&ήχοντα διετέλεσεν.

9. "Οτι οί Φάβιοι έπί τε τφ γένει χαΐ τφ πλούτψ όμοια τοις ^Εϊ%ι|^η1.

ΒοΙ$8.
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8 Ρτ. 13, 3. 4 (ρ. 38 Βοίββ.), 13, 1. 2 Μβ11>. 9 Ργ. 21, 3 (ρ. 59 Βοίββ.),

20, 3 ΜβΙΙ>.

οοά. Ράτ. 1 μιχθήσα 3 δη ϊ. τ. 13 προοράο&ε να, προοράσθαι

Π οράτιοο (β. βρϊΓ.) 18 ον αλΐρίον (β. βρϊΓ.) 21 · εργον (β. βρϊΓ. βί μχ.),

8βά γ ροβί ίηβ. 22 ηπίστιαεν (β. βρϊΓ.) 27 ομοια, 8βά α ϊ. Γ.

οοά. Όίοη. (Εχο. άβ ββηί.) 27 τε οω. *

εηιεηά. 13 έλευ&εριό&ητε δε αύτοί Κβίπι&Γη8 βχ ΖοηΜ& 7, 11, 16, έλιυ-

&ερώσατε δε εαντονς νβί (νμάς) αντονς άηΜί&ηίβΓ Βοίββ. 22 Ιερώοεως Κβί-

πι&πιβ 23 έ&ρυλλεϊτο 7α βΛη. ρ. 81

ΐάοα. 5 ροβί ηλθον ίοΓίωββ οηιίβ8α ββββ αννεπομένων αντοϊς τοϋ τε Βρού-

τον χαϊ IIοπλίον Οναλερίον, ςη»β αρπά Ζοη. 7, 11, 16 1β£ίπιίπΓ, αάηοίαί

Βοίβ8., ςηβηι τ. &Α η. 1. 27 8. ϊηίΐϊππι βχοβΓρίϊ τ&1άβ οοηίπιοΐηπι, οί. Εχο. άβ

ββηί. 38 βί 39
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οί. Ε«. ιίβ άρίστοις φρονοΰντες ύπό Τνρσηνών διεφ.&άρησαν, ίξ χαΐ τ' δντες'

418βά.Β0Ρ88. 3 οϋς οί 'Ρωμαϊοι μειζόνως ή χατ' άρι&μόν τών άπογενομένων χαΐ

ίδια χαΐ χοινβ έπέν&ησαν. ήν μεν γάρ έχεϊνος άλλως τε χαΐ έν

εύπατρίδαις ού σμιχρός. πρός δέ δή τήν άξίωσιν τό τε φρόνημα

αύτών πάσαν σφών άπολωλέναι τήν ίσχύν ένόμιζον. χαΐ διά 5

τοΰτο τήν τε ήμέραν, έν η διεφ&άρησαν, ές τάς μιαράς ένέγρα-

ψαν, χαΐ τάς πυλας δι' ών έζεστράτευσαν έν ατιμία έποιήσαντο,

ώστε μηδένα δι αύτών άρχοντα διϊέναι. χαΐ Τίτον Μενηνίον

τοΰ στρατηγον, έπΐ γάρ τούτον τό πά&ος έγένετο, χατηγορη&έν-

τος ϋστερον έν τψ δήμψ δτι μήτ' έχείνοις ήμυνε χαΐ μάχη μετά 10

τοΰ&' ήττή&η, χατεψηφίσαντο.

10. "Οτι πυ.&όμενοι οί ^Ρωμαίοι τόν Μινονχιον έν χοίλψ τινί

χαΐ λοχμώδει τόπψ μετά τινων άπειλήφ&αι, διχτάτορα έπ' αύτούς

Λούχιον Κοϊντιον, χαίπερ πένητα όντα, τό τε γήδιον, δ μόνον

αύτψ ύπήρχεν, αύτοχειρία τότε γεωργοΰντα, προεχειρίσαντο. ές 15

τε γάρ τά άλλα δμοιος τοις πρώτοις άρετήν ήν, χαΐ σωφροσύνη

διέπρεπεν, χαίτοι τάς χόμας ές πλοχάμονς άνιείς, άφ' οϋ δή χαΐ

Κινχινάτος έπωνομάσ&η.

11. "Οτι τήν τών Φαλίσχων πόλιν πολιορχοΰντες οί 'Ρωμαϊοι

ταύτη προσχα&ήμενοι διετρίβησαν, εί μή τοιόνδε τι έγένετο. 20

γραμματιστής τις έν αύτη* παϊδας οϋτ' όλίγους οϋτ' αφανεϊς παι-

όενων, έπει.&' νπ' όργής, ή χαΐ χέρδονς έλπίδι, πάντας σφάς

έξω τε τοΰ τείχονς ώς χαΐ έπ άλλο τι έξήγαγεν (τοσοντον γάρ

πον τής άδείας αύτοις περιήν ώστε χαΐ τότε συμφοιτάν), χαΐ

πρός τόν Κάμιλλον έχόμισε, πασάν οί τήν πόλιν δι' αύτών παρα- 25

διδόναι λέγων. ού γάρ περιοίσειν έτι τούς ένδον, τών φιλτάτων

ρ. 581 να 3 σφίσι έχομένων. ού μέντοι χαΐ έπέρανέ τι' ό γάρ Κάμιλλος τής

τε άρετής άμα τής τών 'Ρωμαίων χαΐ τών συμπτωμάτων τών άν-
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&ρωπίνων έν&υμη&είς ούχ ήξίωσεν έχ προδοσίας αύτούς έλεϊν,

άλλά χαΐ τώ χεϊρε ές τούπίσω τοΰ προδότον δήσας, παρέδωχεν 30

10 Ργ. 23, 2 (ρ. 62 Βοίβ8.), 22, 2 Μβίη. 11 Ργ. 24, 2. 3 (ρ. 76 Βοίβ8.),

23, 4. 5 Μβ11>.

ωά. Ρείτ. 6 ένέγραψαν, ββά ροβΐβπηβ α ι. τ. 10 μήτ' ΒβΙίΙίβΓ ρΓ&ββηαίβ

να ςτιϊ »άη. ρ. 82 μή ρτοροβπίΐ: μή μετ' Ρ ήμννε Τα 1. 1., ήμνααε (β. βρίΓ.)

12 ποιθόμενοι 13 άπίίλλήφ&αι διχτάτωρα, οογγ. ΒβΙίΙίβΓ 14 λούχον-

χοιντον 23 «Άλω 27 αφίαι] αφαι (βίο)

ετηεϊιά. 20 διετρίβησαν (αν) Κβίβ1ίβ, ββά ίη βχοβΓρίί ϊηίΐίο ηϊΜΙ ΐβπίβΓβ

πιπίίίικίυπι ββ8β ΓΟΡίρ ίΐιΙη. Βοίββ. 22 ΐπειθ'] εΐ$' Κβίπι&πιβ οοί1. Ζοη. 7,22

24 πον] τι να 27 αφίαιν να

β Ο»88ίο ϋίοηβ Ργ. 21, 3 — 25, 7. 241

αύτόν αύτοις τοις παισίν όπισ.&όχειρα άπαγαγεϊν οϊχαδε. γενο-

μένον δέ τούτον οί Φαλίσχοι ούχέτ' άντέσχον, άλλά χαίτοι χαΐ

δνσάλωτοι δντες χαΐ έχ περιονσίας τόν πόλεμον διαφέροντες

δμως έ&ελονταΐ ώμολόγησαν αύτψ, .&αυμαστήν τινα φιλίαν παρ'

5 αύτοΰ προσδοχήσαντες έξειν, οϋγε χαΐ πολεμίον οϋτω διχαίον

έπεπείραντο.

12. Ό οϋν Κάμιλλος έπιφ&ονώτερος έτι χαΐ μάλλον έχ τού-

των τοις πολίταις γενόμενος έγράφη τε ύπό τών δημάρχων, ώς

μηδέν έχ τής λείας της τών Βεϊων τό δημόσιον ώφελήσας, χαΐ

10 έχουσίως πρό της δίχης ύπεξέσχεν.

13. "Οτι οΙ 'Ρωμαϊοι οί έν τψ Καπιτωλίψ δντες χαΐ πολιορ-

χούμενοι έλπίδα σωτηρίας πλήν παρά τον δαιμονίον ούδεμίαν

εϊχον. τό γάρ δή &εϊον χαίπερ (ν παντί χαχψ δντες έ&εράπενον

οϋτως, ώστε έπειδή τι τών ίερών έχρήν ύπό τών ποντιφίχων

15 άλλο&ί πον της πόλεως γενέσ&αι, Καίσων Φάβιος, οϋ ή Ιερονρ-

γία ίχνεϊτο, χατέβη τε έπ' αύτήν έχ τοΰ Καπιτωλίον στει-

λάμενος ώσπερ είώ&ει, χαΐ διά τών πολεμίων διεξελ&ών τά τε

νομιζόμενα έποίησε χαΐ αύ.&ημερόν άνεχομίσ&η. &αυμάζω μέν 6

οϋν χαΐ τών βαρβάρων, δτι αύτοΰ εϊτ' οϋν διά τονς &εούς εϊτε

20 χαΐ διά την άρετήν έφείσαντο, πολύ γε μήν μάλλον αύτόν έχεϊνον

έν .&ανματι ποιοϋμαι χα&' έχάτερον, δτι τε ές τούς πολεμίονς

μόνος χατελ&εϊν έτόλμησε, χαΐ δτι δννη&είς άναχωρησαΐ ποι

άσφαλώς ούχ ή&έλησεν, άλλ' ές τό Καπιτώλιον αϋ&ις έχών έπΐ

προΰπτον χίνδννον άνεχώρησεν, έπιστάμενος μέν όχνοΰντας αύτούς

25 τό χωρίον, δ μόνον έτι της πατρίδος είχον, έχλιπεϊν, όρών δέ

μηδ' εί πάνυ έπε&υμονν έχφυγεϊν δνναμένους ύπό τοΰ πλή&ους

τών πολιορχούντων τοΰτο ποιησα ι.

14. "Οτι δ αύτός παραχαλουμενος τήν ήγεμονίαν έγχειρισ&ή- ρ.582 1'Ό

12 Ρτ. 24, 4 (ρ. 76 Βοίββ.), 23, 6 Μβ11>. 13 Ργ. 25, 5. 6 (ρ. 80 Βοίββ.),
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24, 6. 7 ΜβΙΙ>. 14 Ργ. 25, 7 (ρ. 81 Βοίββ.), 24, 8 ΜβΙΙ>.

ο0<1. Ράτ. (βί 8ηίά.) 6 ροβί έπεπείραντο οοηίϊηηο ββιρίίηΓ 6 ονν οβί.

7 β. οτι Κάμιλλος 6 τών ^Ρωμαίων στρατηγος έπιφ&ονώτατος τοϊς πολίταις

χ

— 10 νπεξέσχεν. 8πίά. ν. νπεξέσχεν 8 τε οπι.8αϊά. όημαρΊ' 9 »1ίβ-

γπιπ της οπι. 8ηϊά. Βεΐων να, βιεων (β. »οο.) Ρ, πολεμίων 8ηϊά. τό 8ηϊά.

(βί βχ βο δΐητζ), οπι. Ρ διμόοιον Ρ 10 νπεξέσχεν: άββ. 8ηίά. 15 ον

η'ίερονργία 24 προΰ πτο

βτηεηά. 9 Οίηίων ΒβΙΛβΓ, οί. Βοίβ8. 8ά ϋίοη. ίγ. 5, 11 13 χαχον ΒβΙΛβΓ

15 ον] (ές) ον ν. ΗβΓττβκΙβη, δν άηηίΐ&ηίβΓ Βοίββ.

εοίο<}. 28 ό αντός] βο. 6 Κάμιλλος, ςηοά ρΓο βο βηηβίϋηίί 7α

Οοηβίβηϋηίβοίιρ Εχσβιρίο Π. ί. 16
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ναι, ούχ ύπήχονσεν, δτι φεύγων τε ήν χαΐ ούχ έμελλε χατά τά

πάτρια αύτήν λήψεσ&αι. οϋτω γάρ πον νόμιμος άχριβής τε άνήρ

έγένετο, ώστε χαΐ έν τηλιχούτψ τής πατρίδος χινδύνψ δια φρον-

τίδος τά χα&ήχοντα ποιεϊσ.&αι, χαΐ μή διχαιονν παράδειγμα τοις

έπειτα παρανομίας χαταλιπεϊν. 5

15. "Οτι τοΰ Καπιτωλίνον χατέγνω δ δημος, χαΐ ή τε οίχία

αύτοΰ χατεσχάφη χαΐ τά χρήματα έδημεύ.&τ], τό τε δνομα χαΐ εί

δή πον είχών ήν άπηλείφ&η χαΐ διεφ&άρη. χαΐ ννν δέ πλήν τής

χατασχαφής πάντα γίνεται έπΐ τοις τψ χοινψ έπιβουλεύουσιν.

έχριναν δέ χαΐ μηδένα εύπατρίδην έν τβ άχρα χατοιχεϊν, δτι χαΐ 10

έχεϊνος ένταν.&οι οίχών έτύγχανεν. ή δέ δή συγγένεια ή των Μαλ-

λίων άπεϊπε μηδένα σφών Μάρχον, έπείπερ οϋτος ώνομάζετο,

προσχαλεϊσ&αι.

2 Καπιτωλϊνος μέν οϋν τοσοντον τό διαλλάσσον χάν τοις τρό-

ποις χάν τβ τΰχη έσχεν. τά τε γάρ πολέμια άχριβώσας είρη- 15

νεϊν ούχ ήπίστατο, χαΐ τό Καπιτώλιον δ έσεσώχει χατέλαβεν έπΐ

τυραννίδι, εύπατρίδης τε ών οίχέτον έργον έγένετο, χαΐ πολεμιχός

νομισ&είς έν άνδραπόδον τρόπω συνελήφ&η χατά τε τής πέτρας

αύτής, άφ' ής τους Γαλάτας άπέωστο, έρρίφη.

16. "Οτι πρός Τουσχουλανούς έστράτευσε Κάμιλλος, -&αυμαστη 20

δέ τινι προσποιήσει δεινόν ούδέν έπα&ον. χα.&άπερ γάρ οϋτ'

αύτοί τι πλημμελήσαντες, οϋτε των 'Ρωμαίων όργήν σφισι έχόν-

των, άλλ' ήτοι ώς φίλων παρά φίλονς Ιόντων ή χαΐ έφ' έτέρους

τινάς διά τής έχείνων στρατευόντων, οϋτε τι μετέβαλον τών χα-

2 &εστηχότων οϋ&' δλως έταράχ&ησαν, άλλά χαΐ πάνυ πάντες έπί 25

τε ταις δημιονργίαις χαΐ έπΐ τοις άλλοις έργοις ώς χαΐ έν είρήνη

χατά χώραν μείναντες εΐσω τε τόν στρατόν είσεδέξαντο χαΐ ξένια

ρ. 585 να αύτοις έδοσαν τά τε άλλα ώς φίλονς έτίμησαν. έξ ούπερ χαΐ οΐ
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'Ρωμαϊοι ούχ δτι χαχόν αύτούς έδρασαν, άλλά χαΐ ές τήν πολι-

τείαν μετά ταΰτ' έσεγράψαντο. 30

17. "Οτι Πούπλιος τών πολιτών 'Ρωμαίων στασιαζόντων πρός

15 Γτ. 26, 1. 2 (ρ. 83 Βοίβ8.), 25, 1. 2 ΜβΙΙ>. 16 Γτ. 28, 1. 2 (ρ. 84 Βοίββ.),

26,1. 2 Μβίο. 17 Ρτ. 29, 5. 6 (ρ. 85 Βοίββ.), 27, 5. 6 Μβ11>.

α>ά. Ρεντ. 6 χαπιτωλίνον, ββά ρήπβ ι βί ν ί. γ. 19 άπεωατο (β. αοο.)

20 τονο χονλανονα] (β. αοο.) 21 επα&ον 7α, ϊπα&εν 23 φίλονς ββίβ1ίβ,

φίλοιο

επιΐηά. 9 πάντα (ταϋτα) ΒβΙΛβΓ 12 οίιτος] οντως Κβίβ&β, οντος (ον-

τως) ΒβΙΛβΓ 19 άπεώοατο 7α 22 αφιαιν 7α 29 χαχόν (τι) ΒβΙΛβΓ

ΐοΙοί}. 31 ιΡωμαίων &άάίΐηπι εβββ αάη. Βοίββ.

β σωβίο ϋίοηβ Ργ. 25, 7 — 36, 30. 243

1

άλλήλονς όλίγον τούτονς σννήλλαξεν. Λιχίννιον γάρ Στόλωνα

προσείλετο όντα ίππαρχον. δπερ χαινοτομη&έν τούς μέν εύπα-

τρίδας έλνπησεν, τούς δέ άλλονς οϋτως ύπηγάγετο, ώστε μηχέτι

της ύπατείας τφ έτέρψ έτει άντιποιήσασ&αι, άλλ' έάσαι τούς

5 χιλιάρχους αΐρε&ήναι. έχ γάρ τούτον χαΐ ές τδλλα άν&νπείξαντές 6

γέ τινα άλλήλοις ΐσως όν χατηλλάγησαν, εί μήπερ ό Στόλων ό

δήμαρχος τοιοΰτόν τι είπών, ώς ούχ άπίοιεν εί μή φάγοιεν,

άνέπεισεν αύτούς μηδενός άφέσ.&αι, άλλ' ώς χαΐ άναγχαϊα πάντα

δσα ένεχειρίσαντο χατεργάσασ&αι.

10 18. "Οτι ό Τορχονατος ού τά πάντα τραχύς ήν, ούδ' οίος ές Λ Εκ. άβ

τόν ν ίόν έγένετο χαΐ ές τάλλα ήν, άλλα χαΐ εύβουλος χαΐ εύπόλε- ρ*^^^^

μος ώμολόγητο εϊναι. ώστε χαΐ πρός των πολιτών χαΐ προς

τών έναντίων δμοίως λέγεσ.&αι, δτι τό τε χράτος τοΰ πολέμον

νποχείριον έσχε, χαΐ εί χαΐ τών Λατίνων ήγεϊτο, πάντως άν αύ-

15 τούς νιχήσαι έποίησεν.

19. "Οτι Παπίριον διχτάτορα προεβάλοντο οί έν τψ άστει,

χαΐ δείσαντες μή ό 'Ροΰλλος ούχ έ&ελήση αύτόν διά τά συμβάντα

οί έν τβ ίππαρχία είπεϊν, έπεμψαν πρός αύτόν δεόμενοι τά χοινά

πρό της ίδίας έχ.&ρας προτιμήσαι. χαΐ δς τοις μέν πρέσβεσιν

20 ούδέν άπεχρίνατο, έπειδή δέ νύξ έγένετο (ννχτός γάρ πάντως έχ

τών πατρίων τόν διχτάτορα έδει λέγεσ.&αϊ), είπέ τε αύτόν χαΐ

εϋχλειαν έχ τούτον μεγίστην έλαβεν.

20. "Οτι πυ&όμενοι οί 'Ρωμαϊοι δτι ό ϋπατος Φάβιος ήττή&η

έν τφ πολέμψ δεινώς ήγανάχτησαν, χαΐ τοντον μεταπέμψαντες

25 εϋ&ννον. χατηγορίας τε αύτοΰ πολλής έν τψ δήμψ γενομένης (χαΐ ρ. 586 να

γάρ τβ τον πατρός δόξη έπΐ πλεϊον τών έγχλημάτων έβαρυνετο)

έχείνψ μεν ούδείς λόγος έδό&η, ό δέ γέρων ύπέρ τοΰ παιδός ούχ

άπελογήσατο, χαταρι&μήσας δέ τά τε έαντοΰ χαΐ τά τών προγόνων
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έργα χαΐ προσνποσχόμενος μηδέν άνάξιον αύτών πράξειν τής τε

18 Ργ. 35, 4 (ρ. 91 Βοίββ.), 32, 6 Μβ11>. 19 Ργ. 36, 26 (ρ. 104 Βοίββ.),

33, 26 Μβί1>. 20 Ρτ. 36, 30. 31 (ρ. 108 Βοίββ.), 33, 30. 31 Μβ11>.

οοά. Ρβΐν. 10 τορχονάτοσ ονό'οίοσ 12 ώμολόγητο Τα, ώμολόγειτο

16. 21 διχτάτωρα, οογγ. ΒβΙΛβΓ 18 το 7α, οντα (β. &(Χ.) 22 μεγίστηι

ωά. ΙΗοη. (βχο. άβ ββηί.) 10 τραχνς] τρνφ 7..*

ετηεηά. 2 προσιίλετο (χαίπερ έχ τον πλήθονς) όντα Ίππαρχον ΚβίπιαΠί8

4 ετέρψ] νοτέρω ΒβΙΛβΓ 7 απίοιεν] αν πίοιεν ΚβίιΏ&πι8 14 ηγητο

Ν&ββΓ 29 πράξει» (τον νϊόν) ΜβΙββΓ β Ζοη. 8,1, 13.

βοίοσ. 10 δτι — ον ρΓο ού γάρ τοι ην 3άά.

16*
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όργής σφάς παρέλυσεν, άλλως τε χαΐ τήν ήλιχίαν τοΰ υίέος προ-

31 βαλλόμενος, χαΐ σννεξελ&ών εύ&ύς αύτφ μάχη τούς Σαννίτας χαΐ

πρός τήν νίχην έπηρμένονς χατέβαλεν, χαΐ τό στρατόπεδον χαΐ

λείαν πολλήν είλεν. οί δέ 'Ρωμαϊοι δια τοΰτο έχεϊνόν τε έμεγό-

λυνον χαΐ τόν υίόν αύτοΰ χαΐ ές τό έπειτα άντί ύπατον άρξαι 5

έχέλευσαν, ύποστρατήγω χαΐ τότε τφ πατρί χρώμενον. χαΐ δς

πάντα μέν αύτψ διψχει χαΐ διήγεν ούδέν τον γήρως φειδόμενος,

χαΐ τά γε συμμαχιχά προ&ύμως οί μνήμη των παλαιών αύτοΰ

έργων συνηρετο. ού μέντοι χαΐ ένδηλος ήν δι' έαντοΰ τά πράγ-

ματα ποιούμενος, άλλ' ώσπερ όντως έν τε συμβούλον χαΐ έν 10

ύπάρχον μέρει τφ παιδί σννών αύτός τε έμετρίαζεν χαΐ τήν δόξαν

τών έργων προσετί&ει.

21. "Οτι Γάϊος Φαβρίχιος έν μεν τοις άλλοις όμοιος ήν 'Ρον-

φίνψ, έν δέ δή τβ άδωροδοχία πολύ προέχων. ήν γάρ άδωρότα-

τος, χαΐ διά τοΰτο χαΐ έχείνψ οϋτ' ήρέοχετο χαΐ άεί ποτε διεφέ- 15

ρετο' όμως έχειροτονή&η. έπιτηδειότατον γάρ αύτόν ές τήν τοΰ

2 πολέμον χρείαν ένόμισεν εϊναι, χαΐ παρ' όλίγον τήν Ιδίαν έχ&ραν

πρός τά χοινβ συμφέροντα έποιήσατο. χαΐ δόξαν γε χαΐ έχ τού-

Εχο. <ίβίοηί, τον έχτήσατο, χρείττων χαΐ τον φ.&όνον γενόμενος, δσπερ πον χαΐ

ι,ρ.429Βοί88. άρίστων ανδρών πολύς ύπό φιλοτιμίας έγγίνεται. φιλόπολίς 20

τε γάρ άχριβως ών, χαΐ ούχ έπΐ προσχήματι άρέσχων, έν τψ ϊσψ

τό τε ύφ' έαντοΰ χαΐ δι' έτέρον τινός, χάν διάφορός οί η, εϋ τι

τήν πόλιν πα&εϊν έτί&ετο.

21 Ρτ. 40, 1. 2 (ρ. 109 Βοίββ.), 34, I. 2 Μβίη.

ωά. Ρβϊτ. 14 άδωροδοχία 7α, δωροόοχία 15 έχείνω 7α, ίχεϊιο, 8βά ο

ϊ. Γ. 17 ένόμισεν 7α &άη. ρ. 84, ένόμισαν 20 έγγίνεται, ββά γγί ϊ. Γ.

22 οί £] οίηι\

βοά. ΙΗοη. (βχο. άβ ββηί.) 20 πολύς] πολλο .. (πολλοϊς ίαηι ωηί. Κβίηί»πιδ)

αηεηά. 1 8. προβαλόμενος Οτοβ, βί ίΐ& Ζοη. 1.1. 2 8. χαϊ πρός] ηίβί
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ςηϊά βχοίάβπί (άφνλάχτως ϊχοντας βηρρί. ΡοΙ&β:) χαϊ άβίβηάηπι οβηββί Κβίβ1ίβ

12 {έχείνψ) προσετί&ει Κβίβ1ίβ 21 άρέσχων] άρετήν άσχών Κβίβ1ίβ 22 χαϊ

(το) ΒβΙΛβΓ

βοΙοα. 1 β. προβαλλόμενος οβί.] βο1ο^απηπι, αί Ζοη&Γ&ω ςηοηαβ, Ιιαβο οοη-

ίΓ&χίβββ νϊάβπ αίη. Βοίββ., βίηβ ίηβία ο&πβα 3 8. τ6 στρατόπεδον χαϊ λείαν

πολλήν είλεν] η&βο ϊη Ικΐνίαβ βοηίκιοία, οί. Ζοη. δ, 1, 13 το ατρατόπεόον αντών

είλε τήν τε χώραν έπόρ&ησε χαϊ λείαν πολλην ήλασε' χαϊ τα μ'εν αν-

της έόημοαίωαε, τα δε τοίς ατρατιώταις χατένειμε. 16 ομως έχει-

ροτονή&η] 1>ΓβνίΐβΓ ηίο εοίο^&πηηι ϋίοηβ& Γβάάίάίβδβ Γβοίβ μ. ϊ. βηβρίοαίηΓ

Βοίβ8.; £πίβίΓ& ϊ^Ηπτ έχειροτόνησεν οοηϊ. 7α αάη. ρ. 84

β Ο»ββίο ϋίοηβ Ργ. 36, 30 — 40, 7 245

22. "Οτι ύπό τοΰ Κινέον έλέγετο Πύρρος ό βασιλεύς πλείο-

νας πόλεις ή ύπό τοΰ αύτοΰ έξελεϊν δόρατος. χαΐ γάρ ήν δεινός ρ' 589 να

[είναι], φησΐ Πλούταρχος, έν τφ λέγειν, χαΐ τφ Λημοσ&ένει μόνος

έν τγ! δεινότητι παρισούμενος. άμέλει χαΐ τό άτοπον της έχστρα-

5 τείας οία έμφρων είδώς άνήρ, έμποδών τφ Πύρρω είς λόγονς

έλ&ών χα&ίστατο. ό μεν γάρ άρξειν (διά την) άνδρείαν πάσης

διενόει της γη'ς, ό δέ άρχεϊσ&αι ίχανοις οϋσι τοις οίχείοις πρός

εύδαιμονίαν έπέτρεπεν. άλλά τό φιλοπόλεμον τοΰ άνδρός χαΐ

φιλόπρωτον τήν τον Κινέον νιχησαν παραίνεσιν αίσχρώς άπαλ-

10 λάξαι αύτόν χαΐ Σιχελίας χαΐ Ιταλίας πεποίηχεν, πολλάς των

αύτοΰ δννάμεων μυριάδας έν ταις μάχαις άπάσαις άποβεβληχότα.

23. "Οτι ό Πύρρος δ βασιλεύς της τε Ηπείρον χαλονμένης

έβασίλευσε, χαΐ τοΰ Έλληνιχοΰ τό πλεϊστον, τό μεν εύεργεσίαις,

τό δέ φόβψ προσεπεποίητο, ΛΙτωλοί τε πολύ τότε δννάμενοι χαΐ

15 Φίλιππος ό Μαχεδών χαΐ οί έν τψ Ίλλυριχψ δννάσται έ&ερά-

πενον αύτόν. χαΐ γάρ φύσεως λαμπρότητι χαΐ παιδείας ίσχνι

χαι έμπειρία πραγμάτων πολύ πάντων προέφερεν, ώστε χαΐ ύπέρ

τάς δννάμεις χαΐ τάς έαντοΰ χαΐ τών συμμάχων χαίπερ μεγόλας

οϋσας άξιοΰσ&αι.

20 24. "Οτι οΙ 'Ρηγϊνοι φρονράν ήτησαντο παρά 'Ρωμαίοις' ήγεϊτο

δέ αύτής Λέχιος. τούτων οϋν οί πλείονς έχ τε της περιονσίας

των έπιτηδείων χαΐ έχ της άλλης ρ'αστώνης, &τε χαΐ άνειμένη

παρά πολύ διαίτη πρός τά οΐχοι χρώμενοι, έπε&ύμησαν, ένάγον-

τος αύτούς τοΰ Λεχίου, τούς πρώτονς των 'Ρηγίνων άποχτείναντες

22 Ργ. 40, 5 (ρ. 116 Βοίββ.), 40, 3 Μβ1Ι>. 23 Ργ. 40, 3 (ρ. 117 Βοίββ.),

40, 1 Μβ11>. 24 Ργ. 40, 7—10 (ρ. 119 Βοίββ.), 40, 5—8 Μβίο.

α>ά. Ρ«γ. 1 πλείωνασ 2 αντον ΒβΙΛβΓ, αϋτοΰ 3 είναι άβ1. Κβίβ1ίβ

φΗ. ς \άνδρείαν, βηρρί. Υα 7 ονοι 7α, οναη 11 αντον ΒβΙΛβΓ, αν-

τών (αντον ϊ&τα 7α) 12 ηπείρον 14 προσεπεποίητο να, προσεποίητο
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17 προέφερεν, 8βά ερεν ϊ. Γ. 18 &αντον 8&1πι&8ϊη8, &αντών 24 αντούς

Κεϊπιαπιβ, αντοίο άποχτείναντες να, άποχτείνανταα

βτηεηά. 1 βχοβΓρίο 22 ϊη βιϋίϊοηϊηπβ ϋίοηίβ νπ1^ο ροβί βχο. 23 ροάίο βηαπι

Ιοουπι Γβάάίάίΐ Βοίϋβ. 5 έμποόων (αύτ^) Κβίββ:β, λόγονς (ο'ι) άηηίΐ&ηΐβΓ

Βοί8Β. 7 διενοεϊτο ΒβΙΛβΓ 8 προέτρεπεν Κβίηιαπιβ 15 Φίλιππος οογ-

πιρίηπι ρπί*ΐ 7α &θη. ρ. 84, Άλέξανδρος Κβίβ1κ, ϋίοηβπι ίβΓί&88β ηίπιπι^πβ ωβ-

πιοΓΟβββ &άη. Βοίββ. 18 χαϊ (τας) των 8ίηΓΖ 20 'Ρωμαίων ΒβΙΛβΓ, βρϊ-

ΐοπί&ίοΓβπι ίοΓίωββ οοιτϊ^βη8

ΐάοα. 3 ΡΙυΐ&Γο1ίβα »η &1 > βοίο^απο βίηί &άάϊΐΆ. άΜί&ί Βοίβ8., ββά νβΛο-

γηπι οοηίοπη»ϋο Ιιίο α Ρίπίακ1β» (ΡρττΗ. 14) ν&1άβ άίβΟΓβραηβ πιίηίπιβ βο1ο£&-

ιϊηπι βαρίί
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τήν πόλιν χατασχεϊν. άδεια γάρ αύτοις πολλή έφαίνετο, τών

'Ρωμαίων περί τούς Ταραντίνους χαΐ περί τόν Πύρρον άσχόλων

8 δντων, πάν&' δσα έβούλοντο πράξαι. προσανέπει&ον δέ αντούς

δτι χαΐ τήν Μεσσήνην ύπό των Μαμερτίνων έχομένην έώρων.

ρ. 690 να οϋτοι γάρ Καμπανοί τε δντες χαΐ φρουρεϊν αύτήν ύπ' Λγα&ο- 5

χλέους των έν Σιχελία δνναστεύοντος ταχ&έντες, σφαγάς τε τών

9 έπιχωρίων έποιήσαντο χαΐ τήν πόλιν χατέσχον. ού μέντοι έχ τον

προφανονς τήν έπιχείρησιν έποιήσαντο' πολύ γάρ ήλαττοΰντο τψ

πλή&ει' άλλ' έπιστολάς δ Λέχιος ώς χαΐ τψ Πύρρψ έπΐ προδο-

σίαν σφών ύπό τινων γεγραμμένας πλάσας ή&ροισε τούς στρα- 10

τιώτας, χαΐ έχείνας τε αύτοις ώς χαΐ έαλωχυίας άνέγνω, χαΐ

προσπαρώξννεν αύτούς είπών οία είχός ήν, άλλως τε χαΐ έσαγ-

γείλαντός τινος έχ χατασχενασμοΰ δτι ναντιχόν τέ τι τον Πύρρον

χατήρχέ πον της χώρας χαΐ ές λόγους τοις προδόταις άφιχνεϊται.

10 οί δέ παρεσχενασμένοι έμεγάλυνον, χαΐ διεβόων προχαταλαβεϊν Ιό

τούς 'Ρηγίνους πρίν τι δεινόν πα&εϊν' άγνοοΰντας δέ τό πρασ-

σόμενον χαλεπώς άντισχεϊν. χαΐ οί μεν ές τάς χαταγωγάς οφων,

οί <5έ ^£ τάς οίχίας έσπηδήσαντες έφόνενσαν πολλούς, πλήν όλί-

γων οϋς δ Λέχιος χαλέσας έπΐ δεϊπνον έσφαξεν.

25. "Οτι Πυρρος τούς των 'Ρωμαίων αίχμαλώτους συχνούς 20

όντας τό μεν πρώτον πεϊσαι έπεχείρησεν έπΐ τήν 'Ρώμην συστρα-

τεΰσαι. ώς δέ ούχ ή&έλησαν, Ισχυρως έ&εράπευσε, μήτε δήσας

τινά μήτ' άλλο τι χαχόν δράσας, ώς χαΐ προιχα αύτούς αποδώ-

σων χαΐ άμαχεί ίί' αύτών τό άστν προσποιησόμενος.

26. "Οτι τψ Πύρρψ ώς ούδέν οί σύμμαχοι συντελέσαι έβού- 25

λοντο, έτράπετο πρός τούς &ησανρούς της Φερρεφάττης δόξαν

πλούτον μεγάλην έχοντας, χαΐ αύτούς συλήσας ές τόν Τάραντα τά

σνλα έπΐ νεών έπεμψε. χαΐ οί τε άν&ρωποι όλίγον πάντες ύπό

χειμώνας έφ&άρησαν, χαΐ τά χρήματα τά τε άνα&ήματα ές τήν
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γην έξέπεσεν. 30

25 Γτ. 40, 23 (ρ. 125 Βοίββ.), 40, 19 Μβί1>. 26 Ργ. 40, 48 (ρ. 137 Βοίββ.),

40, 41 ΜεΙΙ>.

οοά. Ρβ»Λ 4 μανεθϊνων 10 ΐ,&ροιοε (β. βρϊΓ.) 12 προοπαριόξεν (βίο)

12β. ίσαγγείλαντός να, ίσαγγεί\λαντεα 14 άφιχνεϊται, ββί ει ί. γ. 17 χατα·

γο\γάσ 21 την, ββά τ ροβί ϊη8. βί ην ϊ. Γ. 26 φερρεφαττησ (β. αοο.)

βτηβηά. 3 ηροσανέπει&ε όε αύτούς ΒβΙ&βΓ 6 των (ρπαβ)] τον Κβίβ1ίβ

9 προδοσία να 14 χατηρέ να 17 (κν) άντισχεϊν 8ΐπγζ 22 έ&ερά-

πενε 7α

β Οωβίο ϋίοηβ Ργ. 40, 7—53. 247

27. "Οτι τοιαΰτα πράττοντες οί 'Ρωμαϊοι χαΐ έπΐ μεϊζον διαι-

ρούμενοι ούδέπω ύπερεφρόνονν, άλλα Κύιντον Φάβιον βουλεντήν

'Λπολλωνιάταις τοις έν τφ Ιονίψ χόλπψ υπό Κοριν&ίων άποιχι' ρ. 593 να

σ&εϊσιν έξέδωχαν, ότι τινάς πρέσβεις αύτών νβρισεν. ού μέντοι

5 χαΐ έχεϊνοι δεινόν τι έδρασαν αύτόν, άλλά χαΐ έπεαψαν οίχαδε.

28. "Οτι οί 'Ρωμαϊοι έστράτευσαν, άχόλου&ον τβ διανοία σφών ί23*%ΰβρ8<4*2

παρασχενήν ποιησάμενοι, έπΐ Καρχηδόνα. ήγοΰντο δέ αύτόϋν δ 20 β^.Βοί88.

τε 'Ρήγουλος χαΐ Λούχιος, άπ' αρετής προχρι&έντες. δ γάρ 'Ρή-

γουλος έν τοσαύτη πενία ήν, ώστε μήτε τήν άρχήν ραδίως έ.&ε-

10 λήσαι δι αύτήν ύποστήναι, χαΐ τβ γυναιχΐ τοις τε παισίν αύτοΰ

τήν τροφήν έχ τοΰ δημοσίον δίδοσ&αι ψηφισ&ήναι.

29. "Οτι οί 'Ρωμαίοι τόν Κλαύδιο ν, έπειδή πρός τούς Λίγυας

συν&ήχας έποιήσαντο, πόλεμον άράμενον χαΐ αύτούς χειρωσάμε-

νον τό μέν πρώτον, ώς χαΐ έχείνον τό παρασπονδη&έν όλλ' ούχ

15 έαντων αίτίαμα όν, έπεμψαν έχδιδόντες αύτοις, μή προσδεξαμέ-

νων δέ σφων αύτόν έξήλασαν.

30. "Οτι Λημήτριος έχ τε της τοΰ Πίννον έπιτροπεύσεως χαΐ έχ

τοΰ τήν μητέρα αύτοΰ Τρίτενταν της Τεντας άπο&ανούσης γήμαι

έπαρ&είς τοις τε έπιχωρίοις έπαχ&ής ήν χαΐ τά των πλησιοίχων

20 έχαχούργει. χαΐ έδόχει γάρ τβ των 'Ρωμαίων φιλία άποχρώμενος

27 Ργ. 42 (ρ. 141 Βοίβ8.) 28 Ρτ. 43, 19 ί. ί. 20 (ρ. 158 Βοίββ.), 20 ϊ. ί. 21

Μβ11>. 29 Ργ. 45 (ρ. 176 Βοίββ.), 44, 2 Μβ11>. 30 Γτ. 53 (ρ. 187 Βοίββ.),

51 Μβ1Ι>.

οοά. Ρ«γ. 2 Κνίντον Κβίπιαπι.Μ, χνντον (β. αοο.) 3 χοριν 5 αϋ

8 φηγονλοσ (Μβ) 14 πρώτωι έχείνον να, εχίϊνο 15 (αντών να, ΐαντόν

(β. βρϊΓ.) δν να, ον 18 τριτευταν (β. &ιχ.) τίυταα (β. αοο.) 19 έπ-

αχ&εΐσ

εΐηβηά. 18. διαιρούμενοι] αεί αίρόμίνοι ΒβΙΛβΓ (αίρόμενοι β Ζοη. 8, 7, 3

ϊ&ίη οοιηηκ'ΐκί&νοΓαΐ 7α &άη. ρ. 84) 7 (την) παρασχευ'ην να 14 παρααπον-
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όη9εν] παρασπόνδημα δή&εν ΒβΙΛβΓ 15 ΐαντών (το) 7α

εάοΐ). 5 ϊπίμψαν οΐχαδί βο1ο^απί ββί, οί. Ζοη. 8, 7, 3 ί. ί. άπέπΐμψαν οϊ-

χαδε άπα&ή 6 οτι οί 'Ρωμαϊοι έοτράτίυοαν ρΓο χαϊ δια τοΰ&', οηώβο έξίοτρά-

τενοαν ροβί ποιησάμίνοι (νβ. 7) 7 έπΐ Καρχηδόνα αάάίΐΜηβηΐηπι βο1ο^απί ββββ

ροβββ &άη. Βοί88. 12 8. οτι — χΐ<ρωσάμενον] ϋίοηβα ναίάβ οοηΐΓ&χίΐ βί ίίιΓ-

β&νίί, οί. Ζοη. 8, 18, 7 8. (Κλανδιος) τονς Κνρνίονς χαταπλήξας ές λόγονς ηλ&ε,

χαϊ ώς αντοχράτωρ τνγχάνων έαπίίσατο. Ουαρος τών συν&ηχών μη φρον-

τίοας £πολέμηβΐ τοϊς Κνρνίοις, ?ως αντονς έχειρώοατο 12 Λίγυας βο1β{*&Γϋ

βΓΓοΓβπ ι ρΓο Κνρνίονς οοιτ. ΜβΙηβΓ οοϋ Ζοη. 8, 18, 7 13 έποιήοαντο — άράμε-

νον — χαρωσάμίνον] έποιήοατο — άράμενοι — χειρωσάμινοι να αάη. ρ. 84

οοΙΙ. Ζοη., εο1ο£&Γϊηυι, ηϊ ί&11ογ, οοπ'ϊ^βηΒ

248
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άδιχεϊν αντούς, αίσ.&όμενοι τοντο μετεπέμψαντο αύτόν. ώς δέ ούχ

ύπήχουσεν άλλά χαΐ της συμμαχίδος σφών ήπτετο, έστράτευσαν

έπ' αύτόν έν τβ "Ισση όντα.

Εκ. 4ε ϊβηί. 31. "Οτι πρός τβ της φύσεως άρετβ χαΐ παιδεία πολλγ} μέν

Ι3«λ Βο&ε.446 ^οινιχιχβ χατά τό πάτριον πολλτ) δέ χαΐ Έλληνιχβ ήσχητο, χαΐ 5

4 προσέτι χαΐ μαντιχής της διά σπλάγχνων ήπίστατο. τοιοντος οϋν

δή τις τήν ψυχήν γενόμενος άντίρροπον χαΐ τό σώμα, τά μέν

φύσει τά δέ χαΐ διαίτη, παρεσχεύαστο, ώσ&' δσα ένεχειρίζετο,

ρ'αδίως χατεργάζεσ&αι. χονφόν τε γαρ χαΐ έμβρι&ές δτι μάλιστα

αύτό εϊχε, χαΐ διά τοΰτο χαΐ &εϊν χαΐ συνίστασ&αι ίππεύειν τε 10

ρ 594 να άνά χράτος άσφαλώς έδύνατο. χαΐ οϋτε πλή.&ει ποτέ τροφής έβα-

ρύνετο οϋτε ένδεία έχαμνεν, άλλ' έν ΐσω χαΐ τό πλέον χαΐ τό

έλαττον, ώς χαΐ αϋταρχες έχάτερον, έλάμβανεν. ταις (τε') ταλαι-

πωρίαις ΙοχυρΙζετο, χάν ταις άγρυπνίαις έρρώννυτο.

5 Οντως οϋν δή χαΐ τής ψυχής χαΐ τον σώματος έχων τοιφδε 15

τβ τών πραγμάτων διαχειρίσει έπίπαν έχρήτο. τούς τε γάρ πολ-

λούς ές μόνον τό συμφέρον σφίσι πιστούς όρών όντας, αύτός τε

τοντον τόν τρόπον αύτοις προσεφέρετο χαΐ ές έχείνους ταύτόν

νπώπτενεν, ώστε πλεϊστα μέν άπατήσας τινάς χατορ&ώσαι, έλά-

6 χιστα δέ έπιβουλευ&είς σφαλήναι. χαΐ πολέμιον πάν τό πλεον- 20

εχτεϊν δννάμενον χαΐ έν τοις ό&νείοις χαΐ έν τοις όμοφύλοις

όμοίως ήγούμενος, ούχ άνέμενε τοις έργοις τήν διάνοιαν αύτών

έχμαν&άνειν, άλλ' ώς χαΐ βουλομένους σφάς άδιχεϊν δτι έδύναντο

τραχύτατα μετεχειρίζετο, προποιήσαί τέ τι μάλλον ή προ7ΐα&εϊν

άμεινον ήγεϊτο, χαΐ έφ' έαντψ τούς άλλους, άλλ' ούχ έφ' έτέροις 25

7 έαντόν εϊναι ήξίον. τό τε σύμπαν είπεϊν, τβ φύσει των πραγμά-

των, άλλ' ού τοις ές φήμην αύτών εύδοχιμοΰσιν, όσάχις γε μή

χατ' αύτό χαΐ άμφω σννέπιπτε, προσέχειτο. χαΐ μέντοι χαΐ έτίμα
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31 Ει. 54, 3—11 (ρ. 192 Βοϊδβ.), 52, 5—13 Μβ11>.

οοά. Ρα/τ. 1 τον μετεπέμψανιο να, μετεπέμψατο 3 ίαση (β. βρϊΓ.)

6 ηπίατατο 11 έδννατο να, ίδύναντο πλή&ει, 8βά μ ί. Γ. 13 τε

&άά.να 14 έρώννντο 19 πλείστα, ββά ειοτ ϊ. γ. 198. ελάχι\οτα, ββά

&Ιίβπιπι α ί. τ. 23 οτι ίόνναντο Κβίπι&πιβ, ότι έόννατο Ρ (οίε έόννατο να)

28 αύτό να, αντόν

βπιεηά. 6 ηπίατατο] ηπτο Ιι. ϋίηάοτί 14 χαν] χαϊ ΒβΙίΙίβΓ

αΛοα. 1 ροβί αίσ&όμενοι τοντο οπι. οί νπατοι Αίμίλιος IIαύλος χαϊ Μάρ-

χος Λιονιος, οί. Ζοη. 8, 20, 11 4 οτι ρΓο ηδίνατο δε ταν&' οντω πράτ-

τειν, οτι

β Ο&ββίο ϋίοηβ ΕΊ\ 53 — 57, 15. 249

χα&' ύπερβολήν δτον δέοιτο' δούλονς τε γάρ τον τοιούτον τούς

πλείστους ήγεϊτο εϊναι, χαΐ χινδννεύειν έπ' αύτφ χαΐ παρά τό

συμφέρον σφίσιν έ&ελοντάς έώρα. χαΐ διά ταΰτα χαΐ τών χερ- 8

δών χαΐ τών άλλων των ήδίστων αύτός μέν πολλάχις άπείχετο,

5 έχείνοις δέ άφ.&όνως μετεδίδον, χαΐ άπ' αύτον χοινωνούς σφας

χαΐ των πόνων ούχ άχουσίους έχτάτο. χαΐ τούτοις μεν ούχ δπως

Ισοδίαιτος άλλά χαΐ Ισοχίνδννος έγίγνετο, πάν&' δσα άπήτει παρ'

αύτών πρώτος έχπονούμενος' οϋτω γάρ χαΐ έχείνους άπροφασί-

στως χαΐ προ&ύμως, άτε μήτε τοις λόγοις αύτον προσέχοντας,

10 σύμπαντα οί συμπράξειν έπίστενεν' προς δέ δή τούς άλλους

πολλφ τψ φρονήματι άεΐ έχρήτο' ώστε τούς μεν εϋνοιαν αύτον 9

τούς δέ δέος έχ τε τον όμοδιαίτον χαΐ έχ τον ύπέρφρονος παμ-

πλη.9.εϊς έχειν. έξ οϋπερ χαΐ τά μάλιστα τό τε ύπερέχον χωλύειν ρ. 597 να

χαΐ τό ταπεινούμενον έξαίρειν, χαΐ τψ μέν δχνον τψ δέ -&άρσος,

15 έλπίδα (τε χαϊ) άπόγνωσιν ύπέρ των μεγίστων δι έλαχίστον

πάσιν οις έβούλετο έμποιεϊν έδύνατο.

Καΐ δτι ταντ' ούχ άλλως περί αύτον λέγεται άλλ' άλη&ή 10

παραδέδοται, τεχμηριοϊ τά έργα. της τε γάρ Ίβηρίας πολλά διά

βραχέος προσεχτήσατο, χαΐ τόν πόλεμον έχεϊ&εν διά τών Γαλα-

20 των, ούχ δτι ασπόνδων άλλά χαΐ άγνώστων οί των πλείστων όν-

των, ές τήν Ίταλίαν έσήγαγε. τάς τε "Λλπεις πρώτος άν&ρώπων

των ούχ Εύρωπαίων, δσα γε ήμεϊς ΐσμεν, σύν στρατψ διέβη. χαΐ

έπ' αύτήν τήν 'Ρώμην έ7ΐεστράτευσε, τά τε συμμαχιχά αύτής όλί-

γον πάντα, τά μέν βία τά δέ χαΐ πεί&ων, άπέρρηξεν. χαΐ ταΰτα 11

25 μέντοι αύτός χα#' έαντόν άνευ τοΰ χοινοΰ τών Καρχηδονίων χατ-

έπραξεν. ούτε γάρ τήν άρχήν ύπό τών οΐχοι τελών έξεπέμφ.ϊΗ],

ού&' ύστερον μεγάλης τινός βοη&είας παρ' αύτών έτυχε' της γάρ

τοι δόξης της τε ωφελείας ούχ έλάχιστα άπολαύσειν άπ' αύτον

μέλλοντες, μή έγχαταλιπεϊν αύτόν δόξαι μάλλον ή συναίρεσ&αι έν
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30 τινι Ισχυρώς ή&έλησαν.

32. "Οτι Άννίβαλ ήτοι χαριζόμενος τψ Φαβίψ ώς χαΐ έπιτη-

δείψ σφίσιν δντι, ή χαΐ έπΐ διαβολβ αύτου, ούδέν τών προσηχόν-

32 Γτ. 57, 15—17 (ρ. 215 Βοίββ.), 56, 15—17 Μβ11>.

οοά. ΡΗκ 15 {τε χαΐ) βΑΑ. Vα 25 αντόο, ββά αν ί. Γ. 28 άπολαύ-

σειν να, άπολαναιν

εηι&ηά. 9 μήτε τοϊς] μη χενοϊς ν. ΗβπνβΓάβη 13 χωλνειν] χολούειν

Τα 'ι. τα. 28 ώφελίας Βοίβ8., ςηβηι ν. αά ϋίου. 38, 24, 3 31 Άννίβας 7α,

&ηί ϋίοηβπι απί οβΓίβ εο1ο^απηπι οοΓΠ^βη8, οί. βχο. 34 ίη. 36 ϊη. βί ν. Βοίββ. αά

ϋίοη. ίΓ. 57, 4

250 ΒχοβΓρί& άβ νϊΓίηϋηπβ βί νίΐϋβ

των οί χατέδραμεν. χαΐ δια τοΰτ' άντιδόσεως των αίχμαλώτων

τοις 'Ρωμαίοις πρός τούς Καρχηδονίονς, ώσ&' όποτέρων πλείονς

ευρε&ώσιν άπολντρω&ήναί σφας, γενομένης, χαΐ τών 'Ρωμαίων μή

βονλη&έντων αύτούς έχ τοΰ δημοσίον λντρώσασ&αι, τα χωρία δ

16 Φάβιος άποδόμενος τά λύτρα αύτοις έχαρίσατο. χαΐ δια τοΰτο 5

αύτόν ούχ έπανσαν, τφ δέ ίππάρχψ τήν αύτήν οί έξονσίαν έδω-

χαν, ώστ' άμφοτέρονς άμα από της ϊσης άρχειν. χαΐ ό Φάβιος

ούδεμίαν δργήν οϋτε τοις πολίταις οϋτε τφ 'Ρούφψ έσχε' τών τε

γαρ άν.&ρωπίνων πραγμάτων σννεγίνωσχεν αύτοις, χαΐ άγαπητόν

έποιεϊτο εί χαΐ όπωσοΰν περιγένοιντο. τό γαρ χοινόν σώζεσ&αι 10

χαΐ χρατεϊν, όλλ' ούχ αύτός εύδοξεϊν ή&ελεν, τήν τε άρετήν ούχ

ρ. 59β να έν τοις ψηφίσμασιν άλλ' έν τβ έχάστον ψυχβ εϊναι, χαΐ τό χρεϊτ-

τον τό τε χεϊρον ού(χ από) δόγματός τινι άλλ' έχ τής αύτοΰ έχεί-

17 νον έπιστήμης ή άμα&ίας ύπάρχειν νομίζων. ό δέ δή 'Ροΰφος

ούδέ έν τφ πρίν όρ&ώς φρονων τότε δή χαΐ μάλλον έπεφύσητο, 15

χαΐ χατέχειν έαντόν, άτε χαΐ της άπει&αρχίας ά&λον τήν πρός

τόν διχτάτορα ίσομοιρίαν προσλαβών, ούχ έδύνατο, άλλ' ήμέραν

ήξίον παρ' ήμέραν ή χαΐ πλείονς έναλλάξ μόνος άρχειν. ό δέ

Φάβιος φοβη&είς μή τι χαχόν σφας, εί πάσης τής δννάμεως

έγχρατής γένοιτο, έξεργάσαιτο, πρός ούδέτερον αύτφ σννήνεσεν, 20

άλλ' ένείματο τό στράτευμα, ώστε έν δμοίψ τοις ύπάτοις χαΐ

έχείνονς Ιδίαν έχάτερον ίσχύν έχειν. χαΐ παραχρήμα άπεστρατο-

πεδεύσατο, Ινα χαΐ τφ έργω διάδηλος, δτι αύτός χα#' έαντόν

άλλ' ούχ νπό τφ διχτάτορι άρχοι, γένοιτο.

33. "Οτι ό Σχιπίων πυ&όμενός τινας παρασχενάζεσ&αι των 2δ

^Ρωμαίων τήν τε 'Ρώμην έγχαταλιπεϊν χαΐ τήν Ιταλίαν δλην ώς

τών Καρχηδονίων έσομένην, έπέσχεν αύτούς ξιφήρης ές τήν χατά-

λυσιν έν η έχοινολογοΰντο έξαίφνης έσπηδήσας, χαΐ αύτός τε

όμόσας πάντα τά προσήχοντα χαΐ λόγω χαΐ έργω πράξειν, χαΐ
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33 Ργ. 57, 28. 29 (ρ. 224 Βοίβ8.), 56, 30. 31 ΜβΙΙ>.

οοά. Ράτ. 13 ονχ από 7α, οιί| 20 ονδέτεραν (βίο) συνηνεσαν

,,,ο

22 8. απεοτρατοπεδενοατο ΚβίβΙίβ (βί ίΐ& Ζοη. 8, 26, 10), απεστρατοπεδενοαντ

(Ϊ. β. -τος) Ρ, άπεοτρατοπεδενοαντο να 24 διχτα| 28 έξαίφ&ησ

ΐτηεηά. 2 όποτέρων (αν) ΒβΙΛβΓ 6 αντόν (μεν) 7α, β Ζοη. 8, 26, 8

7 6 (μεν) ΒβΙΛβΓ, β Ζοη. 8, 26, 9 9 πραγμάτων (εμπειρος ων) ΒβΗιβΓ

22 παραχρημα (6 'Ρονφος) Μβ11>βΓ β Ζοη. 1.1., ίοΓίαβββ εοΙο^αΓίηηι οοιτϊ^βηβ

εοΙοα. 18 ροβί πλείους ίοΓί&βββ οω. έφεξης, οί. Ζοη. 8, 26, 9

β Οαββίο ϋίοηβ Ιϊ. 57, 15 — 57,32 251

έχείνους όρχώσας ώς παραχρημα άπολονμένονς, άν μή τά πιστά

αύτφ παράσχωνται. χαΐ οί μέν έχ τούτον συμφρονήσαντες πρός 29

τον ϋπατον έγραψαν δτι σώζοιντο' έχεϊνος δέ ές μεν τήν 'Ρώμην

οΰτ' έγραψε παραχρημα, οϋτ' άγγελον άπέστειλεν, ές δέ τό Κανύ-

5 σιον έλ&ών τά τε ένταΰ&α χατεστήσατο, χαΐ τοις πλησιοχώροις

φρονράς ώς έχ τών παρόντων έπεμψε, προσβάλλοντας τε τβ

πόλει Ιππέας άπεχρούσατο. τό τε σύνολον οϋτ ά&υμήσας οϋτε

χαταπτήξας, άλλ' άπ' όρ&ής της διανοίας, ώσπερ μηδενός σφισι

δεινον συμβεβηχότος, πάντα τά πρόσφορα τοις παροΰσι χαΐ έβού-

10 λευσε, χαΐ έπραξεν.

34. "Οτι τούς Νονχερίνονς χα&' όμολογίαν ώστε με&' ένός

Ιματίον έχαστον έχ της πόλεως έχχωρήσαι λαβών Άννίβαλ, έπειδή

έγχρατής αύτών έγένετο, τούς μεν βονλεντάς ές βαλανεϊα άπο-

χλείσας άπέπνιξεν, τοις δέ άλλοις άπελ&εϊν δή&εν δποι βού- ρ. βοι να

15 λοιντο δούς πολλούς χαΐ έχείνων έν τη όδψ έφόνευσεν. ού μέν-

τοι αύτψ έλυσιτέλησε' φοβη&έντες γάρ χαΐ οί λοιποί μή τά δμοια

πά&ωσιν, ού σννέβαινον αύτψ, χαΐ άντεϊχον έφ' δσον έξήρχονν.

35. "Οτι δ Μάρχελλος χαΐ άνδρεία χαΐ σωφροσύνη τη τε

διχαιοσύνη πολλβ έχρήσατο, παρά δέ δή τών αρχομένων ού πάντα

20 άχριβώς ούδέ χαλεπώς άπητει, ούδέ έπιμέλειαν δπως χαΐ έχεϊνοι

τά δέοντα πράττωσιν έποιεϊτο. τοις δέ άμαρτάνονσί τι αύτών

συγγνώμην χατά τό άν&ρώπινον ένεμε, χαΐ ούχ ώργίζετο έτι εί

μή όμοιοι αύτψ είεν.

36. "Οτι έν τβ Νώλη πολλών τούς άλόντας τε έν ταις Κάν-

25 ναις χαΐ άφε&έντας νπό τοΰ Άννίβαλ διά φόβον τε έχόντων ώς

χαΐ τά έχείνον φρονοΰντας χαΐ .&ανατώσαι βουλομένων, άντέστη.

χαΐ μετά τοΰτο τήν ύποψίαν ήν ές αύτούς εϊχεν άποχρυψάμενος,

34 Γτ. 57, 30 (ρ. 227 Βοίβ8.), 56, 32 ΜβΙΙ>. 35 Ργ. 57, 31 (ρ. 227 Βοίβδ.),

56, 33 ΜβΛ. 36 Ργ. 57, 32 (ρ. 227 Βοίββ.), 56, 34 ΜβΙΙ>.
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οοά. Ρείκ 2 παράαχονται 12 ηματίον 14 οποι να, οπη 17 άντ-

ίϊχον, 8βά ντεϊ ί. γ. 23 ομοιοι, 8βά ροβίΓβηιπηι οι ί. Γ. 26 φρονοϋντας

ΚβίβίΣβ, φρονονντων 27 ιίχεν ΚβίβΙίβ, είχον

βηιεηά. 12 Άννίβαλ, οί. &ά ρ. 249,31 13 8. χαταχλείσας Βοίββ. β Ζοη. 9,

2,11 18 σωφροσύν% (διέπρεπε) ρτορ. Βοίββ., ίρββ ΐαηΊβη αάηοίαηβ βοίο^απί

ηαβο β88β 21 όε] τε Βοίββ. 22 έτι] αφίοιν άπηίΐ&ηΐβΓ Ρο1»1ί 25 Άννί-

βον Κβίπιαπιβ, οί. αά ρ. 249, 31 φόβον Κβϊπιαπιβ

βοΖβ0. 15 ροβί έφόνενοεν ραηοα οω., οί. Ζοη. ^ 1. ... έφόνενσε. ουχνοί δ'

ονν αντών χαϊ περιεγένοντο είς νλας προχαταφυγοντες. έχ τούτον δε οι λοι-

ποί φοβφέντες χ. τ. λ.
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οΰτω σφάς μετεχειρίσατο ώστε τά τε έαντοΰ άνελέσ&αι χαΐ χρη-

σιμωτάτους χαΐ τβ πατρίδι χαΐ τοις 'Ρωμαίοις γενέσ&αι.

37. "Οτι ό αύτός Μάρχελλος τών ίππέων τινά των Λενχανών

αΐσ&όμενος έν έρωτι γνναιχός όντα, συνεχώρησεν αύτψ χαΐ έν τψ

στρατοπέδψ αύτήν έχειν, δτι χράτιστα έμάχετο, χαίπερ άπαγο- 5

ρεύσας μηόεμίαν ές τό τάφρευμα γυναϊχα έσιέναι.

38. "Οτι τά αύτά έποίησε χαΐ τοις Νονχερίνοις, πλήν χα&ό-

σον ές φρέατα τούς βουλεντάς χαΐ ούχ ές βαλανεϊα ένέβαλεν.

39. "Οτι ό Φάβιος τούς πολίτας έν ταις πρίν μάχαις ζωγρη-

&έντας τούς μέν άνδρα άντ' άνδρός έχομίσατο, τούς δέ χαΐ χρη- 10

μάτων άπολύσασ&αι συνέ&ετο. μή δεξαμένης δέ της βονλής τό

άνάλωμα, δτι μηδέ τήν λύσιν αύτών συνεπήνεσε, τά τε έαντοΰ

χωρία, ώσπερ εϊπον, άπεχήρυξεν χαΐ έχ της τιμής σφων τά λύτρα

αύτοις έχαρίσατο.

40. "Οτι ό Σχιπίων δ τόν πατέρα τρω&έντα σώσας, ό στρα- 15

τηγός, ήν χαΐ φύσεως άρετβ χράτιστος χαΐ παιδεία λογιμώτατος,

ρ. 602 να τά τε φρόνημα χαΐ τό τής γνώμης χαΐ τό τών λόγων, όπότε γε

χαΐ τούτον έδει, μέγιστον εϊχε, χαΐ αύτό χαΐ έν τοις έργοις ούχ

ήχιστα έβεβαίου, ώστε χαΐ μεγαλόφρων χαΐ μεγαλοπράγμων, ούχ

39 έχ χενον αύχήματος άλλ' έξ έχεγγύον διανοίας, δοχεϊν εϊναι. διά 20

τε οϋν ταΰτα, χαΐ διότι χαΐ τό .&εϊον άχριβώς ήγαλλεν, έχειροτο-

νή&η. ούδέν γάρ οϋτ' οϋν δημόσιον οϋτ' ϊδιον πρίν ές τε τό

Καπιτώλιον άναβήναι χαΐ χρόνον τινά ένδιατρϊψαι ένεχειρίζετο.

χαΐ διά τοΰτο φήμην έλαβεν έχ τον Λιός ές δράχοντα έν τι] (πρός

τήν) μητέρα αύτοΰ συνουσία μεταβαλόντος γεγενήσ&αι. χαί τινας 25

χαΐ έχ τούτον πολλοίς έλπίδας ές αύτόν ένεποίει.

41. "Οτι ό Σχιπίων χαΐ μή έννόμον ήγεμονίας λαβών όνομα

37 Ργ. 57, 33 (ρ. 228 Βοϊδβ.), 56, 35 ΜβΙΙ>. 38 Ρτ. 57, 34 <ρ. 228 Βοίββ ),

56, 36 Μβίη. 39 Εϊ. 57, 35 (ρ. 229 Βοίββ ), 56, 37 Μβίη. 40 Ργ. 57, 38. 39
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(ρ. 240 Βοίββ.), 56, 43. 44 Μβίη. 41 Ρτ. 57, 40 (ρ. 241 Βοϊδβ.), 56, 45 Μβίη.

ωά. Ρ«γ. 1 οντω 7α ί. ω., ον\ 9β. ζωγρι&έντασ 11 δεξαμενης 7α,

δεξαμινοο (β. βχχ.) 15 τρο&έντα 24 τον Τα, τοι 24 β. (πρΐις) &άά. 7α,

(τ^ν) &άά. ΒβΙΛβΓ 25 μεταβαλλόντοσ (βίο) 26 αύτον, οοιτ. ΒβΙΛβΓ

ωά. Όίοη. (Ρηοί. Ιβχ. 8. ν. ηγαλλεν) 21 διότι] ότι

ετηεηά. 1 άν&ελέα&αι ν. ΗβητβΓάβη 9 (τοις) έν ΒβΙΛβΓ 25 γεγεν-

νησθαι ΚβίηιαΓΜ

εάοα. 7 ότι — Νονχερίνοις] βο1β^απί βΓΓοΓβω οογγ. ΒβΙνίίβΓ ρΓο χαϊ βοπηβηβ

τους Άχεράνους, πιοηβηίβ ί&πι 7α αάη. ρ. 65 οοΙ1. Ζοη. 9, 2, 12 15 6 στρα-

τηγός &άά., ΐηπι ςααβάαπι οω., οΐ. Ζοη. 9, 7, 3

β Ο&βδίο ϋίοηβ Γτ. 57, 32 — 57, 48.
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έξ ών έχειροτονή&η, τό στρατόπεδον προσφιλές έποιήσατο, χαΐ

ήσχησεν έξηργηχότας έχ τής άναρχίας χαΐ άνεχτήσατο χατεπτηχό-

τας έχ τ(δν συμφορων, τόν τε Μάρχιον ούχ, οίά πον φιλοΰσιν

οΐ πολλοί, άνεπιτήδειον είργόσατο δτι εύδοχιμηχώς ήν, άλλα χαΐ

5 έν τοις λόγοις ^.αΐ έν τοις έργοις άεΐ έσέμνυνεν χαΐ γαρ ήν οίος

ούχ έχ της τοΰ πέλας διαβολης χαΐ χα.&αιρέσεως άλλ' έχ της

οίχείας άρετής αϋξεσ&αι &έλων. χαΐ διά τοΰτό γε ούχ ήχιστα

τούς στρατιώτας ψχειώσατο.

42. "Οτι στάσεως γενομένης τών στρατιωτων ό Σχιπίων συχνά

10 μέν τοις στρατιώταις διέδωχε, συχνά δέ χαΐ ές τό δημόσιον άπέ-

δειξε. των τε αίχμαλώτων ές τό ναντιχόν χατέταξεν, χαΐ τούς

όμηρονς προιχα πάντας τοις οίχείοις άπέδωχε. χαΐ αύτψ διά

τοΰτο πολλοί μέν δημοι πολλοί δέ χαΐ δννάσται, άλλοι τε χαΐ

Ίνδίβολις χαΐ Μανδόνιος Ίαγερτανοί, προσεχώρησαν. τό τε τ€ίν 43

15 Κελτιβήρων έ&νος πλεϊστόν τε χαΐ Ισχυρότατον τών περιχώρων

δν ώδε προσέ&ετο. παρ&ένον έν τοις αίχμαλώτοις έπιφανη χάλ-

λει λαβών νπωπτεύ&η μέν άλλως έσεσ&αι αύτός έν έρωτι, μα&ών ρ. 605 να

δέ δτι Λλλονχίψ τινί τών έν τέλει Κελτιβήρων ήγγύηται, μετε-

πέμψατό τε αύτόν αύτεπάγγελτος, χαΐ τήν παϊδα αύτψ παρέδωχε

20 μετά των λύτρων άπερ οί προσήχοντες αύτής έχεχομίχεσαν. χάχ

τοΰ έργον τούτον χαΐ έχείνονς χαΐ τούς άλλονς άνηρτήσατο.

43. "Οτι ό Σχιπ.ίων δεινός μεν ήν έν ταις στρατηγίαις, έπιει-

χής δέ έν ταις όμιλίαις, χαΐ ές μέν τούς άν&ισταμένονς αύτψ

φοβερός, ές δέ τούς ύπείχοντας φιλάν&ρωπος. χαΐ προσέτι

25 χαΐ έχ της τοΰ πατρός τοΰ τε &είον δόξης πλεϊστον ές πίστιν

ών έποίει, τψ δοχεϊν άπ' άρετής έχ γένονς άλλ' ούχ έχ τοΰ

προστνχόντος εύδοχιμεϊν, ϊσχνε. τότε δέ χαΐ μάλλον έπί τε τψ

42 Ργ. 57, 42.43 (ρ. 243 Βοίβ8.), 56, 46. 47 ΜβΙΙ>. 43 Ρτ. 57, 48 (ρ. 245
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Βοί8«.), 56, 48 ΜβΙΙ>.

ωά. Ρβ»Γ. 1 έχειροτονί&η 14 ϊνόίβολια (8. βρϊΓ.) ϊαγερτανοί (β. βρϊΓ.)

16 χαλ/.η 18 ήγγύηται βίιιτζ, έγγύηται

αηεηά. 4 είργάσατο] ήγήσατο ΒβίίβΓ 7 &έλειν 8ίητζ 14 Ίνόίβιλις

Όίο νϊ<1βΐπτ 8βπρβίβββ, οί. Βοι88. αά 1. 1. Ίλεργψανοί δΐιιΓΖ 17 αντός]

αντΓ,ς Κβίπιαπιβ β Ζοη. 9, 8, 5

εοΙο<). 9 στάσεως γενομένης] ςηαβάαηι Μο οπιίββα ββββ νϊάίί να αάη. ρ. 86

οο11. Ζοη. 9, 8, 4 20 μετα των λύτρων] αροσεπιδους χαϊ τα. λύτρα ϋίοηβηι

8οΓϊρ«ίϊ8β αάη. Βοίββ. &ά η. 1. οο11. Ζοη. 9, 8, 5 24 αηίβ φιλάν&ρωπος νϊάβΐηΓ

οπιίϋίϋββ χαϊ μάλα, οί. Ζοη. 9, 8, 6
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τάχει της νίχης, χαΐ δτι χαΐ δ Άσδρούβας ές τήν μεσδγειαν άνε-

χώρησεν, μάλιστα δέ δτι χαΐ έ&είασεν, εϊτ' οϋν παρά δαιμονίου

τινός μα&ών εΐτε χατά τυχην, δτι έν τβ τών πολεμίων στρατοπε-

δεύσοιτο, δ χαΐ έγένετο, πάντες μεν αύτόν ώς χαΐ χρείττω σφών

δντα έτίμων, οί δέ "Ιβηρες χαΐ βασιλέα μέγαν ώνόμαζον. 5

44. "Οτι δ Μασινίσσας άλλως μέν έν τοις χρατίστοις άνήρ

ήν, τά τε πολέμια χαΐ τοις βουλεύμασι χαΐ τβ χειρί άριστα έξειρ-

γάζετο, χαΐ ές πίστιν ούχ δτι τών δμοφύλων (άπιστοι [τε] γάρ

ούτοί γε ώς πλή&ει είσ!) άλλά χαΐ τών πάνυ μέγα έπ' αύτβ

φρονούντων προέφερεν. 10

45. "Οτι της Σοφωνίδος ίσχυρώς ήρα Μασινίσσας, ή τό χάλλος

έπιφανές εϊχε (χαΐ γάρ τβ συμμετρία τοΰ σώματος χαΐ τψ άν&ει

της ώρας ήχμαζεν) χαΐ παιδεία πολλβ χαΐ γραμμάτων χαΐ μονσι-

χής ήσχητο' άστεία τε χαΐ αΐμύλος ήν, χαΐ τό σύμπαν οΰτως έπα-

φρόδιτος ώστε χαΐ όφ&εϊσα ή χαΐ άχονσ&εϊσα μόνον πάντα τινά, 15

χαΐ τόν πάνυ δνσέρωτα, χατεργάσασ&αι.

46. "Οτι Λιχίννιος Κράσσος νπό τε έπιειχείας χαΐ χάλλονς

πλούτον τε, άφ' οϋπερ χαΐ πλούσιος έπωνομάσ&η, δτι τε άρχιε-

ρεύς ήν, έμελλεν έν τι[ Ίταλία άχλήρωτος μένειν.

ρ. βοβ να 47. "Οτι τοΰ Πυ&ίον χελεύσαντος τοις 'Ρωμαίοις τψ άρίστψ 20

τών πολιτών έπιτρέψαι τήν &εόν τήν έχ Πεσσινοΰντος χομιζομέ-

νην ές τό άστν, Πούπλιον Σχιπίωνα, παϊδα τοΰ Γναίον τον έν

τβ Ιβηρία τελεντήσαντος δντα, άπάντων προέχριναν χαΐ προετί-

μησαν. αΐτιον δέ δτι άλλως * * * τε χαΐ εύσεβής χαΐ δίχαιος ένο-

μίζετο. δς ταύτην τότε ές τήν πόλιν χαΐ ές τό Παλάτιον μετά 25

τών έπιφανεστάτων γυναιχών άνήγαγεν.

44 Ργ. 57, 50 <ρ. 253 Βοίββ.), 56, 53 Μβ11>. 45 Ργ. 57, 51 (ρ. 253 Βοι88.),

56, 54 ΜβΙΙ>. 46 Ρτ. 57, 52 (ρ. 257 Βοίββ.), 56, 63 ΜβΙΙ>. 47 Ρτ. 57, 61
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(ρ. 258 Βοίβ8.), 56, 64 Μβ11>.

ωά. Ρείτ. 4 χρείττω Βοίββ., χρείττων Ρ, χρείττονα 7α 5 μέγαν

Κβίηι3Γη8 β Ζοη. 9, 8,6, μέγα ώνόμαζον 7α, όνόμαζον, ββί ροβίχβππιπι ο ϊ.Γ.

8 τε άβ1. Κβίβ1ίβ 9 οντοί 7α, οντω πλη&ει, ββά « ϊ. γ. 24 Ιαοηηαηι

α£ηονϊ<; 8ίπγζ

&ηεηά. 6 χράτιοτος ΒβΙΛβΓ 11 Σοφωνίόος] ηοπιβη ϊαπι ϊη ϋίοηίβ οοάί-

οϊΙηιβ οοπΓηρίηπι, οί. Βοίββ. &ά 1.1. τό (τε) ΒβΗίβΓ β Ζοη. 9, 11, 2 21 77ε-

σινοΰντος 7α (πι βο1βί ϋϊο)

βοΙοα. 17—19 οοηίηβίοηίβ Ιπιϊηβ βχοβΓρΐϊ (ςιιαπι ΐοΙΙβΓβ οοη&ίατ ΚηίρβΓ

βοτϊηβηβ: (νπατος) νπό τε — έπωνομάσ&η (άπεόέδειχτο)) βο1ο^»πππι ίρβηηι

πιβΓϊίο &Γ&πβΓβ νϊάβΐίΙΓ Ββ188.

β Οωβίο ϋίοηβ Ετ. 57, 48—57, 77.
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48. "Οτι πυ.&όμενοι τά τών Λοχρών οί 'Ρωμαϊοι, χαΐ νομί-

σαντες αύτά όλιγωρία τοΰ Σχιπίωνος συμβεβηχέναι, χαλεπώς τε

έφερον, χαΐ έβουλεύσαντο εύ&ύς ύπό όργης της τε ήγεμονίας αύτόν

παΰσαι χαΐ έπΐ δίχην άναχαλέσαι, προσπαροξνν&έντες δτι τ$ τε

5 Έλληνιχβ διαίτη έχρητο χαΐ δτι Ιμάτιον άνεβάλλετο, δτι τε ές

παλαίστραν παρέβαλλεν. δτι τε τοις στρατιώταις άρπάζειν τά

των συμμάχων έπιτρέπειν έλέγετο, τόν τε πλονν τόν έπΐ Καρχη-

δόνα διατρίβειν έπίτηδες, δπως έπΐ πλεϊον άρξειεν, ύπωπτεύετο,

μέγιστον δέ, έναγόντων τών άπ' άρχής οί φ.&ονούντων, μεταπέμ-

10 ψασ&αι αύτόν ή&ελον. χαΐ τοντο μέν διά τό πλή&ος μεγάλην

εννοιαν αύτοΰ πρός τάς έλπίδας έχον ούχ έγένετο.

49. "Οτι ό Σχιπίων ναΰν Καρχηδονίαν λαβών άφηχε μηδέν

άδιχήσας, έπειδή έπΐ πρεσβεία πρός αύτόν άφιχνεϊσ&αι έπλά-

σαντο' βδει μέν γαρ δτι έπΐ τβ των έαλωχότων σωτηρία προε-

15 φασίσ&η, προετίμησε δέ της χα&έξεως αύτών τό μηδ' ότιοΰν

διαβλη.&ήναί πως δννάμενον ποιήσαι. τον τε Σύφαχος χαΐ τότε

έτι σνναλλάττοντος αύτούς ώς τόν Σχιπίωνα έχ της Λιβύης χαΐ

τόν Ι,Αννίβαν έχ της Ίταλίας άπαραι, έδέξατο τόν λόγον, ούχ δτι

χαΐ έπίστενέν οί, άλλ' Ινα αύτόν σφήλη.

20 50. "Οτι ήλ&ον οί ^Ρωμαίοι πρός τόν Σχιπίωνα τά τε άλλα

πολλά άγοντες χαΐ τόν Σύφαχα. χαΐ δς Ιδών αύτόν δεδεμένον

ούχ ηνεγχεν, άλλα της τε παρ' αύτψ ξενίσεως μνημονεύσας, χαΐ ρ'να

τά άν-9ρώπεια πα.&ήματα άναλογισάμενος, δτι τε βασιλέα δννά-

μεως ού σμιχράς χαΐ δτι άξιοσπούδαστον χαΐ έαντφ γενόμενον

25 έώρα τότε οίχτρως οϋτως έχοντα, άνεπήδησε μέν έχ τοΰ δίφρον,

χαΐ έλυσέ τε αύτόν χαΐ έδεξιώσατο χαΐ έν &εραπεία πολλΐ} ήγε'

51. Πλεϊστοι δσοι έστρατεύσαντο, ώς πον πολλά έχονσίως

πολλοί ών ούδέν άναγχαζόμενοι δράσειαν ποιοΰσι. τό μέν γάρ
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προσταττόμενόν σφισι ώς χαΐ βίαιον δυσχεραίνουσιν, τό δ' αύ-

30 &αίρετον ώς χαΐ αύτοχράτορες άγαπώσιν.

48 Γτ. 57, 62 (ρ. 258 Βοίββ.), 56, 65 Μβ11>. 49 Ργ. 57, 72 (ρ. 263 Βοίββ.),

56, 75 Μβ11>. 50 Γτ. 57, 73 (ρ. 264 Βοίββ.), 56, 76 ΜβΠ>. 51 Εγ. 57, 77

(ρ. 274 Βοίβ8.), 56, 79 Μβ11>.

ωά. Ρώχ. 2 όλιγορία 8 νποπτινετο 12 ναν 16 πώσ 25 ον-

τως να, ού 26 ροβί ηγε βρ&ϋΠπι ίπηπι ΙϊΗβΓ&ππη

ΐτηβηά. 17 ώς] ωστε Βοίβ8. β Ζοη. 9,12,7 27 β. πολλοί ίχονσίως πολλα

Κβίβ1ίβ 28 ροβί ονδεν αάά. αν ΚβίβΙίβ 29 σφισιν 7α

εάβ9. 20 οι 'Ρωμαϊοι &Αά., οί. Ζοη. 9, 13, 3

256 ΕχοβΓρία άβ νίΓίηΐϊηηβ βί νϋϋβ

52. "Οτι δ Άντίοχος χαΐ οί στρατηγοί αύτοΰ προδιεφ&άρησαν.

τβ τε γαρ άλλη όαστώνη χαΐ έρωτι χόρης τινός ές τε τό άβροδίαι-

τον έξώχειλε, χαΐ άπολέμους χαΐ τούς άλλονς έποίησεν.

53. "Οτι Σέλενχος ό τοΰ Άντιόχον τόν τον 'Λφριχανοΰ υίόν

διαπλέοντα έχ της Ελλάδος λαβών έν &εραπείφ πολλβ έπεποί- 5

ητο. άπολυτρώσαι μέν γάρ χαίτοι τοΰ πατρός αύτον πολλά δεη-

&έντος ούχ ή&έλησεν. ού μέντοι χαΐ χαχόν τι είργάσατο, άλλα

χαΐ τούναντίον Ισχυρώς περιεϊπε. χαΐ τέλος χαίπερ τών σπονδών

άμαρτών άφηχεν άνεν λύτρων.

54. Ότι έφ&όνονν τοις Σχιπίωσι πολλοί, δτι δύο άδελφοι 10

γένους τε χαΐ άρετής (ε$) ήχοντες τά τε άλλα χατέπραξαν ώσπερ

ε'ίρηται, χαΐ έπιχλήσεις τοιαύτας έλαβον, έπεί δτι γε ούδέν ήδί-

χονν δηλοΰται μεν χαΐ τοις είρημένοις, άπεδείχ&η δέ έτι μάλλον

τβ τε τοΰ Άσιατιχοΰ δημεύσει της ούσίας, έν η μηδέν πλέον τών

προϋπαρχόντων οί ευρέ&η, χαί τβ γοΰν Άφριχανοΰ ές Λίτερνον 15

άναχωρήσει χάνταΰ&α μέχρι της τοΰ βίον τελεντής άδεία. τήν

μέν γάρ πρώτην άπήντησε, νομίζων τβ της άρετης άλη&είφ

περιέσεσ.&αι.

55. "Οτι οί 'Ρωμαϊοι της τρυφής της Άσιανής γευσάμενοι,

χαΐ μετά της τών λαφύρων περιονσίας της τε παρά των δπλων 20

ρ.6ίον<ζ έξουσίας έν τοις τών ήττη&έντων χτήμασιν έγχρονίσαντες, [χαΐ]

τήν τε άσωτίαν αύτών διά βραχέος έζήλωσαν, χαΐ τά πάτρια ήίΗ]

ού διά μαχροΰ χατεπάτησαν. οϋτω τό δεινόν τοΰτ' έχεϊ&εν άρξά-

μενον χαΐ ές τό άστν έπεσε.

52 Ργ. 62, 1 (ρ. 286 Βοίββ.), 59, 1 ΜβΙΙ>. 53 ΕΊ'. 62, 2 (ρ. 288 Βοίβ8.),

59, 2 Μβ11>. 54 Ρτ. 63 (ρ. 290 Βοίββ.), 60 Μβίη. 55 Ρτ. 64 <ρ. 292

Βοίββ.), 61 Μβ11>.

βοά. ΡβΜ'. 1 προδιεφ&άρησαν ΒβΙΛβΓ β Ζοη. 9, 19, 5, προσδιεφ&άρησαν

10 τοϊς Σχιπίωσι ΒβΙΛ., τον αχι (βίο) δίω, ββά ν ϊ. γ. 11 εν αάά. 7α
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13 Ειι Τα, έπι (8. αοο.) 15 εν\ρεύ&η (βίο) λιτερνον (β. αοο.) 19 άσινϊ,ο

21 [χαϊ] άβ1. ΚβίβΙίβ 22 βραχεοσ, ββά ο ί. γ.

ωά. ΣΚοη. 5 έπεποίητο] ιϊχε Ζοη. 9, 20, 4

εηιεηά. 2 βς ιε] (αντός) τε ές Κβίβ1ίβ 15 /ονι'] τον Κβίβ^β 22 ε&η

8ίιιΓζ 24 ένέπεαε Κβίβ1ίβ, ίοΓί&βββ βοΙο^απππι οοιτϊ^βηβ

ΐάοα. 1 ό Άντίοχος — προόΊεφ&άρησαν ρΓο αντός τε χαϊ οϊ στρατηγοί

ο'ί τε στρατιάται αντον τάς γνωμας προδιεφ&άρησαν, οί. Ζοη. 9, 19,5 4 8β-

Ιβηοηπι ρΓο ρ&ίΓβ βίηβ Αηΐίοοηο βηηβίίΐηίΐ, οί. Ζοη. 9, 20, 4 βί ν. Βοίββ. &ά η. 1.

Π απήντησε βίο &βδο1πίβ ηβιίΓραΐππι βο1β£&πο άβηβπ αάη. Βοίββ.

β Οαββίο ϋίοηβ Γτ. 62,1 — 66, 3. 257

56. "Οτι ό Γράχχος άλλως μέν έχ τε τον πλή&ονς ήν χαΐ

έδημηγόρει δεινότατα, ού μέντοι χαΐ ώμοιώ&η Κάτωνι, άλλα

χαίπερ παλαιαν τινα τΐρός τους Σχιπίωνας έχ&ραν έχων ούχ

ήνεγχε τό γιγνόμενον, άλλ' νπέρ τοΰ 'Λφριχανοΰ χαΐ άπελογήσατο

5 έρήμην χατηγορη&έντος, δπως τε μηδεμίαν χηλϊδα λάβη διεσπού-

δαστο, τόν τε Άσιατιχόν έχώλυσεν ές τό οϊχημα έμβλη&ήναι. χαΐ

διά ταΰτα αύτφ οί Σχιπίωνες τήν τε έχ&ραν χατέλυσαν χαΐ χηδος

σννήψαν' τήν γαρ &υγατέρα τήν έαντοΰ ό Άφριχανός σννφχισεν.

57. "Οτι δ Περσεύς παντελώς τούς 'Ρωμαίους έχ τής Έλλά-

10 δος έχβαλεϊν ήλπισεν, ττ] δέ πολλ.β χαΐ άχαίρψ φειδωλία χαΐ τβ

δι αύτήν τών συμμάχων δλιγωρία άσ&ενής αϋ&ις έγένετο. έπειδή

γαρ τά τε των 'Ρωμαίων ύπεδίδον χαΐ τα έχείνον έπηύξετο, χατ-

εφρόνησεν ώς ούδέν έτι τών συμμαχιχών δεόμενος, άλλ' ήτοι χαΐ

προιχά οί αύτδίν βοη&ησόντων, ή χαΐ χα&' έαντόν χρατήσων, χαΐ

15 οϋτε τφ Εύμενεϊ οϋτε τφ Γεντίψ τά χρήματα ά νπέσχετο άπέ-'

δωχε, νομίσας οίχείαν αύτούς αίτίαν έχθρας τΐρός 'Ρωμαίονς έχειν.

τούτων τε οϋν χαΐ των Θραχών (ονδέ γάρ ούδ' έχεϊνοι έντελή τόν

μισ.&όν έλάμβανον) άπρο&ύμων γενομένων ές τοσοΰτο α^&ις άπο-

γνώσεως άφίχετο ώστε χαΐ σπονδών δεη&ήναι.

20 58. "Οτι ό Περσεύς έν Σαμο&ρψχη ών έν τψ Ιερφ, χαΐ έξαι-

ττ]&εΐς Εΰανδρόν τινα, γένος μεν Κρήτα, πιστότατον δέ όντα χαΐ

άλλα τε πολλά έαντφ χατά των 'Ρωμαίων ύπονργηχότα χαΐ τήν

τοΰ Εύμενοΰς έπιβουλήν τήν έν τοις άδελφοις γενομένην σνν-

εσχεναχότα, ούχ έζέδωχε, φοβη&είς μή χατείπη δσα αύτφ σννάδει,

25 λά&ρα δέ άποχτείνας διέδωχε λόγον δτι έαντόν προαπεχρήσατο.

56 1>. 65, 1 (ρ. 292 Βοίβ8.), 62 ΜβΙΙ>. 57 Ργ. 66, 1 (ρ. 295 Βοίββ.),

65, 1 Μβί1>. 58 Ργ. 66, 3 (ρ. 298 Βοίβ8.), 65, 3 Μβ1Ι>.

βοά. Ρβντ. 3 τους Σχιπίωνας 7α, \τοναχι 5 χιλί όα (βίο, βί ο βχ αν

οογγ.) διεοπούόαατο 7α, δι α ίαποίδατο 8 συνώχησεν 10 φειδωλεία

Generated on 2013-12-14 09:52 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

12 ίχείνον ΚεϊηιαΓηβ βχ Ζοη. 9, 22,10, εχείνων 15 εύμενεϊ (βίο) 17 έχεϊνοι

7α, εχείνων έντελεϊ 20 οαμοΗράχην 21 ι>6 7α, τε 23 Ενμενούς

βοήρβί εηπι Βοίββ., ευμενονο (β. &οα.) Ρ, Ευμένους 7α νη1£., ν. ϊηίτ& »ά νβ. 15

βί οί. &ά ρ. 232, 7 25 διίδωχε Τα, δέδωχε

εηιβηά. 5 λάβοι Τα 8 (οι) αννψχισιν ΒβΙίΙίβΓ, ίοΓίηβδβ βο1β^απηπι οογ-

Π£βη8 15 Ευμένει 8ΐητζ, ν. &ά νβ. 23 βί οί. Βοίββ. &Α η. 1. νπέσχητο

ΒβΙίΙίβΓ 23 Δελφοϊς 7α 24 έξέδωχε (μεν) ΒβΙΛβΓ β Ζοη. 9, 23, 10

βάοα. 18 ροβί γενομένων ραπο& οπιίβίβββ νϊάβίηι, οί. Ζοη. 9, 22, 11 των

μεν ονν αμβλνν&έντων τό πριΊθνμον, των δε χαΐ τέλεον αντόν έχλιπόντων,

τοσοντον άηέγνω χτλ.

Οοηϋ&ηϋηίβοίιβ ΕχοοΓρίβ II. 2. 17

258

ΕχοβΓρί& άβ νϊΓίηίί1ηιβ βί νίΐίίβ

ρ. 613 να οί δέ συνόντες οί φοβη&έντες τήν άπιστίαν αύτοΰ χαΐ τήν μιαι-

φονίαν με&ίστασ&αι ήρξαντο.

59. "Οτι ό Περσεύς έ&ελοντής εύρέ&η, χαΐ αύτόν ές τήν Άμ-

φίπολιν άχ&έντα ό Πανλος ούδέν οϋτε έργω οϋτε λόγω δεινόν

έδρασεν, άλλά χαΐ προσιόντι οί νπαναστάς τά τε άλλα έδεξιώ- 5

σατο χαΐ όμόσιτον έποιήσατο, Λ τε [έν] φυλαχβ άδέσμψ χαΐ έν

&εραπεία πολλβ ήγε.

60. "Οτι ό Πανλος ού στρατηγήσαι μόνον ήν άγα&ός άλλά

χαΐ χρημάτων άδωρότατος. τεχμήριον δέ' δεύτερον τότε νπατεύ-

σας χαΐ λαφύρων άμυ&ήτων χρατήσας έν τοσαύτη πενία διεβίω 10

ώστε χαλεπώς τβ γυναιχΐ αύτοΰ τήν προίχα τελεντήσαντος άπο-

2 δο&ήναι. τοιοντος μεν οϋν ήν χαΐ τοιαΰτα έπραξεν' τοΰτο δέ

μόνον ώσπερ τινά χηλϊδα έν τψ τούτον βίψ προστετρϊφ&αι νομί-

ζουσι, τό διαρπάσαι τοις στρατιώταις τά χρήματα * * *, τ άλλα

ούχ άμοιρον χαρίτων άνδρα γενόμενον, χαΐ μέτριον μεν έν ταΐς 15

εύπραγίαις, εύτυχέστατον δέ άμα χαΐ εύβουλότατον έν τοις πολε-

μίοις όφ&έντα. μαρτύριον δέ τό μήτε προς τόν Περσέα ύπέρογ-

χον χαΐ άλαζόνα δειχ&ήναι, μήτε τόν πρός αύτόν πόλεμον χαχώς

χαΐ άπροβούλως άγωνίσασ&αι.

61. "Οτι οϋτος άριστος μέν ήν έχ πλείονος τό δέον έχφρον- 20

τίσαι, άριστος δέ χαΐ έχ τον παραχρήμα τό χατεπεϊγον έρεννήσαι,

έν τε τψ προσήχοντι χαιρφ έχατέρψ αύτων χρήσασ&αι ήν, τά τε

πραχτέα έν τφ &αρσοΰντι διεσχόπει, χαΐ τήν διαχείρισιν αύτών

ώς χαΐ δεδιώς έποιεϊτο. δ&ενπερ τβ τοΰ λογισμον άδεεϊ δια-

σχέψει πάντα άχριβως τά χα&ήχοντα ένενόει, χαΐ τβ περί τοΰ 25

5 άστα&μήτον φροντίδι άσφαλώς αύτά έπραττε. χαΐ διά τοΰτ' εϊ

ποτε χαΐ ές άπροβουλίας άνάγχην, οία έν τε τοις τοΰ πολέμον

59 Ργ. 66, 4 (ρ. 299 Βοίββ.), 65, 4 Μβίη. 60 Ργ. 67 (ρ. 3θ0 Βοίββ.),
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66 ΜβΙ1>. 61 Ργ. 70, 4—9 (ρ. 309 Βοίββ.), 69, 1—6 ΜβΙΒ.

οοά. Ράτ. 5 έδεξιωαάτω 6 έποι\ησάτω [έν] άβ1. 7α 9 άδορω-

τατοσ 13 χιλίδα 20 περί αχιπίωνος τον άφριχανον ίη πιαγ£., πηάβ Σχι-

πίων ο Άφριχανός ρΓο οντος 7α 23 διαχειρησιν (β. &οο.) 24 έποιητο

εηιεηά. 13 έν ά&ταη. ΚβίβκΐΒ 14 ···] έπαρίψαι &Αά. 7α, ρΙηΓα βχοΪ-

άίβ8β (τα των 'Ηπειρωτών έηιτρέψαι νβί ίαίβ ςηίά) ρηί»ί Βοϊδβ. 22 ην

άαπιη. 8ίπγζ, (ιχανος) ην νβΙ ων Βοίβ8., δεινός Ρο1&Ιί

εάοα. 1 β. ροβί μιαιφονίαν οπιίβίβββ νίάβίιιΓ ον γαρ αγνόησαν το γενόμε-

νον, οί. Ζοη. 9, 23, 10

β Ο&88ϊ0 βίοηβ Γτ. 66, 3 — 73, 1 259

παραλόγοις χαΐ έν ταις της τύχης ρΌπαις συμβαίνειν εϊω&ε,

προήχ&η, ούδέ τότε τών προσηχόντων ήμάρτανεν. υπό γάρ τοΰ ρ. 614 να

έ&ονς, τοΰ τε τβ ψυχβ πρός μηδέν άλογίστως χρήσ&αι, ούδέ ές

τήν τοΰ έξαπιναίον προσχοπήν άπαράσχευος ήν, άλλά χαΐ τοις

5 αΙφνιδίοις ύπό τον μηδέποτε άτρεμίζειν ώς χαΐ έχ πολλοΰ αύτά

προνενοηχώς έχρήτο. τολμητής τε έχ τούτων, έν οίς έπεπιστεύχει 6

όρ&ώς έχειν, χαΐ χινδννεντής έν οις έ&άρσει ίσχυρως έγίγνετο'

χαΐ γάρ τό σώμα ϊσα τοις πάνυ τών στρατιωτών έρρωτο. χαΐ

δια τοΰτο χαΐ τά μάλιστα άν τις αύτοΰ &ανμάσειε. προεβούλευέ

10 τε τά χράτιστα ώς χαΐ έτέροις έπιτάξων, χαΐ έν τψ έργω αύτά

ώς χαΐ άφ' έτέρων χεχελευσμένα έχειρούργει. τβ τε οϋν άλλη 7

άρεττ) άσφαλής ήν, χαΐ τήν πιστότητα ούχ δπως πρός τούς πολί-

τας τούς τε χρωμένους οί, άλλά χαΐ πρός τό ό-9νεϊον τό τε πολε-

μιώτατον άχριβή έχέχτητο. χαΐ αύτψ χατά τοΰτο πολλοί μεν

15 ίδιώται πολλαΐ δέ χαΐ πόλεις προσεχώρησαν. άτε γάρ μηδέν 8

άλογίστως μηδέ έξ όργής ή χαΐ δέονς ποιών ή χαΐ λέγων, άλλ'

έχ τοΰ βεβαίον τών λογισμών πρός πάντα τά χαίρια έτοιμος ών,

χαΐ τά άν&ρώπινα ίχανώς έχλογιζόμενος, χαΐ μήτε τι άνέλπιστον

ποιούμενος χαΐ πάντα πρός τήν τών πραγμάτων φύσιν προ-

20 διασχοπών, ρ'φστά τε τά πραχτέα πρίν χαΐ δεη&ήναι αύτών έπε-

νόει, χαΐ ές βεβαιότητα αύτοις έχρήτο. τοιγαροΰν μόνος άν&ρώ- 9

πων ή χαΐ μάλιστα διά τε ταντα χαΐ διά τήν μετριότητα τήν τε

έπιείχειαν οϋτε ύπό τών όμοτίμων ού'&' νπό τινος έφ&ονή&η.

ΐσος μέν γάρ τοις ύποδεεστέροις, ούχ άμείνων δέ τών όμοίων,

25 άσ&ενέστερος δέ τών μειζόνων άξιών εϊναι, χρείττων χαΐ τοΰ

φ&όνον τοΰ μόνον τούς άρίστονς άνδρας λυμαινομένον έγένετο.

62. "Οτι Ούιρία&ος άνήρ Λυσιτανός άφανέστατος μέν γένος,

ώς γέ τισι δοχεϊ, ών, περιβοητότατα δέ ταις πράξεσι χρησάμε-

62 Ργ. 73 (ρ. 321 Βοίββ.)
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βοά'. Ρατ. 1 β. αυμβαίνειν εΙαί&ει προήχ&η να, εϊω&ε ρπ> εΙώ&ει Κβϊπιαπι8,

ΙίίίβΓΟβ ίη ίβχίη ρηηοίίβ ηοΐ&ΐ&β ηηηο βν&ηπβππιί 4 την Κβίβ&β, τι ροβί

τον ίΓββ ΙίΐίβΓ&β βπιβ»β δ αίφνιδίοις 7ο, αΙδενιόίοιο άρτεμίζειν 12 πιοτό-

τιτα 15 ηδιώ\ται (8. βρίτ.) 21 βεβαιώτητα 23 οντε 7α, ονδε (β. &οο.)

27 ονρία&οο (βίο) άφανέοτατον, οογγ. 7α 28 περβοτμότατα

αηεηά. 3 τνχ% ΒβΜιβΓ 4 προσβολήν ΒβΙίΙίβΓ 9 ροβί τοντο &άά. ο

ΒβίίβΓ (νϊΓ^ηΙα ρΓο ρπηοίο ροβί θ.αυμάαειε ροβίΐ&) 11 άφ'] νφ' ΒβΙίΒίβΓ

23 νπό τίνος] ύπό (τών έλαττόνων) τινός Κβίβ1ίβ, βίί»πι &1ϊα ίη βηηάβπι ββη-

βηιπ ρτοροηεηβ 26 μόνον ον ΡοΙαΚ

Π*
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νος, ληστής τε γάρ έχ ποιμένος, χαΐ μετά τοντο χαΐ στρατηγός.

έπεφύχει γάρ χαΐ ήσχητο τάχιστος μέν διώξαί τε χαΐ φυγεϊν,

2 ίσχυρότατος δέ έν σταδία μάχη είναι' χαΐ τήν τε τροφήν τήν αεί

ρ. 617 να παροΰσαν χαΐ τό ποτόν τό προστνχόν ήδιστα έλάμβανεν, νπαί-

&ριος τε τον πλείω τον βίον χρόνον διητάτο, χαΐ ταις αύτοφυέσι 5

στρωμναις ήρχεϊτο. χαΐ διά ταΰτα παντός μέν χαύματος παντός

δέ ψύχονς χρείσσων ήν, χαΐ οϋ&' υπό λιμοΰ ποτε έπόνησεν

ού&' νπό άλλης τινός άχηδίας έταλαιπώρησεν, άτε χαΐ πάν-

των τών άναγχαίων έχ τών άεΐ παρόντων ώς χαΐ άρίστων άπο-

3 λαύων ίχανώτατα. τοιούτον <5' αύτψ τον σώματος χαΐ έχ της 10

φύσεως χαΐ έχ της άσχήσεως δντος, πολύ ταις της ψυχής

άρεταις ύπερέφερε. ταχύς μέν γάρ πάν τό δέον έχνοήσαι χαΐ

ποιήσαι ήν. τό τε γάρ πραχτέον άμα έγίγνωσχε, χαΐ τόν χαι-

ρόν αύτον ήπίστατο. δεινός γάρ τά τε έμφανέστατα άγνοεϊν,

χαΐ τά άφανέστατα είδέναι προσποιήσασ&αι. πρός δ' έτι χαΐ 15

στρατηγός χαΐ ύπηρέτης αύτός έαντοΰ ές πάντα όμοίως γιγνό-

μενος οϋτε ταπεινός οϋτε έπαχ&ής έωράτο, όλλ' οντω πρός

τε τήν τοΰ γένονς άσ.&ένειαν χαΐ πρός τήν τϊ\ς Ισχύος άξίωσιν

έχέχρατο ώστε μήτε χείρων τινός μήτε χρείσσων δοχεϊν εϊναι. τό

τε σύμπαν είπεϊν, οϋτε πλεονεξίας οϋτε δνναστείας ή χαΐ όργής 20

ένεχα τόν πόλεμον, άλλά δι' αύτά τά έργα αύτοΰ έποιεϊτο, χάχ

τούτον τά μάλιστα χαΐ φιλοπόλεμος χαΐ εύπόλεμος έλογίσ&η.

63. Οτι ό Κλαύδιος ό συνάρχων Μετέλλου, πρός τε τό γένος

ώγχωμένος χαΐ τψ Μετέλλψ φ&ονών, έτνχεν έν τη Ιταλία λαχών

άρχειν, χαΐ πολέμιον ούδέν άποδεδειγμένον εϊχε, χαΐ έπι&υμησε 25

πάντως τινά έπινιχίων πρόφασιν λαβεϊν, χαΐ Συλάσσονς Γαλάτας

μή έγχαλονμένονς τι έξεπολέμωσε τοις 'Ρωμαίοις. έπέμφ&η γάρ

ώς συμβιβάσων αύτούς τοις όμοχώροις περί τοΰ ύδατος τοΰ ές

τά χρυσεϊα άναγχαίον διαφερομένοις αύτοις, χαΐ τήν τε χώραν
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63 Εγ. 74, 1 (ρ. 322 Βοίββ.)

οοά. Ρβ»Γ. 2 διώξαί τε Ρα, διωξετε (β. αοο.) 4 8. νπε&ριοσ (β. βχχ.)

7 χρειααον (β. αοο.) βχ χρειοοων, ηί νϊά., οοπ. 8 άχηδίασ 10 ϊχανό-

τατα (β. βρϊΓ.) 11 ταϊς 7α, £α 13 τχραχταίον 18 άξίωσι 21 έποι-

εϊτο, 8βά ει ϊ. γ. 23 γένος 7α, γεγονώσ 27 έπέαφ&η, ββά θ. ροβί ϊηβ.

29 Αιαφερομένοις αντοϊς ΚπϊρβΓ, διαφερομένονσ αντονσ Ρ, διαφερομένους [αν-

τους] 7α

βηιεηά. 1 γάρ] γέγονεν Κβίβίίβ, βο1ο^απππι οοιτϊ^βηβ 8 αηδίας 7α

12 έννοησαι 8ΐηπ, έπινοήσαι Βοίββ. 14 γάρ] όε Κβίβ1ίβ 22 έλογίσ&η] ένο-

μίσ&η Ρο1&1ί, ίοΓίΑβββ βο1ο£&πυπι οοιτϊβ.βηβ 26 Σαλάσσους Κβίπί&πιβ

β 0&88ϊ0 ϋίοηβ Γτ. 73, 1 — 77

261

αύτών πάσαν χατέδραμεν. έπεμψαν δέ αύτφ οΐ 'Ρωμαϊοι έχ τών

δέχα Ιερέων δύο.

64. "Οτι Κλαύδιος, εί χαΐ τά μάλιστα άχριβώς ήπίστατο δτι

ούχ ένενιχήχει, όλλ' οϋν χαΐ τότε τοσαϋτη ύπερηφανία έχρήσατο

5 ώσ&' ύπέρ μέν τών έπινιχίων μηδένα λόγον μήτε έν τβ βουλβ ρ. 618 να

μήτε έν τψ δήμψ ποιήσασ&αι, χα&άπερ δέ νπαρχόντων οί πάν-

τως αύτών χάν μηδείς ψηφίσηται, τά ές αύτά [αύτά] άναλώματα

αίτησα ι.

65. "Οτι Κλαύδιος χαΐ ό Άφριχανός παμπλη&ές άλλήλων τοις

10 τρόποις ές πάντα διέφερον. ό μέν γαρ έπί τε τό σωφρονέστα-

τον χαΐ μετά άχριβείας, μηδενός μηδέν προτιμών, 'ήρξεν, χαΐ

7ΐολλούς μέν έχ της βονλής πολλούς δέ χαΐ έχ τών Ιππέων τών

τε άλλων ώς έχάστους εϋ&ννεν' ό δέ δή Μόμμιος πρός τε τό

δημοτιχώτερον χαΐ πρός τό άν&ρωπινώτερον οϋτ' αύτός τινι χη-

15 λϊδα προσέ&ηχε, χαΐ συχνά των ύπ' έχείνον πραχ&έντων, δσα γβ

χαΐ ένεδέχετο, χατέλυσεν. ές τοσοντον γάρ έπιειχείας φύσει προ-

ήχων ήν ώστε χαι τψ Λονχούλλω χρήσαί τε άγάλματα πρός τήν

τοΰ Τυχαίον, δ έχ τοΰ Ίβηριχοΰ πολέμον χατεσχεύασε, χα&ιέρω-

σιν, χαΐ μή βονλη&έντος αύτά ώς χαΐ ίερά έχ της άνα&έσεως γε-

20 γονότα άποδοΰναι μηδεμίαν όργήν ποιήσασ&αι, άλλ' έπΐ τφ έχεί-

νον όνόματι τά έαντοΰ λάφυρα περιιδεϊν άναχείμενα.

66. "Οτι πολλά χαΐ έσφάλη χαΐ αίσχύνην δεινήν ώφλεν' πο-

ταμόν γάρ τινα διά της τών Νονμαντίνων χώρας ρ'έοντα βονλη-

&εΐς έχ της άρχαίας διεξόδον παρατρέψαι, έπΐ δέ τούς άγρούς

25 αύτών έφεϊναι, τοΰτο μέν Ισχυρώς πονη&είς έξειργάσατο, πολλούς

δέ στρατιώτας άποβαλών οϋτε τοις 'Ρωμαίοις όφελος έχ της παρ-

εχτροπής * * * γενέσ&αι ούτε έχείνοις βλάβος.

64 ΪΊ'. 74, 2 (ρ. 322 Βοίββ.) 65 Ργ. 76 (ρ. 322 Βοίββ.), 75 Μβ11>.
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66 Ρτ. 77 (ρ. 323 Βοίββ.), 76 Μβ11>.

ωά. Ρ«Γ. 2 δύω 3 εί ϊ. Γ. 4 νπεριφανία 7 [αντα] άβί. 7α

12 ϊππέων 7α, ι 14 8. χιλίδα 21 ονόματι 7α, όν 22 η πομ\πηον

(οογγ. βχ πομπίον) ϊη πι&Γ£. 24 παρατρέψαι 7α, παραατρίψαι 25 εφήναι

(β. βρϊΓ.) έξηργάσατο

βτηβηά. 27 · · ·] ^ποίησι) Κβίβ1ίβ (ςηοά βί ροβί βλάβος άβπίηπ ι ϊηίβπίβββ

βί&ίααβ, ϊηβυρβΓ ϊηβηίίϊνηπι άββϊάβπιπ &άη. Βοίββ.), αΗνΙϋ: 7α ϊη νβΓβίοηβ

βάοι). 1 ροβί χατέδραμιν Ι&οηηαπι βΐ&ΐηίΐ ΒβΙΛβΓ βοΙο^Μϊο, ηί ί»ΙΙοΓ, ϊπι-

ρηίαηάαπ 9 Κλανδιος βιτοΓβ ροβηϊί ρΓο Μόμμιος (φιοά άβά'ιΐ 7α) 22 ρπαβ

Χαϊ ββ1β£&Γϋ 688β ρΠί&ί Βοίββ.
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67. "Οτι Καπίων τούς μέν πολεμίονς ούδέν δ τι χαΐ άξιον

είπεϊν, τούς δέ οίχείονς πολλά χαΐ δεινά έδρασεν, ώστε χαΐ χιν-

δννεΰσαι ύπ' αύτών άπολέσ&αι. χαλεπώς τε γάρ αύτοΰ χαΐ τρα-

χέως τοις τε άλλοις χαΐ μάλιστα τοις ίππεΰσι χρωμένου, πολλοί

πολλά χαΐ άτοπα ταις νυξίν δτι μάλιστα διέσχωπτον χαΐ διε- 5

ρ. 621 να .&ρόονν, χαΐ έφ' δσον γε έχεϊνος διά τοΰτ' ήγανάχτει, έπΐ πλεϊον

2 έτώ&αζον, δπως έξοργίζοιτο. ώς οϋν τό πραττόμενον ένδηλον

ήν, ύπεύΒννος δέ ούδείς εύρίσχετο, ύποτοπήσας νπό τών ίππέων

αύτό γίγνεσ&αι, χαΐ ές ούδένα τρέψαι δννη.&είς τήν αίτίαν, πάσιν

αύτοις τήν όργήν έφερεν, χαΐ έχέλευσεν αύτούς χ' όντας τόν πο- 10

ταμόν, παρ ψ έστρατοπεδεύοντο, μετά μόνων ίπποχόμων διαβή-

ναι, χαΐ έχ τοΰ όρονς έφ' ψ ό Ούιρία&ος ηύλίζετο ξνλίσασ&αι.

προύπτον δέ δή τον χινδύνον πάσιν όντος, οί χιλίυρχοι χαΐ οί

3 νποστράτηγοι έδέοντο αύτοΰ μή άπολέσαι σφάς. οί δέ ίππής

δλίγον έπισχόντες ώς χαΐ έχείνων αύτοΰ άχούσοντος, έπειδή μηδέν 15

ένεδίδον, ίχετεΰσαι μέν αύτόν άπηξίωσαν, οϋπέρ πον χαΐ τά μά-

λιστα έγλίχετο, διολέσ.&αι δέ μάλλον ή τι έπιειχές φ&έγξασ&αι

πρός αύτόν έλόμενοι ώρμησαν έπΐ τό τεταγμένον χαΐ αύτοις τό

τε τών συμμάχων ίππιχόν χαΐ άλλοι έ&ελονταΐ σννεξήλ&ον. χαΐ

τόν τε ποταμόν διέβησαν, χαΐ τήν ΰλην ταμόντες περί τό στρα- 20

τηγεϊον αύτοΰ παρενέβαλον ώς χαΐ χαταπρήσοντες αύτόν. χάν

χατεχαύ&η, εί μή προεξέφυγεν.

68. "Οτι ό Κλαύδιος πολλά άν χαΐ άτοπα ύπό τραχύτητος

είργάσατο, εί μήπερ ό συνάρχων αύτοΰ Κύιντος έχώλυσεν. έπιει-

χής γάρ ών χαΐ έναντιωτάτην αύτψ φύσιν έχων όργτ] μέν ούδέν 25

οί άντέπραξεν, ένδιδούς δέ πη χαΐ πραως πως αύτψ χρώμενος

οϋτως αύτόν μετεχειρίσατο ώστε έλάχιστα πιχράνασ&αι.

69. "Οτι ό Φρούριος έξήγαγεν έν τοις ύποστρατήγοις τόν
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Πομπήιον χαΐ τόν Μέτελλον, χαίπερ χαΐ έαντφ χαΐ άλλήλοις

67 Ργ. 78 (ρ. 323 Βοίββ.), 77 ΜβΙΙ>. 68 Ρτ. 81 (ρ. 325 Βοϊδβ.), 80 ΜβΙΙ>.

69 Εγ. 82 (ρ. 326 Βοίββ.), 81 ΜβΙΙ>.

ωά. Ρβί7'. 1 χαπίων ίη ίβχίπ β* ϊα μ&γ^. πολεμίονς Vα, πολέμονσ

8 ίποτοπήοας να, νπο\τοτοήσασ ιππέων να,? 12 έφ' ψ 7α, έφό

13 προπτον 14 ίππής Βοίββ., ι (βίο) Ρ, Ιππεϊς να 15 έπειδη Υα, έπείόε

27 μετεχειρήσατο 29 πόμπιον

βίηβηα'. 1 Οαβρίο: Τα ίη νβΓβίοηβ 11 μάνων (των) Κβίβ^β 20 τσόν-

τες I. ϋίηάοΓί 20 β. στρατηγών 8ίητζ 28 Φοΰριος να, οί. ρ. 271,1. 272,17

β Ο»βδίο ϋίοηβ Ργ. 78, 1 — 83, 5. 263

έχ&ρούς όντας, δπως ώς χαΐ μέγα τι πράξων τόν τε έλεγχον τών

έργων άχριβή δι αύτών ποιήσηται, χαΐ τήν μαρτυρίαν τής άρετής

χαΐ παρά άχόντων σφών λάβη.

70. "Οτι δ Γράχχος δ Τιβέριος έτάραξε τά τών 'Ρωμαίων,

5 χαίπερ χαΐ γένονς ές τά πρώτα πρός τόν πάππον τόν Άφριχα-

νόν άνήχων, χαΐ φύσει άξία αύτοΰ χρώμενος, τά τε της παιδείας

έργα έν τοις μάλιστα άσχήσας, χαΐ φρόνημα μέγα έχων. δσψ γάρ ρ 622 Κα

πλείω χαΐ ίσχυρότερα ταΰτα έχέχτητο, μάλλον ές τε φιλοτιμίαν

άπ' αύτών προήχ&η, χαΐ έπειδή άπαξ έξω τοΰ βελτίστον παρε-

10 τράπη, χαΐ άχων ές τό χάχιστον έξώχειλε. έπειδή γάρ αύτψ 2

τά των Νονμαντίνων έπινίχια άπεψηφίσ&η, χαΐ αυτός, τιμη&ή-

σεσ&αι πρότερον άτε χαΐ πρντανεύσας αντά έλπίσας, ούχ δπως

τοιούτον τινός έτνχεν, άλλά χαΐ προσεχινδύνευσεν έχδο&ήναι, έγνω

χαΐ τά πράγματα ούχ άπ' άρετής ούδέ έπ' άλη&είας, άλλ' ώς

15 πον χαΐ έτνχεν, έξεταζόμενα. ταύτην μέν τήν δδόν τής δόξης ώς 3

ούχ άσφαλή άφήχε, τρόπον δέ τινα πρωτεΰσαι πάντως έπι&υμή-

σας, χαΐ τοΰτο διά τοΰ δμίλον μάλλον ή τής βονλής έξεργάσεσ&αι

προσδοχήσας, έχείνψ προσέ&ετο.

71. "Οτι Μάρχος Όχτάονιος τψ Γράχχψ διά φιλονειχίαν συγ-

20 γενιχήν έχών άντηγωνίζετο. χαΐ έχ τούτον ούδέν μέτριον έπράττετο,

άλλ' άντιφιλονειχοΰντες περιγενέσ&αι μάλλον άλλήλων ή τό χοινόν

ώφελήσαι, πολλά μέν χαΐ βίαια, ώσπερ έν δνναστεία τινί άλλ'

ού δημοχρατία, έπραξαν, πολλά δέ χαΐ άτοπα, ώσπερ έν πολέμψ

τινί άλλ' ούχ εΙρήνη, έπα&ον. τοΰτο μέν γάρ εις πρός ένα, τοΰτο 5

25 δέ πολλοί χατά στάσεις, λοιδορίας τε έπαχ&εϊς χαΐ μάχας, ούχ

δτι χατά τήν άλλην πόλιν άλλά χαΐ έν αύτψ τψ βονλεντηρίψ τβ

70 Ργ. 83,1—3 (ρ. 327 Βοίδβ.), 82, 1—3 Μβ11>. 71 Ργ. 83, 4—6 (ρ. 327

Βοίββ.), 82, 4—6 Μβ11>.

βοά'. Ρβντ. 1 εΊ,ΐγχον των 7α, έλεγχόντων 8 ίαχνρωτερα έχέχτητο
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τ'

Τα, έχέχτηντο 11 νονμαν 16 ασφαλή, ββά ή Ί. Γ. 17 ίξεργάσεσ&αι

1.. Ώίηάοτί, έξεργάσασ&αι 19 ό χχασνΐοο 20 άντιγωνίζετο 21 αντι-

φιλονιχονντεα

βηιβηά. 10 έξώχειλεν 7α 14 έη] άπ' 7α 20 Ιχών] έχ9ρος ων ΚβίβΙίε

25 στάσεις] ανατάσεις ΚβίβΙίβ

εοΙοα. 10 β. έπειόη — άπεφηφίσ&η] &\> βοΙο^&πο ϋίοηβπι, οηίιιδ νβΛ» οογ-

πτρία ίοΓίαβββ ββββηί, πιαίβ ίηίβ1ίβοίηπι β88β αάηοίαί Βοίββ., ςηί ϋίοηβπι ρΓο νοοβ

έπινίχια ίβ,πι νβίββίο αάη. ρ. 87 βυ8ρβοίΑ βοπρβίβββ ρηίαί σπονδαΐ νβ1 ΐ&Ιβ ςπϊο!.

Ρτο αντω Τα 1. ί Ανλω, ΠβϊπϋΓα8 νπάτψ νβΙ τω νπάτψ
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τε έχχλησία έποιοΰντο. τβ μεν γάρ προφάσει τβ τοΰ νόμον χρώ-

μενοι, τψ δέ έργω χαΐ ές τά άλλα πάντα διασπευδόμενοι, ώστε

6 έν μηδενί άλλήλων έλαττονσ.&αι. χάχ τούτον οντ' άλλο τι τών

εί&ισμένων έν χόσμφ συνέβαινεν οϋ&' αΐ άρχαΐ τά νενομισμένα

έπρασσον, τά δέ διχαστήρια έπέπαντο χαΐ συμβόλαιον ούδέν έγί- 5

γνετο, άλλ' ή τε ταραχή χαΐ ή άχρισία πανταχοΰ πολλή ήν χαΐ

όνομα πόλεως έφερον, στρατοπέδον δέ ούδέν άπεϊχον.

72. "Οτι ό Γράχχος τοις στρατευομένοις έχ τον όμίλον νόμονς

τινάς έπιχουροΰντας έγραφε, χαΐ τά διχαστήρια άπό της βονλής

ρ. 625 να έπΐ τούς ίππέας μετήγε, φϋρων χαΐ ταράσσων πάντα τά χα&ε- 10

8 στηχότα, δπως έχ γε τούτον άσφαλείας τινός έπιλάβηται. χαΐ

ώς ούδέν ούδέ ένταΰ&α αύτψ προεχώρει, άλλά χαΐ έπ' έξόδψ τής

άρχής ήν χαΐ έμελλεν απαλλαγείς αύτής αύτίχα τοις έχ&ροις ύπο·

βλη&ήσεσ&αι, έπεχείρησε χαΐ ές τό έπιόν έτος μετά τοΰ άδελφοΰ

δημαρχήσαι χαΐ τόν πεν&ερόν ΰπατον άποδεϊξαι, μηδέν μήτ' 16

είπεϊν μή&' ύποσχέσ&αι τισίν όχνων. χαΐ πεν&ίμην έσ&ήτα

πολλάχις ένεδύετο, τήν τε μητέρα χαΐ τά παιδία ές τό πλή&ος

παρήγε σννδεόμενα.

73. Ότι Σχιπίων ό Άφριχανύς φιλοτιμία πλείονι παρά τό

προσήχον τό τε άρμόζον τβ άλλη αύτοΰ άρετη έχρήτο. ούχοΰν 20

ονδέ τών άντιστασιαστών τις αύτψ &ανόντι έφήσ&η, άλλά χαΐ

έχεϊνοι, χαίπερ βαρυτατον αύτόν σφισι νομίζοντες εϊναι, έπό&η-

σαν. χρήσιμόν τε γάρ πρός τά χοινά έώρων, χαΐ δεινόν ούδέν

2 ούδ' άν σφεις πα.&εϊν άπ' αύτοΰ προσεδόχων. ύπεξαιρε.9.έντος

δέ τούτον πάντα αϋ&ις τά τών δννατών ήλαττώ&η, ώστε έπ' 25

άδείας τούς γεωνόμονς πάσαν ώς είπεϊν τήν Ίταλίαν πορ&ήσαι.

χαί μοι ές τοντο δτι μάλιστα άποσχήψαι (<5οχβί) τό τε πλή&ος

των λί&ων τών έχ τοΰ ούρανοΰ χατενεχ&έντων χαΐ ές ναούς τέ
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τινας έμπεσόντων χαΐ άν&ρώπονς άποχτεινάντων, χαΐ τά δάχρνα

72 Ργ. 83, 7. 8 (ρ. 328 Βοίββ.), 82, 7. 8 Μβίη. 73 Ργ. 84 (ρ. 328 Βοίββ.),

83 Μβίη.

οοά. Ρ«γ. 4 όντ' αί 7 άπΐΐχον να, είχον 8 νόμονς να, νομον

(β. βλο.) 10 φν*ρων, 8βά ν ί. Γ. 27 (δοχιϊ) &άά. 7α 28 τϊ ΒβϋιβΓ, γε

ΟΗβηά. 1 γαρ άβί. Κβίβ1ίβ, βηρβποπηιιβ Ιί&βο οοηίπη^βηβ 2 αη ςαΜ ροβί

διασπινόόμινοι βχοϊάβήί θηηίΐ&ί, Βοίββ.; πίίςαβ νίίίηπι Μβ ΙβΛβΐ ίοΓίωββ βο1ο-

$»&πο ίωρηίαηάππι 6 αλ\η τε ταραχη χαϊ [η] αχρισία ΚπίρβΓ 7 όνομα

(μεν) Βοίββ., „*ί Ηαεο ϊρείβ Ηίβ νατΜ$ α Ώίοπΐ ρτοΙαία ενηί" 20 ονχονν]

ονχονν Ιι. ϋϊηάοΓί, οί. Βοίββ. αά Ιι. 1. 21 άντιοτασιωτών Ιι. ϋίηάοΓί

β Ο&ββίο ϋίοηβ Ργ. 83, 5 — 87, 1. 2βά

τον 'Λπόλλωνος. έχλαυσεν γάρ, έχλαυσεν έπΐ γ' ήμέρας, ώστε

τούς 'Ρωμαίους χαταχόψαι τε τό βρέτας χαΐ χαταποντώσαι έχ

συμβονλης μάντεων ψηφίσασ&αι.

74. "Οτι ό Γράχχος τήν μέν γνώμην όμοίαν τφ άδελφφ είχεν,

5 πλην χα&όσον έχεϊνος άπ' αρετής ές φιλοτιμίαν χαΐ έξ αύτής ές

χαχίαν έξώχειλεν, οϋτος δέ ταραχώδης τε φύσει ήν χαι έχων έ7ιο-

νηρεύετο, τβ δέ δή παρασχενβ των λόγων πολύ αύτοΰ 7ΐροέφερε.

χαΐ δια ταντα ταις τε έ7Πνοίαις χαχοτροπωτέραις χαΐ ταις τόλ-

μαις προχειροτεραις τβ τε αύ&αδεία πλείονι πρός πάντα δμοίως ρ. 626 να

10 έχρήτο. πρωτός τε έν τοις συλλόγοις μεταξύ δημηγοριών έβά- 2

διζε, χαΐ τόν βραχίονα πρώτος άπεγύμνωσε.ν, ώστε μηδέτερον

χαχόν αύτών έξ έχείνον νομισ&ήναι. χαΐ έπειδή γε πολλβ μέν

πυχνότητι έν&υμημάτων πολλβ δέ χαΐ σφοδρότητι όνομάτων έπί-

παν έδημηγόρει, χαΐ έχ τούτον οϋτε χατέχειν ρ'αδίως έαντόν έδύ-

α νατο χαΐ [έπειδή] πολλάχις ές & ούχ ή&ελεν είπεϊν έξεφέρετο,

αύλητήν έπήγετο, χαι παρ' έχείνον ύπαυλονντός οί έρρυ&μίζετο

χαι έμετρίαζεν, ή χαΐ εϊ πη χαΐ ώς έξέπιπτεν χα&ίστατο. τοι- 3

οντος οϋν δή τις ών τβ τε πολιτεία έπέ&ετο, χαΐ ούδέν άπώμο-

τον οντ' είπεϊν οϋτε πραξαι ποιούμενος μέγιστος δι' έλαχίστον

20 παρά τε τψ όμίλψ χαΐ τοις ίππενσιν έγένετο. τό τε γενναϊον

χαΐ τό βουλεΰον παν, εί έπΐ πλεϊον έβεβιώχει, * * * νυν δ' ύπό

της πολλής δνναστείας έπίφ^ονος χαΐ τοις στασιώταις γενόμενος

ταις έαντον τέχναις έσφάλη.

75. "Οτι αΐ Ιέρειαι τό πλεϊστον αύται τον τε όλέ&ρον χαΐ

25 τής αίσχύνης ώφλον, συχνοις δέ δή χαΐ άλλοις μεγάλων χαχών

74 Ρτ. 85 (ρ. 330 Βοίββ.), 84 ΜβΗ>. 75 Εγ. 87, 1. 2 (ρ. 331 Βοίβϋ.),

85, 1. 2 Μβ11>.

Εοίο^ω 74 — 123 β Ρ άββοπρβίΐ 8α, τ. Ρπιβί. Ρ&Γί. I ρ. XV 8ιι.

οοά. Ρβίτ. 8 χαχοτροπωτέραις 8α αιιίβ να, χαχοτροπο\περαια (8. αοο.)
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9 αν&αόΐία 8α &ηίβ νΌ, αϋ&αδήα 14 έδϊνατο, ββά ί ροβί ίηβ. 15 [έπειδή]

άβί. ΚβίβΙίβ, ςαϊ ρτο έπειόη ρΓβρβ8ιιίΐ ςαοςαβ σπονδή 17 τ/ να, ήι 178. τοιν-

οντοα 20 Ιππείσιν 8α &ηίβ 7α, Γ 21 έβεβιώχει 8α βί \\& νοίηίΐ να

(νβΓίίΐ ηβπιρβ: « άναΟη8 τηαηηεββί χη υχνίβ, έβεβαιώχει βάίάίΐ), έβεβαϊώ\χει

(βίο) Ρ

ετηεηά. 1 α1ίβπιπι εχλανσεν άβ1. τ. Ηβπνβπίβη 5 έχεϊνος (μεν) 7α, βο1ο-

£&ήηπι ίοΓίαβββ οοιτί£βηβ 9 πάντας ν. ΗβΓτνβΓάβη 10 πρώτος Λ 8α δψ

μηγορών ΒβΪΒίβΓ 12 χαχόν αντών] αϊτών χαχόν 8α 17 η άχΠΆ. Κβίβίίβ

21 · * ·] 1αοηη&πι &^ηονίί 7α ίη νβκ. αάάβηβ „ρεηϋιι8 ορρτεεεϊεεεί", (έταπεί-

νωαεν αν) νβί βίηιϋβ ςαϊά βΰρρί. Κβίβ&β
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αϊτιαι έγένοντο, ή τε πόλις άπασα άπ' αύτών έταράχ&η. έχλογι-

ζόμενοι γαρ δτι τά υπό τοΰ νόμον άχραντα χαΐ τά ύπό της

-&ρησχείας άγια βχ τε τοΰ φόβον της τιμωρίας χόσμια έλυμάν.Βη,

ούδέν δ τι ούχ νπετόπονν τών αίσχίστων χαΐ άνοσιωτάτων δύνα-

2 σ&αι γενέσ&αι. χαΐ διά τοΰτο χαΐ τάς χολάσεις ού μόνων τών &

έλεγχ&έντων άλλά χαΐ τών άλλων πάντων τών αίτια.&έντων μίσει

τοΰ συμβεβηχότος έποιήσαντο. δ&εν ούχ έχ γνναιχείας αίτίας

άλγεϊν, άλλ' έχ δαιμονίας τινός όργής σύμπαντα χατ αύτάς συμ-

βήναι έδοξεν.

76. "Οτι τρεις άμα ήνδρώ&ησαν, χαΐ αύτών Μαρχία μεν αύτή 10

τε χα&' έαντήν χαΐ προς ένα τινά ίππέα ησχύν&η. χάν διέλα&εν,

εί μήπερ ή ζήτησις έπΐ τών άλλων έπΐ πλεϊον άρ.&εϊσα χαΐ έχεί-

ρ. 629 να νην προσχατέλαβεν' ΛΙμιλία δέ χαΐ Λιχιννία πλή&ος έραστών

έσχον χαΐ δι άλλήλων ύβρίζοντο. τό μέν γαρ πρωτον όλίγοις

τισί Ιδία χαΐ δι' απορρήτων ώς χαΐ μόνψ έχάστψ σννεγίγνοντο' 15

4 έπειτα αύταί τε πάντα τόν χαΐ ύποπτεΰσαι μηνΰσαί τέ τι δννά-

μενον ές σιωπήν άναγχαίαν μισ&ψ της όμιλίας προχατελάμβανον,

. χαΐ οί προδιειλεγμένοι σφίσι ταΰ&' δρώντες έφερον, Ινα μή χατά-

φωροι τβ άγαναχτήσει γένωνται. ώστε χαΐ χα&' ένα χαΐ χατά

πολλούς, τοΰτο μέν ίδια τοντο δέ χαΐ χοινβ, τοις τε άλλοις όμι- 20

λεϊν, χαΐ τψ μέν της Λίμιλίας άδελφψ τήν Λιχιννίαν τφ δέ ταύ-

5 της τήν ΛΙμιλίαν σννεϊναι. χαΐ ταΰτα μέν οϋτω γιγνόμενα έπΐ

πλεϊστον έλα&εν, χαΐ πολλών μέν άνδρών πολλών δέ χαΐ γυναι-

χών, χαΐ έλευ-&έρων χαΐ δούλων συγγιγνωσχόντων δμως [δπως]

έπΐ μαχρότατον έλα&ε, πρίν δή Μάνιός τις, δσπερ πον χαΐ τοΰ 25

παντός χαχοΰ πρώτος χαΐ ύπηρέτης χαΐ σννεργός έγεγόνει, χατε-

μήνυσεν αύτό, δτι μήτε έλευ&ερίας μήτ' άλλον μηδενός ών ήλπι-

σεν έτυχεν. χαΐ ήν γάρ ού προσαγορεΰοαι μόνον άλλά χαΐ δια-
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βαλεϊν συγχροΰσαί τέ τινας δεινότατος.

76 Ρτ. 87, 3—5 (ρ. 331 Βοίββ.), 85, 3—5 ΜβίΙ>.

α>ά. Ρβ»Γ. 3 φόβον Ρα, φ&όνον 6 έλεχ&έν\των 10 αντή Κεϊπι&πιβ,

τήι 13 αιμιλία (βίίαπι άβίηοβρβ οηπι βρίΓ. &βρβΓο) 19 γένωνται 8α αιιίβ 7α,

γένονται 22 οΰτω Βοίββ., ον (ββά ο ί. γ.) Ρ, ονν 8α ϊ. πι. αιιίβ 7α 23 πλεϊ-

στον, ββά ον ί. γ. 24 συγγινωαχόντων [όπως] ίηάαοίΐ 1ι. Όϊηάοιί 25 τις

(ηοο βϋαπι βα) οσπερ 7α, τησ 6πέρ

ετηβηά. 5 μόνον 8α αηίβ I* ϋίηάοΓί 6 α1ίβπιπι τών οτα. 8α 7 8. αί-

τίας αλγεϊν] αλγεϊν ββο1. ΟΓοβ, ετι άαελγείας Βοίββ. 8 σύμπαντα (τά) Κβίβ1ίβ

12 πλεϊστον 8α 15 τιαίν 8α βί 7α 23 ελα&εν] έαιγή&η ΒβΙΛβΓ 25 ροβί

δη αάά. χαΐ 8α 28 προσαγορεϊααι] προαγωγεϋααι 7α ί. πι.

ΐάοα. 29 ϊη ββηίβηίϊα ηοη ηηίία βπββίίίϊί

β Ο»88ϊ0 ϋίοηβ Ργ. 87, 1 — 89, 4. 267

77. "Οτι τψ Μάρχψ Λρούσψ ήν μέν πον χα&' αντά ταντα

δόξα ν αύτψ φέροντα, πρός δέ δή τήν τοΰ Κάτωνος συμφοράν, χαΐ

δτι χαΐ έπιειχεία πολλβ πρός τούς στρατιώτας έχρήσατο, τήν τε

χατόρ&ωσιν έπΐ πλεϊον της άλη&είας πεποιήσ&αι έδοξεν χαΐ εύ-

5 χλειαν μείζω των έργων έχτήσατο.

78. Οτι δ Μάριος ή'ν μέν γαρ χαΐ τήν άλλως χαΐ στασιώδης

χαΐ ταραχώδης, χαΐ παντός μεν τον συρφετώδους, άφ' οϋπερ χαΐ

έπεφύχει, φίλος, παντός δέ τοΰ γενναίον χα&αιρέτης. χαΐ γάρ

είπεϊν τι χαΐ ύποσχέσ&αι χαΐ ψεύσασ&αι χαΐ έπιορχήσαι, έν ψ

10 πλεονεχτήσειν ήλπιζεν, έτοιμότατα έτόλμα. τό τε συχοφαντήσαί

τινα των αρίστων χαΐ τό έπαινέσαι αϋ τών χαχίστων έν παίδιφ

έτί&ετο. χαί μοι μηδείς .&αυμάση εί τοιοΰτός τις ών έπΐ πλεϊ-

στον έλα&εν έφ' οίς έχαχούργει' έχ τε γάρ της περιτεχνήσεως χαΐ ρ.630 να

έχ της τύχης, η παράπαν τά πρωτα άγα&β έχρήσατο, χαΐ άρετής

15 δόξαν έχτήσατο.

79. "Οτι τόν Μέτελλον χαΐ δι' έχεϊνο όά~ον διαβαλεϊν ό Μά-

ριος ήδννή&η, δτι ό μέν έν τε τοις εύπατρίδαις έξητάζετο χαΐ

τά τον πολέμον άριστα διεχείριζεν, αύτός δέ έξ άφανεστάτον χαΐ

άδηλοτάτον ές τό μέσον παριέναι ήρχετο (οί γάρ πολλοί έτοίμως

20 τόν μέν υπό τοΰ φ&όνον χα&ήρονν, τόν δέ πρός τάς έπαγγελίας

ηϋξον), χαΐ μάλισ&' δτι έλογοποιή&η τόν Μέτελλον παριεμένψ

τότε πρός τάς άρχαιρεσίας τψ Μαρίψ είπεϊν δτι "άγαπάν όφείλεις

αν μετά τοΰ υίέος μον" (μειράχιον δέ έχεϊνο ή'ν) "ύπατεύσης".

80. "Οτι τψ Μετέλλψ ήχ&ετο δ Μάριος, δτι μήτε τούς αύτο-

25 μόλονς μήτε φρονράν στρατιωτών 'Ρωμαίων αίτήσας παρ' αύτοΰ

έλαβεν, ή χαΐ δτι έγγύς αύτοΰ ούχ έχα&έζετο, δπερ ώς πλή&ει

τοις τε βασιλεΰσι χαΐ τοις δννάσταις παρά τών υπάτων έδίδοτο.

77 Ργ. 88 (ρ. 332 Βοίββ.), 86 Μβ11>. 78 ΡΓ. 89, 2 (ρ. 332 Βοίβ8.), 87, 2

Μβ11>. 79 Γτ. 89, 3 (ρ. 333 Βοίββ.), 87, 3 Μβ11>. 80 Ρτ. 89, 4 (ρ. 333 Βοίβ8.),
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87, 4 ΜβΙΙ>.

α>ά. Ρ«λ 10 τό να, τον 11 αν των 7α, αν (ϊ. β. αντών) Ρ, αν τών 8α

16 διαβαλεϊν να, διαλαβεϊν 18 διεχείριζεν 7α, διαχειρίζειν δε Ύα, τε

19 άδιλοτάτον 21 ηνξον Ιι. ϋϊηάοΓί, ηνξονν Ρ, ηνξονν 8α αιιίβ Ύα 22 όφεί-

λεια, ββά α1ίβππη ει ί. γ.

ετηεηά. 13 έφ'] έν δίητζ 14 παρα πάντα τά πρώτα 8α αηίβ ΚβίβΜηπι

23 έχεϊνος 8ΐπγζ

βοίορ. 1 οτι — Δροναω βοΙο£αΓϊϊ β88β νϊάίΐ 8ΐηΓΖ 6 'ότι δ Μάριος

&άά. 24 Η&πηηι &1> βοίβ£ΜΪο βΓΓοΓβ ροβίίηπι ββββ ρΓο 0απά& ν1άίί 7α

β4η. ρ. 88
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81. "Οτι Τόλοσσαν πρότερον μέν ζνσπονδον οϋσαν τοις 'Ρω-

μαίοις, στασιάσασαν δέ πρός τάς τών Κίμβρων έλπίδας ώς χαΐ

τούς φρονρούς δε&ήναι, προχατέσχον νυχτός έξαπίνης νπό τών

έπιτηδείων έσαχ&έντες, χαΐ τά Ιερά διήρπασαν, χαΐ άλλα χωρίς

χρήματα πολλά έλαβον' τό γάρ χωρίον άλλως τε παλαιόπλοντον 5

ήν, χαΐ τά άνα&ήματα ά ποτε οί Γαλάται οί μετά Βρέννον στρα-

τενσαντες έχ των Λελφών έσύλησαν είχεν. ού μέντοι χαΐ άξιό-

λογόν τι άπ' αύτών τοις οϊχοι 'Ρωμαίοις περιεγένετο, άλλ'

αύτοί έχεϊνοι τά πλείω έσφετερίσαντο. χαΐ έπΐ τούτω συχνοί

εύ&ύν&ησαν. 10

82. "Οτι ό ΣερονΙλιος ύπό τοΰ προς τόν σννάρχοντα φ&όνον

(τά μεν άλλα έξ ϊσον οΐ έπετέτραπτο, τψ δέ δή άξιώματι οία

ύπατεύοντος αύτοΰ ήλαττοΰτο) πολλών χαΐ χαχών αιτιος τψ στρα-

ρ. 633 να τεύματι έγένετο. χαΐ * * * μετά &άνατον Σχαύρον τόν Σερονί-

λιον μετεπέμψατο' ό δέ άπεχρίνατο τήν έαντοΰ έχάτερον δεϊν 15

φυλάττειν. εϊτα έλπίσας τόν Μάλλιον χα&' έαντόν τι χατορ&ώ-

2 σειν, έφ&όνησεν αύτψ μή μόνος εύδοχιμήση, χαΐ ήλ&ε μέν ίΐρός

αύτόν, ούτε δέ έν τψ αύτψ χωρίψ ηύλίσατο ούτε τι βούλευμα

χοινόν έποιήσατο, άλλ' ώς χαΐ πρότερος αύτοΰ τοις Κίμβροις

συμμίξων, τήν τε δόξαν τοΰ πολέμον πάσαν άποισόμενος, έν 20

3 μέσψ ίδρύ&η. χαΐ τό πρώτον φοβεροί χαΐ ώς τοις πολεμίοις,

μέχρι οϋ ή διαφορά αύτών έλάν&ανεν, έγίγνοντο, ώς χαΐ ές έπι-

-9υμίαν σπονδών αύτους προαγαγεϊν' ώς δέ πρός Μάλλιον ύπα-

τεύοντα διεχηρνχεύσαντο, ό Σερονίλιος ήγανάχτησεν ότι μή πρός

έαντόν έπρεσβεύσαντο, χαΐ ούτε τι συμβατιχόν άπεχρίνατο, όλίγον 25

τε χαΐ τούς πρεσβεντάς διέφ&ειρεν.

83. "Οτι οΙ στρατιώται τόν Σερονίλιον ήνάγχασαν πρός Μάλ-

λιον έλ&εϊν χαΐ μετ' αύτοΰ βονλεύσασ&αι περί τών παρόντων.

61 ¥τ. 90 (ρ. 334 Βοίββ.), 88 Μβίη. 82 Ργ. 91, 1—3 (ρ. 334 Βοίββ.),
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89, 1—3 Μβίη. 83 Ργ. 91, 4 (ρ. 335 Βοίββ.), 89, 4 ΜβΙΙ>.

οοά. Ρατ. 1 Τόλοσσαν 8α αηίβ 7α, χόλοσσα 14 χαϊ · · ·] Ιαεαηαπι

βίαίυίΐ Κβίβ1ίβ βαρρίβίςαβ (γάρ 6 Μαλλως), ρίΐββπηίβ 7α ίη νβΓβίοηβ: ηατη

οαηχ Μα11ίν& — αιτη αά «β ενοοαββεί; ίοΓίαβββ ίαπιβη αηίβ χα2 Ιαεηηα βϋΛαβηά·

βαςηβ εοίο^απο &ΐίήηηβηά& ββί, ϋίοηβη> ηεπιρβ Ιιίο ηαιτ&βββ ςαοπιοάο Μαηίϊπβ

αάτβΓβηβ βο&ηπιπι 8β ββββίβββί; Σχανρον 7α, αχάρον, ν. &ά ρ. 269,4 19 Κίμ-

βροις 7α, χΙμβρων 21 φονπιροϊ

εηιεηά. 12 μεν (γάρ) Γι. ϋϊηιΙοΓί, ίοΓίββββ ββ1ο£&πηπι οοιτϊ^βηβ 21 τό

(μεν) 7α

εάοα. 26 χαϊ — διέφ&ειρεν ηϊπιίβ οοη(πιο(α ρηί&ΐ Βοίββ.

β Ο&ββίο ϋίοηβ Γγ. 90 — 94, 1.

269

τοσούτον <51 όμοφρονήσαι έδέησαν ώστε χαΐ έχ&ίονς ή πρόσ&εν

'ήσαν έχ της σννονσίας έγένοντο. ές τε γάρ φιλονειχίαν χαΐ λοι-

δορίας προαχ&έντες αίσχρώς διελύ&ησαν.

84. "Οτι Γναϊος Λομίτιος δίχην τψ Σχαύρψ λαχών, έπειτα

5 έπειδή τών οίχετών τις προσελ&ών αύτψ πολλά χαΐ χαλεπά χατά

τοΰ δεσπότον μηνύσειν ύπέσχετο, ούχ έπολυπραγμόνησεν, χαΐ προσ-

έτι συλλαβών αύτόν παρέδωχε τψ Σχαύρψ.

85. "Οτι Πούπλιος Λιχίννιος Νέρονας στρατηγών έν τβ νήσψ,

χαΐ μα&ών δτι ούχ έν δίχη τινά περί τούς δούλους γίγνοιτο, η

10 χαΐ λημμάτων άφορμάς ζητών (χαΐ γάρ ήν ούχ άδωρος), τΐεριήγ-

γειλεν άφιχνεϊσ&αι πρός έαντόν πάντας τούς αίτιωμένους τι τούς

δεσπότας σφών, ώς χαΐ βοη.&ήσων αύτοις. έξ οϋν τούτον χαΐ 2

έχείνων τε πολλοί σννιστάμενοι οί μεν άδιχεϊσ&αί τι έλεγον, οί δέ

χαΐ άλλο τι τοις δεσπόταις ένεχάλονν, νομίζοντες * * * είληφέναι

15 τοΰ πάντα δσα έβούλοντο αύτούς άναιμωτΐ διαπράξασ&αι' χαΐ οί

έλεύ&εροι συμφρονήσαντες άν&ίσταντό σφισι χαΐ ούδαμβ νφίεντο. ρ.634 να

φοβη&εις οϋν ό Λιχίννιος τήν σύστα'σιν αύτών έχατέρων, μή χαΐ 3

μέγα τι δεινόν νπό τών έλαττω&έντων γένηται, ούδένα τών δούλων

προσεδέξατο, άλλ' άπέπεμψεν αύτούς ώς μηδέν χαχόν πεισομένους

20 ή μηδέν γε έτι ταράξαι τψ διασχεδασ&ήναι δννησομένους. οί δέ

δείσαντες τούς δεσπότας, δτι χαΐ τήν άρχήν έπιχαλέσαι τι αύτοις

έτόλμησαν, συνεστράφησαν χαΐ χοινολογησάμενοι πρός ληστείας

έτράποντο.

86. "Οτι τών βαρβάρων ήττημένων, χαΐ συχνών έν τβ μάχί]

84 'Εγ. 92 (ρ. 335 Βοίβ8.), 90 Μβίη. 85 Ρτ. 93, 1—3 (ρ. 335 Βοίββ.),

91, 1—3 Μβ11>. 86 Ργ. 94, 1 (ρ. 336 Βοίββ.), 92, 1 Μβίη.

οοά. Ρβ»Γ. 1 έόέησαν, 8βά α ϊ.γ. 3 προαχ&έντες 8α αηίβ 8ίπγζ, ηροα-

αχ&ένιεσ 4 οχαύρω Μο, ββά νβ. 7 αχάρω, ν. &ά ρ. 268,14 5 τις 8α &ηίβ
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7α, τι 8 βιίιί. περί της άποστάαεως τών δοΐλων τών έν τρ οιχελία ίη πι&Γ£.

(ραΓίϊπι ρβΓ οοωρβηάί&) 15 άναιμωτΐ 8ίηΓζ, άναιμωτιΐ, ββΑηϊ.τ. 16 νφϊιντο

Βείβ&β, ήφιέν]το (βίο) 19 προσεόέξατο 7α, προσεδϊξαντο άλλ' άπέπεμψεν

8α αηΐβ να, άλλα πέ*πεμψεν

ΐτηΐηά. 12 χαϊ (βϋβππη) βχρ. Κβίβ1ίβ, ϊάβηι αθηοΐ&νίΐ βί1&πι α1ίςαϊά βχοί-

άβΓβ ροίπίβββ 14 · · ·] Ιαοηηαπι β^ηονίΐ βί (χαιρόν) &άά. 7α 15 αντους άβ1.

Ιι. ϋϊηάοΓί, (προς) αύτοίς ΒβΙΛβΓ

ΐάοφ. 19 Β. ώς — δννησομένους ηίηιίβ οοηίΓαοΐα ββββ βηβρίο&ίηΓ Βοίββ.

24 ββ. ρπηοίρϊππι &1> εοίο^απο ηοη ορίϊηιβ οοηίβοίηηι, ίηπι ςααβάαπι οηώβ& ββββ

Γβοίβ &άπ. Βοίββ.; ηοη ΐαη^βηάηπι ϊ^ιίπγ τοίτους ρ. 270,1 (πιϊΙίΐβΗ Κοπιαηοβ ίη-

ίβ11β£ί ϊαπι νϊάίΐ να ίη νβκ.)

270

ΕχοβΓρία άβ Τίτίπίί1>ηΒ βί νίίϋβ

πεσόντων, όλίγοι διεσώ&ησαν. έφ ψπερ ό Μάριος τούτονς πα-

ραμυ&ούμενός τε άμα χαΐ άμειβόμενος, πάσαν αύτοις τήν λείαν

έπευωνίσας άπέδοτο, δπως μηδέν δόξη προιχά τινι χεχαρίσ&αι.

χαΐ απ αύτών ό Μάριος, χαίπερ έν τω πλή&ει μόνψ πρότερον,

δτι έξ αύτοΰ γεγονώς ή*ν χαΐ δτι νπ' αντον ηΰξητο, εϋ φερόμενος, 5

τότε χαι τούς εύπατρίδας νφ' ών έμισεϊτο έξενίχησεν, ώστε πρός

πάντων όμοίως χαΐ έπαινεϊσ&αι. τήν τε άρχήν χαΐ ές τό έπιόν

έτος, δπως χαΐ τά λοιπά προσχατεργάσηται, παρ' έχόντων χαΐ

δμογνωμονούντων αύτών έλαβεν.

87. "Οτι ώς άπαξ έπέσχον, πολύ τοΰ &υμοΰ οί Κίμβροι παρε- 10

λύ&ησαν, χάχ τούτον χαΐ άμβλύτεροι χαΐ άσ&ενέστεροι χαΐ ταις

ψυχαις χαΐ τοις σώμασιν έγένοντο. αιτιον δέ δτι έν τε οίχίαις

έχ της πρόσ&εν νπαι&ρίον διαίτης χατέλυον, χαΐ λοντροις &ερμοις

άντι της πρόσ&εν ψυχρολονσίας έχρώντο, χαρνχείας τε χαΐ ήδνσ-

μάτων έπιχωρίων διεπίμπλαντο, χρέα πρότερον ωμά σιτούμενοι, 15

χαΐ τψ οίνψ τβ τε μέ&η χαταχορεϊς παρά τό έ&ος έγίγνοντο.

ταΰτα γάρ τό τε &υμοειδές αύτών παν έξέχοψε χαΐ τά σώματα

έ&ήλννεν, ώστε μήτε τονς πόνονς έτι μήτε τάς ταλαιπωρίας, μή

χαΰμα μή ψΰχος μή άγρνπνίαν, φέρειν.

88. "Οτι οί Μεσσήνιοι νομίσαντες μηδεν δεινόν πείσεσ&αι, 20

. 637 να πάντα τά πλείστον άξια χαΐ τιμιώτατα έχεϊσε ύπεξέ&εντο. μα&ών

δέ τοΰτο 'Λθηνίων, δσπερ πον τό μέγιστον χράτος τών ληστευόν-

των Κίλιξ ών είχεν, έπέ&ετο αύτοις δημοτελή τινα έορτήν έν τψ

προαστείψ άγονσι, χαΐ έχείνων τε πολλούς σχεδασ&έντας άπέ-

χτεινεν χαΐ τήν πόλιν όλίγον χατά χράτος είλεν. χωρίον δέ τι 25

Μάχελλαν εύερχές τειχισάμενος ίσχυρώς τήν γήν έχαχούργει.

87 Ρτ. 94, 2 (ρ. 336 Βοίββ.), 92, 2 ΜβΙΙ>. 88 Ργ. 93, 4 (ρ. 337 Βοίββ.),

91, 4 Μβ11>.
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ωά. Τάτ. 15 διεπίπλαντο 20 βχοβΓρίο 88 οοηίΓ& οοάίοβπι »ηΐβ βχο. 86 νηΙ£ο

ροβίίο 8πηπι Ιοοηπι Γββΐίίηίΐ Βοίββ. 22 ά&ηνιών οσπερ 7α, οπέρ 24 προ-

αστείψ 7α, πρ° 26 μαχελλαν (β. ««.), ββά μάχελλα Ρ™ ενερχες 8ΐπγζ,

ίν ερχέσ (β. βρίϊ.)

β»κβηά". 7 χαϊ έπαινιϊσθαι] (χαϊ θανμάζισ&αι) νβί ίαίβ ςπϊά βχοϊάίβββ βυ-

βρϊοαίπτ Βοίββ.

εοίοα. 20 8<]. πιϊίϊηπι πιαΙβ πιιιίο&νίί. ΜατηετΗηί ορββ βχκμ ικ ρηΗοχϊβηηια

ψιαΐψι<' ϊη ννηετη Μεββαηατη ωηίηίετβ, ταΗ βε ίία α /Ή^ϊΗνοηνηι ίηαινβίοηίΐηιβ

ΙνΚχβϊηιοί ΐοτβ: 7α ϊη νβΓβίοηβ; ϋίοηβπι ηαιταβββ Μβββαηαβ νίοίηοβ ίη ϊά ορρϊ-

(Ιιιιη ΓβΒ βααβ οοηίπ1ί.'=8β βαβρ1ο&ίΜ Βοίββ. οοΙΙ. Οτοβίο 5, 6, 4

β Ο&88ίο ϋίοηβ Ρτ. 94, 1 — 97, 2 271

89. "Οτι Πούπλιον Φρούριον γραφέντα έφ' οίς δημαρχήσας

έπεποιήχει, άπέχτειναν έν αύτβ τβ έχχλησία οί 'Ρωμαίοι, άξιώτα-

τον μέν πον άπολέσ&αι δντα (χαΖ γάρ ταραχώδης ήν, χαΐ τψ Σα-

τουρνίνψ τψ τε ΓλανχΙψ πρώτον συστάς μετεβάλετο, χαΐ πρός

5 τούς άντιστασιώτας αύτών αύτομολήσας σφίσι σννεπέ&ετο), ού

μέντοι χαΐ προσήχοντα τούτω τψ τρόπω φ&αρήναι. χαΐ τοΰτο

μεν έν δίχη δή τινι γεγονέναι έδοξεν.

90. "Οτι τοΰ 'Ροντιλίον άγα&οΰ δντος άνδρός άδιχώτατα χατε-

ψηφίσαντο' έοήχ&η γάρ ές διχαστήριον έχ χατασχενασμοΰ τών

10 ίππέων ώς δωροδοχή * * * Κυίντψ Μονχίψ, χαΐ έζημιώ&η ύπ'

αύτών χρήμασι. ταντα έποίησαν &υμώ' φέροντες δτι πολλά περί

τάς τελωνίας πλημμελοΰντας έπέσχον.

91. "Οτι ό 'ΡοντΙλιος άπελογήσατο μέν γενναιότατα, χαΐ ονδέν

δ τι ούχ είπεν ών άνήρ άγα&ός συχοφαντούμενος χαΐ πολύ πλεϊον

15 τά των χοινών ή τά έαντοΰ όδυρόμενος φ&έγξαιτο, έάλω δέ, χαΐ

της γε ούσίας εύ&ύς έξέστη. έξ οϋπερ ούχ ήχιστα έφωρά&η μηδέν

οί προσήχουσαν χαταδίχην όφλήσας' πολλψ τε γάρ σμιχρότερα

χεχτημένος ευρέ&η ή οί χατήγοροι έχ της Ιάσίας αύτόν έσφετε-

89 Ρτ. 95, 3 (ρ. 338 Βοίβ8.), 93, 3 Μβίη. 90 Ρτ. 97, 1 (ρ. 338 Βοίββ.>,

95, 1 ΜβΙΙ>. 91 Ρτ. 97, 2—4 (ρ. 339 Βοίββ.), 95, 2—4 ΜβΙΙ>.

οοά. Ρβ»τ. 4 πρώτον 8ΐη», πρώτοισ 5 αντομολίαασ 10 δωροόοχή

χνιντώι 12 τελο\νίασ »η τελο\νήασ ίηοβΓίππι; οί. Βοίβ8. &ά ϋίοη. 38, 7, 4

14 ών να, ων 16 έφορα&η

βηιεηά. 1 Φουριον 7α, ν. &Α ρ. 262,28 4 Γλανχία Κβι111&X08 10 δωρο-

δοχήσας Κνίντψ να, Ιαοηηαπι βίαϋιίΐ Βοίββ., δωροόοχή(αας νποστρατηγών έν τξ

Άαία τψ) Κνίντψ νβ1 ΐ&ίβ ο.ηϊά ρΓοροηβηβ 11 ταϋτα (Λ) 7α 12 έπέσχεν

Κβίπί&Γη8 ρπιββυηίβ 7α ϊη νβΓβίοηβ, βο1β£&ππηι ηί ί&ΙΙοΓ οοπΊ£βηβ 14 ών

(αν) ΒβΙΛβΓ

ΐάοι}. 1 βχοβΓρίοπιπι 89—93, αηββ οπο οτάϋηβ ϊη Ρ Ιβ^αηΐηΓ άβάί οππι 7α,
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8βήβπι ίηΛ&ΐ&πι ββ8β νϊάίΐ 7α, ςπϊ αθη. ρ. 89 βχοβΓρία 92 βί 93 (ϊη η&ο βάί-

ίίοηε ρ. 272, 14—18 άφιίλιτο) ϊηίβΓ 89 βί 90 ροηί ϊηββίτ. Μβίϊαβ & η ΐ β εχο. 89

β& οο11οοβτίΐ ι3ίΌβ, ΊΑβτα ίαπιβη ίαί8Πί <(ποά, ρΓαβ&ιίββίβ εχοβΓρίίβ 92. 93. 89, ββ-

ηιιβηίϊα ϊη Ιιπηο πιοάαπι οτάίηανίΐ: 94. 95. 90. 91, οί. Ε. Μ&γοκή, ΧΗβ ϋώετΙίΐ/έ-

ηιτψ άββ Βπηάΐ8()εηο88εη&ήβι}β8 (ϋίββ. ΑΓ^βηίϊη. 1884) ρ. 5 βΑη., οηί αάβΐίραΙ&ΐιιΓ

Βοίββ. Ιβ βχο. 92 βί 93, ρατνα ίπι^πβηΐ&, α ΙίσΓ&πο ϊηίβΓ άββοπηβηάηπι ρπππιπι

οπ1ίβ8& ωοχ βπ.οΓβ 3ίιίπιαιΙνβΓδο, Ιοοο ηοη βπο ϊη8βΓί& ρηΐ&[, ββά βο1β£απο ροίϊηβ

Ιιαηο οπϊραπι &ίίΓίηηβππι, παπί βχο. 94 οππι 93 ϊη οοάίοβ οοηίίηυ3ίππι ηοη βχοΓ-

άίΐηΓ & βο1ίΐο οτι, ηί βηβρίοβΓϊβ βο1ο^ιϊηπι βιτοτοπι βηηπι οοηβα1ϊο οβΙ&Γβ 61 βχ-

οβΓρία 93 βί 94 ρΓο πηο άαΓβ νοίπίβββ, ςτκιρτορΐβΓ βα ϊη ϊιαο βάίΐίοηβ ςαοςαβ

οοηϊηηοίϊπι εχρΓεββ& νίάββ 11 β. ταντα βο.*}.] Ιιαββ ηΚϊπια ίη 1>Γβνε οοηίπιοΐα

ββδβ πιοηβί Βοίββ. 17 όφλήσας] ϋίοηεπι όφλών 8οπρβίβ8β &άη. Βοίββ., οαβια

ν. αά ϋίοη. 37, 50, 5

272 Εχοβι.ρΐ* άβ νϊΓίηΐϊβηβ βί νίΐϊίβ

ρίσ&αι έπεχάλονν, χαΐ πάντα έχεϊνα ές διχαίας χαΐ νομίμονς

3 αρχάς της χτήσεως άνήγαγεν. οϋτω μεν έπηρεάσ&η, χαϊ τινα ό

Μάριος αίτίαν τής άλώσεως αύτοΰ έσχεν. άρίστψ γάρ χαΐ εύδο-

. 638 Κα χιμωτάτψ αύτψ δντι έβαρύνετο. διόπερ χαΐ έχεϊνος των τε πρατ-

τομένων έν τη πόλει χαταγνούς, χαΐ άπαξιώσας τοιούτψ έτι άν- 5

&ρώπψ συζήσαι, έξεχώρησε μηδενός άναγχάζοντος, χαΐ ές αύτήν

4 γε τήν Άσίαν έλ&ών τέως μεν έν Μιτυλήνη διήγεν, έπειτα έχείνης

έν τψ Μι&ριδατιχψ πολέμψ χαχω&είσης ές Σμύρναν μετψχίσ&η,

χάνταΰ&α χατεβίω, ούδέ ή&έλησεν έπανελ&εϊν οϊχαδε. χαΐ ούδέν

γε παρά τοΰτο ήττον οϋτε έν εύχλεία οϋτε έν περιονσία έγένετο' 10

πολλά μέν γάρ αύτψ χαΐ δ Μούχιος, πλεϊστα δέ χαΐ δήμοι χαΐ

βασιλεϊς δσοι ποτέ έπεπείραντο αύτοΰ έχαρίσαντο, ώστε πολύ

πλείω αύτόν της αρχαίας ούσίας έχειν.

92. "Οτι ό υίός ό τοΰ Μετέλλον οϋτω χαΐ ίδια χαΐ δημοσία

πάντας νπέρ τοΰ τόν πατέρα χατελ&εϊν ίχέτενεν, ώστε χαΐ Πίος, 15

τοΰτ' έστιν Εύσεβής, έπονομασ&ήναι.

93. 94. "Οτι ό Φρούριος έχ&ραν τψ Μετέλλψ οϋτως έσχεν δτι

96, 1 τόν Ιππον αύτοΰ τιμητενων άφείλετο. ήσαν γάρ χαΐ άλλοι τινες

στασίαρχοι, τό δέ δή πλεϊστον χράτος τών μεν Μάρχος, τών δέ

Κόιντος είχον, δνναστείας τε έπι&υμηταΐ χαΐ φιλοτιμίας άπληστοι 20

2 χαΐ άπ' αύτών χαΐ ές τό φιλόνειχον προπετέστατοι δντες. χαΐ

ταΰτα μεν έχ τοΰ όμοίον έχέχτηντο, προέφερον δέ Λροΰσος μέν

τψ γένει χαΐ τψ πλούτψ, τβ τε ές τούς άεΐ δεομένονς αύτοΰ άφει-

δώς άναλώσει, ό δέ τψ τε βράσει πολλφ χαΐ τβ τόλμη, ταις τε

προεπιβουλαις χαΐ ταις ύπ' αύτά τά πράγματα χαχοη&είαις. δ&εν 25

ούχ άπειχότως τά μέν έχ των όμοίων τά δέ έχ τών διαφόρων

αντίρροποι, τρόπον τινά άλλήλοις δντες τήν στάσιν έπΐ πλεϊστον

ήγειραν, ώστε αύτήν χαΐ άπο&ανόντων αύτων μεϊναι.

95. "Οτι ό Λροΰσος χαΐ ό Καπίων Ιδίαν άλλήλοις έχ&ραν
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έχ φιλίας πολλής χαΐ γάμων έπαλλαγής ποιησάμενοι χαΐ ές τά 30

πολιτιχά αύτήν προήγαγον.

92 ίϊ. 95, 1 (ρ. 338 Βοίββ.), 93, 1 Μβίο. 93 (νβ. 17 β. ότι — άφείλετο)

¥τ. 95, 2 <ρ. 338 Βοίββ.), 93, 2 Μβ16. 94 (νβ. 18 ήσαν — 28> Ιϊ. 96, I. 2 <ρ. 339

Βοίβ8.), 94, 1. 2 Μβ11>. 95 Ργ. 96, 3 (ρ. 340 Βοίββ.), 94, 3 Μβίη.

ωά. Ρατ. 3 8. ινόοχημωτατώι (β. βρϊΓ) 7 μιτνλήνη, ββά ι ϊ. γ. 8

Σμυρναν 8α &ηΐβ 7α, έσμάρ\να (βίο) 18 άφείλιτο ή\ααν οοηϋηηο βοτίρίηπι

20 άπλιστοι (β. βρϊΓ. βί ρπηβ ι ί. Γ.)

αηεηά. 7 Μυτιλήν% Ιι. ϋίηάοΓί 12 βασιλής Βοίββ. 17 Φονριος 7α, ν. &ά

ρ. 262,28 22 προέφεριν να 24 6 δε (Κύιντος) Κβίβ1ιβ . 29 Καιπίων να

&Λοα. 14. 17β. ν. &Α ρ. 271, 1

β Οωβίο ϋίοηβ Ρτ. 97, 2 — 100.
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96. "Οτι ό Λοΰππος τούς εύπατρίδας τούς συστρατενομένους ρ. 641 να

οΐ ώς χαΐ τά βονλεύματα αύτοΰ τοις έναντίοις έξαγγέλλοντας

ύποπτεύσας, έπέστειλε περί αντών τβ βονλβ πρίν τι α * * * χάχ

τούτον ούδ' άλλως σφάς * # * νπό τής στάσεως έχοντας έτι χαΐ

5 μάλλον σννέβαλε. χάν έπΐ πλεϊον έταράχ.&ησαν, εί μή τινες των

Μαρσών έφωρά&ησαν άναμιγνύμενοί τε τοις προνομεύονσι τών

'Ρωμαίων, χαΐ ές τό τάφρευμα ώς χαΐ σύμμαχοί σφων σννεισιόν-

τες, χαΐ πολυίΐραγμονοΰντες τά έν αύτψ χαΐ λεγόμενα χαΐ δρώμενα,

χαΐ τοις σφετέροις έξαγγέλλοντες. χαΐ ούτως όργιζόμενοι τοις

10 εύπατρίδαις έπαύσαντο.

97. "Οτι ό Μάριος ύποπτεύσας τόν Λοΰππον χαίπερ συγγενή

δντα, φ&όνψ τε χαΐ έλπίδι τον χαΐ ΰπατον τό £βδομον, ώς χαΐ

μόνον άν τά παρόντα χατορ&ώσαντα, άποδειχ&ήναι, τρίβειν έχέλενε.

σφάς μέν γάρ χαΐ * * * τά έπιτήδεια έξειν έλεγεν, έχείνονς δέ ού

15 δννήσεσ&αι έπΐ πλεϊον, άτε τοΰ πολέμον έν τβ χώρα αύτών δντος,

άνταρχέσαι.

98. "Οτι οί Πιχένται τούς μή σνναποστάντας σφίσι έχειρώ-

σαντο, χαΐ τούτοις έν έπόψει των φίλων ένύβριζον, χαΐ των γνναι-

χών τάς χόμας σύν τψ δέρματι έχ τών χεφαλών άπέσπασαν.

20 99. "Οτι Κάτων άστιχόν χαΐ άφηλιχέστερον τό πλεϊον τοΰ

στρατον έχων ές τά άλλα ήττον έρρωτο, χαϊ ποτε έπιτιμήσαί

σφισιν, δτι μήτε πονεϊν μήτε τά παραγγελλόμενα προ&ύμως * * *

ή&ελον, έπιτολμήσας όλίγον χατεχώσ&η βλη&είς ύπ' αύτών. χαΐ

έτε&νήχει γ' άν εί λί&ων εύπορήχεσαν έπεί δέ τό χωρίον έν φ

96 Ργ. 98, 1 (ρ. 341 Βοίββ.), 96, 1 Μβ11>. 97 Ρτ. 98, 2 (ρ. 341 Βοίββ.),

96, 2 Μβίη. 98 Ρτ. 98, 3 (ρ. 341 Βοίββ.), 96, 3 ΜβΙΙ>. 99 Ργ. 100 (ρ. 344

Βοίββ.), 98 Μβ11>.

βοά. Ρβίτ. 3β. πριν\τι α χαχτόντον 4 φάα 6 ίφορά&ησαν 7 φρεύμα
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(βίο) 18 έννβριζων (βίο) 20 τό να, τότε 23 ολίγον 8α αηίβ Κβίπιατυπι,

ολίγον χατεχόσ&η

επιεηά. 1 βί 11 Λονπος Λονπον ΒβΙΛβΓ 3 πρίν τι α* · ·] ρηνβςπατη άί

βα Γβ ανίάαμα*η οετΗκβ ίηςηίίϋεβΐί: 7α ϊη νβη., πρίν τι ά(χριβώοαι) ΤβίβΙ,

πρίν τι ά(νήχεοτον παθεϊν, έπιζτμεϊν (τβί άποχαλεϊν) χελενων) Κβίβ^β 4 Ι&-

οηηαπι α£ηονίί Κβίβίίβ, ίάβπι βχρί. (Ιγιώς (νβ1 εννοϊχώς) προς αλλήλονς), (ομογνω-

μόνως Ρο1α1τ 5 πλεϊστον 8α 14 · · ·] α1ϊςαϊά άβββββ νϊάίί ΚβίβΙίβ, (τρί-

βοντας) άαΜί»ηΙβΓ Ρο1αΙί 17 οφίαιν 7α 21 Ι'ς (τε) τά ΒβϋίβΓ 22 1&-

οηηαπι βΐ&ΐηίΐ 8α, ψύ (ποιεϊν) προ&υμως βοήρβίΐ, »ηίβ Κβίβίπππ], ςηί προ&υμως

(ποιεϊν)

ΐάοα. 11 8. ίηίίϊτπη ραΓπηι ΜίοίΐβΓ &Ι> βο1ο^απο οοηβαίιιπι, οί. Μακίιβ 1.1.

ρ. 80, 2

Οοη8ίΛηΙϊηΊροΚβ ΕχοβΓρίβ II. 2. 18

274 ΕχοβΓρΐ& άβ νϊΓίηίϊΙ>ιι8 βί νίΐϊίβ

σννειλέχατο έγεωργεϊτο χαΐ δίυγρον χατά τύχην ήν, ούδέν ύπό

βώλων έπα&εν. συνελήφ&η δέ ό της στάσεως άρξας Γάιος Τίτιος,

άνήρ άγοραϊος χαΐ έχ διχαστηρίων τον βίον ποιούμενος, τβ τε παρ-

ρησία μετά άναισχυντίας χαταχορεϊ χρώμενος, χαΐ ές τό άστν ές

τούς δημάρχονς έπέμφ&η, ούχ έχολάσ&η δέ. 5

ρ. 642 να 100. "Οτι πάντες τούς 'Ρωμαίους έφόνενον χελενσαντος Μι&ρι-

δάτον οί Άσιανοί, πλήν χα&όσον Τραλλιανοΐ ούδένα άπέχτειναν,

Θεόφιλον δέ τινα Παφλαγόνα έμισ&ώσαντο, ώσπερ πον ήττόν

σφων άπόλλυσ&αι μελλόντων, ή χαΐ διαφέρον αύτοις ύφ' δτον

σφαγήσοιντο. 10

101. "Οτι οί Θραχες άναπεισ&έντες νπό τον Μι&ριδάτον τήν

τε "Άπειρον χαΐ τάλλα τά μέχρι της Λωδώνης χατέδραμον, ώστε

χαΐ τό τοΰ Λιός Ιερόν συλήσαι.

102. "Οτι ό Κίννας έπειδή τάχιστα τήν άρχήν παρέλαβεν,

ούδέν οϋτω τών πάντων έσπούδασεν ώς χαι τόν Σύλλαν έχ της 15

Ιταλίας έχβαλεϊν, πρόφασιν μέν τόν Μι.&ραδάτην ποιησάμενος,

έργω δέ έπι&υμήσας αύτόν άπαρτήσαί οί, δπως μή έγγύ&εν έφε-

δρεύων έμποδών πρός ά έπραττε γένηται. χαίτοι τοΰ Σύλλον

σπουδβ άπεδέδειχτο, χαΐ ούδέν δ τι ού χατά γνώμην αντοΰ πράξειν

2 ύπέσχετο. ό γαρ Σύλλας τήν τε άνάγχην τοΰ πολέμον όρών χαΐ 20

της δόξης αύτοΰ γλιχόμενος, τά τε άλλα τά οϊχοι πρός τό έπι-

τηδειότατον έαντψ πρίν έξορμη&ήναι χατεστήσατο, χαΐ τόν Κίνναν

Γναϊόν τέ τινα 'Οχτάονιον διαδόχονς άπέφηνεν, έλπίσας μάλιστα

3 άν οϋτω χαΐ άπών ίσχΰσαι. τοΰτον μέν γάρ έπί τε έπιειχεία

έπαινούμενον ήπίστατο χαΐ ούδέν παραχινήσειν ένόμιζεν, έχεϊνον 2δ

δέ εϋ μέν βδει χαχόν άνδρα όντα, ούχ ή&έλησε δέ έχπολεμώσαι

δννάμενόν τέ τι χαΐ αύτόν ήδη, χαΐ έτοίμως, ώς γε χαΐ έλεγε χαΐ

4 ώμνυεν, έχοντα πάν ότιοΰν ύπουργήσαι. αύτός τε οϋν, χαίτοι δει-

100 Ρτ. 101, 1 (ρ. 344 Βοίββ.), 99, 1 ΜβΙΙι. 101 Ρτ. 101,2 (ρ. 344 Βοίββ.>,
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99, 2 Μβίο. 102 Ρτ. 102, 1—4 (ρ. 345 Βοίββ.), 100, 1—4 Μβ1ΐ).

οοά. Ρ«>. 1 έγεωργεϊτο Ν&1>βΓ, εγεώργτπο 2 βώλων Κβίπι&πι8, βόλων

5 όημαρ 16 προφασι μι&ραόατην Μο, οβΐβτοςπϊη μι&ριδ. Ρ 23 Γναϊον

να, γενναιον (β. &οο.) 27 ώς γε Ββίβκιβ, ΰίατε

εηκηά. 7 ΤραλλιανοΙ (αϋτοί μεν) ν. Ηβηνβπίβη, ίοΓία88β βο1ο^απππι οογ-

Π£βηβ 15 χαί] τό ΒβΙώβΓ 16 Μι&ριδάτην να, οί. Βοίββ. &ά ϋίοη. 36, 3, 1

18 χαίτοι (*ρ) Ββίβ1ίβ 20 νπέσχητο ΒβΙΛβΓ 28 πάν (οϊ) ΚηίρβΓ

ΐάοα. 8 (^ς τό εργον) ίμιοθώοαντο ϋϊοηβπι βοήρβίβββ βηβρίοαίυτ Βοίβ8.

β Οωίίίο βίοηβ Γτ. 100 — 102, 11. 275

νότατος ών τάς τε γνώμας τών αν&ρώπων συνιδεϊν χαΐ τάς φύ-

σεις τών πραγμάτων συλλογίσασ&αι, πάνυ έν τούτω διεσφάλη,

χαΐ πόλεμον τβ πόλει μέγαν χατέλιπεν.

103. "Οτι 'Οχτάονιος φύσει βραδύς ήν πρός τά πολιτιχά.

5 104. "Οτι έπειδή δ Κίννας τόν νόμον τον περί της χα&όδον τών

φυγάδων άνενεώσατο, ό Μάριος οί τε άλλοι οί σύν αύτψ έχπεσόντες

έσεπήδησαν ές τήν πόλιν μετά τον λοιποΰ στρατον χατά πάσας

άμα τάς πύλας, χαΐ έχείνας τε έχλεισαν ώστε μηδένα διαδράναι, ρ. 645 να

χαΐ πάντας τούς έντνγχάνοντάς σφισι έξειργάσαντο, μηδένα αύτών

10 άποχρίνοντες, άλλα πάσιν αύτοις όμοίως ώς πολεμίοις χρώμενοι.

μάλιστα δέ τούς τι έχοντας έπι&υμία χρημάτων έφ&ειρον, χαΐ 9

τούς τε παϊδας χαΐ τάς γυναϊχάς σφων ύβριζον, ώσπερ τινά άλ-

λοτρίαν πόλιν ήνδραποδισμένοι. χαΐ τάς χεφαλάς τών έλλογιμω-

τάτων έπΐ τό βήμα άνετί&εσαν. χαΐ ήν τό τε &έαμα ούδέν τι

15 τοΰ όλέ&ρον αύτών πραότερον' τά τε γαρ άλλα χαΐ τοις δρώσι

προσπαρίστη νομίζειν δτι, δσα πολεμίων άχροστολίοις οί προ-

πάτορές σφων έχεχοσμήχεσαν, ταΰτα τότε ταις τών πολιτών χε-

φαλαις άπεχοσμεϊτο.

Τοσαύτη γάρ ένί λόγω ή τε έπι&υμία χαΐ ή απληστία τών 10

20 φόνων τόν Μάριον χατέσχεν ώστε, έπειδή τό πλεϊστον τών έχ-

&ρών άπεχτόνει χαΐ ούχέτ' ούδείς ών έξολέσαι έγλίχετο έπΐ τόν

νοΰν άτε έν τοσαύτη ταραχβ έπηει, σύν&ημα τοις στρατιώταις

δοΰναι σφάττειν πάντας έξής οις άν τών προσιόντων μή όρέξη

τήν χεϊρα. πρός γάρ τοντο τά τών 'Ρωμαίων πράγματα άφίχετο

25 ώστε μή μόνον άχρίτως μηδ' άπ' έχ&ρας, άλλα χαΐ πρός τήν ούχ

έχτασιν της έχείνον χειρός άπόλλυσ&αι. χαΐ (ήν γάρ, ώσπερ είχός, 11

Α» τε δχλψ χαΐ έν &ορύβψ τοσούτψ ούδ' αύτψ τ ψ Μαρίψ έπιμελές,

άλλ' ούδέ δννατόν ούδ' εί πάνυ έβούλετο, χατά γνώμ,ην τβ χειρί

χρήσ&αι) πολλοί χάχ τούτον μάτην άπέ&ανον, οϋς ούδαμβ ούδαμώς
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30 άποχτεϊναι έδεϊτο. τό μεν οϋν σύμπαν τών τε γάρ άπο&ανόν-

103 Γτ. 102, 5 (ρ. 345 Βοίββ.), 100, 5 ΜβΙΙ>. 104 ίΐ. 102, 8—11 (ρ. 345

Βοίβ8.), 100, 8-11 ΜβΙΙ>.

ωά. Ρείτ. 3 χατέλιπεν 8α αηίβ Κβϊπι&ηιπι, χατέλφιεν Ρ, χατέλειπιν 7α

4 6 χταονίοσ 6 αν 8 ε\χείναα**τε 22 τοϊς 8α &ηίβ 7α, τοι (β. &οο.)

23 εξής 8α αηίβ 7α, έξήι 26 εχτάαι (β. βρϊΓ.)

βηκηά. 9 σφιαιν 7α 14 τό [τε] 8ίηΓζ, (τό) τότε ΚβίβΙίβ 15 αν-

τών] αντον Εβίβίίβ 30 τών τε γάρ] (ηληθνς) τών τότε Κβώ1τβ, τών [τε

γάρ] Κβϊηί&πι8

18*
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των άνεξεύρετόν έστι. ε' γάρ δλαις ήμέραις χαΐ νυξίν ϊσαις αί

σφαγαΐ έγένοντο.

105. "Οτι Ευόντων τών 'ΡωμαΙων ίσταμένον τον έτονς τά

είσιτήρια, χαΐ τβ ήγεμονία τάς άρχάς χατά τά πάτρια ποιονμενων,

ό υίός Μαρίον δήμαρχόν τινα αν&εντεία άποχτείνας τήν χεφαλήν 5

αύτοΰ τοις ύπάτοις έπεμψε, χαΐ άλλον άπό τοΰ Καπιτωλίον χατ-

εχρήμνισεν, δπερ ούδείς άλλος έπεπόν&ει, χαΐ δύο στρατηγούς

χαΐ πυρός χαΐ ύδατος είρξαν.

ρ. 646 να 106. "Οτι τον ΙΣύλλον τον Πειραιά πολιορχοΰντος, έπιλειποΰς

δέ της ύλης δια τό χόπτεσ&αι τά πολλά τών δένδρων περιχλώ- 10

μενα τοις αύτών βρί&εσι χαΐ πυρπολεϊσ&αι βαλλόμενα σννεχώς

ύπό τών πολεμίων, έπεχείρησε τοις Ιεροις άλσεσι. χαΐ τήν 'Λχα-

δημίαν έχειρε δενδροφορωτάτην τών προαστείων οϋσαν χαΐ τό

Λύχειον.

107. Ότι έπεί χαΐ χρημάτων έδεϊτο πολλών, έχίνει τά της 15

Ελλάδος άσυλα τοΰτο μέν έξ Επιδαύρον, τοΰτο δέ έχ τής Ολυμ-

πίας τά χάλλιστα χαΐ πολντελέστατα των άνα&ημάτων μεταπεμ-

πόμενος. δτε χαΐ τοις Άμφιχτύοσιν έγραψεν ές Λελφούς δτι τά

χρήματα τοΰ .&εοΰ βέλτιον εΐη χομισ&ήναι πρός αύτόν' ή γάρ φυ-

λάξειν άσφαλέστερον ή χρησάμενος άποδώσειν ούχ έλάττω. 20

108. "Οτι τον άργυρονν πί&ον, δς ήν νπόλοιπος, διά βάρος

105 Ργ. 102,12 (ρ. 347 Βοίββ.), 100,12 Μβ11>. 106 Ρίηί. 8νΙΙ. 12,3« (ρΓαβΓ.

*. I ρ. ΟΙΧ Βοίββ.) 107 Ρ1ηί. 8νΙΙ. 12, 5». 4 (ρΓ&βί. ί. I ρ. ΟΙΧ Βοίβ8.)

108 Ρ1ηί. 8πΙΙ. 12, 6—9 (ρκιβί. ί. I ρ. ΟΙΧ Βοίββ.)

οοά. Ρ«>. 6 χαπιτολίον 6 8. χα\τεχρη****μνιαεν(6. &οο.) 7 δύω 9 πει·

ραία 13 προ__ 14 λύχιον 18 οτε 7α, οτι άμφιχτοιόοιν

βοά. Ρ1ν(. 9 έπιλειπονοης 10 διά τό χόπτιο&αι] διαχόπτεο&αι* τα

οω.* δένδρων] Εργων 13 τών οπι.* 16 ^ξ ΌλυμπΙας 18 οτε —

εγραψεν] Εγραψε δε χαΐ τοϊς Άμφιχτνοοιν ές] είς (βί ίΐ& ηηϊρ^ηβ) 19 εϊη]
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εϊναι * 20 χρησάμενος] χαΐ άποχρησάμενος

βτηβηά. 3 τον οία. 8α 4 έαιτήρια 8ίητζ άρχάς] άπαρχάς 7α αάη.

ρ. 91, ευχάς Κβίβ&β 5 αν&εντία Ιι.ΒϊηάοΓΪ 8 χαϊ &ηίβ πυρός άβ1 . Κβίβίΐβ

ί2ρ|ίν 7α

βοΖοσ. 9 βχοβΓρϋβ 106—111 (βίοηί βχο. άβ 1β£&(. ^βηίϊηπι &ά Κοπι. 24—27,

ρ. 416β. ϋβ Βοογ) ΡΙπίΑΓοΙιβα οοηίϊηβπ ε 8ηί1αβ τίΐ& βηηιρία ίαπι νίάίΐ 7α »άη.

ρ. 91, ϋίοηβω βα β ΡΙη&τοΙιο ΐταηβ8βπρβίβββ ρπίαηβ, ββά ν. Βοίββ. ΡτΛβί. νοί. I

ρ. ΟνΠ, .ΒΤΤ, Βρζαηΐίη. ΖβϊΙβώτ. νοί. XV ρ. 98β. οτι — πολιορχονντος

&άά. 12 την ρΓο τήν τε 15 οτι — πολλών ρτο έπεί δε χαΐ χρημάτων ΐδει

πολλών προς τον πόλεμον 21 οτι τον ρΓο τον Λ ροβί νπόλοιπος οηι.

$τι τών βασιλιχών

β Οωβίο ϋϊοηβ Ργ. 102, 11.12 βί β Ρ1ηί. 8Μ. 12, 3—9. 277

χαΐ μέγε&ος ού δνναμένων άναλαβεϊν τών νποζυγίων, άναγχαζόμενοι

χαταχόπτειν τούτον οΐ Άμφιχτύονες ές μνήμην έβάλοντο, τοΰτο

μέν Τίτον Φλαμίνιον χαΐ Μάνιον Άχύλιον τοΰτο δέ ΛΙμίλιον

Παΰλον' ών δ μέν Άντίοχον έξελάσας της Ελλάδος οί δέ τούς

5 Μαχεδόνων βασιλεϊς χαταπολεμήσαντες ού μόνον άπέσχοντο τών

ίερών τών Έλληνιχων, άλλα χαΐ δώρα χαΐ τιμήν αύτοις χαΐ σεμ-

νότητα πολλήν προσέ&εσαν. άλλ' έχεϊνοι μέν άνδρών σωφρόνων

χαΐ μεμα&ηχότων σιωπβ τοις άρχονσι παρέχειν τάς χρείας ήγού-

μενοι χατά νόμον, αύτοί τε ταις ψυχαις βασιλιχοί χαΐ ταις διαί-

10 ταις εύσταλεις μετρίοις έχρώντο, χολαχεύειν τούς στρατιώτας

αΐσχιον ήγούμενοι τοΰ δεδιέναι τούς πολεμίονς. οί δέ τότε στρα-

τηγοί βία τό πρωτεϊον ούχ άρετβ χτώμενοι, χαΐ μάλλον έπ' άλλή-

λονς δεόμενοι τών δπλων ή έπΐ τούς πολεμίονς, ήναγχάζοντο

δημαγωγεϊν. χαΐ έν τψ στρατηγεϊν τοις στρατενομένοις ές τάς

15 ήδνπα&είας άνήλισχον, ώνούμενοι τούς πόνονς αύτών. χαΐ έλα&ον

ώνιον τήν πατρίδα ποιήσαντες δλην, έαντούς δέ δούλονς τών χα- ρ' 649 να

χίστων έπΐ τψ τών βελτιόνων άρχειν. ταΰτα έξήλαννε Μάριον,

είτ αϋ&ις τούς περί Σύλλαν χατήγαγεν, ταΰτα Όχταονίον τούς

ίΐερί Κίνναν, ταΰτα Φλάχχον τούς περί Φιμβρίαν αύτόχειρας

20 έποίησεν.

ΤΩν ούχ ήχιστα Σύλλας έδωχεν άρχάς, έπΐ τψ διαφ&είρειν χαΐ

μεταχαλεϊν τούς ύπ άλλοις ταττομένονς αύτός χαταχορηγών ές

τούς ύφ αύτψ χαΐ δαπανώμενος' άμα τούς άλλονς μέν ές προ-

δοσίαν, τούς δέ ύφ' αύτψ διαφ.&είρων χαΐ παρασχενάζων χρημάτων

25 δεϊσ&αι πολλών, χαΐ μάλιστα χαΐ ές τήν πολιορχίαν τοΰ Πειραιως.

ωά. Ρ«γ. 3 τί\τόν αϊμίλιον 8 ηγούμενοι (βίο) 9 ταχα\τανόμον

12 χτόμενοι 16 όνων 19 Φιμβρίαν 7α, φαβρίαν Ρ, τ. &Α ρ. 278, 21

21 ίχιστα 22 τονς έπ' αλλοις ταττομένονς 8α αηίβ 7α (β ΡΙηΐ.), τοΐσ έπ'

άλλονο ταττομένοιο αϊτός 7α, αύτώι 25 πειραιώα
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ωά. ΡΙνί. 6 των οτα. * 8 χρείας] χεϊρας 10 ενοταλεϊς] ευτελεϊς δντες

12 ονχ] χαι* ρίβπςαβ 13 έπΐ οηι. 21 ένέδωχεν τβί άνέδωχεν 22 αντός

οτα.* 23 ροδί δαπανώμενος Αάά. ώστε

εόΙο<). 2 τοϋτον βΑΑ. 7 άνόρών ρΓο ανδρών τε 10 ροβί έχρώντο οπι.

χαϊ τεταγμένοις άναλώμααι, τό 14 δημαγωγεϊν — 16 δούλονς ρΓο δημαγωγεϊν

έν τψ στρατηγεϊν, εϊ&' ών είς τάς ηδνπα&είας τοϊς στρατενομένοις άνηλιαχον

ωνούμενοι τονς πόνονς αντών ϊλα&ον ώνιον δλην την πατρίδα ποιήσαντες

εαντονς τε δούλονς 18 τούς — χατήγαγεν ρΓο έπΐ Σύλλαν χαιήγε 24 δια·

φ&είρων ρΓο είς αοωτίαν διαφ&είρων, Ιχαα αάά. χαϊ παρασχευαζων, ηί ββηίβη-

ύατα, ςα&πι ίη οοϋοβ βηο οπιίββ& νοοβ ώστε πιμιοηπι ίηνβηίβββί, ΓββίίΐηβΓβί 25 χαϊ

ές — IIειραιώς ρΓο προς τήν πολιορχίαν έχείνην

278

ΕχοβΓρία άβ νίπαίίηηβ βί νίΐϋβ

109. "Οτι ό Άριστίων, ό τάς !Λ&ήνας φρονρων, άν&ρωπος ήν

έξ άσελγείας όμον χαΐ ώμότητος έχων συγχειμένην τήν ψυχήν, χαΐ

τά χείριστα των Μι&ριδατιχών σννερρυηχότα νοσημάτων χαΐ πα-

&ών ές έαντόν άνειληφώς χαΐ πόλει, μυρίονς μέν πολέμονς πολλάς

δέ τνραννίδας χαΐ στάσεις διαπεφευγυία πρότερον, ώσπερ νόσημα 5

&ανατηφόρον έν τοις έσχάτοις χαιροις έπιγενόμενος. δς χιλίων

δραχμων ώνίον τοΰ μεδίμνον τών πυρών δντος έν άστει τότε, των

δέ άν&ρώπων σιτονμένων τό περί τήν άχρόπολιν παρ&ένιον, ύπο-

δήματά τε χαΐ ληχύ&ους έφ&άς έσ&ιόντων, αύτός ένδελεχώς πό-

τοις με&ημερινοις χαΐ χώμοις χρώμενος χαΐ πυρριχίζων χαΐ γελω- 10

τοποιών πρός τούς πολεμίονς, τόν μέν ίερόν της .&εοΰ λύχνον

άπεσβηχότα διά σπάνιν έλαίον περιεϊδε, τ# ι5έ ίεροφάντιδι πυρών

ήμίεχτον προσαιτούση πεπέρεως έπεμψε' τούς δέ βονλεντάς χαΐ

ίερεϊς ίχετενοντας οίχτεϊραι τήν πόλιν χαΐ διαλύσασ&αι πρός τόν

Σύλλαν, τοξεύμασι βάλλων διεσχέδασεν. Ιό

110. "Οτι Όρτήσιος στρατηγιχός άνήρ χαΐ πολεμιχά ήσχημένος.

111. Οτι Κίννα χαΐ Κάρβωνος έν 'Ρώμη τοις έπιφανεστάτοις

άνδράσι χρωμένων παρανόμως χα\ βιαίως, πολλοί τήν τνραννίδα

φεύγοντες ώσπερ έπΐ λιμένα τό τοΰ Σύλλον στρατόπεδον χατε-

φέροντο, χαΐ περί αύτόν όλίγον χρόνον σχήμα βονλής έγένετο. 20

112. "Οτι ό νποστράτηγος Φλάχχου Φιμβρίας ές Βυζάντιον

έλ&όντι αύτφ εστασίασεν. ήν γαρ ες πάντα δή τολμηρότατος χαΐ

109 ΡΙπί. 8ηΙΙ. 13, 1-3 (ρΓαβί. ΐ.1 ρ. ΟΧ Βοίββ.) 110 Ρίαί. «»Μ. 15, 3

(ρπιβί. ί. I ρ. ΟΧ Βοίβ8.) 111 Ρίηί. 8κΙΙ. 22, 1 (ρπιβί. ι.1 ρ. ΟΧ Βοίββ.)

112 Ργ. 104, 1. 2 (ρ. 347 Βοίββ.), 101, 1. 2 Μβίη.

οοά. Ρβίτ. 3 τα οηι. 7α ίηνίίο Ρ 5 διαπεφευγυία ΘΓοβ, διαπεφευγνίη

9 έφ&άς 8α ί. τα., &ηίβ 7α, εφθασον 11 της 7α, τον 12 οπάνην ϊρο·

φαντίδι (8. βρϊΓ.) 13 πιπερεωσ <βίο) 16 όρτήοιοο πολεμιχά 7α, πολε-
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μιχοο 20 χρόνον, ββά ον Γ&8. οοΓΓ. βχ ον 21 Ιϊτηηηα: 7α ίη νβΓ8., φι·

βρίασ Ρ πΜ^πβ (βοά φαβρίαν ρ. 277,19), ρπιβΐβΓ ρ. 280,1 (φιμβρίασ)

οοά. ΡΙηί. 4 β. πάλει — διαπεφευγνία] την πάλιν — διαπεφενγυϊαν * (τξ

πάλει — διαπεφευγνία οοΓΓ. 8ο1&ηαβ) 6 είς τονς έσχατονς χαιρους έπιτι&έμε-

νος (έπι&έμειος οοά. Ρ&γ. 1673)* υς οω.* 8 ίέ οπι.* ροβί άχράπολιν

αάά. φνόμενον 9 τε] ϋ* 19 ωαπερ είς λιμένα τον Σνλλα τό στρατάπεόον

20 έγεγάνει

βτηεηά. 1 ουγχεχραμένην ΒΤΥ (ίη πιαΓ£. βχβπιρί&πβ βηί)

εάοο. 1 οτι — ην ρΓο ...6 τύραννος Άριοτίων, άν&ρωπος 16 οτι —

ησχημϊνος ρΓο ϊτι όε 'Όρτήσιος «ντον έφόβει, οτρατηγιχός ανηρ χαϊ φιλάνειχος

17 οτι Κίννα ρΓο Κίννα όε

β ΡΙπί. 8ηΙΙ. 13, 1 — 22, 1 βί β Ο&ββίο ϋίοηβ Γτ. 104,1—5.

279

προπετέστατος, δόξης τε όποιασοΰν εραστής χαΐ παντός τον άμεί-

νονος όλίγωρος. έξ ών πον χαΐ τότε, άφ' οϋπερ άπήρεν άπό της

'Ρώμης, άρετήν τε ές χρήματα χαΐ σπονδήν περί τούς στρατιώτας

προσποιησάμενος άνηρτήσατό τε αύτούς χαΐ τψ Φλάχχψ σννέχρον-

5 σεν. ήδννή&η δέ τοΰτο ποιήσαι, δτι έχεϊνος χρημάτων τε άπλη- 2

στος η'ν χαΐ ούχ ήγάπα τά περιγιγνόμενα σφετεριζόμενος, άλλά

χαΐ έξ αύτής της των στρατιωτών τροφής, έχ τε τής λείας, ήν

Ιδίαν έχάστοτε ένόμιζεν εϊναι, ίχρηματίζετο.

113. "Οτι έπεΐ πρός τό Βνζάντιον άφίχοντο Φλάχχος χαΐ

10 Φιμβρίας, χαΐ ό Φλάχχος έξω τοΰ τείχονς αύτούς αύλίσασ&αι

χελεύσας ές τήν πόλιν έσήλ&ε, παραλαβών δέ τοΰτο ό Φιμβρίας

χρήματά τε αύτόν είληφέναι χατητιάτο, χαΐ διέβαλλε λέγων ώς

έχεϊνος μέν ένδον τρυφβ>ν, σφεϊς δέ ύπό σχηναις έν χειμώνι ταλαι-

πωροιντο. οί δέ στρατιώται ές τε τό άστν &υμψ έπεσον, χαί

15 τινας των έμπεσόντων σφίσιν άποχτείναντες ές τάς οίχίας έσχε-

δάσ.&ησαν.

114. "Οτι διαφοράς τινος τψ Φιμβρία πρός τόν ταμίαν γενο-

μένης ήπείλησεν αύτψ ό Φλάχχος άχοντα ές 'Ρώμην άποπέμψειν,

λοιδορησάμενόν τέ τι διά τοΰτο αύτψ τήν ήγεμονίαν άφείλετο.

20 δ δέ Φιμβρίας ές τήν άποπορείαν δή&εν έπαχ&έστατα στειλάμενος

πρός τούς στρατιώτας τούς έν Βυζαντίψ άφίχετο, χαΐ ώς έπΐ ττ]

άφόδψ αύτούς ήσπάζετο, γράμματά τε ητει, χαΐ έαντόν ώς χαΐ

άνάξια πεπον&ώς ώδυρετο' μεμνήσ.&αί τέ σφισι ών ύπουργήχει, 5

χαΐ φυλαχήν σφων ποιεϊσ&αι, αίνιττόμενος ές τόν Φλάχχον ώς

25 χαΐ έπιβουλεύσοντα αύτοις, παρήνει, χαΐ μα&ών τά λεγόμενα δεχο-

μενονς χαΐ έαντφ εϋνοιαν έχοντας χαΐ ές έχεϊνον ύποπτενοντας,

άνέβη έπΐ μετέωρον χαΐ προσπαρώξννέν σφας, άλλα τέ τινα

τοΰ Φλάχχον χατηγορήσας, χαΐ δτι προδώσει αύτούς ύπό χρη- ρ. 653 να
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μάτων' ώστε τούς στρατιώτας Θέρμον τόν έπιτεταγμένον σφίσι

30 άπελάσαι.

113 Ργ. 104, 3 (ρ. 348 Βοίβ8.), 101, 3 ΜβΙΙ>. 114 Ρτ. 104, 4. 5 (ρ. 348

Βοίββ.), 101, 4. 5 Μβ11>.

οοά. Ρ«Γ. 1 άμίνονοσ 4 φλήχωι 10. 11. 20 φιβρϊαα, 17 φιβρία

ν. βΑ ρ. 278, 21 20 διί&ιν

επιεηά. 10 χαϊ 6 Φλάχχος] χαϊ άαπιη. Οτοβ, βο1οββήατα οοπί^βηβ 13 τρν-

φψι Οτοβ 22 γράμματά τί ζτει] οΒβοηΓ& ίιαβο; ΗΗεταβ^νβ αδ Ο& (πιϊίίΐί1ιηβ)

αά ΐατηϊΙίατβ8 ροροβάί: 7α ία νβΓβ. 23 αφιαιν νη1£. 28 νπό] νηερ 8ΐπγζ

29 σφίσιν να

280 ΕχοβΓρΐα άβ νϊΓίηίίηπβ βί νίίϋβ

115. "Οτι δ Φιμβρίας άνδρας πολλούς ού πρός τό διχαιότατον

ούδέ πρός τό τβ 'Ρώμη συμφορώτατον, άλλ' όργβ χαΐ έπι&υμίο<

φόνων άπώλλυεν. τεχμήριον δέ, στανρούς ποτε πολλούς, οις προσ-

δέων αύτούς χαΐ αίχιζόμενος διεχρήτο, γενέσ&αι προστάξας, έπειτ'

έπειδή πολύ πλείους τών &ανατω&ησομένων ευρέ&ησαν δντες, 5

έχέλευσεν έχ τών περιεστηχότων τινάς συλληφ&ήναι χαΐ πρός τούς

λοιπούς προσδε&ήναι, ίνα μή μάτην δόξωσι γεγονέναι.

116. "Οτι ό αύτός τό "Ιλιον λαβών τούς άν.&ρώπονς δσους

ήδννήχΗ] μηδενός φεισάμενος χατεχρήσατο, χαΐ τήν πόλιν πάσαν

όλίγον χατέπρησεν. είλε δέ αύτούς ού χατά τό ίσχυρόν, άλλ' άπα- 10

τήσας' έπαινον γάρ τινα αύτών έπΐ τβ πρεσβεία τβ πρός τόν

Σύλλαν πεμφ&είση ποιησάμενος, χαΐ διαφέρειν μηδέν [εί] δπο-

τέρψ σπείσονται (άμφοτέρους γάρ σφας 'Ρωμαίους εϊναι) είπών,

έπειτα ώς παρά φίλονς αύτούς έσήλ&ε χαΐ έξειργάσατο ταΰτα.

117. "Οτι ό Μέτελλος ύπό Κίννον ήττη&είς ές τόν Σύλλαν ήχε 15

χαΐ πλεϊστα αύτψ συνήρατο' πρός γάρ τοι τήν δόξαν της τε

διχαιοσύνης αύτοΰ χαΐ της εύσεβείας ούχ όλίγοι χαΐ τών τάναντία

τφ Σύλλα πραττόντων, νομίσαντες αύτόν ούχ άχρίτως οί συνεϊναι

άλλα τά τε διχαιότερα χαΐ τά τβ πατρίδι συμφορώτερα όντως

αΐρεϊσ&αι, προσεχώρησαν σφίσι. 20

118. "Οτι ό Πομπήιος υίός ήν τον Στράβωνος, σννεχρί&η δέ

ύπό Πλοντάρχον 'Λγησιλάω τψ ΛαχεδαιμονΙψ. άχ&όμενος δέ τοις

τήν πόλιν έχουσι έξωρμή&η ές τό Πιχηνόν αύτός έφ' έαντοΰ, ούδέ

ές άνδρας πω πάνυ τελών, χαΐ παρ' έχείνων χεϊρά τινα παρά τήν

τοΰ πατρός ήγεμονίαν ά&ροίσας δνναστείαν Ιδίαν συνίστη, χαΐ 25

ι1ή.-9-η έλλόγιμόν τι πράξαι χα&' έαντόν' χαΐ τψ Σύλλα προσεχώ-

115 Ργ. 104, 6 (ρ. 348 Βοίββ.), 101, 6 Μβί1>. 116 *>. 104, 7 (ρ. 348 Βοίββ.),

101, 7 ΜβίΙ>. 117 ¥τ. 106, 1 (ρ. 349 Βοί&β.), 102, 1 ΜβΙΙ>. 118 Ργ. 107, 1

(ρ. 349 Βοίββ.), 103 Μβίο.
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ωά. Ρμγ. 1 φιμβρίαα] ίΐΛ η. 1., ν. &Α ρ. 278, 21 3 φόνων 8α ωίβ 7α,

φ&όνων 12 [ε{] ββο1. Κβίβ1ίβ 13 άμφοτέρονς 7α, αμφοχέρων 21 ατρά-

βωνοσ, ββά ρ ροβί ίηβ.

βτηβηά. 15 ^ς] ώς Κβίβίίβ, βο1β£&πηπι οοΓΠ^βηβ 19 α1ίβΓιπη το οπι. βα

20 αφίαιν 7α 24 παρά] δια 7α ϊ. πι., προς ο"αηίΐαηί€Γ Βοίββ. 26 πράξειν

άαηί&ηΐβΓ Βοίββ. ρπιεεαηίβ 7α ίη νβΓβ., ββά ν. ίηίΓ&

εοΙο<}. 8 οτι 6 αντος βΑά. 21 β. συνιχρί&η — Λαχΐόαιμονίω &1> βοί. &0%

άίίηπι ρπίαί Βοίββ., ρτοη&1>ί1ίΐβΓ, ν. ίΑπιβη »ά ρ. 245,3 26 ψή&η — προσεχώ-

ρησε] ίη Μβ εοί. πιαηαπι Γβοΐβ β^ηο8ββΓβ νϊάβίητ Βοίββ.

β Οπβ8ίο ϋίοηβ Ργ. 104, 6 —109, 2 281

ρησε. χαΐ ό μεν τούτων άρξάμενος ούδέν μείων έχείνον έγένετο, ρ. 654 να

άλλ' ώσπερ πον χαΐ ή έπίχλησις αύτώ προσετέ&η, μέγας ηύξή&η.

119. "Οτι δ Σύλλας τό στράτευμα παρέδωχεν άνδρΐ μήτ' άλλως

έπαινονμένψ, χαίπερ πολλούς έχ των άπ' άρχής συγγενομένων οί

5 έχων χαΐ έμπειρία χαΐ πράξει προφέροντας, οίς πον χαΐ ές έχεϊνο

τοΰ χρόνον πρός πάντα τά άναγχαϊα ώς χαΐ πιστοτάτοις έχέχρητο.

χαΐ πριν μεν νιχήσαι έδεϊτό τε αύτων χαΐ ταις άπ' αύτών ώφε-

λίαις άπεχρήτο' έπεϊ δέ έγγυτέρω της έλπίδος τοΰ παντελως χρα-

τήσειν έγένετο, ούδένα αύτων έτι λόγον έποιεϊτο, τοις δέ χαχίστοις

10 χαΐ μήτε έν περιφανεία γένονς μήτε έν δόξη αρετής οϋσι μάλλον

έπίστευσεν. αιτιον δέ δτι τους μέν τοιούτονς πρός πάντα αύτψ 2

χαΐ τά χείριστα έτοίμονς όντας ύπονργεϊν έώρα, χαΐ χάριν τε έαντψ

πλείστην χάν έλαχίστον τινός τύχωσιν όφειλήσειν, χαΐ μή&' ύπερ-

φρονήσειν ποτέ μήτε των έργων ή των βονλευμάτων άντιποιή-

15 σεσ&αι ένόμιζεν, τό δ' άρετήν έχον οϋτε συγχαχονργεϊν οί έ&ελή-

σειν, άλλά χαΐ έαντψ έπιτιμήσειν, χαΐ τά γέρα τών εύεργετημάτων

χατ' άξίαν άπαιτήσειν, χαΐ μηδεμίαν χάριν έπ' αύτοις άτε χαΐ

όφειλόμενά σφισι άπολαμβάνοντας έξειν, τάς τε πράξεις χαΐ τάς

συμβονλίας ώς χαΐ έαντών οϋσας προσποιήσεσ&αι.

20 120. "Οτι ό Σύλλας νιχήσας τούς Σαννίτας μέχρι μέν δή οϋν

τής ήμέρας έχείνης διαπρεπής ήν, χαΐ όνομα άπό τε των στρα-

τηγημάτων χαΐ άπό τ(5ν βονλευμάτων μέγιστον έσχε, φιλαν&ρωπία

τε χαΐ εύσεβεία πολύ προέχειν ένομίζετο, ώστε χαΐ τήν τύχην σύμ-

μαχον άπό τής άρετής πάντας έχειν αύτόν ήγεϊσ&αι' μετά δέ δή 2

25 τοΰτο τοσαύτην μεταβολήν έποιήσατο ώστε μηδέ τοΰ αύτοΰ τινα

φάναι ταΰτά τε χαΐ τά έπειτα εϊναι. οϋτως, (ώς) έοιχεν, ούχ ήνεγχεν

εύτνχήσας. χαΐ γάρ έχεϊνα α έως άσ&ενής ήν άλλοις έπεχάλει, χαΐ

έτερα πλείω χαΐ άτοπώτερα έπραξε, βονλόμενος μέν πον χαΐ άεΐ ρ' 657 να

119 Γτ. 108 (ρ. 350 Βοίβ8.), 104 ΜβΙΙ>. 120 ϊϊ. 109, 1—5 (ρ. 350 Βοίββ.),

Generated on 2013-12-14 13:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

105, 1-5 Μβίο.

α>ά. Ρβίτ. 5 οίς να, ωα 7 νιχήσαι έδεϊτό τε Κβίβ1ίβ, νιχήσαε δει τότε

Ρ, νιχήσ% έόιϊτό τε 7α 7 8. ώφελίαια, ββά ι ρπαβ ϊ. γ. 8 έγγντέρω, 8βά

βηρβΓ ν &(χ. βπιβυ8 βί ω ί. Γ. 14 άντιποιήσεσ&αι 7α, άντιποιήσασ&αι 26 (ώς)

οΑά. να

ετηεηά. 1 (άπό) τούτων Κβίβίίβ 2 «λλ' άίσπερ] άλλ' άφ' ονπερ Ρο1ίϋι

3 (μήτ' ίηιφανει) νβί (μήτ' έν ατρατηγία) ροβί άνδρΐ βηρρί. Κβίβ1ίβ, ροβί έπαι-

νονμένψ ίιιίβΒβ (χαϊ νιωατί προοχωρήσαντί οι) τβ1 ίαίβ ςηϊά ρηίαί Βοίβ8. οο11.

νβΙί. 2, 27, 6 18 σφισιν ταϊ^. 25 μηδ'ε] μηδ' αν ΒβΜίβΓ

ΐάο$. 20 οτι — ΣαννΙτας ρΓο ϋβ ςα»β ρΓ&βοβάβΙ>&ηΐ &άάϊάίΒ8β νϊάβίηΓ
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αύτά, έλεγχ&είς δέ έν τβ έξονσία. άφ' οϋπερ χαΐ τά μάλιστα

δ έδοξέ τισιν ή χαχοπραγία μέρος ούχ έλάχιστον έχειν. ό γαρ Σύλλας

τάχιστα ώς τών Σαννιτών έχράτησε χαΐ τέλος τψ πολέμψ έπιτε&ει-

χέναι ένόμισε (τά γαρ δή λοιπά έν ούδενί λόγω έποιείτο), μετε-

βάλετο, χαΐ έαντόν μεν έξω τε τών τειχών τρόπον τινά χαΐ έν ττ) 5

μάχη χατέλιπεν, τόν δέ δή Κίνναν χαΐ τόν Μάριον (τονς τε) άλλονς

τονς μετ' αύτόν γενομένονς πάντας άμα ύπερέβαλεν. δσα γάρ

μηδένα τών δήμων τών ό&νείων άντιπολεμησάντων οί έδρασε,

ταΰτα τότε τήν πατρίδα χα&άπερ χαΐ έχείνην νιχήσας έξειργάσατο.

4 τοΰτο μεν γάρ αύ&ημερόν τάς χεφαλάς τοΰ τε Λαμασίππον χαΐ 10

τών σννεξετασ&έντων αύτψ προς τό Πραινέστε πέμψας άνεσχο-

λόπισε, χαΐ τών παραδόντων σφάς έ&ελοντάς συχνούς ώς χαΐ

5 άχοντας έλών άπέχτεινεν. χαΐ τβ ύστεραία τοις τε βονλενταις ές

τό Έννεϊον, ώς χαΐ άπολογουμενός τι αύτοις, χαΐ τοις ζωγρη&εϊσι

ές τόν άγρόν τόν δημόσιον χαλούμενον ώς χαΐ ές τόν χατάλογον 15

αύτούς έσγράψων σννελ&εϊν χελεύσας, τούτονς άμα δι έτέρων έφό-

νευσε (χαΐ πολλοί τών έχ της πόλεως άν&ρώπων άναμιχ&έντες

σφίσι παραπώλοντο), χαΐ έχείνοις αύτός πιχρότατα διελέξατο.

121. "Οτι δ φόνος τών έαλωχότων χαΐ τότε ούδέν ήττον ύπό

τοΰ Σύλλον έγίγνετο, χαΐ αύτών άτε έγγύς τοΰ ναοΰ &νησχόντων 20

πολύς μέν &όρνβος πολύς δέ χαΐ .&ρήνος οίμωγαί τε χαΐ όδυρμοί

ές τό σννέδριον έσέπιπτον, ώστε τήν γερονσίαν άμφοτέρω&εν έχ-

7 ταράττεσ&αι. χαΐ γάρ ούδέ πόρρω έτι τοΰ τι χαΐ αύτοί δεινόν

πείσεσ&αι προσδοχάν ήσαν> οϋτως άνόσια αύτοΰ χαΐ λέγοντος άμα

χαΐ πράττοντος' χαΐ δια τοΰτο πολλοί, άτε έπ" άμφοτέροις έν 25

ταύτψ περιαλγοΰντες, έπε&ύμονν τών έξω χαΐ αύτοί τών ήδη

8 άπολλυμένων εϊναι, ίνα παύσωνταί ποτε φοβούμενοι. άλλ' αύτοί

μεν άνεβέβληντο, οί δ' άλλοι χατεσφάγησαν χαΐ ές τόν ποταμόν
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έρρίφησαν, ώστε τό τοΰ Μι&ριδάτον πολύ δεινόν νομισ&έν, δτι

121 Ργ. 109, 6—10 (ρ. 351 Βοίβ8.), 105, 6—10 Μβ11>.

ωά. Ρ(λτ. 1 έλεγχ&ιΐς 8α »ηίβ 7α, έλεχ&εΐα 6 (τοι!ς τε) &άά. Βοίβ8.,

|·····« άλλονα Ρ, άλλονς (τε) 8α αηΐβ 7α 9 έξιργάσατο, 8βά * ϊ. Γ. 10 όα-

μασι 11 πρενέατε (βίο) 18 παραπόλοντο αϊτός Κβίβ1ίβ, αντοϊσ

21 οίμωγαί τε 7α, οίμωγέται 22 έαέπιπτον Ββ1ί&εΓ, αννίπιπτον 23 τον

τι 7α, τοντί 27 άπολλιμένων

βτΠΐηά. 1 μέρος ονχ έλάχιστον ε'χειν] (,είς αρετης δόξαν) νβί (εΙς ενόαι-

μονίαν) βχοϊάίβββ ρπίαί ΚβίβΚβ, (της φιλαν&ρωπίας) νβί ί»ίβ ςιηίά Βοίβ8. 3 ώς

τάχιστα Ιι. ϋίπάοΓί 14 άπολογιονμενός ΒβΙΛβΓ ζωγρη&εϊοιν 7α 29 πολν

δεινόν] πάνυ δεινόν Κβίβίίβ, πάνδεινον ΒβΙΛβΓ

β 0&8810 ϋίοηβ Ργ. 109, 2—13. 283

ποτέ πάντας τούς έν τ$ Άσία 'Ρωμαίους έν μιφ ήμέρα άπέχτεινεν, ρ. 658 να

έν βραχεϊ πρός τε (τό) πλή&ος χαΐ πρός τόν τρόπον τών τότε

φονευ&έντων νομισ&ήναι. ούδέ ένταΰ&α τό δεινόν έστη, άλλ' ώσπερ 9

άπό φρυχτωρίας τινός έχεϊ&εν αί σφαγαΐ άρξάμεναι χαΐ έν τψ

5 άστει χαΐ έν τβ χώρα ταις τε πόλεσι ταις έν τβ Ιταλία πάσαις

έγένοντο. πολλούς μεν γάρ αύτός δ Σύλλας πολλούς δέ χαΐ οί

εταίροι αύτοΰ, οί μεν έπ' άλη&είας οί δέ χαΐ προσποιούμενοι,

έμίσονν, δπως έχ της τών έργων όμοιότητος τό τε όμόη&ές οί

ένδειχνυοντες χαΐ τήν φιλίαν βεβαιονντες, (μή) έχ τον διαφόρον

10 αύτών ύποπτευ&ώσί τε χαΐ χαταγινώσχειν τι αντοΰ χαΐ διά τοντο

χινδννεύσωσιν. έσφαζον δέ χαΐ δσονς πλοντονντας ή χαΐ άλλως 10

πως ύπερέχοντάς σφων έώρων, τούς μέν φ&όνψ τούς δέ διά τά

χρήματα' πλεϊστοι γάρ έν τψ τοιούτψ χαΐ των μέσων, χάν μηδέ

έτέρας\ εί συναίροντες, ΐδιόν τι έγχλημα τό χατ' άρετήν ή χαΐ γένει

15 πλοντψ τέ τινος προέχειν λαμβάνοντες' χαΐ άσφάλεια ούδεμία

ούδενί πρός τούς έν χράτει τινί άδιχεϊν βουλομένους εύρίσχετο.

122. "Οτι τοιανται συμφοραΐ τήν 'Ρώμην περιέσχον. τί γάρ

άν τις τάς τών ζώντων ύβρεις λέγοι, αΐ πολλαΐ μέν περί τάς

γνναϊχας, πολλαΐ δέ περί τούς παϊδας τούς εύγενεστάτους χαΐ

20 έλλογιμωτάτους χα&άπερ αίχμαλώτονς έγίγνοντο; ού μήν άλλά

έχεϊνα, χαίπερ χαλεπώτατα όντα, τψ γοΰν όμοιοτρόπψ τών ήδη

σφίσι συμβεβηχότων οίστά τοις γε έχτός τούτων οϋσιν έδόχει εϊναι.

ώς δέ ούχ έξήρχει τψ Σύλλα, ούδ' ήγάπα τά αύτά έτέροις δρών, 12

άλλά τις αύτψ πό&ος είσήει χαΐ έν τβ πολυτροπία των φόνων

25 πολύ πάντων περιεϊναι, ώσπερ τινά άρετήν οϋσαν τό μηδέ έν ταις

μιαιφονίαις τινός ήττάσ&αι, τινά χαινότητα έξέ.&ηχε λελενχωμένον

πίναχα, ές δν ένέγραφε τά όνόματα. ού μέντοι γε ήττον πάντα 13

122 Ργ. 109, 11—20 <ρ. 352 Βοίββ.), 105, 11—20 Μβίη.

ωά. Ρατ. 2 (τό) &άά. Κβίβ1ίβ 6 έγένοντο 7α, έγένετο 9 ένδειχ-
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νυωντεο (β. βε\βαιώντεσ (μη) αάά. να (ρίηΓ& Ιιίο οοπ.ηρί& ρηίαί

Βοίβ8.) 13β. μηόε ετέραα εί ονναίρωντεσ 17 περιέσχώ\ 21 χαλεπό-

τατα 24 εΙοίει

βτηεηά. 3 νομιο&ήναι] άφανιο&ήναι ΡοΙ&ΐί 10 αντών] αντώ Κβίδ1ίβ

χαϊ χαταγινώσχειν] χαϊ άΈ,ππι. Κβίδίίβ, 8βά ίβΓί&88β μέμφεο&αι νβ1 ΐ&1β ςηϊά &ηΐβ

χαϊ βχοϊάίΐ 13 β. μηόε ετέροις ώαι συναίροντες 7α, μηόε ετέρας (οτάσεως)

ώοι (άβίβίο ονναίρωντες) 6το8, μηδετέρα ο(τάσ)ει ονναίρωνται Βοίββ., μηδετέ-

ρωσε ονναίρωνται ϊθβπι νοί. Ω ρ. XXX, βηρρίβηάηπι ρηίαηβ παραπόλλννται νβ1

8ϊπιϊΙβ ςπϊά, παραπώλλνντο ροβί λαμβάνοντες (νβ. 15) ίηβ. Κβίβ1ίβ 16 ενρίοχε-

ται άηΜί&ηίβΓ Βοίββ. 26 (χατα) τβΙ (ίηιτηδενων) τινά χαινότητα ΚβίβΙίβ

284 ΕχοβΓρί& άβ νίΓίπΐίβπβ βί νίΐ,ϋβ

δσα χαΐ πρίν γίγνεται, ούδέ έν τφ άσφαλεϊ οί μή ές τά λεν-

χώματα έγγεγραμμένοι ήσαν. πολλοί μέν γάρ οί μέν ζωντες οί δέ

χαΐ τε&νηχότες έπ' άδεία των άποχτεινάντων σφάς προσενεγρά-

ρ. 661 να φοντο, ώστε έν τούτω μηδέν διενεγχεϊν τό πράγμα, τβ τε δει-

14 νότητι ττ] τε άτοπία αύτοΰ πάνυ πάντας χαλεπαν&ήναι. τά τε 5

γάρ πινάχια ώσπερ τις άναγραφή βονλεντών ή χατάλογος στρα-

τιωτών νομιζομένων έξετί&ετο, χαΐ σννέ&εον έπ' αύτά πάντες οί

άεΐ παρόντες σπονδϊ], χα&άπερ τινά χρηστήν έπαγγελίαν έχοντα'

χαΐ πολλοί μέν συγγενεϊς, ήδη δέ τινες χαΐ έαντούς ευρισχον έγγε-

γραμμένονς χτείνεσ&αι, χάχ τούτον τό πά&ος οϊα έξαπιναίψ χαχψ 10

φοβερόν σφας χατελάμβανεν' χαΐ συχνοί χαΐ άπ' αύτοΰ τούτον

15 γνωριζόμενοι διώλλνντο. χαΐ ήν ούδενί έξω των έχ της έταιρείας

άσφαλές ούδέν. εϊτε γάρ προσίοι τις (τοις) λενχώμασιν, αίτίαν

ώς χαΐ πολνπραγμονών τι είχεν, εϊτε μή προσίοι, δυσχεραίνειν

έδόχει. χαΐ δ τε άναλεγόμενος ή χαΐ έπερωτών τινα τά έγγεγραμ- 15

μένα ύποπτος, ώς χαΐ περί έαντοΰ τι των τε έταίρων ζητών,

έγίγνετο, χαΐ δ μή άναγινώσχων μηδέ πνν&ανόμενος άχ&εσ&αί τε

16 αύτοις ύπωπτεύετο χαΐ διά τοΰτο χαΐ έμισεϊτο. τό τε δαχρυσαι ή

χαΐ γελάσαι .&ανάσιμον τό παραχρήμα έγίγνετο' χαΐ διά τοΰτο χαΐ

πολλοί, ούχ δτι χαΐ είπόν τι ή χαΐ έτΐραξαν ών άπείρητο, άλλ' 20

δτι χαΐ έσχυ&ρώπασαν ή χαΐ έμειδίασαν, έφ&είροντο. οϋτω χαΐ

τά σχήματα αύτών άχριβώς έτηρεϊτο, χαι ούχ έξήν ούδενί οϋτε

έπΐ φίλων όδύρασ&αι οϋτε έπ' έχ&ρψ έφησ&ήναι, άλλά χαΐ έχεϊνοι

17 ώς χαΐ χλενάζοντές τινα έσφάζοντο. χαΐ προσέτι χαΐ (αϊ) έπι-

χλήσεις συχνοις πράγματα παρεϊχαν άγνοοΰντες γάρ τινες τούς 25

έπιχεχηρυγμένονς έπΐ πάντας οϋς έβούλοντο τάς επωνυμίας αύτών

ήγον, χαΐ πολλοί διά τοΰτ' άν&' έτέρων άπέ&ανον. ώστε χαΐ έν

τούτω ταραχήν, τών μέν δπως ποτέ έβούλοντο τον 7ΐροστνχόν-

τα όνομαζόντων, τών δέ άρνονμένων μή οϋτω χαλεϊσ&αι, γίγνε-
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18 σ&αι. έφονεύοντο δέ οί μέν άγνοοΰντες δτι τελεντήσονσιν, οί δέ 30

χαΐ προειδότες, πανταχον δπονπερ έτύγχανον δντες' χαΐ ούδέν ήν

αύτοις χωρίον, ούχ δσιον, ούχ ίερόν, οϋτ' άσφαλες οϋτ' άσυλον.

ού μήν άλλ' οί μέν έξαίφνης, πρίν μα&εϊν τήν έπιχρεμαμένην συμ-

οοά. Ράν. 13 (τοις) &άΑ. Β&ί\ίβτ 16 έγγραμμένα 23 όόνρασ&αι

Οτοβ, όδύραιο&αι Ρ, όδυρεο&αι 8α βηΐβ 7α 24 (οί) &άά. Κβίβ1ίβ 28 ιόν

προστνχόντα Κβίβ1ίβ (ςηϊ βίί»πι των προστνχόντων (τινα)), των προστνχόντων Ρ

31 'όπονπερ έτύγχανον 7α, 'όπον παρετυγχανον

ΐτηεηά. 1 έγίγνετο 7α 7 νομιζόμενα Ββίβ1ίβ, νομιζομένως ΒβΙίΙίβΓ

8 παριόντες ΒβΙΛβΓ 9 Λ] τε 8α 10 8. οία έξαπιναίψ (τω) χαχώ φοβερώ-

τιρον ΚτπρβΓ 23 φίλψ Κβίβίνβ

β Οω8ίο ϋίοηβ Γτ. 109,13—21 βί ΙΆ. ΧΗΙ 8
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φοράν, ή χαΐ άμα τβ πύστει αύτής, διαφ&ειρόμενοι τβ γοΰν εύτυχία

της μή προεχφοβήσεως έπεχονφίζοντο' οί δέ δή προαισ&όμενοι 19ρ.662Κβ

τοΰ δεινοΰ χαΐ χαταχρυπτόμενοι χαλεπώτατα άπήλλασσον' ού γάρ

άποχωρήσαι μή φωρα&εϊεν έτόλμων, οϋτ' αϋ χατά χώραν μένειν

5 μή χαΐ προδο&εϊεν νπέμενον. πλεϊστοι δέ χαΐ νπό των συνόντων

χαΐ φιλτάτων σφίσι προεδό&ησαν χαΐ άπώλοντο. χάχ τούτον τβ 20

προσδοχία τό άεΐ τόν .&άνατον προσδέχεσ&αι ουχ δτι οί. ές τά

πινάχια έγγεγραμμένοι μόνον, άλλά χαΐ οί λοιποί όμοίως έπασχον.

123. "Οτι πάντων των σφαζομένων όπουδάν αΐ χεφαλαΐ ές

10 τήν τών 'Ρωμαίων άγοράν έχομίζοντο χαΐ έπΐ τον βήματος έξετί-

&εντο, ώσ&.' όσα περί τάς 7τρογραφάς συνέβαινεν, ταντά χαΐ περί

έχείνας γίγνεσ&αι.

Όβββΐ αηαδ ςα&Ιβπιίο.

124. "Οτι ό Καϊσαρ τήν Πομπηίον χεφαλήν Ιδών χατεδάχρυσε

χαΐ χατωλοφύρετο, πολίτην τε αύτόν χαΐ γαμβρόν όνομάζων, χαΐ

15 πάν.&' δσα ποτε άλλήλοις άν&υπουργήχεσαν άναρι&μουμενος. τοις

τε άποχτείνασιν αύτόν ούχ δπως εύεργεσίαν τινά όφείλειν έφη,

άλλα χαΐ έπεχάλει, χαΐ έχείνην χοσμήσαί τε χαΐ εύ&ετήσαι χαΐ

&άψαι τισϊν έχέλευσεν. έπΐ τούτψ δέ έπαινον έσχεν, έπΐ δέ δή τβ 2

7ΐροσποιήσει γέλωτα ώφλίσχανε' τής γάρ δνναστείας δεινως άπ'

20 άρχής (έφιέμενος), χαΐ έχεϊνον χαΐ ώς άνταγωνιστήν χαΐ άντίπαλον

άεί ποτε μισήσας, χαΐ τά τε άλλα έπ' αύτψ πάντα πράξας χαΐ

τόν πόλεμον τόνδε ούχ έπ' άλλο τι παρασχενάσας ή ίνα άπυλο-

μένον αύτοΰ πρωτεύστ], τότε τε ές Λΐγυπτον ού δι άλλο τι έπει- 3

χ&είς ή ίνα αύτόν, εί περιείη, προσχατεργάσαιτο, πο&εϊν τε αύτόν

25 έπλάττετο χαΐ άγαναχτεϊν έπΐ τψ όλέ&ρω αύτοΰ έσχήπτετο.

123 Ργ. 109, 21 (ρ. 354 Βοι88.), 105, 21 Μβ11>. 124 ΟΙ>. ΧΠΙ 8

Εχο. 123 ηίίϊπιηπι ββί ςηοά άββοπρβίί 8α, βχο. 124—176 οοηβα1ίο ρπιβίβΓ-
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πώίΐ 7α

οοά. Ρ«γ. 1 η 8α &ηίβ 7α, ή εντνχία 7α, άτυχία 2 έπιχον\φίζοντο

3 χαλεπότατα 4 αν 7α χ. τα., αν 5 μή χαϊ Κβίβ1ίβ, χαΐ μη 7 ουχ οτι

Βοίβ8., οτι ουχ (οντα &.ηΐβοβάβηΐί1>π8 οοηϋηηαία) Ρ, &Λ> οτι ονχ ηοτηπι βχοβΓρΐηπι

ίηώρβΓβ ρηί&νίΐ 7α 12 ίηΐβ^Γαπι ςυ&ΐβπποηβπι άβ8ϊάβΓαη ί&πι οΙ>-

8βΓνα7ϊί 7α, ν. ΒΤν, Ώετ οοά. Ρβ»Γ. ρ. 327 14 χατο\λοφί'ρετο 16 τε] γε

20 ίφιέμινος οτα. 24 περίει

οοά. ΙΚοη. (Ιι: ΙΛαΓβηί. ΙιΧΧ 8) 14 χατωλοφνρατο

βτηεηά. 3 ον] οντε ΒβΙΛβΓ 7 τό] τον Βοίββ.

ΐάοί}. 13 οτι — IIομπηίον ρΓο 6 δ' ονν Καϊσαρ τήν τον IIομπηίον 18 έχέ-

λενοεν. έπΐ τοίτψ ι$« ρΓο έχέλενοε. χαϊ έπΐ μεν τούτψ 20 βΛίβ άντίπ. οπι. ώς
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125. "Οτι ή Κλεοπάτρα τέως μεν δι' έτέρων παρά τψ Καίσαρι

διά τόν άδελφόν έδιχόζετο, έπειτα ώς τάχιστα τήν φύσιν αύτοΰ

χατέμα&εν (ήν γαρ έρωτιχώτατος, χαΐ πλείσταις χαΐ άλλαις, δσαις

πον περιτύχοι, έγίγνετο), πέμπει πρός αύτόν, χαΐ προδίδοσ&αί τε

νπό των φίλων λέγονσα χαΐ άξιοΰσα αύτή δι' έαντής άγωνίσασ&αι. 5

4 άλλως τε γαρ περιχαλλεστάτη γυναιχών έγένετο, χαΐ τότε τβ της

ώρας άχμβ πολύ διέπρεπε, τό τε φ&έγμα άστειότατον εϊχε, χαΐ

5 προσομιλήσαι παντί τψ διά χαρίτων ήπίστατο, ώστε λαμπρό τε

Ιδεϊν χαΐ άχονσ.^ήναι οϋσα, χάχ τούτον πάντα τινά χαΐ δυσέρωτα

χαΐ άφηλιχέστερον έξεργάσασ&αι δνναμένη, πρός τρόπον τε ένόμισε 10

τψ Καίσαρι έντεύξεσ&αι, χαΐ πάντα έν τψ χάλλει τά διχαιώματα

6 έ&ετο. ητήσατό τε οϋν ές όψιν έλ&εϊν, χαΐ τνχοΰσα χατεχόσμησεν

έαντήν χαΐ έξήσχησεν ώστε σεμνοπρεπεστάτη χαΐ οίχτροτάτη αύτψ

όφ&ήναι. χαΐ ή μέν ταντα μηχανησαμένη ές τήν πόλιν άμα (έξω

γαρ χαΐ έχείνης ήν) χαΐ ές τά βασίλεια λά&ρα τον Πτολεμαίον 15

35 ννχτός έσήλ&εν. ό δέ δή Καϊσαρ ίδών τε αύτήν χαί τι φ&εγξα-

μένης άχούσας οϋτως εύ&ύς έδονλώ&η ώστε αύτίχα νπό τήν έω

τόν Πτολεμαϊον μεταπέμψασ&αι χαΐ συναλλάξαι σφάς έπιχειρήσαι'

ής γαρ διχαστής πρότερον ήξιοΰτο εϊναι, τότε ταύτη συνεδίχει.

1 ό οϋν παϊς, διά τε τοΰτο χαΐ δτι (τήν άδελφήν) αίφνιδίως είδεν 20

ένδον οϋσαν, όργης τε έπληρώ&η, χαΐ έχπηδήσας ές τό πλή&ος

έβόα λέγων προδίδοσ&αι, χαΐ τό διάδημα άπό τής χεφαλής περι-

σπάσας έρριψεν. &ορύβον δέ έπΐ τούτψ μεγάλον συμβάντος έχεϊνον

μεν οί Καισάρειοι στρατιώται συνήρπασαν, τό δέ δή ΛΙγύπτιον

3 έταράττετο' χαΐ αύτοβοεί τά βασίλεια εϊλον (τοις γάρ 'Ρωμαίοις 25

ούδέν άξιόμαχον, άτε χαΐ φίλων δοχονντων είναι, παρήν), εί μή

φοβη.&εΐς ό Καϊσαρ προήλ&έ τε ές αύτούς, χαΐ έν τψ άσφαλεϊ

στάς πάντα σφίσι, δσα άν έ&ελήσωσι, πράξειν ύπέσχετο.

126 ΙΑ\>. ΧΜΙ 34, 3 — 35, 3
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οοά. Ρβίτ. 2 τάχιστα · · | αν 10 αφιλιχέστερον 18 IIτολεμαϊον]

πόλεμον 19 ηξιοντο·* (βηρβΓ ι ειοο. βπιβαβ) 20 την άδελφήν οτα.

οοά. ΙΗοη. (1ι) 4 οννεγίγνετο 25 χαϊ] χάν 28 αφίαιν

αηεηά. 4 χαϊ άβ1. Ιιβηηώ&νϊηβ

εάοα. 1 οτι η Κλεοπάτρα ρΓο ίχείνη τε γάρ, βί παρά τω Καίσαρι ρΓο

παρ' αντψ 2 ροβί επειτα οω. όε 12 ροβί όψιν οω. αντοΰ χατεχόσ-

μησεν ρΓο χατεχόσμησέ τε 14 ές ρΓο Ις τε 17 νπό ρΓο νπό τε 18 τόν

ρΓο τόν τε 22 ροβί χαϊ οεβ. τέλος 25 ροβί βασίλεια οω. χαϊ έχ τής γης

χαϊ έχ τής θαλάσσης «μα προσβάλλοντες 26 ροβί φίλων οπι. σφών

β Ο&ββίο ϋίοηβ ΧΙΠ 34, 3 — ΧΙΙΙΙ 20, 4. 287
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126. "Οτι Πούπλιός τις ΣΙττιος έξέπεσε μεν έχ της Ιταλίας,

παραλαβών δέ συμφυγάδας τινάς χαΐ περαιω&είς ές Μαυριτανίαν

χεϊρά τε ίΐτησε, χαΐ παρά τφ Βόχχψ στρατηγήσας έπεχείρησε τφ 2

Καίσαρι, μήτε τινά εύεργεσίαν αύτοΰ προέχων μήτ άλλως έν

5 γνώσει οί ών, τοΰ τε πολέμον συνάρασ&αι χαΐ τά παρόντα συγ-

χατεργάσασ&αι.

127. Ότι ό Καϊσαρ τφ Σαλουστίψ λόγω μέν δρχειν έργω δέ

άγειν χαΐ φέρειν έπέτρεψεν. άμέλει χαΐ έδωροδόχησε πολλά χαΐ

'ήρπασεν, ώστε χαΐ χατηγορη&ήναι αίσχύνην αίσχίστην όφλησαι,

10 δτι τοιαντα συγγράμματα συγγράψας χαΐ πολλά χαΐ πιχρά περί 3

των έχχαρπονμένων τινάς είπών ούχ έμιμήσατο τφ έργω τονς

λόγονς. δ&εν εί χαΐ τά μάλιστα άφεί&η ύπό τοΰ Καίσαρος, άλλ'

αύτός γε έαντόν χαΐ πάνυ τβ συγγραφβ έστηλοχόπησεν.

128. "Οτι έ&αυμαζον τόν Καίσαρα, δτι τήν παρρησίαν τοΰ

15 στρατον πραότατα ήνεγχεν. τούς τε γάρ ές το σννέδριον σφών νπ'

αύτον χαταλεχ&έντας έτώ&ασαν, χαΐ τάλλα δσα ποτ' έντίζετο, χαΐ 2

τοις μάλιστα τόν της Κλεοπάτρας έρωτα αύτοΰ χαΐ τήν παρά τφ

Νιχομήδει τψ της Βι&ννίας βασιλεύοντι διατριβήν, δτι μειράχιόν

ποτε παρ' αύτφ έγεγόνει. χαΐ χατώμνυεν, χάχ τούτον χαΐ γέλωτα 4

20 προσωφλίσχανεν.

129. "Οτι ούχ ήχ&ετο δ Καϊσάρ τινα λεγόντων πρός αύτόν,

126 ΙΛ. ΧΙΗί 3, 1. 2 127 ΙΛη. ΧΙΠΙ 9, 2. 3. 128 ΙΛη. ΧΙΙΠ

20, 2.4 βχίτ. 129 ΙϊΙ>. ΧΙ^IIΙ 20, 4

οοά. Ρβ»Γ. 3 οτρατη\γίοασ 13 γε] τε 16 τ' άλλα 20 προσω-

φλίαχαντα

οοά. ΙΗοη. (Β) 16 τά τε άλλα 17 αύτον ερωτα 18 βασιλενοαντι

20 προοεπωφλίοχανεν

οτηεηά. 3 ήτησε] η&ροιοε ΒβΙΛβΓ 9 ροβί χατηγουηθήναι &άά. χαϊ Χ^Ιοη-
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άβΓ έοχάτην Ν&&βΓ οφλεϊν Βοίβ8. 16 έντίζετο] έχαριεντίζετο Κβίδίίβ βί

Ν&ηβΓ, α1ϋ »ΙίΐβΓ 17 (έν) τοϊς 7α βΑπ. ρ. 125

εοΙοι}. 1 οτι — Σίττιος ρΓο ουτος γάρ 7 οτι ο Καϊααρ ρΓο χαϊ τους

Νομάδας λαβών ες τε το νπήχοον έπηγαγε χαϊ 8 άγειν ρΓο άγειν τε 14 οτι

— οτι ρΓο τούτων γε ονν ϊνεχα χαϊ νπερε&αυμαζον αντόν, χαϊ οτι χαϊ 17 τόν

ρΓο τόν τε 19 ροβί έγεγόνει οτα. διεχερτόμησαν, άβίη ρΓ&βίβΓ &1ί& ρ&πο& βί

ε& ρπιβΐβπηίΐΐίΐ ςηαβ ϊη βο1ο^απι 129 Γβοβρϋ, βί πι&χϊπιαπι ραΓίβπι β& ςηαβ Βίο

ο.ίβ βπΜτπι^ϋ: πλην χα&' οσον την αννοναίαν την προς τον Νιχομήδη διέβαλ-

λον έπΐ γάρ τούτω πάνυ τε έδυοχόλαινε χαϊ ενδηλος ην λνποΰμενος, άπολο-

γεϊσθαί τε έπεχείρει χαϊ χατώμννε οβί., ν. τβ. 19β. 21 οτι — αύτον ρπ>

ον μέντοι χαϊ έχεϊνος ηχ&ετο ταντα αντών λεγόντων

288

ΕϊΟβΓρία άβ νίτΐπΐϊηπβ βί νίΐίίβ

άλλά χαΐ πάνυ έχαιρεν δτι τοσαύτη πρός αύτόν παρρησία, πίστει

τοΰ μή άν όργισ&ηναί ποτε έπ' αύτβ, έχρώντο.

130. "Οτι έπΐ Καίσαρος δύο άνδρες έν τρόπω τινί ίερονργίας

έσφάγησαν.

131. "Οτι δ Καϊσαρ πλείστην δσην αίτίαν έπΐ τφ της Κλεο- 5

πάτρας έρωτι, ού τφ έν τβ ΛΙγύπτψ (βτι γαρ έχεϊνος ήχούετο)

άλλα τφ έν αύτβ τβ 'Ρώμη, παρά πάντων έσχεν. ήλ&έ τε γαρ ές

τό άστν μετά τον άνδρός, χαΐ ές αύτοΰ γε τοΰ Καίσαρος έσω-

χίσ&η, ώστε χαΐ έχεϊνον έπ' άμφοτέροις σφίσι χαχώς άχοΰσαι.

ού μέντοι έμελέν οί ούδέν, άλλά χαΐ ές τούς φίλονς σφάς τούς τε 10

συμμάχονς τούς τών 'Ρωμαίων έσέγραψεν.

132. "Οτι δ Καϊσαρ Γάιος Ιούλιος ούχ έπ' άνδρείφ μόνον άλλά

χαΐ έπΐ χρηστότητι Ισχυρώς εύδοχίμησεν.

133. "Οτι τήν είχόνα ποτέ Καίσαρος Ιονλίον χα&ελόντων τινών

Ισχυρώς έχαλέπηνεν' χαίτοι μήτε τι ύβριστιχόν αύτών είπόντων, 15

χαΐ προσέτι χαΐ έπαινεσάντων αύτόν έν τφ πλή&ει ώς μηδενός

τοιούτον δεόμενον. χαΐ τότε μεν χαίπερ άσχάλλων ήσύχασεν.

134. "Οτι οί δήμαρχοι δίχην τφ πρώτψ αύτόν είπόντι βασιλέα

έλαχον, ό δέ Καϊσαρ ούχέτι τήν όργήν χατέσχεν, άλλ' ώς χαΐ άπ'

2 αύτών έχείνων προστασιαζόμενος, ύπερηγανάχτησεν. έν δέ τφ 20

παρόντι ούδέν δεινόν αύτούς έδρασεν, ύστερον δέ σφών προσ-

γραφήν έχ&έντων ώς οϋτε έλευ&έραν οϋτ' άσφαλή τήν ύπερ τοΰ

130 ΙΛ. ΧΙΛΠ 24, 4 131 Ι,ϊΙ>. ΧΙΛΗ 27, 3 132 ΙΛη. ΧΙΛΙΙ 50, 2

133 ΙΛ1>. ΧΙ,Ιν 9, 3 134 Ιηο. ΧΟν 10, 1 πιβά. — 3 ωβά.

οοά. Ρείτ. 3 δύω 6 ού τφ] οίτωι 9 έπαμφο\τέρονσ 10 ίμελλεν

βοά. Όίοη. (ίι) 6 έν τ£ ΑΙ)'ύητψ ί'τι (έχεϊνος γαρ ήχούετο) 8 οω. *'

9 ροβί χαϊ βΑά. έπ'* 10 μέντοι] μην χαϊ 18 βασιλΐα οτα. Ιι βί οοά.

Οοίβ1. 345 (Απβοά. Βββ:κ:βπ>, νϊχ Γβοΐβ (άνειπόντι, οπιίββο βασιλέα, Ροία1ί)
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βτηνηά. 6 ϊ« (έχεϊνος γαρ ήχούετο (μόνον}) ν. Ηβηνοπίβη 19 άπ']

νπ' Κ. 8(βρ1αηα8 20 προσστασιαζόμενος Κβίπι»πιβ 21 προγραφην

Κ. δϊβρίιαηη8

βοίο^. 3 ότι — άνδρες ρΓο ... αλλοι Λ δύο άνδρες 5 ότι — αϊτίαν ρτο

πλείατην δ' ούν όμως αίτίαν 12 ότι — Ιούλιος ρΓο χαϊ αύτος 14 οτι —

τινών ρΓο ... την είχόνα αύτοΰ την έπΐ τοΰ βήματος εστώσαν διαδήματι λη&ρα

α'νέδησαν. χαϊ αυτο Γαίου τε Έπιδίον Μαρχ'λλον χαϊ Λονχίον Καισητίον Φλάονον

δημάρχων χα&ελόντων 18 Ότι — δίχην ρΓο ας μέντοι μετά τοϋτο έαιππενοντα

αντον άπό τοΰ 'Αλβανού βασιλέα αν&ίς τινες ώνόμαααν, χαϊ αντός μεν ονχ

εψη βασιλεύς άλλά Καϊσαρ χαλεϊο&αι, οι δε δή δήμαρχοι έχεϊνοι χαϊ δίχην Οβί.,

βί νβ. 19 &άά. ο Λ Καϊσαρ 20 νπερηγανάχτησεν. έν δε τψ ρΓο νπερηγα-

νάχτησε. χαϊ έν μεν τω

β Ο&88ϊο ϋίοηβ ΧΙΛI I 20, 4 — ΧΙΛV 39, 3.
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-/.οινον παρρησίαν έχόντων περιοργής έγένετο, χαΐ παραγαγών σφας

ές τό βονλεντήριον χατηγορίαν τε αύτών έποιήσατο χαΐ ψήφον

έπήγαγεν. χαΐ ούχ άπέχτεινεν μεν αύτούς, χαίτοι χαΐ τούτον τινών 3

τιμησάντων σφίσι, προαπαλλάξας δέ έχ της δημαρχίας άπήλειψεν

5 έχ τοΰ σννεδρίον.

135. "Οτι ό Καϊσαρ οϋτος ήν τό τε σώμα ίχανώτατος χαΐ

τήν ψυχήν εύχολώτατος. τη τε γάρ της φύσεως Ισχύι &ανμαστβ 6

έχέχρητο, χαΐ παιδεία παντοδαπβ άχριβώς ήσχητο, χαΐ διά τοΰτ^

ούχ άπειχότως χαΐ γνώναι παν τό δέον όξύτατα χαΐ έρμηνεΰσαι

10 πι&ανώτατα δια&έσ&αι τε χαΐ διοιχησαι φρονιμώτατα άεΐ ήδύ-

νή&η, χαΐ οϋτε τις αύτόν χαιροΰ ρΌπή αίφνιδίως οί προσπεσοΰσα

προχατέλαβεν, οϋτ' άπόρρητος μέλλησις χρονίσασα διελά.&ετο.

πάντα γάρ άεΐ πρίν άπαρτη.&ήναι χαΐ προδιεγίνωσχε, χαΐ πρός 7

πάντα τά συμβήναί τι δννάμενα προπαρεσχεύαστο' τό τε χρνπτό-

15 μενον ίσχυρώς άνευρεϊν χαΐ τό φαινόμενον πι&ανώς ψευδαγνοεϊν,

τό τε λαν&άνειν είδέναι προσποιήσασ&αι χαΐ τό γινωσχόμενον

έγχρύψασ&αι, τούς τε χαιρούς σφισιν έφαρμόσαι χαΐ τούς λογισ- 8

μούς νπέρ αύτών άποδοΰναι, χαΐ προσέτι χαΐ έπιτελέσαι χαΐ

έπεξελ&εϊν πάν&' όσα έχαστα χαλώς ήπίστατο. τεχμήριον δέ, τά 39

20 τε ϊδια εύοιχότατός τε άμα χαΐ εύδαπανώτατος έγένετο, άχριβής

μέν ών ές τό τά νπάρχοντα διαρχώς φυλάξαι, δαψιλής δέ ές (τό)

τά προσήχοντα άφειδώς άναλώσαι, χαΐ τούς συγγενεϊς πάντας

πλήν τών άνοσιωτάτων ίσχυρώς ήγάπησεν' οϋτε γάρ δυστνχήσαντά 2

τινα αύτών ύπερεϊδεν ούτε εύτνχήσαντί τινι έφ&όνησεν, άλλα χαΐ

2δ τούτοις τά προϋπάρχοντα σννεπηύξησε χαΐ έχείνοις τά έλλείποντα

άνεπλήρωσε, τοις μεν χρήματα τοις δέ χο>ρία τοις δέ άρχάς τοις

δέ ίερωσύνας δούς. χαΐ μέντοι χαΐ πρός τούς φίλονς τούς τε 3

άλλονς τούς προσομιλοΰντάς οί &αυμαστώς προσεφέρετο. οϋτε γάρ
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ύπερεφρόνει τινά αύτών οϋ&' ύβριζεν, όλλ' εύπροσήγορος πασιν

135 Ιά1>. ΧΙΛV 38, 5 βχίτ. — 48, 1 πιβά.

ωά. Ρβίτ. 19 Ι^βλΦίϊν 21 νπονχοντα (τό) οπι. 29 νβρζεν (βίο)

οοά. ΙΚοη. (Ιι βί Μ: Ματοίβ,ηπβ 395) 14 τι] τινι Ιι, τι (ββά αάάίΐο νι α οοττ.

αηϋςαο> Μ 17 άποχρνψασθαι 19 δσα] ως

βτηεηά. 12 διέλα&ε Κβίβ1ίβ 13 έπαρτη&ηναι Κβίβ1ίβ, άπαντη&ήναι άχύιϊ-

ΐαηΐβΓ Βοίβ8. 16 λαν&άνον Ιιβπηεί&νίιιβ

βοΙος. 4 ροβί δημαρχίας οτα. διά Έλονίον Κίννον αννάρχοντος αντων

6 οτι ρΓο άλη&ΐΰων ονν λέγω τοϋ#' οτι, ρπιβΐβΓβα »άά. ην βϊ ροβί ινχολώτα-

τος (νβ. 7) άβ1. έγένετο

Οοηϊίβηϋηίβοίιβ ΕχοβΓρίβ Η. 2. 19
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δμοίως ών τούς τε ύπονργοΰντάς τι πολλαπλασίως ήμείβετο χαΐ

τούς λοιπούς εύεργεσίαις άνηρτάτο, χαΐ οϋτε λαμπρυνόμενόν τινα

4 έβάσχηνέν ποτε οντ' αύξανόμενον έταπείνωσεν, άλλ' ώς χαΐ αύτός

διά πάντων σφών χαΐ μεγαλυνόμενος χαΐ ίσχύν χαΐ χόσμον προσ-

χτώμενος, έχαιρεν πλείστονς έαντψ παρισοϋμενος. τοιοντος μέντοι 5

περί τούς φίλονς χαΐ περί τούς γνωρίμονς ών ούδέ ές τούς έχ-

5 &ρούς ωμός ούδ' άπαραίτητος έγένετο, άλλά πολλούς μεν χαΐ τών

Ιδία τι προσχρονσάντων οί ά&ώους άφήχεν, πολλούς δέ χαΐ τών

προσπολεμησάντων απέλυσε, χαί τισιν αύτών χαΐ τιμάς χαΐ άρχάς

έδωχεν. οΰτω πον πάς πρός άρετήν έπεφνχει, χαΐ χαχίαν ού μόνον 10

αύτός ούχ είχεν άλλ' ούδέ έν άλλψ τινί έν εϊναι έπίστενεν.

40 Έπεΐ δέ ές τούτονς τούς λόγονς άφίχομαι, άρξομαι περί τών

χοινών αύτοΰ πολιτευμάτων λέγειν. χαΐ γάρ εί μεν έν ήσυχία

βεβιώχει, τάχα άνέλεγχτον την άρετήν έσχεν' νΰν δέ έπΐ πλεϊστον

αύξη&είς, χαΐ μέγιστος ούχ δτι τών χα&' έαντόν άν&ρώπων άλλά 15

χαΐ τών άλλων άπάντων τών τι δννη&έντων γενόμενος, έχπρεπέ-

2 στερον αύτήν άπεδείξατο. έχείνονς μέν γάρ σχεδόν τι πάντας αύτή

ή έξονσία διήλεγξεν, τοΰτον δέ έπΐ μάλλον έξέφηνεν' τψ γάρ

μεγέ&ει της άρετης άντιπάλονς πράξεις λαβών ίσοστάσιος αύταις

εύρέ&η, χαΐ μόνος άν.&ρώπων τηλιχαντην αύτψ τύχην έξ άνδρα- 20

3 γα&ίας χτησάμενος οϋτε διέβαλεν αύτήν οϋ&' ύβρισεν. δσα μέν οϋν

άλλως στρατευόμενος έλαμπρύνετο, ή δσα έν ταις έγχνχλίοις λει-

τονργίαις έμεγαλοφρονήσατο, παραλείψω, χαίπερ τοσαΰτα όντα

ώστ' άλλψ τινί χαΐ πάνυ άν ές έπαινον έξαρχέσαι' πρός γάρ τοι

τήν έπιφάνειαν τών μετά ταΰτα αύτοΰ έργων σμιχρολογεϊσ&αι 25

δόξω, άν χαΐ έχεϊνα άχριβώς έπεξίω' δσα δέ δή δ άρχων υμών

4 έπραξεν, ταΰτ' έρώ μόνα. χαΐ ούδέ ταΰτα μέντοι πάντα χα#'

έχαστον άχριβώς διηγήσομαι' οϋτε γάρ έξιχέσ&αι ποτ' άν αύτών

δννη&είην, χαΐ πάμπολνν άν ύμϊν δχλον άλλως τε χαΐ είδόσι
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παράσχοιμι. 30

41 Ό γάρ άνήρ οϋτος πρώτον μέν πάντων στρατηγήσας έν Ιβηρία,

χαΐ νπονλον αντήν εύρών, ού περιεϊδέ σφας υπό τψ της είρήνης

ιο

οοά. Ρβ»Γ. 5 παρισομεν (βίο) 27 β. χα&έχαστον, ββά ο ϊ. Γ. 30 παρα-

σχοι\μαι <β. &ι'.ι'. I 31 οτρατηγίαασ

οοά. Όϊοη. (ΙιΜ) 5 παρισουμένους 14 έβΐβιώχει τάχ' ο ν ανέ-

λεγχτον 1ι, τάχ' αν άνανέλεγχτον Μ 17 αντή] αντη *

ηηηνί. 12 άφιχομην Κ. δίβρΙί&ηηβ 17 έπεόείξατο ΒβΙΛβΓ 26 ο

βχρ. Κ. δΐβρΙί&ηυ8

β Οιί88ϊο ϋίοηβ 1Α\>. ΧΙΙV 39, 3 — 42, 4.
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όνόματι (άν)ανταγωνίστους γινομένους, ονδ' εϊλετο αντό έν ήσυχία

τόν της άρχής χρόνον διαγενέσ&αι μάλλον ή τά χοινβ συμφέροντα

πράξαι, άλλ' έπειδήπερ έχόντες ον μετεμέλοντο, χαΐ άχοντάς σφας

έσωφρόνισεν, ώστε χαΐ τούς πρότερόν ποτε ενδοχιμήσαντας χατ' 2

5 αντών τοσοντον νπερβαλέσ&αι δσον τό φυλάξαι τι τον χτήσασ.&αι

χαλεπώτερόν έστιν, χαΐ τό μηδ' αϋ&ίς ποτε νεωτερίσαι τινάς δννη-

-&ήναι έξεργάσασ&αι τοΰ τήν άρχήν νπηχόονς αντούς, άχεραίον

της δννάμεώς σφισιν οϋσης, ποιήσασ&αι λυσιτελέστερον. τοιγάρ- 3

τοι χαΐ τά έπινίχια αύτψ διά τοντ' έψηφίσασ&ε χαΐ τήν άρχήν

10 τήν ϋπατον έδώχατε. έξ οϋ δή χαΐ τά μάλιστα διεφάνη τοΰ&', δτι

οϋτε έπι&υμίας οϋτε ενχλείας οίχείας ένεχα τόν τε πόλεμον έχεϊνον

έποιήσατο χαΐ πρός τά λοιπά παρεσχενάζετο. παριδών οϋν τήν 4

μέμψιν τών νιχητηρίων διά τό τά πράγματα χατεπείγειν, χαΐ χάριν

μέν ύμϊν της τιμής γνούς, άρχεσ&είς δ' αύτβ έχείνη πρός τήν

15 δόξαν, ύπάτευσε. χαΐ δσα μέν παρά τήν άρχήν έν τβ πόλει διψ- 42

χησεν, ή μυρία άν εϊη λέγειν' άλλ' έπειδή τάχιστα έχ τε έχείνης

έξήλ&ε χαΐ πρός τόν Γαλατιχόν πόλεμον έστάλη, &εωρήσατε δσα

αϋ χαΐ ήλίχα ένταΰ&α χατειργάσατο. τοις μέν γάρ συμμάχοις ούχ 2

δπως βαρύς έγένετο, άλλά χαΐ προσεπεβοή&ησεν, έπειδή μήτε τι

20 αντούς ύπώπτευσε χαΐ προσέτι χαΐ άδιχουμένους είδε' τούς δέ δή

πολεμίονς, ούχ δτι τούς προσοιχοΰντας αντοις άλλά χαΐ τούς

άλλονς πάντας τούς τήν Γαλατίαν νέμοντας, χατεστρέψατο, χαΐ

τοντο μέν χώραν παμπλη&ή τοΰτο δέ χαΐ πόλεις άναρι&μήτονς,

ών ούδέ τά όνόματα πρότερον βδειμεν, προσεχτήσατο. χαΐ ταΰτα 3

25 μέντοι πάντα, μήτε δύναμιν άξιόχρεων μηδέ χρήματα αύτάρχη

παρ' υμών λαβών, οΰτω μέν ταχέως χατέπραξεν ώστε χαΐ πρίν

αίσ&έσ&αι τινά ύμών δτι πολεμεϊ νενιχηχέναι, οΰτω δ' άσφαλώς

χατεστήσατο ώστε χαΐ έπιβατήν άπ' αύτών χαΐ τήν Κελτιχήν χαΐ
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τήν Βρεττανίαν ποιήσαι. χαΐ ννν δεδούλωται μέν Γαλατία ή τούς 4

30 τε'Άμβρωνας χαΐ τούς ΚΙμβρονς έφ' ήμάς άποστείλασα, χαΐ γεωρ-

γεϊται πάσα ώσπερ αύτή ή Ιταλία, πλεϊται δέ ον 'Ροδανός έτι

μόνος ούδ' 'Άραρις, άλλά χαΐ Μόσας χαΐ Λήγρος χαΐ 'Ρηνος αύτός

οοά. Ράν. 1 άνταγωνιστονα (8. αοο.) 9 έψηφίααα&αι 14 έχείν^] \'εχεϊ

16 ή 18 αν] αν 21 πολέμονσ 26 υμϊν 32 αραρησ (β. βρίτ. βί *εο.)

οοά. ΣΗοη. (ίιΜ) 19 προοεβοή&ησεν 28 ροβί χατεοτήσατο &άά. χαϊ*

(άβί. ϊαπι Κ. δίβρίιβπαβ) 30 άμβρονας

βηιεηά. 1 ανΐός Κ. 8(βρ1ί&ηη8 12 γονν ΒβΙίΙίβΓ 13 πέμφιν Ε. 8ίβ-

ρΗ&ίιαβ 25 μηδε] μήτε 8ΐπγζ 32 Λίγρος ΚβϊπιαΓα8

βοΙοι]. 10 ροβί νπατον οηι. εν&ίς

19*

292

ΕχοβΓρί& άβ νίΓίπίϊΙηιβ βί νίΐϋβ

5 χαΐ ώχεανός αύτός. ών γάρ ούδέ τάς έπιχλήσεις άχούοντες έπι-

στεύομεν αύτά εϊναι, ταΰ&' ήμϊν προσχατείργασται, έμβατά μέν

τά πρίν άγνωστα, πλωτά ίέ τά πρίν άδιερεύνητα άπό τε της

43 μεγαλοπρεπείας χαΐ άπό της μεγαλογνωμοσύνης ποιήσας. χαΐ εϊγε

μή φ&ονήσαντες αύτψ τινες, μάλλον δέ υμϊν, έστασιάχεσαν, χαι 5

-δεΰρο αύτόν πρό τον προσήχοντος χαιροΰ έπανελ&εϊν ήνάγχασαν,

πάντως άν χαΐ τήν Βρεττανίαν δλην μετά τών άλλων νήσων τών

περιχειμένων αύτβ χαΐ τήν Κελτιχήν πάσαν μέχρι τοΰ άρχτιχοΰ

ώχεανοΰ έχεχείρωτο, ώσ&' ήμάς δρους μή γήν μηδ' άν&ρώπους τό

2 λοιπόν, όλλ' άέρα χαΐ τήν έξω &άλασσαν έχειν. δια γάρ ταντα 10

χαΐ υμεις, όρώντες τό τε μέγε&ος της διανοίας αύτοΰ χαΐ τά έργα

χαΐ τήν τύχην, έπΐ πλεϊστον άρξαι αύτψ προσετάξατε' δπερ, άφ'

οϋ έδημοχρατή&ημεν, ούδενί άλλψ νπήρξεν, λέγω δέ τό όχτώ έτεσιν

δλοις έφεξής ήγεμονεΰσαι. οϋτως αύτόν πάντα έχεϊνα υμϊν όντως

προσχτάσ&αι ένομίσατε, χαΐ ούδεπώποτε έφ' υμάς αύξη&ήσεσ&αι 15

ύπωπτεύσατε.

3 Άλλα υμεις μέν έπΐ μαχρότατον αύτόν έγχρονίσαι τοις χωρίοις

έχείνοις έπε&υμήσατε' ού μέντοι έπέτρεψαν οί τήν πολιτείαν

μηχέτι χοινήν όλλ' Ιδίαν αύτήν νομίζοντες εϊναι οϋτε τούτω τά

λοιπά προσχαταστρέψασ.&αι ού'&' υμϊν πάντων αύτων χυριεΰσαι, 20

άλλά τβ άσχολία αύτοΰ άποχρησάμενοι χαΐ πολλά ανόσια έτόλ-

44 μησαν ώσ&' ήμάς της παρ ' αύτοΰ βοη&είας δεη&ήναι. χαΐ διά

τοΰτο χαταλιπών τά προχείμενα ταχέως υμϊν έπεχούρησεν, χαΐ

πάσαν τήν Ιταλίαν έχ των έπαρτη&έντων αύτη χινδύνων ήλευ&έ-

ρωσεν, χαΐ τήν Ίβηρίαν άλλοτριουμένην έχομίσατο, χαΐ τόν Πομ- 2δ

πήιον τήν τε πατρίδα χαταλιπόντα χαΐ βασιλείαν Ιδίαν έν Μαχε-

2 δονία χατασχενάζοντα, χαΐ έχεϊσε πάντα τά υμέτερα άγα&ά μετα-

φέροντα, τους τε νπηχόους υμών έφ' υμάς συσχεναζόμενον χαΐ τοις
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χρήμασιν υμών έφ' ύμάς χρώμενον Ιδών τό μέν πρώτον πεϊσαί

πως ή&έλησεν, χαΐ χοινβ χαΐ ίδίο: προσπέμπων, παύσασ&αι χαΐ 30

μετα&έσ&αι, πίστεις λαβών μεγίστας ή μήν έν τοις ϊσοις όμοίως

ωά. Ρα/τ. 13 εδημοχράτημεν (β. βρίΓ.) 14 εφεξησ (βίο) 30 πανοασ&αι

(βίο), ηιιοά άβ οοηϊ. Γββίίΐ. Η. δίβρίιαηηβ

οοά. Όνοη. (ΙιΜ) 8 προχειμινων ίι 30 χαϊ ίδία χαϊ χοιν% παναε-

α&αι * 31 λαβόντα

βηιβηά. 19 αύτων ΚεϊπιαΓη8 (ρΓ&ββηηίβ Κβίβ1ίίο ςηϊ ανιών) 21 χαϊ πολλά]

πολλά χαϊ ΒβΙΛβΓ 22 υμάς Κ. δίβρίιαππβ 31 ϊσοις (χαϊ) ομοίοις Κβίβ1ίβ

ωίοα. 18 ροβί μέντοι οηι. χαϊ 25 χαϊ την ρΓο χαϊ προσέτι τήν τε

β 0&88ίο ϋίοηβ Ιλ1>. ΧΙΙΥ 42, δ —46, 1.
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αϋ&ις αύτόν γενήσεσ&αι' έπεί δ' ούδένα τρόπον ήδννή&η τοΰτο 3

ποιήσαι, άλλ' έχεϊνος τά τε άλλα χαΐ τήν συγγένειαν τήν πρός τόν

Καίσαρα αύτψ νπάρξασαν νπερβάς άντιπολεμεϊν υμϊν εϊλετο, οϋτω

δή χαταναγχασ&είς τον έμφυλίον πολέμον προσάψασ&αι τί μέν δεϊ

5 λέγειν ώς εύτόλμως έπ' αύτόν, χαίπερ χειμώνος ΰντος, έπλευσεν, 4

τί δ' ώς εύ&αρσώς αύτψ, χαίτοι πάντα τά έπιχώρια έχοντι, συν-

έμιξεν, τί δ' ώς άνδριχώς αύτοΰ, χαίπερ πολύ τψ πλή&ει των

στρατιωτών έλασσούμενος, έχράτησεν; άν γάρ τις χα&' έχαστον

αύτών έπεξελ&εϊν έ&ελήση, παϊδα άν άποδείξειεν τόν &αυμαστόν

10 έχεϊνον Πομπήιον' οϋτως έν πάσιν αύτοις χατεστρατηγή&η.

'Λλλά ταΰτα μεν έάσω' ούδέ γάρ ούδ' αύτός δ Καϊσαρ έσεμνύ- 45

νατό ποτε έπ' αύτοις, μισων αύτά της άνάγχης' έπεί δέ τό δαι-

μόνιον διχαιότατα τήν μάχην έχρινεν, τίνα μέν των τότε πρώτον

άλόντων άπέχτεινεν, τίνα δ' ούχ έτίμησεν, ούχ δτι τών βονλεντών

15 η τών Ιπτέέων η χαΐ δλως τών πολιτών, άλλά χαΐ τών συμμάχων

τών τε ύπηχόων; ούδέ γάρ ούδέ έχείνων τις οϋτ' άπέ&ανεν βιαίως 2

οϋτ' αίτίαν έλαβεν, ούχ Ιδιώτης, ού βασιλεύς, ούχ έ&νος, ού πόλις'

άλλ' οί μέν χαΐ συνεξητάσ&ησαν αύτψ, οί δέ τήν γοΰν άδειαν

έντίμως έσχον, ώστε τότε δή χαΐ πάντας όδυρεσ&αι τών άπολω-

20 λόχων. τοσαύτη γάρ περιονσία φιλαν&ρωπίας έχρήσατο ώστε τούς 3

μεν συναραμένονς τψ Πομπηίψ έπαινέσαι χαΐ πάντα σφίσι τά

δο&έντα ύπ' αντοΰ φυλάξαι,. τόν δέ δή Φαρνάχην χαΐ τόν Όρώδην

μισήσαι δτι ούχ έπεχουρησαν φίλοι αντοΰ δντες. χαΐ διά τοΰτό 4

γε ούχ ήχιστα τψ μεν ούχ ές μαχράν έπολέμησεν, τψ δέ έπι-

25 στρατεύειν έμελλεν. πάντως δ' άν χαΐ ζώντα είλήφει. τεχμήριον

δέ, δτι μήτε εύ&ύς αύτόν έπεδίωξεν άλλά χατά σχολήν εϊασε

φυγεϊν, χαΐ τόν .&άνατον αύτον άηδώς ήχουσεν, τονς τε φονεύσαν- 5

τας αύτόν ούχ έπτριεσεν άλλά χαΐ άνταπέχτεινεν ού πολλφ ύστερον,
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χαΐ τόν Πτολεμαϊον, δτι χαίτοι παϊς ών τόν εύεργέτην άπολό-

30 μενον περιεϊδε, προσδιέφ&ειρεν.

Μετά ταΰτα τοίννν δπως μέν τήν Λϊγνπτον χατεστήσατο, χαΐ 46

δσα χρήματα ΰμϊν έχεϊ&εν έχόμισεν, περιττόν άν εϊη λέγειν στρα-

οοά. Ρ«γ. 4 δεί Κ. 8ίερ1ίίΗιη8, δη 9 αίτωι 12 αντά] αν τά 30 προ-

όίέφ&ΐιρίν

ωά. Ώνοη. (Ιιϊί) 4 8. δη (ϋ& Ρ) λέγειν] διαλέγειν* 8 έλαττουμενος 22 δη

οτα. * 24 8. έπιοτρατενσειν 32 έχεΐ&εν υμϊν

αηβηά. 6 έπιχωρια] ίχεϊ χωρία ΡΛπ^Ιί 25 χαϊ ζώντα είλήφει] Ιοοηπι

πηιίί1ηπι ββββ νϊάίΐ Χ^ίαηάβΓ, χαϊ (αντον τον IIομπηίον έψεϊαατο εϊ γε} ζώντα

Κβίβ1ίβ

ΐάοξ). 29 ροβί χαϊ οω. αυτόν γε
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τεύσας δέ έπΐ τόν Φαρνάχην ούχ όλίγα ήδη τοΰ τε Πόντον χαΐ

της Άρμενίας έχοντα, προσηγγέλ&η τε άμα αύτψ προσιών χαι

2 ώφ&η παρών χαΐ σννέβαλεν αύ&ημερόν χαΐ ένίχησεν. άφ' ώνπερ

ούχ ήχιστα διέδειξεν δτι ούδέν χείρων έν τβ ^Λλεξανδρεία έγένετο,

ούδ' νπό τρυφής έν αύτβ ένεχρόνισεν' πώς γαρ αν ρ'αδίως έχεϊνα 5

έπραξεν μή πολλβ μέν παρασχευτ) διανοίας πολλβ δέ χαΐ ρ'ώμη

3 χρώμενος; ώς δ' οϋν χαΐ δ Φαρνάχης έφυγεν, παρεσχενάζετο έπΐ

τόν Πάρ&ον στρατεΰσαι, στασιασάντων δ' αϋ&ις ένταΰ&ά τινων

άνεχομίσ&η τε άχων, χαΐ οΰτως αϋ χαΐ ταΰτα διέ&ετο ώστε μηδ'

4 δτι άρχήν έταράχ&η πιστευ&ήναι. ούτε γαρ άπέ&ανεν ούτε έφυγεν, 10

άλλ' ούδ' ήτιμώχΗ] τό παράπαν έξ έχείνων τών πραγμάτων ονδείς,

ούχ δτι ού διχαιότατα άν πολλοί έχολάσ&ησαν, άλλ' δτι τούς μεν

πολεμίονς αφειδώς άπολλύναι τούς δέ δή πολίτας σώζειν, χάν

5 φαΰλοί τινες ώσιν, ήγεϊτο δεϊν, χαΐ δια τοΰτο μέν άνδρεία τούς

άλλοφύλονς χατηγωνίζετο, τβ δέ φιλαν&ρωπία χαΐ τούς στασιά- 15

ζοντας τών πολιτών, χαίτοι χαΐ άναξίονς πολλάχις τούτον γεγο-

νότας άφ' ών έπραττον, διετή ρ ε ι. τό δ' αύτό τοΰτο χαΐ έν τ$

'Λφριχη ττ] τε Ιβηρία αϋ&ις έπραξεν, πάντας δσοι μή χαΐ πρότερόν

7 ποτε άλόντες έπ' αύτοΰ ήλέηντο άφείς. πολλούς δέ χαΐ τών έπι-

βουλευόντων έσωσεν, δούς τοις τε έταίροις άπασιν χαΐ τοις σνν- 20

νιχήσασιν αύτψ ένα έχάστψ τών άλόντων περιποιήσασ&αι.

47 Καΐ μέντοι δτι πάντα ταΰτα άπ' έμφντον χρηστότητος, χαΐ

οϋτε προσποιητώς οϋτε έπΐ χατασχευΐ) πλεονεξίας τινός, ώσπερ

έτεροι συχνοί έφιλαν&ρωπεύσαντό τινα, έπραξεν, μέγιστον μέν χαΐ

έχεϊνο μαρτύριόν έστιν, δτι πανταχοΰ χαΐ διά πάντων δμοιος 2δ

έγένετο χαΐ οϋτ' όργή τις αύτόν ήγρίανεν οϋτ' εύπραγία διέφ&ειρεν,

3 ού τό χράτος ήλλοίωσεν, ούχ ή έξονσία μετέβαλεν. ίχανά μέν χαΐ

ταΰτα τήν χρηστότητα αντοΰ τεχμηριώσαί έστιν' οΰτως γάρ έχ
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&εών όντως έφυ ώστε έν μόνον ήπίστατο, σώζειν τούς γε σώζε-

σ&αι δνναμένονς' προσέτι δέ χαΐ έχεϊνο, δτι τοις τε έαντψ πολε- 30

μήσασι τό μηδ' νπ' άλλον τινός χολασ&ήναι παρεσχεύασεν, χαΐ

4 τούς έν τψ πρίν έπταιχότας άνεχτήσατο. πάσι μέν γάρ τοις μετά

θ,

οοά. Ρβίν. 8 παρ 10 απέ&αν (βίο) 19 ηλεηντο 28 οντως βοπρει,

οΐτωι Ρ, ν. Ρ&Γί. I Ρπιβί. ρ. XXXIX &άη. 1

οοά. Όίοη. (ΓιΜ) 19 έλέηντο * 22 ταϋτα πάντα 28 οντω 30 έχεϊνα*

αντφ *

ενηεηά. 19 έπ'] νπ' Κ.δίβρλαηηι

εοΙοα. 7 ροδί παρεσχενάζετο οτα. μεν εύ&υς 19 β. ροβΐ άφείς ρααοα οπι.,

άβίηάβ πολλονς — ΐοωαίν ρΓο πολλοίς γάρ τοι χαϊ έχείνων ϊοωοε 22 ροβί

μέντοι οπι. χαϊ 27 ροβί μετέβαλεν ρ&πο& οτα.

β Οαββίο ϋίοηβ Ιιίο. ΧΟV 46,1 — 53, 3.
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τον Λεπίδον χαΐ τοΰ Σερτωρίον γενομένοις άδειαν δο&ήναι έποίη-

σεν, πασι δέ έχ τούτον τοις έχ τών έπιχηρυχ&έντων νπό τοΰ

—ύλλον περιλειφ.&εϊσι τήν σωτηρίαν νπάρξαι παρεσχεύασεν, χαΐ

αντούς μετά τοντο χατήγαγεν, τούς τε παϊδας απάντων τΩν ύπ'

5 έχείνον &ανατω&έντων χαΐ τιμών χαΐ άρχών ήξίωσεν. χαίτοι τό 5

μέγιστον, πάντα άπλώς τά γράμματα δσα ή παρά τψ ΐΙομπχ\Ιω

ή τψ Σχιπίωνι άπόρρητα ευρέ&η χατέχαυσε, μήτ' άναγνούς τι

αύτών μήτε τηρήσας, ίνα μήτ' άλλψ τινί πονηρεν&ήναί τι δι

αντά έγγένηται' ονδείς γονν έχ τών γραμμάτων έχείνων ονχ δσον

10 ονχ έπα.&έν τι δεινόν, άλλ' οϋτε έφοβή&η. οϋχονν οϋτ' οίδεν ονδείς 6

τους έζ' αντών περί γένους πλήν αντών έχείνων. τοΰτο γάρ έστι

παραδοξότατον χαΐ μηδεμίαν νπερβολήν έχον, δτι τε άφεί&ησαν

πρίν αΙτια.&ηναι χαΐ δτι έσώ&ησαν πρίν χινδννεΰσαι, χαΐ ονδ'

αντός ό περιποιήσας σφάς έμα&εν ους ήλέησεν.

15 Καΐ γάρ τοι διά τε ταΰτα χαΐ δια τά άλλα, δσα ένομο&έτησε 48

χαΐ έπηνώρ.&ωσε, μεγάλα μέν αντά χα&' αντά όντα, παρά μιχρόν

δ' άν πρός έχεϊνα νομισ&έντα, ον χρή άχριβώς έπεξιέναι.

136. "Οτι ό Άντώνιος μετά τήν σψαγήν Καίσαρος έπειδή

έξετάσαι τά διοιχη&έντα ύπό τοΰ Καίσαρος αντφ έπετράπη, ονχέτ'

20 έσωφρόνησεν, άλλ' έπειδή τάχιστα έγχρατής τών γραμμάτων αντοΰ

έγένετο, πολλά μεν άπήλειψεν πολλά δέ χαΐ άντέγραψεν, άλλα τε

χαΐ νόμους. χαΐ προσέτι χαΐ χρήματα χαΐ αρχάς τάς μέν άφείλετο 3

τάς δέ ίδωχεν άλλοις, ώς χαΐ έχ των έχείνον διαγραμμάτων αύτά

ποιών. χάχ τούτον αυχνά μεν αύτό&εν ήρπασεν, συχνά δέ χαΐ παρ'

25 ίδιωτών των τε δήμων χαΐ τών βασιλέων ήργυρολόγησεν, τοις μέν

χώραν τοις δέ έλευ-&ερίαν, άλλοις πολιτείαν, άλλοις άτέλειαν πωλών.

136 ΙΛ. ΧΜν 53, 2 ϊη. 3

ωά. Ράτ. 14 6 περιποιήσας] όπερ ποιήσασ 26 πωλών] πολλων
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οοά. Όίοη. (ΙιΜ) 15 ένομο&έτησε χαΐ] ένομο&έτησεν* 16 χα&' έαντα

21 χαΐ οπι. * άντενέγραψεν 25 τε] τότε Ιι

αηβηά. 5 χαίτοι] χαΐ ΒβΙΛβΓ 8 μήτ'] μηδ' ΒβΙίΙίβΓ 10 οντε] οϋδ'

8ίηΓΖ οντ'] ούδ' 8ΐπγζ 11 περί γένους] περιγενομένους Ι,βπηοίεινϊηβ

23 διαγραμμάτων] 6η γραμμάτων ΒβΙίΙίΟΓ

βοΙοο. 1 ροβί χαΐ οπι. μετά 7 ροβί η οπι. παρά 9 ροβί έγγένηται οω.

δτι δε ταϋ&' οντως ονχ είπε μόνον άλλα χαΐ ϊπραξε, όηλοϊ τά εργα 17 &ηίβ

οΰ άβ1. α, 0π1ίβ80 χαΐ έφιλήσατε αντόν χτλ. ροβί έπεξιέναι 18 8. δη — έπε-

τράπη ρΓο ώς μέντοι ο τε θόρυβος χατέοτη χαΐ αντός & Άντώνιος τό τε

έξετάσαι τά διοιχη&έντα νπό τον Καίσαρος χαϊ τό πάντα τά δόξαντα αντφ

ποιήοαι έπετράπη 22 ροβί άφείλετο οπι. τινων
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137. "Οτι τήν άρχήν οί στρατιώται τόν 'Λντώνιον φιλοφρόνως

έδέξαντο, προσδοχήσαντες πλείω παρά των προτεινομένων σφίσι

2 παρά τοΰ Καίσαρος λήψεσ&αι. ώς μέντοι ρ' έχάστψ δώσειν δραχμάς

ύπέσχετο, χαΐ έπΐ τούτω &ορυβησάντων σφαγήναι άλλονς τέ τινας

χαΐ έχατοντάρχους έν τοις αντον χαΐ έν τοις της γυναιχός όφ&αλ- 5

3 μοις έχέλευσεν, ένεωτέρισαν χαΐ πρός τόν Καίσαρα μετέστησαν'

ό δέ τούτονς παρέλαβεν χαΐ χατά φ' δραχμάς έδωχεν.

138. "Οτι τονς τε άλλονς έτοιμότερον έσφαζον οΐ περί Άν-

τώνιον χαΐ τούς εύπόρονς, εί χαΐ μηδενί αύτών ηχ&οντο' παμπόλ-

λων τε χρημάτων δεόμενοι, χαΐ ούχ έχοντες δπό&εν άλλο&εν τάς 10

έπι&υμίας τών στρατιωτών άπΟπληρώσωσι, χοινήν τινα χατά τών

6 πλονσίων έχ&ραν προσέ&εντο. χαΐ άλλα τε διά τοντο παρενομή&η,

χαΐ παιδίσχον τινά ές έφηβονς έσήγαγον, Ιν' ώς ές άνδρας ήδη

τελών άπο&άνη.

7, 2 Ταΰτα δέ έπράττοντο νπό τε Λεπίδον χαΐ Άντωνίον, έδόχει 15

51 χαΐ νπό τοΰ Καίσαρος χατά τήν της δνναστείας χοινωνίαν

γίγνεσ.&αι, έπεί αντός γε ονδέν τι συχνούς άποχτεϊναι έδεή.ίΗ]' ττ)

τε γάρ φύσει ούχ ώμός ήν, χαΐ έν τοις τοΰ πατρός ή&εσιν ένετέ-

&ραπτο. πρός δ' έτι νέος τε ών χαΐ άρτι ές τά πράγματα παριών

οϋτ' άλλως άν άνάγχην πολλούς σφοδρώς μισεϊν είχεν χαΐ φιλεϊσ&αι 20

3 ή&ελε. σημεϊον δέ δτι, άφ' οϋ της τε πρός έχείνονς σνναρχίας

137 ΙλΙ>. ΧΙ,ν 13, 1—3 138 ΙΛ. ΧΙΛΉ 6, 5 — 7, 5

οοά. Ρϊχτ. 5 αντον 9 8. παμπόλων 12 παρενεμή&η 13 έαή'

γαγεν

α>ά. ΙΗοη. (Ι,Μ) 3 νπό τον 4 β. τινας χαϊ οτα.* 8 τους] τούτονς Ιι

9 άπήχ&οντο 12 προέ&εντο Ιι παρενομίσ&η Μ

εηιεηά. 20 άν άβ1. Ρί1ηρίί

βοΙοα. 1 β. οτι — έδέξαντο ρΓο Άντώνιον όί την μεν αρχην φιλοφρννως
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οι στρατιώται έν τω Βρεντεσίω έδέξαντο 2 παρά ρΓο παρ' αντον 3 ρο8ΐ

λϊφεο&αι οηι. έπειδή χαϊ πολλω πλείω χεχτησ&αι αντον έχείνον ένόμιζον ροβί

ρ' οηι. τί 4 ροβί χαϊ οτα. αντων 5 ροβί ρπυβ ίν οπ. τε 6 ένεωτέρισαν

χαϊ ρΓο το'τί μεν ησύχασαν, πορενόμενοι ό'ε ές τήν Γαλατίαν χαϊ χατά το άατν

γεγενημένοι ένεωτέρισαν, χαϊ χαταφρονησαντες των νποστρατηγων των

έπιτεταγμένων αφίσι συχνοϊ, άβίηάβ ροβί μετίστησαν αάά. 6 δε— ϊδωχεν (νβ. 7)

β ο&ρ. 12, 2 8 8. οτι —'Λντώνιον ρΓο τονς τε ονν άλλονς ιτοιμότερον διά τοντ'

εσφαζον 10 ροβί τί οπ. γαρ 12 ροβί τοΰτο οηι. πολλά 15 τβίτα —

Άντωνίον ρΓο ταΐτα δε έπράττετο μεν νπό τε τον Λεπίδον χαϊ νπό τον Αν-

τωνίον μάλιστα, άβίηάβ οπι. πρός τε γάρ τον Καίσαρος τον προτέρον έπι

μαχρότατον τιμη&έντες, χαϊ έν ταϊς άρχαις ταις τε ήγεμονίαις έπΐ πλεϊστον

γενόμενοι, πολλούς έχθρους είχον

β Ο&ββίο ϋίοηβ Ιαη. ΧΙ,ν 13, 1 — ΧΓ,νΠ 8, 3. 297

άπηλλάγη χαΐ τό χράτος μόνος έσχεν, ονδέν έτι τοιοΰτον έπραξεν.

χαΐ τότε δέ ούχ δσον πολλούς έφ&ειρεν, άλλά χαΐ έσωσε πλεί-

στονς, τοις τε προδοΰσι τούς δεσπότας ή τούς φίλονς χαλεπώτατα

χαΐ τοις συναραμένοις τισίν έπιειχέστατα έχρήσατο. τεχμήριον δέ, 4

5 Τανονσία γννή έπιφανής τον άνδρα Τίτον Βίνιον έπιχηρυχ&έντα

τό μεν πρώτον ές χιβωτόν παρά άπελευ&έρψ τινί Φιλοποίμενι

χατέχρυψεν, ώστε χαΐ πίστιν τοΰ τε&νηχέναι αύτόν παρασχεϊν

μετά δέ τοΰτο δημοτελή έορτήν, ήν συγγενής τις αύτής ποιήσειν

έμελλεν, τηρήσασα, τόν τε Καίσαρα διά της 'Οχταονίας της άδελ-

10 φής ές τό &έατρον μόνον των τριών έσελ&εϊν διετάξατο, χάνταν&α 5

έσπηδήσασα τό τε πραχ&έν άγνοοΰντί οί έμήνυσεν, χαΐ την χιβω-

τόν έσχομίσασα τόν άνδρα έχεε&εν έξήγαγεν, ώστε τόν Καίσαρα

&ανμάσαντα πάντας μέν αύτούς άφεϊναι (χαΐ γάρ τοις συγχρύψασί

τινα .&άνατος προείρητο), τόν δέ δή Φιλοποίμενα χαΐ ές τήν ίπ-

15 πάδα χατατάξαι.

139. "Οτι χαΐ Λέπιδος τψ άδελφψ τφ Παύλψ ές Μίλητον

έχδράναι έπέτρεψεν χαΐ πρός τούς άλλονς ούχ άπαραίτητος ήν.

140. "Οτι ό Άντώνιος ώμώς χαΐ ανηλεώς ούχ δτι τούς έχτε-

&έντας άλλά χαΐ τούς έπιχονρησαί τινι αύτών έπιχειρήσαντας

20 έχτεινεν. τάς τ ε χεφαλάς σφων, εί χα ι σιτούμενος έτύγχανεν, έπε- 2

σχόπει, χαΐ έπΐ πλεϊστον της τε άνοσιωτάτης χαΐ της οίχτροτάτης

αύτών όψεως ένεπίμπλατο.

141. "Οτι χαΐ ή Φονλβία πολλούς χαΐ αύτή χατ' έχ&ραν, χαι

διά χρήματα χαΐ έστιν οϋς ούδέ γινωσχομένονς νπό τάνδρός, έ&α-

25 νάτωσεν' ένός γοΰν τινος χεφαλήν Ιδών είπεν δτι ,,τοΰτον ούχ ήπι-

στάμην". ώς δ' οϋν χαΐ ή τοΰ Κιχέρωνός ποτε έχομίσ&η σφίσι 3

(φευγων γάρ χαΐ χαταληφ&είς έσφάγη), ό Άντώνιος πολλά αύτψ

χαΐ δνσχερή έξονειδίσας έπειτα έχέλευσεν αύτήν έχφανέστερον τών

139 ΙΗ>. ΧΙ,νίΙ 8, 1 140 ΙΑ\>. ΧΙ,νίΙ 8, 1 ωβά. — 2 ωβά. 141 Ι,ίη.
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XI,VII 8, 2 πιβά. — 5

ωά. Ρβίν. 6 απελευθερων 9 ϋμελεν 6\χτα οηπι βραΐίο ναοπο 4 Ιίΐΐβ-

Γ3ΓπΙπ 10 μόνων χανταντα 16 μίλιτον

οοά. ΙΗοη. (ΙιΜ) 2 ροβΐ πολλούς &ΑΑ. ονχ 4 ονναιραμένοις * 5 Ονίνιον

10 διεπράξατο 12 έχεϊθεν τόν άνδρα 14 δι) οω. *? 23 Φονλονία

(βίί&πι άβίηοβρβ) 24 νπό τοϋ ανδρος

εοίοα. 11 ροβί χιβωτόν οπι. αντην 16 Ζτι — άδελφψ ρΓο ο τε Λέπιδος

τψ τε άδελφψ 18 οτι 6 ρΓο ό δε 23 οτι — αντι) ρΓο χαϊ η τε ΦονλονΙα

πολλούς μεν χαϊ αντή χαϊ 27 ροβί ό οπι. μεν (ϊΐ& Μ οηπι ΧίρΜ1.) τβί μεν

ονν (ίία Ιι)
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άλλων έν τφ βήματι προτε&ήναι, Ιν' δ&εν χατ' αύτον δημηγορών

ήχούετο, ένταΰ&α μετά τής χειρός της δεξιάς, ώσπερ άπετέτμητο,

4 όρψτο' ή δέ δή Φουλβία ές τε τάς χεϊρας αύτήν έδέξατο πρίν

άποχομισ&ήναι, χαΐ έμπιχραναμένη οί χαΐ έμπτύσασα έπί τε τά

γόνατα έπέ&ηχεν, χαΐ τό στόμα αντής διοίξασα τήν τε γλώσσαν 5

έξείλχυσεν χαΐ ταις βελόναις αίς ές την χεφαλήν έχρήτο χατεχέν-

5 τησε, πολλά άμα χαΐ μιαρά προσεπισχώπτονσα. χαΐ οϋτοι δ' οϋν

δμως έσωσάν τινας, παρ' ών γε χαΐ πλείω χρήματα έλαβον ή

τελεντησάντων ευρήσειν ήλπισαν' χαΐ ίνα γε μή χεναΐ αΐ έν τοις

λενχώμασι χώραι τών όνομάτων ώσιν, έτέρους άντενέγραψαν. πλήν 10

γε δτι τόν .&εϊον δ Άντώνιος, πολλά της μητρός της έαντοΰ (της)

Ιονλίας ίχετευσάσης, άφήχεν, ονδέν άλλο χρηστόν είργάσατο.

142. "Οτι τά άξιομνημόνεντα διηγεϊται ό Λίων των έπΐ τον

2 Καίσαρος χαΐ 'Λντωνίον συμβάντων' τοντο μέν γαρ ές σπήλαιόν

τις τόν δεσπότην χαταχρύψας, εϊτ' έπειδή χαΐ ώς χα& έτέρου 15

τινός μήνυσιν άπολεϊσ&αι έμελλε, τήν τε έσ&ήτα πρός αντόν

ήλλάξατο, χαΐ μετ' αντής τοις έπιοΰσιν ώς χαΐ αντός έχεϊνος ών

προαπήντησε χαΐ έσφάγη' χαΐ όντως οί μέν άπετράποντο, νομί-

σαντες δν έβούλοντο πεφονενχέναι, ό δέ άπελ&όντων αντών έτέρωσε

3 διέφυγε. τοΰτο δέ άλλος τις τήν σχευήν όμοίως άπασαν πρός τόν 20

δεσπότην διαλλάξας αντός τε ές φορεϊον χατάστεγον έσήλ&εν χαΐ

έχεϊνον διφροφορεϊν έποίησεν χάχ τούτον χαταληφ&έντες ό μεν

4 ονδ' όφ&είς έφονεύ&η, ό δέ ώς τις σχευοφόρος διεσώ&η. χαΐ

ταΰτα μέν ΐσως έχεϊνοι έξ ενεργεσίας τινός προϋπαρχούσης σφίσι

τοις εϋ ποιήσασιν άνταπέδοσαν στιγματίας δέ τις ούχ όσον ού 25

προέδωχε τόν στίξαντα, άλλα χαΐ πάνυ προ&υμως έσωσεν. ώς

γονν νπεχχομίζων ποι αντόν έφωρά&η χαΐ έδιώχετο, άπέχτεινέν τέ

τινα έντυχόντα οί χατά τύχην, χαΐ (τήν) στολήν αντοΰ τψ δεσπότη
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5 δούς τόν μέν έπΐ πυράν έπέ&ηχεν, αντός δέ τήν τε έσ&.ήτα χαΐ τόν

142 ΠΙ>. ΧΙΛΉ 10, 2—β ϊη.

οοά. Ρβίτ. 9 Ίνα γε] 'ίναπε 11 (της) οω. 16 έ&ήτα 18 προαπήν-

τησε χαι] προαπάντησθαι (βίο) 23 οΰφ&εΐα 25 ανταπέδωσαν, βί σ ί. γ.

στιματίασ 28 (την) οω.

οοά. ΙΚοη. (ΙιΜ) 3 β. πρίν άποχομισ&ηναι έόέξατο 5 διοίξασα βίϊαπι ΙιΜ,

ββά διανοίξααα Ιοαηη. Αηίίοοίι., ΧΙρΜΙ., Ζοη. 12 ονδέν — είργάαατο οίο. Ιι

15 χαϊ οτα. * 24 ϊαως οω. *

βάοα. 10 ροβί ονομάτων οπι. αντών 13 β. ότι — σνμβάντων ρΓο ...ο

<$έ αξιομνημόνευτα μάλιστα είναι νομίζω, διηγήσομαι

β Ο&88ϊο ϋίοηβ ΗΙ>. ΧΙVII 8, 3—14, 2. 299

δαχτύλιον τον δεσπότον λαβών άπήντησε τοις διώχονσι, χαΐ πλα·

σάμενος ώς χαΐ φεύγοντα αντόν άπεχτονώς (έπιστεύ&η) έχ τε τών

σχύλων χαΐ έχ τών στιγμάτων, χαΐ έχεϊνόν τε άμα έσωσεν χαΐ αν-

τός έτιμή&η. ταΰτα μέν οϋν ές ούδεμίαν όνόματος μνήμην άνήχει' 6

5 Όσίλιον δε δή Γέταν ό υίός, έχφοράν δή τινα αντον ώς χαΐ τε&νη-

χότος σχενάσας, έξέσωσεν.

143. "Οτι χαΐ Κύιντον Κιχέρωνα τόν τοΰ Μάρχον άδελφόν ό

παϊς έξέχλεψεν χαΐ δσον έφ' έαντψ έσωσεν. αντός μέν γάρ χατέ- 7

χρυψε τόν πατέρα ώστε μή εύρε&ήναι, χαΐ στρεβλω&είς έπΐ τούτψ

10 πάσαις βασάνοις ονδέν έξελάλησεν' μα&ών δέ έχεϊνος τό γιγνό-

μενον, χαΐ .&ανμάσας τε άμα τόν παϊδα χαΐ έλεήσας, ήλ&εν έ&ε-

λοντής ές τό έμφανές χαΐ αύτός (έαντόν) τοις σφαγεΰσι παρέδωχεν.

Άρετής μέν δή χαΐ ευσεβείας τοσαΰτα έπιφανή έργα έγένετο. 11

144. "Οτι Πόπλιος τόν Κιχέρωνα τόν Μάρχον άπέχτεινεν

15 χαίπερ εύεργέτην αντον έχ συνηγορήματος όντα, χαΐ ίνα γε μή 2

άχονόμενος μόνον άλλα χαΐ δρώμενος πίστιν τοΰ πεφονενχέναι

αντόν λάβη, είχόνα έαντοΰ πλησίον της έχείνον χεφαλής έστεφανω-

μένην έ&ηχεν, χαΐ τό όνομα χαΐ τό έργον αντον έπιγεγραμμένον

έχουσαν. χαΐ οϋτω γε χαΐ τψ Άντωνίω δια ταΰτα ήρεσεν ώστε χαΐ

20 χρήματα πλείω τών έπηγγελμένων λαβεϊν.

145. "Οτι έπΐ Άντωνίον χαΐ Όχταβίον χαΐ σφαγαΐ χαΐ πολλά

χαΐ άτοπα περί τάς τών άλλων ονσίας συνέβαινεν. χαίτοι ταις

γνναιξί ταις τών φονευομένων τάς προιχας χαΐ τοις τέχνοις τοις

μέν άρρεσι τό δέχατον ταις δέ &ηλείαις τό είχοστόν της έχάστον

25 σφών ονσίας δώσειν, ώς χαΐ δίχαιοι χαΐ φιλάν&ρωποι όντες,

έπηγγείλαντο. άλλ' οΰτε ταΰτα πλήν όλίγων έδό&η, τά τε τών λοι- 2

πών χαΐ πάντα πάνυ άδεώς έπορ&εϊτο. τοΰτο μέν γάρ ένοίχιον

ένιαύσιον πασών τών τε έν τψ άστει χαΐ τβ Ιταλία οίχιών, ών

143 111>. ΧΙΛΉ 10, 6 πιβά. — 11, 1 ίη. 144 ΙΛΙ>. ΧΙΛΉ 11, 1 ίη. — 2
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145 ΙΛΙ>. ΧΙΛΉ 14, 1—3

βοά. Ράτ. 2 (έπιοτεν&η) οτα. 4 ό [νάματα 5 οσίλιον (β. βρίτ.)

6 ίξέωαεν 12 (έαντόν) οω. 17 έστεφανομένην 21 Όχταβίον] ό ητα·

βίον 26 πλην] πάλιν

οοά. Ώχοιχ. (ΙιΜ) 5 οσιαιον (β. &οο.) 19 δια τοντ' 25 ώς χαϊ δη (δη

χαϊ ΡοΙ&Ιί) όίχαιοι φιλάν&ρωποί τε όντες 27 πάνυ πάντα

εηιβηά. 5 'Όαίδιον ΡίΛποϊηβ

ΐάοα. 7 οτι &άά. 8 ροβί γάρ οτα. χαϊ 13 ροβί τοσαϋτα ονη. τότε 14 οτι

IIόπλιος ρΓο IIόπλιος (Ποπίλιος οογγ. Χ^ΙαηάβΓ) Λ δη Λαϊνας 21 β. οτι —

ατοπα ρΓο τοιαντα μεν περί τάς σφαγάς έγίγνετο, πολλά όε δη χαϊ άτοπα χαϊ

22 ροβί ταϊς οω. τε 28 χαϊ τ% ρΓο χαϊ τών έν τξ άλλ%
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μεν έμεμισ&ώχεσάν τινες, δλον, ών δ' αντοΙ ψχονν, έξ ήμισείας.

πρός την της χαταγωγής άξίαν έσέπραξαν τοΰτο δέ τονς τά χωρία

3 έχοντας τό ήμισυ των προσόδων αντών άφείλοντο. χαΐ τούς στρα-

τιώτας την τροφήν παρά των πόλεων, έν αϊς ίχείμαζον, προιχα

λαμβάνειν έποίησαν, χαΐ χατά την χώραν, ώς έπΐ τά δεδημευμένα 5>

τά τε των άν&ισταμένων έτι, διαπέμποντες (χαΐ γάρ έχείνονς, δτι

μη έντός της προρρη&είσης σφίσιν ήμέρας μετεστήσαντο, πολε-

μίονς έποιήσαντό) χαΐ πάντα προσδιήρπαζον.

146. "Οτι Κάσσιος χαΐ Βροντος στρατηγοΰντες, έπεί Όχτα-

βιανός των πραγμάτων άντιλαμβάνεσ&αι ήρξατο, της δημοχρατίας 1ι>

άπογνόντες χαΐ έχεϊνον φοβη&έντες άπήραν. χαΐ αύτούς οί "Λιμ-

ναίοι λαμπρως νπεδέξαντο' έτιμώντο μεν γάρ χαΐ ύπό των άλλων

σχεδόν τι πάντων έφ' οίς έποίησαν, έχεϊνοι δέ χαΐ είχόνας σφίσι

χαλχας παρά τε τήν τοΰ Αρμοδίον χαΐ τοΰ Άριστογείτονος, ώς

χαΐ ζηλωταις αύτων γενομένοις, έψηφίσαντο. 15

147. "Οτι ή Φονλβία, ή πεν&ερά τοΰ 'Οχταβίον Καίσαρος γννή

δέ Άντωνίον, χαΐ Λούχιος χαΐ οί συγγενεϊς αύτής διηνέχ&ησαν

πρός Καίσαρα, οί μεν δτι τοΰ μέρονς της των άγρων νομής τον

τφ Άντωνίω προσηχοντος ού μετέσχον, ό δ' δτι τά στρατεύματα

παρ' αύτων ούχ άνέλαβε. χάχ τούτων ή τε συγγένεια αύτών ή έχ 20

της έπιγαμίας διελύ&η, χαΐ πρός πόλεμον έμφανή προήχ&ησαν.

3 ό γάρ Καϊσαρ τήν χαλεπόττητα τής πεν&εράς μή φέρων (έχείνη

γάρ μάλλον ή τψ ' 4ντωνίω διαφέρεσ&αι δοχεϊν έβούλετο) τήν &υγα-

τέρα αύτής ώς χαΐ παρ&ένον έτι οϋσαν, δ χαΐ δρχψ έπιστώσατο,

άπεπέμψατο, ούχ όχνήσας ούτε εί τοσοΰτον άλλως ή γννή πεπαρ- 25

146 ΙΛΙ>. ΧΙ,VΙΙ 20, 4 147 ΙϊΙ>. XIVIII 5, 2—4 ϊη.

οοά. ΡβΜ'. 7 μετε\ατήσαντοι (βίο) 13 έπόρησαν

ωά. Όίοη. (ΙΜ) 7 μετίστησαν 20 άντέλαβε 21 προηνέχ&ησαν ίι
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εοΙοα. 3 χαϊ ρΓο χαϊ προσέτι χαϊ 4 τήν ρΓο τήν τε 8 χαϊ πάντα

προσό. ρΓο πάντα χαϊ τά λοιπά προσδ. 9—11 οτι— άπογνόντες ρΓο χαί

τινα χαι γράμματα ές την 'Ραίμην, άτε χαϊ στρατηγοίντες, πρός τον δήμον

ί'πεμπον, μέχρις οί 6 Καϊσαρ (ό) Όχταονιαν6ς των τε πραγμάτων άντιλαμ-

βάνεο&αι χαϊ το πλή&ος αφετερϊζεσ&αι ήρξατο. τότε γάρ της τε δημοχρατίας

αμα άπογνόντες 14 χαϊ ρΓο χαϊ παρά την 16—18 οτι — Καίσαρα ρτο

χαϊ 6 Λοΰχιος η τε Φονλονία, ώς χαϊ συγγενεϊς χαϊ χοινωνοί της ηγεμονίας

αντά (βο. τω ΚαΙσαρι) οντες, ησύχασαν την γε πρώτην. προϊόντος γάρ δη

τον χρόνον διηνέχ&ησαν (ν. 16 8. ή πεν&ερά τον Όχταβίον Καίσαρος, γονή

δε Αντωνίον &Αά. β ο. 4, 1)

β Οαββίο ϋϊοηβ ΙΛ. ΧΙΛΉ 14, 2 — ΧΙΛΙΠ 24, 3.

301

^ενενσ&αι παρ' αύτψ χρόνον νομισ&είη, οϋτε πρός την παρασχενήν

τών έσομένων εί έχ πολλον δόξειεν αύτό προβεβουλενχέναι. γενο- 4

μένον δέ τούτον ούδέν έτι φίλιον έποίονν.

148. "Οτι πάσαν χατ' άρχάς τήν Ίταλίαν, πλην εϊ τις των

5 έστρατευμένων έν δωρεάς μέρει λαβών ή χαΐ έχ τον δημοσίον

πριάμενος εϊχε, μετά τε της δονλείας χαΐ μετά της άλλης χατα-

σχενής τούς τε δεσπότας. δ Καϊσαρ άφηρεϊτο χαΐ τοις συστρα-

τενσασιν έδίδον, οι δέ των χτημάτων άποστερούμενοι δεινώς

ήγανάχτονν.

10 149. Ότι ή Φουλβία χαΐ ό Λούχιος ό ύπατος πλείω δύναμιν

έν τοις άδιχουμένοις σχήσειν έλπίσαντες, τών μέν ληψομένων τούς

αγρούς ήμέλησαν, πρός δέ έχείνους, άτε χαΐ πλείονας όντας χαΐ

δργήν διχαίαν ύπέρ ών άπεστεροΰντο ποιουμένους, έτράποντο. χάχ 5

τούτον νπολαμβάνοντες αύτούς ώς έχάστους χαΐ συνηροντο χαΐ

15 συνίστων, ώστε χαΐ τούς έν τψ πρ\ν τόν Καίσαρα φοβουμένους

τότε προστατών έπιλαβομένους άνα&αρσήσαι χαΐ μηδενός έτι τών

οίχείων άφεϊσ&αι. τούτους τε οϋν ό Λούχιος χαΐ ή Φουλβία προσ- 7

εποιονντο, χαΐ τοις άμφΐ τόν Καίσαρα ούδέν προσέχρονον. ού

γάρ ώς δέον αύτούς χληρουχησαί τινα προεβάλλοντο, άλλ' άρχονντα

20 αύτοις τά τών άντιπολεμησάντων σφίσιν άπέφαινον.

150. "Οτι της Κλεοπάτρας έν Κιλιχία τψ Άντωνίψ όφ&είσης

έρασ&είς ούχέτ ούδεμίαν φροντίδα τοΰ χαλον έποιήσατο, άλλα τβ

τε ΛΙγυπτία έδούλενε χαΐ τψ έχείνης έρωτι έσχόλαζεν. χαΐ άλλα

τε ύπέρ τοντο πολλά χαΐ άτοπα έπραξεν, χαΐ τούς άδελφούς αύτης

25 άπό τον έν 'Εφέσψ Άρτεμισίον άποσπάσας άπέχτεινεν, χαΐ τέλος 3

148 ΠΙ>. ΧΙΛΊI I 6, 3 149 Ιλο. ΧΙ^ΗΙ 6, 4 —7, 1 150 Ιλβ.

ΧΙΛΤΗ 24, 2-4ϊη.

οοά. Ράτ. 22 έρασ&είσ, ββά « ί. γ.
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ωά. ΣΗοη. (ΙιΜ) 22 έραο&ιίοης* τοΰ χαλον φροντίδα 24 νπερ] δια

εηιεηά. 4 τι ροβί τις ίηβ. Ι*ηηο1&νϊπ8, ροβί εΙ Κβίβ&β 19 ροβί ώς &άά.

ού Κβίβ1ίβ

βάοα. 4—10 ότι — νπατος ρΓο ώς γονν παρά την δόξαν αντών πολλη

ταραχη έγίγνετο χαϊ τό πραγμα ίς πολεμον προήγετο (πάοαν γαρ χατ' άρ-

χάς την Ιταλίαν — τοις όεοπότας ο Καϊσαρ άφ%ρεϊτο χαϊ ίχείνοις έδίδον,

χαϊ δια τοντο τών χτημάτων άποοτερούμενοι δεινώς πρός αντον ηγανάχτονν),

μετεβάλοντο η τε Φονλονία χαϊ 6 νπατος 11 ροβί έν βί νβ. 18 ροβί χαϊ οπι.

τοϊς ετέροις ροβί έλπίσαντες οπι. χαϊ 17 ροβί άψεϊο&αι οίο. χαϊ γαρ

χαϊ τω Μάρχψ ταϋτα αννδοχειν ένόμιζον 6 ρΓο ό τε 21 ότι ρΓο χάν

τοΰτω βί τψ Άντωνίω ρΓο οϊ

302 ΕχοβΓρΐα άβ νίΓίηίϊοηβ βί νίΐϋβ

ές τήν Λϊγυπτον άπήρε τήν Συρία ν χαταλιπών. δ&ενπερ χαΐ τά

1 μάλιστα άλλα τε ταραχώδη πολλά έγένετο, χαΐ οί Πάρ&οι χαΐ

πριν χινούμενοι, τότε δή χαΐ μάλλον τοις 'Ρωμαίοις έπέ&εντο.

151. "Οτι ό Λαβιήνος έτύγχανε μεν τφ Κίσσψ τψ Βρούτψ

συμμαχών, πεμφ.&εΐς δέ πρός τόν Όρώδην πρό της μάχης δπως 5

τινά βοή&ειαν λάβη, συχνόν ύπ' αύτοΰ χρόνον διέτριβεν περιορώ-

μενος χαΐ όχνοΰντος μέν σνν&έσ&αι οΐ, δεδιότος δέ άπαρνήσασ&αι.

6 χαΐ μετά τοΰτο ώς ή άγγελία της ήττης άφίχετο χαΐ οί χρατή-

σαντες έδόχονν μηδέν τών άντιπολεμησάντων σφίσι φείσασ&αι,

χατέμεινε παρά τοις βαρβάροις, τόν μετ' αντών βίον πρό[τι] τον 10

οίχοι όλέ&ρον προτιμήσας. οϋτος οϋν έπειδή τάχιστα τήν τε

έχλυσιν τοΰ Άντωνίον χαΐ τόν έρωτα τήν τε ές Λϊγυπτον όδόν

7 ΐίσ&ετο, έπεισε τόν Πάρ&ον τοις 'Ρωμαίοις έπιχειρήσαι. τά τε γάρ

στρατεύματα αντών τά μεν παντελώς έφ&άρησαν, τά (χε)χα-

χώσ&αι, χαΐ τονς λοιπούς έν στάσει είναι, χαΐ παρηνεσεν αντψ νήν 15

8 τε Συρία ν χαΐ τά δμορα αύτβ χαταστρέψασ&αι, έν ψ Καϊσαρ με\ν

έν τβ Ιταλία χαΐ περί τόν Σέξτον άσχολίαν ήγεν, Άντώνιος δέ

έν Λίγύπτψ ήρα. ήγεμών δέ ύπέσχετο τοΰ πολέμον γενήσεσ&αι.

152. "Οτι ό Άντώνιος πυ&όμενος τά δρώμενα νπό Πάρ&ων

χατά χαιρόν ούδετέροις ήμννεν, άλλ' νπό τε τοΰ έρωτος χαΐ της 20

2 μέ&ης οϋτε τών συμμάχων τι οϋτε τών πολιτών έφρόντισε. τέως

μέν γάρ χάτω έτέταχτο χαΐ τών πρωτείων έφίετο, εντόνως τοις

151 ΙΛ1>. ΧΙ,νίΙΙ 24, 5—8 πιβά. 152 ΠΙ>. XI,VIII 27, 1 πιβά. — 4 Μβά.

βοά. Ρ&χ. 3 χεινοΰμενοι 5 ορωόην (β. βρϊΓ. βί αοο.) 9 φήοαο&αι

14β. χαχώσ&αι (&η βοΙο^απηβ νοίηίΐ χαχονσ&αι?) 19 όρόμενα 21 έφρον-

τησε (8. αοο.) 22 προτείων

βοά. ΙΗοη. (ΙιΜ) 6 διετρίβη περιορωμένον 1 χατοχνονντος* ρί'ο χαϊ

όχνονντος 9 μηδενός 10 [τι] οτα. 17 άσχολίαι* 21 πολιτών] πολε-

μίων 22 έντόνως
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βτηεηά. 9 φείαεα&αι Η. 8ίβρΙιαηπβ

εάοα. 1 — χαταλιπων ρπ> ΙΙλάγχον μεν έν τ$ Ασία τω Ϊ9νει, Σάξαν

δε έν τξ Συρία χαταλιπων ές την Αϊγνπτον άπήρεν 2 έγενετο ρτο έπεγί-

νετο, άβίηάβ ρ&ηο& οπι. 4 οτι ο Λαβιηνος εΑΑ., <ίβϊηάβ τω Κίααψ τψ Βροντψ

ρΓο τω τε Καααίψ χαϊ τψ Βροντψ (ηίβϊ ηοο νίΐϊυπι ΙϊηΓ&πϊ ββί) 8 η ρΓο η τε

11 ροβί ονν οτα. ό Λαβιηνός 12 ροβί ές οτα. την 148. έφ&άρησαν ρΓο

έφ&άρ&αι, άβίηάβ ροβί στάσει οπι. τϊ βί χαϊ παρ%νεοεν ροβηίΐ ρΓο χαϊ πολε-

μήσειν αν&ις ϊφη' χάχ τούτον παρύ,νεοεν 17 έν ρτο εν τε 18 ροβί έν

οπι. τξ Λ ρΓο <*-' 19 οτι — IIάρ&ων ρΓο Αντωνιος δε έπνν&άνετο μεν

χαϊ ταντα ωαπερ πον χαϊ τά άλλα τά έν τξ Ιταλία δρώμενα . . ., ού μέντοι

χαϊ 20 ροβί χαϊ οω. νπό 22 ροβί χάτω οπι. τβ

β Ο&ββίο ϋίοηβ Ι,Ά. XI, VIII 24, 3 — 30, 5. 303

πράγμασι προσεϊχεν' έπεί δέ έν τψ χράτει έγένετο, ούχέτι αχρι-

βως ούδενός αύτων έπεμελεϊτο, άλλά τβ τε Κλεοπάτρα χαΐ τοις

άλλοις ΛΙγυπτίοις συνετρύφα, μέχρι οϋ παντελώς χατελύ&η. όψέ 3

<Γ οϋν ποτε άναγχασ.&είς έξαναστήναι έπλευσε πρός τήν Τύρον

5 ώς χαΐ βοη&ήσων σφίσιν, Ιδών δέ τάλλα προχατειλημμένα, έγχατ-

έλιπεν αϋτους, πρόφασιν τόν τον Σέξτον πόλεμον ποιησάμενος'

χαίτοι της πρός έχείνους βραδντήτος τά τών Πάρ&ων σχηπτό-

μενος προεβάλλετο. χαΐ όντως οντε τοις συμμάχοις διά τόν 4

Σέξτον δή.&εν οϋτε τβ Ιταλία δι' έχείνους έπεχούρησε.

10 153. "Οτι Καϊσαρ χαΐ Άντώνιος συν&έμενοι άλλήλοις είστία-

σαν άλλήλους, Καϊσαρ μέν στρατιωτιχώς τε χαΐ ρ'ωμαϊχώς, 'Λν-

τώνιος δέ Άσιανώς τε χαΐ ΛΙγυπτίως. χαταλλαγέντων <Γ αύτών, 2

ώσγε έδόχονν, περιστάντες τόν Άντώνιον οΙ στρατιώται οί τψ

Καίσαρι συνόντες άπήτονν παρ' αύτον τά χρήματα ά νπέσχοντό

15 σφισι άπό της μάχης τής πρός τοις Φιλίπποις, δι β χαΐ ές

τήν Άσίαν, Οπως δτι πλεϊστα ά&ροίσειεν, έσταλτο. χαΐ έξειργά- 3

σαντό τι αύτόν μηδέν διδόντα, εί μή σφας ό Καϊσαρ έπελπίσας

πη χατέσχε.

154. "Οτι ό Σέξτος ήλ&ε μεν ές τήν Ιταλίαν χατά τάς συν-

20 &ήχας τάς πρδς' Άντώνιον οί γενομένας ώς χαΐ τψ Καίσαρι μετ'

αϋτοΰ πολεμήσων, μα.&ών δέ τήν συμβασίν σφων αύτός μέν ές

τήν Σιχελίαν άνεχομίσ&η, Μηνφ δέ έξελευ&έρψ οί, φ πάνυ

προσέχειτο, έχέλευσε μέρει τον ναντιχον περιπλέοντι χαχουργεϊν

τά των έναντίων. χαΐ Μάρχόν τινα ναυλοχοΰντα έζώγρησε' χαι 5

153 ΙλΙ>. Χ&νίΠ 30, 1—3 πιβά. 154 ΙΛ. ΧΙ,νίΙΙ 30, 4-6

βοά. Ρβίτ. 2 έπεμελεϊτο βοπρβί, έπεμελητο (β. αοο.) 6 πρόφασι 15 β.

την Ααίαν] έοτασίασαν 16 άθροίσειας 21 αυμβααι

οοά.ΣΗοη. (Ι«Μ) 1 8. ονχέτ' ονδενός αυτών αχριβώς 2 έπεμελή&η* 3 μέ-

χρις ον 5 τά άλλα 12 χατηλλαγμένων 15 δι α] δια* 16 χαϊ) χαν
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ετηεηά. 7 έχεινον Ιιβηηείανϊαβ 15 άπύ] πρυ Κβίβ1ίβ

ίάοο. 4 ροβί 'έπλενοε οτα. μεν 5 δε ρΓο δε δη 7 ροβί χαίτοι οω. χαϊ

10 οτι — αλλήλοις ρΓο ονν&έμενοι δ' ονν ταϋτ' έν τοϊς ατρατοπϊδοις τοις

περί το Ρ,ρεντέοων 13 αηίβ τψ οτα. τότε 14 8. ο — ΦιλΙπποις ρΓο α άπό

της μαχης τής προς τοϊς Φιλίπποις γενομένης νπέσχοντό αφιαι 19 οτι 6

Σέξτος ρΓο ό γαρ Σέξτος 20 ροβί πρός οτα. τόν 24 χαΐ Μάρχόν τινα

νανλοχοΰντα ρΓο χαϊ ος τής τε Τνρσηνίας πολλά έχάχωαε, χαΐ Μαρχον

Τίτιον Τιτίον , τών τ ε έπιχηρνχ&έντων χαϊ τοτε τώ Σέξτψ οννόντων, νϊόν

οντα χαϊ ναυς έπΐ Ιδία δυναστεία συγχροτοϋντα, χάν τώ Ναρβωνησίω ί&νει

νανλοχοΰντα
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6 δς έπα&ε χαχόν ούδέν (διά τε γάρ τόν πατέρα, χαΐ διότι τό

όνομα τον Σέξτον τό έν ταις άσπίσιν οί στρατιώται αντον έφε-

ρον, έσώ&η), ού μέντοι χαΐ χαλώς τόν εϋεργέτην ήμείψατο, άλλά

χαι χατεπολέμησεν αύτόν χαΐ χατεφόνευσεν, ώς χαΐ τοντο έν τοις

μάλιστα των όμοίων μνημονεν&ήναι. δ

155. "Οτι ό Καϊσαρ έλειοντο τό γένειον ήδη γαρ της Λιβίας

έραν ήρξατο, χαΐ διά τοντο χαΐ τήν Σχριβωνίαν τεχοΰσαν &υγα-

τρίδιον άπεπέμψατο αύ&ημερόν.

156. "Οτι ό Άντώνιος ές τήν Ελλόδα άπό της Ιταλίας έλ&ών,

έπί πλεϊστον ένεχρόνισε, τάς έπι&υμίας άμα άποπιμπλάς χαΐ τάς 10

πόλεις χαχών, Ιν' δτι ασ&ενέσταται τώ Σέξτψ παραδο&ώσιν.

2 άλλά χαΐ πολλά έξω των πατρίων έξεδιητή&η, χαΐ Λιόνυσον

έαντόν νέον αύτός τε έχάλει χαΐ νπό των άλλων όνομάζεσ&αι

ήξίον' έπειδή δέ οί 'Λ&ηναϊοι πρός τε τοΰτο χαΐ πρός τά άλλα

τήν 'Λ&ηναν αύτψ χατηγγύησαν, δέχεσ&αί τε τόν γάμον έφη χαΐ 15

προιχα μυριάδας έχατόν παρ' αύτων έξέπραξε.

157. "Οτι βουλενομένον τινός Μάρχον άγορανομίας τό πλή-

&ος ές τε τά άλλα τά πρός τόν βίον άναγχαϊα χαΐ ές τό της άρχής

5 άνάλωμα άργύριον συνεσήνεγχε. χαΐ λόγος τε έχει χαΐ των χα-

χούργων τινάς ές αύτό τό &έατρον έν προσωπείοις, ώς χαΐ ύπο- 20

χρινομένους τι, έσελ&όντας συγχαταβάλλειν τά χρήματα. χαΐ ό

μέν οντο ζών νπό τον όμίλον ήγαπή&η, χαΐ άπο&ανών ού πολλψ

ύστερον ές τό "Λρειον πεδίον έχομίσ&η χαΐ έχεϊ έχαύ&η χαι έτάφη'

β ή δέ δή βουλή άγαναχτήσασα τβ πάση τον πλή&ους περί αύτόν

155 ΙΛΙ>. ΧΙ,νίΙΙ 34, 3 πιβά. — βχίτ. 156 1ΛΙ>. ΧΙΛΊΠ 39, 1 πιβά.—

2 βχίτ. 157 ΙΛ. ΧΙ,νίΙΙ 53, 4 βχίΓ. — 6 βχίτ.

βοά. Ρβντ. 20 8. νποχρινομένοις

ωά. Όίοπ. (ΙιΜ) 2 το οω. 4 ωστε 7 8. &υγάτριον
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ετηεηά. 19 τε] γε Η. δίβρβαηηβ 20 8. ίσιοχρινονμένους ΝίΛβΓ 21 συγ-

χαταβαλεϊν ΒβΙΛβΓ

εοΙο§. 1 ροβί επα&ε οτα. μεν 6 β. οτι — ήρξατο ρΓο χαϊ ο μεν χαϊ ϊπειτα

έτελειοντο* (ρΓο ςηο έπελειοντο Κ. δίβρίιαηηβ, έ'τ' έλειοντο ΔηΜίαηίβΓ Βοίβ8.)

τό γένειον, ωσπερ οϊ άλλοι' ήδη γαρ χαϊ της ΔιονΙας έραν ήρχετο 7 ροβί

τεχοναάν οω. οϊ 9 οτι 6 Άντώνιος ρΓβ ό Άντώνιος αντός μεν έλ&ων

ρΓο έπανελ&ών ένταϋ&α 10 τάς ρΓο τάς τε 12 άλλά χαϊ ρΓο χαϊ άλλα τε

έν τούτω 14 σε ρΓο τε 17 οτι — πλή&ος ρΓο βονλενομένον <Γ ονν χαϊ

Μάρχον τινός 'Οππίυν αγορανομίας νπ' απορίας (έχ γαρ τών έπιχεχηρυγμένων

χαϊ αντός χαϊ ό πατηρ αντοϋ ην) έχστήναι τό πλη&ος ονχ έπέτρεψεν, άλλ'

19 ροβί άργύριον οτα. αύτψ 22 ζών ρΓο ζών τε 23 ες ρΓο ες τε ροβΐ

έχει οω. χαϊ

β Ο&.Β810 ϋίοηβ ΙλΙ>. ΧΙΛΊΙΙ 30, 6 — 1 ι 5, 1.
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σπουδβ τά όστά αύτου, ώς ούχ όσίως έν τφ ίερψ χωρίψ χείμενα

άνείλετο, πεισ&εϊσα τοις ποντίφιξιν.

158. "Οτι ό Μηνάς άπιστός τε φύσει ών χαΐ τά τον χρείτ-

τονος άεΐ &εραπεύων, χαΐ προσέτι χαΐ άγαναχτήσας δτι μηδεμίαν

5 άρχ>)ν εϊχεν άλλά τψ Σαβίνψ ύπετέταχτο, πρός τόν Σέξτον αϋ&ις

ηύτομόλησεν.

159. "Οτι ό Κορνονφίχιος τοσοΰτον έπΐ τβ τών στρατιωτων

σωτηρία έφρόνει ώστε χαΐ έν τβ 'Ρώμη, δσάχις έξω της οίχίας

έδείπνει, έπΐ έλέφαντος άναχομίζεσ&αι.

10 160. "Οτι ό τών Πάρ&ων ήγούμενος ό Πάχορος έν τοις μά-

λιστα τών πώποτε βασιλευσάντων έπΐ διχαιοσύνη χαΐ πραότητι

διαλάμπων ήγαπάτο.

161. "Οτι ό Άντώνιος έπΐ τη Κλεοπάτρα μεγάλως διεβλή&η,

δτι τε παϊδας έξ αύτής, πρεσβυτάτους μέν 'Λλέξανδρον χαΐ Κλεο-

15 πάτραν (δίδυμοι γαρ έτέχ&ησαν) νεώτατον δέ Πτολεμαϊον τόν

Φιλάδελφον έπιχλη&έντα, άνείλετο, χαΐ δτι πολλά μεν της Άρα- 5

βίας της τε Μάλχον χαΐ της [τών Ίτυραίων (τόν γάρ Σαλανίαν,

δν αύτός βασιλέα σφών έπεποιήχει, άπέχτεινεν ώς τά τοΰ ΪΙαχό-

ρον πράξαντα), πολλά δέ της Φοινίχης της τε Παλαιστίνης, Κρή-

20 της τέ τινα χαΐ Κυρήνην τήν τε Κύπρον αύτοις έχαρίσατο.

162. "Οτι ό Άντώνιος έτι χαΐ μάλλον τφ έρωτι χαΐ τβ γοητεία

της Κλεοπάτρας έδούλενεν.

163. "Οτι ή Κλεοπάτρα οντω τόν Άντώνιον έδεδούλωτο, ώστε

χαΐ γυμνασιαρχησαι τοις Άλεθαν δ ρ εν σι πεϊσαι, βασιλίς τε αύτή

25 χαΐ δέσποινα ύπ' έχείνον χαλεϊσ&αι, στρατιώτας τε 'Ρωμαίονς έν

15δ ΙΛ1>. ΧΙΛΓΙΙΙ 54, 7 159 ΙαΙ>. ΧΟΧ 7, 6 βχίτ. 160 ΙάΙ>. ΧΙ,ΙΧ

20, 4 ωβά. 161 ΙάΙ>. ΧΙ,ΙΧ 32, 4 πβά. — 5 162 1·ϊ1>. ΧΙΛΧ 33, 4 βχίΓ.

163 ΙΛΙ>. I, 5—6,1
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οοά. Ράτ. 14 χλεοπάτρα 15 δίδοιμοι 21 γοτεία 23 έδεδούλοτο

24 γνμνησιαρχησαι, 8βά ρπυ8 η ί. Γ. αίτη (βίο)

οοά. ΙΗοη. (ΙΜ) 9 έπΐ έλέφαντος ϊύα οηϋβΜ ροβί 'Ρώμν (νβ. 8) ροηηηί

17 ΛναανΙαν

εηκηά. 14 πρεσβυτέρονς ΒβΙΛβΓ 15 νεώτερον ΒβΙΛβΓ

εοίοα. 3 οτι 6 ρΓο ο δε δη 7 οτι — τοσοντον ρΓο τοσοντον γάρ πον

χαϊ ο Κορνονφίχιος 10 88. οτι — ηγαπάτο ρΓο τόν γαρ IIάχορον ομοια τοϊς

μάλιστα τών πωποτε βαοιλευοάντων χαϊ έπΐ διχαιοσύν% χαϊ έπΐ πραότητι

νπερηγάπων 13 οτι — Κλεοπάτρα ρΓο έπΐ δε δη τ% Κλεοπάτρα 15 αηίβ

δίδνμοι οπι. χαϊ τον ρΓο τον χαϊ 19 δε ρΓο ο'£ χαϊ 21 οτι 6 Άντωνιος

ρΓο χαϊ 6 μεν τφ ρΓο τω τε 22 της ρΓο τξ της 23 οτι — Άντώνιον

ρΓο οντω γάρ πον αύτον

Οοηϊί»ο*ίιιίίο1ιβ ΕχοβΓρίβ II. ί. 20
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τψ δορυφοριχψ ε°χειν, χαΐ τό όνομα αύτής πάντας σφας ταϊς

2 άσπίσιν έπιγράφειν. ές τε τήν άγοράν μετ' αύτοΰ έσεφοίτα, χα'ι

τάς πανηγύρεις οί σννδιετί&ει, τάς τε δίχας σννεξήταζεν, χαΐ

σννίππενε χαΐ έν ταις πόλεσιν, ή χαΐ έχείνη μεν έν δίφρψ τινί

έφέρετο, ό δέ Αντώνιος αντοτΐοδί μετά των εύνούχων ήχολού&ει. 5

χαΐ τό τε στρατήγιον βασίλειον ώνόμαζεν, χαΐ άχινάχην έστιν δτε

3 παρεζώννντο, έσ&ήτί τε έξω των πατρίων έχρήτο, χαΐ έπΐ χλίνης

έπιχρύσον δίφρον τε όμοίον χαΐ έν τψ χοινω έωράτο. σννεγρά-

φετό τε αύτη χαΐ σννεπλάττετο, αντός μέν "Οσιρις χαΐ Λιόνυσος

έχείνη δέ Σελήνη χαΐ Ισις λέγοντες εϊναι. έξ οϋπερ χαΐ τα μά- 10

λιστα έχφρων ύπ' αύτής έχ μαγγανείας τινός γεγονέναι έδοξεν.

4 ού γαρ δτι έχεϊνον άλλά χαΐ τούς άλλονς τούς τι παρ' αύτω

δνναμένονς οϋτω χαΐ έγοήτευσε χαΐ χατέδησεν ώσζτ' αύτήν χαι

την 'Ρώμην άρξειν έλπίσαν, τήν τε εύχήν την μεγίστην, όπότε

Ο όμνύοι, ποιεϊσΐϊαι τό έν τω Καπιτωλίψ διχάσαι. τβ μέν οϋν 15

Κλεοπάτρα διά ταΰτα τόν πόλεμον έψηφίσαντο'

164. "Οτι τάς έν τω 'Λραβιχω χόλπψ νανπηγη&είσας ναΰς

οί 'Λράβιοι χατέ7ιρησαν, χαΐ τάς έπιχονρίας οί δήμοι χαΐ οί δν-

2 νάσται πάντες άπηρνήσαντο. χαί μοι &ανμάσαι έπέρχεται δτι

άλλοι μέν συχνοί, χαίπερ πολλά παρά 'Λντωνίψ χαΐ Κλεοπάτρα 20

είληφότες, έγχατέλιπόν σφας, οί δέ έπΐ ταις όπλομαχίαις έν τοις

άτιμοτάτοις τρεφόμενοι προ&υμία τε ές αντούς πλείστη έχρή-

3 σαντο χαΐ άνδρειότατα ήγωνίσαντο. οϋτοι γάρ έν Κνζίχω πρός

τούς έπινιχίονς αγωνας, οϋς έπΐ τω Καίσαρι ά'ξειν ήλπιζον,

άσχούμενοι, έπεί των γεγονότων ησ&οντο, ώρμησαν έπΐ τήν Λΐ- 25

164 ΙΛΙ>. ΙΑ 7, 1 βχίΓ. — 6 ωβά.

ωά. Ράτ. 4 η 6 όνόμαζεν 7 παρε\ζωνντο (β. Μο.) 9 διονίσιοσ

10 οελίνη 11 έχφόρων (βίο, 8βά ο ϊ. Γ.) 15 το] τώι 16 έψηφίοατο
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18 χατέπρισαν 22 8. έχρήσατο 24 οίξειν (β. Μα)

σοά. ΣΗοη. (ΙιΜ) 9 διόνναος Μ, ό διόνναος Ιι 14 την Ρώμην] των

Ρωμαίων (Μ βί V: ν&ΐϊο . 144) 22 ατιμότατα 25 έπί] ές

εοίοο: 5 ροβί αντοποδί οτα. αι'τρ 10 ροβί Σελήνη οπι. τε 14 ροβί

οπότε οτα. τι 17 8. 'ότι — Άράβιοι ρΓο έν ω δε ταντα έχίγνετο, τάς τε

ναϋς τάς έν τω Αραβιχά, χόλπω προς τόν ές τήν έρι'θράν &άλασσαν πλονν

νανπηγη&είαας οί Άράβιοι, πειαίΗντες χπο Κυΐντον ΔιδΙον τοϋ της Σνρίας

άρχοντος 18 ροβί έπιχονρίας οτα. χαϊ 20 παρά — Κλεοπάτρα ρΓο παρ'

αντών 25 έπεί ρΓο τότε επειδη τάχιστα

β Ο&βδίο ϋίοηβ 11<ϊ1>. Ι< 5,1 —1*1 15, 3.

307

γνπτον ώς χαΐ βοη&ήσοντες αύτοις, χαΐ πολλά δράσαντες ές Λϊ- 4

γνπτον ούχ ήδννή&ησαν διαπεσεϊν. έπειδή δέ πανταχό.&εν περιε- 5

στοιχίσ&ησαν, λόγον μεν ούδ' ώς ούδένα, χαίτοι τοΰ Λ ιδίον

συχνά σφισιν ν π ισχνον μέν ον, προσεδέξαντο, τόν δέ Άντώνιον

μεταπεμψάμενοι χαΐ άγγελίαν μή δεξάμενοι χαΐ νομίσαντες αύτόν 6

άπολωλέναι χαΐ άχοντες ώμολόγησαν έπΐ τψ μηδέπω μονομαχήσαι.

165. "Οτι Άντώνιος χαΐ Κλεοπάτρα άχούσαντες τά παρά τον

Καίσαρος διά των πρεσβέων έπισταλέντα , έπεμψαν αϋ&ις, ή μεν

χρήματα πολλά δώσειν ύπισχνουμένη, ό δέ της τε φιλίας χαΐ της

συγγενείας αύτόν άναμιμνήσχων, χαΐ περί της σννονσίας της πρός

τήν ΛΙγυπτίαν άπολογούμενος, δσα τε σννηράσ&ησάν ποτε χαΐ

ΰσα συνενεανιεύσαντο άλλήλοις έξαρι&μούμενος. χαΐ τέλος χαΐ 1

Πούπλιον Τουρβάλιον βονλεντήν τότε όντα χαΐ σφαγέα τοΰ Καί-

σαρος γεγονότα, τότε φιλιχώς οί συνόντα, έξέδωχεν αύτω, χαΐ

λ έαντόν, άν γε χαΐ διά τοΰ&' ή Κλεοπάτρα σω&η, χαταχρήσεσ&αι

έπηγγείλατο. Καϊσαρ δέ τόν μέν Τονρβάλιον άπέχτεινεν, έτνχε '!1

γάρ έχ της έν Κφ τοΰ 'Λσχληπιοΰ ύλης ξύλα ές ναντιχόν χεχοφώς,

δίχην τινά χαΐ τψ &εφ, δτι έχεϊ έδιχαιώ&η, δοΰναι έδοξεν.

166. "Οτι οϋτοι έσχον τήν τε φυσιν της ψυχής χαΐ τήν τύχην

ιι τοΰ βίον τοιάνδε. δ μέν συνεϊναί τε τό δέον ούδενός ήσσων 2

έγένετο χαΐ πολλά άφρόνως έπραξεν, άνδρεία τε έν τισι διέπρεψε

χαΐ νπό δειλίας συχνά έσφάλη, τβ τε μεγαλοψυχία χαΐ τβ δονλο-

πρεπεία έξ ΐσον έχρήτο, χαΐ τά τε άλλότρια ήρπαζε χαΐ τά οί-

χεϊα προϊετο, ήλέει τε άλόγως χαΐ έχόλαζεν άδίχως πλείονας'

Γ> χάχ τούτον Ισχυρότατός τε έξ άσ&ενεστάτον χαΐ πλονσιώτατος Ά

165 ΙΛ1>. Ο 8,1—3πιβά. 166 Ιλη. ΙΛ 15, ΙβχίΓ. —4

ωά. Ρύτ. I αν 9 νποσχουμένη 17 Κω] ώι (βίο) 20 ήσων

(8. βρΪΓ.)
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ωά. Όϊοπ. (VII) 6 μηδέποτε 12 χαϊ ΜβΓχαα οτα.* 13. 16 Τον-

ροίλλιον 13 τότε] τε 25 τούτων

ιΛο<). 1 β. πολλά δράααντες — έπειδή δε ρΓο πολλά μεν τόν 'Λμΰνταν έν

τξ Γαλατία, πολλά δε χαϊ τονς τον Ταρχονδιμότον παϊδας . . ., πολλά δε

χαϊ τόν Δίδιον . . . ϊδρασαν. ον μέντοι χαϊ διαπεαεϊν ές την Αϊγνπτον

ι}δνντιθησαν, άλλ' έπειδή 4 β. τόν δε — δεξάμενοι ρΓο τόν ι$έ Άντωνιον

μεταπέμψαντες ώς χαϊ ίν τξ Σνρία άμεινον μετ' αύτοϋ πολεμήσοντες, επειτ'

έπειδή έχεϊνος μήτ' αντός ?/λ#ε μήτ' άγγελίαν τινά αντοϊς ϊπεμφεν, οντω δη

7 8. οτι — πρεσβεων ρΓο Αντώνιος δε χαϊ Κλεοπάτρα άχονσαντες των πρεσβέ-

ων τα παρά τον Καίσαρος σφισιν 9 ροβί χρήματα οτα. αντψ 10 χαϊ

ρΓο χαϊ προσέτι χαϊ 14 τότε ρΓο τότε τε 16 άπέχτεινεν ρΓο άπέχτεινε

χαϊ 19 δτι οντοι εαχον ρΓο ϊοχον δε 24 ροβί άλόγως οτα. ανχνους

20*
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έξ άπορωτάτον γενόμενος ούδετέρον αύτών άπώνατο, άλλά χαΐ

τό χράτος τό των 'Ρωμαίων μόνος έξειν έλπίσας αύτός έαντόν

4 άπέχτεινεν. Κλεοπάτρα <51 άπληστος μέν Άφροδίτης άπληστος

δέ χρημάτων γενομένη, χαΐ πολλβ μέν φιλοτιμία φιλοδόξψ πολλτ]

δέ χαΐ περιφρονήσει .&ρασεία χρωμένη, τήν τε βασιλείαν τών Λί- 5

γυπτίων νπ' έρωτος έχτήσατο, χαΐ τήν τών 'Ρωμαίων λήψεσ&αι

δι' αύτοΰ έλπίσασα ταύτης τε έσφάλη χαΐ έχείνην προσαπώλεσε,

δύο τε άνδρών ιΡωμαίων τών χα&' έαντήν μεγίστων χατεχράτησε,

χαΐ δια τόν τρίτον έαντήν χατεχρήσατο.

167. "Οτι ό Άγρίππας τά Ιούλια χατασχενάσας ούχ δπως 10

φ&όνον τινά έπ' αύτοις ώφλίσχανεν, άλλά χαΐ πάνυ χαΐ πρός

4 τον Λύγούστον χαΐ πρός τών άλλων απάντων έτιμάτο. αιτιον

δέ, τά φιλαν&ρωπότατα χαΐ τά εύχλεέστατα τά τε συμφορώτατα

χαΐ συμβουλεύων οί χαΐ συμπράττων ούδέ έπΐ βραχύ της δόξης

αύτών άντεποιεϊτο, ταις τε παρ' αύτοΰ τιμαις οϋτε ές πλεονεξίαν Ιό

οϋτε ές άπόλαυσιν Ιδίαν έχρήτο, άλλ' ές τε τό αύτψ έχείνψ χαΐ

ές τό τψ δημοσίψ συμφέρον.

168. "Ον δ Γάλλος Κορνήλιος χαΐ έξύβρισεν νπό της τιμής.

πολλά μέν γάρ χαΐ μάταια ές τόν Λύγονστον άπελήρει, πολλά

δέ χαΐ έπαίτια παρέπραττε' χαΐ γάρ χαΐ είχόνας έαντοΰ έν δλη 20

τβ ΛΙγύπτψ έστησε, χαΐ τά έργα δσα έπεποιήχει ές τάς πυρα-

6 μίδας έσέγραφε. χατηγορή&η τε οϋν έπ' αύτοις νπό Λάργου,

έταίρον τέ οί χαΐ συμβίον δντος, χαΐ ήτιμώ&η ύπό τοΰ Λύγού-

στον, ώστε χαΐ έν τοις έ&νεσιν αύτοΰ χωλυ&ήναι διαιτάσ&αι.

γενομένον δέ τούτον χαΐ άλλοι συχνοί έπέ&εντο χαί γραφάς χατ' 25

7 αύτοΰ πολλάς άπήνεγχαν, χαΐ ή γερουσία άπασα άλώναί τε αύτόν

έν τοις διχαστηρίοις χαΐ φυγεϊν της ονσίας οτερη&έντα, χαΐ ταύ-

την τψ Λύγούστψ δο&ήναι χαΐ έαντούς βου&ντήσαι έψηφίσατο.

Generated on 2013-12-15 08:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

167 1Α\>. ΪΛΏ. 23, 3—4 168 ΙΛ. ΙΛΗ. 23, 5 —24, 1

οοά. Ράκ 7 έλπίααα 26 άπηνεγχαν (βίο), ςποά ϊ&πι Γββΐίΐαίΐ Ρήα^Ιί

ωά. Όίοη. (VII) 5 χρησαμένη 17 τψ οω.* 20 έπ' αΙχίαι Μ

23 ονμβιωτοϋ 26 έπήνεγχαν *

ΐηκηά. 1 άπώντμο ΝεΛογ 22 έοέγραψί Κβϊπι&Γαβ βχ Χίρίιίί.

εάοα. 5 ιών ρΓο την τών 10 οτι — χαταοχενάσας ρΓο χαϊ 6 Άγρίπ-

πας τά Σέπτα ωνομασμένα ... έπεχόομησεν, Ιονλια αντά από τον Αυγονατον

προσαγορεύαας. χαι 6 μεν 12 τον Αυγονατον ρΓο αντον έχείνον 13 ροβί

όί οώι. οτι 18 οτι ο ρΓο 6 δε δη 20 ροβί ολ% οία. ως είπεϊν 22 Λάρ-

γον ρΓο Οναλερίον Λάργον 25 ροβί άλλοι οτα. αύτψ 27 8. ροβί τανιην

οχη. τε

β 0<18810 ϋίοηβ ΙΛ. Ο 15, 3 — 1ΙΠ 30, 3. 309

χαΐ δ μεν περιαλγήσας έπΐ τούτοις έαντόν άπεχρήσατο, τό δέ δή 24

τών πολλών χίβδηλον έχ τούτον διηλέγχ&η δτι έχεϊνόν τε, δν τέως

έχολάχενον, οϋτω τότε διέ&ηχαν ώστε χαΐ αύτοχειρία άπο&ανεϊν

άναγχάσαι, χαΐ πρός τόν Λάργον άπέχλιναν, έπειδήπερ αϋξειν

5 ήρχετο, μέλλοντές πον χαΐ χατά τούτον τά αύτά, άν γέ τι τοιοΰ-

τόν οί συμββ, ψηφιεϊσ&αι.

169. "Οτι Μάρχος ΛΙγνάτιος άγορανομήσας, χαΐ άλλα τε

πολλά χαλώς πράξας χαΐ ταις οίχίαις ταις έν τφ έτει έχείνψ

έμπρησ&είσαις έπιχουρίαν μετά τών έαντοΰ δούλων χαΐ με&' έτέ-

10 ρων τινών μισ&ωτών ποιησάμενος, χαΐ τά άναλώματα τά τβ άρχβ 5

αντοΰ προσήχοντα παρά τοΰ δήμον λαβών χαΐ στρατηγός παρα-

νόμως άποδειχ&είς, έπήρ&η τε ύπ* αύτών τούτων χαΐ τόν Λϋγον-

στον ύπερεφρόνησεν, ώστε χαΐ προγράψαι δτι ά&ραυστον χαΐ

όλόχληρον τψ διαδόχω τήν πόλιν παρέδωχεν. έπ' οϋν τούτω οί 6

Ιό τε άλλοι πάντες οί πρώτοι χαΐ αύτός δ Λύγονστος όργήν έσχε,

χαΐ έχείνους μέν έχδιδάξειν ούχ ές μαχράν έμελλε τό μή ύπέρ τούς

πολλούς φρονεϊν, τοις ίΙ άγορανόμοις παραχρημα έπιμελεϊσ&αί

τε δπως μηδέν έμπίπρηται, χάν τι τοιοΰτον συμββ, σβεννύναι τό

πυρ προσέταξεν.

20 170. "Οτι Γάιός τις Θράνιος αίτίαν άγα&ήν έσχεν, δτι δημαρ-

χών τόν πατέρα, χαίπερ έξελεύφ.ερόν τινος όντα, ές τε τό .&έατρον

έσήγαγε χαΐ έν τφ δημαρχιχφ βά.&ρω παρεχα&ίσατο.

171. "Οτι τόν Καίσαρα Αΰγουστον άρρωστήσαντα, ώς μηδε-

μίαν έλπίδα σωτηρίας σχεϊν, Άντώνιός τις Μούσας χαΐ ψυχρο- 3

25 λουσίαις χαΐ ψυχροποσίαις άνέσωσε' χαΐ διά τοντο χαΐ χρήματα

παρά τε τοΰ Λύγούστον χαΐ παρά της βουλής πολλά χαΐ τό χρυ-

169 ΙλΙ>. ΙΙΠ 24, 4 ηιβά. — 6 170 ΙΛο. ΙΛΠ. 27, 6 ωβά. 171 Πη.

ΙΏΙ 30, 3. 4

οοά. Ράτ. 10 μιο&οτών
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οοά. Όϊοη. (ΥΜ) 16 έχεϊνον 18 έμπίμπρηται τοιοϋτο 20 Βοράνιος

βτηβηά. 1 Έγνάτιος Η. δίβρίιαηιιβ

εάοα. 1 άπεχρησατο ρΓο προχατεχρήσατο 2 ροβί χίβδηλον οτα. χαϊ

7 υτι — ΑΙγνάτιος ρΓο . .. ωατε χαϊ τότε Μάρχος Αίγνάτιος 'Ροΰφος 10 χαϊ

τά ρΓο χαϊ διά τοϋτο τά τε 15 ροβί αντός οτα. δτι μάλιστα 18 ροβί χάν

οτα. άρα σβεννύναι ρΓο χατααβενννναι 20 ότι Γάιός τις ρΓο χαϊ τις

Γάιος 23 8. ότι — Μούσας ρΓο ο ό' Αύγονστος . . . ηρρώατησεν αν&ις, ωατε

μηόεμίαν ίλπίόα σωτηρίας σχεϊν (Ιιαβο § 1, άβίη § 3 ροβί πιη1ία ϊηίβππί8βα:)

χαϊ αντόν μηόεν ετι μηόέ των πάνυ άναγχαίων ποιεϊν όννάμενον Αντωνιος τις

Μούσας

310
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σοις δαχτυλίοις (άπελεύ&ερος γάρ ήν) χρήσ&αι τήν τε άτέλειαν

χαΐ έαντψ χαΐ τοις όμοτέχνοις, ούχ δτι τοις τότε οϋσιν άλλά χαΐ

4 τοις έπειτα έσομένοις, έλαβεν. άλλ' έδει γάρ αύτόν τά τε της

τύχης χαΐ τά της πεπρωμένης έργα προσποιούμενον παρά ίιόδας

άλώναι, νοσήσας γάρ ό Μάρχελλος ού πολλψ ύστερον χαΐ τόν δ

αύτόν έχεϊνον νπ' αύτοΰ τον Μούσα τρόπον .&εραπευόμενος

άπέ&ανεν.

172. "Οτι οντως πάνυ ό Λϋγουστος της Τερεντίας της γυναι-

χός τοΰ Μαιχήνον ήρα, ώστε χαΐ άγωνίσασ&αί ποτε αύτήν περι

6 τοΰ χάλλους πρός τήν Λιβίαν ποιήσαι. χαΐ τψ Μαιχήνα διά την 10

γυναϊχα ούχέ&' όμοίως έχαιρεν.

173. "Οτι Λιχίννιός τις τό μεν άρχαϊον Γαλάτης ήν, άλούς

δέ ές τούς ιΡωμαίους χαι δουλεύσας τψ Καίσαρι νπό μεν έχείνον

ήλευ&ερώ&η, νπό δέ τον Λύγούστον έπίτροπος της Γαλατίας

4 χατέστη. οϋτος οϋν πλεονεξία μεν βαρβαριχβ άξιώσει δέ 'Ρω- 15

μαίχη χρώμενος, πάν μεν τό χρεϊττόν ποτε αύτοΰ νομισ&εν χα&ήρει

πάν δέ τό έν τψ παρόντι ίσχυρόν ήφάνιζε, χαΐ σνχνά μεν χαΐ πρός

τά άναγχαϊα της προστεταγμένης οί διαχονίας έξεπορίζετο, συχνά

5 χαΐ έαντψ τοις τε οίχείοις παρεξέλεγε. χαΐ ές τοσοΰτόν γε

χαχοπραγίας έχώρησεν ώστε, έπειδή τινες είσφοραι χατά μήνα 20

παρ' αύτοις έγίγνοντο, τεσσαρεσχαίδεχα αύτάς ποιήσαι, λέγων τόν

μήνα τοΰτον τόν Λεχέμβριον χαλούμενον δέχατον όντως εϊναι, χαι

δεϊν διά τοΰτο αύτους δύο τονς Λύγούστους, ώστε τόν μέν ένδέ-

χατον τόν δέ δωδέχατον ώνόμα&ε, νομίζειν, χαΐ τά χρήματα τά

β έπιβάλλοντα αύτοις είσφέρειν. διά μέν οϋν τά σοφίσματα ταΰτα 25

έχινδύνευσεν. οί γάρ Γαλάται τοΰ Λύγούστον λαβόμενοι δεινά

έποίησαν, ώστε χαΐ έχεϊνον τά μέν συχνά άχ&εσ&αι αφίσι τά δέ

172 ΙΑ\>. Ον 19, 3 βχίΓ. Βωβά. 173 Ιλ1>. Ιΐν 21, 3-8
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οοά. Ρείτ. 8 οντωι, βί. ΡΓ&βϊ. Ρ&Γί. I ρ. ΧΧΧ1Χ αάη. 1 10 μαιχίνωι (βίο)

23 δύω

ωά. Όίοη. (VΜ) 18 οι] αντώΥ έξεπόριζε* 20 χαχοτροπίας 21 αι-

τάς] αντά V 25 ταΐτα τά σοφίσματα 27 σνχνά οω.

επιεηά. 12 Λίχινος Βοίβ8. 21 αντάς] αϊτονς Κβίπι&πιβ 23 Αυγούστονς]

νατάτους Ιι. ϋϊηάοΓί 23 8. ενδέχατον, δωόέχατον] Ένδεχέμβριον, Δωόεχέμ-

βριον ΒεΙΛβΓ 27 συχνά άχ&.] αννάχβεα&αι Ιιβηηοί&νϊπβ βχ Χίρ1ι.

ωίοα. 5 νοσήοας γάρ 6 Μαρχελλος ρΓο ο μεν Αυγονστος οντως έσώ&>ι,

6 δε δη Μάρχελλος νοσήοας 8 β. ότι — ήρα ρΓο οντω γάρ ονν πάνυ αντής

ήρα 10 ϊηίβΓ ποιήσαι βί χαϊ πιαίΐ& οηι. 12 ότι Λιχ. τις ρΓο ο δε δή Διχ.

23 ροβί αντούς οία. χαϊ τοις, βί αίσιε ρτο ών

β Ο&88ϊ0 ϋίοηβ ΙλΙ>. ΙϋΙ 30, 3 — ΠV 23, 4.
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χαΐ παραιτεϊσ&αι' άγνοεϊν τέ τινα ελεγε, χαΐ προσεποιεϊτο έτερα

μή πιστεύειν, χαΐ έστιν ά χαΐ συνέχρνπτεν, αΐσχυνόμενος δτι

τοιούτω έπιτρόπψ έχέχρητο' άλλο δέ τοιόνδε τι τεχνασάμενος χαΐ 7

πάνυ πάντων αύτων χατεγέλασεν. έπειδή γαρ χαλεπως οί τόν

5 Λϋγουστον έχοντα ησ&ετο χαΐ χολασ&ήσεσ&αι έμελλεν, ές τε τήν

οίχίαν αύτόν έσήγαγεν, χαι πολλούς μέν χαΐ αργυρίον χαΐ χρυσίον

&ησανρούς πολλά δέ χαΐ τάλλα σωρηδόν σνννενεμημένα αύτω

δείξας ,,έξεπίτηδες" έφη ,,ταΰτα, & δέσποτα, χαΐ ύπερ σοΰ χαΐ 8

νπέρ των άλλων ^Ρωμαίων ή&ροισα, ίνα μή τοσούτων χρημάτων

10 έγχρατεις οί έπιχώριοι ΰντες άποστώσι. άμέλει χαΐ έτήρησά σοι

πάντα χαΐ δίδωμι." χαΐ δ μέν όντως, ώς χαΐ ύπερ τον Λύγούστον

τήν των βαρβάρων Ισχύν έχνενευριχώς, έσώ&η.

174. "Οτι οϋτος ό Βήδιος άπέ&ανεν, άνήρ άλλως μεν ούδέν

μνήμης άξιον παρασχόμενος (χαΐ γαρ έξ άπελευ.&έρων έγεγόνει

15 χαΐ τοις ίππενσιν έξητάζετο χαΐ λαμπρόν ούδέν είργάσατο), έπΐ

δέ δή τψ πλούτψ τβ τε ώμότητι ονομαστός γενόμενος, ώστε χαΐ

ές ίστορίας λόγον έσελ&εϊν. οϋτος γάρ τά μεν άλλα δσα έπραττε, 2

δι' δχλον αν λεγόμενα γένοιτο, μυραίνας δέ δεδιδαγμένας άν&ρώ-

πονς έσ.&ίειν έν δεξαμεναις τρέφων τους δούλονς αύταις οϋς

20 έ&ανάτον παρέβαλλε. χαί ποτε τόν Λϋγουστον έστιων, εϊτ έπειδή

δ οίνοχόος χύλιχα χρυσταλλίνην χατέαξεν, ές τάς μυραίνας αύτόν,

μηδέ τόν δαιτνμόνα αίδεσ&είς, έμβλη&χιναι προσέταξεν. ό οϋν 3

Λνγουστος, προσπεσόντος οί τον παιδός χαΐ ίχετεύσαντος αύτόν>

τά μέν πρωτα πεί&ειν τόν Πωλίωνα έπειράτο μηδέν τοιοντον

25 δράσαι, ώς δ' ούχ ύπήχουσεν αύτφ, ,,φέρε" έφη ,,πάντα τάλλα

έχπώματα, δσα ποτέ τοιοντότροπα ή χαΐ έτερά τινα έντιμα χέχτη-

σαι, ίνα αύτοις χρήσωμαι." χαΐ αύτά χομισ.&έντα συντριβήναι 4

έχέλενσεν. Ιδών δέ τοντο έχεϊνος άλλως μέν ήσχαλλεν, οϋτε δέ
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τον ένός έτι ποτηρίον πρός τό πλή&ος τών άλλων τών άπολωλό-

30 των όργήν έχων, οϋτ αϋ τόν διάχονον ών γε χαΐ δ Λϋγουστος

έπεποιήχει τιμωρήσασ&αι δννάμενος, ήσυχίαν χαΐ άχων ήγαγεν.

174 ΙΛ1>. IΛΥ 23, 1-4

οοά. Ρεντ. 1 ί'τερον 18 διόαγμένας 21 χρναταλίνην 30 αν τον]

αντον (β. αοο.)

ωά. ΣΗοη. (νΜ) 10 άποστώσιν 16 ονομαστότατος 20 παρέβαλε *

βτηεηά. 3 άλλο δε] »η αλλ' 6 δε? 7 συννενημένα 8γΙ\3Ώΐ% 17 έλ&εϊν

Χχρή. βί Οοββί

ΐάοα. 11 ροβί πάντα οπι. αντά 13 οτι — Βήδιος ρΓο χάν τψ αντψ

τούτω ϊτει Ονήδιος IIωλίων 15 τοϊς ρΓο έν τοϊς
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175. "Οτι ό Άγρίππας μετήλλαξε, τά τε άλλα άριστος των

χα&' έαντόν άν&ρώπων διαφανώς γενόμενος, χαΐ τβ τοΰ Λύγον-

στον φιλία πρός τε τό αύτψ έχείνψ χαΐ πρός τό τψ χοινψ συμ-

2 φορώτατον χρησάμενος. ΰσον τε γαρ τους άλλονς άρετβ χατεχρά-

τει, τοσοΰτον έχείνον έ&ελοντής ήττάτο, χαΐ πάσαν αύτψ τήν 5

έαντοΰ χαΐ σοφίαν χαΐ άνδρίαν ές τά λυσιτελέστατα παρέχων

πάσαν τήν παρ' έχείνον χαΐ τιμήν χαΐ δύναμιν ές τό τούς άλλονς

3 εύεργετεϊν άνήλισχε. άφ' οϋ δή χαΐ τά μάλιστα οϋτ' αύτψ ποτε

τψ Λύγούστψ έπαχ&ής οϋτε άλλοις έπίφ&ονος έγένετο, όλλ' έχείνψ

τε τήν μοναρχίαν ώς χαΐ δνναστείας όντως έπι&υμητβ σννέστησε, 10

χαΐ τόν δήμον εύεργεσίαις ώς χαΐ δημοτιχώτατος προσεποιήσατο.

4 χαΐ άπο&ανών χήπονς χαΐ τό βαλανεϊον τό έπώνυμον αύτοΰ χατέ-

λιπεν τοις 'Ρωμαίοις, ώστε προιχα αύτούς λοΰσ&αι, χωρία \τέ]

τινα ές τοΰτο τψ Λύγούστψ δούς. χαΐ δς ού μόνον ταντα έδη-

μοσίευσεν, άλλά χαΐ χα& έχαστον δραχμάς τψ δήμψ ώς χαΐ 15

έχείνον χελεύσαντος διένειμεν.

176. "Οτι ό Λύγονστος τοΰ Μαιχήνον τελεντήσαντος ήλγησε.

πολλά μεν γάρ χαΐ άλλα ύπ' αύτοΰ άπώνητο, δ&εν χαίπερ ίππεϊ

αύτψ ΰντι χαΐ τό άστν έπΐ πολύν χρόνον έπέτρεψε, μάλιστα δέ

όσάχις άχρατοτέρψ &υμω έχρήτο' της τε γάρ όργής αύτόν άεΐ 20

2 παρέλνε χαΐ ές τό ήπιώτερον με&ίστη. τεχμήριον δέ χαΐ τό τοΰ

3 διχαστηρίον. ού γάρ δπως ήγανάχτει τοις τοιούτοις, άλλά χαΐ

έχαιρεν ότι δσα αύτός ύπό τε της έαντοΰ φύσεως χαΐ ύπό της

τών πραγμάτων άνάγχης χαΐ παρά τό προσήχον έ-9υμοΰτο, ταντα

4 τβ τών φίλων παρρησία διωρ&οΰτο. μέγιστον δ' οϋν χαΐ έχεϊνο 25

τής τοΰ Μαιχήνον άρετής δεϊγμα ήν, δτι τω τε Λύγούστψ, χαίτοι

πρός τάς όρμάς αύτοΰ ένιστάμενος, ωχείωτο χαΐ τοις άλλοις

πάσιν ήρέσχετο, πλεϊστόν τε παρ' αύτψ δννη&είς, ώστε πολλοίς

175 ΙΛ. υν 29, 1—4 176 ΙΛ. Ι,Υ 7, 1—5
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χ

α>ά. Ράτ. 6 άνόρίαν, 8βά ι ϊ. Γ. 10 δντοο 15 δρα 20 άχρα-

τωτέρω

α>ά. ΙΗοη. (VII) β άνόρείαν 8 άνςλιοχεν 13 [«] οω. 15 ξχαστον]

ίχατόν Μ (Μ) 18 νη'] άπ 27 άν&ιστάμενος

βηιβηά. 10 έπιθυμτπής Χ^ίΜιάβΓ (νβκ.)

«Λο0. 1 ότι ο Άγρίππας ρΓο Άγρίππας μεν ονν οντω 9 ροβί ονχε

οω. τοϊς 12 χαϊ αποθανών χήπους ρΓο χαϊ τότε γοΰν χψτους τέ αφισι, &Δ-

άϊάίΐςηβ Τ8. 13 τοϊς 'Ρωμαίοις 17 ότι — τελεντήσαντος ρίΌ . .. τον όε Α)

Μαιχήνον τελ. 20 ροβί άχρατοτιρω οπι. τψ 218. χαϊ τό τον διχαατηρίον

ρΓο βχβπιρίο ρΓοΙϊχβ βηαιτ&ίο

β Οωβίο ϋίοηβ Ι,ϊη. 1X7 29, 1 —1,7 10, 12.
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χαΐ τιμάς (χαϊ) αρχάς δονναι, ούχ έξεφρόνησεν άλλά τώ των

ίππέων τέλει χατεβίω. τούτων τε οϋν ένεχα ίσχυρώς αύτόν ό 5

Λύγονστος έπό&ησε, χαΐ δτι χαΐ χληρονόμον αύτόν, χαίπερ έπΐ

τη γνναιχΐ δυσχολαίνων, χατέλιπεν, χαΐ έπ' αύτω πλην έλαχίστων

5 έποιήσατο άν τέ τινι τών φίλων αύτοΰ δοΰναί τι έ.&ελήση άν τε

χαΐ μή. τοιοντος έγένετο ό Μαιχήνας, χαΐ οϋτως τω Λύγούστψ

έχρήτο.

177. "Οτι ό Τιβέριος ές 'Ρόδον έστάλη παιδεύσεώς τινος δεό- ρ. 662 να

μενος μήτ' άλλονς τινάς μήτε τήν &εραπείαν πάσαν έπαγόμενος,

10 Ιν' έχποδών σφίσι χαΐ τβ όψει χαΐ τοις έργοις γένηται' χαΐ τήν 6

τε όδόν Ιδιωτιχώς έποιήσατο, πλήν χα.&όσον τούς Παρίους τό τής

Εστίας άγαλμα πωλήσαί οί ήνάγχασεν, δπως έν τω Όμονοείψ

ίδρυ&β' χαΐ ές τήν νήσον έλ&ών ούδέν όγχηρόν οϋτε έπραττεν οΰτε

έλεγεν. ή μεν οϋν όλη&εστάτη αίτία της έχδημίας αύτοΰ τοιαύτη η

15 έστίν, λόγον δέ τινα έχει χαΐ διά τήν γυναϊχα τήν Ιουλίαν, δτι

μηχέτ' αύτήν φέρειν έδύνατο, τοΰτο ποιήσαι' χατέλιπε γοΰν αύτήν

έν τβ 'Ρώμη. οί δέ έφασαν χαλεπήναι αύτόν δτι μή χαΐ Καϊσαρ

άπεδείχ&η, οί δέ ύπ' αύτοΰ τον Λύγούστον ώς χαΐ τοις παισίν

αύτοΰ έπιβουλεύοντα έχβλη&ήναι. δτι μεν γάρ ούτε παιδείας %

20 ένεχα ούτ' άβουλήσας τά δεδογμένα άπεδήμησε, δήλον έχ τε τών

άλλων ών μετά ταΰτα έπραξεν, χαΐ έχ τοΰ τάς δια&ήχας αύτόν

εύ&ύς τότε χαΐ λΰσαι χαΐ τβ μητρί τψ τε Λύγούστψ άναγνώναι, ρ 665 να

έγένετο' χατειχάζετο πάν&' δσα ένεδέχετο.

178. "Οτι ό Λύγονστος Ίουλίαν τήν &υγατέρα άσελγαίνονσαν

25 οϋτως ώστε χαί έν τβ άγορα χαΐ έπ' αύτοΰ τοΰ βήματος χαΐ χω-

177 Π1>. Ι,V 9, 5—8 178 ΙΛΙ>. 1.7 10,12—15 βιίτ.

Εχο. 177 βί 178 βάίάίΐ 7α ρ. 662—665.

α>ά. Ράτ. 1 (χαϊ) οπι. 2 7 12 ηολήοαι 14 τοιαύτη] τοιάδε 7α,
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ίητίΐο Ρ 15 λόγον — 17 'Ρώμζ Ιι»ηβΐ Ρ, ηηοίβ ϊηοίηβίί 7α (βΓΓ&ΐ Βοίββ. &ί

7οΙ. IIΙ ρ. 488β.) 21 μετά | ταταντα (βίο) 22 τότε 7α, τό \ τότε (βίο) Ρ

βτηεηά. 1 β. (έν) τψ — χατεβίω Κβϊπί&πιβ, τψ — έγχατεβίω Κβίβ1ίβ 3 έπό-

θησε] έπέν&ησε Βοίββ. 23 χατειχάζετο (γοΰν) 7α &θη. ρ. 93, χατειχ. (δε)

Κβϊηί&πιβ, χατειχ. (δ' ονν) ΒβϋίβΓ, ββά Ιι&βο βϊε π[ ηαηο 1β§'αηίηΓ αϊ) βρίΐοπιαίοΓβ

ρπιίεοίβ ββββ Γββΐβ αάη. Βοίβ8.

ΐάοι}. 6 τοιούτο; — Μαιχήνας ρΓο τοιοντος μεν ο Μαιχήνας έγένετο

8 οτι — δεόμενος ρΓο άμέλει χαϊ ές Ρόόον ώς χαϊ παιδενοεώς τινος δεόμενος

(ϊί& ΧίρΜΙ.) 23 χατειχάζετο βςη.] νϊάβ βηρΓ β 24 οτι — Ίονλίαν ρΓο τήν

όε δη Ίονλίαν 25 ροβί αντοΰ οω. γι
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μάζειν νύχτωρ χαΐ συμπίνειν όψέ ποτε φωράσας ύπερωργίσ&η.

13 χατείχαζε μέν γαρ χαΐ πρότερον ούχ όρ&ώς αντήν βιοΰν, ού μέν-

α τοι χαΐ έπίστενε. τότε δ' οϋν μα&ών τα 7χραττόμενα τοσούτψ

Όνμψ έχρήσατο ώστε μηδ' οΐχοι αντόν χατασχεϊν άλλά χαι τβ

γερονσία χοινώσαι. χάχ τούτον ές νήσον Καμπανίας ύπερωρίσ&η, 5

13 χαΐ αύτβ χαΐ ή Σχριβωνία ή μήτηρ έχονσα σννεξέπλευσεν' των όέ

δή χρησαμένων αύτβ ό μεν δή Ιούλιος Άντώνιος, ώς χαΐ έπΐ τ#

μοναρχία τοΰτο πράξας, άπέ&ανεν μετ' άλλων τινών έπιφανών

ανδρών, οΐ δέ λοιποί ές νήσονς ύπερωρίσ&ησαν. χαΐ έπειδή χαΐ

δήμαρχός τις έν αύτοις ήν, ού πρότερον πρίν διάρξαι έχρί&η. 10

179. "Οτι ό Λϋγονστος πολλών χαΐ άλλων γνναιχών έχ τού-

τον έφ' όμοίοις τισίν αίτίαν λαβονσών ού πάσας τάς δίχας

16 έδέζατο, άλλά χαΐ χρόνον τινά άφώρισεν ώστε τά πρό έχείνον

πραχ&έντα μή πολυπραγμονεϊσ&αι. έπΐ γάρ τής &υγατρός μή

μετριάσας, άλλά χαΐ φήσας δτι Φοίβης μάλλον πατήρ ή έχείνης 1ό

γεγονέναι ή&ελε, τών άλλων έφείδετο. ή δέ δή Φοίβη έξελευ&έρα

τής Ίονλίας χαΐ σννεργός οϋσα προαπέ&ανεν έχονσία. διόπερ χαΐ

ό Λυγονστος αύτήν έπιρεσεν.

180. "Οτι Γάιος τά στρατόπεδα τά πρός τψ "ίστρψ είρηνιχώς

έπηει' πόλεμον γάρ ούδένα έπολέμησεν, ούχ δτι ούχ έγένετο, άλλ' 20

δτι έχεϊνος μέν έν τε ήσυχία χαΐ άσφαλεία άρχειν έμάν&ανεν, οΐ

δέ δή χίνδννοι άλλοις προσετάσσοντο.

181. "Οτι ό Τιβέριος τά τε τών πολέμων διψχει, χαΐ ές τήν

πόλιν, όπότε παράσχοι, σννεχώς έσεφοίτα, τό μέν τι πραγμάτων

179 1λ\>. IΝ 10, Ιδβχίτ. —16 180 ΙΛ. ΙΝ 10, 17 (νοί. V ρ. 237

ϋίηά.) 181 Ι,ίη. Ι,ν 27, 5

Εχο. 179 ρΓ&«ΐβπηίβίΐ 7α Εχο. 180 βάϊάίΐ 7α ρ. 665 Εχο. 181

ριαβίεπηίβίί 7α
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οοά. Ρβ»Γ. 10 διάρξαι 7α αάη. ρ. 93, διαρπάσαι

ωά. ΧΗοη. (Μ) 7 δη (&1ίβπιπι) οω. *7 (ΧίρΜΙ.) 14 μη (α1ίβππιι)] μηόεν

1δ πατηρ μάλλον (Μ) 24 έπεφοίτα, 8βά ρΓο έπ ϊη πιαΓ£. οοιτ. &ηΐ. ία

βηεηά. 4 αντα Κβίβ1ίβ 7 "Ιονλλος Βοίββ. (ό) Άντ. ΒβΙίΙίβΓ

εάοα. 3 ροβί έπίστευε οω. οι γάρ τοι τάς ηγεμονίας εχοντες πάντα μάλ-

λον η τά αφέτερα γιγνώσχοναι, χαϊ οντ' αντοί τι τονς οννόντας ών ποιοΰαι

λαν&άνονοιν οντε τά έχείνων άχριβονσι 5 £ς νήσον ΚαμπανΙας ρΓο έχείνη

μεν ίς ΙΙανόατερίαν την προς Καμπανία νήσον 11 οτι — γνναιχών ρΓο πολ-

λών δ'ε χαϊ άλλων γνναιχών (ϋ& Χίρ1ιϊ1. ςαί οπι. έχ τούτον, ψιοΑ ροβί ό'ε Όίο-

ηβπι οο11οοαβββ βηβρίο. Βοίββ.) 16 ροβί έξελεν&έρα οω. τί 23 οτι — πολέ-

μων ρΓο τά τε γάρ τών πολέμων α μα

β Ο&88ϊ0 ϋίοηβ ΙΛΙ>. Ι,ν 10, 12 — ΙΛ7Ι 43, 4.
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τινων ένεχα, τό δέ δή πλεϊστον φοβούμενος μή ό Λυγονστος άλλον

τινά παρά την άπονσίαν αντον προτίμηση.

182. "Οτι δ Γερμανιχός έχ πολλων ψχειοντο τψ πλή&ει, χαΐ

δτι ύπερεδίχει τινών, ούχ δπως έ-τΐ των άλλων διχαστών άλλά

δ χαΐ έπ αύτοΰ τον Λύγονστον, διό χαι ταμία τινί φόνον αίτίαν

έχοντι έδίχασε τον Γερμανιχοΰ σνναγορεύειν οί μέλλοντος, έύεισεν

ό χατήγορος αύτον μή έλαττω&β διά τοντο παρά τοις διχασταις

έφ' οίσπερ είώ&ει τά τοιαντα χρίνεσ&αι, χαι παρά τω Λύγούστω

διχασ&ήναι μάτην ή&έλησεν ού γάρ έχράτησεν.

10 183. "Οτι εύπρόσοδος πασιν όμοίως ι)ν, χαι ές χρήματα πολ-

λοίς έπήρχει, τούς τε φίλους Ισχυρώς έτίμα, χαι ταις παρρησίαις

αύτών νπερέχαιρεν. τεχμήριον δέ προς τοις προειρημένοις' τον 2

Λ&ηνοδώρον έν δίφρψ ποτέ χαταστέγω ές τό δωμάτιον αύτον

ώς χαι γυναιχός τινος έοχομισ&έντος, χαΐ έξ αύτοΰ ξιφήρους έχ-

15 πηδήσαντος, χαΐ προσεπειπόντος ,,ού φοββ μή τις οντως έσελ&ών

άποχτείνη;" ούχ δπως ώργίσ&η, άλλά χαι χάριν αύτψ έγνω. 3

ταντά τε οϋν αύτον άπεμιμνήσχοντο, χαΐ δτι χαΐ τοις λυπήσασί

τι αύτόν ούχ άχρατώς ώργίζετο, την τε πίστιν χαΐ πρός τούς ούχ

άξίονς αύτής έτήρει' Κοροχότταν γάρ τινα ληστήν έν Ίβηρία άχ-

20 μάσαντα τό μεν πρώτον οντω δι' όργής έσχεν ώστε τψ ζωγρήσαντι

αύτόν ε χαΐ χ' μυριάδας έπιχηρυξαι, έπειτα έπειδή έχών οί προσ-

ήλ&εν, οϋτε τι χαχόν είργάσατο χαΐ προσέτι χαΐ τφ άργυρίψ έχείνψ

έπλούτισε. διά τε οϋν ταντα, χαΐ δτι τήν μοναρχίαν δημοχρα· 4

τία μίξας τό τε έλεύ&ερόν σφισιν έτήρησε χαΐ τό χόσμιον τό τε

25 άσφαλές προσπαρεσχεύασεν, ώστε έξω μεν τον δημοχρατιχον &ρά-

σονς έξω δέ χαΐ τών τυραννιχών ύβρεων δντας έν τε έλευ&ερία

σώφρονι χαΐ έν μοναρχία άδεεϊ ζην, βασιλενομένονς τε άνευ

182 Ι,Η>. ΙΛΠ 24, 7 ΟΓοΙ V ρ. 238 ϋΪηά.) 183 Ι,ϊΙ>. Ι , VI 43, 1 πιειί. —
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45, 1 ίη.

Εχο . 182 βάίάίΐ να ρ. 665 Εχο . 183—187 ρπιβίβπηίβίί Υα

οοά. Ρεϊτ. 4 ιπερεδίχει Τα, νπερεδίχη (βίο) 10 οτι] τι 17 άπεμιμνή-

σχοντο (βίο)

οοά. Όίοη. (Μ) 12 είρημένοις*? (οιπη Χίρ1ιϊί.) 15 μή τίς σε οντως

17 άνεμιμνήσχοντο 19 γάρ) γοϋν (οππι Χίρίπ1.) 20 ωστε χαϊ ΧίρΜΙ.

(ποη Μ)

ετηαιά. 3 ωχείωτο ΡΠη^Ιί 6 τον (γάρ) Γερμανιχον! Κβίωβπιβ, 8βά

ν. ϊηίΓ&

ωΙοο. 5—9 οΓ&ίίοηίβ ίηοοηοίηηίΐ&ΐβπι βρίΐοπί&ίοΓϊ άβΒβΓϊ Γβοΐβ αάη. Βοίββ.

10 οτι ενηρόσοδος ρΓο ενπρόαοδός τε γάρ 12 ροβί ηροειρημένοις οτα. οτι
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δονλείας χαΐ δημοχρατουμένονς άνευ διχοστασίας, δεινώς αύτόν

έπό&ονν.

44 Εί γάρ τινες χαΐ τών προτέρων τών έν τοις έμφυλίοις πολέ-

μοις γενομένων έμνημόνενον, έχεϊνα μέν ττ] των πραγμάτων

άνάγχη άνετί&εσαν, την δέ δή γνώμην αύτον έξ οϋ τό χράτος 5

άναμφίλογον έσχεν έξετάζειν ήξίονν' πλεϊστον γάρ τό διάφορον

2 ώς άλη&ώς παρέσχετο. χαΐ τοΰτο μεν χα#' έχαστον &ν τις τών

πραχ&έντων έπεξιών άχριβώσει, χεφάλαιον δέ έφ' άπασιν αύτοις

γράφω δτι τό τε στασιάζον πάν έπανσε χαΐ τό πολίτευμα πρός

τε τό χράτιστον μετεχόσμησε χαΐ ίσχυρως έχράτννεν, ώστ' εί χαΐ 10

βιαιότερόν τι, οία έν τοις παραλόγοις φιλεϊ συμβαίνειν, έπράχ&η,

διχαιότερον άν τινα αύτά τά πράγματα ή έχεϊνον αίτιάσασ&αι.

3 ούχ έλάχιστον δ' οϋν αύτψ πρός εύδοξίαν χαΐ τό πολυχρόνιον της

ήγεμονίας σννήρατο. των μέν γάρ έχ της δημοχρατίας ανδρων

4 χαΐ οί πλείονς χαΐ οί δννατώτεροι άπωλώλεσαν' οί δ' ύστεροι 15

έχείνης μέν ούδέν είδότες, τοις δέ παροΰσι μόνοις ή χαΐ μάλιστα

έντραφέντες οϋ μόνον ούχ ηχ&οντο αϋτοις άτε χαΐ σννή&εσιν οϋ-

σιν, άλλα χαΐ έχαιρον, χαΐ μάλιστα χαΐ άδεέστερα αύτά ών ήχονον

όρώντες δντα.

45 Ταΰτα ιΓ ήπίσταντο μεν χαΐ ζώντος αύτοΰ πολλοί, έπΐ πλεϊον 20

<5έ δμως μεταλλάξαντος έγνωσαν.

184. "Οτι δ Τιβέριος εύπατρίδης μέν ήν χαΐ έπεπαίδεντο,

φύσει δέ Ιδιωτάτη έχέχρητο. οϋτε γάρ ών έπε&ύμει προσεποιεϊτό

τι, χαΐ ών έλεγεν ούδέν ώς είπεϊν έβούλετο, άλλ' έναντιωτάτονς

τβ προαιρέσει τούς λόγονς ποιούμενος πάν τε δ έπό&ει ήρνεϊτο 25

χαΐ πάν δ έμίσει προετείνετο' ώργίζετό τε έν οις ήχιστα έ&υμοΰτο,

2 χαΐ έπιειχής έν οίς μάλιστα ήγανάχτει έδόχει είναι' ή λέει τε δή&εν

ονς σφόδρα έχόλαζεν, χαΐ έχαλέπαινεν οις σννεγίνωσχεν' τόν τε
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έχ&ιστον ώς οίχειότατον έστιν δτε έώρα, χαΐ τψ φιλτάτψ ώς άλλο-

3 τρίψ προσεφέρετο. τό τε σύμπαν ούχ ήξίον τόν αύταρχοΰντα χατά- 30

δηλον ών φρονεϊ εϊναι. χαΐ εί μεν μόνα ταΰτ' είχεν, εύφύλαχτος

184 ΙΑ\>. Ι,νΠ, 1

οοά. Ρ«γ. 15 άπολώλεοαν 17 συνη&εσ 25 πάν τε] πάντιο

οοά. ΙΗοη. (Μ) 8 άχριβιόαεις (ς ϊηάπχίΐ οοιτ. βηί.) 18 μάλιοτα] βελτίω

20 ποϊΐοΐ οτα. οηπι ΧίρΜΙ. 29 άλλοτριωτάτψ

ΐηκηά. 8 άχριβώοειε Ιι. ΌΪΆάοτί

ΐοίο$. 6 ροβί γάρ οτα. όη 22 οτι ο Τιβέριος ρΓο Τιβέριος <$ε 31 ροβί

είναι οτα. Ι* τε γάρ τούτον πολλά χαϊ μεγάλα πταίεσ&αι χαϊ έχ τον έναντίον

πολλψ κλεΙω χαϊ μείζω χατορθονο&αι ί'λεγε

β Ο<18Β10 ϋίοηβ Ιλη. Ι,VΙ 43, 4 — ΙΛΊΙ 13, 6.
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άν τοις ές πεϊραν αύτοΰ έλ&οΰσιν ήν' πρός γάρ τοι τό έναντιώ-

τατον πάντα άναλαμβάνοντες έχ τοΰ ΐσον τό τε μή βούλεσ&αι δή

τι αύτόν τό πάνυ πο&εϊν χαΐ τό όρέγεσ&αί τινος τό μή έφίεσ&αι

ένόμιζον' ννν δέ ώργίζετο εϊ τις αύτοΰ συνεΐς φανερός έγένετο,

5 χαΐ πολλούς ούδέν άλλο σφίσιν ή δτι ένόησαν αύτόν έγχαλέσαι

£χων άπέχτεινεν. ώστε χαλεπόν μέν ήν μηδεμίαν αύτοΰ σύνεσιν 4

ποιεϊσ&αι (πολλά γάρ άτε πρός τό λεγόμενον άλλά μή πρός τό βον-

λόμενον συναινοΰντές οί έσφάλλοντο), χαλεπώτερον δέ συνιέναι' τήν

τε γάρ έπιτήδευσιν αύτοΰ χαταφωράν χάχ τούτον χαΐ άχ&εσ&αι

1υ αύτβ ύπωπτεύοντο. μόνον οϋν ώς είπεϊν, δπερ πον σπανιώτατόν 5

έστιν, διεγένετο δς ούτ' ήγνόησεν τήν φύσιν αύτοΰ οΰτ' ήλεγξεν'

οντω γάρ οϋτε πιστεύσαντές οί ήπατή&ησαν, ούτε ένδειξάμενοι

νοεϊν ά έπραττεν έμισή&ησαν. πάνυ γάρ πολύν δχλον παρεϊχεν,

εΐτε τις έναντιοιτο οίς έλεγεν εϊτε χαΐ συναίροιτο' τό μέν γάρ 6

15 άλη&ώς γενέσ&αι τό δέ δοχεϊν βούλεσ&αι &έλων, πάντως τέ τινας

πρός έχάτερον έναντιον μένονς είχεν, χαΐ διά τοντο τούς μέν της

άλη.&είας τούς δέ της δοχήσεως ένεχα ήχ&αιρεν.

185. "Οτι ό Τιβέριος τραχύτερον τούς αίτιαζομένους τι μετε-

χειρίζετο, τψ δέ δή Λρονοω τψ υίεϊ χαΐ άσελγεστάτω χαΐ ώμοτάτψ,

20 ώστε χαΐ τά όξύτατα των ξιφών Λρονσιανά απ αύτοΰ χλη&ήναι,

4ντι χαι ήχ&ετο χαι έπετίμα χαι ίδία χαι δημοσία πολλάχις. χαί 2

ποτε αύτψ χαΐ άντιχρυς πολλών παρόντων εϊπεν δτι „ζώντος μέν

μον ούδέν ούτε βίαιο ν οϋ&' ύβριστιχόν πράξεις' άν δέ τι χαΐ

τολμήσεις, ούδέ τελεντήσαντος." σωφρονέστατα γάρ χρόνον τινά 3

25 διεγένετο, χαΐ ούδέ των άλλων ούδενί άσελγαίνειν έφίει, άλλά χαΐ

συχνούς έπΐ τούτω έχόλαζε.

186. "Οτι μέχρι ό Γερμανιχός έζη, σώφρων ήν ό Τιβέριος'

μετά γάρ τοΰτο συχνά αύτών μετέβαλλεν, ίΐτ' οϋν φρονών μέν
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οντως άπό πρώτης ώς ύστερον διέδειξεν, πλασάμενος δέ έφ'

185 ΙΛη. ΙΛΊΙ 13, 1—3 ωβά. 186 ΙΛη. ΙΎ1Ι 13, β

οοά. Ρβίτ. 10 νποπτεύοντο μόνον ουχ' (βίο) 19 δρναωι ί'«

21 διμοοίαι 22 αντον (βίε)

οοά. ΙΗοη. (Μ) 3 το πάνυ] τψ πάνυ (ββά βοάβπι τβ. τό μη) 5 αννενόησαν

24 τολμήσος 28 μετέβαλεν

βτηεηά.. 1 άναλ.) αν λαμβάνοντες Κβίπιαπιβ βχ Χίρ1ιίί. 3 τψ μη Κ. 8ίβ-

ρίιαηαβ 10 μόνος ονν Κ. βΐβρΙιοηπ8 εαπι ΧίρΜΙ. 15 έ&έλων ΒβϊΛβΓ

εάοα. 18 οτι ο Τιβέριος ρΓο ό όε όη Τιβέριος αντός μεν 27 οτι —

Τιβέριος ρτο ταϋ&' οντω πάντα μέχρι γι χαϊ 6 Γερμανιχος ίζη έποίει

318 ΕχοβΓρί& άβ νϊΓίυΐίβΠΒ βί νίΐπβ

δσον έχεϊνος έβίω, έπειδήπερ έφεδρεύοντα αύτόν τβ ήγεμονία έώρα,

εϊτε χαΐ πεφνχώς μέν εϋ, έξοχείλας δ' δτε τον ανταγωνιστού

έστερή&η.

187. "Οτι ό Λροΰσος τά τβ νπατεία προσήχοντα έξ ϊσον τφ

συνάρχοντι ώσπερ τις Ιδιώτης διετέλεσε, χαΐ χληρονόμος γε νπό 5

τινος χαταλειφ&είς τό σώμα αύτοΰ συνεξήνεγχε, τβ μέντοι δργβ

οντω χαλεπβ ίχρήτο ώστε χαΐ πληγάς ίππεϊ έπιφανεϊ δοΰναι χα ι

10 δια τοΰτο χαΐ Κάστωρ παρωνύμιον λαβεϊν. τβ τε μέ-9ηβ χαταχορής

οντως έγίνετο ώστε νυχτός έμ7ΐρησ&εϊσί τισιν έπιχουρήσαι μετά

των δορυφόρων άναγχασ&είς, νδωρ αύτών αίτούντων, .&ερμόν 10

σφισιν έγχέαι χελενσαι. δτι τοις όρχησταις οντω προσέχειτο ώστε

χαΐ στασιάζειν αντούς χαΐ μηδ' νπό τών νόμων, ους ό Τιβέριος

έπ' αύτοις έσενηνόχει, χα&ίστασ&αι.

188. "Οτι ό Γερμανιχός χάλλιστος μέν τό σώμα άριστος δέ

χαΐ τήν ψυχήν έφυ, παιδεία τε άμα χαΐ ρ'ώμη διέπρεπε, χαΐ ές τε 15

τό πολέμιον άνδρειότατος ών ήμερώτατα τψ οίχείψ προσεφέρετυ,

'χαι πλεϊστον ίσχύων ατε Καϊσαρ ών έξ Ϊσον τοις άσ&ενεστέροις

666 να έσωφρόνει, χαΐ ούόέν ούτε πρός τούς αρχομενονς έπαχ&ές οντε

πρός τον Λροΰσον έπίφ&ονον οντε πρός τον Τιβέριον έπαίτιον

8 έπραττεν, άλλά συνελόντι είπεϊν έν όλίγοις τών πώποτε ούτε 20

έξήμαρτέ τι ές τήν ΰπάρξασαν αύτψ τύχην οϋτ αύτός νπ' έχείνης

διεφ&άρη. δννη&είς οϋν πολλάχις χαΐ παρ' εχόντων· ούχ δτι τών

στρατιωτών άλλά χαΐ τον δήμον της τε βονλής, τήν αϋτοχράτορα

άρχήν λαβεϊν ούχ ή&έλησεν.

189. "Οτι χαΐ άφορμάς τινας φόνων δ Τιβέριος έσχε. διά 25

γάρ τόν τον Γερμανιχοΰ &άνατον πολλοί ώς χαΐ έφησ&έντες αύτψ

I9. 5 άπώλοντο. σννήρετο δέ χαΐ συγχατειργάσατο αύτψ πάντα προ&ν-

187 ΙΛΒ. ΙΛΠΙ 14, 9. 10 188 1Λ\>. ΙΛΉ 18, 6-8 189.ΙΛΙ>. ΙΛΊΙ

18, 10". 19, 5. 7. 8 <ρ. 581 Βοίβ8.)
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Εχο. 188 βί ρ»Γίϊπι 189 βάϊάίΐ να ρ. 665 βς.

οοά. ΐάτ. 4 νπατια (8. αοο.) 27 αννήρετο 27 β. προ&υμώτατα

οοά. Όίοη. (ΧίρΙι.) 20 επραξε * 22 γονν *? 24 λαβεϊν αρχην *? 27 ανν.

ΐίρατο

οηρηά. 27 συνήρατο Κ. 8ίβρ1ι&ηιιΒ

εάοα. 4 οτι 6 Δροϊοοξ τά ρΓο ο όε δη Δρονσος τα μεν (τά μεν (ονν)

οοηί. Ρύη^Ιί) 9 ροβί ώστε οτα. ποτε 11 οτι τοϊς ρΓο τοις τε (ηβο ΐαπιβη

ηονππι ίηοίρίΐ βχοβΓρΐαπι) 14 οτι — μεν ρτο χάλλιοτος μεν γάρ (ίΐ& Ζοπ.,

γαρ οώχ. Χίρ1.)

β Οαβδίο ϋίοηβ 1Α\>. Ι,ΎΙΙ 13, 6 — ΙΛΓΙΗ 3, 3.
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μότατα Λονχιος Λίμίλιος Σιλανός. υίός μεν τον Στράβωνος, παιδιχά

Μάρχον Άπιχίον γενόμενος, ΙΛπιχίον έχείνον δς πάντας άν&ρώ-

πους άσωτία νπερεβάλετο οϋτως ώστε, επειδή μα&εϊν ποτε έ&ε-

λήσας δσα τε ήδη χαταναλώχει χαΐ δσα τε έτι είχεν, έγνω δτι

5 διαχόσιαι χαΐ ν' αύτψ μυριάδες περιεϊεν, έλυπή&η τε ώς χαΐ λιμψ

τελεντήσειν μέλλων χαΐ έαντόν διέφ&ειρεν. τοντον οϋν ό Τιβέριος 7

έχ της των τρόπων όμοιότητος προσλαβών ταις στρατηγιχαις

τιμαις έχόσμησεν, δ μήπω πρότερον μηδενί των όμοίων οί έγε-

γόνει, χαΐ σύμβουλον χαΐ νπηρέτην πρός πάντα έποιεϊτο. τό μεν 8

10 οϋν σύμπαν οϋτω μετά τόν τον Γερμανιχον .&άνατον μετεβάλετο

ώστε αύτόν μεγάλως χαΐ πρότερον έπαινούμενον πολλψ δέ τότε

μαλλον .&αυμασίϊήναι.

190. "Οτι πολλοί νπό τοΰ Τιβερίον άπώλοντο. τοιούτψ τινί,

ώς έοιχε, διά βίον δαίμονι συνεχεχλήρωτο.

15 191. "Οτι ό Τιβέριος τψ Γάλλψ χαιρόν λαβών έπέ&ετο.

έπειδή γάρ τόν τε Σιανόν ήτοι χαΐ άλη&ώς ώς αύταρχήσαντα ή

χαΐ τψ τον Τιβερίον δέει &εραπεύων, ή χαΐ έξ έπιβονλής, ίνα χαΐ 2

αύτψ εχείνψ διά χόρον γενόμενος φ&αρη, τά τε πλείω οί χαΐ τά

μείζω έσηγήσατο χαΐ έν τοις πρεσβενταις γενέσ&αι έσπούδασεν,

20 έπέστειλε περί αντοΰ τβ βουλβ τά τε άλλα χαΐ δτι τψ Σιανψ

της πρός έαντόν φιλίας φ&ονοίη, χαίπερ αύτός —υριαχψ φίλψ

χρώμενος. χαΐ ταντα ούχ έξέφηνεν τψ Γάλλψ, άλλα χαΐ πάνυ 3

αύτόν έδεξιώσατο, ώστε συμβήναι οί πράγμα παραδοξότατον' έν

190 Χ,ϊΙ>. ΙΛ11 20, 2 191 1·ΐ\>. 3, 1—3

Εχο. 191—193 βάϊάίί 7α ρ. 666—669

οοά. ΐάτ. 1 αι\μΙλιοο αιλανόσ Μα, αΙϊΜ 8βπιρβΓ αιανόα Ρ οηπι ϋίοπϊ^

τη

00ά. Μ βί Χίρ1ιϊ1., οί. Βοίβ8. &ά 1. 1. 4 τε ετι (βίο) 7 ταϊο οτραγίαισ (βίοι
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8 έχόαμιοεν 11 δε (βίο)

οοά. Όίοπ. (Χίρ1ι.) 4 τε ετι] Οτ' 8 οι] αιτώ* 11 ίέ] δη 14 ουγχε-

χληρωτο * 23 οί] αντω *

ΐίηαπά. 1 Αίμίλιος] Αΐλιος Κ. δΐερ1ι&ηυδ Σιλανός] Σπανός Βοϊ$8. ρπιββπηίβ

Η. δίβρίι&ηο, βίϊ&ίη άβϊηοβρ8 16 τε άβ1. !«. ϋϊηάοΓί ανταρχί,σοντα 7α

εάο<). αιηι ΧϊρΜΗηο οοΙΙαίπε 1 ροβί Στράβωνος οω. ων ροβί παιδιχά

οτα. δέ ποτε 2 ροβί Μάρχον οτα. Γαβίον 6 ροβί διέφ&ειρεν ραποα ομ.

7 ροβί ταϊς οτα. τε 13 ότι — άπώλοντο ρΓο . . . τοΰτο μεν 6 Ονάρος 6

Κνιντίλιος, τοντο δε ο ΙΙίοων ό Γναϊος ο τε Γερμανιχός αύτός βιαίως χαϊ

χαχώς άπώλοντο 15 ότι — Γάλλω ρΓο τω δε δ>) Γάλλψ ο Τιβέριος τω την

τε γνναϊχα αντον ά(γα)γομένψ χαϊ τξ περί της αρχης παρρησία χρησαμένω

23 ροβί παραδοξότατον οτα. χαϊ ό μηδενΐ άλλω συνηνέχ&η

320

ΕχοβΓρίΑ άβ νϊΓίηίϊηαβ βί νίΐϋβ

γάρ τβ αύτβ ήμέρα παρά τε τφ Τιβερίψ είστιά&η χαΐ φιλο-

τησίας έπιε, χαΐ έν τφ βουλεντηρίψ χατεψηφίσ&η, ώστε χαΐ

στρατηγόν τόν δήσοντα αύτόν χαΐ πρός τιμωρίαν άπάξοντα

πεμφ.&ηναι.

ρ. 66θ να 192. "Οτι ό Σιανός χαΐ τόν Λρονσον διέβαλε δια της γυναι- 5

χός αύτοΰ. πάσας γάρ ώς είπεϊν τάς τών έπιφανών άνδρών

γαμετάς μοιχεύων τά τε λεγόμενα ή χαΐ πραττόμενα υπ' έχείνων

έμάν&ανεν, χαΐ προσέτι χαΐ σννεργούς σφας ώς χαΐ γαμη&ησο-

μένας οί έποιεϊτο. έπεί δέ δ Τιβέριος άπλας τόν Λροΰσον ές

τήν 'Ρώμην έπεμψεν, ό Σιανός δείσας μή μεταβάληται, έπεισε τόν 10

Κάσσιον χρηματίσαι τι χατ' αύτοΰ.

193. "Οτι έπΐ Τιβερίον πάντες οί χατηγοροΰντές τινων χρή-

ματα χαΐ πολλά γε έχ τε τών ούσιών αύτών χαΐ έχ τον δημοσίου,

χαΐ προσέτι χαΐ τιμάς τινας έλάμβανον. ήδη ι5έ χαΐ έτεροι προ-

χείρως τινάς &ορυβοΰντες ή χαΐ έτοίμως τινών χαταψηφιζόμενοι, 15

οί μέν είχόνας οί δέ χαΐ τιμάς έπινιχίους έχτώντο. ώστε τινάς

τών άλλων έλλογίμων, άξιω&έντας τοιούτον τινός, μή &ελήσαι

αύτό προσ&έσ&αι, ίνα μή χαΐ αύτοί δόξωσί ποτε όμοιοι έχείνοις

γεγονέναι.

194. "Οτι ό Τιβέριος έδοξεν όψέ ποτε άμνηστίαν τών άνα- 20

χρινομένων έσηγήσασ&αι' χαΐ γάρ πεν.&εϊν τοις βονλομένοις αύ-

τόν έπέτρεψε, προσειπών μηδένι έφ' έτέρον τινός χωλύεσ&αι

Ί τοΰτο ποιεϊν' ού μήν χαΐ τψ έργω έβεβαίωσεν αύτήν, άλλ' όλίγον

διαλιπών έπειτα χαΐ έπΐ τφ Σιανφ χαΐ έτέροις ά&εμίτοις έγχλή-

μασι συχνούς έχόλασεν, ησχυγχέναι τε γάρ χαΐ άπεχτονέναι χαΐ 2ό

τάς συγγενεστάτας σφίσι αίτια&έντας.

17 Τοιαύτης δ' οϋν τότε της χαταστάσεως οϋσης, χαΐ μηδ' άπαρ-

192 ΙΛ. ΙΛΓΙΠ 3, 8 193 ΙΛ. Ι VIII 4,8 (νοί. V ρ. 238 Ρπιθ.) 194 Ι,ϊΙ>.
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ΙΛΤΙΙ 16, 6 —18, 4

Εχο . 194—210 ρπιβίβπηίβίΐ να

ωά. Ράτ. 1 ΐίοτιά&η ¥α, έοτια 1 ροβί τατε (βίο) ΓωΏΓ& πηίηβ ΙίΜβΓββ

25 αποχτονέναι ·

οοά. Ώΐοη. (Χίρ1ι.) 3 άξοντα * (Μ) 22 προοαπειπων 2δ γάρ οπι.

εηιεηά. 17 άλλων (τών) Ρί1η^Ιί, άλλων βηβρβοίηω βϋαπι Βοίβββτ&ίηίο ς[αϊ

άλλως νβΙ άλη&ώς έ&ελήοαι Βοίβ8. 22 μηδε Κβίπι&πι8

«Ζορ. 3 ρβ8ί δήοοντα οτα. τε (1ια0βΐ Χίρη.) 20 8. οτι — έσηγήοασ&αι

ρΓο εΛ>|ε μεν γάρ τ/να άμνηστίαν αντων οψέ ποτι έσ>ιγήσασθ.αι 22 ροβί

χωλι'εσ&αι οτα. τινα 23 ροβί ποιεϊν οω. δ πολλάχις έψηφίζιτο 24 &ηίβ

(τέροις οτα. ίφ'

β Ο*8810 ϋίοηβ Ι/Η>. Ι,νίΠ 3, 3 — 18, 3. 321

νήσασ&αί τινος δνναμένον τό μή ού χαΐ των σαρχών άν αύτοΰ

ήδέως έμφαγεϊν, γελοιότατον πράγμα έγένετο. νομιζομένον γαρ 2

τό μή χατ άνδρα όμνύναι άλλ' ένός χαΐ τους λοιπούς σννεπαι-

νεϊν, αύτεπάγγελτοι, μηδενός άναγχάσαντος, ίδια χαΐ χα&' έαντούς

5 έχαστος έπιστώ&ησαν ώσπερ τι μαλλον παρά τοΰτο εύορχήσοντες.

πρότερον γάρ ούδ' όμνύντα τινά τά πρός τήν άρχήν αύτοΰ φέ- 3

ροντα ήνέσχετο' χαΐ έτερον γελοιότερον. προχειρίσασ&αί τε γάρ

αύτόν δσονς άν έ&ελήσΐ] σφών, χαι έξ αύτών εϊχοσιν, οϋς άν ό

χλήρος άποφήνη, φρονροις, όσάχις άν ές τό βονλεντήριον έσίη,

10 ξιφίδια έχονσι χρήσ&αι έψηφίσαντο. τών τε γάρ έξω πρός των 4

στρατιωτών τηρονμένων χαΐ εϊσω μηδενός Ιδιώτον έσιόντος, δι'

ούδένα δήλον δτι άλλον, άλλά δι' έαντούς μόνονς ώς χαΐ πολε-

μίονς οί δντας τήν φρονράν αύτψ δο&ήναι έγνωσαν. ό δέ έπήνεσε 18

μεν αντούς, χαΐ χάριν δή&εν της εύνοίας έγνω σφίσι, τό δέ δή

15 πράγμα ώς χαΐ άη&ες διεχρούσατο' ού γάρ οϋτως εύή&ης ήν

ώστ' αύτοις γε έχείνοις, οϋς τε έμίσει χαι ύφ' ών έμισεϊτο, ξίφη

δοΰναι. άμέλει χαΐ έξ αύτών τούτων προσυποτοπήσας σφάς (πάν 2

γάρ δ τι άν τις παρά τήν άλή&ειαν έπΐ χολαχεία ποιβ νποπτεύε-

ται) τοις μεν έχείνων ψηφίσμασι μαχρά χαίρειν έφρασε, τούς δέ

20 δορυφόρονς χαΐ λόγοις χαι χρήμασιν έτίμησεν, ίνα αύτοις προ&ν-

μοτέροις χατ' αύτών χρήσ&αι έχη. χαΐ τούς βονλεντάς έπήνεσεν, 3

δτι τό άργύριον σφίσι έχ τον δημοσίον δο&ηναι έψηφίσαντο.

ούτω δέ δή άχριβώς τούς μεν τψ λόγω άντεξηπάτα, τούς δέ τψ

έργψ προσηταιρίζετο, ώστε χαΐ Βίνον Γαλλίνον, &έαν τοις δια-

οοά. Ράτ. 9 αποφάνηι έοΐη (βίο) 10 ξιφείδια 14 εύννοιασ (8. αοο.)

19 έχείνοιο

βοά. ΣΗοη. (Μ) 1 αν οτα. * 4 (αυτόν 5 παρά τοϋτο μάλλον 13 οι

όντας] έοιόντας* 14 οφίσιν εγνω 24 Βίνον Γαλλίνον] ονίνιον γαλλήνον

γαλλίωνα (βίο)
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ΐτη&ιά. 24 Βίνον] Ιούνιον Κ. δίβρίιαηηβ Γαλλίνον] Γαλλίωνα Χ^Ι&ικΙβΓ

βοΙοα. 2 ροβί πράγμα οτα. τω εξης ετει, ώ Γναϊος Δομίτιος χαϊ Κάμιλλος

Σχριβωνιανός νπάτενοαν 2—4 νομιζομένον — αντεπάγγελτοι ρΓο νομιζο-

μένον γάρ ονχνόν ηδη χρόνον μηχέτι χατά άνδρα την βονλην έν τ^ νουμηνία

όμνύναι, άλλ' ενός, ωαπερ εΐρηταί μοι, προ[α]ομννντος χαϊ τονς λοιπούς συν-

επαινεϊν, ονχ έποίησαν αντό, άλλα αυτεπάγγελτοι 4 ροβί μηδενός οτα. οφας

6 πρότερυν γάρ ρπ> πρότερον μεν γάρ χαι έπϊ πολλά ετη 6 ροβί φέροντα

οπι. ωαπερ εϊπον 7 χαϊ ίτερον γελοιότερον ρΓο τότε δε χαι ετερόν τι γελοιό-

τερον έγένετο 13 ό δε ρΓο ο δ' ονν Τιβέριος 20 ροβί χρήμασι οπι. χηί-

περ τά τοϋ Σπανού φρον>]ααντας είδώς 21—22 χαϊ —έψηφίααντο ρΓο εστι

μ'εν γάρ οτε χαι τοις βονλευτάς αν&ις έπν,νεσεν, έπεί αφιαιν έχ τον δημοσίον

τό άργύριον δούναι έηιηφίααντο

0αη8(3η(ιαώο1ιβ ΕχοβΓρίβ II. 2. 21
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στρατευσαμένοις αύτόν έν τβ τών ίππέων £δρα δίδοσ&αι έσηγη-

σάμενον, μή μάνον φυγαδεΰσαι, αύτό τοντο έπιχλη&έντα δτι σφάς

4 άναπεί&ειν έδόχει τφ χοινφ μάλλον ή έαντφ εύνοεϊν, άλλα ές

Λέσβον άπαίροντα της έχεϊ άσφαλοΰς εύδαιμονίας άφελέσ&αι χαι

ές φυλαχήν παραδονναι. 5

195. "Οτι ό Τιβέριος πολλά έν 'Ρώμη ποιήσας έν τούτω

έπ^νεϊτο, έχ δέ δή τών έρώτων, οις άνέδην χαΐ των εύγενεστάτων

χαΐ αρρένων χαΐ \Η]λειών δμοίως έχρήτο, διεβάλλετο.

196. "Οτι ό Τιβέριος παρά τό νομιζόμενον χαΐ τήν ζωήν τι-

μωρίαν τισί χαΐ τόν &άνατον εύεργεσίαν έποίει. 10

197. "Οτι χαΐ τήν έορτήν [τήν] άμα έποίονν έπι Τιβερίον χαΐ

έχολάζοντο' άφεί&η μέν γάρ τών αίτια&έντων τότε ούδείς, πάντες

δέ ήλίσχοντο, οί μέν πλείους έχ τε τών τον Τιβερίου πραγμάτων

'/.αΐ έχ των τον Μάχρωνος βασάνων, οί <5έ δή λοιποι έξ ών βον-

λεσ&αί σφας νπώπτευον. χαΐ έ&ρυλεϊτό γε δτι δι αύτό τοντο 15

ούδ' άφιχνοιτο ές τήν 'Ρώμην, ίνα μή παρών ταις χαταδίχαις

αίσχύνοιτο. άλλοι τε οϋν άπέ&ανον χαΐ Πομπώνιος Λαβεών μετά

3 της γυναιχός έ&ελονταί.

198. "Οτι ήχιστα τών χατηγοριών τψ Τιβερίψ έμελε, άλλ'

αύτάς χαΐ λαν.&ανονσας έστιν δτε ές τους πολλούς έχών, ωσπερ 20

τινάς έπαίνους, έξέφαινεν.

195 Μ1>. Ι^νίI I 22, 1 196 Ι^ϊΙ>. Ι,νΙΠ 23, 6 βχίΓ. 197 ΙΛ1>. ΙΛΠΙΙ 24,

2—3 ϊη. 198 ΙΛ. ΙιVΙΙΙ 25, 3 βχίΓ.

οοά. Ρείκ 11 &1ΐεππη τήν βχρπηχί τιβερΙ (βίο) 15 αντο] αντοϋ

17 λαβεών

ωά. ΙΗοη. (Μ) 7 άναίδην · 14 βονλενεσθαι

βηεηά. 1 αντών Κ. δίβρίί»ηηβ 13 πραγμάτων] γραμμάτων Χ^ΙμηΙβΓ

&Αο<}. 3 8. άλλα — άπαίροντα ρΓο άλλα χαϊ έπειδή ϊγνω αντόν ές Λέαβον
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άπαίρειν 4 ροΒί της οτη. τε 5 ροβί φνλαχήν οτα. τοις άρχονοιν, ωαπερ

ποτέ τον Γάλλον 6 8. οτι — έπ$νεϊτο ρΓο οι! μην άλλ' έν μεν τοίτψ έπ%-

νεϊτο, χαϊ μάλισ&' οτι ψηφιοβέντα οί έπ' αντοϊς πολλά ονχ έόέξατο 9 οτι

6 Τιβέριος ρΓο οντω πον 11 οτι — έχολάζοντο ρτο τήν τε ονν ίορτήν άμα

έποίονν χαϊ έχολάζοντο 17—18 άλλοι — έ&ελονταί ρΓο «λλοι τί ονν, οι μϊν

ιπό των δημίων οι όε χαϊ υφ £αντών, άπέ&ανον χαϊ IIομπώνιος Λαβεών. χαι

ούτος μ£ν . . . δώρων μιτά της γνναιχός γραφείς ί&ελοντί συν αντξ διεφ&άρη

19 β. οτι — εατιν οτε ρκ ήχιοτά τε γαρ αντώ των τοιούτων ϊμελε, χαϊ τάς

χατηγορίας (ϊ(* Μ, χαχηγορίας ΒβΙίΙίβΓ) χαϊ λαν&ανοίσας εσθ'' οτε

β Οή88ίο ϋίοηβ Ιλο. Ι,VΙI I 18, 3 — ΙΙΧ 3, 3.
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199. "Οτι ό Γάιος μεγαλόνονς χαΐ μεγαλΟπρεπής είναι έδοξεν,

εϊπερ τά βασιλιχά χρήματα δεόντως άναλώχει' τό γαρ πλεϊστον

από γνώμης έποίησεν ού γάρ δτι τοις άλλοις άλλα χαΐ τοις Ιδιώ-

ταις, ούχ δπως τά παρά Τιβερίον άλλά χαΐ τά δωρη&έντα διέλυσε,

3 χαΐ ές όρχηστάς (αύτίχα γάρ αύτούς έπανήγαγε) χαΐ ές ίππονς 5

τούς τε μονομάχονς χαΐ τάλλα τά τοιοντότροπα άπλήστως δαπα-

νήσας τούς τε -9ησανρούς μεγάλονς γενομένονς διά βραχντάτον

έξεχένωσε, χαΐ αντόν προσεξήλεγξεν δτι εύχερεία τέ τινι χαΐ άχρί-

σια χαΐ έχεϊνα έπεποιήχει τά ές τούς στρατιώτας δο&έντα. πέντε 6

10 γοΰν μυριάδας μυριάδων χαΐ πενταχοσίας χαΐ έπταχισχιλίας, ώς

δέ έτεροι, όχτώ τε χαΐ δισχιλίας χαΐ πενταχοσίας τε&ησανρισμένας

εύρων ούδί ές τό τρίτον (έτος) μέρος άπ' αύτών τι διέσωσεν, άλλ'

ευ&έως τψ έτέρψ παμπόλλων προσεδεή&η.

Τψ δέ αύτψ τούτω τρόπω χαΐ ές τά άλλα πάντα ώς είπεϊν 3

15 έχρήτο. δημοχρατιχώτατός τε γάρ είναι τά πρωτα δόξας, ώστε

μήτε τψ δήμψ ή τβ γε βονλβ γράψαι τι μήτε των όνομάτων τών

άρχιχων προσ&έσ&αι τι, μοναρχιχώτατος έγένετο, ώστε πάντα δσα 2

ό Λϋγονστος έν τοσούτψ της άρχής χρόνψ μόλις χαΐ χα&' έν

έχαστον ψηφισ&έντα οί έδέξατο, ών ένια ό Τιβέριος ούδ' δλως

20 προσήχατο, έν μια ήμέρα λαβεϊν. πλήν γάρ της τοΰ πατρός έπι-

χλήσεως ούδέν άλλο άνεβάλετο' χαΐ έχείνην δέ ούχ ές μαχράν

προσεχτήσατο. μοιχιχώτατός τε άνδρων γενόμενος, χαΐ γυναϊχα 3

μεν μίαν έχδιδομένην άνδρί άρπάσας, άλλας δ») συνοιχούσας άπο-

σπάσας, έπειτα αύτάς πλήν μιας έμίσησε' πάντως δ' άν χαΐ

25 έχείνην ήχ&ηρεν, εί έπΐ πλεϊον έβεβιώχει. ές τε τήν μητέρα χαΐ

ές τούς άδελφούς τήν τε τή&ην τήν 'Λντωνίαν πλεϊστα δσα εύσε-

199 Ιλη. ΠΧ 2, 4 βχίτ. — 5, 5

οοά. Ρβ»Γ. ,2 δεόντισ 8 αντον 12 Ιτος οπι. 13 ετέρων 17 μο-

Generated on 2013-12-15 08:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ναρχιχότατοο 26. ρ. 324, 12 τη&ϊιν (βίο)

ωά. ΙΗοη. <Μ) 12 διέσωσεν] διί\αιν* 13 ίΰβύς 16 τι μήτε] τιμΐμ τε*

21 ανιβάλλιτο* 22 μοιχιλώτατος * γενόμενος (ϊ1& βϋαχα Χίρ1ι.)] γεγενη-

μένος, οηπι Ζοη. 23 μίαν μεν

βτηεηά. 26 τάς άδελφάς ΧίρΙι. Ζοη.

«7ο<7. 1—3 οτι — έποίησεν ρΓο χαϊ εϊπερ χαϊ τά λοιπά χρήματα όεόντως

άναλώχει, μεγαλόνους τε άν χαϊ μεγαλοπρεπης είναι ίόοξεν. ϊστι (μεν) γάρ

'ότε φοβη&είς χαϊ τύν δϊ,μον χαϊ τονς ατρατιώτας ταντ' έποίησε, το δε όή

πλεϊστον άπό γνώμης 4 ροβί παρα. οπι. τοϋ ροβί αλλά χαϊ τά οπι. παρά

της προτή&ης ροβί διέλνσε οββ. νΐν ί£ 9 τά — όο&έντα &άά. 23 ροβί

συνοιχοναας υπι. τισϊν

21*
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4 βώς ποιήσας' ταύτην τε γάρ Λύγουσταν εύ&ύς χαΐ ίέρειαν τον

Λύγούστον άποδείξας ταις άειπαρ&ένοις συνέταξεν χαΐ ταις άδελ-

φαις όμοίως χαΐ τάς ίπποδρομίας συν&έσ&αι χαΐ τάς εύχάς τάς

χατ' έτος χαΐ τούς δρχους τούς γιγνομένους όμοίως γίγνεσ&αι

5 ένειμε' τά τε όστα τά της μητρός χαΐ των άδελφών των άπο&α- 5

νόντων αύτός τε πλεύσας αύτοχειρία άνελόμενος έχόμισεν ές τε

τό Λύγούστον μνήμα χατέ&ετο, τό Ιμάτιον τό περιπόρφυρον έν-

6 δύς χαΐ ρ'αβδούχοις τισίν ώσπερ (έν) έπινιχίοις χοσμη&είς' τά τε

ψηφίσματα χατ' αύτών πάντα άπήλειψε, χαΐ τούς έπιβουλεύσαν-

τάς σφισι πάντας έχόλασε, τούς τε φεύγοντας δι αύτούς χατή- 10

γαγε — ταΰτ οϋν ποιήσας ανοσιώτατος άν&ρώπων χαΐ περί την

τή&ην χαΐ περί τάς άδελφάς έγένετο' έχείνην τε γαρ έπιτιμήσα-

σάν τι αύτψ ές άνάγχην έχουσίον &ανάτον χατέστησε, χαι τάς

άδελφάς πάσας διαφ&είρας ές νήσον τάς δύο χατέχλεισεν' ή γάρ

7 τρίτη προαπέ&ανεν. τόν τε Τιβέριον αύτόν, δν χαΐ πάππον 15

προσωνόμαζεν, των αύτών τω Λύγούστψ τιμών παρά της βουλής

τνχεϊν άξιώσας, έπειτα έπειδή μή παραχρήμα έψηφίσ&ησαν (οϋτε

γάρ τιμήσαι αύτόν νπομένοντες οϋτ' άτιμάσαι &αρσονντες, ατε

μηδέπω τήν τον νεανίσχον γνώμην σαφώς είδότες, ές τήν παρον-

σίαν αύτοΰ πάντα άνεβάλοντο), ούδενί άλλψ πλήν τβ δημοσία 2ο

ταφβ ήγηλε, νυχτός τε ές τήν πόλιν τό σώμα αύτοΰ έσαγαγών

8 χαΐ άμα τβ έψ προ.&έμενος. έποιήσατο μεν γάρ χαΐ λόγους έπ'

αύτψ, άλλ' οϋτιγε χαΐ έχεϊνον οϋτως έπαινών ώς τοΰ τε Λύγούστον

χαΐ τοΰ Γερμανιχοΰ τόν δήμον άναμιμνήσχων, χαΐ έαντόν αύτοις

4 παραχατατι&έμενος. οϋτω γάρ χαΐ πρός τά πάντα έναντίος έπε- 25

φύχει ώστε τήν μέν άσέλγειαν χαΐ τήν μιαιφονίαν αύτοΰ, έφ'

οϊσπερ χαΐ διέβαλλεν αύτόν, ού μόνον έζήλωσεν άλλά χαΐ νπερέ-

οοά. Ρβίτ. 2 α επαρ (βίο) 8 ομ. 9 ψηφίσματα (βίο> 14 δύω

Generated on 2013-12-15 08:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

15 τιβερΙ (βίο) 21 ηγγειλε 25 παραχατι&έμενοσ

σοά. ΣΗοη. (Μ) 9 ψηφιο&έντα 20 άνεβάλλοντο 25 τά οτα.

ΐάο<}. 1 ροβί Αϊγοναταν οτα. τε 2 — 5 άποδιίξας— ενειμε ρΓο απο-

όείξας πάντα αντξ χα&άπαξ, οσα ταϊς άειπαρ&ένοις νπάρχϊι, ϊδωχε, χαϊ ταϊς

άδελφαϊς ταϋτά τε τά των άειπαρβένων χαϊ το τάς ιπποδρομίας οί ίν τ% αντχί

προεδρία (ίΐα Ιιβηηο1. ρΓο προοεδρείαι) στ>ν&εάσ&αι, τό τε τας τε εύχάς τάς

χατ' ίτος νπό των αρχόντων χαϊ ϊπό των ιερέων νπέρ τε εαντοΰ χαϊ νπ'ερ

τον δημοσίον ποιουμένας χαϊ τονς ορχονς τους ές την άρχην αντού φέρον-

τας χαϊ ΰπερ έχείνων ομοίως γίγνεσθαι ϊνειμε 5 τά της μητρος χαϊ ρι'ο

τά τε της μητρος χαι τά 6 ροβί πλεύσας ο πι. χαϊ αντός 6 β. ΐς—Αύγονστον

χιτο χαϊ ίς τό τοϋ Αυγούστον

β Οωβίο ϋίοηβ ΙΛ. ΙΛΧ 3, 4 — 5, 2.
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βαλεν, ών δέ δή έπτριει, ούδέν έμιμήσατο. πρώτός τε ύβρίσας 2

αύτόν χαΐ πρώτος λοιδορήσας, ώστε χαΐ τούς άλλονς έχ τούτον

χαριεϊσ&αί οί νομίσαντας προπετεστέρα παρρησία χρήσασ&αι,

έπειτα χαΐ ένεχωμίαζεν χαΐ έσέμνυνεν, ώστε χαΐ χολάσαι τινάς έφ'

δ οίς είρήχεσαν. χαΐ έχείνους τε άμα ώς έχ&ρούς τοΰ Τιβερίον δια

τάς βλασφημίας, χαΐ τούς έπαινοΰντάς πη αύτόν ώς χαΐ φίλονς,

έμίσει. τά τε της άσεβείας έγχλήματα παύσας πλείστονς δσονς 3

έπ' αύτοις άπώλεσε. χαΐ τοις συστάσιν έπί τε τόν πατέρα χαΐ

έπΐ την μητέρα τονς τε άδελφούς αύτοΰ τήν τε όργήν άφείς, ώς

10 έλεγε, χαΐ τά γράμματα αύτών χαταφλέξας, παμπλη&εϊς έξ αύτών

άπέχτεινεν' διέφ&ειρεν μέν γαρ ώς άλη&ώς γράμματα τινα, ού

μέντοι χάχεϊνα τά αντόχειρα τόν άχριβή έλεγχαν έχοντα, άλλα άντί-

γραφα αύτών ποιήσας. πρός δέ τούτοις είχόνας τε άπαγορεύσας 4

χατ' άρχάς μηδένα αύτοΰ ίστάναι, χαΐ ές άγαλμάτων ποίησιν προ-

15 εχώρησε, χαΐ ψηφισ&έν ποτε τβ τύχη αύτοΰ &ύεσ&αι παρέμενος,

ώστε χαΐ ές στήλην αντό τοΰτο έγγραφήναι, χαΐ ναούς έαντψ χαΐ

&υσίας ώς χαΐ .&εψ γίγνεσ&αι έχέλευσε. πλή&ει τε άν&ρώπων 5

χαΐ έρημία αϋ έχαιρεν, αίτούμενος τέ τι χαΐ μη αίτούμενος αΰ

ώργίζετο. όξύτατά τε πρός πράξεις τινάς έφέρετο, χαΐ νω&έστατα

20 έστιν ά αύτός μετεχειρίζετο. τά τε χρήματα χαΐ άφειδέστατα

άνήλισχε χαΐ ρ'ν7ΐαρώτατα ήργυρολόγει. τοις τε &ωπεύουσιν αύ-

τόν χαΐ τοις παρρησιαζομένοις τι χαΐ ήχ&ετο όμοίως χαΐ ήδετο.

χαΐ πολλούς μέν μεγάλα άδιχήσαντας ούχ έχόλασε, πολλούς δέ 6

μηδέν άδιχήσαντας άπέσφαξεν. των τε έταίρων τούς μέν ύπερεχο-

25 λάχενε τούς δέ νπερύβριζεν. ώστε μηδένα μή&' δ τι είπεϊν μή&'

δ τι ποιήσαι χρή πρός αύτόν είδέναι, άλλ' δσοι τι χαΐ χατώρ&ω-

σαν, έχ σνντνχίας μάλλον ή γνώμης τυχεϊν αύτοΰ.

Τοιούτψ αύτοχράτορι οί 'Ρωμαϊοι παρεδό&ησαν, ώστε τά τοΰ 5

Generated on 2013-12-15 08:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Τιβερίον έργα, χαίπερ χαλεπώτατα δόξαντα γεγονέναι, τοσοΰτον παρά

30 (τά) τοΰ Γαϊον δ σον τά τοΰ Λύγούστον παρ' έχεϊνα παρενεγχεϊν.

Τιβέριος μέν γάρ αύτός τε ήρχε χαΐ ύπηρέταις τοις άλλοις πρός 2

τό έαντοΰ βούλημα έχρήτο, Γάιος δέ ήρχετο μέν χαΐ ύπό τών άρ-

,,τ

ωά. Ρεντ. 3 προπετεοτέρω 14 ποίησι 24 αδιχησαν 28 αντο-

χράτοχράτωρι (βίο) 29 χαλεηότατα 30 (τό) οω.

ωά. ΙΗοη. (Μ) 20 αντός] αϊτών, οηπι Χίρίι. 24 μηόεν (0& βίϊαπι Ζοη.)]

μηδΐ (χαϊ μηόεν Χίρ1ι.) 25 μή»' (ρπηβ)] μηδ'* 31 ροβί πρός &άΑ. γε* 1

32 αντοΰ

βηκηά. 12 τά αντόχειρα (τά) Κβίβ1ίβ 14 αίτον ΒβΙίΙίβΓ 20 β] ας 8ίϋτζ

ΐάοί). 28 ροβί τοιούτψ οτα. μεν τότε
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ματηλατούντων χαΐ ύπό τών όπλομαχούντων, έδούλενε δέ χαΐ τοις

όρχησταις χαΐ τοις άλλοις τοις περί τήν σχηνήν έχουσι' τον γονν

Άπελλήν τόν εύδοχιμώτατον τών τότε τραγωδών χαΐ έν τψ δημο-

3 σίψ σννόντα οΐ άεΐ εϊχε. χάχ τούτον χωρίς μέν αύτός χωρίς δέ

έχεϊνοι, πάν&' δσα άνθρωποι τοιοντοι δννη.&έντες τι τολμήσειαν, 5

έπ' έξονσίας έποίονν. χαΐ γαρ τά αλλα τά ές τήν έπιτήδευσιν

αύτών φέροντα αύτός τε πολντελέστατα έπΐ πάση προφάσει χαί

διετία ε ι χαΐ χα&ίστατο χαΐ τούς στρατηγούς τονς τε νπάτονς

ποιεϊν ήνάγχαζεν, ώστε χα&' έχάστην όλίγον ήμέραν πάντως τι

4 τοιούτον άγεσ&αι. χαΐ αύτών τά μέ'ν πρωτα .&εατής χαΐ άχροατής 10

έγίγνετο, συνεσπούδαζε δέ τισι χαΐ άντεστασίαζεν ώσπερ τις έχ

τον όμίλον ών' χαί ποτε δυσχολάνας τι αύτοις άντιχα&εστώσιν

ούχ άπήντησεν έπΐ τήν &έαν. προιόντος δέ δή τον χρόνον χαΐ ές

5 ζήλωμα χαΐ ές αγώνισμα πολλών προήλ&εν' άρμα τε γάρ ήλασε

χαΐ έμονομάχησεν όρχήσει τε έχρήσατο χαΐ τραγωδίαν ύπεχρίνατο. 15

χαΐ ταΰτα μέν πον άεϊ έποίει, άπαξ δέ ποτε τούς πρώτονς της

γερονσίας σπουδη νυχτός ώς χαΐ έπ' άναγχαϊόν τι βούλευμα μετα-

πεμψάμενος ώρχήσατο.

200. "Οτι έπαίτια δ Γάιος ταΰτα έποίησεν' όπλομαχήσαι

πλείστονς δσους έποίησε. χαΐ γάρ χα#' ένα χαΐ ά&ρόους, ώσπερ 20

παρατάξει τινί, άγωνίσασ&αί σφας ήνάγχασε.

201. "Οτι χαΐ άπέχτεινε τών τε άλλων πολλούς χαΐ τών ίπ-

πέων έξ χαΐ χ', τούς μέν τάς ούσίας χατεδηδοχότας, τούς δέ χαΐ

άλλως όπλομαχίαν ήσχηχότας. ήν δέ ού τό πλή&ος τών άπολλυ-

μένων οϋτω τι δεινόν, χαίπερ δεινόν δν, άλλ' δτι τοις τε φόνοις 25

αύτών ύπερέχαιρε χαΐ τής τοΰ αίματος &έας άπλήστως εϊχεν.

202. "Οτι ύπό τής αύτής ώμότητος, έπιλειπόντων ποτέ τών

τοις .&ηρίοις έχ χαταδίχης διδομένων, έχέλευσεν έχ τοΰ όχλον τον
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200 ΙλΙ>. ^ΙΧ 10, 1 201 ϋ1>. ΙΙΧ 10, 2 202 10>. ΙΙΧ 10, 3

βοά. Ρβίν. 2 όρχιαταϊα 3 άπελλην εϋδοχιμότατον τραγοιόών (βίο)

4 ουτος] αντοΰ 14 άρματεγαρ (βίο) 20 πλήστονσ 22 τι χαϊ (βίο)

23 χατιδιχότασ

α>ά. £Ηοη. (Μ) 11 όέ] τέ 12 τ* τοϊς άντιχα&εατηχόσιν 14 αρματα

20 ροβί ώσπερ &Αά. έν

βηιεηά. 5 ροβί όσα βΑά. αν 3(ϋτζ, οηπι Ζοη. 27 έηιλιχόνταν Κ. 8ίβρίια-

ηαβ, ουηι Χίρ1ι.

εοΙοο. 19 8. ότι — χαί γαρ ρΓο έπαίτια δε δη προς πάντων ομοίως τάδε

έξειργάσατο. πλείστονς όσονς όπλομαχήσαι έποίησε' χαϊ γάρ χαϊ 22 ότι

χαϊ άπέχτεινε ρΓο ... χαϊ άποχτεϊναι 27 ότι — αντής ρΓο νπό δΐ δη τής

αντής

β 0&Β8ϊ0 ϋίοηβ ΙιϊΙ>. Ι,ΙΧ 5, 2 — 14, 4.
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τοις ίχρίοις προσεστηχότος σνναρπασ&ήναί τινας χαι παραβλη&ήναί

σφισι. χαΐ δπως γε μήτε έπιβοήσασ&αι μήτε αίτιάσασ&αί τι

δννη&ώσι, τάς γλώσσας αύτών προαπέτεμε.

203. "Οτι τών ίππέων τινά τών έπιφανών μονομαχήσαί τε

δ ώς χαΐ ύβρίσαντα τήν μητέρα αύτοΰ τήν 'Λγριππϊναν ήνάγχασε,

χαΐ νιχήσαντα χατηγόροις παρέδωχε χαΐ άπέσφαξεν.

204. "Οτι τόν πατέρα αύτοΰ μηδέν άδιχήσαντα ές γαλεάγραν,

ώς χαΐ άλλονς συχνούς, χα&εϊρξεν χάνταΰ&α διέφ&ειρεν.

205. Ότι χαΐ τόν πωλήσαντα .&ερμόν ύδωρ ό Γάιος άπέ-

10 χτεινεν ώς άσεβήσαντα.

206. "Οτι πρός τοις άλλοις χαχοις χαΐ τοις φόνοις ό Γάιος

τοιόνδε χρηματισμόν έπεξευρε. τούς γάρ περιγενομένονς τών μονο-

μάχων τοις τε ύπάτοις χαΐ τοις άλλοις, ούχ δτι τοις έ&έλονσιν, 2

άλλά χαΐ τούς πάνυ άχοντας ές τούς ύπλομαχιχούς άγώνας

15 λαγχάνειν έχέλευσε πάντως τε έπιτιμών άπεδίδοτο, αύτός τε έπΐ

τοΰ πρατηρίον χα&ήμενος χαΐ αύτός ύπερβάλλων. πολλοί δέ χαΐ 3

άλλο&εν άφιχνούμενοι άντωνοΰντο αύτούς, χαΐ μάλισ&' δτι έπέ-

τρεψε τοις βονλομένοις χαΐ ύπέρ τόν νόμον τψ άρι&μψ τών μο-

νομαχούντων χρήσ&αι, χαΐ πολλάχις χαΐ αύτός έπεφοίτα σφίσιν,

20 ώσ&' οί μεν χαΐ δεόμενοι τών άν&ρώπων, οί δέ χαΐ χαριεϊσ&αι 4

αύτψ νομίζοντες, χαΐ οΐ γε πλείονς, δσοι έν δόξη περιονσίας ήσαν,

άναλώσαί τι τών νπαρχόντων έπι τβ προφάσει ταύτη, δπως

7ΐενέστεροι γενόμενοι περισω&ώσι, &έλοντες, μεγάλων αύτούς χρη-

203 Ι.Ά. ΙΛΧ 10, 4 204 ΙΛ. ΙΛΧ 10, 4 205 Ιιτ\>. IΛΧ 11, 6

206 ΙάΙ>. ΙΙΧ 14, 1—5 ϊη.

ωά. Ρβϋτ. 1 προεστηχότοσ 5 άγρι 7 γαλε αγραν 9 πολήσαντα

14 άχούοντασ 15 έπίτιμον

ωά. ΙΗοη. (Μ) 8 ώς] ωσπερ 16 χα&εζόμινος 20 οί δε χαϊ] χαϊ οτα..*'<
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βηιβηά. 23 περιαω&ώσιν έ&έλοντες ΒβΙίΙίβΓ

εάοι}. 1 ροβί συναρπασ&ηναί οτα. τε 4 δτι τών ιππέων ρΓο τών τε

Ιππέων 7 δτι — αύτοϋ ρτο τόν τε πατέρα αντον ροβί ές οηι. τ£

9 δτι χαϊ τον ρΓο τόν γάρ 6 Γάιος &άά. 11 β. οτι — ^πεξίΰρε ρΓο ταϋτά

τι αμα ώς χαϊ πάνυ πινόμενος ίφόνευε, χαί τινα χαϊ έτερον τοιόνόε χρημα-

τισμόν έπεξενρε 13 ροβί χαϊ τοϊς οπι. στρατηγοις τοϊς τε 14—16 άλλά

χαϊ — άπεδίδοτο ρΓο άλλά χαϊ τονς (τονς βχρ. ϋϊηά.) πάνυ άχοντάς τινας

βιαζόμενος έν ταϊς ίπποδρομίαις χαϊ τα τοιαύτα ποιεϊν, χαϊ δη χαϊ τοϊς έπ'

αύτο τοϋτο χληρουμένοις οτι μάλιστα (δύο γάρ στρατηγούς ές τονς 6πλομα-

χιχους άγώνας, ώσπερ ποτε έγίγνετο, λαγχάνειν έχέλεναε) πάντως έπιτιμών

άπεδίδοτο
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5 μάτων ήγόρασαν. χαΐ τοΰτο ποιήσας τούς άρίστονς σφών φαρ-

μάχψ διέφ&ειρεν.

207. "Οτι ό αύτός ές τούς πόρονς τών χρημάτων πρότερον

μέν έψήφιστο δπως δσοι τινά τφ Τιβερίψ χαταλιπεϊν έ&ελήσαντες

περιήσαν, τψ Γαϊψ αύτά τελεντώντες χαρίσονται' Ινα γάρ δή χαΐ 5

παρά τούς νόμονς χαΐ χληρονομεϊν χαΐ δωρήματα τοιαΰτα λαμ-

βάνειν, δτι μήτε γυναϊχα τότε γε μήτε παϊδας εϊχε, δύνασ&αι

1 δοχβ, δόγμα τι προσετί&ετο. έν δέ τψ παρόντι πάσας τάς τών

έν τοις έχατοντάρχοις έστρατευμένων ούσίας, δσοι μετά τά έπινίχια

ά ό πατήρ αύτοΰ έπεμψεν άλλψ τινί αύτάς χαΐ μή τφ αύτοχρά- 10

τορι χαταλελοίπεσαν, αύτός έαντψ χαΐ άνευ ψηφίσματος είσέπραξε.

3 χαΐ έπειδή μηδέ ταΰτ' έξιχνεϊτο, χαΐ άλλην όφορμήν άργυρισμοΰ

έπενόησε. Κονρβούλων γάρ τις βονλεντής, χαχώς έπΐ τον Τιβερίον

τάς όδούς έχονσας όρών, τοις έπιμεληταις αύτών άεί ποτε ένέχειτο

I χαΐ τβ γερονσία όχληρός ύπέρ αύτών έγίγνετο. τοντον οϋν παρα- 15

λαβών έπέ&ετο δι αύτοΰ πάσιν ούχ δτι τοις ζώσιν άλλά χαΐ τοις

τε&νηχόσιν, δσοι ποτέ έπιστάται τών όδών έγεγόνεσαν χαΐ χρή-

ματα ές τάς έπισχευάς αύτών είλήφεσαν, χαΐ έχείνονς χαΐ τούς

έργολαβήσαντάς τι παρ' αύτών ώς ούδέν δή δαπανήσαντας έζημίον.

5 έφ' οϋ ό Κονρβούλων ύπάτευσεν, ϋστερον δέ αίτίαν τε έσχε χαΐ 20

6 εύ&νν&η' δ γάρ Κλαύδιος πάντα άπέδωχε τοις ζημιω&εϊσιν. τότε

οϋν ώς έχαστοι χαΐ οί άλλοι πάντες ώς είπεϊν οί έν τ$ πόλει

τρόπον τινά άπεσυλώντο, χαΐ άζήμιος τών γέ τι έχόντων ούδείς,

ούχ άνήρ ού γννή, ήν. χαΐ γάρ εϊ τινα τών όφηλιχεστέρων ζην

207 ΙΑο. ΠΧ 15

οοά. Ράτ. δ προοετί&ετο (βίο) 9 ίχατοντάρχοις] ρ 10 αύτοΰ] αν

23 ύπεσίλοντο 24 ζε'ιν

οοά. ΙΗοη. (Μ) 5 χαρίαωνται 8 προσέ&ετο 11 χατελελοίπεσαν
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εηιβηά. 8 προέ&ετο Ρ&ηποϊηβ 13. 20 Κορβούλων Κ. δίβρίιαηαβ (ν. Βοίβ8.

&ά 1.1.) 20 άφ' ον ΒβΙΛβΓ

βοΙοα. 1 — 2 χαϊ — διέφ&ειρεν ρΓο χαίτοι τοϊτο ποιησας επειτα τούς τε

αρίστονς χαϊ τονς ένδοξοτάτονς αφών φαρμάχψ διέφ&ειρε 3 'ότι — πόρονς

ρΓο ες δ' ονν τονς πόρονς 8 ροβί πάσας οω. απλώς 12 χαϊ άλλην ρΓο

τρίτην τοιαύτην 13 Κονρβούλων γάρ τις ρΓο Γναϊος Δομίτιος Κονρβούλων

14 ροβί τοις οω. τε 15 ροβί χαϊ οω. προσέτι χαϊ 18 ροβί έχείνονς οτα. τε

20 έφ' ον— υστερον δε ρΓο έφ' ον όή 6 Κ. τότε μεν νπάτεναεν, ΐατερον δε

έπΐ Κλανδίον 21 πάντα άπέδωχε ρΓο ούτε τά έποφειλη&έντα άπν/ιησε, χαϊ

τά δεδομινα . .. άπέδωχε 21 β. το'τε ονν ρΓο τοΰτο μέν ϋστερον έγένετο'

τότε δ' ούτοί τε

β 0&88ιο ϋίοηβ ΙΛ. ΙΛΧ 14, 5 — 21, 6.
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εϊα, άλλά πατέρας τε χαΐ πάππονς μητέρας τε χαΐ τή&ας σφάς

όνομάζων ζώντας τε έξεχαρποντο χαΐ τελεντωντας των ούσιών

έχληρονόμει.

208. "Οτι έπεί δ Γάιος πάντα τά έν τη 'Ρώμη χρήματα άνα-

5 λώχει χαΐ πόρος άξιόχρεως ούχ ήν χαΐ αΐ δαπάναι ύπερήπειγον

αύτόν, ές τήν Γαλατίαν άφώρμησε, πρόφασιν μέν τούς Κελτούς 2

ώς χαΐ παραχινοΰντάς τι ποιησάμενος, έργω δέ δπως χαΐ τά έχείνων

άν&οΰντα τοις πλούτοις χαΐ τά των Ιβήρων έχχρηματίσηται. ού

μέντοι χαΐ άντιχρυς τήν έξοδον προαπήγγειλεν, όλλ' ές προάστειόν

10 τι έλ&ών έξαίφνης άπήρε, πολλούς μέν δρχηστάς πολλούς μονο-

μάχονς χαΐ γνναϊχας χαΐ άλλην τρυφήν έπαγόμενος. χαΐ των μέν 3

πολεμίων ούδένα έχάχωσε, τοις δέ ύποστρατήγοις τοις χατορ&οΰσί

τι πάνυ ήχ&ετο, τούς δέ ύπηχόους χαΐ τούς πολίτας χαΐ τούς

συμμάχονς μέγιστα έχαχούργησε. τούς τι γάρ έχοντάς [τι] έπΐ 4

15 πάση προφάσει έσύλα, τούς δέ χαι έφόνενεν χαΐ ήν δημόσιον

έγχλημα πάσι σφίσι τό πλοντεϊν. χαΐ αύτών τά χτήματα πιπρά- 5

σχων ήργυρολόγει. ήναγχάζοντο γάρ χαΐ ύπέρ τήν άξίαν ώνεϊσ.&αι,

δτι χαΐ τά της μοναρχίας χειμήλια τά χάλλιστα χαΐ τιμιώτατα

μεταπεμψάμενος άπεχήρυξε, τήν δόξαν των ποτε χρησαμένων

20 αύτοις συμπωλών σφισιν. έπέλεγε γοΰν έφ' ίχάστω' "τοντό μον 6

δ πατήρ έχτήσατο, τοΰτο ή μήτηρ, τοΰτο δ πάππος Άντώνιος,

τοΰτο ΛΙγύπτιον, Λύγούστον τοΰτο νιχητήριον." χάν τούτω τήν

208 ΙΧο. ΙΙΧ 21, 1 — 22, 2 ϊη.

α>ά. Ρείτ. 1 τη&αο, ν. ρ. 323, 26 9 αντίχροισ 21 παποσ 22 αιγν

αυγονατον τοϋτο (βίο)

ωά. Όίοη. (Μ) 14 [τ*] οπι. 22 Αυγονατον το * (τοίτο ίαπι Γββΐ. Κβίβ1ίβ)

εηιεηά. 9 προεπήγγειλεν Ρήπ^Ι

ί
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εάοί). 4 β. δτι — ήν ρΓο χαϊ ηδη γαρ τά τε έν τ% 'Ρω'μϊ χα1 *ά έν τ$ άλλ%

Ιταλία χρήματα πάντα ... άναλώχει, χαϊ οντε ένταϋ&α πόρος τις άξιόχρεως ή

χαϊ δυνατός ενρίαχετο 6 ροβί Κελτοϊς οπι. τους πολεμίονς 10 ροβί έλθών

οπι. εϊτ' 10 8. πολλούς μονο μ. — τρνφήν ρΓο πολλούς ό"ε μονομάχονς Ίππονς

γνναϊχας τήν άλλην τρνφήν 11 χαϊ (ίβΓίϊηπι) ρΓο έλθών δε έχεϊσε 12 ροβί

έχάχωσεν ηοηηη1Ια οπι., άβίη τοϊς δε ρτο χαϊ τοϊς 13 β. χαϊ τούς πολ.— μέ-

γιστα ρτο τους τε σνμμάχονς χαϊ τους πολίτας πλεϊστα χαϊ μέγιστα 14 τονς

τι γάρ εχοντας ρΓο τοΰτο μεν γάρ τους τι εχοντας 15 τους — έφόνενεν ρΓο

τοϋτο όε χαϊ δώρα . . . αΐτψ ήγον. άλλονς (ώς) νεωτερίζοντας, άλλονς ώς

έπιβονλενοντάς οϊ έφόιενε 16—18 πιπράσχων— ότι ρΓο αντός πιπράοχων

πολλά, χαι έχ τούτον πλείω ηργνρολόγει' πάντες γάρ ηναγχάζοντο παντοίως

τε χαϊ πολύ γε νπέρ τήν άξίαν ώνεϊσ&αι, δι α ε'ι'ρηχα. άφ' ονπερ 218. τοϋτο

ό πάππος — Αίγνπτιον ρτο τοϋτο ό πάππος, τοϋτο ό προπαππος' Άντωνίον

τοϋτο Αίγνπτιον
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τε άνάγχην άμα της πράσεως αύτών ένεδείχνυτο, ώστε μηδένα

ύπομένειν εύπορεϊν δοχεϊν, χαΐ τό άξίωμά σφισι συναπεδίδοτο.

22 Ού μέντοι χαΐ περιεποιεϊτό τι, άλλ' ές τάλλα έδαπάνα, ώσπερ

2 είώ&ει, χαΐ στρατιώτας ε' χαι χ' μυριάδας ά&ροίσας ύπ' αύτών

έ7ΐτάχις αύτοχράτωρ μήτε μάχην τινά νιχήσας μήτε πολέμιόν τινα 5

άποχτείνας έπωνομάσ&η.

209. Ότι Γάιος τάς άδελφάς έπΐ τβ σννονσία αύτοΰ ές τάς

Ποντίας νήσονς χατέ&ετο, πολλά περί αύτών χαι άσεβη χαΐ άσελγή

τψ σννεδρίψ γράψας' χαΐ ττ) Άγριππίνη τά όστα αύτοΰ έν υδρία

€δωχε, χελεύσας οί έν τοις χόλποις αύτήν διά πάσης όδοΰ έχον- 10

σαν ές τήν 'Ρώμην άνενεγχεϊν. έπειδή7ΐερ συχνά αύταις δι' έχεϊνον

δήλον δτι προσεψηφίσατο, άπηγόρευσε μηδενί των συγγενών αύτον

23 μηδεμίαν τιμήν δίδοσ&αι. χαΐ οί βονλενταΐ τοΰτό τε έδνσχέρανον,

3 δτι μή χατ' άξίαν τετιμήσ&αι δοχεϊ. πάντα γάρ τά διδόμενα

αύτψ παρ' ούδέν έτί&ετο, χαι ήχ&ετο μεν εί μιχρά τινα ψηφισ&είη, 15

ώς χαταφρονούμενος, ήχ&ετο δέ χαΐ εί μείζω, ώς χαΐ της τ(δν

λοιπων έξονσίας άφαιρούμενος. ούδέ γάρ ούδέ έβούλετο δοχεϊν τι

των τιμήν τινα αύτψ φερόντων έπ' αύτοις, ώς χαΐ χρείττοσιν οϋσι

χαΐ χαρίσασ&αι σφών οί ώς χαΐ ήττονι σφών τι δνναμένοις, εϊναι'

4 χαΐ διά τοντο πολλάχις τινά ούχ ώς χαΐ αΰξησιν της λαμπρότητος 20

άλλ' ώς χα&αίρεσιν της ίσχύος αύτψ φέροντα διέβαλλε. χαΐ μέν-

τοι χαΐ ταΰ&' οϋτω φρονών ώργίζετο αύτοις, εΐ ποτε έλάττω

σφάς της άξίας έψηφίσ&αι οί έίδοξεν. οΰτω πον έμπληχτος ήν,

χαΐ ούδείς αύτον ρ'αδίως τνχεϊν έδύνατο.

209 1.Ά. ωΧ 22, 8—23, 4

ωά. Ρείτ. 8 ποντϊονα 9 αγρ™ 14 δύχει (βίο) 15 πα\παρονδεν χατα-

χμηφιο&ίϊη 19 ηττον

ωά. Όίοπ. (Μ) 11 έπειδή τε 22 χαϊ οπι.*
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επι&ιά. 2 άπορειν ΒβΙΛβΓ 10 πάσης (της) ΒβΙίΙίβΓ 12 προεψήφιστο

νβί προεψηφίααντο ΚβίηιαΓυβ 14 έδόχει Ββϊπιαπιβ 19 σφών (ρήηβ) άβΙ.

Οάάβ^ τϊ] δντι Κβίβ^β

βοΙοι}. 3 ροβί ές οπι. τε 4 χαϊ στρατιώτας — ά&ροίαας ρΓο (χαϊ γάρ

θ.ίας τινάς έν τω Λουγδοίνω έπετέλεαε), χαι ές τά στρατεύματα' εϊχοσι γάρ,

ώς δέ τινές φααι, πέντε χαί εϊχοσι μνριάδας στρατιωτών η&ροιαε χαϊ 5 ροβί

αντοχράτωρ οπι. ας πον χαΐ ϊδοξεν αντά. 7 οτι — άδελφάς ρΓο τάς τε

άδελφάς 9 ροβί τ% οω. γε 13 8. χαι — δοχεϊ ρΓο ο&ρίίϊβ 23 §§ 1 βί 2

(έδυσχέρανεν ΌΊο, αραά ιιαεπι βα1ηβοίηηι β8ΐ Γάιος) 14 πάντα γάρ ρΓο πάντα

τε γάρ αεί 18 ροβί χρείττοσιν οπι. αντον

ε 0&β8ϊ0 ϋίοηβ ΙΆ. ΙΛΧ 21, 6 — 26, ".
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210. "Οτι έλύπει τούς βονλεντάς τό έπΐ πλεϊον τήν ωμότητα

τήν τοΰ Γαϊον χαι τήν άσέλγειαν αύξήσειν, χαΐ μάλισ&' δτι έπνν&ά-

νοντο τόν τε Άγρίππαν αύτφ χαΐ τόν Άντίοχον τονς βασιλέας

ώσπερ τινάς τυραννοδιδασχάλους συνεϊναι.

ί> 211. "Οτι οί βουλενταΐ χαΐ πανηγύρεις τινάς τφ Γαϊψ έψηφί-

σαντο, χαΐ δπως βήματι ύψηλφ έν τψ βουλεντηρίψ, ώστε μηδένα

έξιχνεϊο&αι, χαΐ φρονρά στρατιωτιχβ έχεϊ χρφτο' χαι τούς αν-

δριάντας αύτοΰ φρονρεϊσ&αι έγνωσαν. έπ' οϋν τούτοις ό Γάιος 4

τήν όργήν σφισιν άφήχε χαΐ χρήματα τινα προσενεανιεύσατο.

10 Πομπώνιόν τε γάρ έπιβονλεΰσαι λεχ&έντα οί άπέλυσεν, έπειδή

ύπό φίλον προεδό&η, χαΐ τήν έταίραν αύτοΰ, δτι βασανισ&εϊσα

ούδέν έξεϊπεν, οϋτε τι χαχόν έδρασε χαΐ προσέτι χαΐ χρήμασιν

-έτίμησεν. έπαινούμενος οϋν διά ταΰτα τά μεν φόβψ τά δέ χαΐ 5

έπ' άλη&είας, χαΐ τών μέν ήρωα των δέ &εόν αύτόν άναχαλούντων,

15 έξεφρόνησεν. ήξίον μέν γάρ χαΐ πρότερον νπέρ άν&ρωπον νομίζεσ-

&αι, χαΐ τβ Σελήνη συγγίνεσ&αι χαΐ νπό τής Νίχης στεφανοΰσ&αι

έλεγε, Ζεύς τε είναι έπλάττετο, χαΐ χατά τοντο χαΐ γνναιξιν ρ. 670 νβ

άΐ^λαις τε πολλαις χαΐ ταις άδελφαις μάλιστα σννεϊναι προεφα-

σίσατο, χαΐ Ποσειδών αϋ&ις, δτι τοσοντον &αλάσσης μέτρον 6

20 έζενξεν, τόν τε Ήραχλέα τόν τε Λιόνυσον τόν τε 'Λπόλλω τούς

τε άλλονς, ούχ δτι τούς άρρενας άλλα χαΐ τάς &ηλείας, ύπεχρίνετο.

πράς γάρ δή τήν των όνομάτων μετά&εσιν χαΐ τό άλλο σχήμα

πάν τό προσήχόν σφισι έλάμβανεν, ώστε έοιχέναι άν δοχεϊν.

τοτέ μέν γάρ &ηλυδριώδης έωράτο χαΐ χρατήρα χαΐ .-9υρσον είχε, 7

-25 τοτέ δέ άρρενωπός, χαΐ ρ'όπαλον χαΐ λεοντήν ή χαΐ χράνος ασπίδα

τε έφόρει. λειογένειος αϋ χαΐ μετά τοΰτο πωγωνίας έφαντάζετο,

210 ΜΙ>. Γ,ΙΧ 24, 1 211 ΙΛ. ΠΧ 26, 3—27, 2

71
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οοά. Ρατ. 1 έλύπη 3 άγρι 9 προσενεανιεύσατο να, προσενεα-

νοείαατο 10 έπιβονλεΰσαι ββίι&β, ϊπιβονλεν&έντα λεχ&έντα 7α, λεχ&εϊ-

ναι 11 προεδό&η 7α, προσεδό&η 24. 25 τοτε ΒβΙΛβι, τότε

οοά. Όίοη. (Χίρ1ι.) 17 έ'λί^ε οτα.*' 24. 25 ποτε *

ετηεηά. 9 χρήματα] χρηστά ΒβΙίΙίβΓ 23 άν] αύτοϊς άηΜί&ηΐβΓ Βοίββ.

«Ζοο/. 1 οτι — ωμότητα ρΓο ο ν μέντοι ταί#' οντως αύτους έλύπει ως τό

προσδοχάν έπι πλεϊον τήν τε ωμότητα

ΐάοα. 1 οτι — ωμότητα ρΓο οι! μέντοι ταν&' οντως αύτους έλύπει ώς το

προσόοχάν έπΐ πλεϊον τήν τε ωμότητα εάοο/. αιτη ΧίρΗ. οοΙΙατνβ 5 8. ίηϊ-

ΐίηπι βχοβΓρΐϊ χηπίΠ&νϋ, οί. ΧίρΙι. 168, 4 8. 6 έν τ. β. ρΓο χαϊ έν αύτψ τψ

βονλεντηρίψ 7 έχεί ρΓο χαϊ έχει 15 αηίβ έξεφρόνησεν οτα. δεινώς

21 ροβί ίπεχρίνετο οβο. "Ηρα τε χαι "Αρτεμις χαι Αφροδίτη πολλάχις έγίγνετο

("Ηρα τε (γάρ) άπΜίαηΐβΓ Βοίββ.)
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τρίαινάν τε έστιν δτε έχράτει, χαΐ χεραννόν αϋ&ις άνέτεινε. παρ-

&ένω τε χννηγετιχβ ή χαΐ πολεμιχβ ώμοίωτο, χαΐ μετ' ού πολύ

8 έγυναίχιζεν. οντω πον χαΐ τφ όυ&μφ τής στολής χαΐ τοις προσ-

&έτοις τοις τε περι&έτοις άχριβώς έ7ΐοιχίλλετο, χαΐ πάντα μαλ-

10 λον ή άν&ρωπος αύτοχράτωρ τε δοχεϊν εϊναι ή&ελε. ταΰτα μ&ν 5

οϋν τά σχήματα, όπότε τις &εός έπλάττετο εϊναι, έλάμβανεν, χαΐ

αντφ χαΐ ίχετεϊαι χα ι εύχαΐ &υσίαι τε χατά τό πρόσφορον προσ-

ήγοντο' άλλως δέ έν τε ττ] σηριχϊ] χαΐ έν τβ νιχητηρία σχενβ ώς

27 πλή&ει έδημοσίευσεν. έφίλει τε όλιγίστους' τοις γαρ πλείστοις

χαΐ των βονλεντων ή τήν χεϊρα ή τόν πόδα προσχννεϊν ώρεγε, 10

2 χαίτοι τούς όρχηστάς χα&' ήμέραν έφίλει πάντων δρώντων. χαι

ταντα μέντοι, δσα ώς &εφ αντω έγίγνετο, ούχ δτι οΙ πολλοί χαΐ

άεί τινα χολαχεύειν είω&ότες έποίονν, άλλά χαΐ οί πάνυ δοχοΰντές

τι εϊναι.

212. "Οτι δ Βιτέλλιος δ Λούχιος οΰτ' αγενής οι'γ' άφρων ών, 15

4 άλλά χαΐ έχ τής έν τβ Συρία αρχής όνομαστός γενόμενος, μετεπέμφ&η

νπό τον Γαϊον ώς χαΐ άπολουμενος. έφ' οίς γάρ οί Πάρ&οι τόν

βασιλέα σφών έξήλασαν, έπΐ τούτοις έχεϊνος αίτίαν έσχεν, μιση-

&είς τε νπό τον φ&όνον χαΐ έπιβουλεν&είς νπό τον φόβον, τψ

τε γάρ χρείττονι τφ έαντον δ Γάιος ήχ&ετο, χαΐ τό εϋ φερόμενον 20

5 ώς χαΐ έπι&ησόμενόν οί νπώπτενεν έσώ&η δέ σχηματίσας πως

έαντόν ώστε έλάττων αύτφ τής δόξης φανήναι, χαΐ πρός τε τονς

πόδας αύτον προσπεσών χαΐ δάχρυσι χλαύσας, χαΐ τούτω χα]

&ειάσας αύτόν πολλά χαΐ προσχννήσας, χαΐ εύξάμενος, άν περισω&β,

6 &ύσειν αντφ έχείνψ. έχ γάρ τούτων οΰτως αύτόν έτι&άσευσε χαΐ 25

212 ΙΛ. ΙιΙΧ 27, 2 πιβά. — 6 πιβά.

5 ταντα μεν — 11 νρώντων ρΓββίεπιηβίΐ Ύα βχο. 212 ίηήβ &1> ωατε

(ν. 22) βί βχο. 213 ρπιβίβπηίβίΐ 7α
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βοά. Ράτ. 1 τοίαιναν 21 νπώπτενεν I* ϋίηάοΓί, έπΰπτενεν

οοά. ΙΗοη. (Χίρίι.) 2 ώμοιοίτο (ουπι Ζοη.) 7 αιτών * 23 χαϊ τούτω]

χάν τούτω

ΐτηβηά. 9 έόημοσίενεν Κ. δίβρίιαητιβ 15 Οίιτέλλιος ΒεΙΛβΓ αγεννης

7α (»ηίβ Βο'ι88.)

βοϊοσ. ο»»» ΧίρΗ. οοΙΙαΗιε. 5 ροβί >1&ε/.ε ηοηηη11α οω., οί. Χίρη. 8 ροβί

όε οτα. όή 10 ροβί ωρεγε οτη. χαϊ δια τοϊθ' οί φιληθέντες νπ' αντοϋ χάριν

αντφ χαϊ έν τ% γερονοία έγίγνωαχον, βί 11 έφίλει ρΓο φιλονντι 15 δτι 6

ρΓο ό δ' οίν 16 ροβί γενόμενος ηοηηη1ί& οω., άεϊη μετεπέμφ&η ρΓο ο'τος

ούν ο Βιτελλιος μετεπέμφθη μεν 22 ροβί ωατε οτα. χαϊ 24 χαι ενξ.

ρΓο χαϊ τέλος ενξ.

β Ο&88ϊ0 ϋίοηβ ΙΛΙ>. ΠΧ 26, 7—28, 6. 333

ίλεώσατο ώστε μή μόνον περιγενέσ&αι, άλλα χαΐ έν τοις πάνυ

φίλοις αύτοΰ νομισ&ήναι.

213. "Οτι Βιτέλλιος πάντας έν χολαχεία νπερεβάλετο.

214. "Οτι ό αύτός Γάιος έν τβ Άσία τφ έ&νει τεμενός τι

5 έαντφ έν Μιλήτψ τεμενίσαι έχέλευσε' ταύτην γαρ τήν πόλιν

έπελέξατο, λόγω μεν είπών δτι τήν μεν "Εφεσον ή "Αρτεμις τήν ρ' 673 να

δέ Πέργαμον ό Λύγονστος τήν δέ Σμνρναν ό Τιβέριος προχατει-

λήφασι, τό δέ άλη&ές δτι τόν νεών δν οί Μιλήσιοι τψ Άπόλλωνι

χαΐ μέγαν χαΐ ύπερχαλλή έποίονν Ιδιώσασ&αι έπε&ύμησε. τότε 1

10 δέ έπΐ πλέον έξήχ&η, ώστε χαΐ έν αύτβ τβ 'Ρώμη ναόν έαντοΰ,

τόν μεν υπό της βονλής ψηφισ&έντα τόν δέ Ιδία έν τψ παλατίψ,

ποιήσασ&αι. έτεχτήνατο δέ χαΐ έν τφ Καπιτωλίψ χατάλυσίν τινα,

Ζν', ώς έλεγε, τφ Λιί σννοιχοίη' άπαξιώσας δέ τα δεντερεϊα έν 3

τ$ σννοιχήσει αύτοΰ φέρεσ&αι, χαΐ προσεγχαλέσας οί δτι τό Κα-

νά πιτώλιον προχατέλαβεν, οϋτω δή έτερόν γε νεών έν τφ παλατίψ

σπουδβ ψχοδόμησεν, χαΐ άγαλμα ές αύτόν ή&έλησε τό τον Λιός

ές τό έαντοΰ είδος μεταρρυ&μίσαι. μή δννη&είς δέ (τό τε γαρ 4

πλοιον τό πρός τήν χομιδήν αύτοΰ νανπηγη&έν έχεραννώ&η, χαΐ

γέλως, όσάχις τινές ώς χαΐ τον έδονς έφαψόμενοι προσήλ&ον,

20 πολύς έξηχούετο) έχείνψ μέν έπηπείλει, αύτός δέ έτερον ένέστησε.

τό τε Λιοσχούριον διατεμών διά μέσον των άγαλμάτων εϊσοδον 5

αύτοΰ ές τό παλάτιον έποιήσατο, δπως γε πυλωρούς τούς

Λιοσχούρονς, ώς έλεγεν, έχη. Λιάλιόν τε έαντόν όνομάσας πλουσιω-

τάτους ίερέας προσέ&ετο, ν' χαΐ σ' έπΐ τούτω μυριάδας λαβών.

213 ΙίΙ>. Ι,ΙΧ 28, 1 214 Ιήβ. 1ΛΧ 28, 1—11

12 χατάλνσίν τινα — ρ. 334, 6 η έγω οέ ρΓ&βίβπηίβίΐ 7α

ωά. Ρβίτ. 1 μονον Χιρη., βίνον (ίη πι&ι£. ζη) Ρ Π μεταρν&μήοαι

19 έφαψόμενοι Χίρίι., έφαψάμενοι 21 διοοχονριον, 23 διοσχουρονσ (βίο)

οοά'. Όίοπ. (ΧίρΙι.) 16 ωχοδομήοατο 18 έχεραννώ&η] χεραννοϊς
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ίφ&άρη *? 22 γε] χαΐ 23 διοσχόρους

ετηεηά. 10 ναους Κβίβ1ίβ 15 γε] τε Κβίβ1ίβ 17 μεταρρν&μίοας (ίδρν-

σασθαι) Οάάβγ 21 Διοοχόρειον ΒβΙΛβΓ 23 Διάλιόν τε] Δία τε ΛατυΙ-

λιον Ο&βαηβοιηιβ

βάοο. οα,ηα ΧίρΗ. ωΙΙαίνβ. 3 οτι — νπερεβάλετο ρΓο Βιτέλλαος μεν ονν

ϊχεϊ&εν άρξάμενος πάντας χαΐ μετά τοϋτο τους άλλονς χολαχεία νπερεβάλετο

4 οτι — Γάιος ρΓο Γάιος δε 12 δε ρΓο μεν γαρ 13 ροβί δε οτα. δη

16 ροδί Διος οηι. τον Όλυμπίον 21 ροβί Διοοχονριον Οία. τό έν τ% αγορά

τ# ^Ρωμαία δν 23 ώς ρΓο ως γε χαΐ ροβί όνομάσας οτα. τήν τε Καιαω-

νίαν την γνναϊχα χαΐ τόν Κλανδιον άλλονς τε τοις 24 ροβί τούτω οω.

παρ' εχάοτον

334

ΕχοβΓρΐ& άβ νϊΓίηΐϊΙ>ιι8 βί τίίϋ»

6 χαΐ προσέτι χαΐ αύτός έαντψ ίεράτο, τόν τε Ιππον συνιερέα

άπέφηνεν χαΐ δρνι&ες αύτψ απαλοί τέ τινες χαΐ πολντίμητοι

χα&' έχάστην ήμέραν έ-9νοντο. ταις τε βρονταις έχ μηχανης τινος

άντεβρόντα χαΐ ταις άστραπαις άντήστραπτεν, όπότε τε χεραννός

χαταπέσοι, λί&ον άντηχόντιζεν, έπιλέγων έφ' έχάστψ τό τοΰ'Ομήρου 5

7 "ή μ' άνάειρ' ή έγώ σέ"'. έπειδή τε ή Καισωνία -9υγάτριον μετά

λ' ήμέρας τών γάμων έτεχε, τοΰτό τε αύτό δαιμονίως προσεποι-

εϊτο, σεμνυνόμενος δτι έν τοσαύταις ήμέραις χαΐ πατήρ χαΐ άνήρ

έγεγόνει, χαΐ ΛρουσΙλλαν αύτήν όνομάσας ές τε τό Καπιτώλιον

ανήγαγε χαΐ ές τα τοΰ Λιός γόνατα ώς χαΐ παϊδα αύτοΰ οϋσαν 10

ένέ&ηχε, χαΐ τβ Ά&ηνα' τι&ηνεϊσ&αι παρηγγυησεν.

8 Ούτος οϋν ό &εός χαΐ οϋτος ό Ζεύς (χαΐ γαρ έχαλεϊτο τά τε-

λενταία οϋτως, ώστε χαΐ ές γράμματα φέρεσ&αι) ταντά τε άμα

έπραττε χαΐ χρήματα αΐ'σχιστα χαΐ δεινότατα συνελέγετο. Ινα γάρ

τις τά τε ώνια χαΐ τά χαπηλεϊα τάς τε πόρνας χαΐ τά διχαστήρια, 15

τούς τε χειροτέχνας χαΐ τά άνδράποδα τά μισ&οφοροΰντα τά τε

άλλα τά τοιαντα, έξ ών ούδέν δ τι ούχ ήργυρίζετο, παραλείπη,

9 άλλά τά γε οίχήματα έν αύτψ τψ παλατίψ άποδειχ&έντα, χαΐ τάς

γνναϊχας τάς των πρώτων τούς τε παϊδας τους των σεμνοτάτων,

ονς ές αύτά χα&ίζων ύβριζεν, πάντας άπλώς, τονς μέν έ&ελοντάς 20

τούς δέ χαΐ άχοντας, δπως χαΐ μή δυσχεραίνειν τι νομισ.&ώσιν,

10 πώς άν τις σιωπήσειεν; ού μήν άλλά τούτοις μέν ού σφόδρα τό

πλή&ος ήχ&ετο, άλλά χαι έχαιρον όμοΰ οί τη τε άσελγεία αύτου,

χαΐ δτι ές τε τό χρυσίον χαΐ ές τό άργύριον τό συλλεγόμενον άπ'

11 αύτών έμβάλλων έχάστοτε έαντόν έχαλινδεϊτο. ώς μέντοι χαΐ 25

περί των τελών πιχρώς τινα διανομο&ετήσας ές λεύχωμα αύτά

βραχντάτοις γράμμασιν έσέγραψε χαΐ όφ' ύψηλοΟ τινος άπεχρί-

ρ. 674 να μασεν, δπως ώς ήχιστα άναγιγνώσχοιτο, χάχ τούτον πολλοί τοις
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έπιτιμίοις άγνοονντες τό χεχωλυμένον ή χεχελευσμένον, περιπίπτω-

σιν, ές τε τόν ίππόδρομον εύ&ύς σπουδβ συνέδραμον χαΐ δεινά 30

συνεβόησαν.

ι#ά. Ρ«γ. 1 έαντφ Χίρ1ι., έναντώ 4 άντίατραπτεν 5 άντιχόντιζίν

6 θυγάτριον 7α, &υγάτρια 12 Ζευς] ζ/ 13 ταύτα 7α, ταυ 15 ώνια

να, ωνεια (8. βρϊΓ. βί &οο.) πόρνας Κβίδ&β, ώρναο

οοά. ΙΗοη. (ΧϊρΙι.) 1 τον τϊ] χαΐ τόν *? 4 όπότί τε] χαΐ οπότε (οτπιι

Ζοη.) 11 άνέ&ηχε 18 οίχήματα τά 21 χαΐ μη] μή χαΐ

αηεηά. 8 χαΐ άνήρ χαΐ πατήρ Βοϊδβ. βχ Ρβίτο Ρ»ίΓ. 21 τι] οΙ? ΒβΒ.Β.βΓ

23 οί] τι Κβίβίίβ

εάοα. οΜΗ ΧίρΗ. οοΙΙαίν8. 20 ροβί νβρίζεν οπι. έχχαρπούμενος έπ' αντοϊς

β 0&8810 ϋίοηβ Μο. ΙΛΧ 28, 6 — Ι,Χ 2, 7

335

215. "Οτι ό Κλαύδιος ό έξ Ιδιώτον αύτοχράτωρ έγένετο τήν

μέν ψυχήν ού φανλος, άλλα χαΐ έν παιδεία ήσχητο, ώστε χαΐ συγ-

γράψαι τινά, τό δέ δή σώμα νοσώδης, ώστε χαΐ τβ χεφαλβ χαΐ

τάς χεϊρας ύποτρέμειν. χαΐ διά τοΰτο χαι τψ φρονήματι έσφάλ- 2

5 λετο, χαΐ ού πάντα δσα ές τό συνέδριον έσέφερεν αύτός άνεγίνω-

σχεν, άλλα τψ ταμία, ώς γε πλή&ει, άναλέγεσ&αι έδίδον. δσα

ί' οϋν αύτός άνεγίνωσχε, χα&ήμενος ώς τό πολύ έπελέγετο. χαι ί)

μέντοι χαΐ δίφρψ χαταστέγω πρώτος 'Ρωμαίων έχρήσατο. ού μέν- 4

τοι χαΐ διά ταΰτα οϋτως, δσον ύπό τε τών έξελευ&έρων χαΐ υπό

10 τών γυναιχών αϊς συνήν, έχαχννετο. περιφανέστατα γαρ τών

όμοίων έδουλοχρατήχΗ} τε χαΐ έγυναιχοχρατή&η' άτε γαρ έχ παίδων

έν τε νοσηλεία χαΐ έν φόβψ πολλψ τραφείς, χαΐ διά τοΰτο έπΐ πλεϊον

της άλη&είας εύή&ειαν προσποιησάμενος, δπερ πον χαΐ αύτός

ώμολόγησε, χαΐ πολύν μέν χρόνον τη τή&η Λιβία πολύν δέ χαΐ 5

15 τη μητρί 'Λντωνία τοις τε άπελευ&έροις συνδιαιτη&είς, χαΐ προσ-

έτι χαΐ έν συνουσίαις γυναιχών πλείοσι γενόμενος, ούδέν έλευ&ερο-

πρεπές έχέχτητο, άλλά χαίπερ χαΐ τών 'Ρωμαίων άπάντων χαΐ

τών ύπηχόων αύτών χρατών έδεδούλωτο. έπετί&εντο δ' οϋν αύτψ

§ν τε τοις πότοις μάλιστα χαΐ έν ταις μίξεσι' πάνυ γάρ άπληΌτως 6

20 άμφοτέροις σφίσι προσέχειτο, χαΐ μήν έν τψ χαιρψ τούτω εύαλω·

τότατος. πρός δέ χαΐ δειλίαν εϊχεν, ύφ' ής πολλάχις έχπληττό-

μενος ούδέν τών προσηχόντων έξελογίζετο. χαΐ αντοΰ χαΐ τοΰτο

προσλαμβάνοντες ούχ έλάχιστα χατειργάζοντο. χαΐ έχεϊνον γάρ 7

έχφοβοΰντες έξεχαρποΰντο, χαΐ τοις άλλοις τοσοΰτον δέος ένέβαλλον

20 ώσ&', (ίνα) συλλαβών εϊπω, πολλοί έπΐ δεϊπνον έν τβ αύτη ήμέρα

ύπό τε Κλανδίον χαΐ ύπ' αύτών χαλούμενοι τόν μέν ώς χαΐ χατ'

άλλο τι παρίεντο, πρός δέ έχείνονς έφοίτων.

215 Ιϊη. IX 2, 1 - 3, 1

Generated on 2013-12-15 08:27 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

βχο. 215—223 ρΓαβίβπηίβίΐ 7α

ωά. Ρ«ντ. 14 τη»Γι, ν. &Α ρ. 323, 26 1 8 δ' ονν (βίο) 25 Ίνα οτη.

26 8. τόν μεν — τι Οίβ, ββά &ίίβΓηπι ίηθιιοίπηι 27 παρείεντο

ωά. ΓΗοη. (Μ) 2 ροβί άλλα η&ηβί άεϊ * 7 |ηοη ίΐα Χίρη. Ζοη. Ιο&ηη. Αηί.)

4 ταϊς χερσίν φωνήματι 12 στραφείς * (ηοη ίΐ& Χίρη. Ζοη. .Ιοίηη. Αηί.)

18 ονν ομ. * 20 μην] ην

ετηεηά. 23 χαΐ βχρ. ΒβΙ&βΓ

ΐάο<). 1 ϊηίΐϊιπη βχοβΓρίϊ ραη1ηπι ϊπιππιί8.νίΐ, οί. Ζοη. 11, 8 ρ. 460, 9 Β.:

έγένετο δε την μεν ψυχην ού φανλος 6 ροβί ταμία οπι. την γε πρώτην χαΐ

παρών 8 ροβί έχρήσατο ηοηηη1Ι& . οηι. 13 ροβί αντός οτα. έν τξ βονλξ

23 ροβί έχεϊνόν οηι. τε 26 ροβί τ* οηι. τον

336

ΕχοβΓρία άβ νϊΓίυΐϊΙιηβ βί νίΐϋβ

3 Τοιοντος οϋν δή τις, ώς γε σννελόντι είπεϊν, ών ούχ όλίγα

χαΐ δεόντως έπραττεν, όσάχις έξω τε των προειρημένων πα&ών

έγίγνετο χαΐ έαντοΰ έχράτει.

216. "Οτι δ Κλαύδιος χοινός χαΐ έπιειχής ήν πρός τούς 'Ρω-

μαίονς' χάμνοντας έπεσχέπτετο, χαΐ έορτάζουσί σφισι συνεγίγνετο. 5

2 δημάρχον τέ τινος πληγάς δούλψ αύτοΰ δημοσία δόντος αύτόν

μέν ούδέν χαχόν είργάσατο, τούς δέ νπηρέτας αύτον άφελόμενος

έπειτα χαΐ έχείνους ού πολλψ ύστερον άπέδωχε. δοΰλόν τε έτερον

αύτον, δτι τινά τών έπιφανών νβρισεν, ές τήν άγοράν πέμψας

3 άπεμαστίγωσεν. χαΐ τψ συνεδρίψ αύτός μέν έξανίστατο, εϊ ποτε 10

έπΐ πολύ οί άλλοι έστήχεσαν' χα&ήμενος γάρ νπό της αρρωστίας

πολλάχις άνεγίνωσχέ τινα αίτούμενος. Λονχίω δέ δή Σύλλα χαΐ

ές τό τών στρατηγών βά&ρον, δτι μή δννη&είς ποτε νπό γήρως

έχ της έαντον έδρας έπαχοΰσαί τινα ανέστη, χα&ίζεσ&αι έπε-

τρεψεν. 15

217. "Οτι χαΐ τήν ήμέραν, έν η αύτοχράτωρ άπεδείχ&η, ούδέν

έξαίρετον έπραξεν.

218. Ότί γεννη.&έντος αύτον υίέος, δς τότε μέν Κλαύδιος Τι-

βέριος Γερμανιχός ύστερον δέ χαΐ Βρεττανιχός έπωνομάσ&η, οϋτ

άλλο τι έπιφανές έπραξεν οϋτ' Λϋγουστον αύτόν ή τήν Μεσσαλϊναν 20

Λνγουσταν έπιχλη&ήναι έφήχεν.

219. "Οτι ό Κλαύδιος έτί&ει σννεχώς μονομαχίας άγωνας'

πάνυ γάρ σφισιν έχαιρεν, ώστε χαΐ αίτίαν έπΐ τούτω σχεϊν'

άπώλλυντο δέ &ηρία μέν έλάχιστα άν&ρωποι δέ πολλοί, οί μέν

2 άλλήλοις μαχόμενοι, οί δέ νπ" έχείνων άναλούμενοι. τούς γάρ 25

δούλονς τούς τοις δεσπόταις έπιβουλεύσαντας δεινώς έμίσει τούς

216 Μα. IX 12, 1—3 217 Ιϊο. Ι,Χ 12, 4 ίη. 218 ΙΑΙ. IX 12, 5 βχίΓ.

219 ΙΛΙ>. IX 13-14, 2 ηιβά.
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ωά. Ρειν. 20 μεοοαϊάαν 21 έπιχλη

οοά. ΙΗοη. (Μ) 6. 9 αυτού

επι&ιά. 10 χαι] χάν Ιιβηηο1&νίη8 11 ειατήχεααν 8ίτχτζ

εοίο<}. 4 β. ότι—ιΡωμαίονς ρΓο £ς δε δή τά άλ?.α χοινός χαι έπιειχής προς

αϋτους (8ο. τονς βονλενταςΙ ην 5 ροβί χάμνοντας οπι. τε 11 ροβί γάρ

οτα. ωσπερ είπον 16 ότι — απεδείχ&η ρΓο εν τε τ% ημέρα έν % αίτοχράτωρ

τψ προτέρω ετει άπεδείχ'>η, αντός μεν 18 ότι — νιέος ρΓο (οϋτω . . . έμε-

τρίαζεν) ωοτε γεννηθέντος αντω νίέως 20 ρο8ί τήν οπι. γε 22 ότι —

έτί&ει ρΓο έτί&ει μεν οίν συνεχώς 25 ροβί δε οω. χαι 26 ροβί τοις'

1ρπηβ) οπι. (τ') ιϊπελενθέρους τονς έπί τε τον Ύιβερίον χαϊ έπΊ τον Γαίου

ροβί δεοπόταις οπι. οφών δεινώς έμίσει, φιοά ϋίο ροβί τινων (ρ. 337, 2)

ΙΐϋΟβΐ, ίΓ&ηβροβπίΐ

β Οαβδίο Ρίοηβ 1<ϊΙ>. IX 3, 1 —14, 3.
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τε τήν άλλως σνχοφαντήσαντας ή χαταψευδομαρτνρήσαντάς τινων,

χαΐ αύτων τούς πλείονς οϋτως άνήλισχεν, τούς δέ έτερόν τινα

τρόπον έχόλαζεν, πολλούς δέ χαΐ τοις δεσπόταις αύτοις έπΐ

τιμωρία< παρεδίδον. τοσοΰτον δ' οϋν τό πλή&ος των &νησχόν- 3

5 των έγίγνετο ώστε χαΐ τόν τον Λύγούστον ανδριάντα τόν

έχεϊσε Ιδρυμένον έτέρωσέ ποι μετενεχ&ήναι τον δή μήτε έφοραν

αύτόν τούς φόνονς νομίζεσ&αι μήτε άεΐ χαταχαλύπτεσ&αι. χαΐ

επΐ τούτω γέλωτα ώφλίσχανεν, εί δή δσα μηδέ τόν χαλχόν τόν

άναίσ&ητον όραν δοχεϊν ήξίου, τοντ' αύτός διεπίμπλατο, δτι δια 4

10 μέσον της &έας παρά τόν τον άρίστον χαιρόν χαταχοπτομένους

ήδιστα έ&εώρει, δτι χαΐ λέοντα δεδιδαγμένον άν&ρώπους έα.&ίειν

χαΐ διά τοΰτο τψ πλή&ει άρέσχοντα άποχτείνας, δτι σφίσι χοινώς 5

έν ττ) .&έα σννήν χαΐ παρεϊχεν δσα έβούλοντο.

'Ε9ισ&εις δ' οϋν αίματος χαΐ φόνων άναπίμπλασ&αι προ- 14

15 πετέστερον χαΐ ταις άλλαις σφαγαις έχρήσατο. αΐτιον δέ τούτων

οί Καισάρειοι χαΐ ή Μεσσαλϊνα έγένοντο' όπότε γάρ άποχτεϊναί

τινα έ.&ελήσειαν, έξεφόβονν αύτόν, ό δέ έξαπιναίως χελεύσας τινά 2

έχ τον παραχρήμα άπολέσ&αι, έπειτα άνενεγχών χαΐ άναφρονήσας

έπεζήτει αύτόν, χαΐ μα&ών τό γεγονός έλυπεϊτο.

20 220. "Οτι Γάιος Σιλανόν εύγενέστατον δντα χαΐ τής Ιβηρίας

άρχοντα μεταπεμψάμενος τήν μητέρα οί τήν τής Μεσσαλίνης

συνοιχίσας, χαΐ έν τοις φιλτάτοις χαΐ συγγενεστάτοις χρόνον τινά

220 1Λ\>. ίΧ 14, 3

οοά. Ρβ»Γ. 6 έφοραν] έφ&αραν (8. »*ο.) 8 τοϋτο 16 μεσσαλίνα (βίϊαπι

άβίηοβρβ)

οοά. ΣΗοη. (Μ) 8 μηόε οπι. * 9 όοχεϊν οράν τούτων 15 αΐτιοι δε

τούτον 16 χαισάριοι*

εάοα. 1 η ρΓο τινας η χαΐ 2 ροβί τους οπι. μεν 4 ροβί των οω. έν
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τω χοινψ 6 έχεϊσε ρΓο έν τψ χωρίω έχείνω 8 ροβί έπΐ οπι. μεν 9 οτι

ρΓο το τε γαρ άλλα χαϊ τους 11 οτι χαΐ ρΓο χαίτοι 12 ροβί χαΐ οπι.

πάνυ γε ροβί άποχτείνας οπι. ώς ον προσήχον ον τοιοϋτο τι θ.έαμα 6ράν

'Ρωμαίονς οτι αφίσι χοινώς ρΓο οτι δε δή αφισι χοινώς τε 13 ροβί

έβούλοντο οπι. χαϊ χήρνξι μεν έλάχιατα έχρητο, τα δε δη πλείω ές σανίδας

γράφων διεδήλον, σφόδρα έπ^νεϊτο 16 οί ρΓο ο'ί τε 17 6 δε έξαπιναίως

ρΓο χάχ τούτον πάν&' οσα έβούλοντο ποιεϊν έπετρέποντο. χαϊ πολλάχις γε

έξαπιναίως έχπλαγείς χαΐ 18 ροβί παραχρημα οπι. περιδεοΰς 19 ροβί

επιζητει οπι. τ£ έλνπεϊτο ρΓο έλνπεϊτο τε χαϊ μετεγίγνωαχεν 20 οτι —

όντα ρΓο τ/ρξατο δε των φόνων τούτων άπό Γαίον Άππίον Σιλανον. τοϋτον

γάρ είγενέατατόν τε δντα ροβί Ιβηρίας οπι. τότε 21 την μητέρα ρΓο

ως τι αντού δεόμενος, χαΐ την τε μητέρα 22 χαϊ έν — συγγεν. ρΓο χαϊ αντ6ν

εν τε τοϊς φιλτάτοις χαϊ έν τοϊς αυγγενεατάτοις

Οοηβίαηϋαίίοίιρ ΕιοβΓρίβ II. ί. 22
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τιμήσας, έξαίφνης έσφαξεν, ΰτι τβ Μεσσαλίνη προσέχρουσεν ούχ

έ&ελήσας αύτβ συγγενέσ&αι πορνιχωτάτη χαΐ άσελγεστάτη οϋση.

221. "Οτι ή Μεσσαλϊνα αύτή τε ήσέλγαινεν χαΐ τάς άλλας

γυναϊχας δμοίως άχολασταίνειν ήνάγχαζεν, χαΐ πολλάς γε χαΐ έν

αύτφ τφ παλατίψ, τών άνδρών παρόντων χαΐ όρώντων, μοιχεύεσ- 5

2 &αι έποίει. χαΐ έχείνους μέν χαΐ έφίλει χαΐ ήγάπα, τιμαις τε

χαΐ άρχαις ήγαλλε, τούς δέ μή συγχα&ιέντας σφάς ές τοΰτο χαΐ

έμίσει χαΐ άπώλλυε. χαΐ ταΰτα μέντοι τοιαντά τε δντα χαΐ ανα-

φανδόν οϋτω γιγνόμενα τόν Κλαύδιον έπΐ πλεϊστον έλα&εν

3 έχείνψ τε γαρ &εραπαινίδιά τινα παραχατέχλινε, χαΐ τούς τι δννα- 10

μένονς οί μηνΰσαι τούς μέν εύεργεσίαις τούς δ% χαΐ τιμωρίαις

προχατελάμβανεν, ώσπερ χαΐ Κατώνιον Ιοΰστον, δορυφοριχοϋ

άρχοντα δηλώσαί τι αύτψ περί τούτων έ&ελήσαντα, προδιέφ&ειρεν.

4 τήν τε Ιουλίαν τήν τον Λρούσον τον Τιβερίον παιδός -9υγατέρα,

τοΰ δέ δή Νέρωνος τον Γερμανιχοΰ γυναϊχα, ζηλοτνπήσασα 15

άπέσφαξεν. χαί τις χαΐ τι5ν Ιππέων, ώς χαΐ έπιβουλεύσας τψ

Κλαυδίψ, χατεχρημνίσ&η.

222. "Οτι ή Μεσσαλϊνα άπό τοΰ χαλχοΰ τοΰ συγχωνεν&έντος

4 άνδριάντας τοΰ Μνηστηρος τοΰ δρχηστοΰ έποιήσατο. έπεί γαρ

τψ Γαϊψ ποτέ έχεϊνος έχέχρητο, χάριν τινά αύτφ ταύτην τής πρός 20

έαντήν συνουσίας χατέ.&ετο. σφόδρα γάρ ήρα, χαΐ έπεί γε μηδένα

τρόπον μή&' ύπισχνουμένη τι μήτε έχφοβοΰσα αύτόν συγγενέσ&αι

221 ΙΛΙ>. Ι,Χ 18 222 10». Ι,Χ 22, 3 βχίτ. — 5

οοά. Ρ«γ. 3 αντήι 4 άχολασταίνην 10 &εραπαινίδια Χ^ΙαηάβΓ β

τπ

Χϊρη., &εραπαινϊδι Ρ (&εραπαινίδα ΙΛ) 14 &υγα 16 ι

βοά. ΙΗοη. (ΙΛ>: ΐΛαΓβηΐ. Ι,ΧΧ 10) 4 άχολασταίνειν ομοίως 10 ανμ-

παραχατέχλινε

αηβηά. 8 πάντα τρόπον &ηίβ άπώλλνε βχ Χίρϊ. ϊηββπιίί Βοίββ., άαΙηίο
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αη ηοη Γβοίβ (οω. βίϊαπι ΙΛ) 21 ήρα (αντοϋ) ΚβϊπιαΓα8

ωίοσ. 1 αηίβ έξαίφνης οω. επειτ' ροβί τΰ, οτα. τε 2 ροβί πορνιχ.

οτα. τε 3 οτι ή Μεσσαλϊνα ρΓο Μεσσαλϊνα δε ίν τούτω 7 τονς δε ρΓο

τονς δ' άλλονς τονς 12 ροβί ωαπερ οτα. χαϊ τότε 12 β. δορυφοριχού

άρχοντα ρΓο τοΰ τε δορυφοριχον άρχοντα χαΐ 14 ροβί Λροΰοον οτα. μεν

15 ροβί γυναϊχα οτα. γενομένην ροβί ζηλοτνπήσασα οτα. ωαπερ χαΐ την

Ζτεραν 16 χαί τις χαΐ ρΓο χαί τις έν τούτω 17 &ηίβ χατεχρημνίσ&η

οτα. χατά τοΰ Καπιτωλίον νπό τε των δημάρχων χαΐ τών νπάτων 18 8. οτι

— άνδριάντας ρΓο ... το νόμισμα το χαλχοΐν πάν, οσον τήν είχόνα αϊτον

(Γαίου 8ο.) έντετνπωμένην είχε, συγχωνευθηναι ϊγνωσαν. χαϊ έπράχ&η μεν

τοϋτο, οΰ μέντοι χαϊ ές βέλτιόν τι 6 χαλχός έχώρησεν, αλλ' άνδριάντας άπ'

αύτοΰ ή Μεσσαλϊνα

β 0!&88ιο ϋ1οηβ ΙαΙ>. IX 14, 3—28, 5.
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αύτβ άναπεϊσαι έδύνατο, διελέχ&η τφ άνδρί, άξιοΰσα αύτόν πει-

&αρχεϊν οί άναγχασ&ήναι ώς χαΐ έπ' άλλο τι αύτοΰ δεομένη' χαΐ 5

οντως είπόντος αύτφ Κλανδίον πάν&' δσα άν προστάττηται ύπό

της Μεσσαλίνης ποιεϊν, συνήν αύτβ ώς χαΐ τοΰτο νπ' έχείνον χε-

5 χελευσμένος. τό δ' αύτό τοΰτο χαΐ πρός άλλονς συχνούς έπραττεν

ώς γαρ είδότος τε τοΰ Κλανδίον τα γιγνόμενα χαΐ συγχωροΰντός

οί άχολασταίνειν έμοιχεύετο.

223. "Οτι τοΰ Κλανδίον χαΐ τοΰτο έπτριονν, δτι έντυχόντος τινός

τοις δημάρχοις χατά τοΰ έξελευ&ερώσαντος αύτόν χαΐ ύπηρέτην έπ'

10 αύτόν αίτήσαντος χαΐ λαβόντος, ήγανάχτησε, χαΐ έχεϊνόν τε χαΐ

τούς συνεξετασ&έντας αύτφ έχόλασε, χαΐ άπηγόρευσε μηδέ τοις

οϋτως χατά τών δεσποσάντων αύτών βοη&εϊν, εί δέ μή, στέρεσ.&αι

τοΰ δίχην αύτούς έτέροις λαγχάνειν. δονλεύοντα μέντοι αύτόν τβ 2

γυναιχΐ χαΐ τοις άπελευ&έροις όρώντες ήσχαλλον, άλλως χαΐ έπειδή

15 σπονδάσαντος Κλανδίον Σαβϊνον τόν τών Κελτών άρχοντα έν

μονομαχία τινί &ποχτεϊναι, ή Μεσσαλϊνα έσωσε' χαΐ γαρ έχείνψ

έπλησίαζεν. τοΰτό τε οϋν αύτούς ήνία, χαΐ δτι τόν Μνηστήρα 3

άποσπάσασα άπό τοΰ &εάτρον εϊχε, χαΐ όπότε λόγος τις περί

αύτοΰ δτι μή όρχοιτο γίγνοιτο, .&αΰμά τε ό Κλαύδιος έποιεϊτο

20 χαΐ άπελογίζετο τά τε άλλα χαΐ όμνύς δτι μή σννείη αύτφ.

πιστεύοντες γαρ δντως άγνοεϊν αύτόν τά γιγνόμενα, έλνποΰντο 4

μέν δτι μόνος ούχ έπίσταται τάδε έν τφ βασιλείψ δρώμενα, δσα

τε χαΐ ές τούς πολεμίονς ήδη διεπεφοιτήχει, ού μήν χαΐ έξελέγ-

χειν αύτά ή&ελον, τό μέν τι ταύτην αίδούμενοι, τό δέ χαΐ τον

25 Μνηστήρος φειδόμενοι' δσον γάρ έχείνη διά τό χάλλος, τοσοΰτον 5

τψ δήμψ διά τήν τέχνην ήρεσχεν, δτι οϋτω δεινός σοφιστής έν

223 Ιλ\>. ΕΧ 28

α>ά. Ρβίτ. 4 μεοοαλϊναα 15 οαβίνον 16 μονομάχοι 20 αντήι
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22 βασιλΐί

οοά. ΣΗοη. (Μ) 12 όεσποτενοάντων 18 οηότε γε (γε οω. βϋαπι Χίρίι.)

20 (ΙΛ) άπελογεϊτο 22 ηπιοτατο τά 23 τε οω.

«τηεηά. 11 μηδε] μηδένα, £κ1ιϋίο ροβί αντών (ν8. 12) &ρασυνομένοις νβ1 έπ-

αναατασι Κβίβ&β, μηδένα τοϊς τοιοϋτοις (ρΓο μηδε τοις οντως) Βοίβ8., βίίί αΙϋβΐ

εάοα. 3 ροβί αύτψ ομ. τοΰ 8 οτι — τοϋτο ρΓο ού μην άλλα ταντα μεν

χαϊ πάνυ τοϋ Κλανδίον έπιρνονν, χαϊ ντ) Δία χαϊ £χεινο 11 ροβΐ χαϊ οτα.

-προσέτι χαί 13 ροβί Τ£ οτα. τε 14 ροβί άλλως οτα. τε 15 οπον-

δάααντος — Σαβϊνον ρΓο οπονδασάντων ποτε των τε άλλων χαϊ αΐτοϋ τον

Κλανδίον τον Σαβϊνον άρχοντα ρΓο έ«1 τον Γαίον άρξαντα 18 ροβί

τις οτα. ίν τω όι]μψ 24 ταύτην ρΓο την Μεοααλϊναν 26 οτι οντω ρΓο

οντω γάρ πον

22*
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τβ όρχήσιι ήν, ώστε όμίλον μεγάλη ποτέ σπονος δράμά τι αύτόν

έπιβόητον δρχήσασ&αι δεομένου, παραχνψαί τε έχ της σχηνής

χαΐ είπεϊν δτι' "ού δύναμαι τοντο ποιήσαι' τψ γαρ Όρέστη

6 συγχεχοίμημαι". δ οϋν Κλαύδιος ταΰτα όντως έπραττε, χαΐ

έπειδή πλή&ος διχών άμύ&ητον ήν χαΐ ούχ άπήντων έπ' αύταις 5

έτι προσδοχώντες έλαττώσεσ&αι, προεϊπε δια προγράμματος δτι

χαΐ χατά απόντων αύτών έντός ρ'ητής τινος ήμέρας έρήμην διχά-

σει, χαΐ ένεπέδωσε τοντο.

224. "Οτι χατά τήν όπλομαχίαν πολλοί χαΐ των ξένων άπελεν-

&έρων χαΐ οί αίχμάλωτοι οί Βρεττανοί έμαχέσαντο' χαΐ πολλούς 10

δσους χαΐ έν τούτω (τψ) εϊδει της .&έας άνήλισχε χαΐ έπ' αύτφ

έσεμνύνετο.

225. "Οτι τ) Μεσσαλϊνα ώσπερ ούχ έξαρχΌΰν οί δτι χαΐ

έμοιχεύσατο χαΐ έπορνεύσατο (τα τε γαρ άλλα Ισχυρώς έπραττε,

χαΐ έπ' οίχήματος έστιν δτε έν τψ παλατίψ αύτή τε έχα&έζετο χαΐ 15

τάς άλλας τάς πρώτας έχά&ιζε), χαΐ έπε&ύμησε χαΐ άνδρας, τοΰτο

2 δή τό τον λόγου, πολλούς έχειν. χαΐ σύμπασιν άν τοις χρωμέ-

νοις αύτβ χατά συμβόλαια συνψχησεν, εί μήπερ εύ&ύς έν τψ

πρώτψ φωρα.&εϊσα άπώλετο. τέως μέν γαρ οί Καισάρειοι πάν-

τες ώμολόγονν αύτβ, χαΐ ούδέν δ τι ούχ από χοινής γνώμης 20

έποίονν. έπεί δέ τόν Πολύβιον, χαίτοι χαΐ έχείνψ πλησιάζουσα,

χαΐ διέβαλε χαΐ άπέχτεινεν, ούχέτι αύτβ έπίστενον, χάχ τούτον

3 έρημω&εϊσα της παρ' αύτών εύνοίας έφ&άρη. τόν τε γαρ ΣΙλιον

τόν Γάιον τον Τιβερίον τον σφαγέντος υίόν άνδρα έπεγράψατο,

χαΐ τούς γάμους πολυτελώς είστίασε χαΐ οίχίαν αύτψ' βασιλιχήν 25

έχαρίσατο, πάντα τά τιμιώτατα τών Κλαυδίον χειμηλίων συμφο-

224 Ιλη. Μ 30, 3 225 ΙΑ\>. ΙιΧ 31, 1—5

οοά. Ρατ. 5 ανιαϊς] αντήσ 11 τω οπι., βηρρ1 . Κβίβ1ίβ 22 αντξ να
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βχ Ζοη., αντην 24 τιβερ| νν 25 εστίασε

οοά. ΙΗοη. (ΙΛ) 6 έλαττω&ήοεο&αι 7 έρήμην οπι. 8 τοΰτο] άβδίαϊί

ϋϊοηϊ8 ίβχίπβ ϊηίβ^βΓ 14 έμοιχενετο χαϊ έπορνινετο Χίρη. Ζοη. (ηίο

ΐαηίηπι έμοιχενετο) 16 8. τοΰτο δη τό τον νόμον Χίρη., χατά νόμον Ιοαηη.

Αηΐίοοη. (οπι. Ζοη.) 20 ιάμονόονν Ζοη. (βί ίί» ΒβΜίβΓ βααάβητβ 7α &άη. ρ. 95)

οτηεηά. 5 αντάς Κβίβ1ίβ 6 έ'π] ο" τι Οω»ηηοηηβ 14 αίσχρως ΒβΗίβΓ

16 8. τοίτο δε δη έχ τοΰ νόμον Κβίβ1ίβ

βοΖοο. 1 ροβί ώστε οω. τοΰ 4 6 ρΓο 6 δ' ροβί ταΰτα οπι. τε 5 ροβί

πλή&ος οπι. τε 13 οτι η Μισβαλϊνα ρΓο η Μεσσ. όε (Χίρη.) νβ1 η δε Μεσο.

(Ζοη.) 24 τοΰ Τιβερίον — νίόν ρΓο τόν τον Σιλίον τον νπό Τιβερίον οφα-

γέντος νϊόν (ιΙ& Ζοη.) 25 ροδί τοΰς οπι. τε 26 ροβί τών οπι. τοΰ

β 0&88ίο ϋίοηβ Ιλη. ΙίΧ 28, 5 —32, 1.

341

ρήσασα ές αντήν, χαΐ ϋπατον άπέφηνεν. ταΰτ' οϋν πρότερον μέν 4

χαΐ νπό πάντων των άλλων άχονόμενα χαΐ δρώμενα τόν γοΰν

Κλαύδιον έλάν&ανεν' ώς δ' οϋτός τε ές τά "Ωστια χατέβη, χαΐ

έχείνη έν τβ 'Ρώμη, πρόφασιν ώς χαΐ νοσονσα, ύπελείφ&η, συμ-

5 πόσιόν τέ τι περιβόητον συνεχρότησεν, ένταΰ&α ό Νάρχισσος μο-

νω&έντι τψ Κλαυδίψ μηνύει διά των παλλαχων αύτοΰ πάντα τά

γιγνόμενα. χαΐ έχφοβήσας αύτόν ώς χαΐ της Μεσσαλίνης έχεϊνόν δρ.βπνα

τε άποχτενεϊν χαΐ τόν Σίλιον ές τήν άρχήν άντιχα&ιστάναι μελ-

λούσης, άνέπεισε συλλαβεϊν τινας χαΐ βασανίσαι. άμα τε τοΰτ'

10 έγίγνετο χαΐ αύτός ήπείχ&η, χαΐ ώσπερ εϊχεν έσελ&ών άλλονς τε

πολλούς χαΐ τόν Μνηστήρα έ&ανάτωσεν, αύτήν τε τήν Μεσσαλϊναν

ές τούς τοΰ Άσιατιχοΰ χήπονς, δι' ούσπερ ούχ ήχιστα άπολώλει,

άναχωρήσασαν άπέσφαξεν.

226. "Οτι ό Σιλανός άνήρ άγα&ός ένομίζετο, χαΐ νπό τοΰ

15 Κλανδίον οϋτως έτιμάτο ώστε χαΐ έπινιχίους τιμάς έν παισί λα-

βεϊν, τήν τε &υγατέρα αύτοΰ Όχταβίαν έγγυήσασ&αι, χαΐ πολύ

πρό τοΰ χα&ήχοντος χρόνον έστρατήγησε, τήν τε πανήγυριν τήν

προσήχονσαν αύτψ τοις έχείνον τέλεσιν ποιήσαι, χαΐ έν αύτβ τόν

Κλαύδιον χαΐ αίτήσαί τινα παρ' αύτοΰ ώσπερ τινά στασιάρχην,

20 χαΐ έχβοήσαι πάν&' δσα τούς άλλονς βουλομένονς έώρα.

227. "Οτι ούτω ταις γνναιξίν ό Κλαύδιος έδεδούλωτο ώστ'

άμφοτέρονς τούς γαμβρούς δι' αύτάς άποχτεϊναι.

228. "Οτι ώς άπαξ ή 'Λγριππϊνα έν τψ βασιλείψ έγένετο,

τόν τε Κλαύδιον έσφετερίσατο, δεινοτάτη οϋσα πράγμασι χρή-

25 σ&αι, χαΐ τούς τινα αύτοΰ εϋνοιαν έχοντας τά μεν φόβψ τά δέ

226 ΟΙ>. ΙιΧ 31, 7 227 ΙΆ. Ι, Χ 31, 7 βχίχ. 228 ΠΙ>. Ι.Χ 32, 1. 2

οοά. Ρβίτ. 3 οντάς τε να β Χίρη., ον τότε 5 νάρχησοοσ 17 έστρα-

,π.
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τηγησε (βίο) 23 αγρι (β. βρίΓ.)

ωά. Όίοη. 1 ροβί νπατόν βΑά. αύτνν Ζοη., ηοη Χίρη. 23 η Άγριππινα

βί έν τ. β. ίηνβκο 0Γάίηβ ΧίρΙι. βασιλεία* Χίρ1ι. 24 ροβί δεινοτατη

αάά. πον Χίρη., ηοη Ζοη. χρησασθαι Χίρη. βί ΖοηαΓ&β οοά. Ο

ετηεηά. 12 άπωλώλει Ιι. Όίαίοτί 17 οτρατηγΐ,ααι 7α

εάοα. οντη ΧίρΗ. (βί Ζοη.) ωΙΙαΐνβ 1 ροβί χαϊ οηι. τέλος 3 ροβί Ώοτια

οηι. προς έπίαχεψιν οίτον 5 ροβί οννεχρότησε οηι. χαϊ χώμον ά&ιλγί&τατον

έχώμαοεν 10 ροβί ήπείχθη (ίΐ& Κβίηι&πιβ) αηί ροβί αντος (ίΐ» Βοίββ.) οηι

τ),ν πάλιν, οί. Χίρη. Ζοη. 11 αντήν τε ρΓο χαϊ μετά τοΰτο χαϊ αντην

23 οτι ως ρΓο ώς δ' απαξ (οί. ΧίρΙι.)
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εύεργεσίαις ψχειώσατο. χαΐ τόν Βρεττανιχόν τόν παϊδα αύτον ώς

χαΐ τών τνχόντων τινά τρέφεσ&αι έποίει' ό γάρ έτερος, ό χαΐ τήν

2 τον 'Λσιανοΰ -9υγατέρα έγγνησάμενος, έτε&νήχει. τόν τε Λομίτιον

τότε μεν γαμβρόν τψ Κλαυδίψ άπέδειξεν, υστερον δέ χαΐ έσεποίη-

σεν. έπραξεν δέ ταντα τό μεν τι διά τών άπελευ&έρων άναπεί- δ

σασα τόν Κλαύδιον, τό δέ χαΐ τήν γερουσίαν χαΐ τόν δήμον τονς

τε στρατιώτας έπιτήδειόν τι αεί ποτε ές αύτά συμβοάν πα-

ρασχενάσασα.

229. "Οτι ή Άγριππϊνα τόν υίόν ές τό χράτος έξήσχει χαΐ

παρά τψ Σενέχα έξεπαίδενε, πλοΰτόν τε άμυ&ητον αύτψ σννέλε- 10

γεν, ούδέν ούδέ των σμιχροτάτων έπ' άργυρισμψ παραλείπουσα,

άλλά πάντα χαΐ τόν όπωσοΰν εύποροΰντα .&εραπεύουσα, πολλούς

ρ.678να4 δέ χαΐ διά τοΰτο φονεύονσα. ήδη δέ τινας χαΐ ζηλοτνπήσασα

έφ&ειρε, χαΐ τήν γε Παυλϊναν τήν Λολλίαν, έπειδή τψ Γαϊψ

συνψχήχει, άπέχτεινεν. 15

230. "Οτι ό μέν Νέρων ηϋξετο, Βρεττανιχός δέ οϋτε τινά τι-

μήν οϋτε έπιμέλειαν είχεν, όλλ' ή Άγριππϊνα τούς τε άλλονς

τούς περιέποντας αύτόν τούς μέν έξέβαλε τούς δέ χαΐ άπέχτεινε,

χαΐ τόν Σωσίβιον, ψ ή τε τροφή χαΐ ή παιδεία αύτοΰ προσετέ-

6 ταχτο, χατέσφαξεν ώς χαΐ τψ Νέρωνι έπιβονλεύοντα. χάχ τον- 20

τον παραδοΰσα αύτόν οϊς ή&ελεν, έχάχον δσον έδύνατο, χαΐ οϋτε

τψ πατρί συνεϊναι οϋτε ές τό δημόσιον προίέναι εϊα, άλλ' έν

άδέσμψ τρόπον τινά (φυλαχβ είχεν}.

231. "Οτι τής Άγριππίνης ούδείς τό παράπαν ήπτετο, άλλά

229 ΙΛ1>. Ι,Χ 32, 3. 4 230 ΙΑ\>. IX 32, 5. 6 231 ΙΛ. 33, 1

οοά. Ρ«>. 1 άρεττανιχόν 1 αυμβοάν να, ουμβοονν 9. 17. 24 άγρι

9 νν 12 οποσοΰν (β. βρίτ.) 14 πανλίναν 1β τινα να βχ Ζοη., να

(81ο) Ρ
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οοά. ΙΗοη. 12 όπωσονονν (βίο) Χίρΐι. (οποοονονν Κβίηιαπιβ).

αηεηά. 3 Σψανον 7α αάη. ρ. 96 23 φνλαχξ είχεν &άά. 7α, βίϊαηι φν-

λαχ$ έποιεϊτο βίαΓβ ρβ8Ββ &άη. Βοίββ.

εοίοα. οατη ΣίρΗ. (βί Ζοη.) ω11αίυ,ε. 1 ροβί χαΐ οτα. τέλος (Ζοη.) 11 ονδ'ε

τών σμιχρ. ρΓο οϋτε τών αμιχρ. οϋτε τών ατιμοτατων 12 ροβί πάντα οπι.

μεν 13 διά τοντο ρΓο δι' αντό τοϋτο ροβί α1ίβπιπι χαι οπι. τών έπιφανών

γυναιχών 14 8. ρΓο έπειδη — οννψχήχει Χίρη. ρπιβββί έπειδη έλπίδα τινά ές

την τον Κλανδίον οννοίχησιν έσχήχει (εοχηχεν Ιϊηιϊ, οογγ. ΒβϋίβΓ), ηίππικμιβ ϋϊ-

οηβπι ααοηίβ8β (έπειδη τψ Γαΐψ οννψχήχει (χαΐ) έλπίδα — έσχήχει) ρΓοΙ>&1>ί1 ίΐβΓ

βπβρίωίηΓ Βοίβ8. 16 οτι — Νέρων ρΓο Νέρων μεν ούν (Ζοη.)

β Ο&ββίο ϋίοηβ ΙΛ. 32,1 — ΧΜ 4, 4. 343

τά τε άλλα χαΐ ύπερ αύτόν τόν Κλαύδιον έδύνατο, χαΐ έν χοινψ

τούς βουλομένους ήσπάζετο' χαΐ τοΰτο χαΐ ές τά νπομνήματα

έσεγράφετο.

232. "Οτι ό Νάρχισσος της λίμνης της Φονχιανής συμπεσού-

5 σης αίτίαν έπ' αύτβ μεγάλην έλαβεν' έπεστάτει γάρ τοΰ έργου, χαΐ

έδοξε πολύ έλάττω ών ηλπιζε δαπανήσας είτα έξεπίτηδες τό σύμ-

πτωμα, δπως άνεξέλεγχτον τό χαχούργημα αύτοΰ γένηται, μηχα-

νήσασ&αι.

233. "Οτι ό Σενέχας χαΐ ό Βοΰρρος φρονιμώτατοί τε άμα 3,3 ^^"'^

10 χαΐ δννατώτατοι τών χατά τόν Νέρωνα ανδρών δντες τήν άρχήν 4,1 36, ρ. 420

πάσαν παρέλαβον, χαΐ διψχησαν έφ' δσον ήδννή&ησαν άριστα χαΐ Βοογ

διχαιότατα, ώσ&' νπό πάντων άν&ρώπων όμοίως έπαινε&ήναι.

δ τε γάρ Νέρων οϋτ' άλλως φιλοπραγματίας ήν χαΐ έχαιρεν έν

όαστώνη διάγων, χαΐ διά ταΰτα τβ τε μητρί πρότερον ύπεπεπτώ-

1δ χει [χαΐ πραγματίας ήν χαΐ έχαιρεν], χαΐ τότε ήγάπα δτι αύτός

τε έν ήδοναις ήν χαΐ ή ήγεμονία ούδέν ήττον διήγετο' χαΐ έχεϊνοι 2

συμφρονήσαντες αύτοί μεν πολλά τά μεν μετερρύ&μισαν τών [δέ]

χα&εστηχότων, τά δέ χαι παντελως χατέλυσαν, άλλα τε χαινά προσ-

ενομο&έτησαν, τόν δέ δή Νέρωνα τρυφάν εϊων, δπως διαχορής, ρ. 681 να

20 άνευ μεγάλον τινός τών χοινών πάντων χαχοΰ, ών έπε&ύμει γενό-

μενος μεταβάληται. άμέλει ό Νέρων τά μέν πρώτα άπλώς πως 3

δεϊπνά τε έποίει χαΐ χώμονς έχώμαζεν χαΐ έμέ&υε χαΐ ήρα, έπει-

τα ώς οϋτε έχείνψ τις έπέπληττεν οϋτε τά χοινά χεϊρον παρά

τοΰτο διεχειρίζετο, έπίστενεν δτι χαΐ χαλώ ς αύτά ποιεϊ χαΐ δύνα-

25 ται χαΐ έπΐ πλεϊόν σφισι χρήσ.&αι, χάχ τούτον ταΰτά τε ώς 4

232 Ιϊη. Ι,Χ 33, 6 233 ΙΛη. 1X1 3, 3 — 5, 4

οοά. Ρβντ. 4 νάρ\χιο 9 φρονημώτατοί 14 ράατωνι νπεπεπτώχει

8ΐπγζ, νπεπτώχει 15 χαϊ πραγμ. — ίχαιρεν άβΙ. Vα 17 μετερν&μιοαν

όε άβί. Τα 24 διεχειρήζετο 25 ώς Τα, άιο (βίο)
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οοά. ΙΗοη. 10 χατά] περί βχο. άβ 1β£. Χίρη. ανδρών οω. * Χίρη., ηοη

βχο. άβ 1β£. 11 απασαν Χίρη., ηοη βχο. άβ 1β£. 22 περί χώμονς*

Χίρη. 24 έπίατενοεν Χίρη.

ΐτηαιά. 2 βονλενομένους 7α αάη. ρ. 96 (άώώαί εαΙίαη βονλενοντας: Βοίϊβ.),

8βά ν. ίηίτ» 4 τής λίμνης] της (τάφρον τής άπό τής) ν. ΗβπνβΓάβη, βο1ο^&-

πηπι ο0ΓΠ§;βη8 Φονχίνης νπ1£. 6 ηλπιζε] είλήφει ΒβΙίΙίβΓ ιίυΜίαηίβΓ, έλογί-

ζιτο ΡοΙ&ί, &η έοχήπτετοΐ

εοΙο<). ομμ ΧχρΗ. βοΙΙαίια 1 8. χαϊ έν χοινψ — ήσπάζετο βρίΐοηιαΐοπβ ϋϊ-

οηβηι ίη βΓβνβ οοηίΓ&ηβηίϊβ β88β ρπΛ&ΜΙίΐβΓ βηβρ. Βοίββ.; βχβρβοίββ νπό τών

βονλομένων, οί. ϋίο Ι/νίΙ 12, 2 9 8. ϊηίίϊηπι ωπί&νίΐ, άβίη ροβί όντες ηοη-

ηη11α ρπιβίβπηίβίί, οί. βχο. άβ 1β£. βί ΧίρΙι. 21 ροβί μεταβάληται ραποα οία.,

οί. Χίρη. ροβί άμέλει οια. χαϊ 22 ροβί Ιπειτα οπι. όε
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έχαστα έχφανέστερον χαΐ προπετέστερον πράττειν ήρξατο, χαΐ εί

δή τι ή έχεϊνοι παραινοΰντες ή ή μήτηρ νον&ετοΰσα αύτόν έλεγεν,

παρόντας μέν σφάς ήδεϊτο χαΐ ύπισχνεϊτο μετα&ήσεσ&αι, απελ-

&όντων δέ της τε έπι&υμίας έγίγνετο χαΐ τοις πρός τάναντία αύ-

5 τόν άγουσιν, άτε χαΐ έπΐ πρανές έλχουσιν, έπεί&ετο. χαΐ μετά 5

τοΰτο τά μέν χαταφρονήσας, οιά πον σννεχως παρά το>ν συνόν.

των άχοϋων "ού δέ τούτων άνέχη; σύ δέ τούτονς φοββ; ούχ οι-

σ&α δτι Καϊσαρ εΙ χαΐ σύ έχείνων έξονσίαν, άλλ' ούχ έχεϊνοι σον

έχουσι;" τά δέ χαΐ φιλονειχων μήτε της μητρός ώς χαΐ χρείττο-

νος έλαττοΰσ&αι μήτε τοΰ Σενέχον τοΰ τε Βούρρον ώς χαΐ φρο- 10

5 νιμωτέρων ήττάσ&αι, τέλος άπηρυ&ρίασε, χαΐ πάντα τά παραγ-

γέλματα αύτων συγχέας χαΐ χαταπατήσας πρός τόν Γάιον έτεινεν.

ώς ό' άπαξ ζηλώσαι αύτόν έπε&υμησε, χαΐ ύπερεβάλετο, νομίζων

της αύτοχράτορος χαΐ τοΰτ' ίσχύος έργον εϊναι, τό μηδέ έν τοις

2 χαχίστοις μηδενός ύστερίζειν. έπαινούμενος δέ έπΐ τούτοις νπό 15

τοΰ δμίλου, χαΐ πολλά νπ αύτοΰ χαΐ ήδέα άχούων, ούδ' έαντοΰ

έφείσατο, άλλά τό μέν πρωτον οϊχοι χαΐ παρά τοις συνοΰσίν οί

έχειρούργησεν αύτά, έπειτα χαΐ έδημοσίευσεν, ώστε πολλήν μέν

αίσχύνην παντί τψ 'Ρωμαίων γένει προσ&εϊναι, πολλά δέ χαΐ

3 δεινά αύτούς έργάσασ&αι. χαΐ γάρ βίαι χαΐ ύβρεις άρπαγαί τε 20

χαΐ φόνοι χαΐ νπ αύτοΰ έχείνον χαΐ νπό των αεί τι παρ' αύτψ

δνναμένων άμύ&ητοι έγίγνοντο. χαΐ δ δή πάντως έξ ανάγχης

πάσι τοις τοιούτοις έπεται, χρήματα πολλά μέν άδίχως έπορί-

682 να ζετο, πολλά δέ βιαίως ήρπάζετο. ήν μέν γάρ ούδ' άλλως μι-

4 χρόφρων τεχμήριον δέ δτι έδιπλασίασε τό αργύριον τάς διαχοσίας 25

ν' μυριάδας.

234. "Οτι ό αύτός έχ τοΰ πλή.&ονς τών δαπανωμένων ταχύ

μέν τούς έν τω βασιλιχψ .&ησανρούς έξήντλησε, ταχύ δέ πόρων
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234 Γ.Π>. Ι,ΧΙ 5, 5. 6

25 β. τεχμηριον — μνριάδας ρπιβΐβΓππβίΐ; να

οοά. Ρύτ. 1 παρενοίντεσ 16 ονδεαντον (β. &οα)

οοά. ΣΗοη. (ΧίρΙι.) 14 αντοχρατοριχής 23 8. χρήματα — ηρπάζετο] πολλά

μέι' ώς είχός χρήματα άνηλίσχετο, πολλά δε άδίχως έπορίζετο, πολλα δε βιαίως

ηρπάζετο ΧίρΙι., ςητίβ ςηωί ϋίοηβα θεθίΐ Βοίββ., 8αηβ ώς είχος &1ηιηιί&Γβ &ι!-

ηοίαηβ; νβΓΙ>& βχοβΓρΐί ρΓ&βΐηΙίΐ ϋϊηάοΓί 24 άλλως] όλως*

εηιεηά. 24 (χαΐ) βιαίως? Βοίββ.

εάο<}. οητη ΧίρΗ. οοΙΊαΐηβ 25 β. δτι — μνριάδας] ηατταίίοηβπι ίη Ιπ'βνβ οοη.

ίι&χίΐ 27 ότι 6 αντός &Αά.

β Ο&88ίο ϋίοηβ Ιλβ. Ι,ΧΙ 4, 4—8, 1.

34δ

χαινών έδεή&η, χαΐ τέλη τε ούχ εί&ισμένα έξελέγετο χαΐ αΐ ούσίαι

τών έχόντων τι έπολνπραγμονοΰντο, χαΐ οί μέν έχείνας έξ έπηρεί-

ας άπέβαλλον, οί δέ χαΐ αύτοί προσαπώϊλνντο. χαΐ οϋτω χαΐ 6

άλλονς, εί χαΐ μηδέν μέγα έχέχτηντο, άλλ' άρετήν γέ τινα ή χαΐ

5 γένος είχον, ύποπτεύων άχ&εσ&αί οί χαΐ έμίσει χαΐ διέφ&ειρε.

235. "Οτι ή Λγριππϊνα οϋτω χαΐ τά μέγιστα πράττειν

έπεχείρει ώστε Μάρχον Ίούνιον Σιλανόν άπέχτεινε, πέμψασα αύ-

τψ τον φαρμάχον ψ τον άνδρα έδεδολοφονήχει.

236. "Οτι ήρχε της Ασίας Σιλανός, χαΐ ήν ούδέ έν τοις ή&εσι

10 τον γένονς ένδεέστερος. όφ' ούπερ χαΐ τά μάλιστα έλεγεν αύτόν

έπιχ9τιναι*, ίνα μή χαΐ τοΰ Νέρωνος οϋτω ζώντος προχρι&είη.

χαΐ μέντοι χαΐ έχαπήλευσε 7χάντα, χαΐ έχ τών βραχντάτων τών τε

αίσχίστων ήργυρολόγει.

237. "Οτι Λαιλιανός δ αποσταλείς ές τήν Άρμενίαν άντί τοΰ

15 Πωλίωνος τήν τών ννχτοφυλάχων άρχήν προσετέταχτο, χαΐ ήν

ούδέν τοΰ Πωλίωνος βελτίων, άλλα χαΐ δσψ τβ άξιώσει αύτοΰ

προεϊχε, τόσψ χαΐ άτΐληστότερος έπΐ τοις χέρδεσιν έπεφύχει.

238. "Οτι τοΰ Βρεττανιχοΰ τελεντήσαντος οϋ&' ύ Σενέχας χαΐ ό

Βοΰρρος έπιμέλειάν τινα άχριβή τών χοινών έποιοΰντο) άλλ' ήγάπων

20 εί χαΐ μετρίως πως διάγοντες αύτά περισω&εϊεν, χαΐ έχ τούτον ό

Νέρων λαμπρώς ήδη πάντων ών ή&ελεν έπ άδείας ένεπίμπλατο.

χαΐ οϋτω γαρ έχφρονεϊν άντιχρυς ήρξατο ώστε χαΐ Άντώνιόν τινα 6

Ιππέα αύτίχα ώς χαΐ φαρμαχέα χολάσαι, χαΐ προσέτι χαΐ τά φάρ-

μαχα δημοσία χαταφλέξαι' αύτός μέν γαρ χαΐ έπΐ τούτω χαΐ έπΐ

25 τψ δια&ήχας τινάς χαχονργήσασί τισιν έπεξελ&εϊν έσεμνύνετο, τοις ρ. 685 να

ό'έ δή άλλοις γέλωτα ίσχυρόν παρέσχεν, δτι τά έαντοΰ έργα δι'

έτέρων έχόλασεν. χαΐ πολλά μέν οΐχοι τΐολλά δέ χαΐ έν τβ πόλεις 8

νύχτωρ χαΐ με&' ήμέραν, έπιχρνπτόμενός πη ήσέλγαινεν, χαΐ ές τε
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χαπηλεϊα έσήει, χαΐ πανταχόσε ώς χαΐ Ιδιώτης έπλανάτο. πληγαί

235 ΙΛ. 1X1 6, 4 236 ΙΛ1>. 1X1 6, 5 237 Ιίη. 1X1 6, 6 238 1ί1>.

1X1 7, 5 — 8, 4

οοά. Ρβϊτ. 3 προσαπόλλνντο 5 γένος Τα, γίι ονα 6 αγρι 7 έπεχείρει,

8βά αΙΐείΌπι ει ϊ. γ. 9 οίόε ίν Τα, ονδε έν 18 αενέγχασ Τα. 1., οβΐβΓοςπϊη σενέχαα

21 ένεπΙμπλα\το, 86ά επ ϊ. γ. 25 χαχουργήσασι 7α, χαχονργήααντι

οοά. Ώίοη. 27 τξ άνω πάλει* Χίρ1ι. (ηηάβ τξ άλλ% πόλειΐ Βοίβ8., 1πι8ΐΓ&)

ετηεηά. 108. αντον έπιχ&ηναι] αύτόν έπιχτεϊΐαι (βίο) 7α, (άποχτεϊναι) αντόν

έπειχ&ήναι Κβίβ1ίβ 18 οί#'] οΐχϊ&' ΒβΙίΙίβΓ 22 χαϊ ο'ντω γαρ] χαϊ νβ1 γαρ

ιΙβ1. Κβίώβ, ν. ϊηίΓ&

ΐάοα. 22 χαϊ ο'ντω γαρ] ςηαβάαπι ϊίο οηπββα ββββ ρηί&ί Βοίβ8.

346

τε έχ τούτων χαΐ ύβρεις συχναΐ έγίγνοντο, ώστε χαΐ μέχρι τών

2 &εάτρων τό δεινόν προχωρήσαι. οί γάρ τοι περί τήν όρχήστραν

χαΐ περί τούς ίππονς έχοντες οϋτε τών στρατηγών οϋτε τών

νπάτων έφρόντιζον, άλλ' αύτοί τε έστασίαζον χαΐ τούς άλλονς

προσεπεσπώντο, ούχ δτι χωλύοντός σφας τοΰ Νέρωνος, δσα άπό 5

βοής, άλλά χαΐ προσεχταράσσοντος' χαΐ γάρ έχαιρε τοις δρωμέ-

νοις, έν τε φορείψ τινί λά&ρα ές τά &έατρα έσχομιζόμενος, χάχ

3 τοΰ άφανοΰς τοις άλλοις έφορών τά γιγνόμενα. άμέλει χαΐ τούς

στρατιώτας τούς άεί ποτε ταις τοΰ δήμον σννόδοις παρεϊναι εί-

ω&ότας άπηγόρευσε μή φοιταν ές αύτάς, πρόφασιν μεν ώς χαΐ 10

τά στρατιωτιχά αύτούς μόνα διά χειρός ποιεϊσ&αι δέον, τό ιΓ

άλη&ές Ιν' δτι πλείστη τοις τι βονλομένοις ταράσσειν έξονσία

4 εϊη. τβ ^ αύτβ σχήψει χαΐ πρός τήν μητέρα έχρήσατο' ούδέ γάρ

ούδέ έχείνη συνεϊναι στρατιώτην τινά έπέΐρεπε, λέγων μηδένα

άλλον ύπ' αύτων πλήν τοΰ αύτοχράτορος φρονρεϊσ&αι χρήναι. χαΐ 15

τοΰτό γε χαΐ ές τούς πολλούς τήν έχ&ραν αύτός έξέφηνεν.

239. "Οτι ό Νέρων ό χίναιδος χαΐ χατάπτνστος χρύφα νύχ-

τωρ έχώμαζεν χαΐ χατά πάσαν τήν πόλιν, ύβρίζων ές τάς γνναϊχας

χαΐ άσελγαίνων ές τά μειράχια, άποδύων τους άπαντώντας, παίων,

τιτρώσχων, φονεύων. χαΐ έδόχει μέν πως λαν&άνειν (χαΐ γάρ έσ- 20

-9-ησι ποιχίλαις χαΐ χόμαις περι.&έτοις άλλοτε άλλαις έχρήτο),

ήλέγχετο δέ έχ τής άχολον&ίας χαΐ έχ των έργων' ούδεις γάρ άν

3 τοσαντα χαΐ τηλιχαΰτα άδεώς οΰτω ποιήσαι έτόλμησεν. ούδέ γάρ

ούδ' οϊχοι μένειν άσφαλές ονδέν έγίγνετο, άλλά χαΐ ές έργαστήρια

χαΐ ές οίχίας έσεπήδα. Ιούλιος οϋν τις Μοντανός βονλεντής, 25

άγαναχτήσας ύπέρ τής γνναιχός, προσέπεσέ τε αύτψ χαΐ πληγάς

πολλάς ένεφόρησεν, ώσ&' (ύπό τών) ύπωπίων συχναις αύτόν

239 ΙΛ. ΙΧΙ 9, 2 — 4

βχο. 239 ρΓϋβΐβπηίβίΐ Ρα
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ΐ,

οοά. Ρβίτ. 3 στρατηγών Μαθνϊ^, ατρα Ρ, στρατιωτών να 16 τοντογε

(βίο) 27 νπό τών οοά. (Ιιαββΐ Χίρη.)

ωά. ΣΗοη. 18 χαΐ οω. Χ1ρΙι.<Ιοαηη. Αηί. 19 χαι οία.* Χίρη., ηοη .Το»ηη.

Αηί. ροβί άποδύων &άά. τε .Γοαηη. Αηΐ, ηοη Χίρη. 21 άλλαις] άλλως*

Χίρη. 22 ροβί έχ &σ\ά. τε Χίρη. 24 ονδεν] ονίενΐ Χίρη. 25 ές οω. * '<

Χίρη. 27 νπωπτίων* ΧίρΙι.

ετηετιά. 5 οσον Κβίηιαπιβ, (ονά') όσον Κβίβ1ίβ 16 τούτω γι ΒβΙΛβΓ

ρΓβββπηίβ Κβίηι£ϋΌ αντον Βοίβ8. (ββιτ&ίο τοΰτό γε)

εβΙοα. ο«ί»ί ΧίρΗ. οοΙΙαίΜ» 17 οτι — χατάπτ. &άά., ροβί χρύφα ομ. οί.

Χίρη. 22 ροΒί ρπηβ έχ οτα. τε

β Οωβίο ϋίοηβ Ιλη. ΙίΧΙ 8,1 — 10, 3.

347

ήμέραις χρυφ&ήναι. χαΐ έπα&εν έπΐ τούτω δεινό ν ούδέν (έχ γαρ 4

συντυχίας άλλως ύβρίσ&αι νομίσας ούδεμίαν όργήν έποιεϊτο), εί

μή έπέστειλεν αύτψ συγγνώμην αίτούμενος. [όρ(δν δέ ταντα δ δο-

ρυφόρος]

5 239 Α. "Οτι δ Σενέχας αίτίαν έσχεν χαΐ ένεχλή&η άλλα τε

χαΐ δτι τβ Άγριππίνη συνεγίγνετο' ού γάρ άπέχρησεν αύτψ τήν

Ιουλίαν μοιχεΰσαι, ούδέ βελτίων έχ της φυγής έγένετο, άλλα χαΐ

τβ Άγριππίνη τοιαύτη τε οϋση χαΐ τοιοντον υίόν έχούση έπλησία-

ζεν. ού μόνον δέ έν τοντψ άλλά χαΐ έν άλλοις χαΐ πάντα τά 2

10 έναντιώτατα οίς έφιλοσόφει ποιων ήλέγχ&η. χαΐ γάρ τυραννίδος

χατηγορών τυραννοδιδάσχαλος έγένετο, χαΐ των σννόντων τοις δν-

νάσταις χατατρέχων ούχ άφίστατο τοΰ παλατίον, τούς τε χολα-

χεύοντάς τινα διαβάλλων αύτός οΰτω τήν Μεσσαλϊναν χαΐ τούς

τον Κλανδίον έξελευ&έρους έ&ώπευσεν ώστε χαΐ βιβλίον σφίσιν

15 έχ τής νήσον πέμψαι έπαίνονς αύτών έχον, δ μετά ταΰτα νπ' ρ' 686 να

αίσχύνης άπήλειψεν. τοις τε πλουσίοις έγχαλών ούσίαν έπτα- 3

/.ισχιλίων χαΐ φ' μνριάδων έχτήσατο, χαΐ τάς πολντελείας τών

άλλων αίτιώμενος πενταχοσίονς τρίποδας χεδρίον ξύλον έλεφαν-

τόποδας ΐσονς χαι όμοίονς εϊχε, χαΐ έπ' αύτών είστία. ταντα δη-

239 Α ΙΑ\>. ΙιΧΙ 10, 1 — 6

ωά. Ρβί>. 3 ορών — Δορνφόρος άβίβνί, ν. ίηίπι 3 8. δορνφόροσ ότι

οοηίίηυ»ί& ϊη Ρ, ββά Γβοίβ νϊάβΐηΓ βίαίπβΓβ Βοίββ. &Ι> οτι ηονηπι ϊηοηο&Γβ βχ-

οβΓρΐϋπι (οί. ϊη£Γ&), ςηοά, ηβ ηηπιβΓοβ &ο βο οοηβίϊίπΐο8 ΐηΓίηΓβπι, ηηπιβΓο 239 Α

ίηβί£ηίνϊ 6 αντί να, αντηι (β. »οο.)

ωά. Όίοη. (Χίρίι.) 5 άλλά τα (πηάβ άλλ' άττα Κ. δίβρηαηηδ) 9 ό'ε

χαι* χαΐ (&ηίβ πάντα) οω.* 11 έγίνετο 14 έ&ώπενεν 16 πλον-

τοϊοιν*'1 18 χεδρίνον 19 εϊοτιάτο *

ετηεηά. 1 ροβί ϊπα&εν &άά. άν (ρΓο ςηο ονν Χίρη. οοά. V, Ιϋί. */» βΓω. Ο)
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Βοι88. ρπιββηηίβ Κβίβίαο 18 χιτρίνον Οϊαοοοηϊηβ

εοίοα. αα» ΧίρΗ. ωΙΙαίνβ. 1 β. έχ γαρ συντ. ρΓο 6 γάρ Νέρων ίχ ονντ., οί.

Χίρη. 3 βηβρίοοΓ ίη νοοβ αίτονμενος (ροβί αηαπι Χίρη. ϋίοηβπι ίρβίβ νβΓΟϊβ

πί τϊάβίπΓ ΓβίβΓβηβ ϊΐα ρβΓ^ίΐ: ώς γάρ άναγνους 6 Νέρων τά γράμματα ϊ"φη

"ονχοϋν ζόει Νέρωνα τνπτων", αντόν χατεχρησατο) ββ1β^απι βυίΐ&πι ίηίβββ,

βοίο&αήηηι αηίβπι νβιΊ>& ορών — Δορυφόρος ηββοίο ςηο βιτοΓβ Μο βηηίηηώββ,

ςηο α^ηίΐο βηπι ηοη ηΙίΓ& ρβΓ^βηίβπι αά ηον&ηι ίτ8ηβίβ8β βο1ο^αζη. Α#ϊ άβ

ϋοι^ρηοΓο Νβτοηί & ΙΠιβΙΙίβ (οί. ϋίο 1X1 5, 4) ρπΛ&ηϊΙϋβΓ βηβρ' Βοίβ8. (^ποά

τ

Ιιίο 1η ηιΜ£. Ρ1 &Αάϋ ζΗ (ί. β: ζΐί'τβί), ϊ ά & βοπίκι τβ1 Ιβοίοκ ςηοά&πι, ηοη

βο1β^αήο ρτοίβοίηηι νϊάβίαΓ 5 οτι — ένεχλή&η] ρΓο ηίβ ένεχλή&η δε χαΐ 6

Σενέχας Χίρη. 19 ταντα δηλοϊ ρΓο τοϋτο γάρ εΙπών χαΐ τάλλα τά αχό-

λονθα αντψ δεδήλωχα

348

ΕχοβΓρΐα άβ νϊΓίηίίΙ>υβ βί τίΐϋβ

λοι τάς τε άσελγείας, άς πράττων γάμον τε έπιφανέστατον

4 έγημε χαΐ μειραχίοις έξώροις έχαιρεν, χαΐ τοΰτο χαΐ τόν Νέρωνα

ποιεϊν έδίδαξεν, χαίπερ τοσαύτη πρόσ&εν αύστηρότητι τών τρό-

πων χρώμενος ώστε χαΐ αίτήσασ&αι παρ' αύτοΰ μήτε φιλεϊν

5 αύτόν μήτε συσσιτεϊν αύτψ. χαΐ τούτον μέν χαΐ πρόφασίν τινα 5

έσχεν, Ινα ήδη χαΐ φιλοσοφεϊν έπΐ σχολής δύνηται, μηδέν νπό

των δείπνων αύτοΰ έμποδιζόμενος, τό δέ δή τοΰ φιλήματος ούχ

έχω συννοήσαι διότι έξέστη' δ γάρ τοι χαΐ μόνον άν τις ύποπτεύ-

σειεν, δτι ούχ ή&ελε τοιοντο στόμα φιλεϊν, έλέγχεται έχ των

6 παιδιχων αύτοΰ ψεΰδος όν. έχ τε οϋν τούτων χαΐ έχ της μοιχείας 10

έγχλη&είς τινα τότε μεν αύτός μηδέ χατηγορη&είς άφεί&η χα)

τόν Πάλλαντα τόν τε Βοΰρρον έξητήσατο, ύστερον δέ ού χαλώς

άπήλλαξεν.

240. "Οτι ό Νέρων, οία άλη&ές μέν μηδέν τΐαρά μηδενός

άχούο>ν, πάντας δέ έπαινοΰντας τά πεπραγμένα όρών, λαν&άνειν 15

τε έφ' οίς έδεδράχει ή χαΐ όρ&ώς αύτά πεποιηχέναι ένόμισε, χάχ

τούτον πολύ χείρων χαΐ ές τά άλλα έγένετο. πάντα τε γάρ δσα

έξήν αύτψ ποιεϊν, χαΐ χαλά ήγεϊτο είναι, χαΐ τοις φόβψ τι ή χο·

λαχεία αύτοΰ λέγουσιν ώς χαΐ πάνυ άλη&εύουσι προσεϊχεν. τέως

μέν γάρ φόβοις χαΐ &ορυβοις συνείχετο' έπεί δ' οί πρέσβεις 20

πολλά (χαϊ) χεχαρισμένα αύτψ είπον, άνε&άρσησε.

241. "Οτι χαΐ τήν Λομιτίαν τήν τη&ίδα, ην χαΐ αύτήν ώς

μητέρα τιμάν έλεγεν, έπαπέχτεινε φαρμάχψ, ούδ' άνέμεινεν όλί-

γας ήμέρας Ιν' άλλως ύπό τον γήρως άπο&άνη, άλλ' έπε9-ύμησε

2 χαΐ έχείνην άπολέσαι. χαΐ έσπευσέ γε τοΰτο ποιήσαι διά τά χτή- 25

ρ. 689 να ματα αύτής τά έν Βαίαις χαΐ έν τη 'Ραβεννίδι όντα, έν οίς χαι

240 Ιά1>. Ι,ΧΙ 11, 1 (ρ. 36 Βοίββ.) 241 ΙΛΙ>. 1.ΧΙ 17, 1-2 ωβά.

ωά. Ράτ. 12 οΰ χαλώς να, ού\χάλλωσ, ββά ον ϊ. γ. 21 (χαι) &άά. ΒβΙίΙίβΓ

Generated on 2013-12-15 10:02 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

α>ά. ΙΗοη. (ΧίρΙι.) 3 των οτα* 26 χαϊ έν τξ 'Ραβιννίδι] τξ τε 'Ραβενίδι

&αλάσοί/ * (θαλασσ% αάάϋατηβηίνηι νϋεϊπτ ΧίρΜΙϊηί ηίεί /Ότΐε έπΐ τ% θαλάσ&$

ΗαΙηίΐ ΙΗο: Βοίβ8.)

ετηβηά. 1 8. ροβί ας Ιαοηη&πι βί&ίηίί Ρο1βΐί, ροβί πράττων Βοίββέβ, ροβί

ίχαιρεν Γίοηίβ βχβηιρΙ&Γϊα ηιΜίοα ίηίβββ ρηίαί Βοίβ8., &1ϊς[ιιΜ βαηβ άββίιίεπιπ

πιαηϊίββίπιη 6 {[δη] δη Κβί&β 10 ψινδες Κβίπί&Γηβ 11 αϊτός (τε)

ΒβΙΛβΓ 19 αντω 7α ηι^Ιβ

βάοα. αιητ ΧίρΗ. ωΙΙαΐνβ. 19 προοεϊχιν] ροβί Ιιοο ς[η»βά&πι οπιϊδβ& ββββ νβ1

ηοταπι ίΓβ^πιβηίτπη Ιιίο ίηοίρβΓβ ρπίηί Κβϊπιαπι8; ϋ1αά ρπΛ&ΜΙβ νϊάβίιιΓ 26 Βαϊ-

αις ρΓο ταϊς Βαίαις

β Οαββίο ϋίοηβ Ιλη. ΙΧΙ 10, 3 — ΙιΧΗ 19, 3.

349

ήβητήρια μεγαλοπρεπή χατεσχεύασεν, τοΰτ' έστιν έστιατήρια χαΐ

χαταλύσεις.

242. "Οτι ό Νέρων βραχύ χαΐ μέλαν, ως γε χαΐ παραδέδοται,

φώνημα είχεν.

δ 243. "Οτι ό Νέρων τόν στέφανον τών χι&αρψδών άνιχεί

έλαβε, πάντων ώς χαΐ αναξίων της νίχης έχβλη.&έντων, χαΐ εύ&ύς

ρ.ς αύτό τό γυμνάσιον έν τ$ στολβ σφων έσεγράφη. χάχ τούτον

χαΐ οί άλλοι στέφανοι οί της χι&αρψδίας έξ απάντων τών αγώνων

ώς χαΐ μόνψ άξιονίχψ έπέμποντο. ταΰτα έπαίζετο έν 'Ρώμη.

10 244. "Οτι δ Τιγελλϊνος διεδέξατο τόν Βοΰρρον, άσελγεία χαΐ

μιαιφονία πάντας τούς χα&' αντόν άν&ρώπους ύπεράρας. τόν τε

Νέρωνα άπ' αύτων προσεποιήσατο, χαΐ τόν σννάρχοντα 'Ρονφον

,ταρ' ούδέν έτί&ετο.

245. "Οτι ό Νέρων γέλωτα χαΐ σχώμματα τά των συγγενών

15 Υ.αχά έποιεϊτο.

246. "Οτι έχ τών σνναχ&έντων ές τό "Λντιον πολλών άπολο-

μένων ό Νέρων έν έορτής μέρει τοΰτο έποιεϊτο.

247. "Οτι ό Κουρβούλων δμοια τοις 'πρώτοις 'Ρωμαίων, ούχ

δτι τφ γένει λαμπρός ή τφ σώματι ίσχυρός, άλλά χαΐ τβ ψυχ^

20 άρτίφρων ήν, χαΐ πολύ μέν τό άνδρεϊον πολύ δέ χαΐ τό δίχαιον

τό τε πιστόν ές πάντας χαΐ τούς οίχείους χαΐ τούς πολεμίονς

είχεν. ύφ' οϋπερ χαΐ ό Νέρων έπΐ τόν πόλεμον αύτόν άν&' έαν- 9

τοΰ απέστειλε, χαΐ δύναμιν αύτφ δσην ούδενι άλλψ έπέτρεψε,

πιστεύσας όμοίως χαΐ τούς βαρβάρονς αύτόν χατεργάσασ&αι χαΐ

242 ΙλΙ>. Ι,ΧΙ 20, 2 243 Ιλη. Ι,ΧΙ 21, 2 244 ΙΑ\>. Ι,ΧΙ Ι 13, 3

245 ΙΛ\>. 1X11 14, 1 246 ΙΛ1>. £,Χ II 15, 7 (ρ. 53 Βοίβ8.) 247 ΙΛΙ>. 1ΧI

I

19, 2 — 4
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βχο. 242 ρί'αβίβπηίβίΐ 7α

ωά. Ρβ»Γ. 9 έπέμποντο 7α βχ Χίρ1ι., έπέμποτο (βίο)

οοά. ΙΗοη. (Χίρίι.) 1 ηβητήρια] νιχητήρια * 3 χαϊ ή1ίεππη οπι. 6 έχ-

χλη&έντων* 23 όσον άλλψ οϊόένι*

εηβηά. 1 ένηβητήρια Κβίβ1ίβ οοϋ. Ηβτοθ. 2, 133 24 χατεργάσεο&αι

Κ. 8ύβρ1χαηυβ (χατεργάαασ&αι βϋαηι Χίρη.)

ΐάοα. αιΠΛ ΧϊρΗ. οοΙΙαία8. 1 ροβί ηβητ. οίο. εν&ΰς 1 8. τοϋτ' — χαταλν-

αεις, ςη&β οπι. Χίρη. βί ϊηάπχίί ϊαπι 7α, αβ βρίΐοπι&ίοΓβ ρΓοίβοΐα ββββ ρι.οβ&νίΐ

Βοίβ8., οππι ΤΆο, Ιίοβΐ ίοπηαίει τοϋτ' ϊστι ώ βο ηοη γη,το βίΐ η8ΠΓραί;&, ηοη ΐ&ηιβη

έστιατήρια άίχίβββί οππι ροβίβήοπβπβ, 8βά εστιατόρια, οί. ΙιΧΙΙ 15, 2 3 β. ότι

6 Νέρων ρΓο χαίτοι χαϊ βί είχεν ρΓο 'ε'χων 5 ότι — χι&αρ. ρΓο τον μέντοι

οτέφανον τόν των χι&αρ. 8 ροβί άλλοι οω. αϋτψ 9 ταϋτα—ιΡώμ%

ρΓο ώ δ'ε ταϋτα έν τξ 'Ραίμρ έπαίζετο 14 ότι — γέλωτα ρτο ό δε δη

Νέρων χαϊ γέλωτα 18 οτι — όμοια ρΓο ομοια γαρ δη

350 ΕχοβΓρίΑ άβ νίίΐπϋηηβ βί νίΐϋβ

αύτφ μή έπαναστήσεσ&αι. χαΐ ό μεν ούδέτερον αύτών έψεύσ&η,

τούς μέντοι άλλονς άν&ρώπονς χα#' έν τοΰτο μόνον ό Κονρβον-

4 λων έλύπησεν, δτι τήν πρός τόν Νέρωνα πίστιν έτήρησεν' οΰτω

γαρ αύτόν αύτοχράτορα άντ' έχείνον λαβεϊν ή&ελον ώστε χαΐ χα-

χόν τό μέρος τοΰτο γενέσ&αι μόνον ήξίονν. τοιοΰτος ό Κουρβού- 5

λων ήν χαΐ δι αύτά ταντα άπώλετο.

248. "Οτι ό Κονρβούλων, χαίτοι χαΐ Ισχύν μεγάλην χαΐ δό-

ξαν ούχ έλαχίστην έχων, χαΐ δννη&είς άν ρ'^στα χαΐ αύτοχράτωρ

ρ. 690 να (χ«ί τών άν&ρώπων τφ Νέρωνι δεινώς άχ&ομένων χαΐ έχεϊνον ές

πάντα δή πάντως .&ανμαζόντων) άποδειχ&ήναι, οϋτε ένεωτέρισέ 1°

β τι οϋτε ιήτιάχΗ]. τά τε γαρ άλλα έτι χαΐ μάλλον έμετρίαζε, χαΐ

τόν γαμβρόν "Λννιον νποστρατηγοΰντά οί ές τήν 'Ρώμην, πρόφα-

σιν μεν ώς τόν Τιριδάτην άνάξοντα, τό δέ άλη&ες έφ' όμηρεία

τψ Νέρωνι έχων έπεμψεν. οϋτω γάρ πον έπεπίστεντο μηδέν

νεοχμώσειν ώστε χαΐ τόν γαμβρόν, χαΐ πρίν στρατηγήσαι, νπατον 15

λαβεϊν.

249. "Οτι ό Ιούνιος Τορχονάτος απόγονος τοΰ Λύγούστον

ών &ανμαστψ δή τινι έγχλήματι παρεδό&η. έπειδή γάρ άσωτό-

τερον τβ ούσία, εΐτε έχ φύσεως εϊτε χαΐ έξ έπιτηδεύσεως, δπως

μή πάνυ πλοντοίη, χατεχρήσατο, τών τε άλλοτρίων αύτόν έπι&ν- 20

μεϊν άτε χαΐ πολλών δεόμενον ό Νέρων έφη, χάχ τούτον χαΐ της

αύτοχράτορος αρχής έφιέμενον σνχοφαντη&ήναι έποίησεν.

250. "Οτι τοσοΰτον έπό&ησε τήν Σαβϊναν, ώστε μετά &άνα-

τον αύτής τά μέν πρώτα γνναϊχά τινα προσφερή οί μα&ών οϋ-

σαν μετεπέμψατο χαΐ έσχεν, ΐπειτα παΐδα άπελεύ&ερον, δν 25

248 ΊΛ\>. 1X11 23, 5. 6 249 ΙΛΙ>. ΙΧΠ. 27, 2 (ρ. 62 Βοίβ8.) 250 1Λ\>.

Ι,ΧΠ 28, 2 — 4 ίη.

βχο. 250 ίηάβ &η χαϊ προϊόντος (ρ. 351, 2) ρι.αβίβπηίβίΐ 7α

οοά. Ρ«»\ 18 δή να, δί (βίο) 23 ααβίναν 24 αντής 7α, αυ (βίο)
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ωά. ΙΗοη. (Χίρ1ι.) 1 αντών] τούτων 5 μόνον γενέσθαι *' 7 χαϊ (ρπιιβ)

οπι.* 8 $αστα χαι] χαϊ οπι.*

ΐϊΛβηά. 1 αΰτώ] αντώ ΒβΙΛβΓ 15 ΐπατον] νπαρχον Βοίββ. (τ^ν νπα-

τον βοπρββκιί; Τα) 21 χαϊ (&1ίβπιπι)1 ώς ΒβΜίβΓ, (ως) χαϊ ϋϊηάοιί 23 με-

τά (τον) ΒβΙΛβΓ

ΐάβ<?. ααη ΧίρΗ. οοΙΙατηε. 5 8. τοιοντος — άπώλετο (ςιι&β ηοη Ιιαβθί Χίρίι.)

αιιί βχ ηοβίτο Ιοοο &ηί α1ϊαηάβ βχ Ι>ϊοηβ άββππιρία ρπί,ιί Βοίββ. 7 ότι ο Κ.

ρΓο Κ. μεν ονν 9 χαι τών ρΓ0 ατε χαϊ των τω ρΓο τψ τε 18 (έπΐ) θαν-

μαστώ νβ1 &ανμ. δή τινι (έπ') ϋίοηβπι βοπρβίβββ ρπί&ί Βοίββ. 23 ότι — Σα-

βϊναν ρΓο χαϊ οΰτω γε αντήν ό Νέρων έπόθηαεν 25 αηίβ παϊόα υω. χαϊ

β Ο&ββίο ϋίοηβ ΙΛΙ». ΚΧΙΙ19, 3 — Ι,ΧΙΙΙ 9, 1. 351

Σπόρον ώνόμαζεν, έχτεμών, έπειδή χαΐ αύτός τβ Σαβίνη προσεψχει,

τά τε άλλα ώς γνναιχΐ αύτψ έχρήτο χαΐ προϊόντος τον χρόνον 3

χαΐ έγημεν αύτόν, χαίπερ Πυ&αγόρα τινί έξελευ&έρων γεγαμημέ-

νος, χαΐ προίχα αύτψ χατά συγγραφήν έδωχε, χαΐ τούς γάμονς

5 σφών δημοσία οί τε άλλοι χαΐ αύτοί οί 'Ρωμαϊοι έώρτασαν, δτι 4

τότε πολλοί έ&ανατώ&ησαν.

251. "Οτι ό Νέρων έπΐ τούς ΛΙ&ίοπας χαΐ τάς Κασπίας

πύλας ένόει πλενσαι. άλλά ταΰτα μεν χαΐ χρόνον χαΐ πόνον όρων 2

δεόμενα ήλπιζεν αύτόματά οί προσχωρήσειν, ές δέ δή τήν Έλλό-

10 δα έπεραιώ&η, οϋτι γε ώς Φλαμίνιος ούδ' ώς Μόμμιος ή χαΐ

'ίγρίππας χαΐ Λύγονστος οί πρόγονοι αύτοΰ, όλλ' έπΙ τε ήνιο-

χήσει χαΐ χι&αρψδήσει χηρύξει τε χαΐ τραγψδίας ύποχρίσει. ού 3

γάρ ήρχει αύτψ ή Ύώμη, ούδέ τό τον Πομπηίον &έατρον, ούδ' ό

μέγας Ιππόδρομος, άλλ' έδεή&η χαΐ έχστρατείας τινός, ίνα χαΐ

15 περιοδονίχης γένηται. χαΐ τοσοΰτόν γε πλη&ος ούχ δτι των

Λύγονστείων άλλα χαΐ των άλλων αν&ρώπων έπηγάγετο δσον,

εϊπερ έμπολέμιον ήν, χαΐ Πάρ&ονς άν χαΐ Κασπίονς χαΐ ΛΙ&ίο-

πας έχειρώσατο. άλλ' ήσαν οίοι Νερώνειοι άν στρατιώται γέ- 4

νοιντο, χαΐ όπλα χι&άρας τε χαΐ πληχτρα πρόσωπα τε χαΐ έμ-

20 βάτας έφερον. χαΐ ένίχησε νίχας οίας στρατοπέδψ (τοιούτψ)

έπρεπε, χαΐ χατέλυσε Τέρπνον χαΐ Λιόδωρον χαΐ Παμμένην, ώς

Φίλιππον, ώς Περσέα, ώς Άντίοχον. χαΐ διά τοΰτό γε, ώς έοιχεκ5

χαΐ τόν Παμμένην έχεϊνον έπΐ Γαϊον άχμάσαντα χατηνάγχασε,

χαίπερ γέροντα όντα, άγωνίσασ&αι, Ινα αύτοΰ τούς άνδριάντας

25 χρατήσας αίχίσηται.

Καΐ εί μεν μόνα ταΰτα έπεπράχει, γέλωτα άν ώφλήχει. πώς 9

251 ΙΑ\>. Ι,ΧΠΙ 8 —10, 1

10 β. η χαϊ Άγρίππας— ρ. 352, 12 των Καισάρων ρπιβίβπηίβίΐ 7α

ωά. Ράτ. 20 τοιούτψ οτα. (η&ββΐ Χίρη.)
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οοά. ΙΗοη. (ΧίρΙι.) 3 έξελεν&έρψ Χίρ1ι. (οηπι Ζοη.) 4 ϊδωχε] ενειμε *'

15 χαϊ οπ.* Π Κασπίους χαϊ ΑΙθίοπας] τά άλλα Ε9νη*? 21 ώς] ώς οϊα*

22 η Περσέα η Άντ. 24 χαίτοι *?

εηιεηά. 10 Φλαμινϊνος 8γ1\>τα% 19 προσωπεϊα Ββί8Ιίβ

εοΙοα. ομτλ ΧίρΗ. οοΙΙα(νβ. 5 β. οτι — £&ανατώ&ησαν ρΓο άλλά ταϋτα μεν

υστερον έγένετο' τότε Λ πολλοί μεν, ωσπερ είπον, έ&ανατώ&ησαν 7 β. οτι

— πλενσαι ρΓο Νέρων δε έπι μεν έχεϊνον (Ονολόγαισον βο.) ονχ ϊπλενσε, χαί-

περ όργην αντψ ϊχων, ον μην ονδε έπΐ τοις Αίθίοπας η τάς πύλας τάς Κασ-

πίας, ώσπερ ένενόει, ΐηπι οπι. τά τε γάρ άλλα χαϊ χατασχόπους εχατέρωαε

ϊπεμ.ψεν 15 ροβί περιοόονίχης οπ>. ώς ϊλεγε 23 ροβί έπΐ οπι. τον 26 β.

πώς γάρ ρΓο χαίτοι πώς

352
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γάρ άν τις χαΐ άχοΰσαι, μή δτι Ιδεϊν, νπομείνειεν άνδρα 'Ρωμαϊον

βονλεντήν εύπατρίδην αρχιερέα Καίσαρα αύτοχράτορα Λϋγονστον

ές τε τό λεύχωμα έν τοις άγωνισταις έγγραφόμενον χαΐ τήν

φωνήν άσχοΰντα, μελετώντά τέ τινας ψδάς χαΐ τέρποντα χαΐ τήν

2 μεν χεφαλήν χομώντα, τό δέ γένειον ψιλιζόμενον, ίμάτιον άναβαλ- 5

λόμενον έν τοις δρόμοις, με&' ένός ή δύο άχολού&ων βαδίζοντα,

τονς αντιπάλονς ύποβλέποντα χαΐ άεί τι πρός αύτούς με&'

αψιμαχίας λέγοντα, τούς άγωνο&έτας τούς τε μαστιγοφόρονς φο-

βούμενον, χαΐ χρήματα αύτοις χρΰφα άπασιν άναλίσχοντα μή χαΐ

έλεγχ&είς μαστιγω&^, χαΐ ταΰτα ποιοΰντα ίνα τόν τών χι&αρψ- 10

δών χαΐ των τραγωδών χαΐ τών χηρύχων αγώνα νιχήσας ήττη&β

3 τόν τών Καισάρων. τίς γάρ άν προγραφή ταύτης χαλεπωτέρα

γένοιτο, έν η Σύλλας μέν άλλονς, Νέρων δέ έαντόν προέγραψεν;

τίς δέ νίχη άτοπωτέρα, έν ρ τόν χότινον ή τήν δάφνην ή τό σέ-

4 λινον ή τήν πίτνν λαβών άπώλεσε τόν πολιτιχόν; χαΐ τί άν τις 15

ρ. 693 να ταΰτα αύτοΰ μόνα όδύραιτο, όπότε χαΐ έπΐ τούς έμβάτας άναβαίνων

χατέπιπτεν άπό τοΰ χράτονς, χαΐ τό προσωπεϊον ύποδύνων άπέ-

βαλλε τό της ήγεμονίας άξίωμα, έδεϊτο ώς δραπέτης, έποδηγεϊτο

ώς τνφλός, έχύει έτιχτεν έμαίνετο ήλ&το, τόν τε ΟΙδίποδα χαΐ τόν

Θυέστην τόν τε Ήραχλέα χαΐ Άλχμέωνα χαΐ Όρέστην ώς πλήξει 20

5 νποχρινόμενος. χαΐ τά γε πρόσωπα τοτέ μέν αύτοις έχείνοις το-

τέ δέ χαΐ έαντψ είχασμένα έφερεν' τά γάρ τών γνναιχών πάντα

πρός τήν Σαβϊναν έσχεύαστο, δπως χάχείνη χαΐ τε&νηχυία πομ-

6 πεύη. χαΐ πάντα δσα οί τνχόντες ύποχρίνονται, χάχεϊνος χαΐ

έλεγε χαΐ έπραττε χαΐ έπασχε, πλήν χα&όσον χρυσαις άλύσεσιν 25

έδεσμεύετο' ού γάρ έπρεπεν, ώς έοιχεν, αύτοχράτορι ^Ρωμαίων

σιδηραις δεϊο&αι.

10 Οί δέ στρατιώται ταΰτα όρώντες έφερον έπήνονν, Πυ&ιονίχην
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βηεω βχο. 251 ϊηάβ &1> ον γάρ (ν. 26) ρΓββίβπηίβίί να

ωά. Ράτ. 4 μελετών χαϊ τέρποντα οοιτηρίηπι (οηι. Χίρ1ι.) β δύω

7 8. μεταψιμαχίασ 8 μαατηγοφόρονα 12 προγραφη να, απογραφη 15 πί-

τνν να, πντην 20 θόεστην (βίο) 26 αύτοχράτωρι

οοά. Όίοη. (Χίρ1ι.) 21 β. ποτΐ— ποτε

εηιεηά. 4 τέρποντα] άρμονίας? Βοίββ. 13 ροβί I &ϋ. ον Κβίβ1ίβ 21 προ-

σωπεία Κβίβ1ίβ

εοίοα. αιη* ΧϊρΗ. ωΙΙαίνβ. 10 ροβί ταϋτα οτα. μέντοι πάντα. 20 χαϊ

Άλχμ. χαϊ Όρ. ρΓο χαϊ τον Άλχμ. τόν τε Όρέοτην 26 ον γαρ ρτο χαϊ γαρ

ονχ 28 οι 6ε — 6ρώιτες ρΓο χαϊ ταϋτα μέντοι πάντα ο" τε άλλοι πάντες

χαϊ οι οτρατιώται όρώντες

β Οωβίο ϋϊοηβ ΙΛ1>. ΙιΧΙΙΙ 9, 1 — 12, 1.
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τε αύτόν χαΐ Όλυμπιονίχην χαΐ περιοδονίχην παντονίχην πρός

τοις άλλοις άπεχάλονν, συμμιγνύντες αύτοις τά της άρχής όνόματα,

τόν τε Καίσαρα χαΐ τόν Λϋγονστον άχροτελεύτιον εϊναι.

252. "Οτι δ Νέρων ές τήν Ελλάδα παμπλη&εις έφόνευσεν

5 άνδρας γνναϊχας παϊδας. χαΐ πρότερον μέν τήν ήμίσειαν της 2

ούσίας έχέλευσέν οί χαΐ τά τέχνα χαΐ τούς άπελευ&έρονς τ(5ν &α-

νατουμένων άπο&νήσχοντας χαταλείπειν, αύτοις τε έχείνοις δια-

&ήχας γράφειν έπέτρεπεν, δπως μή των χρημάτων ένεχα αύτούς

άποχτείνειν δοχβ (πάντως δέ πάντα ή τά γε πλείω αύτών έλάμ-

10 βανεν' εϊτ' οϋν τις έλαττόν τι αύτψ ή τφ Τιγέλλίνψ ων ήλπιζον

χατέλειπεν, ούδέ τών δια&ηχών ώνίνατο)' ύστερον δέ χαΐ δλας 3

τάς ούσίας άφηρεϊτο, τούς τε παϊδάς σφων πάντας άμα δι' ένός

δόγματος έξήλασεν. ούδέ τοντο αύτφ έξήρχεσεν, άλλά χαΐ συχνούς

των φευγόντων έφ&ειρεν.

15 253. "Οτι τάς ούσίας δσας τών ζώντων έδήμευσε, χαΐ τά

άνα&ήματα δσα έχ των ίερών έσύλησεν, ούδέ έξαρι&μήσειεν άν

τις. διέτρεχον γάρ γραμματοφόροι μηδέν άλλο διαγγέλλοντες ή 4

δτι τόνδε άπέχτεινεν, δδε τέ&νηχεν' έξω γάρ δή τών βασιλιχών

γραμμάτων ούδέν Ιδιωτιχόν διεπέμπετο. συχνούς γάρ ές τήν

20 Ελλάδα τών πρώτων έξήγαγεν ώς τι αύτών δεόμενος, Ιν' έχεϊ

άπο&άνωσι. πάντα δέ τω Ήλίψ έπετέτραπτο χαΐ δημεύειν χαΐ 12

φυγαδεύειν χαΐ άποχτιννύναι πάντας δμοίως έξεϊναι.

252 ΙΛ. Τ.ΤΠΤ 11, 1—3 ταβά. 253 Ιλ1>. ΙΧΙΠ 11, 3—12, 1

οοά. Ρβίτ. 11 ώνίνατο ΒβΙΛβΓ, ώνίνετο 17 διαγγέλοντεσ 22 άπο·

χτεινννναι

οοά. ΊΗοη. (Χ1ρΙι.) 18 άπόχτεινον 21 'ΗλΙψ

εηιεηά. 1 (χαϊ) παντονίχην Η. δίβρίιαηαβ 10 εϊτ' ονν] ε'ι δ' ονν Κβίβίίβ,

εί γοϋν ΒβΗίβΓ τψ] χαϊ να, (χαϊ) τώ? Βοίβ8. 19 γάρ] δε χαϊΊ Βοϊδβ. βρβ-
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οίοββ, ηίβί, π4 1ρββ αάάίί, Ιι&βο ρααίο οοηϋταοϋαβ άβάίΐ βρίΐοπιαΐοΓ

βάοσ. ιμμ ΧίρΗ. οοΙΙαΐίΜ. 1 ροβί άλλοις οτα. οϊς είώ&ισαν ροβί συμ-

μιγν. οΠ1. δηλον οτι ροβί αντοϊς ΟΤα. χαϊ ροβί όνόματα οτα. ωστε έφ'

(χάατω 4 οτι — έφόνενσεν ρΓο πάααν μεν χήν 'Ελλάδα έλεηλάχησε, χαί-

περ έλεν&έραν άφείς, παμπλη&εϊς δε έφόνενσεν 15 οτι — ζώντων ρτο έπεϊ

τάς γε ονσίας οσας χαϊ ζώντων τινών 16 έχ τών ιερών ρΓο χαϊ έξ αντών

τών έν τξ ιΡώμ% ναών 21 — 22 πάντα — έξεϊναι ρΓο τούς μέντοι έν χξ

'Ρώμ% χαϊ χξ Ιταλία πάντας 'Ήλίψ τινί Καιααρείω έχδότους παρέδωχε' πάντα

γαρ απλώς αύτψ έπετέτραπτο, ώστε χαϊ δημενειν χαϊ φνγαδεύειν χαϊ αποχτιν-

νύναι, χαϊ πρϊν δηλώααι τψ Νέρωνι, χαϊ ίδιώτας ομοίως χαϊ ιππέας χαϊ βον·

λευτάς (έξεϊναι, ψιοί ηοη 1αηβί Χίρ1ι., ϋίοηίδ οΓβάίάβππι βί ροηβηάηπι ροβί

βονλευτής)

Οοηβίαηϋηίβΰίιβ ΕχοβΓρίβ Π. ϊ. 23 .

354 ΕχοβΓρΐα άβ νϊΓίπϋϊπ8 βί νϋϋβ

ρ. 694 να 254. "Οτι ό αντός τβ Πυ&Ια δέχα μυριάδας έδωχεν, δτι τινά

χατά γνώμην αύτοΰ έ&έσπισεν' ας δ Γάλβας έχομίσατο. τον δέ

δή Άπόλλωνος, εϊτ' οϋν άγαναχτήσας δτι λνπηρά τινα αΰτφ προ-

εϊπεν, εϊτε χαΐ άλλως μανείς, τήν τε χώραν τήν Κιρραίαν άφείλετο

χαΐ στρατιώταις έδωχε, χαΐ τό μαντεϊον χατέλυσεν, άν&ρώπονς 5

τό στόμιον έξ οϋ τό Ιερόν πνεΰμα άνηει σφάξας.

255. "Οτι πδσι παρά τψ Νέρωνι δημόσιον έγχλημα ην αρετή

τε χαΐ πλοΰτος χαΐ γένος, χαΐ πάντες ή έαντούς άπεχτίννυσαν ή

υπ άλλων έφονεύοντο.

256. "Οτι Ιούλιος Βίνδιξ ην άνήρ έχ μεν προγόνων Άχντα- 10

νός τοΰ βασιλιχοΰ φύλον, χατά δέ τόν πατέρα βονλεντής τών 'Ρω-

μαίων, τό σώμα Ισχυρός χαΐ τήν ψυχήν σννετός, τών τε πολεμι-

χών έμπειρος χαΐ πρός πάν έργον μέγα εϋτολμος' τό τε φιλε-

λεύ&ερον χαΐ τό φιλότιμον πλεϊστον είχεν' δς προέστη τών

Γαλατών. 15

257. "Οτι δ Νέρων μα&ών τά χατά τόν Βίνδιχα έν Νεαπό-

λει τόν γυμνιχόν άγωνα άπ' άρίστον &εωρών, οΰχ έλνπή&η, άλλα

χαταπηδήσας έχ της έδρας ά&λητβ τινι σννεσπούδασεν' οϋτε ές

τήν 'Ρώμην ήπείχ&η, άλλά χαΐ γράμματα άπλώς τβ βονλϊ] πέμ-

ψας παρητήσατο δτι ούχ άφίχετο, λέγων βραγχάν, χα&άπερ τι 20

2 φσαι χαΐ τότε αύτοις δεόμενος. χαΐ τήν γε αύτήν φροντίδα χαι

έπιμέλειαν τής τε φωνής χαΐ τών ασμάτων τών τε χι.&αρισμάτων,

οϋχ δτι έν τψ τότε παρόντι, άλλά χαΐ μετά ταΰτα έποιεϊτο' χαΐ

οϋτε τι έξ έχείνων έξέχραξεν, εϊ τε χαΐ ήναγχάσ&η τι οία έν τοι-

ούτοις ών έχβοήσαι, εύ&ύς τις αύτόν ώς χαΐ χι&αρψδήσειν μέλλοντα 25

3 άνεχαίτιζεν χαΐ άνελάμβανεν. τά τε άλλα δσα είώ&ει όμοίως

έποίει, χαίρων τοις ήγγελμένοις δτι άλλως τε χαταχρατήσειν τοΰ

254 ΜΙ>. ί,ΧΠΙ 14, 2 255 ΜΙ>. Ι,ΧΠΙ 17, 2 256 ΙλΙ>. Ι,ΧΙΠ 22, I2

257 ΙΛΙ>. ΚΧΙΙΙ 2β, 1—5 ίη.
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δηβπι βχο. 254 ίηάβ &\> τοΰ δε δή Άπ. (ν. 2 8.) βί βχο. 255 ρΓ&είβπηίβίΐ 7α

ωά. Ρβ»Γ. 8 άπεχτείνννσαν 13 Μργον 7α β Χίρ1ι., ϊργων 18 χατα-

πηδήσας 7α, χαϊ ταπηδησασ 24 έχείνων, βοά ω βχ ον οογγ.

οοά. Πίοη. (Χιρη.) 3 προεϊπεν αντω*1 11 φύλον] γένονς*?

αηεηά. 18 ονδε ΒβΙΛβΓ 25 τις αύτόν] τε αύιον 7α, τϊ εαντον ΕβίβΙίβ,

γ εαντόν ΒβΙίΙίβΓ

βοϊοα. αιπι Χχρίι. οοΙΙαίν». 7 οτι— Νέρωνι ρΓο χάσί τε γαρ παρ' αντψ

10 οτι — άνηρ ρτο (ην τις) Γαλάτης άνηρ Γάιος Ιούλιος ΒΙνδιξ 12 τό ρΓο

τό τε 14 8. δς — Γαλατών βο1β^αππιπ βαρϊπηί. 26 ροβί άνελάμβανεν

ηοηηη11α οπιίββ& β8ββ άοοηίί Βοίββ.

β Οωβίο ϋίοηβ Ι,ϊΙ>. 1ΧΙΙΙ 14, 2 — Ι,Χ1V 9, 1.

355

Βίνδιχος ηλπιζεν χαΐ ύπό&εσιν άργυρισμοΰ χαΐ φόνων είληφέναι

εδόχει. χαΐ έτρύφα, χαΐ τό της Σαβίνης ήρψον έχποιη&έν χαΐ

χοσμη&έν λαμπρώς ώσίωσεν, έπιγράψας αύτψ δτι Σαβίνη αύτό

&ειϊ Άφροδίτη αΐ γυναϊχες έποίησαν. χαΐ τοΰτο μεν ήλή&ευσεν' 4

5 έχ γάρ τών χρημάτων ά πολλά χαΐ παρά τών γνναιχών έσεσύλητο

έξειργάσ.ίΗ]' συχνά δέ δή χαΐ ή&υρεν, ών έγώ τά μέν άλλα παρα-

λείψω, έν δέ εϊπω. νύχτωρ ποτέ τούς πρώτονς τών βονλεντών

χαΐ τών Ιππέων έξαπίνης σπουδη, ώς χαΐ περί τών παρόντων τι

χοινώσων σφίσι, μεταπέμψας "έξεύρηχα" έφη "πώς ή ύδρανλις" ρ. 697 να

10 (αύτό γάρ τό ρ'η&έν γραφήσεται) "χαΐ μεϊζον χαΐ έμμελέστερον

φ&έγξεται". τοιαντα μέν χαΐ τότε έπαιζεν. 5

258. "Οτι άλλων άλλα λεγόντων δ Νέρων έγνω τούς τε βονλεντάς

άποχτεϊναι χαΐ τήν πόλιν χαταπρησαι ές τε τήν Άλεξάνδρειαν

πλεΰσαι, ύπειπών δτι "άν χαΐ έχ της άρχής έχπέσωμεν, άλλά

15 τό γε τέχνιον ήμάς έχεϊ δια&ρέψει"' ές γάρ τοΰτ' άνοίας έληλύ&ει

ώστε πιστεΰσαι δτι άλλως τε Ιδιωτεΰσαι χαΐ προσέτι χαι χι&α-

ρψδεϊν δννήσεται.

259. "Οτι δ 'Ροΰφος πρός Γάλβαν ήλ&ε χαΐ παρά μέν έχείνον

ούδέν δ τι άξιον είπεϊν εϋρετο, εί μή τις αύτό τοΰτ' έχλογίσαιτο

20 δτι πολλάχις αύτοχράτωρ όνομασ&είς έΖησε' παρά δέ δή τών

άλλων άν&ρώπων όνομα μέγα, χαΐ μειζον ή εϊπερ ύπεδέδεχτο

τήν ήγεμονίαν, έχτήσατο, δτι ούχ ή&έλησεν αύτήν λαβεϊν.

260. "Οτι τό τάς τών έπαιτίων είχόνας τόν "Ο&ωνα άποχα-

ταστήσαι, χαΐ ή δίαιτα, τό τε τψ Σπόρψ σννεϊναι χαΐ τοις λοι-

25 ποις τοις Νερωνείοις χρήσ&αι πάνυ πάντας έξεφόβει. μάλιστα 9

258 ΙΛΙ>. Ι,ΧΙΙ Ι 27, 2 259 Ιλ1>. Ι^ΧΙν 4, 1. 2 ρ. 65 ϋϊηά. (ΙΧΠΙ 29, 5

ρ. 100 Βοίβ8.) 260 ΙΛ1>. ΙΧΙν 8, 3 — 9, 2

βχο. 258 ρΓ&βίβΓπώίΐ 7α
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ωά. Ράτ. 9 νδρανλις 7α β Χίρη., νδραλισ (β. βρϊΓ.) 19 τοΰτ' 7α, τκΰτ'

25 νερωνίοιο

οοά. ΣΗοη. 8 8. τι χοινωαων αφίαι μεταπέμψας] αφισι χοινωνησων μετα-

πέμψασ&αι * Χίρη. 13 ροβί χαταπρήσαι αάά. νύχτωρ Ιοαηη. Ληϋοβη., ηοη

Χίρη. Ζοη. 14 άν χαϊ] χαν * ? ΡβίΓ. Ρ&ΐγ. βχο. ναί. 78 βί .Τοαηη. Αηίϊοοη.,

ηοη Χίρη. Ζοη. έχ οτα. * Χίρη. Ζοη., ηοη Ρβίτ. Ρ&ίτ. 1. 1. 15 ές τοϋτο

γαρ Χίρη.

εάοα. 12 οτι — Ιγνω] ρίΌ ηίβ ίία Ιοαηη. Αηίίοοη.: χαϊ άλλων άλλα λεγον-

των τέλος ϊγνω, &ϋίβΓ Χίρη.: νπο πάντων δε ομοίως έγχαταλειφ&εΐς έβον-

λεναατο μεν 1β ροβί ωατε οη». χαϊ 23 8. οτι — δίαιτα] ρΓο ηίβ Ίία

Χίρη.: ο τι γάρ βίος αντον χαϊ η δίαιτα, ηηάβ η&βο ϋίοηβα δηχίΐ Βοίββ.: τό

τε γάρ τάς τών έπαιτίων είχόνας άποχαταστησαι, χαϊ 6 βίος αντον χαϊ η

δίαιτα, ρ&Γίϊπι οηπι ΚβίπιαιΌ 24 χαϊ τοϊς ρΓο χαϊ το τοϊς

23*

356

ΕχοβΓρΐα άβ νϊΓίπΐΛηβ βί νίΐϋβ

<5έ αύτον έμίσονν δτι τήν τε άρχήν ώνιόν τε άποδεδείχει χαΐ τήν

πόλιν έπΐ τοις -9-ρασντάτοις έπεποιήχει, χαΐ τήν μέν βουλήν χαΐ

2 τόν δήμον παρ' ούδέν ήγεν, τούς δέ δή στρατιώτας έπεπείχει χαΐ

τοΰ&', δτι χαΐ άποχτεϊναι Καίσαρα χαΐ ποιήσαι δύνανται.

261. "Οτι ό Ούάλης οΰτω περί τά χρήματα έσπούδαζεν χαΐ δ

οϋτως έξ άπαντος τρόπον ή&ροιζεν ώστε χαΐ τόν δέχαρχον τόν

χαταχρύψαντά τε αύτόν χαΐ διασώσαντα άποσφάξαι διά χιλίας

δραχμάς, άς έχ τών σχενών αύτον ύφηρήσ&αι έδοξεν.

262. "Οτι ό 'Ο&ων άνεχώρησεν έχ τής μάχης, λέγων μή δύ-

νασ&αι μάχην άνδρών όμοφύλων ίδεϊν, ώσπερ έχ διχαίας τινός 10

πράξεως αύταρχήσας, άλλ' οϋ τούς τε ύπάτους χαΐ τόν Καίσαρα

τόν τε αύτοχράτορα έν αύτβ τβ 'Ρώμη φονεύσας.

263. "Οτι έφίλονν τόν "Ο&ωνα οί στρατιώται, χαΐ δημη-

γορήσαντος, έξ ών ήχουσαν, χαΐ έ&αύμαζον άμα χαΐ ήλέονν εϊ τι

πείσοιτο, χαΐ δάχρυσί τε έχλαιον χαΐ έ.&ρήνονν, πατέρα τε άνεχά- 15

ρ. 698 να λονν χαΐ παίδων χαΐ γονέων φίλτερον ώνόμαζον, "έν σοί" τε "χαΐ

ήμεϊς σωζόμε&α" έλεγον, "χαΐ νπέρ σον πάντες άπο&ανούμε&α".

264. "Οτι ό Βιτέλλιος είδεν έν Λουγδούνω μονομάχων άγώνας

χαΐ έν Κρεμωνι, ώσπερ ούχ άρχοΰντος τον πλή&ους τών έν ταις

μάχαις άπολωλότων χαΐ τότε χαΐ έτι άτάφων έρριμμένων, ώς χαΐ 20

αύτός έ&εάσατο. διεξήλ&ε γάρ διά παντός τοΰ χωρίον έν ζ

έχειντο, έμπιπλάμενος της &έας ώσπερ τότε νιχων, χαΐ ούχ

261 ΙΑ1>. Ι,ΧΙν 15, 3 ρ. 71 ϋϊηά. (Ι^ΧΙν 10, 1"> ρ. 109 Βοίββ.) 262 ΙΛη.

1ΧΙV 10, 2 263 ΙΛΙ>. Ι,ΧΙV 14, 1 264 ΙΛ. Ι,Χν 1, 3. 2, 1—3,1

ωά. Ρβίν. 6 δέχαρχον Βοίββ., · » Ρ, χΜαρχον 7α 7 διασώααντα 7α,

όιχαιόσαντα 16 γονέων 7α β Χίρη., γοναίων 18 εϊδεν 7α, ϊδεν (β. βρϊι..

βί αοο.) 22 έμπιπλάμενοσ (ηοη έμπιμπλ.)

ωά. ΣΗοη. (Χίρ1ι.) 14 ηχονον
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αηαιά. 1 τε α1ίβπιπι βχρ. ΒβΙΛβΓ άπεδεδείχει 1ι. ϋϊηάοΓί 5 βοί. 261 &

Ηβίπιατο ροβί η. 263 ϊπαπβπίο οο1ίοε&ίαπι Γβροβηίΐ Βοίββ. 19 Κρεμώι.% Τα,

ββά ν. Βοίββ. &ά ϋίοη. ΙΧΫ 10, 2 20 &1ίβπιπι χαϊ άβ1. Ρο1α1ί ώς] ονς

8α1η>&8ϊυβ

εοΙοο. οηηχ ΧϊρΗ. οοΖΖαίκβ. 9 έχ τής μάχης, ςηοά ηοη ηαηβί Ζοη., βοΙοβ.είΓϋ

αάάίΐαηιβηίηπι ρηίαί Βοίββ., ηίβϊ βίί ροβί ρα^ηαηι 13 8. οτι — δημηγορηααν-

τος βχ ϋβ ςηαβ ίη ϋίοηβ ρ&α1ο ρπιεοβάβη&ηΐ (ο. 12, 1) άβάίΐ ρΓο οί δε δή στρα-

τιώται 15 8. άνεχάλονν βί ώνόμαζον ρΓο άναχαλοΰντες βί όνομάζοντες

16 ροβί ώνόμαζον ίοΓΐ&βββ ρααοα οπιίββ& β88β άπΙηΐ&ηίβΓ ρτοροβηίΐ Βοίβ8.

β Ο&88ϊ0 ϋίοηβ ΙΛ. Ι/ΧΓν 9, 1 — ΙΧV 4, 2.

357

έχέλευσέ σφας ούδ' ώς ταφηναι. τβ τε γάρ τρυφβ χαΐ τβ άσελ- 2

γεία προσχείμενος ούδέν έτι τών άλλων οϋτε τών άν.&ρωπίνων

οϋτε τών &είων έφρόντιζεν. ήν μεν γάρ χαΐ άπ άρχης τοιοντος

οϊος περί τε τά χαπηλεϊα χαΐ περί τά χνβεντήρια τούς τε όρχηστάς

δ χαΐ τούς άρματηλάτας έσπουδαχέναι, χαι άμύ&ητα ές τά τοιαΰτα

άνήλισχε, χαΐ δια τοντο χαΐ δανειστάς πολλούς εϊχε' τότε δέ χαι 2

μάλλον, άτε χαΐ έν τοσαντη έξουσία χα&εστώς, ύβριζε, χαΐ τό τε

πλεϊστον χαΐ της ήμέρας χαΐ της ώρας όμοίως έδαπάνα άπλήστως

τε έμφορούμενος χαΐ σννεχώς πάντα έξεμών, ώς μόνη τβ παρόδιο

10 τών σιτίων τρέφεσ&αι. άφ' οϋπερ χαΐ άνταρχεϊν ήδύνατο, έπεΐ

οΙ γε συνδειπνονντες αύτψ χαχώς άπήλλασσον. πολλούς γάρ αεί 3

τούς πρώτονς όμοσίτονς έποιεϊτο, χαΐ πολλάχις χαΐ παρ7 αύτοις

είστιάτο. χαι έγένετο ό χρόνος ό της άρχής αύτον σύμπας ούδέν 3

άλλο ή μέ&αι τε χαΐ χώμοι' πάντα τε γάρ τά τιμιώτατα χαΐ άπ*

15 αύτον τον ώχεανου, ίνα μηδέν εϊπω πλεϊον, χαΐ έχ της γης χαΐ έχ

της &αλάσσης συνήγετο, χαΐ πολντελώς οντως έσχενάζετο ώστε Βι-

τελλιανά έξ έχείνον πέμματα χαΐ άλλα τινά βρώματα όνομάζεσ&αι.

265. "Οτι ό αύτός ούδέ τβ οίχία τοΰ Νέρωνος τβ χρυστ/

ήρχεϊτο, άλλά χαίτοι σφόδρα χαΐ τό όνομα χαΐ τόν βίον τά τε

20 έπιτηδευματα αύτον πάντα χαΐ αγαπών χαΐ έπαινών, δμως ητιατο

αύτόν χαχώς τε ψχηχέναι χαΐ χατασχενί] χαΐ όλίγη χαΐ ταπεινβ

χρήσ&αι λέγων' νοσήσας γονν ποτε έζήτησεν οϊχημα έν ψ χατοιχή-

σει. οϋτως αύτόν ούδέ τών έχείνον τι ήρεσεν.

266. "Οτι ή γυνή αύτον Γαλερία ώς όλίγον έν τψ βασιλιχψ

25 χόσμον εύρε&έντος χατεγέλα. όλλ' οϋτοι μεν έχ τών άλλοτρίων

265 ΙΑ\>. Ι,Χν 4, 1 266 ΙΛΙ>. ΙΧν 4, 2. 3

2 ονδεν ϊτι — 11 άπήλλασσον βί 13 χαέ έγένετο &Α βηβπι βχοβΓρίί ρΓ&β-

ίβπηίβίί 7α
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βοά'. ΡβίΓ. 4 όρχιατάς 21 ωχειχέναι

ωά. Όίοη. (Χίρ1ι.) 4 οποίος* (ηοη ίΐ& Ζοη.) 7 τί οω. 15 πλέον

21 σχενξ*

εηιεηά. 10 έδννατο ΒβΙΛ. 22 χεχρήσ&αι Κβίβ1ίβ

εοΙο(). αιαη ΧίρΙι. οοΙΧαίαΒ. 1 ροβί ταφήναι ηοηηα11α οπι. ραιϋπι 8βΓΤ&ί4 α

ΧίρΙι., ίηω τ} — *(>νφξ ρΓο αντος δε δή τξ τε τρνφξ 8 της ωρας ομοίως

ρτο της νυχτός (ίΐα Χίρ1ι. Ζοη. ^αηη. Αηϋοοη.) 11 ροδί αντψ νϊάβίηΓ οπιί-

8ίβ8β πάνυ (ίΐα Ζοη. Αηίίοοη., σφόδρα ΡβίΓ. Ρ&ϊγ. βχο. ν&ϋο. 90, πάντες Χίρη.)

13 ροβΐ είστιάτο ρ&ηο& οω. δβΐΎ&ία & Χίρη. 16 β. ροβί Άτ. οτα. χαϊ νϋν βί

ροβί έχείνον οω. χαϊ 18 οτι 6 αντός ρΓο έπειδή δ' απαξ τούτων έμνημό-

νενσα, χαϊ έχεϊνο προσ&ήσω οτι ροβί οίχία οπι. τξ 24 οτι η γννη ρΓο

η γννή δε
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άναλίσχοντες ούδ' ήρί&μονν τι έχ τών δαπανωμένων, οί δέ δή

δειπνίζοντές σφας έν μεγάλψ χαχψ έγίγνοντο, πλήν όλίγων οις τι

3 άνταπεδίδον. χαίπερ ούδ' δλης της ήμέρας οί αύτοί έσίτιζον

αύτόν, άλλ' άλλοι μεν άχρατίσασ&αι παρεϊχον, οί δέ άριστήσαι,

οί δέ δεϊπνον, έτεροι μεταδόρπιά τινα πλησμονής παραμυ&ια' 5

πάντες γάρ οί δννάμενοι έστιάν αύτόν έσπούδαζον, χαΐ έχατόν δέ

αύτόν φασι μυριάδας ές δεϊπνον άναλώσαι. χαΐ τά γενέ&λια αύτοΰ

έπΐ δύο ήμέρας έωρτάζετο, χαΐ &ηρία χαΐ άνδρες πολλοί άπεχτάν-

&ησαν.

'α 267. "Οτι τοιούτον τον Βιτελλίον δντος ούδ' οί στρατιώται 10

έσωφρόνονν, άλλά χαΐ ύβρεις χαΐ άσέλγειαι νπ' αύτών πολλαΐ

πανταχον όμοίως έγίγνοντο.

268. "Οτι οί δεδανειχότες τι τψ Βιτελλίψ έξορμώντος αντον

ές τήν Γερμανίαν έπελάβοντο, χαΐ μόλις ποτέ χατεγγυη&έντα αύ-

τόν άπέλυσαν' τότε δέ ούχ δσον ούχ έγέλων άλλά χαΐ έ&ρήνονν 15

χαΐ χατεχρύπτοντο, χαΐ αύτούς αναζητών τήν τε σωτηρίαν σφίσιν

ές τό όφειλόμενον άποδιδόναι έλεγε χαΐ τά συμβόλαια άπητει.

269. "Οτι ό Βιτέλλιος, Πρίσχον άντειπόντος τι αύτψ έν τψ συν-

εδρίψ χαί τινα χαΐ τών στρατιωτών χαταδραμόντος, έπεχαλέσατο μέν

τούς δημάρχονς ώς χαΐ τής παρ αύτών έπιχουρίας δεόμενος, οϋτε 20

αύτός τι χαχόν τόν Πρίσχον ήργάσατο οϋ&' ύπ' έχείνων πα-

&εϊν εϊασεν, άλλά χαΐ έφη δτι "μή ταράττεσ&ε, πατέρες, μηδ'

όγαναχτεϊτε, εί δύο άνδρες έξ υμών διηνέχ&ημέν τι πρός άλλή-

2 λονς". χαΐ τοΰτο έξ έπιειχείας πεποιηχέναι έδοξεν δτι μέντοι

τόν Νέρωνα μιμεϊσ&αι ή.&ελε χαΐ ένήγισέ τε αύτψ, χαΐ δτι τοσαΰ- 25

τα ές τά δεϊπνα άνήλισχεν, οί μέν άλλοι χαΐ χατά τοΰτ' έχαιρον,

267 ΙλΙ>. ΙΑν 4, 4 268 ΙΑ\>. Ι,Χν 5, 3 269 ΙΛ. Ι,Χν 7, 1. 2

ϋϊηά. (7, 2. 3 ΒοίβΒ.)
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βχο. 268 ρΓ&βΐβΓπώίΐ 7α

ωά. Ρ«γ. 3 έσίτιζον βοπρεί, εσιτίαζον (βίο) 7 φα 8. 23 δίω 8 έορ-

τάζετο 22 ταράττεο&ε να, ταράττεσθαι

ωά. Όϊοη. (ΧίρΙι.) 3 είατίων* 15 ού χατεγέλων

αηβηά. 6 εχατόν γε Τα, 8βά ν. ϊηίΓ& 24 τοϊτο (μεν) ΒβΙίΙίβΓ 25 τε

βχρ. ΒβΙΛβί', ροβί μιμεϊσ&αι ροηβηάηπι οβηββί ΚηίρβΓ

εοΙοα. αιτη ΧίρΗ. ωΙΙαΗιβ. 4 8. οι όε άριστήσαι, οι δε δεϊπνον ρΓο άλλοι δε

άριστήσαι, ιτεροι δε δεϊπνον (0& Χίρ1ι. Ζοη.) 6 8. χαι εχατόν — άναλώααι]

1ί1>βπυβ Ιι&βο πιηίαία, οί. Χίρ1ι.; ίρβα ϋίοηίβ νβιΊ>& νίχ νϊάβηίητ Γββΐίΐηί ροβββ

8 άπεχτάνθησαν ϋ1οηίδ ηοη ββββ &άη. Βοίββ. 13 ότι — Β7τελλίψ ρΓο ο" γε

μήν δεδανειχότες τι αντω ροβί έξορμώντος οπι. μεν

β Οή8810 ϋίοηβ Ιϋ. ΙΧν 4, 2 — ΙΧΥΙ 8,6.
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οί δέ δή νονν έχοντες ήχ&οντο, εϋ έπιστάμενο ι δτι ούδέ τά έξ

άπάσης της οίχουμένης χρήματα άρχέσει.

270. "Οτι ό Βεσπασιανός οϋτ' άλλως προπετής ήν, χαΐ ές

ταραχώδη οϋτω πράγματα χαΐ πάνυ ώχνει έαντόν χα&εϊναι.

5 271. "Οτι έσχωπτον οί Άλεξανδρεϊς χαΐ έλοιδόρονν τόν

Βεσπασιανόν' προσδοχήσαντες γάρ μέγα τι παρ' αύτοΰ λήψεσ&αι,

δτι πρώτοι αύτόν αύτοχράτορα έπεποιήχεσαν, ού μόνον ούδέν

εΰροντο άλλά χαΐ προσεπράσσοντο χρήματα. πολλά μεν γάρ χαΐ 3

άλλως παρ' αύτών έξέλεξε, μηδέ άπορον μηδέ τόν τνχόντα μηδ'

10 εί έπαίτιός τις ήν, παραλείπων, άλλά χαΐ έχ τών όσίων πάντων

χαΐ έχ τών ίερών όμοίως χρηματιζόμενος' πολλά δέ χαΐ τέλη τά

μέν τινα έχλελειμμένα άνενεώσατο, τά δέ χαΐ νομιζόμενα προσεπ-

ηύξησε, χαινά τε έτερα προσχατεστήσατο. τό <Γ αύτό τοντο χαΐ 4

έν τβ άλλη ύπηχόψ έποίησε. διά τε οϋν έχεϊνα, χαΐ δτι χαΐ τών

15 βασιλείων τό πλεϊστον άπέδοτο, χαλεπώς φέροντες άλλα τε ές αύ· ρ. 702 να

τόν άπερρίπτονν χαΐ δτι "ίξ όβολούς προσαιτεϊς", ώστε τόν Βε-

σπασιανόν χαΐ έπιειχέστατον όντα χαλεπηναι, χαΐ χελεΰσαι χαΐ 5

τους έξ όβολούς χατ' άνδρα πραχ&ήναι, βουλεύσασ&αι δέ χαΐ τι-

μωρίαν αύτών ποιήσασ&αι' αύτά τε γάρ τά λεγόμενα προπηλα-

20 χισμόν εϊχε, χαΐ έχ τοΰ χαταχεχλασμένον τοΰ τε άναπαίστον σφδίν

ούχ έστιν δ τι ούχ όργήν οί ένεποίει. τον δ' οϋν ΤΙτον έξαιτησα- 6

μένον αύτούς τούτων ό Βεσπασιανός έφείσατο. οί δέ Άλεξαν-

δρεϊς τον Βεσπασιανοΰ ούχ άπέσχοντο άλλά μέγα πάνυ ά&ρόοι

έν συνόδψ τινί χοιν^ πρός τόν Τίτον έξεβόησαν, είπόντες αύτό

25 τοΰτο' "συγγινώσχομεν αύτψ' ού γάρ οιδε χαισαρεύειν."

270 ΙΛ. Ι^Χν 8, 3* 271 ΙϊΙ>. ΙΑVΙ 8, 2 —9, 2

οοά. Ρλγ. 4 οΰτωι, οί. Ρπιβί. ΡβΛ I ρ. ΧΧΧIΧ &άΊι. 9 μηδε απορον

(βίο) τον (β. &οο. βί ο ϊ. γ.) τνχόντα':' 10 εί έπαίτιός Βοίββ., ειπαιτιόα Ρ
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(εί έπαίτης να β ΧίρΙι.) 12 έχλελειμένα

οοά. ΙΗοη. (Χίρ1ι.) 7 πεποιηχεααν * 9 μηδε άπορον] μηδένα πόρον, ΐηπι

οπι.* μηδε τόν τνχόντα 10 έπαίτης* παραλιπών* 18 είαπραχ&ηναι

21 δ' ονν] γοϋν*

ΐάοσ. οιμπ ΧϊρΗ. α>11α(π8. 5 β. οτι — Βεσπ. ρΓο ... ωστε μη μόνον ίδία

αλλά χαϊ δημοσία χαϊ αχιόπτειν αντόν χαϊ λοιδορεϊν 14 ροβί νπηχόψ &ιίΜ.

τε Ιταλία χαϊ αϋτξ τξ ιΡώμχί μετά ταντα Ζοη., ϊτ τε τ$ 'Ριόμςι μετά

τοϋτ' ΧίρΙι. διό τε ονν έχεϊνα ηββοίο &η ϋίοηίβ βίΐ, οί δ' ονν Άλεξανδρεϊς

διά τε έχεϊνα Όϊο&ϊ άβάίΐ Βοίββ. οο11. ΧίρΙι., ρΓ&ββηηϋηηβ ΚβϊπιΗΓο βί ΒβΙΛβΓο

16 8. ωατε τον Βεοπασιανόν χαϊ ρΓο ωστε χαϊ τόν Βεαπασιανόν χαίπερ

17 ροβί χελεϋοαι οηι. μεν 22 β. έχεϊνοι δ' αντον ΧίρΙι. (έχεϊνοι βίίαηι Ρβίτ.

Ρ»ίτ. βχο. ν&ί. 98 Ό ρτο οι δε — Βεσπασιανού.
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7 Καΐ οί μεν οϋτω τοΰτ' έρριψοχινδύνονν, χαΐ της άσελγείας,

ύφ' ή'ς άεί ποτε χαχώς άπαλλάασονσιν, άδην ένεφοροΰντο, ττ) τον

9 αύτοχράτορος έπιειχεία άποχρώμενοι' ό ί£ έχείνονς μέν εϊα, ές δέ

τήν 'Ρώμην έπέστειλε, τήν τε άτιμίαν τών χαταψηφισ&έντων επΐ

ταις λεγομέναις άσεβείαις ύπό Νέρωνος χαΐ τών μετά ταΰτα άρξάν- 5

των, τών τε ζώντων χαΐ τών τε&νεώτων όμοίως, άπαλείφων, χαΐ

2 τάς γραφάς τάς έπΐ τοιούτοις έγχλήμασι χαταλύων. τονς τε

άστρολόγους έχ της 'Ρώμης έξώρισε, χαίτοι πδσι τοις άρίστοις

αύτών χρώμενος οϋτως, ώστε χαΐ δια Βάρβιλλόν τινα άνδρα τοιον-

τότροπον άγώνα τοις Έφεσίοις ίερόν άγειν συγχωρησαι' δπερ 10

ούδεμιφ άλλη πόλει ένειμεν.

272. "Οτι ό Μονχιανός τιμάσ&αι ύφ' άπάντων ύπέρ πάντας

ή&ελβν, χαΐ ηχ&ετο εί χαΐ όστισοΰν ούχ δτι νβρίσειεν αύτόν, άλλ'

ού μή ού μεγάλως άγήλειε. χαΐ δια τοΰτο, ώσπερ άπληστος έν

ταις τιμαις πρός τούς ύπουργοΰντάς τι αύτψ χαΐ τό βραχυτατον Ιό

ήν, οϋτω χαΐ μίσει άγριωτάτψ πρός τους μή τοιούτονς έχρητο.

273. "Οτι ούχ ήχιστα ένδηλον έγένετο δτι Πρίσχον τόν Ελ-

βίον ού μάλλόν τι δι έαντόν ή διά τούς φίλονς αύτοΰ ονς νβρι-

σεν, έμίσησεν ό Βεσπασιανός, άλλ' δτι ταραχώδης τε ήν χαΐ τψ

ρ. 705 να ύχλψ προσέχειτο, βασιλείας τε άεΐ χατηγόρει χαΐ δημοχρατίαν 20

έπηνει, χαΐ έπραττεν άχόλον&α τούτοις χαΐ συνίστη τινάς, ώσπερ

πον φιλοσοφίας έργον ον τό τε τούς χρατοΰντας προπηλαχίζειν

χαΐ τό τά πλή&η ταράττειν τό τε τα χα&εστηχότα συγχεϊν χαΐ τό

3 νεώτερα αύτοις πράγματα έπεσάγειν. ήν γάρ τον Θρασέον γαμ-

βρός χαΐ ζηλοΰν αύτόν έπλάττετο, πολύ δ' αύτοΰ ήμάρτανε. 25

Θρασέας μεν γάρ έπΐ Νέρωνος ών ούχ ήρέσχετο αύτψ, χαΐ ούδέν

μέντοι ούδ' ώς ύβριστιχόν έλεγεν ές αύτόν ούδέ έπραττεν, πλην

272 ΤΛ\>. Ι,Χνί 2, 4 (ρ. 147, ροβί ο. 13,1 Βοίββ.) 273 ΙΑ\>. ΙΧΧΙ 12, 2.
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3 (ρ. 148 Βοίββ.)

οοά. Ρ«γ. (εί 8ηχά.) 9 βαρβιλλον (β. αοο.) 12 ότι Μονχιανος 6 ιΡω-

μαϊος τιμάσθαι— 14 άγήλειεν: 8πϊά. Υ. άγήλειεν 13 8. άλλ' ου Ρ, άλλ' ότι

8αίά. 14 άγήλειεν: άββ. 8πϋ. 17 ελβίον (β. βρίτ.) 23 τά (&1ίβπππ)

7α, τωι (8. αοα) 24 &ρασσέον, 8βά 26 &ρασεασ (β. α(Χ.)

α>ά. Ώίοη. (Χίρ1ι.) 1 τοϋτ'] τότ'

βηιίηά. 9 οντως άβ1. Τα, αντος ΡοΙώ 12 βχο. 272 ίη ϋίοηίβ βάίΐίοηί1>Π8

ο. 2, 4 &ηίβ βχο. 271 πιαίβ ροηβηαϋιΓ, ν. Βοίβ8. αά 1.1. 13 β. άλλα μη ον

Ββπύιατάγ, άλλ' ού ΒβΙΛβΓ, «λλ' εί μη ον Ροί&1τ 17 ^Ελβ ίδιον Ύα

βοΙο§. 17 ότι (ρπ,ηβ)] ό&εν Κβϊπιαπιβ οοηίπη^βηβ Ιιαβο οιπη Χίρ1ιϋ1ηβίδ

ο. 12, 1 (τον) IIρίαχον ϋίοηβπι 8οπρβίβββ &άη. Βοίβ8.

β Οαββίο ϋίοηβ Ι.Ά. ΙΧνί 8, 7 — Ι,ΧνI I 2, 2. 361

χα.&όσον προσχοινωνεϊν οί τών δρωμένων ούχ ήξίον' ούτος δέ

Βεσπασιανφ ήχ&ετο, χαΐ οϋτ' Ιδία οϋτε έν τφ χοινψ αύτον

άπείχετο, άλλ' έξ ών έποίει έ&ανάτα, χαΐ πολλά πράττων έμελλέ

ποτε δίχην αύτών δώσειν.

δ 274. Ην μεν γάρ χαΐ &ρασύς χαΐ άργίλος, ήν δέ χαΐ έπίβον-

λος χαΐ χρυψίνους, ώστ' άφ' έχατέρων τών μέν τό προπετές τών

δέ τό δόλιον έχων, πολλά μεν ώσπερ σχηπτός όξέως έμπίπτων

τισιν έλυμαίνετο, πολλά δέ χαΐ έχ παρασχενής έχαχούργει. άν&ρώ- 3

πων έφίλησε μέν ούδένα άλη.&ώς πλήν γνναιχών τινων, έπλάττετο

10 δέ αγαπάν άεΐ δν άεΐ μάλιστα άποσφάξαι η&ελεν. οντω γάρ

άπιστος χαΐ πρός αύτούς τούς χαριζομένους τι ές τε τά δεινό-

τατα ύπηρετοΰντάς οί έγένετο ώσ&', δπότε τινές ή χρήματα αύτφ

πολλά πορίσειαν ή άν&ρύ>πονς πολλούς συχοφαντήσειαν, πάντως

αντούς έφ&ειρεν, χαΐ μάλιστα τούς δούλονς τούς χατά δεσποτων

15 τι μηνύσαντας. χαΐ οϋτω χαΐ έχεϊνοι, χαίπερ άργύριον χαΐ τιμάς 4

χαΐ αρχάς όμοΰ οί λαμβάνοντες, οϋτ' έντιμότερον τών έτέρων οϋτ'

άσφαλέστερον διήγον, άλλ' έπ' αύτοις οίς ύπό τοΰ Λομιτιανον

παραχαλούμενοι έπραττον άπώλλνντο, ίνα δή χαΐ τά άδιχήματα

ύπ' αύτών μόνων γεγονέναι δοχη. τβ δ' αύτβ ταύτη διανοία χαΐ

20 προέγραψέ ποτε δτι αύτοχράτωρ δταν μή χολάζη τούς σνχοφάν-

τας, αύτός σφας ποιεϊ τοιούτονς.

275. "Οτι πολύ χαΐ έαντόν νπερεβάλετο έν τβ τών τοΰ πα-

τρός τοΰ τε άδελφοΰ φίλων άτίμψ χα ι όλε.&ρίψ μεταχειρίσει. χαί-

τοι χαΐ αύτός γράμμα έξέ&ηχεν τηρών πάντα τά πρός τε έχείνων

25 χαί πρός των άλλων αύτοχρατόρων δο&έντα τισίν. άλλά τοντο 2

μέν χαλλώτΐιαμα άλλως ήν. έμίσει γάρ αύτούς, δτι τε μή πάν.&'

δσα $τει, πολλά τε χαΐ (ού) προσήχοντα όντα, παρέσχον αύτψ,

274 Ιλ1>. Ι,ΧVΠ 1, 1. 3. 4 275 1,ί1>. ΙΑνΠ 2, 1—3

εχο. 274 {ηίΰαπι αβςηβ &Α ϊφΰειρεν (ν. 14) βί βχο. 275 βηβπι ίηάβ αβ Εαρί-

Generated on 2013-12-15 10:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

νον (ρ. 362, 3) οοηβα1ίο ρΓ&βΐβπηίβίΐ 7α

ωά. Ράτ. 5 εχο. 274 ρηηοίο ίαηίηπι α 273 άί8ίϊη^ηίΐηΓ ηβφίβ ίηείρίί α

βοίίίο δτι, αάάίίο ΐ&πιβη ίη πιαι^. περί δομιτιανοΰ οίος ην τον τρόπον 6 άφ'

έχατέρων Χίρη., άφιχοτέρων 25 αντοχρατόρων 7α, αντοχρατορα (β. αοο.)

27 ού βΑΑ. 7α β Χίρ1ι., οω. Ρ

ωά. ΙΗοη. (Χίρη.) 7 ωσπερ] ώς* 8 άν&ρωπον* (οιιπι Ζοη.) 9 άληθώς

ονδένα 12 οί] αύτψ* 15 τ» ομ.* 26 γάρ αντούς, δτι τε] τε γάρ αντούς, δτι *

εάο<). αιτη ΧίρΗ. ωΙΙαίνβ. 5 Δομαιανός δε ην μεν Χίρ1ι. ρΓο ην μεν γαρ

8 ροβί έχαχούργει ηοηηηί1α οω. ββΓναΐα α Χίρ1ι., ΐυπι ροβί άν&ρ. οω. δε 22 οτι

πολύ ρΓο τοιοντος δε δη προς πάντας παρ' δλην την ηγεμονίαν γενόμενος πολυ

23 ρββί άτίμω οω. τί
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χαΐ δτι (έν τι)μ^ τινι έγεγένηντο' παν γάρ τό ύπέρ τούς πολ-

ρ. 706 να λούς άγαπη&έν τε ύπ' αύτών χαΐ δννη&έν έν έχ&ροΰ μοίρα

3 έτί&ετο. χαΐ δια τοντο, χαίπερ χαΐ αύτός Έαρίνον τινός εύνουχον

έρών, δμως, έπειδή χαΐ δ Τίτος Ισχυρώς περί τούς έχτομίας

έσπουδάχει, άπηγόρευσεν έπΐ έχείνον ύβρει μηδένα έτι έν τβ τών 5

'Ρωμαίων άρχ.ϊ] έχτέμνεσ.&αι.

276. "Οτι δ αύτός ούχ έφρόντιζεν ούδέ τών τόν ΤΙτον

έπαινούντων δτι μηδένα βουλεντήν άπέχτεινεν, οϋ&' δτι ή γε-

ρονσία πολλάχις ήξίον ψηφισ&ήναι μή έξεϊναι τψ αύτοχράτορι

των όμοτίμων τινά άπολέσαι' πάνυ γάρ οϋν σφισι πολύ διέφερεν 10

εϊτε Ιδία τινά αύτών εΐτε χαΐ δι έχείνων χαταχρήσαιτο, ώσπερ

5 τι άντειπεϊν ή χαΐ μή χαταψηφίσασ&αί τινος δνναμένοις. έπήνονν

δέ τόν Τίτον τινές ούχ δτι χαΐ άχούοντος του Λομιτιανον (ΐσον

γάρ άν ήμάρτανον ώσπερ άν εί αύτόν έχεϊνον παρόντα χαΐ

άχούοντα έλοιδόρονν), άλλ' * * * δτι ήπίστατο αύτούς λά&ρα τον- 15

το ποιονντας. έπεί τοι χαΐ έτερον σχηνοποιία τινί έοιχός έγίγνετο.

6 αύτός τε γάρ χαΐ φιλεϊν τόν άδελφόν χαΐ πεν&εϊν προσεποιεϊτο,

χαΐ τούς τε έπαίνους τούς έπ' αύτψ μετά δαχρυων έλεξε χαΐ ές

τούς ήρωας αύτόν σπουδβ έσέγραψε, πάντα τά έναντιώτατα ών

7 έβούλετο σχηπτόμενος' χαΐ οί άλλοι ο<?#' δπως συνάχ&οιντο οϋ&' 20

δπως συνήδοιντο άσφαλως εϊχον, τό μέν δτι τήν γνώμην αύτοΰ

λνπεϊν, τό δέ δτι τήν προσποίησιν έλέγχειν έμελλον.

277. "Οτι χαΐ συχνούς με&ιστάς πον χατεχρήσατο, χαΐ ούχ

όλίγους γε αύτούς ύφ' έαντον παρεσχεύαζε τρόπον τινά άπο&νήσχειν,

ίνα έ&ελοντηδόν άλλ' ούχ ύπ' άνάγχης δοχώσι τοντο πάσχειν. 25

278. "Οτι χαΐ έπΐ τούτω ήγάλλετο, δτι τάς άειπαρ&ένονς ώς

ήνδρωμένας ού χατώρυξεν, ώς ή ν £&ος, άλλά άλλως άπο&νήσχειν

έχέλευσεν.
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276 ΙιίΙ>. Ι,ΧνΙΙ 2, 4—7 277 Γ.ίΙ>. Ι,ΧνΠ 3, 4ι (ρ. 167 Βοίββ.) 278 1&\>

Ι,ΧνΠ 3, 4 1 (ρ. 168 Βοίβ8.)

βοά. Ράτ. 1 έν τψξ 7α β Χίρ1ι., μη (β. &οο.) 6 αρχήν (βίο) 9 «ντο-

χράτωρι 13 όομιτίον, οογγ. 7α 15 · · ·] Ιαοπηαπι ίαπι α ΚιίβΜο

άβρΓβΙιβηβαπι Μο βΐ&ΐηίΐ Βοίββ., ροβί ποιοϋντας (νβ. 16) ΒβΙ&βΓ, φά Οά βηρρίβί

έμίαει 20 ον&' οπως (ρπηβ) 7α β Χίρ1ι., ονχ ον πωσ 26 άειπαρ

βοά. ΙΗοη. (Χίρ1ι.) 3 χαίπερ οτα* 22 Έμελλε*

επιβηά. 7 οΰόε] οντε ΒβΙΛβΓ 23 βχο . 277 ροβί βχο. 278 πι&1β ροηβ-

ηαίηΓ, ν. Βοίβ8. αά Ιι. 1. πον] ποιΊ Βοίββ. 24 εαντών 7α

ΐάο<). ««»» ΧίρΗ. βοΙΙαίιιε. 20 ροβί οχηπτόμενος οπι. άμέλει χαϊ τήν ίππο-

όρομίαν την τών γενεαίων αντον χατέλνοε 26 8. ώς ήνδρωμένας &ό βο1. αά-

άίίηπι β88β νϊάίΐ Βοίββ. οο11. ο. 3, 3' ϊη.

β Οωβίο ϋίοηβ Ι,ϊΙ>. ΙΧVΙΙ 2, 2 — 11, 3.
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279. "Οτι χαΐ τοντο τό δεινότατον έσχεν, δτι χαΐ χολαχεύεσ-

&αι ή&ελε, χαΐ άμφοτέροις όμοίως ήχ&ετο χαΐ τοις &εραπενονσι

χαΐ τοις μή, τοις μέν δτι &ωπεύειν τοις δέ δτι χαταφρονεϊν

έδόχονν. ού μήν άλλά τβ μέν βουλβ χαίρειν έφ' οίς έψηφίζοντο

5 προσεποιεϊτο, τόν δέ δή Οϋρσον όλίγον άπέχτεινεν, δτι μή τοις

πρασσομένοις νπ' αύτοΰ ήρέσχετο, χαΐ της Ιονλίας αίτησαμένης

ϋπατον άπέδειξεν.

280. "Οτι δ Λομιτιανός τό τε σώμα ήν άπονος χαΐ τήν ψυ-

χήν άτολμος, χαΐ άσωτότατος χαΐ άσελγέστατος χαΐ προς γνναϊχας

10 χαΐ πρός μειράχια ήν.

281. "Οτι δ αύτός πταίσας τοις στρατιάρχαις έπεχάλει. τά ρ' η» να

μέν γαρ άμείνω πάντα, χαίτοι μηδέν αύτό&ν πράττων, προσε-

ποιεϊτο, τών δέ δή χειρόνων έτέρους, εί χαΐ έχ της έχείνον τι

χελεύσεως σννεβεβήχει, ι^τιατο. χαΐ έμίσει μέν τούς χατορ.&ώσαν-

15 τάς τι, έμέμφετο δέ τούς πταίσαντας.

282. "Οτι τόν Άντώνιον τόν άποστάτην Μάξιμός τις άνεϊλε,

χαΐ έπΐ μέν τβ νίχη ούδέν μέγα άξιός έστιν έπαινεϊσ&αι (πολλοί

γάρ πον χαΐ άλλοι παρά δόξαν ένίχησαν, οί τε στρατιώται αύτψ

σννηγωνίσαντο)' δτι δέ δή τά γράμματα δσα έν τοις τοΰ Ιάντωνίον 2

20 χιβωτίοις εύρε, παρά βραχύ τήν έαντον άσφάλειαν πρός τό μηδένα

έξ αύτών συχοφαντη&ήναι &έμενος έχανσεν, ούχ όρώ πώς άξίως

υμνήσαιμι.

283. "Οτι τό σύμπαν πλή&ος τών νπό Λομιτιανον χολασ&έν-

των ούδ' άν ευρεϊν τις δννη&είη. οϋτω γάρ δή χαΐ αύτός έαντοΰ 3

279 ΙΛΙ>. ^ΧνΠ 4, 2 280 Ιίη. ^ΧνίΙ 6, 3 (ρ. 171 Βοίββ.) 281 ΙΛη.

Ι,Χνϋ 6, 4 (ρ. 173 Βοίββ.) 282 Ι,Ά. Ι^ΧνΙΙ 11, 1 — 2 πιβά. 283 ΊΑ.

IXVII 11, 2 ωβά. 3

βχο. 280 οπι. 7α βχο. 282 βηβπι ίηάβ α παρά βραχύ (νβ. 20) οοηβη1ίο ρΓ»β-

Generated on 2013-12-15 10:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ΐβπηίβΗ 7α

ωά. Ράτ. 5 ονρσον (β. βρϊΓ. βί &οο.) ολίγον Κβίπι&πιβ, ολίγον 8 δομί-

τιοσ 21 άξίωα (βίο) 23 δομιτίον, οοιτ. 7α

ωά. ΓΗοη. (Χίρ1ι.) 19 δη οτα.*' 20 ενρέ&η-

εάορ. ΟΜ»» ΧίρΗ. ωΙΙαίνε. 1 δτι — δεινότατον ρΓο χαίτοι χαϊ τοϋτο δει-

νότατον β 8. χαϊ — άπέδειξεν] ίη Ιιίβ βρίΐοπι&ίοπβ πιαηηπι Γβοΐβ &£ηοβΟίΐ

Βοίββ., χαίτοι ρΓο χαϊ οοηίβοβΓ»ί ΒβΙίΙίβΓ 8 οτι 6 Δομ. ρΓο ον γάρ δτι, ρΓ&β-

ίβΓβα ην &άά. βί νβ. 9 ροβί ατολμος οτα. αλλα, οί. βχο. 285 βί Χίρη. 16 β. δτι

— χαί] ρΓο Ιιίβ ίΐ& ΧίρΙι.: Αντώνιος δέ τις ίν Γερμανία άρχων χατά τοϋτον τόν

χρόνον τψ Δομιτιανψ έπανέοτη, δν Λονχιος Μάξιμος χατηγωνίσατο χαϊ χα&'

εϊλεν δς, ηβςπβ ίβ ϋίουβπι αά τβΓΟπηι ΓβιίΜβηβ 21 ροβί πώς οω. αν αντόν
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έπΐ τούτο χατέγνω ώσ&', ίνα μηδεμία μνήμη τών &ανατονμένων

νπολειφ&β, έχώλυσέ σφας ές τά ύπομνήματα έσγραφήναι. ού μήν

ονδέ περί τών άναιρε&έντων τβ βονλβ τι έπέστειλε, χαίπερ τάς

χεφαλάς αύτών, ώσπερ την τοΰ Αντωνίον, πέμψας ές τήν 'Ρώμην

χαΐ ές τήν άγοράν έχ&είς. 5

284. "Οτι Λούρας, οϋ ήγεμονία έγίγνετο, έχων αύτής παρε-

χώρησε τω Λεχεβάλψ τψ Λαχών βασιλεϊ, δτι δεινός μέν συνεϊναι

τά πολέμια ήν δεινός δέ χαΐ πράξαι, έπελ&εϊν εύστοχος άναχωρή-

σαι χαίριος, ένέδρας τεχνίτης μάχης έργάτης, χαΐ χαλώς μεν νίχί]

χρήσασ&αι χαλώ'ς ι5έ χαΐ ήτταν δια&έσ&αι ήπίστατο' άφ' οϋ δή 10

χαΐ ανταγωνιστής άξιόμαχος έπΐ πολύ τοις 'Ρωμαίοις έγένετο.

285. "Οτι ό Λομιτιανός έν πόλει τινί Μυσίας νπομείνας

νβριζεν ώσπερ είώ&ει' ού γαρ δτι τό τε σώμα άπονος χαΐ τήν

ψυχήν άτολμος, άλλά χαΐ άσωτότατος χαΐ άσελγέστατος χαΐ πρός

γυναϊχας χαΐ πρός μειράχια ήν. 15

3 286. "Οτι ό αύτός Τραϊανός πλεϊστον έπί τε διχαιότητι χαΐ

έπ' ανδρεία τβ τε άπλότητι τών ή&ών διέπρεπε. τψ τε γάρ

σώματι έρρωτο (δεύτερον γάρ χαΐ τεσσαραχοστόν άγων έτος ήρξεν)

ώς έξ ϊσον πάντα τοις άλλοις τρόπον τινά πονεϊσ&αι, χαΐ τβ

ψυχβ ηχμαζεν ώστε μή&' ύπό νεότητος -&ρασύνεσ&αι μή&' νπό 20

284 Ι,ΧνΠ 6, 1 285 ΙΛΙ>. Ι^ΧνΙΙ 6, 3 286 ΙΛΙ>. Ι,ΧVΙΙΙ 6, 2 βχίτ.—4

βχο. 284 δηβπι ϊηάβ α νβ. 8 έπελ&εϊν, βχο. 285 βηβπϊ ϊηάβ α ν8. 13 χαϊ την

ψυχήν, βχο. 280 Αηβπι ϊηάβ & νβ. 20 &ρασυνεσ&αι οοηβη1ίο ρΓ&βΐβπηίβίΐ 7α

βοά. Ράτ. (βί 8ηΐά.) 6 δονραα 7 οτι Δεχίβαλος υ τών Δαχών βασιλείς

δεινος — 11 έγένετο: 8ηϊά. ν. δεινός 8 ροβί πράξαι &άΑ. χαϊ 8η1ά. 8 έπελ-

&εϊν— 9 έργάτης'. 8ιιϊά. ν. χαίρια 9 ένέδρασ Ρ διιϊά. ν. δεινός, ένεδρεΐ-

σαι 8ηϊά. τ. χαίρια 10 δε χαι Χίρ1ι., χαϊ δε Ρ, δε 8ηϊά. 10 β. άφ' οϊ —

έγένετο: 8πϊά. ν. ανταγωνιστής 10 δή 8ηϊά. πίτοςηβ Ιοοο οιιω Χίρ1ι., οω. Ρ
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11 πολοϊ Ρ έγένετο: άββ. 8ηϊά. 16 οτι] τι 16—19 πονεϊσθαι: οοη-

ίπιχίΐ Ιι&βο 8ηίά. ν. πονεϊσ&αι 17—18 τψ — σώματι 8ηϊά. (7α β Χίρ1ι.),

τω (β. &οο.) — σώμα Ρ 18 άγων ?γο?] ίίΑ Ρ 8ηΜ. 19 — ρ. 365, 1 ό δ'ε

Τραϊανός τξ ψνχχι— άμβλύνεοθαι: 8ηϊά. ν. η χ μαζί ν (βί ραΓίίηι ν. αμβλύνω

βί τ. μή&' νπό νεότητος) 20 ώστε] ίΐα Ρ δαϊά.

οοά. ΣΗοη. (Χίρ1ι.) 10 δια&εϊναι * 17 διέπρεψε * 18 ϊτος άγων *

20 ώστε] ώς*

βτηεηά. 1 τοντψ 7α 6 (ή) ίγεμ. Κβίβ1ίβ βο1β£&πηπι ίοΓίαβββ οοΓπ^βηβ

ΐάο<). σαηι Χίρ/ι. βοΙΙαίνβ 6 ίη βχοβΓρίίβ 284 βί 285 Γβάϋί αά ίηίΐ,ϊυπι 1>β11ϊ

ϋαοίοί (β ςηο βχο. 280 βί 281 βηπιρβίΐ) ροβίςααηι βχο. 282 βί 283 β Γβββίϋοηε

δαίηππιπ ί&ηβίί, ν. Βοίββ. αά ϋίοη. νοί. ΠΙ ρ. 171 βς. 7 τω Δεχ. — βασιλεί]

οί. Χίρ1ι.: (Δαχους) ών τότε Δεχέβαλος έβασίλενε οτι βί νβ. 8 ι]ν οΑά., ρΓαβ-

ίβΓβα νβ. 10 ήπίστατο άβάίΐ ρΓο είδώς 13—15 τό τε σώμα — ην ϊ&πι ϊη βχο.

280 άβάβπιί, οί. αά νβ. 6 16 δτι — πλεϊστον ρΓο πλεϊστον γάρ

β Ο&8βίο ϋίοηβ Ιλο. ΙΧνΙΙ 11,3 — Ι,ΧνίΙ Ι 15, 6. 365

γήρως άμβλύνεσ&αι. χαί οϋτ' έφ&όνει οϋτε χα&ηρΐί τινά, άλλα 4

χαΐ πάνυ πάντας τούς άγα&ούς άτίμα χαί έμεγάλυνεν, χαΐ δια

τοΰτο οντε έφοβεϊτό τινα αϋτων οϋτε έμίσει. διαβολαις τε ήχιστα

έπίστενεν, χαί όργτ] ήχιστα έδουλοΰτο, των τε χρημάτων τών άλλο-

ι τρίων ϊσα χαί των φόνων άπείχετο.

287. "Οτι ό Τραϊανός τοις μονομάχοις έχαιρεν χαί τοις όρ-

χησταις χαΐ ένός τούτων ήρα τον Πυλάδον.

288. "Οτι οϋτος ώμοσεν ώς ού μιαιφονήσει, χαί τοΰτο έργω ρ. ηο να

ένεπέδωσε χαίπερ έπιβουλευ&είς. τ^ί τε γάρ φύσει ούδέν οϋτε

10 διπλοΰν οϋτε δόλιον οϋτε τραχύ εϊχεν, όλλά τούς μέν άγα.&ούς

έφίλει χαί έδεξιοντο χαί έτίμα, των δέ άλλων ήμέλει. ό δέ χαί

ί'πό της ήλιχίας πεπαίτερος έγεγόνει.

289. "Οτι ό Σούρας τοσαύτη φιλία χαΐ πίστει πρός τόν Τραία-

νόν έχρήσατο χαΐ Τραϊανός πρός έχεϊνον ώστε πολλάχις αύτόν, οιά

15 ττον περί πάντας τούς τι παρά τοις αύτοχράτορσι δνναμένονς γίνε-

σ&αι πέφνχεν, διαβλη&έντα οϋτε νπώπτευσέ ποτε οντε έμίσησεν, 5

άλλα χαΐ έγχειμένων οί έπΐ πολύ των φ.&ονούντων αύτψ οΐχαδέ τε

άχλητος πρός αύτόν έπΐ δεϊπνον ήλ&εν, χαί πάσαν την φρονράν

άποπέμψας έχάλεσε πρώτον μέν τόν Ιατρόν αύτου, χαί δι έχείνον

20 τούς όφ&αλμούς ύπηλείψατο, έπειτα τόν χονρέα, χαί δι έχείνον

τό γένειον έξύρατο, χαι μετά τοΰτο χαί λουσάμενος χαί δειπνήσας, 6

έπειτα τοις φίλοις τοις είω&όσιν άεί τι περί αύτον φανλον λέγειν

έφη τβ νστεραία δτι "εί ή&ελέν με Σούρας άποχτεϊναι, χ&ες άν

287 ΙΛβ. ΙΧνΠΙ 10, 2 288 ΙΛ. Ι,ΧνίΠ 5, 3 (ρ. 201 Βοίββ.) 289 Ι,Ά.

Ι,ΧνΙΙΙ 15, 4 — 1 β, 1

βοά. Ράκ (βί 8νίά.) 1 ό δε Τραϊανος οντε έφ&όνει— 3 έμίαει: 8πϊά. ν.

χα&%ρει, χη. βηβ ρ&ηοίβ υπιίββίβ 3 έφοβειτο βπϊά., έφοβήτο Ρ έμίαει:

άββ. 8πϊά. 13 οονρασ, ββά νβ. 23 σονρασ 16 διαβλη&έντα, ββά β βί ν

ί. Γ. βί βηρβΓ η βΓΟβηηι 17 έγχειμένων οι να, έγχημένω νΰν
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οοά. Σ>ίοη. 20 άπηλείψατο * ,Ιοαηη. Αηίίοοίι. 21 ταϋτα * ΧίρΙι.

ΐϊτκηά. 8 βχο. 288 ϊη Ι1ίοηίχ βάίΐίοιπηπβ αηίβ βχο. 286 ιηαίο οο11οο&ίηπι

Γβροβπίΐ Βοίβ8., ςηβπι ν. &ά ϋίοη. νοί. III ρ. 201 8£. 11 ο] πρός Κβίβ1ίβ, τό

ΒεΙίΙίβΓ 13 ό (τε) ΒβΙΛβΓ

ΐάοα. αιπι ΧιρΗ. οοΙΙαΐνβ. 5 των φόνων ρΓο φόνων των άδιχων 6—7 ο τι

— IIνλάδον ρΓ0 εν τε τω &εάτρω μονομάχους συνέβαλε, χαϊ γάρ ϊχαιρεν

αντοϊς, χαϊ τους όρχηστάς ές τό &έατρον έπανήγαγί, χαϊ γάρ ενός αντών

τον IIνλάδον ήρα 21 ροβί έξύρατο οτα. τοίτο γάρ έχ παλαιοί πάντες οι

άλλοι χαϊ αντοί οι αντοχράτορες έποίονν Αδριανός γάρ πρωτος γενειάν

χατέδειξε' πράξας δε ταντα

366 ΈχοβΓρΐα άβ νϊηηΐί1ηιβ βί νίΐϋβ

16 άπεχτόνει." μέγα μέν οϋν έποίησεν χαΐ τό άποχινδννενσαι πρός

διαβεβλημένον άν&ρωπον, πολύ δέ δή μεϊζον δτι έπίστευσε μηδέν

- άν ποτε νπ" αύτοΰ πα&εϊν.

* 290. "Οτι Κύντος Λούσιος Μαΰρος μέν ήν, χαΐ αύτός τών

Μαύρων άρχων χαΐ έν Ιππεΰσιν ϊλης έξήστατο*, χαταγνωσ&είς δέ 5

έπΐ πονηρία τότε μέν της στρατείας απηλλάγη χαΐ ήτιμώ.&η,

υστερον δέ τον Λαχιχοΰ πολέμον ένστάντος χαΐ τον στρατον της

τών Μαύρων συμμαχίας δεη&έντος ήλ&έ τε πρός αύτόν αντεπ-

5 άγγελτος χαΐ μεγάλα $ργα άπεδείξατο. τιμη&είς δέ έπΐ τούτψ

πολύ πλείω χαΐ μείζω έν τψ δεντέρψ πολέμψ έξειργάσατο, χαΐ 10

τέλος ές τοσούτον της τε άνδραγα&ίας άμα χαΐ της τύχης έν τψδε

τψ πολέμψ προεχώρησεν ώστε ές τούς έστρατηγηχότας έσγραφήναι

χαΐ ύπατεΰσαι της τε Παλαιστίνης άρξαι' έξ ών πον χαΐ τά μά-

άΐ ίβ£3ί. λιστα έφ&ονή&η χαΐ έμισή&η χαΐ άπώλετο.

'βΓοβ βοογ° '^' ^ παϊς δ τοΰ ^Λγβάρον τοΰ της ΛΙδέσης άρχον- 15

ρ. 713 να τ0ς "Λρβανδος χαλάς χαΐ ώραϊος ών τψ Τραϊανψ ψχείωτο, χαΐ

άπαντήσας τψ Τραϊανψ ό Σποράχης τήν Λϊδεσαν διερχομένψ συγ-

γνώμης έτνχεν' ό γάρ παϊς λαμπρόν οί ίχέτευμα ήν.

292. "Οτι ό Σάμβηλος ό της νήσον άρχων της έν τψ Τίγρι-

δι οΰσης πιστός διέμεινεν τψ Τραϊανψ, χαίπερ ύποτελεϊν προσ- 20

290 ΙΛ. Ι,ΧνΙΙΙ 32, 4. 5 (ρ. 206 Βοίββ.) 291 ΙΛΙ>. Ι,ΧVΙΙΙ 21, 2 (ρ. 210

Βοίββ.) 292 1Λ)>. ΙιΧνΠΙ 28, 4

οοά. Ρΐντ. 4 Μαύρος να, μαΰρον 5 εϊλησ 7 στρατού να, οτρπ·

15 αιδεοησ (β. βρϊΓ. βί ααα.), 17 αίόισαν (β. &ιχ.) 16 άρβανδοσ (β. &οο.)

οοά. ΣΗοη. (Χίρ1ι.) 1 διαχινδυνίύοαι * 2 δη οτα.*

εηιβηά. 4 βχο. 290 1η ϋϊοηϊδ βάίΐίοηϋηβ ροβί βχο. 292 οο11οοαίηπι Γβροβπίΐ

Βοίββ., ςηβπι ν. &Α ϋίοη. νοί. III ρ. 206 Κύντος] φκίείκβ: 7α ϊη νβκ.

4 8. αντός έν ϊππεύαιν, ϊλης των Μαυρων άρχων, έξήταατο Κβίβίβ, αντός τών

Μαύρων άρχων χαϊ έν ϊππεύαιν ίλ$ έφίατατο Κβίπι&πιβ 7 στρατού] Τραϊα-
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νού ΒβΙΛβΓ 15 'Λγβάρον] ν. Βοίββ. αά ϋίοη. ΧΙι 20, 1 15. 17 ίοπηαπι

Έδεοοα ίη βχο. άβ 1β£αΐ. Γββϋίηίΐ Κβϊπι&πι8 19 βχο. 292 & Κ,βϊπιιίΓο ίη άπαβ

ρΜίββ άίβίχαοίυπι ΓπΓβαβ οοηϊηηχίΐ Βοϊδβ. 'Α&άμβηλος Βοίββ.

βάοα. 15 οτι —18 ϊτνχεν βρίΐοπιαίοπβ βηηί ϋίοηβπι πιαίβ ίηίβ11ί£βηΐίβ ρΓο

ηίβοβ ϋϊοηβίβ ίη Βχο. άβ Ιβ^αί. ββΓναίίβ: ... τά μεν χαϊ νπό τοΰ υίέος Άρβάν-

δον χαλού χαϊ ωραίον όντος χαϊ δια τοϋτο τω Τραϊανψ ψχειωμένον πεισ&εϊς

(βο. Αυγαρος), τά δε χαϊ την παρονοίαν αντού φοβη&εΙς, απήντησε τε αντψ

προοιόντι χαϊ άπελογήσατο, συγγνωμης τε ίτνχεν. ϋβ δροπιοβ αρηά ϋίοηβπι

ραηίο βηρΓα ββπηο ββί 19 β. ό της — ούσης £ΜΙάίΐαπιβηΐππι ββββ νίάίΐ Βοίβ8.

β Οειββίο ϋίοηβ ίΐο. Ι,ΧνΠΙ 16, 1 — ΙΙΧ 4, 6. 367

ταχ&είς, χαΐ οί τόν χάραχα τόν Σπασίνον χαλούμενον οίχοΰντες

χαΐ φιλιχώς αυτόν έδέξαντο.

293. "Οτι ό Άδριανός έν έπιστολβ τινι έγραψε τά τε άλλα

μεγαλοφρονησάμενος, χαΐ έπομόσας μήτε τι έξω τών τφ δημοσίψ

5 συμφερόντων ποιήσειν μήτε βουλεντήν τινα άποσφάξειν, χαΐ

έξώλειαν έαντψ, άν χαΐ ύτιονν αύτων έχβτ}, προσεπαρασάμενος' 3

άλλ' δμως διεβλή&η είς πολλά, ή*ν δέ γένος μεν βονλεντοΰ, πα-

τρός έστρατηγηχότος "Λφρον (οϋτω γάρ ώνομάζετο), φύσει δέ φι-

λολόγος έν έχατέρα τβ γλώσση' χαί τινα χαΐ πεζά χαΐ έν έπεσι

10 ποιήματα παντοδαπά χατέλιπεν. φιλοτιμία τε γάρ άπλήστψ 2

έχρητο, χαΐ χατά τοΰτο χαΐ τ άλλα πάντα χαΐ τά βραχύτατα έπετή-

δενεν' χαΐ γάρ έπλασσε χαΐ έγραφε χαΐ ούδέν δ τι ού χαΐ

είρηνιχόν χαΐ πολεμιχόν χαΐ βασιλιχόν χαΐ Ιδιωτιχόν είδέναι έλεγε.

χαΐ τοΰτο μεν ονδέν πον τούς άν&ρώπονς έβλαπτεν, ό δέ δή φ&ό- 3

15 νος αύτον δεινότατος ές πάντας τούς τινι προέχοντας ών πολλούς

μεν χα&εϊλε συχνούς δέ χαΐ άπώλεσε. βονλόμενος γάρ πάντων

έν πάσι περιεϊναι έμίσει τούς έν τινι ύπεραίροντας. χάχ τούτον 4

χαΐ τόν Φαβωρϊνον τόν Γαλάτην τόν τε Λιονύσιον τόν Μιλήσιον

τούς σοφιστάς χαταλύειν έπεχείρει τοις τε άλλοις χαΐ μάλιστα

20 τψ τούς άνταγωνιστάς σφων έξαίρειν, τούς μεν μηδενός τούς δέ

βραχυτάτον τινός άξίονς όντας.

294. "Οτι ττ} φύσει τοιοΰτος ήν ό Άδριανός ώστε μή μόνον

293 ΙΛ\>. ΙΧΙΧ 2, 4. 3, 1 — 4 294 ΙΛη. Ι,ΧΙΧ 4, 6 — 5, 1 βχίτ.

βχο. 294 ίηάβ α ρ. 368, 6 τξ τε άλλ% οοηβπ1ίο ρπιβίβπηίδίΐ 7α

ωά. Ράτ. (Η 8νίά.) 3 οντος έν έπιατολ$ — 7 πολλά: 8ιιϊά. ν. Αδρια-

νός Ιξΐ. 2 4 έ'ξω οω. 8ηΜ. 7 ήν δε το γένος βονλεντον— 21 όντας:

8πίά. ν. Αδριανός £1 . 1 8 "Αφρον 8ηΜ. (οηπι ΧίρΙ>.), ανφρον Ρ όνομά-

ζετο Ρ φνοει 8ηϊά. (οηπι Χίρ1ι.), φναιν Ρ ροβί φιλ. αάά. ην 8ΐύά. 9 &1-

ίβπιπι χαϊ οτα. 8ηΜ. 10 άπλήστψ Ρ (οηπι Χίρ1ι.), άπλήοτως 8χάά. 14 όΊ]
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γαρ 8ηϊά. 1δ αντώ 8πϊά. 16 χαϊ οω. 8πϊά. 18 φαβο\ρϊνον Ρ μιλί-

οιον Ρ 19 αοφιατάς Ρ (οπηι Χίρ1ι.), σοφους 8τάά. 22 οντος φνοει τοιον-

τος — ρ. 368, 9 χαρίσασθαι: 8πϊά. V. Αδριανός $1. 4

ωά. £Ηοη. (Χίρ1ι.) 2 νπεδέξαντο 9 α1ίβππη χαϊ οω.* 10 χαταλέλοιπε

12 ον χαϊ] ονχ *? 15 τινι] ?ν τινι *? 20 άγωνιστάς *

ΐοΙοα. ιμυλ ΧϊρΗ. ωΙΙαίκε. 1 ροβί οϊχονντες οω. δε δή τ% τον Ά&αμβή-

λον έπιχρατεία ήοαν 6 ροβί προσεπαραοάμενος βο1ο^απαπι ηοηηαΙ1α οωίβίβ8β

ραι"ϋω α Χίρ1ι. ββΓναία τϊάίΐ Κβίωαπιβ 7 άλλ' — πολλά οοηίβοίΐ βχ ϋβ ςπι&β

&ρηά ϋίοηβπι ρι"οχίπιβ ββςπβη&ηίιΐΓ, τ. Χίρ1ι. 8 &ηίβ "Αφρον οτα. Αδριανου

22 οτι ρΓο χαϊ οΐτω γε, &άάϋο ό 'Λδριανός

368

ΕχοβΓρΐα άβ νίΓίηϋηηβ βί νίΐϋβ

τοις ζώσιν άλλα χαΐ τοις τελεντήσασι φ&ονεϊν' τόν γοΰν "Ομηρον

χαταλύων Άντίμαχον άντ' αύτοΰ έσήγεν, οϋ μηδέ τό όνομα πολλοί

πρότερον ήπίσταντο.

ρ. 714 να 5 Ήιτιώντο μεν δή ταΰτά τε αύτοΰ χαΐ τό πάνυ άχριβές τό τε

περίεργον χαΐ τό πολύπραγμον' έ&εράπενε δέ αύτά χαΐ άνελάμ- 5

βανε τΐ} τε άλλη έπιμελεία χαΐ προνοία χαΐ μεγαλοπρεπεία χαΐ

δεξιότητι, χαΐ τιϊ μήτε τινά πόλεμον ταράξαι χαΐ τούς όντας

παΰσαι, μήτε τινός χρήματα άδίχως άφελέσ&αι, χαΐ πολλοίς πολ-

λά, χαΐ δήμοις χαΐ Ιδιώταις χαΐ άλλοις τισί χαρίσασ&αι.

295. "Οτι ό 'Λδριανός περιεργότατος ήν χαΐ μαντείαις χαΐ 10

μαγγανείαις παντοδαπαις έχρήτο. παιδιχά τε αύτοΰ έγεγόνει Άντί-

νοός τις, χαΐ οϋτω γε τοντον, ήτοι διά τόν έρωτα αύτοΰ ή δτι

έ&ελοντής έ&ανατώ&η (έχουσίον γάρ ψυχής πρός ά έπρασσεν

έδεϊτο), έφίλησεν ώστε χαΐ πόλιν έν τψ χωρίψ, έν ψ ταΰτ' έπα&εν,

4 χαΐ σννοιχίσαι χαΐ όνομάσαι έπ' αύτοΰ. χαΐ άγάλματα δέ αύτοΰ 15

άνέ.&ηχεν έν πάση τβ οίχονμένη. χαΐ τέλος άστέρα τέ τινα αύτός

όράν ώς χαΐ τοΰ Άντινόον όντα έλεγε, χαΐ τών συνόντων οί μν-

&ολογούντων ήδέως ήχονεν έχ τε της ψυχής αύτοΰ όντως αύτόν

γεγενήσ&αι χαΐ τότε πρωτον άναπεφηνέναι. ταΰτά τε οϋν έσχώ-

πτετο, χαΐ δτι Πανλίνη τγ) άδελφβ άπο&ανούση παραχρήμα μεν 20

ούδεμίαν τιμήν ένειμεν.

295 ΙΑ\>. ΙιΧΙΧ 11, 3. 4

ωά. Ρβίτ. (βί 8ηίά.) 1 τετελεντηχόοι 8πίά. 2 άντ'οτα. Ρ, ηοη 8ηϊά. 4 ταν-

τά τε 8ηϊά. (οηπι Χίρ1ι.), ταντε Ρ 4 β. τό τε περίεργον χαϊ πολνπραγμον

8αϊά., τό τε πολνπραγμον χαϊ τό περίεργον Ρ 5 ανελάμβανε 8ηϊά. (οπηι

Χίρη.), άπελάμβανε Ρ 8 τινός Ρ (οππι Χίρ1ι.), τινά 8ηίά. 9 χαϊ άλλοις

τισϊ οτα. 8πϊά. 10 ην δε περιεργ. χαϊ— 12 τις: 8πϊά. ν. Αδριανός %1. 5,

η Μ οηαβ ρΓοχίπιβ 8βςηηηΐπτ ίη βΓβτίββίπιηηι οοηίτ&οία βχβίαηί 11 αντψ 9ηϊιΙ.
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12 τις: άβ8. 8πϊά. 15 όνομάσαι 7α β Χίρη., ονομασε (β. εοο.)

ωά. £Ηοη. (Χίρ1ι.) 4 8. τό τε περίεργον χαϊ τό πολύτροπον * 10 8. χαϊ

μαγγανείαις] μαγγανείαις τί*? 14 τοϋτ' 15 χαϊ ρπηβ οπι.* έπ']

άπ'* ? βί. Κ. Ηβ1Μη^, Όϊβ ΡταροβίΗοηβη δβ» Ηετοάοί ν. α. Ήίβΐοη&ετη ρ. 59

16 άοτέρα τινά αντός τε 17 χαϊ ρπηβ οω.*

βάο<}. ιμμ ΧίρΗ. ωΙΙαίν8. 9 χαϊ άλλοις τιοί ρΓο χαϊ βονλευταϊς τε χαϊ

ϊππενσι 10 οτι — ην ρΓο τά τε γάρ άλλα περιεργότατος Αδριανός, ωσπερ

εϊπον, έγένετο 11 β. παιδιχά — τις &ϋ. βχ ϋβ ςηαβ &ρηά ϋίοηβηι ρΓοχϊπιβ

ρΓ&βοβάββ&ηΐ βί τοντον άβάίΐ ρΓο τόν Άντίνοον 14 έφίλησεν ωστε ρΓο έτί-

μησεν ώς 15 β. χαϊ άγάλμ. — οίχονμέν% ρΓο χαϊ έχείνον ανδριάντας έν πάσχι

ώς είπεϊν τ% οίχονμέν$, μάλλον δε άγάλματα, άνέ&ηχε 18 αϊτού ρΓο τοΰ

Άντινόον βί αντον ρΓο τόν άστέρα 19 &ηίβ ταντα οπι. διά

β 0&88ϊ0 ϋίοηβ ΙΆ. Ι,ΧΙΧ 4, 6—19, 2.

369

296. "Οτι δ Σεβηρος μετά τήν νίχην των Ιονδαίων ές Βι&ν-

νίαν έπέμφ&η ύπό 'Λδριανου, δπλων μέν (ούδέν), άρχοντος δέ

χαΐ έπιστάτον χαΐ διχαίον χαΐ φρονίμον χαΐ άξίωμα έχοντος δεο-

μένην' ά πάντα έν έχείνψ ήν. χαΐ ό μέν διήγαγε χαΐ διψχησε χαΐ

5 τά ϊδια χαΐ τά χοινά αύτών οϋτως ώσ&' ήμάς χαΐ (ές) δευρο άεΐ

αύτον μνημονεύειν. τβ δέ δή βονλί] χαΐ τψ χλήρψ ή Παμφυλία

άντί της Βι&υνίας έδό&η.

297. "Οτι ό Τούρβων έπΐ του Άδριανον έν τβ τον δορυφορι-

χον άρχβ ούτε άβρόν ούδέ ύπερήφανον έπραξεν, άλλ' ώς εις τ(5ν

10 πολλών διεβίω. τά τε γάρ άλλα χαΐ τήν ήμέραν πάσαν πρός τψ 2

βασιλείψ διέτριβεν, χαΐ πολλάχις πρό μέσων ννχτών πρός αύτό

ι)ει, δτε τινες τών άλλων χα&εύδειν ήρχοντο.

298. "Οτι ό Σίμιλις ήλιχία μέ1> χαΐ τάξει προήχων αύτοΰ, έν

τρόποις δέ ούόενός τών πάνυ δεύτερος. έξεστι δέ έξ όλιγίστων

15 τεχμήρασ.&αι. τψ γάρ Τραϊανψ πρό τών έπάρχων ποτέ αύτόν

εΐσω έχατονταρχοΰντα έτι είσχαλέσαντι έφη " αΐσχρόν έστι, Καϊσαρ,

έχατοντάρχψ σε των έπάρχων έξω έστηχότων διαλέγεσ&αι"

299. "Οτι ό αύτός τήν τών δορυφόρων άρχήν άχων τε έλαβε

χαΐ λαβών έξίστατο, μόλις τε άφε&είς έν άγρψ ήσυχος έπτά έτη

2η τά λοιπά τοΰ βίον διήγαγε, χαΐ έπί γε τό μνήμα αύτον τοΰτο

έπέγραψεν δτι" Σίμιλις ένταΰ&α χεϊται βιούς μεν έτη τόσα, ζήσας

δέ έτη έπτά."

2% ΙΑ. Ι,ΧΙΧ 14, 4 297 ΙΑ. Ι,ΧΙΧ 18, 1 β«Γ. — 2 298 Ιλη.

Ι,ΧΙΧ 19, 1 299 ΙΑ\>. Ι,ΧΙΧ 19, 2

βχο. 297 — 299 οοηβπ1ίο ρπιβίβπηίβϋ 7α

οοά. Ρβντ. 1 βι&ανίαν 2 ονδεν &Αά. Τα β Χίρ1ι. 5 ες ίΛΙΚαίη β Χίρ1ι.,

οω. Ρ 11 πρό (ίΐ» ΧίρΙι.)] προσ (8. αοο.) αύτό (ίΐ* ΧίρΙι.)1 αυτόν 13 αντοΰ]

ϊηίβ11ϊ£ΗιιΓ Τπγ1>0, ν. βο1. 297 16 εχατορταρχούντα
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ωά. Όϊοη. (ΧίρΙι.) 2 οπλων] οπως* 4 έν οτα.* 10β. πρός τον βασι-

λέα* 13 αντών* 14 όλιγοστών* 15 8. προ — είσχαλέσαντι] εχατον-

ταρχοΰντα (οπιίββο * έτι) αυτόν έαχαλέσαντί ποτι εϊαω προ των έπάρχων *?

21 ροβί Σίμιλις &άά* μεν

βτηεηά. 20 αντού 8^11>αΓ^ (,αντο) τούτο Κβίβ1ίβ 21 τόσα (χαϊ

τόσα) δίηΓΖ

εάορ. αιηι ΧίρΗ. ωΙΙαίηε. 1 8. 'ότι —Αδριανού] ρΓο Ιχίβ ίΐ» ΧίρΙι.: τον Λ

Σενηρον ές Βιθννίαν ϊπεμψεν 6 8. τ§ ό( — έδό&η &1 > βο1ο^&πο Μο πιαίβ

&άϊτπιοί8. ββββ ρπίβί ΒΓ»ηάίβ, ββά ν. Βοίββ. &ά 6.1. 8 β. οτι — άρχί βο1β£Μϊί

τβΓο&, οί. ΧίρΙι. βί Τ. Βοίβ8. »ά 1>. 1. 9 ούτε — ύπερήφανον ρΓο ούτε τι

άβρόν οίτε τι ύπερήφ. 11 ροβί πολλάχις οτα. χαϊ 13 οτι ό Σίμιλις ρτο

ο δε ό'ΐ Σίμ. 14 <$έ (ρπηβ) »άά., ίηπι δείτερος ρτο ως γε έγώ νομίζω, δεύ-

τερος ην δε έξ ρΓο δε χαϊ έξ 15 ροβί τί οπι. τε 18 οτι ό αντός ρΓο χαϊ

Οοηβίβηίϊη1!κ;Ι>β ΕχοβΓρίβ II. 2. 24

370

ΕχοβΓρία άβ νίπαιϋοηβ βί νϊϋίβ

300. "Οτι δ Φάβιος Ιούλιος μή φέρων τήν τον υίέος μαλα-

χίαν, όϊψαι έαντόν ές τόν ποταμόν ή&έλησεν.

301. "Οτι ό Άδριανός έμισή&η νπό τον δήμου, χαίτοι τάλλα

άριστα αύτών άρξας, διά τε τούς πρώτους χαΐ τούς τελενταίονς

φόνους χαΐ άδίχως χαΐ άνοσίως γενομένους, έπεί οϋτω γε ήχιστα 5

φονιχός έγένετο ώστε χαΐ προσχρουσάντων αύτα'. τινων άρχονν νο-

μίζειν τό ταις πατρίσιν αύτών αύτό τοΰτο γράψαι, δτι οί ούχ

3 άρέσχουσιν. εΐ τέ τινα των τέχνα έχόντων όφλήσαι πάντως τι

ρ. 717 να έδει, άλλ' οϋν πρός γε τόν άρι&μόν των παίδων χαΐ τάς τιμωρίας

αύτών έπεχούφιζεν. ού μέντοι άλλ' ή γερονσία έπΐ πολύ άντέσχε, 10

τάς τιμάς μή ψηφίσασ&αι έ&έλουσα, χαΐ αίτιωμένη τινάς των

έπ' αύτοΰ πλεονασάντων χαΐ διά τοΰτο τιμη.&έντων, οϋς χαΐ χο-

λασ&ήναι έδει.

302. "Οτι ό Μάρχος ούδ' αύτψ έχείνω σννετά έφ&έγγετο. ήν

γάρ τά μεν άλλα άγα&ός, άπαίδεντος δέ νπό άγροιχίας. 15

303. "Οτι ούδέ έχων έστράτεντο, άλλ' άναδενδράδα εύρε.&είς

χλών. ύστερον δέ βασιλεύσας.

304. "Οτι τψ Άριογαίσψ ό Μάρχος οϋτω χαλεπως έσχεν

ώστε χαΐ έπιχηρΰξαι ίνα, αν μέν τις ζώντα αύτόν άγάγη, χιλίονς,

αν δέ άποχτείνας την χεφαλήν αύτον άποδείξη, πενταχοσίους 20

χρυσοΰς λάβη, χαίτοι τά τε άλλα άεί ποτε φιλαν.&ρώπως χαΐ τοις

300 Ιαη. Κ£ΙΧ 23, 4 <ρ. 239 Βοίββ.) 301 ΙαΙ>. Ι,ΧΙΧ 23, 2. 3 302 Ι,ϊΙ>.

ίΧΧΙ 5, 2 303 ΙΛ. Ι.ΧΧΙ 5, 3 304 ΙΑ*. Ι,ΧΧΙ 14 (ρ. 258 Βοίββ.)

ΰίοηίβ 1ϊΙ>π Ι,ΧΧ βί Ι,ΧΧΙ (ηαηι β3 ςπ&β 1ϊΙ>το ίΧΧΙ &ίίτί1ηιϊ βοίβηί βχ-

οβΓρί» νϊάβηίηΓ β ΙϊΒγο ςηϊ ϋίοηϊ βΓ&ί Ι,ΧΧΙΙ, οί. ν. Οαΐβοηππά ΣΙ. 8ι&ηβ.Υ

ρ. 561) πιαχϊπιαπι βαΙΐβπι ραΓίβπι βο1ο^αι.ϋβ ηοη ίβ,πι ρΓαββίο βππιί, ηοη βϋΐβΓ

αί^ιβ ΡβίΓο Ραίποίο βί ΧίρΙιϋίηο, ςαβπι άβ Ιιαο ϊαοΐιιπι ςαβΓβηίβπι νϊάβ ρ. 256,

6 8ιίη., 28βςς. Κ. 8ί.
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οοά. Ρβί>. 16 έατράτεντο βχ έστρατεΰετο οοιτβοΐηηι νϊάβΐυΓ

ωά. ΙΚοη. (Χίρ1ι.) 4 τϊ βί τους &ίίεπιπι οω.* 5 χαϊ άδίχως] ατε άδί-

χως, ν. ίηίΓ& ο'ντω γε] οντως * 7 οι] αντψ

βτηβηά. 1 (ό) Ιούλιος ΒβΉβΓ, ηοπβη οοΓπιρίππι ρηί&ί ϋββδ&α 5 ατε

χαϊ άόίχως Βοίββ. (ατε β Χίρ1ι.) 6 άρχεϊν ΒβΙίΙίβΓ

βάοα. βΜΜ ΧίρΗ. οοΙΙαίνβ. 3 ροβί έμισή&η οπι. μεν, οί. Χίρίι. 12 8. ονς

— ί'ίει βοίο^απϊ ββββ ίη 1>Γβνβ οοηίπιΙιβηΐϊ8 αάη. Βοίβ8. 14 —17 βχο. 302 βί

303 ίι.πβίηία οοηιϊηβπί βχ ϋβ ςααβ ϋίο άβ Βαβδ&βο Καίο ρΓ&βίβοίο ριαβίοπο η&Γ-

Γ&τίΐ, οί. ΡβίΓ. Ραίτ. βχο. ν&ίίο. 117 βί Χίρ1ι. 16 8. άναδενδράδα — χλών] οί.

Χίρ1ι.: άναδενδράδα δέ ποτε αντόν χλώντα ανέλαβε τις (εο1β£&πηπι χατέλαβε

Ιβ&ίβββ 8ηβρίο&ΐιιΓ Βοίββ. ρτορίβΓ νοοβπι εί'ρί#ίίς) 17 ΐοτ. δ'ε βαα. βο1β£ωϋ

βπηί ϋίοηβπι πι&Ιβ ϊπίβ11ϊ^βηίϊβ, οί. Βοίββ. &ά ίι. 1.

β Οωβίο ϋίοηβ ΙαΙ>. ΙΧΙΧ 23, 4 — Ι,ΧΧΙ 29, 2.

371

πολεμιωτάτοις χρώμενος, χαΐ Τιριδάτην σατράπην τά τε έν τβ 2

Αρμενία ταράξαντα χαΐ τόν τών Ηνιόχων βασιλέα άποσφάξαντα,

τψ τε Βήρψ έπιτιμώντί οί περί τούτων τό ξίφος έπανατεινόμενον,

μή χτείνας άλλ' ές Βρεττανίαν πέμψας. οντω μέν οϋν τότε έπ'

5 αύτόν παρωξύν&η, ού μέντοι χαΐ χαχόν τι άλόντα μετά ταΰτα

έδρασεν, άλλ' ές 'Λλεξάνδρειαν άπέστειλεν.

305. "Οτι ό Μάρχος Άντωνϊνος τοσοντον ήχ&ετο τψ τοΰ

Κασσίον όλέ&ρψ ώστε άποχεφαλισ&έντος ούδέ τήν χεφαλήν αύ-

τοΰ ίδεϊν ύπέμεινεν, αλλά πρίν πλησιάσαι τονς αντόχειρας ταφή-

10 ναί πον έχέλευσεν.

306. "Οτι ό αύτός των βονλεντων τινα των σύν τψ Κασσίω

οϋτ άπέσφαξεν οϋτε έδησεν οϋτε έν άλλη τινί φρονρά ούδένα

έποιήσατο, ον μήν ούδέ ές τό διχαστήριον αντον έσήγαγεν, άλλ'

απλώς ώς χαΐ άλλο τι έγχαλουμένους πρός τήν γερουσίαν έπεμψεν>

15 ήμέραν αντοίς ρ'ητήν δίχης προ&είς. τών δ' άλλων όλίγους πάνυ, 3

δσοι χαΐ έργω τι ον μόνον τψ Κασσίψ συνεπεπράχεσαν άλλά χαΐ ρ' 718 να

χα& έαντούς έχεχαχουργήχεσαν, έδιχαίωσεν. τεχμήριον δέ δτι Φλά-

βιον Καλβίσιον τόν της ΛΙγύπτον άρχοντα οντε έφόνευσεν οϋτε

τήν ουσίαν άφείλετο, αλλ' ές νήσον άπλώς ένέβαλεν. τά δέ ύπομνή- 4

20 ματα τά περί αύτοΰ γενόμενα χατέχανσεν, Ινα μηδ' όνείδισμά τι

έξ αντών σχβ, χαΐ πάντας τούς συγγενομένονς αντψ άφήχεν.

307. *Οτι ό αντός πάντα τά γράμματα τά έν τοις χιβωτίοις

εύρε&έντα τοΰ Πούδεντος διέφ&ειρεν μηδέν άναγνούς, ίνα μηδ'

δνομά τινων τών έπιβούλων μά.-9η τών τι χατ' αντον γεγραφότων,

25 χάχ τούτον χαΐ άχων αύτούς άναγχασ.ίΗ] μισήσαι. οί δέ φασιν δτι 2

ό Βήρος προπεμφ&είς χαΐ εύρων αύτά ήφάνισεν, είπών δτι μά-

λιστα χαΐ τψ Μάρχψ έσται χεχαρισμένον.

305 ΙΛ. Ι,ΧΧΙ 28, 1 (ρ. 267 Βοίββ.) 306 ΙΛ. Ι,ΧΧΙ 28, 2—4 {ρ. 268
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Βοί88.) 307 ΙΛη. Ι,ΧΧΙ 29, 1 ταβά. — 2 ωβά.

ωά. ΡβΜ'. 2 ηνιόχων (β. βρίτ.) 13 αντον να, αντον 13 8. άλλα πλωσ

17 έχεχαχονργήχεοαν ΒβΙΛβί', έχαχονργνχεσαν 25 φα

οοά. Όχοη. (Χϊρ1ι.) 23 μηόεν] μηδε*

βτη&ηά. 3 έπανατεινόμενον ΒβΙΛβΓ 11 τινα άβίβηάηπι οβηββί ΚπίρβΓ, αη

ροβί άπέσφαξεν (νβ. 12) ω11οοαηάνπι? Βοίββ.

ΐάοα. <Μτη ΧίρΗ. οοΙΙαΗβ 22 ότι 6 αντός ρΓο χαΙτοι 6 Μάρχος 25 8. οί

δέ — προπ. ρΓο λέγεται δε χαϊ ότι (ότι χαϊ οοάά., οοιτ. Ββ1ί&βΓ) Βήρος ές τήν

Σνρίαν, ης χαϊ τήν αρχήν ελαβε, προπεμφ&ιίς 26 ροβί αντά οηι. έν τοις

οχενεοι τον Κασοίον 27 χαϊ τω Μάρχψ ρΓο μεν έχείνω τοντ'

24*

372

308. "Οτι χαΐ τούς μονομάχονς ώσπερ ά&λητάς άχινδύνως

έώρα μαχομένους' σιδήριον δέ ούδέποτε ούδενι αύτων όξύ δέδωχεν,

4 άλλα χαΐ άμβλέσιν ώσπερ έσφαιρωμένοις πάντες έμάχοντο. χαι

οϋτω γε πόρρω παντός φόνον χα&ειστήχει ώστε χαΐ λέοντά τινα

δεδιδαγμένον άν&ρώπονς έσ&ίειν έχέλευσε μέν έσαχ&ήναι αίτησα- 5

μένον τοΰ δήμον, οντε δέ έχεϊνον είδεν οΰτε τόν διόάσχαλον αύ-

τοΰ ήλευ&έρωσε, χαίπερ έπΐ πολύ των αν&ρώπων έγχειμένων οί,

άλλα χαΐ χηρυχ&ήναι προσέταξεν δτι ούδέν άξιον έλευ&ερίας πε-

ποίηχεν.

309. "Οτι ό Μαρχος 'Λντωνϊνος οΰτω χαλαρός διά πάντων 10

χαΐ χρηστός χαΐ εύσεβής έγένετο, χαΐ ούδέν αύτόν έξεβιάσατο έξω

τι των έαντοΰ ή&ών πράξαι, ούχ ή άνοσιονργία τών τετολμημέ-

νων, ούχ ή προσδοχία τών όμοίων έχ της πρός έχείνονς συγ-

3 γνώμης. τοσοντον γαρ άπέσχε συμπλάσαι τινά έπιβουλήν έψευσ-

μένην χαΐ σχενωρήσασ&αί τινα τραγωδίαν μή γεγενημένην, ώστε 15

χαΐ τούς φανερώτατα έπαναστάντας αύτψ χαΐ δπλα χατά τε αύτοΰ

χαΐ χατά τον υίέος αΰτοΰ λαβόντας, χαΐ στρατηγούς χαΐ δημάρχονς

ρ. 721 να χαΐ βασιλέας, άφεϊναι, χαΐ μηδένα αντών μήτε δι' έαντοΰ μήτε

διά της γερονσίας μήτε δι' άλλης προφάσεως μηδεμιάς άποχτεϊ-

4 ναι. έξ οϋπερ χαΐ πάνυ τι πιστεύω δτι χαι τον Κάσσιον αντόν, 20

εϊπερ έζωγρήχει, πάντως άν έσεσώχει.

310. "Οτι οΰτω &εοσεβής ήν ό Μαρχος ώστε χαΐ έν ταις

άποφράσιν οϊχοι &ύειν.

311. "Οτι εϊχε μεν χαι τάς άλλας άρετάς άπάσας, χαι

άριστα διά πάντων τών έν χράτει τινί γενομένων ήρξεν, πλήν χα- 25

&όσον ού πολλά τψ σώματι άνδρίζεσ&αι έδύνατο' χαΐ τοΰτο έξ

3 άσ&ενεστάτον χαρτεριχώτατον άπέδειξεν. πλεϊστον δέ έν εύερ-

308 ΙαΙ>. Ι,ΧΧΙ 29, 3. 4 309 ΙΛΙ>. Ι,ΧΧΙ 30, 2-4 πιβά. 310 ΙΛ.

ΙΧΧΙ 34, 2 311 ΟΙ>. ΙΧΧΙ 34, 2 — 36, 3
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ωά. Ραχ. (εΐ 8νίά.) 3 άμβλέσιν να β Χίρη., αμβλεα έσφαιρωμϊνοις 7α

β ΧίρΙ)., έαφορομένοια 4 χα&ιστήχει 24 οντος είχε μεν — ρ. 373, 18

έξήρ&η: 8ηϊά. ν. Μάρχος $1. 3 25 δια πάντων Ρ (οηπι ΧίρΙι.), δη πάντων

Άνίά. 27 έν οτα. Ρ, ηοη 8ηϊά.

ωά. ΣΗοη. (Χίρ1ι.) 2 ϊδωχεν

ΐτηεηά. 26 χαί] χαίτοι να, βοίοβ'&ϊίηπι οογπ£θπ8

εοΙοα. αιτη ΧίρΗ. ω11α(ν&. 1 οτι ρΓο Μάρχος γε μην οντω τι φόνοις ονχ

εχαιρεν ωατε ροβί μονομάχονς ομ. έν τρ ^Ρώμ% 2 Λ ρΓο γαρ 10 δτι

— οντω ρΓο οντω τι 12 ροβί τετολμ. οπιίββα ββββ ονχ η άπιστία τών τολ-

μησάντων, ββΓναία β& α Ιοαηη. Αηϋοοίι., τϊάίΐ Βοίββ. αά ϋίοη. νοί. III ρ. 270;

βοίο^απϊ αη 8οπβ&β οηίρα ϊηοβιΐηπι

β 0&88ίο ϋίοηβ ΠΙ>. Ι,ΧΧΙ 29, 3 — 35, 3. 373

γεσία διήγεν' δ&εν πον χαΐ νεών αύτής ίδρύσατο, όνόματί τινι

Ιδιωτάτψ χαΐ μήποτε άχουσ.&έντι προσχαλέσας αντήν. αύτός μεν

γάρ πάντων τών αμαρτημάτων άπεί%ετο, χαΐ οντε έχων οντ' άχων

έπλημμέλει. τά δέ δή τϋν άλλοτρίων αμαρτήματα, χαΐ μάλιστα 4

δ τά της γνναιχός, έφερεν χαΐ οντε έπολυπραγμόνει οντε έχόλαζεν,

άλλ' εί μέν τις χρηστόν τι έπραττεν, ίπηνει χαΐ έχρήτο ές έχεϊνο

αύτψ, τών δέ έτερων ού προσεποιεϊτο, λέγων δτι ποιησαι μέν

τινι άν&ρώπους όποίονς βούλεται έχειν άδύνατόν έστι, τοις δέ δή

οϋσι προσήχει, ές δ τι άν τις αύτων τφ χοινψ χρήσιμος η, χρή-

10 σ.&αι. τινές δέ έφασαν έχ προσποιήσεως ταΰτα, άλλ' ούχ έξ

αρετής πράττειν, ούχ όρ&ως φρονοΰντες' έτη γάρ ν' χαΐ μήνας ι' 5

ήμέρας τε εϊχοσι ζήσας, χαΐ ι&' έτη ήμέρας ια' αύταρχήσας,

δμοιος διά πάντων έγένετο χαΐ έν ούδενί ήλλοιώ&η. οϋτως ώς

άλη&ως άγα&ός άνήρ ήν χαΐ ούδέν προσποιητόν εϊχεν. πάμπολλα 35

15 γάρ χαΐ νπό παιδείας ώφελή&η, έν ρ'ητοριχοις χαΐ φιλοσοφίας

λόγοις άσχη&είς' άφ' οϋ δή παμπλη&εις φιλοσοφεϊν έπλάττοντο, 1

Ιν ύπ αύτον πλοντίζωνται. πλεϊστον δέ δμως νπό τής φύσεως

έξήρ&η' χαΐ γάρ πρίν φιλοσόφοις όμιλήσαι, ίσχυρως προς άρετήν

ωρμητο. τοις τε γάρ συγγενέσι π&σι, πολλοίς χαΐ δννατοις

2ϋ πλουσίοις τε οϋσιν, οϋτως έτι παις ών ήρεσεν ώσ&' ν7ΐό πάντων 3

αύτων άγαπη&ήναι, χαΐ νπό τον' 'Λδριανοΰ δτι μάλιστα ές τό

11 ετη γάρ — ρ. 374, 1 υπερεφρόνησεν οοηβιιίίο ρπιβίβπηίβίί Τα

ωά. Ρεντ. (βί 8νΑά.) 1 ονόματι] ίΐα βίϊαπι Ρ 4 αλλοτρίων] ίΐα βϋ&πι

δπϊά. 6 άλλ' εί 8αϊά., άλλη (β. βλο.) Ρ ίχεϊνο 8ηϊά., εχείνω Ρ 7 λέγων

δπϊά., χαϊ λέγων Ρ 9 οΰοι 8α1ά., οΰαη Ρ 10 τινες — 11 φρονοΰντες οω.

8ηϊά. 13 8. οντως — ην] άγα&ός όε ην Βηιά. 15 ρητοριχοϊς Ρ, ρητοριχης

8ηϊά. φιλοσοφίας 8πϊά., φιλοσοφιχοϊς Ρ, τ. ίηίτ& 17 νπ' αντον 8ηϊά.,

νπατοϋ Ρ πλοντίζωνται 8ηϊά., πλοντίζονται Ρ 18 έξήρ&η: άββ. 8ηϊά.

φιλοσόφονσ 20 νπό πάντων (ϊϊ& Χίρίι.)] νπαπάντων
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ωά. ΙΗοη. (Χίρ1ι.) 1 ναόν * 2 μήπω 3 απ«ντων 4 αλλοτρίων]

άλλων 5 8. έχόλαζεν αλλ'] ίχόλαζε χαϊ *

ετηεηά. 7 ον) ονόεν Βε1ί1ίβΓ

εάοα. σκπι ΧνρΗ. ωΐΙαΐνβ. 1 ροβί αντής οία. έν τψ Καπιτωλίψ 10 τινες

— 11 φρονοϋντες] ρτο ηίβ ίΐ& Χίρίι.: χαϊ οτι ον προσποιητώς άλλ' έξ αρετής

πάντα ίπραττε, πρόάηλον, ςηαβ ϋίοηϊ8 ίρβ& ββββ ϊηΓβ πηΜ νΜβίηΓ ρπί&Γβ

Βοίββ. 11 ν' ρΓο όχτω χαϊ πεντήχοντα 12 ροβί εΐκοσι οπι. χαϊ όνο

χαϊ — ανταρχήσας ρΓο χαν τούτοις τψ τε πρίν Άντωνίνψ ανχνόν χρόνον νπάρ-

ξας χαϊ αντός έννέα χαϊ όέχα ετη χαϊ 'ένδεχα ημέρας ανταρχήσας 14 ροβί

πάμπολλα οπι. μεν 15 8. έν — λόγοις ρΓο &> τε τοϊς ρητοριχοϊς εν τε τοϊς

έχ φιλοσοφίας λόγοις 16 ροβί άαχη&εΐς ραποα άβ Μ&γοϊ πια§Ϊ8ίΠ8 οπι., ίππι

Τβ. 18 φιλοσόφοις ροβπίΐ ρΓο ίχείνοις 20 όντως ρΓο οΰτω τι 21 ροβί

χαϊ οπι. διά τοϋτο

374 Εχοβιρ(Β άβ νϊΓίαϋΙηιβ βί νίΐϊίβ

γένος ποιη.&είς ούχ νπερεφρόνησεν, άλλά χαίτοι νέος ών χαΐ

Καϊσαρ τφ Άντωνίνω παρά πάσαν την αρχήν έμμελέστατα

έδούλευσε χαΐ τούς άλλονς τούς πρώτονς άνεπαχ&ώς έτίμησεν.

ρ. 722 να 4 ήσπάζετό τε τούς άξιωτάτονς έν τβ Τιβεριανβ οίχία έν η φχει,

πρίν τόν πατέρα Ιδεϊν, ούχ δπως τήν στολήν τήν χα-9-ήχονσαν έν- ό

δεδνχώς, άλλά χαΐ Ιδιωτιχως έσταλμένος, χαΐ έν αντφ γε τψ δω-

ματίψ έν ψ έχά&ευδε. χαΐ πολλούς νοσοΰντας έπεσχέπτετο, χαι

5 πρός τούς διδασχάλονς ούχ έστιν δτε ούχ έφοίτα. μανδύας τε

φαιάς, όσάχις γε χαΐ άνευ τον πατρός προβει, ένεδύετο, χαΐ τφ

φωτι τψ προηγονμένψ ούχ έστιν δτε χαθ'' έαντόν έχρήσατο. χαΐ 10

πρόχριτος της Ιππάδος άποδειχ&είς έσήλ&εν ές τήν άγοράν μετά

6 τών λοιπων, χαίπερ Καϊσαρ ών. οΰτω μέν οϋν άλλως τε χαλώς

έπεφύχει χαΐ έχ της παιδείας έπΐ πλεϊστον ώφελή&η, Ελληνιχών

χαΐ Λατίνων ρ'ητοριχών χαΐ φιλοσόφων λόγων, χαίπερ ές άνδρας

36 ήδη τελων χαΐ έλπίδα αύταρχήσειν έχων, αεί διεπίμπλατο. έχ δ 15

οϋν της πολλής άσχολίας τε χαΐ άσχήσεως άσ&ενέστατον σώμα

1 έσχε, χαίτοι τοσαύτη εύεξία [οί] άπ' αρχής χρησάμενος ώστε χαΐ

όπλομαχεϊν, τάς τε έπιστολάς τάς πλείστας ού μόνον έν τβ πρώ-

τη ήλιχίφ άλλά χαΐ μετά ταΰτα αύτοχειρία τοις πάνυ φίλοις

3 γράφειν. ού μέντοι χαΐ άξίως έαντον εύδαιμόνησεν' οντε γάρ τό 20

σώμα έρρωτο, χαΐ χαχοις πλείστοις παρά πάσαν ώς είπεϊν τήν

ήγεμονίαν περιέπεσεν. έξ αύτοΰ δέ &ανμάζεται, δτι έν τε άλλο-

χότοις χαΐ έν έξαισίοις πράγμασι χαΐ αύτός διεγένετο χαΐ τήν

άρχήν διεσώσατο.

312. "Οτι χαΐ τοΰτο ές τήν ούχ εύδαιμονίαν τοΰ Μάρχον 25

σννηνέχ.&η, δτι τόν υίόν χαΐ -9ρέψας χαΐ παιδεύσας ώς οιόν τε

ΙιΧΧΙΙ 1 ήν άριστα, πλεϊστον αύτοΰ δσον διήμαρτεν. πανοΰργος μέν γάρ

312 Ιλ\>. ΙΛΧΙ 36, 4. Ι,ΧΧΙΙ 1, 1. 2

ωά. Ρβίτ. 14 φιλοσόφων (ίΐ& Χίρ1ι.)] φιλοσοφιχών (βίο) 17 οι Ρ, ηοη
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Ιιϊώβΐ. Χίρίι. 20 άξίωα (βίο) 23 έξεοίοισ

ωά. ΣΗοη. (Χίρίι.) 14 ροβί ρητορ. αάά. τε* 20 έπαξίως 23 χαι αύτΌς]

αντός τε*?

ΐηιεηά. 2 τω (τε) ΒβΙίΙίβΓ

ΐάο<]. οντη ΧίρΙι. οοΖΖαίηί 13 ροβί Έλλην. οαι. τε 15 ροβί διεπίμπλατο

ραποα οπι. 16 ροβί άσ&εν. οτα. τό 18 ροβί όπλομαχεϊν οτα. χαϊ σϊς

άγρίους έν &ήρα χαταβάλλειν άπό ϊππον 22 ίΊ — θανμάζεται ρΓο άλλ'

ϊγωγε έξ αντών τούτων μάλλον αντόν τε&αυμαχα 25 οτι — τοντο ρΓο

δ' ονν τοντο βί τον Μάρχον ρΓο αύτοϋ 27 ροβί διήμαρτεν ραποα οηι., βχ-

ίτβηια 8ο. Ιϊοιϊ ηπηο ρτο ΙιΧΧΙ ηίϋηβπιίϊ 8βά ηπί ϋίοηί ΙιΧΧΙΙ βπιί, βί ίΓβηβϊί

&ά Ιϊβπ ββς[ηβηίίβ ίηίίϊηηι, ςηοά ραη1υπι ϊπιπηιί&νίί, οί. Χίρη.

β Οωβιο ϋίοηβ 1.11>. ΙΧΧΙ 35, 3 — ΙΧΧΙΙ 7, 4.

376

ούχ έφυ, άλλ' εί χαί τις άλλος άν&ρώπων άχαχος. ύπό δέ δή

της πολλής άπλότητος χαΐ προσέτι χαΐ δειλίας έδούλευσε τοις

συνοΰσι, χαΐ νπ' αύτων αγνοία τό πρωτον τον χρείττονος άμαρ-

τών ές έ.&ος χάχ τούτον χαΐ ές φύσιν άσελγή χαΐ μιαιφόνον

5 προήχ&η. χαί μοι δοχεϊ χαΐ τοΰτο χαΐ δ Μάρχος σαφώς 2

προγνώναι.

313. "Οτι ό Κόμμοδος πολλά μέν χαΐ άπρεπη έπραξε, πλεί-

στους δέ έφόνευσε.

314. "Οτι δ Κόμμοδος Ιουλιανόν τόν Σέλβιον χαΐ Πάτερνον ρ. 725 να

10 Ταρροντήνιον ές τούς νπατενχότας χατειλεγμένον, άλλους τε μετ'

αύτ(5ν χαί τινα χαΐ γυναϊχα εύπατρίδα άπέσφαξεν. χαίτοι χαΐ

Ιονλιανός δννη&είς άν μετά τήν Μάρχον τελεντήν πάν εύ&ύ χατ'

αύτον δ τι χαΐ έβούλετο, άτε χαΐ έλλογιμώτατος ών χαΐ στρατιάν 2

μεγάλην έπιτετραμμένος τονς τε στρατιώτας άνηρτημένος, πράξαι,

15 ούδέν ή&έλησε διά τε τήν έαντον έπιείχειαν χαΐ δια τήν έχείνον

χαΐ τε&νηχότος εϋνοιαν νεοχμώσαι' χαΐ ό Πάτερνος ρ'αδίως άν

αύτόν, εϊπερ έπιβεβουλεύχει οί, ώσπερ ^τιά&η, φονεύσας έως έτι

των δορυφόρων ήρχεν, ούχ έποίησεν.

315. "Οτι μετά τόν τον Κομμόδον &άνατον έτόλμησέ τις

20 Σέξτος τε εϊναι φήσαι χαΐ πρός άνάληψιν τον τε πλοντον χαΐ

τον άξιώματος αύτον δρμήσαι. χαΐ πολλά γε ύπό πολλων άναχρι-

&εΐς έχομψεύσατο, ώς μέντοι χαΐ των Έλληνιχων τι αύτόν ό Περ- 5

τίναξ, ών έχεϊνος διεπεφυχει, άνήρετο, πλεϊστον έσφάλη, μηδέ

συνεϊναι τό λεγόμενον δννη&είς. οϋτω πον τό μέν είδος έχ φυ-

25 σεως χαΐ τάλλα έξ έπιτηδεύσεως αύτψ έψχει, της δέ δή παιδείας

αύτοΰ ού μετεσχήχει.

316. "Οτι δ Κόμμοδος πολλά πλούτον έπιδείγματα, πολλζ

δέ πλείω χαΐ φιλοχαλίας έν αύτβ τβ 'Ρώμη παρέσχετο. έστι δέ
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313 Π\>. Ι,ΧΧΙΙ 3, 3 βχίτ. (4, 1 Βοίββ.) 314 ΙΛ. Ι,ΧΧΙΙ 5, 1. 2 315 ΙΛΙ>.

ΚΧΧΠ 6, 4. δ 316 1Λ\>. Ι,ΧΧΙΙ 7, 4

α>ά. Ρβίτ. (βί Βνίά.) 9 σελβιον (β. αοο.) IIάτερνον να, παστερνον (β. &οο.)

Ρ, 8βά νβ. 16 πάτερνοο 17 αντόν Κβίβ1ίβ, αντόα 19 οτι μετά θάνατον

Κομμόόον — 26 μετεοχηχει: δπϊά. ν. Σέξτος 22 των 8πίά., οπι. Ρ (βί

ΧίρΙι.) ελληνοχών Ρ 26 μετεαχήχει: άβ8. 8πϊά.

οοά. Ώίοη. (ΧίρΙι.) 4 χαϊ (ριϊπβ) οπι.* 9 αερούιον*

ετηεηά. 9 Σέλβιον] 8αΙνϊηε: 7α &άη. ρ. 104 12 ίί&ϋς Ιι. ϋϊηάοΓί 17 έπε-

βεβονλενχει 1·. ϋϊηάοΓί 27 πολλά (μεν) ΒβΙΛβΓ

εάοα. ονηι ΧίρΗ. βοΙίαίη8 9 βηίβ Ίονλ. οω. χαϊ 19 οτι — τις ρΓο ε'τερος

δέ τις έτόλμησε μετά τόν τοϋ Κομμόόον θάνατον

376

ΕχοβΓρΐα άβ νίηηίϊβπβ βί νίίϋβ

τι χαΐ δημωφελές νπ' αύτον πραχ&έν Μανιλίον γάρ τψ Κασσίψ

συγγενομένον χαΐ τάς έπιστολάς αύτον τάς Λατίνας διοιχήσαντος,

χαΐ μέγιστον παρ' αύτψ δννη.&έντος χαΐ φυγόντος, είτα φωρα&έν-

τος, οϋτε τι άχονσαι χαίτοι πολλά μηνύσειν νπιαχνουμένον ή&έ-

λησε, χαΐ τά γράμματα αύτον πάντα χατέχανσε πρίν άναγνωσ&ήναι. δ

317. "Οτι Μάρχελλος ό στρατηγός δωροδοχίας τοσοντον

4 άπεϊχεν δσον της τε φιλαν&ρωπίας χαΐ της ήμερότητος' δπως

γάρ δή διά πάσης της νυχτός έγρηγορέναι δοχβ χαι χατά τοντο

μηδέ τών άλλων τις τών συνόντων οί χα&εύδη, ιβ' γραμμάτια,

οιά γε έχ φιλύρας ποιεϊται, χα&' έχάστην έσπέραν ώς είπεϊν συν- 10

ρ.726 να έγραφεν, χαΐ προσέταττέ τινι άλλο άλλη ώρα χομίζειν τισίν, ϊν'

ώς χαΐ άεΐ έγρηγορώς &αυμάζηται. ήν μεν γάρ χαΐ άλλως νπνο-

5 μαχεϊν πεφυχώς, έπΐ πλεϊον δέ αντό χαΐ έχ της τροφής ήσχήχει. τά

τε γάρ άλλα ήχιστα άδην έσιτεϊτο, χαΐ δπως μηδέ τών άρτων δια-

πιμπλαται, έχ της 'Ρώμης αύτούς μετεπέμπετο, ούχ ώς ού δννά- 15

μενος τών έπιχωρίων έσ&Ιειν, άλλ' Ιν' νπό της παλαιότητος αυ-

τών μή δύνηται μηδέ σμιχρφ πλέον τον πάνυ άναγχαίον φαγεϊν'

τά γάρ οϋλα αύτον χαχώς έχοντα ραδίως νπό της τών άρτων ξη-

ρότητος ημάσσετο. έπετήδενε ιΓ οϋν έπΐ μεϊζον αύτό πλάττεσ&αι,

Ιν' ώς μάλιστα διαγρυπνεϊν δοχβ. 20

318. "Οτι ό Κόμμοδος εύ&υμίαις τε πάνυ προσέχειτο. χαι

317 ΙΛ. Ι,ΧΧΠ 8, 3 βχίτ. - 5 318 1Λϊ>. ΙΧΧΙΙ 10, 2

ωά. Ρΐντ. (εί 8νίά.) 2 λατίνονσ 3 παρ' αντώ 8ίαΓΖ, παραντον 6 Μάρ-

χελλος, στρατηγός έπΐ Κομμόόον ος δωρ. — 20 δοχξ: 8πίά. τ. Μάρχελλος

7 τί Ρ, γε 8ηϊά. ροβί ημερότητος &Αά. μιτΐΐχεν 8ηϊά. 8 έγρηγορέναι

8ηϊά., έγρηρέναι Ρ 9 γραμμάτια Ρ (8βά βίηβ β&ο.) 8ηϊά. Βν <οηπι ΧίρΙι.),

γραμματεϊα δηϊά. Α, β οοηϊ. πί νΜβΐηΓ 14 8. διαπίμπλαται Ρ 19 ημά-

αετο (8. βρίτ.) Ρ έπετήδενε 8ηϊ<Ι., έπετήδενσε Ρ 20 άββ. 8ηϊά.
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21 ενθνμίαις 7α, έχ&υμίαισ

ωά. Όίοη. (ΧίρΙι.) 13 αϊτό] τοϊτο χαϊ οω.*? τροφΐ,ς] ασιτίας

17 μιχρα *

αηεηά. 19 αντό] το άνπνον 8(.ητζ

εάοο:. ααη ΧίρΗ. ωΙΙαίαβ 6 οτι — 9 χαθείδ$ ρΓο ... χρημάτων τε διαφα-

νώς άδωρότατος ην, ον μην χαϊ ηδιις το η&ος η φιλάν&ρωπος, άνπνότατος δε

τών στρατηγών γενόμενος, χαΐ τους άλλονς τους αννόντας αντώ έγρηγορέναι

βονλόμενος 11 8. Ιν'—&ανμάζηται ρΓο 'ίν' έγρηγορέναι τον ατρατηγόν αεί

νομίζοντες μηδε αϊτοί άδην χα&είδοιεν 14 άδην] αη «ε ηφβηοήηηε Ηνο αη

ιά. ί'ηίηί8«»η? Βοίββ. 21 Ιιαβο οοϊ&ββίβββ οηηι ϋβ ςη&β Ιιαββΐ ΧίρΙι. ο. 10, 1

ϊ. ί. ... τοΰ δε Κομμόδον (χαϊ} τϊ,ς άρχϊ,ς αντον πάααν άσφάλειαν έποιειτο

(8ο. IIερέννιος), ροβί ςη&β ϋϊοηβπι ρβΓΓβχίβεβ ο μεν γάρ Κόμμοδος εί&υμίαις

οβί. βαβρώ&ΐηΓ Βοίβε.

β Ο&ββίο ϋίοηβ Ιί1>. ΙΧΧΙΙ 7, 4 — 11, 4.

377

άρματηλασία προσεϊχε, χαΐ οϋτ' αρχήν των τοιούτων τι αύτψ

έμελεν, οϋτ' εί χαΐ σφόδρα έπεφροντίχει, δια&έσ&αι γε αύτά ύπό

της άβρότητος χαΐ της απειρίας έδύνατο. χαΐ οί Καισάρειοι

συνόντες αύτψ ούδέν δ τι χαχόν ούχ έδρων, πωλοΰντες πάντα,

δ υβρίζοντες, άσελγαίνοντες.

319. "Οτι τψ βιχτωρίνψ τψ πολιαρχήσαντι άνδριάς έστη.

άπέ&ανε δέ ούχ έξ έπιβουλής, χαΐ δή ποτε πολλής μεν φήμης

πολλων δέ χαΐ λόγων ως είπεϊν περί τοΰ όλέ&ρον αύτοΰ

γιγνομένων, άπε&ρασύνετο, χαΐ πρός τόν Περέννιον προσελ&ών

10 "άχούω' έφη "δτι με άποχτεϊναι έ&έλετε' τί οϋν μέλλετε; τί δέ

αναβάλλεσ&ε, έξόν ΰμϊν ήδη χαΐ τήμερον αύτό δράσαι;" άλλ' 2

ούδέν ούδέ έχ τούτον δεινόν ύπ' άλλον τινός έπα&εν, άλλ' αύτο-

μάτψ &ανάτψ έχρήσατο, χαίπερ χαΐ νπό τοΰ Μάρχον έν τοις

πάνυ τιμη&είς, χαΐ τβ τής ψυχής άρετβ χαΐ τβ των λόγων παρα-

15 σχενγ) ούδενός των χα.&' έαντόν δεύτερος γενόμενος. άμέλει όνο

ταΰτ' είπών πάντα τόν τρόπον αύτοΰ δηλώσω, τής τε Γερμανίας 3

άρχων τό μεν πρώτον οϊχοι χα&' έαντόν έπειρά&η τόν νποστρά-

τηγον πεϊσαι μή δωροδοχεϊν, έπεί δ' ούχ έσήχονεν αύτοΰ, άνέβη

τε επΐ τό βήμα χαΐ έαντόν τψ χήρυχι χηρΰξαι προστάξας ώμοσε

20 μήτ' είληφέναι δώρά ποτε μήτε λήψεσ&αι, έπειτα χαΐ έχεϊνον 4 ρ. 729 να

χηρυχ&ήναι έχέλευσε, χαΐ έπεί ούχ ή&έλησεν έπιορχήσαι, έχέλεν-

σεν αύτόν πάντα άπαλλάξαι. χαΐ μετά τοΰτο τής Άφριχής ήγεμο-

319 ΙϊΙ>. Ι,ΧΧΙΙ 11

ωά. Ρ«γ. 1 αρχήν τών Κβίιηαπί8, αρχόντων Ρ 10 άχονω 7α, άχοϋ

11 αναβάλλεστε 7α, άναβάλλεο&αι 15 εαντον 7α (β Χίρ1ι.), εαντών δι'ω

19 προοτάξας 7α, προστάξαι

ωά. ΧΗοη. (Χίρ1ι.) 16 ροβί Γερμανίας ποτε *? 21 χηρυχθήναι]

όμόααι
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ΐηαεηά. 9 άπε&ρασυνατο ΒέΙιίΐτ 19 εαυτόν] οιωπήν Βοίββ. ρΓ&ββπυΐβ

ΗβίβΜο ςηϊ οιγ\ν

εάοα. οατη ΧίρΗ. ωΐΙαίνΑ 4 ρΓο οννόντες αύτψ ίΐα Χίρίι.: τούτον (8β. 11ε-

ρεννϊον) άπαλλαγέντες, ην δε αντών χορνφαϊος 6 Κλέανδρος, ηηάβ Ιιαβο ϋίοηβπι

8οπρβϊ8ββ 8αβρ. Βοί8β.: ο&εν (νβί ΐ&ίβ ςηϊά) χαΐ οϊ Καιαάρειοι (οί) οννόντες αύτψ

[ην δε αντών χορνφαϊος 6 Κλέανδρος) τούτον άπαλλαγέντες 6 οτ ι — ϊοτη]

οί. ΧίρΙι.: Βιχτωρίνψ δε τψ πολιαρχήοαντι τελευτήοαντι [6] άνδριάς έδό&η.

ούτος βονλομένον πολλάχις άνελεϊν αντόν τοϋ Κομμόδον, άναβαλλομένον δ'ε

χαΐ όχνοϋντος τήν πράξιν, ηηάβ ροβί έπιβονλής (νβ. 7) Ιιαβο Ιιαβπίβββ ϋίοηβπι

βαβρίοοΓ εο1ο£απο οπιίββα: χαίπερ βονλομένον πολλάχις — πράξιν 21 χψ

ρυχ&ήναι (ρΓο όμόοαι) βοίο^ωϋ νίάβίιιΓ ίαίβα Ιεοΐίοηβ εαντόν ... χηρϋξαι (νβ. 19)

ϊη βΓΓοΓβπι ϊπάποίϊ χαΐ έπεί ρΓο ώς δ' 22 πάντα άπαλλάξαι ρΓο άπαλλ<,-

γήναι τής άρχής

378

ΕχοβΓρί» άβ νϊΓίηΐϊβηβ βί τίΐϋβ

νεύσας ένα των παρέδρων δμοιότροπόν πως έχείνψ δντα τοΰτο

μεν ούχ έποίησεν, έπΐ πλοίον δέ τι έπι&είς ές τήν ιΡώμην

άπέπεμψεν.

320. "Οτι δ Κλέανδρος πανταχό&εν πολλά ήργυρολόγει, χαι

έχτήσατο πλεϊστα των πώποτε όνομασ&έντων προχοίτων, χαΐ άπ 5

αντών πολλά μέν τψ Κομμόδψ ταις τε παλλαχαις αύτοΰ έδίδον,

13 πολλά δέ χαΐ ές οίχίας χαΐ βαλανεϊα έδαπάνα. χαΐ διά τοΰτο ές

τοσοντον δγχον άρ&είς έπεσε χαΐ αύτός έξαίφνης χαΐ άπώλετο

μετά άτιμίας.

321. "Οτι δ Κδμμοδος πολλά παραλόγως έδαπάνα, χαΐ διά 10

τοΰτο ούτε τάλλα αύτψ οϋτε τά πρός τον Κασάνδρον πορισ&έντα,

χαίπερ αμύ&ητα δντα, έξήρχεσεν, άλλ' ήναγχάσ&η έγχλήματα χαι

γνναιξί &ανάτον μέν ούχ άξια φόβον δέ τινος χαΐ άπειλης γέ-

μοντα έπιφέρειν. χάχ τούτον πολλοΰ τήν σωτηρίαν αύτοις

έπίπρασχεν χαΐ ώς παρ' έχόντων αύτών τινα άνάγχη έλάμβανεν. 15

322. "Οτι έν τοις γενε&λίοις αύτοΰ χαΐ τάς γυναϊχας χαΐ τούς

παϊδας έχαστον δύο χρυσονς χαΐ τούς έν ταις άλλαις πόλεσι χατά

πέντε δραχμάς, ώσπερ τινά άπαρχήν, χατ' έτος άποφέρειν έχέλεν-

σεν. χαΐ ούδέν έχ τούτων περιεποιεϊτο, άλλά πάντα χαχώς ές

τά &ηρία χαΐ τούς μονομάχονς άνήλισχε. 20

323. "Οτι δ αύτός έν ξυρψ, ώς χαΐ τάς τρίχας άφαιρών, παρ-

έτεμνε των μέν οϋς των δέ ρ'ϊνα των δέ άλλο τι.

324. "Οτι δ αύτός έπιεν έν μέση τη άγωνία χαμών, χύλιχι

320 ΙΛΙ>. ΙΧΧΙΙ 12, 5 — 13, 1 321 Μ>. Ι,ΧΧΙΙ 16, 2 322 1,0>.

Ι,ΧΧΠ 16, 3 323 ΙΛ1>. Ι,ΧΧΙΙ 17, 2 324 ΙΑ\>. ΙΧΧΙΙ 18, 2

βο1. 320, 323—326 οοηβη1ΐο ρπιβΐβπηίβίΐ 7α

οοά. Ράτ. (βί 8ηίά.) 17 δύω άλλαις Ϋα, άλλαα 23 — ρ. 379, 3: δηϊά.

ν. αμνατί βί ν. χΰλιξ $οπαλωτή, ϊηίΐίο ρ&ηίηπι πιιιί»ίο
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οοά. ΣΗοη. (Χϊρβ.) 22 των μεν ρίνα των δε οίς

βτηεηά. 11 Κλεάνδρον 7α

εοΙοα. αιηι ΧΐρΗ. οοΙΙαύνβ 4 ότι — ήργνρ. ρΓο ήργνρολόγει μεν ονν παντα-

χό&εν 7 χαϊ βαλανεϊα ρΓο χαϊ ές βαλανεϊα άλλα τέ τινα χρήσιμα χαϊ ίδιώ-

ταις χαί πόλ^σιν χαϊ διά τοϋτο ρπ> ούτος ονν 6 Κλέανόρος 13 ροβί γυ-

ναιξί οτα. χαϊ άνδράσιν, ρΓββΐβΓβ& ροβί έπιφέρειν (νβ. 14) ραηοα οηι., οί. Χίρη. βί

Βοίβ8. &ά Ιι. 1. 16 οτι — 18 έχέλενσεν ρΓο χαϊ τέλος έν τοϊς γενε&λίοις τοϊς

Παντού ί/μάς τε χαϊ τάς γνναϊχας ημών χαϊ τονς παϊδας δύο χρνσούς έχαστον,

ωαπερ τινά άπαρχήν, (χατ' ετος) έχέλευαέν οι άποφέρειν, τονς τε έν ταϊς

άλλαις άπάσαις πόλεαι βονλεντάς χατά πέντε δραχμάς 21 ότι ό αντός &Αά.

βί ροβί ξνρω οτα. τε ετέρων; ίη ρβίβηίίιβδί Ιιειβο άίεία αρυά ϋίοηβπι 23 ότι

ό αντός ρΓο χαϊ

β Οωβίο ϋίοηβ ί·Ά. ΙΧΧΙΙ 11, 4 — Ι,ΧΧΙΙΙ 3, 3. 379

ρΌπαλωτβ παρά γνναιχός γλυχύν οίνον έψυγμένον λαβών, άμυστί'

έφ' ψ παραχρημα πάντες τοΰτο δή τό έν τοις συμποσίοις εΙω.&ός

λέγεσ&αι έξεβόησαν "ζήσειας'.

325. "Οτι βραδννάντων ποτέ περί τάς σφαγάς των μονο-

ί μάχων τούς άντιπάλους συνέδησεν άλλήλοις ό Κόμμοδος χαΐ πάν-

τας άμα μάχεσ&αι έχέλευσε. χαΐ πολλοί έσφάγησαν χαΐ οί ούδέν 6

προσήχοντες αύτοις. χαΐ πάντες μέν ές την .&έαν συνεφοίτων, 20

χωρίς ή δτι ό Πομπηιανός δ Κλαύδιος ό γέρων ούχ έστιν δτε

άπήντησεν, άλλά τονς υίεϊς έπεμπεν, αΐρούμενος άποσφαγήναι

10 έπΐ τούτω μάλλον ή τόν αύτοχράτορα τόν τον Μάρχον παϊδα

έπιδεϊν τοιαντα ποιοΰντα.

326. "Οτι ό Κόμμοδος πάντας τούς τών ποδών έν τβ πόλει

νπό νόσον ή χαΐ έτέρας τινός συμφοράς έστερημένους ά&ροίσας

δραχόντων τέ τινα αύτοις εϊδη περί τά γόνατα περιέπλεξε, χαΐ

15 σπόγγονς άντί λί&ων βάλλειν δους άπέχτεινέ σφας ρΌπάλψ παίων

ώς γίγαντας.

327. "Οτι ό Λίων φησίν δτι έπΐ τοΰ Περτίναχος χαΐ πρω-

τον χαΐ έσχατον έν τψ βουλεντηρίψ τόν Πομπηιανόν είδεν' έν

γαρ τοις άγροις τά πλεϊστα δια τόν Κόμμοδον διηγε, χαι ές τό

20 άστν έλάχιστα χατέβαινεν, τό τε γηρας χαΐ τό τών όφ&αλμών

νόσημα προβαλλόμενος, ούδέ έστιν δτε πρότερον έμοΰ παρόντος

ές την γερονσίαν έσήλ&ε. χαΐ μέντοι μετά τόν Περτίναχα πάλιν 3

ένόσει' έπΐ γαρ έχείνον χαΐ έβλεπε χαΐ έώρα χαΐ έβούλενε, χαι αύτόν

325 Ιλη. Ι,ΧΧΙΙ 19, 5 — 20, 1 326 ΙΜ>. Ι,ΧΧΙΙ 20, 3 327 ΙλΙ>.

1ΧΧΙΙΙ 3, 2 — 4 <ρ. 308 Βοίββ.)

βοά. Ρεντ. (βί 8αίά.) 3 ζήοειας 8αϊά. αίτοςηβ Ιοοο (οηηι Χίρίι.), ζήσεισ Γ

ο , II

ζησείας: άββ. Ηπια. 8 ο πομπιαν ο χλανδιοο (ΒΙΟ 17 φ" 18 πομ-

πεϊανον 23 αι;τόν Ρα β Χίρ1ι., αντόο
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βοά. ΙΗοη. (Χίρη.) 8 ο ρήηβ βί &1ίβππη οω.* 13 χαι οτα.*

βτηεηά. 23 Ιώρα] ϊρροπο Κβίβ1ίβ

βάορ. οαηι ΧίρΗ. βοΙΙαΐπβ 2 ροβί ω οπι. χαι ό δίιμος χαϊ ημεϊς, άβίηάβ ν8. 3

έξεβόησαν ρΓο {ξεβοήοαμεν 4 8. οτι — ποτέ ρΓο χαϊ δή ποτε βραδυνάντων

τινών, ρπιβΐβΓβ& των μονομάχων βί ο Κόμμοδος &άά., οπώβο τί ροβί τους

6 8. χαϊ πολλοί — αντοϊς] ϋίοηβα ϊη 1>Γβνβ οοηίΓ&χίΐ, οί. Χίρη., ίηπι χαι πάντες

— οννεφοίτων ρΓο άγωνιζομένον ι$' αΰτοϋ ί;μεϊς μεν οι βονλενταΐ αεί μετά

των ιππέων οννεφοιτώμεν 9 ροβί τους οπι. μεν βί ροβί επεμπεν οτα. αντος

δ'ε ονδέποτε άφίχετο 12 "Οτι ο Κόμμοδος ρΓο . .. έπειδή ποτε 17 8. οτι

— οτι ρΓο χαϊ ϊγωγε τότε, άβίηάβ είδεν ρΓο είδον 22 ρο8ί μέντοι οπι. χαι

380 ΕχοβΓρί& άβ νίηπίϊηίι8 βί νϊίϊίβ

ό Περτίναξ τά τε άλλα ίσχυρώς έτίμα χαΐ έπΐ τον βά&ρον έν τψ

σννεδρίψ παρεχά&ιζεν. χαΐ τοΰτο χαΐ τον Γλαβρίωνα τον 'Λχίλιον

4 έποίει' χαι γάρ έχεϊνος τότε χαΐ ήχονεν χαΐ έβλεπε. τούτονς μέν

οϋν ές ΰπερβολήν έτίμα, έχρήτο δέ χαΐ ήμϊν δημοτιχώτατα' χαΐ

γάρ εύπροο'ήγορος ήν, ήχονέ τε έτοίμως δ τι τις άξιοίη, χαΐ 5

άπεχρίνετο αν&ρωπίνως δσα αύτψ δοχοίη. ε ίστία τε ήμάς σω-

φρόνως' χαΐ ύπότε μή τοΰτο ποιοίη, διέπεμπεν άλλοις άλλα χαΐ

τά εύτελέστατα. χαΐ αντόν έπΐ τούτω οί μέν πλούσιοι χαι μεγάλ-

αυχοι διεγέλων, οί δ' αλλοι, οίς αρετή άσελγείας προτιμοτέρα

ήν, έπηνοΰμεν. 10

328. "Οτι τοσοντον τό διάφορον της περί Περτίναχος δόξης

ρ. 730 να πρός τόν Κόμμοδον πάντες είχον, ώστε τούς άχούοντας τά γε-

γονότα ϋποπτεύειν ύπό τοΰ Κομμόδον τόν λόγον τοΰτον έπΐ πείρα

χα&εϊσ&αι, χαΐ διά τοΰτο πολλούς τών έν τοις έ&νεσιν αρχόντων

6 τούς άγγείλαντάς σφισι αύτά χαταδήσαι, ούχ δτι ούχ ή&ελον 15

άλη&ή είναι, άλλ' δτι μάλλον έφοβοΰντο δόξαι τόν Κόμμοδον

άπολωλέναι ή τψ Περτίναχι (μή) προστί&εσ&αι, διότι τόν μέν

χαΐ άμαρτών τι τοιοΰτο πάς έ&άρσει, τόν δέ ούδείς ούδ' άναμάρ-

τητος ών.

329. "Οτι ό Λαϊτος ό ύπατος δσα χαχώς έποίησεν ό Κόμ- 20

μοδος έξήλεγχεν. βαρβάρονς γοΰν τινας χρυσίον παρ' αύτοΰ πολύ

έπ' είρήνη είληφότας μεταπεμψάμενος (έτι γάρ έν όδψ ήσαν)

άπήτησεν, είπών αύτοις δτι" λέγετε τοις οίχοι Περτίναχα άρχειν."

328 ΙΛΙ>. ΙΧΧ1ΙΙ 2, 5. 6 (ρ. 308 Βοίββ.) 329 ΙΛ. 12ΧΙΙΙ 6, 1

βο1. 327 ϊηάβ έχρητο (ν8. 4) βί βοί. 329 ίηάβ & βαρβάρονς (Υ8. 21) βί βοί.

330 οοηβαίίο ρπιβΐβπηίβίΐ 7ο

ωά. Ρβντ. 4 β. χαϊ γάρ (ίί& Χίρίι.)] γάρ χαΐ 5 άξιοίη (Κ& Χίρη.)] έξιοίη

7 ποιοίη (ίίβ Χίρη.)] ποιήι 12 8. γεγονότα να, γεγονότατα 13 πείρα να,

οπιϊραι, ββά ο βχρ. 14 χα&εϊοθαι, ββά' ίΐ βχ >; οοπ'. 17 IIερτίναχι προστί-

&ίοθαι
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θεο&αι 7α <ββά: Ρΐτιϊηαη ηοη ααχάετβ ϊάβπι ίη νβΓβ.), περτίναξ1 (βίο) προτι'-

οοά. ΙΗοη. (Χίρίι.) 23 ροβί άπ$τησεν &άά. αντό*' οϋτοϊς οπι.*

ΐτηβηά. 11 βο1. 328 ίη ϋίοηίβ βάίίίουϊΙιη8 ναί^ο αηίβ βοί. 327 οο11υο&ί&ιπ

Γβροβηίΐ Βοίββ. 16 (τό) δόξαι (βούλεο&αι) ΚβίβΙίβ 17 αη άπολωλέναι (βε'

βονλ^σθαι)? Βοίβ8. 20 ό νπατος] 6 ϊπαρχος Κβϊπί&πι8, εοίο^&πππι οοΓΠ^βηβ

εοΙοα. α*τη ΧίρΗ. οοΙΙαίνβ 20 β. ότι — έξήλεγχεν] ρτο ηίβ ίία Χίρη.: ό όε

Λαϊτος τόν Περτίναχα δι ευφημίας ηγε χαϊ τόν Κόμμοδον νβριζε, πηάβ η&βο

ϋίοηβπι 8οπρβίβββ βπβρ. Βοίββ.: ο Λαϊτος τόν μεν ΙΙερτίναχα δι' ενφημίας

ηγε, τόν δε δη Κόμμοδον νβριζεν όσα χαχώς έποίησεν έξελέγχων

β Οαββίο ϋίοηβ ΜΙ>. ΙΧΧΠΙ 3, 3 — 15, 4.

381

ί^δεσαν γάρ χαΐ πάνυ τό όνομα αύτοΰ έξ ών έπεπόν&εσαν δτε

μετά τοΰ Μάρχον έστράτεντο.

330. "Οτι ό αύτός χοπρίας τινάς χαΐ γελωτοποιούς τών συγ-

γενομένων αϊσχιστα μεν (τα) εϊδη αίσχίω δέ τά τε όνόματα χαΐ

5 τά έπιτηδεύματα έχοντας χαΐ διά τήν ύβριν χαΐ τήν άσέλγειαν

ύπερπλοντοΰντας ευρών, έδημοσίευσεν τάς τε προσηγορίας αύτών

χαΐ τό πλή&ος ών έχέχτηντο, χαΐ ήν έπΐ μεν τοις γέλως, έπΐ δέ

τοις όργή τε χαΐ λύπη. τοσαΰτα γάρ τινες αύτών έχοντες ήσαν

έφ' δσοις έχεϊνος πολλούς χαΐ τών βονλεντων έσφάχει.

10 331. "Οτι χατά τήν έπιβονλήν τήν χατά Περτίναχος μελλόν-

των τών βονλεντων χαταψηφιεϊσ&αι τοΰ Φάλχωνος, χαΐ ήδη γε

αύτόν πολέμιον όνομαζόντων, άναστάς ό Περτίναξ χαΐ άναχραγών

"μύ, γένοιτο" έφη "μηδένα έμοΰ άρχοντος βονλεντήν μή διχαίως

ίϊανατω&ήναι" χαΐ ό μεν οΰτως έσώ&η.

15 332. "Οτι ό Ιονλιανός ό Λίδιος ήν τό μέν γένος βονλεντιχόν

τόν δέ τρόπον δεινόν έχων' τά τε γάρ άλλα χαΐ χρημάτων έπι-

&νμητής άπληστος χαΐ άναλωτής άσελγής έγένετο, δ&εν πον νεω-

τέρων πραγμάτων άεΐ έπε&ύμει.

333. "Οτι ό Σεβήρος δεινότατος ήν τό τε μέλλον άχριβως

προνοήσαι χαΐ τό παρόν άσφαλώς διοιχήσαι, χαΐ πάν μέν τό χε-

χρυμμένον ώς χαΐ έμφανές έξευρεϊν, πάν δέ τό δνσλόγιστον ώς

χαΐ άπλοΰν διαχρϊναι, πάν δέ τό δνσδιά&ετον ώς χαΐ ρ'φστον

έξεργάσασ&αι.

334. "Οτι ούτος έπΐ πονηρία χαΐ άπληστία άσελγεία τε υπό

τοΰ Περτίναχος, δτε της 'Λφριχής ήρχε, χατεδεδίχαστο, τότε δέ

330 ΙΛ1>. Ι,ΧΧΙΙ Ι 6, 2 331 ΙΑ>. Ι,ΧΧΙΠ 8, 5 332 Πο. Ι,ΧΧΙΙ Ι 11, 2

333 ΙΑ\>. ΙιΧΧΙΠ 15, 1 334 Ι,ίΙ>. ΙΧΧΙΙΙ 17, 3 (15, 4 ρ. 319 Βοίββ.)

οοά. Ρ«γ. 4 τά αάάίϋιπι β Χίρ1ι. 17 πον 7α, τον 19 μέλλον 7α (βί
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ίί» Αηβοά. ΒβΙΛβπ), μέλλων 22 δυοδιά&ετον να, δυσδιά&εον 24 φλονβιοσ

(βίο) Ρ10, πηάβ 7α ίΐα βχοβΓρίϊ βχοπϋηπι άβάϊΐ: οτι ούτος 6 Φούλβιος έπΐ οβί.

25 περτιναχος '\ - οτε, ββά ηϊ1ιίί ϊ. πι. ςιιο βί^ηιιπι '] ' ΓβίβΓ&ίηΓ

οοά. Ώνοη. (Χίρη.) 1 πεπόν&εσαν* 4. 8 τε οω.* 5 εχοντα* χαϊ τήν]

τήν τι 13 βονλεντήν έμοΰ αρχοντος μη (αίίβπιπι)] μηδε

ετηβηά. 2 έστρατενετο Κ. 8ίβρηαηπβ 24 βχο. 334 ϊη ϋίοπϊβ βάίϋοηϊΙηιΒ

νπ1£β ροβί βχο. 336 οη11οο&ίππι ιβροβπϊί Βοίββ., ςηβπι οϊ. »ά η. 1.

ΐάοι). <Άίτη ΧίρΗ. ωΙΙαίνβ 3 οτι 6 αϊτός βί των ουγγενομένων &άά., οπιίββίβ

ςη»β ρΓ&βοβάββαηί: χαϊ ιτερον δέ τι τοιόνόε έπΐ τ% τον Κομμό δον διαβολξ

ομοίως ϊπραξε 5 ροβί άαέλγειαν οπι. υπό τον Κομμόδον 10 8. οτι — βονλευ-

των ρΓο μελλόντων δε ημών 16—18 οί. Χίρη.: Ιονλιανός ό ΔΙδιος, χρηματιστής

τε απληστος χαϊ αναλωτης άσελγής, νεωτέρων τε άεΐ πραγμάτων έπι&υμών

382

ΕχοβΓρία άβ νϊΓίπίίβπβ βί νίΐϋβ

έν τοις πρώτοις ύπ' αύτοΰ έχείνον τβ τον Σεβήρον χάριτι άποδέ-

δειχτο.

335. "Οτι δ Ιονλιανός τον Σεβήρον έπαναστάντος τάφρευμα

έν τφ προαστείψ διετάφρευσε χαΐ πύλας έπ' αντψ έπέστησεν ώς

2 χαΐ ένταΰ&α έχστρατεύσων χαΐ έχεϊ&εν πολεμήσων. χαΐ έγένετο ή 5

ρ.733 να πόλις (έν) ταις ήμέραις ταύταις ούδέν άλλο ή στρατόπεδον, ώσπερ

έν πολεμία. πολλή μέν γαρ ταραχή χαΐ αύλιζομένων χαΐ γυμνα-

ζομέναιν ώς έχάστων, άνδρών Ιππων έλεφάντων, πολύς δέ φόβος

ές τούς λοιπούς έχ των ώπλισμένων, άτε χαΐ μισούντων σφάς,

3 έγίγνετο. έστιν δέ δτε χαΐ γέλως ήμάς έλάμβανεν' ούτε γάρ οι 10

δορυφόροι άξιόν τι τοΰ τε όνόματος χαΐ της έπαγγελίας σφών,

άτε χαΐ άβρώς διαιτάσ&αι μεμα&ηχότες, έποίονν, χαΐ οί έχ τοΰ

ναντιχοΰ ούδ' όπως γυμνάσωνται τ}δεσαν, οί τε έλέφαντες άχ&ό-

μενοι τοις πύργοις ούδ' αύτούς έτι τούς έπιστάτας έφερον, άλλα

4 χαΐ έχείνονς χατέβαλον. μάλιστα δέ έγελώμεν δτι τό παλάτιον 15

χιγχλίσι τε χαΐ .&ύραις Ισχυραις έχρατύνατο' έπεί γάρ τόν Περ-

τίναχα ούχ άν ποτε οί στρατιώται ρ'αδίως οϋτως, εϊπερ ϋννεχέ-

χλειστο, πεφονενχέναι έδοξαν, έπίστευσαν δτι δννήσεται χατα-

χλεισ&είς ές αύτό, άν ήττη&β, περιγενέσ&αι.

336. "Οτι Βεσπρώνιος Κάνδιδος άξιώσει μέν ές τα πρώτα 20

άνήχων, σχυ-&ρωπότητι δέ χαΐ άγροιχία πολύ πλεϊον προφέρων,

έχινδύνευσεν άπο.&ανεϊν ύπό των στρατιωτών.

337. "Οτι ό Σεβήρος αίτίαν έσχεν έπΐ τψ πλή&ει στρα-

335 ΙΛ\>. Ι,ΧΧΙΙ Ι 16, 1-4 336 116. Ι,ΧΧΙI I 17, 1 337 ΙϊΙ>. ΙΧΧίν

2, 3 —6

15 μάλιστα δε &ά βηβπι βχοβΓρΐί οοηβη1ίο ρΓαβίβπηίβϋ 7α

α>ά. Ρείτ. (βί 8Μ.) 4 προαστείψ 7α, προ| 6 (έν) αάάίίπηι β Χίρ1ι.

7 πολλήι 13 γυμνάσωνται (ίί* Χίρίι.)] γυμνασατ 13 β. οί ι$ε έλέφαντες —

πλείωι
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ϊφερον. διιϊά. ν. έπιστάτις 16 έπεί (0& Χίρ1ι.)] έπΐ 21 πλεϊον Ββίίετ,

βοά. ΙΗοη. (Χίρ1ι.) 7 χαϊ (ρπηβ) οω.* 8 Ίππων ανδρων* 14 πύργοις]

'ίπποις* έπιβάτας* 18 έδόχονν έπίατενεν 19 έν αντω*

εηκηά. 1 πρώτος? Βοίββ. άπεδέόειχτο 7α, (νπατος) άπεδέδειχτο Κβίβ1ίβ

17 συνεχέχλειτο Ι*, ϋϊηάοιί

βάοα. ον,πι ΣϊρΗ. οοΙΙαϊαε 3 οτι — έπαναστάντος αάά., ςαϊοιιβ άβίβίίβ (χαϊ

γαρ) τάφρενμα κπρβίΐ Κβίπιαπιβ πί βα οηπι Χίρ1ιϋίηεϊ8 χαϊ 6 Ιονλιανος . . .

παρεσχευάζετο χατ' αΰτοϋ ϊπη^βΓβΐ 8 ροβί <$ε οω. χαϊ 13 ροβί ναντιχον

οτα. τοΰ έν τφ Μισηνψ νανλοχονντος μεταπεμφ&έντες 23 οτι ό Σεβ. &άά.;

αίτίαν (τε) ϊαχεν οβί. βοπρβίί Κβϊπι., αίτίαν (γάρ) ϊσχεν έπί (τε) οβί. ΚπίρβΓ,

ιιί βα οιπη ΧίρΜΙϊπείβ χαι πολλά μεν ημϊν ον χαταθνμια ϊπραττεν ϊυη^βΓβηί

β 048810 Ρίοηβ Ιιί1>. Τ,ΧΥΤπ 15, 4 — ΙΧΧ1V 5, 7.

383

τιωτών όχλώδη τήν πόλιν ποιήσαι, χαΐ δαπάνη χρημάτων περιτ-

τβ τό χοινόν έβάρννεν, χαΐ τό μέγιστον, δτι μη έν ττ) των σννόν-

των οί εύνοία άλλ' έν ττ] έχείνων Ισχύι τήν έλπίδα της σωτηρίας

έποιεϊτο' μάλιστα δέ έπεχάλονν τινές αύτφ δτι χα&εστηχότος έχ 4

5 τε της Ιταλίας χαΐ έχ της Μαχεδονίας τον τε Νωριχοΰ χαΐ Ιβηρίας

μόνον [χαϊ] τους σωματοφύλαχας εϊναι, χάχ τούτον χαΐ τοις εϊδεσιν

αύτών έπιειχεστέρων χαΐ τοις ή&εσιν άπλονστέρων όντων, τοντο

μεν χατέλυσεν, έχ δέ δή των στρατοπέδων όμοίως πάντων τό 5

άεΐ ένδεές δν άντιχα&ίστασ&αι τάξας, αύτός, ώς χαΐ έπιστησο-

10 μένοις διά τοΰτο τα στρατιωτιχά μάλλον αύτοις χρησόμενος χαί

τι χαΐ ά&λον τοις άγα&οις τά πολέμια προ&ήσων, έποίησεν αύτό,

τψ δέ δή έργω σαφέστατα τήν τε ήλιχίαν τήν έχ της Ιταλίας

παραπώλεσε πρός ληστείας χαΐ μονομαχίας άντί της πριν στρα-

τείας τραπομένην, χαΐ τό άστν όχλον στρατιωτων συμμίχτον χαΐ 6

15 ίδεϊν άγριωτάτων χαΐ άχοΰσαι φοβερωτάτων όμιλήσαί τε άγροιχο-

τάτων έπλήρωσε.

338. Ότι ό Περτίναξ, τό μέν εύπόλεμον άγροιχον τό δέ είρη- ρ'734 να

ναϊον δειλόν ώς τό πολύ έχβαϊνον, άμφότερα χράτιστος όμοίως

έγένετο, φοβερός μέν πολεμήσαι σοφός δέ είρηνεΰσαι ών' χαΐ τό

20 μέν -9ρασύ, οϋ τό άνδρεϊον μετέχει, πρός τε τό όλλόφυλον χαΐ

πρός τό στασιάζον, τό δέ έπιειχές, οϋ τό δίχαιον μεταλαμβάνει,

πρός τε τό οίχεϊον χαΐ πρός τό σώφρον ένεδείχνντο. προαχ&είς 7

<5έ ές τήν της οίχονμένης προστασίαν ούχ ήλέγχ.ίΗ] ποτέ νπό της

τοΰ μείζονος αύξήσεως, ώστε έν μέν τοις ταπεινότερος έν δέ τοίς

25 όγχωδέστερος τοΰ χα&ήχοντος γενέσ&αι, άλλ' όμοίως άπ' άρχής

διά πάντων μέχρι της τελεντής διετέλεσεν σεμνός έξω τοΰ σχν-

&ρωπου, πραος έξω τοΰ ταπεινοΰ, φρόνιμος άνευ χαχονργίας, δί-

χαιος άνευ άχριβολογίας, οίχονομιχός χωρίς ρ'νπαρίας, μεγαλόνονς
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χωρίς αύχήματος.

338 Ιλη. ΙΧΧΙV 5, 6. 7

ωά. Ρ«γ. 6 χαϊ άβ1 . να &άη. ρ. 105 (ηοη 1ί&1>βί ΧίρΙι.) 9 έπιοτησομϊ-

νοις Κ,βίβίίβ, έπιοτησόμενοσ 10 χρησόμενος Κβϊπί&πί8, χρησάμενοσ 12 σαφέ-

στατα τήν Κβίβ1ίβ, ααφέατατήν 23 ήλέγχ&η να, ηλέχ&η 27 φρόνημοσ

οοά. ΣΗοη. (Χίρίι.) 4 αύτφ τινες 4 8. εχ τε τής Ιταλίας χαϊ τΓ,ς Ιβηρίας

της (τε) Μαχεόονίας χαϊ τον Νωριχον 6 μονων* 14 ανμμίχτων*

ίτηεηά. 2 βαρνναι Κβίπι&πι8 4 χα&εστηχός ν. ΗβΓτνβπ1βη 9 αντός

(μεν) 7α 14 τρεπομένψ Ν»ΙιβΓ 24 τοΰ μείζονος] έχ τον μείονος νβί ίς

το μεϊζον Κβίβ1ίβ

384

ΕχοβΓρία άβ νίΓίηίίβηβ βί νίΐϋβ

339. Ότι δ Νίγρος Ιταλός ήν, έξ ιππέων, οϋτε δέ ές τό

χρεϊττον οϋτε ές τό χείρον έπίσημος ήν, ώστε τινά ή πάνυ αύτόν

έπαινεϊν ή πάνυ ψέγειν' διό χαΐ τβ Συρία ύπό Κομμόδον προσε-

τάχ&η.

340. Ότι Λίμιλιανός μεσενων χαΐ έφεδρεύων τοις πράγμασι 5

πάντων τών τότε βουλευόντων συνέσει χαΐ έμπειρίΐ: πραγμάτων

προφέρειν έδόχει (έπΐ πολλών γάρ έ&νων έξήταστο, ύφ' ώνπερ

χαΐ έζώγχωτο), δτι τε τον Άλβίνον προσήχων ήν.

341. "Οτι ό Νίγρος ήν μεν ούδ' άλλως άρτίφρων, άλλά χαΐ

πάνυ πολλά δννη&είς έπλημμέλησε' τότε δέ χαΐ μάλλον ώγχώ&η, 10

ώστε τοις μέν τόν Άλέξανδρον αύτόν νέον όνομάζουσι χαίρειν, τφ

όέ έρομένψ "τίς σοι ταΰτα ποιεϊν έπιτέτροφεν" τό ξίφος δεϊξαι,

χαΐ είπεϊν δτι "τοντο".

342. "Οτι δ Σεβηρος τάς πόλεις τους τε ίδιώτας τούς μεν

έχόλαζεν τούς δέ ήμείβετο, των δέ δή βονλεντών τών 'Ρωμαίων 15

άπέχτεινε μέν ούδένα, τούς δέ δή πλείους τάς ούσίας άφείλετο

ρ.737 να χαΐ ές νήσονς χατέχλεισεν. ήργυρολόγησέ τε δεινώς' τά τε γάρ αλλα

5 χαΐ δσα τψ ΝΙγρψ χαΐ ΙδιώταΙ τινες χαι δήμοι, ούχ δτι έχούσιοι

άλλά άναγχαστοί, έδεδώχεσαν, τετραπλάσια έπεισέπραξεν. χαΐ

ήσ&άνετο μέν πον χαΐ αύτός τοΰτο, πολλών δέ δή χρημάτων χρή-' 20

ζων έν ούδενί λόγω τά .&ρυλούμενα έποιεϊτο.

343. "Οτι συχνοί ώς χαι τά τοΰ Νίγρον φρονήσαντες, χαΐ

τών οϋτ' Ιδόντων ποτέ αύτόν οϋτε συναραμένων οί, έπηρεάσ&ησαν.

344. "Οτι δ Σεβήρος έπεχείρησε τούς τιμωρουμένονς ύπ' αύ-

τοΰ * * * τψ Κλάρψ τψ Έρνχίψ μηνυτβ χατ' αύτών χρήσασ&αι, 25

339 ΜΙ>. Ι,ΧΧΙν 6, 1 340 Ο1>. ΓΧΧΙν 6, 2 341 ΙΛΙ>. Ι,ΧΧΙν 6, 6

(6, 2· ρ. 330 Βοίββ.) 342 Ιά1>. Ι,ΧΧΙν 8, 4. 5 343 υΙ>. Ι,ΧΧΙν 9, 4 βχίΓ.

'44 ΙΆ. Ι,ΧΧΙν 9, 5. 6 (ρ. 345 Βοίββ.)
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οοά. ΡεΪΓ. 5 αϊμιλιανός 7 έξήταατο να β Χίρη., έξήοτατο 8 προσή-

χων Ψα, προοηχον (8. αοο.) 12 (ρωμένω 19 έπεισέπραξεν να, έπεί επραξεν

<βίο) 23 έπηρεάσ&ησαν να, έπηρεα&ησαν (β. αοο.) 25 · · ·] Ι&βηηαπι &$πιονίί

ΚβίβΚβ ηηί βπρρί. (νπάγειν τξ δίχ% μέλλων), 8βά (διελέγξαι βονλόμενος) ΒβΙΛβΓ

β Ρβίγ. Ρ&ίτ. βχο. ν&Ιπ. 131

οοά. Όίοη. (ΧίρΙι.Ι 2 οντε όκ ές*

βνηεηά. 10 πολλά (χατορ&ώσαι) Κβϊπιαπιβ 11 τόν άβ1. Κβίβ1ίβ 16 όή

άβΙ. ΒβΙΛβΓ 19 άλλα (χαΐ) να 20 (χαχηγορουμινος διά) τοϋτο ΒβΙίΙίβΓ,

&1ϋ &ΙϊτβΓ

εάοα. σαηι ΧίρΗ. α>ΙΙαΙηε 1 'ότι — ην ρΓο . . . χατά τον Νίγρον. οντος δε

Ιταλός μεν ήν 2 ην &άά. 5 'ότι Αίμιλ. ρΓο . . . τω Αιμιλιανό>, 'ότι τε

6 ροβί βονλενόντων οτα. χαΐ 24 — ρ. 385, 8 οί. Ρβίγ. Ρ»ίτ. βχο. V3Ηο. 131

βί Βοίβ8. αά Ιι. 1.

β Ο&88ίο ϋίοηβ ΙΛ. Ι,ΧΧΐν 6, 1 — Ι,ΧΧν 13, 2.

385

Ινα τόν τε άνδρα διαβάλη χαΐ τόν έλεγχον άξιοχρεώτερον πρός τε

τό γένος αύτον χαΐ πρός τήν δόξαν ποιεϊσ&αι νομισ.&είη' χαΐ τήν

γε σωτηρίαν τήν τε αδειαν αύτψ δώσειν νπέσχετο. έπεϊ δέ 6

έχεϊνος άπο&ανεϊν μάλλον ή τοιοΰτόν τι ένδεϊξαι είλετο, πρός

5 τόν Ιουλιανόν έτράπετο, χαΐ τοντον άνέπεισεν. χαΐ διά τοΰτ' αύ-

τόν άφήχεν, δσον γε μήτ' άποχτεϊναι μήτ' άτιμάσαι' ταις γάρ δή

βασάνοις ίσχυρως πάντα ύπ' αύτον ήχρίβωσεν, έν ούδενί λόγω

τό άξίωμα τό τότε αύτψ ποιησάμενος.

345. "Οτι ό ΛαΙτος τήν Νίσιβιν πολιορχουμένην νπό Πάρ-

ιο 9.ων έσωοεν. χαΐ απ αύτής έπι πλεϊον έδοξάσ&η, ών χαΐ ές

τάλλα χαΐ ές τα ϊδια χαΐ ές τα δημόσια χαι έν τοις πολέμοις χαΐ

έν τβ είρήνη αριστος.

346. "Οτι ό Σεβήρος ές τήν Άραβίαν έχ της Συρίας χαΐ ές

τήν Παλαιστίνην ήλ&ε χαΐ τψ Πομπηίψ ένήγισε, χαΐ ές τήν Λϊγυπ-

15 τον τήν ανω διά τον Νείλον άνέπλενσε χαΐ είδε πάσαν αύτήν

πλήν βραχέων' ού γάρ ήδννή&η πρός τά της ΛΙ&ιοπίας με&όρια

διά λοιμώδη νόσον έσβαλεϊν. χαΐ έπολνπραγμόνησε πάντα χαΐ τά 2

πάνυ χεχρυμμένα' ήν γάρ οίος μηδέν μήτ' άν&ρώπειον μήτε &εϊον

άδιερεύνητον έάν' χάχ τούτον τά τε βιβλία πάντα τά άπόρρητόν

20 τι έχοντα, δσα γε χαΐ ευρεϊν ήδννή&η, έχ πάντων των άδντων

άνεϊλε χαΐ τό τοΰ Άλεξάνδρον μνημεϊον συνέχλεισεν, Ινα μηδείς

έτι μήτε τό τούτον σώμα ΐδη μήτε τά έν έχείνοις γεγραμμένα

άναλέζηται. .ν_

345 ΙΛΙ>. Ι,ΧΧν 9, 2 346 ΜΙ>. Ι,ΧΧV 13, 1. 2

18 ην γάρ οίος &ά. δηβπι βχοβΓρίϊ ρΓαβίβΓπιίβίΐ Τα

οοά. Ρεντ. (βί 8νίά.) 9 νιαίβιν 13 — 23: δπϊά. ν. Σεβηρος, σοφιστης

'Ρωμαϊος. ούτος είς Άραβίαν οβί. 14 χαϊ τψ II. ένήγισε οω. 8αίά.

21 χαϊ τό — 23 αναλέξηται: 8πϊά. ν. αναλεξάμενος 21 τό — μνημεϊον
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Ρ 8α1ά. ν. άναλ. (ουπι Χίρίι.), τψ — μνημείψ 8ηίά. ν. Σεβηρος 23 άναλέξη-

ται: άββ. δπίά.

οοά. ΙΗοη. (Χίρ1ι.) 10 8. — δημόσια] ές τά άλλα τά τε πολεμιχά (V,

πολιτιχά Ο) χαϊ τά ίδια χαι τά δημόσια * 18 άν&ρώπινον 19 έάν] χατα-

λιπεϊν 20 γε οίο.* 22 σώμα τοντον*

ετηαιΑ. 3 γε] μεν νβί τε Κβίβ1ίβ 7 ύπ'] άπ' νβ1 νβΙ παρ' 8ιπγζ

8 αύτον 7α, αντον (όν) ? Βοίβ8., αύτψ (προσόν) Ρο1&1ί

ΐάο§. αιΠΛ ΧίρΗ. ωΙΐαίνβ 9 β. 'ότι — ϊαωσεν ρΓο ... εί μη Λαϊτος αντήν

(βο. τήν Νίσιβιν), πολιορχουμενος έν αντξ, διεοώσατο 13 8. 'ότι — ήλ&ε

ρτο είχοσι δ' ονν ημέρας τ§ πολιορχία προσεδρεναας ές τήν IIαλ. μετά τοϋτο

ηλ&ε 20 ρο8ί πάντων ονο. ώς είπεϊν

ΟοηβίηηϋηΙβοΙιο ΕχοβΓρίβ II. 2. 25

386

ΕχοβΓρΐ& άβ νίτίιιίϊοπβ βί νίΐϋβ

347. "Οτι δ Πλαντιανός τόν Λίμίλιον Σατορνϊνον άποχτείνας

τών άλλων τών μετ' αύτών άρξάντων τον δορυφοριχοΰ πάντα τά

ρ. 738 να ίσχυρότατα περιέχοψεν, δπως μηδείς φρόνημα άπό της προ-

στασίας αύτών σχών τβ τών σωματοφυλάχων ήγεμονία έφεδρεύση'

ήδη γαρ ούχ δπως μόνος άλλα χαΐ ά.&άνατος έπαρχος εϊναι ή&ε- 5

3 λεν. έπε&ύμει τε πάντων χαΐ παρά πάντων ί]τει χαΐ πάντα έλάμ·

βανεν, χαΐ οϋτε έ&νος ούδέν ούτε πόλιν ούδεμίαν άσύλητον εϊασεν,

άλλα πάντα δή πανταχό&εν ήρπαζεν χαΐ σννεφόρει' πολλά γαρ

4 χαΐ πολύ πλείονα αύτψ ή τφ Σεβήρψ έπεμπον. χαΐ τέλος έν

τοΰτο είπών πάσαν αύτοΰ χαΐ τήν περιεργίαν χαΐ τήν άπληστίαν 10

δηλώσω, άν&ρώπους ρ' εύγενεϊς 'Ρωμαίονς έξέτεμεν οΐχοι, χαΐ

τοΰτο ούδείς ήμών πρό τοΰ τελεντήσαι (αύτόν) ησ&ετο' πάσαν

γάρ χαΐ έχ τούτον τήν τε παρανομίαν αύτοΰ χαΐ τήν έξονσίαν αν

5 τις χαταμά&οι. έξέτεμεν δέ ού παϊδας μόνον οϋτε μειράχια, άλλά

χαΐ ανδρας, χαΐ έστιν ονς αύτων χαΐ γνναϊχας έχοντας, δπως ή 15

Πλαντίλλα ή &υγάτηρ αύτοΰ, ην δ Άντωνϊνος μετά ταΰτ' έγημε,

δι εύνούχων τήν τε αλλην &εραπείαν χαΐ τά περί τήν μονσιχήν

τήν τε λοιπήν &εωρίαν έχη. χαΐ εϊδομεν τούς αύτούς άν&ρώπονς

εύνούχονς τε χαΐ άνδρας, χαΐ πατέρας χαΐ άόρχεις, έχτομίας τε

6 χαΐ πωγωνίας. άφ' οϋ δή ούχ άπειχότως νπέρ πάντας τόν Πλαν- 20

τιανόν, χαΐ ές αύτούς τούς αντοχράτορας, Ισχΰσαι άν τις εϊποι,

348. "Οτι οϋτως ές πάντα δ Πλαντιανός τον Σεβήρον χατε-

347 ΙλΙ>. ΙΧΧν 14, 2 — 6 ωβά. 348 ΙΑ. Ι,ΧΧν 15, 6. 7 ίη.

οοά. Ρεχτ. 1 IIλαυτιανΌς 7α, πλατιανόσ Ρ, ίΐβπι ρβΓ α Τ8. 20. 22. ρ. 387, 6.

14, πλατίλλα ρ. 386, 16, ββά πλαντιανον (β. &οο.) ρ. 388, 2 αιμίλιον 5 ά&άν-

τοσ 6 έπεδνμη 11 ευγενεϊς 7α β ΧίρΙι., ουγγινεϊσ 12 (αντόν) &άά. 7α

β Χίρ1ι. 16 IIλαντίν.α 7α, πλατίλλα (βίο) 17 τά περϊ τι,ν 7α, τά περιτ-

την 18 ϊόομεν 19 άόρχεις (ίία Χίρ1ι.)] άόρχαα
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οοά. ΙΗοη. (ΧίρΙι.) 6 ροβί χαϊ (ρπαβ) &Αι\. πάντα *? 8 ροβί δη &άά

χαΐ*1 πολλά γάρ οτα.* 9 πολύ] πολλοί* 10 χαϊ (ρπαδ) οω.* 13 χα

(ρπαβ) οπι.* 13 την (&11βπιπι) οπι.* 19 χαϊ (ίβΓΰηπι) οτα.* 21 ΐΐπη*''

βηιεηά. 2 αντών] αντόν 7α, ββά ν. Βοίβ8. &ά Τα. 1. 14 ούτε) ονδ'ε ΒβΙίΙίβΓ

εοΙοα. ου,ηα ΧίρΗ. βοΙΙαΐνβ 1 ϋτι — άποχτείνας] ϊί& ϋίοηβπι 8οιϊρβίβδβ 8Πίρ.

Ββίπι.: χαϊ άποχτείνας τόν Αίμίλιον τόν Σατορνϊνον, ηΐ ίπη^αηίηΓ οηπι Χίραϊ-

Πηβίβ: πολλοίς μεν τών ίλλογίμων ανδρων χαϊ ομοτίμων αντώ θανατωσε

6 έπε&ύμει τε πάντων ηββοΙο αη ερίΐοπι&ΐοπβ βίΐ ρΓο πάντων δε έπε&ίμει (ΧίρΙι.)

9 ροβί Σιβήρω οω. απαντες ροβί τέλος οτα. 'ίππους Ήλίψ (ίεροίς) τιγροει.

δείς ίχ τών έν τ% Ερυθρή &αλάασ^ νησων, πέμψας εχατοντάρχους, έξέχλεψεν,

βί ροβί £ν οπι. γάρ 11 δηλώσω ρΓο δεδηλωχέναι νομίζω, χαίτοι χαϊ ίχεϊνο

προσ&ήσω οτι 22 β. οτι — χατιχράτει ρΓο χαϊ οντω χαϊ ές τά άλλα πάντα

ό IIλαντιανός αύτον χατεχράτει

β Οβββίο ϋίοηβ Ι,Ά. ΙΧΧV 14, 2 —^ΧΧVΙ 7, 3.
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γράτει ώστε χαΐ τήν Ίονλίαν την Λυγούσταν πολλά χαΐ δεινά έρ-

γάσασ.&αι' πάνυ γάρ αντβ ήχ&ετο, χαΐ σφόδρα αντήν πρός τόν

Σεβήρον διέβαλλεν, έξετάσεις τε χατ' αντής χαΐ βασάνονς χατ'

ευγενών γνναιχών ποιούμενος. χαΐ ή μέν αύτή τε φιλοσοφεϊν διά'

5 ταΰτα ήρξατο χαΐ σοφισταις σννημέρενεν.

349. "Οτι δ Πλαντιανός άσωτότατος άν&ρώπων έγένετο, ώστε

χαΐ εύωχεϊσ&αι άμα χαΐ έμεϊν, έπεί μηδέν νπό τοΰ πλή&ονς τών

σιτίων χαΐ τοΰ οίνον πέψαι έδύνατο, χαΐ τοις μειραχίοις ταις τε

χόραις ούχ ανευ διαβολής χρώμενος, ττ] γνναιχΐ τβ αύτοΰ οϋ&'

10 όράν τινα οϋ&' όράσ&αι τό παράπαν, οϋ&' νπό τοΰ Σεβήρον (^) ρ'74ί να

τής Ιονλίας, μήτι γε έτέρων τινων, έπέτρεπεν.

350. "Οτι ό Πρίσχος ούδενός άν&ρώπον οϋτε πονηρία οϋτε

άσελγεία δεύτερος ήν.

351. "Οτι ό Σεβήρος χαΐ δ Άντωνϊνος μετά &άνατον Πλαντια-

15 νοΰ ώς παιδαγωγοΰ τινος άπηλλαγμένοι ούδέν δ τι ούχ έποίονν.

χαΐ γάρ χαΐ γνναϊχας ^σχννον χαΐ παϊδας ύβριζον χρήματα τε

παρεξέλεγον, χαΐ τούς μονομάχονς τούς τε άρματηλάτας προση-

ταιρίζοντο, τβ μέν όμοιότητι των έργων ζηλοΰντες άλλήλονς, τφ

δέ άντισπονδάζειν στασιάζοντες' εί γάρ τω ό έτερος προσέ&ετο, 2

20 πάντως αύτψ τούναντίον ό έτερος άν&ηρεϊτο. χαΐ τέλος συμβα-

λόντες έν γυμνασία τινί ίππων σμιχρων ζεύγεσιν ές μεγάλην φι-

λονειχίαν ήλασαν, ώστε τόν 'Λντωνϊνον έχπεσεϊν έχ τοΰ διχύχλον

χαΐ τό σχέλος χατεάξαι. πα&όντος δέ αύτοΰ τοΰτο χαΐ νοσηλενο- 3

μένον δ Σεβήρος ούδέν τών άναγχαίων τό παράπαν έξέλιπεν,

349 ΠΙ>. ΚΧΧν Ιό, 7 ίη. — βχίΓ. 350 ΙΛΙ>. Ι,ΧΧνί 5, 6 351 Ώ\>.

Ι,ΧΧνί 7, 1 — 3

16 χαϊ γάρ — 22 τον Άντωνϊνον ρπίβίβπηίβίί 7α

οοά. Τ&χ. (βί 8ηίά.) 1 Ίονλίαν — 5 αννημέρενεν: 8π1ά. ν. Ιονλία Ανγονστα
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ϊηίΐίο ραπϊππι μπΐβίο 9 αίτον βοπρβί, αϊτοΰ 10 ού&' νπό (βίο) σαηι ΧίρΙι.

η »άά. Τα β Χίρίι. 15 άπηλαγμένοι 16 υβρίζων 23 αντον 7α, αΰτο

βοά. ΣΗ,οη. <Χίρ1ι.) 3 διέβαλεν* 9 (αντον 20 αντψ τονναντίον] αν το

Εναντίον 22 έχπεσεϊν] πεοεϊν*

βτηεηά. 10 ονδ' νπό ΒβΙΛβΓ 23 χατάξαι 1ι. ΏΊηάοτΐ

βο1οα. οηηι ΧίρΗ. οοΐΐαίπε 3 ροβί Σεβηρον οπι. αεί 6 οτι — έγένετο ρΓο

ό δε δη IIλ. άαωχότατός τε άν&ρ. γενόμενος 7 ροβί των οπι. τε 12 β. οί.

ΧίρΙ>.: πονηρία δε χαϊ άαελγεία οϋδενός άν&ριϋπων δεύτερος ων, άβ ΟαεαΙίο

ΑατκοΙα ά1οίηπ]; τχ1& ϊ£ϊϊπγ ηοπιϊηα ποβίτο ίηίβββ οοηί. ΚβϊπιβΓπ8, ββά ν. Βοίβδ.

&<1 η. 1. 14 8. οτϊ — άπηλλαγμένοι ρΓο οί δε τον Σεβι'ρον παϊδες, ο τι Άν-

τωνίνος χαϊ 6 Γέτας, οίον παιδαγωγον τινος άπηλλαγμένοι τον Πλαντιανον

22 ροβί έχπεσεϊν οπι. τε

25*
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άλλά χαΐ έδίχαζεν χαΐ πάντα τά τη άρχβ προσήχοντα διψχει. χαΐ

έπΐ τούτω χαΐ έπηνεϊτο, τόν δέ δή Κύντιλλον τόν Πλαντιανόν

φονεύσας αίτίαν έσχεν. άπέχτεινε δέ χαΐ άλλονς πολλούς βονλεν-

τάς, τούς μεν χατηγορη&έντας παρ' αύτψ χαΐ άπολογησαμένονς

χαΐ άλόντας. 5

352. "Οτι δ Κύντιλλος εύγενέστατός τε ών χαΐ έπΐ πλεϊστον

έν τοις πρώτοις της βονλής άρι&μη&είς, έν τε ταις τοΰ γήρως

πυλαις ίστώς χαΐ έν άγρφ ζ(5ν, χαΐ οϋτε πολνπραγμονών τι οϋτε

παραπράσσων, έσφάγη. μέλλων δ' οϋν τελεντήσειν ητησεν τά

έντάφια, & πρό πολλοΰ παρεσχεύαστο' χαΐ έπειδή διερρυηχότα 10

5 αύτά νπό τοΰ χρόνον είδεν "τί τοΰτο;" έφ-η, "έβραδύναμεν". χαΐ

μετά τοΰ(τοϊ) λιβανωτοΰ .&υμιάσας εϊπεν δτι "τήν αύτήν εύχήν

εϋχομαι ήν χαΐ Σερονιανός έπ' Άδριανψ εύξατο."

353. "Οτι δ Σεβήρος ήν μεν τό σωμα βραχύς, ίσχυρός - δέ,

χαίπερ άσ&ενέστατος νπό τής ποδάγρας γενόμενος, τήν δέ δή 15

ψυχήν χαΐ δριμύτατος χαΐ έρρωμενέστατος' παιδείας μεν γάρ

έπε&ύμει μάλλον ή έπετύγχανεν, χαΐ διά τοϋτο χαΐ πολυγνώμων

2 μάλλον ή πολύλογος ήν. φίλοις ονχ άμνήμων, έχ.&ροις βαρύτατος>

έπιμελής μεν πάντων ών πράξαι ή.&ελεν, αμελής δέ τών περί αύ-

τόν λογοποιονμένων' χαΐ διά τοντο χαΐ χρήματα έξ άπαντος τρό- 20

πον, πλήν χα&όσον ούδένα ένεχα αύτών άπέχτεινεν, πορίζων,

3 πάντα μέν τά άναγχαϊα έδαπάνα άφ&ονώτατα, χαΐ πλεϊστά γε

ρ. 742 να χαΐ τών άρχαίων οίχοδομημάτων άνεχτήσατο, χαί σφισι τό έαντον

όνομα ώς χαΐ έχ χαινής αύτά χαΐ έξ Ιδίων χρημάτων χατεσχεναχώς

έπέγραψε, πολλά δέ χαΐ μάτην ές τε έπισχευός χαΐ χατασχενάς 2ό

έτέρων άνάλωσεν.

352 ΠΙ>. Ι,ΧΧνΙ 7, 4 — 5 πιβά. 353 ΙΛΙ>. ΙΧΧνί 16, 1—3 βχίΓ.

οοά. Ράτ. 12 τοντο (ίΐ» Χίρ1ι.)] τοϋ 13 χαί Σερονιανός 7α, χαϊοαρ
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ιονλιαν, οί. Χίρ1ι. 18 φίλοις (ίΐ&. ΧίρΙι.)] φιλοσ (β. &οο.)

οοά. ΙΗοη. (Χίρ1ι.) 9 περιπράοοων* 12 λιβανωτοΰ οτα.* την εύχην

ταΰτην* 13 χαϊ Σενηριανός (αενχριανός Ο) έπ' άνδριανον* 16 χαϊ

(ρπηβ) οω.* 17 έπετύγχανεν * οπι. χαϊ (&1ίβπιηι) οπι.* πολυγνωμος *

19β. αντοϋ 21 ί'νεχα αντων] τούτων χάριν*

εηιεηά. 2 έπ) (μεν) ΒβΉβΓ IIλαντιανόν] IIλαντιον ΗίΓβοηίβΙά 16 μεν

γάρ] μέντοι ΚηίρβΓ 22 (ές) πάντα Κβίβ1ίβ γε] μεν Κβίβ1ίβ

εάοα. ηαη ΧϊρΗ. οοΙΙαΗε 3 β. ϋίοηβίΐ να1άβ οοηίΓ&οίΑ νϊάβηΐαΓ 9 έσφάγη

ρπ> ομως χαϊ έανχοφαντή&η χαϊ άν%ρέ&η 14 οτι — βραχύς ρΓο ην δε τό

σώμα βραχνς μεν

β Οθ88ίο ϋίοηβ ΙΛ. Ι,ΧΧVΙ 7,3 — ΙιΧΧνΙΙ 5, 4.
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354. "Οτι δ Άντωνϊνος τοις χαχίστοις τών χαταδεδιχασμένων

άδειαν έδωχεν.

355. "Οτι δ αύτός των Καισαρείων των τε στρατιωτών των

μετά τόν Γέταν γενομένων χαΐ είς δύο μυριάδας παραχρήμα

5 άπέσφαξεν, άνδρας άπλας (χαϊ) γνναίχας, ως πού τις χαΐ έτνχεν

έν τψ βασιλείψ ών.

356. "Οτι τόν ΚΙλωνα τοσοντον ήγάπα δ Άντωνϊνος ώστε

είπεϊν δτι "οί τούτω έπιβεβονλενχότες έμοί έπιβεβονλεύχασιν.'

έφ' ψ δή έπαινούμενος ύπό τών προσεστηχότων έφη " έμε μή&'

10 Ήραχλέα μήτ' αλλον &εόν τινα έπιχαλεϊτε," ούχ δτι ούχ έβούλετο

ϊϊεός όνομάζεσ&αι, άλλ' δτι ούδέν αξιον &εοΰ πράττειν ή&ελεν.

έμπληχτος γαρ φύσει πρός πάντα τά πράγματα ών χαΐ έτίμα τι- 2

νάς μεγάλως χαΐ ήτίμαζεν έξαίφνης τούς αύτούς άλογώτατα,

έσωζε τε οϋς ήχιστα έχρήν, χαΐ έχόλαζεν οϋς ούχ αν τις προσε-

15 δόχησεν.

357. "Οτι τόν "Λσπρον τόν Ιονλιανόν ούδ' άλλως εύχαταφρό-

νητον χαΐ διά παιδείαν χαΐ διά φρόνημα όντα έξάρας δμοίως χαΐ

τούς υίούς αύτοΰ, χαΐ έν πολλαις τοσαύταις ρ'άβδοις όμον έμπομ-

πεύσαντα, προεπηλάχισε παραχρήμα δεινώς χαΐ ές τήν πατρίδα

20 με&' ύβρεως χαΐ μετά δέονς Ισχυροΰ άπέπεμψε.

358. "Οτι χαΐ τόν Λαϊνον ήτιμάχει άν ή χαϊ άπεχτόνει, εί

μή χαχώς ένόσει' χαΐ τήν άρρωστίαν αύτοΰ άσεβη παρά τοις στρα-

τιώταις ώνόμασεν, δτι μή χαΐ περί έχεϊνον άσεβήσαι αύτψ

έπέτρεψεν.

354 Ι,ΧΧνI I 3, 3 βχίτ. 355 ΙΛη. Ι,ΧΧνI I 4, 1 356 ΙΑ\>. Ι,ΧΧνίΙ

5, 1. 2 357 1αΙ>. Γ.ΧΧνI I 5, 3 358 ΐ,ίη. Ι,ΧΧνίΙ δ, 4

βχο. 354 βί 355 ρΓ&βίβπηίβίΐ Ψα

ωά. Ρβϊτ. 4 δύω 5 χαϊ βΑάϊΙχιτα β ΧίρΙι. β έν τώι (βίο) 10 έπιχαλεϊτε
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να, έπιχαλεϊα&αι 17 ομοίως 7α, ομοίονα 18 έμποπενααντα

οοά'. Ώχοη. (Χίρ1ι.) 3 τε οπι.* 4 τον Γέτα ' 5 άπέχτεινεν *?

ετηβηά. 16 Ιονλιον Νοπβίαβ, ββά ν. ΒοίΒ8. &ά Ιι. 1. 18 πολλαϊς άβ1. 7α

ειάη. ρ. 106, ίν (πανηγϋρεσι) πολλαϊς Κβί8ίίβ, ν. Βοίβδ. &ά Ιι. 1. 21 Λαϊνον]

Λαιτον να βάη. ρ. 107, Λαίλιον άπΜίαηίβΓ Βοίβ8., ςηβιπ οί.

εάοα. αιπι ΧνρΗ. οοΐΙαΐνβ 1 8. δτι ο Άντ. ρΓο χαϊ βί ϊδωχεν ρΓο δεδωχώς

3 υτι — ΚαισαρεΙων ρΓο τών δε δή Καιοαριίων 7 β. ϋϊοηβ» ρΓο οβΓίο ΓββΐΚπϊ

ηβςηβαηί: άλλα τόν Κίλωνα τοσοντον αγαπάν 6 Άντ. δοχεϊν έβούλετο ωατε

οβί. Κβίπι&Γα8, τόν Κίλωνα τοσοντον (δή&εν) ήγάπα οβΐ. ν. ΗβΓνβΓάβη, ηί Ιί&βο

οηπι ϋβ ιρηβ Χίρίιϊϋηπβ άβ ΟΠοηβ Ιι»Ιιβί ϊπη^αηΐηΓ 9—15 έφ' ψ δή χ. τ. λ.

οηπι &ά βηρβήοτα νίχ ςηαιίΓβηΐ, άηο βχοβΓρία Μο ϊη ηηαπι οοηβαία ββββ, ροβί-

ςυ»ηι ϋ1ίβπηβ βχοπϋηπι οαβα ςαοά&πι ϊηίβπίβββί, βαβρ. Βοίββ., ςηβπι οί.
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359. "Οτι χαΐ Θρασέαν Πρίσχον, άνδρα ούδενός οϋτε γένει

ούτε φρονήσει δεύτερον, χατεχρήσατο.

360. "Οτι χαΐ άλλονς πολλούς χαΐ φίλονς τό πρότερον όντας

άπέχτεινεν.

361. "Οτι τρισΐν ΟΗεσιν ό 'Λντωνϊνος προσήχων ήν, χαΐ τών 5

μεν άγα&ών αύτων ούδέν τό παράπαν τά δέ δή χαχά πάντα συλ-

λαβών έχτήσατο, της μεν Γαλατίας τό χοΰφον χαΐ τό δειλόν χαΐ

τό &ρασύ, της 'Λφριχής τό τραχύ χαΐ άγριον, της Συρίας, δ&εν

πρός μητρός ήν, τό πανοΰργον.

362. "Οτι ό Άντωνϊνος άλλα άττα ποιων διετέλει φιλαλέ- 10

ρ. 745 να ξανδρος ών χαΐ αύτόν έχεϊνον έψον Λϋγονστον έπεχαλεϊτο, χαΐ

έλεγεν δτι ές τό σώμα αϋ&ις τό τοΰ Λύγονστον έσήλ&εν, ϊν',

έπειδή όλίγον τότε χρόνον έβίω, πλεϊον αϋ&ις δι' έχείνον ζήση.

363. "Οτι χαΐ τονς φιλοσόφονς τούς Άριστοτελείονς δεινώς

έμίσει, ώοτε χαΐ τά βιβλία αύτών χαταχαΰσαι έ&ελήσαι, χαΐ τά 15

συσσίτια ά έν τβ Αλεξανδρεία εϊχον, τάς τε λοιπάς ωφελείας

δσας έχαρποΰντο, άφείλετο, έγχαλέσας σφίσι δτι συναίτιος τψ

Άλεξάνδρψ τοΰ &ανάτον Άριστοτέλης γεγονέναι έδοξε.

364. "Οτι ό αύτός χαΐ έλέφαντας πολλούς συμπεριήγετο, δπως

χαΐ έν τούτω τον Άλέξανδρον, μάλλον δέ τον Λιόνυσον ζηλοΰν 20

δοχΫ].

365. "Οτι πάνυ πολλούς άμφ' αύτόν εϊχε, προφάσεις έχ προ-

φάσεων χαΐ πολέμονς έχ πολέμων σχηπτόμενος.

359 ΙλΙ>. Ι,ΧΧνΙΙ 5, 5 360 ΙΧΧνΙΙ 5, 5 361 ΠΙ>. Ι,ΧΧVΙ1

10, 2 (6, 1· ρ. 379 Βοίββ.) 362 Ι,ϊΙ>. Ι,ΧΧνΙΙ 7, 2 363 ΙΛΙ>. Ι,ΧΧνΙΙ 7, 3

364 ΙλΙ>. ΙΧΧVΠ 7, 4 365 ΙΑΧVΙΙ 9, 1

βχο. 362 ύηβπι ϊηάβ &1> χαϊ ελεγεν (νβ. 11 8.) βί βχο. 363 βί 364 ρπιβΐβΓ-

πιίβίί 7α
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βοά. Ρβίκ 1 &ρασέα 11 αντόν (ίί& Χίρ1ι.)] εαυτόν (ηηάβ εαυτόν (μεν

εαπέριον Άλέξανόρον), έχεϊνον <ιΓ) ΒβΉβΓ) 17 ονναίτιος (ίΐ& Χίρη.)] ονναί-

τια (βίο) 20 όε (ϊί» ΧίρΙι.)] χαϊ

βοά. Όχοη. (Χίρ1ι.) 13 πλείονα ζήοει * 15 ώοτε] ώς *' αντον *?

20 ζηλοϊν] μιμεϊο&αι *? 21 όόξ%

ετηεηά. 5 βχο. 361 αά ο. 10, 2, ροβί βχο. 366 ϊ^ϋηΓ, ϊη ϋίοιώ βάΜοιιίΙηιβ

ΤηΙ£β οο11οοαίηπι Γβροβηίΐ Βοίββ.

βάο<). αιηι ΧϊρΗ. βοΙΙαίνβ 10 8. ότι — ών ρΓο ωα1ίϊί ςα*β άβ Αηίοηίπί

8ίηάίο Αίβχ&ηάπ ϋίο ΙηΛβΙ, ιΐβϊηάβ χαϊ ρΓο ... αλλά χαϊ 11 8. χαϊ ελεγεν ρΓο

χαί ποτε χαϊ το βονλή εγραψεν 14 οτι χαϊ ρΓο χαϊ όη χαϊ ροβί Άριατοτ.

οπι. ωνομασμένονς τά τε άλλα 19 οτι 6 αντός ρΓο ταϊτα μεν οντως έποί-

ησε, χαϊ νη Δία

β Οαββίο ϋίοηβ ΙΛ. Ι,ΧΧΥΙΙ 5, 5 — 9, 7.
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366. Ότι δεινότατόν πον χαΐ τοΰτο έσχεν δτι μή μόνον ές τούς

στρατιώτας φιλαναλωτής άλλά χαΐ ές τά αλλα πάντα χαΐ ήχιστα

αύτψ ήν' έφ' εν τοντο μόνον τό τούς άν&ρώπους πάντας περιδύειν

άποσυλαν χαΐ έχτρύχειν. χωρίς γαρ τών στεφάνων τών χρυσών ους 2

5 ώς χαι πολεμίονς τινάς άεΐ νιχών πολλάχις ητει (λέγω δέ ούχ αύτό

τοντο τό των στεφάνων ποίημα' πόσον γάρ τοΰτό γέ έστιν; άλλά

τό τών χρημάτων πλή&ος των έπ' όνόματι αύτοΰ διδομένων, (οίς)

στεφανονν αΐ πόλεις τούς αύτοχράτορας είώ&ασιν), τών τε έπιτη- 3

δείων ά πολλά χαΐ πανταχό&εν τά μεν προιχα τά δέ χαΐ προσα-

10 ναλίσχοντες είσεπρασσόμε&α, (α) πάντα έχεϊνος τοις στρατιώταις

έχαρίζετο ή χαΐ έχαπήλενεν, χαΐ τών δώρων ά χαΐ παρά των

Ιδιωτών τών πλονσίων χαΐ παρά τών δήμων προσητει, των τε τε- 4

λών τών τε άλλων α χαινά προσχατέδειξεν, χαΐ τοΰ της δεχάτης

ήν άντί της είχοστής νπέρ τε των άπελευ&ερουμένων χαΐ ύπέρ

15 τών χαταλειπομένων τισί χλήρων χαΐ δωρεάς έποίησε πάσης, τάς

τε διαδοχάς χαΐ τάς άτελείας τάς έπΐ τούτοις τάς δεδομένας τοις

πάνυ προσήχονσι τών τελεντώντων χαταλύσας (οϋ ένεχα χαΐ 'Ρω- δ

μαίονς πάντας τούς έν τι] άρχβ αύτοΰ, λόγω μέν τιμών, &ργω δέ

δπως πλείω αύτψ χαΐ έχ τον τοιούτον προσίη διά τό τούς ξένονς

20 τά πολλά αύτών μή σνντελεϊν, άπέδειξεν) — έξω δή τούτων άπάν-

των χαΐ οίχίας αύτψ παντοδαπάς χαΐ χαταλύσεις πολντελεΐς έν 6

μέσαις όδοις χαΐ ταις βραχντάταις οίχείοις δαπανήμασιν οίχοδομή-

σαι ήναγχάσ&ημεν, έν αίς ούχ δσον ούχ ένψχησέ ποτε, άλλ' ούδέ

είδεν αύτάς. χαΐ &έατρα χννηγετιχά χαΐ ίπποδρόμονς, δπονπερ 7

366 ΙΛΙ>. Ι,ΧΧVΙΙ 9, 1—7

βχο. 366 Ληβω ιηάβ &1> έν αίς (νβ. 23) βί βχο. 367 ρπιβΐβΓ ριίπια νβιΊ>&

ρΓββίβπηίβϋ Τα

οοά. Ρατ. 3 περιδύειν 7α β Χίρ1ι., περιδείειν 1 οίς &άά. 7α 10 « &άά.
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Ρα 1δ δωρεας έποίησε πάαης δβίπιαβίπβ, δωρεάς έποίησε πάσασ Ρ (δωρεών

έποίησε, πάσας 7α) 19 προοί% Κβίβ1ίβ, προσηι

οοά. Όίοη. (Χίρ1ι.) 22 8. χατασχενάζειν ηναγχαζόμε&α

βτηεηά. 7 αύτον] αντών Κβίβ^β 16 ταύταις Κβίηι&πιΒ

εάοα. αιτη ΧίρΗ. οοΜαίκβ 1 — 4 ότι — έχτρυχειν] ϋϊοηβ& ΓββΐίΐαβΓβ οο11.

Χίρ1ιί1ϊηο ίΓη8ίτ& οοηαίϊ βηηί Κβϊπί»πιβ βί ΒβΙίΙίβΓ; βρβοίοβ& Ι&ταβη βηβρίοίο

ΒβΙίΙίβΓϊ βχο. 365 ροβί στρατιώτας (νβ. 2) Ιοοηπι ΙιαΙηιίβδθ ϊη Ιπιηο ωοάαπι:

ατρατιώτας, ονς πάνυ πολλούς — αχηπτόμενος 21 ροβί παντοδαπας οπι.

έπειδη της ιΡώμης έξώρμησε 22 ροβί μέααις οτα.. ταϊς 24 είόεν αντάς χαϊ

ρΓο οιρεσ&αι αντών τινα έ'μελλε. προσέτι χαϊ ροβί ιπποδρ. οτα. πανταχον
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χαΐ έχείμασεν ή χαι χειμάσειν ήλπισεν, χατεσχενάσαμεν, μηδέν

παρ' αύτοΰ λαβόντες. ά χατεσχάφη, οϋτω πως δια τοντο γενό-

μενα Ιν' ήμεις έπιτριβώμεν.

367. "Οτι δ Σεβηρος χαΐ πάνυ πάσι τοις ές άρετήν τείνουσι

χαΐ χατά τό σώμα χαΐ χατά τήν ψυχήν ήσχησε τόν Άντωνϊνον, 5

3 ώστε χαΐ αύτοχράτορα ήδη δντα χαΐ διδασχάλοις σννεϊναι χαΐ τό

πολύ της ήμέρας φιλοσοφεϊν' έξηραλοίφει τε, χαΐ Ιππενε χαΐ ές

πεντήχοντα χαΐ έπταχοσίους σταδίους, χαΐ προσέτι χαΐ νήχεσ&αι

χαΐ έν χλύδωνι ήσχεϊτο. δ δέ έχ μέν τούτων τρόπον τινά έρρώ-

σ&η, της δέ δή παιδεύσεως ώς ούδέ τοννομα αντής πώποτε ίο

4 άχηχοώς έπελά&ετο. ού μέντοι χαι χαχορρήμων ή χαχογνώμων ήν,

άλλα χαΐ σννίει πολλά όξύτατα χαΐ έφραζεν έτοιμότατα' τβ τε

γάρ έξονσία χαΐ τβ προπετείγ, τψ πάν&' όμοίως τά προσιστά-

μενά οί άπερισχέπτως έχλαλεϊν χαΐ τψ μηδέν αύτων έχφαΐνειν

αίσχύνεσ&αι, χαΐ έπιτυχίο: τινί πολλάχις περιέπιπτεν' τό μέν 15

οϋν σύμπαν τοιοΰτος ήν.

ρ. 7« να 368. "Οτι ό αύτός αύτογνωμονων πολλά έσφάλη' πάντα τε

γάρ ούχ δτι είδέναι άλλά χαι μόνος είδέναι ή&ελε, χαΐ πάντα ούχ

δτι δύνασ&αι άλλά χαΐ μόνος δύνασ&αι ήβούλετο, χαΐ διά τοΰτο

οϋτε τινι συμβούλψ έχρήτο χαΐ τοις χρηστόν τι είδόσιν έφ&όνει. 20

έφίλησε μέν γάρ ούδένα πώποτε, έμίσησε δέ πάντας τούς προ-

φέροντας έν τινι, μάλιστα δέ οϋς μάλιστα αγαπάν προσεποιεϊτο'

6 χαΐ αύτων συχνούς χαΐ διέφ.&ειρεν τρόπον τινά. έφόνενε μέν γάρ

χαΐ έχ τοΰ φανεροΰ πολλούς' ήδη δέ χαΐ πέμπων τινάς ές έ&νη

7 μή έπιτήδεια σφίσιν, όλλ' έναντία τγ} τοΰ σώματος αύτών χατα- 25

στάσει τήν τοΰ άέρος άχρασίαν έχοντα, οϋτως αύτούς ώς χαΐ πάνυ

τιμών ύπεξήρει, τούς μέν χαύμασι τούς δέ ψύχεσιν άχράτοις, οίς

367 1Λ\>. Ι,ΧΧνΗ 11, 2 βχίΓ. —4 368 1Α\>. Ι,ΧΧνΙΙ 11, 5—7
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οοά. Ρ«γ. (βί 8μχά.) 4 Ζτι Σεβήρος— 15 περιέπιπτεν: 8ηίά. τ. Άντω-

νίνος 5 τήν οπι. δηϊά. 11 χαχορήμων Ρ 13 προϊστάμενα 8πϊά.

14 μηόεν Ρ (οηπι Χϊρη.), μηδενι δπϊά. 15 χαΐ οτα. δηϊά. περιέπιπτεν:

άββ. δπϊά. 17 αίτογνωμονών Τα, αντογνωμών 21 προ·φέρονταα

24 πέμπον

ωά. Όϊοιι. (ΧίρΙι.) 5 το οω.* 9 ήαχητο 10 πώποτε] ποτ ε* 11 χα-

χορρήμων ή οπι.* 13 προσιατάμενα) έπελ&όντα*?

&ηεπά. 13 παριστάμενα Κβϊπιαπιδ 25 ίναντίαν ΚβίπιαΓπβ

εοΙοο. αιτη ΣϊρΗ. οοΙΙαίΜ» 2 ο ρΓο χαϊ αντίχα πάντα γενόμενα ριχ>

μόνον έγένετο 4 οτι 6 Σεβ. ρΓο 6 μεν γαρ Σε β. 5 τον Αντ. ρτο αύτον

12 πολλα ρκ τά πολλά 15 β. το — ην] οϊ. Βοίβ8. &ι! ]>. 1.

β Οωβίο ϋίοηβ ΙΑ\>. Ι,ΧΧνΠ 9, 7 — 13, 3.
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ούχ έχαιρεν, έχδιδούς. εί δ' οϋν χαΐ έφείδετό τινων μή άποχτεϊ-

ναί σφας, άλλ' έπίεζέ γε αύτούς ώστε χαΐ χηλιδοΰσ&αι.

369. "Οτι "Λγβαρος ό των Όσροηνών βασιλεύς έπειδή άπαξ

έν χράτει των όμοφύλων έγένετο, ούδέν δ τι των δεινοτατων τούς

5 προέχοντας αύτών ούχ έξειργάσατο. λόγω μέν ές τά των 'Ρωμαίων

ή&η με&ίστασ.&αι ήνάγχαζεν, έργω δέ της χατ' αύτών έξουσίας

άπλήστως ένεφορεϊτο.

370. "Οτι ό αύτός μέγιστον έμεγαλοφρόνει δτι τον Βολο-

γαίσον τοΰ των Πάρ&ων βασιλέως τελεντήσαντος οΐ παΐδες περί

10 της βασιλείας έμάχοντο, ώς έξ Ιδίας παρασχευής τό χατά τύχην

συμβάν γεγονός προσποιούμενος. οϋτω πον σφόδρα άει χαι τψ

έργω χαΐ τβ διχοστασία τβ των άδελφων χαΐ τη των άλλοτρίων

άλληλοφονία έχαιρεν.

371. "Οτι πολλά χαΐ άργυρολογίας ένεχα έποίει.

1δ 371 Α. "Οτι χαΐ μϊσος πρός τόν τετελεντηχότα άδελφόν

έπεδείχνυτο χαταλύσας τήν των γενεσίων αύτοΰ τιμήν, χαΐ τοις

τάς είχόνας αύτοΰ βαστάσασι λί&οις ώργίζετο, χαΐ τό νόμισμα τό

προφέρον αύτόν συνεχώνευσεν. χαΐ ούδέ ταΰτα άπέχρησεν αύτψ,

άλλά χαΐ τότε μάλιστα άνοσιουργεϊν έπετήδευσε χαΐ τούς άλλονς

20 μιαιφονεϊν ήνάγχαζεν, ώσπερ τινά έναγισμόν έτήσιον τφ άδελφψ ρ. 749 να

ποιούμενος.

372. "Οτι τοιαντα έπΐ τφ έχείνον φόνψ φρονών χαΐ πράττων

χαίρειν τβ των βαρβάρων άδελφών διχοστασία ώς χαΐ μέγα τι χα-

χόν έχ τούτον των Πάρ&ων πεισομένων. ού μέντοι χαΐ τά Κελ-

25 τιχά έ&νη οϋ&' ήδονήν οϋτε σοφίας ή άνδρείας προσποίησίν τινα

ηνεγχεν, άλλά χαΐ πάνυ χαΐ άπατεώνα χαΐ εύή.ίΗη χαΐ δειλότατον

αύτόν έξήλεγξεν όντα.

369 ΜΙ>. Ι,ΧΧνI I 12, 1 370 Ι,ΧΧνΙ Ι 12, 3 (12, 2· Βοίββ.) 371 ΙΛη.
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ίΧΧVI I 12, 6 372 ΙΆ. Ι,ΧΧVΙΙ 13, 3 (ρ. 388 Βοίββ.)

α>ά. Ρατ. 4 έν χράτα Βοίββ., έγχράτει Ρ (έγχρατης να α) 6 μεθίστα-

σ&αι να, μη ιιστασθαι (8. αοο.) 14 β. έποίει οτι οοηίίηπαί& ϊη Ρ, 8β4 &η οτι

χαϊ μϊσος ηοτηηι βχοβΓρίπηι ϊηοίρβΓβ νϊάβίηΓ, ςηοά ηβ ηηπιβΓ08 α Βοίβ8. οοη-

,τ

8(,ίΐπΐβ8 ίητηαΓβπι ηηπιβΓο 371* ίηβί£ίιίνί 15 τελεντηχοτα 16 αν 18 ονν-

ίχόνεναιν

βηιεηά. 1 τινων (ώς) ΚπίρβΓ 2 έχχενονο&αι Κβίβ1ίβ, χολοβονσ&αι 8ΐπγζ

6 ε&η Ιι. ϋϊηάοΓί 8 ίφρόνει Ια ϋίηάοΓί 18 προφα'ινον Βοίββέβ 19 χαϊ

(αντός) τότε Κβίβ1ίβ 23 ϊχαιρε Ββ^βΓ, εί. βχο. 370 ϊ. ί.; αη χαίρειν (εφη)?

Βοίββ. 25 ηόονήν (οι) ΒβΙΛβΓ

394

ΕχοβΓρί& άβ νιΓίηίϊΙ>η8 βί νίΐίίβ

373. "Οτι ό Άντωνϊνος ές τούς Άλαμβαννούς στρατεύσας

διέταττεν, εϊ πού τι χωρίον έπιτήδειον πρός ένοίχησιν είδεν,

"ένταν&α φρούριο* τειχισ&ήτω, ίνταΰ.&α πόλις οίχοδομη&ήτω."

χαΐ έπωνυμίας γέ τινας τοις τόποις άφ' έαντον έπωνόμαζε, τών

έπιχωρίων μή άλλοιουμένων' οί μεν γαρ ήγνόονν, οί δέ παίζειν ο

5 αύτόν έδόχονν. έξ οϋ δή χαταφρονήσας αύτών ούδέ έχείνων

άπέσχετο, άλλ' οίς συμμαχήσων άφϊχ&αι έλεγεν, τούτοις τά τών

πολεμιωτάτων έδρασε' σννεχάλεσε γαρ τήν ήλιχίαν αύτων ώς χαΐ

μισ&οφορήσουσαν, χαΐ πάσαν από παραγγέλματος, αύτός τήν ασ-

πίδα άναδείξας, ένεχνχλώσατο χαΐ χατέχοψε, χαΐ τούς λοιπούς, 10

περιπέμψας ίππέας, συνέλαβεν.

374. "Οτι ό Άντωνϊνος Πανδίονα, άνδρα πρότερον μεν ήνιόχων

ύπηρέτην γενόμενον, έν δέ τψ πολέμψ τψ πρός !Λλαμβαννούς άρ-

ματηλατονντα αύτψ χαΐ χατά τοντο χαΐ έταϊρον όντα χαι συστρα-

τιώτην, έπηνεσεν έν τη γερονσία δια γραμμάτων ώς χαΐ έχ χινδύ- 15

νον τινός έξαισίον ύπ' αύτον σω&είς, ούδ' ησχύν&η πλείονα

έχείνψ χάριν ή τοις στρατιώταις, οϋς χαι ήμων αεί χρείττους

εΐχεν # * *.

375. "Οτι των έλλογιμωτάτων ους έσφαξεν ό ΙΛντωνϊνος

άταφονς τινάς ρ"ίπτεσ&αι έχέλενεν. 20

376. "Οτι τό τον Σύλλον μνημεϊον άναζητήσας έπεσχεύασεν,

τψ τε Μεσομήδει τψ τούς χι&αρψδιχούς νόμονς συγγράψαντι χε-

νοτάφιον έχωσε, τψ μέν δτι χαΐ χι&αρψδεϊν έμάν&ανεν, έχείνψ δέ

δτι τήν ωμότητα αύτοΰ έζήλον.

ρ.750 να 377. "Οτι των Χάττων αΐ γυναϊχες χαι των Άλαμβαννων ού 25

μήν δσαι γε χαι έάλωσαν δουλοπρεπές τι νπέμειναν, άλλα πυ&ο-

μένον τον Άντωνίνον πότερόν ποτε πρα&ήναι ή φονευ&ήναι

βούλονται, τον&' είλοντο' έπειτα άπεμπολη&εϊσαι πάσαι μέν
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αύται έαντάς, είσί δ' αϊ χαΐ τά παιδία άπέχτειναν.

373 ΙΛ1>. ΙΧΧνΙΙ 13, 4. 5 (ρ. 388 Βοίβ8.) 374 ΙΛη. ΙΧΧνI I 13, 6 (ρ. 389

Βοί88.) 375 ΙΛη. Ι,ΧΧνΠ 13, 7 (ρ. 389 Βοίββ.) 376 ΙΛ. ΙΧΧνΙΙ 13, 7

(ρ. 389 Βοί88.) 377 ΙΛ. ΙΧΧνΠ 14, 2

ωά. Ρ«γ. (βί 8ν*ά.) 1 Άλαμβαννονς 7α αάη. ρ. 109, άλβανοΰο Ρ, οί. νβ. 13.

25; ρ. 395,16 βί ν. ϊηίτ& 21 οτι Άντωνϊνος τό χοϋ Χνλλον — 24 έζήλον: 8ηϊά. ν.

Μεοομήδης 21 έπεοχενασε δυΜ., έπεοχεΰαζεν Ρ 22 8. χενοτάφιον 8πϊά.,

» νοτάφιον Ρ 24 έζήλον: άββ. δηίά.

ΐτηεηά. 1. 13 Άλαμαννους ΒβΙΛβΓ, βί ίΐ& ϋίο, οί. Βοίββ. αί Ιι. 1. 7 τού-

τονς Κβίπι&ταβ 18 ε'ίχεν · · ·] εϊχεν, (απονέμων) Κβίπιαπιβ, ηγεν, (εχων)

ΒβΗβι 20 έχέλευοε 7α 23 χαϊ (αντός) Κβίβ1ίβ 25 Άλαμαννών ΒβΙΛβΓ,

ν. &ά νβ. 1

β Οαββίο ϋίοηβ 1&. ΙΧΧνΠ 13, 4 — 15, 4.

395

378. "Οτι πολλοί χαΐ τών παρ' αύτψ τψ ώχεανψ περί τάς

τον"Λλβιδος έχβολάς οίχούντων έπρεσβεύσαντο πρός αύτόν φιλίαν

αίτοΰντες, ίνα χρήματα λάβωσιν. έπειδή γαρ όντως έπεπράγει,

συχνοί αύτψ έπέ&εντο πολεμήσειν άπειλονντες, οις πάσι σννέ-

3 .&ετο. χαι γαρ εί χαΐ παρά γνώμην αύτοις έλέγετο, άλλ' όρώντες

τους χρυσονς έδονλοΰντο' άλη&εις γαρ τούς χρυσονς αύτοις έδω-

ρεϊτο. τοις δέ δή 'Ρωμαίοις χίβδηλον χαΐ τό άργύριον χαΐ τό 4

χρυσίον παρεϊχεν' τό μεν γαρ έχ μολίβδον χατ αργυρού μεν ον, τό

δέ έχ χαλχοΰ χαταχρυσουμενον έσχενάζετο.

ίο 379. "Οτι ό αύτός τά μεν άντιχρυς ώς χαι χαλά χαΐ έπαίνον

άξια, χαΐ τά αϊοχιστα, έφανέρον, τά δέ χαΐ άχων δι αύτών ών

αντιχατεσχεναζεν έξέφαινεν, ώσπερ πον χαΐ περί των χρημάτων.

380. "Οτι πάσαν τήν γην πάσαν δέ τήν .&άλασσαν έπόρ&ησεν

ό ΐΛντωνϊνος, χαΐ ούδέν δ τι τών άπάντων άχάχωτον χατέλιπεν.

15 381. "Οτι τον 'Λντωνϊνον έχφρονα χαΐ παραπλήγα αί των

/ΐολεμίων έπψδαΐ πεποιήχεσαν' άχούοντες γάρ τινες των Άλαμ-

βαννών έφασαν δτι μαγγανείαις τισίν έπ' έχπλήξει των φρενών

αύτον χέχρηνται. ένόσει μέν γάρ χαΐ τψ σώματι τά μεν έμφανέ- 3

σιν, εϊτα δέ χαΐ άρρήτοις άρρωστήμασιν, ένόσει δέ χαΐ τβ ψυχβ

20 πιχροις τισι φαντάσμασι, χαΐ πολλάχις γε χαΐ έλαύνεσ&αι νπό τε

τοΰ πατρός νπό τε τοΰ άδελφοΰ ξιφηρών έδόχει. χαΐ διά ταντα 4

έψυχαγώγησε μεν, δπως τινά άχεσιν αύτών λάβη, άλλας τέ τινας

χαΐ τήν τον πατρός (τον τε) Κομμόδον ψυχήν, εϊπεν ι5' ούδείς

ονδέν αύτψ πλην τοΰ Κομμόδον' τψ γάρ Σεβήρψ χαΐ ό Γέτας,

25 ώς φασι, χαΐ άχλητος έφέσπετο. ού μην ούδέ έχεϊνος έξέφηνεν

378 ΙΛ1>. Ι,ΧΧνΙΙ 14, 3. 4 379 ΟΙ>. Ι,ΧΧνΙΙ 15, 1 380 ΙΑ*. ΙΑΧVΙΙ

15, 2 381 ΙΛΙ>. Ι,ΧΧΥΙΙ 15, 2 ωβά. —7

οοά. Ράτ. 7 ιΡωμαίοις 7α, ρωμαίων 14 χατέλιπεν Τα, χατέλειπιν
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16 άλαμβανών 20 πιχροϊς τισι 7α β ΧίρΙχ., πιχρναι γε 7α β Χίρ1ι., τε

21 ξιφηρών 7α β Χίρίι., ξιφηφο\ρών 23 τον τε άΑΛ. Τα β Χίρίι. 25 φα

οοά. ΙΗοη. (Χίρίι.) 8 Β. το ό'ε χαί * 19 είτα] τα * 23 8. είπε <Γ ονν

οΐδύς αντώ ονόεν*?

βηιβηά. 8 8. έχ μολίβόον χαταχρνσονμενον βί ίχ χαλχον χαταργνροΐμενον

ΓΓοβϋοΙ> 13 πάοαν (μεν) την ΒβΒ±£Γ 16 έπίποιήχεσαν ΒβΙίΙίβΓ Άλα-

μαννων ΒβΙΛβΓ, Τ. εΑ ρ. 394, 1

βοΙοο. 7 β. τοϊς δε όι) 'Ρωμαίοις — παρεϊχεν] Όίοηίβ νβΓΙ>& πιπί^νίί, οί.

ΧίρΙι. βι Βοίββ. &ά ϊ. 1.
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ΕχοβΓρΐ& άβ νιΓίαΐί1ηιΒ βί νίίϋβ

ρ. 753 νβ ώφελήσαι αύτόν, άλλά χαΐ πάν τούναντίον, ώστε χαΐ προσεχφο-

5 βήσαι' έφη γάρ ταντα,

"βαϊνε δίχης άσσον, .&εοΰ δίχης αίτοΰσι Σεβήρψ",

εί&' έτερόν τι, χαΐ έπΐ τελεντής

"χρυφίοισι τόποισιν έχων δνσαλ&έα νον σον". 5

έπΐ μεν δή τούτοις δημοσιευ&εϊσι πολλοί έπηρεάσ&ησαν' έχείνω

ί' ούδείς ούδέ των &εών ούδέν οντε ές τήν τον σώματος οϋτε ές

τήν της ψυχής ΐασιν φέρον, χαίτοι πάντας τούς έπιφανεστάτους

6 &εραπεύσαντι, έχρησεν. άφ' οϋπερ έναργέστατα διεδείχ&η δτι

μήτε τοις άνα&ήμασι μήτε ταις &υσίαις άλλα τοις βουλήμασι χαΐ 10

ταις πράξεσιν αύτον προσεϊχον. οϋτε γάρ ό Άπόλλων ό Γράννος

οΰ&' ό ΙΛσχληπιός οϋ&' ό Σάραπις χαίπερ πολλά ίχετεύσαντι αύ-

τψ πολλά δέ χαΐ προσχαρτερήσαντι ώφέλησεν. έπεμψε γάρ αν-

τοις χαΐ άποδημών χαΐ εύχάς χαΐ &υσίας χαΐ άνα&ήματα, χαΐ

Ί 7ΐολλοι χα&' έχάστην οί τοιοντό τι φέροντες διέ&εον. ήλ&ε δέ 15

χαΐ αύτός ώς χαΐ τβ παρονσία τι ίσχύσων, χαΐ έπραξεν πάν&'

δσα οί -&ρησχεύοντές τι ποιοΰσιν, έτνχε δ' ούδενός τών ές υγείαν

τεινόντων.

382. "Οτι λέγων εύσεβέστατος πάντων άν&ρώπων εϊναι πε-

ριττότητι μιαιφονιών χατεχρήσατο, τών άειπαρ.&ένων τέσσαρας 20

άποχτείνας, ών μίαν αύτός, δτε γε χαι έδύνατο, ήσχύνχει' ύστερον

-ί' γάρ έξησ&ένησεν πάσα αύτψ ή περί τά άφροόίσια ίσχύς. άφ'

οϋπερ χαΐ έτερόν τινα τρόπον αίσχρουργεϊν έλέγετο, χαΐ άπ' αύ-

τον χαΐ έτεροι τών όμοιοτρόπων, οί ούχ δτι ώμολόγονν τοιοντό

τι ποιεϊν, άλλά χαΐ νπέρ της σωτηρίας δή της έχείνον πράττειν 2δ

ταΰτα έφασχον.

362 ΙΛ. Ι,ΧΧνΠ 16, 1-2 1

οοά. Ρεντ. 1 προσεχφοβήσαι Κβίπιαιτιβ, προεχφοβήσαι 3 οεβήρωι (βίο)
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7 οντε — οντε Τα, ονδε — οϊ.δε 11 γραννοο <β. &οο.) 12 σά\ραπησ

15 οί Κβίπι&Γυβ, 'ότι 20 μιαιφονιών Ββίβ8., μιαιφονϊαν Ρ (μιαιφονίας 7α)

οοά. Όίοη. (Χίρ1ι.) 3 βαϊνε] ατεϊχε 21 μίαν αντός, οτε /ε] βία οοα γε *

22 ανχω πάσα *?

ετηβηά. 1 (τι μέλλον) ώφελήσαι (βίο) 7α, (π μάλλον) ωφελησαν Κβί-

ΕΟ&ΙΌ8, (τι5) ωφελήσαν ΒβΙ&βΓ, ωφελήσαν (τι)? Βοίβ8. 3 &εοϊ> — Σεβήρψ]

σε δίχας αΙιοναι Σεβήρω (βο. αηώο 8ενεη ραΙετ εί βχνβ) 7α αάη. ρ. 110, #εο2

'ήν α' αΙτονοι Σεονήρψ Ρ&βποϊπβ (ηίβί ςηοά α αάάίάίί Κβίδ1ίβ), τήν &εοΐ σ'

αίτοναι Σεονήρψ ν. ΗβπνβΓάβη 5 (έν) χρνφίοισι ΒβΙίΙίβΓ δυοαπαλ&έα

ΒβΙΛβΓ 12 πολλά (μεν) ΒβΙίΙίβΓ 17 τι άβ1. ΚείβΙίβ υγίειαν ΒεΙΛβΓ

20 έχρήσατο 7α 21 χ)όχίγχει ΒβΙίΙίβΓ

β 0&βδίο ϋίοηβ ΙιϊΙ>. Ι,ΧΧνI I 15,4 — 18,4.
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383. "Οτι νεανίσχος τις ίππεύς νόμισμα τήν είχόνα αύτοΰ

ές πορνεϊον έσήνεγχεν, έδειξαν' έφ' ψ δή τότε μεν ώς χαΐ &ανα-

τω&ησόμενος έδέ&η, ΰστερον δέ τελεντήσαι φ&άσαντος αύτοΰ

άπελύ&η. ή δέ δή χόρη αϋτη, περί τ)ς λέγω, Κλωδία Λαϊτα 2*

5 ώνομάζετο' χαΐ έχείνη μέγα τε βοώσα κ οίδεν αύτός Άντωνϊνος 3

δτι παρ.&ένος είμί, οιδεν αύτός δτι χα&αρεύω" ζώσα χατωρύγη.

χαΐ σννεχοινώνησαν αύττ] χαΐ έτεραι τρεις της χαταδίχης, (ών) αϊ ρ' 754 να

μεν δύο, Λύρηλία τε Σεβήρα χαΐ Πομπωνία 'Ρονφίνα, όμοίως

άπέ&ανον, Κανονντία δέ Κρησχεντϊνα έαντήν άνω&εν από της

10 οίχίας έρριψεν.

384. "Οτι χαΐ περί τών μοιχευόντων τό αύτό έποίει' μοιχι-

χώτατος γαρ ανδρών, ές δσον γε χαΐ ήδννή&η, γενόμενος τούς

άλλονς τοιαύτην αίτίαν έχοντας χαΐ ήχ.&αιρε χαΐ έφόνενε παρά τά

νενομισμένα. χαΐ πάσι τοις άγα&οις άνδράσιν άχ&όμενος τιμάν

1δ τινας αύτών άπο&ανόντας έπλάττετο.

385. "Οτι ές την Θρψχην άφίχετο δ Αντωνϊνος μηδεν έτι της

Λαχίας φροντίσας, χαΐ τόν Ελλήσποντον ούχ άχινδύνως διαβαλών

τόν τε Άχιλλέα χαΐ έναγίσμασι χαΐ περιδρομαις ένοπλίοις χαι

έαντοΰ χαι τών στρατιωτών έτίμησε, χαΐ έπΐ τούτω έχείνοις τε,

20 ώς χαΐ μέγα τι χατωρ&ωχόσι χαΐ τό "Ιλιον ώς άλη&ώς αύτό τό

άρχαϊον ιρηχόσι, χρήματα έδωχε, χαΐ αύτόν τόν Άχιλλέα χαλχονν

έστησεν.

386. Ότι ό αύτός έλεγε μηδενός έξω τών άναγχαίων προσδεϊ-

σ&αι, χαΐ έπΐ τούτω χαΐ έσεμνυνετο ώς δτι εντελεστατη διαίτη

25 χρ'ηΌ&αι δννάμενος, ήν δέ ούδέν ούχ έπίγειον, ον &αλάττιον, ονχ

άέριον, δ μή ού χαΐ Ιδία χαΐ δημοσία αντψ παρείχομεν. χαΐ άπ' 4

383 1\\>. Ι,ΧΧνΠ 16, 5. 22. 3 384 Ιη1>. ΙΧΧνΠ 16, 4 385 ΙάΙ>

ΙΧΧVΙ Ι 16, 6 (16,7 ρ. 395 Βοίββ.) 386 ΙλΙ>. Ι,ΧΧVI I 18, 3—4 ϊη.
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α>ά. Ρητ. 4 αύτη 7α, αντη (β. βρϊΓ. βί αοο.) 7 ών &άά. 7α 8 Αύω

9 χανονν\τιαόε (β. &οο.)

οοά. Ώχοη. (Χίρ1ι.) 5 χαϊ έχείνη] ιβις χαϊ*? τί οπι.*? 23 εξω οω. *

26 ον χαϊ) ονχ*

βτηβηά. 2 πορνεϊον έσήνεγχεν ϊόειξαν] όεϊξαν ές πορνεϊον έσήνεγχεν

Κβϊπιαπι8, (ΐχον) ές πορνεϊον έοενήνεγχεν (βίο) (δ Iόόντες τινες) ένέδειξαν

Κβίβ^β 5 τε (οτίαεεΐ ίηάϊοαί αίχαμχά χηίετοχάχειε: Βοίββ. 9 Κανοντία Τα,

Καννοντία Βοίβ8.

εάοα. οαηχ ΧχρΗ. οοϊΙαίνβ 1 — 4 ίηίΐίηπι ίπι^πιβηΐί δτι νεανίσχος — άπε-

λύ&η ροβί βχο. 384 ΙΓ&ηίφοβηίΐ ΒβΗβΓ, βρβοίοββ, τ. ίαπιβη Βοίβ8. ιΑ Τα. 1. 23 δτι

— ίλί^ί ρτο 6 όε ίλεγε μεν 24 ροβί ει'τίλβσιο'ϊρ οπι. τ#
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ΕϊΟβΓρία άβ ΤϊΓίΤ11ϊΙ>118 βί νίΗίβ

αντών έλάχιστα μεν τοις φίλοις τοις σννονσίν οι άνήλισχεν (ονδέ

γάρ συσσιτεϊν ήμϊν ή&ελεν), τά δέ δή πλείω μετά των έξελεν-

-&έρων έδαπάνα.

387. "Οτι ό Άντίοχος ό αύτόμολος ΚΙλιξ μεν ήν χαΐ φιλο-

σοφεϊν χννηδόν τά πρώτα έπλάττετο, χαΐ πλεϊστά γε έχ τούτον 5

2 τούς στρατιώτας έν τψ πολέμψ ώφέλησεν' άπαλγοΰντας γάρ αύ-

τούς νπό τοΰ πολλοΰ ρΊγους έπερρώννυεν, ές τε τήν χιόνα ρΊπτών

χαΐ έν αύτβ χαλινδούμενος, δ.&ενπερ χαΐ χρημάτων χαΐ τιμών χαι

παρά τον Σεβήρον χαΐ παρά τον Άντωνίνον έτυχεν' έπαρ&είς δέ

έπΐ τούτοις τψ Τιριδάτη συνεξητάσ&η, χαΐ μετ' αύτοΰ πρός τον 10

Πάρ&ον ηύτομόλησεν.

388. "Οτι ό Άντωνϊνος έαντόν διέβαλε, φάσχων δτι των

Κελτών τήν &ρασύτητα χαΐ τήν άπληστίαν τήν τε άπιστίαν, άνάλω·

τον οϋσαν βία, άπατήσας είλήφει.

389. "Οτι δ αύτός τόν Λούχιον τόν Φαβρίχιον έπήνει δτι μή 15

ή&έλησε τόν Πυρρον διά τον φίλον αύτοΰ δολοφονήσαι, έμεγαλο-

ρ.757 να φρονεϊτο δέ έπΐ τψ τούς Βανδίλους χαΐ τούς Μαρχομμάνους φί-

λονς όντας άλλήλοις συγχεχρονχέναι, χαΐ δτι χαι τόν τών Κονά-

4 δων βασιλέα Γαϊοβόμαρον χατηγορη&έντα άπεχτόνει. χαΐ δτι τών

συνόντων τις χαΐ συγχατηγορονμένων αύτω προαπήγξατο, έπέτρεψε 20

τοις βαρβάροις τόν νεχρόν αύτοΰ χατατρώσαι, ίν' ώς χαΐ χαταδε-

διχασμένος έσφάχ&αι, άλλά μή έχουσίως, δπερ ενδοξον παρ' αύ·

τοις ένομίζετο, τετελεντηχέναι νομισ.&είη.

387 ΙΛ. Ι,ΧΧνΙΙ 19, 1. 2 388 ΙΛ. Ι,ΧΧνI I 20, 2 2 (ρ. 398 Βοίββ.) 389

Ι,ΧΧνΙΙ 20, 3. 4 (ρ. 398 Βοίββ.) .

βχο. 387 ίηάβ &1> χ/Λ φιλοσοφεϊν (νβ. 4) ρπιβίβπηίβίί 7α

ωά. Ρ«γ. (βί 8νίά.) 4 —11: 8ηϊά. ν. Άντίοχος 6 αυτόμολος, Κί·.,ξ

μεν ην τό γένος, ος φιλοσοφεϊν — ηύτομόλησεν 6 β. άπαλγοϋντας δε αντονς
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— έπίρρύννυεν: 8η1ά. ν. άπαλγονντας 7 έπερώννυεν Ρ 9 παρά τον

Άνΐ. Ρ, παρά τον οπι. δαϊά. 10 τιριδάτη Ρ, τηριδάτη 8ηϊά. οννε|>;-

τάα&η 8νΑά. (αχιία Χ1ρ1ι.), αννεξετάσ&η Ρ 10 8. τον ΙΙάρ&ον Ρ (οππι Χίρ1ι.),

Πάρθους 8ηϊά. 11 ηύτομόλησεν'. άββ. 8πϊά. 16 αντον ΚβίηκίΓηβ, εαντον

21 χαταδεδιχααμένος να, χα\δεδιχααμένοσ

οοά. ΙΗοη. (ΧΪρ1ϊ.) 7 ρίπτων εαντόν

βτηεηά. 15 τον (μεν) Λ' ΒβΜίβΓ Λούχιον] ΐΛίεηηηνη: 7α ϊη νβΓ8.

17 Μαρχομάννους να, Μαρχομάνονς Κβϊπι&ΠίΒ 19 Γαβιόμαρον Μπβ1ίβη-

Ιιοίϊ ότι] ότε ΚβϊηαϋΓιιβ 23 ένομίζετο] νοαίζεται Βοίβ8.

εάοο. αιτη ΧίρΗ. α>ΙΙαίνε 4 οτι — αντόμολος] 6 δε Άντίοχος ΧίρΙι., ο δε

Άντίοχος οντος ϋίοηβπι 8οπρ8ί88β, ό αντόμολος &ώ βοίοριπο ββββ &άάίΐηπι

ρηίΑί Βοίββ. 9 παρά τον Σε β. ρΓο παρ' αντον τον Σεβ.

β Οα88ϊο ΙΜοηβ ΠΙ>. Ι,ΧΧνΙΙ 18, 4 — 24, 2.
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390. "Οτι Καιχίλιον ΛΙμιλιανόν της Βαιτιχής άρξαντα ώς

χαΐ τφ Ήραχλεϊ τφ έν τοις Γαδείροις χρησάμενον άπέχτεινεν.

391. "Οτι Θεόχριτος ό Καισάρειος, δι' οϋ όρχεϊσ&αι δ Άν-

τωνϊνος μεμά&ηχεν, χαΐ παιδιχά τον Σαζωτέρον έγεγόνει χαΐ χατά

δ τοΰτο χαΐ ές τό τών 'Ρωμαίων &έατρον έσήχτο. έπεί δέ χαχως

έν αύτω έφέρετο, έχ μέν της 'Ρώμης έξέπεσεν, ές δέ τό Λούγδον-

νον έλ&ών έχείνους άτε χαΐ άγροιχοτέρους έτερπε, χαΐ έχ δούλον

χαΐ έζ δρχηστοΰ χαΐ στρατιάρχης χαΐ έπαρχος έγένετο.

392. "Οτι τούς Άλεξανδρεϊς άποσφάττων ό ''4ντωνϊνος, χαΐ

10 έν τφ τεμένει διαιτώμενος, έπέστειλε τ$ γερονσία δτι ήγνευσεν έν

αύταις έν αίς τά τε βοσχήματα άμα τφ &εφ χαΐ τους άν&ρώπονς

έαντφ έ&νεν.

393. "Οτι χαΐ τό ξίφος δι οϋ τόν άδελφόν άπεχτόνει άνέ&η-

χε τφ .&εφ.

15 394. "Οτι ό αύτός τοις στρατιώταις α&λα της στρατείας,

τοίς μέν έν τφ δορυφοριχφ τεταγμένοις ές χιλίας διαχοσίας πεν-

τήχοντα, τοις δέ πενταχισχιλίας λαμβάνειν * * *.

395. "Οτι ό σώφρων έχεϊνος, ώς γε χαΐ έλεγεν, δ της των

άλλων άσελγείας έπιτιμητής, αίσχίστον τε άμα χαΐ δεινοτατον

20 τολμήματος γενομένον έδοξε μεν όργήν πεποιήσ&αι, τφ δέ δή μή

έχείνη χατ άξίαν έπελ&εϊν χαΐ τοις νεανίσχοις προσεπιτρέψαι ρ. 758 να

ποιεϊν & μηδείς μέχρι τότε τετολμήχει, πολύ σφισιν έλυμήνατο

μιμησαμένοις τά τών έταιρών γνναιχών χαΐ τά των άνδρών των

γελωτοποιών.

390 Η1>. Ι,ΧΧνΙ Ι 20, 4 (ρ. 399 Βοί88.) 391 ΙΛ. ΙΛΧνΙ Ι 21,2 392 ΙΛ.

Ι,ΧΧνI I 23, 2· 393 ΙΛ. Ι,ΧΧνΠ 23, 3 394 ΠΙ>. Ι,ΧΧνΉ 24, 1 395 ΙΛΙ>.

Ι,ΧΧVI I 24, 2

ωά. ΡβΙτ. 1 Καιχίλιον να, χαϊ χιλιόν αιμιλιαν'ον 6 λουγδοννον
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8 ορχιοτον (β. βρϊΓ.) 12 εαντψ ΒβΗίβΓ, έν αντώ 17 τοϊς Κβίπι&Γυβ, τονα

21 προσεπιτρέψαι 7α, προοε\πίτρεψε 22 τετολμίχει 23 μιμησαμένοις

ΚβϊπιαΓηβ, μιμησαμενων

ΐτηβηά. 4 Σαωτέρον 7α 10 β. έν ανταϊς (ταϊς ημέραις)? Βοίββ. 16 μεν

(μη) ΒίΊίΙίβΓ, ν. αάη. ββςη. 16 8. ΐς — πενταχιοχιλίας] ηηπιβΓοβ ΐΓ&ηβροηβη-

άοβ ρπίπί να &άη. ρ. 111, εξαχισχιλίας ρΓο ές χιλίας Ιλπ£β 17 · · ·] (ε&ηχε)

Κβίπι&πι8, (προϋ&ηχεν) ΒβΙΛβΓ 20 μη] μήτ' ΒβΙίΙίβΓ 22 έτετολμηχει I* ϋϊη-

άοτί (ον) πολύ Τοί&ί

εάοα. ον,ψη ΧϊρΗ ωΙΙα(Μ8 8 επαρχος βο1ο^»πϊ νϊάβΐυΓ, οί. Βοίβδ. &ά ί. 1.

9 8. ότι— διαιτώμενος βοίο^απϊ ββί, οί. Χίρ1ι.: γαρ τω τεμένει Λρτατο

13 8. ότι — θ.εώ ρΓο χαϊ τι τοϋτο εϊπον, οπότε χαϊ τό ξίφος — άναθεϊναι τω

&εψ έτόλμησεν;

400

ΕχοβΓρΐα άβ νϊΓίαΐϊΙηι8 βί νιπίβ

396. "Οτι έπΐ τβ &έα τβ Κονλήνη έπηγορία πολλή ούχ βτι

τοις ποιοΰσιν έχεϊ τι τών είω&ότων άλλά χαΐ τοις όρώσιν

έγίγνετο.

397. "Οτι χαΐ τών άστέρων διαγράμματα, χα#' ά έγεγένητό

τις των πρώτων (τών) παρ' αύτών, έτεχμαίρετο τόν τε οίχείως 5

οί χαΐ τόν άλλοτρίως έχοντα, χαΐ πολλούς χαΐ έχ τούτων τούς μέν

έτίμα τούς δέ άπώλλυεν.

398. "Οτι ό ϋντωνϊνος ήν .&ρασύτατος μεν απειλησαί τι χαΐ

προπετέστατος τολμήσαι, δειλότατος δέ διαχινδννεΰσαί πη χαΐ

2 ασ&ενέστατος πονήσαι. οϋτω γαρ οϋτε τό χαΰμα οϋ&' ΰπλα φέ- 10

ρειν έδύνατο ώστε χαΐ τούς χειριδωτούς χιτωνας ές &ώραχος τρό-

πον τινά είδος πεποιημένους ένδύνειν, ίνα την τον άπλοΰ δόξαν

χωρίς τον βάρονς αύτοΰ έχων μήτε έπιβουλενηται χαΐ &αυμόζη-

ται. χαΐ αύτοις άνεν μάχης πολλάχις έχρήτο.

399. "Οτι οί τοΰ Άντωνίνον στρατιώται έχ της προτέρας 15

τρυφής (τά τε γαρ άλλα χαΐ έν οίχίαις έχείμαζον, πάντα τά των

ξενοδοχούντων σφας ώς χαΐ ΐδια άναλίσχοντες) χαΐ έχ τών πόνων

της τε ταλαιπωρίας της τότε αύτοις παρούσης οϋτω χαΐ τά σώ-

5 ματα τετρυχωμένους χαΐ τάς ψυχάς τεταλαιπωρημένους ώστε μη-

δέν τών λημμάτων έτι, ά πολλά παρ' αύτον έλάμβανον, προτι- 20

μαν, αίσ&όμενοι, οί βάρβαροι έπήρ&ησαν, ώς χαΐ συναγωνιστάς

αύτούς άλλ' ού πολεμίονς έξοντες.

396 ΙάΙ>. Ι,ΧΧνI I 24, 3 397 1Λ\>. Ι,ΧΧνίΠ 2, 3 398 ΙΛ. ΙΧΧνΙΙΙ

5, 1. 2 399 ΙΛ. Ι,ΧΧνΠΙ 3, 4. δ

ωά. Ραν. δ (τών) αάάϋηιπ β V 8 άπειλήσί 11 γειροδωτονσ 12 απλοί

(οηηι V)

ωά. ΙΗοη. (V: ναίίοΛηηβ 1288) 4 έγεγέννητο 8 η οω.* 16 έν

οΙχίαις] 6νΙκΙΑΙ * (ένοιχία Χίρίκ)
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{τηΐηά. 4 χαϊ τοϊς τών αστέρων διαγράμμααι Κβίβ1ίβ, χαϊ (προς) χα. τών

αστέρων διαγράμματα Ροί&1ί ο] οΰς Κβίβίίβ δ αντών] αιτώ Γιβίο1ι

12 τον απλού] τον 6πλον ΒβΙώβΓ 19 τεταλαιπωρημένους] τεταπεινωμέ-

νους ΒβΙίΙίβΓ

ΐάοα. 4 ότι χαϊ ρΓο χαϊ γάρ (ίί& Ββϋητ) τοι χαϊ τά δ ροβί έτεχμαί-

ρετο οτα. ώς ϊλεγεν 8 οτι — μεν ρτο &ρααντατος μεν γάρ (γάρ βηρρί.

ΒβΙΛβΓ), βί ν. 10 ροβί πονήσαι οτα. ην 10 ροβί φέρειν οτα. ετι 14 ροβί

«ντοϊς οτα. χαϊ 15 8. ότι — τρνφής ρΓο (οι βάρβαροι) έχείνους (ηβωρβ το! ς

ατρατιώτας) πολλοίς μεν άχονοντες είναι, έχ 06 δη της προτέρας τρυφής, &Α-

-ι1ϊίο οι βάρβαροι νβ. 21 ροβί αίο&όμενοι 20 ροβί πολλά οτα. αεϊ

β (3»88ίο ϋίοηβ ΙΛ. Ι,ΧΧνΙΙ 24, 3 — ΙΧΧΙΧ 3, 2.

401

400. "Οτι δ Μαχρινος έπαρχος αποδειχ&είς διψχησε τά τής

ήγεμονίας άριστα χαϊ διχαιότατα, δσα τε χαΐ αύτογνωμονήσας

έπραξεν.

401. "Οτι εϊπερ έπΐ πλεϊον έβεβιώχει δ Μαχρϊνος, διά μί-

5 σονς άν αύτόν έσχήχεισαν. χαΐ γάρ τρυφερόν πως ζην ήρξατο, χαΐ 3 ρ. 761 να

των διαμεμφομένων τι αύτον έπεστρέφετο.

402. "Οτι δ Μαχρϊνος ύπό τής έμφντον δειλίας, χαΐ γάρ

Μαΰρος ων δεινώς έδείμαινεν.

403. "Οτι δ Ψευδαντωνϊνος γράμματα πέμψας τβ βονλβ διά

10 Πολλίωνος υπάτον ένετείλατο αύτψ ίνα, εϊ τις άν&ίσταιτο, τι]

χειρί τβ τών στρατιωτών χρήσηται' άφ' οί' δή χαΐ άχουσα πάντα 5

άνέγνω. τβ γάρ έπαρτη&είση άνάγχη ούδέν οϋτε των δεόντων οϋτε

τών συμφερόντων σφίσι πράξαι ήδννή&Τ]σαν, άλλ' ύπδ του φόβον

έξεπλάγησαν, χαΐ έψηφίσαντο τόν Μαχρϊνον έν πολεμίον μοίρα

15 χαΐ έλοιδόρησαν, χαΐ τόν Καράχαλλον, δν χαΐ πολέμιον άποδεϊξαι 6

πολλάχις ή&ελήχεσαν, τότε έσέμνννον, χαΐ τόν υίόν δή&εν εϋχοντο

δμοιον αύτψ γενέσ&αι.

404. "Οτι δ Ψευδαντωνϊνος έν χαΐ μόνον χαΐ σφόδρα άγα&οΰ

αύτοχράτορος έργον έποίησεν. πολλών γάρ πολλά χαΐ Ιδιωτών

20 χαΐ δήμων χαΐ αύτών 'Ρωμαίων χαΐ Ιδία χαΐ χοινϊ] ές τε τόν Κα-

400 ΠΙ>. Ι,ΧΧνΠΙ 11, 3 401 ΙΛη. Ι,ΧΧνΙΙΙ 15, 2 βχίτ. 3 ϊη. 402 ΙΛη.

Ι,ΧΧνΠΙ 27, 1 403 ΙΑΙ>. ΙιΧΧΙΧ 2, 4 —6 404 Ια\>. Ι,ΧΧΙΧ 3, 2. 3

οοά. Ράτ. 2 τε (ίΐα οηπι V) 8 έόείμεινεν 10 IIολλίωνος να, πολλίων

οοά. ΙΗοη. (V) 5 τρνφερωτερόν πως 17 γενέσθαι αύτψ

εηίεηά. 2 τε] γε να 5 έαχήχεσαν ΒβΙίΙίβΓ

βοΙοο.. 1 ότι — αποδειχ&είς ρΓο ... επαρχος απεδείχ&η χαϊ 2 ροβί ηγε-

μονίας οπι. ταύτης 4 8. οτι — έαχηχειααν ρΓο . . . αποθανόντα έπόθησαν

ον πάντως άν, ιΐπιρ έπί πλεϊον έβεβιωχει, διά μίοους έαχήχεισαν 7 οτι
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— δειλίας ρΓο ό γάρ Μαχρϊνος νπό τε δειλίας έμφντον 9 8. οτι — αύτψ]

ϋίοηβα ςηββ ΙαοβΓ& βχβίαηί ϊη V να1άβ ηπιί&νίΐ, οί. Βοίββ. αά Ιι. 1. 11 8. άφ'

— άνέγνω ρΓο άφ' ον δη (η γερον)οία χαϊ άχονοα πάντα έχείνοις δ(ή) ανέ-

γνω (διιρρί. £οίβ8.) 13 ροβί ηδυνη&ησαν βΐϊφάά οω. ίββίβ V (τότε βηρρί.

Βοίββ.) 14 ροβί έξεπλάγησαν ραηοα Ιι&βαίΐ V, άβίηάβ ρΓο χαϊ έψηφίσαντο

— έλοιδόρησαν ϋ&Υ: χαϊ τόν τε Μαχρϊ(νον, 8ν πάμπ)ολλα έπννέ(χεααν, έν

πο)λεμίον μοίρ(α ούν τε τω) νίεϊ έλοιδόρη(σαν) (βηρρί. ΒβΙίΙίβΓ βί Βοίββ.; ροβί

μοίρα ϋίοηβπι αάάϊάίβββ εϊναι έχμηφίααντο οο11. βχο. βηβρ. ΒοΪββ.) 15 Καρά-

χαλλον ρΓο Ταραύταν 16 ροβί δή&εν οπι. αύτον 18 8. οτι — έποίησεν

ρΓο ... εν μέν τι χαϊ σφόδρα άγαθοϋ αΰτοχράτορος ϊργον ποιήαας 20 ρΓο

χαϊ αντών ιΡωμαίων βΙϊπά ιταΜ ααηπίΐ V, τ. ΒοίΒβ. &Α η. 1.

ΟοΏβίΛηϋηϊϊοΙιβ Εχοβι.ρίβ Π. 2. 26

402

ΕχεβΓρίΑ άβ νϊι"ίυίϊηπβ βί τίΐϋβ

ράχαλλον χαΐ έαντόν, έχ των τοΰ Μαχρίνον γραμμάτων, χαΐ λόγω

χαΐ έργω νβρισάντων, ούδέν τό παράπαν ούτε έπεξήξειν έφη

3 οϋτε έπεξήλ&εν. ές δέ δή τά άλλα πάντα χαΐ αίσχρότατα χαι

παρανομώτατα χαΐ μιαιφονώτατα έξώχειλεν. ώστε τά μέν τινά

τήν άρχήν ώς χαΐ πάτρια άχμάσαι, τά ίέ χαΐ τολμη&έντα όλίγψ 5

χρόνψ διαρχέσαι.

405. "Οτι ό Κωμάζων τό όνομα έχ μίμων χαΐ γελωτοποιϊας

έσχεν.

406. "Οτι οϋτος χαΐ έγάμει χαΐ έγήματο' χαΐ γάρ ήνδρίζετο

χαΐ έ&ηλύνετο χαΐ έπραττε χαΐ έπασχεν έχάτερα άσελγέστατα. 10

407. "Οτι αύτόν έχεϊνον τόν τήν έπανάστασιν χατασχενάσαντα,

τόν ές τό στρατόπεδον αύτόν έσαγαγόντα, τόν τούς στρατιώτας

προσαποστήσαντα, τόν τήν νίχην αύτψ τήν χατά τοΰ Μαχρίνον

παρασχόντα, τόν τροφέα, τόν προστάτην, έν άρχβ εύ&ύς της ήγεμο-

νίας έν τβ Νιχομηδεία άποχτείνας ανοσιώτατος άνδρών ένομίσ&η. 15

2 άλλως μεν γάρ χαΐ τρυφερώτερον διητάτο χαΐ ήδέως έδωροδόχει,

ρ. 762 να ού μήν ούδέ αϊτιός τινος χαχοΰ ούδενί έγένετο χαι πολλούς πολλά

εύεργέτησε. τό δέ μέγιστον, Ισχυρώς αύτόν περιεϊπε, χαΐ τβ Μαίση

τ$ τε Σοαιμία σφόδρα ήρεσχε, τβ μεν δτι τέ.&ραπτο ύπ' αύτής,

3 τι] δέ δτι συνψχει τρόπον τινά αύτβ. άλλ' οϋ τοί γε διά τοΰτ' 20

αύτόν χατεχρήσατο, όπότε χαΐ συμβόλαιον αύτψ γαμιχόν ποιησαι

χαΐ Καίσαρα αύτόν άποδεϊξαι ή&έλησεν, άλλ' δτι σωφρόνως τε

χαΐ εύφρόνως ζην ύπ' αύτοΰ ήναγχάζετο. χαΐ αύτός τε αύτοχειρία

405 ΙΛ. ΙΧΧΙΧ 4, 1 406 ΙΛο. ΙΑΧΙΧ 5, 5 407 ΙΑ\>. Ι,ΧΧΙΧ 6

βχο. 406 ρΓββΐβπηίηί 7α

οοά. Ρείκ 3 έπεξΓ,λ»εν (ίΐ» V)] <*πεξίλ#ϊϊν 18 Μαίο% 7α, αϊ μέαηι Ρ

(βηβοίβηπι ίη V) 19 αοαιμια <β. »οο.) 21 αΐτόν χατεχρήσατο (βίο)

ωά. Όίοπ. <V) 2 οίόεν βϋαπι V, ούδενι Χίρ1ι. 3 αίσχρον(ρ)γότατα (ββιί
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αίοχρότατα Χίρη.) 19 Σοαιμίδι

βτπβηά. 1 έπεξήξειν] έπεξιέναι ΒβΙίΙίβΓ 17 οι)<&] οντε ΒβκάβΓ <&1>8ο.

ϊη V) 18 ενηργέτησε 8ίιιΓΖ 19 έτέ&ραπτο 7α (&ηβο. ίη V) 20 ον τοι]

οντι Βοίββ. (αηβο. ίη V> 23 έμφρόνως Κβίβ1ίβ (&ηβο. ϊη V, ει'φρόνως βϋαπι

Χίρη.) τε] γε ΒβΙΛβΓ (&1»ο. ϊη V)

εοΙοα. 4 έξώχΐιλεν ρΓο έξοχείλας 5 τ^ν αρχην ρτο αντών μηό' άρχϊ,ν

πωποτ' έν 'Ρωμ% γενόμενα 5 8. όλίγψ — διαρχέσαι] ϋίοηβ& ν&1άβ οοη-

ίταοί& 7 β. ότι — ϊοχεν ρτο (ο Κωμάζων) τοντο τοννομα ίχ τε μίμων χ. γ.

ΐχων 9 οτι — έγήματο ρΓο χαϊ περί μ&ν των γάμων αύτοΰ, ων τε έγΐ'μει

ων τε έγήματο, αντίχα λελίξεται 11 ότι αντον έχεϊνον ρΓο (Εντνχιανο)ν

ό( δη (βηρρί. Βοίββ.)

β Οωβίο ϋίοηβ Ι,ϊΙ>. Ι,ΧΧΙΧ 3, 2 — 13, 2.

403

πρώτος αύτόν χατέτρωσε διά τό μηδένα τών στρατιωτών δρξαι

τοΰ φόνον τολμήσαι.

408. "Οτι τό αίδοιον περιέτεμε χαΐ χοιρείων χρεών, ώς χαι

χα&αρώτερον έχ τούτων &ρησχεύσων, άπείχετο. έβονλεύσατο μεν

5 γαρ παντάπασιν αύτό άποχόψαι' άλλ' έχεϊνο μέν της μαλαχίας

ξνεχα ποιήσαι έπε&ύμησε, τοντο δέ ώς χαΐ τβ τοΰ Έλιογαβάλον

Ιερατεία προσήχον έπραξεν' έξ οϋ δή χαΐ έτέροις τών σννόντων

συχνοις όμοίως έλυμήνατο.

409. "Οτι ό Ψευδαντωνϊνος χρυσονς έστη πολλφ χαΐ ποιχίλψ

1ι> χόσμψ διαπρέπων.

410. "Οτι χρήματα πολλά ό Μαχρϊνος έν τφ βασιλιχφ εύρων

διεσπά&ησεν, χαΐ ούχ έξήρχονν αΐ πρόσοδοι πρός άναλώματα.

411. "Οτι ό Ψευδαντωνϊνος χαΐ ό Σαρδανάπαλλος, ό χαΐ τούς

&εούς γάμον νόμψ σννοιχίζειν άξιών, άσελγέι. *\χτα αντός διεβίω.

15 έγημε μέν γάρ πολλάς γνναϊχας, χαΐ έτι πλείοσιν άνευ τινός νο-

μίμον προσρήσεως σννείργνντο, ον μέντοι χαΐ αντός τι αντών δεό-

μενος, άλλ' ίνα τ$ συγχοιμήσει τ# μετά τών έραστών τά έργα

αντών μιμητα ι (χαϊ) χοινωνούς της ύβρεως, φύρδην άναφερόμενος

αύταις, λαμβάνη. πολλά μέν γάρ χαΐ άτοπα, ά μήτε λέγων μήτ' 2

20 άχονων τις χαρτερήσειε, χαΐ έδρασε τφ σώματι χαΐ έπα&ε' τά δέ

δή περιφανέστατα, χαΐ ά μηδ' άν άποχρύψαιτό τις, τάδε έστίν.

ές χαπηλεϊα έσηει νύχτωρ περι&εταις χόμαις χρώμενος, χαΐ τά

τών χαπηλίδων είργάζετο. ές τά πορνεϊα τά περιβόητα έσεφοίτα, ρ. 765 να

408 ΙΛ. Ι,ΧΧΙΧ 11, 2 (ρ. 462 Βοίββ.) 409 Ιλη. Ι,ΧΧΙΧ 12, 2 2 (ρ. 463

Βοί88.) 410 Ι,ϊ0. Ι,ΧΧΙΧ 12, 21 (ρ. 463 Βοίββ.) 411 ΙϊΙ>. ΙΧΧΙΧ 13, 1 -14, 2

οοά. Ρβϊκ 4 χα&αράτερον 6 ελιογαβάλον (β. βρϊΓ.) 9 χρυοους Τα,

χρνσού 15 νομίμον 7α, νόμον 18 χαϊ βΑΑ. Ϋα 19 άτοπα α] ηίο

Ρ ηηηο άββϊηίί, &ναΙβίβ ίο1ίϊβ άηούηβ ςη&β ν&ίββϋ ΐβπιροΓϊηπβ βχ-
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βίαηαηί, οί. ΡαΓί. I ρπιβί' ρ. ΧΧ1II; 1η ββςαβηί1ηηβ βίηβ Ιβοίίοηββ

ηίίπηΐαΓ ίϊάβ ν&ίββϋ

βοά. Ώχοπ. (Χίρη.) 16 ροβί μέντοι αάά. ώς

ετηεηά. 4 τούτον ΚηίρβΓ 6 Έλεγαβάλον Κβίπιαπιβ 12 προς (τα)

Βββ±βΓ 18 άναφνρόμενος ΚβϊβΙίβ, ανμφερόμενος τ. ΗβΓνβΓάβη 19 β. άν

ροβί ρππβ μήτε &Αά. ΒβΙΛβΓ, ροβί άχονων Ώ'υιάοτΐ

αΛορ. ααη ΧίρΗ. ωΙΙαίνε 3 οτι — χρεών ρΓο τών όη παρανομημά-

των αντον χαι τό χατα τον Έλεγάβαλον ϊχεται, οΰχ οτι . . ., ολλ' οτι . . .,

ότι τε τό αίδοϊον περιέτεμε, χαϊ οτι χοιρείων χρεών 11 ο Μαχρϊνος]

Μαοτίηϊ ηοπιβη οω. 7α ϊη νβΓβ., αηί βποΓβ ϊ ά αάάί1ηπι ββββ ρΓο ό αϊτός νβ1 6

Ψευδαντωνϊνος ρηίωββ νϊάβίηΓ 13 οτι — Σαρό. ρτο όλλ' ούτος λ Σαρδ.

26*

404

Εχοει.ρί& άβ νϊΓίηϋοαβ βί νίΐίίβ

3 χαΐ τάς έταίρας έξελαύνων έπορνεύετο. χαΐ τέλος έν τψ παλατίψ

οϊχημά τι άποδείξας ένταΰ&α ήσέλγαινε, γυμνός τ' έπΐ της &υρας

αντοΰ έστώς ώσπερ αΐ πόρναι, χαΐ τό σινδόνιον χρυσοις χρίχοις

έξηρτημένον διασείων, τούς τε παριόντας άβρά χαΐ χεχλασμένη τβ

φωνβ προσεταιριζόμενος. ήσαν γαρ οις έξεπίτηδες τοΰτο ποιεϊν 5

4 προσετέταχτο. ώς γάρ ές τάλλα, χαΐ ές έχεϊνο διερεννητάς εϊχε

συχνούς, δι ών έπολνπραγμόνει τούς μάλιστα αντόν άρέσαι τβ

άχα&αρσία δνναμένονς. χρήματα τε παρ' αντών σννέλεγε, χαΐ

έγανροΰτο ταις έμπολαις' πρός τε τούς σννασχημονοΰντάς οί διε-

φέρετο, πλείονς τε έραστάς αύτών έχειν, χαΐ πλεϊον άργυρίζεσ&αι 10

14 λέγων. ήδη δέ χαΐ έξαίρετόν τινα άνδρα έσχεν, δν Καίσαρα διά

2 τοΰτ' άποδεϊξαι ή&έλησεν. ήλαννε δέ άρμα τβ πρασία σχευβ χρώ-

μενος, Ιδία τε χαΐ οϊχοι, εϊγε οϊχον ένι φάναι τοΰτ' είναι' ένταΰ&α

ήγωνο&έτονν οί τε άλλοι οί περί αύτόν πρωτοι, χαΐ ίππεϊς (χαί)

Καισάρειοι, χαΐ οί έπαρχοι χαΐ ή μήτηρ χαΐ ή τή&η χαΐ αΐ γνναϊ- 15

χες, χαΐ άλλοι χαΐ Λέων ό πολίαρχος, χαΐ έ&εώντο αύτόν άρματη-

λατοΰντα.

412. Ότι έν τψ διχάζειν τινά άνήρ πως εϊναι έδόχει, έν δέ

δή τοις άλλοις τω έργω χαΐ τω σχήματι της φωνής ώραϊζετο. τά

τε γάρ άλλα χαΐ ώρχεϊτο, οϋτε γε έν όρχήστρα μόνον, άλλά χαΐ 20

έμβαδίζων τρόπον τινά χαΐ &ύων άσπαζόμενός τε χαι δημηγορων.

4 χαΐ τέλος χαΐ έγήματο, γννή τε χαΐ δέσποινα βασιλίς τε ώνομά-

ζετο, χαΐ έριουργει χαΐ χορυφάλονς έστιν δτε χαΐ έφόρει, χαΐ τούς

όφ&αλμούς άνηλείφετο, ψιμυ&ίψ τε χαΐ έγχούση έχρίετο. άπαξ

μέν γάρ ποτε άπεχείρατο τό γένειον, χαΐ έπ' αύτψ έορτήν ήγαγε' 25

412 Ι,Ά. Ι,ΧΧΙΧ 14, 3 — 16, 1

ωά. Ρβίτ. 14 χαί &άΑ. Κβίπι&Γυβ 15 αί (ίΐβ Χίρ1ι.)] ή να, αη ί^ροΐΙιβίαβ

νίΐίο? 20 γε (ϊί& ΧίρΙι.>] γάρ 24 ένχούσ%
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ωά. ϋιοη. ιΧϊρΙι.) 1 έπόρνενε * 6 8. σνχνούς είχε *? 7 αντψ *

11 έξαίσιον * ^ 2 πραοίω αχενξ] ατολξ * 7 13 εϊγε οίχον οπι. *

23 χαϊ χορνφάλους] χεχρΰφαλόν τε χαϊ ροβί οτε οτα. 24 ίνηλείφετο

25 ηοτε οπι.*

«ττκηά. 20 οΰτΐ] οντοι ΒβΙΛβΓ, οντι ϋϊηαΌΓί 23 ηριουργει ΒβΙίΙίβΓ

βοΖο^. ονμ ΧχρΗ. ωΙΙαία8 2 τ' ρΓο τ' αεί 4 ροβί αβρά οτα. τε 6 αίς

γάρ ρΓο ωσπερ γάρ χαϊ 11 ροβί λέγων οηι. χαί ταϋτα μεν πρός πάντας

ομοίως τούς χρωμένους αντψ ε*όρα 12 <ί£ ρΓο μεν γάρ 13 ένταν&α

ρΓο ?ν#α 15 β. χαϊ οί ίπαρχοι — Λέων ρΓο χαϊ οι έπ. αντοί η τε τή&η χαϊ

η μήτηρ χαϊ οί γνναϊχες χαί προσέτι χαι των έχ της βονλης άλλοι τε χαϊ ο

Λέων 16 ροβί αντον οτα. χαϊ 22 ροβί τέλος οπι. ϊν' ηδη ίχι τό>. ^ξ άρχης

λόγον έπανέλ&ω

β Ο&8βίο ϋϊοηβ Ι,ϊΙ>. ΙΧΧΙΧ 13, 3 — 16, 2.

40ό

μετά δέ τοντ' έψιλίζετο, ώστε χαΐ έχ τούτον γνναιχίζειν. χαΐ πολ-

λάχις χαΐ χαταχείμενος τούς βουλεντάς ήσπάζετο. ό δέ δή άνήρ 15

αύτής Ίεροχλής ήν, Καριχόν άνδράποδον, Γορδίον ποτέ παιδιχά

γενόμενον, παρ' οϋ χαΐ άρματηλατεϊν έμα&εν. έν γάρ τοι ίππο-

5 δρομίφ τινί έχπεσών τοΰ άρματος χατ αύτήν τήν τον Σαρδανα- ρ' 766 να

πάλλον έδραν τό τε χράνος έν τβ πτώσει απέρριψε, χαΐ έχφανείς

αύτψ (λειογένειος δ' έτι ήν χαΐ χόμη ξαν&β έχεχόσμητο) άνηρπάσ- 2

&η τε εύ&ύς ές τό παλάτιον, χάν τοις νυχτερινοις έργοις έτι χαΐ

μάλλον έλών αύτόν ύστερον ηύξή&η, ώστε χαΐ νπέρ αύτόν έχεϊνον

Κ> ίσχΰσαι, χαΐ βραχύ τι νομισ&ήναι τό τήν μητέρα αύτοΰ έτι δού-

λην οϋσαν ές τήν 'Ρώμην νπό στρατιωτων άχ&ήναι χαΐ ταις τών

ύπατενχότων γνναιξί χαταρι&μη&ήναι. πολλάχις μέν γάρ χαΐ 3

άλλοι τινές έτιμή&ησαν νπ' αύτον χαΐ έδννή.&ησαν, οΐ μέν δι' άλλο,

οί δέ δτι έμοίχενον αύτόν' χαΐ γάρ μοιχεύεσ&αι δοχεϊν, Ινα χάν

15 τούτω τάς άσελγεστάτας γυναϊχας μιμηται, ή&ελε, χαΐ πολλάχις

έχων χαΐ έπ' αύτοφώρψ ήλίσχετο, χαΐ διά τοΰτο χαΐ έλοιδορεϊτο

άσελγως πρός τοΰ άνδρός, χαΐ ώστε χαΐ νπώπια σχεϊν πληγάς

έλάμβανεν. έχεϊνον δ' οϋν οϋτως ού χούφη τινί φορα άλλά πόνψ 4

χαΐ δευσοποιψ έρωτι ήγάπα, ώστε μή δτι έπΐ τοιούτψ τινί άγαναχ-

20 τήσαι, άλλά χαΐ τούναντίον έπ' αύτοις έχείνοις μάλλον αύτόν φι-

λησαι, χαΐ Καίσαρα όντως άποφήναι &ελή'σαι, χαΐ τβ τε τή.&η διά

τοΰτο έμποδών γενομένη άπειλήσαι, χαΐ τοις στρατιώταις ούχ

ήχιστα δι' αύτόν προσχροΰσαι. χαΐ ό μέν έμελλέ πον χαΐ διά ταντα 16

άπολεϊσ-&αι.

25 413. "Οτι Λύρήλιος Ζωτιχός, άνήρ Σμυρναϊος, δν χαΐ Μά-

γειρον άπό της τοΰ πατρός τέχνης άπεχάλονν, χαΐ έφιλή&η πάνυ

νπ' αύτοΰ χαΐ έμισή&η, χαΐ διά τοΰτο χαΐ έσώ&η. δς χαλόν μέν 2

413 ΙΛη. ΙΧΧΙΧ 16, 1 — 6
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ωά. Ρβίτ. 3 Καριχόν (ίΐ» Χίρ1ι.)] χοραχιχόν 7 λειογίνειος (ίία Χιρη.)]

λειογίνοο 14 ρβδί έμοίχενον αντόν να ϋ& ρβιχίΐ: &ο. απαε Ιεοηηΐνχ ρ. 913

[ηβπιρβ ίη ΙΜοηίβ βάάίϊοηβ ΟΓ&βοο - Ιαΐϊηα Ι^πηο1&νϋ αηηϊ 1606] «βρκ αά νοκπΛ

απολεϊο&αι [Τ8. 24]; άβάί ίρίηΓ Ιιαβο β Χίρ1ι.

ωά. ΙΗοη. (Χίρϊ.) 8 Ι'π οπι.* 9 υοτερον ηνξήθη] νπερηνξήθη 10 η

οπι.* 11 χαί] χάν 12 συναρι&μη&ηναι 26 έχάλονν*

εηκηά. 13 ήδυνη&ησαν ΒβΙίΙίβΓ 18 πόνψ] πολλψ Κβϋηαπίδ, &1ϋ &ΙίΐβΓ

21 έ&ελησαι ΒβΙΛβΓ

εάοα. οιμμ ΧίρΗ. οοΙΙαίηβ 4 ροβί Ϊμα&ιν οπι. χαχ τοντον χαϊ παραδοξό-

τατα αντψ ηρέσ&η 11 ρΓο £ς τ£ 13 δι άλλο ρΓο οτι ονναπέστησαν

25 οτι — Ζωτιχός ρΓο Αυρήλιος Λ δη Ζωτιχός 27 ος ρΓο οντος γάρ όή

406

ΕχοβΓρία άβ νϊΓίιιίίόηβ βί νίΐϋβ

χαΐ τό πάν σώμα ώστε χαΐ έν ά&λήσει έχων, πολύ δέ δή πάντας

τψ τών αΙδοίων μεγέ&ει ύπεραίρων, έμηνύ&η τε αύτψ νπό τών

ταΰτα έξεταζόντων, χαΐ έξαίφνης έχ τών αγώνων άναρπασ&είς

άνήχ&η τε ές τήν 'Ρώμην νπό πομπής άπλέτον, δσην ούτε "Λγβα-

3 ρος έπΐ Σεβήρον οϋτε Τιριδάτης έπΐ Νέρωνος έσχε, πρόχοιτός τε 5

χαΐ πριν όφ&ήναί οί άποδειχ&είς, χαΐ τψ τον Άβίτον τοΰ πάππον

αύτοΰ όνόματι τιμη&είς, χαΐ στεφανώμασιν ώσπερ έν πανηγύρει

4 ήσχημένος, χαΐ λυχνοχαϊα πολλβ λαμπόμενος έσήλ&ε. χαΐ δς Ιδών

αύτόν άνέ&ορέ τε έρρυ&μισμένως, χαΐ προσειπόντα, οία είχός ήν

"χυριε αύτοχράτορ χαΐρε", &αυμαστώς τόν τε ανχένα γυναιχίσας χαΐ 10

τούς όφ&αλμούς έπεγχλάσας ήμείψατο, χαΐ έφη ουδέν διστάσας

5 "μή με λέγε χύριον' έγώ γαρ χυρία είμί" χαι ό μεν συλλονσά-

μενος αύτψ παραχρήμα, χαΐ έπΐ πλεϊον έχ τής γυμνώσεως ίσόρρο-

πόν τε τβ φήμη εύρών δντα, πασχητιάσας έν τε τβ χάτω αύτοΰ

6 άνέχλινε, χάν τοις χόλποις ώσπερ τις έρωμένη δεϊπνον εϊλετο' ό 15

δέ Ίεροχλής φοβη&είς μή χαΐ μάλλον αύτόν έαντοΰ δονλώσηται,

χαί τι διά τοντο δεινόν, οία έν άντερασταις εϊω&ε γίγνεσ&αι, πά-

ρ. 76θ να -9ηη, φαρμάχψ τινί αύτόν διά τών οίνοχόων, προσφιλών πον έαν-

τψ όντων, έξε&ήλυνε. χαΐ οϋτως έχεϊνος άστντος παρά πάσαν τήν

νύχτα συσχε&είς άφηρέ&η τε πάντων ών έτετυχήχει, χαΐ έξηλά&η 20

έχ τε τοΰ παλατίον χαΐ 'Ρώμης χαΐ τής λοιπής Ίταλίας' δ χαΐ

έσωσεν αύτόν.

414. "Οτι δ Λύρήλιος Εύβουλος Έμεσηνός μέν ήν, χαΐ ές

τοσοντον άσελγείας χαΐ μιαρίας έχώρησεν ώστε χαΐ νπό τον δήμον

πρότερον έξαιτη&ήναι. τούς γάρ δή χα&όλον λόγονς έπιτετραμ- 25

414 ΙΛ. ΙΧΧΙΧ 21, 1

οοά. Ράτ. 1 ώστε (ίΐ& Χίρίι.)] ώσπερ 17 εϊω&ε (ιΐ& Χίρ1ι.)] εΙω&ΐι

20 έτετνχήχει Κβίηι&Γηβ, έτετνχει
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α>ά. ΙΗοη. (Χίρη.) 4 Αυγαρος 6 οί οπι.* 9 αύτον οηι.* έρρν- .

θ.ριασμένως* οίον* 14 τξ χάτω] τοϊς στέρνοις 15 χατεχλ1&η τις

οπι.* 19 άστντος\ άστασία παρά] περί* 20 τε] τό * τετχγηχε*

έξελάο&η *

αηβηά. 19 άστνσία Χ^ΙαηάβΓ

εάοΐ). ιμ«»» ΧίρΗ. ωΙΙαΗιε 4 αηίβ οοην οπι. χαϊ 5 Σεβήρον βί Νέρωνος

ρΓο τοΰ Σεβ. βί τον Νέρ. 8 χαϊ (ρππβ) ρΓο ες τό παλάτιον 12 ροβί

ανλλονα. οπι. τε 13 8. ίοόρροπόν τε ρΓο άτε χαϊ ίσόρροπον, βί ροβί εύρων

οία. αύτόν 17 διά τοϋτο ρΓο Λ' αύτοϋ 21 χαϊ 'Ρώμης χαϊ ρΓο χαϊ έχ

τής 'Ρώμης χαϊ μετά ταΰτα χαϊ έχ 23 οτι — Ενβονλος ρΓο . . . χαϊ Αύρτ-

λιος Ενβονλος ος ροβί μεν οπι. το γένος

β Ο&88ϊ0 ϋίοηβ ΙΛΙ>. Ι,ΧΧ1Χ 16, 2 — Ι,ΧΧΧ 4, 2. 407

μένος ούδέν δ τι ούχ έδήμενεν. χαΐ τότε χαΐ ύπ έχείνον χαΐ ύπό

τών στρατιωτών διεσπάσ&η.

415. "Οτι έπΐ Άλεξάνδρον τον Μαμαίας Αρταξέρξης τις

Πέρσης τούς τε Πάρ&ονς τρισί μάχαις νιχήσας, χα2 τόν βασιλέα

5 αύτών Άρτάβανον άποχτείνας, έπΐ τά "Λτρα έπεστράτευσεν, έπι-

βασίαν άπ' αύτών έπΐ τούς 'Ρωμαίους ποιούμενος. χαΐ τό μέν

τεϊχος διέρρηξεν, συχνούς δέ δή τών στρατιωτών έξ ένέδρας άπο-

βαλών έπΐ τήν Μηδίαν μετέστη, χαΐ έχείνης τε ούχ όλίγα χαΐ της 3

Παρ&ίας, τά μεν βία τά δέ χαΐ φόβψ παραλαβών έπΐ τήν Άρ-

10 μενίαν ήλασε, χάνταΰ&α πρός τε τών έπιχωρίων χαΐ προς Μήδων

τινών τών τε τον Λρταβάνον παίδων πταίσας, ώς μέν τινές φα·

σιν, έφυγεν, ώς <Γ έτεροι, άνεχώρησε πρός παρασχευήν δννάμεως

μείζονος. οίτός τε οϋν φοβερός ήμϊν έγένετο, στρατεύματί τε 4

πολλψ ού μόνον τβ Μεσοποταμία άλλά χαΐ τβ Συρία έφεδρεύσας,

15 χαΐ απειλών άναχτήσεσ&αι πάντα, ώς χαΐ προσήχοντά οί έχ προ-

γόνων, δσα ποτέ οί πάλαι Πέρσαι μέχρι της Έλληνιχής &αλάσ-

σης έσχον χαΐ δ μέν ούχ δτι αύτός λόγον τινός άξιος, άλλ' δτι

οϋτω τά στρατιωτιχά ήμϊν διάχειται ώστε τούς μέν χαΐ προστί-

&εσ&αι αντώ τους δέ ονχ έ&έλειν άμύνεσ&αι. τοσαύτη γάρ άμα 2

20 τρυφβ χαΐ έξονσία άνεπιπληξία τε χρώνται ώς χαΐ τόν άρχοντα

αντών άποχτεϊναι.

τέλος της ίστορίας Λίωνος.

415 ΙιίΙ>. ΙΑΧΧ 3, 2 — 4, 2 πιβά.

οοά. ΖΗοη. (ΧίρΙι.) 1 ίόήμεναε 11 φασιν] λέγονσιν *? 13 τε (βΐ-

ίβΓππι) οπι.* 15 άναχτήοασθαι * 17 αντός— άξιος] αντός τις άμαχος*

είναι δοχεϊ 18 ημών*

εηιβηά. 13 τε (ρήιιβ) άβί. ΒβΙϋίβΓ 17 χαϊ ό μεν — άξιος] αη ουχ ότι

αΰτος λόγον τινός άξιος είναι έόόχει, άβίβίο τε (τ.] 13) σπηι ΒΜκχο, υέΙ (χαϊ

!π μάλλον γενήοεται) ονχ οτι αντός λόγον τινος άξιος δοχεϊΐ Βοίββ.
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ΐάοι). οατη ΧίρΗ. α>ΙΙαΙο8 1 β. χαϊ τότε— στρατιωτων ρΓο τότε δ' ονν

νπό τε τον δημον χαϊ των στρατιωτων 3 οτι — Αρταξέρξης ρΓο Αρτα-

ξέρξης γαρ 17 χαϊ ό μεν αάΔΜίβββ νϊάβίητ (ηοη ΙιαΙ>βΐ ΧίρΙι.) 20 β. ώς —

άποχτεϊναι ρτο ωατε τολμήσαι Φλάβιο ν 'Ήραχλέωνα τους έν τ% Μεσοποταμία

τον άρχοντα αφων άποχτεϊναι

ΟοηΒρβοίπΒ θχοθΓρίοΓΟίη αΙίθπαΒ ρ&Γίίβ.

II. ΕχοβΓρΐ& βχ δοπρΐοπβαδ ςαί Ιώϋοπ&ηι Θηβο&πι ίΓ&οί&ηΐ.

1.

2.

3.

4.

5.

β.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

10.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

20.

27.

28.

30.

31.

32.

33.

34.

36.

30.

37.

38.

39.

Generated on 2013-12-15 11:27 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

29.

7. Εχ Ηβτοάοίο

ΗβΓοά

1 8—10 : ρ. 1—2.

I 30 βχίτ. : ρ. 2.

I 31 : ρ. 3.

I 86πκκ1. — 87 πιβά.:

ρ. 3—4.

I 92 βχίΓ. : ρ. 4—5

I 107 βχίΓ. : ρ. 5

I 119. 120 ίη. :ρ. 5.

1 157—160 ϊη. : ρ.

6—7

I 160 πιβά.: ρ. 7.

II 77 ίη. : ρ. 7.

II 119 : ρ 7.

Π 124 : ρ. 8.

II 126 : ρ. 8.

III 19 : ρ. 8—9.

III 30 : ρ. 9.

III 33 : ρ. 9.

III 35 βχίτ. βί37 ίη.:

ρ. 9

III 37 πιβά. — 38 ίη.:

ρ. 9—10.

IIΙ 48 : ρ. 10.

III 89 βχίΓ. : ρ. 10

III 125 πιβά. : ρ. 10.

III 129—130 ταεά.:

ρ. 11.

Οοηβρβοίπβ βχοβτρίοπιπι βίίβπυβ ρ&Γίϊ8.
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10. Ήπιο. I 138, 2. 3 : ρ. 36

11. „ II 15, 2 ίη. : ρ. 36

11β. βοηο1. ϋά Τηαο. Π 37, 2 : ρ. 36.

12. Τππο. II 65, 4 — 13 : ρ. 36

38.

III 32, 1—3 ίη.: ρ. 38.

„ IV 81 : ρ. 38-39.

„ V 16— 17, 1 : ρ. 39

—40.

„ V 43—46: ρ. 40—43.

„ VI 15, 3. 4 : ρ. 43.

„ VI 54, 2 πιβά. — 3

βχίτ. : ρ. 43.

„ VI 54, 5 — 6 ωβά.:

ρ. 43—44.

„ VI 72, 2 ϊη. : ρ. 44.

VIII24, 4. 5 : ρ. 44.

VIII 81,3—82,3 : ρ. 44

—45.

„ VIII 108, 4. 5 : ρ. 45.

9. Ε Χοηορηοηΐβ.

Α. Ε Ο)τοραβιϋα.

Ο?τορ. I 1, 6 : ρ. 4β.

I 2, 1—2 ίη. : ρ. 46.

I 2, 16 : ρ. 47.

„ 14, 1—5 πίβά. 15

βχίΓ. : ρ. 47—48.

„ I 5, 1 : ρ. 48—49.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

!.

2.

3.

4.

5.

Κ.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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13.

Ο)ΓΓβρ.

III 1, 41-43 : ρ. 49.

III 3,1—5: ρ. 49—50.

IV 2, 10 : ρ. 50—51.

IV 3, 3 : ρ. 51.

IV 5, 4 ί. ί.: ρ. 51.

V 2, 2—19 : ρ. 51

—55

V 2, 27—29 : ρ. 55

—56.

VII 2, 5 βχίΓ. — 7:

ρ. 56.

VIII3, 49. 50 : ρ. 56

410

Οοηβρβοΐυβ βχοΒίρΐοππιι αίιβπαβ ρατϋβ.

16. Ρο1γβ. V 39, 6 : ρ. 101.

17. „ V 34, 10. 11 : ρ. 101.

18' „ V 54, 10, 11 : ρ. 101.

19. „ VI Ιί; 7 :ρ. 102.

20. „ VI 11«, 10 : ρ. 102.

21. „ VII 7. 8, 1—8 : ρ. 102

—104.

22. „ VII 8, 9 : ρ. 104.

23. „ VII 10, 2—5 : ρ. 104.

24. „ VII 11 : ρ. 104—106.

25. „ VII 13. 14 : ρ 106—

107.

26. „ 71718—12, 7 : ρ. 107

—113.

27. „ VIII 22, 1. 2 : ρ. 113.

28. „ VIII 23 : ρ. 113.

29. ,. IX 11 : ρ. 113—114.

30. „ IX 22—26 : ρ. 114—

118.

31. „ Χ 2—3, 2 : ρ. 118—

120.

32. „ Χ 5, 6—10 : ρ. 120.

33. „ Χ 18, 7. 19, 3—7:

ρ. 120—121.

34. „ Χ 21. 22 : ρ. 121 —

123.

35. „ Χ 26, 1—6 : ρ. 123

—124.
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36. „ Χ 26, 7—10: ρ. 124.

37. „ XI 7, 2. 3 : ρ. 125.

38. π XI 10, 3—7 : ρ. 125.

39. „ XII 7. 8, 1—4 ίη.: ρ.

125—126.

40. „ XII 8, 1 1.1—11, 7:

ρ. 126—129.

41. „ XII 13—15 : ρ. 129—

132.

42. „ XII 23 : ρ. 133.

43. „ XII 24 : ρ. 133—134.

44. „ XII 25 : ρ. 134—135.

45. „ XIIII : ρ. 135—136.

46. „ XIII 2 : ρ. 136.

47. „ XIII 4, 4—8 : ρ. 136—

137.

48. XIII 5, 7 : ρ. 137.

49. XIII 6—8 : ρ. 137—139.

50. XIV 12 : ρ. 139—140.

51. XV 2\, 1. 2 : ρ. 140.

52. XV 22, 1—23, 9 :ρ.

140—142.

53. XV 24, 1 : ρ. 142.

54. XV 25, 1. 2 : ρ. 142.

55. XV 25, 20—25 : ρ. 142

—143.

56. XV 37 : ρ. 143.

57. XVII, 1—8 : ρ. 143—

144.

58. XVI 13 : ρ. 144.

59. XVI 14—20 : ρ. 144—

151.

60. Ρο17Ι>.Χνί 21, 1—22, 10 : ρ. 151

— 153.

61. „ XVI 22, 11 : ρ. 153.

62. „ XVI 22°: ρ. 153—154.

63. „ XVI 24, 1—8 : ρ. 154.

64. „ XVIII 12, 2—5 : ρ. 155.

65. „ XVIII 13-15 : ρ. 155

^59.

Οοηβρβοΐαβ βχοβΓρίοπιπι αίίβππβ ρβΓί'ιβ.
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106. ΡοΙνΙ>. XXXII 5, 6—6,9 :ρ. 196

—197.

107. „ ΧΧΧ11 8: ρ. 197—198.

108. „ XXXII 12 : ρ. 198.

109. „ XXXII 15 : ρ. 198—199.

110. ,. XXXIII 4 : ρ. 200.

111. „ XXXIII 5,2—4:ρ.200.

112. „ XXXIII 6: ρ. 200—201.

113. „ XXXIV 6, 15 : ρ. 201.

114. „ XXXVI 15:ρ.20Ι—202.

115. „ XXXVI 16, 1—10 : ρ.

202—203.

116. „ XXXVIII 7. 8 : ρ. 203—

206.

117. ,. XXXVIII 14,1.2 : ρ. 206.

118. „ XXXVIII 15, 1—16, 10

: ρ. 206—208.

119. „ XXXVIII 17. 18 : ρ. 208

—210.

120. „ XXXIX 1 :ρ.210—212.

121. „ XXXIX 3, 4—11 : ρ.

212.

122. „ XXXIX 4. 5 : ρ. 213—

214.

123. „ XXXIX 6 : ρ. 214.

124. „ XXXIX 7: ρ. 214-215.

13. Εχ Αρρϊ&ηο.

1. όβ γβκ. Ργ. 12 : ρ. 216.

Generated on 2013-12-15 11:30 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4038434
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

2. ΙΟΙ. ¥ι. 8 : ρ. 216—217.

3. „ „ 9 : ρ. 217.

4. 8&ππι. Ρτ. 1 : ρ. 217—218.

5. „ „ 2: ρ. 219.

6. „ „ 8: ρ. 219.

7. „ „ 9 : ρ. 219—220.

8. . „ 12 : ρ. 220—221.

9. Οβίί. Γγ. δ : ρ. 221.

10. ,. „ 6 : ρ. 221—222

11. „ „ 7: ρ. 222.

12. 8ίο. Ργ. 3 : ρ. 222.

13. „ „ 4 : ρ. 222—223.

14. „ „ 5: ρ. 223.

15. „ Τ : ρ. 223.

16. Ηίβρ&η. 6 ίη. — ωβά. : ρ. 223

—224.

17. „ 8 ϊη. : ρ. 224.

18. „ 8 ίη. — 10 βχίτ.: ρ. 224

—225.

19. „ 39 βχίτ. : ρ. 225—226.

20. „ 51 ϊη. : ρ. 226.

21. „ 60 βχίτ.: ρ. 226.

22. „ 72 ωβά.: ρ. 226.

23. Η&ηηϊΙ>. 17 βχίτ. : ρ. 226.

24. „ 31 ϊη. — βχίτ. : ρ. 226

—227.

25. „ 43 ίη. : ρ. 227.

26. „ 55 βχίτ. : ρ. 227.

27. „ 57 ωβά. : ρ. 227.

28. ,. 57 βχίτ. : ρ. 228.

29. ΗαιπιΛ.δδπιοΙ.— 60: ρ. 228—229

30. Ραη. 106 : ρ. 229—230.

31. „ 118 : ρ. 230

32. Νηπήά. Γτ. 2 : ρ. 231.

33. „ „ 3 : ρ. 231.

34. Μ&οβά. Ργ. 16 : ρ. 231.

35. „ „ 18 : ρ 232—233.

36. „ „ 19 : ρ. 233—234.

1

2.

412

Οοηβρεοίυβ βχεβΓρίοπιπι &ίίβπυβ ρδτϋβ.

50. Όίοη. Κτ.

51' η „

52. „ „

53. „ „

54. „ „

55. „ „

56. „ „

57. „ „

58. „ „

59. „ „

60. „ „

βΐ. η η

62' η η

63. „ „

64. „ „

65. „ „

66. „ „

67. „ „

68. „ „

69. . „

70. „ „

71. „ „

72. „ „

73. „ „

74 „ „

75. „ „

76. „ „

77. „ „

79.

8°' η

81. „ η

«2. „ „

83' . „

84. „ „

85. „ „

25' ""

87. „ „

&»-

89. „ „

90' „ η

91. „ „

92. „ „

93. „ „

94. „ „

95. „ ,

96. „

97. . „

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

57,

57,

62,

(12.

63

64:

65,

66,

66,

66,
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78' η „

Οοηβρβοίαβ βχοβΓρίοπιπι αίίβππβ ραΓίίβ.
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150. ϋϊοη.

151. „

152. „

153. „

154. „

155. „

156. „

157. „

158. „

159. „

160. „

161. „

162. „

163. „

164. „

165. „

166. „

167. „

168. „

169. „

170. ,.

171. „

172. „

173. „

174. „

175. „

176. „

177. ,.

179. „

180. „

181. „

182. «
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178. „

υι>.χί,νίπ

„ χινίπ

„ χμ/ίίί

„ χινπί

,. χίλΓίπ

„ χινπί

„ χι,νπί

„ χι,νίπ

„ χιλίπ

„ ΧΣΙΧ

ΧΠΧ

ΧΙΛΧ

ΧΠΧ

Η

„ ΣΙΙ

Ι

υπ

ΠΙΙ

ΠΙΙ

ππ

„ ΣΙν

πν

υν

υν

Σν

ΠΓ

ν*

πτ

ΣνΙ

24, 2—4 ϊη.:

ρ. 301—302.

24, δ—8 ωβά.:

ρ. 302.

27, 1 πιβά. —

4 ωβά.: ρ. 302

414

Οοηβρβοίπβ βχοβΓρίοπιπι αίΐβπυβ ρατϋβ.

220. ϋϊοη.

221.

222. . „

223. „ „

224. „ „

225. „ „

226. „ „

227. „ „

228. „ „

229. „ „

230. „ „

231. „ „

232. „ „

233. „ „

234. „ „

235. , „

236. „ „

237. „ „

238. „ „

239. „ „

239Α. „ „

240. „ „

241. „ „

242. „ „

243. „ ,

244. „ „

245. „ „

246. , „
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247. „ „

248. „ „

249. „ „

250. „ „

251. „

252. „

253. „

254. „

256. „

256. „

257. „

258. ,

259. „

260. „

Ι.Χ

ί,χ

ίΧ

IX

IX

υχ.

IX

Ι,Χ

Ι,Χ

ΙιΧ

1Λ

ςχι

ϊ.χί

ι,χί

ι,χί

Ι,ΧΙ

Ι,ΧΙ

Ι,ΧΙ

ΙΛΙ

Ι,ΧΙ

Ι,ΧΙ

Ι,ΧΙ

Ι,ΧΙ

ΣΧΙΙ

Γ,ΧΙΙ

Ι,Χ π

Οοηβρβοίπβ ΘΧΟβΓρίοΓΟΙΙΙ 8ίΐβπηΒ ρϋΠίβ.
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306. ϋίοη. ΙΛ>. Ι,ΧΧΙ 28, 2—4 : ρ.

371.

307. „ „ Ι,ΧΧΙ 29,1 πιβά. — 2

πιβιΙ.: ρ. 371.

308. „ „ Ι,ΧΧΙ 29,3.4 : ρ. 372.

309. „ „ Ι,ΧΧΙ 30,2—4 πιβά.:

ρ. 372.

310. „ „ Ι,ΧΧΙ 34, 2 : ρ. 372.

311. „ „ Ι,ΧΧΙ 34,2—36,3 : ρ.

372—374.

312. „ „ Ι,ΧΧΙ 36, 4-Ι,ΧΧΙΙ

1, 2 : ρ. 374—

375

313. „ „ ΣΧΧΙΙ 3, 3 βχΐγ. : ρ.

375

314. „ „ Ι,ΧΧΙΙ 5, ί'. 2 : ρ. 375.

315. „ „ Ι,ΧΧΗ 6, 4. 5 : ρ. 375.

316. „ „ Ι,ΧΧΠ 7, 4 : ρ. 375—

376.

317. „ „ Ι,ΧΧΙΙ 8, 4. 5 : ρ. 376.

318. „ Ι,ΧΧI I 10, 2: ρ. 376—

377.

319. „ „ Ι,ΧΧΙΙ 11 : ρ. 377—

378.

320. „ Ι,ΧΧΙΙ 12, 5 — 13, 1:

ρ. 378.

321. . „ Ι,ΧΧΙΙ 16, 2 : ρ. 378.

322. „ „ Ι,ΧΧΙΙ 16, 3 : ρ. 378.
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323. „ . Ι,ΧΧΙΙ 17, 2 : ρ. 378.

324. „ . Ι,ΧΧI I 18, 2 : ρ. 378

- 379.

325. . . ΙΑΧΙΙ 19, 5—20, 1:

ρ. 379.

326. „ „ Ι,ΧΧΙΙ 20, 3 : ρ. 379.

327. „ „ ΖΧΧΖΙ7 3,2-4:ρ.379

—380.

328. „ „ ΙΧΧΙΙΙ 2, 5. 6 : ρ. 380.

329. . „ ΙιΧΧΙΠ 6, 1 : ρ. 380—

381.

330. . . Ι,ΧΧΙΙΙ 6, 2 : ρ. 381.

331. „ „ Ι,ΧΧΙΙΙ 8, 5 : ρ. 381.

332. . „ ΙΧΧΠΙ 11, 2 : ρ. 381.

333. . . ΙΧΧΙΙΙ 15, 1 : ρ. 381.

334. . . Ι,ΧΧΙΙΙ 17, 3 : ρ. 381

382

335. . . Ι,ΧΧΙΙΙ 16, 1—4 : ρ.

382

386. Ι,ΧΧΙΙΙ 17, 1 : ρ. 382.

337. £ΧΧΙν2,3-6 : ρ. 382

—383.

338. „ „ Ι,ΧΧΙν 5, 6. 7 : ρ. 383.

339. „ . Ι,ΧΧΙν 6, 1 : ρ. 384.

340. . . ΚΧΧΙν 6, 2: ρ. 384.

341. . . Ι,ΧΧΙν 6, 6 : ρ. 384.

342. Λ „ Ι,ΧΧΙν 8, 4. 5 : ρ. 384.

343. „ ί,ΧΧίν 9, 4 βχίτ. : ρ.

384.

344. „ ίΧΧίν 9, δ. 6 : ρ. 384

385.

345. „ „ ΣΧΧν 9, 2 : ρ. 385.

346. ϋϊοη. Ή1>.

347. , „

348. „ „

349. . .

350.

351.

352.

353.
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Ιηάοχ βοπρίοπιω.

392. ϋίοη. 1Α\>. ΙΧΧVΙΙ 23, 2:

ρ. 399.

393. ,

ΙΧΧνΠ 23, 3:

ρ. 399.

394. .

ΙΧΧνI I 24, 1:

ρ. 399.

395. .

ΙΧΧνΙΙ 24, 2:

ρ. 399.

39β. .

ΙΧΧνΙΙ 24, 3:

ρ. 400.

397. .

ΣΧΧνΙΙΙ 2,3

ρ. 400.

398. .

Ι,ΧΧνίΠ 3,1.2

:ρ.400.

399. .

Ι,ΧΧνΠΙ 3,4.5

:ρ.400.

400. .

ΙΧΧνΙΙΙ 11, 3:

ρ. 401.

401. .

ΙΧΧVΙI I 15, 2

■
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βχίι. 3

ϊη. : ρ. 401.

402. .

IX XVIII 27, 1

ρ. 401.

403. .

ΙΧΧΙΧ 2, 4-

-β : ρ.

401.

404. .

ΙΧΧΙΧ 3, 2. 3

: ρ. 401

—402.

405. ϋίοη. ΙίΟ. ΙΧΧΙΧ 4, 1 : ρ. 402.

406. . . ΙΧΧΙΧ 5, 5 : ρ. 402.

407. . . Ι,ΧΧΙΧ 6 : ρ. 402—403.

408. . . Ι,ΧΧΙΧ 11, 2 : ρ. 403.

409. . . Ι,ΧΧΙΧ 12, 22 : ρ. 403.

410. . . ΙΧΧΙΧ 12, 2= : ρ. 403.

411. . . Ι,ΧΧΙΧ 13, 1—14, 2 : ρ.

403—404.

412. . . ΙΧΧΙΧ 14, 3 — 16, 1:

ρ. 404—405.

413. . . Ι,ΧΧΙΧ 16,1— 6 : ρ. 405

—406.

414. . . ΙΧΧΙΧ 21, 1 : ρ. 406—

407.

415. . . ΣΧΧΧ 3, 2—4, 2 πιβά.

: ρ. 407.

Ιηάβχ ΒΟΓΐρίοΓϋπι.

ΕχοβΓρΐί βχ Αρρϊαηο Ρ&ίΐ. Π ρ. 216—234.

„ βχ Αγπ&πο ρβήβπιηί.

β ϋίοηβ Ο&88ίο Ρεγϊ. Π ρ. 235—407.

β ϋίοάοίΌ „ I ρ. 206—325.

„ β ϋίοηγβπ Η&ϋοαπι&88βη8ί8 Αηϋςα. Κοω. „ II ρ. 73—84.

„ β Οβοηρο ΜοπμΙιο „ I ρ 122—156.

βχ ΗβΓοάοΐο „ II ρ. 1 -29.

„ βχ ·Ιοαηηβ ΑηίϊοοΙίβηο . „ I ρ' 164—206.

. βχ «Ιο8βρΙιί Αηΐίαα. .Ιηά „ I ρ. 4—91.
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