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ΡΒ^ΡΑΤΙΟ.

Ιη Αρρϊαηο βθβηάο ηοκ αφυνβΓυηΙ δΐιοδίώβ ηοηηαΐΐα φΐϊοιίδ β3Γβη-

άηηι βΓ3ΐ δοΗ\νβί^Η8Εϋ8€Γθ. Ναπι αϊ (ϋβοβώαηυβ » Ιπΐίυδ φΐβΙΙηοτνβ Ιο-

οίδ, ΡβΪΓβδοϊαηί ΗΒΗ βοπρΙυΓβ, εριβε ρΓθΒδίβηΐίδδίπιυηι νίπιηι ΙαΙιιεραΙ,

β§τβ§ίβ Γβδίίΐυΐϊδ , ]απι Ιίββηβΐ υΐΐ 'ννγΐίβηοβοηϋ βηιβηάιΐίοηίουδ αΐίφίοΐ

Ιοβοηιπι ΡΓχΓαΐίοηϊδ β* δγτίβοοτοπι; βοάίβίδ ΑηιηΐΌδίβηί ναήβΐΗΐβ ίη

Ραπίοοπιπι 8β§ιηβηΐΪ8 56-59, βχ αηο Κογο βάίΐίδ ; ΕχοβΓρΙίδ ν&ΙΪ03ηίδ,

ει £Τ3π»η3ΐίβί 8&η§8πηΑηβη8Ϊ8 θάΐϋοηβ ΒβΙΛβηβηα. Οαοά αά Υαΐίοαηα

(τΆξναβΏΐΆ αΐΐΐηβΐ , ηυπιβΓο φΐίηφίβ βπιβΓβΙ Αη^βΐυδ Μαίαβ : ββά άαο-

πιηι βχ Ναπιίά'ίοίδ ρΓοΙαίοηιπι ρπαδ βιτοπ άβηβϋΒΐυι·; ηαπι ίη ρΓ«οβ-

άβηΐί Ηβι-ο 1β§ίΐυι·, Ραηίβίδ οβρ. ι3α. (^ιιαίΐυοι-ΓεΙϊφία, βυίδ 1οβίδροδίΐ3,

υηοίδ (Ιυρίΐοαίίδ [ ] ηοΐανίιηυδ. (^αβε ίη Αηβ ίτ3§ηΐ6ηΐ3 βυ^βοβΓαΙ

5β1ι\νβί§ηίΕαδβηΐ8 βχ ^Γ&ηιηϊ3ΐίοο βαηςβπηαηβηή Ιαπι ίηβάίΐο , βοιηπια-

ηίβαΐα δββυπι βϋ Κυηηΐίβηίο, 63 ραδδίπι βοιτβχίιηυδ βΐ ηονΐβ ψιίΐηίδ-

ά&να βυχίιηυδ βχ βάίΐίοηβ ίηΙβ£Τ3 αυνάξεω; ίΐΐίυδ, (Ιβίβνίιηαβ 3ΐι1βηι

(|ϋ3Β Ιβ^υηΙυΓ ίη Ηοήβ δυρβΓδίίΐϊΙηίδ. ϋβηίφΐβ ηυηβ αβββδδίΐ Ερίδίοΐα

Αρρί&ηί βά ΡΐΌηΙοηβηι, β!» Αη§β1ο ΜβίοΓβρβΓίβ.

Οβίβπιηι ίη Ιιοβ δβπρίοτβ ρΓΟΓβαβ βοάβίη ηκχίο νβΓδβΐί βαπιυβ , φΐβιη

(ΙβΡοΙγοίο ηοδίτο ίη ρΓβεΓβϋοηβ &ά ίΐΐυιη δψηίΠοβνίπιυδ. Εχ 8βη\νβί§η«η-

δβΓΐ ΟοηιηιβηΙδΓίο β3 (Μηηία ψιχ νίΓ β§τβ§ίαδ 331η βάίΐο δβπρίοτβ, δΐιο-

άυβίίδ ίίβηιηι Γ3(ίοηίηυδ, νβτίοπι αηΐ ρΓοηαοίΙίοηι ίηνβηβΓβΙ, ίη η&ηβ

βάίΐίοηβπι Γβββρίπιαβ. (^αβ τβ ΓοΓβ βρβτ&1)3ΐηυ8 ηΐ Ιαΐίδ ρΓοάΐΓβΐ Αρρίβ-

ηυβ ηοδΙβΓ, ςαβίβπι αΙΐβΐΊβ βυτία βχροΐίΐυηι ίρββ ρπκίαοίηηιβ ίυίδββΐ

βάίΐοΓ βο ΙβηιροΓβ ςηο Οοπαηιβηΐ3ήυπι 3ΐ)δο1νβΓ3ΐ. 8βά βχδρβοΐαΐίοηβ

ηοδίτ& 3ΐιβΙίυδ φΐίοΜβηι βνβηίΐ. Ροδίβποπίηΐδ βώαη άοβίίδδίπιί νίπ ίη.



ΡΚ^ΕΓΑΤΙΟ.

νεηΐίδ, φιοηιπι ιιηαηι αΐΐεηιητνβ πιεπιοΓαΙυΓ ίη ηοΐίβ αά* Ροΐνηίαηι,

ρίβηβ Γπιί ηοΒίδ εοηΐί§ίΐ ρβτ εχίπιίαηι ηεηί^ηίΐαΐεπι δρεείαυίΐίδ νίπ

ΕβάβΓΟ. Ιδ εηίηι, εο§ηίΐο Αρρίαηυπι Ινρίδ ηοβίτίβ άεβοτίοί,φια βδΐ αία-

αίΐαΐβ ίη ΙίΐεΗδ ^ναηάίδ, ίΐίεο ηοΙ>ίδ οΐίΐαΐίΐ δοηντείξηχυδεΓίαηββ βά'ι-

Ηοηίβ εχεωρίηπι αη βάίΐοΓβ αά πιΟΓίεπι, αϊ νίάεΐαι·, αβατρααιπι. (^ιιαΓε

δΟΓίρίοΓβπι ρΓορβ ρηι βηίΐυηι άείηΐε^το ΐΓαεΙατε οοερίπιαβ , ευπι ΐΐΐο

εχεπιρίο οοηΓβΓβηΙβδ. Αίφΐβ βίαΐίιη ίηΐεΐΐεχίπιυδ δυηιηια ηοΐίίδ εαυίίοηε

ορυβ βδδβ : 6§τ6£ϋδ ςυίρρβ πιαίΐίδ Ιαΐία ίιηιηίχία ίοΐ οβτηπηίϋΓ φι& νίΓ

άΌεΐίδδίπιυδ ίρδβ νίάβπ άε1>εαΙ ΓερΓοηαδβε βΐ α οοηιπιβηίαπο ροδίεηυδ

δΟΓΪρίο εχοΐαδϊδδβ. 5εά Ιι·ί§ίηΐα ΓβΓηιβ Ιοοίδ νβτΗΐη βοιΐρίατ&ιη ίη πιαι·-

§ίηε βχ&ΓηρΙί ίΐΐίιΐδ Γεδίίΐυΐαηι ίηνεηίηπίδ, ρβτΐΐπα άβ οοη]βοΙηι·Η , ρατίίπι

εχ εοάίεε : ίη αΐίίδ ρΐιΐδ οβηΐυπι ΐταηδίαΐίοηειη Ιαΐίηαπι εοιτεχίΐ ααΐ

επιεηάανΐΐ. Ηκο οπιηϊα ίη Γοπηίδ ηοβίτίβ δΐιοίηάε πηιίαηάα ει ΓβοΙε

οοηδίίΐυεηθα ευΓανίπιαδ. Κείί^υίε δΐιηΐ (ρΐΌϊΙεΓ εοηίεεΙΟΓΟδ αυαδάαηι

ΙβνίοΓβδ, ΐ3ενί§αη(ΙίΒ αΐκηιαηΐίΐίαπι άίοΐίοηί Γαοίΐβ ηαΐαδ ) επιεηάαΐίοηεδ

αΐίφίοΐ ΗΐθπιοΓβοΠββ, πιαχίπιαπι ραιΊεπι εΐίαηι ρΓοηαοίΙεδ, (|ηαδ νεί ηοη

αυδί δηπιαδ δίο Ιαείΐε τεοίροΓε, νεί ΓοΓηιαΓαπι Ινρο^ταρηίοαπιπι εοηιΐίΐίο

3Ε§βΓΓΪηιε αάπιίδίδδεί. Ηίβ ί^ΗιΐΓ Ιιιιηο Ιοοαηι άεδίίηανίιηαδ.

ΡΓκΓαΐίοηίδ § ι4 ΐηίΐ. δοΙιννεί^ΙΐϊεαδεΓηδ οοη]ίοίΐ, βίβλων, αί τά ές την

ίταλίαν αύτην αύτοϊς πάλαι (εάίΐϋΓ όντα αύτοϊς πολλά) πεπραγ(Αένα συνάγουσι. —

Ιηίΐίο Ιΐαΐίεοπιιη Ιιββο αδεηρδίΐ : « Αη εχ Αρρίαηο εδί ^αοιΐ "»1>β·>

διιίάαδ ίη έδικαίουΡ υ1>ί ροδί αΐίαηι Ιοοαηι εχ Αρρίαηο αΐΐαίιιηι ηβεε Ιιαϋεΐ :

χαί αύθις· 0 Μάρκιος άντιλέγειν |/.έν προς ούδέ έν αύτών δικαίου. ·> (^υίϋϋδ

αΐίο ΙεηιροΓε αάάίΐιιπι : « Νί άβ ΜαΓοίο Ρηίΐίρρο. » ϋΐδίΐ εχ Μαεεάοηίείδ.

— Ιη ϋδάεπι Ιΐαΐίοίδ ΤνηνηίΙΙί εοιτεοΐίοηεπι πιεπιοΓαπΗίδΙίοεί τεοερίαηι

α ηοηίδ, εε1ο§. V, § 5, η1>ί Οοποΐαηυδ πιαίΓί τεβροηΛεΙ : Νικάς, ω μητερ·

άλλα νίχην έξεις, τον υίον άπολεϊς. 111ε ί^ίΐαΓ νεΓε εΐ εΙε^ΗηΙεΓ, Νιχας, ώ (*.,

άλλα νίχην έζ τον υίον άπολεΐς. — δαπιηίΐίοοΓαπι εο1θ§. IV, § 4> 8ε1ιννεί§-

Ηχυδεηΐδ ναΐάε ρΓο1)3ηί1ίΐεΓ, χαι τά κέρδη περιβλέπον. — ΗίδρΗηίεοΓϋπ»

επρ. 76 ρΓορε βηεπι , ίΐΐίδ νεΛίδ, ιππέας αύτοΰ ρταθέοντας αύτον οΐ Νοριν-

τϊνοι καταβάντες Ικτειναν, ΗίΕΟ αδΟΓίρδίΐ : « Αη (Ιείεικίαηΐ αυτόν ? αη 1ε§. έκα-*

τόν? » — Ιη ΡιιηΐοοΓαηι Ιοοο ναπε ΙεηΙαΙο, εαρ. η"$} Συνεκε'κλειστο γαρ ές ?ν



ΡΚΛΓΑΉΟ. „,}

χωρίον και το δέον στρατόπεδον, ΤγΓννηίΐΙυδ οοη]εοίΐ, και τόδ*ε 5ν στρατοπεο*ον,

« οαδίτα δοίΐίοεί πιαίΐο ηαίηυβ οοηιιηοά'α φίβηα ορρίάυιη ε^δίΐβπι πια-

ξηίΐυάίηίδ.»— Μαοβάοηίοοηΐιη εο!ο§. ΙΧ,§α,δε1ι\νεί§η£ευ5εΓυ5 οοη|εείΐ

υπό τι (1ε§ίΐαΓ υπό το) τείχιον υποστάντες έπεβουλευον εΙ § 5 Πηε , ο\ά τάς

έτι παρούσας πρεσβείας, ρεηιιΐΐίιηυιη νοοα1)ίΐ1υιη άβ ΝΙΟ αάάεηδ. Εοηιιηάειη

εοΐο^α XIV ίη Ωηβ ΓεεΙε δθπρδίΐι«ταβοληςπροσιουσης, ρΓοεάίΐο προϊούσης, ιιΐ

β3ΐ ίη δγπαοοπιπι Ιοοο <|υβιη οοηΓειΊ, οαρ. α8, προσιόντων ατυχημάτων,

(^ηοά* ΓβοίρβΓβ ηε§1εχίιηιΐδ. —Εε1ο§. XV ίηίΐίο, ίη Ιιίδ, των γεγονότων ΠερσεΓ,

ρΓδεροδίΐϊοηεπι έπι Π. αφεοίΐ. — ΜίΐηπάαΐίοοΓηηι οαρ. ιι8, αϊ νει-υα

και την άρχαίαν Ελλάδα : « Αη και την Αχαίαν και Ελλάδα ? ΟοηΓ. α<1 ΡοΙ)τ-

Βίαιη ΠΙ, ιι8, »νο1.5,ρ. 709 — ηιζ.Εΐ Ιχαηδίαΐίοηίδ νεΛα ο(χαραΐο$α

ΜΟΗήάαΙβ τβοΐβ ίΐα ηιαίαΐ, « ςααε ΜίύΐΓίάαΙβ5 αΒ βοηαη $οοίβΙαΐβ βί

ίηιρβήο αΰ$ΐΓαχβΓαΙ. V. ίη οαρ. ίη — 45. »

Οίνίΐίαπι 1ί1>. I, οαρ. 99 ρ^ορβ ίιηειτι δοη\νεί£ΐΐ3ευδεπΐδ ροβοβΓαΙ έπι

δόξη τών Μιθριδατείων έργων εχ οοάίοε Αυ§υδίαηο , φΐβΐη εΐ αΐίοί ηοη γ«γο

ββςαϊΐαΓ. δεά οείεή οοάίοεδ ουπι νΓαΐίδΙανίεηδί βΐ εώίΐίοηίοαδ έπιει-

κεία. ί&χα αάβλΐ : « ΡβΓβρβοΙβ έπινίκια τών Μ. δοηηβΓβ ίϋδδίΐ ΡβίΓ. Γαοει·,

ίη Αξοηίδΐώωη ΠΙ>γο I, οαρ. 29· νίάε ίρβιιπι ΡαΟΓυηι ΙαΙε άεΓεηάεη-

Ιβπι Ηαηο ειηεηάαΐίοηεπι (Τηεδαυπ Ογοπ. I. VIII, ρ/ »84 εά. Ευ§ά. Β.

ι635). » — Εοουπι άεδρεΓαΙυιη 1ί1>. ΠΙ, οαρ. 8ι εχΐι·., αϊ» νβτη» ναυτικών

περ ηδη γεγονότων ουηι ΙιίδΙοήα οοηοίϋαΐΊ ηοη ροδδηηΐ, ΤγπνηίΐΙυδ

ίΐεχίτβ Γβδίίΐυίΐ ηοο παοάο : τόν Αντώνιον άλώμ^νον κυνηγεττίσειν αύτίκα. 6νπερ

ηδ\] γεγονότων, οί τβ Ποριπηϊανοι εΐ <\ηχ δεαχιιιηΙυΓ ίη οαρ. 82. Ιάβνα Ίγτ-

ννΐιϊΐΐυδ Ιίο. IV, οαρ. η ι , ίη ίΐΐίδ, είρεσία δε ές έπίδειζιν χρώρνοι, νβΓβ οοιτε-

χίΐ ές έπειζιν. Ναΐΐαδ ιοί έπιδείζεως Ιοουδ. Μβηι Αη^Ιαδ Ιίο. V, οαρ. 83

ρΓΟρβ Πη., νβΓΟα άπαντα (ωθείς, ευθύς ές Σικελίαν επλει, ίΐα ΓβάίηΙβ§Γαηάα

οεηβηίΐ , άπαντα μάθεις έκ χειρών, εύθυς κ. τ. λ. Ε]ιΐ5<]επι Ηογι οαρ. 1 32 δοη\νεΪ£-

ΙίΒεηδβΓϋδ ίη ηίδ, ληστευορ'νης δέ της τε 'Ρώμοος αύτης και της Σικελίας περι-

φανώς , ρΓοροδυίΐ και της Ιταλίας , ίη <]ϋθ ηια§ηα νβΓΐ δρβοίβδ βδΐ.

ΡαιίΙιϊαιτη Ηΐ$ΙθΓΪαηι ηοδ αη ηαο βάίΐίοηβ ρΓΟΓβυβ βχοΐιΐδίδδο ρΓΟΟα-

1)ΐιηΐ ροπίί οπιηβδ. δοά «ί (]υί βιιηΐ ηνιϊ ηβ^ΐβοΐίοηίδ ηοδ ίηδίηιυΐεηΐ,



νίί) ΡΒΛΪΕΆΤΙΟ.

1β£»ηΙ φΐα; 8οΗ\νεί§[Η3Εα8βΓΐΐ8 δοπρβίΐ οΐβ οβηίοηβ ίδΙο βχ ΡΙυΙαΓοΗί βοπ-

ρΐίδ 8υρβΓ8ΐίΐί1)ϋ8 ιηίδβΓβ οοηδβΓοίη&Ιο.

Ιη Ιικίϊοβ ΙιΐδΙοποο βΐ ξβοξταρίύοο ιηυΐΐα ηϊιηίβ 1>ΓβνίΐβΓ ίηϋίοανβΓβΙ

δοΗννβί^ΗδευδθΓοβ , υΐ ρΓ8636Γΐΐπι ίη Ιιοππηίΐηΐδ Ιοοϊβνβ Ίάβνα ηοοιεη

ΗεώβηΐΐΒιΐδ απ&ίςιηΐδ Γθγο ΗβΒΓΘΓβδ άβ φΐο ροΐίδδίπιυπι ηαιτβΓβΙ Αρρίβ-

ηιΐ8. Νοδ βάάίίβηίΘηΐίδ βίΤβοίπιαδ αϊ οθγΙιογ ]»ιη βχ βο γογιιπϊ α δοπ-

ρΙΟΓβ ωβπιοπιίαπιιη ηοΐίΐί» ρβΐϊ ροδδΐΐ.



ΑΠΠΙΑΝΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ.

Την 'Ρωμαϊκήν ίστορίαν αρχόμενος συγγράφειν,

άναγχαΐον ήγησάμην προτάξαι τους ίίρους δ'σων έθνων

άρχουσι 'Ρωμαΐοι. ΕισΙ δέ οΐδε· έν μέν τφ Ωκεανοί,

Βρεττανών του πλείονος μέρους· δια δέ των Ηρακλείων

στηλών ές τηνδε τήν θάλασσαν έσπλέοντί τε, και έπί

τας αύτας στηλας περιπλέοντι, νήσων άρχουσι πασών,

και ηπείρων δσαι καθηκουσιν ΙπΊ την θάλασσαν. Ων

εϊσιν, έν δεξιά, πρώτοι Μαυρουσίων ίσοι περί την θά

λασσαν, ίσα τε άλλα Λιβύων Ιθνη μέχρι Καρχηδόνος·

και τούτοιν ΰπερθε Νομάδες, ους 'Ρωμαΐοι καλοϋσι

Νουμίδας , καϊ την χώραν Νουμιδίαν · έτεροι δέ Λίβυες,

άσοι περιοικόϋσι τας Σύρτεις, μέχρι Κυρήνης· Κυρήνη

τε αυτή, καΐ Μαρμαρίδαι, και ΆμμωνΜ», καΐ οί την

Μαρείαν λίμνην κατοικοϋσι. Καϊ ή μεγάλη πόλις, ήν

Αλέξανδρος έΌηκε πρί) Αιγύπτου· Αίγυπτος τε αυτή

μέχρι Αίθιόπιον των έωων, άνα τδν Νεϊλον πλέοντι, καί

μέχρι Πηλουσίου, δια θαλάσσης.

II. Έπιστρέφοντι δε τον πλουν, καίπεριιόντι, Συρία

τε ή Παλαιστίνη , και υπέρ αυτήν μοίρα Αράβων έχό-

μενοι δέ των Παλαιστίνών Φοίνικες , έπι τ5) θαλάσση·

και Φοινίκων ύπερθεν, ή* τε Κοίλη Συρία , καϊ μέχρι

επί ποταμδν Εύφράτην άπδ θαλάσσης άνω· Παλμυρη-

νοί τε , καί ή Παλμυρηνών ψάμμος επ' αΰτδν Εύφρά-

την καθήκουσα· Κίλικές τε Σύρων έχόμενοι, και Καπ-

παδόκαι Κιλίκων δμοροι, και μέρος Αρμενίων, ους

καλοΰσιν Αρμενίαν Βραχυτέραν παρά τε τον Ευξεινον

Πόντον άλλα, ίσα Ποντικά, 'Ρωμαίων ΰπήκοα γένη.

Σύροι μέν δή και Κίλικες ές τηνδε τήν θάλασσαν άφο-

ρώσιν Αρμένιοι δέ καί Καππαδόκαι ές τε τα Ποντικά

γένη καθη'κουσι, καί άνα τήν μεσόγαιον έπϊ τήν

καλουμένην Αρμενίαν Μείζονα, ής "Ρωμαίοι ουκ άρ

χουσι μέν Ις φόρου κομιδήν, αυτοί δέ αύτοϊς άποοεικνύ-

ουσι τους βασιλέας. Απο δε Καππαδοκών καί Κιλί-

κων Ις τήν Ίωνίαν καταβαίνοντι, έ'στιν ή μεγάλη χερ-

δόννησος, ήν 8 τε Πόντος δ Εύξεινος καί ή Προποντίς

καί δ Ελλήσποντος έπϊ δεξιά, και τδ Αϊγαϊον εκ δέ

λαιας τδ Παμφύλιον ή Αίγύπτιον πέλαγος· (λέγεται

γαρ άμφω) ποιεΤ χερ'^οννησον. Καί είσιν αύτης οί μέν

ές τδ Λίγύπτιον πέ),αγος άφορώντες, Πάμφυλοί τε,

και Αύκιοι, καί μετ' αύτοΰς Καρία, μέχρι Ίυ>νίας· οί

δ" έπϊ τδν Ευξεινον καί τήν Προποντίοα και τδν Έλ-

λήσποντον, Γαλάται τε καί Βιθυνοί, και Μυσοί, καί

Φρύγες· εν δέ μεσογαίο), Πισίδαι τε και Λυδοί. Το-

ΑΡΡΙΑΝί'8.

ΑΡΡΙΛΝ]

ΑΕΕΧΑΝΌΚΙΝΙ

ΚΟΜΑΝΑΚΙΜ ΗΙδΤΟΚΙΑΚυΜ

ρκλϊγατιο.

Ρορυΐί Κοπίΐηί γ?5 ββ$1α8 ρβΓβεπρΙηηιβ , ηεεε383ΐ·ίυιη

άαχί Βαββ ρπηιαπι Ιιτψεπί ρβΓ 8ΐη§υΐ35 ρΓονϊηείβ» Βυηπιια-

Ιίιη ί1β5θΗ1)€Γβ. Ηί αυΐεηι βίο ΙιαΙχΊΐΙ. Ιη Οεεαηο, Βπ-

(3ηηίε3π>υι ςεηΐϊυιη πι^οπίώ ρϋΓΐβπι εοηΐίηεηΐ. Ιηϋβ ρ<τ

Ηβιχυίβυιυ ΓΓεΙυηο ίη ηΐ3Γ6 Μιχίίίοπβηευπι ίηΐιβηΐί , οηαηεβ-

ςυε ε]ϋ8 0Γ88 ύισχναάτα 1β£βηΙί , (]ΐιί<1ςυκ1 ίη&υΐΐηιπι π·-

£Ϊοηυπινε πιαπΙίπιΒΓυΓη ίη εοηβρβείαπι νεηίΐ, Βοαιαηί ]ιιιϊ8

εβηΒβΙατ. Ηαταιη ςεηΐίυηι ρπηιϊ , 3<1 ΑβχΙβηηι , βυηΙΜαοη ,

αυβ ιηατβ βεεοίηηΐ : άάούα ΑΤΗ αΐϋ ΟΐΓΐύΐ^ϊηεηι υβφιο.

8\ιρ6Γ 1)0$ 8ΐιηΙ Νοιίιαίΐοδ, <]ΐΐ08 Ι,αΙίηί Νυιηί<ΐ38, ίρβαηιςυε

Γββίοηβπι ΝϋπιΜίβηι, νοεβηΐ. δεςυυηΐυτ ΓεΙίψιί ΕίΙ))·68,

ββευηάυιη υΐΓβπιςπε 8)τΙίιη &ά Ονι οηαίοαπι ηβφιε ρβτΙΙηεη-

Ιββ : (υη 0}τρη3ίο3 ϊρβα, ΜϊγπιιιγΜχ , Αηιιηοηϋςυε, ε(

(]υί(1ςϋί(1 ροραΙοΓυηι άΓ03 ΜαΓεοΙεηι Ιαευαι ηίΐοί(3(. λά

1ι»30 ηι»§ιια ϊΐΐα ιΐΓΐιβ ίη /ΕβνρΙϊ εοηϋηϊο, ΑΐβχαηιΐΓί οοικϋ-

ΙΟΓίβ ηοιηεη ΓβΓβΓβηυ : ίρϊηηυο ^Εβ^ρΙυβ, ραίβηβ αάνεΓβο

Κϋο ηανί{·ηηΙίΙ)ΐΐ8 υβςυε αά ^£[ηίορβ8 ΟΓίεηΙαΙοβ , ρβΓ ηιαΓε

νβΓΟ η8(]ηε Ρείηβίηηι.

II. Ηίηε αίΓβιι Οεχο ίη ογ& οεευιτίΐ ΡαΙίΐ'βΙία». ςυχ δνΓίχ

ραΓ8 ΙΐΐοεΙητ; βαρΓ» ςυαηι ροιίίο ςυθΒ(Ι<ηη Αγϊοϊχ ββΐ. Αά

πΐ3Γ6 Ρ3ΐ3»(ίηο8 οοηΐίπ^ιιπί ΡΙιοβηίοεβ ; βυρβΓ ςυοβ δνΓΪ» ε8( ,

εηηι 68 ςαεβ ΟαΙβ τεί 0&τ& ϋίείΙϋΓ, (υηι Γεϋηιια 8ΐΐΓ8υηι 3

ηΐ3Γΐ 8(1 ΕυρΙη-βΙεαι υβηυβ (Ιυηιεη ροΓΓοείΒ, Ρ3ΐηι>τεηεςυε

8Γεηϊ8 είηεΐ3 , ε( ίρ83 αά ΕυρηΓαΙεηι ρβΓίϊηεηβ. ^απ1 5}γο·

Γηπι εοηϋηεβ Οίΐίεεβ; 1ιο$(|υε αΙϋη§βη(β8 Οβρρβάοεεβ; εΐ

Αηηεηϊαΐ ρ3Γ8 63 ςαβηι ΜίηοΓεηι ΛΓηιβηίβπι ηοπιίηβηΐ ; Ιυιη

φΐαβ ΡοηΙαηι Ευχίηοιτι βοεοΐαηΐ ςεηΐεβ, ςη<Β αηο ηοηιίηε

ΡοηΙίοΐο νο€3ηΙιΐΓ, οπιηββ Βοηι&ηο ρβτβηΐ ίιηρεηο. Εχ ηίβ

δνπ 3ε Οϋίββι.ΝοβΙηιηι ηοε ηκιτε βρεείβηΐ : Απηβηϋ τβπι

βίςυε Οβρρβάοεεβ ρίΓΐίπι Ροηίίείβ η3(ίοηίου8 βαηΐ ΙίηίΙίιηί,

ρ3Γϋηα ρβΓ ίηΙεηθΓ3 Γεςίοηίβ Μ3]θΓεπ>, ςυαι νοηΙατ, Αηιιε-

ηίβηι 3(1ίη§αη(; ι\ηχ ϊρ8β ςαύΐεπι ηυ1ΐ3 Κοιηβηί» Ιτίηυίβ

ρεηάεΐ, ββό βχ εοΓυηι 3ΐιε1οη(3ΐε τε^εβ βεείρϋ. Εχ Οβρ-

ρ3(1οεί3 βΐ Οίΐίείβ Ιοηίβπι τεΓβηβ άεβεεηάβηΐί οεευΓπΙ ηιβ-

@ηβ ϋΐ3 Ρεηίηβυΐβ , ςηβπι 3 άεχίβπ) ΙαΙεΓε ΡοηΙηι Ευχίηοβ

ευηι ΡΓοροηΙίάε, Ηεΐίεβροηΐο, ηα&Ηςηβ Μφ», & Ι*νο βυΐβιη

Ρ3πιρΙΐ5]ίϋ[ΐ) ΙΠ3Γ0, 3ΐιΙ /ϋ^νρΐίιιιη (υίΓοςυβ βηίηι ηοηιίηβ

βρρείΐβίατ), (*αΙ ρεηίηβυίβηι. ΙΙυ]ιΐ8 ίηοοίίκ, 3(1 ^£§>ρ(ίυιη

ρεΐ3£ϋ8 νεΓβί, Ρ3ηιρΙΐ)Ίϋ βαιιΐ ε( Εγεϋ , 30 ροβΐ ηο« Οαηβ

υδςϋβίοηίβηι : οαΗβπ Ειιχίηυπι, ΡΓΟροηΙίιΙεπι, ΗεΙΙββροηΙυπι-

φΜ 8ρεε(3η(, β3ΐ3(χ, ΒίΙ Ιι^τηί, Μ)'&ί, ΡΙιγ>ββί : πιεώίειταηεα

ι
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σαϋτα ίθνη τήν χε|5£όννησον οϊκοΰσι , κα\ πάντων ίρ-

χουσι 'Ροιμαΐοι.

III. Περάσαντες δέ, χαΐ έτε'ρων Ιθνών άρχουσιν

άμφ\ τον Πόντον, καΐ Μυσών των Ιν Εϋρώπη, κα\

θρακών ίσοι περί τον Εύξεινον. Απδ δέ Ιωνίας,

κόλπος έ*στι θαλάσσης 6 Αϊγαΐος, καΐ έτερος Ιονίου

θαλάσσης, χα'ι δ Σικελικός πορθμδς, καΐ ή Τυδδηνή

θάλασσα μέχρι των Ηρακλείων στηλών. Τοϋτο μήκος

έστιν άπ' Ιωνίας Ιπ\ τον Ώχεανόν. ΚαΙ έν τωδε αυ

τω παράπλω 'Ρωμαίων ίιπηχοα τοσαΰτα· ή τε Έλλας

πάσα, καΐ Θεσσαλία, κα\ Μακεδόνες, και §σα πρόσοιχα

άλλα θραχων καΐ Ιλλυριών χαΐ Παιάνων έθνη· αυτή

τε Ιταλία, μακροτάτη δή πάντων εθνών ούσα, κα\

άπδ τοϋ Ιονίου παρήχουσα επ\ πλείστον της Τυρρηνι

κής θαλάσσης μέχρι Κελτών, ους αυτοί Γαλάτας προσ-

αγορεύουσι · κα\ Κελτών ίσα έθνη τα μέν Ις τήνδε την

θάλασσαν, τα δέ ές τον βόρειον ώχεανον άφορ3, τα δέ

παρά 'Ρηνον ποταμδν ωχηται· Ιβηρία τε πασα καΐ

Κελτίβηρες, έπΐ τον ίσπε'ριον κα\ βόρειον ώκεανδν κα\

τας Ηρακλείους στήλας τελευτώντες. Κα\ τούτων

πε'ρι, καΐ έφ' ίχάστου, δηλώσω τα άκριβε'στατα , δ'ταν

ές έχαστον έθνος ή γραφή περιίη. Νϋν δέ, ίσον δροις

μεγάλοις την αρχήν περιλαβεϊν, κατα μεν θάλασσαν,

είρηται.

IV. Κατα δε γην περιοδεύοντι , μόϊρά τε Μαυρου-

σίων αν είη , των παρ' Αίθίοψι τοις περ\ Ισπέραν κα\

εϊ τι θερμότερον ή θηριώδες άλλο Λιβύης, μέχρι Αιθιό

πων των ίώων' ταϋτα μέν Λιβύης 'Ρωμαίοις δροι.

Της δέ Ασίας, ποταμός τε Ευφράτης, κα\ το Καύκασον

ίρος, κα\ ή Αρμενίας της Μείζονος αρχή, καΐ Κόλχοι

παρί τήν Εύξεινον θάλασσαν ώκημενοι, καΐ τα λοιπά

τοϋδε τοϋ πελάγους. Έν δέ τή Ευρώπη ποταμοί δύο,

'Ρήνός τε καΐ Ίστρος, μάλιστα τήν 'Ρωμαίων άρχήν

δρίζουσι, κα\ τούτων 'Ρήνος μέν £ς τον βόρειον ώχεα

νον, Ίστρος δέ ές τον Εύξεινον Πόντον χαταδιδοϊ. Πε

ράσαντες δέ πη καΐ τούσδε, Κελτών των υπέρ 'Ρηνον

άρχουσιν ένίων, χα\ Γετών, τών υπέρ Ίστρον, ους

Λαχους καλοϋσιν. "Οροι μέν ούτοι κατ' ήπειρον, ώς

εγγύτατα έλθεΐν τοϋ άχριβοϋς.

V. Νήσοι δέ πασαι, δσαι της έντδς θαλάσσης είσίν

αΐ τε Κυκλάδες, ή Σποράδες, ή Ίάδες, ή Έχινάδες, ή

Τυ(5£ηνίδες, ή Γυμνησίαι, ή δ*σας άλλας δνομάζουσιν

έτέρως, περί τε Λιβύην, κα\ το Ίόνιον, ή Αϊγύπτιον, ή

Μυρτώον, ή Σικελιχον, ή όσα άλλα τησδ* της θαλάσ

σης δνόματα· δσαι τε έξαιρέτως ΰπδ τών Ελλήνων

ονομάζονται μεγάλαι νήσοι, Κύπρος τε και Κρήτη

χα\ 'Ρόδος καΐ Λε'σβος χα\ Εύβοια καΐ Σικελία καΐ

Σαρδώ καΐ Κύρνος, κα\ εϊ τις άλλη μιχροτε'ρα τε χα\

μείζων άπαντα ταϋτ' έστί 'Ρωμαίοις ΰπη'κοα. ΚαΙ

τον βόρειον ώκεανον ές τήν Βρεττανίδα νησον περάσαν

τες, ήπείρου μεγάλης μείζονα, τδ κράτιστον αύτης

ίχουσιν υπέρ ήμισυ, ουδέν της άλλης δεόμενοι· οΰ γαρ

εύφορος αύτοΐς έστιν ουδ' ήν έχουσι.

VI. Τούτων τοσούτων και τηλικούτοιν έθνών όντων

ε]υ8 ΙεοεαΙ Ινιΐί εϊ Ρί*Μη?. Τυΐ βεηΐεβ Ιι,υιο ρβηΐηβυίοιη

ΙιβΙιίΙβηΙ, οπιηεβ Κοηιοηοπιηι 8υ1)]εεΐ8β ίαιρεπο.

III. 8ι·(1 εϊ Ιι-»ιι.·ί Ευχίουπι ΡοηΙυπι ρι-ονίηοίοδ Ιιοΐιβηΐ

Μ>$ίαηι ΕιίΓορίΒΒπι 30 ΤΙιι·αοί3ΐτι , ροηΐο εοαίί^η&β. Αϊ) 1οηί3

νεΓΟ ,-ϋιΐΊΐ-. βίηυδ ϊηείρϊΐ; ίηάε βΙΙει· ΑάηαΙίουδ ; ροδί ςυειη

ε$1 ΓινΙιπη δίϋυΐυπι; ε( ίικίε Τυπ Ιιγπιιιιι ηιηιν, υ»ςυε εοΐιι-

ιιιηίκ ΗεΓευΙεα». ΑΙςυε Ιιλό ε$1 Ιοη^Κυάο αΐι Ιοηία 3(1 Οο·»·

ιηιιη υ$ςιιε. Ιη ςυίΙ>ιι$ οη$ Ιι,ί.· βυη( Ηοηαϊηα' ρΓονίηείχ :

0™εϊααηίνεΓ83, ΤΙιεϋβϊΙίϊ, ΜαεεάΌηίΐ, Ιυπι ΓιιιίΙίηι.ι ΓΙιγ;ι

ι··»· Γείίςυ», εϊ ΙΙΙνηευπι »ε Ραηηοηίχ. δεςυίΙυΓ ϊρ$3 1(3-

Ιία, ία 1οη§Ηυ(1ίηεπι ηιαχϊηΐΰ ροιτεεία οι αο Λιίπηίίι-ο βίηιι

;ι<· Ιοηίο ιηηι-ϊ Μ'οιικίπιη ΙοΙυηι ΓεΓε Ταβευπι ρε1<ιςυ8 α(1 Γ,λΙ-

Ιίηιιι υβηυε ρεΓςεηβ. Ηίαε ΟεΗίεα ε$( (Οΐΐΐίαηι Κοιηαηί 3ρ-

ρείΐαηΐ), ι ιιηι τατίίβ, €)αϊ εΐπι ίηεοΐιιηΐ, ρορυΐίβ; «ιυοΓυιη

&Ιϋ ΝοΑίΓυιη ηΐ3Γε βρεείβηΐ, 3ΐίί βερίεηΐιίοηαΐεηι οεεβουηι ;

ρ3Γ3 βεευηϋυπι Οαιηεη ΚΙιεηυηι Π3ΐ>ίΐ3ΐ. Ηί$ υοίνεΓΜ

(Ιεοίφΐε βιχειίίΐ Ηίερβώβ (1οεπ3 Οιιεεί5 άίε(3 ε( Οεΐϋοε-

γϊ3) , β(1 8ερ(βηΐΓίοη3ΐεηι οεείάεοΐβίβιηφίε οοβαηαηι εϊ εοΐιι-

ιιιη<ΐ8 υ»ςυε ΗεΓευΙε38 ρβι ΐϊηρηκ. Αε <1β βϊο^υΐϊβ (ιαπιιιι Γβ-

(; ίοηιι π) άίεεΙιΐΓ βυΜϊΙίυ», υιιΐ η3ΐτ3(ίοηί8 οπίο λΛ οηπιπι

ηυαβςιιε Π08 «ΙιίΙ υ\ρι ί I ; ηυηε εΓ388Ϊ0ΓΪ (] ιι,κΐηηι ι!ι·Ι ίηβ.ιΐ ίοηο

Ιικε άε υπίτεΓ8Ϊ ίπιρεπί η)3η(ίπιί8 Ιίηίΐηυ άίεΐ3 βυηίο.

IV. ΤεΓΓεβίΓΪ υριό ίϋηεΓε ε]υ8ΐ!ειη ίιηροι-ϋ Ιίηιίΐοί Ια-

8ΐΓ3η(ί, οεειίΓΓίΙ ρπηιαηι ρ3Γ8 Μαυιίι.ιιιί;ι·, 3ΐ1ίη§ειΐ8 οεεί-

άβη(3ΐειη ^£(Ιιίορί3Π) , (υη α Π; ι ■ ρΓορ(εΓ ηίπιίυηι 828ΐυοι 3υ1

ηοχί38 1>ε£(ϊ38 ίηευΙ(ίθΓε3 Γεςίοηεβ Αίτίεχ, αά οηεη(3ΐεβ

υβςυε /ΕΟιίορββ. ΚΙ Ιιί ηυίιίεηι ία Λ Γι κ:;ι $υη( Κοηιαικιπιηι

ίρι ηιίηί. Ια Αβί3 τεΓβ Πυηιεα ΕιιρΙΐΓ3(ε8, ηιοηβ 03ΐΐΓ38ΐ]8 ,

ΑΓαιεαίχ ηΐ3]θΓί8 ιχ'μηιιι» , ϋοΐοΐιίβςυε &ά Ροαίυπι Ευχίηιιαι

ρειΊίαεαβ, ευηι τείίςαβ ογ3 βεεαηάυπι ευιαιίβπ) Ροηΐιιιη

ροΓΓεεΙβ. Ιο ΕαΓορ3 άεηίςυε ϋυο αΐ3χίαιε Πυνίί Βοηιβηυπι

Ιιαρεπιιαι είβυάυοΐ, Καεαιΐ8 βίςυβ ΟβααΙιίυβ : ςυοΓυια ϊΐΐβ

ία βερίεοίηοηβίεια οεβαηυαι, ηίε ίπ Εαχίηυαι ΡοηΙιιηι

ενοΙνίΙυΓ. Λΐίπιϋί (βαιεο υ1ΐΓ3 Ιιοβ ςυοςαε 3πιαεβ , εϊ Οεΐ-

Ιί8 (Γ308 Κηεαυπ) ηοαουΐΐίβ ίαιρεΓβαΙ, ει Οε(ί8 (Γ308 Π;ι-

ηυϋϊυπα , ςιιοβ ίρ8ί ϋβευβ νοε3α(. Ηί 8υηΙ β ρβιΊε εοηΐί-

αεηΐίβ (εΓαιίαί, ςυ3αι ρΓΟχίαιε ΓιεΓί ροΐιιίΐ 3(1 τεΓυηι άε-

κτίρϋ.

V. ]Άνα ία.ιηΙί£ ηαοςυε, ςυοίςυοΐ ία ΜεάΊΐεπβαεο 8αο(

ιαϊΗ, 0γεΐ3(1ε8, 8ροΓ3(Ιε8, Ιοοίείβ, ΕεΙιίηβάεβ, Τυ8εα>,

Βα1ε3Γ68, βευ ςιιοευαιςιιε ηΐίο αοηιίηε ίαΕυΙίβ νεί λΛ ΑΓγϊ-

εβηι, τεί ία Ιοοίο αΐ3τί, τεί Ιη ^ΕβνρΙίο νεί ία Μ)ΤΙοο, 3ΐιΙ

δίευΐο, αιι ι ίη ηυβευαιςιιε άεαιυια ρ,ιιΐο Νο81γϊ ιηϊΐίχ 8Ϊ(<ε

5ΐιιιΐ ; (υηα ϊΐΐβρ , φΐαβ ΟΓίεεί ρεΓ εαιίηεαίίβια πι;ι]οιολ Ιαβυ-

138 νοε3θ(, Ονρηΐ8, (Ίνΐ3, I! Ιιοιΐ ικ, 1ε8ΐ>υ8, ΕπΙηι-λ, 8ί-

εί1Ϊ3, Χαηΐίηί», ΟοΓβΐε», εϊ 8Ϊ ςυ3 081 »1ία πιη]ογ ηιίαοΓΤβ :

ιιαίνεΓ8κ Κοαιααοηιαι ρο(εβ(3(ί 8υο]εε(β; 8υη(. Ιη ββρίεη-

(Γίοαβίί εΐίβηι οεεβηο , ΐΓ8α8ροΓ(3ΐί8 ίη ΒΓί(3ηηί3Π) εορίίϊ ,

ίιι*ιι ],ι πι ί 1ΐ3ΐΐ) , ςυ8β Π)3£η3 ηυοςαε εοηΐίηεηΐί ΐ'εξίοηε ΠΆ}0Τ

εβί , οεευρ3Γΐιη( ρΐιιβ ςυβηι ιΐί ηί η1 ϊηηι , ε( ςυί(1εηι ιαείίοΓειη

ε]αβ ρ3γΙοβι ; άε τείίςαβ ρβΓυηι 8θΙ1ίείΙί , ςυαηςΙο ηε ί(1 ςιιί-

(Ιεπι, ηυοά ·1ο ε& οεεηρβηΐ, βάΌκχΙιιαι ίΐΐίβ Γι ικ Ιιιομιπι 68(.

VI. Εχ Ιιίβ Ιο( ηο (ααΐίβ βεοΐίϋϋβ, ΠοΙίοη) ίρίβηι ιαοςηο
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το μέγεθος, Ίταλίαν μέν αυτήν έπιμόχθως τε χα\ μόλις

έν πεντακόσιοι; έτεσι κατειργάσαντο βεβαίως. Καί

τούτων τα ήμίσεα βασιλεϋσιν έχρώντο, τα δέ λοιπά

τους βασιλέας έχβαλόντες , και έπομόσαντες ουκ άνέξε-

σθαι βασιλέων, αριστοκρατία τε Ιχρήσαντο άπδ τούδε,

κα\ προστάταις άρχουσιν ετησίοις. Διακοσίοις δέ μά

λιστα έξης, Ιπ\ τοις πεντακοσίοις , επί μέγα ηλθεν ή

άρχή , καί ξενικής τε δυνάμεως Ικράτησαν απείρου ,

καί τα πλείστα των εθνών τότε δπηγάγοντο. Γάϊός τε

Καίσαρ υπέρ τους τότε δυναστεύσας, καί την ήγεμο-

νίαν κρατυνάμενός τε καί διαθεμένος ές φυλακήν άσφαλη,

τδ μέν σχήμα της πολιτείας καΐ τδ όνομα έφύλαξε,

μόναρ^ον δ' έαυτδν έ-έστησε πασι. Καί έστιν ήδε ή

άρ/ή μέ)?ρι νυν ΰφ' Ιν\ άρ^οντι, ους βασιλε'ας μέν ού

λέγουσιν, ώς εγώ νομίζω, τδν δρκον αίδούμενοι τον

πάλαι· αυτοκράτορας δέ δνομάζουσιν, 8 καί των πρόσ

καιρων στρατηγών όνομα ^ν· εϊσί δέ εργω τα πάντα

βασιλείς.

VII. Καί έΌτι καί τοΐσδε τόϊς αύτοκράτορσιν, ές τδν

παρόντα χρόνον, έγγυτάτω διακοσίων έτών άλλων έν

οΤς ή* τε πόλις μάλιστα κατεκοσμήθη, καί ή πρόσοδος

έπιπλεϊστον ηύξήθη , καί πάντα έν είρήνη μακρά καΐ

ευσταθεί προηλθεν ές εΰδαιμονίαν άσφαλη. Καί τινα

και τοις προτέροις έθνεσιν ο?δε οί αυτοκράτορες είς την

ήγεμονίαν προσέλαβον, και άφιστάμενα άλλα έκρατύ-

ναντο· ίλως τε, δι' εύβουλίαν, τα κράτιστα γης

κα\ θαλάσσης έχοντες, αίξειν έθέλουσι μάλλον, ή την

άρ/ήν ές άπειρον έκφέρειν έπί βάρβαρα έθνη πενιχρά

καί άκερδη. Ων εγώ τινας εΤδον έν 'Ρώμη πρεσβευο-

μενους τε καί δίδοντας εαυτούς ύπηκόους εΤναι , και ού

δεξάμενον βασιλέα άνδρας ούδέν αύτώ χρησίμους έσο-

μένους. "Εθνεσίτε άλλοις, άπείροις τδ πλήθος, αυτοί

διδόασι τους βασιλέας, ούδέν αυτών ές την αρχήν δεό-

μενοι· και των υπηκόων ένίοις προσαναλίσκουσιν, αί

δούμενοι καίπερ έπιζημίους όντας άποθέσθαι. Την τε

άρχήν έν κύκλω περικάθηνται μεγάλοις στρατοπέδοις,

και φυλάσσουσι τήν τοσήνδε γην και θάλασσαν ώσπερ

χωρίον.

VIII. Άρ/ή τε ουδεμία προηλθέ πω μέχρι νΰν ές

τοσούτο μεγέθους καί χρόνου. Ουτε γάρ τα Ελλή

νων, εϊ τις δμοϋ τα Αθηναίων καί Λακεδαιμονίων καί

Θηβαίων, δυναστευσάντων παρα μέρος, άπδ της Δα

ρείου στρατείας, δΌεν αύτοϊς έστιν έλλαμπρύνεσθαι

μάλιστα, ές τήν Φιλίππου του Άμύντου της Ελλάδος

ήγεμονίαν, συναγάγοι, πολλά αν Ιτι (ρανείη. 0? τε

άγωνες αύτοϊς έγένοντο ουκ έπί άρχής περικτήσει μάλ

λον, ή1 φιλοτιμία πρδς άλλήλους- καί οί λαμπρότατοι

περί της αυτών έλευθερίας πρδς άρχ&ς άλλας έπιού-

σας. Οί δέ τίνες αυτών, ές Σικελίαν πλεύσαντες έπί

άρ/ής έτέρας έλπίδι, προσέπταισαν ή εϊ τις ές τήν

Άσίαν διήλθε, μικρά καί ίδε δράσας, εύθυς έπανηει.

"Ολως τε ή Ελληνική δύναμις , καίπερ έκθύμως υπέρ

ήγεμονίας άγωνισαμένων , ού προηλθεν υπέρ τήν

Ελλάδα βεβαίως· άλλα δεινοί μέν έγένοντο, άδού-

ΙαηοΓβ, βε νίχ ίη(Γ3 συίηξεηΐβδίπΐϋηι βηηαπι, ροηίοιηυ-

βπιηΐ. Οιι,ι'υδ (βπιροη'δ άίηικίίιιιη νίχΟΓυηΙ 8υ1) Ββ§ί1)ΐΐ9;

άβίη Ηΐ8 βχρυΐ5Ϊ8 , ίιΐΓβ^Γβηάο οοδίποΐί ηοηιίηοπι Γεχβηι ββ

ρβδδαΐΌβ, ρβΓ ορΙίαΐ3ΐβ8 ΓΕίτιρυΜ. 3(1ιηίηίβΐΓ&ΓυηΙ , εϊ ρεΓ

ΜββίδίΓβΙϋβ βηηυοδ. ΟεΙβπιηι ίηΐΓβ ύυοεηίοδ ροΙίδδΪΓηυηι

βηηοβ , α,υί ββεαίί βιιηΐ ίΙΙοδ ηυίη§βηΙοδ , ρ1υηηΐ3 ίηοΓβηιεηΙβ

εερίΐ Βοπΐ3ηοΓϋΐη ίηιρβπιιπ) ; ωηι ρεΓ ίά (βηιροπδ ερ3ΐίυπι

ίηΒηίΐ38 εχΙεΓ3πιπ> ςεοϋυπι οορΐ38 ρΓοβίΓβνεΓυηΙ, ρΐαη-

ηιβίςϋθ ρΓονίηοίαβ ίη 8υ3πι Γοάε§επιηΙ ροίεβίηΐεπι. ΡοβΙ

Ιι«εε Ο. Οίθ53Γ, ϊηΙβΓ «.-ηυβίββ ειιοδ ρΓίηοίραΙυηι ουίίηεηβ ,

εοηΩπηαίο ίΓηρεήο, εϊ ΓβΙ)υ3 0ΐιιηί1>υ8 Άάΰττα&τα ο]ιΐδ ευβίβ·

άί&πι οτάϊη&ϋβ Γοπηβηι φίΜβηι 80 ηοηαβα ΓβίραΙιϋΟΒΒ ΓβΙί-

ηαίΐ; 8ϋ)ί 3ΐι1ειιι βυιηπιυηι ίη υηίνβΓβ08 ίηιρεπϋηι υ8ϋΓρ3

τίΐ. ΑΙςιιβ 3(1 Ιιιιηε ιϋεηι δυιιιηια ίηιρεηί ίη υηίϋδ ροΐβ-

8ΐ3ΐβ 881 :ςυο8(ΐιιί(1επιηοη Κε§β8 (ΙίοηηΙ,ΓεΙίβίοηεπι ορίηοΓ,

τενεπίί νβίβπβ ^υπ8]υΓ3ηι1ί; δεά ΙηιρεΓ3ΐ0Γε8 .ιρρείΐαηΐ,

ςικκΐ οΐίπι 1>ε11ί ιΐυουιη Άά (εηιρυδ εοηβΐίΐυΐοηιπι ώοπιοιι

8Γ31 : ηυ3η(]α3Πΐ ΓβνβΓ3 ςοβνίδ Γ3ΐίοηβ Κε£εδ δυηΐ.

VII. Ηοο Βεηηδ ΙηιρεΓ3ΐοι·ϋηι , ίη ρηΜβη(βπι ιϋεηι, ]βηι

ίίτε ρεΓ 3ϋθδ (ΙυεβηΙοβ 3ηηοβ ίπψβπυπι ΙβηεηΙ. ΙηΙτβ ψιοά

(εηιροΓίδ Β|ΐ;ιΙίιιηι ηιίηΓκΐε εχθΓη3ΐ3 ΙΙγΙμ ββ(, 80 ΓβάίΙαβ

ίηιρβΓίί ρΐυι ίηιυιη βυοίί , οπιηίβςηβ (ΙίυΙυΓη,τ εοηδίβηΐίβφΐε

ρ3θίβ ΙκηεΓιοίο ίη :ΐ3ΐ)ί1ειη Γβ1ίοίΐ3ΐβπ» ετεείβ. Ηί εηίηι

ΙηφβηΙοτββ τείεήϋυβ ρΓονίηοϋδ ηοη ηίηίΐ εΐίβηι 3ΐ1]βοβ-

ΓυηΙ, 3ΐί38ςιιε άεΓεειίοηεη πιοΐίβηΐββ εοηΐίηυβπιηΐ ίη ο(Β-

είο : ίη ιιηίνβΓδϋπι βυίειη , ηιιοηίβπι 1εη·3 ηΐ3Γίςυε ορ(ίηΐ3

ςηχηηε ηβΐιβηΐ ίη ροίεβίβΐβ , ββρίεηΐί εοηδίϋο ορβδ β8ηιη ,

ςυ33 ροδδΜεηΐ, ρΓθτ1ηεΐ8πιαι βυ?βΓβ οα&Ιαηι, ςαβιαίϊηιΐΐββ

ΐαιρβΓϋ ίη ίηβηίιαηι ρΓοΓβπβ &ά Ι)3Γΐ>3Γ3δ ββηΐεδ ίηορεδ ηο

ηίηίΐ Ιυεη άοπιίηίδ 3ΐΐ3ΐυΓ3δ. 0ιΐ3Γΐιηι εςο ηοηηυΙΙβηιηι

Ιε^βΙοδ νίάί ίη υΗ>επ) πιίδδοβ , ςυί 8β δηοδφΐε ρορυΙβΓβ»

Κοπιαηίί ιΙειΙεΓεηΙ ; παοδ ηβ ΓεοερίΙ ηαίάεηι ΙιηρβΓ3ΐ0Γ, ηυΙΙί

ςιιίρρβ ϋδυί 8ίΙ)ί ΓαΙακ». Αΐϋβ νβΓο Βεηΐίηυβ ίηηυηκπβ

ά&ηΐ Γβςβδ ; (|ϋ3δ ηΐΓΤιίΓυσι ίπορβπο Άάμ<χΓβ βηο , ηίΐιϋ ίρβο-

ηιηι ΓεΙβΓί. διιηΐ 3υ(«ηι ρΓονίηείχ , ίη ςυβδ, ςυυπι ρυιΐραΐ

ςυ3ηινί8 ρηπιπι υΐίΐβδ β^ίεβΓε , ρΐηβ εΐίβηι ίηδίιηιυηΐ , ςηβηι

ΙυεΗ εβρίιιηΐ. ΟβΙβπιηι είΓευηκηιβςυβ ίη ρΓΧδίάϋδ βαη(

αΐϋςηί εχβΓοίΙυβ, ςυί (3ηι ΙβΙε (6γγ3 ηιβΓίςυβ ρβίεηδ ίηιρε-

Γίϋΐη η8ο4 βεεαβ βίςηβ υηηηι 8ΐ!(]υοά ορρΜηηι ιοί οκΐβ)·

Ιυιη εαβΙοάΊηηΙ.

VIII. Νεηιιε νε>Ό 3η(ε η»ηε «τΐβίεπι ηΙΙιιηι υησιΐ3ΐη τεί

Ιβηι 3ΐηρ1υηι εχβΐίΐίΐ ίιηρεΓίηπι, νεί ΐ3Πΐ ^ίυΙηΓηυηι. Ν3πι

ηεηυε Γβδ ΟΓδοεοΓΗΠ, εΐβί ςυίδ ίηιΐε & ΟβΗί εχρειϋΐίοηε

εχοίβϋδ , υηάε ροΐίδδίιηυηι εΐβπίβΐίδ ίηίΐίυπι Ογκοι εερεΓυηΙ,

ιΐδφΐε 3(1 ΡΙιίΙίρρί Ασιγη(% βΐϋ ίη βηβα'· ίηιρβηηιη άεάι-

χεπί, 3(ηυε ΑΙΙιβηίεηδίυπι ε( ΙβεβάχηιοηίοΓαηι ΤΙιβοβηο·

Γυηιςηε ροΐεηΐίβηι , ρεΓ νίεε8 εηιίηεηΐίηι , ίη ηηηηι εοη^εδ-

ββπΐ, βίίβο ηιβ^ηίΓιεΛϊ νίίΐεΐηιηΐυι·. ΕΙεηίπι Ιιί ΪηΙβΓ 8β ςιιί-

ΰβηι, ηοη Ι3ηι ρΓοίεΓεηάί ίιηρβπί οβιιββ, ηιιβηι άβ (ϋ^ηίΐβίε

81 ρπηείρβίυ δΠΗΓυηι είνι(3(ηηι , εοηοβΓΐ3ΓϋηΙ ; εϊ ςυίηυβ ρη-

ίξηίβ ηιαχίηιο ΙηοΙ&πιβπιοΙ, εβδ ργο ρΓορπβ ΗοβΓίβΙβ , οοη(τ>

βχΐ8Γ08 Βε£88, Οΐ'βρείβηι 3Γηιί8 ίηνβίίβηΐββ, ρυ{;η3νεΓυη(.

Ουί νεΓΟ βχ ηίδ ίη δίεϋίβπ) , βρβ ροΐίυηάί βΐηβ ίηδυΐ» ίηιρε·

Ηο, Ιτ3η8Πΐί8βηιηΙ , βίβ πιβίε Γ88 ίΠβ εβείύίΐ ει ίη Αδίβπι βϊ-

φΐίδ ΐΓ3]εεί1, εΙί3Μ ηίε, ηοη ηίπιίδ Π)3{ηιΪ8 τεουδ βκδίίδ,

ηιοχ ΓενβΓδυβ βδί. Οπιηίηοςυβ ΟΓίβεοΓαπι ροΐεηΐίβ , ςΐ)3η-

(ηηινίδ 3οηΙβΓ ϊΐΐΐ ργο δυο ίπιρεπο ρυβηβνεηηΐ, βχΐΓβ Οιη?-

εί3ΐη ηίηίΐ (Ιγοπεβ (ϋϋοηυ βεςυίδίνίΐ : δβά ίη δυβ ςυίϋεηι

1ί1)βΓΐ3ΐβ 1υβη(ΐ3 , ίηνίείβςυε ΘΓ33θί3 φ>&χη αΊυΙίδδίιηβ ρηΐ
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λωτον αύτήν και άήττητον *βταβχ»ΐ* έπιπλεϊστον

άπδ δέ Φιλίππου τοΰ 'Αμύντου, χα\ Αλεξάνδρου τοΰ

Φιλίππου, και πάνυ μοι δοχοΰσι πραξαι χαχώς και

άναξίως αυτών.

IX. βΗ τε της Ασίας άρχή , έργων μέν πε'ρι καΐ

αρετής, ούδ' ές τα σμικρότατα των Εύρωπαίοιν παρα

βάλλεται, δι άσθένειαν και άτολμίαν τών εθνών κα\

τοΰτο δηλιόσει χαΐ ήδε ή γραφή προϊούσα. Όλίγαις γαρ

μάχαις 'Ρυιμαϊοι τοσούτων της Ασίας εθνών κατέσχον,

δσοιν έπικρατοΰσι, και ταΰτα Μακεδόνιον αϋτών υπερ-

μαχομενων τα δέ πολλά περϊ τήν Αιβύην καϊ τήν Εΰ-

ριόπην έξετρίφθησαν. Ασσυρίων τε αυ και Μήδων καΐ

Περσών, τριών τώνδε μεγίστων ήγεμονιών, εις Αλέξ-

ανδρον τον Φιλίππου, συντιθέμενων, ουτ' άν δ χρόνος

έφίκοιτο τών ενακοσίων ετών, δσα έστί 'Ρωμαίοις ές τον

παρόντα χρόνον. Τό τε με'γεθος της αρχής τής έχεί-

νων ουδέ ές ήμισυ νομίζο» τήσδε τής ήγεμονίας άπαν-

ταν τεκμαιρόμενος, δ'τι 'Ροιμαίοις, από τε δύσειυν κα\

τόΰ προς έσπέραν ωκεανού , Ιτά τδ Καύχασον ορός

και ποταμδν Εύφράτην, χαΐ ες Αιθίοπας τους άνω δι'

Αιγύπτου, καΐ δι' Αράβων έπΐ τον Ιώον ώκεανδν, ή

άρχή διεξέρχεται· κα\ δρος έστιν αύτοΐς δ ωκεανός αρ

χομένου τε καΐ δυομε'νου τοΰ Οεοϋ' θαλάσσης τε πάσης

ήγεμονεύουσι τής εντός οΰσης, και νήσων άπασών,

και έν τώ ώκεανώ βρεττανών. Μήδοις δέ καϊ Πέρ-

σαις , δτε πλείστη θάλασσα , ή δ Παμφύλιος κόλπος ην

και μία νήσος ή Κύπρος, ή τι που άλλο σμικρόν τής Ιω

νίας έν Οαλάσση, του τε Περσικού κόλπου (και γαρ

τοΰδε έκράτουν) πόσον τι καϊ τδ τούτου πέλαγος εστί.

Χ. Τα δέ δή Μακεδόνων, τα μέν προ Φιλίππου

τοΰ Αμύντου καϊ πάνυ σμικρά κα\ εστίν ων υπη-

κουσαν. Τα δέ αϋτοϋ Φιλίππου, πόνου μέν και τα

λαιπωρίας έγεμεν ού μεμπτής , άλλα και ταΰτα περί

τήν Ελλάδα κα\ τα πρόσχωρα μόνα ^ν. ΈπΙ δέ Αλε

ξάνδρου , μεγέθει τε καϊ πλήθει καϊ ευτυχία καϊ τα-

χυεργία διαλάμψασα ή άρχή , καϊ δλίγου δεϊν ες άπει

ρον καϊ άμίμητον έλθοΰσα, δια την βραχύτητβ τοΰ

χρόνου προσεοικεν αστραπή λαμπρά· ί[ς γε, καϊ διαλυ-

θείσης ές πολλας σατραπείας , έπιπλεϊστον έξέλαμπε τα

μέρη. Καϊ τοις έμοϊς βασιλεΰσι μόνοις ην στρατιά τε

πεζών μυριάδες είκοσι , καϊ μυριάδες Ιππέων τέσσαρες,

καϊ έλέφαντες πολεμισταϊ τριακόσιοι, και άρματα ές

μάχας δισχίλια, κα\ όπλα Ις διαδοχην μυριάσι τριά

κοντα· καϊ τάδε μέν αύτοϊς ην ές πεζομαχίαν* ές δέ ναυ

μαχίας, κοντωτα, και οσα σμιχρότερα άλλα, δισ-

χίλια· τριήρεις δέ άπδ ήμιολίας μέχρι πεντήρους,

πεντακόσιαι και χίλιαι· καϊ σκεύη τριηρετικα διπλότερα

τούτων, θαλαμηγά τε χρυσόπρυμνα και χρυσέμβολα ,

ές πολέμου πομπήν, οΐς αυτοί διαπλέοντες έπέβαινον

οί βασιλείς, δκτακόσια. Χρημάτων δ' έν τοΤς Οησαυ-^

ροϊς, τέσσαρες καϊ έβδομήκοντα μυριάδες ταλάντοιν

Αιγυπτίων. Ές γαρ δή τοσούτο παρασκευής τε καϊ

στρατιάς, έχ τών βασιλικών αναγραφών φαίνεται , προ-

αναγιόν τε και καταλιπών δ δεύτερος Αιγύπτου βασι-

βίαικία, εχίίηίβιιι άεηιοηβίΓανοΓβ νίι-ΐαΐεπι : βΐ ροδί ΡΙιιΊίρρυηι

Απιγη(33, Αΐβχϋκίπιπκριο Ρΐιίΐίρρί Ιίΐίιιπι, βϋηιοιίιιπι βΐώπι

ηιαίβ, βΐ «κΗ^ηε βΓβϊοο ηοηιίηε, Γββ βιι38 £ε8Μ8&ε ιηϋιί νί-

άεηΙυΓ.

IX. ^ιη ΑδίαΙίοα ίπιρβπΛ, Γββ ββδίω νίιΐυΐεπιςυε δί κρε·

ειεβ, ηε ουπι πιίηίιηίδ ςιιίάεηι εχ Ιιίδ, ςικε ΕϋΓορβ ρι-οΐυίίι,

εοηΓεΓεηά* 8ηηΙ ; (αηία ίϊιίΐ ϋΙαπίΓη ςεηΐίυπ) ίηΙίπιιίΐΒδ βίσ,ιιβ

ί^ηανίϊ. Ουο(1 εΐίβηι, ίη ρι-οβΓεεβιι ορεπβ, ίρ8» Ιμμ κή-

ρ[ίθ (1ί·θΐ3Γ3ΐ)ίΙ. Ρ311018 βοίνα ρΓΕΒΐϋ8 ΚθΠ13ηί (0( Α8ί* ρΓΟ-

νίηοίβδ, ςυ3ί 3<1 Ιιυηε άίβηι ΙεηεηΙ, ίο βυβηι Γε<]ε§ετυη( ρο-

Ιε8(3ΐεηι, ςυ»ηινί5 Μβεειίοηίεο εΙΪ3ηι ηιϊΐίΐε Γυεηη( ϋεΓεηβχ ;

εαηι άΐΐΑ ΑΜοιο Εητοριηιςυβ ϋϋβπι Κοιιιαηί ρΙϋΓίιηαηι

ΐ3ΐκ>ιίβ άίιι πιυ11υηΐ(]ϋε οχΙιαυββΓΪηΙ. ΟϋΓΑΐίοηεηι 3υιεαι

ηαοά 3(1ίηε1 ίπιρεΓϋ, ηυοά 8Ϊ Α5>>) πογιιπι , ΜεάοΓυπι, ΡεΓ-

83Γυπι Ιγϊ3 ηΐ3χίιΐ)3 ΓΟβη», Βά Α1εχ3ΐιύηιπι υβςιιε Μ3ε«<1ο~

ηοηι , ίη πηυπι εοηιροη38 ; ηε βίε (]υί(1οηι ηοηςεηίοπιιη 3η-

ηοι ηπι βραϋαηι εοπιρίεοηηΐ , ςυ3ΐι1υπι άυΓβνίΙ ίη ΙιοιϋεΓηυπι

Κοΐϋ3ηοΓυηι ροΙεηΐΚι. ΑιηρΙίΙαάΌ νεΓο εοτηπιάεπι ίηιρβΓίο-

τηηι ηε (ϋπιίιΐίυπι ςυίάειη ηυ)ιΐ8 ϊηιρεΓϋ εχ·εςυ8νί88ε ηιίΙ>ι

νίϋιΊυΓ, εομίΐ3ηΙί, Κοηιηηιιηι ϊπιρβπυιτι 81) υΐΐίπιο Οεεί(]εη(β

ΑΙΙβηϋεοςυε οεεβιιο 3(1 Γαικαδυηι ικιςυε ηιοηίβηι ε( Ουτίυηι

Ευρ1ΐΓ3ΐβηι ροΓΓΪςί , εΐ ρεΓ Μζ}ρΙαπ> ιιβπ,ιιε β<1 βυροποΓεβ

Λ;ΐΙιίορ38 , ρει- ΑΓβΙιίβηι νε™ υβςυε βά οηεηιαίεηι ρεΓΐίη§εΓβ

οε«3ΐιυιη. 1(3 ε( 3ΐ> οεοββη ει 3ΐ> ΟΓΐυ 80ϋβ Οεε3ηυ8 Κοπια-

ηϊ8 Ιίηιεδ εβί ; 3ε ρι.τΙεΓε3 Μειίίίειτβιιεαιιι ιιΐ3Γε υηίνεΓβυπι ,

ευηείίβ ουηι ίηβυΐίβ , ΙεηεηΙ, εΐ ίη Οεε&ηο ςυοςιιε Βιϋβηηία;

ίηιροΓβηΙ. ΜβαΊ ββίειη ΡεΓ8»3ςυε, ςυο (εηιροΓε ρΐυιίιηυιη

ηιατί ροΙΙβΟΒηΙ, βαι ΡβηιρΙινΙίυιη βίηηπι ΙιβηυεηιηΙ ευηι

ιι ηα ίη:υΐ3 ΟνρΓΟ, 3υΙ ρΓορε Ιοηίβπι ίη8ϋΐ38 ηοηηυ1)38; Ιιιιη

Ρετίίοηβ δίηυδ {|υαηΙυηι ρείβςί ΓβοίρίΙ , ςυο4 ηηβ ηοη ηϊ-

πιίβ ηιαΚιιηι ββΐ

Χ. Ρεηίςιιβ Μβεβάοηηηι Γ88, βηΐε ΡηίΙίρρυηι ΑπινηΙ»

Γιΐίυιη, (εηιιεβ οιηηίηο ΓιιβΓϋηΙ ; &ε Γυί( Ιεηιρυδ, ςυιιπι αΐίεοβε

([ϋθ(]υε ρο(ε5ΐ3ΐί εββεηΐ 8υΙ»]βοΙί. ΕΙ ΡΙιίΙίρρυβ ηιιίιίεηι βία-

άΐαιη ίη τεΙ)υ8 ςβΓβηιΙϊβ ίηάυδίτίβηιηαβ ηοη εοηιεηιηεηάβιιι

αΓΓαΙίηι (1εηιοη8(Γ3νί( ; εεΙεΓαπι ίηΐΓβ ΟΓχείβπι Ιΐηί(ίηΐ38(]υε

Γββίοϋο» ροΙεη(ί3 ε]ο8 8υθ8(ί(ί(. δυο Αΐεχβηιΐι-ο 3υ(ειη,

ευηι πΐ3§ηί1υάίηε ηιυΐΐίΐαάίηεςιιε, (υη ρΓ08ρβΓίΐ3(ε Γεηιηι

6β8ΐ3Γϋΐη 30 εείεΐ'ίΐβίε, ρι·8ε(υ|@εη8 Μα< οιΐοηυιη ίιηροΓίυπι, 3ε

ρ;ΐΊΐε ίη ίηΓιηίΙυηι εχεηιρίο νίχ ίηιίΐηΐιίϋ ρΓηςι-εββυηι , ρπ>-

ρΙεΓ άϋΓ3ΐίοηί8 Ι>Γενίΐ3(εηι εοι υβεβηΐί ΓυΙ§ιΐΓί Γυί( βίηιίΐε. Αε

ίΐΐίαβ ςυίιίεπι, ίη· ρΙιίΓεδ εΐίβπι δ3ΐΓ3ρί38 άίβίΓβεϋ, ρβΓίΡβ

βάΐιιιε ρΙιΐΓίπιαηι ίρίεηιΐιιεηιηΐ. ΟεΓίβ βοΐί πιει τε^οβ βχοΓ-

| είΐιιπι βΙβίΜηΙ άηεεηίοπιπι ιηίΙΗιιηι ρβάίίαιη, φΐ3(ΐΓ3^ίη(α

ηιίΐΐίιιηι εςυίΐυηι ; 3ά ηα?ε (ΓεοΐηΙοδ είβρίιβηΐεδ οβίίο 38δΐιο-

108 ; (υη ευιτιιηηι ηιίΐίίαι ίιιηη άυο ητιίΙΙίβ Ιΐ3θεΙ)3ηΙ , εΐ ρ»ι·»1η

3Γ013, ςηβηΐυηι (ΓεεεηΙίδ βΐϋδ ηιίΐίΐηηι ηιίΙΙίουδ δυΠίερΓεΙ.

ΡγχΙϊγ ΙεΓΓεβίΓεπι Ιιυηε αρρβΓϊΙιιπι, α<1 ηιαπίίιιι» 1>ε1ΐ3, άαο

τηίΙΙϊα 3ε(υ3τί3Γυπι 3ΐί3τυηιςυε Βοίηοηιιη ηανίιιιη ρΓΕβδΙο

βηηΙ; Ιοη^Βε τετο, αο Ιιειηίοΐϋβ υβςαε ςιώιςυβΓβιηβδ , μο

εΙ απιΐ3Πΐειιΐ3 άυρίο ιη&]οπ ηυηιεΓΟ ΙοηςαΓυπα ηβνίηηι

Ρ3Γ313; ΙϋΠΙ 1Ιΐ3ΐ3Πΐφ 30Γ3ΐίδ ρυρρίουδ ΓΟδίΓΙδ^ϋβ , ςΟΛδ 3(1

οδΙεηΟΙίοηεηι ίη ηεΙΙο ίρ$ί εοιίδεεικίεοβηΐ τεςεβ , βοοβ : ρβ-

ευηίΒε υθγο ηυπιεΓ3ΐ8ε ίη ιηβΜαΗι ηεεχι. ΙβΙεηΙΟΓυηι

ρΐίοηιπι ιηίΙΙίβ. Τ«ηΙυπι εεΓίε αρραΓβΙιιηι ΙβηΙβδψιβ εορί&β ,

εχ ι-φίδ Ι3ηα1ί8 βρρβΓεΙ , εοηιρ3Γ3(38 τείίεΐαβο,υε Γοϊδβε 3

δεευηοΌ ροβι Αΐεχ&ηάταπι ^βϊρΐί ΐΐββ; ςώ εΐ εειει-οςυίη



Ρβ/ΕΡΑΤΙΟ.

λεΰς μετ' Άλέξανδρον βς καΐ πορίσαι δεινότατος ην βασι

λέων, κα\ δαπανήσαι λαμπρότατος, και κατασκευάσαι

μεγαλουργότατος. Φαίνεται δέ καΐ πολλά των άλλων

σατραπών, ού πολίι τουτοιν άποδέοντα· άλλα πάντα ές

τους επιγόνους αυτών συνετρίφθη, φθαρέντων ές αλλή

λους· ω μόνως άρχαι μεγάλαι καταλύονται, στασιάσασαι.

XI. Τα δέ "Ρωμαίων μεγέθει τε καΐ ευτυχία διή-

νεγκε, δι' εύβουλίαν και χρο'νον ες τε την περίκτησιν

αυτών άρετη καΐ φερεπονία καΐ ταλαιπωρία πάντας

υπερήραν, ούτε ταϊς εύπραγίαις επαιρο'μενοι , μέχρι

βεβαίως έκράτησαν, ουτε συστελλόμενοι ταϊς συμφο-

ραΤς· ών γε καΐ δυο μυριάδες ανδρών ένίοτε, μιδς ήμέ-

ρας, και £τέρας τέσσαρες, άπιόλλυντο, καΐ άλλης

πέντε· και περι της πόλεως αύτης πολλάκις έκινδύ-

νευον. ΚαΙ λιμοί τε και λοιμοί συνεχείς, καΐ στάσεις,

όμοΰ πάντα έπιπίπτοντα, ούκ άπέστησε της φιλοτι

μίας· έως Ιπτακοσίοις ετεσι κακοπαθοϋντές τε κα\ κιν-

δυνεύοντες, άγχο>μάλως την αρχήν ες τόοε προήγαγον,

και της ευτυχίας ώναντο δια την εύβουλίαν.

XII. Και τάδε πολλοί μεν Ελλήνων, πολλοί δέ

'Ρωμαίων, συνέγραψαν. Και εστίν ή ίστορία, της

Μακεδόνικης, μεγίστης δή των προτέροιν ούσης, πολυ

μείζων. Άλλ' έντυγχάνοντά με, και τήν άρετήν αυ

τών εντελή καΟ' έκαστον έθνος ίδεϊν έθέλοντα, άπέφε-

ρεν ή γραφή πολλάκις άπο Καρχηδόνος έπι "Ιβηρας,

και εξ Ίβήρο>ν έπΙ Σικελίαν, ή Μακεδονίαν, ή έπΙ πρε

σβείας η συμμαχίας ες άλλα έθνη γενομένας · εΤτ' αύθις

ές Καρχηδόνα άνηγεν, ή Σικελίαν, ώσπερ άλώμενον

και πάλιν έκ τούτων, ατελών έτι όντων, μετέφερεν.

Έως ου τα μέρη συνηγαγον έμαυτώ ,,δσάκις ες Σικελίαν

έστράτευσαν, ή έπρέσβευσαν, ή δτιοΰν έπραξαν ές Σι

κελίαν, μέχρι κατεστησαντο αυτήν ές τον κόσμον τον

παρόντα. Όσάκις τε αΖ Καρχηδονίοις έπολέμησαν,

ή έσπείσαντο, ή έπρέσβευσαν ές αυτούς, ή πρεσβείας

έδέξαντο παρ' εκείνων, ή έδρασαν δτιοϋν, ή επαθον προς

αυτών, έως Καρχηδόνα κατέσκαψαν και ίο Λιβύων

/Ονος προσέλαβον, και αύθις ωκισαν αύτοϊς Καρχηδόνα ,

και Λιβύην κατέστησαν ές τα νΰν όντα. Και τόδε αοι

κατα έθνος έκαστον έπράχθη , βουλομένω τα ές εκάστους

έργα 'Ρωμαίων καταμαθεϊν ϊνα τήν των εθνών άσθέ-

νειαν ή φερεπονίαν, καΐ τήν τών Ιλόντοιν άρετήν, ή

εύτυχίαν, ?, εϊ τι αν άλλο συγκύρημα συνηνέχθη, κα-

ταμάθοιμι.

XIII. Νομίσας δ' άν τινα και άλλον ούτως έθίλήσαι

μαθεΐν τα 'Ρυιμαίων, συγγράφω κατα έθνος έκαστον

οσα δέ έν μέσω προς έτέρους αύτοΐς έγένετο, έξαίρω,

και ές τα έκείνων μετατίθημι. Τους δέ χρόνους, έπι

μεν πασι, περισσον ήγούμην καταλέγειν έπΙ δέ των

έπιφανεστάτιον, έκ διαστήματος οπομνήσιυ. ΚαΙ τα

ονόματα 'Ροιμαίοις πάλαι μέν ην έν, ώσπερ άνθρώποις

δπασιν, έκάστω· μετα δέ, έγένοντο δύο· και ού πολύς

χρόνος ,'έξ οδ κα\ τρίτον ήρξατό τισιν, ές έπίγνωσιν, έκ

πάθους η άρετής προστίθεσθαι- καθα καΐ τών Ελλήνων

τισιν, έπι τα ονόματα, ησαν έπικλήσεις. Έγώ δέ

ρΠΒίβΓ ΟεΙβΙΌδ Γ8888 ΟϋΠΙ 3(1 ρβτίΐκΐβί 0ρ88 εοΙεΗίδδίπΐυδ ,

Ιιιιη ίη βΓο^βικΗ» δρΙβηάΊιΙίδδίιηιΐδ ΓυίΙ, ίη ορβηηυδαυε πιο-

ΙίεηίΗδ πηββηίΠεεηΙίδδίιηηδ. ΑΙςιιβ εΐίβηι ΓεΙίφιοδ φΐθ(1 αΐ-

ΙίηεΙ 83ΐΓ3ρ»δ , εοαρίαπί ορυηι >Ι.»·ιι ηΐ3 βχδίηηΐ, Ιιίδ ηοη

ππιΚιιπι <·ι·ιΙι·ιιϋ;ι; 8β(Ι 8υΙ) δυεεεδδΟΓίοιίδ εοι-υπι ίι·3εΐ3 βυηΐ

ηιηιιί,ι εϊ α11η(3, (]υυπι ί»ιη ϊρ&ϊ ίη ηπιΐυηιη ρεπιίείεηι ι-υίβ-

ββηΐ; ςυκ Γεδ ιπι3 ρεΜει-ε ηιαβηβ ϊηιρ€ΐΪΒ δοΐεΐ, ίηίειηίδ 8ί

αΊβδίαΊία Ι.ΐΓ.?Γ3η(υΓ.

XI. δειΐ Βοιηβηυπιηι ίηφεπιιηι εϊ ηΐ3βηι'1ιΐ(1ίηε βχεείΐυίΐ

βΐ (ΙίυΙυΓίιίΙβΙΐ. Ιη φιο ηοη ηιίηυβ εοηδίΐϋ ρπκίβηϋα βοβ

8<1]ιιτίΙ, φΐβιη ΓοΓίιιηβ. ΥίΓΐυΙβ »υΙειη οΐ ραΐίεηϋ» 3ΐ(]ϋβ

ίηάυ8(Γί3 ίη ριηηάο ίιηροΓίο Ι3η(3 ιι»ί 8υηΙ, (]υ3η(υηι (1β ηυΙΙβ

αΙία ββηΐε ηΐ6ΐηοΓ3ΐ3πι Ιβ^ϋπαι. Νβςηβ δοουηιΐίδ πΊ)υδ βΐϋϋ

δυηΐ, άοηαο 8»1ί8 εοΐ!ΓΐΓΠΐ3(3 βδδβΐ οΟΓυηι |>ο(£ηΙί3; ηεηηβ

3(1νεΓ8ί3 τεόυδ βηίηιυηι υηηυβηι α1)]ε<:εΓυη( ; φίβηιηιι&ηι ίη·

Ιπ ιίπιη υ ιι.ι <η'β χχ, ε( άΙ\ά χι Ιιοηιίηυπι ηιίΙΙίΐ βείε »ηιίδεΓίη1,

ε( ίΙβΓυηι αΐία ι, αε δίΐφίϋδ εΐίβπι (1ε ίρδΐ ϋιΊ)8 ρεΓίεΙίΙαΙί δίηΐ.

Ιπιο ηεε Γβηιεδ , ηεε ρβδΙίδ , ηιιίϋαβ ετεΙ)Γο ρΓεηιε5ίΐη1υΓ, ηεε

βειίίΐίοηεδ, ηεηιιε εηηεία Ιι,ιτ δίπιιιΙ ίη^ηιβηΐίβ, αη βηιηί-

Ιίοιιε εοδ αοδίΓΐχβΓυηΙ : (Ιοηεε ικχ Άηα'\», ηιυΙΙίδ ευιη ίΟΓυ-

ιηπίδ ρβηευϋ$(]υε εοΙΙυεΐ3(ϊ, β(|ΐΐ3ΐ)ί1ί ρΓοςΓείδίοηε ϊπιρβ-

Γίαηι δυυηι β(1 Ιιοε Γ3δ(ί§ίιιπι ενεχεπιηΐ , ει ΐοΠυη»· οεπίΠεί»

εοηδίΐίο ιΐφΐε ρΓυάεηΙΪ3 ίιι υδυηι εοηνειΊεηιηΙ δΐιυιη.

XII. Ε( 1ΐ38 Γββ φΐί(1βιη ρορυΐί Βοηΐ3ηί εοηιρΙυΓεβ εϊ

Οπροι εϊ Ι,βΙίηί 8θΓίρΙθΓεδ ιηειηοπ» ρΓΟίΙίϋεΓϋηΙ ; εϊ εβί 3Γ-

ςυηιεηΐυιη ηιυΚο εορίοδίυδ, ςιιαιη τγμπιι Μαοε<1οηίε3Γυηι ,

ςυχ εεΙεΓ0<]υίιι ρτχ Γε1ί<|ΐιίδ δυρεΓίοηιηι (εηιροΓυπι αηιρίίδ-

δίηίδβ δΐιηΐ. Οιιοδ ε^ο 8επρΙθΓ8δ ςυπω ρει·Ιβ§8Γεπ) , 3ΐ(}ϋβ

ρεΓδίηβαΙββρΓονίηείαδεοηΙίηεηΙί φηάνιι Γ3ΐίοηε εοςηοβεβΓΟ

ευρβΓβιη, ςυίιΐ ίη εαΓυπι φΐ3φΐε ^εδδϊδδεί Κ·>ιη»ιιΐΜΊΐιΐ) υϊγ-

(ιΐδ; Ιιυε 3(<ιιιβ ίΙΙυε ιη<· (Γ3ύυχί( βΐϋυδ, ΐ'.ιιΐΐιηιιίη.· ίη Ηϊ·

8ρ3ηΪ3Πΐ, ίηϋε ροπο ϊη δίείΐίβηι, αυ( ίη ΜβεϋάΌηίαηΊ , 3υΙ 3(1

Ιε§3ΐίοηειη 3ΐίςυ3ΐη λΛ ,ίΙι.ιν (;εη1εδ Γηίδδ3ΐη , βυΐ 3ΐ1 δοείε(3-

Ιεηι ευηι Ιιίδ εαηίΓαεΙβηι. Ιηιΐε ηίΓδίΐδ 03Γ(1ΐ3ςίηεηΊ , 3υ(

ίη 5ίεί1ί3ηι, (3ΐηφΐ3ηι εΓΓ3ηοη(1υηι , πιε ιπΙπμΙ; «ε πιοχ

ίίειιιηι α!) Ιιίδ, ηεε(1υηι ρεΓίεεϋδ, αϋο (Γ3ηδ(υΊί(. ι^ικιΐι;

(3η(1εηι τηϊΐιί φδβ (1ίδρεΓδ3δ ΙιίδΙοπβϊ ρβΓίβδ ίη υηαηι εοη-

ςεδδί : τείιιΐ ε38 , α,υχ 3(1 5ίείΙί3ΐη ρεΓίίηεηΙ ; ςυοίίβδ ίη ί||3ηι

βυΐ εχεΓοίΙυδ 3υ( 1ε@3(ο3 ιηίδεΓυηΙ , β( ψιΜφιϊ.Ι ίη 9ίείΙίβ

βεδδεΓυηΙ, (Ιοηεε ίη ρΓ»·δεηΙεηι Γοιιιιαηι 63ΐη Γβ(1ε§ίδδεη(.'

δίιηίΐίΐεΐ' ΟβΓίΙίΑ^ίηίεηδεβ ηιιο<1 βΐΐίηεΐ, φαο((]υο( ευηι Ιιίβ

Ιη·ΙΙ;ι ίζε$ΐ3 , ψι.ΐ' Γ(Κ(1βΓ3 ίηίΐα , φΐ;>· ίες3ΐίοηεδ υΙίΓΟ είίΓΟ^υβ

ίη(εΓ (Ιυοδ ρορυ1θ3 ηιίδδχ δυη(, ηυΐβ εΐβάεδ ιηυΐιιο νβΙ ϊη-

ΙυΙει υηΙ νεί 3εεερεπιηΙ ; (Ιοηεε άίΓηΙα Οβι ΊΙι^ο εδί, εϊ ΛΓιίεα

ίη ρΓονίηείεο Γοπηβηι Γβ(ΐ8εΐ3, βΐ τυΓδηβ ίηδ(3υΓ3(3 ΟβιΊΙΐΒβο,

ΑΙ; 11.111111- ίη ευιη, αυο ηυηε εδ(, δΐ3ΐυηι (ΙενεηίΙ. Μεηιςυβ

Γεεί ρεΓ δίη^ηΐβδ ρΓονίηείβδ, εηρίεηβ εο^ηοδεβΓε, ςυίίΙ ίη

εβπιηι ςυ3φΐε βεδδεπηΐ Κοηΐ3ηί ; υΐ ίηΙεΙΙίβειεηι εα]αβςιιβ

μ.Ίΐΐί> νεί ίηΓΐΓηιί(3ΐεπι νεί ίηιΐυβίηβιη, (υιη νίεΙΟΓίβ ροροΐί

νίιΊυΙεηι 3ΐςυε ΓοΓ(υη3πι , αυΐ 8ί ψι& άεηίςυε τεβ αΐίβ ίυεπί ,

ο·υαϊ 3(1 ε3, αυβο εΓΓεείΛ βυηΐ, ΒίΟΓηεηΙυη) 3ΐί(]ΐΜ)(1 εοηΐυΐίΐ.

XIII. ΚβΙυδ αιι I πι ι , ΓοΓβ βΐ 3ΐϋδ 8Γ3[ιτπι , δί 83 Γ3ΐίοηε Γ88

ΓΟίηβηΒδ 3(1(1ίδεεΓ6 ροδδβηΐ; ηυηε εβάεηι ΓΒΐίοηε ρΓονίηεί3-

Ιίηι ίΐΐβδ ρεΓδΟΓίόεΓε ο^ΓΟίΙίοΓ, οηιίδδίδ εϊ ίη ρΓορπβηι ευ-

ϊυβςυε ρΓονίηείίβ ΙιΜπι ι.πη άίΐβΐίδ Ιιίβ , <\ηχ βΐίΐιί ίηΐβπηι

§Ρδΐ3 8ΐωΙ. ΤεηιρθΓ3 βυΐεηι ιιοίηυε βηηοίαι β , ορεΓΚ νίδυηι

εβί δυρεη'βεβηεΒ; ; 8β(1 ρεΓ ίηΙβΓ\·3ΐΐ3, ίη τεουβ ϋΙαβΙΗοΗ·

1>υδ, ε3 3ηηο(3ΐκ>. 1απ\ ηοηιίηβ φΐοά1 3ΐΙίηεΙ Κοηΐ3ηθΓηιη,

οΐίιτη ευίςυε ηοη ηίδί υηυιη ηοπιεη ΓυεΓβΙ, «ΙευΙί ιΗηνη

ςεηΐίυηι Ιιοηιίηίουδ ; άβίη βεεεδδίΐ ΒΚβΓηηι ; εϊ Ιιβαά ίΐ3 ηιυΐΐο

ροδί, 3ά ΐ3είίίθΓβηι 8§ηίΙίοηεηι, ΙβΓίίυιη 8ΐί3ΐη εχ βΐία,υο

ωδϋ βηΐ βΓΓβεΙίοηε βηΐ νϊι ΐυΐίδ Ιβιιάε, ίιηροηί ςυίΙ)υδ(ΐ3ΐη

οα?ρ(υπι 881 : ςυεηΐ3(1πιούυηι ε( ΟιχεοΓυπι ηοηηυΙΙί ηοηιί-

ηίουβ 3(1]ϋηε1β η3ΐχ;Ι)βηΙ εοβηοηιίηβ. Εςυϊίΐβπι ίβίΙυΓ ίηΙβΓ·



ΑΡΡΙΑΝΙ ΡΒΛΤΑΤΙΟ.

Ιστι μέν, δπου καΐ πάντων Επιμνησομαι, καΐ μάλιστα

Επί τών Επιφανών, Ες γνιόρισμα των άνδρων τΐ δέ πολλά

καϊ τούτους καϊ τους άλλους, ά κυριωτατα ήγοϋνται

προσαγορεύσω.

XIV. Τριών δέ βίβλων ούσών, αί τα Ες τήν Ίταλίαν

όντα αύτοΐς πολλά πεπραγμένα συνάγουσι, τάς μέν

τρεις ήγητέον εΤναι 'Ρωμαϊκων Ίταλικάς· δια δέ πλή

θος έργων, διτίρηνται. Και δηλοΰσιν, ή μέν προ'ιτη,

τα των βασιλέων έπτά γενομένων έργα, Εφεξής άπαντα

Εφ' έαυτών, ώς Εγένετο· καΐ αυτήν Επιγράφω, 'Ριομαϊ-

κών Βασιλικην. Ή δ' έξης, τα Ες τήν άλλην Ίτα

λίαν, χωρίς γε της παρά τον κόλπον τον Ίόνιον Ες δέ

σύγκρισιν της προτέρας, ή"δε λέγεται ή έξης 'Ρωμαϊκων

Ιταλική. Τελευταίω δέ εθνει, Σαυνίταις, οΐ παρά

τον^Ίόνιον ωκηνται, μεγάλω τε καϊ ναλεπώ, δγδοη-

κοντα ίτεσι συνεπλάκησαν μέχρι καΐ τούσδε, κα\ 8σα

σφίσιν Εγγύς εθνη συνεμάχει, κ*1 "Ελληνας όσοι ίιπο

τήν Ίταλίαν είσΐν, ίιπηγάγοντο. Κα\ ίστιν ή"δε , των

προτέρων είς σύγκρισιν, 'Ρωμαϊκων Σαυνιτικη\ Τά

δέ λοιπά, τούτων έκάστη κατά λόγον Επιγράφονται·

"Ρωμαϊκών Κελτική" τε, κα\ Σικελική, καϊ Ιβηρική,

κα\ Άννιβαϊκή, κα\ Καρχηδονική, καΐ Μακεδονική,

καΐ Εφεξής δμοίως. Τέτακται δ' αύτών άλλη μετ'

άλλην, ώς έκάστω τήν αρχήν προ έτέρου λαβείν συνέ-

πεσεν, εΐ καΐ τι) τέλος τω έΌνει μετά πολλά έτερα γε-

γένηται. "Οσα δ' αυτοί "Ρωμαίοι προς άλληλους

Εστασίασάν τε καΐ Επολέμησαν Εμφύλια , φοβερώτερα

σφίσι ταϋτα μάλιστα γενόμενα, Ες τους στρατηγούς

των στάσεων διι|ίρηται· τά μέν Ες Μάριο'ν τε καΐ Σύλ-

λαν τά δ' Ες ΠομπηΊ'όν τε κα\ Καίσαρα· τά δέ Ες Άν-

τώνιον καϊ τον έτερον Καίσαρα, τον Σεβαστον Επίκλην,

προς τους άνδροφόνους του προτέρου Καίσαρος· τά δέ

ές άλληλους, αύτών Αντωνίου τε κα\ Καίσαρος στα-

σιασάντων ■ ψτινι τελευταία) τών Εμφυλίων ίντι καϊ

Αίγυπτος ΰπο 'Ρωμαίους Εγένετο, καΐ τά 'Ρωμαίων Ες

μοναρχίαν περιηλθεν.

XV. ^ϊδε μέν Ες βίβλους έκαστα τών Εθνών, ή Ις

στρατηγούς τά Εμφύλια, διηρηται. Ή δέ τελευταία

κα\ τήν στρατιάν αύτών δσην Ιχουσιν, ή1 πρόσοδον ήν

καρπούνται, καβ' έκαστον έθνος, ί| εί τι προσαναλί-

σκουσιν εις τάς Επινείους φρουράς, ίσα τε τοιουτότροπα

άλλα, Επιδείξει. Αρμόζει δέ άπο του γένους άρξα-

σθαι τον περ\ της άρετης αύτών συγγράφοντα. Τίς δέ

ών ταϋτα συνέγραψα, πολλοί μέν ίσασι, και αύτος

προέφηνα. Σαφέστερον δ' ειπείν Άππιανος Άλεξαν-

δρευς, Ες τά πρώτα ήκων Εν τη πατρίδι, και δίκαις Εν

'Ρώμη συναγορεύσας Επί τών βασιλέων, μέχρι με σφών

Επιτροπεύειν ήξίωσαν. Και εί τω σπουδή καϊ τά λοιπά

μαθεϊν, ϊστι μοι καΐ περί τούτου συγγραφή.

άααι

Γυηι, ςιιο ηοβεαηίιΐΓ Γβεϋήΐδ; ρΐεηιπίφΐε 3υ(επι εηπι Ιιοβ,

Ιυσι αΐϊοβ , βο ηοπιίηβ <3β5ίβη3ΐκ>, ατιοά εαίφιβ ρι-ορι-ίυπ) πμ-

χϊιηβ ΙιβοΗυπι εβί.

XIV. <3υιιπι βυίβηι ίτεβ 8ίη( Ι,ϊηπ , αηίϋιΐδ Γ69 ρορυϋ Κο-

ηΐίΐηί ίη(Γ3 ΙΙαϋ,ιπι βθδΐίβ, 83ηβ ηοη ρίυωο, οοη(ίηβη(ατ;

εχίδϋπκηάί ςυίιΐβαι οηιηε$ βιιη( Κ&Ιίοααι βχροηοΓβ Βο·

ηΐ3ηοπιη> ηίδίοπαηι; ββο" ρΓορΙεΓ πιεπιοΓ3θίΙίιιπι γογοπι

οορίαηι ιΐίδϋηείί δΐιηί. Ηοηιπι ίβίΙιΐΓ ρπηιιΐδ Γβ8 8υΙ> Κεςϊ·

Ι)υ$ @ε$1β8 , ςυοβ $ερ1ειη Ιιαϋυιί Κοηιβ , βυο οκΐίηε πι ηιΊα^ ,

Γεβ ευ]υ8ςυβ Γ*·μϊϋ μ·|κιι αΐίιη , εοιηρΙεεΙίΙυΓ : ίΐίαπιςαβ ίη·

ϊιτίΐκ), ΚοπίΐηαηίΓη ΙιίβΙοηαΓυπι ι.ί1)ΐ ϋΐη άε Γεςίϋυβ. δβ-

ςπυηΙϋΓ Γββ μι^ι.Ί· ρβΓ υηϊνεΓβαηι ΙΙβΙίβηι , εχεβρίίί ρορυϋβ

π)3Γ6 δυρεΓυηι αεα>1εηΙίΙ)ΐΐ8 ; ςυϊ ΚϋβΓ &ά άϊΠβΓβηΙϊαηι ρηυ-

ΓΪ8 ίθ5επ1>ί(ιΐΓ, Κοπΐ3ΐΐ3Γυπι 1 1 ϊ - 1 < ιι ίαππιι ίϋχτ ΙΙ.ιΙκίιλ.

ΡοίΙτεπιο οπιηίπιη ΙΙαΙοηιηι πιιη δαιηηίΐίΐιυβ, ςυί διιρεηιιη

Π)3Γε βρβε(3η(, ιηΑξ,ΠΆ ρπιΐβ 3ε ΓεΓΟΟΪ, ρεΓ ικΊομίπία βηηοβ

εοηΟϊεΙΐΙί 8υηΙΚοπΐ3ηϊ;(Ιοα6εε( ίρ808, εοΓυηιςυε ϊη νίείη)3

8οείθ3, εί Οι,'ΐνοδ ςυοίςυοΐ ϊηΓεΓίοΓειη ΙΙαΙϊαπι ίηεοΐιιιιΐ,

ϊϋ)ϊ βυΙ>]εεεΓοηΙ. Οιιί εββ Γε9 εχροηί! , ρποΓυπ <1ί3εη·

ιηεη, Κυιη;ιηαπιηι ΙιίϊΙΟΓΪϊπιιιι δ3ΐηηί1ίευ9 Ι.ίΙιιτ (ΙϊεεΙυΓ.

Ι)«ίηεερ9 νβΓΟ »ά Ιιοπιηι βίηιίΙΚυϋίηεαι βϊη^αΐϊ ίη^ι ίΐιιιιιΐιιι ,

Βοπΐ3η3Γυιη Γεπιοι ΐ,ίΐχ,τ ΟεΙΙίευβ, δϊειι1ιΐ9, Ηί8ρ3ηίειΐ9,

Ιυηι Αηηί1>3ΐίευ8 , Ρυηίευ3, Μβεβάοαίευβ , ε( 8ίε ροπο.

Εοπιηι αυΐΐ'ΐη οπίο β8( βεευηάυιη οΓάίοετη (εηιροΓυηι ,

ςυί1>υ8 ΜΙο ριίπιυπι πιϊβεεη πιιη υηοςυοηαβ ροραίο εο?ρβ-

ηιηΐ ΚοαΜηΙ; βΐϊααι&ϊ ίηΐίπ'πι , οΌηεε ςυεπιςυε ροριιΐυιη

ρεηίΐυ» &ϊΙ>ϊ 8ΐι1)]εε6Γυη(, ρΐυηαια 3ΐί3 ίηοϊάβΓΪηΙ. δειίίΐϊο-

ηυοι Τ6γο άοηιεβΙίεβΓυπι 1ιί>ΐοπ3 , ΒεΙΙοΓυπιηυε Οίνϋίυπι ,

ς ιιιβ ρηβ εεΙεΓΪβ Ιιοιτεη&ι εϊβ βεεΜεπιηΙ , (]ϊ8ΐΓίΙ>υΐ3 βεΐ ρεΓ

3υε(0Γ68, ςυί εοβ ιηοΐυβ εοηείΐβταηΐ; υ ι ρήπιυβ ίϋ>εΓ δ?1-

1»ιη ευηι Μ3πο; βΙΙεΓ Ροηαρείυηι πιπί Ο.τμιιτ ; άυο 9εςυεη-

(68 ΑηΙοηίιιηι ε( 3ΐ(εηιαι 03383Γεπι , εοςηοπιϊηε Λ π«ι^(ιιιη ,

πιιη ίπίπίοοίοπίκΐδ βυρεήοΗβ Οθ!83Γί9; ηαίηΐυί όεπϊηυβ

6080επι , 0».·43Γΐ·ιη ε( Ληίοηίυιη , ίρ80$ ϊηΙβΓ 86 εοηΐεηάεηΐβ»,

08(βη<ΐ3ΐ; ηυο οίνίΐίιιηι ΙκΊΙοπιηι ηοτΪ38ίηΐθ /Εί!>ρΙιΐί ιριυ-

ςυε ίη Ηοηκιηοηιπι εε88ί( ροΙβ8(3ΐ6ΐιι , εί Κυηιαιιυι» ϊηαρε-

ι ίυ ϊη ίη Μοη3ΓεΙ)ί3πι ε3( ηιυ(8(ιιιη.

XV. 1(3 ςυϊιΐβπ] τεβ 8ία§υΐ3Γυιη ςεη(ίυπι ία βαθ9 Μογο3 ,

ε( 1>ε1ΐ3 οΐνϊϊϊα ]υχΐ3 βιιο» ύιιεεβ, 4ί@εΓεη(υΓ. υΐίϋηυ8 3α·

ίειη 1ίΙ)6Γ, ηυ3η(ΐ8 βχεΐ'είϋΙ>ιΐ3 ηιιπιίαίιΐΓ ηοε ϊιηρεΓΪαηι,

ηυβηίοβςυε Γβάϋυβ 1ΐ3Πε3( ε δϊη^τιΐϊβ ρπινϊηοϋδ, (υπί μ ςιιίά

ίηδυρβΓ ίπιρεη<1υη( ίη εΐ388β8 ρΓΧδϊοΊβΓίβ» , β( ιρκκ βυη( ε]α3·

άειη βεηεΗβ 3ΐί3, άεεΐ3Γ3ΐ)ί(. ΕχοΓαίιιηι βυΐβπι ε«ρβτβ 31)

ίρβ3 οΓίβίηβ β]υβ ρορυΐί εοητεηίεί, ευ]ιΐ3 άε νΪΓ(υ(ε 5ΐπη

βεπρΙιΐΓΐιβ. Ουίβ &υ(ειη δι™ , α,ιπ ϊιββε εοηδεπρβί ; εί

πιυΚί ηοηιη(, ε( ίρδβ δυρΓβ ίηάίεβτί. δε<1 8ρεΓίίιΐ9 ε(ί3ηι

<1ίε3ΐη; Αρρίβηυδ ηιιιι, Αΐεχ3η(ΐΓΪηϋ8 , Κοηΐίβ ρηηηιπι ϊη

εβαβίδ ρπ> (ΓίΙ)υη3ϋ Αιΐ{;ιΐδ(οΓυηΐ β^εηάίδ γβΓ83(υβ , Ιηιη 3ΐ>

Ιιίδ 3(1 [" ίη ΐΗΠΛίπ ίη ρ3(Γΐ3 ιικμ ιΐ ίμηί Ι,ίΙιίιι ρΓΟΠίοΙιΐδ, (]ΐιϊρ[>β

ςιιεηι ΡΓοευΓ3(θΓεπι ίρδΟΓυιη ίη ηί8 οιίδ ϋοηδ(ί(υεΓ6 άίβηαΐί

8υη(. Οε(εηιιη 8ί ςυίδ ρίπι η μ ίη· ευρί(, εχδ(αη( 6( εοην

ηεηίΑΓίί άε \ίΐ;ι ηοδ(Γ3 οοηκΗρϋ, ε ςιιίουδ τεΙίςυβ ρο(εΓί(

εο8ηοδει>Γβ.



ΕΚ ΤΗΣ ΕΧ ΑΡΡΙΑΝΙ

ΤΩΝ ΑΠΠΙΑΝΟΤ ΡΩΜΑΪΚΩΝ

ΒΙΒΛΟΥ Α',

ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΙ1Σ.

ΚΟΜΑΝΑΚϋΜ ΗΙδΤΟΚΙΑΚυΜ

Ι1ΒΗ0 I,

8ΙΥΕ ΌΕ ΚΕΟΙΒυδ.

ΕΧΟΕΚΡΤΑ ΕΤ ΓΗΑΟΜΕΝΤΑ.

I. Έχ τοΰ Φωτίου.

Αινείας, τοϋ 'Αγχίσου, τοϋ Κάπυος, έν τω Τρωϊχω

ηχιιασε πολεμώ. Μετα δέ την δλωσιν της Τροίας

έφυγε. ΚαΙ μετα μακράν πλάνην χαταπλεϊ ες τινα

της Ιταλίας αϊγιαλον, Λυιρεντον έπικαλούμενον ένθα

και στρατόπεδον αΰτοϋ δείκνυται, καΐ την άχτήν άπ'

εκείνου Τροίαν καλοϋσιν. "Ηρ/ε τότε 'Αβοριγίνων,

των τηδε Ιταλών, Φαϋνος δ τοϋ Άρεως, βς χαΐ ζεύγνυ-

σιν Αινεία τήν θυγατέρα αΰτοϋ Λαουϊνίαν, και δίδωσι

γην έκ περιόδου σταδίων τετρακοσίων. Ό δέ πο'λιν τε

έκτισε, κα\ άπο της γυναικός [Λαουϊνίας], Λαουΐνιον

έπωνόμασε. Τρίτω δέ έτει, τοϋ Φαύνου τελευτησαντος,

έχδέχεται την αρχήν δ Αινείας κατα το κηδος, κα\

τους 'Αβοριγίνας άπο τοΰ κηδεστοϋ Λατίνου Φαύνου

Λατίνους έπωνόμασε. Τρίτω δέ Ιτει πάλιν, δπο

'Ρουτούλων των Τυδ&ηνών, δια Λαουϊνίαν την γυναί

κα, προμνηστευΟεϊσαν αυτών τω βασιλεΐ, άναιρεϊται

πολέμου νόμω δ Αινείας· και την άρνήν διεδέξατο Εύ-

ρυλέων, 'Ασχάνιος μετονομασθείς, δς έγεννηθη τω Αινεία

έχ Κρεούσης της Πριάμου, της έν Ίλίω γενομένης

αύτω γυναικός· οί δέ έκ της Λαουϊνίας 'Ασκάνιον αΰτώ

γεννηθηναί φασι, τον διάδοχον της άρ /ης.

II. 'Ασκανίου δέ τελευτησαντος έτει τετάρτω μετα

τήν'Αλβηςοϊχισιν (και γαρ χαΐ ούτος έκτισε πόλιν,'Αλβην

καλέσας, καΐ άπο Λαουϊνίου τον λαον μετώκισεν), έκ

δέχεται την άρ^τήν Σιλούϊος. Κα\ Σιλουιου παϊδα

Αίνείαν Σιλούϊόν ψασιν, Αινείου δέ Λατϊνον Σιλούϊόν,

τοϋ δέ Κάπυν, Κάπυος δέ Κάπετον γενέσθαι , Καπέτου

ίέ Τιβερϊνον, τοΰ δέ 'Αγρίππαν, τοϋ δέ 'Ρωμύλον χαι

τόνοε μεν βληθηναι χεραυνω · ου γενέσθαι παϊδα 'Αβεν-

τΐνον, 'Αβεντίνου δέ Προχαν γενέσθαι. Και πασι δέ

το Σιλούϊόν έπώνυμον ην. Τώ δέ Προχα δύο έγενέ-

σθην υΙοί* πρεσβύτερος μέν Νεμέτιορ, νεώτερος δέ

'Αμουλιος. Λαβόντος δέ τοϋ πρεσβυτέρου παρα τοϋ

πατρός τελευτώντος τήν άρχήν, δ νεώτερος ύβρει χαΐ

βία χατέσχεν άφελόμενος. Κα\ τον μέν παϊδα τοϋ

άδελφοΰ Έγεστον κτείνει· την θυγατέρα δέ 'Ρέαν Σι-

λουίαν, ίέρειαν, Τνα άπαις διαμείνη, καθίστησι. [Κα\]

τον μέντοι Νεμέτωρα της εϊς το σώμα [τοΰ άδελιροΰ]

έπιβουλής ή τών ηθών έξεϊλκε πραότης κα\ ή πολλή

έπιείχεια. 'Αλλ' ή Σιλουΐα έκυε παρα τον νόμον χα\

τήν μέν Άμούλιος έπΐ κολάσει συνελάμβανε, δύο δέ

παΐδας έκ τησδε γενομένους ποιμέσιν έδωχεν, εις τον

πλησίον ποταμον έμβαλεΐν τα βρέφη · θύβρις ην όνομα

1. ΕχατρΙατη ΡΗοΙϋ, ίη ΒίΜίοίΗκα , ΟοΛ. ΙΛΠ.

.Έικ.·ιι> , Αοεηί&χ (Πίαβ, Οαργϊβ ηεροβ, Τγο^ιιο ΠοΓίιίΙ

ΙκΊ Ιο. ΟβρΙο αυΐεπ) ΙΙίο ρΓοΓυςΚ , εΐ νϊπίβ ^οΐβίαβ ειτοη·

1)118, α< 1 ΙΙϋϋ,ΐ' (]ΐιο(1(1αηι ΙίΙΙυβ (β αρρΗουί!, ςυοά ίαυτεηΐυηι

ϋίοΐυηι, η 1 >ϊ εί 038ΐΓ3 ίΙΙίυβ οβίεηάυηΐυι·, ει εχ ϊρββ οι·3 ίΙΙχ

τηϊΐ'ϋίπια Ύπι'μ ηοηιίη3ΐιΐΓ. ΙηιρεΓίΙΐίΙ Ιιιηι Α1>οπ^ίιιί1)ΐΐ5 ,

ίΙΙίυδ ραΓίίβ ΙίΜίχ ροριιΐο, Γαιιιιιι*, ΜαιΊίϋ Βΐίοβ, ςυί ο ι

.Έηοοβ Ιίΐίηιιι βιΐ3πι ΐΛνίηίαηι ηυρίυαι άεάίΐ, βίςιιε αυαάι-ί-

ΚεηΙοπιιη ίη οίιουϋιι δΐ3(ϋοπιηι ηβΐιιηι εί 3ΐ(π1>υίΙ; υ1>ί

.Έιιβ»8 ορρίάαπι ,τιϋΐίοανϊΐ , ςυου" ;ι1) ιιχοπβ Ιΐτίπία; ηο-

ιηίηε ΐΑνίηίυηα νοοηνίΙ. ΤειΊίο αΜιίηε βηοο εχβϋηείο

Γαιιηο, ίίΒρβηυιη ηβεΐυβ ΜαβΛ» εβί ϊιΐΓβ αίΐϊηϊΐβΐϊδ ; βΐ

Αοοηςίηεβ & βοεεή Ι,ΐΙίιιί Ραυηί ηοπιίηε ΙΐΙϊαοβ ηοιηίηΐνίΐ.

ΤβΓίίο ίίοπιιη Λΐΐϋο 3 Κυ1υ1ί9, Τ)ΤΓΐιεηί<ε ροριιΐίβ, ρΓορΙεΓ

Ι,ηνίηίαηι , ϊΗογιιπ) Γε@ί απίεβ <1ε8ροη83ΐ3πι , Ιμ ΙΙο ΗΙ&(ο

ΙοΙΙίΙυΓ Αμμ; ίπιρεηυσκιιιε ΕυΓ]Ίεοη 8υ8εερίι, Αβεβηϊυ»

εο§ηοπιίηαΙιΐ8. ΙΙίο ^Εηεχ εχ (Ί πκα Ρηαπιί Γιΐϊα , ηιΐΐΐη

ιη ΙΙίο υχοΓεπι ϊ 1 Ιο ΚαΙ>υ6ΓαΙ , Γιΐίυβ ΓυίΙ ; ειβί αΐίί εχ 1,&νίηί&

ηηΐιιιη .«ηε» Αβεαηίιιαι ΓεηιηΙ, τεςηί 8υεεε880Γειη.

II. Μοιίυο άβιο Αβεβηίο , ςυ&ιΐο ρο8ΐ 3ηηο ηικπι Α11)3ΐιι

Γοηιΐίιΐιτ,ιΐ (οΙοηίιη εί Ιιϊο ορρίάυηι εοηάίιΐίΐ, ςυο<1 Λΐϋηιιι

ηοιηίοβτίι, εοςαβ εχ Ι^νϊαίο οοίοπϊαηα άβάυχίΐ), δϊΙνίυϊ

τε^ηί Ιΐ3ΐ)εη38 3εεερί(. Ηιΐ)ΐΐ8 δϊΐνϋ Πΐίιιηι ^εηεβιη δϋνίινη

ΓίείυηΙ; /ΐ:η<·;ι· ϋείη (Ίΐίιιηι Ι,.ιΐίηπηι δίΐνίιιπι , Ι,βΙίηί ϋβρνη,

Ο»ρνοί> ΟβρεΙαπ) ΓυΪ88ε ρεΓίιίυεηΙ ; Ιιιηι ΟβρεΙί ΤϊΙιιτίηυιη ;

1ιιι]ιΐί ΛκΓίρρ.1111 ; Αςπρρη; Κοπιυίαιη; ςυεηι ΓϋΙιηίηβ βυϋΐβ-

ι ιι ηι Γιπιηΐ , Γείϊείο Οΐίο ΑνεαΙίηο, εχ ςιιο Ργοοϊϊ : Ιιίβςαβ

οπιηίΙ>υ8 δίΐτίί ,κΐιΐίίπηι Γυί88β εο£ηοπιβηΙιιπι ιηεηΐ0Γ3η(.

ΙΊ οι ,τ ιΐηο ΓιΙΗ (ταιιΙ : η&Ια ιιι,ι]ογ ΝυιηίΙΟΓ, ιηίηοΓ ΑπιυΙίυβ

(ΙίεΙυβ. Ουοηιπι ςυυπι πι3]ογ, ιποΚυο ραίι-ο , η·»ιιιιιιι 8υ8-

εερϊ88εΙ,]υηίθΓ νί εί ρεΓ ηεΓ38 ίΙΙί β(1επ)ί(,ΓΓ3ΐη8<]υε Γιΐίυιη

Ι".»·*1ιιηι 8υ8ΐυ1ί(; Ιίΐίηηι &α1επ> ΗΙιβαιη δϋνίβπι, οε <]ΐι«

ΗΙκΊ'οΐΊΐιιι βρεβ εβββΐ, νεβίβίεπι Ιεβίι. Αο ΝιιηοίΙΟΓεηι ςιιϊ-

(Ι(Ίΐι , ςυυπι Γι αίιτ νϊΙ;ο ε]ιΐ8 ίηβίύίΐΓεΙιΐΓ, ιιιοπιηι βίηςυΐαηβ

εοπιί(38 ιηϊΐεηιιβ ϊη^εηϊυιη ρετϊευΐο εχεηιίΐ. ΑΙ Κΐιεβπι,

ψιοά εοη(Γ3 ββεεηίοΐϋ Ιεςεπι ρερεπ88εΙ , Αηιυΐϊυβ ρυπιβη<1ί

εβυ83 ίη νίηειιΐβ εο^εείΐ ; άυο8 νειΌ ΠΙίθ8 βχ γλ ηβίοβ ίη

τίείααηι Πυτίυηι, ευί ΤχΙΐΓίβ ηοπιεη οι-αΐ , ρ^ίείεο^οί ρα·
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τω ποταμώ. 'Ρώμος δέ και "Ρωμύλος οί παίδες, έξ

Αινείου Ιλκοντες μητρόβεν το γένος , το γαρ του φύσαν-

τος άδηλον βδελυττόμενοι , τούτω μάλλον έκκαυχώμε-

νοι ήσαν.

II. Έχ τοΰ αύτοϋ.

Των έπτα βασιλέων ('Ρωμύλου, Νουμα Πομπιλίου,

"Αγκου Όστιλίου, χαΐ Άγκου έτέρου τοΰ καΐ Μαρκίου,

επιγόνου Νουμδ, Ταρκυνι'ου, Σερουίου Τυλλίου, καΐ

Ταρχυνίου Λευκίου τοΰ Ταρχυνίου), δ πρώτος, χτίστης

τε 'Ρώμης κα\ οικιστής γεγονώς, άρξας τε πατρικώς

μάλλον τ) τυραννικώς, δμως εσφάγη ■ ί) , ώς άλλοι φασίν,

ήφανίσθη. Ό δέ δεύτερος, ουδέν ή'ττον βεβασιλευχώς,

ει μή χαΐ μάλλον, τον έαυτοΰ βίον έτελεύτησε, ζή-

σας . . . Ό δέ τρίτος έκεραυνώΟη. Νο'σω δέ τον βίον

δ τέταρτος δπεζήλΟεν. Ό δέ πέμπτος νπο ποιμένων

εσφάγη. Και δ έκτος δμοίως σφαγή κατέστρεψε τον

βίον. Ό δέ έβδομος καΐ της πο'λεως καΐ της βασιλείας,

παράνομων, Ιξηλάθη. Έζ οΖ , της βασιλείας κατα-

λυθείσης, ε!ς τους υπάτους τα της άρχης μετετέθη.

ΠΙ. Έχ τοΰ Σουίδα. — ΛΙΘΑΖΩ.

Κελεύσαντος δέ Τατίου, τον χρυσον ές την παΐδα

έλίβαζον, έΌτε τιτρωσκομένη χατεχώσβη.

IV. Έχ).ογή περί πρεσβειών.

"Οτι τον πόλεμον τον προς 'Ρωμύλον Τατίου αί 'Ρω-

μαίων γυναίκες καΐ Σαβίνων θυγατέρες διητησαν, αύ-

ταΐ τω χάρακι των γονέων προσελθοΰσαι, χεΐράς τε

προτείνουσαι , και βρέφη τα ή'δη σφίσιν Ικ των άνδρών

γενόμενα Ιπιδεικνύουσαι , καΐ τοις άνδράσι μαρτυροΰ-

σαι, μηδέν υβριστικδν Ις αΰτας αμαρτεΐν. Έδέοντό

τε , οΐκτον λαβείν τινα τους Σαβίνους σφων τε αύτών,

χα\ κηδεστών, καΐ έκγόνων καΐ θυγατέρων και φείσα-

σΟαι συγγενούς κα\ μιαροϋ πολέμου , η πρώτας άνελεΐν,

αί τήν αιτίαν Ινουσι τοΰ πολέμου. Οί δέ, των τε πα

ρόντων άπορία, κα\ οίκτω των γυναικών, συγγιγνωσκον-

τες ή'δη, μή καθ' υβριν είργάσθαι ταϋτα 'Ρωμαίους,

άλλα υπο /ρείας, Ις τας διαλλαγας ένεδίδουν. ΚαΙ

συνελΟόντες 'Ρωμύλος τε χαΐ Τάτιος ές τήν Ιξ έχείνου

ίεραν χαλουμένην δδον, |π\ τοϊσδε συνέβησαν βασι-

λεύειν μέν άμφω, Τάτιόν τε χαΐ 'Ρωμύλον Σαβίνους

δέ τους τότε τω Τατίω συστρατεύσαντας, χα\ εί τίνες

άλλοι τών Σαβίνων έθέλοιεν, Ις το 'Ρωμαίιυν μετοιχίζε-

σβαι έπ' ίση χα\ δμοία.

V. Έχ τοΰ Σουίδα. — ΙΔΙΟΞΕΝΟΣ.

Ό δέ στρατηγός, αίσθόμενος παρ' ίδιοξένω, έξήγ-

γειλεν Όστιλίω.

VI. Έχ τοΰ αύτοϋ. — ΒΛΑΣΦΗΜΟ.

Οί δέ έβλασφημουν αυτόν, ώς χαχώς έπί τρισιν άν

δράσι τα πάντα θέμενον.

δίοπ1>ιΐ5 ΙΐΐάίζΚΙ. υΐκΊΌΐΊΐπ] ηοιηβη Βοΐου» εί Βοοιαίικ

βηΙ; ςυί ςπαιη α6 Λϊηεβ ρβΓ πΐίΐ(Γθηι (ξεηιΐδ άΊιεεΓεηΙ, ήι-

ΟβΓίΛΠ) ρβΐπδ δΟΓίεΠΙ άείεδίαηΐεβ , Αη&£ Οίβρδ βΙθΠ31Ί ΟΟΙ1-

βιιενεηιηΐ.

II. ΕχατρΙνπι ΐ}υ»ά(τη ΡΗοΙίϊ.

δερίεηι Π ι ιιηιι Γ0§β8 ΙκώιιίΙ : Κοπιυΐυηι, Ν'ιιιηαιη Ροπιρί-

Παπί, ΤυΙΙαηι ΙΙοδΙίΙίυοι, Αηευηι ΜατΓ.ίυιη , Μυηιχ ηεροΐεπι,

Τβτηυίηϊυη) , δβι-νίυηι ΤπΙΙίιιιη , βΐ Ι* Τ3Γ(ηιίηίιιπι , Τ&τφΐϊ-

ηϋ ΟΙίυιη. Ηοπιηι ριΐιηυβ, «ικΊογ ιιγΙ>ϊ3 βΐ εοηάΊίοι·, ψι;πη-

νϊβ ραίβπιο ηΐ3§ίβ , ςαϊΐη Ινπιηηίπ > ηιοΓβ ίιηρ8Γ3δδεΙ , Ιτυεί-

άβίαδ Ι&πιεη βδΐ ; τβΐ , υΐ α1ϋ8 ρΐ3εεί , «ϋβρβΓαϋ. ΑΐΙβΓ, ηίΐιίΐο

ρΓκεεϋεηΙε ϊηίπιρεΓ3ηάο ίηίκποΓ, 3ο ΓοΓ(60ίίαηιρ>·;Γ8ΐ3ΐιϋυι·,

αηηο 8?(3ΐίδ . . . νίΐ3ηι Πηίνϊί. ΤεΓίίυβ Γυίπιίηβ ίεΐυ: εβί.

ΟιιαΓίιΐί πιογ!>ο ε τϋη <1ί80«88ΪΙ. ρυίηΐυβ Λ ραβίοηυυβ ]α-

£ηΐ3ΐιΐ3 ρεήί(. δεχίυβ ΜΐιιΐΙίΐιτ εκβυβ , νί(3πι πιηι ιιιογΙρ

οοπιπίϋίΛνΐΙ. 5ερ1ίπΐϋ8 εί υΛε εί τε^ηο ου (νΓαηηΜειη εχβ-

εΐυδ ββΐ. Ιηάβ, βοΐϋΐο τεβηο, λΛ εοη8ϋΙε8 ίπιροΓΪυιτι ΐπιιι?-

ΙβΙιιπα.

ΙΠ. Ρη^τΜηΙηιη αριιά Βηίάαη.

,ΙιιΙμ πΙι' ΤαΙίο , ( δΐυίηί ) ηηπιιιι ίη ρυβίΐ&πι ( Τβτρείΐπι )

ρΓο]εεεηιηΙ; όΌηεε τυΙηεΓΪϋυβ εοηΓεεΙα, Ιυπιαίο οϋΓυεΓεΙυΓ.

IV. ΕχοβτρΙατη I άί ίβραΐϊοηϋυ».

Βεΐΐυπι Τβϋί επηι Βοπιυΐο υχοΓεβ ΚοΓηαηοπιπ) , δβυίηο-

πιηι ΰΙίίΒ, εοηιρθ8υεπιηΙ. Η·ε οηίιη ίρ83Β &Α Λ.ιΙΙιιιη ρ»η·η·

ΐιπη εβΓεββα; δΐιιιΙ ; ρπ>(βη8ΐ8φΐε πιβηίΐιυβ ίηΓΐηΙεδ βϊυί εχ

πιαπϋβ ]3πτ1υηι ηβίοβ . οβίεηιίεηΐεδ , .ίγ. (εδϋηιοηίυπι πΐ3·

γ ί( ί 5 >·\1 1 Ϊ1»('ΐι((>5 , ηί 1 1 Π 3υ Ηΐίδ ίη 8ε ίη] π π< >*ο 3(1πιΪ88υπι ε88ε ,

εχοΓ3ΐ>3η1 δ3υίηο8, ίρβί 8β εί ^εηεΓ08, εί ηεροΐεδ, ϋΐίββ

άεηίηαε , πιϊδεΓΒΓεηΙυΓ, αο ηεΓβηί ϊηίει· εοηδβηβυίηεηβ ίχΊϋ

Ι,ιπ'ΐ οηΐ Ιΐηεηι : 3υΙ ίρβακ δε ρη'οδ, ςυβΓυηΊ εαυδ3 οι ΐιιηι

εδδεί ΙκΊΙιιηι , ιηΐεΓίϊεεΓεηΙ. I ΙΙϊ , ρ3ΐϋπι ρΓβεδεηΙί >1ίΠκ·.υΙ-

(3(ε ('οηιηιηΐί , ρη γι ίιιι πιίδεπεοΓάίβ ιηυΙίεΓυηι ΙλγΙ ί , <\η ιι ίη

εί ϊρδί 'μτα ϊηΙεΙΙίςεΓεηΙ, ηοπ ΠΙιΜϊαε Γβείεηάί ϊιφιήηηι , δεά

ηεεε8βϊΐ3ΐβ εοβείοβ, Γβείηιΐδ ίΙΙικΙ ρ3ΐΓ3δδβ Κοπιβηοδ, ρ»είδ

οοηάϊΐϊοηϊΐιιιβ 3υΓεδ ρΓβευεηΙ. Ιμίίιιι· ΚοηιυΙυδ Τ3ΐίυ8(]υε,

ίη οη ιρκί' εχ Ϊ113 τε δβεΓ3 νίη ιιοηιίιι,ιΐ» βδ( εοη^τεδδΐ , Ιιαο

Ιεβε ρβεεπι ΓεεεΓϋηΙ , αϊ βηιΐκ) Κοπιυΐηδ ΤβΙϊυδηϋε τε§η3-

τεηΐ, δβΐιίηί βυΙεηΊ ηυί αιηι ΤαΙϊο Γηί1ί(388εη( , εί βί ςυί

ρΓδεΙεΓεα ε]ϋ8(]επι ρορυϋ τοίιιίδδεηΐ, Βοπμπι χφ\ο ]ϋΓε ηί- ,

υίΐβΐυπι εοηεε<1εΓεη(.

V. ΡταρηκηΙιιτη αριιά 8υίάαη>.

ΙιηρεΓβΙΟΓ βαίειη (ΑΙΙίβηοΓυπι , ΡαΓεΙίϋδ) β&πι Γβιη , ηαυηι

3 ρπϊβίο ηοβρΐΐβ ίηΐεΐΐεχΐΐδβΐ, ΗοβΙίΗο Γεηαηείβνίΐ.

VI. Αριιά αιιηάϋη 8ιιίάατη.

Αΐϋ εοη-νίεϋβ εαηι ( ΤιιΙΙπιη ΗοδΙίΙίυηΊ ) ϊη8εε(3η3η(υΓ, βο

ηυοά Ιηΐχΐδ νίηδ (ΗΟΓΒΐίίβ) πί ιιιπ οιηπίαιη ΓοτΙιιη&ηΊ (ε-

ιηεΓβ οοηιπτίδίδδβΐ.
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VII. Έκ τοϋ αύτοϋ. — ΔΙΚΑΙΟΤΝ.

Συμβάσεις ποιεϊν, Ιφ' οις αν Γάβιοι διχαιωσιν.

VIII. Έχ Γραμματικού ανωνύμου.

Ώνεϊται τ& τρία βιβλία της τιμής των εννέα.

IX. Έχτοϋ Σουίία. — ΟΡΑΤΙΟΣ ΑΧΡΗΣΤΙΑ.

Ό δέ Όράτιος λελωβημένος ην τα σκέλη· ύπατείας

τε ούκ ετυ/εν, ούτε έν πολεμώ, ούτε έν είρηνη, δια την

όε/ρηστίαν των ποδών.

Χ. Έκ τοϋ αύτοϋ. — ΠΡΟΣΗΣΕΣΘΑΙ.

Οί ύπατοι τα ο'ρκια προύτειναν καΐ ες πάντα Ιχρασαν

ένοώσειν μάλλον, ή Ταρκύνιον προσησεσθαι.

XI. Εκλογή περί αρετής χαΐ κακίας.

"Οτι Ταρκύνιος Σαβίνους κατα 'Ρωμαίοιν ήρέθιζε.

Κλαύδιος δέ, άνήρ Σαβίνος Ιχ 'Ρηγίλλου πόλϊως δυ

νατός, ούκ εία τους Σαβίνους παρασπονδεΐν έως,

κρινο'μενος ίπ\ τώδε , εφυγεν ες 'Ρώμην, μετα συγγε

νών και φίλων καΐ δούλων πεντακισχιλίο>ν. ΟΤς πασι

'ΡωμαΤοι χώραν ες οικίας Ιδοσαν, καΐ γην ίς γεωργίαν,

καΐ πολίτας Ιθεντο. Τον δέ Κλαύδιον και ές τι) βου-

λευτη'ριον χατέλεξαν, άποδεικνύμενον εργα λαμπρά

κατα των Σαβίνων καΐ φυλήν έπώνυμον αύτοϋ κατέ

στησαν.

ΧΠ. Έκ τοϋ Σουίδα. — ΕΝΣΠΟΝΔΟΣ , ΠΑΡΕΣΙΣ.

Λατίνοι, ίνσπονδοι 'Ρωμαίοις 5ντες, εστράτευον ίπ

αύτούς . . . Οί δέ Λατίνοι εγκλη'ματα είς 'Ρωμαίους

εποιοΰντο, τι^ν τε πάρεσιν αυτών την ΙτΛ σφας, όντας

ενσπο'νδους κα\ συγγενείς . . .

VII. Αρηά βνηάιτη.

(ΚοΓηΛηί οοηίρ1)Λΐ)( , ) ρβεεπι Γ.ιππκΙ.Ίηι 6886 (α Τ&πριί-

ηίο διιρβΓίχ)) ϋβεοηά'ΐϋοηιϋαβ, ηαβο 03&ίηί*συ38 β88β εβη-

■αΐηβοΐ.

VIII. Αρηά ΰτατηηαϋοατη 5αη-Οιττηα ηίτυίτη, Β(ΗΗ. ΑηκΛ.

ρ. 180, 16.

Γ.ηπΙ ( Τατσιηηίαβ ) Ιτββ ΙΐΙ>Γ0β (λ 5ίΙ>νΙΐ3 ο&ΐίΐοδ) ΙηηΙϊ,

φκιηΐί αηΐεα ηονεπι ΓαβηοιΙ α!) ίΙΙα «·Λΐίπαΐί.

IX. Ρταρηκηίυτη αρηά 3αίάατη.

ΗθΓ3ΐίυ8 (Οοείεβ} γπιγλ Ιΐ3υεΙ>3( άε1)ί1ϋ3ΐ3 , ηεςιιβ τεί

ΙιιΊΙί νεί ρ30Ϊ8 ΙεπιροΓβ οοηβιιΐ εΓεβίΜΐυτ, εο ςικχΐ υβα ρε-

άαηι 0ΒΓ6Γ81.

Χ. 8αϋα>.

Οοηβυΐεβ 8(1 )ΐ)Γ3ΐηεηΙιιιη , ςηο 8β ο!>8ΐπηχεΓ3ηΙ, ρι·ονο-

(',ίπιιιΙ ; (Ί , <|π:ιι>ιΙίΙ><Ί .ιΙί.Ίΐη ρβοίβ εοικϋΐίοηειη 8ε βοοερία-

Γ08 ροΐίυβ , ψι;ιηι ΤβΓςυίηίυιη τεεβρίυη» , ρτοΓεββϊ βυη(.

XI. ΒχοιτρΙνη Ράταοίαηαη.

('ιπη Τ3η|ΐι ίηίιΐΜ δβυίηοβ 3ά τεΓ$ιΐ3 ροριιΐιιπι Ιϊοηι,ιη ιι ιη εοη-

αΐηιτί , Οίβυάίαβ ββηβΓβ Κβοίηιΐδ , ΚββίΙΙο ορρϊαΌ οπιιηοΊιβ,

τϊγ ροΐεηβ , ςυοπιίηυβ ρορυΐβτεβ βαί Ιεςεβ Γαβ<ΙεΓΪ3 νιοΙβΓβηΙ ,

οο8(ίΙί(. Οΐφΐδ Γ6Ϊ 03083 ροδίπιοθαπι ιη ]ιιάίεϊασ) τοεβίιιβ,

πιπί εοςη3ΐΪ9 βηϊείβςιιβ εΐ ββπτϊβ, Ιιοιηίηϋηΐί ςιιίιιςιιίεβ

ηιϊΙΙο, Κοπιβπι Ιγ3Π8Γιι§ϊΙ. ΗΪ8 οαιηίουβ Ιοευβ 3(1 ΙμΙ>ϊ|;ιν-

άανα ίη οΛβ, βΐ &&βτ ςυεπι 8ΐ1>ΐ εοΐεκηΐ, βΐ πνϋΛΐί* ]υβ α

Κοπιβοϊδ ά&Ιατα. ΟΙβυάίαβ ίρ$β , συυπι βατεΓβυβ 8αΙ)ίηο5 ,

«Ίίπ'Ρίΐηι ορεΓ3ΐη η3Τ3Β8ε(, ϊη(εΓ ΡβΙτεβ ΙεεΙιιβ, αο ηοτ&

Τη1>η8 εχ ε]υ8 ηοιηϊηο Οίαικϋα 8ρρε1ΐ3(3 εβί.

XII. 5«ί*ι».

Ι.ηΙίπϊ, ίτιΙοΓε ΙίοβΙ ευη Κοπιβηίβ εοηίοηείϊ, ΙκΊΙιιηι

Ιαιηοη οοηϋ-3 608 ρβτβΐΜΐιΙ... Αεευ88ΐ>3ο( 3υ(επι Κοιηβηοβ,

πιιη ςαοά 8βδβ, ΓοεάβΓβΙοβ εοςηβίοβφΐε, εοη(ειηηκΓεη(,

(ιαη...



ΕΚ ΤΗΣ ΕΧ ΑΡΡΙΑΗΙ

ΤΩΝ ΑΠΠΙΑΝΟΓ ΡΩΜΑΪΚΩΝ

ΒΙΒΛΟΥ Β',

ΤΗδ ΙΤΑΛΙΚΗΣ.

ΚΟΜΑΝΑΚυΜ ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ

ΠΒΚΟ Π,

ΌΕ ΚΕΒυδ ΙΤΑΙΛΟΙδ.

ΕΧΟΕΚΡΤΑ ΕΤ ΓΗΑΟΜΕΝΤΑ.

I. Έχ τοϋ Εουίδα. — ΚΛΗΡΟΪΧΟΝ.

Βολοΰσκοι δέ τοις πταίσμασι των γειτόνων οΰ κατα-

πλαγέντες, έστράτευον |π\ "Ρωμαίους, κα\ έπολιορκουν

τους αυτών κληρούχους.

II. 'Κκ τοϋ αύτοϋ. — ΑΠΑΕΙΟΝ.

Ό δέ δήμος τον Μάρκιον μετιόντα την ίιπατείαν

ουκ Ιχειροτόνησεν, ού τον άνδρα απαξιών, άλλα το

φρόνημα δεδιώς αΰτοϋ.

ΙΠ. Έκ τοΰ αύτοϋ.— ΠΙΜΠΡΑΤΑΙ.

Ό Μάρκιος πιμπράμενος Ιπ\ 'Ριομαίοις, φυγην κα

ταδικασθείς, κα\ μικρόν Ις αύτους ουδέν έπινοών, ές

Βολούσκους έτράπετο.

IV. Έχ τοϋ αύτοϋ. — ΑΑΑΑΞΑΜΕΝΟΪ.

"Οτι πατρίδα χαί γένος άλλαξάμενος ίξκοι , το μηδέν

ήγησάμενος, καΐ τα των Βολούσκων αντί της πατρίδος

αίρησεσθαι βουληθείς.

V. Εκλογή περί πρεσβειών.

Ότι τοϋ Μαρκίου φυγαδευθέντος, καΐ Ις Βολούσκους

καταφυγόντος , και κατα 'Ρωμαίιον έκστρατευσαντος ,

καΐ τεσσαράκοντα σταδίους άποσχόντος άπο τοΰ άστεος

κα\ στρατοπεδεύσαντος, δ δήμος ήπείλει τη βουλή παρα-

δώσειν τα τείχη τοις πολεμίοις, ει μή πρεσβεύσοιντο

περι διαλλαγων προς Μάρκιον. Ή δέ μόλις έξέπεμψεν

αυτοκράτορας περί ειρήνης "Ρωμαίους πρέσβεις· οί

παρελθόντες ες το Βολούσκων, άκροωμένω προύτειναν

άμνηστίαν καΐ κάθοδον, εί καταλύσαι τον πόλεμον, της

τε βουλής αύτον ύπεμίμνησκον, ώς ούχ άμαρτούσης

Ις αϋτόν. Ό δέ πολλά τοΰ δήμου κατηγορησας, περι

ων ές αύτον καί Βολούσκους έξημαρτηκεσαν, Ιπηγγελλεν

δμως, Βολούσκους αϋτοΤς διαλλάξειν αν την γην, ήν

ενουσι Βολούσκοιν κα\ τας πόλεις άποδώσι , κα\ ποιη-

σωνται πολίτας, ώσπερ Λατίνους. 'Έιος δ' αν ί/ωσι

τα των κρατούντων οί κρατούμενοι, ουχ δραν, τίνες

αύτοΐς έσονται διαλύσεις, ϊαΰτα μετοίσοντας απέλυε

τους πρέσβεις, καΐ τριάκοντα ήμέρας είς την σκέψιν

έδίδου.

ϊ. Τραπε\ς δ' έπΐ τους άλλους Λατίνους , έπτα πό

λεις αυτών είλε ταϊς τριάκοντα ήμέραις· κα\ ί[κεν έπι

τας αποκρίσεις. Οί δέ άπεκρίναντο , έαν εκ της "Ρω

μαίων γης άπαγάγη τον στρατον, πέμψειν τους συνθη-

σομένους αύτω τα πρέποντα. Πάλιν δ' άντειπόν'τος,

έπεμπον έτέρους δέκα δεησομένους , μηδέν άνάξιον

I. Αρηιΐ 8ηϊάατη.

ΥοΙδεΐνεΐΌ, νίείηοπιπι εΐβάίΐηΐδ ππηίπιε ΙειτίΙί , ΜΙυπι

ραΓϋΙιαηΙ εοηΐΓβ Ιίοηιβηοδ, εοηιπιςυε εο!οηί3δ ορρυ^ηΛαηΙ.

ρβ-

Π. 3υϊάα>.

Ρορυΐαβ νβτο Μ&κΙαιη ( Οοι ίοΐαηυπι ) , οοηβοΐαίαπι

ΙεηΙεπι , ηοη ε!ε§ίΙ ; ηοη, φίοιΙ τίπιηι ΙιοηοΓβ ίΙΙο

]α(1ίεατεη(, βεά α,υοιΐ ηιαβηοδ βρίιίΐαβ

III. Μα».

ΗιτοΙαβ, 1η ίη ΚοαηηΜ βεεεηδυδ ρι-ορΙεΓ εχίΐϊαη ςυο

30 βίβ ηιυΐΐαΐυ» ει·3ΐ, ηεε πιεάίοεΓε ςυίϋςΐϋίπι 3άνει·δυ9 β05

πιεάίίβηβ, 3(1 Υοΐβοοβ ΙτβηβίίΙ.

IV. Αριιά (ητηάαη 5αϋαη.

Ρ3ΐπ3 βΐ ββηβΓβ δυο 3ϋάίθ3ΐο, δβδε α<]νβηΐ38€, ηίΐιίΐί 83

ΓβείεηΙεηι ; βί νοίβοοπιπι ροΐίυβ , ςυδπι ραΐΓί.τΒ 8υ<ε , ρ3ΐ·1ε8

ϋβςυί ίη βηίπιυιη ίηαυχίβδβ.

V. ΕχατρΙιηη II άι Ι*(/α1ίοηίΙ>Η3.

Μ»Γαα8 (Οοιϊοίβηιιβ) φΐυηι εχίΐίο ηιυΐΐβΐυδ »άΥοΐ8θθ8

εοηία^ίβββΐ, ϋΐαΐοηυε Κοιηιιηίβ ϋβΙΙο (]υίηςιιε αϊ) ηιΐΜ ηβ·

Ιί& ρ388υυαι ροδυίβδβΐ εβδίτβ; πιίηαΐβ εβί ηιιιΐϋίικίο ββηϊΐυί,

8β Ιιθ8ΐί1)ΐΐ8 ιιγΙμπι (ΓβιΙίΙυΓαηι , ηϊ Ιε^βΙί &ά Μ^τοίιιιη <1ε

ρ»εε ηιίΙΙβΓβηΙοι·. δεη&ΐυβ «β^ν (βηιίβηι οηίοηβ, ααα

ρΐβιι» ροΐεδίβίε <3β ρβεε ΐΓδηδί^βηϋί , ηαίδίΐ. Ουί ροδΙφΐ3ΐη

8(1 εβδ(Γ3 νοΙδεοΓυπι ρβΓτεηεΓυηΙ, ϊη εοηδρεείιιπι Ματείί

3άάυε(ϊ , ρΓίεΙεπΙοπιπι οΜίνϊοηεπι εί 3ε ΓβιϋΙηιη 3ΐ> βχϋίο

ο(ΤεΓ6ΐ>3η(, βί ϋεΐΐυιη νεΙΙεΙ εοιηροηβΓε; βε άβ ββπβΐυ ϊη

ιπεαΐ0ΓΪ3πι ίΙΗ τενοεβί^ηΐ, ηίΐιϊΐ ίη ΜβΓοίυπι βί) εο Γυίβδβ

ρεεεβίαηι. ΙΙΙβ νβΓΟ ηιυΐΐβ άε ρορυΐο εοηςυβΓβηβ 3ε (1β

ίη]απ3 ίη 8β εί ίη νοίβεοβ ρβίΓβΙίβ, ρΓοηαίδίΙ Ιβηιεη , ββ ρβ-

εεηι Κοπιηηίβ ευηι νοίβείδ εοηείΐίβΐυπιηι , δί ηρπηη 83ΐ(εηι,

ςαβηι ΙβηβΓβηΙ, νοίδεοπιπι ορρίάβςηβ ΓεάόεΓβηΙ, 3ε ίη

(ίνίΐϊίβηι νοίβεοδ, τβΐϋΐ ίβΐίηοβ, τεείρεΓεηΙ. 8εά ςιιοαιΐ

νίεΐί ΓβΙίηβΓβηΙ β3, ςυβϊ άΛ ν ίεΙοΓββ ρεΓίίηββηΙ, ηοη νίιΙεΓβ

δε, βίΐ, ςυοηΐπι ηιο<1ο ρβχ ίΐΐίδ άβπ ροδδίΐ. Ηίδ ΠΗηχΙ&Ιίκ

Ιε@3ΐ08 (ΙίηιίΙΙίΙ, βε ΙΗ(π°ηΐ3 (ΙίοΓηηι βρβίίηηι Λά <1β1ί1>6Γ3ΐι-

εΐιιηι ΒοπίΕηίδ εοηεεάίι.

2. ΙηΙεππι ίρββ ίη Γβΐίςυοδ ΕαΙίηοδ εοηνεΓδυδ , (Γί§ϊηΐ3

ίΐΐίδ <]ίβου8 βερίειη ίΙΙοηιπι υΓοεβ εβρϋ. Ιηιΐε 3<1 3ΐκ1ίεη<1α

Κοηιαηοπιηι τεδροηββ ΓετεηίΙυΓ. ΒεδροηάβηβηΙ Μ : δί εχ

8§γο Κοηιβηο εχβΓείΙιιηι 3ΐ>όιιο?ΓβΙ, ίιιηι βε 3(1 ευηι πιίδβυ-

Γ09, ηυί βεςυίδ εοηάίΙίοηί1»ΐ9 ρβεειη ευηι εο εοηεΙυάεΓεηΙ.

()ηοά υ Ιιί ίΙΙε ηβ£8ΐ βε ΓβοΙιιπιηι , άθεεηι βΐίοβ ηιίΚυηΙ,



ΚΕΒϋδ ΙΤΑΠ0Ι8. α

«οιεϊν της πατρίδος, μηδ* έξ έπιτάγματος, άλλ' έκου-

σίους, έαν γίγνεσθαι τάς συνθήκας· αιδούμενόν τε τήν

πατρίδα , καΙ το των προγονών αξίωμα τιμώντα , των

ές αύτον ούχ άμαρτόντων. Ό δέ τοσούτον αϋτοϊς

άπεκρίνετο· τριών άλλων ήμερών ίξκειν, βουλευσαμέ-

νους τι κάλλιον. Οί μεν δή τους ιερέας έπεμπον, ταϊς

ίεραΐς έσθήσιν έσταλμένους, ταύτα του Μαρχίου δεησο-

μένους. Ό δέ και τούτοις ίφη , δεϊν ή τα κελευόμενα

ποιεϊν, γ) μηδ' αν άφικνεΐσθαι προς αύ :όν. Ές ο3ν

πολιορκίαν καθίσταντο· καΐ τ6 τείχος έπλήρουν λίθων,

καΐ βέλων, ως άνωθεν αμυνόμενοι Μάρκιον.

3. Βαλερία δέ, Ποπλικόλα θυγάτηρ, πολλας άγο-

μένη γυναίκας Ιπί τε τήν μητε'ρα τοϋ Μαρκίου Βετου-

ρίαν, και έπι τήν γυναίκα Βολουμνίαν, πένθιμα ήμφιε-

σμεναι πασαι, κα\ τα παιδία ταϊς Ικεσίαις έπιφέρουσαι,

συνεξελθεϊν αύταΐς προς Μάρκιον ήξίουν αύτας, κα\

δεηθηναι, φείσασθαι σφών τε αυτών καΐ της πατρίδος.

Αί μεν δή, της βουλής έπιτρεπούσης , έδεσαν, μόναι

γυναίκες, εις έχθρων στρατόπεδον. Ό δέ Μάρκιος,

θαυμάζων της εύτολμίας την πόλιν, οΐα 'Ρωμαίων έστί

κα\ τα γύναια, προσιούσαις άπηντα· καΙ τας ράβδους

καθηρει κα\ τοΰς πελε'κεας, δια τήν μητέρα· προσδρα-

μων τε ήσπάζετο, κα\ ή'γεν έπΙ το συνέδριον των Βο-

λουσκων, κα\ λέγειν έκέλευσεν δ* τι χριίζοι.

4. Ή δέ, συναδικεΐσθαι , έξελαυνομένη της πόλεως,

ουσα μήτηρ, έφη. Όραν δ' δτι 'Ρωμαϊοι πολλά προς

αύτοΰ πεπόνθασιν ήδη , καΙ τίσιν έτισαν ίκανήν ων

χώρα τε τοσαυτη διέφθαρται, και πόλεις άπολώλασι

πολλαί· κα\, το 'Ρωμαίοις έσχατον, παρακαλοϋσι· και

πρέσβεις πέμπουσιν, υπάτους και Ιερέας, και μητέρα

και γυναίκα· τό τε αδίκημα ϊώνται αμνηστία καΐ καΟοδω.

Συ δέ μή άνιάτιρ καχώ το κακόν ϊώ· μηδέ συμφοραΐς

Ιπιχείρει χοιναϊς αύτόϋ τε σοΰ καΐ τών άδικουμένων.

Ποϊ φέρων οίσεις το πϋρ; μετα τήν χώραν, ίτά τήν

πόλιν ; μετλ τήν πόλιν, επί τήν Ιστίαν τήν σήν ; μιτα

τήν έστίαν, Ιπ\ τα ίερα; Δος χάριν, ω παΤ, κάμο\ κα\

τη πατρίδι παραχαλούσαις. 'Η μέν δή τοσαϋτα είπεν.

Ό δέ Μάρχιος· ουκ εΤναι πατρίδα τήν έκβαλοϋσαν, άλλα

τήν υποδεδεγμένην. Ουδέν γάρ εΤναι φίλιον, αν άδικη·

ουδέ Ιχθρον, ευ ποιούν. ΚαΙ το τών παρόντων έκέ-

λευσεν ίρδν, πίστιν τε δόντων αύτώ καΐ λαβόντ^ν, και

πολίτην πεποιημένων, καΐ στρατηγδν άποφηναντο>ν,

και τα ίδια έπιτρεψάντων. Τιμάς τε, ίσων ήζίωτο,

χαΐ ίρκους, ους ώμοσεν αυτοΐς, έπεξηει· κα\ παρεκά-

λει τήν μητέρα, τους αυτοίις Ικείνοις τίΟεσθαι πολε

μίους και φίλους.

6. Ή δέ, ίτι λέγοντος, άγανακτησασα κα\ τας χεί

ρας ές τον ούρανον άνασχοΰσα, θεούς γενεθλίους έμαρ-

τύρατο· δυο μέν ήδη πρεσβείας γυναικών άπο 'Ριομης

έν μεγάλοις έστάλθαι κακοϊς, Ιπ'ι Τατίου βασιλέως,

καΙ Γαΐου Μαρκίου. Τοότοιν δέ, Τάτιον μέν, όντα

ξένον καΙ άληθή πολέμιον, ένδοϋναι ταΐς γυναιξιν, αι-

δούμενον Μάρκιον δ' ΰπεροραν πρεσβείας γυναικών

τοσώνδε , καΙ της γεγαμημένης , κα\ μητρός έπΐ ταύταις.

οηηΐεβ, ηίηΙΙ ΙΜί^ηαπι ρβΙΗβ βα* οοαιηιΚίβΓεΙ, ρκΐ8 IV

1)βΓβ, ηοη βχ ίρδίηβίηδδα, ΒβΓΪ 8ίηεΓε(;3ενεΓεεαηάί3ρ3ΐΓίββ

εοηιπιονβΓβΙαΓ, άίβηίΐαίοπίφΐε ΓβτβΓβΓβΙιΐΓ π)3]οπιηι , φΐΐ

ηίηϊΐ ίη ίρ$υπι ΒάιηίδΪ58βηΙ. Πΐβ, Ιβιΰο άΐβ, βίε, ΓβάίΓβηΙ,

ηηί $3ηίθΓ& εβρίδδεηΐ εοηδίΐίβ; ηεε νειΊκίΡΒ ιιΙΙγβ αάάίΐ.

Ιζνα Κοιη.Ίΐιί 83οβΓάοΙβ8 &ά Ματεϊϋπι πιίΙΙυηΙ 5»ογο ευΚα

ΟΓΠίΙοδ , <ιυΐ 63β(1ριη ίΐΐ βυπι ρΓβοβδ άεΓβΓΓβηΙ. ΟυίΙ>υ3 βΐ

ίρδίδ Γ68ροη<1εΙ ϋΐβ : αυΐ ΙπιρβηΙ* ΓβοβΓβ, άείκτβ, ααΐ ηβ

βεββάβτβ ηυίάβηι ζυί κκ οροΓίαίβββ. ΙΙβη'αβ »Α βοβίίαεη-

ιίαπι οΙΐ8ί(1ίοηβιη ΚοπΜοί 86 ρβηιι( , πιυΓΟίςυβ 1>ρϊ<ϋ1ιιΐ8 λϊ.

Ιβϋβ εοπιρίκοί, βχ ιαρβτίοη Ιοοο εοη(τ& Ηνοίηηι ϋερυ^ηα-

Ιηπ.

3. Τιιπι νβΓΟ νβίβπ», ΡορΙίοοΙδΒ ήΐϊ», οοπιρΙαΗ5υ8 »β·

δΐιπιΐίβ π)»ΐΓοηΐ8, &ά νβΐυπ'ϊπι ηιβίΓβοι ΟοΗοΙΐηΙ , υχοΓβπι-

ςυβ β]υ8 ΥοΙαίΒηίλΐΐ) βαχάϋ; Ιυ§αΙ>Γε$ςυε τεβίεβ ίαΛοΛκ

εαηεϋε , εΐ ρβτνοδ β1ί»πι βϋοΐοβ άά βηρρϋοϋοηεπι 3<11ιί-

1)βηΙβ8, ΟΓβηΙ 0188 : ββτβάίβηΐητ 8βευιη αά Μϊτείαπι , οΐιββ-

ΟΓεηΙίΐυε ϋΐϋπι , υΐ βίΜ ϊρβΐβ ρΐΐπχςυβ ρΐτε&Ι. ΙΙΙβε ί^ίΙαΓ,

ρβΓπιίΚοηίβ 8βη3ΐιι, Αά ΙιοδΙίυπι εββίτ», $ο1ίε αιαίίβτββ,

ε8Γβ888β βυηΐ. ΜαγοΙο8 νεΓΟ, πιίΓβΙυβ νίιίαΐεπι ητ!)ί8,οα-

]ϋ8 ηΐ3ΐΓοη;ο βΐϊαπι (3πι ΓογΙϊ βηίπιο εδδβηΐ, βεεεάεηΐίΐιυβ

οΙ)τί3πι ίτίΐ ; τειηοΙΪ9(ΐιιε ρΓορΙεΓ ηηΐτβιη Γββοί&ιΐδ 30 βεου-

πΐιαδ , ίη εοπιρίεχυπ) πιβίηβ ρΓΟβητΗΙ , ββακριβ ίη εοηεϋίηηι

Υοΐίοοπιιη Βάάα&ιαη άίοβτβ ]ιΐ8βΗ, ϋα)ΐΐ8 τεί ααι· 3<1νβ-

ΠΪ886(.

4. 1113 τβΓΟ, βίπιυίευπι 1ρ?ο ίη}υπ3ΐη 8β ρϊββ&ηι, άίχίΐ,

ηΐ ςυδε, ΐ8ΠΜ]α8ΐιι ηιβΙεΓ ε]ιΐ8, ηγΙ)8 εβδεί β]εοΐ3. ΡγοΙμ 3α-

Ιβπβ 8ε ίηΐεΐΐί^βιε , παρχΛ αα3& ]&ιη »η εο ρβββοβ ββββ Κο-

038008 , εΐ ρ03088 ]3πι 881Ϊ8 3πιρΐ38 άεάί886 ; ηI ροΐβ ςιιο-

πιηι 3§ργ (ΒηΙηβ ν38(3(υ8 , ορρίάβςυε ρβπηηΙΙα βηιΐββ· δίηΐ ;

Ιυπα ηυι εΐίαπι 3(1 οχίΓοηιυηι Κοηΐ3ηοπιηι ρβΓΓυβίοπι , 3(1

ρΓβεββ, βεδε τεοβρεΓίηΙ, βε 1β§3ΐο8 ηιϊβεΗηΙ, εοηβυΐββ εΐ

ββεεπίοΐββ, ει ηιαίΓρπι ϋεηίςυβ βΐφΐε υχοΓεπι. £οβ(1επ)

νεΓΟ τερ3Γ3Γ8 εΐϊβπι ίη]υπ3ηι, »1)θ1ίΙίοηβ ρπβίβιϊΐοηιηι , βΐ

ΓβνοοβΙίοηε »1> εχίΐίο, νεΙΙε. Τη νβΓΟ, ίηςηϊΐ, ηβ ϊηδβηβοίΐβ

αΐ8ΐυαι ηιβίο ορροηβ. Νεηυε Ιβίεδ ίηΓεΓΓε όβΙβιηΚβΙββ 3§·

ρβάβη, ςυί« Ιίοί ϊρβί ουπι Ιιίβ, ηαΐοηβ β Ιε νίβ ίηΓβΓίαΓ,

οοηιηιιιηββ βυηΐ ΓαΙατοβ. Ουο βηίηι ί^ηεηι ΓβΓεβΡ εχ β^γο

ίη ιιΛβηιΡ εχ ϋΗ5β ίη άοπηιιη Ιυβπο ? βχ άοπιο ίη ΙβοιρΙ·?

Οοηεβίΐβ, ίίΐί, βΐ ηιίΐιί εΐ ρβΐπχ, φι» ηιεΓ.υπι (β εχοΓβΙ.

ΗίεείΙΙβ. Μ3τοίϋ8 νβΓΟ, ηοη β88β βίοι ρ8(η»π>, 3ί(, ςυ»3

8β β]βεβπΙ, 8βά ςα83 βχοβρεπί. Νεηηβ βηιίευηι εβββ, ατιί

ίη]υπ8 &ΙΒεί3(; ηεε ηοδίεηι, ςυί ηεηβ ΓβοϊβΙ. ΓβίΙϋΓ Ιιοβ,

ςυϋ>η8ευηι ηηηε β88εΙ, εΐ ςαο ρβείο ηί επηι ίρβο 3§βΓεηΙ,

ΓεδρίεβΓβ ]υ38ί( ιτοίΓβηι ; ψιί εΐ Ιίάειη 8ίΙ>ί (ΙβϋίδδεηΙ, εΐ λ\>

8β (13Ι3Π1 360βρί68βηΙ, 61 ΟίνεΠΙ 3(1δθίνί886ηΙ , 61 ϊηιρεΓϊΙο-

τεπα Ιφδβεηΐ, βΐ 8ϋ»8 Γβ3 ίρδίυβ εηΓΧ ο"βπΐ3η(ΐ388βηΙ.

Ιαηι 3ΙΪ8 (1ε Ιιοηοπόϋβ, (]υί1ιυ3 βη ίΐϋδ βΠεεΙυβ εβββΐ, β(

ύε]υΓ3ηιεη(ί3, ()υχ Πΐι» ]ιιγ388ϊΙ, β^βείΐ; ηοΓίαΙυβςυε ηιβ-

Ιτεηι εδ(, εοβ(1ειη, ηηοβίΐΐί, ε( 8χηίεοηιηι εΐ ΙιοδΙίυηι Ιοεο

η30βτβ(.

5. Νοηάιιπι ίΐΐβ άίεεηιϋ Πηεηι ΓβεεΓβΙ, ςαηιη ω&ΙβΓ ίηάί-

§η3ΐ)ΐιηιΐ3, εΐ βυοίβΐίδ βά εοείυηι πιβηίουβ Ν3ΐ3ΐβ8 άβοί

ο1>Ιε3(3ΐ8 , Όαχ , ίηηυϊ) , 80 ηυηε άίεπι Ιβ^Βΐίοηβδ ηιυΙϊεΓυηι

Κοιηβ ηΐ3§ηϊ8 ίη ε3ΐ3ΐηίΐ3ΐίΙ)ϋ8 ηιίδ»» δβηΐ ; βΙΙβΓβ ΤβΙϋ Γε§ί8

«ΙβΙε, 3ΐΙβΓ3 Ο. Μβιτϋ. ΕΙ ΙιοΓϋΠ» ςυίάεπι βΙΙεΓ, ΤβΙίϋί,

ηιΐΒπιςηβηι ρβΓβΒΓίηυδ 30 τβΓε ΙιοβΙίβ βδδβΐ , ηηιιΙίβΓυηη ρΓβ·

οίϋϋδ νεΓβευηύία εεββίΐ. Μ3Γ6ίυβ νεπ> (ο( πΐ3(Γοη3Γυηι, βΐ

υχοι ίβ, άεηκμιε ηιαίΓίβ εΐίΐΐη, 1ες3(ίοηεηι 3δρ«Γη3ΐυΓ. ΝηΙΙβ
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Άλλη μέν, έφη, μηδεμία μήτηρ, άτυχοϋσα παιδος, ές

ανάγκην άφίκοιτο προσπεσεΐν αύτώ. Έγώ δέ χαι τοϋτο

δφίσταμαι· προκυλίσομα'ί σου. Κα\ λέγουσα, είς το

!ηαφος Ιαυτήν έρ^ίπτει. Ό δέ έίάκρυσέ τε χαΙ άνε-

πήδα , χαΐ άντείχετο αύτης, υπό τε τοϋ πάθους έξεφώ-

νησε· νικάς, ω μήτερ· άλλα νίχην £ξεις, τον υ'ών άπο-

λεϊς. Ταΰτα ειπών, άπήγε την στρατιαν, ώς λόγον

άποδώσων Βολούσχοις, χαι τά έθνη συναλλάξων έλπίς

τε ην, δτι χαι ταΰτα πείσει Βολούσχους. Κατελεΰσθη

δέ , φθονοΰμενος παρα τοϋ στρατηγού 'Αττιδίου.

VI. Έχ τοϋ Σουίδα.—ΕΑΕΕΙΝΟΣ, ΑΠΟΦΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΑΙ.

Ελεεινοί τοϋ πάθους, αξιέπαινοι δέ της άρετης γε

νόμενοι. Μέγα γαρ τοϋτο 'Ρωμαίοις πάθος έγένετο,

χαι πλήθους ένεκα, χαΐ αξιώματος εύγενοϋς οίκου, χαΙ

πανωλεθρίας. ΚαΙ την ήμέραν αποφράδα τίθενται.

VII. Έχ τοϋ αύτοΰ. — ΕΘΕΛΟΚΑΚΩΣ.

Τφ δέ στρατηγώ στρατός ?)ν δυσπειθής δπο μνησι-

χαχίας- έθελοχάκως τε ήγωνίζοντο, χα\ έφευγον, έπιδη-

σάμενοι τα σώματα, ώς τετρωμένοι , χαΙ τας σχηνας

διέλυον χαΙ άναχωρεϊν έπεχείρουν, άπειρίαν έπιχαλοΰν-

τες τω στρατηγώ.

VIII. Έχλογή περί άρετής χα! χαχ(ας.

"Οτι σημείων γενομένων έχ Διος αηδών μετα τήν

Βιεντίας άλοισιν, οί μάντεις ελεγον, έχλεπ>θήναί τινα

προς εύσέβειαν. Και δ Κάμιλλος άνηνεγχεν, οτι την

δεχάτην της λείας έχλάθοιτο τώ θεώ, τω χρήσαντι

περί της λίμνης, έξελέσθαι. Ή μέν ουν βουλή τοΰς

λαβόντας δτιοϋν έχ της Βιέντης , έκέλευσεν άποτιμή-

σασθαι χαθ' αυτοΰς, χαΙ συν ίρχω το δέχατον εΐσ-

ενεγχεϊν. Ύπο δέ ευσεβείας ούχ ώχνησεν χαΙ της γης

ήδη πεπραμένης, ώς λάφυρου, το δέχατον άναθεϊναι.

Κρατήρ τε άπο τώνδε των χρημάτοιν έν Δελφοϊς εκείτο

χρΰσεος έπΐ χαλκής βάσεως έν τω 'Ροιμαίων καΐ Μασ-

σαλιητών θησαυρώ, μέχρι τον μέν χρυσον Όνόμαρχος

έν τω Φωχικώ πολέμω κατεχώνευσε- κείται δ' ή βάσις.

3. Αύτον δέ Κάμιλλον έν τω δήμω τις έδίωκεν, ώς

αίτιον γεγονότα τη πόλει φασμάτων καΐ τεράτων χαλε

πών. Κα\ δ δήμος, έχ πολλοϋ τον άνδρα άποστρεφό·

μένος, έζημίωσε πεντήκοντα μυριάσιν ούχ έπικλασθεις,

οΰδ' δτι προ της δίκης αύτώ παις έτεθνήκει. Τα μέν

ουν χρήματα οί φίλοι συνεισήνεγκαν, ΐνα μή υβρισθείη

το σώμα τοϋ Καμίλλου. Αύτος δέ βαρυθυμών ές την

Άρδεατών πόλιν μετωχησεν, εύξάμενος τήν Αχίλλειον

εύχήν, έπιποθήσαι 'Ρωμαίους Κάμιλλον έν καιρώ.

ΚαΙ άπήντησεν αυτώ καΐ τόδε ου πολυ δστερον. Κελ

τών ^αρ τήν πόλιν χαταλαβόντων, δ δήμος Ιπ\ Κά

μιλλον κατέφυγε , χα\ Διχτάτωρα αύθις είλετο· ώς έν

ταΐς Κελτιχαϊς πράξεσι συγγέγραπται.

IX. Έχλογή περί άρετής χαΐ χαχίας.

"Οτι Μάρκος Μάλλιος ευπατρίδης, Κελτών έπελ-

Οόντων τη 'Ρώμη, ταΰτην περιέσωσε, και τιμών με-

ροβιηκ ά\Ίά πιαΐβΓ, 8 Οΐίο κρυΐβαιιι Γετεηβ , &ά ηβηο ηβ-

οεδδΚβΙεπι 8β ηΛα&βιη νίιΐβαΐ, υΐ ροηίΙ>ιΐΒ ε}υ9 κύάβτβ

οοββΙΟΓ. Εβο τβΓΟ εΐ ηοο δϋδΐίηεο : αά ββηυβ Ιιΐ3 ρπ>τοΙ-

νβτ. Ηβο άαιη ΙοςοίΙΟΓ, Ιιυηιυιη βε ρι-οροίΐ. ΙΙΙε υογο

οοοιΐίβ Ιβοπ,πιίδ βοοιιιτίΐ, ηιαίιχ'πι βαοίενβΐ, οοπιηιοΙοηαε

ϊηίπιο εχείΐπΐίΐ : νίείβΐί , οΐΐΙεΓ : βεά" άοπι νίηοίβ , ΗΙίυπι

ρβπΐίδ. Η*ο ΙοεηΙοβ, βΜιιχίΙ εχεΓοίΙοοι , ΓβΙϊοηοπι ΓβοΙϊ

ΓβάάϊΙυΓυί νοίβείβ , εΐ ραοβηι ίηΐετ άυοβ ροραΐοβ οοοείΐϊαΐυ-

πι». Νβςυε 8ρβ8 3ΐ)βΓ3ΐ, ίοΓε, ιιΐ νοίβείδ Μ ρβΓβιιβάεΓε

ροδδθΐ. 8εά βχ ίηνκΐί» ΑΙΙίϋϋ (νεί ΑΙΙϋ), νοΙβοοΓυπι άαεϊβ,

1»ρί(ίίΙ)ΐΐ5 οϋπιΐιιβ ρβτϋΐ.

VI. Αραά $υί(1ατη.

<3\ΐΆπ\ πιϊ$εΓ3ΐ>ί1ε8 οΙ> βεοβρίβηι ϊΙΙΐπι οΐ&άεαι, Ιαπι ίΆαάΐ

ά\%ιύ Λ νίΓΐυΙεαι ΓυοπιηΙ ( ΚϊΙιϋ ). Μ3§η3 εηίηι ίΙΙί είαιίεβ

Βοηι»οΐ8 ΓυίΙ, ευπι οί) εβκοηιπι ηιυΐϋΐυάϊηεπι , Ιυπι οί)

ιΐίριίΐίιίοπι ηοϋίΐίβ ΓβπιίΙίΒβ, ε]υ8άεπι<]υε ίηΙεΓηεοίοηειη.

Ουατβ ίΙΙε ιΐίβ* »Ιβτ &ο ϋΐϊβ 1)&1>ί1υβ ββΐ.

ΥΠ. Αριιά ϋιιϊάαΏΐ.

ΕχβκϊΙοβ »υ1επι οί) νοΙεΓυηι ίη]αη&τυιη πιεηιΟΓίαιη <3υοί

( Αρρίο Οίυιΐίο ) ίηΓεηβιιβ , ρβΓΟΓε είάεηι Γβεϋ&βΐΐϊΐ ; »ο

βροηΐε ριι§ΐ)3πι Γεηιί11εη1ε8 παϊΐίΐοβ , οΐιϋ^ίΐΐίβ εθΓρθΓϋιυ$,

σα&βί νυΐηβηϋ «ΗβηΙ, Γυ§ίεΙ>αη(, μ ΙεηΙΟΓία Γε(ί@ε1>3ηΙ

&Ι)ϊ(αιηφΐβ ριηΐηηΐ, ϊπιρβΓϊϋα ϊΟοιίΜηΙββ ίιηρβηΙΟΓβιιι.

VIII. £ι«Γρί«ιη Ριίταοίαηνη.

ΟβρΙϊβ νεϋβ ςαιιηι ίηΓ3ϋ$ΐ3 ςυχόβπι ροΓίεηΙβ λ ϋϋβ Ο8(εο-

άβΓβηΙϋΓ, αιηδυΙΙί Ηβπιβρϊεεβ ΓεβροαίΙεΓυηΙ , ηε^ΙεεΙβ ψι»-

άΆΐα Θ8ββ 8(1 Γείί^ίοηεπι ρειίϊηεηΐίβ : εΐ ΟαπιίΙΙυδ γροογ-

<]3ΐΐ]8 ββΐ, ύετϊπιβιιι ρπ6<)ίΕ Αροΐΐϊηΐ, οοϊ άβ Ι&ευ Α11)3ηο

οιηίΚρικΙο οπιοαίαοι βάί(ϋ8βε(, εχίηιβιε βε οΐιΐϊίπηι 688ε.

ΙβίΙιΐΓ 8εη3ΐα8 άεεΓβνϊΙ, υΐ, ςιιϊευιηηυε εχ νεϊεηίβηΐ ρπεάΛ

Άΐιψιϊά 3εεερϊ88β1 , ρΐΌ βε ίρ»ε «βΗιηατβΙ , αε (Ιεείπιχ ρβτ-

Ιίδ ρΓεΙίυπι ]υΓ3ΐαδ ίη ρυΜίευπι άεΓειτεΙ. Αε (3η(3 βυιη

ίηεε88εΓ3( Γβΐίβίο, υΐ Λε ά%το εΙΪ3πι, ςυί ^βηη νβηιϋΐυδ ργβΙ,

Ηαυ(1 88008 30 Λβ Γείίηοβ ρΓ«"<33 άεοίηιβπι ρβΓίεπι ϋεο οοη-

8βεΓ3Π(ΐ3ηι οεηδβΓεΙ. Εχ 63 ρεοαπίβ οοηίΐαΐυβ εΓ3(6Γ 30Γβυδ

Ι>εΙρΙιο8 Ο1Ϊ8808 εβ( , σοι βυρεΓ 3·ηε3 1>38ί ίη Κοηιηηοππη

30 Μ38δϊ1ίβη8ίιιπι (Ιιε830Γ0 8(ε(ί(; άοηεε ΟηοηιβΓοΙιυδ Ρΐιο-

οίοί 1>ε11ϊ (εηΐ|Η)ΓΪ008 βογοπι οοηΠανίΙ : οεΙεΓαηι 1)3δίδ εΐίβηι

ποηο βυρβΓβδΙ.

2. ΙρβοηΊ αιιίεπι ΟβπιίΙΙυπι Ηβυά πίοΚο ροβΐ ςυί(1ηιιι 3(1

ρορυΐιιιη &εεο83τί(, ςοβδϊ &οο(ογ ροΓίεηΙοηιπι ^Γ3νίυηιΐ]υε

ρπχϋ|»ίοπιηϊ ΓυίδδεΙ , ςοβΰ 8 Οϋβ εββεηΐ υΛί οβίβηδβ. Αο

ρορυ]υδ,]ηηι ρΓΪιΙεηι υιγο ίηΓεηδΟδ, ο [Ρ] ηιΗΙΠ)ΐΐ8 ηιιηιηηιηι

ίΙΙυπι ηηυΐοΐ&τϊΐ , ηυΙΙα ηιΐδεΓ3ΐϊοηε τεΙ οο ϊά (3ο(ιΐ8, ςιιού

[ΐαιιΐο 3η(ε μύίάιιπι Ηΐίοιιι πιογΙο 8Π>ϊβ6Τ8ΐ. ΕΙ ρεεοηίΒηι

ςυί(3βη], ηυ3 εΓ3( πιυΙο(3ΐιΐ8, βπιίοί οοηΙοΙεΓοοΙ, ιιε 00Γριΐ3

ΟβηιίΙΗ εοηΙυιιιβΙί3 βΠίεεΓεΙΟΓ. Ιρβε τε™ ^ΓβνϊΙεΓ τεπ»

ΓοΓεηβ; Απ1ε3Πΐ ίο εχίΐίοηι βοίίΐ; ρΓεοβΙυβ, βίεοί οΐίιη

Αοΐιίΐΐεβ, 8 ϋίίδ , υ( (ΙεβίάεΗοιιι βοί ηΠιριβικΙο οΐνϊΐαΐί ίηίίοε-

τεπί. 000(1 ςυί(1ειπ Ιιβοά ί(3 πίοΚο ροβΐ εβί εοο8ενυ1υ8.

Οοοηι εηίπι ΟβΙΗ ΟΓΟεπιοοοϋρββδεηΙ,βιΙΟβιηίΙΙοηιροριιΙυβ

Κοαηηαβ οοηΓο^ίΙ, εοηιςοε γογ908 Οϊεΐ8(θΓβηι ΟΓεβνίΙ;

(]ΐΐ6ηΐ3(3πκχ]υπι ίη Ηογο όβ Βεϋϋδ αβΙΙίοίβ άίοεΙϋΓ.

IX. ΕχοίτρΙιιτη Ροίηκϊαηιΐϊη.

Μ. Μβηΐίυδ, ΒΐίΓρίδ ρβίποίχ, ηοοηι οΓΟεηι 3 ΟβΙΙίδ δει -

νββδεί, ηιβςηίβ ΙιοηοπίΗΐδ ΓοβΓβΙ βΙΤεεΙοβ. Ιάβηι ροδίο»
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γίστων ήξιώθη. Ύστερον δέ πρεσβΰτην πολλάχις

έστρατευμενον, άγομενον ίς δουλείαν υπό του δανειστού,

γνωρίσας, άπέδωχε το χρέος υπέρ αϋτοϋ. Κα\ |π\

τίοδε ευ^ημοΰμενος, πασιν ήφι'ει τοις Ιαυτοϋ χρησταις

τα δφληματα. Προϊων δέ τ?) δο'ξη , καΐ υπέρ άλλων

άπεδίδου· και ταΐς δημοχοπίαις έπαιρόμενος , έ-βούλευ-

σεν ήδη χρεών άποχοπας χοινάς· γ) τον δήμον ήξίου,

τοις δανείσασιν άποδοϋναι , την γην ες τοΰτο άποδόμε-

νον ετι ουσαν άνέμητον.

ςααιη ιβηβηι, ςυί ηαΐΐβ βΐίρβηάία ΓεοεηΙ, & ΓαβηβηΙοΓβ

ςυΰάβηι ίο εβΓνίΙυΙβιη αΐχΐυοί νΐ<1Ϊ85β( , β^ηΗοαι ηιιπιβΓϊΙ»

ΟΓβίΙΗοπ ρεευοία ΙϊοβτανίΙ. Ουίυβ κι 03υδβ οιιιώ ταΐ^ο

οβΙβΰηΓβΙιΐΓ, υηίνβηίι άβ1>ϊΙοη1>υβ βαϊε ρβοαηίβιη ατβάϊ-

Ι&χα άοηανϊΐ. Ιικίβ αηιρϋοι ί βίοπα ϊΐκΐιΐδ , εΐίϊπι ργο αϋ»

άεοίίοποαβ δ3ΐίδΓ3οίβϋ3ΐ. ^^1^η(^αβ ρορυΐϊπ χιιγβ εΐαΐυβ,

ηον38 εΐώω Ιαοαίαβ ρΓοροβυίΙ ; βαΐ ρείϋΐΐ ρορυΐο, υΐ αςτυπι

ρυΐιΐίουηι, ςυί ηοηάυιη <1ϊνΪ5υ8 εδδεί, νβηάβΓβηΙ, «1ε]υβ-

ςιιε ρΓβΙίο βαΐίβ&εετεηΐ <:Γ8<ϋΙοιϊ1)ΐΐ5.



ΕΚ ΤΗΣ ΕΧ ΑΡΡΙΑΝΙ

ΤΩΝ ΑΠΠΙΑΝΟΓ ΡΩΜΑΪΚΩΝ

ΒΙΒΛΟΥ Γ,

ΤΗΣ ΣΑΤΝΙΤΙΚΗΣ.

ΚΟΜΑΝΟΚϋΜ ΗίδΤΟΚΙΑΚϋΜ

ΟΒΚΟ III,

ΏΕ ΚΕΒϋδ 5ΑΜΝΙΤΙΟΙ5.

ΕΧΟΕΚΡΤΑ ΕΤ ΕΚΑΟΜΕΝΤΛ.

I. Εκλογή περ! αρετής χαΐ χαχίας.

"Οτι οί 'Ριομαίων στρατηγοί Κορνήλιος χα) Κορβί-

νος, χαί Δέχιος δημότης, Σαυνίτας νικήσαντες, ΰπέλι-

•πον Καμπανοϊς φύλακας προς τας Σαυνιτών έπιδρομάς.

Οί δέ φύλακες οϊδε , Καμπανοϊς άβροδιαίτοις και πο-

λυτελέσιν ουσι χοινωνοϋντες , έφθείροντο τας γνώμας ,

καΐ έφθόνουν ων ενουσιν αγαθών, αύτοί πενόμενοι χαι

τά χρέα δεδιότες τα εν 'Ρώμη. Τέλος δε Ιπεβούλευον,

τους ξένους έαυτών άνελόντες ίχαστοι την περιουσίαν

χατασχεΐν, χαΙ τας γυναίκας ές γάμον προσαγαγέσθαι.

ΚαΙ τάχα αν έπραξαν αίσχρδν οΰτω μύσος , εΐ μή Μά-

μερκος, ίτερος "Ρωμαίων στρατηγός, επί Σαυνι'τας

δδεύων, ίμαθε τι) βούλευμα των φυλάκων. Και έπικρύ-

ψας, τους μέν αυτών έξώπλισε χαΙ τους στρατιιότας

άφηχεν οΤα χεχμηχότας· τοΰς δέ πονηρότερους έχέλευ-

σεν ές 'ΡοΊμην Ιπί τινα χρείαν έπείγεσθαι , χιλίαρχόν

τε αύτοϊς συνέπεμψεν, ώ είρητο, άφανώς αυτούς φυλάσ-

σειν. Έχάτεροι δ' ΰπώπτευον μεμηνϋσθαι, χα\ περί

Ταρ^ακίνην αφίστανται τε τοϋ χιλιάρχου , χαΙ τους ίτΛ

των ίργων έν τοις άγροϊς δεδίμένους έχλύσαντες, χαΙ

δπλίσαντες ώς Ιδύναντο , ηλαυνον ές 'Ρώμην, δμοΰ δισ-

μύριοι γεγονότες.

II. Έτι δ' αυτών δδδν ήμέρας μιας απεχόντων Οπ^ντα

Κορβίνος, χαι παραστρατοπεοεύσας ες τοις ϊρεσι τοις

λλβανών ήρέμει,περισχοπώντε το έ*ργον ετι, κα\ μέγα

ήγούμενος άπεγνωχόσι μάνεσθαι. Οί δε έπεμίγνυντο

άλλη'λοις χρύφα , καΐ δδυρμοί καΐ δάκρυα των φυλάκων

9[ν, ώς έν οίκείοις χαι φίλοι;, άμαρτεΐν μεν δμολογούν-

των, την δέ αΐτίαν ές τα χρέα φερόντων τα εν 'Ρώμη.

ΤΩν δ Κορβίνος αΐσΟανόμενος , και δκνών ίψασθαι πο

λιτικού κα\ τοσούτου φόνου, συνεβούλευσε τη βουλή

τα χρέα τοις άνδράσι μεΟεϊναι· τόντεπόλεμον έξαίρων

ίπΐ μέγα , εί τοσώνδε ανδρών δύναιτο κρατησαι μαχό

μενων έξ άπογνοισεως- καί τας συνόδους αυτών καΐ

Ιπιμιζι'ας έν υπόνοια τιθέμενος, μή οΰδ' δ ίδιος αΰτώ

στρατός ές πάντα ^ πιστός, άτε συγγενείς όντες έκεί-

νων, χα\ ούχ ^σσον αυτών αϊτιώμενοι τα /ρέα. Σφα-

λέντα δέ, κινδυνεύσειν, έ:φη, περ\ μειζόνων χα\ την

νίχην, εΐ χρατησειεν, άτυχεστάτην ίσεσθαι τη πόλεικατ'

οίχείων τοσώνδε. ΟΤς ή βουλή πεισθεΤσα , τάς μεν τών

χρεών άποκοπίς έψηφίσατο πασι 'Ροιμαίοις· τοις δέ

τότε έχθροϊς, καΐ άδειαν. Οί μέν δή, τα βπλα άπο-

θέμινοι, χατηεσαν ές τήν πόλιν.

I. ΕχοίτρΙυηι Ριίταοίαηυη

νϊοΐίβ ρβΓ (Οοπιείίιιπι) Οκμιιιι βΐ (νβίβπυηι) Οοητίηαηι

Οοηβυΐβί , 30 ρίεηείί ςεηεηδ Ι)εοίυηι , 53ΐηηίΙί1>ηδ , ςηιιηι

ίη Οβηιραηία ρπιΐίίίϋυηι ηιίΐίΐυπι βόνεΓδηδ 53ΐηηίΙίυιιι εχ-

ευτδίοηεδ ΓαίδδεΙ γρΙκΙιιιπ ; ηιίΐίΐεδ ρπτ8ί<]ί3πί , εχ Οβηφα-

ηοΓυπι Ιυχιι 30 ηιοΐΐίΐίο (ΗΠΙυβηΙίιιιη οοηδηείυΰίηε οοιτυρίίδ

αηίηιίδ, ϊητίιΙεΓβ ϋΙοΓυπι ΓιΊΚίΙαΙί εα>ρεηιη(, ίρβίίοορεβ,

ε! Γοεοοπι οΗηηί Γοπηίάίηβ αηχϋ. Τιπάεσιςοε οοηηϋι

ίηΙβΓ βε ϊηίβηιηΐ άβ οοεΐάεηάίβ Ιιοβρίΐίΐιιιβ , 1κ>ηί$(]αε οοΓυιη

οοοιιραη(1ί8 , ε( ιιχοΓίϋυ: 5Ϊ1>ί εορυΐίΐηάίβ. Λε ΓθΓΐ355β ρβ-

ΐΓ<ι(υπι εΐίΐπι Γυί$$εΙ Ιάπ\ ηεΓ&ηιιηι Γΐείηυβ, ηίδί ηονυ8

Οοηβυΐ ΜαιηεΓοιυ [νΐΐ ροΐίηι, Μβτείϋδ Κυ1ϋυ8,] »<]>'6π;υ5

δαπιηίΐΐδ ρΓοϋείβεεηδ, ϊά εοηβϋίυηι ίΙΙοΓαπι εοηιρβπδδεί. Οαϊ

β&αι Γβπι Βϋβηϋο (1Ϊ£&ίιηυ1αη$, αϋοβ ςιιίιίειη Ι3πιςιΐ3ΐη ιηίηυβ

ν&ΙίιΙο'Β , βταιίβ <κ]εηι1ί8 , δαο ΓβιηβηΙυ 8ο1νί( ; ΙυΛυΙβηϋοΓεβ

βΐϊοβ, ρβΓ βρεείεαι υΓςεηΙίδ »1ίευ]αδ ηε£θ(ίί , ]υδδί( Ποιοαπι

ρΓορβτΔτε , είβςυε ΙπΙ>οηυπι &Ηη1>αίΙ , ευί πιβηύΧυιη βτβΐ ,

υΐ εΐβπι εοδ οΙ)8εΓ\3ΓεΙ. 8εά υΐήςυε, εηιαηϊδδβ εοηδϋϊΐ

δυΐ ιαβρίοϋ , είτεβ ορρϊάαηι Τειτ&είηΐπι λ ΙΗΙνπιο άϊβεβ-

<1 ιιηΐ , αε , δοΐιιΐϊδ ΐηηαΐίδςυε ρΓΟυΙί ροΙεΓαηΙ εΓ^βδΙαϋδ , Κο-

ηΐίηι νβηυβ ρΓοΓεεΙί βυη( , ΓβΓβ νίςίηΐί Ιιοπιίηυιη ηιϊΐΐία.

II. Λΐ) ιιγΙμ' ηυίοιιι <]ΐπιπι υηίιΐδ (Ιίεί δρβίίο α!>εδδεη( , οο

0ϋΠ·ίι εΐ» (ν»1εΓίϋδ) ΟοΓνίηυδ, ς«ϊ ροδϊΐίδ ίη Λΐίιαηο ηιοηΙο

εβδίήδ 86 εοηΐίηυίΐ , ηυίιΐ ΓηοΙο οραβ εδδεί εΪΓευπι$ρϊείεηδ ,

30 ρβηουίοδηιη ΓίΙυβ ουπι Ιιοπιίηϋυδ άεδρεΓβΙϊβ οοπ^γοιΠ.

ΙοΙεΓίιη οΐίω υΐΓβςυβ εχ ρβΓίε οοη^τεδβυδ Γιεη ; ΟεηΙίοαβ »ο

ςεηιειιΐϊΐιιΐδ , υ( ϊηΙεΓ βηοίεοβ 30 ηεοεδδβΓίοδ, ρΓ^εδίϋίΐπίδ

πιίΐϊΐίϋυδ, 3θου1ρ3ηι ηιπάεηι ηιίηίπιε (ϋίΐϊιβηΐϊΐιιιβ , δεά οβϋ-

83πι ίη 868 ίϋίβηυιη, ςυο πιβΓδί Βοηι.ΐ' εβδοηΐ, ΓβΓεΓΟηΙίΙιιΐδ.

^α»! ςηυπι ίηΐεΐΐεχίδδεί ΟοΓτίηυβ, 30 (ο( οίνίυπι 8αηςιιίηβ

ηΐΕηϋδ οηιεηίατβ ευηι ρί§εΓε(, βυβδίΐ βεηβίαί, αϊ 3?β 3ΐίο-

ηιιπι ίΐΐοηιηΐ Ιιοηιϊηαηι ρυοίίοβ «ΙίδδοΙνεηΊιΐΓ ; εχ3^εΓ3νίΙ-

ηηε (1ί<Γιου1ΐ3(επι οεΐΐΐ ; (οί ηιίΐϊΐεδ, εχ 83ΐυ(ίδ <1βδρεΓ3ϋοηε

ηιεηΐεδ ίη ρυ^ηαπι, ηβυά Γ»είΙβ δΐιρεΓβπ ροδβε; 3(1 Ιια:ο

ηιυΐυοδ υίππιςυβ οοη^Γεδβυβ βο εο1ΙοςυΪ3 δε δϋδρεοΐί 1>α·

ϋβΓβ, ηε ΓοΓίε ηίΐίΐεδ βηί, ηυίρρε ίΙΙοηιιη ηεοβδ83ηί, ηεο ηιϊ-

ηυδ οοηςυεΓεηΙεβ άβ @Γ3νίΐ3ΐε 8βγϊ5 3ΐίεηί , ρ;» υπι δίηΐ εοη·

δίαηΐί Άάο. Ρογγο, βί ίρδε ίηΓεποΓ άίδεβδβίδβεΐ , (·τα\Ίογα «3 ϊ»-

οππιίη3 ϊηιηιίηεΓβ ; δίη νίοεπί , ΙαοΙυοδβηι ΓείρυΙιΙίεχ , Ιοί

οίνίΙ>ιΐ8 8αοΐ3ΐΪ3, τίοΙοΓίΒΠΐ ΓοΓβ. Ηίδ ίηΟυοΙυδ δεηβίοκ,

υηίνεΓδίδ οίνίηυδ ηοτβδ Ιαουΐαδ, άεΓεοΙοπουδ τογο νεηίϊτη

ςυοηηε , οοηοεβδίΐ ; ηαί ιηοχ ροδίΐίβ αϊτοί* ίη ατοθηι ιαηΙ

Γβ^Γεδδί.
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II. Έχλογή περί αρετής χαΐ χαχίας.

"Οτι Μάλλιος Τορχουάτος 6 ύπατος τοιούτος ην τήν

άρετήν. Τούτω πατήρ γεγένητο μιχρολόγος, χαί άμε-

λής ές αυτόν. Καί εν άγρόϊς αύτον εΤχε, μετά των

θεραπόντων έργαζόμενόν τε χαί τρεφόμενον. Γραψα-

μένου δέ αύτον έπί πολλοίς άδιχημασι Πομπωνίου δη- 1

μάρχου, χαί μέλλοντος έρεΐν τι χαί περί της ες τον

παΐδα χαχώσεως, δ παις βδε Μάλλιος ηχεν, Ιπιχρΰ-

πτων ξιφίδιον, ές την οικίαν τοϋ δημάρχου, καί τυχεΐν

ήςίωσεν αύτοϋ μόνου, ώς δη τι λε'ζων χρήσιμον ές την

δίχην. Υποδεχθείς δέ, καί λέγειν άρνόμενος, έπέ-

κλεισε τας θύρας, χαί το ξίφος έπισπάσας ήπείλει τω

δημάρχω χτενεΐν αύτον, εϊ μή δμόσειεν δτι λύσει τω

πατρί την δίχην. Καί δ μεν ώμοσε, χαί διε'λυσεν,

έχθέμενος τω δήμω το συμβάν. Ό δέ Μάλλιος έξ

έχείνου λάμπρος ^ν, έπαινούμενος ότι τοιόσδε ές τοιόνδε

πατέρα έγεγε'νητο.

ΠΙ. Έχ τοϋ Σουίδα. — ΕΡΕΘΙΣΜΑ.

Ό δέ αύτον εις μονομαχίαν προύχαλεΐτο, σχώπτων

Ις αύτόν. Ό δέ τέως μέν αύτοΰ κατείχε- μετα δέ , ού

φέρων έτι τό έρέθ-.σμα , άντηλασε τον ϊππον.

IV. Έχλογή περί πρεσβειών.

"Οτι Σαυνϊται ές την Φρεγελλανών έμβαλόντες

έπόρθουν 'Ρωμαΐοι δέ Σαυνιτίον χαί Δαυνίυιν δγδοή-

χοντα κώμας καί μίαν είλον, χαΙ άνδρας έξ αύτών χί

λιους καί δισμυρίους άνελόντες, άπανέστησαν αύτους

άπδ της Φρεγέλλης. Καί πάλιν ες 'Ριόμην έπρέσβευον

οί Σαυνϊται, νεχρα σώματα ανδρών φέροντες, ιίις αί

τιους τοΰδε του πολέμου γεγονότας άνηρηκότες, καί

χρυσίον, 6ς άπδ της έκείνοιν περιουσίας πεπορισμένον.

Έφ' οϊς αύτους ή βουλή, πάνυ νομίζουσα τετρϋσθαι,

προσεδόχα χαχοπαθοϋντας ένδοισειν περί της ήγεμο-

νίας. Οί δέ τα μέν άλλα έδέχοντο , και ε* τι καί άν-

τέλεγον, ή παρητοϋντο, καί παρεχάλουν, ή ές τας πόλεις

άνετίθεντο· περι δέ της ήγεμονίας ούχ άνασχόμενοι

πάλιν ούδ' άχοϋσαι, ούχ έχδωσόμενοι δή τας πόλεις,

έφασαν, ήκειν, αλλ* ές φιλίαν συνάξοντες. Λυσάμενοι

δη τοΰ χρυσίου τοΰς αιχμαλώτους, άπήεσαν όργη, καί

την πιϊραν έχοντες τήν περι της ήγεμονίας. Και 'Ρο>-

μαΐοι μέν έψηφίζοντο, μηδέ πρεσβείας έτι παρα Σαυ-

νιτών προσίεσθαι, άλλα άσπονδον καί άχήρυκτον πό-

λεμον αύτοϊς πολεμεΐν, έως χατα χράτος έξέλωσι.

2. θεος δ* ένεμέσησε της μεγαληγορίας· καί δστε-

ρον ήττηθησαν υπο Σαυνιτών, καί Ειπδ ζυγδν ήχθησαν

»ί 'Ροιμαϊοι. Ές γαρ στενότατον χωρον τούτους συγ-

χλείσαντες οί Σαυνϊται , τοΰ Ποντίου σφών στρατη-

γοϋντος, χαί λιμω πιεζομένων 'Ρωμαίιον, οί στρατηγοί

«φων πρεσβευσάμενοι, παρεχάλουν τον Πόντιον, χατα-

θί'σΟαι 'Ρωμαίοις χάριν, ήν ού πολλοί παρέχουσι και

ροί. Ό δέ άπεκρίνατο, μή δεΐν μηδέ πρεσβεύειν έτι

π^λς αύτον, εΐ μή τά δπλα καί αύτους παραδοϊεν.

θρήνος ουν ^ν, οΤα πόλεως άλούστ)ς· χαί οί στρατηγοί

Π. ΒχατρΙνη Ρείηκίαηατη

Εϊυβπκχΐϊ νίΓΐυβ ίη ΜαηΗο Τοπριαίο εοηβυΐε Γυ!(. Ρ.ι·

(τεπι Ιιίΐ' Ιΐ3ΐ>υεΓ3( ηΐηιίδ ραιαιιη, μ- <1ιιγϊογ6Π1 »τι;.ι Γιΐϊυηι;

ηαπιαυε .ι ! ι εο πίδ ϊΐιίεςβίυβ ΓιιεΓ&Ι , αϋί ευαι δειτίβ οροδ

ι'.ιπ,-Ιι,ίΙ , ηεςυε ΐΐίο νίεΐα ευΙΙυφίε ςιι&πι ιτίπί μίλι υΙε-

; Ι)3(υΓ. Ι1Η ΐΐιίεηι ηυυπι Ροηιροηίυβ , (Γίουηυ$ ρΙιΊιί» , άίενη

3(1 ρυρυΐυηι (ϋχί8$ε(, α((|ΐιε ίηΙεΓ αβίβη 0Γίπιίη3 ίά ίρβυιη

εί ι·>μ·ι οΙ>]εε(υΓυ8 , ςιιο<1 ίίΐίυπι ]υνεηεπ> ίηι1ί)ζηί&3ίιηε (γ3-

ε(3ΓεΙ ; Μ3η1ίιΐ3 3(]υΙβ8εεη8 , ρυ^ίοηεπι δυο νε$1ε ι··»·ιι< ,

άοπιυηι Ροοιροηϋ ε«1 ϊη^Γε8$υ8, ρείϋΐηυε, υ( τειιιοΐίβ ιγ-

Ι)ϋη8 ευιη εο 3§εΓε 8ΪΙ)ί ΙίεεΓεΙ ; (]υ3.-<ί φιί<1ρί;ιηι , ηυοά 3(1

8«:υ83(ίοη6ηι ραΐΓΐ8 ρετίίηετεί , εβ&εΐ (ΙίοΙαΓυβ. Αάιΐ)ί88υ8

ςιιυιη βεπιιοηεηι ίηοΙιοβηΊ , ]αηυ<ιηι (><■<■ I ιι >Ί ι , 8(ΓΪεΙοςυε ρυ-

§ίοηε ηιοι ίοιη ΐΓΪ1>υηο ρΐ'3'8εη1εηι ϊη1εΓπιίη3(υ8 ε&1 , ηίβϊ 3

ρ3ΐη8 3εευ83(ίοαε 8ε (Ιι^Ιϋιιπιιη ]ιιι\·ιπΊ. 11α Ροηιρηηίυ8,

]υΓ3ΐηεη(ο 3(ΐ3ε1υ8 , 3(χυ&3ΐίοηεηι ϊη8(ί(υ(3Πΐ ιΙι-μίίπΙ , ε&ιι-

83ΐη(|υε ρορυΐο εχροκιιίΐ. ΑΙ ]ιινεηϊ Μβηΐίο ε3 τεβ ιηημηο

ΙιοηοΓί ΓυίΙ, ηυοά ι,ιίπη $ε ει°£3 ε]υ8ΐηο(1ί ρ3ΐτεαι ρΓα?8ΐίΙί8·

βεΐ.

III. ΡταηχηοιΙατη αραά Βυίάαπι.

111ε 3(1 ΜΐιμπΙ;ιπ' εβΓ(3ΐτΐ6η ευιτι ρΓοτοεβοβΙ , εβνίΙΙίβ ίρβιιτη

ϊη8εοΐ3ΐ)8. Α( Ιιίε [Μβηΐίϋβ, εοηβυΐί» Ιίΐίυβ ,] βΐίςιιβηκίία

αυί(Ιειη βε εοηΐίηιιίΐ : ρο8ΐε3 νβΓη, ηυιιηι ριονοοβίίοηεπι

ίΙΚιηι Γειτε αιτιρίϊα» ηοη ρο$8ε1, εςυυηι ίη ευπα εοαείΐ3τίΙ.

IV. ΕιατρΙητη III άί ΐΑραΙΊοηϋν).

δβηιηίΐεβ ςιιυπι Ι«Γεδε1ΐ3ηοΓϋΐη β^πιπι ίηευι-8ίοηϊΙ)ΐΐ8 άε-

Τ38ΐ388εη1, Κοιιιηιιί 53πιηί(ίυπι Ι)3ΐιηίοπιηιΐ]υε νϊεο8 οε(ο-

ξίηΐβ ε( υηυιη εερεΓυη! , ίη(εΓΓεεΙί8ςιιε νί^ίηΐί εΐ υηο Ιιοητιΐ-

ικιιιι ηιίΐΐίοαβ, ΚΓεβεΜβηοηιιη Γιιιίοιΐ8 ΙιοδΙεηι ε]εοεΓυη(.

<ίιι<> ΐ3ε(ο 53ΐηηί1ε8 τυΓβυβ 1ε§3(ο8 Κοπιβπι πιίδεηιηΐ, ηυί

εΐ εοφθΓ3 3υε(0Γυπι ε]ιΐ8 ΙιεΙΗ ά 8ε οεείδΟΓυιη , εΐ βυηιη] ,

ί|ΐιο<1 εχ ρυΙ>1ίε3ΐί8 εοηιπι 1>οηί8 τεάίίδδεί , Κοιηβηί» ιΐι-Γιτ-

ι (-οι. <)υ3τε τεβ δβπυιίΐίυηι 3(1αιοάυιιι 3πΊίεΐ38 τβΐυβ βεη3-

Ιυβ, ]ίΐιιι ίαιρεπυηι ηιιοςιιε ΙΐοΙϊβ πιβίίδ ορρΓε88θ8 Ιι.-ιιι.)

α?£Γε 3άηιί88υπ>8 εβ8ε βρεητίΐ. Α( ϋΐϊ εε1επ3β ηυίϋεηι

εοο(ΐί(ίοηε8 3 8εη3ΐα Ι3ΐ3β τεεερεΓυηΙ, ΙίεεΙ ηοηηίΙιίΙ εοη-

Ιτ3(1ίεεΓεη(, 3υ( (ΙερΓεεβτεηΙυΓ 0Γ3ΓειιΙςυε , 3υΙ ίη εϊνίΐαΐεβ

ι ιίΊι 'γπμιΙ : 8ε(1 άΐ ΜΐΙιπιπιΙο Κοηΐ3ηοηιηι ίηιρεηο ηε βυάίΓε

ηυϊάεηι βηιρίίυβ βυβίίηεηΐεβ, υοη εο ιιίιιιίππη 8ε τεηΪ886,

ρΓοΓεδβί 8υηΙ, υΐ ορρϊ(ΐ3 Μία <1«·«1··η-ι·( , 88(1 υΐ ίη 3ΠΐίείΙί3Πΐ

ΚοπίΐηΟΓυηι 3(1(1υεειειιΙ. Ι^ϋιΐΓ οιιγο, (ριοεΙ βεευιη β(1ιι1ε·

Γ3ηΙ, 03ρΙΪ¥08 Γε(1επΐ8ΓυηΙ , βί 3ΐ)ίεΓυηΙ ίι-βΐί εχρεπεηΐίαςιιε

εϋοείί , <!<■ ίρβο ίπιρεπο ββευπι βςί. Κοπΐ3ηί νει-ο μίμΙικ-

εοηβυΐΐο άεεΓενεΓε , ηε αάΊηίΚεΓε ςυΜεπι βιηρίιυβ δ3ηιιιί·

Ιίυηι Ιε(;3ΐυ8 , μίΙ ίηεχρίβυίΐε ΙκΊΙιπη , ηεςυε ρεΓ Γεεί3ΐε8 ϋε-

ηυηεί8(υιη, ΠΙίδ ίηΓβΓΓβ , (Ιοηεε νί εοβ 8(ΐοε§ί88εη(.

2. ΑΙ Ιπιμι> 8(ΐρεΓ0Ϊ33 ρα;η38 άβο (ΙοΊιτβ Κοηΐ3ηί, νϊεΐϊ

άείηεερβ 3 δβηιηίΐίηυβ 3ε βυη ]υ^υηι ηιίδδί. Ηί εηίηι ηηυιη

Ροηϋο (Ιυεε ίη 8ΓεΙΪ88ϊηιυηι Ιοευηι ίΐΐοβ εοηε1υ8Ϊ88εη( , Γβ-

πιβςυε ρΓ888ΐ88εηΙ; εοηδυΐίουβ Κοηιαηϊβ ρεΓ 1ε§3(ο8 Ροη-

ι ϊ ιι ιι ι ΙιοΓίαηΙϊύυδ , βΓβΙίαηι 3 ηοπιβηίβ ίηίΓεΙ, ςυβίεηι ηοη

ηυονί8 ΙεηιροΓε ροβδεί , Γε$ροηά11 ίΙΙε : ηε ΙεςβΙοδ φιίΰειη

Ρογγο 3(1 Μ·%ε ηιί(ΙεΓεη( , ηϊ&ϊ ε( ηπηα ε( βε ίρ808 δίιηυΙ εβ-

βεηΐ άε&Ιυπ. ΙςίΙυΓ ΐ3πιεηΐ3(ίο, νείηΐϊ ιιι Ι>ο εβρίβ, οοοη-

Ιυτ : β( Ιεηρυβ ςιιίϋεηι αιΙΙκκ: ρεΓ άίεβ βϋφιοί ΙειυοΙ
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διέτριψαν μέν έτι άλλας ήμέρας, δκνοϋντες άνάξιόν τι

της πόλεως Ιργάσασθαι. Ώς δ' ούτε μηχανή σωτη

ρίας έφαίνετο, 8 τε λιμός έπίεζεν αύτούς, χαι νεότης

πέντε μυριάδων, ήν ωχνουν φθειρομένην ΰπεριδεΐν

επέτρεψαν Ιαυτους τω Ποντίω, καΐ παρεκάλουν, είτε

κτείνειν είτε πωλεϊν είτε φυλάσσειν επί λύτροις έ'λοιτο,

μηδέν ες σώματα ανδρών άτυχούντων υβρίσαι.

3. Ό δέ τω πατρί συνεβουλεύετο, μεταπεμψάμε-

νος αυτόν εκ του Καυδίου , φερόμενον ΰπό γήρωςάμάξη.

Καί δ πρεσβΰτης έφη ' "Ενεστιν, ώ παΐ, .μεγάλης

έχθρας φάρμαχον, ευεργεσίας ή χολάσεως υπερβολή. Αί

μεν ουν χολάσεις χαταπλήσσουσιν · αϊ δέ εύεργεσίαι

προσάγονται. "ΙσΟι νίχην τήνδε πρώτην, χαί μεγίστην

θησαυρίζειν τήν εύτυχίαν καί πάντας άπόλυσον απα

θείς, μήτ' Ινυδρΐσας, μήτ' άφελομενος μηδέν ίνα σφον

ή σοι το μέγεθος της ευεργεσίας. ΕίσΊ δ', ώς άχοϋω,

φιλοτιμο'τατοι. Άλλα μοναις εύεργεσίαις ήττώμενοι,

διαγωνιοϋνταί σοιπερί τησδε της χάριτος. Έχεις ένέ-

χυρον τήνδε τήν εύεργεσίαν ειρήνης αθανάτου λαβείν.

*Ην δέ σε ταϋτα μή πείθη, χτεϊνον άπαντας δμαλώς,

μηδ' άγγελον ίιπολιπών. Λέγω δ' έχεΤνα μεν, αίρού-

μινος- ταϋτα δ', ώς αναγκαία. 'Ρωμαΐοι γαρ, δτιοϋν

δβρισθέντες, άμυνοϋνταί σε πάντως· άμυνεΤσθαι δέ μέλ

λοντας, αυτούς προκατάβλαπτε. Μείζον δ' ούκ άν

εύροις βλάβος νέων δμοϋ πέντε μυριάδων.

4. Ό μέν τοσαΰτα εΤπεν. Ό δέ παις άντέλεζεν

"Οτι μέν, ω πάτερ, έναντιώτατα εΤπας άλλήλοις, ού

θαυμάζω· προεϊπας γαρ, έρεΐν υπερβολας έκατέρων.

Έγώ δέ ού κτενώ μέν άνδρας τοσούτους, νέμεσίν τε

θεοϋ φυλασσόμενος, καί φθονον ανθρώπων αϊδούμενος·

χαΐ τα έθνη τας ές αλλήλους έλπίδας ούκ άφαιρήσομαι

δι' άνηκέστου κακοϋ. Περί δέ της αφέσεως ούδ' αύτώ

μέν μοι δοχεϊ, 'Ρωμαίων πολλά χαι δείνα δεδραχότων

ήμας, καί χωρία και πο'λεις ήμετέρας έτι νυν εχόντων,

τούσδε τους εϊλημμένους άπολύειν παντός απαθείς. Ού

ποιήσω. Έμπληξία γαρ ή άλογος φιλανθρωπία.

Επισκοπεί δέ, πάρεις έμέ· καί των Σαυνιτών ων παί

δες καί πατέρες και αδελφοί τεθνασιν υπό 'Ριυμαίων,

και κτήματα και χρήματα αφηρημένοι , χρήζουσι πα

ραμυθίας- φύσει δέ γαΰρον δ νενικηκώς, καΐ τα κέρδη

περιβλέπονται. Τίς ουν άνέξεταί μου , τούσδε μή

χτείνειν, μήτε πιυλείν, μηδέ ζημιοϋν, άλλ' ώς εύεργέτας

απαθείς προπέμπειν. Δια μέν δή ταϋτα παρώμεν

τας ΰπερβολάς· έπεί της μέν ού κύριος έγώ, της δ'

άπανθρωποτέρας ούκ ανέχομαι. Ώς δ' αν καΐ 'Ρω

μαίων τι τοϋ φρονήματος περιέλοιμι , καί τα προς τους

άλλους αδιάβλητος είην, δπλα μέν αύτούς, οίς έ/ρή-

σαντο αεί καθ' ήμών, άφαιρήσομαι, και χρήματα- καί

γαρ ταϋτα έχουσι παρ' ήμών. Εκπέμψω δ' υπό

ζυγόν σώους, |[τινι αισχύνη καί αύτοί κατ' άλλων

Ιχρήσαντο· καί είρήνην εΤναι τοις Ιθνεσι συνθήσομαι·

των τε Ιππέων έπιλέξομαι τους έπιφανεστάτους, δμηρα

τωνδε των συνθηκών, Γιος άπας δ δήμος έπιψηφίση.

Και τάδε ποιών, ήγοΰμαι νενικηκότος τε έργα ποιήσειν,

Οοηδίιίεβ, νβΓβηΙββ >ηάΊ§ηιιιη ηι-ηβ Γαοίηιΐδ λώήΐΐΐβτβ. δβ<1

ςαοπι ηυΙΙα ηΐαβι νϊ» «ρρνβτβι, Γαπιεφίβ ρκαιβτβίατ

βχειχίΐιιβ , βδδβηΐηυβ ]υνεηΙυΙΪ8 Κοηΐ3η% σ,υίηςο3£ίηΙα ηιίΐ-

Ιία,α,υοδ ρεΓευηΙεδ ηβ^ΙίββΓβ νεΓεϋαηΙηΓ; ΙηάιιηΙ ββ Ροη-

ιιο, οΙ)8β€Γ»ηΙςιιβ, δίνε οοοΙόβτβ ββηι ηιυΐΐίΐαϋίηοηι , δίνε

νβη<1βΓ6 νβΐΐβΐ, βίτβ εοηββΓϊΒΓβ ρΓβΙίο ΓεάίπιεηάΌδ π>ιι\Μ,

ιηοάΌ ηβ οοΓροΓ» Ιιοπιίπυπι ίηίοι1αη<ιΙοΓΐίιη ΒίΒεετεΙ εοηΐιι-

ηβϋ·.

3. ΙΙΙβ ρβ(Γβπι ίη οοηδίϋιιηι 3<1νοο8ΐ ; ςυί Οαυάίο βΓεεβ-

Μ(οβ, ςααπι (ρ-ανίβ 3ηηίβ ρίβηδίτο ίη οβδίΓβ εββεΐ 3ά>εεΙυβ,

1ΐ£60 τβΓΟβ ΙεείΙ : Ηΐοββ, 6Ιί, ϊη ιυα ροΐβδίαΐβ άυρίεχ (η-3-

νίδδίηυο ίηίηιίείΐίβε ΓειηεοΜυηΓ) : βίνβ βυηιπιιιπι οεηείίείαιη

£Γ3ΐί»πιςυε, βίνε εχΐΓβιη«ηι ίη ρυηίεηυΌ 3ενεΓΪΐ3ΐειη. 1»να

βενβπΐ&β ςυίιίεπα ίη ρυηϊεηόΌ , ΙειτοΓε ΓερπητίΙ ηοπιίηεδ ;

οεηείκίβ νεκι οοηείΐί&ηΐ οεηενοΐεηΐίαπι. ϋίδοβ ρππιβιη ηβηο

νίοίοπϊπι νείαΐ ΙΙιβββαηιιη βυηιιη<Β ΓείίείΙβϋβ ΓεροηεΓε; »ο

υηίνεΓ&οβ άίπιίΙΙε ίηεοΐυηιεβ, ηίΐιίί εοηΐηηιείίοβε ίη εο8

βββηβ, υίΙιίΙ ίΙΙίδ ΛαΓβΓβηδ, υΐ ίη1ε@Γ3 βί( (ιοί οεηεΟαί ηω-

§ηί1ϋ0ο. 5υη( βυΐεηι ίίΐί , βίουΐ ε^ο 3<κ1ίο, Ιιοηοήβ οιιρίιΐίδ-

βίηιί. 8εά βοΐίδ ΙιοηβΓιαίδ β&8 Ιβ νίεΐί, ίρβα ηβε ΚΓ3ΐΐ3,

ηηαηι &1> ίΐΐίδ ϊηίεηβ, Ιε 8υρεΓ3Γε ηίΙεηΙϋΓ. 8ίε ίη Ια* ε«1

ρο!εδ(3ΐε , ίρ8ο Ιιοε Ι)βηεΙίείο βεπιρίΐεπιχ ρβοίδ ΠΓηιίδδίπιυηι

ρί^ηυδ 1ί1>ί εοηιρ3Γ3Γε. Οαοιΐ δί τεΓο Ιε 1ι;το ηοη ιηονεηΐ :

αιΐ υηυηι βίπιυΐ οηιηεβ οεείάε, ηε ηηηείηιη ςυίύεπι Γεί Γβ-

1ί(|αυπι ίϊοίοηδ. Ι)ία> ΒυΙβπι ίΙΙυά ςυίάεαι, Ιβηιςυαπι ίά

ςιιοιΙ ηιεο 3ηίπιο ρπ>03(υΓ : Ιιοο νεΓΟ, Ιβηιςιιβιη ιιβοββδΒ-

Ηηαι, βίςαίάεηι αΗργο εοηδίϋο ηοΐυβπδ υϋ. Κοιιιαηί βηίαι,

8ί νεί υΙΙα ίη τβ οοηΐυπιβϋϊ ΓυεπηΙ 3 1ε 3<ίεε1ί , οηιηίουβ

ιηυάίδ νίηιΐίί Ιαηι 3 Ιε εβρίεη! . Οαυά ςοαπα εεΓίίδδίηιε βίηΐ

ΓαεΙυη, 3 Ιε ρπαδ ηΐ3ΐε ρΐεείεηιΐΐ εηιηΐ. ΟΓανίαδ 3υ1εηι

νυΐηυδ ίΙΙίδ ίηΟί^εΓε ηυΐΐυηι ηηςιιβηι ροΙβΓίδ, ςυίΐηι ίανε-

ηυηι δίηιυΐ ηυίηςυΒ^ίεδ ηιίΐΐε εακίεπι.

4. Ηαχ ίΙΙβ. Οαί Γιΐίηβ δίε τεδροηο^Ι : ζ)ιιοι1 Γεβ ςυ3ηι

ηΐ3χίπιε δίΐιί Τβρυ§η3η1β3 άΊχετίβ, ηοη πιϊγογ, ρβΙεΓ; ηΐηι

ίρβε ίηίΐίο ρΓοΓεΒβαδ εβ , Ιε <1ιιο βχΐΓβηΐ3 ορροδίΐ3 εββε ργο-

ΙβΙατοηι. Ε§ο τετο ΙαηΙυπι Ιιοιιιίηυηι ιιυιιιβηιιυ Ιιααιΐ οοείύαη] ;

νίηύίεΐ3ηι (Ιεοηιπι νεηΐυβ, Ιιοιηίηαιηηιιε ίηνί(1ί3ηι : ηεςυε

ηΐτίςηε ρορυΐο βρε» οηιηβδ ηιυΙυΒδ ηΐ3ΐο ίΓΓβρ3τ30ί1ί 3υΓε-

Γ3πι. δβιΐ εοΓηηκϊεηι ςυοά 3ΐ1ίηε( ιΐίηιίδβίοηεηι , ρπαιο

ηε ίρβί ςαίάεηα πιίΐιΐ ρΐαοβΐ, ςυυηι Ιοί 30 Ι3η1ίδ ιηβΐίδ ηοδ

βΠεεεηη! Κοηιαηί, βο νίοοβ ορρίάβςαε ηοδίτα &ά Ιιυαε

εΐίίΐη άϊβαι ίη βυβ ))3ΐ>β3ηΙ ροΐββίβΐβ , οαρίοβ Ιιοδεε βοδςηβ

υΐΐα ηο\3 ίηεοΐυπιεδ ϋίηιίΙΙεΓε. Νοη Γϊοίαπι. 51ηροΓ εβί

εηίπι οεηεΠείεηΐίβ ρηβίβτ ηΐϊοηειη εοΙΙοηΟ. Ταη τετο,

ηε οοαίΚεηβ, ΙΗοά νείίηι οοηδίιΙβΓβδ, 53ηιηίΐ33, ςοοτοπι

ΙίΙίί, ςυοΓυηι ραΐΐΐβ, ςυΟΓαηι ίπιίΓεβ οβίΐο ευιη Κοηιαηί»

ρεπεΓυη! , (Ιεηίηυε ςηί Ικιη» αε ροδδβδδίοηθδ βηββ 3πιίδ€Γε,

1)03 , ίηηυβπι, εοηδοΐ3ΐίοηεηι Βΐίςηαηι τεςιιίΓεΓε. δυη! αιι-

Ιβηι η»ΙυΓ3 ΓβΓοεββ νίεΙΟΓεβ, εΐ ΙαθΓ3 οίΓΟϋπίδρίοίηηΙ. Οηί5

ί^ίΙϋΓ ΓεΓΓεΙ Ιιοε, υ( ηο3 ηεηυε ίηΙεΓίίοίβηι , ηεα,υε νριΐίΐβιη ,

ύηο ηε ωυΐοίβηι ηυΜεηι ; βεά, νείϋΐί 1>εηε ηιεηίοβ, 83Κο3

άίπιίΙΙαηι. 0ιΐ3Γ8 οιηίΙΐ3ΐηιΐδ εχίτειηβ; ςυοηϊαιη ηΚοπιηι

ηοη εδί ίη ροΙεδΐ3ΐε ιη&χ, 3ΐΙειο αυΐεηι δ%τίοπ ίρδε ηοη

δϋδϋηεο αΐί. Υεηιηι , «1 Βΐίιιιΐ3ΐβηιΐ6 δβΐΐεηι Κοσΐ3ηοΓυηι

η-3η§3ΐη 8υρβΓΐ)ί3ηι, δίαιυίςυε βϋοηιηι νίΙυρεΓ&Ιίοηεηι εΙΤα-

βίαηι, 3τηΐ3 ίΙΙίδ, ςιιίυυδ ηυηςυ3Πΐ ηοηεοηΐΓβ ηοβ υιί βυηΐ,

3υΓεΓαηι, δίηιυίςηε ρεευηίβηι, ςη3ΐη ε( ίρββπι 3 ηοοίδ Ιιβ-

1>εηΙ. Τημ νεκ) ίηεοίηιηββ βιιΐ) ϊαςυοι ειηίΙΙβηι ; ςιιβ οοη-

Ιηηιε1ί3 εΐ ίρδί ίη βΐίοδ ηδί βυηΐ. δίηιυΐ ρβεεηι ϊηΙβΓ (1υο3

ρορυΐοδ ρ3εϊδ03Γ, 30 ιιοΐιίΐϊδδίιηοδ εχ εςηίΐίουδ δείϊ^αηι,

ςαοβ οΐΐδίίΐεβ ρβοΐί τείίηεβηι , (ίοηεο ρβεβηι ρορυΐυβ ιιηϊνεΓ-

βηδ Γ»ΐ3πι ηαϋαεπί. Ουίοηβ Γαοϋδ , οιιηι ββ , ςαίβ νίοίοπδ

βυηΐ, ρβΓεδϊβδβ 3Γΐ)ίΐΓ3ΐκ)Γ, Ιιιηι ςυ»? ΙιυιηαηίΙαδ ροδίηίαΐ :
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καί φιλανθριόπου· "Ρωμαίους τε άγαπησειν ίσα καί

αυτοί, φάσκοντες αρετής άντιποιεΐσθαι πολλάκις ές

άλλους έδρασαν.

6. Ταΰτα τοϋ Ποντίου λέγοντος, δ πρεσβύτης έδά-

κρυσέ τε, κα\ έπιβ&ς της απήνης, εϊς το Καΰδιον

άπηλαυνεν. Ό δέ Πόντιος τους πρέσβεις χαλε'σας,

ήρετο, ε" τις ειρηνοδίκης αύτοΐς παρείη. Τοις δέ

παρήν ούδεις, ώς έπ\ άσπονδον και άκ/'ρυκτον πόλεμον

έστρατευχόσι. Τοις ουν ίιπάτοις κα\ τοις άλλοις άρ-

χουσι της στρατιάς καΐ παντι τω πλήθει λέγειν έκέ-

λευσε τοΰς πρέσβεις ■ Ήμεϊς αεί 'Ριομαίοις εσπενδό-

μεθα φιλίαν, ήν αύτοΐ διελύσατε, Σιδιχηνοΐς τοις ήμε-

τέροις έχθροϊς συμμαχοΰντες. ΕΤτ' αύθις αυ φιλίας

ήμΐν γενομένης, Νεαπολίταις έπολεμεΐτε τοις ήμετέροις

γείτοσι. Και οΰκ ήγνοοϋμεν, δτι ταϋτ' ή"ν ΰμϊν παρα

σκευή πλεονεξίας έπΐ ολην την Ίταλίαν. "Εν τε ταΐς

προτέραις μάναις, πολλά παρα την άπορίαν τών ήμε-

τέρων στρατηγών προλαβο'ντες , ουδέν έπεδείξασθε μέ-

τριον Ις ήμας· οΰδ' ήρκεΐσθε τήν χώραν πορΟοϋντες,

και χωρία και πόλεις έχοντες άλλοτρίας, και κληρού/ους

εςαύτα πέμποντες· άλλακαΐ πρεσβευσαμένων ήμών δίς

προς ΰμας, και πολλά συγχοιρούντων, δπερήφανα ήμΐν

άλλ' έπετάσσετε, καΐ τήν αρχήν ίλην άποθέσθαι, καί

υμων υπακούειν, ώσπερ ού σπενδομένους , άλλ' έαλω-

κότας. Καί έπι τοΐσδε τον πόλεμον τόνδε, άσπονδον

και άκήρυκτον, έψηφίσασθε, κατ' ανδρών ποτε φίλων,

χατα Σαβίνων έκγόνων, των υμΐν συνοικούντων.

"Ενεκα μέν ουν της υμετέρας πλεονεξίας, ΐδει κα\ τα

■παρ' ήμών υμΐν άσπονδα εΤναι. Έγώ δέ νέμεσίν τ*

θεών αίδούμενος , ήν δμεϊς προϊδέσθαι , και συγγενείας

καί φιλίας της ποτε μνημονεύων, δίδωμι έχαστον υμών

συν ίματίω σωον &πο ζυγον άπελθεΐν, ήν δμόσητε, τήν

τε γην και τα χωρία πάνθ' ήμΐν άποδο>σειν, καΐ τους

χληρούχους άπ6 των πόλεοιν άπάξειν, και μηδέποτ'

επί Σαυνίτας στρατεύσειν.

β. Άπαγγελθέντων δέ τουτιον ες το στρατόπεδον,

όλοφυρμος ην κα\ θρήνος έπ\ πλείστον θανάτου γαρ

■ήγοΰντο είναι χείρονα τήν δβριν τήν Ειπο τω ζυγώ.

'ίϊς δέ χαι περ\ τών Ιππέων Ιπύθοντο, αύθις έθρήνουν

ίτΛ πλείστον. Ύπο δέ απορίας αύτα έδέχοντο, και

τους ίρκους ώμνυον, 8 τε Πόντιος, κα\ οί 'Ρωμαίων

3-πατοι, δύο όντες, Ποστούμιός τε χα\ Βετούριος, καΐ

ταμία δύο, καΐ ταξιάρχαι τέσσαρες, καΐ χιλίαρχοι δώ

δεκα , σύμπαντες 5σοι μετα τους διεφθαρμένους ηρνον.

Γενομένων δέ τών ίρκων, 6 μέν Πόντιος παραλύσας τι

τον διατειχίσματος, κα\ ϊυσ\ δορασιν ές τήν γήν έμπε-

ϊτηγάσιν έπικάρσιον άλλο έπιθείς, έξέπεμπε 'Ρωμαίιον

έχαστον ίπ\ τούτω. Καί τινα υποζύγια έδωχεν αύτοϊς,

ες τους άρ^ωστοϋντας, και τροφήν, άχρι της 'Ρώμης

φέρεσθαι. Δύναται δ', Ιμο\ δοκεϊν, το είδος της άφέ-

σεως, 6" καλοϋσιν οί τηδε ζυγον, δνειδίζειν ώς δοριαλιό-

7. ΆπαγγελΘείσης δέ της συμφοράς ές τήν πά

λιν, οΙμωγή καί θρήνος ή'ν, ώς Ιτά πένθει· κα\ αί γυ-

4ΡΓΙΑΝΒ».

«ο οοηΐεηίοδ ριιΐο ίΌι·εΚοηΐ3ηο8, δί ϊΐ» ουηι Π1ϊ& β^βΓΟ, ςιιβπ»·

3άπ)οαιιιη ε( ΐρβϊ , φιϊ &ε νίιΐυΐίδ &Ια«1ϊο8θβ ρΓθ(ΐ(βη1ιΐΓ,

ουπι &ΙΪΪ3 5%ρεηυπιβΓ0 εβοπιηΐ.

5. Ηαο φηπι ΡοηΙίιΐδ <1ίχΪ8$εΙ, ίΐίβεητιηβΐυβ κηβχ

ρ1»ιΐ8ΐ™ηι εοη8οβη(1ίΙ , θ3υ(1ίιιηΐ(|ϋο ββΐ ανβίΐϋβ. ΡοηΙίυβ

τβτο,ΐββϊΐοβ αάνοεβιικ, ςιι,τβίτίΐ βχ βϊβ , 8η ΓεοίΕίβηι αΐηιιριη

βεευηΐ Ιι<ι1>0ΓβηΙ? Ηίβ βαΐβιη ηιιΙΙυδ αεΙοΓαΙ , υΐ ςυϊ Ιβηαςυβπι

8(1 ίηβχρίΐοίΐβ Ι>βΠιιη) ηβςυβ 6θ1βπιηί1)ΐΐ8 ε^ΓΟπιοηϋβ ϊη(1ίοΙυηι

β88βηΙ ργοΓμΙι. Ιΐ8ςυβ οοηδυΐίϋυδ ΓβΙβΓΪ8€|πβ Ιβ^ίοπεπι άα-

είοαβ εΐ υηϊνβΓβχ ηιυΐΐίΐυίΐίηί Πίτο ]υΙ>ε( ΓεηυηείβΓβ ΙβςαΙοβ :

Νθ8 8ΐ'ΐιιρίΙοΓη.ιηι οαιη ΚοοΜηίί αηιίοί1ί3ΐη ρβοΐί βΓϊπιυδ,

φΐ&ηι ϊρβϊ νο8 ρηηιϊ τίοΙα8(Ϊ8, δίάίείηίβ Ιιοδίώυδ ηοδίΓΐδ

ορειη ΓεΓβηΙββ. Τυηι ίΐεηιπι εοηοίΐίβΐ» ρβοβ, ΝεβροΙίΙαηίδ

νίάηίδ ηοβίΓίδ ίηΐυΐίίΐίδ ΙκΊΙιιπι. Νε(]αε ηοβ ίυ§ίεθ3(, ίδ(»

(αηΐυιτι β νοοϊδ ρΓχρβΓΐΓΐ αύ υδυΓρΐοθιιπι υηίνεΓβκ ΙΙαΙία:

ίΐϊίρεπυπι. ΕΙ ςιιυηι δυρεηοη1>υδ ρτοώϋβ, ο1> ίηιρεΓΪΙΐαιη

ίπψιταίοπιηι ηοβίΓΟπιπι , 83ερβ νο!>ϊδ 1)ε11ί ΓοΓίυηα ΓβνίδβεΙ,

(Ιίεί τίχ ροΐεδί, ηα&πι αττο^ΑΐΛετ ηοϋίβευπι ε^βτΗίδ. Νοη

(οηίοηΐί ϋ^Γϋπι ηοδίπιιη ν&3ΐ38δο, εΐ τίοοβ εΐ ορρίάα 8ΐίεη8

(χοιραδδε , εοίοποδηοε ίη εβ ηιίβίδδβ, ίηδυρετ ςυοςυε οίβ

ηοΜβ 8(1 νοδ Ιε^αΙοβ ηιίκεπίίοιίδ , βε παιιΚα νοίιίδ οοηεειίβη-

Ιίουβ, ΐιΐδοΙεηΙίοΓβ ϊηκυροΓ ϊΚ» ηοΜβ ϊπιρεΓΒδΙίδ, ίρδο ιι(

ίηιρεπο εειΙεΓεηιυβ, νοίιίβηπβ ρ»ΓεΓεηιιΐδ , τείυϋ ηοη ρβοί-

βεεηΐεβ, βεΛ νΐ 3 τοίιίβ βυοβεΐϊ. ϋεηί<}ΐΐ8 ροδί Ιΐ6εο οηιηία

ΙιεΙΙυηι Ιιοε ίηεχρϊ8>)ί1β εί ηυ11ί$]υδΙΐ8ε83Γειηοηϋ8 ίηάϊεΐαηι,

δεηβΐϋδεοηδϋΐΐο Γ»ο1ο , ϊηίεΓΓε (ΙεοΓενίδΙϊδ Ιιοπιίηίουδ ςυοη-

<1βπι νεδίΓΪδ δοεϋδ 8(ςυε βπιίείδ , ροδίβιίδ δαΜηοπιπι ίη εί-

τί(8ΐεηι τβδίταιη ΓεεβρΙοηιπι. Λ'Ρ61γβ ί^ίΙυΓ ίβ(8 ίηδΐΐίαοίϋ

ευρκϋ(&1ε εοηιπιεΓεηαηιίηί , υ( εί ηοδ ρβεεπι νοίιίδ άατβ γο-

0ϋδ»Γεπιιΐ8. δεά ε§ο, τίιιόίείβηι ϋεοΓυπι τενεηΐυδ, ςιι»ηι

ςιηάβηι νοδ ίρβί εανείοίε , εί εο^ηβΐίοηίβ πιεηιοΓ βπιίοίϋχ-

ςυε, ςιΐ33 οΐίιη ηοβ εοη]ϋηχί(, βίηαηι τοβ, δηΙ> ίυ^υηι πιίδ-

δοδ, ουω δίηβυΐίδ νβδίίουδ ίηεοΐιιιηεβ &1)ίΓβ, βίςιιίάβηι ίϋΓβ-

νεΓίΙίδ, ββΓυηι εί ορρίάΐ εαηεΐ3 ηο!)ίδ νοδ ηάάΗαπΜ , βΐ

εοΐοηοδ εχ ορρίάίδ ΕΐιύαεΙιίΓοδ , ηεςυε ιιηφιαπι ροδίηβε βο!-

νβΓδυδ δαπιιιίΐεδ αηηα εβρΙυΓοδ.

6. Ουίηαβ ΓεηαηείϊΙίδ, ρεΓ ρίυππιυηι 1επιρ\ΐδ ΙβπιεηΙα-

Ιίοηίοηδ βίςυε βκιηίΐυ Γεδθη8θ3ΐι( ε38(Γ3 : ηιοΓΙε εηίηι ρβ]ο-

Γβηι άηεεοαηΐ ϊδ(8πι ίυ^ί ίηΓβπιίΒΠΐ. Ρείη υ1>ί άβ βςυίΐίϋυβ

εΐίαηι ηυίΐίυηΐ, ίη Ιοη^οδ ίίοπιπι ^εηιίΐϋβ εηιπιρυηΐ. 5εά

τει-υπι οηιηίυηι ίηορία εοηιρυΐδί εοηάίΐίοηεβ οπιηβδ αοείρίαηΐ;

]υΓ&ηιεη(3ηυε ]ιΐΓαηΙ , ίΙΙίηο Ροηΐϊαβ, Ιιίηε άυο οοηδυΐεδ,

ΡοβΙαηιίαδ εί νείαπαβ, ευπι άιιοΙ)ΐΐδ ηιιβεδΙΟΓίοιιβ, ςυβΙυοΓ

Ιε^ΐΙίδ, (Ηοηηίβ άηοιίβείιη , ςυοίςιιοί ΓοΓίιιηβ 1>ε11ί Γβΐίςυοι

ΓβεβηΙ. ΡΓΕββΙίΙίδ ]υΓ&ηιεηΙί3 , ΡοηΙίυβ, ρβτΐβ νβΐΐί όΊδδο-

ΙυΙα, (Ιυβϋυδ Ιΐ38ΐίδ ίη ΙεΓΓβπι όΙεΓιχίδ βΐίβηι Ιιαηδν6Γ&3πι

ίπιροηεηδ, βυο Ιοε ΚοηιηηοΓυηι δίηβυΐοδ εηιίδίΐ. ^υη1εη-

Ι&φιε ηοηηυ1ΐ8 6Ϊ3 άβάίί ίη χ^γοΙοπιπι %τάΙιάπι, β( εοιη-

ηιρϊΐιιιη, ςυο Κοηιαιη αβηιιε ροββεηΐ ρεΓνεηίΓε. ΙΗίυδβυ-

Ιεηι βεηει-ίδ (Ιίηιίΐίβηίΐί ΙιοδΙεβ, ςυοά ίΐΐί 5υί> Ιυ^ιιπι ΜίΙΙεΓε

νοεβηΐ , Ιιαχ νί» ββββ ηιίΗί νίάβΙυΓ, αϊ νείυΐί 1>βϋο οβρίίβ ίπ-

δυΐΐεΐ νίοΙΟΓ.

7. Ο^υδ 03ΐ3ηιί(8ΐί9 υΜ ηιιηείιΐδίη υΓίκιη ρεΓνεηίΙ , βε-

ιτιίΐϋδ εί ε]υ1αΐιΐ5 , (3ηι<]υ3ΐη ίη ρυΜίεο ΙηοΙη , 0δ( εοατίιΐδ.
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ναΐκες έχόπτοντο τους αίσχρώς περισεσωσμένους , ώς

άποβανόντας ■ ή τε βουλή την έπιπόρφυρον ίσΟήτα

άπέθετο· καΊ θυσίαι , χαΐ γάμοι , καί όσα άλλα τοιουτό-

τροπα , έπέσχετο έπι το έτος ίλον, έως τήν συμφοραν

άνέλαβον. Των δέ άφειμένων, οί {ΐέν ες τους αγρούς

διέφευγον υπό αίδοΰς, οί δέ νυκτός ές τήν πόλιν έσή-

εσαν οί δέ άρχοντες ήμέρας μέν έσηλθον ΰπ' ανάγκης,

και τα σημεία της αρχής έπέκειτο αΰτοΐς· έπρασσον δέ

ουδέν.

V. Έχτοϋ Εουίία. — ΖΗΛΟΣ.

Δεντάτω κατα ζηλον άρετής είπετο νέων λογάδων

πλήθος οκτακοσίων, έπΙ πάντα τα έργα έτοιμο». Και

βαρύς ί[ν τή βουλή παρα τας έκκλησίας.

VI. Έχλογή περί πρεσβειών.

"Οτι Κελτών Σενόνων πολύ πλήθος Τυρ^ηνοΐς συν-

εμάχουν χατα 'Ρωμαίο>ν. 'Ροιμαϊοι δέ προς τας Σε-

νόνων πόλεις έπρέσβευον, χαι ένεκάλουν, οτι ίντες ίν-

σπονδοι , μισδΌφοροϋσι χατα 'Ρωμαίων. Τους δέ

πρέσβεις Βριτόμαρις μετα των κηρυκίιον και της ίερδς

στολής χατέτεμεν ές πολλά και διέρ^ιψεν έγκαλών, δτι

αύτοΰ δ πατήρ έν Τυρ^ηνία πολέμων άνήρητο υπό

'Ρωμαίων. Κορνήλιος δέ δ ύπατος, τοϋ μύσους έν

δδω πυβόμενος, τα μέν Τυδρ^νών είασεν ές δέ τας

Σενόνοιν πόλεις σύντονοι σπουδή δια Σαβίνο>ν και Πι-

κεντ£νι>>ν έσβαλών, άπαντα καΟήρει και ένεπίμπρη.

Καί τας μέν γυναίκας χαΐ τα παιδία ήνδραποδίζετο-

τους δέ ήβώντας πάντας έκτεινε, πλήν Βριτομάριος,

ίν δεινώς αϊκισάμενος, ή'γεν ές τόν θρίαμβον.

8. Οί δέ Σενο'νων, όσοι ^σαν έν Τυρ^ηνία, πυ-

θόμενοι άνηρήσθαι , Τυρ^ηνοίις ^γον έπ\ 'Ρώμης.

Και (πολλών μεταξύ γενομένων) οί Σένονες, ουτε πα

τρίδας έχοντες , ές ας διαφύγιοσιν, δργιζόμενοί τε τών

γεγονότιυν, ένέπιπτον τω Δομιτίω, και διεφΟάρησαν

πολλοί. Τό δέ λοιπόν, σ©ας αύτούς διεχρώντο μανι-

κως. Και δίκη μέν ήδη παρανομίας ή ές πρέσβεις

έγένετο Σένοσιν.

VII. "Εκλογή περί πρεσβειών.

"Οτι Κορνήλιος Ιπΐ καταφράκτων δέκα νεων έθε-

δτο τήν μεγάλην Ελλάδα. Καί τις έν Τάραντι δη

μαγωγός Φιλόχαρις, αίσχρώς τε βεβιωκώς, καί παρα

τούτο καλούμενος θάϊς, παλαιών τούς Ταραντίνους

άνεμίμνησκε συνθηκών μή πλεϊν 'Ρωμαίους πρόσω

Αακινίας άκρας. Παροξυνας τε, Ιπεισεν έπαναχΟήναι

τω Κορνηλίω- και τέσσαρας μέν αύτοΰ ναΰς κατέδυσαν

οί Ταραντϊνοι, μίαν δέ ελαβον αύτο'ς άνδράσιν. Ές

τε θούριους έγκλήματα ποιούμενοι , #π "Ελληνες 6ν-

τες έπί 'Ρωμαίους κατέ^υγον άντι σφών, και παρελ-

θεΐν αΰτοΰς έπέκεινα αίτιοι μάλιστα έγεγένηντο- τους

μέν έπκρανεΐς αύτών έζέβαλον, τήν δέ πόλιν διήρπασαν,

και τους 'Ρωμαίων φρουρούς ΰποσπόνδους άφήκαν.

ϊ. 'Ροιμαϊοι δέ τούτων πυθόμενοι, πρέσβεις ές

Τάραντα πέμπουσι , τους μέν αιχμαλώτους κελεύοντες,

Τιπ> ί£οοπιίαΙο3β ΜτηΙο·, νείαΐί ηχχΐαοβ, ρίοτιολύΐ πα-

ιΥοοεε : ΙβΙοβ εΐΐτοβ βεο3ΐιΐ3 ροβυίΐ : 80161001», οαρίίχ, εΐ

ίά ςβου» 3Ιιλ ίο Γβΐίςαηπι βοοί (βοιροβ ϊηΐβπηϊββ·, άοοκ

Γβρ&τβιβ 68561 α1αιηί(Μ. Εχ οίβ βυΐβιη, φιί η&» ηΐϊοοβ

(ϋΠΊίίβί ΓϋβΓΒΏΐ, ίΐίί ρΓ86 ρθ(1θΓβ 10 0§Γ08 86 ΓβοβρβΓυοΙ;

ιΐϋ βκχΛα α&οαι βοοι ϊηβτβββί Οοηβυΐβ· τβτο ίηΐβπϋυ ,

ςυοηϊβσι αΙΗβΓ Γ3οβΓβ οοη 1ίοοΙ)αΙ, ΐο§τε88Ϊ βυοΐ, εΐ οπιβίί

ςοίιίεηι βυΪ8 ίθ8ί§ηίΙ>υ8; &«1 ηίΐιίΐ ρΓο ροίοδίαΐβ άεΐιίηε ε§β-

ηιο(.

V. Ρταρτη€ηίΐίτη αρνά $υίάατη.

(Οαπααι) ΟεοΙβίυοι , οο τίτταϋβ &άΊη1η(ϊοηεαι , ββςηβίβ-

ΙιΐΓ οε(ίο§6ο(οπιοι (ΙεΙεεΙΟΓίιπι ]ιινβοοηι Άά οπιοίΐ ρατίΙοΓοιη

ιηαίιιΐυάο : ίιίεαιςοε ίο εοαείοαϊοοβ ιρντΐβ βτ*1 ΒβηβΙαϊ.

VI. ΕχϋβτρΙηιη IV άβ ίίραϋοηϋα».

ΟβΙΙοηιηι δεοοοαπι πηρι» ηηΙΐΗηαΊοβ ρτο ΙΧπαά» εοη-

Ιτ&Κοπ»οο8 πιίΙίίΛηΙβ, &ά ατίϋΐεβ δεηοουοι 1ββ»Ιοβ αιί·

86γοο1 Βοοίϊοί , ςυί οοοςαεΓεΓβοΙιΐΓ, ςυοιΐ ΐατεΐΐυβ 8«8β ,

ςυίυυδουπι ίχάβκ ]υοεϋ βδ8βοΙ, βΐίρεοάίΐ ίβίίΓβηΙ. ΙΙΙοβ

Ιβ8>(οβ ΒτίΙοιη&Ηβ, οχάαα ρβίτίβ βοί βχρΓΟοηηβ, ςαϊ σεΐίαπι

10 ΕΙΠΙΓΪΪ @6Γ608 8 ΚΟΠΙ&οίβ ΓθβΓ3( ΪΟΐβΓΓβΟΐϋβ, 002 0001

εαάοεβίβ β( 83ογο οπιβίυ ία (ΥυδΙα οοοοίιϋΐ , ΓΓΟίΙαςιιο βρβΓ-

8ίαι ρπ^εείΐ. Ουο εοςοίΐο ΓβεϊοοΓβ, ΟοΓοείίιιβ (Οοΐΐϋεΐΐβ)

Οοαβαΐ, ςυί μνη ίο ίΙίαεΓβ «ΙτβπΗΜ Είτυβοαβ βηΙ, οηιί&ώ

ΕίΓυ&οίβ, αιαΙοΓϋΙο ρβΓ 5&1>ίαο3 Ρίεεαοοιηυε ίΐίαβτε,ίαδβ-

οοοαοι (Ϊ068 ήτοίΐ, ΓεΓΓΟηαβ οί ϋαηιηιίβ οοιοία ν&βϋνίΐ. Αο

πιυ1ίεΓ68 ςυίιΐοηι β( ρυβτοβ ία 8ετνί(ο1βηι ιΜηχϋ; ροοετββ

βυΐβαι οαιαεβ ίοΙεΓΓοείΙ, εχεερίο Βη1βπΐ3Γί , φΐεαι <1ίΓί8 επί-

αιΐίοαβ ΙοτΙαπι ιϊίοαιρήο κττιτίΙ.

2. Αά ευ]08 εΐϊάίβ ουαείυοι, ηοοίςοοΙ ίο ΕΙπιτία δεηοοβ»

βηηι, 338θαιΙί8 ΕΙπικίβ, Μίτβηαί Κοομοοι ρει^υαί. Αο

νβπϊ ροβΐ ΓαΙβ, ίίάβοι 8βοοηβ8, οβίΐιιβ ραΐΓίαβ 8β<1β8, άΛ

ςιΐ38 86 Γεείρρπ-ηΙ, ααιρϋοβ Ιΐΐοεοΐεβ, ε( είβ ςυ>£ ΒεείιΙβΓίοΙ

ΪΓ3(ί , ία Οοηιιιίαιη ( 0»1νίουια , βΚβΓίιαι εοοβοΐεπ) ) ίαιρε·

Ιοοι ΓϊοίϋηΙ , 8εά &)) εο ιώϊ§οο αυαιβΓΟ ίοΐ6Γ(ίείυοΙοΓ. Κε-

Ιί^αί, ΙαΓΟΓε ίοεεοβί, ίο ρΓορηβ ρεεΙΟΓβ ίβΓΓυαι 3(ίί§υοΙ.

ΤαΙεαι ραεοβαι δεβίβιίδ , ίο 1β§8ΐθ8 ίΐαΌιί88ί , δεοοαεβ ύειίβ-

πιηΐ.

VII. ΕχοιτρΙαη V άι ίβραΐίοηϋη».

ΟοΓοβΙίαβ εοαι ύεεεαι οίτίουβ εοαβίτ&ΐίδ && βρεείαηάααι

αΐ3£οαηι 0Γ8ΧΪ30ΐ 6γ»( ρΓοίεεΙοβ. ΕγϊΙ Ιοοι ΤϊΓβοϋ τϊγ

013^08 βροά ροριιΐυαι βοείοπίβίε, ευί ΡΙιϊΙοεΙίΒπβ ιιοαιεο

ετβΐ; οΙ>8εσΌΧ εεΙβΓοςαία νϊΐββ Ιιοοιο, βΐ οί) ίά ίρβοιη Ταβίδ

εο@ηοαιιοαΙϋ8. 18 Τ3Γ6θΙίοί8 νεΙβΓ3 ρβεΐβ ίο 0ΐεαΐ0Γί30ΐ

ΓενοεβνίΙ, ςυοΓυαι νίι ΐιιΐε οοα οΙΐΓβ ί&είαίααι ρΓοηιοαΙϋ-

γϊιιγπ ρΓονεΙιί ΟΛϊίΙιυδ Βοηι&ηί (ΙεοείΜΐιΙ. Οο]πί τίιί πογ-

Ι8(υ βεεεοδί ΤβΓβηΙίοί εοοίτβ ΟοΓοεΙίοαι ία 3ΐ(οπ> ετεοαοΙιΐΓ,

&ε ςυαΙοοΓ βχ ε]οδ οβνίοαδ άερπαιυοΐ , οοβαι ευοι ίρβίδ οο-

αιίηίΐιυβ εβρίυοί. ϋοίοιίβ ΤΙιαποίδ εχρη>1>Γ8α(68 , <|ΐκ>(1

0Γ35εί ηοααι εδδεοί, 8(1 Κοοι8οογοπι, ςυααι άΑ δοβοη ϋάβαι

8686 βρρίίεβΓε ιιΐΐΙυβΓίαΙ ; φΐοάςοβ ίρδίδ ροΐίδδίηιυοι 8υε(ο·

γϊΙνιβ ΓβεΙυια βίΐ, α( Κοοιβαί οΙΙγβ βίοΙ ρΓΟΤβοΙί; ιιγΙκ™ ϋ-

Ιοηιαι, οοοίΐίβδίαιίδ είνί6υδ ^βοΐίβ , 3ε Βοαιβαο ρΓΧ8ί(ϋο

ρ8ε(8 ίοε<ΙΙυοιί(8ΐ6 άίαιί880, άίπρίιιηΙ.

2. Οαίοοδ τεοαβ εοςοίΐίβ, Κοπΐ3οί ροΓ ΙοββΙοβ ΤβΓβηΙίηίδ

(]εαοαεί30ΐ : εβρίίτοβ Γ6ϋ(1αηΙ, ςοίρρε ςυί αοο απη» εοηίπι



ϋΕ ΒΕΒυδ δΑΜΝΙΤίεΐδ, 5 — 0. 1!)

ους οϋ πολεμοΰντας , άλλα βεωμένους Ιλαβον, άποδοϋ-

ναι- θουρίων δ' οδς έξέβαλον, εϊς την πόλιν καταγαγεϊν,

ί τε διηρπάκεσαν αυτούς, ή τήν ζημίαν τών άπολο-

μένων άποτϊσαι· σφίσι δέ έκδοϋναι τοΰς αΙτίους της

παρανομίας, εί 'Ριομαίων έθέλουσιν εΤναι φίλοι. Οί

δέ τους πρέσβεις μόλις ποτέ Ιτλ το κοινδν έπηγαγον,

κα\ έπελδόντας έχλεύαζον, εί τι μή καλώς Ιλληνίσειαν

εσκωπτον δέ χαΐτην στολήν αύτών, καί το έπιπόρφυρον.

Φιλωνίδης δέ τις, άνήρ γελοίος καί φιλοσκώμμων,

Ιίοστουμίω τω της πρεσβείας ήγουμένω προσελΟών,

άπεστράφη τε, κα\ έπικυψας την έσίήτα άνεσύρατο

την εαυτού, και τήν τοΰ πρεσβυτου κατησχημόνησεν.

Και το μέν θέατρον επαιζεν ώς ΙπΙ γελοίω. Ποστού-

μιος δέ, προτείνας το μεμολυσμένον 'Εχπλυνεΐτε, εφη,

τοϋτο α?ματι πολλώ, τοιούτοις άρεσκόμενοι γέλιοσι.

Και ουδέν τών ϊαραντίνων άποκριναμένων, άπηλθον

οί πρέσβεις. Ό δέ Ποστούμιος την ββριν, εκ της έσθή-

τος ουκ άποπλΰνας, Ιπέδειζε 'Ρωμαίοις.

3. ΚαΙ δ δήμος άγαναχτών, Αϊμιλίω πολεμοϋντι

Σαυνίταις έπέστειλε- τα μέν Σαυνιτώνέν παρόντι έαν,

εις δέ την Ταραντίνων είσβάλλειν, καΐ αύτοΰς, έφ'

οΤς ήξίουν οί πρέσβεις, ές διαλλαγας προκαλέσασΟαι·

αν δ' άπειθώσι, πολεμεΐν κατα κράτος. Ό μέν δή

τάδε προΰτεινε τοις Ταραντίνοις. Οί δέ ουκ έγέλιον

£τι , την στρατιαν δρώντες. Άλλ' ίγίγνοντο ταϊς γνώ-

μαις άγχωμαλοι , μέχρι τις άποροΰσι καί βουλευομένοις

£φη· Τδ μεν έκδοΰναί τινας, ήδη δεδουλωμένιον είναι·

το δέ πολεμεΐν μόνους, έπισφαλές. Εί δέ καΐ της

ελευθερίας έγκρατώς έξόμεβα, καί πολεμήσομεν έξ

(σου, Πύρ^ον Ιζ Ηπείρου τον βασιλέα χαλώμεν, καί

στρατηγδν άποφαίνωμεν τούδε τοϋ πολέμου. *0 καΐ

γέγονεν.

VIII. Εκλογή περί αρετή; χαϊ κακίας.

"Οτι μετά τδ ναυάγιον δ Πόρνος, δ βασιλεύς της

Ηπείρου, ες τδν Τάραντα κατηγετο. ΚαΙ οί Ταραν-

τΐνοι τότε μάλιστα τους βασιλικούς έβαρύνοντο, έσοι-

κιζομένους τε παρα σφας βία, καί φανερώς ενυβρίζον-

τας ταΐς αύτών γυναιξί καί παισίν. 'ίΐς δέ καί τα

συσσίτια σφών δ Πύρέος καΐ τλς άλλας συνόδους καί

διατριβας, ώς οϋ πρέπουσας πολέμω, διέλυε, γυμνάσια

τε ένοπλα ετασσεν αύτοϊς , και θάνατον τοις άμελοϋσιν

ωριζε- τότε δή , καί πάμπαν άήθεσιν εργοις και έπιτά-

γμασι χάμνοντες οίΤαραντΐνοι της πόλεως ώς άλλοτρίας

Ις τοΰς αγρούς άπεδίδρασκον. ΚαΙ δ βασιλεύς τας

θύρας απέκλειε, χαΐ φρουράς έφίστη. Και οί Ταραν-

τΐνοι της αβουλίας σφών ήσθάνοντο σαφώς.

IX. Εκλογή περί άρετής καΐ κακίας.

"Οτι οί εν 'Ρηγίω 'Ρωμαίων έπί σωτηρία και φυλα-

χϊ) της πόλεως, μή τι πάβοιεν ΰπδ τών εχθρών, παρέ

μεναν, αυτοί τε χαΐ Δέχιος, δ ήγιμών αυτών, τοις άγα-

θοϊς των 'Ρηγίνων φθονήσαντες, χαι φυλάξαντες αύτοΰς

ίύωχουμένους έν έορτη, διέφθειραν, καΐ ταΐς γυναιξίν

Γει-εηΙεδ , 8β<1 8ρβοΐ3ΐιιπι »(1νεηίβηΙβ8, &1> 1ΙΙΪ3 αρύ εδδεηΐ :

ίιιπι Τηυηηοδ, ςιιοδ ρ3ΐη3 β]εείδδεηΙ, κάααηΐ, ι-εδφΐβ

ΛάετηίΑί 3υΙ ρβπΐίίαπιΐϊΐ ρΓβΙίυιη Τηυπηίβ τεβίίΐυαηΐ : <3βηί-

ςυβ 3υοΙθΓ68 δοβίεπβ Κοηωηίβ ΐΓΕώιηΙ; δί σ,υϊ(]ειη αηαίοϊΐϊααι

βίΙ)ί ουπι ροραίο τοπι^ηο 088β νοίιιεπηί. ΑΙ ϊΐΐί ηοο ηϊ$ϊ

ΓΓβτβ, ε( πηιΗα ϊηΐε^εείβ ηοη, Ιβ§>(αβ βιΐηιίΐΐιιηΐ : (3η-

(Ιεηιςυε ίη εοηείοηεηι ρορυΐί .κΐιΐυείοβ πιίβηΐ, 8ί ςυίά ηιίηιιβ

1>εηε ΟΓβκε ΙοοιιΙί βδδβηΐ, β( Ιοςαβ ςαοςυε ίΐίοπιηι ΙΐΙυπιςιιβ

εΐΐνυπι ίΐΐυιΐιιηΐ. Ουίη «( ΡΙιϊΙοηϊθαβ ςυϊιΐϋπι, δεαιτίΐίβ

Ιιοπιο ει (χιηΐϋηιείίοδϋβ , ΡοδΙϋΐηίυπι ΙεςαΙίοοίβ ρηηειρεηι

3(3ϋΙ, εοηνεΓβαβςαβ εί ρΓοηαδ ίηίίβείβηδ οοΓρυδ , ΓβίΓαεΙο

8υο ρ»11ίο , Ιο§ίπι ΙΐξΛϋ 80Γΐ1ί1)υ8 εοηδριίΓεανίι. Ουοιΐ Γα-

οΐυηι ίηδρεοΐαηβ ρο[>ιι1ιΐ8, νβίαΐϊ ΓεβΙΐνιιπι, εοηι πβυ εχεερϋ.

Ρθ8ΐυπιίιΐ8 τεΓΟ, 8υΙ>ΐ3ΐβ ϊηςυίηαΙϋΒ (ο^% 1&είηί3 : ΜυΚο,

ίηςαϋ, βαηςυίαε Ιιοεοε εΐιιβίίβ, ςριί 1ιυ]υδπιο(1ί ΙυύίεΓΪδ ύε-

ΙβοίΛηιίηί. Λε ηϊπϋ ΓΟίροικΙεηΙίΙΐϋδ ΤίΓεηΙϊηίβ, (ϋδοεδίβΓβ

Ιε^βΙϊ. ΡοδΙιιπιίαβ τβΓΟ ίη(]ΐιίη»(3ηι τεδίεηι, ςυαίίδ 8Γ31,

πώϋηβ εΐιιεηδ , ΚοπίΒπίδ οδίβηάίΐ.

3. Ιη<ϋ£η3ΐιΐ8 ροριιΐυβ ^ηιϋίυπι (Β3Γ>>υΐ3ΐη), 3(1 ΙχΊΙιιηι

ειιιη 83Γηηί(ίΙ)υ8 ρΓοίεεΙιιηι, ρεΓ ΗΐβΓ38 3υΙ>βΙ , οηιίδδϊδ ίη

ρΓββδεηδ 8»ηιηίΙί1)ΐΐδ, ευηι εχεΓείΙιι ίη ΤβΓβηΙϊηοτυπ) β^πιπι

ρεΓ§βΓ8, εοβςυβ είδάεηι εοηιϋΐίοηίηηβ, ςηϊδ ΙιιΙογ.ίπΙ Ιε^ίΙί,

3(1 ρβεεηι εοΐεηιίβηι ΙιΟΓίαπ : βί ρ»Γ8Γ8 ΓβοιιβεηΙ , οηιηί νί

οβίΐυηι είδ ίηίετΓε ^α^ε(. Ουκ υόί ϋΐβ Τ3Γεη(ίηίδ άεπιοη·

8(γ3(, ]ϊηι Ιιϊ ηοη βηιρϋυβ ΓκΙβηΙ , ρΓΚβεηΙβπι εοηδρίείεηΐβδ

εχβΓοίΙϋηι : ββά άίυ 3ηεϊρίϋ ββηίβηϋβπιηι εοηίβηΐίοηε άϊβ-

(Γ3ηυη(υΓ; άοηβε άα6ϊΐ3η(ίου8 (ΙεΙίοεΓβηιίηϋβςιιε εβίβπβ,

υηυδ εοΓυηι ηβ3ε Τ8γΙ)3 ΓβεΐΙ : ΑΗςυοδ εχ είνίΐβίε ΐΓ3<3βΓβ

ΙιοδΙίοϋδ, εοΓυπ» εδ(, ςηϊ ^πι δειτΚυΙβπι βεΓνίηηΙ : ηεΐΐϋηι

βηΐεηι »1)8(ΐιΐ8 δοοϋδ δυδείρβΓε, ρεπευΐοβαηι. <}ηοά βί νβΓΟ

ε( 1ίθ€Γΐ3ΐβηι ιυεΗ τοίεηιυδ, ε( βεςυίδ νΪΓΐϋαβ ρυ£η3τε, Ρ)τ-

τηοπι τε^επι εχ ΕρίΐΌ βάνοεεηιυβ, (Ιυεεηιηυε ηυίαβ οεΐΐί

εοηδίίΐυβηιυδ. ΙΠα^φΐβ ίρδίιηι Τ3τεη(ίηί ΓβοβταηΙ.

VIII. Εχοντρ{ιιιη ΡΗηχϊαηιιτη.

ΡοβΙ η3υΓΓ3ρίυηι Ρ)ττη«δ, ΕρίΓΟίβΓυηι τεχ, ΤβΓεηΙί ροΓ·

Ιηηι (εηυί(. ΑΙ ΤβτεηΙίηίδ Ιυηι ηιαχίπιο ηιοΐεδίί 3ε @Γ3τεβ

βηΐίεί Γεβίβ ΓυεΓαηΙ, υΐ ςιϋ κιίεδ ίρδοηιηι ρεΓ τίηι οεευ-

ρβΓβηΙ , εί 3<1ν8Γ8ΐΐδ εοηίυββδ εοΓυίη ΙίοεΓΟδςαβ ηιιΐΐ» ηοη

ρεΙηΐ3η(ί3 ραίαιη υΐείεηΐυτ. ΡοδΙςυ»ηι νεΓΟ Ρ)ΤΓΐιυ8 εο·

ηιεδδβΐίοηβδ 6(130) ΠΙοπιηι βε εβϊΙεΓΟδ εοείυβ εί ο1>1εε(3Γηεη(3,

υ(ρο(6 Π3@Γ3η(β Ι>ε1Ιο Ιΐ3υ(1φΐ3(]υ3ηι ίεεοΓ3, βηδίυϋΐ, ε(

Βπηοηιιη βχθηίΐίϊ ίΙΙίβ ίιηρβΓ3νίι , ροβηβ εβρίϋδ βάνβΓβυβ

ίηΓΓβφίβηΙβι ρι°οροβίΐ8 : Ιυηι νείΌ ίηδοϋΐο ορεΓβ3ΐ()ΐιβ ϋη·

ρβπο ρεηίΐαβ βΐΐπΐί Τ3τεη1ίηί, εχ ϋΓΐιβ, τβΐυΐ αΐϊβηα, ίη

| 8§Γ0δ άίίΤυςεΓβ. Εχίηιΐβ τεχ οεείϋβίβ ροΓίίδ ειΐδίοιίββ αρ-

ροδηΚ. Αε ΤβΓεηΐίηί ίηιρπιάβηΙί3η] βαηη Ιαηο βρβτϋββίιηβ

ρβΓβρβχβΓυηΙ.

IX. ΕχητρΙατη Ρίίπΐΰίαηιιτη.

Κοηιαηί ηίΐίΐεβ, ςηί Βηβ§ίί 8(1 δβίαΐεηι εί ευδίοάίβηι υτ·

1 Μβ, ηβ φ»(1 3η ηοδίίουβ 83 ρβΙεΓβΙιΐΓ, ίη ρΓββΜίο Γβΐίεΐί

• 8Γ3η(, ςηϋηη β( ίρδί εί άαχ βοπιιη ϋβεϊυδ Γβΐίείΐβΐί ΚΙιεςί-

| ηοπιπι ίηνίίΙεΓεηΙ; οϋδεΓνβΙο βοίβηηϊ ΓεδΙο, ςυο ρυΜίοε

[ οπιηβί ερυΐ303η(υΓ, βοδ ίηΙβΓίεεεταηΙ, υχοκβηηβ εοΓυη:
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άκουσίαις συνησαν. Πρόφασιν δέ της παρανομίας

/φερον, δτι 'Ρηγϊνοι την φρουραν προεδίδοσαν Πύρρ\υ.

Καί Δέκιος μέν αντί φρουράρχου ην, και φιλίαν έθετο

Μαμερτίνοις, τοις έπι τοϋ πορθμού του Σικελικού χα-

τωκημε'νοις, ου προ πολλού κάχείνοις εϊς ίδιους ξε'νους

όμοια δεδραχόσι.

2. Άλγήσαντα δ' αυτόν τοις δφθαλμοϊς, και τοις έν

'Ρηγίω ϊατροϊς άπιστοϋντα, μετάπεμπτος άπί) Μεσσή

νης έθεράπευε 'Ρηγϊνος άνήρ, μετωχηκώς ές Μεσσηνην

προ πολλοϋ, ότι 'Ρηγϊνος ήν αγνοούμενος. Ούτος αυτόν

ίπεισεν , έπι απαλλαγή συντομω, φαρμάκων άνα-

σχέσθαι θερμών. ΚαΙ χρίσας τοις κατακαίουσι χαι

δαπανώσιν, έκέλευσεν άνασχε'σθαι τοϋ πόνου, μέχρι

αυτός έπανέλθοι· χαΐ λαθών έπλευσεν ές Μεσσηνην.

Ό δ' έςπολΰ τηςδδύνης άνασχόμενος, άπενίψατο, χαΐ

είίρε τοΰς όφθαλμοΰς δεδαπανημένους.

3. Φαβρίχιος δέ υπό 'Ρωμαι'ων έπ\ διορθώσει

τώνδε πεμφθείς, την τε πόλιν τοις έτι 'Ρηγίνοις λοι-

ποΐς άπεδίδου, χα\ των φρουρών τους αιτίους της απο

στάσεως ές 'Ριόμην έπεμφεν οί μαστιγιοθέντες έν

άγορδ μέση, τας κεφάλας άπεχο'πησαν, χαΐ ΙξεδρΊ'φησαν

άταφοι. Δέχιος δέ φυλασσόμενος έπιμελώς, οία πηρός,

ίαυτόν διεχρήσατο.

Χ. Εκλογή περ! πρεσβειών.

"Οτι δ Πύργος δ βασιλεύς της Ηπείρου, νικήσας

τοΰς 'Ριομνίους, χαι άναλαβεϊν χρήζων την στρατιαν

έκ μάχης εύτόνου, καί 'Ρωμαίους έλπίζων Ις διαλύ

σεις τότε μάλιστα ένδώσειν, έπεμπεν ες 'Ριόμην Κι-

νέαν τον θεσσαλόν, δόξαν ίπ\ λόγοις έ/οντα μιμεΐσθαι

την Δημοσθένους άρετήν. ΚαΙ παρελθών δ Κινέας ές

τό βουλευτηριον, άλλα τε πολλά περί τοϋ βασιλέως έσε-

μνολόγει, καί την έπι τω άγώνι μετριοπάθειαν χατελο-

γίζετο, μητ' έπ\ την πόλιν εύθΰς Ιλάσαντος, μήΥ έπι

τό ήσσημένων στρατοπεδον έδίδου δ' αύτοΐς ειρήνην

χαι φιλίαν χαΐ συμμαχίαν προς Πύρ^ον · ε! Ταραντί-

νους μέν ές ταϋτα συμπεριλάβοιεν, τοΰς δ' άλλους "Ελλη

νας τοΰς έν Ιταλία κατοικοΰντας έλευθέρους καί αυτό

νομους έώεν, Λευχανοϊς δέ χαι Σαυνίταις κα\ Δαυνίοις

καί Βρεττίοις άποδοϊεν δσα αυτών έχουσι πολέμω λα-

βόντες. Και γιγνομενιυν, έφη , τούτοιν, Πύρ^ον άπο-

δώσειν αύτοΐς τοΰς αιχμαλώτους άνευ λύτρων.

2. Οί δ' ένεδοίαζον έπΙ πλείστον, τ9) τε δόςη τοϋ

Πύρ'^ου καί τώ συμβεβηκοτι πάθει χαταπλαγέντες·

έως 'Αππιος Κλαύδιος , δ Καΐκος έπίκλησιν, ήδη τετυ-

φλωμένος, εις τό βουλευτηριον τοϊς παισίν αύτόν άγα-

γεϊν κελεύσας, Ήχθόμην, είπεν, δτι μή βλέπω· νϋν

δ', δτι ακούω. Τα γαρ τοιαϋτα υμών βουλεύματα

ήξίουν μηθ' δραν, μητ' άχούειν οΐ ίι' έν άτύχημα

αθρόως οΰτως έαυτών έκλέλησθε, και τον τοϋτο δρά-

σαντα , αύτόν τε , καί τοΰς έπαγομένους αυτόν, βου-

λεύεσθε φίλους αντί πολεμίων θέσθαι, κα\ τα τών προ

γόνων χτήματα Λευκανοϊς και Βρεττίοις δοϋναι. Τί

τοϋτ' ίστιν, ί| 'Ρωμαίους έπΙ Μακεδόσι γενέσθαι ; κα\

| ΙητΙΙ&8 8ίϋί οοραίιηιηΐ. 0>αΜΐη αυΐεπι ΑαςΗϋ ϋΐίυβ ηβηε

ρΓΚίεηάε&βηΙ, ςυοά ΚΙιφπί ρΓχδίάπιηι Ργιτηο ρΓοάβΓβ το·

ΙυίβδβηΙ. δίε Οεείυ$ βχ ρΓ3?ΓβεΙο ρΓβεδίαη ΙνΓ&ηηιΐδ ΓβεΙυβ

681, ε( ευηι ΜαιηιτΙίηίδ , ςυϊ, ΐΓβηβ ΓΓεΙυη δϊειιΐυπι Ιιαοί-

Ι3ηΐ65, βοόβιη βεεΙεΓε ηυροΓ βάΎβΓβυδ βιιοβ Ιιοδρίιεδ υβί

βΓβηΙ, βοείείβίεηι εοηΐΓβχϊΙ.

?.. ΟδΒίβπιηι §Γ»νί οευίοπιιη ΟοΙοΓβ εοιτερίυβ Οβοϊοβ,

ευπι ΚΙιε^ίηοηιιη πιβιϋοίβ άϋϋιΙεΓεΙ,ιηβιΙίευιη ψίβαιάαια εχ

υι·6ε Με85βη3 ϊεεεΓδϊνίΙ, ςυΐ )Άϊα ρΓίάειη ΚΙιφο Μεί&Ηηίπ»

πιΪΒΓ8νεΓβι; (]ιιϊγ6 ρβυοίδ ηοΐυη θγ»1, ςηοά ΒΙιεςίηϋδ εβ-

8ε(. 18 ϋεείο ρεΓδϋϊβϊΙ, 8Ϊ ΙίοβΓβπ εο άοΙοΓε ςυΐπι ρπηιυαι

νείΐεΐ, υΐ ηιειίίεβπαεηΐϊβ οβίίιϋοπουδ ιιΙεΓβΙΟΓ : βίβΐίπιηυε

ίιιιροβίΐο ε]υ8πιο<1ί οοΐΐντίο, ςικκΐ 3<1υΓβη(1ϊ »ε (Ιεραβεεηάϊ

νίηι ΙιβοεΓεΙ, ευιη άοΙοΓεην ίβηΙΐβρεΓ ΙοΙεΓΕΓε }υ88ί(, φΐοβά

ίρβε ΓεόϋββεΙ. ΙηΙεπιη ε1»πι Μεεδ»η3ηι ηβτίΒΒΛίΙ. ΑΙ ϋε-

<:ίιΐ8 ςοηηι (ΙοΙοΓεπι (Ιϊα βιιβίΐηυίδδεί , Ιβικίεπι, λοίυΐο εοΐ-

1>τίο, ΙυπαίηίΙιυί 8ε 0Γΐ)3(ιιηι τερεΓίΙ.

3. Οβϊηεερδ ΡαΙ)ΓΪοϊιΐδ αά ίβία ΓββΙΙιαβηάα ιυίδβυβ β Κο-

ηιβηίδ, υΓΐ>επι ΚΙιεςίηίδ, ςιιί βιΙΙιυε 8ΐιρεΓεΓ»ηΙ, ΓΡίΙάΜίΙ,

β( ιηϊΐίΐβδ ^είεείίοηίδ ίυεΙΟΓββ Βοηιιηι ιηίβίΐ; ψιί ηεώ'ο Ιη

Γογο νίΓ^ϊδ ο»38Ϊ εΐ οβρίΐβ ΙπιηεβΙϊ 8ϋηΙ, βερϋΙΙυΓ» ςυοηυε

0θΓροΓϊ1)υ8 (1εηεβ3ΐ3. Όεείιΐδ νεΓΟ ογ1)81ο8 Ιιιπιίηϊουδ, ευπι

&η;ΙΪ88ϊιιι& ευδίοϋί» ΙβηβΓΟΙυτ, οιαηιιβ βίοι ΐρββ ϊΐΐυΐίΐ.

Χ. ΕχοϋτρΙαιη VI ί« Ζε^αΙίοηϋιω.

ΡτγγΚιι8, τεχ Ερίπ , ροδί τϊεΙοΓΪαπι ιΐε Κοπιβηίδ ραιΐϊπι,

ςαοπι εχ 3εεπϊιη3 ριι§Π3 τεΓιοεΓε οορϊΐδ δΐΐ38 ευρεΓεί, βΐ

Κοηΐ3ηο8 Ιϋοο πιβχίπιε 8ρβΓ3Γ8ΐ ίαΚοΓοβ ρ3εεπι ; Οίηεβπι

Τ1ιεδ83ΐυπι Κοιηβιη ηιϊδίΙ, τιγοπι εΐοηιιεηΐίχ Ιβυιΐε ί(3 εΐβ-

γιιπι , ιιΐ εΐίαηι οησι ΟβπΜΒίΚεοβ εοηίεΓΓεΙϋΓ. Ιβ ϊςϊΙυΓ 86-

γι.ίΙιιιτι ίη^Γεβδυβ , εηηι 3ϋ3 ι&υΐΐβ άε τε^β πιββηϊΐϊεε ΙοεοΙυβ

εδί, (υιη νεπ> ΙιαπιβηΚαΙειτι , σ,ιΐ3 ροδί ρυ§ιΐ3ηι υβαδ 88881,

πιιιΙΙίδ τβΓϋίδ εχΐυΐίΐ; ςυοά ηεςυε 3(1 υΓίιειη εοηΓεδΙίπι , ηβε

3(1 Γυβ3ΐοπιπι 8381Γ3, άϋχίδδεί βχεΓΟΪΙυπι. Ρβεεπι βιιΐβπι εΐ

3πιίεί(ί3ΐη ΡνΓΓίίΐ βπηοΓϋηιςιιε βοείείβίβαι Ιιίδ εοηάίΐίοηίΐιυδ

οΜαΗΙ Κοαιαηΐβ : δϊ ΤΒΓβηϋαοβ εκίβη 8οαε(8(ε εοπορτβ-

ΙιεηϋβΓοηΙ, τείίςυοδ νεΓΟ ΟΓδεεοβ, 11>1ίιιη ΐηεοίβηΐβδ, ΙϊοβΓΟϊ

βαϊηιιβ ]ιιπδ εβδε δίηεΓεηΙ; ΰεηίςιιε Ι,υεβηίϊ, δ3ΐυη!(ϊ1>ιΐ8,

ϋβιιηϋβ βίςυβ ΒΓυΙϋβ, φίΜςιιίά ϋΐίδ 1>ε11ο 3ΐ)δΙιιΙίδδεηΙ,

ΓβδΙίΙαεΓβηΙ. Ιά δί ΓεεϊδδβηΙ, ίηςαίΐ, Ρ}ττΙιιιιη Ιρβίβ εαρίϊ-

\Ό8 δίηε ρι είίο εδδε ΓεάάΉιιηιπι.

2. Αά 1ΐ33ε Κοπιβηί άΊυΙίδδίπιε , ςυοάηβιη εοηδίΐίυπι 83-

ρβΓβη) , 3(]άιιΙ>ϋαΓυπΙ , νΪΓΐυΙβ Ργπ·1ιί 3εεβρΐ3ςυε εβίβπιϊΐβΐβ

ρεκαΙδί ; άοηεε Ιαηιΐρπι Αρρϊαβ θ3υάϊιΐδ, ευϊο1> 3πιί8δυιη

8εηεε(η(6 υδυπι οεοΙοΓυπι Οβ?εϋδ εοριοπιεη 8ΓβΙ, ςαυαι

Γιΐίο» ίη ευπβπι βεδβ άυεβΓβ ίυδδίδδεί, 1ΐ3;ε νεΛβ ίβεϊΐ :

Ασιίδδυπι οευΐοηιπι ιίδυηι ^οΙηεΓβπι ; ηηηε , ςποϋ ηοιι δίιηαΐ

βιίΓΡδ οοδΟΓάιιεΗηΙ, (ΙοΙεο. ΕΙεηίπι (ιυ]υδπιοάϊ τοβ άεΐίοβ·

ΐΏΐίοηεπι 3§ίΐ3η1εδ ηβε τϊιίβΓε υηςιΐΒΐη , ηβε βυάΪΓβ , νοίυε-

Γ3Π1. ΙΙβηενοδ, ιιηβπι οΐι εβίβηίΐβίειη, δαοίΐο νεδίηιπι

ο!)ΙίΙοδ? αϊ ίη ά6ΐίηεΓ3ΐίοηεπι Λάάχκχτβ βιΐδΐίιιββίίβ , ϊβ ςυϊ

ίδΐ3 ΓβείΙ , εΐ Ιιΐ ςαί ευπι 3<1νοο3πιηΙ , βπιίοί ηε »η ηοδίεβ βίηΐ

Π3οβηάΐ? εΐ Γ8δ νΪΓΐυΙε πι3]ογιιπι ηο8ΐΓοηιηι ρβΗβϊ, δίηΐ ηβ

ΒπιΙϋδ ίυεβηϊβηυβ ΐΓ3(1εη<1β3? Ουίά ηοο βδΐ &1ϊιη1, ηίδί Κο-

ηιβηοβ, Μβεβϋοηυηι δβ ββΓνοδ βδδβ, ρΓοηΙβπ? λιςυε ηοο
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ταϋτά τίνες είρήνην, άντ\ δουλείας , τολμώσιν δνομά-

ζειν. "Αλλο τε πολλά #μοια τούτοις δ Άππιος είπών,

χαϊ έρεθίσας, είσηγήσατο- Πυρίον, εϊ δέοιτο της

'Ρωμαίοιν φιλίας και συμμαχίας, έξ Ιταλίας απελθόντα

πρεσβεύειν παρόντα δέ μήτε φίλον ήγεϊσθαι, μήτε

σύμμαχον, μήτε 'Ρωμαίοις δικαστήν ή διαιτητήν.

3. Κα\ ή βουλή ταΰθ', δπερ και "Αππιος εΤπεν,

άπεχρίνατο Κινέα. Ααιβίνω δ' άλλα δυο τέλη χατα-

λε'γοντες , εκήρυξαν οδτως· ει τις άντί των άπολωλότων

αΰτδν έπιδίδοισιν, ες την στρατιαν άπογράφεσθαι. Κα\

δ Κινε'ας ετι παρών, καΐ θεώμενος αύτοΰς ώΟουμε'νους

ίς τας άπογραφας , λε'γεται προς τον Πύρ^ον έπανελ-

Οών ειπείν δτι προς ύδραν έστ\ν αύτοϊς δ πόλεμος. ΟΊ

δέ ού Κινέαν, άλλα Πύρ^ον αΰτον, ειπείν τοΰτο τι)

επος, Ιδόντα την στρατιαν των 'Ρωμαίων τηςπροτέρας

πλείονα. Κα\ γαρ δ ίτερος ύπατος τω Ααιβίνω Κο-

ρουγχάνιος ^χεν ίχ. Τυρ'δηνίας μεθ' ης εΐχε παρα

σκευής. Λε'γεται δέ και τάλλα περ\ της 'Ρώμης πυν-

θανομένω Πύρ^ω Κινέας είπεϊν, #τι πόλις έστί

στρατηγών ολη. ΚαΙ του Πύργου θαυμάσαντος , με-

ταλαβών φάναι, βασιλέων μάλλον ή στρατηγών.

Πύρ'δος δ', ώς ουδέν είρηναΐον οί παρα της βουλής

άπήντησεν, ίπ\ τήν 'Ρώμην ήπείγετο, πάντα δηών.

Και φθάνει μεν ές πόλιν Αναγνίαν βαρεΐαν δ' έχων

ήδη τήν στρατιαν ΰπο λείας και πλήθους αιχμαλώτων,

άναθέμενος μάχην, άνέστρεφεν έπ\ Κομπανίας , ήγου-

μένυιν των έλεφάντων, χαϊ τήν στρατιάν ές χειμασίαν

χατα πόλεις διήρει.

4. 'Ροιμαίων δέ πρέσβεις αυτόν ήξίουν λύσασΟαι

τή πόλει τοΰς αΙχμαλώτους, ή άντιλαβεϊν ίσους ίχουσι

Ταραντίνων, καΐ των άλλων συμμάχων αύτοϋ. Ό

δέ, σπενδομένοις , ίφη, καθάπερ προεϊπε Κινέας, χα-

ριεϊσθαι τοΰς αιχμαλώτους· πολεμοϋσι δ' ού δώσειν

έ"φ' έαυτδν άνδρας τοιούτους και τοσούτους. Έξένιζε

δ' αύτοΰς βασιλικώς. ΚαΙ τον της πρεσβείας ήγού-

μενον Φαβρίκιον πυνθανόμενος εν τη πόλει μέγα δύ-

νασθαι, και δεινώς πένεσθαι, χαθωμίλει λέγων εί πρά-

ξειεν αύτώ τας διαλύσεις, δποστράτηγον κα\ κοινοινδν

των παρόντων αγαθών άπάξειν ες "Ηπειρον χρήματά τε

αύτον λαβείν εντεύθεν ήδη παρεκάλει, πρόφασιν ώς

δώσοντα τοϊς τήν είρήνην Ιργασομένοις. 'Επιγελάσας

δ' δ Φαβρίκιος, περί μέν των κοινών ούδ' άπεκρίνατο-

Τήν δ' έμήν, ?φη, παδρ^σίαν ούτε τών σών φίλων ου

δείς, ούτε αύτος οίσεις σΰ, ω βασιλεϋ· και τήν πενίαν

τήν έμαυτοϋ μακαρίζω μάλλον, ή τον τών τυράννων

πλοϋτον δμοϋ χαϊ φόβον. Οί δέ ούχ ούτω φασίν αύτον,

άλλ', δτι μοϋ της φύσεως Ήπειρώται μεταλαβόντες ,

ί ύ σου προθήσουσιν.

6. 'Οποτέρως δ' ουν άπεχρίνατο, θαυμάσας αύτον

τοϋ φρονήματος δ Πύργος, έτέραν δδον ές τας διαλλαγας

έπενόει· και τοΰς αιχμαλώτους ες τών Κρονίων τήν

έορτήν επεμπεν άνευ φυλάκοιν, έφ' υ>, δεχομένης μέν

της πόλεως & δ Πύργος προτείνει , μένειν χα\ της αιχμα

λωσίας άπολελΰ'σθαι· μή δεχομένης δέ, έορτάσαντα

ηοηηαΐΐί ρ&εειη , ηοη βεΓνίΙυΙειιι , βυΑεηΙ ηοπήηβΓβ? ΙΙκο

ε( ίη 62ηι βεηΐεηΐίαηι ρΐυπηια αΐϊα , ςυ3β βΛ ϊηείίβηάοδ αηΙ-

πιοϊ νβΙβΓβηΙ, ΙοεαΙυδ Αρρίυδ, εεηδυίϊ : Ρνπ-ηυηι, βίφιίιίειη

ευπι Κοηιαηϊδ βπιίείΐίβαι βοείείβίεηιςυε εοηΐΓ»ηετε ευρβ-

ΓίΊ , ΙΙ&Ηα ρτίϋβ βχεβάετβ , Μ Ιαηι άϋϊαανα 1ε§3ΐο8 ηιίΐιειβ

οροΓίεΐ'ε : <(υοιι$(|υε βυΐεηι ιαβηεΓβΙ , ηεςιιε βηιίευηι »υΙ

δοείαηι, ηεςυβ ^αΊεεπι ΒοπιωοΓυηι &τ1>ίΐΓυιηνε εϋ>β Ιι»1>εη ■

άυιη.

3. Ηβεο (]ΐιβιη3(1ιηο<1αιη Αρρίυ» άίχίι, Οίηε»; ΓεβροηάίΙ

βειίΐΐυβ. Οεϊη ςυυηι οονιχ όυα» 1βςϊοηε$ ίβετίηο εοηβετϊ-

ΙιβΓε (ΙβΟΓετίδβεΙ , Ιιοεο νεΛβ ρΓοεΙβαιανεΓυηΙ ρΓ3εοοηε8 :

Ου! ία Ιοευηι (ΙεΓυηεΙοηιιη 86 οίΤβιτβ ευρίΐ, Οι ηοπιεη πιίΐί-

Ιϊιβ άβΙο ? Αε Οίοβα», Ποπι,έ οΐίαηιηυηι ρπεββηβ, ϋΜ εετίι-

(ίπ) 2<1 ηοπιίηα πιίΗΐίχ Οίίικία ηιεΓε ηιιιΐιίΐυάϊιιοπι νίόίΐ , βιΙ

Ρ^ΓΓηαπι ΓβνβΓ8ϋ8, (ίίχίδδβ Γεβί ΓεΓίυΓ : ευηι 1ι)<1γ3 ϊρδϊ» Μ-

Ιιιπι 6888. Αΐϋ τεΓΟ , ηοη Οίηΐ'Λπι , 86<3 ίρβαι» ΡνΓΓίιαπι ,

σαααι βιετείίαιη Ποπιαποπιπι ρηοπ πι&]οΓεπι εοηδρβχίβδβΐ,

τεΓουηι ίΐΐιιιΐ άίχίβδβ, (ΓβάαηΙ : η«η ιΐΐβτ β(1*ιη Οοηδυΐαπι

ΟοΓυηεβοϊιιβ, εχ ΕΙιυπι ευηι οορϋβ,ςααβ 1ι&οβΟ*( , Ι^ετίπο

8ε εοη] υηχίΐ. δ«1 ε( αϋι άο Κοηια ρετευηείαηΐϊ Ρ^τγΙιο Γβ-

■ροηάϊΗβ ΓβιΙϋΓ Οίηβββ, ΙηρβηΙοπιΐΒ ογΙμοι βίοι τίΜΐη;

ε( ΠΊΪΓβηΙβ Ρ)ττΙιο, ρογγο εχεερΪ88β : ΐιτιο Γε^υηι ροΐίυ»,

ςυ&πι ΐπιρβΓϊΙΟΓαπι. Ρ^πΐιυδ τβΓΟ, ςυυπι ηίΐιίΐ εί &ά ρβ-

εβηι 68861 α βεη&Ιυ Γβδροηδϋΐη, .κίνείδΐΐδ Κοπιαιη εοηΐεη-

άίΐ, οπιπία ίη ίΙίηβΓβ ρορυΐβηβ : βε^πι άά Αη?8η'3αι ιΐδςυβ

ορρίιΐυη) ρΓΟ^Γβδίυβ 6Γ31 , ςααπι ^Γίτεπι ρτ&άΆ εί εβρίίνο-

ηιηι ηυΐΐίΐυάίαε τί(1«ιΐ8 εχεΓείΙαηι , άίΐΐΐα ίο «Ιίυά Ιοπιρυ*

ρυρΐ3, ρΓίκηιίδδίδ βίβρίιαηΐίδ, ία Οβπιρίηίαπι βδΐ ΓενβΓβπδ,

ε( εορίββ ίη Ιιίοβπΐϊ ρεΓ ορρίά» όίδίπουίΐ.

4. Ιϋί ΚοπίίΐιΟΓυηΊ ευηι εοητεηίεαίεβ ΙεςαΙί, άβ εβρίί·

νίδ ρΓβΙίο τειίίαιεηάίδ ευηι εο 3ξβΙ)3ηΙ, 3υ( 8ί ιηαΐΐεΐ, Τ3-

ΓοηΙίηοβ, ει (ριο(φΐο( εχ Γείίςαίδ ε^υδ βοείίβ ίη δαα εβδεηΐ ρο·

ΙεβΙβΙε, εοη(Γ3 άβΓε ο(ΓεΓεοβη(. ΑΙ ίΙΙε : βί ρβεεπι βδδβηΐ

ΓβεΙυτί, ηυεηιβάιηοιίυηι Οίηεαβ ρΓ0?(1ίχίδδβΙ, βΓ^ΙαίΙο, 3ΐ(,

εβρίίνοδ βε 6Ϊ8 688ε ΐΐίίιΐίΐυηιπ). ΒεΙΙυη νβΓΟ ^εΓβηϋΙιυΐ

ηοη ΐΓ3(ϋ(ιΐΓυηι εοηΐΓ3 ββββ Ιβηΐυπι Ιβΐϊυαι νίΐΌηιιη ηαηιβ-

ηιπι. ΟεΙεηιηι τεςίε εχεερίΐ Ιβ^βΙοβ, εί ρι ίηοίροηι Ιο^Ιίο-

ηίδ ΓβΟΓίείυηι, ςυβηι ηιυΐΐυπι ίη είνίΐβίε ροδβε εί 3<3ηι<χ1ιΐΓη

ραυρβΓβηι εδδβ ίη(6ΐ!εχ6Γ3( , 3(3ίεηδ : 8ί ρβεειτι 8ίοί , ίηαυϋ ,

εοηεί1ί3δδ6ΐ, δβ εορίίδ βυίδ ευηι ρΓχΓεεΙυΓυαι , ε( οηνιίυηι

ΓοΓΐυη3τυηι δυ;ιπιαι ρβτΐίείρεηι ίη ΕρίΓυπι δεευπι Ιτβηδάυεία-

ηιηι. ^3η1ςυε ηυηε ρβευηί2Πΐ βεείρεΓε ευηι ΙιΟΓίβΙυΓ; δρο-

είεηι ρΓΟοΙβηάβηδ , υΐ οΐι 83ΐη ά&τβΐ , φύ ρβεεηι ρεΓΓεεί88εη(.

Αά ίιββε Γί0βη8 ΡΐΙΐΓίείυβ, άβ κ ριιοΗεβ ηυίιίεηι ηίΐιίΐ τε-

βροηάΊΐ; βββ,Μββιη τε™ ΙίοεΓίβΙεηι, ίηααίι, ηεςυε κηήεί

Ιυί, ηβφΜ (υ ίρδβ, Κεχ, Γβττβ ροδδβ»; β! ρ»υρβΓΐ3ΐβηι Εαεβα

οεβΙίΟΓεηι άυεο οηπΐοοβ η%αία άίτίΐίίβ ευηι πιείη εοη]υη-

εΐίβ. Αΐίί Τ6Γ0 ηοη ϋ ςακΙβοα, ιβά Ιιοε, άίχίββε (βπιοΙ :

νίϋβ, ηβ ΕρίΓΟίδε ηιεοβ ΓυβηηΙ ηιοι·β8 ϊδδυηιΐυπ, ηιεςιιβ

Ιϋ)ί 3η1ε1β(υπ.

5. 5εά υίΓυηινίδ Ηοιυηι άϊχβΓΪΙ , 3<1ηιίΓ&η8 3ηίπιυσι τίπ

Ρ>τΓηυ3, »1ί3ηι νίαηι εοηιροηεη(1<ε ρβείβ δίοί Ιεηίαηϋΐπι

νίάΊΙ; εί εβρίίνοβ, 3ά εβΙεοΓβηάβ ηίωίΓυηι δ3(υηΐ3ΐ)3, 8ίηβ

ευβ(ο(Ιίου8 ϋοβτίΜ άίηιίδίι, Ιιαο εοηιΐίΐίοηε, ηΐ, 8ί Γ>τι-Ιιί

εοηψίίοηεβ 3οαρβΓ6ΐ ρορυΐυβ, βοΐυΐί εβρίίχίΐβΐβ ηαηβτβηΙ;

1 δίη ιηίηυβ , εεΙεΙίΓβΙο ίβδίο αϋ 8686 ΓεάίΓεηΙ. Ηοβ ΜΜίαβ,
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έπανήκειν ές αυτόν. Τούτους ή βουλή, πάνυ παρα-

καλοϋντας κα\ Ανάγοντας ές τας διαλύσεις, έχέλευσεν

ίορτάσαντας Πύ^^ω παραδοϋναι σφας αϋτους έν ήμέρα

βητη, και θάνατον έπέταξε τοις άπολειφθεϊσι της ήμέ-

ρας. Οί δέ καί αυτήν άπαντες έφύλαζαν ■ καί Πύργοι

πολεμητέα πάντως αύθις έδόκει.

XI. Εκλογή περί πρεσβειών.

"Οτι τον Πύ^ον ήδη μέν τα 'Ρο)μαίοιν κατέπλησ-

σεν, έτάρασσε δέ καί τα Ιν Μολοσσοϊς θορυβούμενα.

Αγαθοκλής τε, άρχων Σικελίας, άρτι έτεβνήκει- οΖ

Ουγατε'ρα Λάνειαν έχων δ Πύρ'ρος έν ταϊς γυναιξί, την

νήσον οίκει'αν άντι της Ιταλίας περιεβλε'πετο. Ώκνει

δ' δμως έτι τους έπικαλέσαντας άνευ τίνος ειρήνης κα-

ταλιπεϊν. "Ασμενος ουν της προφάσεως της περ\ τον

αϋτόμολον έπιβας, έμαρτύρει τοις ίιπάτοις, και Κινέαν

Ιπεμπεν ες 'Ρώμην, χάριν δμολογησοντα της σωτη

ρίας του βασιλέως, καΐ τους αίχμαλοιτους άμοιβήν

άγοντα, είρήνην τε 6πη δύναιτο πράξοντα. Δώρα δ'

δ Κινε'ας Ιφερε πολλά μέν άνδράσι, πολλά δέ γυναιξί·

φιλοχρήματον κα\ φιλόδωρον εΤναι τήν πόλιν πυθό-

μενος, καί τας γυναίκας Ισχύειν παρα 'Ρωμαίοις έκ

παλαιού.

2. Οί δέ περ\ μέν των διυρων ένεκελεύσαντο άλλή-

λοις' καί ιρασιν ούδένα λαβείν ούδέν, ούτε άνδρα, ούτε

γυναίκα. Άπεκρίναντο δ' αΰτω, καθα καί πρότερον

απελθόντα Ιΐύρδον έξ Ιταλίας, πρεσβεύειν προς αύτους

άνευ διίίρων άπορήσειν γαρ ούδενδς των δικαίων. Τους

δέ πρέσβεις κα\ αύτο\ πολυτελώς έξένιζον, κα\ Πύρρω

τους Ταραντίνοιν και των άλλων αύτοΰ συμμάχων

αιχμαλώτους άντέπεμπον. Ό μέν δη Πύργος έπΐ

τούτοις, ές Σικελίαν διέπλει μετά τε των έλειράντοιν,...

καί δκτακισχιλίιον Ιππέων, υποσχόμενος τοις συμμά-

χοις έκ Σικελίας έπανήξειν ές τήν Ίταλίαν. Καί

έπανήλΟεν ετει τρίτιο, Καρχηδονίων αυτόν έξελασάντων

έκ Σικελίας.

XII. Εκλογή περί αρετής καί κακίας.

"Οτι Πύργος μετα τήν μάχην καί τας προς 'Ρω-

μαίους συνΟήκας ές Σικελίαν διέπλει, υποσχόμενος

τοις συμμάχοις έκ Σικελίας έπανήξειν ές Ίταλίαν.

Καί έπανήλΟεν έτει τρίτω, Καρχηδονίων αυτόν έξελα

σάντων έκ Σικελίας, ήδη και τοις Σικελιώταις βαρΰν

έπί τε ζενίαις καί χορηγίαις, καί φρουραΐς, καί είσφο-

ραϊς γενόμενον. Ό μέν δή πλούσιος έκ τωνδε γεγο-

νώς , ές τι) 'Ρήγιον διέπλει ναυσΐ καταφράκτοις δέκα

και έκατόν, φορτίσι δέ και δλκάσι πολΰ πλείοσιν. Οί

δέ Καρχηδόνιοι, διαναυμαχήσαντες αύτω, κατέδυσαν

•ναϋς έβδομήκοντα, και τας λοιπας άπλους έποίησαν,

πλήν δώδεκα μόνων. Αίς δ Πύργος διαφυγών έτίν-

νυτο Αοκρους τους Έπιζεφυρίους, ότι φρουραν αύτοϋ

χα\ τον φρούραρχον αύτης, υβρίσαντας ές αύτους, άνη-

ρήκεσαν. Ώμώς δ' αυτούς καί πικρώς κτείνων τε

καί συλών δ Πύργος, ουδέ των αναθημάτων της Περ-

επίχε ΙίοεΙοπιηΙεβ, β( 3(1 Ιηβιιηάβπι ρ&οβαι εοιηηιονεΓε δία-

άβηΐβδ, ]υ85ίΙ,εβ1βΙ)ΓϊΙο ΓεδΙο, »ηΙβ (ΙιΊίιιίΙυιη ιΐίοιη Ρ^ιτΙιο

ββδβ ΓΟΐδϋδ ΐΓβάβΓΟ , ηιοΓίίδ ροβιΐ3 εοηδϋΙιιΐ3 Ιιίδ ψιί ροβΐ

ϋίαπι άίεπι Γβπΐ3ΐΐ5Ϊ85βηΙ. ΑΙςυβ ευπι «ϋβιτι εΐίίΐηι ειιηεϋ

ο1)5βΓΥ'3νβηιηΙ. <2υ3Γβ, &ά ϋτιηβ δίϋί οπιηίηο Γβ(1ειιη(1υηι

εβδβ , Ρ^ιτηαβ ϊυάϊοανϊΐ.

XI. Εχατρίντη VII άβ ίΰραΐίοηϋια.

]&τα Ρ^πτίιυπι ι-εδ Βοπίΐηίε ρεκαΙβΓυηΙ : εοπιηιονε1)3ηΙ

νεΓΟ εΐ Ιιιι-ϋίΒ ίη Μοίοβδίβ εχοιΐ*. δίπιυΐ , ηιοιίιιο ουρεί-

ΑβαΐΗοεΙβ, δίείΐίχ Γβββ, ε^υδ Γιΐία Ι,αηία [νβΐ ί3η3δδβ]

Ρνπ-Ιιο ουρδει-3ΐ, ίηδυΐαιυ ρΓορίαβ 3(1 8ε, <]υαιη ΙΙαϋΐ, ρει-

ΙίηεηΙειη αΓεαιηβρκεΓβ εοερϊΐ. δεά ραάεΐ»!, βοείοβ, φιί

88 3άνοε388εαΙ, 8ΐηε ΆΥιψίΆ ρβοίβ εοιτιροδίΐίοηε Γεϋιιςυει-ε.

Ουρί(1υβ ί;ζί(αΓ οεε38ίοηεαι βτήρίεηβ, ηαβηι (τ&η8Γυ§3 ρηχϋΙΟΓ

ρΓ32ΐ)υβι·3ΐ,εοηι?α1ί5ιΐ8 £Γ3ΐιιπι βααπι Βηίπιαηι, ςυοάεοΓυιη

Ικηεϋοίο δει-ναΐυβ εββεΐ, ρΓοΓοδίϋδ εδί, Βίςυβ &ά ϊά ίρδϋπι

εοηΓΐΓΐη3ηι1υιιι Οίηεβπι ωίδίΐ, ({υϊ εΐίβπι εβρίίνοδ ίη 1)«ηε-

Γιοίί ΓβηΐϋΐιβΓ3ΐίοοβιη Κοιηαιη 3ά(1υεεηάο8 ΙτΐάϊώΙ ; ίιΐδδίΐφΐβ,

ηυοςυο ναοάο ροδδεί , ρ3ΐβπι οοηιροηβΓθΙ. ΜιιηΡΓ3 αυίοπι

εοηιρΙιίΓα Ιιιηι νϊηβ, Ιϋΐη ηΐ3ΐΓοηίδ άίδΐΓίΙ>αεηιΐ3 , δεευηι 31-

ΙιιϋΙ Οίηεαδ ; (]υ3η(1ο<|ΐιίι1βιη 3υπ ιηυηοΓυιηςυο ευρΙΑνη βδδβ

ϋΓοεπι , ε( αο βοιίςυίβ (εηιροΓΪοηβ ηιυΙΙυηι αρυά Κοηΐϋηοδ

ροδδε πιυϋοΓβδ , ίηΙεΙΙεχεΓαΙ.

2. 8ει1 ίΐΐί άβ ιΐοηίδ ηιυΐυο 8888 3άηοΓ(3θ3ηΙιΐΓ : οεςυβ

φιοιικρίϊΐΐ) , &1αηΙ, ηβε νίταιη, ηβε (εαιίπ3Πΐ , ςαΜςυβηι

(1ε ηΐδ αεεερίδδε. Κεδροηδυηι βυΐεπι ίάειη,ηαοιΐ ρτίυβ,

€Ίηεχ άαάπηηΐ : ΙΙαΙίβ υόϊ (ΙίδΟΐδδίδδβΙ ΡνΓΓίιυδ, Ιρ^Λίοδ 3ι1

βεδε βίηε πΐϋηβΓί1)υδ πιϊ((εΓεΙ ; δίε ΐεφιζ οηιηί» ά\) ίρδϊδ βδδβ

Ι3ΐυτυηι. Ι&ρΛΜ αυΐεπι βΐ ίρδί ιτ\Ά%η'ύ\(χ ειοβρβτηηΙ , Ρ\τ-

Ηιοςυε <]υοΙςιιο( Τ3ΓβηΙίηοπιηι αϋοπιπκιιιβ β]υ3 δοαοηιπι

θ3ρΙίνοδ Ι)3ουβΓ3η( νίοίδδίηι ΓβπιίδβηιηΙ. (}υϋ>ιΐ5 Γβϋυβ

εοηΓεεϋδ ΡγιτΗαι, ευπι είερίιαηΐίβ 80Ϊ8 βφιίΐαηκριε οοΐο

ηιϋΐίΐιπδ, ίη δίείΐίβηι ΐΓ3]εεί(, ροΐϋεϊΐυβ βοεϋβ, δβ εχ δίείΐία

ίη Ιΐ3ΐί3ηι ΓενεΓδυτυπι. Κωΐϋίςυε ΙεΓίϊο ροδί βηηο, 03ΐΊ1ι&-

βίηίεοδίοιιβ βοοι δίείΐίβ βχρείΐβοΐίοαβ.

XII. Εχοιτρίιοη Ροίη$νϊαηατη.

Ροδί ριίβηβπι, οοπιροδϊΐίΐ ειιπι Κοπιαηίδ ρβεε, Ρ)τιτοο8

ίη δίεϋί3π> ΐΓβίβοίΙ, ροΐΐίεϋυδ 8οεϋ8, 80 βχ δίείΐίβ ΟΓβνΐ ίο

1ΐ3ΐί3ηι ΓβϊΡΓδϋΓϋηι. Αο ΙβΓίίο ροδί βηηο ΓβνβΓδϋδ εβί, β 0»γ-

ΙΙΐ3@ίηίεηδίου8 διεί!ί3 ρυίδυβ , ςυυπι ]3ηι εΐ ϊρίίβ δϊεοΐίδ ργο-

ρΙβΓ ηιοΐβδί» οοδρίΐί» β( ίηιρεΓ3ΐ38 ρΓΚυίϋοηεδ , ρΓ3?δίάΪ3-

ςαβ ε( (ΐ'ίόυ(3 είβ ίοιροδίΐ3 , ^Γβνίδ 3ε εχοδίΐδ Γυίβ&εΙ. Ουίυιΐδ

(ήΐιυΐίδ άίΐ3ΐυδ, Κΐιεςίυηι νβΓδιιβ τβΐ3 ΓεείΙ, ηβνίουβ ΙεοΙίδ

(Ιεεεπι 8ορΓ3 εεοΐυηι, οοεΓβηίβ 3ε(υ3πίδ<]υβ πιυΐΐο ρΐυή-

οηβ. δειΐ Ροεοί βυπι ροβθ3 ηΒνπΙί 3§8Γββδί , οβτβδ βερίυϊ-

{ρηΐβ εϊ άβρΓββββΓαηΙ , Γβ1ί(]038ςιιβ ίηυΐίΐεδ ΐΌχΙϋίιΙβΓυηΙ,

ρηείβτ (Ιυοιίεείιη ϋιιηίαχαΐ : ευηι ({αίοαδ ςυυηιΓυ^β Ρνπηυδ

Ι/οεΓΟδ ΕρίζορΙ>)τίο8 νεηίίδβΐ, ρ(εη3δ ρβΐϋΐ 3 Ι,οεΓεοδϊ-

1>υδ, ςυςκί ρπιρβίάίηηι ίρδίϋδ ευηι ρπΐ'ΓεεΙο, 3 ςοίπυδ ί^υ-

ΓΙ3 ΓυείβηΙ βΓΓεεΙί, ηεοβνίδδεηΐ. ΤβηΙβ βιιίβηι 3ΐ:ει1)ίΙαΙβ

1 ίη ϋΐοβ εχύίΐΐϋδ δίοιυΐ 3ε ΐ'βρίηίδ δκνϋΐ, υΐ ηεε 3 (Ιοηατϋδ
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σεμνής άπέσχετο· έπισκώψας, την ίχαιρον εύσεβειαν

είναι δεισιδαιμονίαν το δέ συλλεξαι πλοϋτον άπονον,

εύβουλίαν.

2. Άναχθέντα δ' αυτόν μετά των σόλων, χειμών

Ειπελαβε, και των νεών τας μεν χατεδυσε χαΐ διέ^θειρεν

αύτοϊς άνδράσι, τας δ' ές την γην ίξε^ρΛψε. Τα δέ

Ιερά πάντα σωα ό χλύδων ες τους Λοχρων λιμένας

Ιπανηγαγεν· ώστε χαι Πυρ^ον οψέ της ασεβείας αίσΟό-

μενον άναθεΐναί τε αύτα ες τι) Ιερόν τί) Περσεφο'νη,

χα\ θυσίαις ίλάσκεσθαι την θεόν πολλαΐς. Τών δέ

(ερων ούχ άπαντώντων, έτι μάλλον έξεμαίνετο· χα\

τοΰς περί της Ιεροσυλίας αύτω συμβουλεΰσαντας, ή

λεγοντι συνθεμένους, ή διακονησαμένους τό έργον,

ίχτεινεν. Ό μεν δή Πύδρ^ς ούτως έπεπράχει χαχως.

ΡπΜβτρΙοα ώβΙΙηβκΙ, εανίΐΐαίιιβ ρβΓ ]Μΐιη , ΙηΙβαψββϋτβ

Γεϋξϊοηεαι οοΙβΓβ 8υρεΓ8ϋθ8οηιπι εδβε ; ορββ \«γο οοΙϋββΓβ

βϊηε Ιαοοκ ρ»Γβΐ08, ρηιάεοιϊβ τϊπ.

1. ΗΪ8 βροΐϋβίη ωνβ8 ίαφο&ίΐϊβ εωηΙεΓτα βοΐνίβββΐ , ΐη-

δβοαία ΙβαφββΙιι ηανίαοι >1ϊη Ι&οβτ&τίΐ βΙ ευπι ίρβίβ Ιιοιηί-

ηϋ>αβ 5α1>αΐ6Γ3ΪΙ , βηΉ τβτο ίο (βπαιη φάΐ. ΟχΙεηιπι ι··

ΟΠΒ 01X11168 Ορββ 3(1 ΙΪΙΙΛΙβ ΙιθεΓ608Ϊυηΐ Ι03Π8 0!5ΐϋ ΛάΛίΙΐΙβΙ

βυηΐ. <}08γθ ΡνπΙιυβ ϊρβε, 86γο αςηίΐο βεεΙεΓε, εαηεία

ΡΐΌββφίηχ Γβιιο ΓββΙίΙυϊΙ, βο ρΙυππιίδ οοβίϋβ ρίβενβ ιγ&πι

Οοιβ βίαϋιιίΐ. δεα" ςιιαηι ηοο βάάίεεΓεηΙ νίεΐϊπαββ, ηιφιί

βΐίααι Γιιιοη ίηεβωηβ, ςυί ευήκοε »ιιεΐ0Γ68 ίρβί ε]08 »μγΙ-

Ιβ^ϋ βυΐ 388βαϋθΓ63 &αΙ πιϊπι'βίΓί ΓαεπηΙ, ΙπιαάανίΙ. Ιυ

ολεκ ί°ΗιΐΓ ε&ΐαηιίΐαΐεπι Γββ Ρνιτηΐ βτ&ηΐ ϊάάυείκ.



ΕΚ ΤΗΣ ΕΧ ΑΡΡΙΑΝΙ

ΤΩΝ ΑΠΠΙΑΝΟΓ ΡΩΜΑΪΚΩΝ

ΒΙΒΛΟΥ Λ',

ΤΗΣ ΚΕΛΤΙΚΗΣ.

ΚΟΜΑΝΑΚϋΜ ΗΙδΤΟΚΙΑΚυΜ

ΕΙΒΒΟ IV,

ΌΕ ΚΕΒΟδ ΟΑΙΧΙΟΙδ.

ΕΧΟΕΚΡΤΑ ΑΟ ΡΚΑΕΜΕΡΙΤΑ.

I. Έχ των Άππιανοϋ Κελτιχών.

Κελτο\ 'Ρωμαίοις Ιπεχείρησαν πρώτοι, χαί την

"Ροιμην είλον, άνευ το» ΚαπιτοΛίου, καί Ιμπεπρηκασι.

ΚάΐΛίλλος δέ αυτούς ένίκησε κα\ Ιξηλασε- και μετά

χρόνον ίπελθόντας αύθις ένίκησε, και έθριάμβευσεν άπ'

αύτών, δγδοηκοντα γεγωνώς έτη. Και τρίτη δέ Κελ

τών στρατιά έμβέβληκεν εις την Ίταλίαν, ήν και αύτην

οί 'Ρωμαΐοι διεφθάρκασιν υφ' ήγεμο'νι Τίτω Κοϊντίω.

Μετα 31 ταϋτα Βοιοί, Κελτικδν έθνος θηριοιδέστατον,

έπηλθε 'Ροιμαίοις. ΚαΙ αύτοΐς Γάϊος Σουλπίχιος δι

κτάτωρ μετα στρατιάς άπαντα, δστις καΐ στρατηγη-

ματι τοιούτω χρη'σασθαι λε'γεται· έκέλευσε γαρ τους

επί τοϋ μετώπου τεταγμένους, έξακοντίσαντας 6μοΰ,

συγχαθίσαι τάχιστα, μέχρι βάλωσιν οί δεύτεροι, καΐ

τρίτοι κα\ τέταρτοι - τους δ' άφιέντας, άε\ συνίζϊΐν, ?να

μή κατ' αυτών ένεχθείη τα δόρατα- βαλόντων δέ τών

υστάτων, άναπηδαν πάντας δμοϋ , και σΰν βοη τάχιστα

ές χείρας ίέναι. Καταπλη'ξειν γαρ ωοε τους πολεμίους

τοσώνδε δοράτων άφεσιν, καΐ έπ' αύτη ταχεΐαν έπι-

χείρησιν. Τα δέ δόρατα ην ουκ έοικότα άκοντίο^ς· Α

'Ρωμαΐοι καλοΰσιν υσσοίις, ξύλου τετραγοινου το ίίμισυ,

χαΐ το άλλο σίδηρου, τετραγώνου καΐ τοϋδε, και μα

λακού , χωρίς γε της αιχμής. ΚαΙ οί Βοιοι ουν ίιπο

"Ρωμαίων τότε έφθάρησαν πανστρατι^.

2. "Αλλους δέ πάλιν Κελτοΰς ενικά Ποπίλλιος ■ και

μετ' εκείνον τοΰς αυτούς Κάμιλλος, δ τοϋ Καμίλλου

υίός. Έστησε δέ κατα Κελτών και Πάππος Αιμίλιος

τρόπαια. Προ δέ τών του Μαρίου ΰπατειών, πλείστον

τι καί μαχιμώτατον, τη τε ήλικία μάλιστα φοβεροηα-

τον, χρήμα Κελτών εις την Ίταλίαν καί την Γαλατίαν

είσέβαλε, καί τινας υπάτους 'Ριυμαίοιν ένίκησε, καΐ

στρατόπεδα κατέκοψεν έφ' ους δ Μάριος αποσταλείς,

δπαντας διέφθειρε. Τελευταία δέ και μέγιστα τών

Ις Γαλάτας 'Ρωμαίοις πεπραγμένοι έστί τά ΰπδ Γαΐω

Καίσαρι στρατηγοΰντι γενόμενα. Μυριάσι τε γαρ

ανδρών άγρίων, έν τοις δέκα έτεσιν, έν οΐς έστρατηγη
 

"Εθνη δέ τετρακό

σια, καί πόλεις υπέρ δκτακοσίας, τα μέν άφιστάμενα

σφών, τα δέ προσεπιλαμβάνοντες , έκρατύναντο. Προ

δέ τοϋ Μαρίου, καί Φάβιος Μάξιμος δ Αιμιλιανός,

ολίγην κομιδη στρατιαν ε'χοιν, έπολέμησε τοϊς Κελτοΐς-

καί δοιδεκα μυριάδας αϋτών έν μια μά/η κατέκανε,

ττεντεχαίδεκα μόνους τών ιδίων άποβαλιόν. Και ταΰτα

I. Ερίίοηκ ΙΛΜ Αρρίαηί άι τ&η» ΟαΙΙίΰί».

Οβίΐί ρπθΓ68 ροραίο Κοιπϊιιο απηβ ίηηιίεηιηΐ; ιιιΐιοηιφιβ,

εχεερίο ΟβρίΙοΙο, εαρίβηι ίηεεηιίεηιιιΐ. Ηοβ ΟβηιίΙΙϋβ νί-

εΐοβ εχρυΐίΐ, 6| &1ίηυ3ηΙο ροδί Γβίΐίηΐβ^&ηΐββ Μΐιηιι ρι-οΠί-

£ΐνϊΙ ί Ιιτυηι , (ιϊ ιιηιρίιυηκιυο άβ 618 ΓοροιΙονίΙ , βηηοβ ηαΙυ$

οι ΙοβίηΙβ. ΤοιΙίαηι ιΐι-ίιι ερκϋειη £εη(Ϊ8 ίη Ηαΐίηιιι εχρβ(ϋ-

Ιίοηεπι Κοιηοοί άηείυ Τ. ΟιιίηΙπ, παρ>Λ ευηι ίιοβίί ιιηι βίΓβββ

ΓερΓε88εηιη(. ΡοβΙΙιαε Βοίί , 03ΐ1οπιιη οπιηίυηι ΓεΓοείββίπιί,

Κοιη3η35ορ68 3§§Γε88Ϊ 8ΐιη(; ςυίϋα8 Ο. δαίρϊείυβ ϋίείΛίοΓ

άαχίΐ ιιΐινϊαηι, ατίε εΐϊαιιι αβιιβ ίη ρηείίο : ]υ88ί( εηίηι βοβ

ςυί ρπιηί ίη &είε βίαοαηΐ, επιί88ί8 βίιηυΐ Ιι»8ΐί8 εοηΐίηυο 8υΙ>-

8ί(1εΓε ; (Ιοηεε ϋ , φΐί 8εευι»1ί , ςυί Ιο ιϋ , ιριί ςυΐΓΐί βίαοαηΐ,

]αουΙβΙϊ 68βεηΙ; 8ίη@υ1Ϊ8ρο8ΐ]3εΙυπΐ8ΐ3ΐίηι βυυϋεηΐίουβ, ηβ

ίη ίρ80β ΓεπεηΙαΓ 1)38ϋε α ρϋ8ΐεήοπ1)υ8 επιίββχ: α( υ!)ί υΐΐί-

ηιί ε]3εαΐ3(ί ε88εηΙ , Ιιπη νβτο 8ίηιυ] ιιηίνεΓβί $υΙ>ίΙο εοοη-

τεηΙυΓ, βυΐιίαίοςυε <■!;> ηιοη· εεΙεηΙεΓ ηΐΐηυβ εοη86ΓεΓεη(.

8ίε Ιοί ηύίβϋίυηι νίΙ)Γ&(ίοηε, εοηβεςυεηΐε ηιοχ βιύηίοίηι-

ρε(υ εοηιίηυβ υΓ^εηΙίυπι, ρεΓευΙβυπ) ίη ΙιοβΙεηι. Η»8(»

αηΐεηι ίΐΐί» εΓ3η( , ηοη ]αεα1ί8 βίηιίΐεβ ; μ·<Ι εϊακπκχΐι , ςυοκ

ρϋ& Κοηΐίΐηί νοεβηΐ, 1ΐ38ΐί1ε ιρι,κΐι ηη^πίπηι 1ΐ3ΐ>εη(ί3, ευί

ρπιΊίχιιηι εβί ρ3ΐί8 1οη^ί(η(1ίηί8 Γειτυιη , ίΐίάβηι <]ΐι;κ1ι;ιη^ιι-

Ιυηι, εεΙεΓυπι ηιοΐΐε, ρΓβεΙεΓ ευβρίιίεη). Κα ίρΐυι- Γ3ΐίοηβ

ΒοίοΓυηι εχετείΐαβ οηιοίβ ίηΐεπιεείοηε άε1ε1ιΐ8 β8(.

2. Λϋηπι ΓυΓ8ΐΐ8 ΟιιΙΙοπιηι ιη:ιηπιτι νίείΐ ΡορίΙΙίυβ; εΐ

ρθ8ΐ ϊ 1 1 ιι ηι β08(1επι ΟιηιίΙΙικ , ΟιιηίΙΙ ί ίίΐίυβ. Ρογγο ε( . -Κηιί-

Ιίϋ8 Ρϋριΐϋ (Ιο 0311Ϊ8 ΐΓορίΐ'3 8ΐβΙυίΙ. 8ει1 ραυίο 3η1ε Μ,ιιϋ

εοηΐίηυοβ ίΐΐοβεοηβιιίαΐυβ ηιιηιι ι ο^ί>.^ίιη;ι- οβ11ίεθ8ί88ίηι<εςηβ

Οεΐϋεατυηι ςεηΐίυιη εορίχ, ηιβ^ηίΐυιΐίηε ε(ί3ΐη εοΓροηιπι

ίηρηηιίβ ΙοπηΜλοϋββ , ίη ΙΙαΙίαιιι εΐ Ν3Γοοηεη$εηι ιγγιηπ·

ρεηιεβ, εοηβυΐεβ βΐίφίοΐ Βοπΐ3ηο8 \ ίππιπί , 1ε@ίοηε8φΐβ

οοι 1 1 πι « οι ίο ί ι Ιοπ ι η I : εοη(Γ3 ςυοβ ηιί88υ8 Μ3τίυ8 , εηηείοβ

άείενίΐ. Οηιηίυηι βιιίεηι ηον>88ίιηυηι ίόεηκ^ε ηιβχίηιυιη

Ιχ-ΙΙιιηι ευηι Οιιΐΐίβ Ποηΐ3ηί Βυβρίεϋβ 0. Οα>83Γί8 £ε886Γυη(.

Ηίε εηίηι ίηΐΓ3 (ίεεεηηίυηι, αυο ΟαΙΙϊβΒ ρηιΊΊιίι, ευπι βηι-

ρΙίιΐ8 φΐ3(1ΐ'3§ίε8 εεηΐεηίί ηιί11ίΙ>υ8, 8ί ίη οιμιη βυηιηιβπι

εοηΓβΓβηΙιΐΓ, ΓβΓβεϊυηι 1ιο$(ίυπι οοηβεΓυίΙ ιηβηυηι : εχ ςυίοαβ

εβρ(3 δυηΐ άεείεβ εεηΐεηβ πιΠΠη; ΙοίΜεηι βείε ε«εί(1επιη(.

Νβϋοηββ 3υ1εηι οοα;, ηΓοεβηυε ρΐυβηυβηι οεοε, νεί ι-εοεΙΙεϊ

ΓθΐΓ3εΙίβ 8υηΙ :οΙ οίι'κϊππι , νεί Ιιιπι ρπηιηηι μι1)]π^;ι1>·ο. Λ η Ιο

Μαιίυιη νεΓΟ, Γαίιίυβ Μαχίιτιηβ /Εηιίΐίβηυβ, ευηι ηιοοίίεο

3ΐΙηιο(1υηι εχειχίΐυ ΟβΙΙοβ 88^τε88ϋ8 , εεηΐηηι νίςίηϋ ιηίΙΠ»

εοΓυηι υηο ρπείίο οεείάίΐ, ηοη ηϊβί φΐίηύεείιη βυυηιπι
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μεντοι έπραξε πιεζόμενος Οπδ τραύματος δπογυίου,

και τα τάγματα έπιών, καΐ παραθαρ^ύνων, καΐ διδά

σκων 6πως τοις βαρβάροις πολεμητέον, τα μέν έπ'

άπονης φερόμενος, τα δέ κα\ βάδην χειραγωγούμενος.

3. Καίσαρ δέ πολεμήσας αϋτόϊς, πρώτον μέν Έλου-

τ,τίους κα\ Τιγυρίους άμφι τας είκοσι μυριάδας όντας

Ινίκησεν. 01 Τιγυριοι δ' αΰτίόν χρόνω έμπροσθεν Πεί-

σωνος κα\ Κασσίου τινά στρατδν έλόντες, Ειπδ ζυγδν

έξεπεπόμφεσαν, ώς εν χρονικαϊς συντάξεσι δοκεΐ Παύλω

τω Κλαυδίω. Τους μέν ουν Τιγυρίους υποστράτηγος

αύτοϋ Λαβιηνδς ένίκησε- τους δέ άλλους δ Καίσαρ, καΐ

Τρικούρους άμύνοντας σφίσιν £πειτ« τους μετά Άριο-

βίστου Γερμανούς, οί κα\ τα μεγέβη μείζους τών με

γίστων ΰπηρνον, και τι) ήθος άγριοι, και την τόλμαν

θρασύτατοι, και θανάτου καταφρονηται ϊι' Ιλπίδα άνα-

βιώσεως, και κρύος δμοίως έφερον θάλπει, και πόα

ε/ρώντο παρά τας απορίας τροφή, καΐ δ ίππος ξύλοις.

Ησαν δέ , ώς εοικεν, ού φερέπονοι εν ταϊς μάχαις , ουδέ

λ.ογισμώ ή έπιστημη τινί, αλλά θυμώ, νρωμενοι κα-

βάπερ θηρία. Διο καΐ ΰπί) της 'Ριομαίυιν επιστήμης

και φερεπονίας ήσσώντο. Οί μέν γαρ μετα δρμής

βαρυτάτης έπεπηδων αυτοΐς, καΐ 5λην δμοϋ την φά

λαγγα άνεώΟουν. 'Ρωμαΐοι δ' υπεμενον εν τάξει, κα\

κατεστρατη'γουν αύτοΰς , καΐ δκτακισμυρίους αυτών τε-

λευτώντες άπέκτειναν.

4. Μετα τούτους δ Καίσαρ τοις καλουμένοις Βελ-

γαις Ιπιπεσών, ποταμόν τινα περώσι, τοσούτους άπέ-

κτεινεν , ώς τδν ποταμδν γεφυρο>θέντα τοις σώμασι

περάσαι. Νερβιοι δέ αύτδν έτρεψαντο, άρτι στρατό-

πεδον ε"ξ δδοιπορίας χατασχευάζοντι αιφνιδίως ίπιπε-

σόντες, καΐ πάμπολλους ^φόνευσαν, τους δέ ταξιάρχας

καΐ λοχαγούς άπαντας· κα\ αύτδν Ικεϊνον, εις λόφον

τινα μιτά τών υπασπιστών πεφευγότα, περιέσχον κύ

κλω. Ύπδ δέ τοϋ δεκάτου τάγματος, αύτοΐς έξόπι-

σ6εν Ιπιπεσόντος , εφθάρησαν, ίξακισμύριοι ίντες.

ΤΗσαν δέ τών Κίμβρων καΐ ϊευτόνων απόγονοι. Έκρά-

τησε δέ κα\ Άλλοβρίγων δ Καίσαρ. Ούσιπετών δέ καΐ

Ταγ-/αρξων τεσσαράκοντα μυριάδες, στρατεύσιμοι τε

και άστράτευτοι , συνεκόπησαν. Σούκαμβροι δέ πεν-

τακοσίοις ίππεΰσι τους πεντακισχιλι'ους Ιππείς τοϋ

Καίσαρος έτρεψαν, έξαίφνης επιπεσόντες· καΐ δίκην εδο-

σαν, ήττηθέ'ντες μετα ταϋτα.

6. Έπέρασε και τδν 'Ρηνον πρώτος 'Ρωμαίων δ

Καίσαρ· καΐ ές τήν Βρεττανίδα νήσον, ήπείρου τε μεί

ζονα ουσαν μεγίστης, καΐ τοις τηδε άνθριοποις άγνω-

στον έτι. 'Κπέρασε δέ κατά τδν καιρδν της άμπώτεως.

Άρτι γάρ τδ πάθος ήπτετο της θαλάσσης, και δ στό

λος Ισαλεύετο, ήρεμα πρώτον, εΤτα δξύτερον, με/ρι

συν βιαίω τάχει διε'πλευσεν 6 Καίσαρ έ"ς τήν Βρεττα-

νίαν.

II. Εκλογή πιρί πρεσβειών.

"Οτι Όλυμπιάδων τοίς "Ελλησιν ίπτά χαΐ ίνενή-

κοντα γεγινημίνων, της γης τών Κελτών ούκ άρκούσης

αηιί$8ί9;α(ςιΐθ ίά ΓβοΙΙ ΙιΙκΝΓβηι ϋοβΐ βχ ιεεεηΐί ναΐυβτβ, ογ·

άταα οοεαηάο εοηοΓϋηάοςυε , 3ε άοεεηάο ςποπκκίο 1η βείβ

ΐΓβε&ηάΊ βίηΐ οβτοατί , ηυηε ΙεεΙίεα εϊΓευιηΙβΙιΐδ , ηαπό ρβ·

άίουβ οοβιηοιιΐ&πβ άυεεηΐίυπιςυε ηιβηί&υδ βυβΙεη&Ιυβ.

3. 08682Γ βυΐεηι, αο ΗβΙνβΙϋδ β( ΤίΒαπηι» ϊηίΐίο ηβΐΐϊ

ΓμΙο, βοταηι άιιεβηία ηιίΐΐί» ρΓοίΙί^ανίΙ. Εχ ϋίί Τί^υτίηί

βυρβΓΪοιΐ (εηιροΓβ Ρίδοηίδ β( €»8δϋ βχείΐίίαπι εβριιιηι ίυΐ)

\α%αχα πιίδβΓβηΙ, αϊ Οΐϊΐκΐίιΐδ Ρυα(ΐΓί§3τίϋ8 ρΓ0<1ϊάΗ ϊη βυϊβ

ΑηηαΗΙιυβ. Αο ΤΪ8ΠΓΪηο8 ςυΜεπι 1>3ΐ)ίεηιΐ8 νϊοϊΐ, ΙβςϋΙυβ

0Χ83Γ19; εε(βΓ09 νβΓο, βΐ,,ςαί ορβηι ϋΐίβ Ιυΐβιβηΐ, Τποοι ίοβ,

Ιρββ Οκητ. ϋβίη ΟβπΜΐιοβ, ςυϊ ευηι ΑΗοτίίΙο βηηΐ,

άετίεΚ; ςυί ιτι.ι^ιίΐυιΐίηβ εοιροΓαιη νεί ρΓοεεηβ8ΐηιθ8 βυρβ-

Γ3ΐ>3η( ηιοΓίΗΐίϋΐη , ίηιηιίΐββ ηοΓΪουβ, βιιάαεία ΓεΓθεΪ88ϊιηο3,

πιΟΓίίβςυβ εοη(εοιρ(θΓβ8 ρεΓβυβδίοηε ΓαΙιιπ ίη νίίβηι τειΙΚυβ,

ΜβΟΓίδ (Ιβηίςυβ 868(υ8ςυε ]αχΐ3 ραΐίεηΐββ, »ο ίηορία Ιβην

ρθΓ8 επκΐίβ πεΛίδ εοηΐεηίοβ , βςυοβ τεΓΟ νίι^υΐϋδ ρβδοεηΐββ.

ΟβεΙεπιηι ΙβΙκίΓυπι ϊη ρΓΒεΙϋβ ηοη αιΐηιοιίυιη ΙοΙεΓ&ηΙββ Γιιίβδβ

τϊϋεηΙυΓ, εΐ 1>ε11α ηοη Χ&νη ΓϊΙίοηε ςυαάαπι αυΐ δεϊεηΐία

^εδδίβδε, φΐ&η 1>ε11υ1ηο ςυούαπι ΙηαρβΙα. Οη^ΓορΙβτ ει

ίρδ» ΚοηιαηοΓυηι 3Γΐε 30 ρ3ΐίεη1ί3 δυη( άενίεϋ. Ναπι ςηβιη-

νΪ8 ΟεΓΠΐΐηϊ, νβηβηιεηΐΐβδπηο ιπιρβίϋ ίη ηοβίβηι ίηευΓΓεηΙεδ,

ευηείβδ Ιββίοηεβ ρβιιΙίβροΓΓερΓεδδΙδβεηΙ, Κοα»η1 (3πιεη, δει·-

ν3ΐΪ8 ΟΓίϋηίΙιυδ, δοΐβΓίί 3ΓΐίΓιοίο ηδί, &ά ιιΐΐίιηυιη οείο^ίηΐ^

εΟΓυιη ΜϋΗ3ρι·0δΐΓ3νεπιηΙ.

4. Ρθδ( ΙΐίΒΟ 03388Γ Βε1@33 ία Πατϋ ευ]υδ(ΐ3ηι ΙτβηδΚα

δββΓεδβυβ, ΙβηΙηηι εοηιπι ηυπιρπιοι ϊηΙεΓΓεείΙ, υΐ υβηπι

ροηϋδ ι>Γ3ε1)€ΓβηΙ εο1ι§β8ΐ3 03<1&τβΓ3. Νειτη τβτο ευη» ρπ>-

Πί£3ταηΙ, βχ ΚίηεΓβ αοίεηι ιάΐιαε ηιβίηιεηΐεαι τερεηΐε Άάοτ-

Ιί, β( πΐ3ςη3πι δΙι·38βπ» β<1ί(]βΓυηΙ, υΐ ίη 83 ρυ§η3 ΙτίΙιυηϊ

οηιηεδ εεη(υηοηβ8ε<ηβ εεεκίεπηί. Ιρδβ ίη Ιυπιυίαπι ςυεπι-

Λ&πι ευηι 83(β11ί11ηυ8 εοηΓη^ίεηδ , ΐΙ>ίϋβηα &ο ΙιοβΙϊοηβ εΐβαβαβ

881 : δεά ςυιιηι ββοΐη» 1ε§ίο 3 Ιεηξο ιην3δίδδεΙ ο1)δεδδθΓ88 ,

ίηΐεπιεείοηε (Ιβίβΐί βυηΐ ηοδίβδ, ςυβηιτίβ ηοη ρβυεϊοΓεδ β8-

8εηι βεχιρηία ηαϊΐΐίουδ. ΡιιογϊπΙ αιιίοιτι ΝεΓνϋ Οϊπι1)ΓθΓυηι

ΤβϋΙοηυηιςυβ ρΓο§εηϊββ. Τυηι τεΓΟ βι ΑΗοΙ>Γθ£3δ τϊείΙ

0%83Γ. υδίρείυηι 3ΐιΙβιη ΤεηεηΙείΌΓηπιηηβ ηυ30ΐΓίη§εηΐ3

ηιΗΙίί , Ιαηι 3πη3ΐοηιηι , Ιυηι ίηβΓΠιίαηι , εοηΐηιεκίβνίΐ. 8ι-

οιιιοτί νβΐΌ ςηίηξεηΐίδ εςαίΐίηυβ ςυίηηυβ ηιίΙΙίϊ 03?33ΓΪ3-

ηοΓυηι εφηΐιιπι Ιυ§3ηιη(, εχ Ιπιρι ονίβο 808 β^ςτεδβι : ευ^ιβ

3υά3είθ3 ΥΪοΙί ροδίεβ ρυεηβδ (Ιειίβηιηΐ.

5. Κΐιεηιιηι (ΐαοηυε Πυηιεη ρηπιυΐ ΚοπίΗηοΓυηι 0β?83Γ

ΐΓβηδϋΙ; ε( ίη Βπΐ3ηηί3ηι, ίηδίιίαιη εοηΐίηεηΐϊ τε^ϊοηε νβΐ

3ηιρ1ίδδίηια πια]θΓβηι , 1τ3]εεί(, ίρίΐδ ί1ΐ3Γϋπι ιεβίοηυαι ϊηοο-

ΙίδΙυπι ί&ηοίαιη. ΤΓ3]εεΗ3υ(επα οοδεΓνβΙο &38(υ8 ΙεηιροΓε;

ηοε εηίιη ιεεβάεηΐε εΐβδβίδ αηάϊδ 5υ1)Ιαΐ3 β8ΐ, ρππιο 8βη*ίπι ,

ηιοχ εοηείΐβΐίυδ, (Ιοηεε νεηειηβηΐϊ Ουχυ 033δ3Γ ίη ΒπΙβηηϊβηι

άβΐϊΐηβ 88(.

II. ΕχϋΓτρΙιιτη VIII άβ Ι^οαΗοηχΙηα.

ΟΙτηρϊ&ι 3§ε1>3ΐιΐΓ βροά ΟΓΕΡεοδ ηοηβ^βαπη ββρϋη»,

ςυυπι ΟβΠοπιηη είκΐ Κηβηαα) ηβηϊίβηϋοηι ηυηιβτοδβ βεη^ ,
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αύτοΐς δια τδ πλήθος, άνίσταται μοίρα Κελτών τών

άμφΐ τον 'Ρήνον ίχανή, χατί ζήτησιν έτέρας γης· οί

το' τε Άλπιον όρος υπερέβησαν, χαΐ Κλουσινοϊς, εύδαί-

μονα γήν έχουσι Τυρ^ηνών, έπολέμουν. Ού πάλαι οέ

οί ΚλουσινοΙ 'Ρωμαίοις ένσπονδοι γεγονότες, έπ' αύτούς

χατέφυγον. Κα\ οί 'Ρωμαϊοι πρέσβεις συνέπεμψαν

αύτοϊς, Φαβίους τρεις· οί τοις Κελτοΐς έμελλον προα-

γορεύειν, άνίστασθαι της γης, ως 'Ρωμαίων φίλης, χαΐ

άπειλήσειν άπειθοϋσιν. Ύποχριναμένοιν δέ των Κελ

τών δτι ανθρώπων ούδενα δεδίασιν, ούτε άπειλοϋντα

σφίσιν, ούτε πολεμοϋντα· χρήζοντες δέ γης , ούπω τα

'Ρωμαίων πολυπραγμονοϋσιν οί πρέσβεις οί Φάβιοι

τους Κλουσινους ένήγον έπιθέσθαι τοις Κελτοΐς, την

χωράν λεηλατοϋσιν άπερισκέπτως. Κα\ συνεχδημοϋν-

τες αύτοϊς, άναιροΰσι των Κελτών πολύ πλήθος Ιν προ-

νομή , χαί τον ήγούμενον Ιχείνου τοϋ μέρους αύτος δ

"Ρωμαίων πρεσβευτής Κόϊντος Φάβιος άνεϊλέ τε χαΐ

έσχύλευε, χαί τα όπλα φορών έπανηλθεν ίίς Κλούσιον.

III. Εκλογή περί πρεσβειών.

"Οτι δ τών Κελτών βασιλεύς Βρέννος, των Φαβίων

των 'Ρωμαίων πολλούς άνελόντων Κελτών, μή δεξά-

μενος τοΰς 'Ρωμαίων πρέσβεις, έπΐ τούτοις πρέσβεις

έπιλεξάμενος ες χατάπληξιν, οί, Κελτών απάντων με

γάλων τα σώματα όντων, υπερέβαλλον, Ιξέπεμπεν ές

'Ρώμην αΐτιώμενος τους Φαβίους , δτι, πρεσβεύοντες,

παρα τους κοινούς νο'μους έπολέμησαν. "Ι^τει τε, τους

άνδρας Ις δίχην έκδοτους οί γενέσθαι, εϊ μή θέλουσι

'Ρωμαϊοι χοινον αυτών είναι τι) έργον. Οί δέ "Ρωμαίοι

συνεγίγνωσχον μέν, τους Φαβίους άμαρτεΐν αΐδοϊ δέ

οίκου διαφέροντος, χρήματα τους Κελτους πράςασθαι

παρα σφών παρεχαλουν. Οϋ πειθομένων δέ, χειροτο-

νοϋσι τους Φαβίους έπ\ τήν έτήσιον αρχήν χιλιάρχους,

χα'ι τοις πρεσβεύουσι τών Κελτών έφασαν ού δύνασθαι

νϋν ούδέν ές τους Φαβίους, άρχοντας ήδη. Τοϋ δ'

έπιόντος έτους ήχειν αύτούς, αν ετι μηνιώσιν, έκέλευον.

Βρε'ννος δέ χαί δσοι Κελτών ήσαν ύπ' έκείνω, νομίσαν-

τες ΰβρίσθαι, χα\ χαλεπώς ένεγκόντες, ές τους άλλους

Κελτους περιέπεμπον, άζιοϋντες αύτούς συνεφάψασθαι

τοϋδε τοϋ πολέμου. Κα\ πολλών άφιχομένων, άραν-

τες ήλαυνον έπΐ τήν 'Ρώμην.

IV. Έχ τοϋ Ιουί&χ. — ΓΦ1ΣΤΑΤΑ1.

Ό δέ δφίσταται, γράμματα διοίσειν δια τών έχθρών

ές τι) Καπιτώλιον.

V. Εκλογή περί άρετης χαί χαχίας.

"Οτι Καιδίχιος , γράμμα φέρων άπο της βουλής περ\

της δπάτου άρχής, παρεκάλει τον Κάμιλλον, μηδέν ίν

τφ παροντι μηνίσαι τή πατρίδι της ζημίας. Ό δέ

έπισχών αύτον έτι λέγοντα, εΤπεν ούχ αν εύξάμην

έπιποθησαί με 'Ρωμαίους,εί τοιαύτην ήλπισα τήν έπι-

πάθησιν αύτοϊς εσεσθαι. Νϋν δέ διχαιοτέραν εύχήν

εύχομαι, γενέσθαι τη πατρίδι χρήσιμος ές τοσούτον

άγαθοΰ , ές ίσον χακοΰ περιελήλυθεν.

οιιί ρι-ορΙβΓ πιιιΚΙΙυάΊηειη ηΐηιΐδ βη§ιΐ5(ί ΓαβΓΗηΙ ρ&ΐτΐ» βηε»,

ΠΟΥ88 ββάεβ ηιιΚ8ί(ιΐΓ3, άοναο εηΊΪξΓβνίΙ. Ηί ϊρϊΐιΐΓ, Βορβ-

Γ31Ϊ8 Αίρίυυβ, Οιιβίηοβ, ΙμμΙιιιιι Τιι>< όπιιιι Γεβίοηεηι Ιεηεη-

Ιεβ, ΙηΊΙο βυηΐ 3££τε9$ί. 0οο1τ3 ατιο» ψηπη ΟΙυβίηί 8 Κο-

πΐ3ηίβ, ΓακΙεΓβ Ιιαικί ί(3 ρι-ΜθΠΐ βίηί εοη]υηεΙί8 , ρεϋί$5«η(

ορεπι, Κοιηίηϊ ουηι Ιιίβ, ςυϊ Ουβίο βιΐνεηεηηΐ, Ιε£3ΐο$ <1β

βυί$ , ΐΓεβ Ρ»1)ίο8, ΓβηιίΙΙιιη! ; φΐί Οαΐΐοβ (ϊηίουβ ρορυϋ ααιϊεί

Ιίπιηαηηι ιπη ]α!>εΓειιΙ εχεβ^εΓβ, &ά]εε1ί8 πιίηίβ, ηί <Ιί< ίο ρα-

κτεηΐ. Ηίβ ιι1>ί Οαΐΐί τεβροηιίεηΐ : 8ε ηεπιίοεηι ιηοτΙβίΗΐιη

Ιίπκ' π- , ηεςιιε ιηίηίβ 8εουηι ϋ^εηίειη , ηβςαε οεΐίαπι ίοΓεΓεη-

(εηι : ««π* αυ(εηι 8ε ίηύί^εΓβ, ηεςυε τεη> α<11ιυο ηυϊάβιη

ΚοπίϋοοΓϋηι Γεί>υ8 8ε$ε ίαιιηίβευίββε : Γβϋϋ 1ε£&1ί ίπιρείΐυηΐ

ϋΙυβίηοβ, υ( Οΐίίοβ ίιιεοοβίάεΓβΙε α^Γ08 ρορυΐαοΐεβ ίη\ κίβηΐ.

Ιρβίηαε, οοηιίΐββ 8β8β εχρειίίϋοηίβ ρΓΧΟεηΙεβ, ιη,ιμηαιιι

ΟΐΙΙοΓυηι ηιυΚίΙυιΙίηειη , ίηΐιτ ρ,ιΐιπίαικίυπι ίπιρεάίίαιΐ) ίη-

(ετΓιείυηΙ , &ε άυοεπι πιβηιιβ ίίϋυβ ίρκε Κυιιιηηοι πιιι 1ε(^(α8

Ο. Ρ&Ι>ϊϋ8 οεείιίίΐ βροΐίαΐφιε, &πη&φΐβ εί άε(Γ8ε(3 £ε$(αιΐ8

Οαβίυπι ΓβτεΓίϋυΓ.

III. Εζοιτρίνηι IX άβ ίίραίίοηϋια.

ΟηΙΙοΓυιη τεχ ϋι οηηυί, ροβίφΐ&ηι Γϊοίί Κοηι&οί ιηυΚοδ

εχ Οί11ί8 ίη(εΓΓεεεΓ3ΐι(, ϋυηιιιηοπκη 1ε§3[ίοηειη Ιιυ]α3 Γβί

εβυ83 ηοα 8ηιρ1ίιΐ3 α(1ηιί»ί(; βοιΐ ίρβε 1ε@3(ο8 α<1 ίηευΐίεοάιιιη

ΙβιτοΓβπ) οοηιρβΓίΙοβ ϊίίεβίΐ, φΐί , φΐυιη ευηείί Οβίϋ πιβςηϊ-

Ιυάίηε εοΓροΓυπι ίηβίςηοβ εββεηΐ , ρΓ33 εείεπβ βΐϊαηι εηιϊοε·

ΙιαιιΙ : Ιιί&ςιιε Ηοπιαπι ιηίββίβ , Κα1)ίο8 3εαΐ83ΐ , φιοά εοηΐΓ»

εοηιηιυηε ]ιΐ3 ςειιΐίιιηι , Ιε^βΙί ηιιυηι ε88εη(, ϋείΐυηΐ ίηίαϋβ·

ίΐ-ιι ι ; ρείϋΐφιε, υΐ οιΐ βυρρίίείυπι 8ίοί ΐΓ3«1εΓεη(υΓ ίΐϋ Ιιο-

οιίηεβ, ηίβί ρτο ραοΐίεο Γ.ιοίο η3οεη Γβείηυβ εοπιπα τβΐΐεηΐ

Κοιηαηί. Λε Ηί φΐίάεπι οοη ηε^3Γε, ηιβίο Γβείββο Γ30ΙΟ8;

3εά Γϋΐηίΐίίΐ' ηοοίίίβ ΓετεΓεηΙίβ ιίικ-ΐί ΙιοΓίβηΙυΓ Οβίίοβ, υ( ρβ-

ευηί3ηι 3ο εΪ3 ΒεαρεΓεηΙ. ςίιιηπι υίιί ίΐίί 88ρεΓ03η(υΓ εοη-

(ΙίΙίοηεηι, Γ3ΐ)ίοβ ίη πιπί αηηυιη (Ηοαηοβ ηιίϋΐιιηι ΙεςιιηΙ

εοο8υΐ3τί ρο(ε8(3ΐε, Ιε£3(ί8φΐε ΟβΙΙοΓαπι Γε8ροηι1εο( : βε

ηυηε ςυίόεηι ίη Ρβοίοβ , ιικιμΜΓ.-ιΙυιη ^εΓεηΙεβ , ηίηίί ρο8$ε ;

»ειί ρΐΌχίηιο 3ηηο , 8ί ί πιπί ϊάηυε 3εΐΎ8ΓεηΙ 03ΐ1ί , Γε<1ίτβ

]υΙ>ι-η! 16^3(08. Οιιο(1 Γβ8ροη8υηι ΒΓεηηυβ, εί ςυί μι1> ε]υβ

ίηιρεί'ίο εΓ&η! ββίΐί , <κ1 βυβηι ρεΓϋηεΓε εοη(υηιε1ί3πι πιΐί ,

ο·βι·Γτίηι<·.ρι·· ίιΙ ίρΜίη» ΓεΓεηΙεβ, 3.1 ηΚφΚΜ ΟβΙΙοδ είτευπι-

πιίδβΓίιηΙ, 0Γ3η(ε3, οτηι» 8>ι·ιιιη βά Ιιοε Ι.ιΊΙιπη εοηΓειτεη(.

ΟυοΓϋηι ιι!)ί ηΐ3£η3 ιηαιιιΐ;ί βάνεηίΐ, ηαοΐίί 038(Π8 Κυπκιηι

εοηΐεηάεπιηΐ.

IV. Γηιι/τηηιίιαη αραά Βυίάατη.

111ε τεη (κίτε 033<1ίείυ8, βίτε ΡοηΙίυβ Οοπιίηίυβ) ροΐΐί-

ορΙπγ, βε ρ<τ πιειίίοβ 1ΐ03ΐε8 1ί(εΓ38 ίη Οαρϊιοϋαιη είδε ρετ-

ΙαΙατυηα.

V. ΕζοίτρΙατη Ράταοίαηιιιη.

0Λ><1ί«·ίιΐ8 .ρηιηι (ΙεοΓεΙιιηΊ βεη3ΐυ8 0»ηιίΙΙο οΐιΐυΐίββεΐ , <μιο

Οοη8υ1 1 γ<·;ιΙ);ι1ιιγ, εοΙιοιΙαΓί νίΓϋηι οορρίΐ , ηβ ϊη]υΓί&ΐ 3 ρβ-

Ιτί3 ίίΐ8ΐ&3 ίη |)πγμίιΙι3πιιι) ηιεπιίηί88ε(. 8ιιΙ Οβηαίΐΐυβ,

ίοίειτυρίο βεπτιοηε Οιγ.Ι ϊι-ϊϊ : Νηηηυ3αι , ίηςυΚ , β άίίβ ο.ριί-

άεηα ρΓεεβΙυβ εβββπι , ηιεί υ( (Ιεβίάεήαηι ίΐφπτί'πΐ είτίουι

πιεί3 , 8Ϊ 1ιυ]υ&πηο«1ϊ ίΙΙοηιηι άεβίάεπαπι ΓηΙαπιπι εϊβε εχίβΐϊ-

ηΐ383εηι. Λ ( ηηηε χφΐίθΓ3 8 (Ιίίβ ίηιπιοΓΙβΙίΙιυβ ρΓεεοΓ : ηιεβ

ηΙορεΓ8 ίη !3ΐιΐιιι η υΐίίίβ >ί( ρ»ΐπ;ι>, ίη φκιηΐυηι ε3ΐ3πιίΐ3ΐί$

(Ιείβρβα οβί.
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VI. Έχλ. περί αρετής χαΐ χαχίας.

"Οτι ΚελτοΙ, μηδεμιοί μηχανή δυνηθέντες έπιβηναι

της ακροπόλεως , ήρέμουν, ώς λιμω τους Ινδον παρα-

στησόμενοι. Καί τις από τοΰ Καπιτωλίου κατέβαινεν

Ιερεύς, όνομα Δόρσων, έπ'ι έτήσιον δή τινα ίερουργίαν,

ε'ς τον της Εστίας νεών, στέλλων τα ίερα διά των πο

λεμίων, αίδεσβέντων ή καταπλαγέντων αΰτοϋ την τόλ-

μαν η1 την εύσέβειαν, ί) την όψιν ίεραν ο3σαν. Ό μέν

δή, χινδυνεύειν υπέρ των Ιερών έλόμενος, ίιπ' αύτών

έσώζετο των ίερών. ΚαΙ το'δε , φησ\ν, ωδε γενέσθαι ,

Κάσσιος δ 'Ρωμαΐος.

\'Π. Έχ τοΰ Σουίδα, χαΐ έχλογή περί άρετης χαϊ χαχίας.

δέ οίνοι» χα'ι τών άλλων άδην ένεπίμπλαντοΤοΰ

οί ΚελτοΙ, την τε φύσιν δντες ακρατείς, και χώραν

έχοντες, ότι μή προς δημητρίους καρπούς, τών άλλων

άγονον και άφυα. Τά τε σώματα αύτοΐς, μεγάλα

όντα κα\ τρυφερά, καΐ σαρκών υγρών μεστά, Οπό της

άίηφαγίας καΐ με'Οης ες ογκον καΐ βάρος έξεχεΐτο, και

πρός δρο'μους κα\ πόνους αδύνατα πάμπαν έγίγνετο·

ΰπό τε ίδρώτος καΐ άσθματος, #που τι δε'οι κάμνειν,

έζελύοντο ταχέως.

ΥΙΠ. Έχ τοΰ Σουίδα. — ΙΕΝΤΕΣ.

Ους (Κελτοΰς) γυμνούς έπεδείκνυε 'Ρωμαίοις, (και)

Ουτοί είσιν (εφη) οί την βοήν βαρεϊαν ίε'ντες ΰμΐν έν

ταΓς [ί,άχαις, κα\ όπλα παταγοΰντες, καΐ ξίφη μακρά ,

χαϊ κόμας αίωροϋντες. Ών τό άτολμον δρώντες, και

τό σώμα μαλακόν, προσίεσ6ε τω εργω.

IX. 'Εχτοϋ Σουίδα. — ΝΕΑΛΗΣ.

... Τόν δέ δημον από τοΰ τείχους δραν, καί τοΤς

πονουμενοις έτερους νεαλεϊς έπιπέμπειν άεί. 01 δέ

Κελτοι, κεκμηκότες άκμησι συμπλεχόμενοι , εφευγον

ατάκτως.

Χ. Έχ τοΰ αϋτοΰ. — ΛΙΦΑΙΜΕΙ.

Ό δέ Κελτός άγανακτών, και λιφαιμών, έδίωκε τόν

Βαλλέριον, συγχαταπεσεΐν έπειγόμενος. 'ϊπό δέ πό

δας άναχωροϋντος άε'ι τοΰ Βαλλερίου, κατέπεσε πρηνης

ό Κελτός. Και δεύτερον τοϋτο μονομάχιον έπΐ Κελτοΐς

έμεγαλαύχουν 'Ρωμαΐοι.

XI. Εκλογή περί πρεσβειών.

"Οτι τό τών Σενόνων έθνος ενσπονδον ην 'Ροιμαίοις,

και έμισθοφόρουν κατα "Ρωμαίων. Ή δέ βουλή πρέ

σβεις επεμψεν έγκαλέσοντας , ότι όντες ένσπονδοι μι-

σ6οφοροΰσι κατά 'Ρωμακον. Τούτους Βριτόμαρις δ

Κελτός, άγανακτών Οπέρ τοΰ πατρός, 8ι\ συμμαχών

Τυδ^ηνοΐς ΰπό 'Ρωμαίοκ έν τώδε τω πολέμιο διέφθαρ-

το, τά τε κηρύκια φέροντας, καΐ την άσυλον έσβητα

περικειμενους , κατέτεμνεν ές πολλά, καί τα μέρη τών

κωμάτων διέρρΛψεν ές τα πεδία. Και του μύσους δ

Κορνήλιος έν δοω πυΟόμενος ές τας Σενόνων πόλεις

VI. ΕχητρΙντη ΡΗηκίαηνη.

(;»ΙΙί ςυυπι ηυΙΙβ νί ρεηεΐΓ3Γβ ίη βτεεπι ροΐυίδβεηΐ, ςυίβ-

&06ΓΘ 8ΐ3(υεηιη( , βε Γαιιιι· εχρυ^πΐτε Κοηιβηοβ. ΙηΙειίιη 83-

γοπΙο-. ςιιίϋαπι Κ<ώία$ ΙΚ>Γ8ο , δοΐεηηε ββεηΠεϊυπι ίη ΥεβΙ»

Ιβπιρίο ρεΓβεΙηηιβ, άβ Οαρίΐοΐίο άεδεεηάίΐ, δβει-β πΐ3ηί1>υ.8

Γετεηδ ; βίςτιε ρβΓ ιηειϋϊβ ΙιοδΙίυπι δ&Ιίοηεβ , βεα βυάβείβ

ηοπιίηίδ ροιτυΐίβδ , βεα ρίε(3(επι 3ε δρεείεηι , ψι;κ βαιτοϋΐη-

ι Ι.ι \ ϊιΙιΊιαΙιιι , ΓενεήΙβδ ενβδίΐ. 11;» ίΙΙε , φιυηι ρΓΟββεπδ ρε-

ηευΐυιη βάίίδδεί, ρεΓ εβόειη ίρ5β 5>ίγ γ.ί ίογ\ ;ι ι υ* ε$Ι ; ςιιοά ί Ια

Γαείαπι ε$8ε , 035$ϊιΐ3 Κοπι&ηα8 βεηρΙοΓ ηΊΊτΐ.

\'Π. Ρτα]ηΐ€ηΙιιτη αρηά 3ηίάαη Η ΕχατρΙαη

Ρήταιηαηαιη.

0&11Ϊ «ιιίβηι νίηο εείεπβςυε τε1)ϋ8 αΙΓαΙίπι βεβε τερίεΐιαηΐ,

ηιιίρρβ αβΙιΐΓΒίοΙβιηρεηιιΙβΒ, 3ε ΙβΓΓϊπι ίηεο1εηΙε$, ρηε-

Ιεπ}υ3πι ΓπιπιεηΙο, εχΙεΓίβ ΓΓυεΙίΙιυβ ι'ηΙΐίώιΊεαι βίςαβ ίηίβ-

ευηάίπι. Οαατβ εοτροη ίΙΙοπιπι, ηαΙυΓ3 ιηαςηα μ άβΐίεβία,

ε( πιαίΐί ε3Γηβ <1ί8ΐβηΐ3, ρΓΐΕ ηίηαίβ εϊΐιΐ ε( ροΐυβ εορϊ3 ίη

ΙαοιΜαηι ηιοΐκιη εΟαΜ βηη( ; η( εαΓ8ΐΐ3 &ε ΙιώοΓββ ηεοΐί-

ηυ3Πΐ ΓεΓΓε ροββειιΐ , δειΐ δυΟοΓε 3(ςυε βηηείΐΐα , υοί ιηοίεβίία

ςααάιαι βχαοΐίαικίϊ αη! , εί(ο άΐΔΙαβΓβοΙ.

VIII. ΡταρηκηΙατη αριιά Βιιϋαηι.

Νϋ(1ο8 031108 Κοπιαηίδ οβίεηιίεηβ (ΟαηιίΙΙαβ) : Ηϊ βηηΐ,

ίηΐ]ΐιίΙ, ςαϊ ΙβΓπ1)ίΙθηι νο5Ϊ8 τοεβω ίο ρΓά^Ιίίβ εηιίΙΙιιηΙ, εΐ

3ππ3 ςα3(ίυη(, εΐ ρΓχΙοηςοδ εη$ε8 νί)>Γ3η(, εοαοκςαε βπ-

^υη( ; ςαοηιπι ί^αανίΐΐη εΐ ηιοΐΐε εοΓρυβ εειηεηΐββ, ορεπ νοβ

3εείο^ίΙε.

IX. 8χ>ίάα».

... Ρορυΐυπη 3υ(ειη άβ οιιιγο (ρυριβπι) δρεεΙβΓε, βΐ ΓλΙϊ-

β»ΙΪ9 31Ϊ09 ΓεοβηΙββ 5ΐι1)πιίΙΙβΓβ. ΟαΙΙϊ νείΌ (Ιείεδδί , οαηι ίη-

Ιε8Π8 οοηβΓεδδϊ , είΤιιβε Γυ§εΓϋηΙ.

Χ. Βηίάία.

ΟΜνα ηπίοπι ίη<1ϊ@η3ΐ)υηο,υ8, εΐ ββηςυίηε ];ιηι ρ%ηε εχ-

Ιι3ΐΐ8ΐιΐ3, ν3ΐεΓΪυοι ρεΓβεευΙυβ εβί, ρπ>ρεΓ3ηδ υ( δίαιαΐ ευιη

ϋΐο εοηείάεΓεΙ. Υβίεπο 3υΙεπι βεπιρει· ρεάεπι τεΓεΓεηΙε,

ρΐΌΐιιΐδ ίη Γ;κ ίΐ'πι εβεί(1ί( 03ΐΙα9. ΑΙςυε Ιιοε εδί βΚεηιηι

εεΓΙβιηεη δίηςαΐβτε εοηΐΓ3 ΟαΠοβ, ηυο Ιιαικί ρ3ηιπι μΐιυίαΐί

■Ί II II I 1! 1)1113111.

XI. ΕχοετρΙατη Χ άι Ζ(</αΙίοηϋια.

δεηοηεβ , ςυβιηςικιπ] ιί ιίΙιιλ είβ οιιιη Κοπιβηίδ ίηΙεΓεε^ε·

!>;ιΙ , Ιβηιεη ιιιγπ <ί1ο εοηΐΓβ ίΐΐοβ ιιιίΙ ϋβΐιηπΐ . Οικιπ· ηυυηι

βεηβΐιιβ 1ε§3ΐο8 πιίΜβΓεΙ, ςυί εοηςυεΓεΓεηΙυΓ, ςικχΐ εοηΐτα

Γ(ε<1εΓ3ΐο3 δΐίρεηϋίβ ΓβεεΓεηΙ, ΒΓίΙοηΐ3Γί3 03ΐ1ιΐδ, ραιτϊβ εβυβο

ίΓ3(α$, φΐί εοϋεπι 1>β11ο Εΐηίδεϊβ ορεπι ΓεΓεηβ 3 Κοιικιηί·;

ΓυεΓβΙ ίηΙεΓΓεεΙυδ, Ιες3ΐοβ ι .κΚκππη @εδΐ3η(ε3 «I 83εΓ3ηι

Ιο£3ΐη ίηιΐυΐοδ ίη Π-υβΙβ εοηείύίΐ, πιίηιιίβηυε εοΓροηιηι

ΙπιλΙ,ι ίη 3ςτο3 8ρ3ΐ'δίηι ρΓο]εείΙ. Ου]υ8 ηεΓβΓϋ Γβείηοιίδ

ηυηείυηι ίη ίΙίηεΓε βεείρίεηβ ϋοπιείίηβ (ΙΚ>ΐ3ΐ>ε1ΐ3), εοη-

είΐβίο ΠΙΓ911 ρεΓ 53ϋίηοδ εΐ Ρίεεηυηι ίη δεηοηυιη είνίΐηΐεδ
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συντόνψ σπουδή δια Σαβίνων καΐ Πικεντίνων έσβαλών,

άπαντα καθηρει καΐ ένεπίμπρη· των τε ανθρώπων, τας

μέν γυναίκας κα\ τα παιδία ήνδραποδίζετο· τοΰς δε £ν

ήβη πάντας έκτεινεν δμαλως , και την χώραν έλυμαί-

νετο ποικίλοις , κα\ άοικον εις το λοιπόν έποίει. Βρι-

τόμαριν δέ μόνον ηγεν αίχμάλιοτον έπ\ λύμη. Τστερον

δέ Σένονες, οΰκ έχοντες έτι πατρίδας, ές άς διαφύγωσι,

συνέπεσον ές χείρας υπο τόλμης τω Δομετίω- και ήτ-

τιομενοι, σφας αυτούς υπο δργης διε^ρωντο μανικως.

ΚαΙ δίκη μεν ήδε παρανομίας ές πρέσβεις έγένετο Σέ-

νοσιν.

XII. Εκλογή περί πρεσβειών.

"Οτι οΐ Σαλύων δυνάσται, τοϋ έθνους ήττηθέντος

υπο 'Ριομαίων, ές Άλλόβριγας κατέφυγον. Κα\ αυτούς

έξαιτοϋντες οΐ 'Ρωμαΐοι, στρατεύουσιν έπι τους Άλλό-

βριγας ουκ έκδιδόντας, ήγουμε'νου σφων Γναίου Δομε-

τίου. 'φ παροδεύοντι την -ίων Σαλύων έντυγχάνει

πρεσβευτής Βιτοίτου, βασιλέο>ς των Άλλοβρίγοιν,

έσκευασμενος τε πολυτελώς, και δορυφόροι παρειποντο

αύτω κεκοσμημε'νοι, κα\ κύνες· δορυφοροϋνται γαρ

δή καΐ προς κυνων οί τηδε βάρβαροι. Μουσικός τε

άνήρ εΐπετο, βαρβάρω μουσική τον βασιλέα Βιτοΐτον,

ιΐτ' Άλλόβριγας, εΤτα τον πρεσβευτήν αύτον, ες τε γέ

νος και άνδρείαν καΐ περιουσίαν ύμνων οΖ δή και μά

λιστα ένεκα αυτούς οί των πρεσβευτών επιφανείς επά

γονται. Άλλ' δ μέν, συγγνώμην αΐτων τοις Σαλύων

δυνάσταις, άπέτυχεν.

XIII. Εκλογή περί πρεσβειών.

"Οτι των 'Γευτόνων μοίρα ληστεύουσα πολΰανδρος

ές τήν γην των Νωρικων έσέβαλλεν. ΚαΙ δ 'Ριομαίων

Βπατος Παπίριος Κάρβων δείσας, μή ές τήν Ίταλίαν

έσβάλοιεν, έφήδρευε τοΤς Άλπίοις, ή μάλιστά έστιν ή

διάβασις στενοιτάτη. Οΰκ έπιχειρουντοιν δ' έκείνων,

αύτος έπεβαινεν αύτοϊς , αίτιιόμενος εις Νωρικους έσβα-

λεΐν, 'Ριομαίων ξένους όντας. Έποιοΰντο δ' οί 'Ρω

μαΐοι ξένους , οΐς έδίδοσαν μέν εΤναι φίλους , άνάγκη δ'

ούκ έπην ως φίλοις έπαμύνειν. Οί μέν δή Τεύτονες

πλησιάζοντι τω Κάρβιονι προσέπεμπον, άγνοήσαί τε

τήν ές 'Ριομαίους Νοιρικίον ξενίαν, καΐ αύτίον ές το

μέλλ.ον άφέξεσθαι. Ό δ' έπαινέσας τους πρέσβεις,

και δους αύτοίς δδών ήγεμόνας, κρύφα τοις ήγουμένοις

ένετείλατο, μακροτέραν αύτους περιάγειν. Τη βρα-

χυτέρα δέ αύτος διαδραμών, άδοκη'τως άναπαυομένοις

ίτι τοις Τεύτοσιν έμπεσών, έδωκε δίκην απιστίας, πολ

λούς άποβαλιόν. Τάγα δ' ανκαΐ πάντας άπιόλεσεν, ει

μή ζόφος κα\ όμβρος και βρονταί βαρεΐαι, της μάχης

έτι συνεστώσης έπιπεσοϋσαι , διέστησαν αυτούς άπ'

άλλήλων, κα\ δ άγών υπο της άνοιθεν έκπλήξειος διε-

λυθη. Σποράδες δέ και ώς ές ύλας οί 'Ρωμαΐοι δια

φεύγοντες , τρίτη μόλις ήμέρα συνήλθαν. ΚαΙ Τεύτονες

£ς Γαλάτας έχώρουν.

ΙπιρβΙα Γβοΐο , οιυηί» ϋΐιϊρυίί Ι^ηβςιιβ οοηοΓεηιβνίΐ ; βχ Ιιο-

πιίηίου8 &αΙβπι αηιΗβτββ ςιιΜεπι οαηι ραβήβ ίη δβηίΐυίβηι

βΜυχίΙ; βαΐ ρυ1>εΓεδ υηϊνεΓδΟδ, ηυΐΐο (Ιίδοπιηίηε ΓαοΙο , ϊο-

Ιειΐεοίί, (βιτβηιςυβ οηιηίΐηΐδ ιηοοΊδ νβδ&νίΐ, βΙίηΙΐΗΐιίΙθΜΙβιη

ίη ροίίοπιηι Γεοίι. ϋηαπι νείΌ ΒπΙοηωιϊη , £Γ3τίθΓίδ βυρ-

ρΐίοίί οβυββ, οβρίίνυπι «ΜιιχίΙ. Ροδ11ΐ3θ δβηοηββ, ςιιυπ»

ρβιήβπι, ίη ςυβηι οοηΓυ^βΓβηΙ, ]»ηι ηοη 3ηιρ1κΐ5 ΙιϊΙιογοπΙ,

ΓεΓοεί ΛίκΙαοίΗ ΠοηιίΙίιιιη (Οβίνϊηυηι) βυηΐ βςςτεββΐ; 86(1 »1)

βο (ΙβτϊεΙί, ϊγϊ Γαπ>Γβ<]υε ίηεβηβί ϊη ββ ίρβοβ Γβιτυπι οοηνβΓ-

ΙΟΓυηΙ. Ηαηο ριεηαιη βοείεπδ 1ε§<ιΙθ8 βιΐηιίβδί άβϋβτυηΐ

δεηοηεβ.

XII. ΕχϋϋτρΙητη XI άβ Ιχ^αΙϊοηϋα».

δ&Ινυπι ρπηείρεβ , άενίεΐα & Βοηιαηίε ςεηΐβ , βά ΛΠο-

0ΐΌ§ε8 86 ΓεεερβΓϊηΙ ; 3 ψπΐηΐί φΐυηι Π"υ8ΐΓ& εοβ ΓρροΙϋδββηΙ

ΚοοηηΙ , ΜΙιιιτι Αΐΐοοτοκίοαβ ΙηίβπιηΙ άηοβ Οη. ϋοηιίΐίο.

Οϋί Πηβδ δαίνοηιπι (Γ3η8βυη1ϊ οεευΓΓίΙ ΙβββΙυκ ΒίΙυίΙί , ΑΙΙο-

ηΓΟ^ϋΠΙ Γ88Ϊ8 , ρΓ6ΐίθ80 3ρρ3Γ3(ϋ ίΐ16ΐΓυθΙϋ8 , 0,1160) 83ΐβ11ίΐ68

δίηιίϋΙοΓ 0ΓΠ31Ϊ, εΐ ίη ηίβ «ιηεβ εΐϊβηι, 6βςυβ1)3ηΙυΓ : πΐηι

β( 03ηίΙ)υ8 ρΓΟ 83ΐε11ί1ί1)08 οΙοηΙοΓ β]υ8 Γβ§ίοηΪ8 1>.ιιΙ>αι ί .

5βςυβΙ)3ΐϋΓ βΐίβηι ροεί», (]ΐιί 1ι3γ1>3γο εβηΐπ ρΓΪηιυηι Γβ^ϊβ

ΒίΙοίΙί , (οοι οηίτβΓδίο Α11οΙ)γο^πι §εη(ί8 , ιίβϊη ίρδίυδ 1β§3ΐί

Ιβυάεβ ε&ηεΙ>3ΐ, ζβηυκ νΪΓ(υ(εοκιοε οί ορεβ βοι-υηι ο«1β1)Γ3η8 ;

ου]υ5 τεί 03Π83 νεί πιβχίοιβ Ιιοο Ιιοηιίηυηι §βηυδ δβουπι (Ιιι-

08Γ6 8θ1βη( ίΙΙυβίΓβδ Ιβ§3ΐί. 8ε<1 ίΠε, ςυυηι άερΓεοβΓεΙιΐΓ

ρΓΟ δβΙϊΟΓαπι ρΓΪηοίρίουβ, ηίΐιί! εΙΤβοίΙ.

XIII. ΕχοιτρΙνηι XII άβ ίί^αΐίοηϋια.

ΤευΙοηασι ςυυιη ηοηιεΓΟδβ ηΐ3ηιΐ5 ίΐηββ Νοποοηιιη ροριι-

ΐ3ΐ)11Π(ΐ3 ίην38Ι586ΐ , ΚΟΟΙβηΟΓΟΠΊ ΟΟΟβοΙ ΡβρίΠΟβ 03Ι ΟΟ,

νβηΐιΐδ ηβ ίη ΙΙβΙΐ&πι ρβηεΙτβΓβηΙ , Αίρεβ οοοορβνίΙ , ηα3 ηΐ3-

χίηιο 3ΐι^ιΐ8ΐιΐ8 ΐΓβηδίΙοβ εδί. 5β<1 ςιιοιη ίΙΙί ηίΐιίΐ ΙβηΙβΓβηΙ ,

ϊρββ εοδ 3§8Γβδδυδ βδΐ, οβοδβπι ίιιΙβΓδεΓεηδ, ςοοά Νοποοδ,

Κοσιβηοιυηι αηιίοοδ, ίητ3δΪ88βηΙ. ΗοδρίΙεββυΙεπι 3ρροΙΐ3-

1)3ηΙ Κοιηβηί Ιιοδ , ηιιίουδ ςυίάεηι βπιίείιίαπι βΐίςοαηι δβοοηι

ίηΙει-οεάβΓε νοίβοβηΐ, κει! ςιιίουδ ηοη ίρκί, νείηΐί βοοίίδ,

ορεηι Γεηε (εηεΙ>3η(0Γ. ΤβοΙοηβδ ίρΙοΓ βάνεηίβηϋ ΟβΛο-

ηί , ρΓη™ίδίί8 ΙρββΙίδ , (ΙεηιοηδΙιβνεΓαηΙ, ηεδείδδε δε Νοποο-

Γυηι οιιηι Κοιηβηίδ 3Π)ίοίΙί3Πΐ ; ηβηοβ τε™ ίη ροδίεηιοι 1ιο·>

8ΐίΙβ ςπί(1ΐ)υ3ηι 3(1νβΓδΐΐ8 εοδ 8888 8080βρ(υΓ08. ΙΠε τβΓΟ,

οοΙΙβυύβΙίδ ΙβξβΙϊδ, (Ιυοίοιίδηυε ίϋηοπδ 3(3(1ϋί5, οΙβοι ]088ίΙ

άοοεδ ρεΓ Ιοη^ίοΓεπι νίβηι βοβ οίΓοοπιάοοεΓε ; ίρδβ νει-ο , ροΓ

ΟΓβτϊοΓβπι οοηοίΐαίο ίΐίηρτβ Ιτβηδ^Γεββυβ , ηβο ορίηβίο 3<ίοπ-

(ογ ΤευΙοηεδ, δοηιηο βΙΐ3ηιηιιηι ορρΓβ88θδ. 8β(3, ηιυΐΐίβ

800Γ001 3Πΐίδβίδ, ρ03η3Π1 ρβΓΠα'ίίβ (1β(3ίΙ. Αθ Γθΐ (3886 οιιηι

υηίνει-δο βχεΓοίΙο ρβπβηΐ, ηί εαϋ^ο εΐ ίηιηεΓ ει ΙοηίίΓυυπι

Γγ3§ογ, Γει-νβηΙε ροςη& ίηβπιβηΐβδ , άίΓεηιίδδεηΙ ρΓκϋ&ηΙοδ ,

(ειτοΓο,οβ οοκίίΐοβ ίηιιιιίδδυδ Γοιεοι ρΓβεΙίο ΓβοίβββΙ. 8ε<1 τεί

βίο ρεΓ 3ίΙν38 ρ3βδίοι (ΙίΓΓυβίοηΙβδ Κοπιβηί , (βΓΐίβ νίχ ά\β οοη·

\βηεΓβ. ΤευΙοηββ »υ1βηι ίη &&1Η&ηι ΐΓβηδίεΓοηΙ.
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XIV. ΈχτοϋΣουίδα.— ΑΨΑΤΣΤΩΣ.

Ό δέ τοΤς σιόμασι τών Κίμβρων άψαυστεΐν έκέλευεν,

Ιως ήμερα γένηται, πολύ/ρυσα εΤναι δοκών.

ΧΛ'. Έ/.).ογή περί πρεσβειών.

"Οτι έ*θνη δύο Τιγύριοι χαΐ Έλουητιοι ές τήν 'Ρω-

μαίων Κε),τιχήν έσέβαλον. Και τούτων τον στόλον δ

Καίσαρ Γάϊος πυθόμενος, διετείχισεν ίσα περ\ 'Ροδανο'ν

έστι ποταμδν ές έχατδν χαΐ πεντήκοντα σταδίους μά

λιστα. Και πρεσβευσαμένοις Μ διαπείρα τοις πολε-

μίοις υπέρ σπονδών, έκέλευεν δμηρα δούναι κα\ χρή

ματα. Άποκριναμένων δ', είΟίσΟαι ταϋτα λαμβάνειν,

ού διδο'ναι- βουλόμενος φθάσαι τήν δμαι/μίαν αύτών,

έπϊ μεν τους Τιγυρίους , έλάσσους οντάς , έπεμπε Λα-

βιηνον· αύτδς δέ έπ\ τους Έλουητίους έχωρει , προσλα-

βών Γαλατών των δρε(ων ές δισμυρίους. ΚαΙ γίγνεται

Λαβιηνω το έργον εύμαρές , άδοκήτοις Τιγυρίοις περί

τον ποταμδν έπιπεσόντι, χα\ τρεψαμένω χαΐ σχεδάσαντι

τοΰς πολλούς έν ασυνταξία.

XVI. Εκλογή περί πρεσβειών.

"Οτι Άριοούϊστος, Γερμανών βασιλεύς των υπέρ

'Ρηνσν, έπιβαίνων της πέραν, Αίδούοις έτι προ τοΰ

Καίσαρος έπολέμει , φίλοις ουσι 'Ρωμαίων. Τότε μέν

δη, τοις 'Ρωμαίοις κελεύουσι πεισθείς, άνέζευξεν άπδ

των Αίδούων, κα\ φίλος ήζίοισε 'Ρωμαίοις γενέσθαι·

χαΐ έγένετο, υπατεύοντος αύτοϋ Καίσαρος κα\ ψηφισα-

μένου.

XVII. Έχ).ογή περί πρεσβειών.

"Οτι Άριοούϊστος, δ Γερμανών βασιλεύς, φίλος γε

νόμενος 'Ρωμαίιον, ές λο'γους ήλθε τω Καίσαρι. Και

δια/οιρισθέντων άπ' άλλήλων αύθις συνελθεϊν ές λόγους

ήςίωσεν. Τοΰ δέ Καίσαρος ού συνελθόντος, αλλά τους

πρωτεύοντας Γαλατών άποστείλαντος , έδησε τους πρέ

σβεις. Και δ Καίσαρ έστράτευεν έπ' αύτον μετ' απει

λής. Δέος δ' έμπίπτει τω στρατώ χατα κλέος των

Γερμανών.

XVIII. Εκλογή περί πρεσβειών.

"Οτι Ούσιπέται , έθνος Γερμανικδν, καΐ Ταγχρέαι ,

δοκοΰσι πρότεροι σφετέροις ίππεΰσιν δκτακοσίοις τρέ-

ψασθαι των Καίσαρος Ιππέων ές πεντακισχιλίους· δ δέ

Καίσαρ αύτοΐς πρεσβευομένοις ές αύτδν έπιθέσθαι, τους

πρε'σβεις κατασχιόν και το πάθος έκείνοις ές τέλος αΐ-

φνίδιον οδτω συνενεχθηναι, ως τεσσαρακοντα μυριάδας

τούτων ο-υγκοπηναι. Κάτωνά τε έν 'Ρώμη, των τις

συγγραφέων φησί, γνοιμην έσενεγχεΐν, έκδοϋναι τοΤς

βιρβάροις τον Καίσαρα, ως έναγές έργον ές διαπρε-

σβευσαμένους έργασάμενον. Ό δέ Καίσαρ έν ταΐς

ϊίίαις άναγραφαΐς των έφημέρων ίργιον φησί , τους Ού-

σιπέτας χαΐ Ταγχρέας χελευομένους έκπηδδν ές τά

ίρναΐα σφών, φάναι* πρέσβεις ές τοΰς έκβαλόντας

Ι.υηζους άπεσταλκέναι , χαΐ τάς αποκρίσεις αυτών

XIV. ΡταρτητηΙυτη αρηά Βνίάαη.

Πίε τβτο ΟίηΛι-οπιπι εοι·ροΓ3 ίηίβεΐβ ΓβΙίησηί ^δδϊΐ, άοηεο

άίεδ ίΐΐηχίδδεί , ςοο<:1 63 3υιο βυοηάαΓε ρυΙβΓβι.

XV. ΕχοιτρΙητΛ XIII </« ΙεβαΙίοηιΐΗα.

Όαο ροραΐί , Τΐριπηί 3ΐςοβ Ηβίνεΐϋ , Οα11ί»ιτι ΡΓονίηείαπ)

ίητλάβΓβ (■οη,ι1>αηΙιΐΓ. (^οογοπι ρΓοΙεειίοηβΟ) ςοοπι ίηΐβΐΐβ-

χίδδβί 0β·δ3Γ, (]ΐιί(Ιφΐί(Ι Γρβίοηίβ οίΓο» Ηηοάαηηπ) ρβίεηβΐ,

ηιατο ίηΙβΓΟβρίΙ ϊη ΙοημίΙικϋικ'ηι ηιίΐϋιιιη ρ3δ8υοπι ηονεπι-

οεοίιιι ; υΊοδηοε , ΙβηΐΛίκΙίΐ' 08ε&3Π8 νοίοηΐβΐίδ 03083 ΙρβίΙο»

άβ ρβοε ΓηίΙΙβηΙβί, ]ο*8ΪΙ οοδίάεβ Λάγβ ροοιιηίαηΐφΐε εοηΓβιτε.

δεά 1ιΪ8 Γ08ροη(1βηΙί1)ΐΐ5 , ββ βοοίρβιβ Ιιαχ οοηδοβνίβββ, ηοη

3ΐϋ8 ιΐ3Γβ ; εοη]υηε1ίοηβ υηίνβΓδοηιηι ρΓίΕνεηΙοηιβ Οαββτ,

εοηΐΓ3 Τί£υΓίοο8 , ηυηκτο ρ3υείθΓβ8 , Ιαϋίβηοπι ιηϊΙΙϊΙ ; ΐρββ

τβτο , 381010(18 ΟβΠοΓοιη ιηοη(3ηοΓοπι νίρηίί ΓεΓβ ιηΟΙΟχιβ

3<1νεΓ808 Ηίΐνβΐίοβ ρΓοΠοίβαΙοτ. Αε ί3θίεηο ςοίιίεπι Γβοϋε

ηεςοίίοπι ΓοίΙ : ηβηι ίηορίηιηΐββ Τίςοηηο8 ατο Οοιπεη λ%·

8Γ65505, βεϊε ίαά'Λ, Γβΐίςοοβςαβ ϊη (\>%»ια αοοΜΧκα εοη-

]εείΙ.

XVI. Βχατρίιιτη XIV ά( Ιοςαϋοηϋηί.

Αηονί8ΐο3, Οβπηιηοπιιη ΙηηβτΗεηοΓΟίη Γβχ, ΙηηββΓββιαΒ

ΠοπΊεη 3ΐι(ε 0»?83γϊ8 ίη ΟϊΙΙίβπι βιΐνεηίοηι, ^εάοίβ ΙιβΙΙυιη

ΙηΙιιΙβηΙ , βηιίεϊβ ροροΐί Βοπυοιΐ. δεά Ιιιηο , ]η1)βιι(β 8εοχ(ο

Κοηβηο, άββΙΙιϊΙ ιΐι ΜΛνί»·, ε( ίρβε &πιίαιβ ροροΐί Κοοιιιϋ

βρρβΙΙαπ εορίνίι : Μιμιε εΙΪ3ΐη οοΐίηοϋ, εοηβοίε εΐ 8ο1Τγ3-

βαηΐε ϊρ8ο 0ϊ!83Γε.

XVII. ΕχοΰτρίΗΤΛ XV </« Ιίΐ/αΙϊοηϊΐΗΐί.

Αποτί8(ο8, Γεχ Οεπηβηοηιιιι, Ϊ8 ςοί & ροροΐο Βοηιηηο

απιϊεο8 ΓιιβΓβΙ 3ρρβ11»1ιΐ8, ίη εοΗοςοίοιη ΟβΕδβπβ τεηβτβΐ:

ςοο (ΙΪΓεπιΙο , φΐυηι ϊΙεΓοηι »ά ηονπιη εοΐίοςοίηηι ίηνί(388ε(

0ΒΒ83Γ6Π1 ΠβςΟβ 0«88Γ ίρ8€ νβηΐ88β( , 5β(1 ρπηείρββ Υ1Γ08

εχ 031118 3ά εοαι ηΪ8Ϊ88ε(; ίη τϊηεοΐβ 1ε§»(08 βοβ οοη]εείΙ

ΑπονϊβΙοβ. Οθ3Γε 0&383Γ, πιιιΚβ ρΓΠ'ΐηίηίΙυβ, εχεΓεϊΙοηι

εοη(Γ3 εοπι άΌχϊΙ. 8β<1 Ιιπιογ ηιϋίΐεβ ίητ3$ί(, ρΓορΙβΓ 1>ε1-

Ιίοαηι ΟβΓΠΐϊηοηίΓη {Ιοηβιη.

XVIII. ΕχοοτρΙυη XVI ι/« ίι^αϋοηϋιι».

υ8ϊρεΐ38 βίαυε ΤεηεΗΙεΓ08 , Οεπηβηοδ ροροΐοβ , ρΐΌΐ)3ΐ)ί1ε

881, ρΓίοΓΡδ ΟχδβΓΪδ εηοΚεδ ηιιίηςοίεδ παϋΐε οεΐϊηςεηΐϊδ

βαοπιη] ίη Γη^3Γη εοη]εείδδε; (οπι νβΓΟ ΟκδβΓεηι ίΐΐοβ,

ςυυηι Άά εοηι Ιε^&Ιοβ ηιίδίδβεηΐ , κίβηϋβ 1β§3ΐί8, εδδε »$■

§τεδδοηι ; ίΐϊφΐε ρίβηε εχ ΙαιρΓΟτίβο (βηΐι εΐαείβ ίΙΙοβ ββββ

βΙΓβεΙοδ, υΐ φηάΗηββηΙ· εοΓοηι ηιϊΐΐίι εοείΙεΓβηΙοΓ. ΑΙιιοε

οεηρΙοΓΟίη ηοη ηεηιο (τβάίΐ , ΟβΙοηεηι Κοπι* τείοΐίδδε &ά

δβηαΐυπι άε Ιι·3άεηάο ΙμτΙμΗ· 03?δ3Γβ, οΙ <]οί ηβΓβπυηι Ιά-

είηοδ 3(1νεΓ8ϋ8 1θ§λ(ο8 ρβΓρεΐΓ3βδε(. 0β?83Γ 3ο(εηι ϊη κ-

γοπι α 88 (ζβ8ΐ3Γϋπ\ βρΙιβηιβΓίίΙίΙιυβ βΐι, ΙΙδΐρεΙεδ εΐ Τεηείιίε-

Γ08, ίη ρΓί8ΐϊΠ38 8038 80(1β8 00108 ΓεύΐΓ8 ]θδ808, Γεβροηαίδδβ :

« 8β βθ δοετοβ, ο·οΙ ίρβοβ εχροΐίδβρηΐ, ηιίδίδδε Ιεβ&(οδ,
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άναμένειν καΐ έν ταΐσδε ταΐς διαπρεσβευσεσιν επιθέ1-

σθαι τοις όκτακοσίοις, καΐ παρ' αύτο τρεψαι τους "Ρω

μαίων πεντακισχιλίους. Έπιπρεσβευομενων δ' αύτων

καΐ περί του παρασπονδηματος άπολογουμένων, διτο-

τοπησας ένέδοαν δμοίαν, έπιθέσδαι προ τών άποκοί-

σεων.

XIX. Έχ τοϋ Σουίία. — ΠΑΡΟΡΚΗΪΑΙ.

Ευθύς ηρέθιζον τους Βρεττανους παρορκησαι, έγ

κλημα Ιχοντας, δτι, σπονδών σφίσι γενομένων, ετι

παρήν το στρατόπεδον.

XX. Έχ τοϋ αύτοΰ. — ΔΕΙΣΑ2.

Δείσας 6 Καίσαρ περι τω Κικερωνι , υπέστρεφεν εις

τούπίσω.

XXI. Έκλ. περί γνωμών.

["Οτι δ Βριτόρη; διέφθειρεν Αίδούους 'Ρωμαίιον

άποστηναι· καΐ τοϋ Καίσαρος δνειδίσαντος αύτοϊς,

φιλίαν εφασαν πάλαιαν έφΟακε'ναι. ]

αίςυε ίΐίοπιπι Γ68ροΐ)83 οχδροοΙβΓβ; · ΙηΙειςυβ 11138 1β£3-

Ιίοηοβ οι I ίιιμοιιΐί.·. δυοπιπ) ψιίπφιο ηιί II ί<ι Βοηκιηυππη >α1)ϊΙο

0880 3ι1ογΙο8, οΐ) ββηιςυο οβαββιη ίη Γυ^αιη νβιΊίβββ. Οιιιιιη

«ιιΐβιη 63 <1β Γβ 1ε§3ΐ08 3<1 ββ$β πιί8ί8»ειΛ, φιί ίικίϋΐί,ιπιηι

νϊοΐίΐΐίοηοπι εχοιίδίΓοηΙ, 86, «ίιηίΐΐ'8 ίο$ϊ(ϋ3β ΙίπιοηΙεπι, 3η-

(βφΐ3ΐη Γβδροηβαπι <1β<1ί83βΙ , ΙιολΙο8 6886 3^π!88ΐιηι.

XIX. Ρηρτηβηίηπι αραά 5αίάατη.

Οοηίΐ'ίΙίηι Βη(3ηηθ8 <κ1 λ ίοΙ,ιηΛιιηι ^^ιίΓηηιΙιπη οοηοϊ' ν

πιηΐ, εοηςαβΓοηΙββ, φιοιΐ, ΙίεβΙ ρ3χ ϊρβϊβ <13(3 βίςιιβ Λγ<1> ι ο

$3ηαΐ3 08801 , 1;ιπιοη βάΊιυο βάεββεΐ βχβτοίΐυδ.

XX. Βαϊάαί.

ΟΤ83Γ άβ (ΟϋϊηΙο) ΟίοοΓοηο Βοΐΐίοίΐιιβ, ΓβτβΓ8υ8 ββΐ.

XXI. ΕχατρΙατη Ραϋοαηιιηι.

ΒηΙοΓββ £(1υο3 ίηιΐιιχ ίΐ υΐ α)> Κοηιηηίί άβΓιοεΓβηΙ ; ςιιί-

Ιιιΐ8 οιιηι 0Κ83Γ ηοε 6χρΓθΙ)Γ3ΓβΙ , 8ηϋ<|υ&πι «ιηίι ίΐί.ιιη ρτ.ι-

οοδδίίδο (ΙίχεΓυηΙ.



ΕΚ ΤΗΣ ΕΧ ΑΡΡΙΑΝ1

ΤΩΝ ΑΠΠΙΑΝΟΥ ΡΩΜΑΪΚΩΝ

ΒΙΒΛΟΥ Ε',

της σικελικής κλι νησιωτικής.

ΕΧΟΕΚΡΤΑ Ε

I. Έχλογή περ! πρεσβειών.

"Οτι άποροϋντες 'Ρωμαϊοί τε και Καρχηδόνιοι χρη

μάτων, οί αέν ούκ έτι έναυπηγουν, τετρυμένοι δια τας

εισφοράς· άλλο πεζήν στρατιαν χαταλέγοντες , έξέπεμ-

πον ές Λιβυην χα\ ές Σικελίαν άνα έτος έκαστον. Καρ

χηδόνιοι δ' ές Πτολεμαΐον έπρεσβεΰοντο, τί>ν Πτολε

μαίου τοϋ Λάγου, βασιλέα Αιγύπτου, δισχίλια τάλαντα

χιχρώμενοι. Τω δ' ^ν ες τε "Ρωμαίους κα\ Καρχηδο

νίους φιλία* χαι συναλλάξαι σφδς έπεχείρησεν άλλη-

λοις. Ού δυνηθείς δ', ίφη· χρηναι φίλοις κατ' έχθρων

συμμαχεϊν, ού κατα φίλοιν.

II. 'Εχλογή περί πρεσβειών.

"Οτι οί Καρχηδόνιοι δίς Ιν τη γη τοϋ αΰτοϋ χρόνου ,

χαΐ δίς έν τη θαλάσση παθόντες, έν ί) δή χα\ πάνυ

προΰχειν ένόμιζον, και χρημάτων άποροΰντες ηδη χαΐ

νεών και ανδρών ητουν άνοχας παρα τοϋ Λουτατίου,

χα\ λαβόντες έπρεσβεΰοντο ές 'Ρώμην περί διαλλαγών,

Ιπ\ βραχυτέροις· συνέπεμπόν τε τοις πρέσβεσιν Άτίλιον

'Ρηγλον τον δπατον, αϊ/μάλοιτον όντα σφών, δεησόμε-

νον της πατρίδος, έπΐ τοϊσδε συνθέσθαι. Ό δέ ηχε

μέν, ώς αιχ_μάλωτος έσταλμένος φοινικικώς· ύπολειψθεις

δέ τών πρέσβεων έν τω βουλευτή ρίω , τετρϋσθαι τά

Καρχηδονίων έδηλου, καΐ παρηνεσεν, ί) πολεμεϊν έγ-

χρατώς, ή έπΐ πλείοσι συνθέσθαι. Καί τόνδε μέν Ις

Καρχηδόνα έκόντα έπανελθόντα έκτειναν οί Καρχηδό

νιοι, χέντρα σιδηρεα σανίσιν ένηρμοσμένα πάντοθεν

έστώτι περιθέντες , ϊνα μηδαμόσε δύναιτο έπιχλίνεσθαι.

Αύτο\ δέ την είρήνην έπΐ πλέοσι συνέθεντο.

2. Κα\ ^ν Ιφ' οΐς συνέθεντο· τα μέν αιχμάλωτα

'Ρωμαίων, καί του; αυτομόλους, ίσοι παρα Καρχηδο-

νίοις είσι, 'Ρωμαίοις εύθΰς άποδοΰναι* χαΐ Σιχελίας

'Ρωμαίοις άποστηναι, χαιτών βραχυτέρων νήσων, ό*σαι

περί Σιχελίαν Συραχουσίοις δέ, ή Ίέρωνι τω Συρακου

σών τυράννω, πολέμου Καρχηδονίους μή κατάρχειν,

μηδέ έχ της Ιταλίας ξενολογεϊν ποινήν δέ τοϋ πολέ

μου 'Ρωμαίοις ένεγχεϊν τάλαντα Εύβοεικα δισχίλια έν

ίτεσιν είκοσι, το μέρος έκάστου έτους ές 'Ριίιμην ανα

φέροντας. "Εχει δέ το Εύβοεικον τάλαντον, Άλεξαν-

δριίοος δραχμας έπτακισχιλίας. Ό μέν δή πρώτος

περί Σιχελίας 'Ρωμαίοις καΐ Καρχηδονίοις πόλεμος,

ίτεσιν εϊχοσι χαΐ τέσσαρσιν αύτοϊς γενόμενος, ές τοϋτο

έτελεύτα. ΚαΙ άπώλοντο νηες έν αύτψ 'Ρωμαίων

έπταχόσιαι- Καρχηδονίων δέ πεντακόσιοι. Σιχελίας

ΚΟΜΑΝΑΚυΜ ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ

ΙΙΒΚΟ V,

ϋΕ ΚΕΒυδ δΙΟΙΛΙδ ΕΤ ΚΕΗςυΑΒΙΤΜ ΙΝδϋΕΑΚυΜ.

ΓΚΑΟΜΕΝΤΑ.

I. ΕχοατρΙηη XVII σ> ΐΑραΗοηϋαί.

Οιιυπι ]λπι Κοαι&ηοβ ρ.ιηΐΡΓ &ε 03Γ(η3ςίηϊεηβε8 ροππιία

(Ιε&εβΓβΙ, ίΐϋ (]ΐιί(1οιη εΐβδδειη ηοη ΐπιρίίυβ (χ>ηιρηΓ3ΐ·ιιηΙ,

ηΐϋΐΐίρΐίεβίϊδ εο1ΐ3ΐίοηΙουδ βχΐιβιΐδΐί ; μίΙ ρεάεδίΓβηι Ιαιηβη

εχεΓείΙυπι βίη^ιιΐϊβ 3ηηΪ3 εοηδεπρ&εηιηΐ , βΐ ίη ΑΓπεβπι δϊ-

π1ί;ιιιιψΐί' πιΪ8βηιηΙ. ϋ3ΓΐΙΐ3£ΐηίεηδεδ βυίειη, ηιίδδίβ &&

ΡΙο1επ>3>ιιπι ΡΙύΐ3ά>1ρηιιηι , Λ^ϊρΙί ΐΐξβηι, 1ε£3ΐί3, ιΐυο

ηιίΙΙίβ Ιαίβηίοπιπι ιηπίπο ;<1ι εο ρεΙίνει·υηΙ. Ηυϊε αυίειη δΐ-

ηιηΐ ('πιη Βοπιβηΐδ εΐ πιπί ϋβΓίηβςϊηίεηδίοιίδ ηηιίι ϊιί,-ι ίηίετ-

«•ιΙρΙιμΙ; ψιηιτ ρ.κοιιι ίηΙεΓ ϋίΓΟδςυβ οοη< ■ίΐίηιν 1εη(3νίΙ.

Οικκΐ ([Ι1Π11Ι εί ηοη 8υοίε8δί88εΙ , 3ΐηίεΪ8 μΙυογμιι ΙιοβΙββ ,

ΐηφίϋ,ηοη βάτετβυ! βηιίεο», ορεπι Γεττε ορβΓίεΙ.

II. ΕχατρΙνιπ XVIII άβ ίβραΐίοηϋια.

03τΙη3£ίηίεη$ε8 ςηυπι εοα'εηι ΙεηιροΓε Μδ 1ειτ3, βΐ Ιιί*

ϊΐοηι ηιβπ , ςιιο ηυϊάεηι νε] ίηρπηιίβ βυρεΓίοΓεβ εβδε εχίδΐί-

πιβτεΓβηΙ, ε3ΐ3ηιί(3ΐίοιΐ8 ΓυίδδεηΙ αΠΙκ-ιί, ]3ΐηςυε ε( ρεεη-

ηί3 εί ηβτεδ εί ηιίϋΐεβ «08 <1ε6εβΓεη(; ίηιΐηεϊβδ ρεΙίτεΓυηΙ 3

Ι.υ(3ΐίο, ϋδςιιε ίοιρεΐΓ3ΐίδ ]ε^3ΐοδ ΒοηίΒηι άβ ρ3εε ηιϊβεηιηΐ,

ηοη 3(1ιιιο(1ιιιη ςυίιίεηι βηψίβδ εοηάί(ίοηε8 Βοπιβηίδ ρΓορο·

ηεηίεβ. δϊπιυΐ πιπί ΙεςβΙίβ 3η(επι ΑΙίΗαπι Βε^υίαπι εοη·

βιιΙεπι, φΐεηι οβρϋτυιη ΙβηβοβηΙ, ηιΐβεπιηΐ, ςυϊ είνεβ βυο»

1ΐ0Γ(3Γε(υΓ, η( ίΐΐίδ εοηύίΐίοηίοηβ ρβεεπι ίηΪΓεηΙ. 18 ίμιΐιιτ

ςυαιη ριιηίεβ νεδίε ίηιΐυΐυδ, τείυΐ εβρίίνιιβ, βάνεηϊδδεί;

εβτεδδίβ οιιπβ 1ε§3(ί(, ρβυϋβρεΓ 3υθδΙί(ί(, εί 3(Ι)ίεΐ38 εχ·

η3ηδΐ38(]υε τεβ Ριεηοηιπι δεηβΐιιί εχροηεηβ , εοηοιίβΐυδ ε«(,

βυΐ ΓοΓίίΙεΓ οεΙΙυπι ρεΓδεςηεΓεηΙιΐΓ, βιιΐ βηιρΙίοΓίηυδ <-< »ικΙ ϊ -

(ίοηίουβ ρ3εεηι εοηιροηεΓεηΙ. ί^αβΓβ ειιηι , ροδία,υβπι 03Γ-

1))3^ίηειη 8ροη(ε βδβεΐ τετεΓδϋδ , ηεοβνεηιηΐ Ροεηί , Γεπεοβ

βευΐεοδ (3θυ1ί8,ΐηΐΓ3 ςη3β εοηείιίδυδ βΐ3Γε εοςεοβΙϋΓ, οπιηί

εχ ρ3Γ(ε ϊπιρβηςεηαΌ, ηΐ η·<Ίϊιιμπ· ηιΐδςυβιη ροδδεί. Ρβεειη

3υ(εη εαπι Κοηιβηίδ, βιηρίίοπουδ ϊηίΐίδ εοηάίΐίοηίουβ, εοπι·

ροδίιεηιηΐ.

2. Ηχ ΓυβηιηΙ βυΐεηι ρβείδ εοηάιΐίοηββ : ΒοηιβηοΓυιη

εβρίίτοδ 3ε (Γ3η$Γυβ38 , ςυοίςαοί ΙιβοεΓβηΙ Ρκηί , εοηΐίηυο

ΓειΙιΙεπΊΐΙ ΒοηΐΗΐιϊδ : δϊεϊΐί» Κιιηιαηίβ εεάεΓεηΙ, ιη1ηοη1>η8-

ςυε οΪΓεβ δίείΗβηι ίηδαΐίβ : δ^ττβευβββ, βυ( δϊτβουδβηιπι τε-

ροιιι ΗίεΓοηειη, οεΐΐο ρεΙεΓβ Ροεηϊ ηε ρΓβεβαιηεΓεηΙ : οχ

Ιΐ3ϋ3 ηιεΓοεηβποδ ηΊΪϋΙεβ ηοη βπιρίίυβ «>ηι1ικνπ·ηΙ. Αά

ευπιΐυδ βυΐεηι ε]αβ Ββΐϋ εοηίειτβηΐ ίη(Γ3 νί{ρη1ί βηηοβ Ια·

ΙεηΙοΓυπι Ευοοίοοπιαι άυοηιί11ί3; ί(3 η( ςυο(3ηηίδ ΐ3(3ηι

ρ3ΓΐεηΊ ε]ιΐ8 «ιιιηηΐίΐ' Βοπΐ3ΐη (ΙεροΓίβτεηΙ. ^(ριϊρ3Γ3(υΓ

ίΐπίοιη Ευοοίεηιη Ιιιίεηΐιιηι άΓβεηπιβπιηι Αΐεχαηιίτίηβηιηι

βερίεπι ηΐϊΐΐΐηυβ. Ηαηε εχϊίαπι ΙιβυυίΙ ρηιηυηι Βοιηοηοπιπι

ειιηι 0βι11ΐ36ΐηϊ8η8ϊ1)υ8 1>ε11υηι , δίείϋχ 03ϋ&3 ρετ ιηηοβ νί·

6·ηΙί ςο3ΐυοΓ μεδίυιη , ίη ςαο Βοηιβηοηιιη ηβνββ ββρίίη·

ϋοηΐίτ , Ροβηοηιαι ςυίηββηΐκ, ρεπβηηΙ. ΑΙςηβ 5 ίο δίεϊΐίί»
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δέ οδτω τοϋ πλέονος 'Ρωμαΐοι κατέσχον, ίσου Καρχη

δόνιοι κατεϊχον φόρους τε αύτοΐς έπέθεσαν, και τέλη τά

θαλάσσια ταϊς πόλεσι μερισάμενοι, στρατηγον έτησιον

έπεμπον ές Σικελίαν. Ιέρωνα δε τον Συρακούσιων

τύραννον, άνΟ' ων αύτοΐς ές τόνδε τον πόλεμον συνε-

πεπράχει, φίλον καΐ σύμμαχον έθεντο.

3. Καταλυθέντος δέ τοϋ πολέμου τοϋδε, ΚελτοΙ

Καρχηδονίους τόν τε μισθον ητουν τον έτι δφειλόμενον

σφίσιν έκ Σικελίας, και δωρεάς όσας υπέσχητο αύτοΐς

δώσειν Άμίλχας. '^Ιτουν δέ καΐ Λίβυες, υπήκοοι μεν

ίντες οΐδε Καρχηδονίων, άπο δέ της Ιν Σικελία στρα-

τείας έπι φρονήματος γεγονότες, καιτοΰς Καρχηδονίους

άσθενεϊς καί ταπεινούς δρώντες έχαλέπαινόν τε αυτοϊς

της αναιρέσεως των τρισχιλίων, ους έσταυρώκεσαν της

ίς 'Ρωμαίους μεταβολής ουνεκα. Διωθουμένων δέ των

Καρχηδονίων ίκατέρους, κατέλαβον άμφο> Τύνητα

πόλιν, καΓίτύκην, ή μεγίστη Λιβύης έστί μετα Καρχη

δόνα· δθεν δρμώμενοι, την τε άλλην άφίστανον, καί

των Νομάδων τινας έπειθον, καί δούλων πολΰ πλήθος

άποδιδρασκόντων δπεδέχοντο, τά τε Καρχηδονίου

πάντα Ιλεηλάτουν. Οί δέ πανταχόθεν πολεμούμενοι ,

συμμάχους έπ\ τους Λίβυας 'Ρο>μαίους Ιπεκαλοϋντο.

Κα\ 'Ρωμαϊο» στρατιαν μέν αύτοϊς ούχ έπεμψαν άγοραν

δ' έχ τε Ιταλίας και Σικελίας έπάγεσθαι, καί ξενολογεϊν

έχ της Ιταλίας, ές μόνον τόνδε τον πόλεμον, έπέτρεψαν.

"Επεμψαν δέ καί πρέσβεις ές Λιβύην, ε! δύναιντο δια-

λϋσαι τον πόλεμον οί έπανηλθον άπρακτοι. Καί

Καρχηδόνιοι έγκρατΐϋς είχοντο τοϋ πολέμου.

ΠΙ. Έχλογή περί αρετής χα! χαχίας.

"Οτι Ιπποκράτης χαΐ Έπικύδης, άδελφύ μέν

αλλήλων, στρατηγώ δέ Συρακουσίο>ν, 'Ρωμαίοις εκ

πολλοϋ δυσνεραίνοντες, έπεί τας Σύρακούσας ούκ Ισχύ

ον έκπολευ,ώσαι , κατέφυγον ές Λεοντίνους, διαφερο-

μένους τοις Συρακουσίοις. Κα\ κατηγορούν της πατρί

δος, δτι, σπονδας Ιέρωνος έφ' δλη Σικελία πεποιημένου,

μόνοι Συρακούσιοι σφίσιν αύτόϊς άνακαινίσειαν. Οί

δέ ήρεθίζοντο. Καί Συρακούσιοι μέν έπεκηρυσσον, εί

τις Ίπιοοκράτους ή Έπιχύδου κομίσειε την κεφαλήν,

ίσόσταθμον αυτί) χρυσίον άντιδοίσειν. Λεοντϊνοι δέ

αύτδν Ιπποκράτη στρατηγον ήροϋντο.

IV. Έχλ. περί αρετής χαΐ χαχΐας.

"Οτι Σικελοί, καί τέως άγαναχτοΰντες ΙπΙ τη ώμό-

τητι Μαρκέλλου τοϋ στρατηγοΰ, μαλλόν τι καί τωδε

τψ έργω συνεταράσσοντο, έφ' & κατα προδοσίαν ές Συ-

ρακούσας έσηλθεν. Καί προς Ιπποκράτη μετετίθεντο,

χα\ συνώμνυντο, μή διαλύσεσθαι χωρίς αλλήλων άγο-

ράν τε αύτω κα\ στρατιαν έπεμπον, Ις δισμυρίους πε

ζούς καί Ιππέας πεντακισχιλίους.

V. Έχλ. περί αρετή; χα! χαχίας.

"Οτι διαβεβλημένω τω Μαρκέλλω ούκ έπ{στευον

χωρίς βρχων. Διο χαΐ, Ταυρομεν(ο>ν προσχωρούντοιν

ιιιφιϊ ρϊΓΐβ, 63 ςυϊΐη Ροεηϊ (ΛΐίηηβκιηΙ, ροΐίΐϊ βυηΐ Κο·

ηιαηί; ΐΓίήιιΙβςυβ δίευΐίδ ίηιροδίιβι-ε , εί τβοΙί§Λΐΐ3 πΐ3πη3

οιιηι είνίΐ3ΐί1)ΐι$ ρΆτύύ ειιηΐ, αηηυυηιςιιε ρΓχΙοτεηι ίη 8ϊ-

είΐίϊΐη ιηίδεηιηΐ. ΗίεΓοηεπι νβι-ο, 8γΓ3οιιβ3πιπι τε^επι,

ςιιί ίη ίδΙο 3άΊηίηίδΐΓ3η(1ο ϋβΙΙο εοβ βφινειβΐ, αηιίειιηι βο-

είιιπιηιιβ ροριιΐί Κοηταιιί, Γβιηιιηει-&ιι<]θΓυηι οΓΓιείοηιιη εαυβα,

αρρείΐαταπί.

3. 8β4 ΠηϊΙο εο ηεΐΐο, ΟϊΙΙί 3 Ροεηίδ ευιη Γηει-εείΐεηι ρο-

5ΐυΐ3ΐ)αηΙ εχ δίείΐίβ 8ί1>ί άεΙ)ίΙαη) , Ιυηι ρι·.τηιί3 φι»; ΓυεΓβηΙ

ίΙΙίδ 3ο ΑηιϊΙοβιε ριοηιίδδ3. Εβάεπιςιιε ροδίυίαπιηΐ Αίιϊ,

ςιιί ίηιρβπο ςαίάεηι ΟδιΙΙΐθβίηίεηχίπηι δυΐ^εεϋ, ριορΙβΓ

Γ85 οΐίιη ίη δίευΐ3 ηιίΙίΙί3 (;β8ΐ38 κρίη'Ιυβ &!1>ΐ δΐιηίδεηηΐ,

βοςιιβ ηΐ3§ί5 φιοά ίηήΊ-πιοδ Ροεηο,ι 30 ΓΓ3ε(οβ νί^εΓεηΙ ; ϊγ3-

Ιί(]ΐιε εί&Λειτι εΓβηΙ ρι-ορΙεΓ (πυηι ΓηίΙΙϊππι βιιρρΗείυη), ςυοβ

ίΙΙί οϋ βί@Π3 Άά Κοιηβηοδ 1ΐ'3η$|αΐ3 ει υεί1)ϋ5 3ί1ΐχεΓ3ηΙ. Ηί

ί^ίΙιΐΓ, υηί Γεριιΐδβηι ΓβΓυηΙ υΐηφίε 3 ΟβΓίΙιβςίηϊεηδίουβ,

]υηεΙϊ8 νΪΓΪΟϋβ ΤυηεΙεηι «ιι ΙιβΓη οεεηρβηΐ, υιίεβηιηιιε , ςαθ3

ίοΐίϋβ ΑΓπεχ ροδί 08ΐ'11ΐ38ίηεηι 3πιρ1ί8δίιιΐ3 851 : υηάβ ρΓβ-

ςτεάίεηΐεβ, ειιηα ΓβΗ(]ΐιαπι ΑΓιϊωπι 3(1 ύεΓεεΙίοηβπι εοηεί-

ΙαηΙ, Ιιιηι ΝϋηιίίΙϊΓυΓη ηοηηιιΙΙο» Άά ρ3ΐ1βδ δυβδ ΐΓ3ηυη( ,

δβΓνοπιηιςνιβ ΓιΐβίΙίνοπιηι ηιηβηβπι πιυΐΐίΐιιϋίηεηι ΓβείρίυηΙ,

ε( ςυϊάςυίά ΡοεηοΓυηι άίΐίοηίδ εΓ3ΐ όεροριιΐ3ο(υΓ. ρυ»Γβ

ΡαΜίί, υηάί<]ΐιε Ι>ε11ο ρΓεδδί, ΚοηιβηοΓυπι ορειη βόΙνεΓδηδ

Α&οδ ίηιρ1οΐ'3ηΙ. Κοιηίηί βιιίειη εχεκΚαπι ςυΜεπι ϋΐίδ

ηυΙΙυπα ιηίΐΐυηΐ : πιο(1ο, η( εοιηπιεαίαπ) εχ Ι1*ϋ3 3ΐςυε

8ίείΙΪ3 οοααρΜβηΙ, εί ΕαβκβηβΗαηι πιίϋΐοηι εχ ΙΐβΙίβ &ά

υηυηι ύΐαά ηεΐίαπι οοηάυηηΐ, βίβ εοηεειίυηΐ. ΜίΚυηΙ 13-

πιεη ε(ϊ3πι ΙβββΙοδ ίη ΑΓΓίοβπι , ραεεηι , βϊ ροδδεηΐ , εοηεϋίβ-

Ιατοβ. δεά Ιε^βϋ ςιιίάεηι τε ίηΓεεΙβ ΓεάίεπιηΙ; Ροεηί 3υ1εηι

(οΐίδ νίπϋϋδ οεΐΐυηι 3(1ιηϊΐ)ίδΐΓ3Γΐιη(.

III. ΕχοετρΙνηι ΡήηίΗαηηη.

Ηίρροε.Γ3ΐε8 «Ιςαε Ερίενάε» ίτβίΓεβ, 83ΓΓ3ευδ3ηοΓϋΐη ίηι-

ρεΓ3ΐθΓ8δ , ίβσι ιΐυιΐυιη ίηΓεηδί Κοηιβηίδ, ςυαηι 5}τ3ευδ3ηο8

εοηείΐ3Γε 3(1 οεΐΐυηι ηιίηίιηε ροΐυίδδεηΐ, 3(1 1,βοηΙίηοβ, ςυί

3 δνπιευδβηίδ άϊ8δίάβ03η( , εοηεββββτβ. Αρηά ηο8 ετίητί-

ηαπ εοηρβΓϋηΙ ροριιΙβΓββ 8008, φ\οά, ευπι ΗίεΓΟ υηϊνβΓδβηι

5ίι:ί1ίαιη ίη Γο5(3εΓ8 εηηι Κοηΐ3ηί8 ίηίΐο εοηιρΓεΙιβηϋίδδεΙ,

ϊρβϊ Βοΐί ρΓορΓΪαπι δίοί Γβ3(1ιΐ3 ΓβηοτβδδεηΙ : ςυίουδ νβΓ0Ϊ8

ηΐ3§ηορ6Γβ εοηείΐβΐί δΐιηΐ Ι.ροηΙίηί. ΟυίΓε δνΓβευδβηί ρυ-

\>\\ιχ ρβΓ ρπκεοηεηι βιΐίχεπιηΐ , δί ςυίδ ΗίρροεΓβΙίβ 3αΙ Ερί-

ενιΐίδ οαρυΐ «ΓΓογγρΙ, 3ηγο 8β ίΐΐιιιΐ τερεηδυΓΟδ. ΕεοηΙίηί

τβΓΟ ίρδαπι ΗίρροθΓ3ΐβιη ίπιρβΓαΙΟΓΟΓη δαυπι ετεατηηΐ.

IV. ΕχατρΙατη Ράηκίαηηηι.

δίευΐί, φΐυπι ]ηι»άυάαιη ετυάεΐϊΐαΐίδ εβϋ83 ίηνίδπιη 1ΐ3-

1>υίδδεηΙ ΜΗΓεεΙΙυιη, (ηηε ηιηΐΐο π)3£Ϊ8 α(1νεΓ5ϋδ βαω εοηι-

«ηοΐί δΐιηΐ , ςηοΛ ίη δντβειίδβδ ρι-οΑίΙίοηε ϋτηρίβδβΐ. ΙΙβςηβ

ΗίρροεΓ3ΐί δεδβ ]ιιηχ6ΓΐιηΙ , ρΓίβδΙίΙο υΐτίηιςιιβ ίυΓβηκηΙο ,

ηιιηςιΐ3ΐη βΙΙεΓΟδ 3ΐ)8<ριε 3118Γ0 ρβεεηι εδδε εοηιροδίΐΗΓοβ :

6ΐ3ΐίηΐ(|ΐιε βηηοηβιη ει ηιίΐίΐβδ εί αιίδεηιηΐ, ρειΙΗιιπ) νίρηίί,

βςυίΐυπι ατιίηφίε ιηϋϋβ.

V. ΕζατρίΜΐΛ Ρήηκίαηνη.

Οιιιιηι ΜβΓεεΙΙαβ βίηίδΐΓ» Γβηιβ ΙβϋΟΓβΓεΙ, ββδψιε ]υΓ8·

πηεηΐο ηεπιο εί Γκίβηι 3(11ιίΙ>βο3(. Ιΐ3ςυε ΤβοΓοηιεηίΙβηϊδ
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οί, συνέθετο και ώμοσε, μήτε φρουρήσειν τήν πόλιν,

μήτε στρατολογήσειν άπ' αύτης.

VI. Εκλογή περί πρεσβειών.

"Οτι Κρήτη έξάρχηςεύνοϊκώςέχεινέδόκειΜιθριδάτη,

(ίασιλεύοντι Πόντου· καί αύτώ μισβοφορήσαι πολεμουντι

'Ρωμαίοις Ιλέγετο. Έδοξε δέ και τοις πλεονάσασι τότε

λησταϊς ές χάριν του Μιθριδάτου συλλαβεΐν, κα) συμ-

[χαχησαι σαφώς διωκομένοις &πί> Μάρκου Αντωνίου.

Πρεσβευσαμενου δέ του Αντωνίου προς αύτους, ΰπερι-

δεϊν, και υπερηφάνως άποκρΐνασθαι. Και πολεμησαι

μεν αυτοϊς εύθίις επί τώδε Αντώνιος, καΐ ού πραζαι

καλών χρηματίσαι δ' όμως δια την πραξιν Κρητικός.

Καί ^ν δοε πατήρ Μάρκου Αντωνίου, του πολεμήσαν-

τος ύστερον Καίσαρι τω κληθέντι Σεβαστώ περί 'Λκτιον.

ψηφισαμένων δέ 'Ρωμαίων Κρησι πολεμεϊν δια τάδε,

οί Κρητες επρέσβευσαν έ"ς 'Ριόμην περί διαλλαγών.

Οί δέ αΰτοΰς έκέλευον έκδοϋναί τε αύτοϊς ΛασΟενη τον

πολεμησαντα Άντωνίω, καί τα σκάφη τα ληστικα

πάντα παραοοϋναι , καί ίσα 'Ροιμαίων είχον αιχμά

λωτα, και δμηρα τριακόσια, καί αργυρίου τάλαντα

τετρακισχίλια.

2. Ού δεξαμενών δέ ταϋτα Κρητών, ήρέθη στρα

τηγός έπ' αύτοΰς Μέτελλος. Και νικα μέν 4 Μέτελλος

έν Κυδωνία ΛασΟε'νη· καΐ φυγόντος ες Κνωσσον, ΙΙανά-

ρης Μετελλω την Κυδωνίαν παρέδωκεν επί συνθήκη,

μηδέν παθεϊν αυτός. Μετέλλου δέ Κνωσσον περικα-

θημένου , δ Αασθένης τήν οίκίαν /ρημάτων πλησας κα-

τεφλεξε, καί διέφυγεν άπο της Κνωσσοΰ. Καί οί Κρη

τες εις Πομπηϊον Μάγνον, στρατηγοϋντα του ληστικοϋ

χαί Μιθριδατείου πολέμου , πέμψαντες εφασαν, Ιαυτοΰς

έλθόντι επιτρέψειν. Ό δέ άσχόλως τότε έχων, έκέλευε

τον Με'τελλον, ώς ού δέον ετι πολεμεΤν τοις Ιαυτοΰς

επιτρέπουσιν, έςανίστασθαι της νήσου· παραλήψεσθαι

γαρ αύτος αύτήν, έπελθών. Ό δέ ού φροντίσας επέ

μεινε τω πολέμιο, μέχρι υπηγάγετο αύτήν, ΛασΟένει

συνθέμενος όμοια Πανάρει. Καί έθριάμβευσε* καί

Κρητικός εκλήθη 5δε δικαιότερον Αντωνίου , τήν νησον

έξεργασάμενος.

ΥΠ. Εκλογή περί άρετής καί κακίας.

"Οτι Κλώδιος δ πατρίκιος, 6 Ποϋλχερ έπίκλην,

τοϋτ' έΌ-τιν Ευπρεπής, της Γαίου Καίσαρος γυναικός

ιζρα. Καί άρμόσασθαι αυτόν ες γυναίκα εκ κεφαλής

Ις άκρους πόδας, ετι οντά άγένειον, καί Ις τήν οίκίαν

τοΰ Γαίου παρελθεΐν οΤα γυναίκα νυκτός, δτε μόναις

γυναιξίν έξην έσελΟεϊν, μυστηρίιον άγομένων. Πλανη-

δέντα δέ της δδηγούσης, κατάφωρον υπ' άλλων εκ της

φωνής γενόμενον, ΙξελαΟηναι.

$686 εί όεάεηΐίουβ, οοηιΐίΐίοηεδ <1ο(1ϊΙϊοηΪ9 ]υΓβ]υΓοη<1ο εοη·

ΙΐπηανίΙ , ββ ηεα,ηε ρΓΧδίάίιιπι ορρίιΐο ίαιροβίιιιηιπ) , ηεε

άβίεείυπι οαϊΐϊΐυιη βχ ορρΜ&ηίδ ΙιάοίΙιιηιιη.

VI. Εχίη-ρίητη XXX άε Ιε^αίίοηϋω.

ΟΓεΙεηβεδ 'μια ίηίΐίο βΓ£3 ΜίΙΙιπάβΙβιη, ΡοηΙί Γβε,επι, 1>ρηβ

&Πεεΐί τίιΐβΐηηίατ ; βωηηυβ Γαβται , ι1> βίδ »ά οβίΐαηι οιπι

Κοιτιαηϊδ ηκΓεεη&τίοβ πιίΐϊΐεδ Γββί Γυίδδβ πιί8808. ΡΪΓ3Ι38

βΙί»ηι , οΐ8Γ6 ρβΓ ίά Ιεπιρυβ ίηΓεβΙαηΙεβ , ΜίΙΙιηάιΙίδ §Γ3ΐί»

3ά\|ανίδδε άϊοβίΜΒίιιτ ορβηηυβ ρ&Ι&πι βίδ ιυΐίδδβ, ηιιυη

ΜαΓουδ Αη(οοϊυ8 608 ρβΓδβςϋβΓβΙϋΓ. (}ιΐ8 άβ Γβ ςιιυπι Ιβκ»·

(08 αιΐ εοδ σιίδίδδβΐ ΛηΙοηίιΐδ , ηϋιίΐ 'ιά 0ϋΓ3Γπη(, δυρεΓουιιι-

α,αβ Ι6@»(ίδ Γβδροηδυπι (1θ(1θΓυηΙ. Ιφΐητ βίαΐίη ςιιίαεπι

ΟΓοΙεηδβδ βββΓβδδυδ εδί ΛηΙοοίαβ , ςααηκιυηπι ηοη Λάπ\ο·

Λαια ΓεϋαΙβΓ Γβ8 βαη ΒββιΜ, Ιαηιεη Οβ(ίεί εοβηοπιεη οΜί-

ηυίΐ. Ιδ αυΐεπ) ραΙβΓ ΓυβΓβΙ ϋϋυδ Μ. ΑηΙοηϋ , ηυί ύείηεβρβ

εοηΐΓΐ 0Χ83Γ6Π1 ΛυςιΐδΙυπι 1(1 ΑυΙίυιη ρυςηανίΐ. δε<] (Ιβίηιΐβ

ςυυπι ΜΙοιη οοηΐη ΟΓβΙβοβεβ άεεΓβτίδβεηΐ Κοπιαηί , Ιβ§,ι-

(08 ϋϋ Βοιη&π) ραεειη ροΐίΐιιιη ηιίδβηιηΐ. ροίΐΐϋβ , Ιυπι βε

ραοβιτι (ΙαΙιίΓΟδ , ΓβδροηάβΓυηΙ Κοπιμι , 8Ϊ 1·88ΐΙιβηεπι , ςυί

κΙνβηοΒ ΑηΙοηίϋΐυ 1>β11υηι ςβδδβΓβι , ρΓχά&ΙΟΓΪαβηυε οσιηΡδ

ηανβδ, (ηάίϋηβηΐ; η ηρΐϊτοβ Κοηιαηοηιιη, ςυοίφιοί

ηΐΙ>6Γεη(, ΓβιΜίίϋβδβηΙ ; (Ιεηίςυβ (τεεεηίοδ οοδϊαβδ <1ο<3ίβ-

8βηΙ, βΓξβηΙΐςυε (,ιΐοηίοηιπι ςριαΙυοΓ ηηϊΙΙϊα ρερεηύίδδβηΐ.

2. Οιιαδ οοικϋΐίοηβδ ιιΐιϊ ϋϋ ηοη Γβοϊρϊιιηι , ίπιρβΓϊΙΟΓ &<1-

τβΓδυδ εοδ ΙεςίΙυΓ ΜεΙεΙΙιιβ. Ιδ Ι^δΙΙιεαεη &Λ ιιγΙμμπ Ο^ιΐο-

ηΐ3πι ρπΊίο Γϋ(ϋΙ ; ςοί ςρηιπι Οηοδδυπι ίιι§3 8ε τεεερίβδεί ,

Ονϋοηίααι ΜεΙβΙΙο ΐΓίάίΙ ΓβηαΓΟδ, ρβεΐα εοηιΐίΐίοηβ, υΐ

ηϊΐιϊΐ ίρβε αι&Ιϊ ρβΙεΓεΙαΓ. ΜβΙβΙΙο βυΐεπι Οηοδδυπι οΐΐδίύεηΐε,

Ι/3δ(Ηεπ6δ (Ιοπιυαι, ςιΐΛΐη ϊΙ>ΐ η&οευβ(, ρβεαηίίδ ΓερΙεΙίΐηι

ϊηεεηάίΐ, Οηοβδοςιιβ ρΓοίιι^ίΙ. Εο (βηιροΓβ ΟΓβΙβηβεβ Ροιτι-

ρεϊο, ρίΓΐΙίευαι οεΐΐιιιη Μί1πηά3(ϊευπ»]υ6 ϊΐΙηιίηίδίΓαηΙί ,

πιϊδδίδ Ιβ^αιίδ οδίεηάαηΐ, 8ε εί, δί ίη ΟγοΙβπι τεηίββεΐ, ϊηβιι-

Ιαπι εδδε ΐΓ3(1ί(υπ>β. 111ε νβΓΟ βΐϋδ Ιυηε ηβςοίϋδ αίδίποΐυδ ,

ίηδίιΙ» εχεεάεΓε 3ΐιΙ>βΙ ΜεΙεΙΙαπι ; οοπΙγϊ ηοβ επϊπι, ςιιί δεββ

άεόεΓεηΙ , απη.ι Γ6ΓΓ6 ηοη αιηρίίυδ οροΓίβιε : ίρδηιη βυίειη

&(1νεηΙυηιπι εβδβ, ίηδΐιΐ3ΐτΐ(]υε ίη άεώΐίοηεηι βεεερΙαΓυη.

δει! 63 ηίηίΐ οηΓ3ηδ ΜεΙεΙΙϋδ ρεΓδβεαΙιιβ 681 οεΙΙυιη , (Ιοηεε

ίηδυΐβιη δυΙ)β£ϊ(; Ι/ΐδΙΙιεηβ ϋδοΐεηι εοηόίΐίορίουδ, ηυίηοβ

ιηΐβ· ΡαηΐΓββ, ίη βαεηι τεεβρίο. ΟιιίΙιυβ Γβίιιΐδ ςεβϋβ

ΙπυαιρηανΙΙ ΜεΙεΙΙικ, ΟΓεϋευδί^υε εδί οο§ηοηιίηαΙϋδ , πιε-

Ηογϊ ]ιιγθ ([υαηι ΑηΙοηίιιβ, φίβηάοφίΜεπι (οιιιη Ιαβαΐνη

Κοιη3ηοΓυηι δΐι1)]εεϊΙ ροΐεδίαΐί.

ΥΠ. ΕχατρΙηη ΡΗηκίαηηη,

ΟΙοάίυβ Ρυΐεΐιθ)·, ρ3(ηεί% §6ηΙίβ, ({υυπι ΟΆη Οκδηπδ αχο-

Γ8Π1, ίσίΟβΓΟΐδ 61Ϊ3Π1 Ιυπι, βά&ΟΜΓβΙ , Ιΐ3όί1α οιυΙίεοΓί 3

03ρί(β &ά ρβιίεδ νεβίίΐϋδ, ίη (Ιοπιιιπι Οββδβτίδ, (3Πΐςυ3ηι

ηααΙίοΓ, ηοεία εδ( ίη§Γ6880δ , ηιιο (βπιροΓβ πιγδΙεΓίβ Βοηα>

063! ίΐιί εεΙβ1>Γ3η3ηΙυΓ ; ςυίηαδ ηεπιίηί , ηίδί ηιιιΙίβΓί , ίηίει ■

εδδε 1ίεβ03ί. δ«3 εαιη 3)> 3ηεί11α, ψιχ εηηΐ άεάυεεί»!,

03δΐι <1εεΓΓ3δδε( , ίηΟίοίο τοοίδ 4ε(6ε(αβ βο &1ϋ8 , &(ςιιε εχρυΐ-

δϋδ 6δ(.



ΑΠΠΙΑΝΟΥ

ΑΛΕΕΑΝΔΡΕΩΣ

ΡΩΜΑΪΚΩΝ

ΒΙΒΛΟΣ ς'.

ΙΒΗΡΙΚΗ.

"Ορος έστί Πυρήνη διηκον άπο της Τυρρηνικής θα

λάσσης επί τον Βόρειον ώχεανόν. Οϊκοΰσι δ' αϋτοϋ

προς μέν έω Κελτοί, 4*σοι Γαλάται τε χα\ Γάλλοι νΰν

προσαγορεύονται· προς δέ δΰσειον, "Ιβηρές τε κα\ Κελ-

τίβηρες, άρχόμενοι μέν άπο τοΰ Τυρρηνικού πελάγους,

περιιόντες δ' έν κύκλω δια των Ήραχλε(ων στηλών

επί τον Βόρειον ώχεανόν. Οδτως έστίν ή Ιβηρία πε-

ρίκλυστος, 6τι μή τη Πυρηνη μόνη, μεγίστω τών

Ευρωπαίων όρων, χαι ίθυτάτω σχεδόν απάντων. Τοϋ

δέ περίπλου τοϋδε, το μέν Τυρ^ηνικον πέλαγος δια-

πλέουσιν έπΐ τας στάλας τας Ηρακλείους- τον δ' Έσπέ-

ριον και τον Βόρειον ώκεανον ου περώσιν, 8τι μή πορ-

θμεύεσθαι μόνον έπΐ Βρεττανούς· καΐ τοϋτο, ταϊς

άμπιότεσι τοϋ πελάγους συμφερόμενοι. "Εστί δ' αύτοϊς

δ διάπλους ήμισυ ήμέρας. ΚαΙ τα λοιπά οΰτε 'Ρω-

μαΐοι, ούτε τα έθνη τα ϋπο 'Ροιμαίοις, πειρώνται τοϋδε

τοϋ ώκεανοϋ. Μέγεθος δέ της Ιβηρίας (της Ισπα

νίας νϋν υπό τίνων άντ'ι Ιβηρίας λεγομε'νης) Ιστι πολΰ

και άπιστον, ώς έν χώρα μιϊ' έίπου τι) πλάτος μυρίους

σταδίους άριθμοϋσι, καΐ εστίν αύτη το πλάτος άντί

μήκους. "Εθνη τε πολλά κοΛ πολυώνυμα αύτην οικεί,

κα\ ποταμοί πολλοί δέουσι ναυσίποροι.

II· Οίτινες δ' αύτην οίκησαι πρώτοι νομίζονται,

και οΐ μετ' εκείνους κατέσχον, ου πάνυ μοι ταϋτα φρον-

τίζειν άρέσκει , μόνα τα 'Ριομαίων συγγράφοντι. Πλήν

ϊτι Κελτοί μοι δοκοϋσί ποτε , την Πυρηνην υπερβάντες ,

αύτοϊς συνοικήσαι· 3θεν άρα και το Κελτιβηρων όνομα

2δ&υη. Δοκοΰσι δε μοι χαι Φοίνικες, ές Ίβηρίαν έκ

πολλοϋ θαμινα έπ' εμπορία διαπλέοντες, οίκησαί τινα

της Ιβηρίας- Έλληνες τε δμοίως, ές Ταρτησσον και

Άργανθώνιον, Ταρτησσοΰ βασιλέα, πλέοντες, έμμεΐναι

χαι τώνδέ τίνες Ιν Ιβηρία. Ή γάρ Άργανθωνίου

βασιλεία Ιν "Ιβηρσιν ^ν. ΚαΙ Ταρτησσός μοι δοχεϊ

τότε εΤναι πόλις έπΐ θαλάσσης, ή νϋν Καρπησσος όνο-

μάζεται. Τό τε τοΰ Ηρακλέους ίερον, τι) έν στήλαις ,

Φοίνικές μοι δοκοϋσιν ίδρύσασθαι· και Ορησχευεται

νΰν έτι Φοινικικώς. "Ο τε θεδς αύτοΐς ούχ δ Θηβαίος

έστιν, άλλ' δ Τυριών. Ταΰτα μέν δή τοις παλαιολο-

γοϋσι μεθείσΟω.

III. Τήν δέ γην τήνδε , εύδαίμονα ουσαν καΐ μεγά

λοι αγαθών γέμουσαν, Καρχηδόνιοι προ 'Ρωμαίων

ηρξαντο πολυπραγμονεΐν, και μέρος αυτής το μέν εΤχον

ΑΡΡΙΑΝΓ

ΑΙ,ΕΧΑΝϋΚΙΝΙ

ΚΟΜΑΝΑΚϋΜ ΗίδΤΟΚΙΑΚυΜ

ΕΙΒΕΒ δΕΧΤϋδ.

ΌΕ ΚΕΒϋδ ΗΙδΡΑΝΙΕΝδΙΒυδ

 

ΡγΓβιωΒϋδ ωοπβ α πιβπ Τυδϋο 3(1 5ερΙεηΙποη3ΐεπ) οεεβ-

ηοηι ρι-οειίΓπΊ. ΑΙ) Ιιι^ιιβ ριτίβ ε3 , ςιικ οηουίοιη βοΙεπι

βρβοΐϊΐ, ίηεοΐαηΐ ΟβΙΙββ, ςυί ΟϊΙΙϊ Ιιοώ'ε, εΐ 3 Οι·α>οίδ Ο3ΐ3ΐοε ,

ηοηιίηαηΙιΐΓ : βο οεωδυ Ηίβρβηί (Ιοει-08 80 ΟβΙΙί&βι-οδ το-

οβηΐ ΟΓίεοί) ρβΓ ΙοΙιιπι βαηι οιΐκιη, φΐί α Τιΐδοο ιτιβη ρβΓ

ΙΐΓΐιυη ΗβΓΟυΙβυπι υδο,υε 3(1 Π)3Γβ δερίεηΐηοηβίε εήχηιπι-

(ΙυαΙυΓ. ΕΙεηίηι 1οΐ3 Ηϊδρ&ηίϊ , ηίδί ςυβ ρβιΊε Ρ)τβηθ6θ

(πιοηΐίυπι ΕιίΓορχ αιηρϋίϋίιηο , οηιηίιιηκιυε ρ«ηβ ηιβχίπιβ

3π1ιιο) ιΊ«πι1ίΙιΐΓ, Π13ΓΪ υηιΐίςυβ βΙΙυίΙιΐΓ. Εχ ιη&ηοαδ

;ιιιΙι·ηι , ςυχ ('αηι ο'η§απ(, Τιιβεηιη ςυίιίεπι :<1ι Ϊ11ί8 η3νί^3-

Ιιπ υ«ςυβ 3(1 εο1ιιηιη38 ΗεΓευΙεβ8; ΟεείάεηΙβΙεηι 3υ1εΐΕ

οεβαηυιη 30 δερίεηίποηβίεηι ηοη βυρβΓβηΙ, ηϊ»ϊ (ρω<1 ίη

Κιίι,ιηιπ.ιιη ΐΓ308Πΐί1ΐ6Γβ 8θΙβη(, υηα ευπι Κ8(υ ηιατίβ (Γβηβ-

νεεϋ; ςυκ ςυίάειη ^βεΐίο ίη[Γ3 (Ιίπικίίυιη υηίυβ <1ίεί αΙχ»Ι·

νϊΐιιι·. Ι)ε Γείίςαο »η««·ηι ηεε Κοηΐ3ηί , τκτ βυΐχΐίΐα; Κοηΐ3-

ηίβ βεηΐεβ υΙΙχ, «ι·ο»ιιί ί11ίιΐ8 ρεπευΐαηι Ι,ιπιπιΐ. Μ.-ιμιιίΙυιΙ»

βυΐβπ) ΙΙιιίιμ', >ίν<- :.ιιΐ ηυηε 3 ΟΓΐεεοηιηι οΐί,ιηι ηοηηυΐΐϊ»

τοεαΙυΓ) ΗίβρΒηίββ, ΐι<Ι»ι< χΐιιιιι ίηβίςηίβ 6(1, εΐ ρη> υηβ ςυί-

(Ιΐ'ΐιι τεςίοπε ιικ ι «Ίΐίΐιίΐί» ; η3ΐη ίη Ιοη^ίΐυιΐϊηειη ρβΙεΓε ςυϊη-

ςιΐ3)ζίη(3 8υρΓ3 (Ιιιοϋεείπ) οεη1εη& ιηίΙ Ιί,-ι ρ388ΐιυιη ρεΓίιίϋεηΐ ,

ΐ3ΐί1υ()ίοειηςιιε α?ςιΐ3ΐειη Ιοιι@ίΙιι<ϋηί Γ3είυη(. Μυΐϋ 3υ(«ιη

εαιη ΙκιΙπίαίιΐ ροραΐί , Τ3ηί8 ιΐίδΐϊοείί ηοπιίοίοηβ ; ϋυνϋιιυβ

ρεΓΠυυηΙ η3νί^»Ι)ίΙε8 εοηιρΙιίΓεβ.

II. Οπϊιι.Ίΐη ΐΐιίεηι ρορυΐϊ ρηηιυπι ίηεοΐιιειίηΐ Ηίβρβηίβιη,

ςιιίνε ρο8(εΓΐ8 Ιεηιροήΐηιβ εαηα (βηυεΓίηΙ, ηιίΐιί, Κοιηβηο-

πιηι Ιΐ)8(οπ3ηι 8εποεΓε ρΓο(ε8βο, ηοη εβί εοηίϋίυηι ευπο-

8ίυ8 8εηι(3Γί. ΟΙιμ πιιι βχίβΐίιηο , ΟεΙ(38 βΙίηυΒίκΙο , βιιρε-

Γ3ΐο Ρ> ' γπ,ιμ , ειιηι 11>εη8 ρεπηίχ(08 1ΐ3ϋί(388ε ; ιιηϋβ

ΟεΙϋΙιεΓΟΓαηι υοηιεη ιη,ιηαί ίΐ. ΑΙςιιε ε1ί»ηι ΡΙιοΒηίεεβ, ]βηί

ίηιΐε 3 ρη8εΪ8 ΙβπιρθΓίΙ>ιΐ8 <-οηιιιι<τ<-ϊοΓΐιηι «γ«Η;ι ίη Ηί»ρ.ι·

ηίαηι η3τί§3τε 8θ1ί(θ8, Ιοεα ςαίτϋαηι 3γΙ)ιΙγογ ε]υ8 Γε^ίοηϊ8

οεευρ388ε. 8ίωίΙίΙεΓ εΐ ΟΓδεοοΓυηι ηοηηυΐΐοβ , ΤβΓίεββυηι

3(1 ΑΓ83ηΙηοηίυηι Τ3Γΐε88ί Γεββηι η3νίΙ>υ8 βϋνεοΐοβ , νεπ-

βίπιΠε 881, ίη ϋϋ8 εοηδε(1ί88ε; ηβπι ΛΓ§3η(Ιιοηϋ Γε§ηυηι ίη

ΗΪ8ρ3ηί3 ΓυίΙ, ΤβΓίεΒβυβ ιιιλπΙ ίιιιιπιι Ιιιηε νίόβΙυΓ ΓυΪ88β

ορρίϋιιπι , (]υοά ηιιηε 03η>εδ8ϋ8 3ρρε1ΐ3ΐιΐΓ. ΗβΓΟϋΙίβ 3ΐι·

Ιεπι Γβηαηι, ςαοά βριιϋ Οοΐιιηιηίβ εδί, 3 Ρ1ιο>ηίεί1)ϋ8 οοηιΐί-

Ιυπι τίάεΙυΓ : εβΓίε 3(1 ηο8ΐι·3ΐη υδςηβ βΊβΙεηι Ρηβεηίεϊο

ΓίΙιι ά«ιΐ8 βΛ) ίηεοΙίδ ε]υδ τεβίοηίδ εοΙίΙυΓ, εΐ Τχπϋδ ΙΙβΓουίεδ,

ηοη Τηε1)3ηυβ , η3ΐ)ε1ηι·. ΥεΓυη 1ι*ε ϋδ Γοΐίιΐφίαιιηι* , φιί

ΑηΙί<ιιιίΐ3ΐε8 εχρϋεβΓε ρΓοΠΙεηΙϋΓ.

III. Ιΐ3ηο ίβίΙϋΓ Γββίοηεπι, ΙεΓίϋεηι βε πιυΙΙίβ εορϋδ βΓ·

ΠαεηΙεηι, ΟΕΐΙΙοβίηίεηβεδ βηΐε ΚοιηβηοΓηηι βίΐνεηΐυπη

' ΙοηΙβΓε δ<ι11ίείΐ3Γ0(ΐυβ ίηεερεΓ3ηΙ ; &ο ρβΓίβηι ο]ιΐ3 μοι Ιεηε
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ηδη , το δ' έπόρθουν μέχρι "Ρωμαίοι, σφας έχβαλόντες,

8 μέν εϊχον οί Καρχηδόνιοι της Ιβηρίας, έΌχον αύτίκα-

τα δέ λοιπά , συν χρόνω πολλω χαί πόνοι λαμβανόμενά

τε υπο σφων καί πολλάκις άφιστάμενα, χειρωσάμενοι ,

οιεΤλον ές τρία- χαΐ στρατηγούς ές αύτα πέμπουσι τρεις.

Όπως δ' είλον έκαστα , και δπως Καρχηδονίοις τε περί

αύτων, και μετα Καρχηδονίους "Ιβηρσι και Κελτίβηρ-

σιν, έπολεμησαν, δηλιοσει τοδε το βιβλίον μοΐραν μεν

ές Καρχηδονίους την πριότην έχον δτι δέ χα'ι τοϋτο

περί Ιβηρίας ή'ν, ανάγκη μοι συνενεγκεϊν ές τήν Ίβη-

ρικήν συγγραφήν έγένετο. ΤΩ λόγω καί τα περί Σικε

λίας 'Ρωμαίοις και Καρχηδονίοις ές αλλήλους γενόμενα ,

άρζάμενα 'Ριομαίοις της ές Σικελίαν παρόδου τε καί

άρχης , ές την Σικελικήν συνενηνεκται γραφην.

IV. Προς γαρ δή Καρχηδονίους 'Ρωμαίοις πρώτος

εγένετο πόλεμος έκδημος περί Σικελίας, έν αύτη Σι

κελία- καί δεύτερος ίίδε περί Ιβηρίας, ΐν Ιβηρία- έν ω

χαι ές την αλλήλων μεγάλοις στρατοϊς διαπλέοντες, οί

μέν τήν Ίταλίαν, οί δέ την Λιβύην έπόρΟουν. "Ηρζαντο

δέ αύτοΰ μεθ' εκατόν καΐ τεσσαράκοντα Όλυμπιάδας

μάλιστα , δ'τε τας σπονδας έλυσαν, αΐ επί τω Σικελικω

πολεμώ σφίσιν ησαν γενόμεναι. "Ελυσαν δ' έκ τοιασδε

προφάσεως- 'Αμίλχαρ ο Βάρκας έπίχλησιν , δτε περ έν

Σικελία Καρχηδονίων έστρατηγει, Κελτοΐς τότε μισθο-

οοροϋσίν οί , καί Αιβύιον τοις συμμαχοϋσιν, πολλας διο-

ρείς υπέσχητο δώσειν άς, έπειδή έπανή-λΟεν ές Αιβύην,

απαιτούντων έκείνων, δ Λιβυκδς Καρχηδονίοις έξηπτο

πόλεμος. Έν δ πολλά μέν προς αύτων Λιβύων έπαθον

ο? Καρχηδόνιοι- Σβρδόνα δέ 'Ρωμαίοις εδοσαν, ποινήν

ων ές τους έμπόρους αύτων ήμαρτηκεσαν έν τωδε τω

' Λιβυχω πολέμω. Ύπαγόντων ουν έπί τοϊσδε τον

Βάρχαν των έχθρων ές κρίσιν, ως αίτιον τη πατρίδι

τοσωνδε συμφορών γενόμενον, βεραπεύσας δ Βάρκας

τους πολιτευομε'νους (ων ^ν δημοκοπικώτατος Άσδρού-

βας, δ τήν αύτοϋ Βάρκα θυγατέρα έχων) τάς τε δίκας

ίιεχρούετο , και Νομάδων τίνος κινήματος γενομένου ,

στρατηγός έπραξεν έπ' αύτους αίρεθήναι μετά Άννωνος

τοϋ Μεγάλου λεγομένου, ετι τας εύθύνας της προτέρας

στρατηγίας οφείλων.

V. Παυομένου δέ τοϋ πολέμου, καί Άννωνος έπί

διαβολαϊς ές Καρχηδόνα μεταπέμπτου γενομένου, μό

νος ών επί τω στρατί), καί τον κηδεστήν Άσδρούβαν

έχων οί συνοντα , διήλθεν έπί Γάδειρα- και τον πορθμδν

ές Ίβηρίαν περάσας, έλεηλάτει τα Ίβηριον, ούδέν άδι-

κούντων άφορμήν αυτί) ποιούμενος αποδημίας τε και

έργον* κα\ οημοκοπίας. "Οσα γαρ λάβοι, διηρει- καΐ

τα μεν ές τον στρατον άνάλισκεν, ?να προθυμότερον

αύτω συναδικοϊεν τα δ' ές αύτήν έπεμπε Καρχηδόνα,

-τα δέ τοΤς υπερ αύτοϋ πολιτευομένοις διεδίδου. Μέχρι

Ίβηρων αύτων ο? τε βασιλείς συστάντες οί κατα μέ

ρος, καί δσοι άλλοι δυνατοί, χτείνουσιν ωδε· ζύλιον

άαάςας άγοντες, αίς βοϋς υπέζευξαν, εϊποντο ταϊς άμά-

ςαις ωπλισμενοι. Τοις δέ Αίβυσιν ιδοϋσιν, εύθΰς μέν

ενέπιπτε γέλως, ού συνιεϊσι τοϋ στρατηγήματος- ό>ς δ'

ΐΜηΙ, άΜάτλ ίιιευι-δίοηίηυδ ν3δΐ3ο3ηΙ. δεά Ποηιαηί , είοείίβ "

Ροεηίδ ,'α,υίάηαίά ηί ίη Ηίδρβηίϊ ρο85β<1βΓίΐηΙ , »1α1ίπ) ογ,οπ-

ρ&ταηΐ : Ιυπι τβτο Γείίαυα ψιοφιβ ρβΓίε , 1οη§ο ηυί(1επι Ιειη-

ροΓβ βΐ ηαυίΐο ΐ3θοτβ , βαοΜία , μ ροβΐ (τεηυεηΐββ άείβεΐίο·

η68 ρεηίΐυδ Ιατκίεπ) ραοβία , (ϋνί&εηιηΐ Ηίκρααίβπ) οηιηβιη

ΐη ραΓίβδ ΙΓ68 ; 3<1 ςυβ8 ΓεβΟΓκΙβδ ΙοΙίάεηι ρΐΌρπΒίΟΓββ πιϊΐ-

ΙυηΙ. Οιιοηαπι βυΐβη) ρβείο $ϊη^υΙ»3 $υΙ)6@εΓίΐ)1 ραΓίβδ , ?1

ςυβιωπ) πιΰοηβ ϋβ 1)»ο ρΓονίηοί» ρπιηαπ) ουαι 03ΓΐΙΐ3βί-

ηΐβηίίΐΝΐβ, Λβϊη ροβΐ Κοβ εαιη Ιρβίβ Ηίβρ&ηίβ, νηϊβ οοηΐβπ·

άβηη(, ΙιΪΙχ>γ τιϊεοβ έΙε«ΐ3Γ3ΐ>ί(. Οϋ]ιΐ8 \ϋ>ή ρποΓ φπΟοπ)

ρβτβ οοηΐίηβΐ Γβ3 3(1 ΟαΓίΙιβςίηίεηβββ ρβΓίίηβηΙβδ; βοιΐ β<Έ,

ςυοηίαιη Ηίδραηίδε εαυβα βαηΐ , ίη Ηίδραηίβηδοηι Ηί-

δΙΟΓίαη) ΓϋβπιηΙ κίβκαάίΒ : ηιιεπιβάηιοάιιηι β( βα, ηυββ 8ί-

εϊ1ϊ3β εβα83 Κοπ)3ηί ευπι Ι'ΟΕηΙβ βεδδβΓβ , υη<1β Ριοηιαηίί ει

(ι-3]ίεΐβηάί ρπηιυπι ίη δίείΐίβιη βΐ ροΐίυηάί ΠΙίυ* ϊηιηία ίηί-

Ιίαιη Γϋίι, ίη ίίοηιηι <1ε τεσυβ δίειιΐίδ 3 ηοϋίδ γρ\άΙά &αοΙ.

IV. Νβη) δίευΐ υβΐΐυπ) ρΓίιηυπ) βχ(βπ>υπι ευηι Ο.ΐΓΐΙιηκί-

ηίεηδί()ΐΐ8 , δίείΐίαι ΟΛυδα , ίη ίρδβ δίείΐίβ βϋδββΓυηΙ Κοπιαηί ;

βίε Ιιοε δεευηάιιηι Ββΐΐιιηι Ρηηίειιηι , ΙΠίραηί,τ εβυδβ , ίη

ίρβ3 Ηίδρΐηί3 : ςηΗΐτΐ([π.ιπι εοάβιη Ιιοε ΜΙο βΙΙογϊ 3ΐ(βΓ0Γυηι

β(ί3πι Γιηεδ ευηι η)3χίηιίδ εορίίδ δαηΐ ίη^Γβδδί , εΐ Ροβηί 1(3-

ΙΪ3Π1, Κοηιηηί ΑΓι ίεβπ), Λβν3δΐ3πιηΙ. ΙηίΙίιιπι 3υ(ειη εερίΐ

I)00 ϋβΐΐυχη 01)τηρίαάβ εεηΐββίπ» ςιΐ3(ΐΓΛββδϊπ)3 , Ρα>ηίδ Γο?.-

<1ϋδ νίοΐαηΐίόϋβ , ςοο(1 βηίΐο δίευΐο ηβΐΐο εαιη Βοιηβηΐβ ρε-

ρί£6Γ3ηί. Ου]υ8 ιίοΐβΐίοηίβ Ηυίυβηκχΐί Γυΐ( οεεβδίο : ΑηιίΙ-

03γ, εο^ηοηιίηβ βατεβ, ςοο ΙβηοροΓβ ΟβιΊηαξίηίεηδίιιη) ίη

δίείΐίβ Γυ«Γ3ΐ ίπ)ρβΓ3ΐοΓ, ηυ1(3 ΟβΙΙίδ οιβτεβΜτϋβ ΑΓΚβςαε

βοείίβ ρΓΒΕπιϊα ρΓοηιίδβΓβΙ. Οιΐίορπι η)ί3 ηηαιη ρο»( ε]υβ

ΓβίϋΙηηι ίη Αίίίε&π) ίΐΐί (ΙρροδΟβΓΟηΙ , ΑΓπευπι ηβΐΐυηι 03Γ-

II)3@ίηίεηδί1)α3 βχβΓδίΙ : ίη ςυο ευηι ιηυΐΐβ βΙ> ίρβίδ ΑΓγϊϊ

ρ3δδί βυηΐ Ροβηί, Ιυηι νβΓΟ δ3τ<1ίηί3 Κοη)3ηίδ εοδδβπιηΐ, ίη

π)ΐιΙεΐ3Π) εοπιπ) , φ>8β ρβΓ ίάειη ΑΓπευη) οεΐΐυιη ίη Κοηιη-

ηοβ ιηβΓΟβΙΟΓββ βάηιίδβπιηΐ. <}υο ΓβεΙο ςυιιηι Βϊγοβ 3ϋ

ίηίηιίείδ, τείυΐ αιιεΙΟΓ (&ηΙοη)ΐη πιβΙοΓαηι ςυη? ρ8(ιί3Π)

ο1)ήιίβδβηΙ, ίη ]υάίείηη) εδβεΐ νοο3ΐυβ; ίΐίε, οοηοίϋηϋδ βί1)ί

ρηηείρί1>υ8 είνϊΐβΐίβ (ίηΙεΓ ςυοβ η)3χίηιβ &ά ^ΓβΙίβιη ρορύΐί

εβρίβηιίβηι εοηιρ»Γ3ΐιΐδ εΓ3( Α8<1ηΐ03ΐ, ςυί ίρδίυβ Βογο,τ

6Ίί3ΐη ίη π>3ΐΓίη)οηίο Ι)3ΐ)β1)βΙ) , ηοη δοΐυπι ]ΐ)(1ίοίαη) ενββίΐ,

βεά βϋηη, ογΙο & Νυηιίιΐίδ οεΙΙί Ιυηυΐΐυ, ρβιΐββϋ, υΐ άαχ

ευπ) Αηηοηε, εηί Μ3§ηο εο§ηοπ)εη εΓ3ΐ, ΙεςβΓβΙυι-, ηοηιίυπ)

Γε^ίΐίΐίβ δηροποιίβ ϊηιρβΓΪϊ Γβΐίοηίϋυβ.

V. ΟοηΓεεΙο ίβίο οεΙΙο, ςυυπ) Αηηο οΙ> επηίηαΐίυηεδ

φΐα$(]&ηι ίη ίρδυηι εο1ΐ3ΐ33 (Ιοηιυη) εβδβΐ Γενοοβίυδ , δοΐυβ

Β3Γ03 ευη) ίπρεπο Άριιά εχεΓείΙυπ) Γείίεΐηβ, Οβ(1θδ ΐΓ3]β-

είΐ, Α8άη)1>3ΐε ςβηβΓο ίη βοοίβίβίβπ) βχρβάίΐίοηίβ 38$ηπ)Ιο :

βυρβΓ3(οςυε ΓιεΙο, ΗίδρβηοΓαπ) Οηββ, ηυΙΙβιη Ιίεεί ίη]υπ3Π)

30 είδ ρβδβυδ, (ΙερορυΙατί εοβρίΐ. Ε3 τε οεεββίοηβη) διό)

ρβηνίΐ, φ)3 βΐ άοηιο 3ΐ)εδδ6, εΐ τβδ 86Γ0Γ6, εΐ ΐ3Γί!ίΙίοηί1)υδ

εϊτεδ δυοβ (ΙβπιβΓβΓΐ ροβββί. Νβηι α,υίά'αηίά' όβΙΙο εβρίεοβΐ,

ί<1 Κα ά!τί(ΐ6θ&1, α! ρ&Ηεπ) ηίΐίΐίηυδ άατβΐ, ηηο είδ &ά να-

ίυΗβΠ) Γ8είεη(]3ηι υΙβΓβΙυΓ ρΐΌΐηρΙίοπηυδ; ρβΓίβηι ΟβΓίη&^ί-

ηβπ) ίη ρυ1)1ίευηι Π)ί1(βτβ[; ρ3Γ(6Π> ρπηείρί!>υ8 είτί(3(ί«,

ηυί ίρδί Γ3νεθ3η(, (ΙίδΙπΙηιβΓβΙ. ΡοβίΓεηιο τβΓΟ , βοοιαίϊβ

3(1νεΓ8υδ βυηο άίνεΓβοπιιυ ρορυΐοηιπι ΓΡ^αΙίδ , βΐϋδηυε; ρο-

(εη(ί1>υ3, Ιβΐί ταοάο ρβπίΐ. ΡΓΗϊηιίδβίδ ρίαυδίπδ, Ιί^ηίβ

οηαβίίδ, ςυίουβ ϋοτββ ]υηιετβη( , βπηβΐί Ηίδρβηί ροηβ ββ-

αυυηΙυΓ. Ουοά υοί τΜεηΙ ΑΓη , ηεςυε εοηδίΐίηη) βίβΐίπ)
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έν χερσίν έγένοντο, οί μέν Ίβηρες αύταΐς βουσίν έξηψαν

τας άμαξας , καί έξώτρυναν ές τους πολεμίους. Τό δέ

πυρ, σκιδναμένων των βοών, πάντη φερόμενον, έτά-

ρασσε τους Λίβυας. Καί της τάξεως διαλυθείσης, οί

μεν Ίβηρες αύτοΐς έπιδραμόντες , αύτο'ν τε τον Βάρχαν

χαί πολυ πλήθος αμυνομένων έπ' αύτω διέφθειραν.

VI. Οί δέ Καρχηδόνιοι, τοις κέρδεσιν ήδη τοις έξ

Ιβηρίας άρεσκόμενοι, στρατιαν άλλην έπεμπον ές

Ίβηρίαν χα'ι στρατηγον απάντων άπέφηνανΆσδρούβαν

τον τοϋ Βάρχα κηδεστήν, όντα έν Ιβηρία. Ό δέ

Άννίβαν, τον ού πολυ δστερον άοίδιμον επί στρατη-

γίαις, παΐδά τε όντα τοϋ Βάρχα, χαί της γυναικός οί

γιγνόμενον άδελφόν, έχων έν Ιβηρία, νε'ον όντα καί

φιλοπόλεμον καί άρέσκοντα τψ στρατί;), δποστράτηγον

άπέφηνε. Καί της τε Ιβηρίας τα πολλά πειθοϊ

προσηγετο , πιθανός ων δμιλησαι , ες τε τα βίας δεδο

μένα, τω μειραχίω / ρώμενος, προηλθεν από της Έσπε-

ρίου θαλάσσης ές τό μεσο'γαιον έπί "Ιβηρα ποταμο'ν βς

μέσην που μάλιστα τέμνων την Ίβηρίαν, χαί της Πυ-

ρηνης άφεστώς δδόν ήμερων πέντε , έξίησιν ές τόν Βό-

ρειον ώχεανόν.

VII. ΖακανθαΤοι δέ, άποικοι ΖακυνΟίων, εν μέσω

της τε Πύρινης καί τοΰ ποταμού τοϋ "Ιβηρος ίντες, καί

ίσοι άλλοι "Ελληνες περί τε τό καλούμενον Έμπο'ριον,

και εί πη της Ιβηρίας ωκουν άλλαχοϋ , δείσαντες υπέρ

σφων, έπρέσβευον ές 'Ρώμην. Καί ή σύγκλητος, ουκ

έθέλουσα τα Καρχηδονίων έπαίρεσθαι, πρέσβεις ές

Καρχηδόνα έπεμπε. Και συνέβησαν άμφότεροι , ίρον

εΤναι Καρχηδονίοις της άρχης της έν Ιβηρία τόν "Ιβηρα

ποταμόν, καί μήτε 'Ρωμαίους τοις πέραν τοϋδε τοϋ

ποταμοϋ πόλεμον έκφέρειν, Καρχηδονίου υπηκόοις

ο3σι· μήτε Καρχηδονίους έπί πολεμώ τόν "Ιβηρα δια-

βαι'νειν. Ζαχανθαίους δέ χαί τους άλλους έν Ιβηρία

"Ελληνας, αυτόνομους χαί έλευθέρους είναι. Καί τάδε

ταϊς συνθήκαις ταΐς 'Ρωμαίων καί Καρχηδονίων προσ-

εγράφη.

VIII. Άσδρούβαν δέ έπί τοϊσδε, Ίβηρίαν τήν υπό

Καρχηδονίοις καθιστάμενον, άνήρ δοϋλος, οδ τόν δε-

σπο'την ώμώς διεφθάρκει , λαθών έν κυνηγεσίοις αναι

ρεί. Και τόνδε μέν Αννίβας, έλεγχθέντα , δεινώς αϊκι-

σάμενος διέφθειρε- ή στρατιά δέ τόν Άννίβαν, καίπερ

όντα κομιδη νέον, άρέσκοντα δέ Ισχυρώς, στρατηγον

απέδειξαν αυτών καί ή Καρχηδονίων βουλή συνέθετο.

"Οσοι δέ τοϋ Βάρκα διαπολιτευταί τήν Βάρκα τε καΐ

Άσδρούβα δύναμιν έδεδοίκεσαν, ώς Ιμαθον αυτούς τε-

θνεώτας, Αννίβα κατεφρόνουν, ώς νέου- καΐ τοΰς έκεί-

νων φίλους τε καί στασιώτας έδίωκον έπί τοις έκείνων

έγκλήμασιν. "Ο τε δήμος άμα τοις χατηγοροϋσιν έγί-

γνετο, μνησικακών τοις διωκομένοις της βαρύτητος της

έπΙ Βάρχα τε καί Άσδρούβα· καί τας δωρεάς έχέλευον

αΰτους , όσας μεγάλας Άσδρούβας τε καί Βάρκας αύτοϊς

έπεπόμφεσαν, ές τό κοινόν έσενεγκεΐν, ώς έχ τών πολέ

μιων πεπορισμένας. Οί δέ έπέστελλον τφ Αννίβα,

σφίσιν τε έπικουρεϊν δεόμενοι, καί διδάσκοντες ότι καί

ΗοδΙϊυιη ίιιΙιΊΙιμιιηΙ , πδΐιηι βιΐδίηΐεηιηΐ. δεά ιιΐ.ί ρΓΟρίυ*

νβηΐιιη) εδί , Ηίκραηί , δΐιεεεηδίδ εβιτίδ , εΐίβιηηυιη ϊαηοϋβ ,

1)ονβ8 ϊη ΙιοδΙβδ ίηιρυΐεηιηΐ : βε Ιοη^ε ΙαΙεςαε βρβι-δο ίηεεη-

άΊο, ποιιπ) Ικ>νεδ Ιιυε ϋΐυε ΓεπτεηΙυτ,' ρειΊιίΓΟβΙίδ ΑΓιϊδ βείε-

ςυβ εοπιηι (1ί6]βοΐ3, ίιτυεηΐββ Ηίδρβηί βΐ ίρβαπι ΒβΓεαπι βΐ

ευπι εο ρΐυηπιοδ βΐίοβ, βυχίίίο νεηίεηΐεβ, εοιιι ί.Ι.τιιιιΐ.

VI. ()ιιο ίβείο ΟβΓίηββίηίεηδεβ, Ηίδραηίοηδί ]βηι ρι,ν,Κι

βΐΐεεϋ , ηοτ38 ϊη I ΙΝρ,-ιπίαιη εορίιΐί ιιιίΙΙυηΙ ; ΑδΛ ιι I > : ■ 1 · - 1 ■ ι > ρ ιε

Β&τοχ ^βηβηιηι, ςυί Ιπηι ϊο Ηϊβραηία ικ!«τ.ιΐ , υηίνει-βο

εχβιτίΐιΐ) ρΓβεπαυηΙ. Ηϊε Αηηίΐωίεπι ευπι, φιί Ιιβικί ίΐ3

ηιυΐΐο ρο8ΐ βυπιπιϊ ίπιρεΓβΙοιϊβ ηοπιεο 8ΐ'ί)ί εοηιρβηνϊΐ,

ΒβΓείβ ΙίΠιπιι, υχοΓΪ8 8υ:ε ΙΥ,ίΙπίιι, ςυεπι βεειιπι ϊη Ηίβρα-

ηίΐ Ιι,ιΙ)(·Ιι;ιΐ , ίανεηεπι ΙχΊΙ ί βΐυάίοβυιη πιίϋ1ί1>ιΐ8ςιιε §Γ2(υιη ,

δίοί &(ΐ]υηχίΙ. Ιΰειη ρΙυΐ'ϊιιι»8 Ηίδραπίβε κειιίεβ εοη8ΪΙίο 3ε

Ιεηοείηίο ΟΓβϋοηίβ, ςαο ϊη ρππιίδ ροΙΙεί»!, Ρο?ηί8 8υ1>]εεί(;

ιιΐιί νι οι 31 βςεηάυπι , 3<ίοΙε8ε«ηΙί8 ορεΓβ υβαβ εβί. £3 Γ3-

(ϊοηβ :ύ> Οεείάεηίβϋ οεεβηο ίη π>εαΊΐ«π-3ηε3 Ηίβρβηίχ υ8φΐε

Λά ΙΙχπιιτι ρειιε(τ3νί{ Πανίιιιη ; ηυί ηιε(1ί3ΐτι Γογρ Ηίίρ»ηί.ιιτι

όίνί(Ιεη8 , εί (ΙίΐΊ ιιιη ηηϊηιιυε ίιίικ ιο 3 Ρ^Γβηίοο άΊβΙβηβ , ίη

πι.ίπ' δερΙεηΐΗοηβΙε άεευιτίΐ.

VII. Οιιλπ' βίοι 1ίιηεη(β3 $3£ΐιη(ίηί (ΖβενηΜιίοηιηι οΐίιη

εοΐοηϊ, ιικ'ΐΐϋ ίηΙεΓ ΙΙηίπιιι Ρ}τεη33υηιςιιε 1ΐ3ί>ί(3θ(ε8) τείί-

ΐ]ΐιίΐ|ϋ6 ηβΐίοηε ΟΓΧεί , αυί είΓεβ ΚιηροΓΪαβ βυΐ 3ΐϊ3 Ηί8ρ3ηί%

1οε3 ίικ'οΚΊ ι.ιιιΐ , Κ οιηηηο» ρεΓ ΙβξβΙίοηεπι 3άευηΙ. Αε 8ει>3-

(αβ, Γοιη ΟβιΊΙι&βίηίεηβεπι ηοΐεηβ ηίηιίδ &υ£επ, ΙεςαΙο»

03ΐΊη3{ρηεηι ηιίΙΙίΙ. ΟοητεηίΙηυε ίηΐιτ υ(Γ3ΐηαυε μβιΐβπι,

υΐ 03Γ(Ιΐ3κϊαίεη8ϊυηι ΐη Ηί8ρ3ΐιία ϊπφεηί ίϊηϊβ 688εΙ 11>< ι ιι>

βπιηίβ; υΙ(Γ3 ςαεη ηεε Κοπΐ3ηί μεηίε» Γιεοίβ βα1)]βε(35 13-

εεββεΓεηΙ 3πηΪ8; ηεε ΟβΓίΙι^ϊηίβοβίϋηβ ΙίεεΓεΙ ΐΓβηβΓβιτβ

Μίαπι : 53£(ΐηϋηΐ8 &υ(επι Γείίηυίβςυε βηεεϊβ ΙίΙ«·ιΐ;ι<. «·»

ίηιιηιιηίΐηι 8εΓΤ3ΓεΙιΐΓ. Α(ςιιβ ΓοεάεηΙιυβ υ1τίυ8(]υε ρορυΐί

ηχε 3(ΐ8εηρΐ3 βυη(.

VIII. Ροδί Ιΐδεε ΛμΙπιΙκιΙιίιι, ααπι 03ΓΐΗ3ΒΪηίεη8ί1)ΐΐ8 βϋΙ>]ο·

εΐ3Π) Ηίβρβηίΐπι ηιοάεΓβΙϋΓ, 8ει·νιΐ8 ςαΜαπι, ειι]ϋ5 Ιιεπιπι

ίΙΙεε ηιάεΙίΙεΓ οοεΜβται, εχ Ϊη8ί(1ίί8 ίη νεηβΐίοηε οοίπιηεβΐ :

ςιιειη ΛιιηϊΙιβΙ, εοηνίεΐιιηι βΐ (ϋπβ ΙοπιιεηΙίΒ εΓυει'3)υη>,

ηεε3(. ^8η1(ϊιI8 ίρβε Λπηίΐκιΐ, 3(1ηιο(1υιη ιμιΜπη {ατβηΐβ,

δβά νεηεηιεηΙεΓ εβπιβ πιίΙίΙίηυ8 , ΙηιρεΓβΙοΓ ζϊ> εχειείΐιι ι-ε-

ηαηοΐαΐατ; εί άΛ ΓηίΗίαΓβηη ρηεΓ08»ΙίνΛηι πιοχ ε1ί»πι εοηβεη-

βηδ δεη3(ιΐ8 ραίπϊ 3εεβ88ΪΙ. 8βάςυϊ εοηΐΓ3Γίαι ΓΗεϋοηίδ βΓβηΙ

ροΙεηΙί3πκ]ΐιε ΙίηιυεΓβηΙ Ββιτίη»! εί Αβιίπιοϊΐί» , εο^ηίΐβ Ιιο-

πιιη ιηοΗε, ]ϋνεη1ϋ1ειη άεβρΐείεΐΜηΙ Αηηί1)3ΐί8( βε ίΐΐοηιιη

βιηίεοδ , εί ηϋίεϋηιααε ΒβΓείηίΕ ΓβεΙίοηίβ ΓυεΓβηΙ , οβ επιηίη»

ίΙΙίβ οΐίιη οο]εεΐ3 ίη ]αβ νοεβίκιηΐ. .Ι^ιικριε εί ρορυΐυβ ευπι

8εευ83(οπΙ>υ8 ΓβείεοβΙ, ιηειηοπ3ΐηςυο εβΙ&πιίΐΒΐιιπι , 8ϋ5

Βΐτεβ εί ΑβαΊτκΜε οΐίηι βεεερίβπιπι , ίη ιχίπιπι τεοΓυπι εοη-

νειίεηδ, ίυβδίΐ εο8 όοη3 83, ςυδο ϋίβεηΐίβ ίΐΐίδ Βλγγ* εί

ΑβάπιΐΜΐ ηιίδεΓίηΙ, ίη ρυΜίεοιη εοηΓεπε, ιιΐροίε βχ ηοδίίοηδ

οοιηρβηΐί. ΟιΐΒΓε Ηί ηοδίίοϋβ ιηίδβίβ βι1 Αηηί1)3ΐεηι ηαΒΟ&κ,

δίΐιί ηΐ βιιί)νβηίΓεΙ, ΟΓβηΙ ; εοηιιηοηεηίςυε , δί Ιιοδ, ςαϊ τεβ
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αΰτ&ς ίσοΐτο τοις πατρώοις έχθροϊς ευκαταφρόνητος,

εί τοΰς εν τη πατρίδι συνεργεϊν αύτώ δυναμένους ΰπερ-

(5οι.

IX. Ό δέ κα\ ταΰτα προεώρα, καΐ τας εκείνων δί-

κας αρχήν Ιφ' Ιαυτον ουσαν επιβουλής· ούδ' ήξίου τήν

ε/θραν, ώσπερ δ πατήρ κα\ δ κηδεστής, έσαεί και μετα

φόβου διαφέρειν ούδ' επί τω Καρχηδονίων κουφόνω

μέχρι παντός είναι, ^αδίιυς Ις εύεργέτας προς άχαρι-

στίαν τρεπομένιον. Έλέγετο δέ κα\, παις ών ετι,

υπο τοϋ πατρός δρκωθήναι επί έμπΰρων, άσπειστος

εχθρός ίσεσθαι 'Ρωμαίοις, δτε ές πολιτείαν παρέλθοι.

Δια δή ταϋτ' Ιπενόει, μεγάλοις καΐ χρονίοις πράγμασι

τήν πατρίδα περιβαλών, καΐ καταστήσας Ις Ασχολίας

και φόβους, το έαυτοΰ και τα των φίλων εν άδεεΐ Οϊ'-

σθαι. Λιβύην μέν ουν ευσταθούσαν έώρα, καΐ Ίβηρών

οσα υπήκοα ην. ΕΙ δέ προς 'Ρωμαίους πόλεμον αύθις

άναρ^ιπίσειεν, ου μάλιστα Ιπεθύμει, Ιδόκει Καρχηδο

νίους μεν εν φροντίσι καΐ φο'βοις εσεσθαι μακροϊς· αύτδς

£1, είτε κατορθώσειεν, έπΐ κλέους αθανάτου γενησεσθαι,

τήν πατρίδα της οικουμένης γης άρχουσαν άποφηνας

(ου γαρ είναί τινας άντιμάχους αύτοϊς έτι Ιπ\ 'Ρω

μαίοις)* είτε καΐ πταίσειε, μεγάλην καΐ ώς το εγχεί

ρημα αύτώ δόξαν οίσειν.

Χ. Αρχήν δέ υπολαμβανιον εσεσθαι λαμπρ&ν, εί τον

"Ίβηρα διαβαίη, Τορβολήτας, οί γείτονες είσι Ζακαν-

θαίων, άνέπεισε τών Ζακανθαίων παρά οί καταβοδν ώς

την τε χώραν αύτών έπιτρεχόντων, καΐ πολλά σφας

άλλ.α άδικούντοιν. Οί δέ επείθοντο. Και πρέσβεις αύτών

δ Αννίβας ές Καρχηδόνα επεμπεν · αυτός τε εν άποφ-

δητοις έγραφε, 'Ρωμαίους τήν υπο Καρ/ηδονίοις Ίβη-

ρίαν άναπείθειν άπο Καρχηδονίιον άφίστασθαι, και

Ζακανθαίους 'Ρωμαίοις ταϋτα συμπράσσειν. "Ολως

τε της απάτης ού μεθίει, πολλά τοιαύτα έπιστέλλων

έως ή βουλή προσέταξεν αύτώ, πράσσειν ές ΖακανΟαίους

ίτι δοκιμάσειεν. Ό δέ, έπεί της αφορμής ίλάβετο,

Τορβολήτας αύθις έπραξεν Ιντυχεΐν οί κατά τών Ζα-

κανθαίοιν ■ και Ζακανθαίων μετεπέμπετο πρέσβεις. Οί

δέ άφίκοντο μεν κελεύοντος δέ τοϋ Άννι'βου λέγειν έκα-

τέρους Ιφ' έαυτοϋ περί ων διαφέρονται, 'Ροιμαίοις έφα-

σαν έπιτρέψειν τήν δίκην. Ο μέν δή ταΰτ' εΐπόντας

άπέπεμπεν άπδ τοϋ στρατοπέδου. Και της έπιούσης

νυκτός παντ\ τω στρατφτον Ίβηρα διαβας, τήν χώραν

έπόρθει, κα\ τη πόλει μηχανήματα έφίστη. Έλεΐν δέ

ού δυνάμενος, άπετάφρευε κ«1 περιετείχιζε , καΐ φρού

ρια πολλά περιθεις, Ικ διαστημάτων έπεφοίτα.

XI. Ζακανθαϊοι δέ , αίφνιδίω καΐ άκαταγγέλτω κακώ

συμπεσόντες , Ιπρέσβευον Ις 'Ρώμην. ΚαΙ ή σύγκλη

τος αύτοϊς συνέπεμπε πρέσβεις · οί πρώτον μέν, Άννίβαν

{μέλλον υπομνήσειν τών συγκειμένων ουπειθομένου δέ,

έ< Καρχηδόνα πλευσεϊσθαι κατ' αύτοϋ. Τούτοις τοις

πρέσβεσι πλεύσασιν ες Ίβηρίαν, καΐ ές το στρατόπεδον

άπο θαλάσσης άναβαίνουσιν, δ Αννίβας άπηγόρευσε μή

προσιέναι. ΚαΙ οί μέν απέπλευσαν έπΐ Καρχηδόνος

αΰν τοΤς πρέσβεσιν τοις Ζακανθαίων, καΐ τών συνθηκών

β|ιΐ8 άοηιί ]ιιναΓβ ροδββιιΐ, οοηΐεπιηβι-εΐ , βΐίαπι ίρβιιιη ρβίει-·

0Ϊ8 ίηϊιηϊοίβ 1υϋίΙ>ΓΪο ΙΊιΙυπίΓη.

IX. Οαοιΐ ίΙΙβ βΐίϊηι ρει- 6β ρι-κνίΰβηδ εί βηιίοοπιιη ρβΓϊ-

ευΐίδ βίηί ίηδίά'ββ ρβΓβη ίηίοϋΐββηδ; ηοη εοπιιηίΙΙεηάιιπι ρα-

ίβνίΐ, υ( ϊηίηιϊεϊ1ΐ&8 ίδίββ, βίευΐ ρβΙεΓ εί βΐϊίηίβ βυιΐδ, ίη

ϊηίίηίΐιιηι 3ε εοηΐίηυο εαιη π>ε(α δϋδϋηοΓβ εοββΓεΙϋΓ ; «υΐ

αϊ ίη βειηρίΙεΓηιιηι ρεικΙεΓεΙ » ΙβνίΙβΙε ΟΒΓίηα^ίηίβηδίιιιτι,

ηαι Ιαπι ρΓοηί βδβοηΐ &ά κρβηάεηάΆ ιηαΐείίεϋδ οεαβΓιεία ίη

β08 εοΐίαΐΐ. Ραηιβ οΐίβηι ΓβΓβ^αΙυΓ, μιιοπιηι ]3πι οϋηα Η»η·

ηίΐιιίοιιι α ραΐΓβ &ά άΜάιΊλ ]ϋΓε]αΓ3η<1ο 3<ΐ3ε(αηι Γυί88ε, 8ε,

υΜ &ά ΓεηιρϋυΙίεβηι βεεεββίββεΐ, ίηεχρίβοίΐεπι ΙιοβΙεπι Κο-

αΜίιϊβ ΓαΙοι-ατη. Ηί8 άβ μοβΙβ βχίβΐΐιιηοβΐ, ηοη ιηείίυβ ρββ

»ε 8ϋ88 3ΐηίεοηιηιςιιβ ίη 1υ(ο εοΙΙοεβΓε ροββε , ςιΐΛπι βί 3ΓΟυί3

(ΙίυΙυΓηίδςαε Γβ1)ϋ8 ϊηιρΙίεΗτβΙ ραΐι ίηηι , ε( ίη βΓβνίδδίιηβδ

οεευρβίίοηεβ πιείιΐδςυε εβπ» οοη]ΐεεΓεΙ. ^3η1 νεπ) ΑΓήεβηι

ςυί(Ιεηι, εί Ηίβρεηίίε εβπι ραΓίβηι, ςυ»3 Ροβηίβ εΓβΙ 8υη]ε-

ειβ, 83(Ϊ8 ρ3ε3(3πι νίϋεθ3(. 8ει1 ^αοά 8ί ΜΙυπι 3<1νβΓδΐΐ8

Κοπΐ3ΐιο8, φ>οά ηιβχίηιε ίρδε ευρίεοβΐ, βχδυβεϊΐβδδεί , εί-

νβδ βυοδ 3Γ))ίΐΓ3ΐ)3[ιΐΓ ίη ιηβξηίβ (1ίυ(ιΐΓηί$(]υε ευΓίβ βε Ιίπιοιβ

νβΓδβΙϋΓΟδ : βε νεΓΟ, δίνε ί<3 οεΙΙυπι ΓεΙίείΙεΓ εεβδίβδεί,

ίσιπιοΓ(3ΐεηι ςΐοήΐΐη εοη$βΟΐ(απιηι , ΙοΙίυβ οιΊήβ ίπιρεΓίο

ραΐΓί;Ε ρ3ΐ1ο (δυΐ>ΐ3ΐίδ εηίαι Κοπιβηίδ, ηιιΐΐοδ ύείηεερδ

Ββπιυΐοδ 03ΓΐΙΐ3(;ίηί Γογ8) ; δίνε εβ βρε ΓΓϋδίΓβΓεΙϋΓ, εοηαΐυηι

(αηιεη ηΐϊβΐι,Έ ΙλικΙϊ ΓαΙαταη).

Χ. ΙΙαςυε ΓεΓυιη 3^εη<ΐ3ηιηι ρΓχεΙβΓυηι ΓοΓε ίηίΐίιιπι Γ3-

Ιυβ, δί 11>εηιηι (ΓβηβίΓβΙ, ΤϋΓηιι1εΐ3δ , ΒββυηΙίϋΟΓυιη νίεί-

ηοδ, 8υ1)0Γη3ΐ, υιβραιΐ ιρβυητι εοηφιεΓεΓεηΙυτ, 3§γο8 βυοβ

ίηευΓδίοηίουβ δβςηηΙίηοΓυηι ναίΐαπ , βΐϋδςυβ εηυΐΐίβ ίηίϋπίβ

8888 3°τ> ίΙΙίδ 3η1εί. ^η^ ςυυηι εί ηιοκιη ςβδδϊδδβηΐ ΙββϊΙοβ

εοπιπι ΟβΓίΙιββίηειη ηιίΙΙίΙ ΑηηίΙ)3ΐ , ίρδεςιιε δβΟΓβϋδ ΙίΙβΓίβ

άοπιυιη δεηοίΐ, 3 Βοηΐ3ηϊδ Ηίδραηοδ, ηυί Ροοηίδ ρβΓβΓβηί,

Άά (ίείεείίοηεπι δοΙ1ίείΐ3Γί , δΗ^υηΙίηίβ »<1 \ά ορβΓ3ηι βιΐ3πι

ΙοεαηΙίουδ. Νε(|υβ οηιηίιιο άεδίίΐίΐ αη ίδΙο <3ο1ο, ρΙϋΓ3 δί-

ηαίΐία δυΜικίβ ΓεδοτίΗβηδ , «Ιοηεε δβηβΐυδ εεηδυίΐ , υ( 3γ!>ϊΙγλΙιι

βυο άβ δϊ^υηΐίηίβ βΙβΙαβΓΟΙ. Οαβ βη·βρΐ3 οεεβδίοηε , ρεΓΓβ-

είΐ , ιιι ίΐεπιιη ΤηΓουΙεΙβδ εοΓβιη ίρδο άβ 83|;υη(ίηί8 ςιιβδίυπι

νβηίΓεηΙ. ΛεεεΓβίίίδςυε δ3§υηΙο ΙεβαΙίδ, ηπιπη υίΓΟβηυβ

άβ Γβ1>ιΐ8 ίηΙεΓ ίρβοδ εοηΐΓονει*δίδ βριιύ δεβε ιΙίδρυΐΛΓβ ]ϋβ-

βίββεΐ, εί 53§ιιη1ίηί δε Κοηιβηίβ Ιοίαηι τεπι ρβΓηιίδβυΓοβ

άίχίδδβηΐ; ίΓ3(υδ ΛηηίΙ>3ΐ, εββίπβ ηυΐηιρηιηυηι εοδ ]υ$δί[

εχεεάεΓβ. Ιρβε ριοχίπαβ ηοείβ, ΐΓ3]βεΙο εαπι οπιηίηυδ εο-

ρϋδ ΙοεΓο', ΓΟβίοηβηι 53?ιιηΙίηοΓυπι (Ιβρορυΐβπ , βί ]3ηι υΛί

ηΐ3εηίη38 3(ΙηιονβΓβ οα>ρίΙ : ηυβηι ςυυπι νί εβρεΓβ ηοη ροβ-

δβΐ , νβΐΐο Γοδδβςυβ είηχίΐ, Γβΐίεΐίδφΐε είΓΟίιηιείΓΟβ ΓΓβςυβη-

Ιί1>αδ ρΓΚδΜίίδ, ιΊΙβαιΙΜθηι , 1>Γενίοηδ ίηίβηιβεΐίδ Ιβηιροη·

1)ϋ8 , 3(1 ιίΓξεηάβηι οοβίάίοηεηι ΓβνεΓβυβ βδΙ.

XI. 83§ιιη1ίηί , ΓβρβηΙίηο ηΐ3ΐο βε Ββϋο ηε ΙηάίεΙο ςιικίειιι

ρΓ88δί , Κοηΐ3ηι Ιε^βίοδ ΐΏΐΙΙιιηΙ ; εαιη ςυίΙ>υ8 8βη3ΐυβ βΐίοδ

άβ βυίβ 1ε£3ΐοβ ΓβηοΙΙΙϊΙ , ςηί ρπηιυπι ΑηηίΙ)3ΐοηι 3(Ιηιοηο-

τεηι Γεειίθηιηι, β(, βί ρβΓβΓβ ηοΐΐβΐ, 03Γΐ1ΐ3§ίηεπι ϋβ βο

εοηςυεβίυηα ίΓεηΙ. Ηοδ ίη Ηίδρβηίβηι 3ρριι1δθδ, εί 3 ιηβτί

3(3 0381Γ3 ΙεηάβηΙββ, νβΙοΗΑηηϊοβΙ ρΓορίηβ 3εεε4εΓβ. Ουβτβ

Γβεΐβ ΟβΓίηβξίηεπτι. ευΓδυιη ΟβχβΓυηΙ , εοηιίΐίοαδ δββυηΐϋιο-

γιιπι ΙβββΙίδ. Ι1)ί φιιισ) Ροεηοβ <1β εοηιϋΐίοηίουβ ΓαειΙεΗβ εοηι
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άνεμίμνησχον αυτούς. Καρχηδόνιοι δέ ήτιώντο τους

Ζαχανθαίους , πολλά τοΰς υπηκόους σφών άδιχεϊν. Καί

Ζαχανθαίων οί πρέσβεις ές 'δίκην αυτούς προϋχαλοΰντο

επί 'Ρωμαίων κριτών. Οί δ' οΰχ έβρασαν χρήζειν δί-

χης, άμύνεσθαι δυνάμενοι. Ών ές 'Ρώμην άπαγγελ-

Οέντων, οί μεν εκελευον ήδη συμμαχεΐν τοις Ζακαν-

θαίοις' οί δ' έπεϊχον Ιτι, λέγοντες, ού συμμάχους αύτους

έν ταϊς συνθήκαις σφών, άλλ' αυτόνομους χα'ι έλευθέρους

άναγεγράφθαι · ελευθέρους δ' ίτι καί τους πολιορκουμέ-

νους εΤναι. Καί έχράτησεν ή γνώμη.

XII. ΖαχανΟαϊοι δέ, έπειδή τα 'Ρωμαίων άπέγνω-

σαν, χαι δ λιμός σφδς έπίεζε, χαι Αννίβας περιεχάθητο

συνεχώς (εύδαίμονα γαρ χαΐ πολύχρυσον άκούων εΤναι

την πόλιν, ούχ άνίει της πολιορκίας), τον μέν χρυσον

και άργυρον, όσος ην δημόσιος τε καί ιδιωτικός, άπο

κηρύγματος ες την άγοράν συνήνεγκαν, καί μολύβδω

καί χαλκω συνεχώνευσαν, ώς άχρεϊον Αννίβα γενέσθαι.

Αύτοί δέ, έν χερσίν Ιλόμενοί τι παθεϊν μάλλον ή 6πδ

τοϋ λιμοϋ, έζέδραμον έτι νυκτός έ"πί τα φρούρια τα των

Λιβύων, άναπαυομένων ίτ», καί ουδέν τοιούτον ούδ'

ΰπονοούντων. "Οθεν αυτούς άνισταμένους τε έζ εύνής

καί συν θορύβω μόλις δπλιζομένους , έστι δ' ους ήδη καί

μαχόμενους, διέφθειρον. Μακροΰ δέ τοϋ αγώνος γενο

μένου, Λιβύων μέν άπώλοντο πολλοί, ΖακανΟαϊοι δέ

πάντες. Αί δέ γυναίκες άπο του τείχους δρώσαι το τέ-

λοςτών ανδρών, αί μέν έρ^ίπτουνίαυτάςκατάτώντεγών,

αί δ' άνήρτων, αί δέ και τα τέκνα προκατέσψαζον. Καί

τοϋτο τέλος ην Ζακανθαίοις , πόλε ι τε μεγάλη και δυνατή

γενομένη. Αννίβας δέ ώς έμαθε περί του χρυσού,

τους μέν υπολοίπους καί έτι ήβώντας αυτών αΐκιζόμενος

διέφθειρεν, ΰπο δργης. Τήν δέ πόλιν δρών έπιθάλασ-

σόν τε καί Καρχηδόνος ού μακράν, καί χώρας άρχουσαν

αγαθής, ωκιζεν αύθις, καί Καρχηδονίων άποικον άπέ-

φαινεν ήν νυν οΐμαι Καρχηδόνα καλεΐσθαι τήν Σπαρ-

ταγενην.

XIII. 'Ρωμαϊοι δέ πρέσβεις ές Καρχηδόνα επεμπον,

οΤς είρητο έξαιτεϊν παρά Καρχηδονίων Άννίβαν, ώς ές

τάς συνθήκας άμαρτόντα, εί μή κοινον ήγοΰνται το έρ

γον · ήν δέ μή διδώσιν, εύθεως αΰτοϊς πόλεμον προαγο-

ρεύειν. Καί οί μέν έπραξαν ωδε· καί τον πόλεμον

αύτοϊς, ουκ έκδιδοϋσι τον Άννίβαν, έπήγγειλαν. Λέ

γεται δ' ουτω γενέσθαι· δ μέν πρεσβευτής αύτοϊς γελώ-

μενος έφη, τον κόλπον έπιδεικνύς· Ένταΰθ' ΰμϊν, ω

Καρχηδόνιοι, καί τήν είρήνην καί τον πόλεμον φέρω-

υμεΐς δ' δπότερα αίρεϊσθε, λάβετε. Οί δ' έφασαν συ

μέν ουν, ά βούλει, δίδου. Προτείναντος δέ τον πόλε

μον, έξεβόησαν δμοΰ πάντες· Δεχόμεθα. Και εύθΰς

έπέστελλον τώ Αννίβα, πασαν ήδη τήν Ίβηρίαν άδεώς

έπιτρέχειν, ώς τών σπονδών λελυμένων. Ό μέν δή τά

έθνη τά άγχοϋ πάντα έπιών ΰπήγετο, ή πείθων, ή δε-

διττόμενος, ή καταστρεφόμενος · καί στρατιάν πολλήν

συνέλεγεν, τήν μέν χρείαν ούχ ΰποδεικνυς, ές δέ τήν

Ίταλίαν έπινοών Ιμβαλεϊν. Γαλάταις τε διεπρεσβεύετο,

πχ>ηιιί83εη[ , ετϊπιίηΛΟϊηΙιΐΓ ίΙΙί 83§αηΙίπθ9 , ςοοϋ ϋυΐχϋΐοκ

βαο» πιυΐΐίδ πκχΐίβ νίοΐ383εηΙ : ΙιοιΊίηΙίΙιιΐδςυβ δα^υηΐίηο-

πιηι ΙβςΐΙίβ, ιι I Κοηιαηίβ μάίείοιίδ Ηι (ϋιήηβκίατ, Γεβροη-

<1εηΙ, ιιοι ι ί-ίΐιί οριιβ εϊδβ ]υάϊεϊο ρβΓβεηυϊ ίη]υι·ί38, α>3β

ίιηιιίί ροδβεηΐ ιιίείδεί. Οιιο τεβροηβο Κοιικιιη ρειΐ3ΐο,

ΓυεΓε , φι\ εχίεηιρίο ορειη 53£υηΙίηί8 ΓβΓβηιΙϊπι οβηδβΓβηΙ :

&1ϋ ιΙίΠιϋΐΊΐιΙιιιη ρυΐαηιηΐ, ηαοά 608 άίεβΓβηΙ ϊη Γοβ<1βπΙ>υ9

ηοη βοείοβ ρορυΐί Κοηιαηι ε39β βαβεήρίοβ , δβ<1 ΠΙκτου βε βυί

)υΓΪ9 ΓεηυαεΐΐΙο» ; ΜφΜ , 009β8908 Ιίεβΐ , εΐίαιιπι α ιη Ι&ωβη

Ιίοβτοβ β89β. Εβ(]υ6 ν»1ϋί( βεηίβηΐίβ.

XII. δ&βυηΐίηί, άββρβηιΐο 3 Ηοηϋΐηίβ ααχίΐίο, ριεηιεηΐβ

]»ιη Πιηιι', ηβα,υε ϊηΐεπηίΐΐεηΐβ οοδίάίοηβ (φιίρρβ ΑιιιηΙκιΙ

ορυΐβηΐ&ηι 6886 υι·οεπι βιίΓοςυβ ;ιΙ)ΐιικ1;ιηΙ<Ίΐι ίηΐβΐΐϊςβπβ ,

ηυΐίαιη είδ Γβδρίηηάί δριιΐίηηι εοηεβά'εΐΜΐ), ςυίιίςαίιΐ ριιϋϋεϊ

βυ( ρΓΪταΙϊ ΗΐιΗ βΓςεηΙία,υε ·τ»ι , ρυϋϋεο βιΐίείο ία Γοηιιη

εοηΓεηιηΙ; υίςιιβ ίηυΐίΐε Γοη-ι Ααιιϋ>α1ί, ευπι ρΐυπιυο <Ί ·ττκ

εοηιπιίχΐυπι εοηΠ^οΙ. Τιιηι 93ΐϊα3 ΙιοοεβΙίαΒηυε ταϋ ρα·

μιιιιικί υ ψιαπι Γαιηε εοσβεί , ηοεία εηιρϋοηε ι.κ-ι ϋ , ίη ΑΓγο-

πιιιι 8(3ΐίοηε9 Βοπιηο Ιυιη ορρΓ688οηιηι , «ε ηίΐιϋ (ϋΐβ 8ΐΐ8ρί-

εβηΐίυιη , ίηιρεΙιιΐΒ &είυο(. Πιϊ αϋθ9 β πιΐιί ϋΐιπ < 9υΓ§βηΙβ3 ,

εί ευπι Ιτερίό'βΙίοηβ νί\ ηπηα ε3ρίβηΐ69, ηοηηα1Ιθ9 ]αηι

ραςη3ΐι(69 ηιιο<]αε , ίηΙεΓηείυοΙ. δεά ρΓ0(Γ3εΙο (1ϊυϋυ9 ι < ι -

Ιαιπί π»· , βχ ΑΓη3 ΙΠ11 1 ιί , 53§αηϋηί οπιηβ9 εοαείάυαΙαΓ. Μυ-

ΙίεΓεβ 3υ1βπι, εχ υΓΐ)Ϊ8 ιη(εηίΙ)υ9 8ΐΓ3§εαι πιμπΙοππώ εοιιβρί-

εβίίβ, ρ3τ(ίηι (1»ι ΙεεΙίβ $β ιΙιΊιιιΊκιηΐ , ρ3τ(ίιτι 9υ$ρβηάϊο,

ιιι 1 1 1 Ια ■ εΐίβπι οΙ>1ηιηε3ΐί3 ρΓίυ3 Η1)6Π3, νίΙ.'ιιη ηιιίαηΐ. Αο

Ιιίε ΓυϊΙ Γιηίβ ορυΐεηΐί» ηυοούαιη βε ροΐεηΐίβ δλςυηΐϊιιοηιηι

ιιιΐιίί. ΛΐιηίΙι.ιΙ, πΐιί, ςαοά 3αΓ0 ίβείαπι ε856ΐ, βιιεερίΐ,

ριιΚ'ΐΐΜ ςαοίηυοΐ εΙΪ3Πΐ Ιαπι βυρβΓ6Γ3οΙ, ΪΓ3 ρεΓείΙιΐ3, ι!ί.· -

εΓυεί3(08 οεείάί ίαιρεΓ3νίΙ. I Ί Ιμίιι βυίβηι , ψίκι πιαπ ρτο-

ρϊη(]υ3ΐη , ηοη ρΓοευΙ 03Γΐ1ΐ3§ίηβ , Ιοεο ΓβΓίίΙί 3ί1βηι ν ίιΙιΊι.ι! ,

ίη8ΐ3ηΓ3τίΙ ε( 03ΓΐΙΐ3£ίηίεη8ϊυηι εο1οηί3ηι ΓεεϊΙ; ιμιαιη Ιιοϋίε

08Γΐη3§ίηβη) δρ3τΙ&£εη3Πΐ νϋίΐτοτ αρρεΙΙαπ.

XIII. δυρβΓ ηχε Κοοηβηί Ο.ΐΓΐΙιαρίηειη 1β@3(08 ιηϋΐυιιΐ,

ηυϊ ΑηηίΙ>3ΐβη} β ΟΕΓίΙιβ^ίηίβηίίυυβ , υΐ Γοε<1βπδ νϊοΙαΙΟΓβιη,

ηΪ3Ϊ ΓοΓίε εοιηιιηιηί είνίΐβϋβ εοηββηβυ ευηι ίά ΙβεΪ88β

τείΐεηΐ ΓαΙβη , εχροκεβΓεηΙ; ςιιί 8ί ηοη (ΙοϋεινίιΐΓ, Ιϋϊεο 1>ο I-

I ιιι ιι Ροεηί8 ίη<1ίεεΓεη(. ίι'μ.ιΐί, ςαοι] ϋβ ηΐίΐΐΗίαΙιπη βΓ3(,

ΓβεβΓυηΙ ; 03Γΐη&£ίηίεη8ϋ>ιΐ8α;ιιε, Αηηίθ3ΐεηι ηοη ι1β<ΐ6η(ίΙ)υ8,

ϋεΙΙηιη ίηάίχβΓυηΙ. Ιά ϊη Ιιιιηε ιηαχίιιιε ηοάαηι βεΐυηι ρβΓ-

ΙιίΙκΊιΐΓ : ].(·^,ιΐίπιιί5 ρήηεερ9 , ρο8ΐςυ3ηι Π8υ 3 Ρο6ηΐ8 εχ-

εβρίιιβ ε3ΐ, ιηοη8(Γ3ΐο βίηη,Ηίε, ίηηυίΐ, ο 03Γΐ1)3§ϊηίβη868 ,

βΐ ρ3εοηι νο6ίβ βΐ ηβΙΙυω ροΓίο ; νο9, ιιίπιιη ρΐαεβΐ, ϊαηιίΐβ.

ΑΙ ίΙΗ, I ιικι (υ, ίιι(|υίυηΙ, ιιίπιιη νο1ε3, ιΐίΐΐο. £ο 3υ1εηι

1)βΙ1αΓπ οΟεΓεηΙε, εαηεϋ υη3 νοεβ εΐ3σΐ3τυηΙ : Κ ι ηο3 &ε-

είρϊιηυ»; 3ε 8ΐ3ΐίηι αά ΑηηϊοΒίεαι 8εΓίρ86ΓϋηΙ, υΐ ί3Πΐ Ιί1)βΓ6,

(]ηίρρβ 8ο1υΙΐ8 Γο^ιίεπηυδ, ΙοΙβηι Ηίδρβηίαηι ρεΓειιιτβΓεΙ.

Οη3ρΓθρ1εΓ ίΙΙε ίη οιηηεβ νϊείη38 §εη(ε8 ίιηρείυπι Γ,κ «ί^ ,

ρΒΓίίηΐ ¥βΓ018 ρθΓ6ϋ3δ3δ, ρ3ΓΐΐΠ1 3ΓΠΐί8 ε038ΐ3δ 8Ϊ1)Ϊ δϋ^βείΐ.

Μημηαιηι ριΐ' ν η ιι ιηίΐίι ιιιιι , ηεπιίηί βίςηίβεβηδ, ςυεηι ίη υβυηι

Ίά ΓαεβΓεΙ, εοΙΙε^ϋ, ΐ[ΐιιπη ίη Ι(3ΐί3Πΐ ιΐυεετε εοη8ΐίΙυί88ε!.

Μί8ί( 61Ϊ301 3(1 031103 Ρ3881Π1 1('μ;ιΙυί , Α]ρίυη)(]υβ ΐΓ11[1Μΐϋ>
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χαι τας διόδους των Άλπίων δρών χατεσχέπτετο· χαί

διηλθεν, Άσδρούβαν τον άδελφδν έν Ιβηρία * *.

XIV. * * * έν Ιβηρία σφίσι χαΐ Λιβύη τον πόλε-

μον έσεσθαι (ού γαρ δή, μή Λίβυες ποτε ες την Ίτα

λίαν έσβάλωσιν, ούδ' υπενόουν), Τιβε'ριον μέν Σεμ-

πρώνιον Λο'γγον έπί νεών Ιχατδν έξηχοντα συν δυο

στρατοί» τέλεσιν ές Αιβύην έξεπεμπον. Και ίσα Λόγ-

γος τε χαί οί λοιποί 'Ρωμαίων στρατηγοί περί Λιβΰην

έπραξαν, έν τη Καρχηδονιχη βίβλω συγγέγραπται.

Πούπλιον δέ Κορνηλιον Σχιπίωνα έστελλον ες Ίβηρίαν,

έπί νεων έξηχοντα, μετα πεζών μυρίων χαί ίππέων

έπταχοσίων · χαί πρεσβευτην αυτί) συνέπεμπον Γναϊον

Κορνηλιον Σχιπίωνα, τον άοελφόν. Τούτοιν δ μέν

Πούπλιος, παρα Μασσαλιιυτών εμπόρων πυΟόμενος

Άννίβαν δια τών Άλπίων όρων ές την Ίταλίαν ΰπερ-

βάντα , δείσας μή άδοχητως τοις Ίταλιιόταις Ιπιπέσοι ,

παραδους Γναίω τω αδέλφι!) την έν Ιβηρία στρατιαν,

διέπλευσεν έπΐ πεντηρους Ις Τυδ&ηνίαν. Καί ίσα

Ιπραξεν έν τη Ιταλία ουτός τε, χαί ίσοι μετ' αϋτον

άλλοι στρατηγοί τούδε του πολέμου έγένοντο , έως Άν

νίβαν έχχαιδεχάτφ μόλις έτει της Ιταλίας έξη'λασαν,

ή έξης βίβλος ί/ποδείχνυσιν, ή τα έργα Άννίβου τα έν

Ιταλία πάντα περιλαμβάνει, καί παρ' αυτί) λέγεται

'Ρθ)μαϊκών Άννιβαϊκη.

XV. Γναΐος δέ ουδέν, 5 τι καί είπεΐν, έπραξεν έν

τοις Ίβηρσι, πρίν αυτί) ΙΙούπλιον τον άδελφδν έπανελ-

θεΤν. "Ρωμαίοι γαρ, ληγούσης της άρχης τώ Που-

πλίω, προς μέν Άννίβαν ές τήν Ίταλίαν τους μετα τον

Πούπλιον υπάτους έςέπεμψαν αύτδν δέ, άνθύπατον

άποφηναντες, ές Ίβηρίαν αύθις έστειλαν. Καί άπδ

τοΰδε οί δύο Σκιπίιονες τον έν Ιβηρία πόλεμον διέφε-

ρον, Άσδρούβου σφίσιν άντιστρατηγοϋντος· μέχρι Καρ

χηδόνιοι μέν, ίιπδ Σύφακος του τών Νομάδων δυ-

νάστου πολεμούμενοι, τον Άσδρουβαν χαΙ μέρος της ΰπ'

αύτω στρατιάς μετεπέμψαντο. Των δέ υπολοίπων οί

Σχιπίωνες εϋμαρώς έχράτουν. Καί πολλαί τών πό

λεων ές αύτοΰς έχόϋσαι μετετίθεντο. Καϊ γαρ ήστην

πιθανωτάτω στρατηγησαί τε χ«ι προσαγαγέσθαι.

XVI. θέμενοι δ' οί Καρχηδόνιοι προς Σύφαχα είρη-

νην, αύθις έξεπεμπον εϊς Ίβηρίαν Άσδρουβαν μετα

πλέονος στρατού χαί ελεφάντων τριάκοντα, καί συν

αύτω άλλους δύο στρατηγούς, Μάγωνά τε καί Άσδρού-

βαν ίτερον, δς Γίσκωνος η'ν υίός. Και χαλεπώτερος

ην τοις Σκιπίωσιν δ πόλεμος άπο τοϋδε. Έχράτουν

δέ χαι ως. Καί πολλοί μέν τών Λιβύων, πολλοί δέ τών

έλεφάντων έφθάρησαν μέχρι, χειμώνος έπιλαβόντος,

οί μέν Λίβυες έχείμαζον έν Τυρδιτανία· τών δέ Σχι-

πιώνων δ μέν Γναϊος έν Όρσώνι , δ δέ Πούπλιος έν

Καστολώνι. "Ενθα αύτω προσιών δ Άσδρούβας άπηγ-

γέλθη · χαί προελβών της πόλεο>ς μετ' δλίγων ές χατα-

σχοπήν στρατοπέδου, έλαθε πλησιάσας τώ Άσδρούβα.

Καί αύτδν έχεινος καί τους συν αύτω πάντας ίππεϋσι

περιδραμών άπέκτεινεν. Ό δε Γναϊος, ούδέν τι προ-

εχρΙοΓ&νίΙ : αυαδ εΐ Ιιβιιιΐ ίΐα πιιιΐΐο ροδί βυρεΓ&νΗ, ΓγβΙιο

Αδ(1πιΙ)3ΐ8 ίιι Ηίδρ3ηί3 τείχίο.

XIV. ΚοηιαηΙ, βίοι ευηι ΟβτΙηϊΐξίηίεηδίηυδ εΐ ίηΗίδρ3ηί:ι

βΐ ίη ΑΓποβ οεΐΐηηι βοΐΐΐκΐιιιη ταΙί,Μ. (1β ΙτβηδίΙυ Ροεηοι-υιΐ)

ίη ΙΙαΙΪΒηι ηίΐιίΐ ηβ δυδρίεβηΐεδ ςυίαειη, ΤΪΙ). δεηρι-οηίυιη

ίοηςιιιη ίη ΑΓπεβηι , εηπι α.% ιι&νίουβ αο (Ιιιαίηΐδ 1ε§ίοηί-

ουβ, ιηϊββΓαηΙ. Υβπιηι ςυιά Ιοηβΐΐδ «Ιϋυ,υε ροδί βυηι ίιη-

ρβΓίΙοΓββ Κοηιαηοηπη άτα Α(ίίθ3ΐη (■εβδβπηΐ, ίη Ρυηίοο

Ιιογο ρεΓδεΓίρΙηηι ββΐ. Ιη Ηί8ρ»ηί3πι βαΐεηι Ρ. ΟοΓηεϋυσι

δοίρίοηβπι, ΰυηι « ηατίουβ, εΐ ρεαιίυπι ιΐεεεπ) οιί11ίΙ>υ$,

εηαίιίυυβ, δερϋη^εηΐίδ , ίτβ ]υδβεΓυηΙ; είςοβ Ιβ@α(υη) Π·»·

Ιιεηι ίρδίυδ, ϋη. ΟοΓηεΙίυηι δείρίοηειη, ίϋιΙίιίβΓυηΙ. δβ<1

ηοΓοηι αΙΙεΓ, Ρυοίίυβ, ςαυη α Μα£δί1ίεηδίΙ>υδ πιβΓΟίοτΗΗΗ

ϊοεερίδδεί, ΑηηίΙ>α1ειη ρεΓ Αίρεβ ίη ΙΐΑΐί^ηι εοηΙεηάεΓε, νε-

ηΐυβ, ηε ίη ΙΟίοδ ηεο ορίπϊηΐεδ ίΙΙε υταβΓεΙ, ΐΓαάϊϋδ Ο ηα-ο Γγϊ-

Ιπ Ηίδραηίείβ εορϋδ, εοηβεεηββ ςυίηςυεΓβπιί ίη ΕίΓυηαηι

ΓοϋϋΙ. Οιιίιΐ ΗυΙβαι εΐ ίρβε, ε( ίΐΐϋ ροδί εαηι άυεβδ ίΐΐίυδ Ι)ε11Ι,

ίη ΙΙαΙίΆ ςεββεΗηΙ, άοηεε (ιηάβιη ροδί εβχΐυηι άεοίιηυιη

αηηυηι Αηηίοβΐ Ιΐαΐία εχρυΐδυβ εδ( , α ηουίδ βεςηεηΐί νοίιι-

ηιίηε εχροηε(ητ, ςηο ι·εβ εηηείίΐδ &1) Αηηίοβίε ίη Ιΐαΐία §ο-

δίβδ εοιηρΙεεΙεηιυΓ , (]ηο<1 εΐίαηι οΙ> ίιΐ ίρβυηο ΒοηιβηβΓυιη

ΗίδΙοπΐταηι ίίϋεΐ' Αηηίηβϋεηβ ίη9θΗ1)ίΙυΓ.

XV. Οηα-υδ ίη Ηίδραηίβ, αη(ε ςηβηι ΡυΙ)Ιίυ9 Γπιΐιτ 3(1

ευηι τεάϋδδεί, ηίΐιίΐ ηιεηιοΓβοίΙε |»·»μΙ. ΡίηίΙο ϊηΐεηι Ρυ-

ΙιΙϋ πααςίδίΓΐΙυ, Κοηιαηί, ηονίδ εοηδυΐίυηδ 3(1νεΓδΐΐ9 Αηηί-

οαΐεπ) 8<1 ΙκΊΙηιη ΙΙΐΙίευηι αιίδδίδ, ΡϋοΙίυπ) ρΓοεοοδυΙεη)

ηοηιίηβΓυηΙ , ;κ·. ππμιμ ίη Ηίδραηίβηι ρΓοΓιείδεί ]ι^μ·ππιΙ.

ΑΙςιιε εχ εο (εηροΓε αιι>1><> δείρίοηεβ 1>ε11υηι ίη Ηίβραηίβ

3αηιίηίδ(Γ3ΓυηΙ , Αδατυοαίε ΡοεηοΓαηι εορί3δ εοηΐΓβ εοδ

(Ιυεεηΐε; (Ιοηεε 03Γ(Ι)3§ίηίεηδεδ, αηιιίχ 5)'ρΙι3είδ >ίιιηιϊι1ία·

Γεςυΐί ΙβηίαΙϊ , ΑδοΉι^Ιεπ) ευηι ρ3Γ(ε εορίβΓυηι (Ιοηιυηι

Γ8νοε3ΓυηΙ. ^ι10 ΓβεΙο τείίςηίδ Γβείΐε δΐιρειίοΓεδ ΓυεΓε 5εί-

ρίοηεβ : 3(α»ε ιηιι1ι«· ε(ί3Π) ιιιΐ»·.* δροηΙε δυ3 3(1 ίΐΐοδ άεΓε-

εεηιηΐ; ηηοηίαηι, α( εχίηιίί ίαφβηΙϋΜΐ , ί(3 ίη εοηείΐίβη-

αίδ εϋ3ΐη ρορυΐοηιιη νοίυηΐβΐίουδ πιίπν βΓΐίβ εηηΐ.

XVI. 5ει1 03Γ(η3@ίηίεηδεδ, ρβεε ευηι δϊρηβεε εοηιροδί(3 ,

ΛϋΙπιΙι,ιΙΐΊΐι ίη ΗίδρβηίϊΠ] ευηι Π)^0ΓίΙ>υ9 εορίίδ Ιπ^ίηΙβαυε

είερίιβηΐίδ ιειηίδοιιιηΐ, 3(]]υηε1ίδ οί (Ιυοίίΐΐδ 3ΐϋδ (Ιυείουδ,

Μ3^οηε, 3ΐςυε 3ϋο ΑδαΓυΙκιΙε, Οίδεοηίδ Γιΐίο. £χ εο Ιεηι-

ρβΓε (ΙίΠίιίΙίυδ ΙκΊίιιιη δείρίοηεδ ΙιβουεηιηΙ; ηεςυε νεΓΟ

εο πιίηυβ βυρεΓίοΓεβ ιΙΐ.ΗΤΝΜ·ηιη(, ιηυΙΙίηυε αΙ> εί$ ΑΓΓΟΓυιιι

πιίΐίΐυηι εΐ ε1ερΙ)3ηΐ0Γυπι οεείδί δυηΐ. δυρεΓνεηίεηΙε Ιιίειυε,

03τ(Ι)3@ίηίεηδεδ ίη ΤιΐΓ(1ί(3ηοδ ηίεη)3ΐυηι εοηεεδδεΓε ; Οηαΐΐΐδ

δείρίο ΟΓδοηβηι, Ριιηΐίυδ Οβδίυΐοηεηι δβ τεοερίΐ. Ουί

ηυυηι ηυηεΪ3ΓεΙυΓ 3(1νεη(3Γε Αδ(1ηι1>3ΐειη , ε^Γεδδυδ εχ

ιπ Ι»· ευηι εχίςυβ ηιίΐϋιιιη ηιβηυ , ε3δΐΓ3 Ηοδίίυηι εχρΙθΓ3-

ΙυΓυδ , ίηιρηιαεηδ ίη ίρδυηα ΛμΙπιΙμΙιίιι ίηιί(1ί( ; 3 ευ]υδ

εαυίΐ3(η είΓουηινεηΙιΐδ, ιιη3 ειιπι οη)ΐιί1)υβ ςαί εηπι εο εΓβηΙ,

ΙτυείΟαΙυβ εδί. Οηΐ'υδ , ηυηείο άε εο φιοά (ΥαΙΗ βεοίαίδδεί

ηοηάυιη βεεερίο, ιηϋίΐεδ δΐίρεηιΐϋ ρείοηίΐί εβυδβ επ)ίδεΓ3ΐ;
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μαθών, ές τον άδελφον έπι σΐτον Ιπεμπε στρατιώτας·

οίς έτεροι Λιβύων συντυχόντες έμάχοντο. Καί πυθό-

μενος 6 Γναϊος, έξεδραμεν ώς εΤχεν μετά των ευζώνων

έπ' αυτούς. Οί δέ τούς τε προτέρους άνηρήκεσαν ήδη,

καί τον Γναΐον έδίοιχον έως έίε'δραμεν ες τινα πύργον.

Και τον πύργον ένέπρησαν οί Λίβυες, χαί δ Σκιπίων

κατεχαύθη μετα των συνόντων.

XVII. Ουτω μέν οί Σκιπίωνες αποθανόν άμφω,

άνδρες ές πάντα αγαθοί γενο'μενοι. Κα\ αύτοΰς έπε-

πόθησαν "Ιβηρες, δσοι δι' αύτους Ις 'Ριυμαίους μετέ-

Οεντο. Πυθόμενοι δ' οί Ιν άστει, βαρέως τε ήνεγκαν,

Μάρκελλον έκ Σικελίας άρτι άφιγμένον, και συν αύτω

Κλαύδιον, έπί νεών έςέπεμπον ές Ίβηρίαν, μετά χιλίων

ίππέοιν και πεζών μυρίων, και χορηγίας ικανής. Ού-

δενδς δέ λαμπρού παρά τώνδε γιγνομένου, τά Λιβύων

ύπερηύξετο, καί πασαν σχεδόν Ίβηρίαν εΤνον, ές βραχύ

'Ρωμαίων έν τοις ίρεσι τοις Πυρηναίοις κατακεκλη-

μένων. Πάλιν ουν οί έν άστει πυνθανο'μενοι , μάλλον

έταράσσοντο· κα\ φόβος ην, μή, Άννίβου πορθοΰντος

τά πρόσω της Ιταλίας, καί οΐδε οί Λίβυες ές τά έτερα

αύτης έσβάλοιεν. "Οθεν ουδέ άποσχεσθαι της Ιβη

ρίας βουλομένοις αύτοϊς δυνατόν ην, δέει του μή καί

τόνδε τον πόλεμον ές την Ίταλίαν έπαγαγέσθαι.

XVIII. Προΰγραφον ουν ήμε'ραν, έν ^ χειροτονη-

σουσι στρατηγδν εις Ίβηρίαν. Καί ούδενδς παραγ-

γέλλοντος, έτι πλείων έγίγνετο φόβος, καί σιωπή σκυ

θρωπός έπεΐχε την έκκλησίαν ές 8 Κορνήλιος Σκιπίων,

δ Πουπλίου Κορνηλίου του άναιρεθέντος έν "Ιβηρσιν

υίος (νέος μέν ων κομιδή· τεσσάρων γάρ καί εϊκοσιν

έτών ήν' σώφρων δέ καί γενναίος είναι νομιζόμενος), ές

τδ μέσον έλθών, έσεμνολόγησεν άμφί τε τοΰ πατρός καί

άμφί τοΰ θείου - καί τδ πάθος αύτών δδυράμενος, έπεΐ-

πεν, οικείος είναι τιμωρός έκ πάντων πατρί καί θείω

καί πατρίδι. "Αλλα τε πολλά άθρόοις και λάβρως,

ωσπερ ένθους, έπαγγειλάμενος, ουκ Ίβηρίαν λήφεσθαι

μόνην, άλλ' έπ' αυτή καί Λιβυην καί Καρχηδόνα· τοις

μέν έδοξε κουφολογήσαι νεανικώς, τον δέ δήμον ανέλαβε

χατεπτηχότα (χαίρουσι γάρ έπαγγελίαις οί δεδιότες),

καί ήρέθη στρατηγός ές Ίβηρίαν, ώς πράξων τι της

εύτολμίας άξιον. Οί πρεσβύτεροι δέ αύτήν ούκ εύτολ-

μίαν, αλλά προπέτειαν, έκάλουν. Καί δ Σχιπίων

αίσθόμενος, ές έκκλησίαν αύθις αύτους συνεκάλει τε καί

έσεμνύνετο δμοια· χαί τήν ήλικίαν ειπών ούδέν έμπο-

δών οί γενήσεσθαι, προύκαλεΐτο όμως, εί τις έθέλοι των

πρεσβυτέρων τήν αρχήν παραλαβεϊν, έκόντος αυτού

παραδίδοντος. Ούδενος δ' έλομε'νου, μάλλον έπαινού-

ιιενός τε καί θαυμαζόμενος, έςήει μετά μυρίων πεζών

καί ίππέων πεντακοσίων ού γάρ ένεχώρει πλέονα

στρατδν έςάγειν, Άννίβου δηοϋντος τήν Ίταλίαν. Έλα

βε δέ καί χρήματα καί παρασκευήν άλλην, καί ναΰς

μακράς δκτώ καί είκοσι, μεθ' ων ές Ίβηρίαν διέπλευσε.

XIX. Παραλαβών δέ τήν έχει στρατιάν, καί ους

ίγεν έν Ιν συναγαγών, έκάθηρε, καί διελέχθη καί τοϊσ-

δε μεγαληγόρως. Δόξα τε διέδραμεν ές δλην αύτίκα

φΐί ίη βΙΙβιπ ΑΓγοπιπι οι&ηιιπι ίηείϋοηΐεδ , Λά εοη&εΓεηίΙαηι

ρυ^ηαπι εοβεΐί βυηΐ. Ου· Γβ ίηΐεΐΐεείβ, Οπβυβ , ηϋιϋ πκ>ηε

Γ&είεηβ, βυίδ υΐ βαρρείί&β Γβιτβι, ειιηι βχρβάίΐίβ ρτορβΓβ &£- ,

ευτη(. δεα Ρ(βηί , }&τη αββίδ ριϊοΓίϋιΐδ , ίη ίρίυπι Οηβϋίπι

ίιηρείυπι ΓαπυηΙ; αυϊ, υοί Γα£8 ίη Ιηπ-ίπ) ηιιβηιάβπι κιβ

ΓβεβρίΙ , ίηεεηδβ βυ ΙιοδΙίηυδ Ιυιτί , ευηι οηιηί εοπήΐβία εοιι-

ΟΓοηιηΙυβ 681.

XVII. Ιη Ιιιιηε πιο<Ιιιγι> βηιοο δείρίοηεδ ρεπρπιηΐ; νίή

ρΓοΓβεΙο οηιηίϋυδ πκχΐίδ αιαςηί , νηΐύευυε αϊ) Ηίδρβηίβ, ςυί

86 βοηιηι εβιιββ Πάβί Κοιηαηοπιπι εοιηηιίδεηηΐ , <1β5ΐ<1βΓαϋ.

<3υίε αυιιιη βδββηΐ Κοιηίηι ηαηβίαΐβ , Κοηΐϊηί βτανϊ&βίηιβ

εοσιιηοΐί, Μαηχΐΐυιη , ςυί ηυρβΓ β δίείυ'3 βάνεηβΓβι, εί ευηι

εο Οίαυιϋαηι (Νετοηεπι) εηηι εΐ38δβ ε( εαυίΐίουδ πιϋΐε,

ρβάϊίαιη άεεειη α»Ί1ίΙ>ιΐ3, βΐ βρρβΓβΙιι α,υβηΐυπ) βαΐίβ 6Γ3(,

ίη Ηίβραηίαπι ιηίδβπιηΐ. Α ηυίουδ ηιιοηίαιη ηίηίΐ πιεηιοΓΒ-

οίΐε (ζοδίαπι εβί , Γ08 0'3ΐ1ή3{μηίεηδίυαι πιαςηορειε εΓβ&εεο3ΐ.

,ΐ3ηι εηίηι Γετπιβ ΙοΙακι Ιιί οεευρβΓβηι Ηίδρβηίβαι , Κοπιβηίδ

Ϊη1τ3 ΡϊΓεη*ί 83ΐ(υ$ βηςυδίίαβ εοηείυβίβ. <}ικκ1 ςυί Ιη ΙίΓοε

8Γ8ηΙ ςυιιπι 3εείρβταη(, ιηβ^β εΐίβαι εοη8ΐεΓη3ΐ>3η1ϋΓ; πιε-

(υεοβηίςυε, ηε άαιη Αηηίοκί υΗεΗοτεπι ΙΙβΙία- ρβτΐβηι Τ3·

6ΐ3ΓβΙ , 3ΐίεΓ3 εχ ρ3τ(ε ΑΓη ίΐΐί ίη εβπι ίιτυηιρεΓεηι. Ουΐ-

ρΓΟρΙεΓ, ΙαηαεΙβϊ οπιίΙΙβΓβ ίη ρΓβεβεηβ Γεβ Ηίβραηίκ ευρεΓεηί,

ηοη 8ΓβΙ (βηιεη ίΐϋβ ίηΐε^πιιη, ςυαηι τεκηϋυπι ε$$ε(, ηε

β( ϋΐυά 1 >·Ί Ιιι ιιί ίη Παΐί&ιη ΙηιηδΓβΓΓβΙυΓ.

XVIII. ΙβϊΙϋΓ άίεπι ε<1ίχεηιη(, ςιιο (Ιίε ίηιρεΓ3(0Γεηι οεΗο

Ηί$ρ3ηίεη&ί ρηυΓιείβηιΙϋπι ροριιΐυβ ε1ιςβΓ8(. 5ε(1 ιιόί ηεπιο

ηοηιεη ρΓθΓε89υβ ε$1 , Ιυηι νεΓο ηια^οΓεηι εΐίαηι ίη ιηοάιιιη

3(ΐ3υεΙηβ ηιείυ», ΙπβΙεςυε Βίΐεηΐίυοι εοηείοηεπι (εηαίΐ.

Τ3ηάεη ΟοπιεΙίαβ δείρίο, Ρ. Οοπιείϋ ΙϊΙίιιβ, ε]αβ ςυί ίη

ΗΪ6ρ3ηία εβεί<1εΓ3ΐ, «ΑιηοόΊιπι ςιιίιίβηι ]ανβηί8 (ςυίρρβ

ηοη υΙϋ-3 χχιτ. βηηο» ηαίιιβ), κεά ρπκίοηβ βε $1τεηυυ$

1ΐ3ΐ)ίΙυ8, ίη ηΐϋΐΐίιιηι ρηκίϋΐ; εί πιυΐΐβ πηα^ηίΓιοε ιίε ρ3<Γβ

ρβΐηιοο,υε ΙοευΙαβ, 3ΐςριε ε&βυ υίπυβρ,ιιβ άερΙθΓ3(ο, 8υΙχϋ-

(ΙίΙ , εχ οηιηίΙ)ϋ8 τεβ(3Γε 8ε ηηυπι ϋοηιρδϋουιη υΙΙΟΓβπι ε(

ρΑΓεηΙί ει ραΐτιιο εί ρβΐπβε. Αά \ιχο ςυυπι ηιηΐΐβ 3ΐία εο-

ρίοβε ε( ηΐ3@η3 εοηΐεηΐίοηε άίεβΓβΙ , 3ε νείυΐ οΐίνίηο ίίΐΐη Ιαί

ηυηιίηβ , 8ε ηοη Ηίδραιιίαπι ηκχίο , βεά ε( ΑΓηεβηι 0βΓΐ1ΐ3§ϊ-

ηεηιςυε βαηβεΐυπιπι , ρΓοΒΙεΓεΙατ, ιηιιΐΐίβ ςυίο'εηι νίβαβ

εβ^ανεηίΐί Ιενίΐ3(ε ίηιρηίβυβ Ϊ8ΐα )άοΙάγκ. 8βά ροριιίαβ,

ΟΓβϋοηε δείρίοηίβ βχ εοηδΙεΓηβΙίοηε ΓεεΓεβΙυβ ( ςυοιΐ ΓβΓβ

&(, ιιί <]ΐιί ίη βΐίςαο ηιε(η βαηΐ, ρΓοηιίδβίδ ςβαόεβηΐ), ίπιρβ-

γ»Ιογ8Π1 ευηι ίη Ηίδρβηίβπα είπ^ϊΐ , Ιβηιςυβηι ώεΐυπιηι &Η-

ςυία' ίβΐβ πιβςηίΐυάΐηε αηίιηί άί^ηηηι. ΑΙ &εηίθΓεβ ηβία ηοη

αηίιηί ιικιμιιίΐιιιΐίηειη, δε<1 ΙβηηβπΙβΙεηι , νοεβηβηΐ. Οοο<3

ίηΙβΙΙΪΒΜΐδ δείρίο , τετοεβίο βα" εοηείοηεπι ρορυΙο , εβάεηι

ςυίάβαι , ςυ33 ρπυβ , άβ ββ ΓϋΓδίιβ ρΓχάίεανίΙ ; ίΐΐαο" ειίαηι

3ϋ(1εη8, 8υ3πι 3ανεηΙυΙειη αιίηίιηβ δίοί ίηιρεα'ίηιεηΐο Γυΐυ-

Γ3πι : βίηιηΐ Τ8Γ0, βί αυίβ βεηίοΓυπι νβΐΐεΐ εβπ» ρΓοτίηοίβοι

βϋδοίρβΓβ , ρ&τβΐυσι 88, αΐΐτο εί εεΰεΓε, ρΓθίε&8υ3 ε«1. Ουβαι

φΐυηι ηεπιο ςιη' βυδείρβΓεΙ ίηνεηίΓβΙυΓ , εο ναβ}οή Ι&αάβ αά·

πιίτβΐίοηεηυε οηιηίυηι εχεβρίηβ, βοίί! ίη ρΓονίηείβηι , ευαι

άεεεηι ηιϋϋΐιυβ ρεόίΐηπι, εςυίΐίουβ ςαίη^βηϋβ. ΑπιρΙίοΓεί

εηίηι εορί38, Αηηίόβΐβ ΙΙβΙϊΒπι ν3δ(βη1ε, ηοη Ιίεείκι βϋυ-

εεΓε. ϋ3ΐ3 εί βΐ ρβευηίβ, Γείίςηυδςυε βρρβΓβΙυβ, ευηι

1οη@ί3η»νίηυ8 τί^ίηΐί οε(ο,ςυίΙ>υ3 ίη Ηίδραηίβπι ΐΓ&ηδίηίδίι.

XIX. Ιΐιί βεεερίίδ νβΙεΓυηι Ιεςίοηυηι Γείίςυίιβ, }υηεϋ$4υβ

ηίβ, ςυββ βεευηι (ΙπχβηΙ, εορίίβ , ]υδ1ίβ ιατρηιυπϋδ ΙυδίΓανιΙ

εχεκίΐυπι, οΓίΙίοηβηϋο ηοη ηιίηηδ πιβςηίΓιεβ 3(1 πιίΐίΐο»,
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τήν "Ιβηρίαν, βαρυνομε'νην τε τοΰς Λίβυας, καΐ τών

Σκιπιωνυιν τήν άρετήν έπιποθοϋσαν, ό*τι στρατηγός

αΰτοϊς ίίκοι Σκιπίων δ Σχιπίωνος , κατά θεόν. Οδ δή

ιαΐ αύτος αίσθανόμενος , ίιπεκρίνετο πάντα ποιεϊν

πειθόμενος θεώ. Πυνθανόμενος δ', ότι οί ίχθροι στα-

θμεύουσι μεν έν τέσσαρσι στρατοπέδοις , μακράν διε-

στηκότες απ* αλλήλων, ανά δισμυρίους κα\ πενταχισχι-

λίοιις πεζούς, και ιππέας πεντακόσιους έπΐ δισχιλίοις,

τήν δέ παρασκευήν των τε χρημάτων καΐ σίτου κα\

όπλων χαΐ βέλων και νεών χαΐ αιχμαλώτων καΐ όμη

ρων, των έξ έίλης Ιβηρίας, έχουσιν έν τη πρότερον

μεν Ζακάνθη, τότε δέ ήδη Καρχηδόνι, κα\ φρουρός

αυτών έστι Μάγων μετά μυρίων Καρχηδονίων έκρινε

πρώτον ές τούτους έπιδραμεϊν, διά τε την δλιγότητα

τοϋ στρατού τοϋ μετά Μαγώνος , και το μέγεθος της

παρισκευης· κα\ ώς δρμητήριον ασφαλές έκ γης και

θαλάσσης 2ξων έπΐ δλην την Ίβηρίαν, πόλιν άργυρεϊα

κα\ χώραν και πλοϋτον εύδαίμονα καΐ πολύν ίχουσαν,

χαΐ τον διάπλουν ές Λιβύην βραχύτατον.

XX. Ό μέν δή, τοσοΤσδε λογισμοϊς έπαιρόμενος,

οΰδεν'ι προειπών οπη χωρήσειν εμελλεν, ήλιου δύναντος

ηγε τήν στρατιάν δι' ό^ης της νυκτός επί τήν Καρχη

δόνα. Και αυτήν άμα &>, των Λιβύων καταπλαγέν-

των, περιταφρεύσας, ές τήν έπιοϋσαν ήμεραν ήτοιμά-

ζετο, κλίμαχάς τε χαΐ μηχανάς πάντη περιτιθείς,

χωρίς ίνος μέρους, ί[ το μέν τεΤχο; ην βραχύτατον, έ'λος

δ* αύτο και θάλασσα προσέκλυζε, και δι' αύτο καΐ οί

φύλακες άμελώς εΤχον. Νυκτός δέ πάντα πληρωσας

βελών και λίθων, και τοις λιμέσι της πόλεως ναϋς έπι-

στησας, ίνα μή αί νηες αύτον αί των πολεμίυιν διαφύ

γουν (δπο γάρ δή μεγαλοψυχίας ήλπιζε πάντως αίρή-

σειν τήν πόλιν ), πρί) 2ω τήν στρατιάν άνεβίβαζεν έπ\

τάς μηχανάς, τους μέν άνωθεν έγχειρεϊν κελεύων τοις

πολεμίοις, τους δέ κάτοι τάς μηχανάς ώθεϊν έςτο πρόσω.

Μάγων δέ τους μέν μυρίους έπέστησε ταϊς πύλαις, ώς

έχπηδήσοντας, #τε καιρός είη, μετά μόνων ξιφών (ού

γάρ εΤναι δόρασιν εν στενώ χρησΟαι)· τους δέ άλλους

ες τάς έπάλξεις άνηγε. Και πολλά καΐ £δε μηχανή

ματα καΙ λίθους καΐ βέλη κα\ χαταπέλτας έπιστησας,

εϊχετο του έργου προΟύμως. Γενομένης δέ βοής και

παρακελεύσεως έκατέρο>θεν, ουδέτεροι μέν δρμής καί

προθυμίας ένέλειπον χαΐ λίθους τε χαΐ βέλη καΐ ακόντια

άφιέντες, οί μέν άπο χειρών, οί δέ άπο μηχανών, οί δέ

άπο σφενδόνης, ιΐ τέ τις ην άλλη παρασκευή κα\ δύνα-

μις, έχρώντο προθύμως άπασιν.

XXI. Έκαχοπάθει δέ τά τοϋ Σκιπίυινος· χαι οί

μύριοι Καρχηδονίων, οϊ περίτάς πύλας ησαν, έκδραμόν-

τις συν τοις ξίφεσι γυμνόϊς , ένέπιπτον ές τους τά μη

χανήματα ώθοΰντας. Κα\ πολλά μέν έορων, ούχ

ήσσω δ' άντέπασχον μέχρι τω φιλόπονοι χα\ ταλαι

πωρώ τά "Ρωμαίων ΰπανίστατο. Και μεταβολής γε

νομένης, οϊτε έπΐ τών τειχών έκαμνον ήδη, καΙ αϊ

κλίμακες αύτοϊς προσεπέλαζον. Οί δέ ξιφήρεις τών

Καρχηδονίων ές τάς πύλας έσε'τρεχον, και άποκλησαν-

αοβηι ριιρβτ βά ρορυΐααι , εοηείοηβΐυβ 681. Μοχςιιβ ρβΓ

οηίνβΓβαπι Ηίδρβηίβπι , Ριπιίεί ρειΊχββπι ίπιρβΓϋ , &ο δαρίο-

ηυπι άεδίάεΐΐηΐεπι νίι-ΐυΐβπι, Ιλβλ αιβηβτίΐ, βάΎεηίδδο δεί·

ρίοηβαι , δείρίοηίδ βϊίιιηι , <1ί νίηο α,ιιοιίαιιι εοηδίΐίο ίιηρϋταίο

Γβπι 8ΐοί ιηίββααι. Οιιοά ίη(ε11ί§6αβ δείρίο, εο πααςίβ βΐ

ίρβε βϊιηοΐβτΐΐ, ββ ηίΐιίΐ , ηΐβί α Όβο ρΓκιηοηίΐυιη, εα&είρεΓβ.

^β^Ί υ1)ϊ Ιΐ05ΐϋ5 εοηιρβΓίΙ σα&Ιαοτ Ιοο^β ΙηΙετ ββ άί8(&η1ί1)ΐΐ9

1οεΪ8 βίαΐίνα 1ΐ3ΐ>εΓε, ίο βίηβυΐίβςυε εαβίτίβ ρεάίΐυηι ΥίβίιιΙί

ςυίηςυε πιϊΙΗα 888β, εηυίίεβςυε ςαίηςεηίοβ 8υρΓ3 ϋϋο ηιϋΐία;

εείβηιιη 3ρρ3Τ3(ιιιη ρεευηί3Γυπι, (ηιιηεηΐί , 3πηοηιιιι , Ιεΐυ-

πιπι, ηανίυηι, εβρϋτοβ ιΐεηίςυβ οοίίιΐβίηυβ ΙοΙίϋ3 Η!βρ3ηΐ33

ία 63 υΓοε 888εΓν3ΓΪ, ςιιββ ρποβ δα^υιιΐϋδ, ηυρβΓ αυίοιιι

ΰ3ΓΐΙΐ3£ο ( Νονβ ) 3ρρβ1ΐ8ΓΪ εα>ρ(3 ; ίϋίηυε Άά ΚϊΓϋΐη Γβπιηι

ευ8ΐθ(1ϊ3ΐη Μ^οηοηι ευοι άεεεπι ηιίΐΐίΐιυβ 03τ(1ια^ίηίεη8ίυιη

ΡΓ8Β6888 : Ιιυηε ρηπιυιιι , υ( ςυί ρϊπιπι νϊΐίιΐυπ) η3ΐ>βΓει

ρΓ.Χ'βίίΙίαπι, 3ι1ογϊγϊ β(3ΐυί(; (απι υΐ (βηΐο αρραιΜπ ροΙίΓεΙυΓ,

Ιυπι ({υΪΒ ίοΙε11ίβε1ΐ3ΐ , 81 εβπι υτοεπι, 3τς6θΙίΓο<1ίηί$ ε( Γβ·

εαηόο 3§γο βΐ οηιηίδ {βοβτΐβ ορίοαι Βουηάιηΐβιη , 3ι1Ιι«>ο

(Γ3]εε(υπι ίη ΑΓΓίε3πι οΓενίββίπιυιιι 1>3ΐ)βη(ειη , εχρυ^ηβββεΐ,

Ιυΐ3ΐη δίΐιί (βΓΓ3 ιηνίςιιβ «κβηι οβ&Ί ιεΙτβτΜΗ Ιοίβιη Ηίβρα-

ηίϊπι ΓοΓβ.

XX. Ηίβ εοςίΐβϋοηίουβ εΐαΐυβ δείρϊο, εοπ$ίϋο ρΓοΓβ-

εΐίοηίβ εαπι ηεπιίηε εοπιπιυιιίεβίο , πιτ3 βοΙΪΒ οεε38υιη ηο-

ΙΪ8 ε38ΐΓί$, (οΐ3 ηοείε ΟαΓίΙια^ίηοιτι νετβυβ εοηΐεοάίΐ; ββ

ρππιβιη βυο Ιιιεεπι , ίπιρΓΟτίδο βάτεηία Ιβπ-ϋίβ ΙιοβΙίουβ ,

τβΐΐο υΓοβπι είη^βΓε εο?ρι'1. ίβπιηυβ ίη άίεπι ρΓΟχίαιυπι

ορρυ£η3ΐίοηεπ> ίη8ΐΓυί(, βεβίίβ ηΐΐεΙιίηίΒςυβ είΓευπιείΓεβ <]ί$·

ροβίΐίβ, ρηβίβτ υηβπι υτοίι ρβιΐειη', ηαβ 1>Γ6τίβ8ίιηυ8 βΓβ(

ηιαηΐ8, Μά βΐ3§ηο ιοΛτίηαε &1Ιαεθ3(ιΐΓ, εαςυβ άβ βααη

εΙί3πι ηεςίίςεηΐίυβ ευ8ΐοα'ίε1>3ΐαΓ. ΝοεΙιι Ιβ1ί8 Ιβρίάίοιιβςυβ

ία ΠΊ3επίη38 εοη§ε$Ιί8 , 3ίιρ^ε ηανίΐιιΐδ 3(1 ροΓίυπι υΛΐ8 εοη-

8(ί(α(ί8, ηε ποβίϊυαι ηιτεβ εί βΙ&οετβηΙυΓ (αηίοιοβ εηίοι

εΐ3ΐα8 άαοίιιτβ εαπι ηυΙΙο ηχχίο βϊηβΐηΐ, αυϊη ε&ρίαπιβ ε»κΙ

αΓοεαι ) ; ρηιηι Ιυεβ »ά ορβπι βάααΐ σιίϋΐββ, ϊΐϋβ άββυρβε

3^Γβάί 1108(68 ]α88Ϊ8, 3ΐίΐ8 ΪπΓγ3 3(1νεΓ8118 ΙΙΙΙΙΓΟί ίηιρεΙΙβΓε

πΐ3εΙιίη38. Μ3§ο βυ· άεεεπι ηιΐΐΐίβ αά ροι-Ιαβ ίηβίταΐΐ, σπϊ,

υΐιί εοπιπιοάυηι νίάεΓεΙΠΓ, εηιρίίοοεπι ΓβεβΓβηΙ , βοΐίβ ^Ιβ-

αϋβ3ΓΠΐ3(ϊ, ηυοά Ιΐ38ΐ3Γυηι ίη Ιοείβ 3η^υ8ΐί8 ηηΐΐαβ ηβαβ

ΓοΓεΙ : 3ϋο8 ίη πιιιγο 8(3Γε ίηοεί. ΜυΚίβςυε εί ίρβε πιβεηί-

ηί8, Ιαρί(1ίΙ)υ5, ΙβΙίβ ε( εβίβρυΐϋδ ρεΓ πκεηί3 (ΙίίροβίΙίβ, ίω-

ρίβτβ τεπι βεπί. ΙβίΙιΐΓ εχοΓίο υΐτίηιηαε εΙβηιοΓε βΐ εοΙιΟΓίβ-

Ιίοηε; ηευΐη ρβΓίί 3υΙ νίι-βδ 3ΐιΙ αηίηιί άεΓυεηιηΙ : ]3πιςυβ

83X3, 1εΐ3, 83§ί((38, 3ΐϋ πΐ3ΐήου8, 3ΐϋ ηιβεπϊηί», 3ΐίί Γυηάί8,

]3ευΐ3ηΙε8, 3ΐϋ άβηίςυε ίΐίίβ ορβποπι Ιϊ&οπ&ιΐδςιιο ίηίβηΐί,

βίΓβηιιβ εαηείί οιηηΐ3 εχ8ε<]υεΙ)3η(ιΐΓ.

XXI. ΑΙ δείρίοηίβ ρααίϊκρβΓ ρΓεηιεΙιβΙυι- βοίεβ , άεείεβ ίΐΐίβ

πιίΙΙβ Ρα'ηίβ, ςηί βά ροΚιβ βΓβηΙ ΙοεβΙΙ, βτηρίίοηβ ΓαεΙα,

8(ΓΪε(ί3 ξΐ3(1ίί3 ίη 608, αυί, ηΐ3εΙιίη38 ρΓοηοονεββηΙ, ίπ-υεη-

Ιίϋυδ. 5οά Ροεηί , ςιι,ιπιψίϋΐη βεβΓπηιε ρυ^Π3ηΐ68 , ηοη ηιί-

ηοβ Ι3ΐηεη ΓοΓίίΙβΓ 3ΐ> ΙιοβΙε 3εεϊρίυηΙιΐΓ; οΓβνίηυε τεβ γο-

ηΐΛΐι», ρβΠίηαα ΙβοοΓβ ίητίείοςαε ηιϊΐίΐυιη 3πίπκ>, Γβ$ιίΙυί(πΓ.

Τυηε , πιιιίαΐα ΓογΙππϊ , ηιιί πιυΓίβ 8υρβΓ8ΐ3η3ηΙ , ΒΠΙίβί εο3-

ρεΓυηΙ. Ουυπιςυε ]3πι βρρϋεβΓβηΙιιΐ' δεβΐ* , Ροβηί συί ευπι

^Ιβάίίδ 6ΓυρβΓ3ηΙ, ίη υΓοεπι ρΓορβΓε ιοβΓβδβί , είβυβίβ ροΓ
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τες αϋτας , άνεπήδων έπΐ τά τείχη. Και τοις 'Ρωμαίοις

αύθις ήν δ πόνος πολύς τε καΐ χαλεπός· ές δ Σκιπίων

δ στρατηγός πάντη περιθέων τε κα\ βοών και παρακα-

λών, είδε περί μεσημβρίαν, ?) τδ βραχύ τείχος ην και

τδ έλος προσέχλυζε, τήν θάλασσαν υποχωρούσαν,

άμπωτις γαρ έφήμερός εστί. ΚαΙ δ κλύδων έπηει μέν

ές μαστούς, υπεχώρει δέ ές μέσας χνημας. "Οπερ δ

Σχιπίων τότε ίδών, χαΙ περί της φύσεως αύτοϋ πυθό-

μενος, ώς έχοι τδ λοιπόν της ή μέρας, πριν έπανελθεϊν

τδ πέλαγος, έθει πάντη, βοών Νΰν δ καιρός, ω άν

δρες, νυν δ σύμμαχος μοι θεδς άφϊκται· πρόσιτε τφ

μέρει τώδε του τείχους, ή θάλασσα ήμϊν υποχεχώρηκε·

φέρετε τας κλίμακας, εγώ δ' ήγησομαι.

XXII. Κα\ πρώτος άρπάσας τινα τών κλιμάκων

μετέφερέ τε κα\ άνέβαινεν, οΰπω τινδς άναβάντος άλ

λου· μέχρι περισχόντες αύτδν οί τε ΰπασπισταΐ καΐ ή

άλλη στρατιά , τόνδε μέν έπέσχον, αύτοί δέ πολλας

δμοϋ κλίμακας προσετίθεσάν τε καΐ άνεπήδων. Βοής

δέ κα\ δρμής έκατέρωθεν γενομένης, χαΙ ποικίλων έρ

γων και παθών, έκράτησαν όμως οί 'Ρωμαϊοι, καΐ

πύργων τινών έπέβησαν δλίγων οϊς δ Σκιπίιον σαλπιγ-

κτας και βυκανιστ&ς έπιστησας, έςοτρύνειν έκέλευσε

κα\ θορυβεϊν, ώς της πόλεως είλημμε'νης ήδη. "Ετε

ροι τε περιθέοντες, δμοίως διετάρασσον. ΚαΙ καθα-

λόμενοί τίνες άνέωξαν τω Σκιπίοινι τας πύλας. Ό δ'

ε'ισεπήδησε μετα της στρατιάς δρόμω. Κα\ τών έν

δον οί μέν ές τας οικίας άπεοίδρασκον · δ δέ Μάγων

τους μυρίους ές τήν άγοραν συνεκάλει. Ταχυ δέ και

τούτων κατακοπέντων, ές τήν άκραν συν ολίγοις άνε-

χώρει. Του δέ Σκιπίιονος καΐ έπΐ τήν άκραν εύθυς

έπιόντος, ουδέν ετι δραν συν ήττημένοις τε και κατε-

πτηχόσιν έχιον, ένεχει'ρισεν έαυτδν τώ Σκιπίωνι.

XXIII. Ό δέ τόλμη καΐ τύχη πόλιν εύδαίμονα

καΐ δυνατήν έλών ήμερα μια, τετάρτη της έπ' αυτήν

άφίξεως, έπηρτο μεγάλως, και μάλλον έδόκει κατα

θεδν έκαστα δραν αύτος τε ούτως έφρόνει καΐ ούτως

έλογοποίει , και τότε καΐ ές τον έπειτα βίον, άρξάμενος

ές έκείνου. Πολλάκις γοΰν ές τδ Καπιτώλιον έσήει

μόνος, καΐ τάς θύρας έπέκληεν, ωσπερ τι παρα τοϊί

θεού μανΟάνων. ΚαΙ νΰν έτι τήν Σκιπίωνος έν ταϊς

πομπαϊς μόνου προφερουσιν έκ του Καπιτωλίου , τών

δ' άλλων έξ αγοράς φέρονται. Τότε δ' είρηνικδν δμοΰ

καΐ πολεμικδν ταμιεΐον παραλαβών, δ'πλα τε πολλά έν

αύτώ και βέλη και μηχανήματα κα\ νεωσοίκους και

ναΰς μακράς τρεις και τριάκοντα, καΐ σϊτον καΐ άγοραν

ποικίλην, καΐ έλέφαντα καΐ χρυσδν καΐ άργυρον, τον

μέν έν σκεύεσι πεποιημένον, τον δέ έπίσημον, τον δέ

άσήμαντον δμηρά τε Ίβήριον, κα\ αιχμάλωτα, καΐ

8σα 'Ρωμαίων αυτών προείληπτο· έθυε της έπιούσης ,

και έθριάμβευε, καΐ τήν στρατιαν έπηνει, καΐ τη πόλει

μετα τήν στρατιαν έδημηγόρεί' τών τε Σκιπιώνων αυ

τούς άναμνησας, άπέλυε τους αιχμαλώτους ε'ις τα ίδια ,

θεραπεύιον τας πόλεις. Αριστεία δ' έδίδου , τφ μέν

ές τδ τείχος άναβάντι πρώτω, μέγιστα· τφ δ' έξης,

ϋδ , ϊη ιηυΐΌ9 ϊηβΐϋιιηΐ. δίε ηιιιΗιΐδ όΊιιιΐδςαε ιίβηυο ΙβΰοΓ

Βυηΐίΐηί-. 3οεί<1ίΙ. (}υ;ι; (Ιυηι βιιηΐ, δϋίρϊο ίηιρεΓβΙοΓ, αυϊ

ηιΐδα,ιίΕηι ηοη ;ι<1<τηΙ 3εεΐ3πΐ3η(1ο ηοιίΐηιίοσυε , οίτεβ ιηεπ-

άίβηι, ςαβ ρ3Γΐβ αυηιίΙίΟΓ ιηηπι> ρπιΐ β( δίββηο ,ίΙΙπιΊμΙπγ.

ΓβοβόβΓβ πΐΒτβ αιιίηιαιίνιτίίΐ. (^ικι(ί·Ιίαιια εηίαι ο,ι ΓοείρΓοεβ-

Ιίο εβί. £1 βεεβάεηΐε ςυία'εη) <Κ8ΐυ, αςιια ρεεΙοΓβ Ιβηηβ

εΓβΙ; Γεεεο"6ηΙβ τβτο νίχ ηβάΐΜ Ιίϋίββ δϋρβι-3ΐ)3ΐ Οιιοιΐ

υΜ ΗΙβ νίιΐίΐ, ρεΓεοη&Ιυδ άβ 8ΐ38ηί ικιΙπγ.ί, φι,ι Γαϋυηβ

ίΐίικί ρεΓ Γείίηηυπι ε]ιΐ8 άίά εβδεί ΙκιΙίΙιιπιιιι ; ϊΐΐίοο , αηΐε-

ςαΐπι πΐΓβυβ Άεεβάβκί ίεβίυβ, υ&ηυει]υ8ςυβ (ϋβειιιτίΐ,

πκιμη;ι νοΐβ < I ιι 1 1 κι 1 1 ί : Νιιηε , ο νίπ , 1εηαρυ$, ηυηε άευ$ αιϊΐιϊ

3(1]υΙθΓ 3(1ε8(. Λ^Γεάϊπιίοί ϊΙΙ&οι πιιιπ ρΐΓίεπι, <μκι ηΐΐτε

ιιοΙιϊλ ΓεεεββίΙ. Εχρβάίΐε 8εαΐ38 ; ε§ο ριη-ίΐκ».

XXII. Ηΐ8 ιΐίΐ' Ιί> , ;ιπ ΐ'ρΐηιιι μ αΐ,ιιιι ρήηιυ8 ίρ88 ρεΓ ε(2·

ςηυιη ΐΓ3ΐΐ8ΓεΓΐ , 8ωη(1εΓες|υε αηΐε αεριΐ, (|ΐι;ιιη ηυίβ^ιιαιη

ει1ίιΐ8 ίιΙ (εηΐ3$8ε(. δειΐ αη^εηΐββ ευπι ατηιίςεΓί αΐϋηυε

ιιιίΐίΐεβ ΓεΙίηυεηιηΙ ; ϊρ&ΐ νειΌ, εοιηρίυηϋιιβ 8ίηιυΙ αιίπιοΐϊβ

8€β1Ϊ8, ίη ηιιιιηηι 38€βη<1εΓε ηΚυηΙυΓ. ,Ιίΐιηΐ]υι· υΐιίηι^υβ

εΙαπιοΓβ ε( ϊιηρείιι ίαείο, ιηβςηβηιιε εΐ ειΐίΐΐ εΐ 3εε«ρΐ3

Βίταςε , Κοαιβηί 8ϋρεποΓε8 ον.κίαηΐ , »ε 1υιτε8 οεευρϋΗΐ ήβη-

ηιιΐΐ.ιχ : ςυίυυβ πιυχ Ιϋιίοίηεβ 3ε ΙιυεείηαΙοΓεβ ίηιροίυίΐ

δείρίο, ]υ88ί(ΐ]υε, υ( εβηία 8αο8 εοοείΐ3Γεη(, 8ΐΓ«ρί1υιη-

ψιβ , μΊιιΙ πΗιε );αη < ,ψΙ,ι , ειίεκηΐ. ΙηΙεΓίη) , <1υιη αΐϋ

είτειιοιειιιτΓειιΙεβ ΙυπιυΚυ 3ε ι<·π·»ι ο οπιηί3 τερίεηΐ , οοο-

ηυΙΗ άβ πιυιο ίο π ι Ιηίιι ίηβίϋυοΐ , ροΓίβηαε Γε&&εΐ3 , δείρίΰ-

ηΐ'ΐιι (ίπιι εχεΓΟίΙιι ίηίΓοηιίΙΙυηΙ. Ορρίόαηϊ ίο(Γ8 1εε(3 Γβία-

ΒΪιιηΙ. Μ3£0 Μΐίΐ εΐβεειη ηιϋΐί» ίη Γοπιηι εοατοεβΐ ; εΪ8·^β

Ιιη'λ ϊ »|ι ηο8(ε εοηείβίβ , ευηι ρβυείβ ίη 3Γε«ηι 8ε ιεείρίΐ. Ιη

ιριαιη εΐ ίρβαηι υοί ίΐΐίεο ίηιρείιιιη ΓβείΙ δείρίο : νί<1εη8 Μ3^ο

νίεΙίβ ίη ηιί1ίΙίΐΗ)$ ηιείηςυε ευη8(«πΐ3ΐί3 ηίηίΙ ε88β ρΓβε^ίιΙϋ ,

ΤίΟΐΟΓΪ 86 ΙΓ30ΊΙ.

XXIII. δείρίο ΙβτεηΙβ αικίαοίαιη ΓοΓίιιηα, ηηο άίε, ηηΐ

ςιΐ3Γίυ$ 31) ε]ηβ βάτεηΐη εΓ&( , ροΐίΐυβ ϋ3Γΐη&§ίηε (Νον3) οριι-

1εη(3 ιιι-Ικ: ροΐεηΐίηαε , ίηςεη(68 3ηίηΐ09 εοηεερίΐ : »ε ^3ηι

ηιιιΙΙο ηκιμίί , ηίΐιίΐ ηοη β^βΓβ άίνίηο εοηδϋίο, 0ΓΡΐ1εΙ)3ΐϋΓ.

(}υίη ε( ίρβε , 30 ϊΐΐο ηβχίηιε (ειηροΓε , 8ίε ρεΓ8ΐΐ38υαι 8ίηί

Ιΐ3θεΓ6, &ε ΜΐΙμο εΐ Ιυηε ε( ρεΓ Γείίφΐυπι νίΐκ Ιεοιρυβ ίά

ρετΙιίοβΓε εο>ρί(. ΙΙβςαε 8χρε ΟΒρίΙοΙίιιηι βοΐυβ ίηϋ-308,

86<1εΓε ιίιί Γοηουβ οεείυβίβ εοηβυενίΐ, νείυΐ άεί 0Γ3εα1ί8 εάο-

εεΓεΙυΓ. Κχ ψιο ρΐίαηι ηιιηε ίη ριιΐιΐίείβ ροηιρίβ βοΐ3 δάρίο-

ηίβ ίπιβςο εχ Οβρίΐοΐίο ιίειίικ-ί Ιιιι , αυαηι αΙίΟΓυηι 8ί§η3 β Ρογο

εΩεΓαηΙυτ. ΟβρΙα αι ΐ»; τεηιιβ οηιηίοηβ εαηι λΛ ραεεηι (υπι

α.Ι ηεΐΐυηι ίηβίΓυεΙίββίπια , ίηςεηΐεπ οηιηίβ §βηεΗ8 ρη··.Ι,ιιιι

ίηνεηίΐ δείρίο : ;ιπηη ιιπιΙΙα, 1εΐ3, ηΐ3ε!ιίη38, ηα\ ;ι1ϊα ευιη

η3νί6ιΐ8 Ιοη^8 (Γί§ίιιΐ3 ΙιΠηιλ, ΓηιηαεηΙυπι οι εοιηηιεαίυηι

ναπιιιη ; Ιυιη εοοήδ 81 3υιί βΓβεηΙίςυε ίβοΐί , 8ΐβη»1ί , ίηΓεεΙί ,

ηκιμ.η;ιηι εορίαηι; ,κΐ Ιιχε ΙΙίίρίηοΓυηι ο!)9ί(1ε8 ε( εβρίίτοΐ ,

εΐ <ιυί εχ ίρ8ΐ8 Βοηΐ3ηί3 βηΐε εβρίί ΓικτηηΙ. ΡοδΙοΐΌ (ϋβ

8βεΓί8 ρεΓ3εϋ8, νίιΐοπίΐί|ΐκ· εεΙε^Γϊΐβ, φΗκη ηιίϋΐυηι τϊτΙα-

(επι εοΙΐ3υα'388ε( , ηιΐ ορρίαβηοβ εΐίβηι ΟΓβΙίοηεπι 1 κι 1 1 1 1 ί ι ,

Φ κι 608 3«1ηιοηιιίΙ, υ( δείρίοηυηι ηοηιίηίβ ηιεπιοΓεβ εββεηΐ.

ϋείιι εαρίίνοβ 8ΐΐ3ηι ςυεπιςυε ΰοπίϋηι (ΙίηιίδίΙ , είνίΐβίβδ Ικϊ-

ηβΓιείο Ιιοτ. «ίΙ)ϊ »<Ι]ιιηεΙυηΐ8. ΜίΙίΙίΙιηδ εϋ»ηι ρΓ,»·ηιία οΊδΙτί-

1>αί( : ςυί ρΓίιηϋδ πηπυιιι βδεεηϋεΓΐΙ βηιρίίδδίηιυηι ΙυϋΙ;
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τα ήμίσεα τούτων τώ δέ τρίτω τα τρίτα" και τοΤς άλ

λοις κατά λο'γον. Τα δέ λοιπά ές 'Ρώμην έπεμψεν

έπ\ των είλημμένων νεών, ίσα χρυσός η άργυρος ην,

ή έλέφας. Ή μέν δή πόλις έθυεν έπ\ τρεις ήμέρας,

ώς της πατρώας εύπραςίας έκ πόνων πολλών αύθις

άνακυπτούσης. Ή δέ Ιβηρία και οί έν αύτη Φοίνι

κες κατεπεπληγεσαν τω μεγέθει καί τάχει τοΰ τολμή

ματος.

XXIV. Ό δέ φρουραν μεν Καρχηδόνι επέστησε,

και το τείχος έκέλευσε τι) παρα την άμπωτιν ές υψος

έγεΐραι· την δ* άλλην Ίβηρίαν, αύτός τε επιών, κα\

^ους φίλους ες έκαστα περιπέμποιν, ΰπήγετο, κα\ τά

άλλα τα αντέχοντα έβιάζετο. Καρχηδονίων δ' οί

στρατηγοί δύο άντε λοιπω , καΐ δύο Άσδρούβα , δ μέν

τοΰ Άμίλχαρος, πορ^οιτάτω παρα Κελτίβηρσιν έξενο-

λόγει· δ δέ τοΰ Γίσκωνος, ές μέν τας πο'λεις τας έτι

βέβαιους περιέπεμπεν, άςιών Καρχηδονίοις έμμένειν,

ώς στρατιάς έλευσομένης αύτίκα άπειρου τδ πλήθος.

Μάγωνα δ' ίτ=ρον ές τα πλησίον περιέπεμπε ξενολο-

γεϊν οπόθεν δυνηθείη· καΐ αύτδς ές την Αέρσα γην των

άφισταμένων ένέβαλεν, καί τινα αυτών πόλιν έμελλε

πολιορκη'σειν. Έπιφανέντος δέ αύτω τοΰ Σκιπίωνος,

ές Βαιτύκην ΰπεχώρει, καί προ της πόλειος έστρατο-

πέδευσεν ένθα της έπιούσης εύθίις ήσσατο , καί τον

χάρακα αύτοΰ καί τήν Βαιτύκην έλαβεν δ Σκιπίων.

XXV. Ό δέ τήν στρατιαν τήν Καρχηδονίοιν τήν

έτι ουσαν έν Ιβηρία συνέλεγεν ές Καρμώνην πόλιν,

ώς δμοΰ πασιν άμυνούμενος τόν Σκιπίοινα. Καί αύτώ

συνηλθον πολλοί μέν Ίβη'ρων, ους Μάγων ή'γεν πολλοί

δε Νομάδων, ων ί|χε Μασσανάσσης. Κα\ τούτων δ

ιιέν Άσδρούβας μετα των πεζών υπό χάρακι έστρατο-

πέδευεν δ δέ Μασσανάσσης καί δ Μάγων, ίππαρχοΰν-

τες αύτω, προηυλίζοντο τοΰ στρατοπέδου. Ώδε δέ

έχουσιν αΰτοϊς δ Σκιπίων τους ιδίους Ιππέας έπιδιηρει,

καί Ααίλιον μέν έπΐ Μάγωνα έπεμπεν, αύτδς δ' ίπ\

Μασσανάσσην έτράπετο. Μέχρι μέν ουν τίνος ^ν έν

άγων ι καί πόνω δυσχερεϊ, των Νομάδων αύτδν άκον-

τιζόντων τε καί υποχωρούντων, εϊτ' α3θις έπελαυνόν-

των. Ώς δέ παρήγγειλεν δ Σκιπίων, άμεταστρεπτεί

διώκειν αυτούς, τα δόρατα προβαλόντας , ούκ έχοντες

άναστροφήν οί Νομάδες, κατέφυγον ές τδ στρατόπε-

δον. Καί δ Σκιπίων άποσχών δέκα σταδίους, έστρα-

τοπέδευσεν ευσταθώς ήπερ έβούλετο. Ην δέ ή μέν

των έχθρων σύμπασα δύναμις, έπτακισμύριοι πεζοί,

και ίππεϊς πεντακισχίλιοι , και ελέφαντες £ς καί τριά

κοντα· Σκιπίωνι δέ τούτων ουδέ τριτημόριος ην. Διδ

καί μέχρι τινός ένεδοίαζε, καί μάχης ου κατηρχεν,

άλλ' άκροβολισμοϊς έχρητο μόνοις.

XXVI. ΈπεΊ δ' έπέλιπεν αύτδν ή άγορα, καί λι

μός ηπτετο τοΰ στρατοΰ, άναζεΰςαι μέν ούκ ευπρεπές

ήγεϊτο είναι Σκιπίων θυσάμενος δέ, και εύθΰς έπί ταϊς

Ουσίαις τήν στρατιαν έςέπήκοον έλάσας, καί τό βλέμμα

και τό σχήμα διαθεις πάλιν ώσπερ ένθους , εφη· τόδαιμό-

'.ιον ηκειν τό σύνηθες αύτψ, καί καλεϊν έπί τους πολε-

ββειιηάιΐδ »1) Ιιοε , άίπιίάΊο πιίηυβ ; Ιβιΐίιΐ8 , ΙιτΙίαιιι ρ3ΐΊειη ;

6( βίε οείειί ργο πιβηίοηιιη Γ3ΐίοηε. Κε1ίηιΐ3 , α,ηίάα,υίό βοή

«τβεηΐίνε βυ( βίκιπβ ΓιιίΙ, ηανίϋυβ εχ ΙιοβΙβ ε&ρϋβ ίαιροδίι» ,

Κοιηαιη πιίδίΐ. Ιη υΛβ δΐιρρίίεαίίο Ιπαυί ίηάίεΐι , ςηοιΐ εχ

\άπ\ (ίίιιΐιιιηίδ ηκιΐϊδ ΓβίίείΙβδ ρι-ίδΐίηβ Γεβρίτνε νίάεΓεΙυτ.

Ηίβρβηί βηΐεηι , βΐ φιί ίη Ηίβραηϊβ Ροβηί ογ,ίιιΙ , τεί Ιιηία

βυαβείβ βυβεερί» ευιη πΐ3§πίΐυ(ϋη<Ίη (αοο οβΙβΗίαΙβαι ο1>δ(α-

ρυβΓίιηΙ.

XXIV. δείρίο, ΓβϋεΙο ΟαΓίΙιαςϊηβ ρΓδΡβίϋίο, ηιυΓΟφίε ςυεηι

2Β5ΐϋ8 αΙΙυβΙιαΙ ϊΙΙοΙΙ^ϋδβο , Γείί^υαιιι ΙΙίβραηϊαηα ρατίίιη ίρβε

βιϋίΐ, ρΐΓΐίηι (ϋπϋββίδ ίη δίη^υΐϋϊ ρίΐΓΐο^ αηιίϋί» ίίυί εοηοί-

Ηα1)»1; ηυί ρατεΓε ηοΐΐεηΐ, τί 1)ε11ο(]ϋβ δυΙ)]«-ϋ8. Εχ ΰυο-

οαβ , ςυί 8υρβΓεΓ30(, Ο&Γίααξϊηίβηδίυιη ίηιρεΓ3ΐθΓίου8 (αιηοο

ΑβιΐΓϋΙιϊΙβδ βΓ3ηΙ) βΙΙβΓ, Λιηϋθ3ΓΪ8 βΐίιιβ , ρΓΟΰυΙ ίη 0'ε1(ί1)ε·

Για πιβΓεεηΐΓίοΓυηι ηιίΐίΐϋηι (ΙεΙεεΙαί Υ3ε3ΐ>α( ; 3ΙΙ«γ, Οίδοοηίβ,

εϊνίΐ3ΐβ8, φΐα ρ3Γΐβ8 ΟϋΓίΙΐϊβίηίβιΐδίυηι 3(11ιυε8«(]αε1)3ΐιΙιΐΓ,

ιιιί88ί8 ηυηεϋδ πιοηαίΐ, ίο Μβ υΐ ρβΓδίβΙεΓβηΙ ; οΓενϊ ίΙΙώ

ίιηιηβηίββ ηρϊ&ί βυχϋίο τεοΐαηβ. Ιάβχα «Ιίηπι ρικίβτββ

Μ3§οηβπι ίη ρΓοχίιηα ςηκςυβ Ιοοη ητίβίΐ , 3ά ααχϊΐϊβ ηιεΓοειΙβ

αηάε εαπκηιε ροβββΐ οβηάαοβηάβ. Ιρββ (ρΐβτβα εορϋβ ίη

...ΟΓυηι, ςαί (Ιείεεβτβηι, δηεβ (ΓαηβάυεΙίβ, ορρίάυηι εοΓυηι

βΐίςηοά ορρυ^ηϊΐβ οοηδίίΐυίΐ. 8ε(1 ηαηείο άε βυοίΐο δείρίο-

ηΪ3 βάτβηία εοηιηιοΐυβ, ΒχΙίεαιη [αη Β»1α1αηι?] εδί τε-

^Γεδδϋβ, ε( βηΐβ ηΓοεπι 038(Γ3 ροδυίΐ. Ιοί ροδΙβΓΟ βίαΐίηι ιΐίε

νίεΐαβ 3 δείρίοηε, ε&βΐπβςηε εχιιΐιΐδ εδί; εΐ ίρδυηι ςυοςυβ

ορρίάαηι ίη τϊείοπβ εβδδίΐ ροΙεβίΛίεηα.

XXV. <)ηο ΓβεΙο Αδάηΐ03ΐ 03Γ(1ΐ3^ίηίεηδίϋηι εορίβδ , ςηοΐ-

ηηοΐ ίη Ιΐίδρβηίβ διιρβΓβδδβηΙ, 8(1 ΟβΓηιοηεηι εοηνεηίτβ]ϋ8-

ιΗ , υηίτεΓ833 τίΓββ εοη]υηεΐ3β ορροδίΙυΓηδ δείρίοηί. ΕΙ

εοηνεηίΐ 3^ ευηι Γηπ^ηα Ηί9ρ3ηθΓαηι ηΐ3ηυδ , Μβ^οηε (Ιηεε ;

3ΐί3<]ηε Ναηιί()3πιπι, ςυίηηδ ρΓ6εεΓ3ΐ Μ38ίηίβ83. Ιρβε Αδ-

(1τυ1)3ΐ ευηι ρεόίΐβΐυ δϋΐ) ν3ΐ1ο εΑδΙη ηιεΐ3(υ3 ββΐ; Μ3δί-

ηίδ83 εΐ Μαβο ευιη βςιιίΐβία ρΓΟ εβδίηδ β(3ΐίοηεδ ηβοεοβηΐ.

Οοη(Γ3 ηο8 δοίρίο εςυί(3ΐυηι 8υυη ί(α άίνίβίΐ, υΐ ίχΐίηηι

3(1ν8Γδΐΐ8 Μ3§οηεηι πιίΙΙβΓβΙ, ίρβε Μβδίηίδδβπι 3§§Γε<ΐ8ΓεΙϋΓ.

δεά εβ ρη£ηβ βηεβρβ *1ίαιιβη11βρβΓ εΐ ^ηνϊΒ δείρίοηί ΙυΜ;

ψιοά Ναπάάκ πύ»ά» βπιίηαβ (βϋβ Γυ§3 δε ΓβάρβτβηΙ , ηιοχ-

ααε οοητβηίβ βηυΐβ άβηοο ίη ηοβίεηι ΓειΤβηΙιΐΓ. ΑΙ υοί βαϊκ

εάίχίΐ, ηΙ ρΓβεΙεηϋβ Ιιαδϋδ, ηοη ίηΐβπηϋκρ ίιηρεία ίΐΐοδ ρβτ-

βεςυεΓεηΙατ, Ιαπι Λαηιί(1<Ε, ςυίβ ΓεΠεεΙεΓε ηοη <33ί)3ΐϋΓ, ίη

ίρδ3 ε3δ(Γ3 εοηΓϋ§εΓϋηΙ. Ηίηε δείρίο ιΐεεεηι 8(3άί3 3ο ΙιοδΙε ,

ΙυΙο Γιπηοαυβ Ιοεο, ςϋειη δίΙ>ί βίεββτιΐ , ε&δίη εοηιηηιαίνίΐ.

ϋηίνεΓδαηι Ιιυ&Ιίαηι γοΙιιιγ δερίυβ^ίηία ηιίΙ|ί3, ε1ερη3η1β3

χχχνι εοηΙίηεΙ)3ΐ. δείρίοηί ηε ΙετΙίβ ςιιίάεηι ρ3Γδ 3(1εΓ»1.

0ϋ3Γ8 εΐ 3ΐίςυ3ηΐ(1ίυ βάάυοίΐωδ , &ά ίαδΐ3ηι ρη^ηωι ρΓονο-

ε3τβ ίιοδίβηι ηοη εδί 3ΐΐδΐΐδ; δβά ίηΐΓ3 Ιενίβ ρΓ33ΐί3 8β εοηΐί-

ηαΗ.

XXVI. δε(Ι ]3πι (ΙβΠείβηΙε εοηοηιββία , εΐ εχεΓείΙιι 13βογ3Γ8

ρεηαπα ίηείρίβηΐβ , ρεάβηα ΓβΓβΓΓε ΙϋΓρβ ΓβΙαβ δείρίο , ρβι α-

εϋ8 δΒεπ9 τερεηΐε ίη εοηείοηεηι τοεβνίΐ πιίΐίΐεδ, βε τοίΐα

Ιΐ3θίΙϋ<ιυε τηΓΒυδ, νείοΐ ώνίηο ηυιηίοβ&ηΊ&Ιαι εδδβΐ, εοηι-

ροβίΐο, δίί)ί άβιιπι πιοΓβ δαο 3ρρ3Γηί8δε, 3ΐΙΪΓηΐ3Υί[, 3ΐ(ΐυε,

ίη ΙιοδΙεω υΐ ϊηΐ, εοΙιοιΊβΙυηι 6888. Ρίνίηο βυίβηι (ΙυεΙϋ
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μίους· χρηναι δέ θαδ^εϊν θείο μδλλον γ) πλάθει στρα

τού. Και γαρ των πρότερον έργων κατα ·θεόν, ού

χατα πλήθος , κρατησαι. "Ες τε πίστιν των λεγομέ

νων, τα ίερα παραφέρειν ές το μέσον έκέλευε τους

μάντεις. ΚαΙ λέγων δρα τινας οιωνούς πετομένους·

ους μεθ' δρμης και βοης αύτόθεν επιστραφείς εδείχνυέ

τε, χα\ ελεγεν δτι οί σύμβολα νίχης οί θεό\ χα\ τάδε

έπεμψαν. Συνεχινεϊτο δέ προς αύτα ένθέως, δρών

χαΙ βοων. Και ή στρατιά πασα ές τας έχείνου φαντα

σίας, περιφερόμενου δεϋρο χάχεϊσε, συνεπεστρέφετο ,

χαι πάντες ,ώς έπι νίχην έτοιμον ήρεθίζοντο. Ό δ',

έπεί παν εΤχεν όσον τι χαι έβούλετο, ούχ άνέθετο,

ούδ' είασε την δρμήν έχλυΟηναι· άλλ', ώς έτι ών

θεόληπτος, ίφη· δεϊν έπ\ τοϊσδε τοις σημείοις εύθυς

άγωνίσασθαι. ΚαΙ φαγόντας έχέλευεν δπλίσασθαι,

χαΐ έπηγεν άδοκητως τοις πολεμίοις , τους μέν ίππε'ας

Σιλανώ, τους δέ πεζούς Λαιλίω χαΙ Μαρχίω παραδούς.

XXVII. Άσδρούβας δέ χαΙ Μάγων χα\ Μασσανάσ-

σης, έπιόντος αύτοϊς του Σκιπίωνος άφνω, σταδίων

όντων έν μέσω δέχα μόνων, άσιτον ουσαν έτι την στρα-

τιαν ώπλιζον μετα σπουδής χαΙ θορύβου χαι βοης.

Γενομένης δ' δμοϋ πεζομαχίας τε χαΙ ίππομαχίας, οί

μέν ίππεϊς οί των 'Ρωμαιων έχράτουν υπό της αύτης

μηχανής, άμεταστρεπτεί τους Νομάδας διώχοντες,

δποχωρεΐν είθισμένους χαι έπελαύνειν οΐς τα άχόντια,

δια την εγγύτητα, ουδέν ήν ετι χρήσιμα· οί πεζοί δ'

έπονοϋντο ΰπό τοϋ πλήθους των Λιβύων, χαΙ ήττωντο

δι' δλης ήμέρας. Ουδέ, τοϋ Σχιπίωνος αυτούς έπι-

θέοντός τε χαι παραχαλοϋντος, μετετίθεντο· μέχρι τον

ί'ππον Σχιπίων τφ παιδί παραδους, χα\ παρά τίνος

ασπίδα λαβών, έξέδραμεν ώς εΤχε μόνος ές τι) μεταί-

χμιον, κεχραγώς· Επικουρείτε, ω 'Ρυιμαΐοι, χινδυ-

νεύοντι υμων τφ Σκιπίωνι. Τότε γαρ, οί μέν έγγυς

δρώντες, οΐ κινδύνου φέρεται, οί δέ πόρ^ω πυνθανόμε-

νοι, καΐ πάντες δμοίως αϊδούμενοί τε καΐ περ\ τω στρα

τηγώ δεδιότες, Ισέδραμον ες τους πολεμίους μετ'

αλαλαγμού κα\ βίας· ήν ουκ ένεγκόντες οί Λίβυες,

ένέδωχαν, έπιλειπούσης αυτούς δμα της δυνάμεως ΰπο

της ασιτίας περ\ Ισπέραν · και πολύς αϋτων δι' δλίγου

τότε φόνος έγίγνετο. Τοϋτο μέν δή τέλος ην Σκιπίωνι της

περί Καρμώνην μάχης, έπισφαλοϋς ές πολυ γενομένης.

Άπέθανον δ' Ιν αύτη , 'Ρωμαίων μέν οκτακόσιοι , των

δέ πολεμίων μύριοι χα\ πενταχισχίλιοι.

XXVIII. Μετα δέ τοΰθ' οί μέν Λίβυες υπεχοίρουν

αϊεΐ μετα σπουδής· δ δέ Σκιπίων αύτοϊς είπετο, βλά-

πτων τι καί λυπών δσάκις χαταλάβοι. Ώς δ' οί μέν

δχυρον τι χωρίον προύλαβον, ένθα καΐ υδο>ρ ^ν άφΟο-

νον καΐ άγορα, καΐ ουδέν άλλο ή πολιορκεϊν αύτοΰς

Ιδεί, Σκιπίωνα δ' ήπειγον έτεραι χρεΐαι- Σιλανον μέν

άπέλιπε τούσδε πολιορκεϊν, αυτός 'δ' έπηει την άλλην

Ίβηρίαν, κα\ ΰπήγετο. Λιβύων δέ των υπο Σιλανοϋ

πολιορκουμένιον, αύθις υποχωρούντων, ειος, έπΐ τον

πορθμόν άφικόμενοι, ές Γάδειρα έπερασαν · δ Σιλανος,

δσα δυνατόν ^ν βλάψας, άνεζεύγνυεν ές Καρχηδόνα ι

ροΐϊυδ , ςυβιυ ηιυΐΐίίικίίηε εορίβπιαι, ΓιεΙοβ εβββ οροι-Ιειο.

Νϊπι βυρβποΓββ αυοςιιε νίείοηαβ ηοη ηυπιείΌ ιηίΐίΐυιη , κΛ

«Ιίνίηα ορβ , Γυίδδε ρ3Γΐ38. υίσυε υάεπι οΓβΙίοηί δυ» 3<1δΙπιε-

ΓβΙ , )\ΛχΙ β5 Ιΐ3Γυ8ρί('ϊΙ)υ3 βχία ίη πιοϋίοιη ϊΓΙβΓπ. ϋυπι-

ηυβ \\χο ΙοςυίΙϋΓ, &νββ ΐ|ΐΐ3δΐ1»ηι νίϋβηβ ρΓκ(βΓΤθΙ:ιη(68 ,

ίη^εηΐί ίΐΐΐοο απίοιβ εΙαηοΓβςιιβ , ίη 633 οοηνρΓβαβ, π»οη·

βίτβΐ ιηίΐίϋουβ, ε(, ηχε ςυοςυε, βϊΐ , νίεΙοΗχ δί^η» <]ίγίηί·

(υβ βίοι ιηίββα. Τυπι ςιι» νοίαΐιι (1υεε1)3η( ΐΐίΐεβ , νείαΐ άϊ·

τίηο ηηοαΒίη ΓυΓΟΓε ρβτείΐαβ, 8ε»ε εοηνβΓίίΙ, Γβίρίοίβηι

▼οεϊΓεΓ&ηδηυε : βίιηυίςυε ειιηείυβ εχεΓεί(υ8 Άά ίπιρβΓαΙοπδ

ίηδΙβΓ, υ( ίΙΙυηι Ιιυε ίΐΐιιε 8ε εοηνεΓίεηΙεοι τΜε(, βίε εΙ ίρβα

υοβ ναηβ οίιχϋηΐϊβίΙϋΓ ; οηιηεβςυε Ιβηαςυβπι &ά ρΆηί»ίη

τίείοπαπι ίοεεηάαηΙυΓ. δείρίο , Μ φοά τοίεΐ»! ευπιαίί!*-.

εοηββευΐυβ, ηοη (ΙίΠ'ιτεικΙαηι ρη(ατί(; ηεςυε ΓεΓηςεβεεΓβ

Ιβηΐυηι ηιίΐίΐυηι 3π)θΓειυ ραββυβ εβ(. δβά, νείυΐ εο^ειη

βάΐιυε (Ιίνίηο ίη3(ίηε1α ρηίβηβ , ροβΐ ίβ(3 βίβηϊ , ϊηςιιίΐ , ίΜίεο

ρυ^ηα οβρεβδοηάβ εβί. Αε , εοΓροΓΪουδ ειΐΓβΙίβ , εηρεκ 3τηΐ3

]υ1)εΙ πιίΐίΐεδ, εΐ ΓβεΙβ εοηίπι ηοδίεβ ηεε ορίηβηΐεδ άϋεϊΐ : βςιιί-

Ιίουδ δϋαηο , ρειίοδίηϋυδ εορϋβ Ιιβεΐϊο βΐ ΜϊΓείο ΐΓ3()ίΙίδ.

XXVII. Α8(ΐΓϋΙ)3|, Μ»8ο ε( Μΐδίηίδββ, βυοίΐο ίηιηιίηεηΐβ

δείρϊοηβ, ηοη »ηιρΙίιΐ5 ιΐβί εηι δΐ3(1ίίδ ίη(εΓ υίΓΟΓυηιςιιε εβδίη

ίη(εΓ]εεΙίδ, ηιίΐίΐεδ, ρΓΐυδηιΐ3ΐη είϋο εοφΟΓ» ΓίΓηιβδδεηΙ, γι·

ρΐίηι ηοη δίηε (Γερίιΐβΐίοηε 3ε ΙϋπιυΙΙυ ίηδίπιυηΐ. Τυπ» εοη-

δβΓίο ηιοχ ε( ρεϋεδίτί ε( εςιιεδίι ί ρΓΧίίο, Γοσΐ3ηαδ βςυε<*

εβάβοι , ςιΐ3 βηΐβ , ιτΙβ υβαβ , Νυπιί<ΐ3δ , Γεεβόετε &ε ίηουτ-

83Γ6 ίιι \ίεεπι βοΐίΐοδ , ίηιρείυ ηοη ϊιιΐβπιιίδδο ρει^βςυεηδ, ει

]3εαΐ8 ρΓορΙβτ ρΓθρΐηφΐί(3(βηι ίηαΐίΐία βίβ είΒεϊεηδ, βηρεη-

τί(. ΑΙ ρεύεδ, ιιιυΐΐίΐιιόϊηβ ίηΓεποΓ, 31) ΑΓήδ ρΓεηιεοβΙαΓ,

Ιοίιιηκμιο άκπι τίεΙιιβ εεάεΐιβΐ ; ηεε άίδευιτεηΐίδ βίςηε Ιιογ-

(3η(ίδ δείρίοηϊδ νεΓίιίδ ηιοτεηβΙιΐΓ : άοηεε ϊρβε ίηιρεΓ3(0Γ,

εςηαπα ρυεΓΟ ΐΓ3(1ί(1ίΙ, 3ΓΓερ(οςυε βευΐο δοΐηδ ϊηΙεΓ υΐτβπι-

ςυβ Βείβιη ρΓοειίΓτϊΙ, 3ε νοεε βυοΙ&Ια, νεδίπ), ο Βοπιαηί,

εχεΐ3πΐ3νϋ , ρεπε1ίΐ3ηΙί δείρίοηί δυεευτηΐε. Αά οία βηίιιι

τοεεηι εΐ ςυϊ ρΓορε 38(3ΐ>3ηΙ , ίηίαεηΐβδ, εΐ ςυί ρΓοευΙ 3σε-

ηη(, 8υάίβη(β8, ηηβηΐο ίη ρεηευΐο ββββί,οηιηββ δίιηυΐ Ιιιαι

ΓετβΓβηϋα (υπι ηιείυ (Ιυείβ ίη ηοδίεπι πιβ^ηΒ νί βΐηυε υΐιιίαίιι

ίηευΓΓυηΙ. ΡϋΟΓϋηι ίηιροίαπι Αίίί ηοη ΓεΓεηΙεδ (ηβπι ριορίετ

ίηοιίίαιτι νίΓίουδ είιεβ νεδρεΓ3ηι (ΙεϋοίεοβηΙυΓ ) ρβ^βη» τε-

Γειτε οο?ρεπιηΙ. Τυπι ίη§εηδ εχί^υο δρ»(ίο βιίίΐϊ 8(Γ3§ε6.

ΙΙυηε εχίΐιιηι Ιΐ3ουίΙ δοίρίο ρυςηχ αά Οβπηοηεηι , 3ηείρί·

Ιίβ άίυ ε( ρεΓΪεηΙοβκ : ςυ3 Κοπιοηογοπι οεΐίη^εηΐϊ, ΙιοδΙίυιη

ςυίηύεείπι ηιϋϋβ, ρετίεΓηηΙ.

XXVIII. Ιηιΐε ΑΓπ>8 ]&πί οαιη ΓοδΙίηαΙίοηε δε ΓβείρίβηΙεβ

ίηδεευΐυδ εβ(, εβΓρεηάο ίηΓκδΙϊηϋοηυβ αΜεαιηςοβ 338εψιί

ρο(εΓ3(. δε<1 ςυυσι Ιοευπι ςυεπιάαιη ηαίπι,ι ιηυηίΐυηι ε(

ίίρι.ι εοιηιηεβίυςυβ 3ΐ)υηά3η(εηι οεεηρ388εη1, ηεε ηί$ί Ιοηςα

οοδίάίοηε εχρυςη3ΐ)ϋεπι , ςυί3 αΐίο ηεςοίίβ νοε3θ3η( , τείίείο

8(1 εοδ οοβίάεηιΐοδ δίίβηο, Γε1ϊηο3Πΐ ίρδε ΗΐδρΒηίβηι ρετβ-

§Γ3νϊ(, δίοϊηυβ δΐιΙι]ε('ί(. ΛΓγϊ 3 δίΐαηο οΙ)8688ί, Γη-Ιυιη

νεΓβηβ, ιι ι 03αεδ (Γ3]ίεεΓεη(, εεάεηάΌ ρ3υΐ3(ϊηι ίΐυηΐ : ηυϊ-

Ιηη 8ίΐ3ηυδ ρΓΟ νίΓίόιΐδ ίηεοηιηιοα3νί(. ϋείηϋε ΟβΓίη^ςί
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προς Σχιπίωνα. Ασδρούβαν δέ τον Άμίλχαρος, περί

τον Βόρειον ώχεανδν στρατιαν έτι συλλέγοντα , δ αδελ

φός Αννίβας έκάλει, κατα σπουδήν ές την Ίταλίαν

έσβαλεϊν. Ό δέ, ΐνα λάθοι τδν Σκιπίοινα, παρα τον

Βόρειον ώχεανον την Πυρηνην ές Γαλατάς υπερέβαι

νε , με6' ων έξενολογηχει Κελτιβηρων. Και δ μέν

Άσδρούβας δδε ές την Ίταλίαν, των Ιταλών άγνοούν-

των, ήπείγετο.

XXIX. Λεύκιος δ', άπδ 'Ρώμης έπανιών, έφραζε

τώ Σκιπίωνι, δτι αύτδν οίέν άίστει 'Ρωμαΐοι διανοούν

ται στρατηγον ές Λιβύην άποστέλλειν. Ό δέ, τοϋδε

αύτοΰ μάλιστα έπιθυμών έχ πολλού , και έλπίζων ωδε

έσεσΟαι, Λαίλιον έπί νεών πέντε προΰπεμπεν Ις Λιβύην,

προς τον δυνάστην Σύφακα, δωρεάς τε φέροντα, καΐ

τών Σχιπιώνων υπόμνησιν της ές αύτδν Σύφακα φι

λίας, χαι δέησιν 'Ρωμαίων, αν έπίωσι, συλλαμβάνειν.

Ό δέ ύπέσχετό τε ποιησειν, καί τα δώρα έλαβε καί

άντέπεμψεν έτερα. Αισθανόμενοι δέ τούτων οί Καρ

χηδόνιοι, χα\ αυτοί περί συμμαχίας έπρεσβευοντο

παρα τον Σύφακα. Καί 4 Σκιπίων, πυνθανόμενός τε,

καί μέγα ποιούμενος έπΐ Καρχηδονίοις προσλαβεϊν και

βεβαιώσασθαι Σύφακα, ί)ει προς αύτον έπί νεών δύο

συν τώ Λαιλίω.

XXX. Καί αύτώ καταγομένω, οί πρέσβεις τών

Καρχηδονίων, έτι όντες παρατώ Σύφακι, ναυσίν αΐς

εΤχον μαχραϊς έπανηγοντο, λαθόντες τον Σύφαχα· άλλ'

δ μέν, ίστίω χρώμενος, παρέπλευσεν αυτούς άδεώς,

καί χατήχθη. Ό δέ Σύφαξ έξένιζεν αμφότερους· καί

τώ Σχιπίωνι συνθέμενος ιδία χαι πίστεις παράσχων,

άπέπεμπε· χαί τους Καρχηδονίους, έφεδρεύοντας «3-

θις αύτώ , κατεΐχεν, έως έν βεβαίω της θαλάσσης γένοιτο

δ Σκιπίων. Παρα μέν δή τοσούτον η'λΟε κινδύνου Σκι

πίων, καταγόμενος τε καί πλέων. Λέγεται δ' έν Σύ-

φακος έστιώμενος συγχαταχλιθηναι τώ Άσδρούβα. ΚαΙ

αύτδν δ Άσδρούβας, περί πολλών έρόμενος, χαταπλα-

γηναι της σεμνότητος, καί προς τους φίλους ειπείν

δτι μη μόνον πολεμών ούτος δ άνήρ, άλλα χαΙ έστιώμε

νος, φοβερός εϊη.

ΧΧ.ΧΙ. Τψ δ' αύτζί χρόνιο Μάγοινί τίνες Κελτιβη'-

ρων καί Ίβηρων ετι έμισθοφόρουν, ών αί πόλεις ές

"Ρωμαίους μετετέθειντο. ΚαΙ δ Μάρχιος αύτοΐς έπιθέ-

μενος, χιλίους μεν χαί πεντακόσιους διέφθειρεν οί δέ

λοιποί διεφυγον αύτών ές τας πόλεις. Ετέρους δέ

ίπτακοσίους ίππέας καί πεζούς έξακισχιλίους, Άννωνος

αύτών ήγουμένου , συνηλασεν ές λόφον δθεν, άποροϋντες

άπάντοιν, έπρεσβεύοντο προς τον Μάρκιον περί σπον

δών. Ό δ' έκέλευεν αύτούς, "Αννιονα κα\ τούς αύτο-

μόλους έκδόντας αύτώ, τότε πρεσβεύειν. Οί μέν δή

χαΙ τον "Αννωνα στρατηγον οντά σφών συναρπάσαντες,

έτι τών λεγομένων άκροωμενον, και τούς αύτομόλους,

παρέοοσαν. Ό δέ Μάρκιος ητει καί τα αιχμάλωτα.

Ααβών δέ και ταΰτα , έκέλευεν αύτούς ταχτον άργύριον

κατενεγχεΤν ίπαντας ές τι του πεδίου χωρίον ού γαρ

άρμόζειν τα υψηλότερα τοις παρακαλοϋσιν. Καταβάν-

ηοιιι 3(1 δείρίοηεηι ΓβάίίΙ. ΙιιΙθΓΟί Λ«1μιΙ>,ι1, ΛιιιϊΙολγϊ»

ΗΙίιι*, φιϊ πγολ Ι)θΓοα1οηι ο<?ο;ιηιιπι άβίβοίυβ ιηίΐίΐιιηι Ιιηϋιιιν

γϊΙ, ηοιίβηΐε ΓηΙτε Αηηϊΐηΐε, υΐ ςυβηι ρπηιιπιι ίη ΙΙαΙϊατη

ίΓΠΐιηρβΓβΙ, ρβΓ βερΙεπιΙποιιβΙίδ 1ϊΙ*ογΪ9 οπιπι , υ( 8< ίρίοπι-πι

ΙβΙοπβΙ, ϊΙογ ΓΜίρηδ , 8υρβΓ8ΐΪ3 ΡνΓεηβΜβ ΓποηΙϊΙιιι» , ίη ΟβΙ-

ΙίαηΊ Ιπψ' ύ ευηι ΟρΙΙιΙιογογιιπι ιηεΓεεηαποηιπι ςιιβπι εοη-

ΙΓ3Χ8Γ&1 ΠΚ11Η1. ΛΙφιο Ιιοϋ ηιοιίο , ΙΙηΙίδ ίηβείεηΜΙη», ϊβ

ΙΙ,ιϋ.ιηι εοηΐεηβίΐ.

XXIX. ^3Iη Ι.ιιι ίιι^ Ηοιηη ΓβτεΓβυβ δείρίοηί ΓγαΙγϊ ηυηείβ-

νίί, εο£ίΐ8Γβ Κοηι»ηο3 άβ εο ευπι ίηρεηοίη ΛΓπ'<-;ιπι ηιίΙ-

Ιεηάο. Οοοιΐ ιριοπίαιη ]3ηιρΓΪ08ΐιι ίρβε βΐ νοίίβ εΐ βρε ρΓίΕ-

εερεΓ3(, Ι,^ Ππηι ςυΐηςυε ηανΐΐιυβ ίη ΑΓπολιιι &ά 8>ρπ3εεπι

Γερεπι (Ίΐιη (1οηί$ (ΙίπιίβίΙ, Ιπηι υΐ ευηι 3άΊηοηεΓεΙ δείρίοηυπι

3ΠΊίείϋ8Β, (ιιπι υΐ οΓαηΊΒοιιιαηοηιιη ηοπιίηε, μ ίη ΑΓήεβηι

ΐΓΓφοοΓβηΙ, βοείιιβ ΪΙ1Ϊ8 3(]]ιι(0Γηαε ΓοηΊ. ίί> ρηητ ύοηϊβ ηο-

εερίίβ, βΐϋβςυε ίητίεεηι Γεπιίββίβ, ίϋ βε Γ;ι<-Ιππιπι 3ηηυί(. Ι<1

«Μ βεηβεΓε ΟβΓίη^ίηίεηβεβ , εΐ ΐρβΐ 1ε£3ΐο8 <κ· δοείε(3ΐε 3(1

8;ρΙΐ3οεπι ηιΝοπιηΙ. Οικι τε οομηίΐ.ϊ, δείρίο, 1ι;ιικ1 ρβΓνϊ

ιικιηιεηΐί μ!ιι ΓοΓε Γ3ΐυ» , »ί 3άνεΓ8υ9 ΟϊΓΐηϋβίηίοηδββδ) ρ!ΐ3-

εοιη βοείαιτι βϊΙιϊ 3(1]ιιηχί88εΙεοηϋπη388εΙ(]υε, Αηΐΐη* <ιιιϊη-

ηυεΓβηιίουβ ίρ8β ιίιιιιι ε. ίεείίο αά ευηι εοηΐεηάϋ.

XXX. ΑρρΓορίηφΐ3ηΙί Ιειτη· , «<1 ΙίΙΙυβφΐε (εικίεηΐϊ , Οατ-

(Ιΐ3£ϊηίεη8ίηιη Ιε£8ΐί, φΐί αριι·1 δ)'ρπ30βπι ει αιιΐ, ίηιρπιιΐοηΐο

ι ομο , ηβνίΐιυβ φι»* ΙιβηεοβηΙ Ιοηςίβ, ΙιοβΙίΙϋεΓ Οΰευπεηιηΐ :

ββ(1 δείρίο, ςαοϋ νείο υΙεΓβΙηι·, εεΙβΓΪΙεΓ 803 ρΓΚίΐΓνεεΙϋϊ,

ΙαΙο ίη ροιίηπι βρραΐίΐ. υίΓΟίηυβ δνρ1ΐ3χ 8(1 ΙιοβρΚίυιη

ίητϊιανίΐ, μί) ( Ι,ιηι ευηι δείρίοηβ Γ<τ><1 »ι& ίιιηχίΙ, Γκίβφιο (1«ΐη

3ΐΐ5 βε άίοιίβίΐ : (Ί ύεηυο 8(ηιεη1β3 ίΙΙί ίηβίόίββ (βηϋβρεΓ (_'.ιγ-

1 1 ϋΐμί ι ιίρηδοϋ ιι ρικί 8ε τείίηυίΐ , «1 ιι ηι ΙβηΙυπι πωτϊβ η3νί^3888( ,

υΐ οχΙγλ ρεηεηΐυπι εββεΐ. Ηοε (ΙίβΓΓίπιεη δείρίο , εΐ ςυιιιη

βρρεΙΙεΓεΙ, 3(1ϋΙ, εΐ ευηι ΓειΙίΓεΙ. Ριιηιη 88( 8ΐι1επι , δείρίο-

ηεπι ίη Γομίο ερηίο εοόεηι 1εε(ο ηυο Λ μΙπιΙκιΙ βεευοηίββε ;

ΑΜίπιΙιαΙοηκιπο, πιηΙΙί* (1ε Γεϋιΐ8 ίΙΙιιιιι ρεΓεοηΙ&ηΙεπι , «ιό-

νϊΐ3(εηι ε]υ8 ;κ1 ηιί γλΙ πηι , βε ίηΙεΓ 3πιίεθ8 άίχΐΒβε, Ηυ]υ3ηΐ0(1ί

ν ί μι ιη ηοη (8η1υιη ίη 1κ·Ι Ιο , 88(1 εΐίαηι ϊη εοηνϊνίο 8888 ΙΌγ-

ηιίιίαίιίΐεηι.

XXXI. ΡεΓ Μεπι Ιεπιρυβ 0β11ί1)βΓ0Γυηι βΙίοΓηηιςϋε Ηί·

δραηοΓαηι π)3ηηηι, ςυί, ςυ3πΐ(]η3ηι είνίΐ3ΐε8 οοηπη &ά Κο-

ηΐ8ηο3 όεΓεε«Γ3ηΙ, βηΐ) Μ3§οηε 3άΊιυε β(ίρεη(1Ϊ8 ΓαείοΙ.ΐ3ΐι( ,

βάοΗηδ ΜαΓεϊηβ, πιίΗβ ηυίη^εηίοβ εοΓυπι ίηΙειΓοπΙ, Γβ1ϊ>]ΐιΪ8

ρβτ ορρίά» Γη^3 ^Ϊ8ρεΓ8Ϊ9. Ιιΐ' ΐιι 81Ϊ03 ϋορϋημοη [»5 εςιιί(ε8,

ρειϋΐοΛ 8εχίε8 ηιίΙΙε, φΐοβ Αηηο άιιεείιβΐ, ίη (ηιηυΐυαι (ΐυεηι-

(1»ηι εοηιρυΐ8θ8 , εο ίηορίθε 3(1ο§ίΙ , υΐ 1ε§3(08 (Ιο ρβεε ηιίΐ-

Ιοιοηΐ. Οιιοβ ιιΐιί ΜβΓείυβ ]η8βί( Αηηοηεηι βε (Γ3η8Γυ@3β

8ί 1)ί I π»! ογο, &ε 1 ιι ίη Νοπιπι (Ιο ρβεβ 3§εΓ8, οχίοιιιρίο ίΙΙί

εοηιρΓεΙιεηβιιπι Αηηοηεηι , ηχε ίρ83 αικίίοιιίειιι , εΐ ΙηηςΓυ-

({38 οηιοεβ (1ο(1ί(1οπιη1. Ταπί νιτο Μ;ΐΓοίιΐ3 ε8ρΙίνο8 ϊΙΜβηι

ροβείί : ςηίουβ ε( ίρβϊβ βεεβρίίβ , 6<3ϊοϊΙ ρογγο , π ι ρηο ι.ιιη β(

εοηβΐίΐυΐβπι ροειιηίηηι ίη Ιοευηι ρίβηυπι 88 εβηιρεβίΓεπι άε-

Γ8Γ3ΠΙ : ηοη εηίηι ΗίρρΗεΙίΜΜ ΓοηνβηίΓε 1ο«8 είΐίΐβ. 1)1)ί ίη



46 ΑΡΡΙΑΝΙ IΙΒΕΚ VI,

των δέ ές τδ πεδίον, ε$ιη· "Αξια μέν θανάτου δεδράχατε,

οΐ, τας πατρίδας έχοντες υφ' ήμϊν, εΐλεσθε μετα των

έχθρων έπ' αΐτας στρατεύειν δίδωμι δ' υμΐν, τα δπλα

χαταθεϊσιν, άπαθέσιν άπιέναι. Αγανακτησάντοιν δ'

ευθύς δμοϋ πάντων, κα'ι άνακραγόντων, ούχ άποθησε-

σθαι τα δπλα· μάχη γίγνεται καρτερά. Και τδ μέν

ήμισυ υων Κελτιβήρων, πολλά δρασάντοιν, κατεχόπη·

τδ δ' ήμισυ πρδς Μάγωνα διεσώθη. Ό δ' άρτι μέν

2ς τδ στρατόπεδον τδ "Αννωνος κατεπεπλεύκει ναυσΑν

έξήκοντα μακραϊς· μαθών δέ την "Αννωνος συμφορ&ν,

ές Γάδειρα διέπλει, καί λιμφ κακοπαΟών περιεσχόπει

τδ μέλλον.

XXXII. Κα\ Μάγων μέν ίπ\ άργίας ήν. Σιλα-

νδς δ' άπέσταλτο μέν ΰπδ του Σχιπι'ιυνος, Καστακα

πόλιν προσαγαγέσθαι. Πολεμιχως δ' αύτω των Καστα-

χαίων εχόντων, παρεστρατοπέδευε, καΐ τοϋτο έμήνυε

τω Σκιπίωνι. Ό δέ, προσπέμψας τινα παρασκευήν

πολιορκίας, εΐπετο- καΐ παροδεύοιν ένέβαλλεν ές Ίλυρ-

γίαν πάλιν. *Η 'Ρωμαίων μέν ^ν φίλη κατα τον πρό-

τερον Σκιπίωνα, άναιρεθέντος δ' έκείνου, κρύφα μετε-

τέθειτο, καΐ στρατι&ν ΰποδεξαμένη 'Ρωμαίων, ώς έτι

φίλη, Καρχηδονίοις έκδεδώκει, ων χάριν δ Σκιπίων,

συν δργη τέσσαρσιν ωραις έξεΐλεν αυτήν τρωθεις μέν

τον αυχένα, της δέ μάχης ουκ άνασχων, έως Ικράτη-

σεν. Κά\ ή στρατιά δι' αύτδν, ούδενδς έπιχελεύσαν-

τος, ΰπεριδοΰσα της άρπαγης, ίκτεινον δμαλως και

παιδία καΐ γυναίκας, μέχρι καΐ την πόλιν αύτοΐς έπι-

κατέσχαψαν. Αφικόμενος δ' ές την Κάστακα δ Σκι

πίων, τον μέν στρατδν ές τρία διεϊλε, καΐ την πόλιν

έφρούρει· μάχης δέ ούκ ή*ρχε, διδούς έτι τοϊς Καστα-

καίοις μεταγνωναι. ΚαΙ γαρ ήκουεν αυτούς ούτω φρο-

νεΐν. Οί δέ τοις φρουροϋσι σ^ας έμποοων ουσιν έπι-

Οέμενοι, χαΐ χρατήσαντες , έ"νεχε(ρισαν την πόλιν τω

Σκιπίιυνι. ΚαΙ τοϊσδε μέν φρουραν δ Σχιπίιον επέ

στησε, χα\ τήν πόλιν έπέτρεψεν ένι των Κασταχαίων

έπι δόξης δντι άγαθης· αύτδς δ' ές Καρχηδόνα άνεζεύ-

γνυε, Σιλανδν καΐ Μάρκιον περιπέμψας έπι τον πορθ-

μδν, δηοϋν ίσα δύναιντο.

XXXIII. Άσταπα δ' η\ πόλις, Καρχηδονίοις άει

διεμμείνασα δμαλώς· οί τότε τοΰ Μαρκίου σφαςπερικαθη-

μένου, συγγιγνώσκοντες ίτι 'Ρωμαΐοι λαβόντες αύτούς

άνδραποδιοϋνται , την περιουσίαν σφίον ές τήν άγοραν

συνη'νεγκαν καΐ ξύλα περιθέντες αύτη, τα τέκνα και

τα γύναια έπέβησαν έπ\ την δλην. Πεντήκοντα δέ

σφων ώρκισαν τους αρίστους , ίταν ή πόλις άλίσκηται ,

τα γύναια κα\ τους παϊδας άνελεϊν, καΐ τδ πυρ δψαι ,

και έαυτους έπικατασφάξαι. Οί μέν δή, μάρτυρας

τώνδε ποιησάμενοι τους θεούς , Ιξέδραμον έπι τον Μάρ

κιον, ούχ υφορώμενον ούδέν · δθεν αύτοϋ τοΰς ψιλούς και

τους Ιππέας έτρέψαντο. Όπλισαμένης δέ της φάλαγ-

γος, τα μέν των Άσταπαίων ήν άριστα, Ιξ άπογνώ-

σευις μαχομένων 'Ροιμαίοι δ' δ'αως Ικράτουν αύτών

δια τδ πλήθος· ού γαρ δή τη γε άρετη χείρους ή'σαν

οί ΆσταπαΤοι. Πεσόντων δέ απάντων , οί πεντήκοντα

ε&ΐΐίρυπ άοδεεηάίδβεηΐ , ΜοΓίεηι, ίηςιιίι, ΓβεΙίδ νεδίηβ

εοηιηιεηΐί εδίίβ, ςηί, ςυυηι ρδίτίίβ νεδίι» ηο&ίβ ρβΓεβηΙ,

ηοδίίηυβ ]υηεϋ οοηΐτα εβ9 αππα ΓβΓΓβ δυδίίηιιίίΐίβ. δε4 ηί·

(ιιΊοΓπίηαί τοΙ>ί3 ρεπηίΙΙο, άβρο&ϊΐϊβ απηίδ, ίηιριιηβ &5ΪΓβ.

Οβ1Ιί1)βΓΪ §Γ3τίΐ6Γ εοπιπιοΐί , οιηηεβ υηα νοεε εοηείβηΐίΐηΐ ,

ατηι» 8ε ηοη <1('ρο8ίΙϋΓ05. Ηίηε αΐτοχ ρΓηκΙίιισι εοηδβπΐιιτ;

ςυο ρβτβ ηοη ίηιιΐΐ» ε<Β83 εβ(, ρατβ ίηεο1υηιί8 Άά Μβ^οηεηι

βΤΜίΙ; (]υί ρηιΐο αηΐε ;ι<1 αβίη Ληηοηί: ειιπι κχιρηίΑ

Ιΐ3νί1>υ8 1οη§Ϊ8 βάνεηεΓίΙ , κεά 3ϋ3ίΐΛ ε)υ8 εΐβάβ Οαάεβ Ιτ»-

]βε«Γ3ΐ : υ!)ί οϋοβαβ ίη ηια^ηΐ ίηορία βχίΐυηι ΓβΓαπι εχβρβ-

ε(3ΐ>3ΐ.

ΧΧΧΠ. ϋαηι Μϋ£θ βΐάίϋυβ ςυίεΐυηι βε ΙεηεΙ , δΐΐΐηηβ α

δείρίοηε 3(1 ΟϋΙβοβπι υΓίΜη , οί εαπι ΚοαηΐΗβ ιϋΐίοηί βηΙ>-

ίίεβΓεΙ, ηιίββϋδ, υ!>ί εαπι &ά Γε8ί8ΐεη<1υιη ρ3Γ3ΐ3ΐπ ΓβρβπΙ,

οοβίάεΓε ϊοΒίίΙαϊΙ , βυηπιςαε εοηβίϋυηι δείρίοηί βίςηϊβαιτϊΐ.

δείρίο, ρΓιτεηιίίδίβ 3(3 οΐΐδίάίοηβπι ϊΐίςυοΐ πηεηϊηίβ, ίαίχε-

φΐβΐΜίατ. Ββά ίη ΗϊαβΓβ Ιΐατ^ίιη ορρυ^ηατε 8(β(υϊ( ; φ>Λ

υΓΐ)8 άαιη δηρεηοΓ δεϊρίο τίτεΓεΙ, βοεϊ» ΓαεΓβΙ Κοηαηοπιηι ;

88(1 Ηΐο ρεΓειηΙο, ρεΓίυςϊεηΙεβ 8ε εχ εβ ε1β(1ε Κοιωηοδ,

ςααηι (εεα Ιηηι ςποςοε απιίεβ) εχεερί8&εΙ, εο8»1εηι Ο'λγΙΙι.ί-

ξίηίεηβίουβ ρΓΟιΙίώΙ. (}υ3Πΐ ρεΓΓκΙίαιη ιιΙΙυΓΟδ δείρίο, ορίΐ-

ΙυοΓ ηθΓΪ8 εβηι 8ϋΙ)νειΐίΙ : εΐ ςυϊπιτίδ ίη εεΓνίεε νηΐηυβ

3εεερί88ε(, ηοη (3πιεη ρυ^ηβπι ΓεηιίβίΙ, ςηοβά οργΙλ νίε(οπ3

βρραηιίΙ . Μί1ί(ε8 , ηειηίηε ηοΓ(3ηΙβ , ρτχάχ άίτερϋοηίδςυε

ίηιηιεπΐ0Γβ8 («Λεο τιι1ηεΓ3Γ3( βηίηιοδ νιιΐηιις ίηιρρΓ,Ίίοπδ) ηεε

δεχυί ηεε δείαΐί ρερεΓεεπιηΙ , ηεε ρπαδ άεβίενϋΐ ιγ3, ςοβπι

ϋΓΐ)8 δοΐο εδ( 8Β(]ΐΐ3(3. νεηΐϋηι ίη(1ε 3ά 038ΐ3εεηι ; εορϋδο^ιε

ΐΓΪρατΙίΙο άίνίδίδ,ιΐΓΐ)επι δείρίο ο!)δί<1εθ3ΐ : 3ΐ> ορρυ§η3(ίοηε

Ι3ηιεη εΐ ριι^ηβ βοβίίηεοβΐ ΙβηΙίδρεΓ, άατη ορρίάΆηϊ» τεδί-

ρίδεεηϋ βραΐίαπι εοηεε(1εΓεΙ , ςυοβ βυάίεηβΐ 83 (1ε Γβ }χα

εοηδίϋ» ίηΐίτ δε 3£ίΐ388β. Νεε ηαυΚο ροδί ίρβί, εβ;δθ, ηαοθ

ίηΐΓβ υΓΟβπι 8ΓβΙ βυίδςυε εοηδίΐίίδ ο!)δ(3ΐ>3(, ρΓ338ίάίο, 5εί-

ρίοηί δε ΐΓ3ύί(1επιη(. ΙηιροβίΙο ηονο ριιρβίΟίο, πΐ3η(ΐ3(3ςυβ

ητΙ>ίδ εϋΓβ υηί εχ είνίουβ, ίηίερίβ ί&νακ νίπ>, ΟβΓίΙιβρίηρηι

δείρίο Γθ8Γβ<ϋΙυΓ, άίπιίβδίβ α<3 ΓΓεΙυπι αβφΐβ δίίβηο εΙ Μϊγγιο ,

υ( ο,υϊηι 1α(ϊ98ίηιβ ροβδεηΐ οηιηία (ΙίΓερΙίοηίουδ τ38(3ΓεηΙ.

XXXIII. ΕΓ31 βυΐεηι ΑδΙβρβ ορρίάιιηι, ΟίΐΓΐΙιαβίηίεηδίιιιη

δεηιρεΓ ρβΓίίβ : ηο]υδ ίηεοΐοε 3 Μβιχίο ο1)8εδδί, δβΐίδςηε

ρΓχνίάεηΙεβ, 8ί εχριι§ιΐ3ΓεηΙυΓ 3 Κοηιαηίβ, βί1)ί εχίτεηιαπι

ίηιρεηάεΓε δεηίΐαΐεπι, ρΓβΙίοδίβδίπΐΒ Γεπιηι ίπϊπαηι ίη Γοπιγπ

εοη^βηιηΐ, εΐ Ιίβηβ είη» εοη8(πιηη( : βπρβΓ ευηι ευηιιΐυιη

ΗΙ)εΓ08 εοηϊιι^εδφΐε δίβΐυυηΐ. Οείηάε ο;ιιίηαυ<ΐ£ίηΐ3 βχ δββε

ΓοΓίίδδίαιίδ τίπδ, ]0Γ8]ϋΓ3η(1ο 3(1»ε1ίβ, ρητοίρίιιηΐ , ςυπαι ίη

εο Γβηι 8886 τΜβΓβηΙ, υΐ υΓΐ>8 εβρεΓεΙιΐΓ, ηιυΙίεΓευΙββ Ιίηε-

ΓΟδςαβ Γειτο ηεεβΓβηΙ , ηιοχςιιβ δυεεεηδο ί§ηε δείρβοδ ρο-

δίΓεηιο ]ιι^αΐ3Γβη(. Ιηοΐ, (Ιεοδ δΐιρεΓ ββ τε εοηΐεδίβΐί, βοΙνεΓ-

βηβ ΜβΓείυηι βτυηιρυηΐ, ηίήϋ ε]υδ τεί βιΐϋρίοΛηΙεηι. Οιιαπ;

Ιβνίδ 3τηΐ3[υΓ3 βηιιί1ε$(]υε Γβείΐβ ρυΐβί : 8β(1 ιι1)ί 3τηΐ3ΐ3 Ιβρο

αίΐνεηίΐ, ΓοΓίίδδίηιβ ηιιίιίρηι ΑϊΐΗρεηδββ, ιιΐ ίη Γ8Γηηι οηιηϊυπι

(ΙεβρεΓβΙίοηβ , αΊηιίεαοβηΙ ; βεύ (|πίΗιΐ5 νΪΓΐυΙβ ηοη 8Γ3ηΙ ίη-

ΓεποΓεβ, ιηιιΐΐίίικίίηε 3ο ίίβ τίηεε1»η[ιΐΓ. Οηιηί1>ιΐ8 ίη ριι^ηβ

ε«;δΐ9 , ηιιίηςυβςίηΐβ ίΙΙί ίη ηιΊ)6 Γεηιίη38 εΐ ρυεη>δ Ιπιείίΐβ.
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τας γυναίκας χαΐ παιδία κατάσφαζαν, και το πυρ

έγείράντες, ίαυτους έπέρ^ιψαν, άκερδη τοϊς' πολεμίοις

την νίκην έργασάμενοι. Ό δέ Μάρκιος, την άρετήν

τών Άσταπαίων καταπλαγεις, ούκ ένύβρισεν ές τα οι

κόπεδα αύτών.

XXXIV. Μετα δέ τοϋθ' δ μεν Σκιπίων ίς άδρ\υ-

στίαν ένέπεσεν, κα\ δ Μάρκιος αύτιί> διώκει το στρατό-

πεδον. "Οσοι δέ τών στρατιωτών ΰπ' ασωτίας άναλώ-

χεσαν τα πεπορισμένα, ήγούμενοι, τών μέν πόνων

ούδέν άξιον εδρησθαι, παρα τδ μηδέν ίχειν, σφετερίζε-

σθαι δ' αύτων τλ έργα και τήν δόξαν Σκιπίωνα, άφί-

σταντο άπδ του Μαρκίου , καί έφ' ίαυτών έστρατοπέ-

δευον εκ τε τών φρουρίων αυτοί; πολλοί συνέτρενον.

ΚαΙ παρίι Μάγωνός τίνες άργΰριον φε'ροντες , έπειδον

αυτούς ές τον Μάγωνα μεταθέσθαι. Οί δέ τδ μέν

άργύριον ελαβον, στρατηγούς δ' άπδ σφών Ιλο'μενοι και

ταξιάρχους, καί τάλλα διακοσμηθέντες , έφ' έαυτών

ετάσσοντο, καΐ συνώμνυον άλληλοις. ΠυΟόμενος δ' δ

Σκιπίων έπέστελλεν έν μέρει μέν τοις άφεστηκόσιν, δτι

δι4 την νόσον αΰτους ούκ άμείψαιτό πω- εν μέρει δέ τοις

άλλοις, ίνα μεταπείθωσιν αύτους πλανωμένους· κοινή δ'

δπασιν Ιπιστολήν άλλην, ως ήδη συνηλλαγμένοις, οτι

αύτους αύτίκα άμείψεται· χα\ έκέλευεν εύθυς ηκειν

επί σΐτον Ις Καρχηδόνα.

XXXV. Άναγιγνωσκομένων δέ τούτων, οί μέν υπιό-

πτευον, οί δέ πιστεύειν ήξίουν καΐ συνετίΟεντο, και

πάντες ώδευον ές την Καρχηδόνα δμοϋ. Προσιόντων

δ· αύτών, δ Σκιπίων προσέταξε τοις συνοϋσίν οί βου-

λευταϊς, έκαστον τών έξάρχων τινά της στάσεως προσ-

εταιρίσασθαι προσιόντα, και, ως άπ' εύνοίας διορθοϋντα,

ΰποδέξασθαί τε κα\ δησαι λαθόντα. Προσέταξε "δέ

κα\ τοις χιλιάρχοις , τους πιστοτάτους έκαστον άφανώς

άμα ίω ξιφήρεις έχειν, καί τα εύκαιρα της έκκλησίας

εκ διαστημάτων καταλαβόντας , ήν τις Ιπανίστηται ,

καταχεντεϊν καί χαταχαίνειν αύτίκα άνευ παραγγέλ

ματος. Αύτδς δ' άρτι φαινομένης ήμέρας έπι τδ

βημα Ιχομίζετο, καί τους κήρυκας ες έκκλησίαν έπο-

τρύνειν περιέπεμπεν. Οί δέ, αίφνιδίου μέν αύτοΐς τοΰ

κηρύγματος γενομένου, αίδούμενοι δέ έτι νοσοϋντα τον

στρατηγδν σφών παρακρατεΐν, καί νομίζοντες έπ\ τας

άμοιβας καλεϊσθαι, συνέΟεον δμοΰ πάντοθεν οί μέν,

άζωστοι τδ: ξίφη· οί δέ, καί έν χιτώσι μόνοις, ού φθά-

σαντες ούδέ την έσθητα πασαν έπιθέσθαι.

XXXVI. Σχιπίων δέ, φρουραν έχων άμφ' αύτδν

άφανη , πρώτα μέν αύτοΐς έπεμέμφετο τών γεγονότων

εΤτ* έφη, την αιτίαν άναθησειν μόνοις τοις άρξασιν

ους έγώ κολάσω δι' υμών. Και, λέγοιν έτι, προσέταξε

τοις υπηρέταις διαστησαι τδ πλήθος. Οί μέν δή διί-

στανον οί δέ βουλευταί τοΰς αίτίους παρηγον ές τδ μέ

σον. Άναβοησάντων δέ αύτών, καΐ τους συστρατιώτας

"βοηθησαι σφίσι παρακαλούντων, τους Ιπιφθεγγομένους

εϋΟΰς έκτεινον οί χιλίαρχοι. Κα\ τδ μέν πλήθος,

έπειδή την έκκλησίαν φρουρουμένην εΤδεν, έφ' ήσυχίας

ην σκυθρωπού. Ό δέ Σκιπίων, τους ε!ς τδ μέσον

1»ιιΙ : (Ιοπιυηα βυεεεηβο γο^ο, 5€&β 6ο<1βΓη ίηίβα τηη! , η μ 1 1 ι

νίι-Ιοπ.ι- Γι ικ I υ νί<Μοπ1)ϋ8 Γείίείο. Μ3Γείυ8, ΛδΙαρβιιβίαιη

νΪΓΐηΙβΠ) ,ιιΐιιιίιαίιι·., αϊ) ΟΜίίΠαοηιηι εχείώο 3ΐ)8ΐίηεΓβ ιηί-

ΙΜβ·)ΜΐΗ·

XXXIV. ΡοβΙ Ιιββο δείρίο ϊη ηιι.ιΐιιιηι ίηείάΊΐ , εορϋβψιβ

ρηεβταΐ Μ3Γείϋ8. Τπηι πιίΐίΐββ, ςυοίςυοΐ Ιυχυ ρβευϋυπι

ρΓοίϋόβΓϊΐιΙ (γ31ϊ , ςυία ηίΐιϋ Ιια1>βΙιαηΙ , ηαΙΙ&αι βΐυί ΙαΙιοπιηι

ηιοη <·ι1ι·ιη τ(άΛ\, $εά εΐ ΓηιεΙαηα ε( Ιαικίπη π'πιιη ξεβίαιιιιη

3 δείρίοηε ΐοΙεΓεερΙβιη ε»9ε) λ Μαη'ίο ρΐΌραΙ&ηι (1ε$εί$εεη-

(β8, ββοΓβίιη ε&β(Γ3 ροηβΙ»ιι( ; εΐ »ά βοβ εχ ρΓχβίάϊίβ ιηυΐΐί

εοηΠυεΙιβηι. Ι&νη ε( α Μα&οηε νεηεΓβ ηοηηιιΐΐί ευηι ρεευ-

ηϊί8, ςυϊ ίκΐ (ΙεΓεεΙίοηεαι βοΙΙίείΙβΓεηΙ. ΐι.ιφιο ρβευηϋ$

3εεερ(ί8, ηονοβ εχ βεβε ϋυεεβ εβηΐυηοηεβςυε εη·»ηιιιΐ , βε

εβίεπβ Γε1>υ8 ργο ΙίΙιίιΙίηε εοη8(ί(α(Ϊ8, ϊρβϊιηβΐ βε ίη-ΐπΐι ΐιαιιΐ ,

ϊηΙΐΊ' βε<]υβ εοη]υΓ3ΐ>3η(. Οιι.μΙ υ 1 >ϊ ΓββείτΚ δεϊρίο , 1ί(βΓ3β

υη38 8ερ3Γ3ΐΙπι ;κΙ εοβ ςυί άεΓβε€Γ3ΐι( ιηίΐΐίΐ , 86 ηιοι ίιο ρΓχ-

ρειίίΐιιιη, ικιικίιιιιι 608 ρο(υί88β ΓεηΐϋηβΓ3η : 3ΐ(βΓ&8 3ΐϋ8,

3ά ηυοβ ι ηαΐ ί εοη(3βίο ηοη ρβΓνεηεΓ3( , η ι ίη83ηίεη(68 γ οι η -

ιυίΐίΐοηεδ ϊη νίαηι Γβτοε3Γεη(. Ταηιίεηι »<1 οπιηββ 8ίπιυΙ ,

|;ιηιιυ;ιηι Γ6εοηεί1ί3(θ3 , ΛοπΙιίΙ , 86 ρπ>ρ6(1ίεηι μιαίίιιιτι 6X80-

ΙυΙυΓυιη : βάϊεϊΐςαβ , υΐ βΛ βϋρειιάίαιη βεείρίευιΐυιη 03Γΐ1ΐ3-

ξίηεαι εοανεηίΓβηΙ.

XXXV. Ηίε άιιιη πτί ΙαηΙιΐΓ ερϊβίοΐχ , ΓυεΓε ςοί β»8 8υ$ρε-

ε(3β ΙιβίΜΓεηΙ; βΐϋ, ςυί Γιϋεπι 1ΐ3ΐ>εο(ΐ3ΐη εεη86Γεη(. Οβηιυηι

ίηΙεΓ βε ρ&ε(ί 8αη(, υΐ πιόνι : μ βϊπιιιΐ ϋαΓίΙια^ίηεηι ΪΓβιιΙ.

Ιη(6Γ63 δείρίο ίΐ8 , ςιιοβ 8εευπι ΙιβΙηιίΙ , 8εη3(0ΓίΙ>υ8 ηΐ3ΐΐ(ΐ3ΐ ,

ιιΐ 3άνεηίεη(επ> υηυιηςαεηιςιιε εχ 3υε(0ΓίΙ>υ8 86<]ί(ίοηΪ8 3(1

8β 3(1]υη@6Γεη( , <Ί απιίεβ ρΐ3εί(1εηυ6 3(1ιηοοί(θ8, εΐ ίιι Ιιο-

βρίΐίαηι ϊηνίΐ3(03, εΐβιη νίηείΓεηι. ΕώείΙ εΐίβηι ΙηϋυιιΙβ,

υ( Γΐ(1ί88ίπιο8 ςυο8(|υβ βυΟΓαηι ιηίΐίΐιιηι 5υ1> Ιυεβιη £ΐ3(ϋί3

βεείοείοβ Ιιαΐ)·· πί ι 1 , 1οεΐ8ηυβ ιόιοπιι η I ίοι ϋ> ιι > ίη εοηείοηε ρβΓ

ίη(6Γν3ΐΐ3 οεευρ3(ί8 , 8ί ςαί8 (υηιιιΐΐιιπίΐ εχείΐαββεΐ , ε νε^Ιί^ίο

εοηΓο<1βΓεηΙ ΐΓυεί(ΐ8Γεο((]ΐιε ΙκιυΊ βχ3ρβε(3(ο 8Ϊ§οο. Νοη

ιηπΙΙο ροβΐ Ιαείβ εχοιίυηι ίρίε ίιηρβτ3(0Γ 3(1 Ιπ1ηιιι;ιΙ άεΓβΓ·

Ιογ; ρΓχεοηβ8ςιιβ ϊιι.-μ ιηί1ί(68 3(1 εοαείυηεπι εί(3ΐίιιι εοη-

τοε3Γ6. 111ϊ ΓερεηΙίηο ρΓ3χχ>ηίο εί(3(ί, ηαυιη ρυύεΓβΙ

ίοιρεηιΙοΓειη οοοάυπι ρΐβοε εοηΑηηβϋβ τίΓΐύυ» ιΐίυΐίιιβ

ΓβπιοΓβΐΊ , εοςιιε π>3)ζϊ8 , ςαοχΐ 3(1 αεπρίΐ'ΐκΐη ρηι-ηιί,ι ι ϊι,ιπ

86 εΓεϋε1>3ηΙ , οπιηββ ιιικίίιρκ' < οικιπίοιί: , ρ3Γ8 βϊηβ μΙ.ιι 1ϋ- ,

3ΐίί 8θ1ΐ8 (υηίείβ , ρπε ΙββΐϊηβΙίοηβ ηε τβ8(ί1υ ςαϊύβαι ίο(β§ΐΌ

ίαάαΐί.

XXXVI. δείρίο , ΙβΙεηΙί 8ϋρ3ΐυβ ρΓοεβίιΙίο, ρΓΪηεϊρίο ςιιί-

ιΙγιιι Γ3είηα8 εοΓυηι «Γ3νίΙεΓ βεειιββνίΐ. δεά Ιβηιεη , ίηηαίΙ,

ρβηεβ 8ο1ο8 3υε(0Γε8 ευΐρβ εοη8ΐ8(3ΐ : ίη ηηίουβ ρυηίεηάίβ

νΐ·8ΐΓ3 ϋΙβΓ 0ρ6Γ3. Η868 Τ1Χ ΛΐΧΐΤΆΐ, ιριιιιη , ΛΪΓβΠίρΐΛ ρβΓ

ΙίεΙΟΓββ εχ ίρβίυδ ηΐίΐκίαίο Ιατί)Ά, βεάίΐίοηίβ ρπαείρεβ 3 βε-

ηβΙΟΓΪουβ ίη ιηειϋιιηι ρΐΌΐκηυηΙιΐΓ. ιιί υ6ί εχεΐ3πΐ3η( , 3ε

εοηιπιίΐίΐοηυπι ορειη ίηαρ1οΓ3ηΙ , ηυκαπιςηβ 3(1 εοΓυπι νυ·

εεπι ,'ΐιΐπιιιι ηπιπι! ι,ιιιΐ , βχίεαιρίο α Ιηοηηί8 ηεε303η1υΓ. Β <·■

\ίφΐΛ ΙιιιΙι.ί , υ( 3τπιί3 οΙ)8ερ(3Π) υηύίηηε εοηείοηεπι νίάίΐ,

ΐΓίβΙί 8ΪΙβη(ίο ο1»ΙθΓριιίΙ. ΡΓοΟαοΙοβ ίη ιικΜίυιη δείρίο νίτ.
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παραχθέντας αίκισάμενος , καί μάλλον αύτών τους εκ-

βοησαντας, έκίλευσε τους αύχένας απάντων ές τουδαφος

παττάλοις προσδεθέντας άποτμηθηναι, καΐ τοις άλλοις

άμνηστίαν έκι^ρυξε διδόναι. Ώδε μεν το στρατόπε-

δον καθίστατο τω Σκιπίωνι.

XXXVII. Ίνδίβιλις δέ, των συνθεμένων τις αύτώ

δυναστών, στασιαζούσης έτι της Ρωμαϊκής στρατιάς,

κατέδραμε τι της υπο τω Σκιπίωνι γης. Και αύτώ

τοϋ Σκιπίωνος έπελάσαντος, υπέστη μεν τον αγώνα

γενναίυις, καΐ χίλιους καΐ διακόσιους "Ρωμαίων διέ-

φθειρεν άπολομένων δ' αΰτω δισμυρίων, έδεϊτοπροσπέμ-

ψας. Και δ Σκιπίων αύτδν χρημασι ζημιώσας, συν-

ηλλάσσετο. Λαθών δέ καΐ Μασσανάσσης Άσδρούβαν,

έπέρασε τον πορθμόν καί φιλίαν τω Σκιπίωνι συνθε

μένος, ώμοσε συμμαχήσειν, αν ές Αιβύην στρατεΰη.

Έπραξε δέ τοΰτο άνήρ ές πάντα βέβαιος, δια τοιάνδε

αΐτίαν Άσδροΰβου, τοΰ το'τε οί συνόντος στρατηγού,

θυγάτηρ ές γάμον έγγεγύητο Μασσανάσση· Σύφακα δ'

άρα τον δυνάστην έροις έκνιζε της παιδός· κα\ οί Καρ

χηδόνιοι μέγα ποιούμενοι, Σύφακα έπ\ 'Ρωμαίους

προσλαβεΐν, έδωκαν αύτφ τήν παϊδα, ουδέν τοϋ Άσδροΰ

βου πυθόμενοι. Κα\ τώνδε πραχθέντων, δ μέν Άσδρού-

βας αύτα έπέκρυπτε τον Μασσανάσσην αϊδούμενος- δ

δέ, αίσθόμενος, συνέθετο τω Σκιπίωνι. Μάγων δέ δ

ναύαρχος, άπογνους 8πδ τών παρόντων τα έν Ιβηρία ,

πλεΰσας ές Λίγυας καί Κελτους, έξενολόγει. Και δ

μέν περί ταϋτα ^ν. Κα\ τα Γάδειρα έκλειφθέντα υπδ

τοϋ Μάγωνος οί 'Ρωμαϊοι παρέλαβον.

XXXVIII. Στρατηγούς δέ Ιβηρίας έτησίους ές τα

έθνη τα είλημμένα έπεμπον, άπδ τοϋδε άρξάμενοι, μι

κρόν προς της τετάρτης κα\ τεσσαρακοστής καΐ έκατο-

στης δλυμπιάδος, άρμοστας ή έπιστάτας αύτοϊς της

ειρήνης έσομένους. Κα\ αδτοΐς δ Σκιπίων δλίγην στρα-

τιαν, ως έπ\ είρηνη , καταλιπών, συνωκισε τους τραυ

ματίας ές πόλιν, ήν άπδ της Ιταλίας Ίταλιχην έκάλεσε-

και πατρίς έστι Τραϊανοϋ τε και Άδριανοϋ, τών 3στε-

ρον 'Ρωμαίοις άρζάντων τήν αύτοκράτορα άρ^ην. Αύτδς

δέ ές 'Ριόμην έπι στο'λου πολλοϋ διέπλει, λαμπρώς τε

κεκοσμημένου , καί καταγέμοντος αίχμαλιότων δμοϋ καΐ

χρημάτων καΐ δπλι>)ν κα\ λαφύρων ποικίλοι. Και ή

πόλις αύτδν έπιφανώς έξεδέχετο, μετα δόξης άοιδίμου

τε χαΐ παραλόγου, διά τε νεότητα κα\ ταχυεργίαν και

μέγεθος εύπραξίας. Οίτε φθονοϋντες αύτώ τήν πάλαι

χουφολογίαν ώμολόγουν ές έργον άποβήναι. ΚαΙ Σχι-

πίων μέν, θαυμαζόμενος , έθριάμβευεν. Ίνδίβιλις δέ,

οϊ/ομένου τοϋ Σκιπίιονος, αύθις άφίστατο. Κα\ αύτδν

οί στρατηγοί της Ιβηρίας, τον στρατδν άγει'ραντες δσος

αύτοΐς ην περι τα φρούρια , και δύναμιν άλλην άπδ τών

υπηκόων συναγαγόντες , έκτειναν. Τοΰς δ' αιτίους της

άποστάσεως ές κρίσιν παραγαγόντες, θανάτω μετηλθον,

καΐ τα ίντα αύτοΤς έδημευσαν. Τά τε έθνη τα συνα-

ράμινα αύτω-χρημασιν έζημίωσαν, καΐ τα όπλα αυτών

παρείλοντο, καΐ δμηρα ητησαν, κα\ φρουράς δυνατω-

τέρας αύτοΐς επέστησαν. Και τάδε μέν ην εύθυς μετα

' ξϊ8 οβάί, ΜΒτίΜ 609 ηυϊ εχείαιη&ηηΐ; άείηιΐε Ιιηιτιί ιβ

ραίαιη άβΙίβ>(οβ οσιηββ βεεηιϊ ρετεαίί ΐοοεί ; Γβϋςπϊβ νεηίΐτη

ιΐβπ ρβΓ ρΓκεοηβη» ΑεηυηείβΙ. Βίε εαηιροδίΐβ ββάίΐίο εδί ,

ψιβΒ ίη δείρίοηίβ βχβτείΐυ εοοΗβ βτβΐ.

XXXVII. Εο ίρδο ΙβηιροΓΟ , ςυο ίη είδίπδ Κοηωηίδ δβάΊ-

Ιίο νίββΐ»!, ΙηάίΙιίΙίδ κριΐηβ, οηϋβ εοι-υη ηυϊ ειιπι δείρίοηε

ΒΐηίοίΙίΛΐιι Γοε<1υ8φΐο ρβρίββπιηΐ, βηβδ δοείοηιηι δείρίοηίδ

1ιο$Ιί1ί(6Γ (1εροριιΐ3ΐυδ 8ΓβΙ. Μβπι , ιΛί ηιοχ 3(1νει·δυδ ευιη

δείρίο βχείΐΗαηι άαχίΐ, βίτβηυε εοπιιηϊ38θ ρΓ«Ίίί>, ιτιϊΙΙβ

(ΙϋοβηΙοδ εχ Κοπιλπι* οεείάίΐ. 5ε4 αοιί$$Ϊ8 ίη βοάεπι ρπε-

Ιίο βυοηιηι νίρηίί πιίΐΐίΐιιικ , Ιε^βΙοβ &ά δείρίοηεηι Λε ραοβ

ΓηΪ5ΪΙ ; »1) εοηυβ , ίηιρβΓ3ΐ3 ρβευηία , ίη αιηϊοϊΙΪΑΐη 681 Γεεβ-

ρΐϋβ. ]&νη εΐ Μ3δϊηΐ883, είαπι Αδ(ΙπιΙ)8ΐβ ΓΓβΙϋπο ΐΓϊηϋρ^·

808 , οϋΐη δείρίοηβ ίη εοΐΐοαυίυπι τεηΚ; άϊΐΑφίβ άεχίη

ρΓοηιίδίΙ, 8ί ίη ΑΓποβηι ΐΓ3Π9ΓβΓΓβΙ Ι>βΙ1ιιπι, οιηηί ορβ 8ε βί

βάΓιιΙιίΓυηι. νίπιπι Ιιιιηε οηιηίΙ>ιΐ8 ίη τεουβ εοηβίαηΐί ήόε ,

υ( α ΟβΓίηηβίηίεηδίοϋδ άβΠεεΓεΙ, Ιι^ιΐδπιοιίί εβυββ εοΛ-

ΠΊονίΙ : Α8(ΐΓυ()3ΐίδ (Ιηείδ ΠΙία, ςιιο (βπιροΓε ευπι ίΙΙο πιΠιίι-

οαΐ Μβδϊηίδδα , Ηυίε (Ιεδροη&ϊΙα βΓβΙ. 8ει1 ςυοηίβηι εβηκίεηι

δνρΗιχ Γ6χ άερεπΙ>αΙ , ΟΐΓΐΙια^ίηίεηδεδ , ηΐ3ρηιιπι πιοπιβη-

Ιιητι 8(1 ΜΙιιηι Γογθ ΓβΙϊ , βί 1<ιηι ροΐεηΐεηι τε^επι δίΙ)ί αάτετ-

διι$ Κοηιαηοδ Μ^αηχϊβββηι, ίηεοη$υΙΙο ρβίτε, Γιΐίΐπι βί εοΐ-

Ιοε&ηΙ : βίςηε Μ Αδ^πιοβΐ Μ3δϊηί$δ3Γη, ιτιοΐυδ νίπ τενβΓεη-

Ιί3 , εεΐ3νί(. δεά ίΙΙε , τε βίίηηάε εοπιρεΓίβ , ]3αι δείρίοηίβ

βπιίείϋβηι ςυΐ'δίνίΐ. Μ3ςο, εΐβδδίδ ρΓΒίΓβοΙυδ, Γεηηβ ίη

Ηίβρβηίβ ίδ(ο ΓβΓϋΠΐ 3(3ΐυ ιίε8ρεΓ3ΐί8 , ίη ίί§υΓεβ ΟβΙΙοδςυβ

ΐΓ3]εεί(, αϊ ιηόε βυχίΐίβ ηετοβάβ εοηΙτβηεΓεΙ. Ροδί ει^αι

(Ιίδεεδδΐιηι Οϊίΐίίβηί , 3 Μ3@οηε ρΓΟ^ίϋ , ίη Κοπιβηοι-αιη

νβηβΓβ άίΐίοηεπι.

XXXVIII. Ιη<1ε ρηπαυηι βραιΐ Βαηιβηοβ ΟΓΐυδ ιηοδ, ίη

Ηί|ρ3ηί3ηι, ςεηΐίηιΐδ άετίεΐίδ, ιηβςίδίτβΐυβ βηηυοδ ηιίΙΙβικϋ,

ρβυΐο βηΐε εεη(ε8ίηΐ3πι ςιΐ30Ί'3§βδίπΐ3ΐη φΐΆΓίζιη 01)·ηιρί3-

άεηι, ςυί }άμ ρβεε ρ^ββββηΐ ρΓονίηεί», εβηιςαε εοηβΐί-

ΙϋβΓβηΙ. Ηίδ 1ΐ3ΐΐ(1 ίΐ» ηΐ3§ηο, υ(ρο(ε ρβεβία ρΐΌτίηείβ,

εχετείΐη τείίείο, δείρίο ηιίΐίΐίύυδ τιι1ηεπ6υ8 ^«Ι)ί1ί(3ΐί3,

ιΐΓΐ)βπι η3ΐ)ί(3ΐΐ(ΐ3ηι (ΓαάίύίΙ , ηιιβηι 8|> ΙΙβΙίβ ΙΙαΙίο,ιπι ηοπιί-

ηίνίΐ; εΐ3Τ3ΐη ιΐοΐιίηο Π3ΐ<ι1ί1)ΐΐ3 Τγ3]3πϊ εΙ Ηαάηαηί, ςηί

ροδίεήδ ΙειηροΓίηυβ Κοσι&ηαηι ίιηρεήαπ) (εηηετβ. Τρδβ

δείρίο ηΐϋΐΐβ εΐ3$δβ ιιια^ηίΓιοο ίη8ΐΓυε(3, ηαβςηο εβρίίνοπιιτι

ηιιπιεΓΟ, ρβευηίίβ,βτπιίβ, βροίϋβςηεοηαβίβ, Κοιηβηι ΓεαΊίΙ;

βρίεηάίάεφιε ίη ιΐΓΰε βχεερίαβ βδΐ, ίη^εηΐί ίηεΓ6(1ίΙ>ίΗςυβ

βίοπϊ , εαπα <Λ ]ιινβηΙιιΙβπι , Ιυηι ίη ΙβηΙίδ ΓεΙ>υ3 13ηι Γείίεί-

ΙβΓ §εδ1ίδ εε1εη(3ΐεηι : υδςηε βάεο, ηΐ, φΐί ε]αδ ΙβικΙί ϊητί-

άει-εηΐ, ειυη ΓαΙβΓεηΙϋΓ, φίβε ΙεηιεΓε ρΓοιηίδίδβε νίβαβ

ΓυίδδεΙ , οηιηία τε ίρ&ϊ ρΓ868ΐίΙίδ8β. Τβηάεπι ευη οηιηίαιη

βάηαΪΓβΙίοηε ΙπαιηρΙιβνίΙ. Ιη<ϋ1)ί1ί$, όί^ΐ'βδδο δείρίοοε,

8(3(ίηι ΓβοβΙΙβνίΙ. Ηυηε Κοτηβηί ρΓβρΙοΓεβ , Ηίδρβηίχ ρΓ3?-

ροδίϋ, εοΐΐεείο (υηι εχ ι>Γ828ί(1ϋ9, (υπι δοείοηιιη «ιιχίΐίίί ,

εχβτείΐα ιάοτϋ , οεείάηαΐ. Βεΐΐί εοηείΐβΙοΓεδ ίη ]ικ1ίείαηι

νοεβίοβ, οοηίδ ρυο1ίε8(ί3, δυρρίίείο βίΓιείαηΙ. βεηΐϊουδ,

ψιχ 3ΓΙΠ3 οοηδοείβΓΛηΙ, ηιυΐείβ ίιτο^α(3 ; βπηίδφίο βάβπιΐίβ,
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Σκιπίωνα. ΚαΙ ή πρώτη 'Ρωμαίυιν ές Ίβηρίαν πείρα

ές τοϋτο έληγε.

XXXIX. Χρόνω δ' ύστερον, ίίτε 'Ρωμαϊοι Κελτοΐς

τε τοις περί Πάδον έπολέμουν κα\ Φιλίππω τω Μαχε-

&ίνι , ένεωτέρισαν αύθις ές την άσχολίαν αυτών οΐ "Ιβη-

ρες. Κα\ αύτοΐς έπέμφθησαν έχ 'Ριομης στρατηγοί

τοϋοε του πολέμου, Σεμπρώνιός τε Τουδιτανδς χαι

Μάρκος Έλούϊος· μετα δ' έχείνους, Μινουκιος. ΚάΑ

έπί τούτω, μείζονος έτι της κινήσεως γιγνομένης, μετά

πλέονος ουνάμεοις έπέμφθη Κάτοιν νέος μέν ών έτι

πά[χπαν, αύστηρδς δε χαΐ φιλόπονος, συνέσει τε γνοιμης

χα\ δεινότητι λο'γων άριπρεπής· ώστε αϋτδν Ιπ\ τοις

λόγοις έχάλουν οί 'Ριομαΐοι Δημοσθένη, πυνΟανόμενοι

τον άριστον εν τοις Έλλησι ρήτορα γεγενήσΟαι Δημο

σθένη.

XI,. Ώς δέ χατέπλευσε της Ιβηρίας ές το χαλού-

μενον Έμπόριον δ Κάτων, οί μεν πολέμιοι παντοΟεν

έπ" αύτον ές τετραχισμυρίους άγηγέρατο. Ό δ' έπί

μεν τι την στρατιαν έγύμναζεν. Ώς δ' έμελλε συνε-

νε/βησεσΟαι μάχη, τας ναϋς, άς εΤχεν, Ις Μασσαλίαν

άπέπεμψεν χαι τον στρατον έδίδασχεν, ου τοϋτο εΤναι

φοβερών, δτι πληΟει προΰχουσιν οί πολέμιοι· (την γαρ

εΰψυχίαν άε\ τοϋ πλέονος Ιπιχρατεϊν) , άλλ' ότι νεών

άποροϋμεν ώς ούχ έχειν, εΐ μη χρατοϊμεν, ούδέ σο>τη-

ρίαν. Ταϋτα δ' ειπών, αύτίχα συνέβαλλεν οϋκ έλ-

πίσας, ώσπερ Ιτεροι, τον στρατόν, άλλα φοβήσας.

Γενομένης δ' έν χερσι της μάχης, ές πάντα μετεπηδα,

παρακαλών χαΙ παροξυνων. Άκριτου δ' αύτης ές δεί-

λην Ισπέραν έτι ούσης, χαΙ πολλών πιπτόντιον Ικατέ-

ρωΟεν, ες τινα λόφον ΰψηλον μετά τριών τάξεων εφέ

δρων άνέδραμεν, το έργον δμοϋ παν έποψόμενος. Ώς

δέ εΤδεν τους μέσους τών Ιδίων μάλιστα ένοχλουμένους ,

ώρμησεν ές αυτούς προκινουνεύων, έργω τε χαΙ βοη συν-

ετάραξε τους έχθρους, χα\ πρώτος χατηρξε της νίκης·

διώξας τε νυκτός δλης, έκράτησεν αυτών τοϋ στρατο

πέδου, καΐ πολλούς άπέκτεινεν. Έπανιόντι δ', ώς

ήγεμόνι της νίκης, συνήδοντο συμπλεχομενοι. Κ αϊ

μετα τοϋτο άνέπαυε την στρατιαν, χαΙ τα λάφυρα έπί-

πρασχεν.

\ 1.1. Πρεσβευόντων δ' ές αύτον απάντων, 8μηρά τε

ητησεν άλλα, χαΙ βιβλία έσφραγισμένα ές έκάστους

περιέπεμπε, καΐ τους φέροντας έχέλευεν ήμέρα μια

πάντας άποδοϋναι· χαι ώριζε την ήμέραν, τεχμηράμε-

νος, δτε μάλιστα ές την πορ^ωτάτο) πόλιν άφίξονται.

'Εκελευε δ' ή γραφή τα7ς άρχαΐς τών πόλεων άπά-

σαις, χαθαιρεΐν τα τείχη σφών, αύτης ήμέρας ^ τα

γράμματα λάβοιεν. Εί δέ άνάβοιντο τήν ήμέραν, άν-

δραποδισμον ήπείλει. Οί δέ, άρτι μεν ήττημένοι

μεγάλη μάχη, ΰπο δέ άγνοιας, είτε μόνοις είβ' άπασι

ταϋτα προσετάχθη , φοβούμενοι ( μόνοι μέν, ώς ευκα

ταφρόνητοι- μετα δέ τίον άλλων, μή μόνοι βραδυνωσι) ,

καιρόν τε ουκ έχοντες περιπέμψαι προς άλλήλους, καΐ

τους στρατιώτας τους ΛηλυΟότας μετα τών γραμμάτοιν

ϊφιστώτας σφίσιν εύλαβούμενοΐ' τδ σφέτερον άσφαλές

ΛΡΡΙΛΧΙ'3.

οίκϊάεβ <1αι-ε οοαοΐί* , ρπΕ$1άΪ3 ναΙίάΙοΓβ (ιτιροκίια. Ηί< Πιιί9

εχΐΐιιβφιε ΓυϊΙ ρποιί ΙχΊΠ ϊη Ηίβραηία 8 Κοπιβηί» βαβεερίί.

XXXIX. ΡοβΙειϊοπυυβ Ιι ηιροι ΪΙιιιλ , Βοηΐ2ηΪ8 ΙκΊΙο βάνβι ■

8115 6»ΙΙθ8, Ρίΐιΐϊ 3<χοΐ38, <·1 ΡΙιίΗρριιιη Μ,Λ('('ί)<)ΐΐ('ηι , <«·πι·

ρ&Ιί», Ηϊβρβηϊ Ιιλι' ι-αρίηία <κ%38ίοηΰ, πβ ηονακ πιο1ίρ!)Λη1ιιι .

Αά βοβ Γερππιεηάοβ Κοπιά ππδδί 8αηΙ ρΓΒΐΙΟΓΟβ 8επιρΓοηίιι·!

Τυ<1ϊΐ3ηυ8; Ιιπυ Μ. ΙΙοΙνϊιιβ , άείηιΐβ Μίηυείαβ. (Ίη , ςιιί»

Π)8)0Γ 6ΓΑΙ Π10ΐυ8 , ΐη3]θΠυυ8 Γορϋ - 8Ι1Ο»880Γ Πΐί88υ8 Ο'αΙο :

]υνεηϊ8 αιήάβσι, 3( ββνβτυβ, »ε ΐ3ΐχ)ΓΪ8 ρηΐίβη», ρΓυάβηΙίϊ-

(]ηβ (Ί «Ιοςυεηϋα ΙαηΙα, υΐ οί) κεπηοαίβ ΓαευΙΙβΙεπι ΐνιηυ-

8(Ιιεηε8 νοοβΓβΙϋΓ β Κοπΐΐηί8, συυηι ογβΙοπιπι θΓ9?οοΓυηι

Ιοη^ε ρΓΒβ8(8ηΙί$8ίπιαπι ϋειηοβίΐιεηεπι ΓυΪ88ε ϊο(ε1Ιε\Ί88εη(.

XI.. Οβ(ο υϋί, Ιη Πίβραπίβη) τεείυβ, ΕπιροΓίαβ ρείΎεηίΙ,

υικϋιριε :ΐ(1νεΐ'8ΐΐϋ ευπι Ηθ8(β8 αϋ <]ΐι&ιΐΓ&ςίηΐ3 πιίΙΙία εοίεΓΐηΙ.

ϋίΐΐιπιι α1ίι|ΐι;ιη1ιιΙιιηι Ιεπιροήβ εχεΓϋεηιΙίβ ηιϋϊΙίΙηΐΒ. ϋείηιΐε,

φιυπι ].ίπ ι εββεΐ 8ίςηί8 εοΐΐαΐίβ εαπι ΙιοβΙε <Ι ί ιηίοηΐιιπι β , Οα(ο

εΐΑ8»ε Μ385ί1ίαιη τεπιίββΒ, ιηίΐίΐεβ ειΐοευίΐ : ηοη Ι;ιηΐιπη

ίαιπιίηεΓβ ρεήεαίί &ϋ ΙιοβΙίυαβ ηυπιεΓΟ βυρεποΓίϋυβ (νϊείο-

ΓΪ3Π) εηίπι βεπιρεΓ ρεηεΒ ΓοΓίίοΓεβ &ηίπιο, ηοη ρεηεβ ρΙαΓεβ

ηυπιεΓΟ ε88ε), ςιΐΐηίαηι εχ ρεηυπ3 ηβνίυηι : ηεε, ηί$ί νίείο-

ηουβ, ικ'ΐΤπμίιιηι υΙΙυω &υ( 53ΐα(επι οΙΤειτί. ΑΙσυε 8ΐε

1οευ(υ8 , ηοη βρε , Μ ίοππη ηιοΓε άυευηι , >«·<1 (εποΓβ Γβ-

ρΐεΐυηι ηιίΐίΐνιη ε νεβίίςϊο αά ρυ£Π3ΐη εάυειί. Οοηβειίο

ΡγχΙϊο, αά οπιηία αεευπεΓε, 1ιογ(3γϊ , βΙίηιυΙαΓε. ΕΙ ροβί-

φίαιη αηείρίΐϊ ιηαΓίε αά νεβρεΓαηι υβςυε ρυ^ηαΐυηι 8Γα1,

εαάεηΐίυυβ αΐιίηκριβ ηοη ρααείβ, ίρ&ε ευπι Ιήυυβ εοΙιΟΓ-

Ιί1>υ8 8ΐΐ08ίάίαπΪ8 εχεείβυιη ςυεπιάαπι ΙιιηιπΙπηι ίηβεάΚ,

υηάε ΙοΙιυη εεΓίαπιεπ οεπίί» ρετ1υ8(Γ&Γε ροββεΐ. Ιηάε ηιε·

άίβπι βυοΓίιπα βείειη ροΙΪ88ίηιυπι ρΓεπιί εοηδρΐεβίπβ , ίηΙεΓ

ρηπιο8 ρεηευΐο βε.8β οΐ^ίείεηβ αεειίΓΓίΙ : αίααε ίπιρείυ ε(

εΙαπιΟΓε Ιυτηαϋβ ΙιοβΙίουβ, τίείοηα: ρηπείρίπηι άεάίΐ. ΤοΙαπι

ηοείεηι 1ιο8(ε8 ϊηβεευΐυβ , ιηυΙΙίβ ίηΙεΓΓεεΙίβ , εαβίτίβ εΐίαπι

εχρυ£ηαΙί9, ηυιιηι ΓεάίτεΙ, πιιΐίΐεβ υ( νίείοπα; αυεΙοΓεηι

^ι-αΐυΐαίιυηάί εοηιρΙεεΙευαηΙυΓ. Ροκ ι 1ι.τχ ΟαΙο, νεηάί(3

ριχά3, ςυίείεηι αΙίφίαηϋβρβΓ πιϊΐίΐίϋαβ εοηε«88ίΙ. *

ΧίΙ. ΙηΙει-ίιη ηυυπι εχ οπιηίοιιβ ραΓ(ίου$ Ιε&Ίΐίοηεβ ά 1

ΟαΙοηεπι νεηίΓεηΙ, ρηηιυπ) ηονοβ ο1)8ίάε9 ρε1ϋ(; (Κ'ίηάε

ΙίΙεΓ38 ουβίμηβΙαβ αά βίηςυΐοβ ρορηίοβ ηιίΙΙίΙ , ΙαΙιιΊΙαη'ίκιιυε

εάίείΐ, ηΐ οηιηεβ υηο εοάεπιηυε άίυ ΙΚειαβ ΓεάάεΓεηΙ, (]>ιιιπι

αυΐεηι άίεπι άεΓιηίνεΓβΙ , πυο αά Γειηοΐίββίπιαηι πι ΐ « ηι ρετ-

ΙίηςεΓε Ι.ι1>ιι1αιίιιιιι ροβ&ε ^υάίεανίΐ. ίίΐεπ» ί)1ί8 ί ιι I» 1 > 1 1 1 1 π ι

8ίη§ιιΐ3Γΐιπι υιΊ)ίιιηι ηι»^ϊ»ΐΓαΙυ8 , εο ΐρβο άι'β, φιο ΗΙβΓαί

αεε«ρί88εη(, πιπίΌβ 81103 άεπιοΙίΓΪ : ρΓθεΓ08ΐίηηηΙίηυ5 εαρ(ί-

νί(3β αε 8εΓ\ί(ιΐ8 άεηηηείαοβΙηΓ. ιΐΐί Γεεεη$ ίηβεηΐί ρΓα?Ιίο

νίεϋ, ·| η ί^ηοΓαΓεηΙ, 8ίύί-ηε 3θ1ί8, αη οπιηίϋυ8 ίάεπι

ίπιρεΓΒΓεΙυΓ, ΙίπιοΓε βη^ευαηΐυΓ : ηβπι 8ί βοΐί εββεηΐ, εοη-

Ιεπιηεηιΐοβ βε ίη(ε11εχεηιη(; $ί αΙϋ$ ίάεηι 6Ηε( ίιηροΓ3ΐιιπΊ,

νει-εικίιιπ) ιί.ιΙ, ηε 8θΗ ίη πιοΓα εββεηΐ. (^ΐι;π.· ηιιοιιίαπι

ηε<]υε κραΐίιιπι εΓ3( ηυηείοβ 3<Ι βεβε ΠΊΐιΙυο ηιίΙΙεηάί , εοΓυιη

ςαί ΙίΙΐΊΐι» 3ΐΙιι)(ΤΑηΙ ρΓΧ$εη(Ϊ3 αΐιριε ηιΐιιη· 1 1 ( μ,Ι ..<ιι· .
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ϊκαστοι προΰργου τιθέμενοι, τείχη καθ^ρουν μετά

σπουδής. Έν δ γαρ άπαξ ΰπακοΰειν έδόκει , και τί>

ταχέως ε'ιργάσθαι προσλαβεΐν έφιλοτιμοϋντο. Οδτω

μέν αί πόλεις αί περί "1βηρα ποταμον, μιας ήμε'ρας,

ίιφ' ένδς στρατηγήματος, αύταΙ τα τείχη τα έαυτών

καΟ^ρουν Χ7·1 'Ριυμαίοις ές το μέλλον ευέφοδοι γενό-

μεναι, διέμειναν ές πλείστον έπι ειρήνης.

ΧΙιΙΙ. Όλυμπιάσιδ' ύστερον τε'σσαρσιν , άμφΐ τάς

πεντήκοντα κα\ Ικατδν, πολλοί των Ίβηρυιν, γης άπο-

ροΰντες, άπεστησαν άπί) 'Ρωμαίιον άλλοι τε, καΙ Αου-

σονες, οί περί τον "Ιβηρα ωκηνται. Στρατεΰσας ουν

έπ' αύτοΰς [Βπατος] Φούλβιος Φλάκκος, ένίκα μάχη.

Και πολλοί μεν αύτών κατά πόλεις διελΰΟησαν ίσοι δέ

μάλιστα γης ήπόρουν, καΐ έξ άλης έβιότευον, ές Κομ-

ιτλέγαν πόλιν συνέφυγον,ή νεο'χτιστός τε ην και οχυρά,

καΐ ηυξητο ταχέως. "Οθεν δρμώμενοι , τδν Φλάκκον

Ικέλευον, καταθέντα σφίσιν υπέρ των άνηρημένιον Ικά-

στου σάγον*τε κα\ ΐππον κα\ ξίφος , άποτρέχειν έξ Ιβη

ρίας, πρίν τι κακδν παΟεΐν. Ό δέ, πολλούς αύτοϊς,

ϊφη , σάγους οίσειν και τοις πρέσββσιν αύτών έπόμενος ,

τη πόλει παρεστρατοπε'δευσεν. Οί δ' άνομοίως ταΐς

άπειλαΐς σφών, αύτίκα άπεδίδρασχον, καΐ τά των έγγυς

βαρβάροιν έληΐζοντο. Χρώνται δέ διπλοΐς ίματίοις

παχέσιν, άντ\ χλαμύδων αυτά περιπορπώμενοι, χα\

τοΰτο σάγον ήγοϋνται.

ΧΉΙΙ. Φλάχχω μέν ο3ν διάδοχος ^λθεν έπ\ την

στρατηγίαν Τιβέριος Σεμπρώνιος Γράκχος. Καράουϊν

δέ πόλιν, ή 'Ροιμαίων η'ν φίλη , δισμΰριοι Κελτιβηροιν

ίπολιόρκουν καΐ έπίδοζος η\ άλιοσεσΟαι , Γράκχου

σφόδρα μέν έπειγομένου βοηθησαι τΎ) πόλει , περιιόντος

δ' έν κύκλω τους πολεμίους, και ουκ έχοντος ούδέ μη-

νΰσαι χυ) πόλει περί αΰτοϋ. Των ουν τις ίλάρχιον,

Κομίνιος, ένθυμηθεις προς έαυτον, κα\ Γράκχω το

τόλμημα άνενεγκών, ένεπορπη'σατο σάγον Ίβηρικώς,

και λαθών άνεμίχβη τοϊς χορτολογοϋσι των πολεμίων

συνεισηλθέν τε αύτοΐς, ώς'Ιβηρ, ές το στρατόπεδον,

χαΐ εις τήν Καράουϊν διαδραμών, έμήνυσεν δτι Γράκχος

έπίοι. Οί μέν δή διεσώθησαν, έγχαρτερησαντες τϊ)

πολιορκία· μέχρι Γράκχος αύτοϊς έπηλΟε μετά τρίτην

ήμέραν, καΐ οί πολιορκοϋντες άπανέστησαν. Δισμΰ

ριοι δ' έκ της Κομπλέγας διέτρεχον ές τι) Γράκχου

στρατόπεδον συν ίκετηρίαις· καΐ πλησιάσαντες , άδοκν]-

τως έπέθεντο- αύτώ, χαΐ συνετάραξαν. Ό δ' εϋμηχά-

νο>ς έξέλιπεν αύτοϊς τ6 στρατόπεδον, καΙ ΰπεκρίνατο

φεύγειν εΤτα διαρπάζουσιν έπιστραφείς, έπέπεσέν τε

και πλείστους έκτεινεν, χαι της Κομπλέγας κατέσ/ε

χαΐ των περιοίκων. Τους δέ απόρους συνοίκιζε, και

γην αυτοϊς διεμέτρει· κα'ι πασιν έΌνεσιν έΟετο τοις τηδε

συνΟηκας ακριβείς, καθ' δς 'Ρωμαίιον έσονται φίλοι·

δρκους τε ώμοσεν αύτοϊς καΙ Ιλαβεν, έπιποθητους έν

τοΤς Οστερον πολέμοις πολλάκις γενομένους. Δι' ά και

Ιν Ιβηρία χαΐ έν 'Ρώμη διιόνυμος έγένετο δ Γράχχος,

καΙ έθριάμβευσε λαμπρώς.

ΧΙιΙΥ. "Ετεσιν δ' ού πολλοίς ύστερον πόλεμος άλ-

(Ιιιιιι βίηβΐιΐί $ιΐ3! μμ πγΗ,ιΙϊ οοη8ηΙηη(, οιτιηο» (ιηρίβτβ ίυα

ηκι ΐιίϋ υΌίίοίυηί. Ν»ιη ψΐ3ηάο<ριί(1οπι μ-ιιιΗ ρβι-εΓε «Ιβετε-

νει·3η(, εχ οβ1επ(3(β αυοςιιε, 8Ϊ 3ϋθδ βοΙετβΓίίίβεαΙ , §1-4-

Ιμιιι (.ψΙ.'ΐΐΜΐιΙ. Ηοο ρ»οίο ΟΓηηβδ ιίπ-λ ΙΙιιιιιηι αιηηριη

είτί(ΐΙβ3 υηο ά\β, ιιηο ίηιρεΓαΙοΓίβ 38ΐϋΙο οηηίϋίο, ευοβ

ϊρβϊπιβΐ πιιίΓοβ 5υΙ>πιΡΓυηΙ. Ιηϋβ Ι.κ Ιιιιη , υΐ ρΓορΙεΓ ιιιΓιγ·

ηιίΐαίρηι ϋίιιΐίιι; ίη ραπ· 80 εοηΐϊηυει ίιιΐ.

ΧΙιΙΙ. ΟιΐΗΓίβ ΐΜιίηε 01>ιηρΐ3(1β ηκ» Οίνπιρ. πίιΙγ-ι-

ι η, ιι 1 1 «ρπιιιρι.·«.·ΝΪιΐ).ιηι, πιιιι «Ιιϊ ιιιιιΙΙί Ηίβρβηί, (υηι Ι,υ8οηε8,

ΙΙ«·ιί Πυιηίηίβ ,η·«·.,|.ι· , ρεηυηβ βοΐϊ εοπιρυΐβί , λ Κοηΐΐηίε

(ΙεΓβοβΓβ. ΙΙϊ α ΚυΙνϊο ΡΙϊογο [εοηβυΐε] νίεΐί αοίε , ρβτ ορ-

ρί<)3 ηιβ^ηϊΐη ρ3Γΐειη (1ίΠυ§εΓε : 80(1 ςιιϊ οηιηί ροηϋιις βοΐ»

03γρπ108, ίη(·<τΙί8 8β(1ί1)ΐΐ8 ιΐε^εΐκιηΐ, ΟοιηρΙομ.ιιιι εοηΓυςβ-

πιηΐ, ϋΓΐ>βηι ηιιροΓ εοη(1ίΙ;ιπι , ιηυηί(3ηιςυβ 81 εείειί ϊηΟΓβ-

πιοηΐο &υε(3ηι. Ιηάβ εηηηρεηΐεβ , ΓΙβεοο ϊηιρθΓ3ΐιΙ ιι( 8ίη·

^υΐοηιπι νίηιπιηι ηοπιίηβ, (]υϊ βυρεΓίοΓε ΜΙο ββοΜβηκΙ ,

83@ηηι , ιί | ί ιπη ε( εηββπι όβροικΙβΓοΙ ; ικίυβφΐε , ρπυ8<]υ3ΐη

Ι!Γ3\ ίιΐ8 ΐ|ΐιίιΙ'|ΐιηηι οΙινεηίΓεΙ, ΗΪ8ρ3ηί3 οχοηΙεΓεΙ. Ικιΐο

Γ08ρβη8Ο, ρΙΐ1ΠΠ13 8ε ί11ί8 83^3 ίΐΙΙ.ΊΐιΙΓΙΙΙΜ , 1-Ί,-κ'ΠΚ , Ιθ£3(08

ροηο 8υΙ)8εου1υ8, υΓυοηι 0381γϊϊ ]ιιχΙα ροβίΐίβ οίΓεοπίδοίΐΙ.

8θ(Ι ϊΗί, Ιιιιιμι' 80008 ψι.'ιιτι πιϊηβΙΙ ογπιι! , ρπΕΓίρίΙί Γυ^χ

888β αηηβΗΠηΙ, 30 νίοϊηοΓϋπι Ι>.·ιγ1ι;ιγ . .· ππ) 38Γ08 ρεΓροριι-

ΙαΙί βυη(. 1'(υη(υΓ 3υ(οπι §«η(08 ίΐΐχ νο8ΐε (Ιυρίίεί εΐ

0Γ3883, ΐ|ΐι.ιιιι ΗιΙ.ΊΐιπιΠ-ί ϊη πιογοπι ΙίΙκιΙΪ^ «(ΙδίΓίαςυηΙ,

ίΙΙυ(1(]υβ «ιμιιιιι 3ρροΙΐ3Π(.

ΧΧ.ΙΙΙ. ΡΙκχο ίη ίηΊ]>6πο 8υοοο88Ϊ( Τϊυοπυί δοηιρΓοηϊυβ

Οβοοηυβ, ςυο ΙοπιρΟΓΟ (ΌΙΙϋιιτοπιηι νί§ίη(ί ηιίΐϋβ 03Γ3-

νίιη, ηι-Ιμίιι ϋιιηιαηοπιηι 80013Π1 , οοβίάοοβηΐ. ιμιιι ηαϊΐ

Γ3ΓΠ3 ρ0Γ0Γβθυ6Γ3ΐ 03ρ1υηΐ ΪΠ , βΟ Π13]θΓ8 θΓ30θΗϋ8 βΐυάίο

ορεπι οί Γογγο ρΓοροΓ3ΐκι(. Ουιιηι βυΐοηι, οίΓθΐιιηΓιΐ8Ϊ8 υηάί-

ςυε ιηΐιί ΙιοβΙίουβ, βάνβηΐιιιη 8ΐιυιη οΙ)8ο88ί8 βίςηίίίοβΓε ηοπ

ροβδβΐ; Οοπιίηίυβ ιριίιίαιη, Ιυπηίη βςυίΐιιπι ρι«ίεοΙϋ8, Γβ

βεοιιηι (1ο1ίποΓ3ΐ3 , εΐ (!γ3οοΗο <|ΐιΐ<1 ρ3Γ3Γ0( βιΐιηυηίΐο βαςυιη

Ηί8ρ3ηίοο τίΐυ ίηιίυίΐ , εΐ , ηο8ΐίυιη ρ3θυ)3(οΓίου8 ι Ι.ιηι βεβε

3(]ηιί8οεη3, π ι Νί8ρ3ηυβ 038(γ3 εοΓυηι βυοίίΐ : ιηάε (';ιπι\ ίηι

ΐΓβηβουΓΓεπβ , ορρΜβηίβ ( ; γ.κί I ιϊ βιΐνοηΐυηι ηυηοί3(. 1(3 ΪΙΗ

ΓογΙϊΙογ οηιηίβ ροΓροββί , όϊε (βΓΐίο 3(1νεη(ιι θΓ30οηί ηοβίίΐιιιβ

άίβτβββϊβ , οΙ)8ί(1ίοηε βχεπιΐί βυηΐ. Εοιίοηι ΙβηιρΟΓε οχ Οοπ»-

ρίοςβ ιπ 1"· ο^Γ0883 ποιιιϊηαιη \ί-ίηΐί ηαίΐΐία , εΐ πιπί κΐ.νβ

Γ3ΐηί8 8υρρΙίθ3η(ίιιπι ΓηΟΓε αά ο.ι-Ιγ.ι γ;ι-;«ί Ιιί νβηίεη(ί3, υϋί

3ρρΓορίηςυ888οηΙ , οχ ίπιρΓονίβο ίπιρείυηι ίη οβδίτβ ΓοοοπιηΙ ,

οί ΙιιπιυΙΙυ ρβνοΓΟςυο οηιηίβ Γερίβνεπιηΐ. 5ίη£υΐ3η ββΐη-

(13 6Γ3οοΙιυ8, 8ίιηυΐ3(3 Γιικ3 , 038ΙΓ3 (1θ8θΓυί( : ηιοχ οοηνβΓ-

βυδ, ε( (1ίΓορ(ίοηί ίη(οη(ο8 3(1οτ(ιΐ8, ρΐυηηιοδ ίηΙεΓΓεοίΙ,

ίρ83ςυε οίίβηι Οοπιρ1ε§3 εΙ εΪΓουιηίβεεηίε Γοςίοηε ε«( ρο-

(Ϊ(ϋ8. Ρθ8( Ιΐίιτ, (1ΪΤΪ80 ίηορίϋΐΐβ 3§Γ0, <ΐ3(Ϊ8·ριΟ 3<1 ΙιαΙιί-

Ι.ιηιΙ ιππ μΑΟμμ , οηιηί1)ϋ8 03 Ι.μ·.ι ίιιοοΙοηίίυιΐ8 ροριιΐίβ Ιρςε8

30ΐ11Γ3(β (1θ80|·ίρ(38, ΟΧ ςυίΐΐΐΐ.δ 111 3ηΐίθί(ί3 30 80010(3(0 |Η>

ρυΐί Γοηΐϋηί νίνοΓβηί, (ΐ3(ο βοοορΙοφιε ]ι»β]υΓ3ηι1ο ϋπη ι-

τίί : 011(118 ί(Γ(1επ8 80ΐίβ(38 8βςυοη(ίυυ3 ΙιοΙΙίβ βοορβ 6χορΙα(3

Π1|||(ί8 Γ(ΐί(. ΟΟ 638 Γ68 θΐ3ΓΙΐηΐ 0( ίη ΗΪ8ρ3ηΪ8 01 11..1Κ.:·

βηοοίιί ιιοηΊβη 6Γ3(, ηΐ3^ιιίΓιοο(]υο ΐΓΪυιτιρ1ια\ ί I.

XI, IV Ληηΐ8 ηοη ιηαΚίβ ρο&(, ργλυο άεηιιο 1>οΙΙπιιι ίη



ΠΕ ΒΕΒϋδ ΗΙδΡΑΝΙΕΝδΙΒϋδ, 42 — 45. 5ί

λος ήγέρθη περί Ίβηρίαν -/αλεπί>ς, εκ τοιασδε προτά

σεως· Σεγηδη πόλις εστι Κελτιβήρων τών Βελλών

λεγομένοιν μεγάλη τε καί δυνατή, καί ες τα; Σεμ-

πρωνίου Γράχ^ου συνΟηχας ένεγέγραπτο. Αυτη τας

βρα/υτέρας πόλεις άνωκιζεν ες αυτήν, χαΐ τείχος ίς

τεσσαράκοντα σταδίους χΰχλω περιεβάλλετο· ϊιτΟούς

τε ϊμορον γένος άλλο συνηνάγχαζεν ίς ταΰτα. Ή δέ

σύγκλητος πυΟομένη, τό τε τείχος άπηγόρευε τειχίζειν,

καί φόρους ητει τοΰς δρισθέντας έπί Γράχχου , στρα-

τεύεσΟαί τε 'Ρωμαίοις προσέτασσε· καί γαρ τοϋΌ' αί

Γράχ/ου συνΟηκαι Ιχέλευον. Οί δέ περί μέν του τεί

χους ελεγον, άπηγορεΰσδαι Κελτίβηρσιν Οπο Γράκχου ,

μή χτίζειν πόλεις, οΰ, τειχίζειν τας υπάρχουσας- των

δέ φόρων καί της ξεναγίας ύπ' αύτών εφασαν 'Ρωμαίων

άφεϊσΟαι μετα Γράχ·/ον. Καί τω οντι ησαν άφειμέ-

νοι. Δίδοισι δ' ή βουλή τας τοιάσδε δωρεάς , αεί προσ-

τιβεΐσα, κυρίας εσεσΟαι μέχρι αν αύτη και τω δήμιο

δοχτ).

XI,V. Στρατηγός ουν επ' αύτοί/ς Νωβελίων έπέμ-

πετο μετα στρατιάς οΰ πολύ τρισμυρίυ>ν ανδρών άπο-

δεούσης. "Ον επειδή σφίσιν οί Σεγηδαϊοι προσιόντα

έγνωσαν, ουπω το τείχος ίκτελέσαντες , έφευγον ες

Άρουακούς μετα παίδων καί γυναικών, καί σφας ΰπο-

δέχεσθαι τοΰς Άρουακοΰς παρεκάλουν. Οί δέ υποδέ

χονται τε, και Κάρον, αύτον Σεγηδαΐον, πολεμιχον εΤ-

ναι νομιζόμενον, αίροϋνται στρατηγόν. Ό δέ τρίτη

μετα τήν χειροτονίαν ήμερα, δισμυρίους πεζούς καΐ

Ιππέας πενταχισχιλίους ες τινα λόχμην ένεδρεύσας,

παροδεύουσι τοις 'Ρωμαίοις Ιπέθετο- καί της μάχης

επί πολΰ άγχωμάλου γενομένης, έκράτει τε λαμπρώς,

χαί 'Ρωμαίων τών εξ άστεος έκτεινεν ές έξακισχιλίους ·

ώς μέγα τη πόλει γενέσθαι το ατύχημα. Άτάκτου δέ

αύτώ της διώξεως έ"πί τ5) νίκη γενομένης, οί τα σκευο-

φόρα 'Ροιμαίων φυλάσσοντες Ιππείς έπέδραμον, καί

Κάρον τε αύτον άριστευοντα έκτειναν, καί έτέρους άμφ'

αύτον, ούκ έλάσσους καί οιδε τών έξακισχιλίο>ν· μέ^ρι

νΰξ επελθούσα διέλυσιν. Έγίγνετο δέ ταΰθ' , δτε "Ρω

μαίοι τώ Ήφαίστω τήν Ιορτήν άγουσιν ίθεν ούδείς αν

έχων άρξειεν εξ εκείνου μάχης παρα τήνδε τήν ήμέραν.

XI,VI. Άρουακο'ι μέν-ουν εύΟΰς αύτης νυκτός ές

Νομαντίαν, ή δυνατωτάτη πόλις ην, συνελέγοντο, και

στρατηγούς "Αμβωνα καί Αεύκωνα ήροϋντο. Νωβελίων

δ' αύτοΐς τρισιν ήμέραις ύστερον έπελθών, παρεστρα-

τοπέδευσεν άπο σταδίων τεσσάρων και είκοσιν. Πα-

ραγενομένων δέ οί Νομάδων ίππέοιν τριακοσίων, ους

Μασσανάσσης έπεπόμφει , καί έλεφάντων δέκα , τήν

στρατιαν ίπηγε τοις πολεμίοις, άγιον δπίσιο τα θηρία

λανθάνοντα. Καί γενομένης εν χερσί της μάχης, οί

μέν άνδρες διέστησαν, τα δέ θηρία έξεφαίνετο. Και οί

Κελτίβηρες, αύτοι τε καί οί ?πποι σφών ού πρίν έω-

ραχότες ελέφαντας εν πολέμοις, έθορυβοΰντο καί χατέ-

φευγον ίς τήν πόλιν. Ό δέ καί τοις τείν/εσιν αύτοΰς

έπηγε· καί έμάχετο γενναίως, μέχρι τών ε'λεφάντων

τις, ές τήν κεφαλήν λ(0ω μεγάλω καταπίπτοντι πλη-

ι ΗίβραΜϊα βχίΓβίΙ, Ιιηο οοοαβίοηβ : 86^6(13, ΟβΙΙϊΙιβΗοεο ςβη-

(ίβ, ςυϊ ΒβΙΙί τοεβηΙυΓ, υΛβ απιρία βΐ ροίρη», Γ<τ><1βΓΪηΐΜ?

8βηιρΓοηϋ ΟΓϋεοΙιί 3(1βεηρια, ηιίηοηΐιιιβ ορρίιϋβ εχείΐοδ οί-

| νβϋ βΛ 8β ΐΓΠίΙυοΐΙχιΙ, πιιιηιιηηυβ ίη βπιΐιίΐυιη φιίηςυβ

πιΠΙμιπι ρα-ςβαυπ) άυε«Ι>3(; ΤίΙΙΙιίδ, νίοίηα ςεηΐε 3(1 ε]ιΐ8(1ειη

οοοβίΐίί 3οτίε(3τειη εοηιριιΙβίβ. δεηαΐαδ οοΜϊογ ΓβεΙυί , ρή-

ιηιιιη νεΙαΓε πιυπιιη εχ«(πιί; (Ιείηιΐε (ήΙ»ι(3 β ΟγβοοΙιο

ίιηρο$ϊ(3 ροίΙυΐΗΓε : ροίίΓεπιο, ϋΐ εαπι Κοηι&ηίβ ηιίϋΙβΓεηΙ

(ηιιιη ]α1)ε6ϋΙ ('.πκτίιί ΓοοιΙυδ) ίηιρεΓίΓε. Οαοιί 3(1 πιαηιοι

βΚίιιει, Γεβροηϋεπιηι : ΟεΙΙίβεπ'9 ηιιίιίεπι ίηΙβΓ^ίεΙυηι η

ΟΓβοεΙιο, ηε ηονη» ΟΓΐιεβ εοηιΙεΓεηι; βι, ηβ νεΙεΓεβ πιαπί-

ΓβηΙ, ηιιΐΐιιηη νεΓϋυιτι εβββ Γαείιιηι. Τπ|)ΐι1β απίοηι ε( ηιϋί-

ϋνη Λ ίρβίβ ΒοπίΒηίβ ρο$1 6Γ3εεΙιιιπι εί$άεπι ε8βε Γεπιϊβ-

8»ηι. ΕΙ ί(3 κε τεβ Ιι«1)ε1)3ΐ. δειΐ ψιηπι βεηαΐυβ β]ιικπιο<1ΐ

ρπνϊ1ε§ί3 αΐίευί ίη(1υ1μΠ , βεπιρεΓ Ιιϊπο ΆάΛίΙ εχεερίίοηειη ;

ήπηπκΐία βίϋϊ ροραίοςιιε τοπιαηο ΙίϋίΙυιη ΓυβπΙ.

ίΧν. ΙΙβφΙβ 3(1ν8Γ5<19 808 Π)1δ8118 881 ΝθΙ)ί1ίθΓ, 0001 8Χ8Γ-

εϊιυ ίβΓβ ιπ^ίηΐη ιιπΙΙϊυ γπ. Οιι]α« 3<1νεη1υπι υΐ εο^ηονεΓε

δε^ειίεηβεβ , <\ιή& ηιιίΓαβ ηοηάαπι ρβΗβειυβ 8Γ3ί , οιιιτι υχο-

ή1)α8 30 Κβεπβ β(1 ΑΓενβοοβ οοηΓυμοΓε ; ρΓεοβΙίφιε ιιΐ εχοϊ-

ρεΓεηΙϋΓ, ηοη τηοάο εχοερίί 8υηΙ, νεΓυηι εΐίβπι Οιγιιβ ςυϊ-

άβηι εχ δεβεϋεηδίυπι πιιπιογο, τϊγ ΙχΊΙο βΐιεηιιυβ 1ιαΙ)ίΙυ8,

(3υχ εδί εΐεοΐαβ. 18 , ΙειΊίο ροβΐ άείΒίβηι ίηιρεπί δυπιπιαιη

άίβ, τίξίοΐί ρεάίιυπι, εςαίΙΐΗη ςαίηςιιβ ηιίΙΙίυυί Ιοεο 3ΐ1χ>-

γΠ)08 τββίίΐο ίη ίηίίϋϋβ οοϋοοιίβ , ρπβίβηοηΐββ β^Γεβευβ

ΚοπΜηο», ροβίηααιη άίυ αηοϊρίιί ρτβϋο ρα^η&Ιυιη β*(,

βρίεηάίόαπι οΙ>Ιίηυί( νίοίοπβπ), βεχ ιηϊ11ί1>υ8 οίνίυηι Κοιηα-

ηοΓυπ) 3οίο 088818. Τ&ηΙβηι εο άκ οίκαίΐαΐβιη Γββρυ1)1κ>

βεεερΗ. δεά άαηι ροβ! τίείοήβοι βίΤιίδο ίηοηϋηαΐοφιβ

ββαιίηε ρεΓδβςυϊΙικ Γυ^ίεηιεβ, ΚοηίΒηί εηυί(ε8, φιί ίαιρειϋ-

ηιβηΐ» ι ιΐ5ΐιχ1ίοΙ)3ηΙ , ίβοΐο ϋηρείη , εαηι Οαπιιη Ιρβαιη ^η»-

τίιεΓ ριιςηβηΐβπι, (ιιιη βΐίοβ ηοη ρβϋοίοΓβδ 8εχ ηιί11ίΙ)ΐΐ8,

ίηΙειΤιοίαηΙ. ΡΓβεΙιυιη ηοχ άίΓεπιίΙ. ΑεοϊϋΚ αυΐβιη Ιιβϊε

οΙα(1θ8 εο άκ , ψιο νοίοαηϊ Γε^Ιυηι Κοιηβηί οε1ο1)ΓβηΙ : ςυ3Γ8

&η1ιίηε ίΙΙο (επιροΓε ηεηιο Γηοίΐβ άαχ Γοηιβηυβ, ηΪΒΐ εοβ-

ο(ιΐ8, εο ά\β ρΓθβϋυηι οοηιιηϊββήΐ.

XXVI. Ε3 ϊρ83 ηοοίε ΑΓβνϊοί Νυπι&η1Ϊ8ηι, ν3ΐίάί88ίηΐ3ΐη

υΛεηι, οοηνεηΐυηΐ, ηονοδ(]ΐιβ (Ιοοεβ οΓοβηΙ, Αηιΐιοηειη ει

Ι,ευοοηειη. Τήιίαο ροβΐ ΝοΙ>ϊ1ϊογ δυοδοοιιΐιΐδ , »ά Ιγϊλ ηιιΊΙίβ

ρ38δΐιυηι 31) ϋΓΐιε 038(γ» πιιιηίΐ. Τϋπι 8(1 ευηι Ιιεοεηΐϊ βηυϊ-

188, 8 Μ3δϊηίδ88 ιηίδδί, ουιη «Ιεοεηι είερίιβηΐίδ βοοεύιιηΐ.

ΟυίΙ>α8 3δ8ΐιηι1ίδ ίη ΙιοδΙεπι βοίεηι ρΓοηιονεΙ, οβΙΙΐΜβςιιβ

ροδί ρπηοϊρίβ , ηε οοηδρίοί άΙ> ηοδίίοαδ ροδβεηΐ , ΙοοβΙ. Οοη>

ηιίδδο ρπΐίο (ΙίάιιχίΙ δε 30Ϊ88 , εΐ 1)ε11ϋ3β βχ ίπιρΓονίδο εοη-

βρεοΐεο ΙίΐηΙηηι Ιεποηδ ίηίβοεπιηΐ εαηι ΟεΚίΙιεΓίδ (υπ βοπιιη

ειμιίδ, (]αί 8η(ε& ηιιηςι.ΐ3Πΐ ε1ερη&η(08 τΐό^τωΐ, αϊ (ετ^β

νεΓ(εη(68 ίη ορρίαΊιπι εοηΓυ§8Γεη(. Ρυβϊεηίίυαδ ίηδ(3ηβ

Γοηιαηυ» ίιηρ0Γ3(0Γ, πΐϋ'ηίΐϊΐΐϊ βΙερη»η(08 αάιηοτρί. 1Μ

αοτίΙεΓ ρυ^η8(υηι : (ριοαύ υηυδ βχ εΙβρΗαηίίί, ϊη@εη(ϊ δβχο

ίη 08ρυ( Β(ΐ3θ(ο 88ΐιοίαίιΐ8 , ΐΓ3β οοβοερίί ; ε( ίιηηιαηί οίαπιοπ·
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γβίς, ήγριιόθη τε, χα\ έχβοήσας μέγιστον, ές τουςφίλους

έπεστρέφετο · καί άνηρει τον έν ποσίν, ού διακρίνο>ν

Ιτι φίλιον ή πολέμιον. 0? τε άλλοι έλέφαντες προς

τήν εκείνου βοήν διαταραχθέντες , δμοια πάντες εδρών,

καί τους 'Ρο>μαίους συνεπάτουν τε καί άνέτεμνον καί

άνερ^ίπτουν. Οπερ άεί θορυβηθέντες οί έλέφαντες

ιιώθασι πάσχειν, κα\ πάντας ήγεϊσθαι πολεμίους· καί

τίνες διά τηνδε τήν άπιστίαν αυτούς καλουσι κοινούς

πολεμίους. Φυγή ουν των 'Ρωμαίυιν εγίγνετο άτακτος·

ήν οί Νομαντϊνοι κατιδόντες άπδ των τειχών, έξέθορον,

καί διώκοντες έκτειναν άνδρας μέν ές τετρακισχιλίους ,

Ιλέφαντας δέ τρεις ■ όπλα τε πολλά καί σημεία ελαβον.

Κελτιβήρων δέ άπέΟανον ές δισχιλίους.

XI·VII. Καί δ Νωβελίων, μικρόν έκ του πταίσματος

άναλαβών, άγορδ μέν τινι των πολεμίων έπεχείρει περι

Άζείνιον πόλιν σεσωρευμένη ■ ουδέν δέ άνύσας, άλλα

κάνταϋθα πολλούς άποβαλών, έπανηλθεν νυκτός Ις το

στρατο'πεδον. "Οθεν Βιήσιον ΐππαρχον έπί συμμαχίαν

ίς τι γειτονεϋον έθνος επεμπεν, Ιππέων δεόμενος. Οί

δέ συνέπεμψαν αΰτω τινας ίππέας, ους έρχομένους

έλο'χων οί Κελτίβηρες. Καί της ένέδρας έκφανείσης,

οί μέν σύμμαχοι διεδίδρασκον · δ δέ Βιησιος, μαχο'με-

νος, αύτος τε καί συν αΰτω πολλοί 'Ρωμαίων άπέΟανον.

Συνεχών δέ τοιώνδε πταισμάτοιν αϋτοϊς έπιγιγνομένων,

πόλις "Οχιλις, ένθα ή αγορά καί τα χρήματα ?[ν τα

'Ρωμαίοιν, μετέθετο ές τους Κελτίβηρας. Καί δ Νω-

βελίων, άπιστων άπασιν, έν τω στρατοπέδω διεχείμαζε ,

στεγάσας ως έδύνατο , καί τήν άγορλν έχοιν ένδον, καΐ

κακοπαθών αύτης τε της άγορας τη δλιγότητι , καί νι-

^ετοΰ πυκνότητι, καί κρύους χαλεπότητι· ώστε πολλοί

των στρατιωτών, οί μέν έν τοις φρυγανισμοΤς , οί δέ καί

ένδον ΰπδ στενοχώριας και κρύους άπώλλυντο.

ΧΙιΥΗΙ. Τοϋ δ' έπιόντος έτους Νωβελίο)νι μέν έπί

την στρατηγίαν άφικνεΐται διάδοχος Κλαύδιος Μάρ

κελλος, άγο>ν πεζούς δκτακισχιλίους καί ίππέας πεν

τακόσιους. Αοχώντο>ν δέ καί το'νδε τών πολεμίιον,

διήλθε πεφολαγμένοις, καί σΰν παντί τω στρατώ παρα

τήν "Οχιλιν έστρατοπέδευσεν. Επιτυχής δέ τα πολέ

μια ων, τήν πο'λιν αϋτίχα παριρτήσατο, καί συγγνοιμην

Ιδωκεν, δμηρά τινα καί άργυρίου τάλαντα τριάκοντα

λαβών. Νεργόβριγες δέ αυτού περί τησδε της μετριο

πάθειας πυθόμενο·., πέμψαντες, ήρώτων, τί αν πρά-

ξαντες , ειρήνης έπιτΰχοιεν ; Ώς δέ αυτούς έκέλευεν

έκατδν Ιππέας δοϋναι συστρατεύσοντας, οί μέν υπι-

σχνουντο δώσειν κατα δ' άλλο μέρος τοϊς ούραγοϋσιν

έπετίθεντο, καί τών σκευοφο"ρων τι περιέσπων. ϊίιτ'

άφίχοντο, τους έκατδν ίππέας άγοντες, ώς δή κατα τδ

συγκείμενον · περί τε τών έπί της ούραγίας γενομένων

ελεγ·ν, τινάς άγνοΰντας τα ώμολογημένα, άμαρτεΐν.

Ο δέ τους μέν έκατδν ίππέας έδησε, τους δ' Γππους

αυτών άποδο'μενος, καί τδ πεδίον καταδραμών, τήν

λείαν διεΐλϊ τώ στρατώ, καί τη πιίλει παρεστρατοπέ-

δευσε. Νεργο'βριγες δέ, προσαγομένιον αύτοϊς μηχα

νημάτων άμα καί χωμάτων, κήρυκα πέμψαντες, λυ-

εαΊΙο ίη ηκμ βαον«»η , βίηε άίβεΓίηιΙηβ , καύαα , «η Ιιοβίίβ

βδδεί, ίη ουνίυιη ςυεηιαιιε βαηίΓβ εοκρίΐ. ΟίβΙεπ, αά β]ϋβ

νοοβαι 1ιιγΙ)3(ϊ , εβάβηι βΐ ίρβί ΓβοβΓβ , ρ385ίηι<^υβ Κοηΐΐηο:

ρΐΌΐβΓβΐ'β, άίβοϊηιΙβΓβ , 8ΐιΙ)ϋπιε$ ρΓ0]ίεεΓβ. δοΐεηΐ εηίιη

είερίιαηίεβ, ςιιυαι ΙαΛ.ιΙί $αη(, ί(1 ΓαεεΓε, βίςαε οπιηββ ρη>

ΙχΜίΟιοβ ΙΐΐυεΓε ; ριορίβτ φιχνα ρβτβάίαπι α ηοηηαΐΐϊβ οοα-

ιουηββ ΙιοδΙεβ τοοηίατ. Ριι§α ίηιΐε Κοηηηοπιαι 60ομ 6βη

ΓίορΙβ 881 : ςυίπι ίηΐυίΐί β ΠΜΒηϊϋαβ ΜυιηαηΙίηί, οηιρίίοηβ

ΓαοΙα , ρεΓ$εφΐιιηΙιΐΓ ΓαςίεηΙεβ, εΐ ςυβΙιιοΓ ηιϊΐϋβ Ιιοαιίηυιη,

ε1ερ1ι&ιι(08 Ιτβ* ίηΐβτβααηΐ ; αττηβςυβ ιηυΙΙβ εΐ βϊ^ηβ ηιίΐίΐί-

τα εβρίυηΐ. Οε11ί1>εΓοηιιιι είκΗβτ άαο ιηίΙΙώ ρεπεΓααΙ.

ΧίΥΠ. ΝοΜΗογ, ςυϋίτι βε εχ ίιϊε εΐβάε ΙλπΙιιΙιιγπ οοΐΐβ-

βίδβεΐ, εοπιπιεαίϋΐη , ςυειη ΙιοβΙεβ »ά Αχίηίαπι ογΙϊοπι εοη·

^ββββηηι, ΓπΐίΐΓΐ ορρυ^η&τβ εοη&ίαβ , απιϊββΗ ε 6πϊβ οαα

ρβυείβ, ηοείυ ϊη εβ8(τ& Γεάϋί. Ιηόε Βΐεβίιιπι (ρηβεΓΒΐ η

βςιιί(ίί>α$) »ά νίοίηβπι ςυβηκίαιη §εη(βηι ηιϊβϊΐ, υΐ )υηο(Λ

αηιίείϋΐ εςαεβίτί» ίυχίΐία ροβοεΓεΙ. Βεάευηϋ, β( αΐίςαοί

ε(]αί(ε8 8εευπι &άάυεεη(ί, ΟεΙΙίΙιοπ ΐη$ϊάί3$ ΙίΙβηϋιτυηΙ :

ιΐυίϋυδ <]ε(εε1ί8, »οεϋ ςαίύειη ΓυςεΓε, ββά Βίεκίυβ βΐ εχ Κο-

ηΐΗηϊβ, ςυί ευηι εο οιαηΐ, ιηιιΐΐί ρυ^η&ηΙε$ ίηΙεΓΓεεΙί $ιιη(.

Τβπι 0ΓεΙ>Γ33 εΐαϋβδ εΐίαιη βοαοπιιυ &ηίηιο8 βνετίβπιηΐ. Οα-

1Ϊ3 ιιΛδ , ίη ςη» ΚοιιιαηοΓυηι εοιηιηεβίαβ εΐ ρεευοίχ 355«γτ3-

οβηΙυΓ, 3(1 ΟεΙΙίοεΓΟδ άείβείε. ΟιιβΓε τεοιιβ οηιηίουβ <3ίΒ·

<5εη8 ΝοοίϋοΓ, ίη ΟϊβίΓΐδ ρΐΌ ρΓΚδεηΙί ΓΐευΙΙαΙε ΙεεΙίδ ΙιίΙιβΓ-

ηβτίΐ. δεό ϊηορία ΓΓυιηεηΙί ( Ιιΐοηϋ ΐαΐεηι βεευπι ςηίάςυκ]

ΙιαοηίΙ ) ηιαβηη ίαϊΐ. Αδίιχο ετεοηβ ηίνεδ εΐ Γγϊ§ογϊ5 τίδ ηοη

ραπιπι ηιίΐίΐεδ «ΙΒίχΜ : αίφΐβ «Ιβο, ηΐ ιηοΐβ ίηΐετ Ιί^ηαη-

άαηι , αΐϋ ίη ίρκίδ ΙιίοεΓηβειιΙίδ οί) 3η§υδ(ί3$ ίΓίςηβςαβ ιηο-

ΓετβηΙϋΤ.

Χ1ΥΙΠ. Ρτοχϊηιο »ηηο βιιεεεδδίΐ ΝοηίΙίοΓί ίη ίηιρβΓίο

ΟΙϊυάίυδ Μβτεείΐαδ , βεευηιςυε 3ά(1υχί( ρειίίΐυηι οείο πύΐΐί» ,

εςυίΐεβ ηηίηςεηίοδ. Ηυίε ςιιοςυε ίη ίΐίηειβ αϊ) ηοδίίϋυδ

ϊηδίάί»; ρ3Γ3ηΙαΓ. δεα εβιιΐε εΐ είΓευηίδρεεΙε ίηοβάεηιΐο,

εχεΓείΙηπι ίηεοΐυπιεπι (τβιΐυχϋ , εΐ εορίίδ οηιηίυυδ &ά Οεϋίπι

εαβίΓδ ροδυίΐ. Οηαιη υΛοηι (αϊ εΓ3ί ϋεΐίο Γείίχ ίηιροΓβΙοΓ)

δίβΐίιτι ίη άεάϊΐίοηεηι βεεερίί; ίπιρεΓ3ΐίδ(ΐυε ούδίάιοηδ, εΐ

»Γ§εηΙί Ιβίεηΐίδ 1η@ίη(3, νεηΪ3Π> ίηεοΐί» άεάίΐ. ΑυάιΙβ Ιωκ

εΐεηιεηΐία, ΝεΓ^οηΓί^εδ, ιηίδδίδ ΙεςβΙίδ, ςυκδίνετβ, ςυία

δίοί Άά ρβεεηι οοΐίηεηάαπι βξεηάυπι ΓοΓεΙ. 111ε εβηΐηιη

βαυίΐεβ, βεευπι τηίΠΙβΙιίΓοβ , ρείίίΐ. Ηοβ υΙ)ί (ίαΙυΓΟβ ίΐϋ

ρΓοηιίδεηιηΙ, ίηίβΓβί αΐϊβ. βχ ρ»Γΐε βχίΓεηιιιω βςηιεη Κοηΐ3·

ηοπΗΐ) 36§τεδδί , ηοη ηίΐιίΐ εχ δ3Γείηίδ άίηρίυηΐ. Μοχ βάνε-

ηεΓε, ςαί εειιΐυηι ίΐΐοβ εσιιίΐεβ εχ ρβείο άβΙιϊΙοβ αάάχκχ-

ΓεηΙ : ςυί ίηΙεΓΓοςαΙί άβ δβΓείηίδ άίΓερϋ», ΓβδροηάβπιηΙ ,

ηοηηιιΐΐοδ ί§ηοΐ3(ίοηε ρ»εΐ0Γυηι ΊΛ αάπιίβίδβε. ΑΙ Μαπ-ίΐ-

Ιιΐδ εεηΐιιπι εςυίΐβδ νίηείπ ]ηδδϋ, εςυοβαυε νεηάί. ])είη(1ε

ρβΓΤ3β(3ΐίδ βοΓυηι 3§τί8 βΙ ρΐ«ά& ίη(8Γ ιηίΐίΐεδ ά'ι νϊδ» , υΓοεηι

ουβειίίΐ. ΝεΓβοοπββδ ιιΐ>ϊ ϋ^βΓεητ εχδίπιί ηιαείιίπιβςυβ

ικΐιιιονβπ βαίβ ιηοεοϊουβ εοηδρβχεηιηΐ, ρΓ3εεοηε ηιίδδο, ςυΙ
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χην άντι χηρυκα'ιυ περικείμενον, ήτουν συγγνώμην.

Ό δε ούχ εφη δώσειν, εί μή πάντες Άρουαχοι καί

Βελλοί καί ΤιτΟοΊ δεηδεΐεν δμοϋ. Ών τα μέν έθνη πυ-

θόμενα, προθόμο)ς έπρεσβεύετο, καί τον Μάρκελλον

ήξίουν, ποινήν αϋτοϊς έπιθέντα μετρίαν, ές τας Γράκχου

συνθήκας άναγαγεϊν. Άντέλεγον δ' αύτοϊς έπιχώριοί

τίνες δπ' εκείνων πεπολεμημένοι.

ΧΧ.ΙΧ. Καί δ Μάρκελλος έξ έκατέρων πρέσβεις ες

'Ρώμην έπεμπεν άντιλε'ξοντας άλλήλοις· ιδία δ' έπέστελ-

λε τι) βουλή, προτρέπων ές τας διαλύσεις. Έβοΰλετο

γαρ έφ' έαυτοΰ τον πόλεμον έκλυθηναι, δόξαν οί χρη-

στήν χαί άπδ τοΰδε νομίζων έσεσθαι. Των δέ πρέ

σβεων οί μέν έχ της φιλίας, ές τήν πόλιν έσελθόντες,

έξενίζοντο· οί δέ έκ των πολεμίων, ώς έθος έστίν, έ*ξω

τειχών έστάθμευον. Άποδοκιμάζουσα δ' ή βουλή την

ίίρηνην, καί χαλεπώς φέρουσα , δτι μή , καθάπερ αυ

τούς ήξίου Νωβελίων δ προ Μαρκέλλου , 'Ρωμαίοις αυ

τούς έπετετρόφεσαν, Μάρκελλον αύτοΐς έζοΐσειν εφη τά

δοξαντα. Καί στρατιάν εύθΰς έκλήρουν ές Ίβηρίαν

τότε πρώτον, άντί καταλέζεως. Πολλών γαρ αίτιω-

με'νων τους υπάτους, άδικους ποιεϊσΟαι τας καταγρα-

φας, καίτινας ές τας χουφοτέρας στρατείας χαταλέγειν,

ίδοξεν άπδ κλήρου το'τε συναγαγεϊν. ΤΩν έστρατηγει

Λιχίνιος Λούκουλλος, δπατος, πρεσβευτή χρώμενος

Κορνηλίω Σκιπίωνι, τψ Καρχηδόνα μετ' οϋ πολίι

ίλόντι,καί Νομαντίαν δστερον.

1,. Ό μέν δή Λούκουλλος ώδευεν · δ δέ Μάρκελλος

τον τε πόλεμον προεϊπε τοις Κελτίβηρσι, καί τα δμηρα

αίτοΰσιν άπέδωχε. Τδν δ' εν 'Ρώμη τους λόγους δια-

βέμενον υπέρ τών Κελτιβη'ρο>ν, ιδία πρδς αύτδν άνα-

χαλίσας έπί πολΰ διέτριβεν. Υπέρ δτου δή και ΰπω-

πτεΰετο μέν καί τότε , μδλλον δ' έπιστώθη τοις βστερον

γενομένοις, δτι αυτούς άνέπειθεν Ιαυτώ τα κατά σφας

ίπιτρέψαι· Ιπειγόμενος άρα, προ του Λουκούλλου τον

πόλεμον καταλυθήναι. Μετά γαρ τήν συνουσίαν, Νερ-

γόβριγα μέν Άρουαχών πεντακισχίλιοι κατέλαβον

Μάρκελλος δ' έπί Νομαντίαν έχώρει, καί πέντε στα-

δίους άποσ^ών παρεστρατοπεδευεν αύτοΐς, καί συνε-

δίωκεν ές τήν πόλιν · έως δ τών Νομαντίνων στρατηγός

Αιτέννων υποστας, έβόα βούλεσθαι Μαρκέλλιο συνελ-

θίΐν ές λόγους. Καί συνελθών, εφη Βελλους χαι Τιτ-

θους χαί Άρουαχους έαυτους έπιτρέπειν Μάρκελλο). Ό

δέ, άσμενος άκουσας, δμηράτε και χρήματα πάνταςήτη-

αι· καί λαβών, άφηκεν ελευθέρους. Ό μέν δή πόλεμος

δ Βελλών τε καί Τιτθών χαι Άρουαχών εληγεν ούτω,

προ Λουκούλλου.

ΊΑ. Ό δέ Λούκουλλος, δόξης τε έπιθυμών, χαί έκ

πενίας νρήζων χρηματισμού , ές Ούακκαίους, έτερον

γένος Κελτιβήρων, ένέβαλεν, οί γείτονες των Άρουαχών

είσιν · ούτε τινδς αύτώ ψηφίσματος γεγονότος , ούτε

Οΰαχχαίων 'Ρωμαίοις πεπολεμηκότο>ν, ούδέ ές αυτόν

τι Λούχουλλον άμαρτόντων. Περάσας δέ τον ποταμδν

τον χαλούμενον Τάγον, άφίχετο προς Καύκαν πόλιν, χαί

χαρεστρατοπέδευσεν. Οί δ' έπυθοντο μέν αυτού, τίνος

ρπ> εαιίυεεο Ιιιρι ρβΐίβ 8Γ31 αιηίεΐιιχ , νεηίαηι ειτοπδ ρβΐίβ-

πιιιΐ. ΟίΐΙυτυηι ίβ ϋΐιιιιιίΐ ίηιρβιβΙΟΓ, αϊβί βίπιιιΐ οιηηοβ

Λτβν&α, Βεΐΐϊ, Τίΐιΐιί ρεΙβΓβηΙ. Οικ«) υΙ>ί ςβηΐίϋυβ ί11ί«

ίηηοΐιιίι, βχίεηιρίο οπιηεβ ΙβςβΙίοηίϋυβ πιί88Ϊ8 , ΜϊΚίΊΙοιη

0Γ3Γ6, ιι I ηιβιΐϊοαϊ ρινηα (Χ>η(κη(ο9, βϊηςαΐβί Λά Γη-ϋαβ

( ίπκτίιί τεηιίΚβΓβΙ. 8ε<1 Ιιαίο ρείίΐίοηϊ ρορυΐί αΐίςυοΐ ρααίο

30(β αο ίΙΙίβ ΙκΊΙυ Ιβεββϋίΐί οοηΙταιϋχβΓβ.

ΧίΙΧ. (3υΐρΓθρΐ6Γ ΜβΓεβΗυβ υιτίαιςαβ ΙοςΐΙοβ Κοπιαοι ρΓΟ-

ιΐοϊβοΐ ιυΙπΊ, ΐΌΓ.-ιιη μίιλΙιι ίηΙβΓ 86 <1ί^<ο]>1.ιΙυι 08. Ρην.ιΐίηι

ιΊί,ιιη ρβΓ ϋ(6Γ33 8«08(υηι ποιίβΐυβ ε&(, υΐ ραοοιη εοιηροαβ·

Γβ(. Οιιίρρβ ίοαρβπϊ 8αί (βιιιροΓε 5«ΙΙο Ιιυίε ίηιροοϊ Ιίηβπι,

ευρίεοβΙ; πιΙυ«, εχ εβ ηυοςυε τε ηιαμιιηηι 8ε Ιαυάεηι εοη-

βεΰΐιΙυΓυηι. Κα·<Ι..·ι·αΙ»πιιη βοείΐΓυηιςυβ υΐ'ϋίιιηι ΙομαΙί ία

υΓΐ>ειη 3(1ηιί85ί , Ιιοβρίΐίοηυε 8υ8εερ1ί : αϊ (|υί αΐι ΙιοδΙίϋιι·

τεηεΓΒΐιΙ, οχΐΓϋ ιΐΓίκιη, αϊ πιογϊ8 εβ(, άίτεΓ33ή ]αβ8Ϊ βυη(.

δεηβΐυβ ρβεειη ίηιρΓθ1)3η3 , ε( ί η ι) ί ^ιι <■ (αναα , ςυοιΐ 8β , φΜΒ·

«ιΐηιοιίιιιη ΝοΙ)ί1ίθΓ, ςιιί βηΐε ΜβΓεεΙΙυηι ία Ηίβρβαϊβ Γυβτ

Γ3ΐ, εεη3υΐ88ε(, Κοιιιαηίί ηοα ρΰΓηιΪ8Ϊ88εα(, ηοα ;ιϋυι] η·

8ροη8υηι ΙβςβΙίβ άβάίΐ, ςαβπι, ΜβΓεεΙΙυηι ίΙΙίβ ύεεΐ3Γ3ΐαΐ'υαι

8ειΐ3(υ8 τοΙαη(3(επι. δίΒΐίηιηιιε άεεΓβΙο ία Ηίβρααϊβαι

εχεΓείΙα , ΓοΓίε (υηε ρηιηααι ηίΐίΐββ , ηοη άείεεία , υ( βηΐεα

εοοίαενεΓβηΙ, νοο3ΐί 8υη(. Ν αϊ 1 1 ςυοηίβπι παιιΐϋ ςαεΓε1>3η-

(□γ, β εοαβαΐίηα» ίιι]α8ΐ38 εοηςυί»ίϋοοε3 ΙιβοεΚ, ε( οοι Ιο8

ηυοβίΐΐηι 3(1 ΙενίθΓ68 αιί1ίΙΪ38 33βυπιί, ρΐΐεαίΐ Ιαοε, εχεπΗ-

ι ιι ιιι βοΓίίΙο Ιομί. Ηαίε εχβΓείΙαί ρΓαΤεεΙυβ 68( Ι,ίείηίαβ ίυ-

εαΠαβ Οο$. ςηί Ιεξ3(απι 1ΐ3ΐ>υίΙ ΟοΓαβΙίαη δείρίοαεη, ηοη

ηιαΚο ρο8ΐ ενεΓ83 03Γ(1ΐ3ξίοβ ΚυηιβηΙίαο,αβ ϋαπιιη.

ί. Όαια ίαεαίΐαβ 3(1 1χ:11απι ρΓοϋείβείΙαΓ, ίηΙεΓββ Ματ-

εεΙΙαβ ίπφεαάβηΐίβ ΙιιΊΙί ς·ι·Ιιί1κ·Γ«* &(1αιοηαί( , οοΒΪάεβηυο

η'Ρ<Ί(·ιι(ί1>α8 ηχΐιΐίιΐίΐ. βείηάε ρηαείρβ 1ε£3ΐίοηί8 ε]υ8, ι(υ;ο

3 (ΥΙΙιΙιΐΊΪϊ Κοιααιη ηιίββα ΓυειαΙ, είαια &ά 86 βεεεΓβίΙο ιΐίιι-

ςαε πΊιίιΙο, ]<»ιι (αη ίη βυερίείοηβαι νεηίΐ, φιαιιι ροβίεβ

η 1 1 1 1 1 ο πΐ3ξϊ8 βοηβπητϋι (εηΐ3886 (ΊΊΐίΙιπίί ρεΓβυβοΌτθ,

αϊ βε βαβςαε οποία &γ1>ϊΙτϊο ϊρ&ϊαβ ρεΓ03ί((6Γ6ο( : φιίρρο

ιριί οηιηί 8ΐυι1ϊο αίΙεΙκιΙαΓ, αηΐβ 3(1νεη(ιιηι ίαευΐΐί ϋεΐΐο Η-

ηειη ίαιροηβΓε. Ναιιι 8ί3(ίιη 31) Ιιοε εοΙΙοςαίο, ΛΓοναεοΓυηι

ηαίη(]αε ιηίΙΙίιι Νβι (ουτί^αι αιΐιοιη οεεαρ3Γαη(. Μ3ΓεεΙ1ιΐ9

βυΐεαι βάτεΓβαβ ΝαηΜηΙϊβηι βΜκΜαηι άαχίΐ, βΐ , εα&ΐΓί» &ά

ςαίηςυε 8(βαί3 30 ιιι 1»! ροδίΙϊ8 , Νυιηβαΐίαοβ ίη ιιιΐκιη εοηι-

ρυϋΐ. δεά εοιυιη (Ιαχ Ι,ίΙεηηο, ίηΐιϋιίΐο βυοΓηιη ευΓβιι,

βχείαηωνϊΐ, 8β εαπι ΜβΓεβΙΙο εο!1ο(]υ1 τβϋε; άβίοςπβ εοΐΐο-

ςαίο , (ϋλίΐ : Βεΐΐοϊ , ΤϊΙΙΙιοβ , εί ΑΓεναεοβ Μνεείί! Ιίιΐοί βεβο

εοαιαιίίειε. (}υο(1 ίΐΐβ ΙχΙίβ ααιίΙιυ$ &ααϊεη8 , ίηιρεΓ3(ί3 αε-

εερίίβςαβ οΙι»ί(1ίΙ>υ> βΐ ρεεαηϋ3, εαηείοβ ΙίΙΚΓΟβ (ΙίιηίβΚ.

Ηοε ρ3ε(ο, ρήα3(]α3ΐη Ι,αειιΙΙαβ 3εεε83Ϊ836(, ΒβΙΙοΓαηι, Τϋ-

(ήοΓαπι ε( ΑΓενβεοηαη ΙιεΙΙυηι εχβΐίηείαηι εβ(.

ΙΛ. Αι 1αεα11α3, ευηι βίοπεβ, ίυηι τεί ΓαηίΙΙΐτίβ «αςεη-

(Ιββ, ςαβαι 3η^υ3(&πι ΙωΙιεΙκιΐ , βνίάαβ, νηεε.τοπιπι Οηβ5

(οί Ιιινε 8«η3 ΟβΙΙΙοβΗεβ εβί , τίείη» ΑΓβτβεοηΐΗΐ) ίηΓεβΙο

6Χ6Γεί(α ίηβΐ'Ρδδυδ ββΐ : ςιιβπινίβ ηεςυβ ιηαηααίαπι ιιΐίαπι

1ι;ι(>.Ί « ι » 5εο3(υ , ηβε ΥμοεΊ ΙμΊΙιιπι Κοηΐ3ΐιϊ3 ίη1υ1ί93εα(,

ηεε υΐΐβ ίη Γβ ί,αοιιΐίαιτι οΠβηιΙίίββηΙ. ΤΓ3]βεΙο ΙΙιιαιίηι· ,

ςαειη Τ3ςυηι βρρείΐαηΐ, 3(1 03αε3πι υΓηεπι ρεινεηίΐ, ε( ριοριι

ίίΐϊπι ε38ΐτϊ ρο»αί(. ρυ^ΓεηΙίουίςυβ ορρί^3ηίί , εα|ΐΐ3 πι



ί4 ΑΡΡΙΑΝΙ ΠΒΕΗ VI,

ή'χοι δεόμενος, ή τί πολέμου χρίίζων; Φησαντος δέ,

δτι Καρπητανοϊςΰπδ Ούαχχαίων άδιχουμένοις βοηΟοίη,

τότε μεν άνεχώρουν ές τήν πόλιν. 2υλευομένω δέ αύτώ

χαΐ χορτολογοϋντι έπέκειντο, χαι κτείνουσι πολλούς,

καί τους λοιπούς διώκουσιν ες το στρατόπεδον. Γενο-

με'νης δέ χαι παρατάξεως, οί Καυχαϊοι , ψιλοΤς έοιχότες,

έχράτουν έπί πολΰ τοϋ Λουκούλλου, μέχρι σφών τα

άχο'ντια πάντα έξαναλώΟη ■ καί τότε εφευγον, ουκ οντες

μενεμάχοι , περί τε τοις πύλας αυτών ωθουμένων, άντ)-

ρέθησαν άμφί τους τρισχιλιους.

Ι<ΙΙ. Της δ' έπιούσης οί πρεσβύτατοι , στεφανιυσά-

μενοί τε και φέροντες ίκετηρίας, τον Λούχουλλον αύθις

ήρώτων , τί ποιοϋντες αν είεν φίλοι; Ό δέ αύτους δμηρά

τβ ήτει καί αργυρίου τάλαντα έκατόν ■ και τους Ιππέας

αυτών έκέλευσέν οί συστρατεύειν. Ώς δέ πάντα ελα-

βεν, ήξίου φρουραν Ις τήν πόλιν έσαγαγεϊν. Δεξα

μενών δέ και τοϋτοτών Καυχχίων, Ισηγαγε δισχιλίους

άριστίνδην έξειλεγμένους · οΤς έσελΟοϋσίν εϊρητο γίγνε

σθαι περί τα τείχη. Καταλαβόντων δέ αύτα των δισ-

χιλίιον, έπήγαγε την άλλην στρατιαν δ Λούκουλλος,

χαι τη σάλπιγγι ΰπεσημαινε χτείνειν Καυχαίους απαν

τάς ήβηδόν. Οί μέν δή , πίστεις τε χαι Οίους δρχίους

Επικαλούμενοι, χαί "Ρωμαίους ες άπιστίαν λοιδοροΰντες ,

διεφθείροντο ώμώς, έκ δισμυρίων ανδρών κατά πΰλας

απόκρημνους διαφυγόντιον δλίγων. Ό δέ Λούκουλλος

την πόλιν διηρπαζε, χαί δόξης 'Ριομαίους ένεπίμπλη κα

κής. Οί δ' άλλοι βάρβαροι συνέθεον Ιχ των πεδίων,

οί μέν ές τα άπόκρημνα , οί δέ Ις τας δχυρωτέρας πό

λεις, συμφέροντες & δύναιντο, καί Ιμπιμπράντες §σα

λείποιεν, τοϋ μηδέν έτι Λούκουλλον εΰρεϊν.

Ι<ΙΙΙ. Ό δέ, πολλήν γην έρημον δδεύσας, ίς τινα

πόλιν Ίντερχατίαν άφίχετο, ένθα πεζοί μέν υπέρ δισμυ-

ρίους συνεπεφεΰγεσαν, Ιππείς δέ δισχίλιοι. Καί αυτούς

δ Λούκουλλος ές συνθηκας ίιπδ άνοίας προύκαλεϊτο. Οί

δ' έπ' όνείδει τα Καυκαίων αύτώ προΰφερον, καί έπυν-

θάνοντο, εϊ έπί τας έκείνων πίστεις αύτους χαλοίη;

Ό δ', οίον άπαντες οί άμαρτόντες, άνΟ' έαυτοϋ τοις

δνειδίζουσι χαλεπαίνων, έκειρεν αυτών ταπεδία. Καί

περικαθίσας κύκλω την πόλιν, χώματα ήγειρε πολλά,

καί συνεχώς έξέτασσε , προκαλούμενος ές μάχην. Οί

δ' οΰπω μέν άντεξέτασσον, άλλ' ησαν άκροβολισμοί

μόνοι, θαμινα δέ τις τών βαρβάρων έξίππευεν ές τδ

μεταίχμιον, κεκοσμημένος δπλοις περιφανώς, καί πρού

καλεϊτο 'Ρωμαίων Ις μονομαχίαν τον έθέλοντα. Ού-

δενδς δ' υπακούοντος, έπιτωθάσας, καί τώ σχήματι

χατορ/ησάμενος, άπεχωρει. Γιγνομένου δέ τούτου

πολλάκις, δ Σκιπίων, έτι νέος ών, υπερήλγησέν τε χαί

προπηδήσας &πέστη τδ μονομάχιον. Ευτυχώς δ' έχρά-

τησεν ανδρός μεγάλου, μικρός ών.

Ιιΐν. Καί τόδε μέν έπηρε 'Ρωμαίους. Νυχτδς δέ

φόβοι πολλοί χατεϊχον οίγαρ ιππείς, δσοιτών βαρβά

ρων, πριν άφικέσΟαι Λούκουλλον, έπί χορτολογίαν

προεληλύΟεσαν, οΰκ έχοντες έσελΟεΐν ές τήν πόλιν, Λου

κούλλου περικαθημένου , περιΟέοντες έβόο>ν καί συνε-

μτΆΐ'\Ά νβηΪΓβΙΡ εείριίιΐνε 1)β11υ 8δ8ειοριΐ8? ι-είποηιΐίΐ :

€3τρεΐ3ηί8, αυο* Ο'βιιείεί νίοΐ388εηΙ, αυχίΐϊο νεηΪΓβ. 110

Ιυιιι ίη(πι ιίΓοεπι ββ ΓεεβρβΓβ : ιηκίε ηοπ πηιΐΐο ροδί ίη ία-

ουίΐΐ ιηϊ1ί(68, Ιίμη.ιΙυιιι ίτυηιειιΐ3ΐιιιηφΐε ε^Γεβδοδ, ίιηρείιι

ίαοΐο , ηιυΐΐοδ «ιηΙιιπΙ , Γεϋφιοδ ίη εββίΓ» εοηιρείΐυηΐ. ΙΧ·ίη

νβΓΟ, υΙ>ί ]υ»ΐ3 βείε ριιμηβΐυιη β$1, €3υε»ϊ, βίιηϋεδ ΓοΓβ

νβϋΐίϋυδ ΚοηιαηοΓυιιι , 3ΐί(|υ3ηϋβρβΓ βυρβποΓεβ βΓβηΙ : &(

υΐίί 1βΐ3 βθ« (Ιΐ'ΓκοβΓβ, Ιυιη ΙβΓ%& νβΓίβΓυηΙ , βίβίβι ία; ρυςη.-β

τυιΐββ βΐ ίηβιιείί. Κυ^ϊ α<1 υΓΟβπι ΓμΙλ , (]υυηι ίη ροΓίίί

ευΙΙίιΙβΓοηΙιΐΓ, οίιχίΙεΓ Ιπ3 πιίΙΙία ρβΓΪβΓβ.

Ι.ΙΙ. ΡοβΙβΓΟ άϊβ ββηίοΓββ οαιη οοΓοηίβ βο τβηιίβ οΐβχ α<1

Ι,υουΐΐϋΐη Βίχείΐεηΐβδ ίίοπιιη ςαχΓβοαηΙ , ςυϋ>υ$ εβοάΊϋο-

ηί)>υ$ αηικΊΐιαιη ριηβΓβηΙΡ ββ8ροα$υπι ββΐ : οΙ)5κΙθβ εϊ &τ-

ρειιΐί (3ΐεο(3 εεηΐυπι 8ί (ΙβγοπΙ , εοΓυηΐφΐε εφιίΐββ ουιη Κο-

ηΐ3ηΐ3 ΐϋίΐίΐβΐ'εηΐ. Οηϋχη ρτορβτβ εοηεεββίβ, ροδίυΐβνίΐ

ίυειι11υ8, υΐ ρΓ8ε8Ϊ<Ιίυηι ία υΓϋεπι 3(ΙπιίΙ(βΓ8ηΙ. ΑηηυεοΙϊ-

1>ιΐ8 βΐ Ιιοε Οαυ«κί5 , άυο ιηίΙΙί3 νίι οΓυπι εχ ορίίαιίί 8εΙεεΙο-

Γϋΐη, ίη υΓΐ)βιη ίηιΐυείΐ : ηυίουβ τα&ηάΆΐ , υΐ ίηβΓεδβί ηιαηηία

οοοορβηΐ. Ηοε Γκ,Ιο, ηιοχ Γρϋ^ιυιη βχβΓοίΙυηι ίπίΓηίΙιίι,

εϊ Ιαοβ β%μ ά3(ο , ΟβυεχοΒ οπιηεβ ίηΙβΓΟεί βίηε υΐΐο &ίΆΐί&

ι1ί·*Γίηιίηε]ϋΐΜΊ. II 1 ΐ Γυ'ΐΙεΓβ άβοΒςυε ]αι ί^ιΐΓβηάί ρηεβίάεβ

ϊηνοαιη(ε8 , εϊ Κοηιαηοπιηι ρβΓΟεΙϊαηα εχ$εεΓ3η1β8, επιάεΐί·

ΙεΓ ηεεαοηηΙιΐΓ. Εχ νί^ΐηΐί ηιίΙΙίουβ ρβαεΐ ρεΓ ρηει υρΐ38

ροιίαβ εναβεΓβ. ίυευΙΙυβ, ϋΓοε ιΙΪΓβρΙβ , ηιηςηαηι ίιιΐϊν

ηιίαηι Κοηΐϊηίβ εοηΟ&νΚ. ΟΗίΙεπ ϋ3Γύ3ΐί εχ ε3ηιρε8ΐπϋυ»

ΐη ρπεΓυρΙα αίςυε ίη3εε«883 Ιοεβ, 3ΐϋ ΐη ηιιιηίίίοΓ» ορρίιία

Γ.οηΓυ{;ίβ1)3ηΙ ; εοπιροΓίβΙίβ, ςαβχυηιςαε ροΙεΓ3ηΙ; ηυα; νότο

ΓεϋηαυβΓε εοι;ε1)3ηΙυΐ', ίηεεηβϊβ, υΐ ίυευΙΙο (Ιίιίρίεηύυιη

ηϋιίΙ 8υρεΓβ88β(.

1,111. 111ε ϊ^ίΙιΐΓ, ρεΓ38Γ3ΐ3 βαιίβ Ιοη^Α τε^ίοπε άεβειία ,

βιΐ ορρί(1ϋΐη ΙηΙεΓεηΙίΐηι ρεινεηίΐ, ςπο ρειίίΐηηι ρΐυβ νϊ-

βίηΐί ηιίΙΙίβ , εςιιίιυιη ε<υο οχιηνεηεΓβηΙ. Ουοβ <]υιιιτι ίυ-

ευΙΙυβ 831Ϊ8 8(υ1(ε »ά ίαχία» ρβείκεβηάυπι ΙιθΓΐ3Γε(αΓ , ίΙΙί

ΟβιιοΛοπιηι εΐ3(1εηι ρβΓ ρΓθΙ)Γϋηι ο1)]ίοβΓθ, ςυα?Γ6Γε<]υβ :

3η 3(1 εϋΐηιίειη <1βχΐΓ3ηι Ιίϋειικριε ίρ»08 νοε,ίΓεΙ , ιρκιαι Οβυ-

Γ32Ϊ8 (ΙιίΙ]88)Ί ? 111ε ( υΐ ηιο8 881 οιηηίυπι βίϋί ιηβίε οοηβείο-

Γυαι) ευηι 8Ϊυί ίρβε ΪΓ3&0Ϊ (1ε1)εΓεΙ , εχρΓ(>1ΐΓ3ΐιΙί1)ΐΐ8 Ϊ8(3 ίτβ-

Ιιΐ8, βςηιιη εοΓυιη ρεΓνβδΙβνίΙ. Οείιιιΐε είΓουιη ο1)888&»

υΓΐ>ε, εοιηρΙυΓε» 3888Γ88 ]εοϊι, εϊ ίη αείεηι ηυοςιιε ηιϋίΐεβ

ίηδίπιείοδ 8υ1>ίηεΐε ειΐυχϊΐ, 8ί ςυβ ΓϊΙίοηβ3(Ι ριΐβΐΐΛπι εϋεεΓε

ρηβ»ε(. ΑΙ ίΙΙί, ιιΐ ίυίΐο ρΓ,τϋο 3ΐ)8ΐίηε1>3ηΙ, βίο Ιενίΐηιβ 3ε

νε1ί(3πΙ)08 εεΓΙβιηίηίουβ εοηίεικίοΐιαηΐ. Ρογγο ίηΙεΓ οβΓ-

03Γ08 τϊγ φΐίάβπι, 8ρ1εηάεη1ίΙ)υ8 απιιίί ίηδί^ηίδ, εΓβ1>ΓοίηΙετ

υΐΓ3ΐηςαε βείειη β()υο νεείιαβ ρΓοεο1β1>3ΐ, ε Κοηΐ3ηίδ υηιιιη,

ςυί δεευηι δϊηςυΙ&Γί εεΓ(3ΐηίηε «ΙβεβτηεΓεΙ, ρΓονοεβηβ. δεοί

ϋΐιί ηεπιο 888ε υΠ'εΓεΙιβΙ , Ποιη3ηοδ ίη ίόεΓε, απ &3ΐ(α(οΓϋ8

ςεδϋηυδ ίΙΙυιΙεΓβ , δίεηηε 3^ δυοβ τεάίΓε , εοιίδΐιενετβΐ. 1(1

ψιία δα?ρίυδ ΓιεΙ)3ΐ , δείρίο, (υπι 3(1ήιιε ]υτβηΪ8, κητίΐβτ ίο-

(Ιοίυίΐ, ρΓ08ϊΙίεη8(]πβ , δίη^υΐ3Γ8 08Γΐ3ΐηβη βυοϋΐ : 3ε τ«β(ο

εοΓροΓε νίΓαηι Γηοάίοα ϊρδβ δΐ3ΐυΓ3 ΓεϋεϊΙβΓ (ΙενίείΙ.

Μν. Ηβεε (]ΐιίι1οιη νίείοιί» εχΐυϋΐ Βοηιβηοηιηι 3ηίηιο8 :

δβά εοδϋειη ρηιχίιηβ ηοείβ βΓβτίδ ΙεΓΓΟΓ ΙυτοανίΙ. Β3γ1>3-

ΓΟΓυηι βςιιίΐεδ , βηΐε Ι.ιιευΙΙί 3ΐ1νειιΙιπη ραΐηιίαίιιιη ε^Γεββϊ ,

(]ΐιοηί3ηι ίη ιιΙΊιεηι 3 ίιιουΙΙο οΙ)δε8δ3ηι Γ^βδδΐΐδ ηυΐΐιιβ

εΓ3ΐ, είτευηιεηΓΓεηΙεδ ν'υείΓεΓΒηΙεδςυε ρβτοΓβ οπιηί3 τερίε
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τάρασσον χα» συνεπι^χουν οί ένδον αύτοϊς. "Οθεν δ

φόβος ην τοις 'Ρωμαίοις ποικίλος. "Εκαμνον δέ καί

τη φυλακή δΓ άγρυπνίαν και άηθειαν τροφών έπιχω-

ρίων. Οίνου γλρ ούκ οντος, ουδ' άλών, ούδ' όζους,

ούδ' έλαίου, πύρους και κριθας χα\ έλάφων κρέα πολλά

και λαγωών χωρίς άλών έψόμενα σιτούμενοι, κατερ(ί>η-

γνυντο τας γαστέρας, χαι πολλοί χαι άπώλλυντο. Μέ

χρι ποτέ το χώμα ήγέρθη , και τα τείχη των πολεμίων

τύπτοντες μηχαναϊς , μέρος μέν τι χατέβαλον, και έσέ-

δραμον ές την πάλιν · μετα δ' ου πολΰ βιασθέντες τε

χαί άναχωροΰντες , έσπίπτουσιν ες τινα δεξαμενήν ύδα

τος, υπο άγνωσίας, ένθα οί πλείους άπίόλοντο. Και νυ

κτός οί βάρβαροι τα πεσόντα άνωκοδόμουν. Πάνυ δ'

έκατέρων κακοπαθούντοιν (ό γαρ λιμός άμφοΐν ήπτετο),

Χχιπίων άνεδένετο τοις βαρβάροις, ουδέν εσεσθαι πα-

ράσπονδον. Και πιστευθείς κατά χλέος άρετης, διέ

λυσε τον πόλεμον έπι τοϊσδε· Λουκούλλω δοΟηναι παρά

των Ίντερχατίων σαγους μυρίους, και θρεμμάτων τι

πλήθος ωρισμένον, και πεντήκοντα άνδρας ές όμηρα.

Χρυσον δέ και άργυρον Λούκουλλος αϊτών, (οϊ δή χά

ριν, ηγούμενος ίίλην Ίβηρίαν πολύχρυσον εΤναι και πο-

λυάργυρον, έπολέμου) οϋκ έλαβεν ου γαρ εΤχον ούδ'

εν δό;η ταΰτ' έκεΐνοι Κελτιβι^ρων τίθενται.

Γ,ν. Έπί δέ Παλλαντίαν ν^ει πόλιν, ή δό;αν τε αρε

τής είχε μείζω, και πολλοί συνεπεφεύγεσαν ές αυτήν

8)εν αύτώ συνεβούλευόν τίνες άποχωρεϊν προ πείρας.

Ό δέ, πολύν ρηματον εΤναι πυνθανόμενος , ουκ άνε-

χοΊρει, μέχρι σιτολογοϋντα αύτον οί Παλλάντιοι συνε

χώς ίππεϋσιν ήνοιχλουν τε και σιτολογεϊν έκώλυον.

Άπορων δέ τροφών δ Λούκουλλος, άνεζευγνυ, τετρά-

γωνον έν πλινθίω τον στρατον άγων, έπομένιον αύτω

χαι τότε των Παλλαντίων μέχρι Δορίου ποταμού.

"Οθεν οί μέν Παλλάντιοι νυκτός άνεχιόρουν δ δ' ές τήν

Τυρδιτανών χιόραν διελθών έχείμαζε. Και τοϋτο τέλος

ην τοΰ Οϋακκαίων πολέμου , παρα ψήφισμα 'Ρωμαίων

δπό Λουκούλλου γενομένου. Και δ Λούκουλλος έπί

τωδε ούδέ εκρίθη.

ΙΛΊ. Τοΰ δ' αύτοϋ χρόνου μέρος άλλο Ίβηρων αυ

τονόμων, οί Λυσιτανοί καλούνται, Πουνίκου σ^ών

ήγουμένου, τα 'Ρωμαίων Ειπηχοα έληίζοντο, και τους

βτραττ,γοϋντας αύτών, Μανίλιόν τε, και Καλπούρνιον

Πείσωνα, τρεψάμενοι χτείνουσιν Ιζακισχιλίους, καΐ

έπ' αΰτοϊς Τερέντιον Ούά^δωνα ταμίαν. Οΐς έπαρ-

θε\ς δ Πούνικος τα μέχρι Ωκεανού κατέδραμεν και

Ούέττοινας ές την στρατείαν προσλαβών, έπολιόρκει

'Ρωμαίων υπηκόους τους λεγομένους Βλαστοφοίνικας ·

ο?ς φασιν Άννίβαν τον Καρχηδόνιον έποικίσαι τινας εκ

Λιβύης, καΐ παρα τοΰτο κληθηναι Βλαστοφοίνικας.

Πούνιχος μέν ουν λίθω πληγε\ς ές την κεφαλήν, άπέ-

θανεν. Διαδέχεται δ' αύτον άνήρ φ όνομα ^ν Καί

σαρας. Ούτος δ Καίσαρας Μουμμίω μετά στρατιάς

άλλης έπελθόντι άπο 'Ρωμης , ες μάχην συνηνέχθη ■ και

ήττώμενος, έφυγε. Μουμμίου δ' αύτον ατάκτως διώ-

χοντος, έπιστραφείς, έκτεινεν ές ένναχισχιλίους, και τη'ν

ΙιαηΙ : αυίΐιιΐδ ςυπηι Ιιί , «|μϊ ίη ιΐΓΐ>β ι» αϊ» , .

είρίΐί Ιτερίιίαΐίοηε βοηιαηί (ϋΐηυΗυαοαηΙηΓ. Ι.α1χ>Γ3ΐ>3Πΐ

εΐίαηι ίυν&ΐίιΐίε δίαΐίοηεβ , (Ιε1>ί1ίΐ3ϋ5 Ιυιη αΒείάυίβ νι^ϊΐιί»

Ιηηι ίηβηείο αΙ><> πιίϋΐίϋυβ. ΕΙεηίιη ςιιυπι τϊηο , βαΐβ , ϊοβίο,

υΐεο εαΓβΓεηΙ, «γ. ΙηΙίεο, Ιιοπίβο , ςοηοπιιη Ιυροηιπιςιιβ

εαπιίϋυβ πιιιΐΐί-. είοβ βαΐβ κκ-ιί- τεβεβΓεαΙατ, (Ιγ$βοΙβΗ3

ΙαΙχίΓΐΓβ ΰ(ερβΓ3α( , βο<]υβ πιογΙχ) ιηυΐϋ εΐίαιη 3»$υιη1ί >υη(.

Τααιίεηι, ρεΓΓεεΙο Β££εΓε, &ΓίεΙί6υ$ ηιιιιυι» ςυΐΐίυυΐ; αε

)3ΐη, ραΓίε αιυη (Ιί^εεΙβ , ίη υιΌεαι ίΓΓυπιρυηΙ. υιιιΐε ιηοχ

Γυΐ'»ιι$ νί τερυΐβί, ιΐιιιη 86 τεείρίαοί, ΙοεοΓυπι ί^ηοΓΐΙίοηβ

ίη <'ί>(ιτιωιη «φια ΓερΙεϋηι ίΐίαρκί , ρΐεηηηε ρεηεΓυηί 8β-

φκ'ΐιΐι ηοείε Ι>.» 1>.ιπ ηιυΓυιη ίηβΙαυΓΟΓϋηΙ. 5ε<3 ηιιιιιη 'μπι

ηευΐΓίβ, βταβίαηΐε υΐηηιηαε Γΐΐηε , 83ΐί8 Ιιεηε ε$$ε( , δείρϊο

03Γϋ3ΓΪβ τεβροηιΐίΐ, &ί Γ<ε<1υ$ ΙϊβΓβΙ , ηίΐιίΐ Ικαιιΐί> 3υ( ρεΓϋ-

(Ιία: αι]ηιίχ1υηι ίή. Ε( ορίιιίο νΪΓΐυΙίβ Υϋΐ ΙαιιΙυπι Τ3ΐυί( ,

ιιί ΙκίΓυβτί Ιίιίεί ι ^ 1 1 > 8ε εοιηηιίΙΙεΓεηΙ. ΒεΙΙυηι Ιιίβ εοηάίΐίο·

ηίουε (ΙίιεηιΙυηι : Ιη(εΓ03ΐίί Ι,υευΙΙο «1»π·»ι μ·\ ηιίΠίβββ^ο-

πιηι, ρεεαάυηι ε«Γΐιιηι ηυεηιϋβιη ηαιηβηιιη , οΙ>8ί(1ε$ ςυίη-

«ιιια^ίηία. Ααπ »1(|υε 3Γ^εηΙί (ει^ιι^ δίΐί , ςυικί Ηίβραηίβηι

ίί» αΙιυηώίΓε 0Γβ«1ϊ(1ί5ββΙ , ΙχΊΙ ιιιιι ίηΐυΐεηΐ Ι.ικ· ιιΜ π > ) ηίηίΐ

ιΐ3Γε [>ο(εΓ3η( : ηεο,ιιε εηίω Ιΐ3ΐ>εΙ)3η(, ηβςυε ίη ρι-εΐίο ββ-

8β αρικΙ ίΐΐίυβ ιε^ίυηίβ ΟεΚίοεΓοβ ιιιείϋΐΐα 18(3 8θ1εη(.

ΙΛ'. Ιηιΐε Ρ&11αη1ί3πι ίίαπι βαΐ , αϊ Ιιππ τίΓΐυ(ί9 Γ,ιιηα ε1&·

ποΓεπι , ίη ηυβιη εΐίβιη ρΙιΐΓΪπιϊ εοηΓυ^εΓαηΙ. ΐ)ιι,ι (Ιε εαυβ·

ΓυεΓε , ςαί ίιιευΙΙυπι βαΊηοηεΓεηΙ , υΐ ίηΐεηΐϊΐο ορρίιΐο β1)3-

εειΙΐ'ΐιΊ : 8ε<1 Ιιοηιο αναπιΐί &\) ιπΐιε, ςυβηι ΙοευρΙεΙεηι ε88β

ίη3ΐΐ(1ίτεΓ3( , ηοη 3η(ε 3ΐ>8ΐτ3ΐιί ροΐυίΐ , ςυαηι εΓεΙιηβ Ι'αΐΐαη-

Ιίηυιηιη ε<ριί1υιη ίηευΓ8ίηη8 ΓιηηιεηίΑΓΐ ρι\>1ιίϋί1ιΐ3, εοηιιιιεα-

(υ8 ίηορία Ι,ιΐΜκηιι· εαφίΐ. Τυηι (Ιεηιυηι ςυβϋΓαΙο α^ιηίηβ

εχεΓείΙηηι ΓεάυχίΙ, υΓ§εηΙί!>υ8 εΐίαπι 3 Ι«Γ£ο ΓαΙΙαιιΙίηίβ ,

ϋυηεε 3(1 ϋυΓίυηι ϋυιηεη ρεΓτεηΙιιπι ε$Ι. Ηίηε Ρβΐΐαηΐίηϊ

ηοείυ ίη 8υ3 ιεςιΐ'88ί βηηΐ ; ίυεαίΐιιβ νειο ίη Τυη1εΐ3ΐιΪ3Πΐ

1ιίεηΐ3ΐυπι εοηεε&8ί(. Ηοε ηιικίο εοηΓεε(ηη) «Μ ν»π·;ιι>ηιιη

οεΙΙυιη : ςυο<1 ηυβηινίβ ίη]ιΐ88η ρορυΐί Ποηιβηί βυβεερίββεΙ

^ε88ί88ε((|ΐιε Ι,υευΐΐυβ , ηυηΐ{υ3Πΐ Ιαηιεη οΙ> ί(1 ηε ίη ]ιΐ(1κ.ίυηο

ΐ(ΐιί(1εη) νοο»1υ8 ε8ΐ.

ΙΛΊ Ουπι 1ι<εε ίη ΟεΙΙίοεΓί3 μπ υοίικ-, Ι,υβίίβηί (ρ3Γ3

(ϋβ Ιϋβρβηοηιπι κυίβ Ιι^ίΙιυ» νίνεηΐίυηι), ιΐυεε Ρυηίεο, βο·

είοΓυηι ρορηίί Κοηιαηί 8{;γο8 <1ερορυΐ3(ί βιιηΐ ; Γυ^αΙίίςυβ

Γοηΐ3ηί8 ρΓχΙοπηηβ, ΜαηίΙίο ρηηιυιη, Ιηηι Οβίρυπηο Ρί·

δοηε, 86χ ηιίΙ1ί3 ΚοπιηηοΓυηι, εαιη ςιΐ3?ΜθΓε ΤεΓεηΙίο Ύ3Γ-

Γοηε, ίηΙεΓΓεεεΓηηΙ. (,»ιυ νίεΙοΓίβ εΐαΐυβ Ρυηίευβ β(1 Οεεβ-

ηυηι υβπυε ρεΓ\3§3(υ8 ε8( , εΐ \'εΙΙοηίΙ>ιΐ8 βεευηι 3ββυπι1ί8 ,

Βοιη3ηοΓυηι βυΜϋοδ, Βΐ33(ορΙΐ(Εΐιίο3θ 3ρρ«Ιΐ3(ο8, οί>8ε«1ί(.

Ηοβ εχ 1.ϋ>\;ι, Γ.τιιηΐ , »|> ΑηηίΙ>3ΐε ΟϋΓΐΙια^ιιιίοηβϊ εο (Γ3·

<Ιηγ1".<, ίηιΐε ηοπιεη (Γ3\ί88ε. Ρηηίεαβ 83χο ίη εβριιΐ τυΐ-

ηεΓ3(υ3, ηιοΐ'ίΙυΓ. Ιη ε]ιΐ3 Ιοευηι 8υ(Γεε(υ8 τΙγ εο^ηοηιεηΐο

0<£83Γ38. Ηίε ι π ιιι Μυΐηηιίο , ςυί ευηι εχεΓείΙα Κ οιηα ηυρεί'

3ϋνεηεΓ3(, εοηιιηί880 ρΓΧίίο νίεΐαβ, Γιι^ίΙ : 8ειΙ φιιιιιι εΓΓυν»

ίυεοπιροδϋοςιιε 3§ηιίηε Μιιιηηιίυβ ίηδεςυεΓεΙητ, εοηνεΓ8α>

(ΐιιη βυίβ , 3(1 ηοτεηι ιηίΙΙί» εεείιΐίΐ ; αο ρΓΟΐάα οπιηί , ςυβιη
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τ« λείαν τήν ήρπασμένην καί τδ οίχεΐον στρατόπεδον

άνεσώσατο, χαί το 'Ροιμαίυιν προσέλαβε τε, χαί διήρ-

πασεν όπλα χαί σημεία πολλά· όπερ οί βάρβαροι χατα

τήν Κελτιβηρίαν ίλην περιφέροντες , έπετώθαζον.

ΙιΥΙΙ. Μουμμιος 8' υπολοίπους έ/ων πενταχισχι-

λίους , έγύμναζεν ένδον έν τΕ> στρατοπέδω , δεδιώς άρα

προελΟεϊν ές το πεδίον, πρίν τους άνδρας άναθαρ^ησαι.

Φυλάξας δέ εί τι μέρος οί βάρβαροι της αφηρημένης

λείας παρέφερον, άδοκήτως αύτοϊς έπέθετο · χαϊ πολλοΰς

διαφθείρας, έλαβε τήν λείαν καί τα σημεΐα. Αυσι

τανων δ* οί έπι θάτερα του Τάγου ποταμού, χάχεΐνοι

'Ρωμαίοις πεπολεμωμένοι , Καυχαίνου σφίον ήγου-

μενου, Κουνέους έπόρθουν, οΐ 'Ροιμαίοις ησαν δπήκοοι,

καί πόλιν αύτίον μεγάλην ε!λον Κονίστοργιν. Παρά

τε ταςστηλας τας Ηρακλείους τον Ώχεανόν έπέρων* χαϊ

οί μεν την άλλην Λιβύην κατέτρεχον, οί δ' Όχίλην πό

λιν έπολιόρχουν. Μοΰμμιος δ' έπόμενος ένναχισ/ιλίοις

πεζοΐς χαϊ ίππεΰσι πενταχοσίοις, έκτεινε των μεν

δηουντων ές μυρίους καί πεντακισχιλίους , των δ' έτε

ρων τινάς· κα\ τήν πολιορκίαν διέλυσε την 'Οκίλης.

Έντυχών δέ και τοις φέρουσιν $ σεσυλήχεσαν, έκτεινε

καί τούσδε πάντας , ώς μηδ' άγγελον από τοΰ χακοΰ

διαφυγεΐν. Τήν δε λείαν διαδοΰς τω στρατφ την δυ-

νατήν φέρεσΟαι, τα λοιπά τοις θεοϊς τοις ένυαλίοις

ίκαυσε. Καί Μούμμιος μέν, τάδε πράξας, έπανηλΟεν

ές 'Ρώμην, χαί έθριάμβευσεν.

Ι<VIII. Έχδένεται δ' αυτόν Μάρχος Άτίλιος· 6ς

Αυσιτανων μεν ές επτακόσιους έπιδραμών άπέκτεινε,

καί την μεγίστην πόλιν έξεϊλεν, |) όνομα ΌξΟράκαι · τά

δ' έγγυς χαταπληξάμενος , άπαντα έπί συνθήκαις παρέ

λαβε. Καί τοΰτοιν ην ένια τοΰ Ούεττώνων έθνους,

δμόρου τοις Αυσιτανοΐς. Ώς δ' άνεζεύγνυε χειμάσοιν δ

Άτίλιος, αύτίκα πάντες μετετίΟεντο, καί τινας 'Ρω-

μαίοις υπηκόους έπολιόρκουν · ους έπειγόμενος έξελεϊν

της πολιορκίας Σερούϊος Γάλβας, δ Άτιλίου διάδο/ος,

ήμερα μια χαί νυκτί πεντακόσιους στα.δίους διελΟών,

έπιφαίνεται τοις Αυσιτανοϊς, καί εύΟυς ες μάνην έξέ-

τασσε , κατάκοπον τόν στρατόν έχων. Τρεψάμενος δ'

«ύτυχως τους πολεμίους, έπέκειτο φεΰγουσιν άπειρο-

πολέμως. "Οθεν ασθενούς αυτί) καί άσυντάκτου της

διώξεως ούσης διί κόπον, οί βάρβαροι κατιδόντες αυ

τούς διεσπασμένους τε χαί άναπαυομένους χατα μέρη ,

συνελΟόντεςέπέΟεντο,καίκτείνουσιν ές Ιπτακισχ ιλίους.

Ό δέ Γάλβας μετα των άμφ' αυτόν Ιππέων κατέφυγεν

ές Καρμένην πόλιν ένθα τοΰς διαφυγόντας άνελάμ-

ζανε, χαί συμμάχους ά6ροίσας ές δισμυρίους, διηλΟεν

ές Κουνέους· καί παρεχείμαζεν έν Κονιστόργει.

ΓιΙΧ. Λούκουλλος δέ, δ τοις Ούακκαίοις άνευ ψηφί

σματος πολεμησας, έν 'Τυρδιτανία τότε χειμάζων,

τ^σΟετο Αυσιτανων ές τ& πλησίον έμβαλόντιον. Καί

περιπέμψας τους αρίστους των ήγεμόνων, έκτεινε των

Αυσιτανων ές τετρακισχ ιλίους. Περί τε Γάδειρα τόν

πορΟμόν έτέροιν περώντοιν, εκτεινεν ές /ιλίους χαί πεν

τακόσιους · καί τους λοιποΰς, συμφυγόντας ές τινα λόφον,

βχ βυρβΓίοΗϋυβ Γ&ρΙηΙβ ΙιβουεΓβι, οββΙιΊβα,ιιε βυίδ Γοη3«να-

ΙΪ8 , ΗοηιηηοΓϋΓη «βίτίβ ββ! ροϋΐιιβ , ρΐ απιια βϊβηαφιε ηιαΙΙα

ηιίΐίΐνή οβρϊΐ; φΐ83 άβίηάβ οβιΊηπ ρβτ Ιυόίυπυιη Ιοί» Ηί-

8ραηί3 είιτ,ιιπιΓβΓευβηΙ.

ΙιΥΙΙ. Μιιιηιηίιΐδ(ΐιιίη(ριε πιίΙΙί», ψιχδΐιΐΜΐΓΓιιεΓβηΙ, ίηΐΓ3

ναΙΙιιπι οχεκεΐΜΐ; ηοη ρπιΐδ βίοι ία εβηιρυιη ύεδεεικίεηάαηι

κΐαίιιοη», ςιΐϋΐη ιηίϋΐιπη «ηίπιοδ, ΓεεεηΙί είαιίε ΙειτίΙοβ,

εοηΓΐΓαΐ388ε{. Ουιιπκμιβ Ιοπιρυ» οΙΐδοΓναβδβΙ ηυο ρπκάχ

ρΐτίεαι 3ΐίηιΐ3ΐη ΐΓαηβίεΓεΙκιηΙ ΙιλγΙκιπ, εχ ίηιρΓονίβο εοβ

αιΙοΓίυ», ηιυΐΐίβ ίηΙεΓΓβεϋβ, οί ρτκάΆνα εί νεχίΐΐβ τοεαρεΓα-

νίΐ. ίαηι εί ίΐΐϊ εχ ίυ»ίΙ<ιηΪ8, ςυί ΐΓϊηβ Τ;ΐ£ΐιη> ίηαιίυηΐ,

3(1 ΙχΊΙυιη λάνβτβυβ Κοηι>ηο8 εοηείΐΒΐί, 0<ιιΐΓ;υηο «Ιιιοβ,

Οιιηβοβ, ΚοηίΒηοΓϋπι ΒϋΜίΙοβ, ϊηνϊίεΓε, εοπιπι^ιιε υΓίκιη

Ηΐηρίοιιι ΟοιιίχΙοΓμίηι εχρυ^ηΐνβΓε. ϋεία ΐΓ3]εεΙο &ά Ηβτ·

ευϋδ εο1υηια3$ Οοββηο , {>3Γ8 ΓβϋςιΐΗπι ΑΓΓίοβπι [<■] ροριιίαιΐ ,

βΐϋ 0είΐ3ηι υιυεπι ο1)8ΐ(1βΓε. Μυιηηιίυ8 8υ1ΐ8βευ(ιΐ8 ηυνεηι

Π)ί11ί1)ΐΐ5 ρβ<)ί(υαι, εηυίΐυιτι ςιιίηςπιΐίβ, 3(1 ΐ]ΐιίη(Ι(τίπι ωΠ-

1ί3 εοΓυπι ςυί 3@γο8 ν&8(3ΐ>αη(, ηοηηυΙΙοβ ςαοφιβ εχ ϊΙΙβτ»

ηιαηυ ,χκχΜίΙ , βΐ ΟαΙβ3 υΓυίβ οΜάΙοηβηι βοΐνίΐ. Ομ(ιγ-

Γβηβ εΐίαηι ϋβ σαι ρηεάβπ) 3ΥετΙε1>3η(, οηιηββ ϋ;ι (ΙεΙονίι,

υ( ηβ ηυηΓ,ίϋδ (]ΐιί(1ειη οίαάϊβ δυρεΓίυεπΙ. ϋε(«Γυπι ρΓ3>

(Ιΐηι οπιηοπι, ςυίε ΓβΓΓΪ ροδδβΐ, Πΐί1ί1ί1)υ8 (ΙίτίδίΙ; Γεϋηιΐ3

άϋδ 5ε1Η ρΓα-βΐϋίουδ οοηίοοΓβΙαηι ΟΓβηιβνίΙ. Ηίβ Γείιυβ

8ΐί8, Κοηιαηι ητβηαβ Ηαηιιηΐαβ ΙτίυηιρΙιανίΙ.

ΙΛΠΙ. δυεεβδδΟΓ Μυπιηιϋ, Μ. ΑΙΠίυβ, ίηειίΓδίοηε 6ο(3,

β(1 8ερΙίη§εη1οβ Ιιυβί(3ηο8 ίηίειΐεεϋ , εχεί83(]υβ βΟΓυιη ηια-

χίπιβ όγ!)8 (ΟχΙητβεββ τοείΐβοΐηΐ), βίο νίαηαΐοοα (εΓΓυίΙ,

υ I οπιαί3 ίη άεάίϋοηοπι νοηίΓβηΙ; ίηίβΓ ηυβε ηοηηυΙΙβ εηηΐ

νεΙΙυηοηι , μΐ'ηΐϊβ ίϊηϊΐίιηα! Ι.ιΐ8ΐΐ3ηί9. δεά ΑΙϊΙίο ίιι 1ιίΙ>βπια

ρΓοΓεεΙο , οπιηεβ ίΙΙίεο όεΓεεεηιη! , εί Κοηιαιιοπιιη (]υο8ι]ηιη

δΐιΜίΙοβ οίκβίίβηιηΐ. Οοο8 άαπι οοβϊιΐίοηβ βχίηιβΓΟ ρΓορκ-

Γ31 δεΓνίυβ 03ΐΙ).ι,·(]ΐιί ΑΙϊΙίο 8ΐιε«ε880Γ ίη ίυβίίβηίβπι νεοε-

Γ3(, αηο ύίε βε ηοείε βυρΓ3 ι,\ τηϊΙΙίη ρ»88υυηΊ οηιβηβυβ, ίη

εοηβρβοΐιιπι ΙιοβΙίυηι νεηίι; εί, η«1ί3 ίιιΙβΓροδϊΙ;ι ηιοΓ»;Ίηϊ-

ΙίΊεπι ΙιυοΓβ νίκ εουΓεεΙυηι ίη βείεηι ε^υχίΐ. ΑΙςοο ΙιοβΙεβ ,

ΓεΙίεϊΙεΓ ςϋΜεηι Γυ&08 Γυ^»Ιο$(]αε, ίπιρΓηόΌηΐΡΓ αάιικχΐιιαι

εβί ίηβεειιΐυβ. Ν3Μ ςυυιη οί) Ι38$ί(υ(1ίηβιη βεςιιίΙεΓ βίςυε

ίηεοηοροβίΐο β^πιϊηε Κοηιαιιϊ παίΐϊΐββ βεςιιεΓεηΙϋΓ, Ι.ΐϋίΐΛπί ,

(ϋδβίρβίοδ ίΐίοβ 3ε ρεΓ νίεεβ ΓεςυίεβεβηΙεβ εοηβρίεβϋ, ίη υηυιη

8εβε ρ3υΐ3ΐίιη 3^1οιηεΓ3Πΐε8 , ίτπιεΓυηΙ, εί βερίειη ηιίΐϋα

ρεΓεηιεηιηΙ. 0311)3 αιιη εΐ}ηί(ίηυ8 ςυοβ είΓεβ 8ε ηαουϊΐ,

Οαπηεηειι [ΟβΓΠίοηβιηΡ] ιιγΙκμπ Γυβϊ ρεΓνεηίΙ, ηυοείηιυΐΐϊ

3ΐίί εοηΓιιςεΓ3η( : ηαίΙιιΐδ τεεβρίίβ, εοΐΐεείίβςυε βοείοηιηι τί-

(ρηΐί πιίΐΐίΐίυδ, ίη Ουηεοδ (τβηβϋΐ, εί ΟοπίδΙοτςί ΙιίεηιανίΙ.

ΙιΙΧ. Ι,υευΐΐυβ, (]αί ηυΙΙο ρορηϋ Κοηι&ηί εάίείο Υβεείεΐβ

3ΓΠ13 ίη1υ1εΓ3( , ίη Τυπ1εΐ3ηί3 ηίειηβηδ , ροβίςυβηι 1,η$ϊΐ3·

ηοδ ΙίηίΙίιιΐ3δ Γε^ίοηβδ ίηναδίβδε ίηΙεΙΙεχίΙ, (ϋιιιίδβίδ ΓυΓίίδβί-

ηιίδ εχ 1βί?3ΐίδ 3ΙΠ8, αιαΙοΓ (]υ3ΐαοΓ πιίΙΙίΒ ίιΐδίΐαηοηιηι οε-

είάίΐ : Ιυπι εχ αΐία βΟΓυπκΙοσι ροριιΙοΓυηι ηιαηιι , ηααε 3(1

Ο3(1θ8 ΓγρΙιππ ΐΓ8]ίείεΙ)8ΐ , αά ηιίΙΙε ηυίη^εηΐίβ ίη(εΓΓεεΙί$,

Γείίφίοβ, <|ΐιί Ιυιηυΐυηι ηυειικίΒηιιχχυρβνεΓΒηΙ, (·ίΓ€ϋηΐ(1αϊ(«
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άπετάφρευσε, πλήθός τε έλαβεν Ανδρών άπειρον. Και

τήν Λυσιτανίαν Ιπιών κατα μέρος έπόρθει. Έπόρθει

δέ δ και Γάλβας έπΐ θάτερα. Καί τίνων πρεσβευομένων

ές αύτδν, χαΐ θελόντων βεβαιούν χα\ #σα Άτιλίω τφ προ

αύτοϋ στρατηγφ συνθεμένοι παρεβεβήκεσαν, έδέχετο,

χα\ έσπένδετο· χαι υπεχρίνετο αύτοΐς χα\ συνάχθεσθαι,

ώς δι' άπορίαν ληστεύουσί τε χαΙ πολεμοϋσι χαΐ παρε-

σπονδηκόσι. Τδ γαρ λυπρόγαιον, έφη , χαΙ πενιχρδν

υμας ές ταϋτα αναγκάζει. Δώσω δ' έγώ πενομένοις

φίλοιςγην άγαθήν, *αΙ έν άφθόνοις συνοικιώ , διελών ες

τρία.

Ι.Χ. Οίμέν δή, τάδεπροσδοκώντες, άπδ τών ιδίων

άνίσταντο, και συνήεσαν οϊ προσέτασσεν δ Γάλβας. Ό

δέ αυτούς ές τρία διήρει. ΚαΙ πεδίον έχάστοις τι υπο-

δείξας, έχέλευσεν έν τω πεδίωπεριμένειν, μέχρι πολί-

σιιεν αύτοΰς έπελθών. Ώς δ' ί[χεν έπΐ τους πριότους,

έκέλευεν, ώς φίλους , θέσθαι τα δπλα· θεμένους δ' άπε-

τάφρευέ τε, κα\ μετα ξιφών τινας έσπέμψας, άνεΐλεν

άπαντας, δδυρομένους τε καΐ θεών Ονόματα και πίστεις

άνακαλοΰντας. Τω δ' αύτώ τρόπω καΐ τους δευτέρους

καί τρίτους έπεινθείς άνεΐλεν, άγνοοϋντας έτι τα παθη

τα τών προτέροιν απιστία μέν άρα άπιστίαν μετιών,

ουκ άςίως δέ 'Ρωμαίων μιμούμενος βαρβάρους. Όλίγοι

δ' αυτών διέφυγον ων ην Ούρίατθος , 8ς μετ' ού πολΰ

ήγησατο Λυσιτανών, καΐ ίκτεινε πολλούς 'Ρωμαίων, κα\

έργα μέγιστα έπεδείξατο. 'Λλλά τάδε μέν, ύστερον γε

νόμενα, ύστερον λέξω. Τότε δέ δ Γάλβας, Λουκούλλου

φιλο/ρηματώτερος ών, όλίγα μέν τινα της λείας τη

στρατιά διεδίοου, κα\ ολίγα τοις φίλοις, τα λοιπά δέ

έσφετερίζετο, καίτοι πλουσιώτατος ών δμοϋ τι 'Ρω-

μαίων. Άλλ' ούδ' έν τη ειρήνη, φασ'ιν, αύτδν διαλι-

πεΐν ψευδόμενόν τε καΐ Ιπιορκοϋντα δια κέρδη. Μι

μούμενος δέ καΐ κατηγορούμενος, διέφευγε δια τον

ιτλοΰτον.

Γ.ΧΙ. Οΰ πολΰ δέ ύστερον, δσοι διέφευγον εκ της

Αουχουλλου καΐ Γάλβα παρανομήσεως, άλισθέντες ές

μύριους, την Τυρδιτανίαν χατέτρενον. Και αύτοΤς

άπδ 'Ριόμης επελθών Γάϊος Ούετίλιος, άγιον τέ τινα

στρατδν άλλον, χα'ι τοΰς έν Ιβηρία προσλαβών, άπαν-

τας εχων ές μυρίους, έπέπεσε προνομεύουσι , καΐ πολ-

λοΰς άνελών, συνέωσε τοΰς λοιποΰς ές τι χωρίον, οΐ

χινδυνεύειν τε μένοντας έχρήν ΰπδ λιμού, χα\ άπιόν-

τας, δπδ 'Ροιμαίοιν ωδε γάρ είχε δυσχωρίας. ΚαΙ

δια τοΰτο πρέσβεις ές τον Ούετίλιον επεμπον συν ίκε-

τηρίαις, γην ές συνοιχισμδν αιτούντες, ώς άπδ τοϋδε

έσόμενοι 'Ροιμαίων ές πάντα χατήκοοι. Ό δέ υπι-

σχνεϊτο δώσειν , κα\ συνετίθετο ήδη. Ούρίατθος δ', δ

έχ της Γαλβα παρανομίας έκφυγών, τότε συνών αύτοϊς,

ΰπεμίμνησκε της 'Ροιμαίων απιστίας, δσάκις τε αύτοΐς

δμόσαντες έπιθοϊντο, καΐ ώς δ"δε πας δ στρατός έκ

τοιώνδε έπιορκιών Γάλβα και Λουκούλλου διαφύγοιεν

ούδ' άπορεΐν, έφη , σωτηρίας άπδ τοϋδε τοΰ χωρίου, άν

έθέλωσι πείθεσθαι.

Ι.ΧΙΙ. 'Ερεθισθέντων δ' αύτών, καϊ έν έλπίσι γενο-

ναΐΐο Γο38&σ,υε οσββάΊΙ, εΐ ΙηΠηΙΙαίΗ ποπιΙιιιιγτι ααΙΙΙΙικΗηβπι

εβρίΐ. Οβηίιηιε ΙυβίΙαηίαπι ίη^τεββαβ , «ΓρΙίαι άερορυϋΐαβ

ε«1. Ιίΐεπιφιε αΙΙβΓβ εχ ρβΓίε (αοίβυϋΐ 0311)3. Αό αοεω

ιμιπηι Ιο^αΙί νβηί89εηΙ, βεςυβ όΊοβΓβηΙ νείΐε 63 ΓοίΙοπι Γιγ-

ηι:\ η· , α,ϋβ; (·ι ι ηι ΑΙίΙίο , ςυί ρβηΐο 3ηΙε ιΐ 1 1 χ Μ 1 ί Γιιβι-αΙ , ρί( (ί,

ν ίοίαπιη 1 , Ικιπίμι η· ςαίαεπι ί11θ9 εχεερίΐ , Γιύειηηυε άΐάίί ;

5ίηιυ1αη9 , $ε οοΓυηι νκ'βπι άοΐιτβ , <\αοά ο)> ίηορίαηι ΙαΙι οοϊ-

ΠΪ3 6Χ6Γε6Γ6 30 1)0 1 1.» β.·Γι·Γ»· «Ι ΓιηιΙογ» ΙπηίϋΙξΓβΐΗ εοβεΐί 69-

86η1. Νεε εοίιη (αίεΐκΐ) Άρηά ιαβ (Ιυΐιίιιηι 681, φΐίη ιι^γι

νείΐΓΪ ίηΓεειιηιΙίΙβί, ει ραυρειΊαβ,εονοίίεοιηριιΙεπΙ. ΡΓΟΪηιΙε

8Ϊ ίΐηιίι-ϊ ε88ε νο1υβΓίΙΪ8 , ϊηορίΐιιιβ <ΐ3ΐιυ Ιβπ 3ΐη 1>υη;ιιιι , εΐ

(τεβ ϊη ρ3τ1ε8 (1ίνΪ808 Ιοεϊβ υΙιεΓτίηίβ εΐ&ΐααη].

IX. ΗΪ8 ίΐΐί ρΓοηιί98ί8 ρείΐεείί, ΓβΗοΙϊβ &αΪ9 βεάίΐηιβ, (τβ-

ςυεηΐεβ εο εοηνεηίεΐιΐηΐ , ηυο ( ;»Ι I >α )\κ»βτΆΐ. 1%ίΙατ ίη ΐι ία

ΐβΐηίηα ρ&Γΐί(08, υηϋπιςαο<Ιηυε 3§πιεη ίη πτΐ» ρΐΐηίΐϊβ,

φιαπι ευϊςαε (1εηιοθ8ΐΓ3νίΙ, εχβρεείβτε ]υ89Ϊ(, ιΐιιιη &ά ςίη-

^υ!θ9 νεηίΓεΙ , εΐ Ιοοβ , (|υίοα8 ηον β» 8ΐ·(1< ·« εβρεΓεηΙ , 9Ϊη£υ1ϊ9

388ί^η&ιε1. Οείηιΐε ;«1 ρήηΊ09 3εεε(1εη9 , εεα ]:(ΐιι αηιϊεοβ ,

»ΓΠΐ9 (ΙεροηεΓε ] ιι I »■ I : 8γπιϊ9 ΒροΙίαΙοβ , ν»||ο ιί πιι η 1 1 1 α ι :

ρο8ΐΐ'ΐ·ηιο ίπιπιί88Ϊ8 ηιϋϊΐίοιιβ πιπί μΙαπΊίκ , οηιηεβ Ιπκ ίιίαΐ ,

Ι3ηιεηΐ3ΐ)1εβ εΐ (ΙεοΓαηι ηοιηίπ3 Ω<1επΐ(]ΐιε ϊηιρ1θΓαη(ε9. Εο·

(1 ι'ΐιι ηκχίο βεευο(1θ8 , ει (6γ(ϊο8 , ίη^εοΐί Γε8ΐίπ3ΐίοηε άείενίι ,

ρπυβηυβπι άβ 8οεϊθΓαπι εαΙαηη(»ΙεαΙί·ιιιί<1 Γ69εΪ8εεΓε ρο(υΪ8-

$εη(. δίε ρεΓβ<ϋ3Πΐ ρεΗϊύίβ υ11ιΐ8 ε8ΐ (μΜμ, ΓβΙίοηε γο-

πι.ιηο Ιιοπιίηε ρΓ0Γ9υ9 ίιιιΐϊ^η.ι Ιΐ3Γθ3Γοηιιη Γεη(3(επι ϊιηίΐα-

(09. ΕΤ396Γ6 (3πιεη , εχ ίΐΐίβ ρ3υεί ; ίοΙεΓ ςιΐ09 Υίη3(ηυ8 ,

(]υί ηοη πιυΚο ροβΐ ίυ8Ϊ(3ΐιϊ8 ρΓχΓυίΙ, εύίΐίκςυε ρι-αχίατίβ-

ΒΪπιίβ Γ3«:ϊηοΓΪΙ>ιΐ3 , Κοιη3ηοηιπι ηιιιΙΙο» οεείιΐίΐ. δεά άε ηϊβ >

ψι;ι· ρο8(εΓΪυ8 §ε8(3 βυηΐ, ιΐείπεβρ» πιεπιοΓβοίηιυβ II) ί

Ιιιηι 03ΐΙ>3, Ι. ιπ -ιι II ιι πι αν3π(ί3 8υρεΓ3η3, εχ 8ρο1ϋ8 ρβυεα

πιίΙί[ίου9, ραιιι-α 3θΐϊεί3 (ϋβΐπϋΐιίΐ ; τείίςυβ ίρ8ε, φι:ιηι|ΐιαιη

ΚοηιαηοΓυηι ρι-ορε >ϋ(ί88ίιηυ8 ιταΐ , ϊηΙιτνυΓίίΙ. 5ε<1 ευοι-

ιίπιι ηε ίη ρβεε ςιιίιίεπι , αίυη( , αυΐ ηιεηιίαείο αυ( ρεηοπο

308(ίηυίβ8ε, αΊιηι π ηι Γ&εετεΙ. Ιηνίβυ8 ι^Ιιιγ οηιηίου8, ει

]υ<1ίείαπι (ταε(υ8 , ιϋ\ ίΐϊαπππ (αηιεη ρΓΧβίύίο ετ39ίΙ. ·

Ι.ΧΙ. Παικί ηι ιι I Ιο ρθ8(, ςυθ8 Ι,υοπΙΠ ε( ββΙΙηε ρεΓ6άΪ3

ΓεΙίςυο9 ΓοοογλΙ , &ά (Ιεεεπι πιίΐΐίβ εοη§Γε£3ΐί, Τιικ1ιΊ;ιιιίαπι

ίηειΐΓ9ίοηίΙιυ9 ν33(3ταη(. ΛΊμί μι* ςυοβ Κοιηα τβηίεηβ Ο.

νβΐίΐίιιβ , ;ι.Μηι Ιί* ηοτί9 εορίΪ8 , 61 ηυβθ ίη Ηί3ρ3ηί3 6Γ3η( 38-

βιίπιΐίβ , νΪΓοηιηι ίη ηηίτεΓ8ηηι (Ιεεειη ιηί1ΙίΙ}υ8 Ιιο8ΐ68 ρΓ8β-

ι1.ιΙιιπι.1ο8 3£§Γ688υ9, ηιυΙΙΐΝ ίη(εΓΓβεΙΪ8, Γε1ί(]ΐΐ08 ίη εαβίεΐΐυπι

ι| ιιικΜ,ιι η εοπιραΐίΐ ; ίη ψιο Ηΐ3ηεαΙίοα8 Γ3ηιε8 , 3οευη(ίΙ)ΐΐ3

@Γ&νε 8 Βοηΐ3ηί8 ρεΓίευΙυηι ίπιηΊίηε1)3( : Ι,ιηΙιιιη ιΐίιΐκ ιιΐι.ι-

Ιίβ 9ί(ιΐ8 Ιοεί 3ΠεΓεί)3(. ΟηβρΓορΙεΓ ΙοςαΙϊδ 3(1 Υεΐίΐίιιπι πιπί

ηηιίβ οΙγ.γ πιί$8ί8, Ιοοαηι 3(1 Π3ΐιίΐ3η(1υηι ρείίεηιηΐ, βεαηε

(1είηεερ9 ίη ροραΐί π>πΐ3ηί ρο(ε8ΐ3(ε ΓοΓε ρΓΟίηίββΓίιηΙ.

.Ιϋΐιι·|ΐΐι· Λ'ε(ί1ίιΐ8 (Ιι (ι ι πι ιπ 86 είβ 8εϋε3, ροΐΐίείΐυβ ·τ.ιΙ, εΐ

];ιπι ΓιΐΜΐυβ ραεί8εεο3(ϋΓ , ςυυπι ΥίτίβΙηυβ (ςυί εχ ίηίςυα ίΐΐα

Γ,ίΐΐΐιιν ιτικΙιΊίΙίΐΙι' εν386Γ3(, εΐ ΓογΙο Γοι1υη3 Ιιιηε ΙεηαροΗϊ

ίηΐΐ'ΐ εοβ νεΓ8303ΐυΓ) ,ιιΙιηοηεΓε ϋΐοδ ΚοηιαηοΓυηι ηβιϋάϋβ

οοερίΐ : ιριί ά3(3 (ο(ίε3 Οάε ίη εοβ ίπιρείυηι Γεεί83εη( , ,κίοο

υΐ ίρ8ε ίΐΐε εχοΓείΙυ8 ηίπίΐ αΐίυιΐ ε98ε1 , ηίβί τείίςηί»! ρε^αήο·

πιι 1 1 0311)33 βΐ ίαεαίΐί. ϋεηίηηε, μ ιικμΙο ρ3Γ6Γ6 τείίηΐ,

Ιιιΐιιηι εχ εο Ιοεο ΓεεερΙιιηι ηιίηίιηβ 8686 άεβρεΓατε, αΟίτ-

πιανίΐ.

1Λ1Ι Οαίΐιυβ νεΓΟί; ρεπηοΐί» ε( ίη 8ρεη εΓβοΙίβ οιηηίιιηι
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μένων, ήρέθη τε στρατηγδς, χα\ πάντας έχτάξας ές

μζτωπον ώς έπι μάχη , τους μέν άλλους έκέλευσεν, Οταν

αύτός έπιβη τοϋ ίππου, διαιρεθέντας ές μέρη πολλά,

φεύγειν, ώς δύνανται , χατ' άλλας καΐ άλλας δδοΰς ές

Τριβόλαν πόλιν ένθα αύτδν περιμένειν. Χίλιους δέ

μόνους έπιλεξάμενος , έκέλευσεν αυτί) συνίστασθαι.

ΚαΙ γιγνομένων τούτων , οΐ μέν εύθΰς έφυγον έπειίή δ

ΟύρίατΟος τον Ι'ππον άνέβη. Ό δέ Ούετίλιος αυτούς

δείσας διώχειν, ές πολλά διηρημένους, έπίτδν Ούρίατ-

6ον έστώτα καΐ έφεδρεύοντα τω γενησομένω τραπεις,

έμάχετο. Ό δ' ώχυτάτοις ϊπποις αύτδν ένοχλών, χαΐ

δποφεύγων, χαΙ πάλιν Ιστάμενος, κα\ έπιών, έκείνην

τε την ήμε'ραν εν τω" αυτω πεδίω, χαΐ την έπιοϋσαν

βλην, διέτριψε περιβέων. Ώς δ' είχασεν, ασφαλώς εχειν

της φυγής τοΰς έτερους, τότε νυκτός δρμήσας δι' δδών

άτρίβων, κουφοτάτοις ίπποις άπέδραμεν ές Τριβόλαν,

'Ρωμαι'ων αϋτδν διώχειν δμοίως ου δυναμένων, διά τε

£άρος οπλών χαΐ άπειρίαν δδών, χαΐ ϊππων ανομοιότητα.

'Ωδε μέν έξ άέλπτοι» στρατδν άπογιγνώσχοντα αυτού

περιέσωσε ■ χαΐ τδ στρατήγημα τόδε, περιφερόμενον ές

τοΰς τηδε βαρβάρους, έξηρεν αυτόν χαΐ πολλοί παντα

χόθεν αύτώ προσεχώρουν. Ό δέ Ις τρία έτη 'Ρωμαίοις

έπολέμει.

1ΑΙΙΙ. Κα( μοι δοχεΐ τον Ούριάτθου πόλεμον, σφό

δρα τε ένοχλήσαντα 'Ρωμαίοις, χαΐ δυσεργότατον αύ-

τοϊς γενόμενον, συναγαγεΐν · άναθέμενον, εί τι του αύτοΰ

χρόνου περι Ίβηρίαν άλλο έγίγνετο. Ούετίλιος μέν δή

αύτδν διώχων, ήλΟεν έπι την Τριβόλαν. Ό δ' Ούρίατ-

θος, έν λόχμαις ένέδραν έπιχρΰψας, έφυγε- μέχρι, τάς

λόχμας ύπερελΟόντος τοϋ Ούετιλίου , αυτός τε έπεστρέ-

φετο , χαι οί έχ της ένέδρας άνεπήδων, χαΐ 'Ρωμαίους

έχατέρωΟεν έχτεινόν τε χαι έζώγρουν, χαΙ ές τας φάραγ-

γας έώΟουν. ΈζωγρήΟη δέ χαι δ Ούετίλιος· χαΙ αύτδν

δ λαβών άγνοών, γέροντα ύπέρπαχυν δρών, έχτεινεν,

ώς ούοενδς άξιον. 'Ροιμαίιον δέ μόλις έχ μυρίων έξα-

χισ/ίλιοι διέδρασαν ές Καρπησσδν, έπι θαλάσση πόλιν

ήν έγώ νομίζω προς Ελλήνων πάλαι Ταρτησσδν δνο-

μάζεσθαι, χα\ 'Λργανθώνιον αύτης βασιλεΰσαι, δν ές

πεντήκοντα και έκατδν ετη άφικεσΟαι φασί. Τοΰς μέν

ουν ές την Καρπησσον διαφυγόντας δ ταμίας, 3ς είπετο

τω Ούετιλίω , συνέτασσεν έπι τειχών δεδιότας. Παρά

δέ Βελλών καΐ ΤιτΟών αίτήσας πεντακισχιλίους συμ

μάχους, και λαβών, προύπεμψεν έπ\ τον Ούρίατθον.

Ό δέ πάντας εκτεινεν, ώς μηδ' άγγελον διαφυγεϊν.

Και δ ταμίας ήσύχαζεν έν τη πόλει, περιμένων τινά

βοήΟειαν άπδ 'Ρώμης.

ΙιΧίν. Ούρίατθος δέ τήν Καρπητανίαν, εύδαίμονα

χώραν, έπιών άδεώς, έλεηλάτει· έως ή'κεν έκ 'Ριόμης

Γάϊος Πλαύτιος, άγων πεζούς μυζίους χαΙ Ιππέας χι-

λίους έπι τριακοσίοις. Τότε δ' αύθις υπεκρίνατο φεΰ

γειν δ ΟύρίατΟος· και δ Πλαύτιος αύτδν έπεμψε διοικειν

ές τετραχισ/ιλίους· ούς έπιστραφείς δ ΟύρίατΟος έκτεινε ,

χιορις όλίγοιν. Και τον Τάγον ποταμδν διαβάς , έστρα-

τοπέδευεν έν δρει περιφύτψ μέν έλάαις, Αφροδίτης δ'

3ηίηιί5 , <]ιιχ βΙίβίΙυΓ νίπίίπαβ : μ ρΗοιαοι οαιηββ Ιβηςηιπι

3(1 ρυ§η3ΐη ίιΐδίηιοΐοδ ίη (ΓοηΙβ ιο11οε3ΐ; (Ιείηάε ]υ!κΊ , ιι(,

ςηηπι ίρβε βφΐυπι ϊη8οβη<1βΓΪί , ϋΐί ίη Τ3Π38 ρβιΊεδ άΊδρεΓδί ,

άίνβΓβίϋ ίΐίηεπουβ ίη ΤΗοοΙαπι υι1>εηι ςυβηι εβίβιτίπιβ Γυ·

βίβηΐ , ϊοίςυβ 8β 0))βΓίίΐη1υΓ. ΙηΙβΓβΛ ηίΙΙβ ββίκίοβ , ςαί 5β-

ουιη ίη »οίο ί,ΙϊΓΟηΙ, τείίηεί. Ηί9 ροιβοΐί» τεύη», $ίηιυ1 3(ηηβ

Υίπ3ΐηιΐ8 ρςιιυηα ίηβεεηιϋΐ , οπιηββ Γυ^3πι 3ΓΓίρυεΓβ. ν»Ίί-

Ιΐιΐ3 ηυίειη ίη αιυΐΐ&β ρατίββ (ΙΙβΙηοΙοβ ρβηβφΐϊ νβηίαι , ίη

νίΓίαΙηαπι βίβηΐεηι , βΐ ο<χ·Λ8ίοηί , βί φι& 8ε ά&τεί , ϊσιιοίηειι-

Ιεηι, οοητβΓβαβ, ρυ^η&πι οϊεοαί. δβά Υίπ3ΐΙιυ$ νείυϋίίβίηιίβ

εςυίβ ηυηε εηηι ίηίεβίβηιΐο , ηιιηε βεβε βυΐχΐυεεηιΐο , ηαηο

ίΙεΓυηϊ οΙ>]ίείεη<]ο ίηοιπ ββικίοςυβ , ΙυΙυηι ίΐίαπι άίεπι ε( ρο-

βΙβΓϋηι ίη εο ίρβο εΐπιρο οίΓουιηουΓδαηβ < οηδυιτίδίΐ. υΐ

βυΐοηι εοη]εοΙϋΓ3 εοΐΐεςίΐ , δοοίοδ εχ (α&Ά ίη ΙυΙο β»8ε ροβββ,

ηοείυ ρΓοΓβεΙυβ (ίονϋδ ίΙίηεηοιΐ8 εςιιίβςυβ ρβΓηίεΪ88ίηΊί8 Τγϊ-

ΙκιΙβιη ρβΓνεηίΙ ; ΚοπΜηίβ εί ρΓορΙεΓ ^Γϊνβηι βπηβίαιβιιι ε(

ΙοεοΓυπι ί@ηοΓ3[ίοηεηι (ζάάβ φιοά <Μίϋ,\ηΥ\\'ώ\κ ε<{υί8 τεηε·

1>αηΙιΐΓ ) Βΐιοββςαί ηοα τιίεηϋοαβ. Ηοε ρκίο Λ'ίτίβΙηαβ

εχβτείΐυηι , 8υίβ τε1>υ3 άίηΐάβοΐβιη , εχ ϊηβρβηΐο οοηββΓνβτίΙ.

Ου]υκ Γ3οίηοΓΪ8 Γ3Π13 , &ά 03τΙ)3Γ08 ρειΊ3ΐ3 , ρΐυηηιυηι ίΐΐί β(

ιΐοοοπδ εί τίΓίυω Άά]αη\\1; ηυ3τυπι ρΓβΒδίάίο (Γίεηηίυηι Ιο-

Ιυοι [ροΐίνί, ρεΓοεΙο βηηοβ,] 3άνετ8ΐΐδ Κοηΐ3ηοδ ηεΐΐααι

ΒΐΐδΙϊηαϋ.

υΟΠ. 8βό πιίηί ίη βηίσιοεδί, Λ'ίπαΙΙιίουηι Ιιοο ΙκΙΙιιιη ,

ςυοιΐ Κοηιβηοδ ηοη ραΓυπι βχβΓευίΙ, δεοΓδίιιι εου^ετετε, εί

δί ιριίιΐ εοιίεηι ΙεαιροΓβ ίη Ηίδρ3ηί3 ρο8ΐυηι εβί, ίη βΐίϋΐη

Ιοευιη Γε]ίεβΓβ. νείίΐίαδ εΓ(;ο ΥίΓίβΙΙιυηι ρβΓδβςαβηβ , Τΐί-

οοΐ3πι εοηΐεηάίΐ. δεά ΥίηβΙηυδ, εοΐΐοεβίίδ ίη Ιοοο 8ί1νεδ(ΓΪ

ίιΐδίάϋδ, νείηΐί Γ«8'6η8 8* τεοβρίΐ; (Ιοηεο ΥβΙΐΙίαβ Ιοοιιπι ίη-

δί<1ί3Γυαι εδδεί ρΓΧίβΓβτβδβαδ. Ουο ΓϊοΙο , πιοχ εί ίρβο &ίςη>

οοηνεΓίίΙ, ε( ΐΐΐϊ εχ ίηδίιΐίίβ ρΓοίίΙΙιοιιιηΙ. δις υίππιςυε ίπ»-

ρείιι ίη Κοπιαηοδ ΓβοΙο, ηιυΚοδ ίηΙεΓΠείυηΙ, &ΙΪ08 ίη νοτα-

Βίηββ ρΓ8?είρίΐ3η(, πιυΚοδ βΙί&Οϊ νίνοδ εβρίυηΐ. ΙηΙετ οβρίοβ

ίρδε νεϋΐίηδ 8Γ31; ηυεη ςηί εερεΓ3ΐ, ηυυηι δεηειη τίάβτε!

οοεδο εοΓροΓε, ί£η3ηΐ3 ςιιίδ βδδεί, Ι3η<]υ3ηι Ι)οηιίικ>πι ηυΐ-

Ιίηδ ρΓεΙίί ίηΙεΓΓεείΙ. Εχ ϋεεεηι ηιίΐΐίΐιυδ Κοηΐϊηοπιιιι νίχ

βεχ πιί11ί3 ΟβΓρεδδυπι ρΐΌΓυββηίηΙ ; ιιγοοπι 3(1 Π13Γ8 δίΐ3!Β,

((ηαπι είζο 3γ6ϊΙγογ ςυοη(1αιη 3 ΟΓηιοίβ ΤϊΓίεββυιιι ηοηιίη3·

1»ιη , Γε£επ»]υε ΑΓ^ηΙΙιοηίηηι (ςυί εεηΐυηι βΐ ςυίηςυ3§ίηΐ3

3ηηοδ εοαιρίενίδδε ΓβΓίϋΓ) ίιι ε3 ΓβρίΛδδε. ΚεεερΙοδ εχ (αζΆ

ηιίΐίΐεδ, ηυκβΙοΓ Υεΐίΐίί ρεΓ ηκκηίβ ηι-ηίβ άίδροηίΐ, 3(11ιυε

Ιιερίίίβηΐεδ : 30 ςυίηςυε ηιίΐΐίβ δοείοΓυπι , ςιιοδ 3 ΗεΙΙίβ ΤίΙ-

ΙΙιίδςυε ϊηιρε[Γ3νεΓ3ΐ , οΙ>νί3ηι νίπβΐηο ηιϊδίΐ ; ςυοδ ίΗε ηιοχ

ί(3 εεεί(1ίΙ, υΐ ηε ηυηείαδ ςηί()ειη εΐαϋίδ 8ΐιρεΓΓυεΓί(. Εχίη<1β

ςυκδΙοΓ, ίηΐΓβ ηΓοεπι δε εοηΐίηβηδ , 3ϋχίϋυιη Κοιηα εχδρε-

ε(303(.

Ι,Χίν. ΙηΙεΓεβ νίτϊβΐΐιαδ 03Γρεΐ3ηϋΐη ΕβΓϋηι, Γειίίίβηι

3(1π)(κ]υ[Π, ΙίοεΓε (1εροραΐ3ΐυδ εδί : ψιοΛά Ο. ΡΙβυϋυδ Κοηΐ3

οαηι ρεάίΐυπι άεεβηι ηιίΙΙίΙ>ιΐ8, εηυϋίουδ πιίΐΐε ΐΓεεεηΙίβ, τβ-

ηί(. Ταη νοΓΟ ίΙΟΓυιη 8ίπιηΐ3ΐ3 Γυ^α, ηιίίδα 3ι1 δε ίηδεηυεη-

άυηι 3 ΡΙβυΙίο ςυβΙυοΓ πιίΐΐίβ, εοηνεΓδίβ δί^ηίδ, αάοΓίυδ,

ρ3υείδ εχεερίίδ (Ιείετίΐ. Οείηύε Ιτβ]εεΙο Πηηιίηε Τβ^ο,

0351Γ3 ίη πιοηΐο ο!εΪ3 εοη&ίΐο , (]ΐιί Μοη8 ΥεηεΓίβ ηοαιϊη&ΙιΐΓ,
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έπιονύμοι. Ένθα δ Πλαύτιος καταλαβών, χαΐ τδ

πταίσμα άναλαβεϊν Ιπειγόμενος , συνέβαλεν. Ηττη

θείς δέ, φόνου πολλοϋ γενομένου, διέφυγεν άχόσμως ές

τας πόλεις. Κα\ έκ μέσου θέρους Ιχείμαζεν, οδ θαρρών

ούδαμοϊ προϊε'ναι. Ό δ' Ούρίατθος τήν χώραν άδεώς

περιιών, ί|τει τους κεκτημένους τιμήν τοϋ επικειμένου

καρπού ' και παρ' ων μή λάβοι, διέφθειρεν.

ΙΧ\. 'Ων οί εν άστει 'Ρωμαϊοι πυνθανόμενοι ,

Φάβιον Μάξιμσν Αίμιλιανδν, Αίμιλίου Παύλου τοϋ

Περσέα τον Μακεδόνων βασιλέα άνελόντος υίον, επεμ-

πον Ις Ίβηρίαν και στρατιαν έαυτώ καταγράφειν έπέ-

τρεπον. Ό δέ, 'Ροιμαίων άρτι Καρχηδόνα και την

'Ελλάδα έλόντων, χαΐ τον τρίτον εν Μακεδονία πόλεμον

χατωρθωκότων, φειδοϊ των ανδρών των έκεΐθεν έληλυ-

Οότων, κατέλεγε πρωθήβας, ού πρίν πολέμου πεπειρα

μένους , Ις δυο τέλη. Και παρα τών συμμάχων στρα-

τον άλλον αίτησας, η*κεν Ις Όρσώνα της Ιβηρίας,

σΰμπαντας έχων πεζούς μυρίους καΐ πεντακισχιλίους ,

και Ιππέας ές δισχιλίους. "Οθεν ούπω μάχης άρχιον,

μέ/ρι την στρατιαν γυμνάσειεν, Ις Γάδειρα διέπλευσε

τον πορθμδν, Ήρακλεϊ θΰσων. Ό δέ Ούρίατθος, αύ-

τοΰ των ξυλευομένων τισιν έπιπεσών, έκτεινε πολλοΰς,

και έφόβησε τους λοιπούς. Τοϋ δ' υποστράτηγου συν-

τάξαντος αϋτους, αύθις δ Ούρίατθος έκράτει, και πολ-

λήν λείαν περιεσύρατο. Άφικομένου τε τοϋ Μαξίμου,

συνεπώς εςέτασσε προκαλούμενος. Ό δέ δ'λω μέν ού

συνεμίσγετο τω στρατω, γυμνάζων αύτδν έτι·κατα δέ

μέρη πολλάκις ήκροβολίζετο , πεϊράν τε ποιούμενος των

πολεμίων, χαιτοϊς Ιδίοις έντιθεις θάρσος. Χορτολογων

τε , ένοπλους άει τοις γυμνοϊς περιίστη , και περιέτρεχε

μεθ' Ιππέων αυτός · οία , Παύλω τω πατρί συστρατευό

μενος έν Μακεδόσιν, έώρα. Μετα δέ χειμώνα γεγυ-

μνασμένω τω στρατω τρέπεται δεύτερος δίδε τδνΟύρίατ-

θον, καλώς άγωνισάμενον · και πόλεις αύτοϋ δύο, τήν

μέν διηρπασεν, την δέ Ινέπρησεν αυτόν τε, φεύγοντα

Ις χωρίον ω όνομα ?|ν Βαικδρ, διώκων, έκτεινε πολλοίς.

Κ αϊ έχείμαζεν έν Κορδύβη.

ί,Χνί. 'Εφ' οΤς δ Ούρίατθος, ούχ δμοίως έτι κατα-

φρονών, Άρουακοΰς καΐ Τιτθοΰς και Βελλους, έθνη

μα/ιμώτατα, άπέστησεν άπδ 'Ρωμαίων. ΚαΙ πόλε

μον άλλον οϊδε έφ' έαυτών έπολέμουν, δν έκ πόλεο>ς

αυτών μιας Νομαντϊνον ήγόϋνται, μακρόν τε και έπί-

πονον 'Ρωμαίοις γενόμενον. Και συνάξω καΐ τόνδε Ις

Ιν, μ=τ& Οϋρίατθον. Ούρίατθος μέν έπι θάτερα της

Ιβηρίας ίτίρω στρατηγώ 'Ρωμαίων Κοϊντίω συνεπλε'-

κετο· χαΐ ήσσώμενος, ές τδ Άφροδίσιον ορός άνέστρεφεν.

"Οθεν έπιστραφεις, έκτεινε τους Κοϊντίου χίλιους, καϊ

σημεΐά τινα ή'ρπασε · τους δέ λοιπούς ές τδ στρατόπεδον

αύτών συνεοίοιξεν, και την έν Ίτύκκη φρουραν έξέβαλε ,

καϊ τήν Βαστιτανών χώραν έληίζετο, Κοϊντίου δια δει-

λίαν και άπειρίαν οϋκ έπιβοηθοϋντος , άλλ' εν Κορδύβη

χειμάζοντος Ικ μέσου μετοποιρου, και Γάϊον Μάρκιον

θαμινα έπιπέμποντος αϋτω, άνορα "Ιβηρα έκ πόλεως

Ιταλικής.

ροϋΐιίΐ. Πιί πιπί 3$8βου(α8 ΡΙβυΙίυβ, όΌπι ίβκίβιχΙΙ <1;ιπιηί

βοοερίί οηρίάΊΐ3ΐε οοΙΙαΙίβ 8ί{ξηί8 όϊιηίοβΐ, νίοΐη* ϊηββηΐΐ

οΐϊϋε , βϊηε ηΙΙο οηΐίιιε ίηΐι-α ορρίιία ΓεΙ 'ιιμί ( ; <>ι Ηγγ» πιπί ίαιη

8Β8ΐ3(6ΐη 3(1 ΙηΙηΊΊΙ» 86 ΓβΰβρίΙ, ηΐ18ψ|»[1) ρΓοιΙίπ' ίΙΙΙΜΙί.

()υ3ρΓορΙεΐ' \'ΪΓΪ»11ιιΐ8 (οίαιη Γφοηβηι ΙίυβΓβ ρει-ν3£3ΐυ8, ϋΙ>

3<ρΌπιπι (1οηιίοΪ8 ηι,ιΐιιπ'Μ ΐ'ΐιΙπιιη βίςυε ϊιΐδίαοΐίυιη ίτυςυπι

ρίΓΐί'ΐιη ι \ίμι·Ιι;ι1 ; εΐ, 81 φΐί ηυη ρεΓ3θΙνε1)3ηΙ, Υ38ΐ3ΐ)3ΐ 80

ρβπίεΐιβί.

I . \ V. (3υίΙ)Π8 Ηοηΐίΐ' ίηΐεΐΐεείϊβ, Ρ3(Γ68 Γαίιίιιηι Μ,ι \ ϊιιιιιηι

/Εηιϋίαηυιη , .ΙΊηιϋϋ Ρβυϋ (ςιη ΡεΓ5βυπι Μ3εει]οηυπι τεςεπι

βυβίυΐϊΐ) ΙίΙίηιιι, ϊη ΗΪ8ρ3ηί3ΐη ηιίΜτππΙ, άείεείυβ ΙιαΙιοηιΙί

ΓβοΙβ ρο(68ΐ3(ε. ΙΙΙβ νει-ο, ςυίβ Ο'αΓίΙιβ^ίηβ εΐ 6τχα& ηυρεΓ

8111)30(3, ΙβΓίίοςοε ΙκΊΙο Μβεβάοηίεο οοηΓεεΙο, τίηβ υτοβ

βχ1ΐ3υ8(3 (Ί',ιΙ , π ι ΪΪ8 ρβΓεβΓεΙ ςυί εΛ ϋΐίβ ΙχΊΙίί Γε<]ίεΓ&η1,

ριιίκτπηι (ίΓοηιιπι άυ88 Ιεβίοηεβ εοηβεπρδϊΐ. Αο" 1ι»3ο ϊπι-

ρε(Γ3ΐί8 3 βοείίβ βΐϊίβ π>ρϋ* , οΜ'κ ίΐιιιιι Ιΐ3υεο8 ρεύίΐυιη

φύηΛίάιη , εςυϊΐυπι οϊγοϊ(6γ οΊιοηιιη αιίΠϊυπι, ΟΓβοηεπι,

Ηί8ρ3ηί% ιιιΐκ'ΐη ρ€Γνεηϊ(. Ιηιΐε, ςυο<1 Ιΐ08(επι β^Γβόί

ηοΙ1ε(, άοηβο 83(ί8 εχεΓοίΙβΙα; 8ΐΙ>ί οορίοε εββεηΐ, Οβιΐββ,

Ιι ,ψΊ ΐΐ} Γγ«(ο, ρε(ϋ(, ΗεΐΈυΗ ββΟΓΪΓιοβΙαΓυβ. ΙηΙοι ίιη Υίπ'η-

(Ιιυβ , ίη Ποιηαηοηιηι Ιί@η3ΐαπι β£Γε883Πΐ ιηβηοιη ϊηιρείιιιη

Γβοίεηδ, πιαΚοβ ϊηΙεΓΓεοϋ, τείίηυίβ (βπΌΓεπι ίηου88Ϊ1; Ιιο8-

ςυε, 8 άιιοε λΛ 8ίμη» τετοοβίοβ, οοιηηιΪ88θ ρπείϊο, ίΙβΓυπι

(ΙενίοίΙ, ε( ίηςεηΐί ρηαάΆ 8ρο1ί3τί(. Μ;ι\ί[))ΐπη βυΐβπι,

ρο8(<ιιΐ8πι ΟίκϋΙιιΐί ΓεάίίΙ, 888Ϊ(1υ6 ίιικίπίΓΐβ 3οϊε, ηιΐ ρυ^ηβη

ρΓονοο3ΐ>8(. ΑΙ ίΙΙε ΙοΙίβ νίΓΪΙ>ιΐ8 «ΙεοεηιεΓε τεουββΙ»!, ηυοά

βαυβ ε(ί8ΐηηυπι εχεΓΟβΓε τβΐΐβΐ ; ββά ρβιΐε οορΪ8ηιιη Ιετίϋυβ

βυΐΗπάε οοπιαιϊΚεηάίβ ρΓκΙϋβ, Ηοβϋυιη τίτεβ (βη(3>)3(,ε(

8υι'8 ι < 1 1 > 1 1 1 &(1υοί3ΐη<]υε ,ίιι^.Ίι,ίΙ. ΟυοΙίεβ 3υ(βπι Γηιπιεη(3-

(υπι ιΊ>3ΐυΓ, ΒΓπιβΙίβ πιΠίΙίΙιιιβ ϊηεπηεβ βειηρβΓ οίη^εΓβ ε(

ίρδε ο!χ?ίΐιιϊΐ3ΐε ουπι ε((υί(ίΙ]ΐΐ8 5θ1ευ8( : ςυοιΐ ρβΐπ'δ Ρβυϋ

βχεπιρίο, Μΐΐι ςυο ίη Μβΐ'εϋοηί.ι ηιί1ίΐ3τεΓ3(, ΓυεπιΙ ε<]οο(ΐ]8.

Εχ3ο(3 Ιιίεπιε, εχεΓοίΙβΙο εΐ οοηβπη8ΐο εχεΓοίΙϋ, ϊαηι νί·

η&1ηιιπ) ΡβΙιίυβ ( ο,υί βΙΙβΓ 6Γ31 Λ'ΐπβΙΙιί νΐοΙοΓ ) , ΓοΓίϊΙεΓ ρΓδβ-

ΙίαηΙεηι , ίη Γυ§3ΐη μί Ιϊι ; (1υ8Γυπκ)ΐιε ε]η8 ηι-υίιίΓη 3ΐ(εΓ3ηι

ιΐίΐφπίι , 3ΐ(ι>ΐ'3ΐη ίηεεηιΐίΐ : εΐ ηοβίεπι, »Λ 038(εΙ1υιη, ουί

ΒθεοοΓ ηοηιεη ιίλΙ, Γπ^ίοηΙειη ρβΓβεουΙυβ, πιιι1(08 ρεΓεπιίΙ.

Οείηιΐε Οοπίαοα; ΙιίειηβνίΙ.

ΙΧνί. Ρθ8ΐ ηκο νίπ3ΐ1ιυ8 ηοη ]3ηι, ιιΐ ιηΐε, ββουπιβ,

ΑΓ6ν30θ8 , ΤίΙΙηοβ εΐ ΒεΙΙοβ , 1>εΙΙίοο8ί88ίπιθ8 ρορυΐοδ 3 Κο·

ιη,ιικιπιιπ 800ίε(3(β βΐιιΐυχίΐ. ΚΙ Ιιί ηιιίάεηι ρεΓ 8β .ίΙπιιΙ

ΙιγΙΙιιπι £ε$&εηιηΙ, (ϋυΐυπιυπι ιΊ Κοιηβηίδ Ι3ΐχ>π08ΐιηι ; 3

Νυηΐ3ΐ)1ί3, υη8 βΟΓυπι 1 1 1 1 >« ■ , ΝυπίϊηΙίηιιιη ΙιιΊΙιηιι ηρρείΐβ-

Ιιιηι : ηιιοά ε( ίρ8υηι ρθ8( ΥίικιΙΙπππιι β(3(ίηι οοπιρίεοΐε-

πιυΓ. νϊΓΪβΙΙιηβ 3υ(εηι ίη ηΚεποΓΐ Ηίκρβηίβ πιιη 3ΐίο Κο-

ιηβηοΓυηι ίηιρβΓΒίοΓε, ΟηίηΙίο, οοΐΐαΐίβ 8Ϊ@ηί8 (ϋηιίοινίΐ; ε(

νίοΐυβ ΜοηΙεηι νεηεΓίβ ΓβρβΙίίί. υηιίε ίΙεΓυηι ίη Ικ>8ΐ£8

οοηνεΓ8υ9, εχ Ουίηΐϊβηίβ ηιίΐίΐίΐηιβ ηιίΙΙε ηεοβνίΐ, βί^ηίβ

3ΐί(ΐυο( 03ρ(Ϊ8, βΐ^υε Ιιθ9(ί1>υ8 ίη 038ΐΓ3 οοιηραΐδίβ. Οιιίιι

ε(Ϊ3ηι ρπΐ'ίίιΐίιιιη, φιοά ΙΙυοοα: ιί.ίΙ. νί <1< ]* ι ϊΙ , εΐ ϋ88(ί(3·

ηοτηηι τε^ίοπεπι Οερορηίαΐυβ εβί : <]ΐιιιηι ίηΙεΓεβ ΟιιίηΙίηβ

οΙ> (ϊιηίιΐίΐβίεηι ε( ίπιρεπΙΪ3πι ηοη βυηνεηίΓεΙ; 8ε<) «·<«<ΙιιΙκι·

ίηοΐιιβυβ (ηυο 8ε ιηοίΐϊο βυΐιιηιηο 3(1 ΙιίΙιπ'ΐια οοη(υ1εΐ'3ΐ) Ο.

ΜΒΓοίιιπι ({υεηκΙβηι, Ιϋδρβηηπι εχ Ιΐ3ϋο8 ιιιΐκ', ί(ΐβιηΐίύεη)

ίη ηο8(ε8 εηιίΚεΓεΙ.
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IXVII. Τοϋ δ' ίπιόντος έτους, Κοίντιω μέν δ άδελ-

φδς Αιμιλιανού, Φάβιος Μάξιμος Σερουϊλιανδς , ηλθεν

ΙιΑ τήν στρατηγίαν διάδοχος, δύο άλλα τέλη 'Ρωμαιων

άγων, καΐ συμμάχους τινας, δπαντας ες μυρίους κα\

δκτακισχιλίους πεζούς, χα\ ιππέας έξακοσίους Ιπ\ χι

λίοις. Έπιστείλας δε χαΐ Μικίψη τφ Νομάδων βασι-

λεϊ, πέμψαι οΐ τάχιστα έλέφαντας, Ις Ίτύχκην ήπεί-

γετο, τήν στρατιαν άγων κατά μέρος· και τον Ούρίατθον,

εξαχισ/ιλίοις άνδράσιν έπιόντα οί μετά τε κραυγής καΐ

θορύβου βαρβαρικού χα\ κόμης μακρδς (ήν Ιν τοϊς

πολέμοις Ιπισείουσι τοις έχθροΐς), ουδέν δποπτήξας

υπέστη τε γενναίως, κα\ άπεωσατο άπρακτον. Ώς δε

οί και τι) άλλο πλήθος άφϊκτο, κα\ Ικ Λιβύης Ελέφαν

τες δέκα συν ίππεΰσι τριακοσίοις· στρατοπεδον ώχυρου

μέγα, και προεπεχείρει τόρ Ούριάτθω, καΐ τρεψάμενος

αύτδν έδίωκεν. Άτάκτου δέ της διώξεως γενομένης,

ίδών εν τη φυγή τοΰτο δ Ούρίατθος, Ιπανηλθε· καΐ

κτείνας ές τρισχιλίους, τους λοιπούς συνηλασεν Ις τδ

στρατοπεδον και προσέβαλε και τφδε, δλίγων μόλις

αύτδν υφισταμένων περί τας πύλας, τών δε πλεονων

ες τάς σκηνας καταδύντων υπδ δέους, χαΐ μόλις ύπδ τοϋ

στρατηγού κα\ τών χιλιάρχων εξαγομένων. Τότε μέν

ουν Φάννιός τε, δ Λαιλίου κηδεστής, λαμπρώς ήρί-

στευε, καΐ νυξ Ιπελθοϋσα 'Ρωμαίους περιέσωσεν. Ό

δέ Ούρίατθος ή νυκτδς ή καύματος άρα θαμινα έπιών,

και ού τινα καιρδν άδόκητον εκλιπών, ψιλοΐς άνδράσι

χαΐ ίπποις ταχυτάτοις ήνώχλει τοις πολεμίοις, μέχρι

τον Σερουϊλιανδν ές Ίτύκκην άναστησαι.

ΙιΧνίΙΙ. Τότε δέ ήδη τροφών τε άπορών δ Ούρίατ

θος, καΐ τδν στρατδν έχων Ιλάττω, νυκτδς Ιμπρήσας

τδ στρατοπεδον, ες Λυσιτανίαν άνεχώρει. ΚαΙ αύτδν

δ Σερουϊλιανδς ού καταλαβών, ες Βαιτουρίαν ένέβαλεν,

καΐ πέντε πόλεις διήρπασεν, αί τω Ούριάτθω συνεπε-

πράχεσαν. Μετα δέ τοΰτο έστράτευεν Ις Κουνέους.

"Οθεν ες Αυσιτανούς έπΐ τδν Ούρίατθον α3θις ήπείγετο ·

κα\ αύτζ) παροδεύοντι δύο λήσταρχοι μετα μυρίιον αν

δρών έπιθέμενοι, Κούριός τε και Απουλήϊος, έθορύβη-

σαν, καΐ τήν λείαν άφείλοντο. ΚαΙ Κούριος μέν Ιν τώ

άγώνι έπεσεν δ δέ Σερουϊλιανδς τήν τε λείαν μετ' ού

πολύ ανέλαβε, καΐ πόλεις ε?λεν Είσκαδίαν τε χαΐ Γέ-

μελλανκαι Όβόλχολαν, φρουρουμένας ύπδ τών Ούριάτ-

θου· και διήρπαζεν έτέρας, κα\ συνεγίγνωσκεν άλλαις.

Αιχμάλωτα δ' έχων άμφΐ τα μύρια, πεντακοσίων μέν

άπέτεμεν τας κεφάλας, τούς δέ λοιπούς άπέδοτο. ΚαΙ

[έχείμαζε, δεύτερον έτος ήδη στρατηγών τούδε τοΰ πο

λέμου. Κα\ τάδε μέν δ Σερουϊλιανδς έργασάμενος, ές

'Ρώμην άπηρε, διαδεξαμένου τήν άρχήν Κοίντου Πομ

πηίου Αΰλου. Ό δέ άδελφδς αύτοΰ Μάξιμος Αίμιλια-

νδς] Κοννόβαν μέν τινα λήσταρχον έαυτδν έγχειρίσαντα

λαβών, χαΐ φεισάμενος αΰτοϋ μόνου, τούς συν αύτώ

πάντας έχειροχόπησεν.

ΙιΧΙΧ. Ούρίατθον δέ διωχων, Έρισάνην αύτοΰ πό-

λιν άπετάφρευεν. Ές ήν δ Ούρίατθος έσδραμών νυ-

χτδς, άμα ίφ τοις έργαζομένοις έπέχειτο· μέχρι τα

ίΧΥΠ. Απηο «ιιοΐο, βυΓΟΡίϋίΙ Ουίηΐΐο .ΈηιϋίΜΐί &816Τ

Ρ&1>ίυ8 Μβχίηιυδ δβΓ^ίΙϊΐηυ» , αΙχΙιΐΜΐφΐι' «βταιιι άιΐ38 Ιι μιο-

ηβ9 Ιίυηιαποπιηι , ε( βοεϊοβ ηοηηυΐΐοδ; ϊΐη υΐ ε]υ8 εορϊοβ

οιηηεβ εββεηΐ <ϊη·» οείοο'εείιη πιίΙΙί υηι ρεαΊΙυηι , βςυίΐυιη

ηιίΙΙε «1 δεχοβηίοπιω. δεηρείΐ εΐίβηι &ά Μίιίρ$απι, Νιιηιί-

ά3ηιηι Γεβεηι, υΐ 3(1 βε είερηβηίοβ <μι;ιπι εείει ι ϊιηε ηιϊιι.τοΐ.

Ρηρβηηϋ αυΐβιη ΙΧακαχα, ε( ρ:ιι Ιεηι εχετεϊΐιΐδ άυεεηΐί,

οεαιιΉΐ Λ'ίπαίΙιιΐί 8βχ ιηίΙΙίΐΗΐβ ιαϋίΐυηι, οΐΐ^ηο δίΓβρίΙιι 8ο

ΐ'Ιαηιοι ι·, Ιοη^αςυβ ε»83Ηε, ςιΐ3ηι ίη ρηείί» 8(1 Ιβιτεηΰοβ

ϋθ8ΐ£8 ΙιαιΊ ι.ίι ί ηυαίετε εοηβυετεηιηΐ. Ου]υε ίπιρβίιιπι Ι.ιηΐί δ

αηίπιίβ 8υ8ΐίουί(, υΐ ΙιοβΙεπι τε ϊηίεείΐ Γβρβ11εΓε(. ϋβίη υΐιί

ΓεΙίηυΐ ρ»Γ3 εχεηΐΐυ» , βίςυβ εχ Ι.ίΐινα άβεειη είερίι&ηΐεβ

οαπι (τεεβηϋβ εςυϊΐίΐιαβ 3(1?εηεΓυη(, δεΓνϊΙϊβηαβ , βιηρίίί

ηιυπίΐίδ εβ8(τί8 , ρηοΓ ίη ΥίπαΙΙιιιιη ααβιη άεύυχίΐ , εΐ 8α-

ρεΓ&Ιαπι Γυιΐίΐ Γυ^βνίΙηυε. δειΐ «Ιιιγπ ΙυιΙκιΙίι ΟΓάίηίΙιυβ ίη·

βεςυϋατ Γυ^ίεηΙεπι, νίπΐΐΐιυβ, εβ οοηΓυβίοηβ 3ηίιιΐ3(1νβΓδ3,

ΓενεΓ8»8 εχ ίυ£3, είΓεϊΙεΓ (για ηιίΙΙΐ» Κυπιαυοπιπι ίηίειΐοι-ι'Ι,

Γε1ίο;υο8 ίη εο8ΐΓ& ε@ί(. 03β(Γ3 ςυυφίε ϊρ83 αάοΗυβεβΙ,

ςυαηι νίχ ρβαεί ίΓπιεηΙί ποβίί &ά ροΓΐ38 &ε$ε ο^ίεετεηΐ, δο(1

ρΙιίΓεβ ιηιΊιι ρεΓευΙβί (εηΙΟΓίίβ 8ε 8ΐκ1εΓεηΙ, ηεε ηϊ5ί ββ^τθ

&ϋ ίρίο ϊηιρεΓ3ΐοΓθ εΐ Ιηϋυηίβ ηιίΐίΐυηι αά ριίξπαηι βάαοί

ρο88εηΙ. ]|>ί Ιππι Ι·';ιηιιϋ τΪΓίαβ, ηυϊ ξεηεΓ ίχΐϋ επιΐ, ρπβ

ε<βΙεπ8 εΐυχίΐ; ηοείίβ βυΐεαι 8υρεΓνειιίεηΙί8 Ιχ;ηβΟείο Κο-

ηΐ3ηί βεΓΤ8ΐί ευηι. 5εά νίΓΪαΙΙιιΐΒ, νεί αοείυ, νεΙ ϊιι(*τ<Ιίιι ,

υτεηΐε Βοίε 88βρία8 ίαεοΐΒΟη· , ηυΐΐβ ο(Χ38ίοαε ρπ£ΐειτηί883ι

ςυ3 ίηεχδρεείβίαδ ηοδΙίυυδϊρρυΐΓβηΊ , ωίΐϊΐίουβ εχρειίίΐϊϊ

6(]υί8(]υε νεΙοείδδίπιϊβ Κοπιβηοδ ίπίο^ιικίο , Ιαηάειη δειτί-

1ί3ουπι εοε§ϊ( Γείίο.ϋδ ε38ΐη8 Ι1υεε3ΐτι ιεηιίςΓβΓβ.

ΙΛΥΗΙ. Τιιπι άεηιαιη ΥίΓίβΙουβ, (ΙεβείεηΙε ];ιιιι τβ ϋτα-

ιηεηΐ3η3, ε( εορίβηυη ηκιηπ ο ηιυΚυηι πιίουΐο, ηοείυ 03-

$1π8 ίηεεηδίδ ϊη Ι,αβίϋηίβηι Γε^Γεββιιβ εβ(. $6τνϊ1ί3ηιΐ8,

8οευη(εηι ηοη &88βευ1υ8, ίη ΒχΙαΓί&ηι, Ιπιη&ΙαΙο οβίΐο ςιιίηφίβ

ορρί(ΐ3 , ηηίκ νϊιΐαΙΙιϊ κηυδ 8ΐυ(1υεΓ3η( , (ΙίηρυϊΙ. Ιηάβ ίη

Ουηεοδ εορί88 (Γ3(1ηχί{. ί"πάν ΓυΓβαβ ίη ίυ8ί(8ηί8ηι εοηΐτα

ίρβυηι ΥίπβΙηυαι εοηίβηύίΐ. Ιη ίΙίηεΓε άιιο ΐΒίτοηυπι ριίη·

είρεε ο1>νϋ ΓβεΙί, ΰυΓίαβ εΐ Αρηίείυβ, ειυη ύεεεπι ηιίΙΙίηυΐ

Ιιοιηϊηυπι Κοπιβηοδ ίηΓεβΙβΓυηΙ; εοηβειΊοςιιε ρΓχϋο, ςαο

Ουηυβ εεείιΐίΐ, ρππίαιη είβ επρυεΓηηΙ. 5ιίΙ ι'.ίπι ηοη ηηιΐΐο

ρο»1 οηιηβηι 8εΓνί1ί3ηυ8 τεεβρίΐ , ε( ι:5ολ«Ιϊ.ιιμ , βεπιεΙΙαιη

εΐ ΟΙιοΙιοΙαιτι, υι ΐιεδ Υ'ίηβΙΙιί ρηοίιΐιίδ 6πη3ΐ38, εχρυςηβ·

ν ίί : 8ΐϊ3ςυε ηοηηυ1ΐ3 ορρί(ΐ3 ύίηρυϋ, βΐϋβ τεηίβηι όε«1ί(.

Γ. χ άεεεηι &υ1ειη ηιίΙΙίοαδ εβρΙίτοΓηηι, ςαοβ 1ΐ3θυί(, (]ΐιϊη·

ξβηίοδ 8βεηΓΪ ρετουΐί ]υ83ί(, τείίςυοβ νεηάίά'ίΐ. £( [ροδί

Ιι»·<· 1)ίοεπΐ3 3(1ίϊΙ , βΙΙβΓΟ ηιι]υ8 οεΐΐί , αιί ρι,ιΊ'αοπιΐ , 8ηηο.

ΑΙςιιε ηί8 ΓεΙ>α8 ^εδίϊδ, Κοηιβιη Γβάΐίι, 8υεεε(1εη(ε ίΐΐί ίη

ίιηρεΓίο Ο. Ροιηρεϊο ΑυΙο. Οο ίοπιηι ΓΓβΙεΓ ε]α8 Μ3χίηιυ$

^ηιίΐίβηιΐδ] Οοηηοοβηι <μκ-ιιιι!;ιιιι , ΙβίΓοηιιπι ύυεειη , ςυαοα

άβάίΐίοηε εβρίββεΐ, ίρδαηι ηυίϋεηι «ιΐνυηι (Ιίηύβίι, κά

οηιώαιη εΐαβ ηιϋίίαιη ιηαιιυί 8ηιρυ(8Τϋ.

ΙιΧΙΧ. Πιιιη τεΓΟ νίήαΐΐιυιη ρεκβςυΚαΓ δΡΓνίΙίβηιι», ει

Εη38η3ηι ε]ηβ υ ιΐιοιη τβΐΐο Γο883ςυε < ίι οιπικία I , νίπβΐΐιυβ ,

υΓυεηι ηοε(υ ίη£Γεβ$υβ, Γ&εΙλ βυο Ιυεβηι βηιρίίυηε, ηοη
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σχαφεΐα δίψαντες έφευγον. Τήν τε ίλλην στρατιάν,

έκταχθεϊσαν δπο τοϋ Σερουϊλιανοϋ , τρεψάμενος δμοίως

Ούρίατθος, έδίωκε, και συνΥ{λασεν ές κρημνούς, δθεν

ουκ ην τοις "Ρωμαίοις διαφυγεΐν. Ούρίατθος δέ ές την

εύτυ/ίαν ούχδβρισεν αλλά, νομίσας έν καλώ θήσεσθαι

τον πόλεμον, έπ\ χάριτι λαμπροί συνετίθετο 'Ρωμαίοις,

και τάς συνθήκας δ δήμος έπεκΰρωσεν Ούρίατθον είναι

'Ρωμαίων φίλον, και τους υπ' αύτώ πάντας ης Ιχουσι

γης ίρχειν. Ώδε μεν δ Ούριάτθου πόλεμος έδόκει πε-

παΰσθαι, χαλεπώτατός τε 'Ρωμαίοις γενόμενος, και Ιπ\

ευεργεσία καταλυθείς.

ΙΑΧ. Οϋ μην έπέμεινεν ούδ' ές βρα/ΰ τα συγκεί

μενα. Ό γαρ άδελφος Σερουϊλιανοΰ , τοΰ ταϋτα συν

θεμένου, Καιπίων, διάδοχος αύτώ της στρατηγίας γενό

μενος, διέβαλλε τάς συνθήκας, κα\ έπέστειλε 'Ρωμαίοις

άπρεπεστάτας εΤναι. Κα\ ή βουλή το μεν πρώτον

αύτω συνενωρει, κρΰ^α λυπεϊν τον Οΰρι'ατθον δ* τι δο-

κιμάσειεν. Ώς δ' αύθις ήνώνλει, κα\ συνεπώς έπέ-

στελλεν, έκρινε λΰσαί τε τας σπονδας, καΐ φανερώς

πολεμεΤν αύθις Ούριάτθω. Έψηφισμενου δή σαφώς, δ

Καιπίων "Αρσαν τε πόλιν έκλείποντος Ούριάτθου πα

ρέλαβε, και αυτόν Ούρίατθον, φευγοντά τε κα\ τα έν

παρόδω φθείροντα , περι Καρπητανίαν κατέλαβε , πολΰ

πλείονας Ινών. "Οθεν δ Ούρίατθος ου δοκιμάζων αύτώ

συμπλε'κεσθαι, διά την δλιγότητα, κατά με'ν τινα φά-

ραγγα αφανή το πλέον του στρατού περιέπεμψεν άπιέ-

ναι· το δέ λοιπόν αύτος έκτάξας έπΐ λόφου, δόξαν

παρείχε πολεμήσοντος. Ώς δ' ήσθετο τών προαπε-

σταλμενων έν άσφαλεϊ γεγονότων, έξίππευσεν ές αυτούς

μετά καταφρονήσεως , δςέως οδτως ώς μηδ' αίσθέσθαι

τους διώκοντας, ίποι διέδραμεν. Ό δέ Καιπίων ές

Ούέττωνας καΐ Καλλαίκους τραπε\ς, τα εκείνων έδι^ου.

ΓιΧΧΙ. Κα\ ζήλω τών ίργων Ούριάτθου , τήν Αυσι-

τανίαν ληστηρια πολλά άλλα έπιτρέχοντα έπόρθει.

Σε'ξτος δε Ιούνιος Βρούτος, έπ\ ταΰτα πεμφθείς , άπέγνιο

μέν αύτά διώκειν δια /ώρας μακράς, #σην δ Τάγος τε

χαΐ Αηθης και Δόριος καΐ Βαΐτις ποταμοί ναυσίποροι

περιεχουσιν · δξέως, οΤα δή ληστηρια, μεθιπταμένους

δυσεργές ήγούμενος είναι καταλαβεϊν, κα\ αίσχρον ού

καταλαβόντι , καΐ νικήσαντι τ6 ίργον ού λαμπρόν. Ές

δέ τας πόλεις αυτών έτράπετο, δίκην τε λήψεσθαι προσ-

δοκών, και τη στρατιά πολΰ κέδρος περιέσεσθαι, και

τοίις ληστάς ές έκάστην, ώς πατρίδα κινδυνεύουσαν,

διαλυθήσεσθαι. Ό μέν δή ταϋτ' ένθυμούμενος, έδτ^ου

τά έν ποσιν άπαντα· συμμαγομένων τοις άνδράσι τών

γυναικών, κα\ συναναιρουμένοιν, κα\ ου τινα φωνήν

ούδ' έν ταϊς σφαγαΐς άφιεισών. Είσι δ' οί και εις τά

ίρη μεθ' ών έδύναντο άνεπήδων ■ και αύτοϊς δεομένοις

συνεγίγνωσχεν δ Βρούτος , καΐ τά οντά έμερίζετο.

ΙΑ Χ II. ΚαΙ τον Δόριον περάσας, πολλά μέν πό

λεμο» κατέδραμεν, πολλά δέ παρά τών α&τοΰς ένδιδόν-

των ίμηρα αίτησας, ΙπΙ Ληθην μετηει, πρώτος δίδε

'Ρωμαίων έπινοών τον ποταμδν τόνδε διαβηναι. Πε

ράσας δέ και τόνδε , κα ι μέχρι Νίμιος ίτέρου ποταμού

8ο1υπι 608 αοί νΐΐΐυπι άυεε1)3ηΙ &ά (α&το Ιϊ^οηΙϋυβ 3ΐ>]εεΙί8

οβρε&δβικίβηι οοβμίΐ ; νεΓυπ*£ΐί3ηι Γεϋιριβδ εορίβδ 3ϋ ίωρε-

ΓβΙοΓβ ίη αοίβηι βάιιείαβ ρΓοΠίβανίΙ, ε(, υηξβηιΐυ ίηδ&ηαο-

ςυβ, ίη 1οο3 ριβεπιρίϊ εοπιρηίίΐ, ηηάβ ΓβεβρΙυδ ηηΙΙαδ Κοηαβ-

ηΐ8 (131)31ιιγ. ΑΙ ί!>ί Ιυηι νίιϊβΐΐιιΐδ ηοΐυίΐ ίηδοΐεηΐίυδ ΓοΓίαηα

8υϊ ϋϋ : νβπιπ), ]βηι α>πιπιθ(ίο ΙβηιροΓβ ΙιβΙΙυπι ιίεροαί

ροβββ Γ3(υβ, Γ(Ε(]υ8 ίηίίΐ αιιη Κοπααηίβ, ςυο ΏίΆ^αοια 8ίΙ>ί

36 ΗΙΪ8 @Γ3ΐί3Πΐ ρβοΐυδ ββΐ. ΙΙΙυάςιιβ Γοβιΐυβ ροβίε» ρορυΐαβ

Γοπίϊηυβ πιΐυιη Π3ΐ>υί(; ίρβαηιςυβ νϊτΪ3ΐΙιυιιι Ληιίουπι 3ρ·

ρβΐΐβνίΐ, βΐ β]ϋ8 800Ϊ08, ηϋ08 3§Γ08 ρ0886(1εΓ3ηΙ, Ιΐ3ΐ)6Γ6

]ϋ88ΪΙ. 8ίο ϋβΙΙυπι, ηυοά Κοηΐ3ηί8 βΓανίδδίιηυηι ΓυεΓ3(,

ηιυΐαο 1>εηβΓιάο οοιτιροδίίαπι εχΐίηείιιπιςοβ νίάε1)3(υτ.

ίΧΧ. δβϋ ρβχ Ιιβυιΐ άίιιΙιιπΉ ιηαοβίΐ. ΕΙβηίηι Οχρΐο ,

Γγ3(6γ 5βΓνϊ1ΐ3πϊ , Γ(Εΐ1οπ3 πα]υ8 3αε(θΓΪ8 , ε( ε]α8άεηι ίη ίω-

ρεήο βαεεεββοΓ, ΟΓΐιηίηαηϋο ρβεΐα, (ΐηςυ3πι ίηϋί^ηα ρο-

ρυΐο Γθπ)3ηο, ρηηιηπι 3 δεηβΐη ιηιρβΐΓ3Γ3ΐ, βίηϊ υΙΙίοβΓβΙ

είβηι ρπ> 3Γΐ)ί(Γίο νίπβΙΗο ίηοοιηπκχΙαΓβ. ϋείηιΐε 058ίάυε

οΜηηάεηάο , 1ί(εΓ38ςιιε ιηί88ί(3ηύο , εΟεεβΓ3( , αϊ ϊάβχα βε-

ηαΐη, ΓυρΙίβ Γ(Β0εηου8 , ρϋΐαηι οεΐΐυπι ΥϊπβΙΙιο ηκβυβ ίηίε-

Γβηάυηι (ΙβοβπιβΓβΙ. Οιιο 8βη·(θΜοηβυ1(ο ΓΓ6(υβ Οκρίο,

Αγηιιι αι-ηεπι, άεβεΓεηΙβ νίπβΙΗο, ϋβιΐίΐίοηο βεββρΜ, εΐ

ίρδίιηι νϊΓϊαίΙιαηι Γηςϊεηΐεηι, ε( οΐιτί» σηκσυε ΤΜίβηϊβηι,

ίη Ο&ΓρεΙαηία βββεοαίαβ εβΙ; ηηΐΐο πι3]ογ68, ςιιβπι Οίε, οο-

ρΐ33 βββαπι Ιιαοεηβ. Οοακ ΥΙΗ&Ιηαβ , ο!) ρααοϊΐ&ΐβιη βηο-

Π1Π) ρΓΧίίο 3ΐ)8ΐίηεΓ6 83ΐίυ8 8888 ΟΧίδΙίΐηβηδ, η13^0Γ^ ρβτΐβ

εορΪ3Γυηι ρβΓ νβΐΐεηι (]03ηιό'3ηι οο8ευΓ3ηι <1ίπιί883 , Γβΐιηιια»

ίη Ιιιπιαίο (]υο<ΐ3Πΐ ίηβίταχίΐ, ηΐ βρεείεω ϋίηιίεβτε νοίεηΐίβ

ηΟδΙί ρΓΧηεΓεΙ. δβ(] ηΜ , ςυ05 ρΓ33Πΐί8εΓ3( , ]3Π1 8ΧΐΓ3 ρβ-

πευΐηηι 8886 δεηβίΐ, 3(1 εοβ βάνοΐβνίΐ, (βη(ο οοηίβηιΐυ ηο-

81Ϊ9 (3ηΐ3ηαε εβΙβΓίΙβΙβ , αϊ, ςοί ίηδοςυοΙιαηΙιΐΓ, (]υοη»ηι 88

ρΓΟπρυίβίβι, ηοη βεηΙίΓεηΙ. 0<ερίο, ίη Υε(Ιοη3β βΐ ΟαΙΙαϊ-

009 ΐΓ3Π8(ίΗ0ΐο βχβΓοίΙϋ , ίΐΐοηιιπ 3^γο8 (Ιερορηίβίαβ 8δΙ.

Ι,ΧΧΙ. ^3η^ τεΓΟ νίπαΐΗΐ εχεηιρίο Ι,υδίΙβηίβηΊ τηαΙΙχ 3ΐϊχ

ΙβίΓοηιιηι πΐ3ηυδ ίηευΓδίοηίοιίδ >3δΐ3ΐ>3ηΙ. 0υη(Γ3 ςηοβ

ηιίβδηβ δεχι. [νβΐ Ό.] ^υη^υ9 ΒΓυΙϋδ , φΐυπι ρεΓ αηιρίίδδί-

ηιβηι Γε^ίοηβηι (ηυ3η(»πι βεϋίεεί Τβ^ϋδ, εΐ ΟΜίνίοπίδ Οη-

νίϋ8, βΐ ϋυηυβ, ε( ΒκΙίδ, βηιηεβ ηβνίςαίιίΐεδ , ιοπιρίβοΐυη-

ΙαΓ) ίηδβςυί βοβ Ιΐϊυιί εοηδυΐΐιιηι άυχίβδεί ; ςυίρρβ οεΙεπΙεΓ

ηηε ίΐΐηε, ΐ3(Γοηαηι ηιοΓε, ΐΓβηίνοΙβηΙβδ εοηιρΓεΙιεηιΙεΓβ

ϋίηΐείΐΐίιηυπι, ηοη οοηιρΓβΙιβηάεΓβ αυίειη δίηί ΙυΓρε, 3( βχ

νίεΐίδ ηοη αάηιοϋυηι ίηδί^ηεηι βίυί Γογθ νίοΐοΓίαηι , τβΐηβ; ίη

ΙβίΓοηυηι ρ3ΐΓΪ3 ορρίίΐα εχειείΐυηι ύηχίΐ , υΐ βαάεπι ορεΓ3 ε(

άβ ίΙΙίδ ρα?ηβ8 δηηιεΓβΙ (υΐ ηυοδ εοηβ<1βΙ)3( &ά δυα ςυεηιηυε

άβΓεηάβηάβ άϋβρδαΓΟδ) εΐ πιίϋίβηι βυυπι ρηεά» ΙοευρΙεΙ&τβΙ.

Ηοε εοηδίΐίο ο!)νΐ3 ηαα^υε (ΙΐΓίρβΓβ ευβρίΐ. Α<3 αφι» τύη

3Γεεηά3ηι, υηβ ευηιτίηβ ηιυΙίβΓβε βΓηιβ εβρίβηΐεβ, ΙβηΙβ

εοηδίβηΐίβ ρυ^η3ΐ>3η(, υ( ηβ ίη ηιεάίβ αυίάεηι εχιίε τοοεπι

βηιίΙΙετεηΙ. Κηετβ (Βΐηβη, ηηϊ, τβρίίβ φιχ ροίβηηΐ, ίη

ηιοηΐεβ εοηΓα^ίεοβηΙ. Ουίοηδ ροΐεηΐίηηδ νεηίαηι άε<1ί(

Βι υΙιι» , ρβΓίε οοηοηιπι ηιηΐείβΐίβ.

ίΧΧΙΙ. ϋείηιίβ (Γ3]εε(ο ϋηπο Πιιηιίηβ, ηιιιΐΐβ 1οε3 ηεΐΐο

1οη(?ε ΙβΙβηυε ρεΓνβΒβΙαβ, 36 οηιηίΐιυδ , ςυί ίη άεάΊΙίοηεηι

νβηίοΐκιηΐ, ηΐϋ(ζηο ηαηβΓΟ ο!>δίάυιη βεεερίο, 3<3 Οοΐίτϊο.

ηίδ , (]ηί (ΙίείΙηΓ, Ιΐιινίηηι ρεΓΓεχίΙ ΒπιΙπδ , εηηιςηε Κοηβηο-

ηιηι ρπηιαβ βηρβΓβνίΙ. ΙηΛβ 3ά Νίιτιίη [Νβϋίη ? αη Μίηί-

ηηι?] βΐίυί Ουαιεη ρΓΟβΓβββυδ, ςηυπι εοηιηιεβίυδ, ςαί εί
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προελθών, Βρακάρων αύτω φερομένην άγοράν άρπα-

σάντων, έστράτευεν Ιπ\ τους Βρακάρους· οϊ είσιν

έ'θνος**, χαΐ άμα ταϊς γυναιξιν ώπλισμέναις και οιδε

Ιμάχοντο, καΐ προθυμως εθνησκον, ουκ επιστρεφόμενος

αυτών ουδείς, ούδέ τα νώτα δεικνύς, ουδέ φιονήν

άφιέντες. "Οσαι δέ κατηγοντο των γυναικών, αί μεν

αυτας διεχρώντο, αί δέ χαΐ των τέκνων αύτό^ειρες

έγίγνοντο, χαίρουσαι τω θανάτω μάλλον της αιχμαλω

σίας. ΕΐσΙ δε τίνες τών πόλευιν, αί τότε μέν τω

Βροΰτω προσετίθεντο , ου πολύ δ' ύστερον άφίσταντο.

Και αύτας δ Βρούτος κατεστρέφετο αύθις.

ΕΧΧΙΙΙ. ΈπΙ δέ Ταλάβριγα πόλιν Ιλθών, ή πολ

λάκις μέν αύτω συνετέθειτο, πολλάκις δέ απόστασα

ήνώχλει, παρακαλοΰντοιν αύτίιν και τότε των Ταλα-

βρίγοιν, καΐ διδόντοιν αΰτούς Ις ί τι χρήζοι , πρώτα

μέν τους αυτομόλους 'Ρωμαιο>ν ήτει , και τα αιχμά

λωτα, και δπλα, ίσα είχον, και δμηρα ΙπΙ τούτοις·

εΤτ' αυτούς Ικέλευσε συν παισι και γυναιξιν έκλιπεϊν

τήν πόλιν. Ώς δέ και τοΰθ' υπέστησαν, την στρατιάν

αύτοϊς περιστησας Ιδημηγόρει, καταλέγοιν, δσάκις άπο-

σταΐεν, καΐ ίσους πολέμους πολεμήσειαν αύτω. Φό-

βον δέ και δόξαν Ιμφήνας έργασομένου τι δεινον, επ'ι

τών δνειδών έπληξε. Κα\ τους μέν ίππους αύτών και

τον σϊτον καΐ χρήματα δσα κοινά ην, ή ε* τις άλλη δη

μοσία παρασκευή, πάντα περιεΐλε· την δέ πόλιν αύθις

οϊκεΤν εδωκεν £ξ άέλπτου. Τοσάδε μέν δή Βρούτος

έργασάμενος, ές 'Ριόμην άπήει. Και αύτά ές την

Ούριάτθου γραφήν συνήγαγον, εν τω αύτω χρόνω, δια

τον εκείνου ζήλον, υπο ληστηρίων άλλων άρςάμενα γί

γνεσθαι.

ΙίΧΧίν. Ούρίατθος Καιπίοινι περι συμβάσεων τοΰς

πιστοτάτους αύτω φίλους επέπεμπεν, Αύδαχα χα\ Δι-

τάλκωνα κα\ Μίνουρον οΐ διαφθαρέντες ΰπο τοΰ Και-

πίωνος δώροις τε μεγάλοις και ύποσχέσεσι πολλαϊς,

υπέστησαν αύτω κτενεΐν τον Ούρι'ατθον. Και εκτει-

ναν ιοδε· δλιγοϋπνότατος ην δια φροντίδα και πόνους

δ Ουρίατθος· καΐ τα πολλά ένοπλος άνεπαύετο, ϊνα

έξεγρόμενος , εύθυς ες πάντα έτοιμος είη. Τοις ουν

φίλοις έξήν χαι νυκτερεύοντι έντυγχάνειν. δή και

τότε έθει οί περ'ι τον Αύδαχα φυλάςαντες αύτον, άρχο-

μένου ύπνου παρήλθον ές τήν σχηνήν, ώς δή τίνος επεί

γοντος· χα\ κτείνουσιν ώπλισμένον Ις τήν σφαγήν ού

γαρ ήν άλλοθι. Ουδεμίας δ' αϊσθήσεως γενομένης , δια

τήν της πληγής εύκαιρίαν, διέδρασαν Ις Καιπίωνα ,

κα\ τας δωρεάς ήτουν. Ό δ' αύτίχα μέν αύτοΤς εδι>)-

χεν, άδιώς εχειν δσα εχουσι · περ\ δέ ών ήτουν, Ις 'Ρο>-

μην αυτούς έπεμπεν. 01 δέ θεραπευτήρες Ούριάτθου,

και ή άλ)>η στρατιά, γενομένης ήμέρας, άναπαύεσθαι

νομίζοντες αύτον, έθαύμαζον δια τήν άήθειαν μέχρι

τινές έμαθον, δτι νεκρός χέοιτο ένοπλος. Και εύθύς ήν

οιμωγή τε χαι πένθος άνά το στρατόπεδον, άλγούντων

τε έπ έκείνω, και περι σφών δεοιότων, και ένθυμου

μένων έν οϊοις είσιν κινδύνοις , καΐ οίου στρατηγοί! στε-

ί Ιΐ1>\ Η ιιΊμΙ II Γ, 63361 & ΒκΐΓίΙΓί* ιΙΪΓΡρΙΐΚ , 8()ν6Γ9113 ΒΓ363Γ03

άοχϊΐ. ΕΙ Ιι.ιτ μριΐί ύεΙΙίαοίί$$ίηια ββΐ, <Ί Ιιί ςιιοπυε πιιι-

1ίεΓ88 31Π)&138 μίίιιιι III μυ^Π3Π1 ιΙικίΊι,ιπΙ ; 61 2(160 ΓοΓίίΙβΓ

ριιμηα1>&ηΙ οιπαββ, υΐ ρι·<6$6η1βπι πιΟΓίειη ροϋυ$ οπ ηηιΐιο-

Γβηΐ , <]ΐιιιιιι αιιΐ ΙκΓβα νβΓΐ6ΓβΙ ηυίβφιαπι , αηΐ νοοβπι ιιΙΙχιη

ί π ι Π _γη , ι π ι βηιϊΙΐ6Γ6ΐ. Ουίιι 6ΐί3ΐη ε\ πιιιΙίβΓίΙιυδ , φιχ ίηΐιτ-

εερ(8εΐ6(]υ( 6ΐ)3ΐι1ιΐΓ, η 1 ΐ ; > · μΙμ ηΐ3ΐιιΐ8 ίΐΠεΓεΙ)»ηΙ, .ι I ϊ . · - :υο8-

ιβε( ίρ»!ϋ ΗΙ>6Γ08 ]ιΐί;υΐΗΐιηιιΙ , ηιοΊεπιςυβ «βΓνίΙϊο ροϋοΓβπι

ε«η$εΙ)3η(. Ορρίάα (βιηεη βϋφίοΐ ίη ΒΓυΙί ροΙε$ΙαΙβπι ι)ε-

(ΙίΙίοηε νεηοΓυηΙ : ηυ<ε ηυίιίεπι ηοη πιυΙΙη ρ«κΐ πιγμι* ιΐβ-

8ΐ·ί8οεηΙΪ3 , 31) εοιίεπι άε ίηΐείζτο βυηΐ |ηιΙ»ηιίΙα.

ίΧΧΙΙΙ. Ιηΐ6Γ3ΐί<) 'Γ3ΐ»1)ΐί{;3 ορρίιΐιιιιι (ΊιίΙ , <|ΐι.ι> , ίντρίυ»

ΓεΜΙβΓβΙ. Εο νεηίεπϋ ΒΓυ1υ$ , βυρρΙϊινιηΙεβ ορρί<)3ΐκβ,

εΐ 8686 ε]ιΐ8 3Γΐ)ίΙιίο ρεηηί11εηΐ63 , ρηπιιιηι (Γ3η8Γιΐβ38 Κο-

ηιαηοηιιη (Ί ΗρΙΐνοβ βπηβ^ιιβ οιπηίπ, 3<11>3?ε οΐιβίιΐε», Ιια-

()6Γε]ιΐ88ί( : ϋείικίε, ιιί πιιη ιιχοΓΪΙ>υ8 «ε ΙίΙτι ί.·% ιιγ66 ιιιϊμι,ι-

ΓβηΙ , ίηιρ6ΐ'3νίΙ. <^ ι κ ·< I ε( ίρβυηι υΙ)ί Γηεεί'β βαδίϊηιιβπιηΐ ,

οΪΓπιηιΓυίίβ εορϋβ εο» ίηείικίεηβ , ΟΓβΙϊοηεηι ΙκιΙιιιίΙ , ςιια

((ΐιυΐίεβ (1βΓ6( ί.Η8εη( , ςυοίίβί ςιιαηΐο <■» ·ιι;ι1 <ι 1 κ ·|| υ η ι Γβηοναβ-

86ηΙ, ΜαβηύΙ. ΙΙα ιηείυ ίΠίβ ίιι]βε(ο, 3ΐ(]οβ ορίηίοηβ,

ςυββί ΒΓΒνίιΐδ ίη 608 «ηΐιη!ΐ.Ινι· ·ιι% 68861 , Ιβηιβη ίηΐΓβ

ο1)]ιΐΓΐ<ιιΙίοηβ8 18(38 ίΓ3ηι μι.ιιιι (6Γηιίη3νίΙ. Εςυίβ ε( οοηι·

ηΐ63(υ <·Ι ρεειιηϋβ ρυοΙίρίβ, πιηι Γείίςυο ρυΜίεο 3ρρ&Γ3(υ,

·ΐ(1εηιΙΪ8, ορρίιΐυιη ίΙΙίβ ρπρίετ ερεηι, Ιι,ιΙιίΙ.πκΙιιηι ΓεϋιϋϋίΙ.

Ρθ8ΐ Ιαη(38 Γβδ 868138 ΒπιΙϋί Κοηιβηι ιριΐϋΐ. ΟίΒίεΓυιη 63-

ππη ΓβΓυηι ΙιΜιχ'κιιη ιιιΐΐιί νίδΐιηι ββΐ βηβΓΓβΙίοιιί ΥΊηβΙΙιίεί

ΙιγΙΗ ίιιημβΓβ, (]ΐιοηί3ΐη Ιιϊδ είδιίβηι (εηΐ])0ΓΪΙ]ΐΐ8 ηιυΐυβ ίβΐϊ ,

3(1 νϊΓΪαΙΙιϊ εχεηιρίυιη, ίώ 3ΐϋ8 ΐ3(Γοηιιηι Ιυπιιίδ είεή εοερϋ

8υη(.

Ι.ΧΧΤν. νίπ3ΐηυ3 3ΐι(βαιΩ(1ί88ίηιοβεχ 3ΠΐϊεΪ3, Αυϋϊοεηι,

ϋίΐαΐεοηοηι ε( Μίηιιηιηι, 3(1 Οβρρϊοηβηι εηηείΐίβηϋα! ραείι

εβυββ ιΐΜΐΐιΊαΙ. Ηθ3 Οα'ρίο ϊη^εηΐίουκ (Ιοηίβ, βε ηιπίιίβ

ρΓ0ΐπίβ8ί8 , εο ίικΙιιχΚ , ιιί ΥίηβΙΙιιιηι 8β ίιιΙβΓΓεειυΐΌβ ροΐϋ-

εβΓεηΙιΐΓ. Εβηκιαε Γβιη Ιιί ϊρ8Ϊ (βΐί ιιηχΙο (ΌΐιίβοβΓυηΙ. νί-

Γί3ΐΙ)»8 θΙ) ν'3ΓΪ38 ιρΐΐΙ·ΙΙ8 ΛΪΚίΓΈΐΙΐβΙκΙ ΙΜΓ ΠΙΓΛ», αϋΜ<1ΐΙ0Μ|η.<

1»ηοι·88 , βχϊι;ιιο ιι ΙιΊμΙ ιι ι 8οπιηο. 1}ιιίη βΙί3Πΐ ρΐεπιιηιιυε ϊη

3ΠΠΪ8 ιριΐι·νΐΊ·|ΐίΐΐ , π I , εχεί(3ΐυ8, 3(1 μιιιη.) 8(3(ίηι οοευηιΐ»

688εΙ ρβι-βΙίοΓ. Οϋ»ρΓορεΓ νεί ηοεία αιΐ ευηι ρ.ι(ε1)3( 3ΐηί-

6Ϊ8 3άΊΙιΐ8. Ηοε ηιοΓβ εΐ Ιιβε Ιι1>6Γΐ3ΐβ βεεεββυδ , Λυ(1»χ εΐ

ε]υ«<]βιτι 866ΐεπ8 βοοϋ , οΙιββΓνβΙο ρΗπ» ΡΪοβ δοιηηο , ςιιβίϊ

3Γ3ΥΪ 8ΐϊ<]υο ιΐΓ§βη(β ηε^οΐϊο, ίη 1;ι1><ίϊι,κ υΐιιηι «εεβιΐυηΐ;

ί1ΐ3(3(|ΐιβ ίη {υβαίοπι ρΐ3(ζ3 (ρβΓβ Ιιβχ 8οΐ3 εοΓροηβ απη.ιΐί

ηικΐ3ΐ3 εΓ3ΐ) νίπβΐΐιυηι ηεεβιιΐ. Μοχ, ηβηιίηβ δεηΐϊβιιΐε ,

(]ΐιιιηι ηιοΓίίΓεΓυηι νιιΐηυβ ορροΓίιιηο Ιοοο ίηίΐίεΐιιη) 68βεΙ,

3(1 Οιτρίοηεηι ΐΓαηβΓιιςίυηΙ , ρπκηιίιιηιπ,ιιε ρείιιηΐ. Οαίηυδ

ίΙΙε ίη ρΓ,τδεηΙί (]ΐιϊι1εηι , υΐ 63 , ηυΗ1 ].ιηι οΐιΐίηυίδδβηΐ , Ιυΐο

ροδδίιΙβΓειιί , εοηεβδδίΐ ; (Ιε εβίεηβ βιιίβηι , ςιι»! ροδ(ιι1α1)»ιιΙ ,

3(1 δεηβΙυπΊ εοβ ΓβιηίδίΙ. ΟγΙ^ Ιηοε, ΓβιηυΙί νίτίβΐηΐ βΐηαβ

οηιηίβ βχετείΐυβ , Γ3ΐί βιιηι ηυίεδεεΓβ, ηιίΓ3ΐ)3ηΙυΓ, ευΓ ρΐυβ

δοΐϋο δοηιηυηι ρπκΐυεει-εΐ : ΰοηεε ηοηηυΙΙϊ , ιηοΓίυιιπι ΐη

Βίτηίδ ]3ο«γρ , 86ηδ6ΓυηΙ. Τιιηι εχίεηιρίο ΙοΙίδ εβδίι 18 ρ!»η-

εΐαβ 3ε εοηιρΙοΓβΙίο 3ΐκ1ΐΐ3 εβί; εηηείίδ εΐ ε}υβ πιοΓίβω 1α-

ΒεηΙίΙιυδ, 6ΐ]3Πΐ (1β 8113 βϊΐηΐε βηχίίδ, ιιί ςιιί δβευηι τερυ-

ΐ3ΓβηΙ , ΙβηΙο άηεβ ΟΓΐιαΙί ςααηΐίδ ίη ρβπευϋ» νεΓβατεηΙυΓ.
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ρόϋνται. Μάλιστα δέ αΰτο»ς , ότι τους δράσαντας ού/

εΰρισκον, υπερήλγυνεν.

ί,ΧΧν. ΟύρίατΟον μεν δή λαμπρότατα κοσμησαν-

τες, επί υψηλοτάτης πύρας έκαιον ίερεΐά τε πολλά

έπέσφαττον αύτώ· και κατα ιλας ο? τε πεζοί και οί ιπ

πείς έν κύκλω περιθέοντες αύτόν ένοπλοι βαρβαρικώς

έπηνουν μέ/ρι τε σβεσΟηναι το πυρ, παρεκάθηντο

πάντες άμφ' αύτο'. Και της ταφής εκτελεσθείσης,

αγώνα μονομά/ων ανδρών ήγαγον έπί τοΰ τάφου.

Τοσούτον αΰτοΰ πόβον χατέλιπεν ΟύρίατΟος· άρ/ικώ-

τατος μέν, ώς έν βαρβάροις, γενόμενος· φιλοκινόυνότα-

τος δ' ίς άπαντα προ άπάντοιν, και ίσομοιρότατος έν

τοις κέρδεσιν. Ου γάρ ποτε πλέον υπέστη λαβείν,

αεί παρακαλούντων 8 δέ και λάβοι,τοΐς άριστεύσασιν

έδίδου. "Οθεν αύτώ, δυσ/ερέστατον έργον και ούόενί

πω στρατηγών εύμαρώς έγγενόμενον, έτεσιν δκτώ τοϋδε

τοΰ πολέμου , παμμιγής στρατός άστασίαστος ην, και

κατήκοος αεί, και ές τους κίνδυνους δξύτατος. Τότε

δέ σφών Τάνταλον έλόμενοι στρατηγεΐν , επί Ζάκανθαν

έφέροντο" ήν Αννίβας καΟελών, έκτισεν, και από της

αΰτοϋ πατρίδος Καρχηδόνα προσεϊπεν. Άποκρουσθεϊσι

ί' αύτοϊς έκέΐΟεν, καί τον Βαϊτιν ποταμόν περώσιν, δ

Καιπίων έπέκειτο· μέ/ρι κάμνιον ό Τάνταλος, αυτόν τε

καΐτήν στρατιαν τω Καιπίοινιπαρέδοικεν, ώς ΰπηκόοις

γρησθαι. Ό δε όπλα τε αύτους άφείλετο άπαντα, καί

γην Ιιδωκεν ίκανήν, ?να μή ληστεύοιεν ες απορίας. Ό

μεν δή ΟύριάτΟου πόλεμος ές τοϋτο έτελεύτα.

Ι.ΧΧΥΊ. Έπάνεισι δ' ές τον Άρουακώνκαι Νομαν-

τίνων πόλεμον ή γραφή· ους ΟϋρίατΟος μέν ήρέθισεν

Ις άπόστασιν. Καικίλ.ιος δ' αύτοΤς Μέτελλος από 'Ρώ-

μης έπιπεμφθεις μετα πλέονος στρατού, Άρουακους μέν

έ/ειρώσατο, σΰν έκπληξει καί τά/ει θερίζουσιν έμπί-

πτων. Τερμαντία δ' αύτώ και Νομαντία έτι ελειπον.

Ήν δ' ή Νομαντία ποταμοΐς δυο και φάραγξιν από

κρημνος, δλαι τε αύτη πυκναί περιέκειντο· καί μία

κάθοδος ην ες τό πεδίον, ή τάφρων έπεπληρωτο καί

στηλών. Αύτοί δ' η'σαν άριστοι μέν Ιππείς τε και πε

ζοί, πάντες δ' άμφί τους δκτακισχιλίους. Και τοσοίδε

δντες , ίμως ΰπ' αρετής ές μέγα ήνιίι/λησαν τα 'Ρο>-

μαίων. Μέτελλος μέν δή μετα χειμώνα την στρατιαν

Κοίντω Πομπιηίω Αύλω διαόό/ω της στρατηγίας οί

γενομένω παρέδωκεν, τρισμυρίους πεζοΰς καΐ δισ/ιλίους

ίππέας άριστα γεγυμνασμένους. Ό δέ Πομπήιος τη

Νομαντία παραστρατοπεδεύων, ω/ετό ποι· καί ίππέας

αύτοΰ μεταθέοντας αϋτόν οί Νομαντΐνοι καταβάντες

ίκτειναν. ΈπανελΟών ουν παρέτασσεν ές πεδίον, καί οί

Νομαντΐνοι καταβάντες ΰπε/ώρουν κατ' όλίγον, οΤα φεύ-

γοντες· μέ/ρι ταϊς στηλαις χαι φάραγξιν δ Πομπήιος **

ΕΧΧνίΙ. ΚαΙ καθ' ήμέραν έν ταΤς άχροβολίαις

έλασσουμενος υπ' ανδρών πολΰ έλασσόνων, μετέβαινεν

έπί Τερμαντίαν, ώς εύ/ερέστερον έργον. Ώς δέ καί

τηδε συμβαλών, έπτακοσίους τε απώλεσε, και τον τήν

άγορίν αυτώ φέροντα χιλίαρ/ον οί ΤερμαντεΤς έτρέ-

Μαχίιιιβ βαΐεη «09 αη^εΐ»! , ςυοά βεεΙεΗβ βυείβτββ ηαη

ΓερεπεοβηΙυι·.

Ι.ΧΧΥ. ΤΙ^φΐβ εοι-ρηδ νϊΓΪβΙΙιϊ ιΐ)3£ηίΠεεηΙΪ8δίπιίδ ίηδίη-

Ιυπ) νββϋ1>ιΐ8 , ίη 3ΐϋδδίηΐ3 ρν γη ετβαιβηιηΙ ; είβδίβςιιε αιοΐΐίι

Ιΐ03ΐίΪ8 , ευιη ρεάίΐεδ , Ιιιπι εηυίΐεδ , αππαΐί ΙυπίΜΐίιιι ίη ογ-

\>&αα (ΙεευιτεηΙεδ , Ιΰΐ Ιιαιϊοο ιηο<3ο νίι-ίβΐΐιί Ιβικίεβ εοηεε-

ΙβϋΓίώίΐηΙ : ηεε ρηυδ 3 γο§ο (ΙίδεεϋυιιΙ , ςιιβπι ί@ηί$ ρΐΌΓδυβ

εχδΐίηείυβ εβί. ΡετβεΙο Γυπειε, ίφιΐίβΐΰΐϊιιιη αιυηαβ βυρβτ

ΙυπιυΙο β(1ίΙιιιη. Τ»η1υτη 5ΐιί (Ιοβίίΐβπιιηι ΓεΙίφιίΙ νίΓΪ&ΙΙιαβ;

νΪΓ, υΐ ίηΙβΓ 1)3ΐΙ)8Γ03 , ϊηιρβΓΐΙοΓϋβ νίΓΐιιΙίΙιιΐδ ίη ρπιηίί ίη-

βίίξηίί ; ίη 3<1ευη(1ί3 ευ]ιΐδςυε ςεηεπβ ρβι ϊουΐίβ ηυΙΙί ροδίε-

γιογ ; ίη ριίΒιΙα ιΐίνίιΐι-ικ];! ,τιρι,ΊΐίΙϋΙίί; ίίικίίοίίίίϊπιιΐί. >'3Πΐ

3ΐηρ1ίοι·επι ραι ίεηι , Ιιοιίβηΐίΐιυδ ΙίεεΙ ββηιρβΓ αιηίείδ , ηυη-

ςϋίηι δίΐιί δυηιβιβ 8ΐΐ8ΐίιιιιίΙ ; ε( ςυίιίςαίιΐ εΐίωι 8υηιε1»1,

ί(1 βΐϋδ ΓοιΙί88ίηιί8 ςιιίΐΐϋδιριε ΓϋΓδϋδ (ΙίδΙηΙ)(ΐεΙ»1. Ουο ί<1

λβββευΐαβ εδί (ηαυιΐ (ΙίίΙϊοίΙΙίηηιπι ΓβοΙιι μι , μ ηεδείο , ιη

ύη αηςαβαι άοεί Ειεϋβ εοηΐίβειίι) αϊ , ςυιιπι ειετείίαιη ηβ>

ΙιβΓβΙ εχ άίνεΓδίδ ^εηΐίοιίδ εοηΠαΙυηι, (αηιεη βηηίδ οοΐο,

ηυίουδ ικΊΙυηι ^εββίΐ , ηηίΐβ ββάΙΒο ίη β|ηβ ΟίδΙτίβ οΗ» δΗ,

8«1 ηιϋίΐβπι δβιτιρβΓ ΙΐΒουειίΙ ΐά οηιηΐ3 οϋδεηυεηΐεπι βΙ 3(1

βυηβπηιΐβ ρβιίουΐΗ ίπιρί^πιπι. Μοι Ιηο ΥίπχΙηο, ιηίΐίΐββ ε^υδ,

ηονο (Ιυεβ εΓ83ΐο ΤαηΙαΙο, 3(1νβΓ»υδ δβ-^ιιηΐιιπι εχρβιϋΐϊοηεηι

βυβεερεηιηΐ, ηιιβηι υιΐιεηι Λιπιϋκιΐ βνεΐ'δβηι ίηδΐ3ϋΓ3νεΓ3ΐ,

εΐ ρ3ΐι·ί;ε ηοηιίηε 03ΐ11ΐ3@ϊηεπι 3ρρε1ΙαΓ3ΐ. 5ρ<1 τερυΐδοδ

ίικίι:, ςιιιιιη ΒχΙίιη 3ΐιιιΐ6ηι (ιβηδίιεηι, βυΐΜβευΙαβ Οχριο,

ί(3 ρΓβββίΙ υΐδίίςυε, υΐ Τ&ηΐβΐηδ βηίδ ιεηιΐδ άίΐίίάεηβ δε βΐ

εχβιοίΐαηι Οιρρίοιιϊ 1ΐ3<1ίϋοιίΙ βα εοηιΐίΐίοηβ , η( 8υ1)(1ίΙοπιπι

Ιοορ βοβ ΙωΙιεΓβΙ. Ουοβ ΙΙΙε , ύβΐηβϋβ 3ηηίβ , ιρο βββϊ

3πιρ1ο, ηε(1είηεερδΐ3ΐτοείηίίδτίνεΓεο5ρεηυη3πιεοςεΓεηΙυΓ,

όοηβνίΙ. ΕΙ Ιιοε πιοιίο Πηίδ νίιίβΙΙϋεο ρρΙΙο ίπιροδίΐυδ Ρ8ΐ.

ΙίΧΧΥΙ. Νηηε 3(1 Ατενβοοπιιτι βίςυβ ΝϋΐιΐϊΐιΙίηοπιηι

1κ;11υηι , ςυοδ αά (ΙεΓβεΙίοηβηι νίπβΙΙιυδ ίιηραίβηΐ, ηοΜπι

ΓβιϋΙ ήίβΙοΗϊ. Λάτβτβαβ ϋΐοβ εαιο αικ·Ιίοι·ίΙιιΐ8 εορϋβ ΚοηΜ

ηιίδδυδ Οκεϋήΐδ Μείεΐΐυδ ΑΓενβεοδ, εείεπίβίε ΙεπϊΙαβ,

ςυίρρε ςιιοβ ηιείεηΐεβ εχ ίηιρΓοτίδο 3<1οΚυ8 ει·3ΐ, ρεΓάο-

ιηυ!{. Βεδΐ3ΐ)3ηΙ ορρι'ϋβ άαο, ΤεΓπΐ3ηϋ3 βε Νυπΐ3ηϋ3.

ΝαιηβηΙίϊ ιηίειη , ρτορίβτ άηο Οαπιίη8 ει ν&ΙΙεδ δί1ν33-

φΐβ (1εηβί8ίίπ)β8 εΪΓουηι}εεΐ3δ , &ΑΊΙα (ϋΓΠείίίδ βΓ3ΐ : υηβ

(3ΐιιαηι τΐβ ίη ρΐ&ηίιίειη ΓεΓεηβΙ , βαςιιβ Γοββίβ 3ε είρρίβ βπι(

ίηιρε<1ί(3. Νηη)3ηΙίηΐ ίρδί , βςτββϋ βΐ ρεάίίε» εΐ ε^υίΐεβ ,

δεά ηοη ρΐιιιεδ οείο ιηίΐΐίΐιυδ : ςυο ηυηιεΓΟ (3πιε(8ί εχί^ηο,

οί) δίη^υΐ3Γεηι νίιΊηΙεπ) , Κοηΐ3ηο8 άία ηιιιΙΙαιτίίΐπβ (ζϋμ,Ά-

ΓϋοΙ. 8β(1 Μείοΐΐυδ εχ3εΐ3 Ιιίεηιε , βυεεεδδοΓί 0. Ροηιρείο

Αυΐο εχεκίΐυηι ΐΓ3<ϋ<3ίι ορίίπΐθ εχεΓεί(3ΐυπι , ρεάΊΙυιη (π-

§ίηΐ3 πιίΙ1ί3, βςιιϊΐυπι άηο. Ροπροϊαδ, εβδίΓΐδ 3(1 Νηηιβη-

(ίβηι ροδίϋδ, (]αιιη) αΐϊο ΓοΓίε ίρδε 3ΐ>ίίδδεΙ, Νυπΐ3ηϋηί

β^τεβδί , 3ΐί(]ηο( ε]αβ βςπΗββ άίδευπεπίβδ ορρΓεδδεηιηΙ.

(}ιιο ΓβεΙο, τενεΓδηδ ίρδε βείειη ίηδίηιχί! ίη ρίβηίΐίε : ηεςυε

ορρΜαιιί οΐινίαηι άεβεβηάετε Γεεη»3τυη(. 5εά ηίηιοχ ρεάεπι

ραιιίαΐίαι τεΓεΓΓε , νείαΐ Γυ^ίεηΙεδ , ειερεηιηΐ ; (Ιοηεε &ά Γοβ-

δΒδ είρροβςιιε Ροηιρεϊϋΐη ίηςεηιιαιίαη εΙίοηί$5βηί...

ΙΧΧνίΙ. Ε3 τε εοπιπιοΐυδ Ροπιρείυβ, <[ΐιυιτι ςυοΙΜίβηίβ

εΐίβηι νείΐΐβΐίοηίηυβ εεΓηεΓεΙ εορι'3β 8ϋ38 οβΓρί πιίηυίηυε α

ραιιοϊθΓΪΙ>αδ> , ΤοΓΠίαηΙί,Ίηι , Ιαη(]υαηι ίυί πιίηυδ ηε^οΐϋ Ιΐ3ΐ>ί·

ΙαΓϋβ , ε&βΐη ρΓοηιοτεΙ. 8εά Ιιΐε ςοοςιιβ εοη&βΓίο ρΓχΙίο

δερίίηςεηίοδ ηαϊϋΐββ απιίβίΐ; εΐΐτίΐιυηυη] αιίΐϋαηι , ίη ε3δΙ«



α ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΒΕΒ VI,

ψαντο, χαί τρίτη πείρα κατα τήν αυτήν ήμέραν ες

άπόκρημνα τοΰς 'Ρωμαίους συνελάσαντες , πολλοΰς αυ

τών πεζούς τβ καί Ιππέας αύτοϊς ϊπποις κατέωσαν ες τα

άπόκρημνα· περιφόβως έχοντες οί λοιποί, διενυκτέρευον

ίνοπλοι. ΚαΙ άμα έω προσιόντων των πολεμίων, έχ-

ταζάμενοι, τήν ήμέραν δλην ήγωνίζοντο άγχωμάλο>ς,

χαί διεκρίθησαν ίιπο νυκτός. "Οθεν δ Πομπήιος έπί

πολίχνης Μαλίας ήλασεν, ήν φρουρούν οί Νομαντϊνοι.

Καί οί Μαλιεΐς τοΰς φρουρούς άνελόντες Ινέίρας,

παρέδοσαν το πολίχνιον τω Πομπηίω. Ό δε τά τε

δ'πλα αυτούς χαί δμηρα αίτήσας, μετηλθεν επί Σηδη-

τανίαν, ήν έδηου λήσταρχος όνομα Ταγγϊνος- καί αύτον

δ Πομπήιος ένίκα, χα\ πολλούς ελαβεν αιχμαλώτους.

Τοσούτον δ' ^ν φρονήματος εν τοις λησταΤς, ωστε των

αιχμαλώτων ουδείς ΰπέμεινε δουλεύειν άλλ' οί μέν αυ

τούς, οί δε τοΰς πριαμένους άνι|5ρουν, οί δέ τας ναΰς έν

τω διάπλω διετίτρων.

' ΙΧΧνΉΐ. Ό δέ Πομπήιος αύθις έλάσας επί Νο-

μαντίαν, ποταμόν τινα μετο>χέτευεν έ"ς το πεδίον, ως

λιμώ πιέσοιν την πόλιν. Οί δέ έργαζομένω τε έπέ-

χειντο, χαί σαλπιγκτών χωρίς έχτρέχοντες αθρόοι , τους

δχετεύοντας ήνώχλουν. Εβαλλον δέ καί τοΰς άπ6 τοϋ

χάρακος έπιβοηθοϋντας , έως κατέχλεισαν έςτΰ στρατό-

πεδον. Κα\ σιτολογοϋσιν έτέροις έπιδραμόντες, και

τώνδε πολλούς διέφθειραν, 'Οππιόν τε χιλίαρχον έπ'

αύτόϊς άνεϊλον. Καί χατ' άλλο μέρος τάφρον δρύσσουσι

'Ρο>μα(οις έπιδραμόντες , εκτειναν ες τετρακόσιους, καί

τον ήγοΰμενον αύτών. 'Εφ' οΤς τώ τε Πομπηίω σύμ

βουλοι παρήσαν εκ 'Ρώμης, καί τοις στρατιώταις (Ιξ

γαρ ετη διεληλύθει στρατευομένοις) διάδοχοι νεοκατά-

γραφοί τε καί έτι άγύμναστοι καί απειροπόλεμοι.

Μεθ' ων δ Πομπήιος αίδοΰμενός τε τα έπταισμένα, χαί

έπειγόμενος τήν αίσχύνην άναλαβεϊν, έπέμενε χειμώνος

εν τω στρατοπέδω. Καί οί στρατιώται, κρύους τε όν-

τος έν άστέγω σταθμεύοντες, καί πρώτον άρτι πειρώ-

μενοι τοϋ περί τήν χώραν ύδατος τε καί αέρος, κατα

γαστέρα έκαμνον, καί διεφθείροντο ένιοι. Μέρους δέ

Ιπ\ σΤτον οίχομενου, κρύψαντες ένέδραν οί Νομαντϊνοι

παρ' αυτό το 'Ρωμαίων στρατόπεδον, ήκροβολίζοντο

έρεΟίζοντες· ίως οί μέν, ού φέροντες , έπεξήεσαν, οί δ'

έκ της ενέδρας άνίσταντο- καί 'Ρο)μαϊοι πολλοί μέν έκ

του πλήθους, πολλοί δέ τών Ιπιφανών άπέθανον. Οί

δέ Νομαντϊνοι καί τοϊς τον σϊτον φέρουσιν άπαντησαν-

τες, έκτειναν καί τώνδε πολλούς.

ΓιΧΧΙΧ. Καί δ Πομπήιος τοσοϊσδε συνενεχθείς κα-

κόϊς, ές τας πόλεις μετα τών συμβούλων άνεζεύγνυε,

χειμάσων τι) έπίλοιπον, τοϋ έαρος προσδοκών ηξειν οί

διάδοχον. Καί δεδιώς κατηγορίαν, έπρασσεν ες τοΰς

Νομαντίνους κρύφα τοϋ πολέμου διαλύσεις. Οί δέ,

καί αύτοί κάμνοντες ήδη φόνω τε πολλώ αρίστων, καί

γης αργία, καί τροφών απορία, καί μήκει τοϋ πολέ

μου, μαχροϋ παρα προσδοχίαν γεγονότος, έπρέσβευον

ες Πομπήϊον. Ό δέ ές μέν το φανερον έχέλευεν αΰ-

τοΰς 'Ρωμαίοις έπιτρέπειν ού γαρ είδέναι συνθηχας

αχηαιβ&Ιαο) βάνεηεηΐβπι , Τβπηαηιίηί ίη ίυ£3πι εςεπιπί;

βοάβηιαυβ άίβ , ΙειΊίο εοηΠίεΙη , ΚοπίΒηίί ίη ρΓ3?πιρΐ3 Ιοεβ

εοπιρυΐδίδ , ηιιιΐΐί βχ ίίδ εΐ ρεάίΐεβ βΐ εαυίΐεδ εαπι βςυίβ ρβτ

ρΓΚείρΚία άβΐπίδί βιιηΐ. Κ(Ίίφιί , ροδίςηβπι ΙτβρΜί ίη βτ-

πιίδ ηοείεηι ίηδοιηηεηι Ιι»«1ιιχθΓβ, ροβίτίαϊβ, ίΓπιεηΙίΙηΐδ

ρΓΪιτια Ιυοβ ΙιοδΙίόιΐΒ, (οΙιπώ (ϋβηι φπ,ιιο Μ»Γΐβ (ϋηαίο3πιηΙ,

άοηβο ηοχ βιιρβΓΤβηίβηβ ρΓϋΊίιιιη (Ιίπ'ΐηίΙ. Ιηύβ [Όηιροίυβ

νβΓ$υβ ορρίιΐυΐυη (]υο<1(Ιαηι , ηοηιίηο Μαΐίαηι , ςηο<1 Μυιηιη-

ΙίηοΓυπι ρΓΧ$ί(1ίο 1«ηεο3(υΓ, εοη(εηάί(. ΕΙ Μβΐίοηκββ , ρβτ

όοΐαη ΟΕ80 ρΓβββίΟίο , υιΊ)βηι Ροηιρείο ΐΓ3»1ί(1θΓΒ. Λτιηϋ

»(1εηι[ί$, 3(χ«ρ(ί8ςυβ οΙ)»ί(1ίΙ)ϋ5, ίη δεϋβΐίΐηίαπι (Τ3η$ίί1,

υΐ ββηι α τ38ΐ3(ίοηβ Γ.ιιιμίηί, ΙηίΓοηυηι ρΓίηαρί», τϊη<ϋε8·

ΓβΙ. ΑΙςυο βππ) ηιιίϋθπι νίοίΐ, ηυΐΐοβηυβ οβρίΐ : «εά ΙβηΙί

βρίτίεοβ ίη Ιαΐτοηΐΐηιβ Γαβη, αϊ εχ εβριίτίβ ηβηιο ββττΗη-

Ιβπι ΓεπβΙ, 88(1 αΐίί βείρβοβ, αΐίί εαιΙοΓεβ βυοβ ίηΙεΓΒεετεηΙ,

ηοηηιιΐΐί ίη (Γ3]ίείεηόο ηανεβ ρβΓΓοΓΟτεηΙ.

ίΧΧΥΙΙΙ. Ροπιρβίαβ 3(1 ο1)3ί(1βη(ΐ3Πΐ Ναπΐ3ηΙί3Π) ΓετβΓβηβ,

Ποτίαηΐ) ςυεηιάαηι (1επτ3τε οοη3ΐ)3ΐυτ, Ι3ης»3πι Γβαιβ ογ·

οεηι εχρυ^η3(υηΐ3. 8β(1 ορρί(ΐ3ηί , βίηε Ιιιηίδ εοηΓβτΙϊ βχ-

ειίΓΓβηΙββ , ίηΤεβΙβικΙο βοβ ςυίίΐυηιεη 3τεΓΐβ1)3ηΙ, ΓερβΙΙεη-

(Ιοςιιβ δί ςαϊ β νβΐΐο δυ1>νβοίε1>3ηΙ , ίηϋυσι εοηβΐυπι

Γ0(1(Β(1οπιη[ , άεηίςυε Κυπΐ3ηοδ ίη[Γ3 035(γ3 ίρδοηιηι εοη-

εΙυδβΓυηΙ. ΚαΓδυδ ίη φιΟΜίβηι ΓΓυηιεη(3(υηι ε^Γεδδοβ ίηι-

ρείη ΓϊοΙο , ρΐιιηηιοδ οεείάβΓυηΙ , ε( ίη Ιιίδ Ορρίυηι (Γίουηαηι

ηιίΐίΐαη) ίηΙβΓίβοβπιηΙ. ΑΙία εΐίβηι εχ ρ3Γΐε Κοπιηηοδ Ραβ-

83ηι (Ιυεεηΐεβ 3άοι1ί , ςιιαιίπηββηίοδ ευηι εοΓϋΐη ρΓχΓεεΙο

ορρΓεδβεΓυηΙ. Ροδί 1ιβ30 Ροιηρβίο Βοηΐ3 εοηδίΐίβπί ηιίδδί 3*1-

νεηβΓυηΙ, εΐ ηονυβ (ΪΓοηυπι εχβΐΐίΐαβ, ςυί, (Ιίηιίδδΐδ τε(β-

Γβηίβ ( βεχ εηίηι 3οηοδ ηιίΐίΐία εοηδυπΐδεΓ3η1 ) ίη εοηιπι 1ο-

ευιη 8υ(χε(1εΓεη(. Οιιπι ίΐΐίδ (ίπ>ηίυυ8 Ροηιρείυδ, ςοβπι

Ιοί εΐ3(1ίηηι ρπϋοΐοΐ, ευρίεηδ ηιαεηίαηι εΐυεηε , ΙοΙαιη Ιιίε-

ηκ-ιη ίη εβδίπβ εμίΐ. 86(1 πιίΐίΐβδ χιιΙ> (Ιίο , 8%νίεη1β Ιήμ,οΓε ,

βίβΐΐτβ ηαοβηΐββ, εΐ (υοι ρπηιυπι Γρςίοηίδ αηυββ εΐ οαΊαϋΐ

εχρβΓίί, (ΙνδεηΙβπ» ΐ3ΐκ)Γ3Γ6 εορροΓυηί, εΐ ηοηηυΙΙί ρβτίε-

ηιηΐ. ΟΙβΓυπ) ρβτίε εχετοίΐιΐδ Γι υηιοηΐ3ΐαηι εηιίδδβ , Νϋ·

ιηαηΐίηί , ροδίΐίδ εΐ3ηι ]ιιχΐΛ ίρδ3 Κοηΐ3ηοπιηι ωδΐΓ3 ίηβϊάϋδ,

Κοηΐ3ηοδ Ιβνίηυδ ρΓκϋίδ αά ρυςηβπι Ι3εβ8βε1>3η1. ΙΙΙί , οοη-

(υηιείίβηι ηοη ΓβΓεηΙεδ, εαβίΓΪδ 8βδε είϊυη(1υηι. Ταω ςυί ίη

ίηδίόίίβ βΓ3ηΙ, τερεηΙε εοηβυΓ^υηΙ; ε( ηιη1(ί εχ ρΐεοε, ηαυί-

(ί ίίβηι εχ ηοϋϊΐιΐβΐβ , εΐάυηΐ. Οβηίςυε εΐ Γ8(1ειιηΙίυυ8 Γπι-

η>εηΐ3(οπ1)υδ οεειίΓΓυηΙ Ν'υιηαηΙίηί, βΐ βχ Μδςαοςυβ Ιααά

ρϊαοοδ ίηΙιτΩείϋηΙ.

Ι.ΧΧΙΧ. ΤοΙ εΐ3(1ί1>ιΐ8 τεχ3ΐιΐ8 Ροηαρείηβ , ευπι βιιίδ εοη-

δϋίβΓίίδ ίη ορρί(ΐ3 δε τεεερίΐ, ηυο4 βυρεΓ8Γ8( Ιιίεηιίδ ιοί (Γβηδ-

βεΐυπιβ, (ΙαπΊ βυοεεδδΟΓ, ςυεπι ρπηιο τβΓε εχδρβείβΐ»!,

βάνεηη-εΐ. νεπιηι οη Γεηι ιηαίε §εδ(3ΐη ίυιΐίείαιη ηιβίυβηδ,

είβηι ευηι ΝυπκιηΙίηίδ (1β 1>ε11ο (ϋδδοίτεηόο 3^β03(. ΕΙ Νιι-

ωαηΐίηί ίρδί , η-βεΐί εαΜε Ιοί ΓοΓίίβδίπιοηιηι τϊτοπιιη , βΐ ·βΗ

ίηευΙΙί ίηίεευηάίΐβίε, (υιη είθ3τίθΓυηι ίηορίβ, β( 1>«Ι1ί ίη-

8ρβΓ3ΐ3 (ΙίηΙηΓηίΙβΙβ , Γαοίΐβ 8(1 Ροηιρείυηι ογ3(ογ68 Οε ρβεε

πιίδεηιηΐ. ^3ιη ίρδε ςηίιίεηι ρι-ορβίαηι εοδ, η(8β Κοιηβιιο-

πιπι 3ΐΊ)ί(ηο ρεπηίΗεΓβηΙ, ηοΓίβηβΙϋΓ ; ηεεεηϋη βΐία 8β ρα
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έτέρας 'Ρωμαίων άξιας. Λάβρα δ" δπισχνεΐτο, δ

έμελλε ποιήσειν. ΚαΙ συνθεμένων έκείνων, καΐ έπι-

τρεψάντων Ιαυτοίις, ίμηρά τε χαΐ αιχμάλωτα ήτησε,

και τους αυτομόλους· χαΐ πάντα ελαβεν. "Ητησε δέ

χαϊ αργυρίου τάλαντα τριάχοντα· δν μέρος αυτίχα έδο-

σαν οί Νομαντϊνοι , και τα λοιπά δ Πομπήιος άνέμενεν.

Παραγενομένου δ' αύτψ διαδόχου Μάρχου Ποπιλλίου

Λαίνα, οί μέν έφερον τα λοιπά των χρημάτων. Ό δ'

άπηλλαγμένος μέν τοϋ περί τοΰ πολέμου δέους, τω

παρέϊναι τον διάδοχον, τας δέ συνθηκας είδώς αίσχράς

τε και άνευ "Ρωμαίων γενομένας, ήρνεΤτο μή συνθέσθαι

τοΤς Νομαντίνοις. Και οί μέν αυτόν ήλεγχον επί

μάρτυσι τοις τότε παρατυχοϋσιν από τε βουλής καΐ ίπ-

πάρνοις χα\ χιλιάρχοις αϋτοϋ Πομπηίου. Ό δέ Πο-

χίλλιος αυτούς ές 'Ριόμην έπεμπε, δικασομένους τω

Πομπηΐω. Κρίσεως δ' έν τη βουλή γενομένης, Νο

μαντϊνοι μέν χά\ Πομπήιος ές άντιλογίαν ηλθον τη

βουλή δ' έδοξε , πολεμεΐν Νομαντίνοις. Και δ Ποπίλ-

λιος ένέβαλιν ες τους γείτονας αυτών Λοΰσονας. Ου

δέν δ* έργασάμενος (ήκε γαρ αυτώ διάδοχος επί την

οτρατηγίαν Όστίλιος Μαγκϊνος) άνέζευξεν ές 'Ριόμην.

ΓιΧΧΧ. Ό δέ Μαγχϊνος, τοις Νομαντίνοις συμβα-

λών, ήττατό τε πολλάκις, κα\ τέλος, αναιρουμένων

πολλών, ές το στρατόπεδον έφυγεν. Λόγου δέ ψευδούς

έμπεσόντος, δτι Νομαντίνοις έρχονται βοηΟοϋντες Κάι-

ταβροί τε χαϊ Ούαχχαΐοι, δείσας, άπυρον την νύκτα

διήγαγεν δλην έν σκότω, φεύγουν ές έρημον τό Νωβε-

λίωνός ποτε χαράκωμα. ΚαΙ μεθ' ήμέραν ές αύτο

συγκλεισθείς , ουτε κατεσκευασμένον, ουτε ώχυρωμένον,

περισν/όντων αύτδν των Νομαντίνων, και πάντας άπο-

κτείνειν άπειλούντων, ε? μή συνθοϊτο είρηνην, συνέθετο

έπι ίση κα\ δμοία 'Ρωμαίοις καΐ Νομαντίνοις. Και

δ μέν έπΙ τούτοις ώμνυε τοις Νομαντίνοις. Οί δ' έν

άστει, πυθόμενοι, χαλεπώς Ιφερον, ώς έπΙ αίσχίσταις

πάνυ σπονδαϊς· καΐ τον έτερον των ϋπάτο>ν ΑΙμίλιον

Αέπιδον ές Ίβηρίαν έξέπεμπον, Μαγκϊνον δ' άνεκάλουν

ές κρίσιν. Κα\ τωδε μέν εΌποντο πρέσβεις Νομαντί

νων. Ό δέ Αιμίλιος , άναμένων και δ'ίε τας έκ 'Ρώμης

άποκρίσεις, και την άργίαν ού φέρων (ώς γαρ έπι δόξαν,

ή κέρδος, ή θριάμβου φιλοτιμίαν, έςιίεσάν τίνες ές τας

στρατηγίας, ουκ έπΙ το τη πόλει συμφέρον), Ουακκαίων

κατεψεΰδετο, ώς άγοραν έν τωδε τω πολέμω Νομαντί-

νοις παρασχόντων κα\ την γην αύτών κατέτρεχεν, καΐ

Παλλαντίαν πόλιν, ή μεγίστη Ούακκαίων έστίν, ουδέν

έξαμαρτοϋσαν ές τα συγκείμενα , έπολιόρκει· χαϊ Βροϋ-

τον, έφ' ?τερα της Ιβηρίας άπεσταλμένον (ώς μοι

προείρηται), κηδεστήνόντα οί, τοϋδε τοϋ έργου μετα-

σχεΤν έπεισε.

ίΧΧΧΙ. Κατέλαβον δ' αυτούς άπδ 'Ρώμης πρέ

σβεις, Κίννας τε και Καικίλιος* οί την βουλήν έφασαν

άπορεϊν, ει τοσώνδε πταισμάτων σφίσιν έν Ιβηρία γε

νομένων, δ Αιμίλιος πόλεμον έτερον αίρεϊται. Και

ψήφισμα έπέδοσαν αύτω, προαγορεϋον, Αίμίλιον Οϋακ-

καίοις μή πολεμεΐν. Ό δέ, άρζάμενός τε ήδη τοΰ πο-

ΑΤΡΙΛΝΟ·.

οΙλ Π0836, φχ 688εη( οχ ροραΐϊ ι-οαιαηί άίβοίΐαίε), «ν1 βίαη»,

ςοίά" Μΐιιπι* 68δεΙ , <1υ<τΙκιΐ . ριιιιοι ί(3 ρ.ιιΊί εββεοί , βεςυβ

Κοπιαηίβ (Ιο ΙϊιΙίκΜΜίΐ , οοβίιίεδ, εβρίίνοβ βΐ ΐΓβοδίυββΒ ρείίίΐ,

αεεερίΐο,υε. ΤΗβίοΐΑ βι-ςεοΐί, ςυ«; ρείίεηΐ, Ιο1εοΙθΓυη>

μοτίβα) ίο ρΓ<68βηΙία Νοα>3θΙίοί ηιισΙβΓβΓυηΙ : ρβΓίεαι Ροα>

ρβίαβ 6Χ3ρεε(3υ3ΐ. ΑηΜ]Μ βάνεοεΓβΙ βί Βοοεβδβοι·, Μ. Ρο-

ρί11ίυ8 Ι,χηββ, ςαασι ΐΙΙϊ ίιΐ φιοά ΓΡ8ΐ3ΐ>»( ρ6ευηΐ2Γυιη λΛ

Ροπιρείυιη (ΙεΙυΙβΓυηΙ. δεά ίΐΐε , άεροβϊΐο )βπι I «■! I ί ηιείυ ,

(]ΐιίΐ βίΐίϊ 8υεεε88υιη ι·τ;ιΙ , βείεηβ , 8ε ί^ηοπιίηίοβαπι ρ»εειιι

ρορυ]]'(]υβ ίη}ιΐ88ΐι ΓεεΪ88ε ; πιιιι Κυπΐ3ηΙίηΪ8 α 8β ηυί<1ςυ3Πΐ

(Γ3ΐΐ88εΙιιιη ε88β , ηε@<)1. (,ΐιιι ηι υΐιί ηί ηιαΙΙίβ ΙββΙίϋαβ , β(

8εηΐΙοηΙ>υ8 Γοπίΐΐιί», ε( ρΓχίεεΙΪ8 εςυίΐιιιη, ε( πιίΐίΐυηι Ιι ί

ουηί», ςαί ϊηΙεΓΓυεΓ3η(, ΓαείΙε ΓβνϊηευηΙ, ΡορίΗίιιβ εο8 Κο-

ηΐ3πι ΓεηιίβΚ , υΐ ειιηα Ροηιρείο ]ικ1ίπι> εχρβΓΪΓεηΙϋΓ. Κβ

3ά 8β 8ειΐ3ΐυπι Γεΐ3ΐ3, ίηΙεΓ βε εοηίεικίβηιηΐ Ροηιρείυβ ε(

Νυηΐ3η(ίηϊ. (ΊΊιίίιιτι 8βη3ΐυί ρΐ3ευίΙ, οεΐΐυπι ευηι Νϋΐηβπ-

Ιίοίβ »>π. ΡορίΙΙίαβ ,κιίειιι, ηυΐΐβ οΙί3 Γβ ρ.·>ΐα , ηίίί φιο<Ι

ίη Καπΐ3ηΙίηθΓυιη \ ηίικι.·, Ι,η8οη33 εχβΓείΙϋπι (ΙυχίΙ, ,κίνβ·

ηίβηΐε ίηιρβΓϋ 8αεεεβ80Γε ΗοβΙίΙίο Μοηείηο, Βοηιαηι ι-ειίϋΐ.

IX XX. Μοηείηυβ, οηηι Χιιηιαηΐίΐιίί δ,τρίιΐί εοη£Γβ88ΐΐ8,

8βαιρεΓ ίηΓεποΓ (ϋβεεβίϊΐ; 3ε ροβίΓειηο εοηιρίυηουβ εΐίηηι

30118818 , 10 038(Γ3 ΟΟΟίρυΙβυί ε8(. Ε( Γ*ΐ80 ΓΠΟΙΟΓε ]3ε(3(0,

03ο(30Γ08 ε( ν.κτίίΌ* 3υχϊ1ίο Νυοΐ3οΙίοΪ8 3(1νεο(3Γε, (Γβ-

ρ»1ιΐ8 , ηοείίβ βϋεοΐϊο (ςιιοοι Ιοίβοι εχ8ΐίοεΙΐ8 ί^οίουβ Ιγ;κΙιι-

χίΐ) ϊο (1β8εΓΐυοι Ιοευοι ΓυςίΙ, υΙ)ί ςαοοάβπι ΝοΙόϋοΗβ Γυε-

Γ3( Τ3ΐ1υαι . <)υο ίο Ιοεο, ηεηυβ τεου» οεεε883ΓΪί8 ίοβίηιείο,

οεςυε οιιιοίΐο , 8υΙ> Ιαεεαι 3ΐ> ΙιοβΙε ίοείυβυβ , εΪΓεοοιΓϋβίϊ

υοάίηυε ΝυπιβοΙίοίβ, εΐ οοιηίϋαβ οεεεοι οιΐοΐοϋυυβ οΪ8ί

ροχ ΓιεΓεΙ, <βςυ38 ραείβ εοη<1ίϋοοε8 εΐ Βοπωοίβ ε( Νυοιοο-

(ίοΐ8 ρερί§ί( Μβοείουβ , βεηυε βροοβίοηε εΐ ]οΓ3θΐεο(ο οΙ)-

8(γϊοχϊΙ. (^ιιικί ιι 1)ί Ι!οιιι;>- εοςοϊΐυοι ε8(, οοιοβί )30ΐ Γικάο

ε( ί§οοαιίοϊο8θ ίοεαεΓε ίοι!ί§θ3ΐϊ 8υο( , «Ιίοτυηιηυβ εοοβυ-

Ιοτη , .Ι'.ιηϋίπηι Ιερίαυοι, ίο Ηί8ρ3θί3ηι οιίββΓοοΙ; Μ3οεϊοο

3(1 03083Π1 άίεεοιίαοι ΓενοεβΙο , ςυεσι ε( ΝυηιαηΙίηοπιηι 1β-

ζΆΐί ΚοίΜη βεευΐϊ 8αοΙ. Ιοίεηπι .Κοιίΐίιΐϋ , ιΐιιιιι αϊ) ιιιΙ)β

Γεδροο83 εχ8ρεεΐ303ΐ, ίιηρ3(ίεο8 ο(ίί (οβοι 63 (βοιρε8(3(β

ηοοουΐϋ οοο ρυΜίεί εοοιπιοιϋ 03053, 8β(1 30( βίοήχ 3υ(

Ιαοτϊ ρΗτ·ΙΙ βυ( Ιπιιαιροί κρβ 3αιϋί11θ83, .κ! ίπιριτίη εοο-

(βοάεοΒοΙ), νβεεβεοβ Γ3180 οΓίπιίοβΙοΙιΐΓ, (βοςυααι 1>ε1Ιο οοε

ΝθΓ030(ίθ08 0ΟΟ)Π1β3ΐϋ ]ανί$56θΙ. ΡΓΟΪΟίΙβ, Υ36131Ϊ8 βΟΓΟΟΙ

3@τί8 , Γ.ιΙΙιιηΐ ί,πιι , ορρΜοοι οΐ3χίπιυοι νβεείεοΓϋοι , ςοο4

ιιιιΐ Ια ίο Γβ ρ3εΐ3 νίοΐ3Γ3(, οοβειίίΐ : 3εεί(ο ίοάυείοςυε ία

Ιιυ]ο8 ορβπ» βοείεΐΐΐεαι ΒγοΙο βΟΊαί 800, ςοί, οί εοαιαιβ-

αΐ0Γ3νίαιυ3 , ία ο!ΐ6ηθΓεαι Ηί<ραοί3οι ηιί8808 ΓυετβΙ.

1ΧΧΧΙ. Αά Ηοδ Ιβ^οΙί Κοοΐ3 τβοίεοΐεβ, ΟαηΆ εΐ Οκοί-

Ιίυβ, Γεαοοεί3Γθο( , αιίΓ3ΓΪ βεοαίυηι, ςαοΛ , (ο( εΐαάίουβ ίο

Ηί8ρ3οί3 βεεερίίβ, αϋαά <1β ίαΐε^το οεΙΙυαι ^εοιίΐίοδ 808είρεΓβ

εοξίΐεΐ : βε ΒορεΓ 68 τε 3βθ3ΐυ8εοη.8υ1(υαι 3(ΙοΙεΓαο(, ςοο

οανοΙιϊΙϋΓ, οε £οιί1ίθ8 ναεοδεοβ ΙιεΙΙο ρβΙεΓβΙ. Υεπιπι ίΙΙβ ,

ϋβΐΐο ]βοι ίοοβρίο , Γ3ΐυ8, ευη Ιιοε ίρδοαι ίοεο^ηίΐυοι Γοίββο

6



66 ΑΡΡΙΑΝΙ ΠΒΕΒ VI,

λ/μου, χαί τήν βουλήν τοΰτ' άγνοεϊν ήγούμενος , άγνοεϊν

δ" δτι καί Βρούτος αύτω συνεπιλαμβάνει, καί σΐτον καί

χρήματα καί στρατι&ν Ούακκαΐοι τοις Νομαντίνοις πα

ρέσχον έσεσθαι δέ χα\ την άνάζευξιν του πολέμου φο-

βερ&ν ΰπολαβών, καί σχεδόν Ιβηρίας ό^ης διάλυσιν, εΐ

καταφρον^σειαν ώς δεδιάτων τοΰς μεν άμφί τον Κίνναν

άπράκτους απέλυσε, χαΐ τάδε αύτα επέστειλετη βουλή.

Αύτος δέ δχυρωσάμενος φρόύριον, μηχαν&ς έν αύτω

συνεπηγνυτο, καί σΐτον συνέφερε. Φλάχχος δ' αύτφ

σιτολογών, ένέδρας έκφανείσης , εύμηχάνως διέδωκενδτι

Παλλαντίαν Ιξεΐλεν Αιμίλιος" καί τοϋ στρατού συνα-

λαλάξαντος , ώς επί νίκη , πυθάμενοι τούτων οί βάρβα

ροι , καί άληθη νομίσαντες , άπεχώρουν. Φλάκκος μέν

δή την άγορ&ν κινδυνεύουσαν ιοδε περιέσωζε.

ΕΧΧΧΠ. Μακράς δε της επί τη Παλλαντία πο

λιορκίας ούσης, αί τροφαί 'Ρωμαίους Ιπέλειπον, καί

λιμδς ήπτετο αυτών, καί τα υποζύγια πάντα εφθαρτο-

καί πολλοί των άνθρώπων έξ απορίας"άπέθνησκον. Οί

στρατηγοί δέ, ΑΙμίλιός τε κα\ Βρούτος, Ις μέν πολυ

διεκαρτέρουν ήσσώμενοι δ' ΰπδ τοΰ κακοϋ, νυκτός άφνω

περί Ισχάτην φυλακήν έκέλευον άναζευγνύναι· χιλίαρχοί

τεκαί λοχαγοί περιθέοντες Ιπέσπευδον άπαντος έςτοϋτο

προ έω. 0( δέ συν θορυβώ τά τε άλλα πάντα, χαί

τους τραυματίας καί τους νοσοϋντας άπέλιπον, συμπλε-

κομένους τε σφίσι χαι δεομένους. Καί αύτοΐς άτάκτου

καί θορυβιόδους της αναχωρήσεως γιγνομένης , καί φυγη

μάλιστα δμοίας , οί Παλλάντιοι πανταχόθεν επικείμε

νοι , πολλά έβλαπτον Ιξ ήοϋς Ιπί έσπέραν. Νυκτδς δέ

Ιπιλαβούσης, 'Ρωμαϊοι μέν ές τα πεδία Ιαυτους έρ'ρ'ί-

πτουν άνα μέρος , ώς τύχουν, άσιτοί τε καί κατάκοποι·

οί δέ Παλλάντιοι , θεοϋ σφας άποτρέποντος , άνεχώρουν.

Και τάδε μέν ^ν περί τον Αίμίλιον.

ΙιΧΧΧΙΙΙ. 'Ρωμαϊοι δ' αύτα πυθόμενοι, τδν μέν

Αίμίλιον παρέλυσαν της στρατηγίας τε καΐ υπατείας·

κα\ ιδιώτης ες 'Ρώμην ύπέστρεφεν, καί χρήμασιν

έπεζημιοϋτο. Μαγκίνω δ' έδίκαζον καί τοις πρέσβεσι

τοις Νομαντίνων. Οί μέν δή τας συνθήκας, ας έπε-

ποίηντο προς Μαγκϊνον, Ιπεδείκνυον δ δέ τήν αίτίαν

αυτών ές Πομπηϊον άνέφερεν, τδν πρδ αύτοΰ γενόμενον

στρατηγδν, ώς άργδν καί άπορον τδν στρατδν έγχειρί-

σαντά οί , καί δι' αύτδ κάκεϊνον ήσσημένον τε πολλάκις ,

χαί συνθηκας δμοίας αύτω θέμενον πρδς τους Νομαντί-

νους. "Οθεν, έφη, καί τδν πόλεμον τόνδε, παρα τας

συνθηκας εκείνος ΰπδ 'Ρωμαίων Ιψηφισμένον, άπαίσιον

αύτοΐς γεγονέναι. Οί δ' έχαλέπαινον μέν άμφοτέροις

δμοίως* απέφυγε δ' 5μως Πομπήιος, ώς περί τώνδε

κριθείς καί πάλαι. Μαγκϊνον δ' έγνωσαν έκδοϋναι τοις

Νομαντίνοις, άνευ σφών αίσχρας συνθηκας πεποιημέ-

νον. Τφ λο'γω καί Σαυνίταις οί πατέρες , δμοια χωρίς

αύτών συνθεμένους ήγεμόνας είχοσιν Ιξεδεδώκεσαν.

Μαγκϊνον μέν δή Φούριος άγαγών Ις Ίβηρίαν, γυμνδν

παρεδίδου τοις Νομαντίνοις. Οί δέ ούκ έδέξαντο.

Στρατηγδς δέ έπ' αύτοΰς α'.ρεθείς Καλπούρνιος Πείσων,

ούδ* ήλασεν επί Νομαντίαν άλλ' ες τήν Ηαλλαντίων

βεηαΐυΐ , Ιηηι τβπ> , βι Ιΐΐηιΐ , ηυοά Βτηΐηιη αφαίοτεπι η&»

ββ&Ι, 61 <|ΐιο<1 8 ΥΒεεβίβ ΝυηΐϊηΙίηί ίϊιιπιεηΐο, ]«.·< ιιηίίδ,

ιηίΝΐίυιΐΛ, ΓιιεπηΙ ϊφυϋ ; ρΓΧ<βΓβ8 , ϊη «ιιο Γεεεριιι ιη.ιχίιιι»

ιοι ιιηι ιηοιηεηΐβ νιτίί , ΑΓ^ίΙηιΙυβ, ρβπευίαπιηυβ εβκβ, ιιβ,

5Ϊ Κοηιααί , εβυ 1ίπιεη(ε9 , ;ιΙ> Ιΐ0Βΐΐΐ>ιΐ3 βρεΓηεΓεηΙαΓ, < ιιη-

ο\λ Ηίβραοία ιτΙιιΊΙ^ιί-Ι : Ι'ίιιηιπη εαπι εεΙεΓίβ Ιεςβϋβ Γ6 ίη-

Γβ( I;» π'ΐιιί-,ίι, εΐ Ιΐίυο ϊρ$β ;κ1 βεηΐΐυηι ρεΓβα-ϊρβϊΙ. Ροβι

Ιι.ίί- , ιηυηίΐο οαβΙεΠο, ηιβεΐιίιιββ ΓίώποΕακΙω εΐ εοβοεΓναιι-

ιΐυηι ΓηιπιεηΙυπι ευΐ'»νί(. ΡεΓ Μ Ιεηιρυί 1Ίη( ιίιν, &υπ)εοΐ3-

ίαιο βΐ) εο ιηίβδίΐδ , ιιΐή βαΙ>ίΙο Ηοίΐίυιη ίηβΜϋβ «: ΐ'ίιτιιηι-

νΐ'ηΐιιηι τΜε(, εα11ϊ(]ε ίηΙεΓ ηιίΐϊΐοχ βυοβ ΓυπιοΓειη βραΓ^ίι,

Ρΐΐΐαηΐίαπι «Ιι .1 :ηι ί Ιϊυ βί&ε εβρίαιη. :ν<1 φΐαηα τοεειη ςαηηι

ρΙαυΒυί εχ&υΙίΑηΙίβ , νείυΐ ι>1ι νίείοπαπι , εχεΓείΙιιβ «&>εΙ εχ·

είίαίιιβ , I ιιιι I ι;ιπ 8υι)ϊεη(ε$ , εΐ ίΙ<ι βε τεπι ΙιλΙκί ε εχίβΐίηα&η-

Ιεί , (ΙίβεεββεΓυηι. Ηαε 3$1υ1ί& ΓΙ.κ ιίιλ ρεήεΐίΐαηίειη »ηηο-

ηαηι εοη8£ΓΤ3Τί(.

ίΧΧΧΙΙ. 8ε<1 1,'ίΐΙΙιιηΙί,Έ οϋδϊάϊο άΐαϋαβ ρΐΌίΓαΙκΊι.ΊΐιΐΓ , ει

ίαιη άεΠεϊεοΙίϋυβ είΐιίβ (βηιεβ Κοιιιαηοί ΐΠΙί^εΙ»!. ^^Iηςοβ

ί ιι η ι < · η ι ;ι οιιιβϊβ ρεήεΓβηΙ , ιιίςυβ βχ ίρ>ϊ* εΐϊ&πι τϊτϊ» παιιΐιΐ

ϊηορϊα ΓηοποΙιαηΙυΓ. ΕΙ ϊηιρεΓαΙΟΓεβ ςαίάεπι , ^Ειηϊΐίυβ «I

ΒτυΙυβ, ιϋυ ηίΐιίΐ ηοη εοηίΙβηΙεΓ ρεΓίϋΙβηιηΙ : &ε(1 ΙαικΙεπι

ηβΐίβ εεάεΓβ εοβεΐϊ, τερεηΙε ηοε(υ είπ;ί(εΓ υΐΐίπιιιηι τϊ^ί-

Ιίαιη άίβεββ&αηι άεηυηείαηΐ : (ηϋυηίςυε ηιίΙίΙιιΐΏ &ε ρΓΪαηϊρΐΙΐ

άίβειίΓΓεοΙεβ 8ίη§υ1οβ ·κ1 (Ιίβεεάεικίυπι ίηΐε Ιυεειη ιίΓμεΙιηηΐ.

Ουπι ίςίΙιΐΓ οηιηίΛ ΙϋΓΐ>υΙεη(βΓ βοπΊιιιιιΙ , Ιιιπι τείΌ βϋυείοβ

β( Η'ζΓοΙυί (1ι>5ΡπΊ)αη I , βπιρ1εε(εηΐ69 , εΐ ηβ 86 ρΓοάβτεηΙ

0Γ3η(ε8. Εο9 Η> εοηΓυβίβ οπίίηίϋαβ βίκυηΐεβ, &ε (&η(υη

ηοη ΓυςιεηΙεβ, ίηβεευΐϊ ΙΉΙΙιιηΐίηί , ίηΓεβΙβηΙεβςυε & πι,ιηο

ηβς|ηβ &ά τεβρεΓβηι , ιτιιιΙΙίβ όεΙΗιηεηΙίβ βΐϊεΐΐπιηΐ. Ταη-

άεηι , ίη£τυεη1ε ηοείε , Κοηι&ηί , Γ&ηιε ΙαοοΓεςαε εοηίεοϋ ,

ρ3$$ίιη , υ 1 Γεβ ΓεΓεπϋΙ , ϊη εαπιρίδ Κυπιιιπι 86 ρΓο]εεεηιηΙ ; ε(

Ραΐΐαηΐϊηϊ , ηυιηίηβ αΐίφίο βοβ &τεΓ(βη(6, &Λ ιολ Γεςτβκβϊ

8υη(. δίε 86 π?5 /Εηιίΐϋ ΙμΙκΊμπΙ.

Ι.ΧΧΧΙΙΙ. Οιιί1)ΐΐ5 ΓεΙ>υ8 εο^ηίΐίβ, Κοηι&ια ΑηΙΒαη ,

αΐιι-οριΐο ϊαιρβτϊο εΐ ιη,ΐίζί^ΙπιΙ η , ρπν&(υιη ίη ιιγΙκίπ γρυογ-

βυηι, ρεευηϊΑ ίηβηρεΓ πιυΐείβηιηΐ. λείαπι ςιιοςαε ϊη ΜηΙη

άε Μίΐηείηο εΐ Νυηι»ηΙίηοηιιη ΙεςαΙίβ : φιοππη Ιιϊ Γ<ι·(1«γλ

εαπι Μΐηείηο αΐΐεςαοβηι; Π Ιο ίη Ροπιρείυηι, βηρετίοΓεοι

άιιεεπι, ευΙρβπι (ηηϋΓβτβΐΜΐ , ηυ! ίςηανυπι 8ΐί>ϊ εΐ ηυΙΙϊβΓβ-

ηυ8 ιη8ΐηιε1ιιηι εχεΓείΙυπι ΐΓ&άίάί88ε(, οί) εΐΐηηιιε εαυκνη

ε( ιρ8ε Νί«·ρϊιΐ8 νϊεΐαί ε88εΙ, ε( βίηιίΐε ΓοΒ^υβ ευπα Νπιηαηΐϊ-

ηϊβ ρερί§Ϊ85εΙ. ΛιΚΙιΊκιΐ εΐίαηι , ΙιλιιιΙ ηιίηιηι ε8$β, βί Ιιοο

οεΐΐιιηι ίηίεΙϊεϊΙεΓ εβββίββεΐ, ςαο<1 οοηΐΓ& ϋΐηιΐ Γαχίυβ 86-

ηαΐυδ (1εεΓετϊ$8ε(. δι·ι1 φΐαηηΐ* ΡβίΓεβ ρ&ιίΐετ ηΐτίςυβ

βυεεεηβειεηΐ, Ροοιρείαβ (3ΐηεη , ηυίρρβ ειι^υβ ;*πι ]υ<1ίε2(β

εαυββ ΓαεΓαΙ, ενα*ϊΐ. Μβηείηυπι αιιίεηι, υΐ ίιχάχ ρβεϊβ

βυεΙοΓεηι, ίηυδβα βεηϊΐαβ Μ1«ί, ΝυσιαηΙϊηϊβ «ΙπΙοικΙηπι

εεηβυεΓβ, ρβίπιπι εχβπιρίο, ςηί ςυοηαβπι δβηιηϊϋουβ νίμίηΐί

ίηιρεΓΐΐοΓεβ, συί ίη]αΜα βοο βϊιηϊΐβ ΓαχΙυδ ρβτοοΜβηιιΙ ,

ηυάοβ άε<1ί(3εΓίΐηΙ. ΑάαοεΙηβ ϊη Ηϊβρ&ηΐαηι Μαηείηιιβ 3

Ραηο ηυάιιβ ΝπιηηιιΙίηίδ αεώΐαβ, 86^ 30 ίΐΐίί ηιίπίηιο Γβεβ-

ρΐυβ 681. ΡοβΙ ΙιβΒΌ, βάνετδυδ εοδαεπι ΙεεΙαβ ϊπ)|η;γ81ογ

ΟβΙριίΓηίυβ Ρίδο, ηε ααχίΐ «ιυΜεηι εοηΐΓ3 ΝυπιβηϋβηΊ βχετ-

86(1 Ρ&ΙΙαηιϊηοΓυιη Πηεί ίη<;ι°ε»$ϋδ , ργ.τλΙ.ί εχϊ^υβ



ΡΕ ΚΕΒϋ9 ΗΙδΡΑΝΙΕΝδΙΒϋδ, 83 — 80. 67

γην ίσκαλών, κα\ μικρά δηώσας, έ/είμαζεν έν Καρπη-

τανία το έπίλοιπον της άρχής.

ΕΧΧΧίν. Έν δέ 'Ριόμη κάμνων £ δήμος έπΐ τοις

Νομαντίνοις, μακρού κα\ δυσχερούς του πολέμου σφίσι

παρα προσδοκίαν γεγονότος, ήροϋντο Κορνήλιον Σκι-

πίωνα, τον Καρχηδόνα έλόντα, αύθις υπατεύειν, ώς

μόνον έπικρατήσαι των Νομαντίνων δυνάμενον. Ό

δέ χαΐ τότε ην έτι νεώτερος της νενομισμένης τοϊς ΰπα-

τεύουσιν ήλιχίας. Ή ουν βουλή πάλιν, ώσπερ έπΐ

Καρχηδονίοις αύτοϋ χειροτονουμένου Σχιπίωνος, έψη-

φίσατο, τους δημάρχους λΰσαι τον περ\ της ήλιχίας

νόμον, χαι του έπιόντος έτους θέσθαι. Ουτω μεν δ

Σχιπίων αύθις ΰπατεΰων, ές Νομαντίαν ήπείγετο.

Στρατιαν δ' έκ καταλόγου μέν ούκ Ιλαβεν, πολλών τε

πόλεμο*» δντων, καΐ πολλών ανδρών εν Ιβηρία· έθελον-

τας δέ τινας , εκ τε πόλεων κα\ βασιλέων ές χάριν ϊδίαν

πεμφθε'ντας αύτω, συγχιορούσης της βουλής, έπηγά-

γετο· καΐ πελάτας έκ 'Ρώμης καΐ φίλους πεντακόσιους,

ους ές ίλην καταλέξας, έκάλει φίλων ίλην. Πάντας

δέ, ές τετρακισχιλίους γενομένους, παραδους άγειν

άδελφιδω Βουτέωνι , συν δλίγοις αΰτος προεςώρμησεν ές

Ίβηρίαν έπΐ το στρατόπεδον, πυνθανομενος αύτο γέμειν

αργίας καΐ στάσεων κα\ τρυφής· ευ είδώς, δτι μή κρα

τήσει πολεμίων, πριν κατασνεΐν τών Ιδίων έγκρατώς.

ΙΧΧΧΥ. Έλθών δέ, έμπορους τε πάντας έζήλαυνε,

χαι ίταίρας και μάντεις κα\ θύτας, οίς, δια τάς δυσ

πραγίας οί στρατιώται περιδεεΐς γεγονότες, έχρώντο

συνεχώς· ες τε το μέλλον άπεϊπε μηδέν έσφέρεσθαι τών

«ερισσών, μηδέ Ιερεΐον ές μαντείαν πεποιημενον. Έκε-

λευσε δέ κα\ τας άμάξας , καΐ τα περισσά τών ές αύτας

τιθεμε'νων, και τα υποζύγια, χωρίς <δν αύτος δπελεί-

«ετο, πραθήναι. Και σκεϋος ουκ έξην ές δίαιταν έχειν

ούδεν\ , πλήν δβελοϋ και χύτρας χαλκής και έκπώματος

ίνάς. ϊά τε σιτία αύτοΐς άριστο , κρέα ζέστα και όπτα

είναι. Κλίνας τε άπεϊπεν έχειν, και πρώτος έπΐ στι

βάδων άνεπαύετο. Άπεϊπε δέ κα\ δδεύοντας ήμιόνοις

έπικαθέζεσθαι. Τι γαρ έν πολέμιο προσδοκαν, έφη,

παρ" ανδρός ούδέ βαδίζειν δυναμένου; χάν τοις άλείμ-

μασι κα\ λουτρόϊς έαυτους ήλειφον, έπισκώπτοντος του

Σχιπίωνος,ώςαί ήμιονοι χείρας ουκ έχουσαι, χρηζουσι

τριβόντων. 02τω μέν αυτούς ές σωφροσΰνην μετέ-

βαλλεν αθρόως. Είθιζε δέ και ές αιδώ καΐ φόβον,

δυσπρόσιτος ων, και δυσχερής ές τας χάριτας, καΐ μά

λιστα τας παρανόμους. "Ελεγέν τε πολλάκις, τους

μέν αύστηροΰς καΐ έννομου; τών στρατηγών, τοΤς οί-

κιίοις· τους δέ ευχερείς και φιλοδώρους, τόϊς πολεμίοις

είναι χρησίμους. Τα γαρ στρατόπεδα τοις μέν είναι

κτ/αρισμενα τε και καταφρονητικά· τοις δέ, σκυθρωπά

μέν, εύπειθή δέ καΐ πασιν έ'τοιμα.

ΓιΧΧΧνί. Ού μήν ούδ* ώς έτόλμα πολεμεϊν, πριν

αϋτους γυμνάσαι πόνοις πολλοίς. Τα ουν άγχοτάτω

πεδία πάντα περιιών, εκάστης ήμέρας, άλλο μετ' άλλο

στρατόπεδον ήγειρε τε και καθήρει, καΐ τάφρους ώρυσσε

Βαθυτάτας χτΧ ένεπίμπλη, τείχη τε μεγάλα ώκοδόμει

1οα> βοβεΐβ, φοά βπρβΓβΓΗΐ ΙοηιροΓίβ ΙπαρβΗΙ βυΐ, 1η Οβτ-

ρείαηίβ ΙιίοειταηάΌ εοηβυηυϊΐ.

ΙΛΧΧίν. ΗΟΒΜβ ροριιΐυβ, Ηοο ΜΙο ΝιιιηαηΙίηο , φιοά

ορίηίοηε εΐ Ιοη£ίιιβ ε( άίίϊίεϋίυβ ααάάετΆΐ , ΓαΙί^Χαι , Οοπιβ-

Ιίυπι δείρίοηεπι , αηί ΟτΙΙΐ3§ίποπι εχεΰίάεπιΐ , ίΙβΓυηι εοη-

βαΐεαι σββτίΐ; <\αοά υηαοι 888ε 0Γ©άβΓ0ΐ , & ψιο άευβΙΙβΗ

ΝυπίΜΐίηί ροββεηΐ. δεά ςιιοηίαπι εΐί&πι Ιυηι ίπΓηι κΐβίβπι

εοηβαΐατεπι βΓ8ΐ, οβηδίιεΓε ΡϊίΓεβ, αϊ, ηυεπιαάιηοιίυηι 1>ε11ο

0&ι11ΐ3§ίηίεη8ί ΓαεΙυπι ειβί , ΙιίΙ)υηϊ ρΙβΜβ Ιεβεπι ίΠαοι ί

Ιβη 3ΐ)Γ0§3ΓεηΙ , εΐ αηηο βεςυεηΐί ίΐ*τϋηι $αηείΓεη(. δείρϊο

Ιιοο ρϊοΐο ΐίεταπα εοηβιι] (ΙεεΙΐΓίΙυβ, ΝυπιαηΙίϊπι ρτορεΓ»·

ηιιΐΐο ςυΜεηι 1ιΐ1>Ηο <1εΙεε(υ, ςαοά ιιγΙ» νϊήίδ Ι>βΙ1ΐ β

άίδΙιαΙιευαΙυΓ, εΐ βαΐίβ εορίαΓυηι ίη Ηίδραπία εη(. ΡετπιίΙ-

1εη(ε (απιειι 8εη»1υ , ηοηηιιΙΙοϋ τοΙυηΙαΓΪοβ , »Ι> λΙπβ υτΙ>ϊοω

ε( Γβ§ΐΙ)υδ οί) ρΓΐ ναΐίίπι αηιίεϊΐίαηι ηιϊίδοβ , ε<1υχϊΙ. Ουίϋυβ

&<1<ϋ(ϋΙ εχ υΓΐ)β οΐίεηΐεδ ε( ιπιίοοβ , »(1 ςυΐηββηίοβ ; ςυοδ ,

ίη Ιυπηαπι υη&πι ΓεάβεΙοδ , τοαίβόϊΐ Λιηίοοπιπι ΙυΓΠΐϊΐη.

Ηοδ οιηηεδ, εΪΓείίετ φΐΐΙαοΓ ηιίΐϋα , άεάυεεηιΐοβ ΒυΙβοηί,

ΪΓ31ΓΪ5 ηΊίο, ΐΓ3<3ί(3ΊΙ. Ιρββ ευη ρΐυείδ ίη Ηίδραηίαηι &ά

εχεΓείΙαηι ρΓΧ§Γε<]ίΙαΓ. Αυάίβι·»! εηϊπι, ίηϊ οηιηία ίβηανίβ,

άίδεοΓάίΑ, 80 Ιαχή οοπυρία εββε ; δαίίδςηε ίηΐείΐεχβηΐ , *

βε ΙιοδΙεβ τίηεί ηοη ροδδε, ηίδί ρπυδ δϋοΓαηι πιίϋίυπι νίιία

οοηιρΓβδδίδβεΙ 3ε ρεπίοηιαίδδβΐ.

ΙίΧΧΧΥ. Οιιβιε υ1)ί ίη οβδίΓϊ ρεΓτεηίΙ δεϊρίο, εοηΐίηιιο

ΠΜΚβΙοτβ· οηιηεδ, δεοιΐ3, νίΐεβ (Ιεηίςυε δβεΓίήεοδίΐϋε,

ςυίύυβ Ιοί βιΐνείδΐδ ρυςηίδ εοηδΙεΓη»Ιί ηιίΐίΐεδ ρΐυδ ηίηιίο

ΕάάίοΙί 6Γ3ηΙ, 035ΐιίδ βχρυΐίΐ : 3(ΐ]αε εΐίβηι ίη ρο8(εΓυηι νβ-

Ιοί(, φΐίάςϋαιη, φιοά πιίηυδ ηεεεδδ3ΓΪιιηι εδδβΐ, ηβ νίεΐί-

ιη3ηι ηαίάβπι (ϋνίη3ΐίοηίβ βηββ, ΙηφοτΙβΗ. Ταπί τβτο ει

ρΙαοΜη οαιη Μκίιιίβ ίηηΰΐίοηδ , εΐ ]υιηβηΐ3 οαηιΐ· , ρηβίβτ-

ςο3πι ςυχ ίρβε ΒΪ^ϊΙΙαΙϊηι τείίεΐβ νείΐεΐ , άίνεη(ίί ^υ6δ^(. Νεο

νεΓΟ ευί((ϋ3ηι 1ίεεΙ>8( 3(1 νίεΐυηι ν3β υΐΐυπι ΙοοεΓβ, ρΓβίΙβΓ

νεπι εΐ οΙΙβπι χαβαχη εΐ ροευΐυιη αηαηι. Οίοι ςιιοςυε ρΓ33-

δοπρίί εΓβηΙ, εβιηβδ εϋχχ ει 38886. ίεείοηιπι ροΓΓο ιίδυβ

ίηΙβΓάίοΙυδ, βο ρπηιυδ ίρβε ίη Ιοπβ Γεςυίεδε«1)3ΐ. ΜυΙίδ

ίηδίάεΓε ίηΙβΓ ευηΛαπι ρΓοηίηυίΙ : ςυίά 1χ>ηί βηίηι, ίηςαΗ,

ίη 1>ε11ο 8ρεΓ8ηάυηι βη εο, φΐί ρε(1ί6ηδ ίΓε ηοη ροββίΙΡ Αά

Ιανηικίυιη ίη 03ΐηείδ, εΐ 3(1 ηη^εη^απι, Γίΐουΐοηιπι ορβΓβ

ηοη 3πφ1ίιΐδ υ(βη8η(ατ; ρβτ 1υάίί>ηυπι πάεηΐβ δείρίοηε ηοδ,

φΐί , νείαΐ ηιυΐί ηΐ3ηί1>αδ ε8Γεη(εδ , &1ίίδ , <ιυί δε 803ΐρεΓεηΙ ,

οριΐδ ΙιβυεΓεηΙ. Η30 νί3 , οτβτί ΙειηροΓε, βιΐ (εηιρεΓεηΙίβιη

ηιϋίΐβδ Γετοεβνϋ. δε<1 βΐ 3(1 βυί ΓενεΓεηΙίβηι εΐ ηιείηηι

βδδυεΓεεϊΙ; ειιηι βάϊΐυ 8ε, Ιαηι τβΓΟ 3(1 εοηΓεΓεηιΙβδ @Γ3ΐί3δ,

ρηβΒβτΙία) ίη Γβοαβ ίημιβίίδ, (ΙίίΙϊοίΙειη βχηίοβηάο. ΑΙφίε

Ηΐυά ετεΙ)Γ0 ίη οΓε ΙοοβΙκΙ : ββνεΓοδ εΐ Ιε^απι ^υήδςιιε δβΓ-

νβηΐίίδίπιοδ ίηιρ8Γ3(0Γ88 , &ηΐίεί8; ΓβείΙεβ ΒυΙεηι βΐ ηιαηί-

Βεοδ, Ηοδ1ί1>υδ εββε ρεΓαΙϋεδ. Ηοπιπι ηιίΐίΐεδ ΙβίΙοβ ((ΐιί·

Οεηι , 88(1 ρ3ΓβΓ8 ηεβείοδ : ίΙΙοπιιη., α( ΐΓίβΙίοΓεβ , 8ίε ωοΓί-

Β8Γ08 81 3(1 0ΐηηί3 ρ3Γ3ΐ0δ.

Ι,ΧΧΧνί. δεά ηε βίε ςηΜεηι ευιη ΙιοδΙε ρπαδ εοηΠί§βι·*

νοίαίΐ, ςυαιη ηιίΐίΐββ δυοδ ηιυΗίδ Ιβηοπηυ» εχεΓευίδδβΙ.

ΙΙβςυε τίείηααι οιηηεηι βξτυηι οοβυηΊο, ςιιοΐίάίβ ηοτβ 08-

8ΐτ8 8ΐϋδ Ιοείδ πιηηίεοΒΐ , 3ε ηιοχ ΓυΓβηδ (Ιεπιοϋεο&ΙαΓ ; Γοβ-

888 άαεεοβΐ, εΐ εβδίΐεηι ΓβρΙεϋβΙ; ηιυΓΟδ ηι&ςιιο$ εχδίΓυεοβΙ,
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κα\ κατέφερεν, αύτδς έξ ήοΰς ές έσπέραν άπαντα εφό

ρων. Τάς δέ δδοιπορίας, ίνα μη τις, ώς πάλαι, δια-

σκιδνωτο, ηγεν έν πλινθίοις άεΐ, και την δεδομένην

έκάστω τάξιν ούκ ην έναλλάζαι. Περιιών τε την δδοι-

πορίαν, και τα πολλά ουραγών, τους μέν άρ^ωστοϋντας

έπι τους Ιππους άνεβίβαζεν άντί των Ιππέων, τα δέ

βαροΰντα τας ήμιόνους ες τους πεζούς διεμέριζεν. ΕΙ

δέ σταΟμεύοι, τους μέν προφύλακας της ήμέρας έκ της

δδοιπορι'ας εδει περί τον χάρακα ϊστασΟαι , και ίππεων

έτέραν ϊλην περιτρέχειν οί δ' άλλοι τα έργα διηρηντο,

κα\ τοις μέν ταφρεύειν έτέτακτο, τοις δέ τειχίζειν, τοις

δε σκηνοποιεΐν χρόνου τε μήκος ώρίζετο αύτοϊς και

διεμετρεϊτο.

ΕΧΧΧνίΙ. "Οτε δ' εΐκασεν, δξΰ καί εύπειΟές αυτω

καΐ φερέπονον γεγονέναι τδ στράτευμα, μετέβαινεν άγχοϋ

των Νομαντίνων. Προφυλακας δέ, ωσπερ τινές, έπί

φρουρίων ούκ έποιεΐτο· ουδέ διιίρει ποι τον στρατδν

ίλως, τοΰ μή, τινδς έν άρχη γενομένου πταίσματος,

εύκαταφρόνητον τοις πολεμίοις αύτδν γενέσθαι, και

τέιος καταφρονοϋσιν. Ούδ' έπεχείρει τοις έχΟροΐς, ετι

περισκοπών αυτόν τε τον πόλεμον και τον καιρόν αυ

τού, και την των Νομαντίνων δρμήν, ές 8 τι τρέψοιντο.

Τα δέ δπίσιο τοΰ στρατοπέδου πάντα έχορτολόγει, κα\

τον σϊτον εκειρεν ϋτιχλωρόν. Ώς δ' αύτω ταϋτα έςετε-

Οέριστο, καΐ ές τδ πρόσθεν έδει βαδίζειν, δδδς μέν ην

παρά την Νομαντίαν έπΙ τα πεδία σύντομος , καΐ πολ

λοί συνεβούλευον ές αύτην τραπέσθαι. Ό δ' εφη , την

έπάνοδον δεδιέναι, κούφων μέν τότε των πολεμι'ιυν όντων,

και έκ πόλεως δρμωμένων καΐ ές πόλιν άφορμώντων οί

δ' ήμέτεροι, βαρείς έπανίασιν, ώς άπδ σιτολογίας, καΐ

κατάκοποι, και κτη'νη κα\ άμάςας καί φορτία άγουσι.

Δυσχερη'ς τε δλιος καΐ άνόμοιος δ άγων ήσσωμένοις μέν

γαρ πολύς δ κίνδυνος, νικώσι δέ ού μέγα το έργον, ούδ'

έπικερδές. ΕΤναι δ' αλογον, κινδυνεύειν ΙπΙ δλίγοις.

ΚαΙ στρατηγδν άμελη , τον άγωνιζόμενον πρδ της χρείας·

άγαθδνδέ,τδνέν μόναιςπαρακινδυνεύονταταϊςάνάγκαις.

Συγκρινων δ' εφη , κα\ τοΰς ιατρούς μή χρησθαι το-

μαϊς μηδέ καύσεσι πρδ φαρμάκιον. Ταϋτ' ειπών, έκέ-

λευεν τοις ήγεμόσιν την μακροτέραν περιάγειν. ΚαΙ

συνεξηει τότε μέν ές τδ πέραν του στρατοπέδου· ύστε

ρον δέ ές τα Ούακκαίοιν, δΟεν οί Νομαντΐνοι τας τροφας

Ιωνοϋντο, κείρο>ν άπαντα, καΐ τα χρήσιμα Ις τας έαυ-

τοϋ τροφας συλλέγων, τα δέ περιττά σωρεΰων τε και

χατακαΐων.

ΕΧΧΧνίΙΙ. Έν δέ τινι πεδίω της Παλλαντίας,

όνομα Κοπλανίω, πολλοΰς έπί των όρων ΰπδ λόφοις

έκρυψαν οί Παλλάντιοι, καί έτέροις ές τδ φανερδν τους

σιτολογοϋντας ήνώχλουν. Ό δέ 'Ρουτίλιον 'Ροϋφον,

συγγραφέα τώνδε των Ιργων, τότε χιλιαρχοϋντα, έκέ-

λευσε τέσσαρας ιππέων ίλας λαβόντα , άναστεϊλαι τους

ένοχλοΰντας. 'Ροϋφος μέν ουν υπο/ωροϋσιν αύτοϊς

άμέτρως εΐπετο, καΐ φεύγουσιν ές τον λόφον συνανε-

πη'δα. "Ενθα της ένέδρας έκφανείσης , έκέλευε τους Ιπ

πέας μ^τε διώκειν, μη'τε έπιχειρεϊν έτι ■ άλλ' έν προβολή

γτιοχ ίΐεπιιυ άίπκαάο». Ιρδβςιιε ά ρΗπω Ιαεβ &Α νββρβΓίπι,'

ηυχευπιαυε ορβπι ίϊεο&η( , ίπδρίείιΊίαΙ. Αο ηε ςυίβ , αϊ βπ-

Ιεβ, ίη ίΙίηΡΓβ 3 Γείίηυίβ 8838 (Ιί^υιιββΓΟί , φιβπΊΐΙο βεην

ρβΓ 3£ηιίηε ίηςρ(]ι>1)αΙ , ηεε Ιοευιη αΐΐί 1ίεεΙ)3ΐ 3ο ίαιρεηΙοΓβ

(ΙαΙυηι πιυΙβΓΟ. ΡΐΌεε(1βηΙε ηριηίηο , 3 ρπιηίβ 3(1 ροβΙτβηκΜ

αΓθππκ:πΓΜΐ3ΐΐδ , ηΐςαβ ϊηΙβΓ εχΐΓβηιοβ υΐ ρΐιιππιυιη οοηϋϊ-

δίεηδ, ϊηΓιητιοβ, ]υ$8ί3 (ΙεβεεηϋεΓε εςυί(ί!ιιΐ9, ίη βφκΜ

ίιηροηε1)3ΐ ; βΐ ηιιββ ηίηιίυηι (ξπιναυβηΐ ]ιιηιεηΐ3 , ίηΙβΓ ρειίϊ-

(<■« (Ιίνίιίευβί. $(3[ίνοΐ(ΐηι ροικ'ηιίοιυηι Ιιϊε οπΙο «ηΙ : ςυί

ΠΙο <]ίε ίη ρπ'ηιο 3§πιίηε ΓαεΓβηΙ , εο8 εχ ίΙίηεΓε 0|κ>ΓΐεΙ>3ΐ

Ιοοιιηι ε38ΐιοΓυηι εΪΓευηβίβΙβΓβ; εΐ οΐ|αίΙιιιη ϊΐ,ι είΓεηηι ε<]υί-

1αΙ>3(. Βε1ί(]υί8 ηιϋίΐίϋιΐί 8ϋ3 ςιιίί)ΐιβΐ]ΐιε οΙΐκΊ3 ιΐΒ8επ'ρΐ3

ΒΓβηΙ : Ιιί$ Γ»8838 (ΙυεεΓε, ίΐϋβ ν^Πυαι ενβίΓϋεΓε, βΐϋβ Ιεη-

ΙοιΪ3 (ίβεΓε. ρυίη εΐ ΙεηιροΓίβ , ιπΙγη ςποά οηιηίϊ εοηΓεε(3

ε88ε οροΓ(εΙ>3(, βραΐίυπι (ΙεΠηίΙυηι 3ε (ϋηιεηβηιη εΓβΙ.

ΙΧΧΧνίΙ. ΑΙ ρο8ΐςυ3ΠΊ 83ΐί8 ρΓοιηΙιΐδ εΐ πιοΓίβεΓ εΐ 13-

1χ>ΓΪ3 ρ3ΐίεη8 ηιϊΐββ τίβαβ βδΐ , Ιιιιη τεΓΟ ρη>ρίυ3 ΝυηιΐϋΙίαηι

ε38ΐΓ3 ρΓοηιονίΙ δείρίο. 8ρ<1 ιοί ηοη, ςυοπιπκΐΗΐη ηιοΓβ,

ρβΓ εβ8(ε1ΐ3 ρΓθρίυ8 υΛέπι εοηβΐίΐυΐβ 8ΐ3(ίυηε8 ϋϊβροβιιϊΐ ;

ςυοά οορίίί 8ϋ38 ρτοηοΒ ηοΙΙεΙ (ΙίνκΙεΓε, ηε, ιί εΐβάεπι

3ΐί(|υ3ΐη 3 ρηηείρίο 3εείρεΓε(, εοηΙεηιΙίοΓεηι 8ε Ιιοβίίοηβ

ΓειΜβΓβΙ, 3 ςιιίί)ΐΐ8 ]3ηι 831Ϊ8 εοηΙεηιηείΜηΙυΓ Κοπιαηί. Νβε

νεπ) 3©;ΐ'εϋίε1)<ιΙιΐΓ ΙιοβΙββ; Γ»(ίοηεηι εΐίβηι ηαηε 5ε11ί ββ·

τεηιΐί , εΐ ορ|Κ>Γΐαηίΐ3(εηι , εΐ ΝϋΐηαηΙπιοπιιιι εοιΐδίΐίϋ ηαο

δε νεΓίειεηΙ, εχρΙοΓ3(υΓυ8. Ιη(εΓ83 οπιηε8 ροηε ε38ΐΓ3 3£τοβ

ρ8ΐ'ν38:ιί)3ΐ0Γ( ίηϋεφίε ρ:ι1)ΐι1» εοΙΙί^ε1>3ΐ; ίΓυ^εβςυε, ΙίεεΙ

ηοη 83ΐί8 ηια(ιΐΓ38, βεεβοβί. Οαϋηιβ άβηκββίβ, ηυυιη |&ηα

ίη βηΙεηοΓ3 ββββΐ ρΓοεείΙεηιίυηι , ββίβίςυε ά\\ά \ '\ά ίη οιηροβ

όΓενίοΓ, ρΐΒβΙβΓ ίρ83ηι >" ιίΓη.ιη I ί^ιτι <1ιιοβη« , ήοιΊβηΙίουβ

δείρίοηεηι 3ΐηίεί8, υΐ ηΓενίοΓί ίίΐ3 \Ϊ3 υΙεΓΟίιΐΓ : ΑΙ ε§ο,

ίηφιίΐ, Γειίίΐιιιτι ηιείυο. Ηβδίεβ εηίιη Ιυηε εχρει)ί(ί εχ υΗιβ

εηιηιρεηΙε8 , ίη υΓΐ>εηι ΓεεερΙυπι Ι)3ΐ>ε1>ηη( : 31 πολΙπ 3

Γΐϋπιεηΐ,ιΐίοηε η<Ιβυη(ββ, οηυβίί ρτ&άΆ εΓυηΙ εΐ ϋβΓείδί :

3(11ι<εε τεηίεοΐι ]υηιεηΐ3ηυε βΐ ββκίιΐΜ 8εεηιη τείιεηΐ.

Ου3τε @Γ3νί8 ίηετίΐ αΐκηιβ εΐ ίηίςαβ ιΐίιηίεαίίο ; ςιι,ΐ τίειίβ

ηιαίΐυηι ρβΓκηΙί, νίείοηοηβ ηοη ηιυΙΙυηι ηβφιβ §1οηχ ηε-

φΐβ εοιηηιοϋί 3ΐ1β1υΐ'3 εβέεΐ. δυηιηιβΐ βηΐεηι , ηίΐ , (Ιεηιεη-

Ιϊββ εββε , οο Γβ8 Ιενε8 (ϋβΓΓίπίριι 3(3ιγθ. ΑΙςηε ιΙΙιιγπ ίηεβη-

Ιιιιη Ιΐ3ΐ)εη(Ιυηι Ισιρει-ΗίοΓεηι , ςυί ηιιΐΐα ηεεεεββίΐβίε εοβεΐηβ

ρϋ^ηίε 3ΐε3Γη 8ϋΙ)εαΙ : δίΓεηιιυπι εοηΐΓβ , ατιί Ιιιηι (ίειηηηι,

ςιιηηι ίΐβ υδΐΐδ εΐ οεεΑ&ίο ροδίιιίαΐ, ίηίΓρρίιΙβ 8β ρειϊειιΐίβ

οΓΓετΙ. Α(ίι1ί(1ίΙ εΐίίΐηι Ιιβηε βίηιίΐίΐυάίηεηι : ηοη κοίβι-ε ιηε-

αϊεοβ ρπη.8 δβεΐίοηϋιιΐδ βιιΐ ιΐδΐίοηίΐιιΐδ , ςυβπι ηιειϋεβηιεηΐίδ,

ηΐί. Ηαχ ΙοεαΙυβ δείρίο, άυείουβ ίϋηβηβ ηιαηϋβΐ, α!

1οη§ίθΓ8 νί3 εχεταίαπι είΓεηηιΟϋεεΓεηΙ. Αε Ιυηε ςιικίεηι

ίρδε εχειίΓδίοηί ίΗί, ίη 3§το8 εββίπβ ορροδίΐοδ δυδεερίη;,

ίηΐ8Γ888ε τοίυίΐ. ΡοβΙεβ ίη νβεεαίοδ ίιιχΊΙ, υηιίε Λυηοη-

Ιίηί εοπιηΊ83(η8 επιεΙ>3ηΙ. 1Ι)ί υηιηίβ νβδΙβΟ : ςιιί<1ιριι'(1 αιΐ

εβδίΓΟηιηι βΐϊηιοηίίίπι ρΓοΓιιίΙ, εοΐΐεείιιηι 3(1νεεΙιιηΐΓ|ΐιε :

τείίςυβ ίη ειιιηυΐοδ εοη§εδ(3 ε( ίηεεηάίο εοηδυπι(3 κιιηί.

ΙΧΧΧνί'ΙΙ. Ιη εβηιρο ςυοάβη) Γαΐίβηΐίηι β^γι, αή Οοηι-

ρΐαηίο ηοιηεη βδ( , Ραΐΐαηΐίπί , ηιυΙΙίβ δϋΟΓυηι ροδί πιοηΐίϋηι

ΙυηιιιΙοδ 30<1Ηίδ, 3ΐί3 ηιαηιι ραΐαηι 8είρίοηί8 Γπιηιεηΐ3ΐ0Γβ8

Ιβοεδββίιαηΐ. δείρίο Κυΐίΐυιιι ηυίυηι Ιπυυηυπι ηιίΐίΐυσι,

(ηυί (ίοίικίε Ιΐ3Γυηι ι-επιηι Ηίδίοπβηι εαίιΐίΐ) εηηι ςυαΙιιΟΓ

εηυίΐυηι Ιιπ ηιίδ 3(1 ριορυΐ£3ηάαιη ΙιοδΙίυπι ίηιρείυπι ηιίΙΙίΙ^

Ουοδ ΚυΓαδ, ρε(1εηι τεΓεΓεηΙεβ, ίηιηΊοαβΓ3(ίυ8 υΓ^εηδ,

ηιιυιιι ίη ίρ$ιιπ> ηδςιιβ εοΐΐεηι , ςαο βε ΓεεερεηιηΙ , εδβεΐ ίη-

ββευΐυβ; δαίιίΐο εοοΓίίδ ίηδίάίίδ, ηθΓ(3(ηΓ εηυίΐεβ δυο», η(

1 <1β ίηδβφιεηαΌ τεί 38§Γει1ίεηάο 1ιο$(ε ]3πι ηίηίΐ εορίεηΐ ,
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τα δόρατα θεμένους έστάναι, χαΐ Ιπιόντας αμύνεσθαι

μόνον. Ό δέ Σκιπίων εύθΰ, άνατρέχοντος αΰτοϋ παρα

τδ πρόσταγμα, ίείσας, εϊπετο χατά σπουδήν. Κα^

ώς ε&ρε τήν ένέδραν, ές δυο διεϊλε τους ίππέας, χαΐ

προσέταξεν αυτών Ικατέροις, παρα μέρος Ιμπηδδν τοις

πολεμίοις, και άκοντίσαντας δμοϋ πάντας, ευθύς άνα-

χωρεΐν, ουκ ες τον αυτόν τόπον, άλλ' άεΐ χατ' δλίγον προσ-

τιθέντας οπίσω χαί υποχωρούντος. Ουτω μέν τους Ιπ

πέας ες το πεδίον περιέσιοσεν. Άναζευγνύοντι δ' αυτί)

χαί άνα^οιροϋντι ποταμός ην Ιν μέσω δύσπορός τε χαι

Ιλυώδης- χα\ παρ' αύτον ΙνΥ)δρευον οί πολέμιοι. Ό

δέ, μαθών, Ιξέχλινε της δδοϋ, χαι -μαχροτέραν ηγε χα\

δυσενέδρευτον, νυχτός τε δδεύων δια το οίψος, χαί

φρέατα δρύσσο>ν, ών τα πλέονα πιχρά ευρίσχετο. Τους

μεν ο3ν άνδρας έπιμόχθως περιέσωσεν ■ ϊπποι δέ τίνες

αυτού χαί υποζύγια υπδ της δίψης ίπώλοντο.

ΕΧΧΧΐΧ. ΚαΙ Καυχαίους δέ παροδεύιον, Ις ους

ιταρεσπόνδησε Λούκουλλος, έκήρυςε, Καυχαίους Ιπι τα

ίαυτών άκινδύνιος κατέρχεσθαι. ΚαΙ παρηλθεν ές τήν

Νομαντίνην, γειμάσιον. "Ενθα αύτω χαί Ίουγόρθας

έχ Αιχυης άφίχετο, δ Μασσανάσσου υίωνδς, άγων ελέ

φαντας δυοχαίδεχα, χαί τους συντασσομένους αϋτοΐς

τοξότας τε χαί σφενδονητας. ΆεΙ δέ τι δηών, χαί τα

περιχείμενα πορθών, έ%χθε περ\ κώμην ΙνεδρευΟείς , ήν

έχ τοϋ πλέονος τέλμα πηλοϋ περιεΐχεν, έπΐ δέ Οάτερα

φάραγξ ην, χαί αφανής εν εκείνη λόχος ύπεκρύπτετο.

Της οϋν στρατιάς τω Σκιπίιονι διηθημένης, οί μέν τήν

χώμην έπόρθουν έσελθόντες, τα σημεία εξω καταλι-

πόντες· οί δέ περιίππευον ού πολλοί. Τούτοις συνεμ-

πίπτουσιν οί λο/ώντες. Και οί μέν αυτούς άπεμά/οντο-

δ δέ Σχιπίων (?τυχε γαρ προ της κιόμης παρα τα ση

μεία Ιστώς) άνεχάλει τη σάλπιγγι τους ένδον, χαί πρίν

αύτίϋ γενέσθαι χίλιους, τόϊς ίππεϋσιν ένοχλουμένοις

έπεβοήθει. Τότε δέ τοΰ στρατού του πλέονος εκ της

χώμης Ικδραμόντος, έτρέψατο μέν Ις φυγήν τους πολε

μίους* ού μήν Ιδίωκε φεύγοντας, άλλ' ες τον χάρακα

άνεχώρει, πεσόντων εκατέρωθεν ολίγων.

ΧΟ. Μετ' οϋ πολίι δέ άγχοτάτω της Νομαντίας δύο

στρατόπεδα θέμενος, τφ μέν έπέστησε τον άδελφον

Μάξιμον, του δέ αύτδς ήγεΐτο. Νομαντίνων δέ θαμινα

£κτασσόντο>ν, χαι προκαλουμένου αυτδν Ις μάχην, ΰπερ-

ίώρα· ού δοκιμάζιον άνδράσιν Ιξ άπογνώσεως μα/ο-

μένοις συμπλέκεσθαι μάλλον, ή συγχλησας αυτούς Ιλεϊν

λιμω. Φρούρια δ' έπτά περιθείς, πολιορκίαν * * επι-

γράψας Ικάστοις, ους έδει πέμπειν. Ώς δέ η'λθον, Ις

μέρη πολλά διεΐλεν αύτοΰς, καΐ τήν έαυτοϋ στρατιάν

έπιδιεΐλεν. ΕΤθ' ήγεμόνας έπιστησας έκάστω μέρει,

προσέταξε περιταφρεύειν και περιχαρακοϋν τήν πόλιν.

7Ην δέ ή περίοδος, ή μέν αύτης Νομαντίας, τέσσαρες

χαί είκοσι στάδιοι· ή δέ τοϋ χαρακώματος, υπέρ τδ

διπλάσιον. ΚαΙ τοϋτο διηρεϊτο παν οί κατά μέρος

ίκαστον. Κα\ προείρητο, εί τι ένοχλοϊεν οί πολέμιοι,

σημεΐον έξαίρειν, ήμέρας μέν, φοινικίδα έπ\ δόρατος

ΰψηλοΰ , νυκτδς δέ , πϋρ · Υνα τοις δεομένοις Ιπιθέοντες

δεά" ίιι νεβίϊςίο δίαπίοδ ϊηΓεδΙίδ ΙιβδΙίβ ΪΓπιοηΐΡΐη ηοδίεηι εο-

1ιί1)«ΓοηΙ. 5β<1 δοψϊο,ίϊηιβχηυοΚυΓιιβΙοηβίυβηυαπι^ιΐδδΐιΐί

βΓαΙ εχευπεΓαΙ , ιΐε ενεηία δοΐΐίιίΐϋδ , εοηΓεδΙίηιςυε 8ΐι1)8(;-

πιΐιι- , ιι Ιιι εί ιρ$ε ϊη$ί(Ιί35 όερΓεΙιεηιΙίΙ , εφίϊΙίΐΜΐϋ ί» (1υΐ8

ρ3Γΐεβ «Ιίνίδίβ, ρηβϋρΙΙ, ϋΐ αΐίειηϊβ νίείΐιυδ ίη Ιιοβίρπι ρ™-

ι ιιι ι .ιιι) , (εΙί8(]ϋβ εοηΓεΓίϊηι ε*ηί88Ϊ3 ίΐιτυιιι βε ΓεαρίαπΙ;

ηοη ευηκίειη ίη Ιοοιιηι υηϋβ ρΓοηιρί88εηΙ , .μ·(1 (]ΐι;ι1ίΙ«Ί

νίοε ΐΗφιαηΙο αηιρίίαβ ΓβίΓΟ εειϊεηΐεδ. Ηικ; πκκίο ίηεοΐϋ·

πιρπι ε(]υίΐ3ΐυπι ίη ρΐαηίΐίεπι τειίηχίΐ. Ρθ8ΐ Ιΐίεε εεΓίϊοΓ

Γα(:Ιυ8, ]υχΙ& Πηνίηηι (]υεπιι1<ιηι (ΓϊηβίΙυ ώΩίαίεηι »ε Ιίηιο-

8ΐιηι Γε<1ευη1ί 8Ϊυί ίη8ί(1ί»8 ρ.ιπιι ί , αΐία νίΐ (]ε(1εχί(, Ιοη^ίοιο

ςυί(1εηι , μίΙ πιίηηβ (1υ1ί8 ορροιίυηΐ : ηοε(υ ρΓορΙεΓ 8Ββ(ιιπι

ιΙγγ Γαείεηβ, ρυΙεο8(]υε Γοιίίεηβ, ςιιοΓηηι ρΙυΓββ ααιαΓαβ

αηιΐίβ ηιΙ>εοαη(. ΑΙηυε 8Ϊε , χ^χβ ΙίοεΙ, νίπ ίηεο1υηΐ88

ενΐ3εΓε; 8εά εςυί 3ϋ<]υοΙ αε ]υηιεη(α 8ί1ί εχίΐίηεία $υηΙ.

ΙΛΧΧΙΧ. Οιηιπ) νεΓΟ ρεΓ ΟαηεΐΟΟΓυη) ςυοςυε η^ππη ,

ηυο8 ΙηεηΙΙυβ υΐίιη Ιαηία ριτίΜί,ι νίοΙαΓαΙ, (Γ3Π8ίΓβΙ, ρΓΟ-

( Κιηι.ιι ί ]υ88ΐ(, Γαικ ινί-, 3(1 μι;ι εοΐεηύα τενεΓίί (υΙο ΙίεεΓε.

Ιηιΐε ΙηΙΐΓΠΐ,ιΐιιιιι ίη ϋηε8 Νυπΐ3ηΙίηοΓυηι ΓεύϋΙ : ηυο .) ιιμπι -

11ΐ3, Μ38ίιιί88<ε ηεροβ, εχ ΑΓπεα 3(1 εηπι νεηίίευηι άΊκχΙε-

είηι ε1ερΙιαη(ί8, ε(, ηυί Ιιίβ αΙΐΓίυυί 8θΙεη1, 8&@ίΙΐ3Γϋ8 εί

Γυη(ϋΙοη1)υ3. Ηίβ ίη Ιοείβ, εΓεϋί» ίηευΐΐίηηβ εΪΓΓυηι]ε<:Ιο8

;ιμπ>- ν38ΐβη1ί ε3Γρεη(ί(]υε δείρίοηί ίηβίιΐίίε είβηι ιιΐι 1ΐ08(ί1)υ8

(εη(1ιιη(υΓ. Υίειΐ8 εΓ3ΐ, Γείε υηάίηυε 1ίηιο83 ρ3ΐυ(1ε είη-

εΐυβ; 8εά ηηβ ρ3Κε νβΐΐίβ π.ιΐ, ίη ηηα ΙβΙευβηΙ ίηβΜίίε.

8είρίοηί» ηιίΐίίεβ ίΐ3 όΊτΙβί ειβηΐ, υ( ρβΓ8 τβΐίεΐίβ 3ΐ)1ε νίειητι

8ίςηί8, ίρβιιηι τίουηι ίη^Γεβδί (ΙίιίρεΓεηΙ; βΐίί, ηοη ηιιιΚί,

εηιίηηβ είΓευηιεςυί(3ΓεηΙ. ρικ» ςυί ίη ίη8ί(1ίί8 εΓ3ηΙ 3(1θΓΐί ,

Γ.ι.ίΙγ Γηηιΐιιηΐ. δείρίο, ηυί ΓθΓ(ε ΓογΙιιικί εχ(Γ3 νίευηι εΪΓεα

8ί;;η3 εοηαΐίΐεηιΐ , ΙπΙη Γενοε3ή ]υ88ί( εοβ ηηί ϋοηιοβ βιιΐιίε-

γοιι(. Λε ρΓίυβςηβπι πιίΐΐε ηυηιεΓΟ εί 3(1ΛιΪ88εηΙ, εηηίΐίου»

1»οοΓ3η(ί1)ΐΐ3 ορεηι ΓοΓΓε εοηΐεηιΐίΐ : εί ρΙυΓίηιΐδ ε νϊεο βεεϋΓ·

ΓοηΙίηηδ, ΙιοβΙεβ Ιιτβ» νει-ΙείΌ εοβ^ίΐ. Νοη Ιβιηεη ίηδίίΐίΐ

ΓιΐβίεηΙίηυδ , δεύ ϊοίτα ναΐΐιιιη δβ ΓβεβρίΙ, ραυοίδ ιι(ηιη<{ιιυ

(ΙεδίιΙεΓβΙίδ.

\0. 1ΐ3ΐΐ(1 ηιηΙΙο ροδί, ^εηιίηίδ εββίηδ ρΓοχίπιε Νυηΐ3η-

Ιίβπι ροβίΐίδ , ςηοΓυιη ηΙΙεΓίβ ΓΓβίΓεηι Μχχίηιιιηι ρπεΓεοεΓαΙ ,

αΙΙεΓίδ ίρδε [ΐΓβ?εΓ3ΐ δείρίυ; ([υυιτι ΝηηιβηΙίηί αείε ίηδίηιεία

Κοπωηοδ 3(1 (ΙίηιίεβΙίοηεηι ΟΓευΐΌ ρΓονοεβΓεηΙ, βρΓενίΙ :

ηοη εοηδυΚηη) (Ιυεεηδ, ρυω Ιιοηιϊηίουδ οηιηίιιιη Γεί'υηο (Ιε-

δρεΓ3ΐίοηε εΓΓεηΙίδ εοηίΙίςεΓε |>ο1ίυδ, ηυαηι ίηεΙηδΟδ Γβπιβ

εχριι^η3ΐε. (^ιιαιι- δερίεαι ι ίκα υτϋεηι ε3δΙεΙΙίδ ροβϊΐίΐ,

ορρυ^ηβΓε εαιη ίηίΗΙιιίΙ. 5οεϋ.«^ί<β ρ388ίιη ρορυΐίδ βιιχϋία

ίηιρεΓ3νί( ; ε( υηίευί^ιιε ρορηΙο, φιοί εί πψι> ςεηεΓίδ ιηίΐί-

Ιεβ αΐι εο ηιίΙΙί νεΙΙεΙ, ρΓΧδετίρδίΙ. Οηί ροδΙςιΐ3Πΐ νεηεΓε,

ίη ιτιυΙΙαδ ρ3Γΐε8 βοβ άϊνκίΐ, εί 8Η38 βίιτιυΐ εορίβδ εαιη ίΙΙίδ

ρβι-ΙΗυδ εδ(. Ι)ι·ΐΐ)ι1ι· δίη^υΐίδ ρ3Γ(ίυιΐδ ρΓίνΓεεΙοδ ίιηρυδίιίΐ,

]ιΐ8δί(()υε, υΐ Γθ3δ3ηι ν3ΐ1υηιπ;υε υΓηί εΪΓεηηκΙυεεΓεηΙ. Εγ31

αιιίεηι ΛυιηαηΙίί» ίρδίυδ 3ηιΙ>ίΙιΐ3 ΐΓΪυιη ηιίΙΙίυηι ρ3δδυυιη ;

ν,ιΙΙί 3ΐι1εηι ρΐηδηιιβιιι (ΙυρΙο π)3]ογ. Λε ΙοΙυηι Ιιιιηε αηιΐιί-

Ιυηι ρεΓ ρβΓίεδ (ΙίδΙπηυεΓβΙ 8είρίο ορυδ ΓβείεηΙίηαδ : ηιβη-

(ΙαΙυιηηυε εΓβΙ, δί ςυίί (υηιιι11υ33ΐ) ΙιοδΙίηηδοπιεΙιΐΓ, δί^ηιπη

»ΙΙο]Ι('Π'ΐ:1, ΙοΙετάΙυ ραηηυηι πιΐιπιιη ι·\ Ιοη£3 1ΐ33(3 ρεη·

ΰεηΐεηι , ιιοείυ ίςραη ; υΐ εεΙεΓΪΙεΓ ίρβε εηηι Μβχίιηο ΓΓβίΓβ ,
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αύτιίς τι χαΐ Μάξιμος άμύνοιεν. Ώς δ1 ίξείργαστο πάντα

αύτώ , χαΐ τους κωλύοντας εΤχεν ίχανώς άπομά/εοΌαι ,

Ιτέραν τάφρον ώρυσσεν ού μακράν ύπέρ έχείνην, καΐ

σταυρούς αύτη περιεπήγνυ, χαι τείχος ωκοδομει, οΖ το

μέν πάχος ^ν πόδες δκτώ, το δέ βψος δέκα, χωρίς των

ίπάλξειον. Πύργοι τε πανταχόθεν αύτώ δια πλέθρου

περιέκειντο. Κα\ λίμνην συνάπτουσαν οΰχ ένδν περι-

τειχίσαι , χώμα αύτη περιέθηχεν, Ισον τω τείχει χαΐ

το βάθος χαΐ το δψος , ώς άν είη χα\ τόδε άντί τείχους.

ΧΟΙ. Ούτω μέν δ Σχιπίων δδε πρώτος, ώς Εμοι

δοκεΐ, περιετείχισε πόλιν ού φυγομαχοϋσαν. Τόν τε

Δδριον ποταμδν, συμφερόμενον τω περιτειχίσματι , χαι

πολλά τοις Νομαντίνοις χρησιμον ες τε άγορας χομιδήν

χαΐ διαπομπήν άνδρων (δσοι κατ* αύτδν κολυμβηταί

τε καΐ σκάφεσι μικροϊς έλάνθανον, ή Ιστίοις, οτε λάβρον

«Τη το πνεΰμα, έβιάζοντο, ί| κώπαις κατά το £εϋμα)

ζεΰξαι μέν ούκ έδύνατο , πλατΰν ίντα και πάνυ ρ^χυδη ■

φρούρια δέ άντί γεφύρας αυτοί δύο περιθε'ις , άπνίρτησε

χαλωδίοις δοκούς μαχράς ί\ έκατε'ρου φρουρίου , χαι ές

το πλάτος τοΰ ποταμού μεθηκεν, έχούσας Ιμπεπηγότα

πυκνά ξίφη τε κα\ άκόντια. Αίδ' υπο τοΰ ^οΰ, τοις ζί-

φεσι χα\ τοις άχοντίοις Εμπίπτοντος , άεΐ περιστρεφόμε-

ναι, ούτε διανηχομένους , ούτ' Επιπλέοντας, ούτε ύποδύ-

νοντας εκον λαθεΐν. Τούτο δ' ^ν, οΖ μάλιστα δ Σκιπίιον

ίπεθύμει· μηδενός αύτοΐς έπιμιγνυμένου , μηδ' εΐσιόν-

τος , άγνοεΐν αύτοί/ς δ τι γίγνοιτο ίξω ■ οΟτω γαρ

άπορήσειν άγορδς τε χαΐ μηχανής πάσης.

ΧΟΗ. Ώς δ' ήτοίμαστο πάντα, χα\ καταπέλται μέν

ίπέκειντο τοις πύργοις δζυβελεΐς τε κα\ λιθοβόλοι, ταϊς

δ' έπάλξεσι παρέκειντο λίθοι καΐ βέλη καΐ άκόντια , τα

δε φρούρια τοζόται χαΐ σφενδονηται κατεΐχον · άγγελους

μεν Επέστησε πυκνοΰς χατά το έπιτείχισμα παν, οί νυ-

χτός τε χαΐ ήμέρας ίμελλον άλλοι παρ' άλλων τδν λόγον

ίχδε^όμενοι, μηνύσειν αύτω τα γιγνο'μενα. Κατά δε

πύργον έχέλευσεν, εί τι γίγνοιτο, σημεΐον έχ πρώτου

τοΰ πονοϋντος αίρεσθαι · καΐ το αύτο πάντας επαίρειν,

δταν τδν άρζάμενον Οεάσωνται ■ ίνα το μίν κίνημα παρά

τοΰ σημείου θδσσον έπιγιγνώσχοι , τδ δέ ακριβές παρά

των αγγέλων. Της δέ στρατιδς ούσης συν τοις έπι^ω-

ρίοις ές Ιζαχισμυρίους, τδ μεν ήμισυ διετέταχτο αύτφ

τειχοφυλακεΐν, χα\ ές τά αναγκαία , εί πη δεήσειε , με-

ταχωρεΐν δισμύριοι δέ τει/ομα^ήσειν έ*μελλον, ότε

χρεία γένοιτο· χα\ τούτοις έφεδρεύειν έτεροι μύριοι.

Χωρίον δέ χα\ τούτων έκάστοις διετέτακτο· και μετα-

πηδδν, εί μή κελεύσειεν, ούκ έςην. Ές δέ τδ τεταγμέ-

νον εύΟΰς άνεπήδιυν , δτε τι σημεΐον έπινειρησεωςέπαρ-

θείη. Ούτω μέν τω 2κιπίωνι πάντα ακριβώς διετε'τακτο.

Χ011Ι. Οί δέ ΝομαντΤνοι πολλάκις μέν τοις φυλάσ-

σουσιν έπεχείρουν, άλλοτε άλλη κατά μέρη. Ταχεία

δ' αύτίκα χαΐ καταπληκτική των αμυνομένων ή ίψις

5}ν, σημείων τε υψηλών πανταχόθεν αίρομένων, καΐ

αγγέλων διαθεόντων, χαΐ τών τειχομάχων άθρόιος άνα-

πηδ(ι)ντων ές τά τείχη, σαλπιγκτών τε κατά πάντα

πύργον έξοτρυνόντων · άστε τδν χύκλον δλον εύθυς

□Μ οραβ βδδβΙ , ααχϋΐο βοβαττβΓβΙ. ΤοΙο ορβΓβ ρβτίβϋΐο , I Ιλ

ςυίιΐρπι , υΐ μαι ΙιοδΙβσι , δϊ ςιιί<1 οοηίΓβΙϋΓ, &3ΐί$ ρΓορυΙβατβ

ρο$8«1; ΐΐϊΐπι Γο8$3Πΐ Ώοη Ιοοςε 8αρΓβ ρποΓεπι άυχΊΙ, ηυααι

ε( ίπιραοϋί ραΐίβ ωυηίτίΐ , βΐ 3(1 βοαχίεπι ιουταπι εχϊΐταχϋ

ΐΒΐίΙυάίηβ ρεύαιη οε(ο, αΐΐίΐυιϋοβ άεοβπι, βχοορίίδ ρίηηϊ3.

Αε πιιιγο (ιΐΓΓ6$ β\ οηιηί ρατΐβ , εβηΐυπι εί νϊμίιιϋ ροίηιη ίο-

Ιεττίΐΐο , &ϋρβΓ5ΐπιβΙ>3ηΙαΓ. £( ςυώ οοηϋηβηίβηι ρΐΐυϋειη

ποογο αηςετε ηοη ρο(βΓ3(, α^βΓβηι εί είΓουηκΙυχίΙ, ε( 1»1ϊ-

Ιυιϋηε εί ίΐΐίΐυάίηβ πιαπ) ρ3Γβπι, ςυί >ίο« πιαπ ε&3β(.

ΧΟΙ. 1)υ3 ΓαΙίοηβ ηιίΐιϊ νίάβΙϋΓ δοϊρίο Ιιίο ρποιυβ οαιαϊυπι

ίηιρβΓϊΙοπιπι υΓΐ>ειιι , ςαχ οΐΛίπιβη ηοη ι3βΐΓκΐ3ΐ)<ιΙ , είτ-

ουπινί]ΐ355€. ΟβΙβΓυ πι Γ)υπυ8 3ΐηηί$ , ρΓα ΊοΓ ϊρβα ηιαηί·

ηιεηΐ3 >"υιιιαηΙϊ;ι- Πιιεηδ , ορρία3ηϊ$ Άάαιοάαα\ ορροΚαηοι

6γϊ(, ειισι Άά εοπιιηεαίυιη άεροΓ(3ηααηι, Ιατη &ά \ίτο& ΙΓ3115-

τεηβηιΙοΒ ; αοη βίνε ατϊηαηάο , &υ( ηβνίευΐίδ , εΐαηι ίη ΟΓΟεπι

ροηείΓ&Γεηΐ, δίνε τείίβ, τείιεαιεηΐί δρίηπίβ νεηΐο, 3ΐιΙ τε·

ηιίδ βεευηαο Πυηιίηβ, ρίτπιηιρβΓΟηΙ. Ηυ]ϋδ Παηιίηίδ,

ρτορΙεΓ ΐ3ΐί(α(ϋηεπι εί 3ςυ3Γυηι ίιηρείιιαι, ροηΐβ ]υη@βη^

ςυυηι ηυΐΐβ εβδβΐ ΓβεαΙΙαι; δείρίο 1>ϊηα εβκίεΐΐΐ τϊεβ ροηϋβ

οΙ>]εεΐ( : εχ ςιιίοαδ 1οη§3δ υΐτίσιηυε Ιτ3θε$ Γυοίουβ ΓεΙί^3ΐ3ΐ

ιη Πυνίυαι, <μΐ3 131ε ρβ(ε1>3( , άεηιίδϊΐ. ΕΓβηΙ 3υ1ειη ίηϋχί

ΐΓ3ΐ)ί1)υδ 0Γ8ΟΓΙ πιυοΓοηεδ εί ουδρϋεδ ; σοίβ , υηΐ ευιη ϋϋδ τϊ

3ςυκ είΓευηι&εΙχ , ηεπαίηεπι ΙτβηβίΓε δίηβΐιβηΐ , δίνε η3(3ηάο

υηηβηάονε, δίνε η3νί«ίο ΓαΙΙργθ ΙιοδΙεηι (εη(βδ$ε(. 0υ3 τβ

ίά, φιοά πΐ3χίηΐ6 ευρίεοβΐ, εοηδεευΐηβ εβί 8είρίο; αϊ ηο-

δίεδ , ηβηαηβ αά εοβ ΜεβάβηΙβ , ςυίά Γοπβ ^εΓβΙατ ί^ηατί ,

εί ι-οηιηιεαίιι εί εοηδίΐίο άεΓιεεΓεηΙυΓ.

ΧΟΙΙ. ΡοβΙςυϊπι οηιηί» ρεΓΓεει» βυηΐ, ε( (υπτΐουβ εβίΛ-

ραΙ(8β εί ηαΐίδΐίη αϋίτςαβ ιηβεΐιίηα; ίηιροβίΐα!, εί ρπ>ρυςη>·

ευΐ3 53X15, Ιεΐίδ, {αεαίϊβ ρΓοηε ηιαηΐΙ*, &Α αβκ ΟΜίβΟ·

938ίΙΐ3τϋδ εί ΓυηιϋΙοΓίΙιυδ ΠπηαΙϊ : ογο!)γο5 ηυηείοβ ρβΓ (ο-

Ιιισι νβΐΐυηι άίδροδίιίΐ δείρίο, ςιιί <1ίε ηοείεςυε, δεηιιοηεαι

αΐίί βΙ> βΐϋβ εχείρίεηΐεβ, ςυίάςιιίιΐ ΗεΓεΙ, ίρδί ΓεηυηείΐΓεηΙ.

^^δδ^ι ε(ί3πι, αί ηυα;ευηιηυε ρπηιβ ΙϋΓΠδ 31) ΙιοδΙε ρητηβ-

ΓεΙυΓ, ρππ)3 νεχίΐΐυαι εχΙοΙΙεΓεΙ; ηαοιΐ υ!>ί εοηδρίεεΓεηΙ

Γε1ί(]υ3θ, ίάεσι δίβηυπι 3(ΙοΙΙεΓεηΙ : υ( ηυ]αδηκχ1ί δίςηο

εοοΓίυπ» 3ϋευΙ)ί ίυπιυΐΐυη] είΐίυβ ίηΙεΙΙί^βΓθΙ; εχ ηυηεϋδ βα-

(επι, ςηϊά τεϊ εβββΐ, εχρΙοΓ3ΐίυδ εο^ηοδεεΓεί }Άΐα νεπ>

ςυιιιη 6βχ38ίηΙβ ηοσιίηυηι ηιϋΐίβ , εοηηυηιετβΐίβ οορϋδ Ηίδρ*·

ηίεηδίηηδ, \α\)βτβί, βίε εοβ ρχτίίΐιιβ 8Γ&1, υ( <ϋηιί<1ί& ρατβ

ηΊαπιιη ευδΙοάίΓεΙ, ε( αά βΐία πΐϋηίβ, υοί οραβ εδδβΐ, ρηβ-

δ(ο εδδεί : Ιιιπι &1ί3 νί^ίηΐί πιί11ί3 »ι] ρυ^ηβηαυηι εχ πιογο,

δίοιιΙ)ί ηεεεδδίΐβδ ιΐΓββΓβι , ρβταΐϊ εδδβηΐ; βίδςυε τείίαυί ίβ-

είεδ ηιίΐΐε ίη δυοδίαϋδ εβδεηί δυεεεηΐυηϊΐί. ΑΙςυε ηίδ βηαβ

εαίσαε Ιοεαβ βτβΐ Μβί^η&Ιυβ ; αυειη βίευΙ , ία]οΜυ ίιηρβηίο-

Ηδ, ηοη 1ίεεΙ>3( ευηι &1ίο οοηιηιηίατβ, βίε 3<1 εηηι ςαϊβςηβ,

δίπΐϋΐ βε δίριυηι 3ΐί(|υο«1 ΙυηιυΗυ» α3ΐ>3(ηΓ, αάνοΐϊοαί. Ημ

αϋίςεηΙί& δείρίο ευηεία 3(1ιηίηίδΐΓ3ΐ)3(.

ΧΟΙΙΙ. 1ηΙβΓβ3 Ναηΐ3ΐι(ίηί δβ?ρίυδ, αΐϋβ βίςαε βΐϋβ βχ

ρΑΐϋουδ, ωυΓΪ ευδίοόεβ βάοΓίί δυηΐ. 8εά Ιυηε εεΙεηΙΟΓ

δ(3(ίηι, 30 εαηι (ειτίϋίΐί βρεείε, οηιηίβ βά ρΓορυ^ηβηςΙηπι

ρΓ3?ρ3Γ3ΐα &ρρ8τβο«ιι( : δί§η» υηάίφιε ίη αΐΐαηι βυοΙ&Ιβ;

ηυηείί άίδεοΓΓετ^ ; (]υί άεΓεηϋεηϋίβ πιυπδ ρΓ3?ροδί!ί «ΓβηΙ ,

οοηΓι τΙίηι ίη ηιυιυιη ίηδίΙίΓε; Ιίοίείηεδ εχ δίη^υΐίβ (υιτίουβ

εΐ355ίουπι εβηετβ. Αθεο α( ΙοΙαβ ίϋε βηιοίΐα», $ΐαάϊοταηα
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ίπασιν είναι φοβερώτατον, ές πεντήκοντα σταδίους

έπέχοντα έν περιόδιρ. Καί τόνδε τον κύκλον δ Σχι-

πίων έκαστης ήμέρας τε καί νυκτός έπισκοπων περιηει.

Ό μέν δή τους πολεμίους ωδε συγκλείσας, ουκ ές πολΰ

άρχέσειν ένόμιζεν, ούτε τροφής ετι προσιούσης σφίσιν,

ούτε δ'πλων, οΰτ' Επικουρίας.

ΧΟΐν. 'Ρητογένης δέ, άνήρ Νομαντΐνος/& Καραύ-

νιος έπίχλησις ^ν, άριστος ες άρετήν Νομαντίνων, πέντε

πείσας φίλους, συν παισίν άλλοις τόσοϊσδε, καί Τπποις

τόσοϊσδε, έν νυκτί συννεφεϊ διήλθε λαθών το μεταίχμιον,

κλίμακα φέρων πτυκτήν. Και φβάσας ες το περιτεί-

χισμα , άνεπηδησεν αυτός τε καί οί φίλοι · καί τους

Εκατέρωθεν φύλακας άνελόντες, τους μέν θεράποντας

απέπεμψαν οπίσω, τοΰς δ' ίππους δια της χλίμακος

άναγαγόντες; έξίππευσαν ές τας Άρουακών πόλεις , σΰν

Ιχετηρίαις, δεόμενοι, Νομαντίνοις συγγενέσιν ουσιν

έπικουρεΐν. Των δ' Άρουαχων οί μεν ούδ' ύπηκουον

αύτων, άλλ' εύΟΰς άπέπεμπον, δεδιο'τες. Λουτία δέ

πόλις ην ευδαίμων, τριαχοσίους σταδίους άφεστώσα

άπδ Νομαντίνοιν, ^ς οί μέν νέοι περί τους Νομαντίνους

έσπουδάκεσαν, και την πόλιν ές συμμαχίαν ένηγον οί

πρεσβύτεροι δ' έμηνυσαν κρύφα τω Σκιπίωνι. Και

6 Σχιπίων δγδόης ώρας πυθομενος, έξηλαυνεν αύτίχα

συν εύζώνοις δ*τι πλείστοις· καί άμα έω τήν Λουτίαν

φρουρδ περιλαβών, ϊ]τει τοΰς Ιζάρχους των νέων. Έπεί

δ' έξωρμηκέναι της πόλεως αΰτοΰς έλεγον, έχηρυςε,

διαρπάσειν την πόλιν, εί μή τοΰς άνδρας παραλάβοι.

ΟΙ μέν δή, δείσαντες, προσηγον αύτοΰς, ές τετρακό

σιους γενομένους. Ό δέ τας χείρας αύτων έκτεμών,

άνέστησε τήν φρουραν, χαί διαδραμών α3θις άμ' ίφ

της έπιούσης παρην ές το στρατόπεδον.

ΧΟΥ. Νομαντΐνοι δέ κάμνοντες υπο λιμοϋ, πέντε

άνδρας επεμπον ές τον Σχιπίωνα, οΤς είρητο μαθεΐν,

ύ μετριοπαθώς σφίσι χρήσεται, παραδοϋσιν αύτούς.

Αύαρος δ' αύτων ήγούμενος, πολλά μέν περί της προαι

ρέσεως καί ανδρείας τών Νομαντίνων έσεμνολόγησε ·

χαί έπεΐπεν, ώς ούδέ νϋν άμάρτοιεν, υπέρ παίδων καί

γυναικών και ελευθερίας πατρίου καχοπαΟοϋντες ές το-

σόνδε κακοϋ. Διο καί μάλιστα, εΤπεν, ω Σκιπίων,

άξιον έστι, σέ, τοσήσδε άρετης γέμοντα, φείσασθαι

γένους εύψύχου τε καί ανδρικού, χαί προτεϊναι τά φι-

λανθρωπότερα των χαχών ήμϊν, α καί δυνησόμεθα

ένεγκεΐν, άρτι πειροιμενοι μεταβολής. Ώς ούκ έφ'

ήμϊν ετι εστίν, άλλ' έπί σοί, τήν πόλιν ή παραλαβεϊν,

εί τα μέτρια κελεύοις , ή* μαχομένην ύπεριδεΐν άπολέ-

σθαι. 'Ο μέν Αυαρος ωδε εΤπεν. 'Ο δέ Σκιπίων

( ή"σθετο γαρ παρα των αιχμαλώτων τα ένδον ) έφη , δεΐν

αύτοΰς έγχειρίσαι τα χατα σφδς, χαί σΰν δπλοις παρα-

δοϋναι τήν πόλιν. 'ίΩν άπαγγελθέντων, οί Νΰμαντϊ-

νοι , χαλεποί χαί τέως δντες δργήν ΰπ' έλευθερίας άκρα

του καί άτ,Οείας έπιταγμάτων, τότε χαί μδλλον ίιπδ

των συμφορών ήγριωμένοι τε καί αλλόκοτοι γεγονότες,

το*ν Αύαρον χαί τοΰς σΰν αύτψ πέντε πρέσβεις άπέκτει-

φΐΙηςη>βΙη(β Ιη οιΊ>ειη, ευηεϋβ εχίειηρίο ΓοπηΙάβΝΗβ βχβί-

6ΐβΓβΙ. <2υβπι σ,υίάειη βπώίΐυιη δίη£υ1ί* ιΐίεοϋβ βε ηοείίόιΐδ

δείρίο ρβτΙαβΙηϋΜΐ ; ηοβίεβααε βίο ίηείυδοδ , αϊ ηβε εοηιιηββ-

Ιυβ, ηεο ΚΠΙΗ, ηεε βυχίΐίβ ίαιροιί&τί ροβββαΐ, βΙοΗα* ροβΜ

Γεδΐ'$ΙβΓβ ηοη βχίδΐίιηαηβΐ.

ΧΟΙΥ. ΙηΙεΓεβ ΚΙιεΙοξεηεβ, Νυτη&ηΙϊηοηιηι ΓοΓίίββΙαιι» ,

ευϊ Ον&αιύο εο§ηοιηεη βη(, ΟΜηηιΙί* βεειιπι ςυοβ ίη βαβη

βεηΐεηΐίβηι ρβτΐηχβηΐ, αηιίείβ ηαΐοςυβ, (οΐϊάεηιςυε &ηια·

V», εί ρβή εςυοηιηι ηιιιηεΓΟ, ηοείε φΐβάαπι ηβΐιιιΐοη ε(

βάηκκίαιη οοβευπι , ςαο<1 ΐηΐβτ αΐηκριβ εββίη ερβίίί βη(

εΐϊΐη βπιεηδίΐδ, ροηΙε βεβηβοηο ε( εοαφαβΙΟί, ηυειη ββεαιη

ιΙ(υ1ετβ(, ίη ΙιυδΙίυηι ηιυηίηιβηΐθ ευηι ιιηιϊείβ εοη&εεη<ϋ(.

Ορριτβββίβ αΜιηςαβ νί^ϊΐϊΐιιιβ , Κυηυΐοβ άοιηαηι ΓεπιίΙΙυηΙ ;

έ(, εςυϊβ ρεΓ ροηΐεηι δΐιεδυπι άιιείίδ, ίη ΑΓεναεοηιιη υΛββ

εν3(1υηΙ; φΜΜ, ίΐιρρίίευηι ταακ ευιη ηιηϊβ οΐβκ «άβηηΐββ,

0Γ&η(, υΐ ΝυπωηΙίηίδ εοηδαηςυίηείδ αυχίΐίυηι ΓεπεηΙ. 8ε<1

ηιυΚί , ΚοηυηοΓυηι ιηβία , ηε ααάίΐο» ςιιΜεηι , Αηίΐηιβ εχεε-

άβΓβ ]ιΐΜβΓηιιΙ. ΑΙ ]ατβηΙαι ΙΜϊχ (ορρίάαηι ΓυίΙ οραΐβη·

Ιιιπι, (τβοβηΰι 8ΐ3ί1ϋκ Νυηηοΰβ άίδίοηβ) ΝαιηαηΙίηοπιη)

Γβίχιι Γιτεη», είνίΐϊΐεηι άΛ βιιρρείίλβ ηαϊ11βηά»8 ίιηρείΐε-

Ι)3(. Ομ Αβ τε εΐαηι εεΓίίοΓ δείρίο & βεηίοηΙ)ϋ8 υΓοίβ

(αείυδ, 333υηι1ί8 βεεαηι εχρεάίΐϊδ ηιιαπιρΙιΐΓΪιηίβ , Ι,υ1ί3πι

αάτοΐβΐ ; ςοο, ςυυηι ΙιοΓβοεΙβτα ηηηείυηι βεεερίίβεΐ, ρππ»

Ιυεε ρτοχίπιί <ϋεί ρεΓτεηίΙ. Τπηι ααΐοάϊ» είιιείο ορρϊάο,

]ανβηΙαΙ)8 άαεεβ αε ρΗοείρεβ βίοι άοάί ]ηοε(. Ουοκ ςυυηι

εταρίβββ ιΜΙβββφΐβ άίεβκηΐ, δείρίο ρβτ ρπβοοηβη ηίηαΐυβ

εί( , ηί ΐΓίίΙβΓβΰΙϋΓ, υΓοεηι 8ε (ϋΓερΙυπιπι. Τειτίίί ίΐΐί είτοί·

Ιβτ ςυ8άτίη§εη(09 κΐάηχεηιηΐ. Ουοππηαπιραΐϊΐίβ ηι&ηίουι,

αΜυείϊ \αάβ εαβίοάία , ροβΙεΓΟ άχβ βαΐ) «υιαπυη πηναβ ίη

αβ(η άετεηίΐ.

χσν. ΡοβΙηκε Νυη&ηΙίηί , ηυηε νβχαϋ , ςυίηςυβ τίτοβ

αεί δείρίοηεπι [η11(αη(, εοϊδοϊΐαΐαηα , &η είβηιεηΐετ εί ηε·

ηίρηβ, δί 8888 (ίβείετεπί , 65561 &εεερ(ϋΓυ8. ]Ι)ί, Ιε^αΙίοηίι

ρηηεερβ, ΑναΓϋί, άε ίηδίίΐυΐίβ &ε νίιΐυΐβ Νυηΐ3η(ίηοΓΐιπ)

παΐ^ηϊΠεε 36 ευρεΛβ άίβββηιίΐ; βιΜίύϋαιιβ, ηίηϋ ηε ηυηε

ςιικίεπι άεΐίηαίδδε ΝηηΐϊηΙίιιοβ , ςιιοά ρΓΟ 1ί1χ;π8 εί υχοιϊ-

1)ΐΐ8 εί ρβΐπίε Ιίοει1&(& 1&ηΙ&8 8επιηιηβ8 βυβεερίββεηΐ. Ουο

ηΐ3§ΐ5 ρ&Γ 651, ϊηςυίΐ, (ε, ο δείρίο, βίη^ηΐ&η τίτίαΐβ Ιιοιηί-

ηεηι, ρικβτβ §εηεη ΓογΙϊ «Ιςηβ βίτβηαο, αίςυβ εχ (ηβΙίΐΗΚ

εοηάΐΐίοηίουι ε»8 ηοΐιίβ ρΓοροηεη;, ςυ3Β ευηι ηυπιβηΚβΙθ

πΐϊχϊηιβ εοηιιηείββ βίηΐ, ε( ς«38, ΓοΓΐυηα3 νίεεβ ηιοείο

εχρεΚί , ίεΓΓε ναΐεβηΐϋβ. ΕΙβηϊιη ηοη ]αηι 3τοί(ιΐ ηοβίή

εδί, βεά Ιυί, «Γοετη ηοβίταηι, 8ί ίειριβ ίηιρβΓεβ, άβάίΙϊοΐΜ

3εείρεΓ8 , 3ΐιΙ ρυεωηίειη βίηεΓε Ιοίβηι ρβΗτβ. δίο ΙοευΙο

ΑΤ3Γ0, δείρίο {μια βηΐβ άε 6ΐ3ΐυ υΓοίβ β εβρϋτίβ εβτϋοτ

ίβεΐαβ) ηίηίΐ αϋυά1 ΓεβροηάίΙ, ςηαηι οροΓίεΓε, ηί 8β υΓοεηι·

ςηε ευηι βΓΠΐίβ ΙτβάεΓεηΙ. Οηο τεβροηδο Νηιη&ηϋαιη ρβΓ-

ί3ΐο, ορρίιίαηί, δβΐίδ Ϊ3πι βαα βροπίε ϊγβ βεεεηβί (ηίςιιί ιηεΓβ

ηχΜτιιΙβ Γεαί, ηυΐΐίυβςυε ίηιρεπο ρ3Γ8Γε (ΙίάϊείδβεηΙ) Ιυηε

ηιαίίβ ατβεηϋουβ ηηΙΙο πΐ3£ί3 εχυΙεεΓβΙί βίςηε βΟεηβ,
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καν, ώς χαχών αγγέλου;, χα\ το σφέτερον ασφαλές Ισως

ίιωκημένους παρλ τω Σκιπίωνι.

ΧΟνί. Μετοι δ* ού πολύ, πάντων αύτους των έδε-

στών έπιλιπόντοιν, ου καρπον έχοντες, ού πρόβατον, ού

πόαν πρώτα μέν, ώσπερ τίνες έν πολέμιων άνάγχαις,

δέρματα έ'ψοντες έλιχμώντο. Έπιλιπόντων δ' αύτους

καί των δερμάτοιν, έσαρκοφάγουν έ'ψοντες τα ανθρώπεια ■

πρώτα μεν τα των αποθνησκόντων, κοπτόμενα έν μα-

γειρείοις· επί δ' έκείνοις, των νοσοΰντων κατεφρόνουν,

καί τους ασθενέστερους έβιάζοντο οί δυνατώτεροι. Κα

κών τε ούδέν αύτοΐς άπην, ήγριωμένοις μεν τας ψυχας

6πο τών τροφών, τεθηριωμένοις δέ τα σώματα ύπό λι

μοί καί λοιμού, και κόμης, καί χρόνου. Οδτο) δ'

έχοντες , αυτούς έπέτρεπον τω Σκιπίωνι. Ό δ' έκέλευεν

αύτους, της μέν ήμέρας έκείνης συνενεγχεϊν τά ό'πλα,

ένθα συνέταξε· της δ' ειπούσης προσελθεϊν ές έτερον χω

ρίον. Οί δ' υπερεβάλοντο την ήμέραν, δμολογήσαντες ,

ότι πολλοί της ελευθερίας έτι εχονται , και ΙΟέλουσιν αυ

τούς έξαγαγεΐν τοϋ βίου. Τήν ουν ήμέραν ίίτουν ές τοϋ

θανάτου τήν διάθεσιν.

ΧϋνΐΙ. Τοσόσδε έρως ελευθερίας καί άνδραγαθίας

^ν έν πόλει βαρβάρω τε χαΐ σμιχ£<ϊ. Ές γαρ όχτακισ-

χιλίους έπ' ειρήνης γενόμενοι , οία μέν καί ό'σα 'Ρω-

μαίους έδρασαν; οϊας δέ συνθήχας αύτοΐς έθεντο έπΐ ίση

καί δμοία, ούδέσι ταύτα συνθέσθαι 'Ρωμαίων υποστάν-

των; οίον δ' οντά τον τελευταΐον στρατηγον, £ξ μυριάσιν

αύτοΰς περικαθημενον, προύκαλέσαντο πολλάκις ές μά-

χην ; Ό δέ ην άρα τι στρατηγικώτερος αύτών, ές χείρας

ούκ Ιών θηρίοις, άλλα τω λιμώ σφας κατεργαζόμενός,

άμάχω κακώ· φ δή καΐ μόνω ληφθήναί τε δυνατόν ην

άρα Νομαντίνους, και ελήφθησαν μόνω. Έμοί μέν δή

ταϋτα περί Νομαντίνων εϊπεϊν έπήλθεν, ές τήν δλιγότητα

αύτών καΐ φερεπονίαν άφορώντι, καί έργα πολλά, και

χρόνον ίσον διεχαρτέρησαν. Οί δέ πρώτα μέν αΰτούς,

οί Βουλόμενοι, διεχρώντο, έτερος Ιτέρως. Οί λοιποί

δ' έξ^εσαν τρίτης ήμέρας ές το δεδομένον χο>ρίον, δυσό-

ρατοί τε καί άλλόχοτοι πάμπαν δφθήναι · οΐς τα μέν

σώματα ^ν ακάθαρτα, καί τριχών καί ονύχων κα\ £ύ-

που μεστά · δδώδεσαν δέ χαλεποιτατον, και έσθής αύτοϊς

έπέκειτο πιναρα καί ήδε, καί ούχ ήσσον δυσώδης.

Έφαίνοντο δέ τοις πολεμίοις, έλεεινοί μέν άπο τώνδε,

φοβεροί δ' άπ6 τών βλεμμάτων · ετι γαρ αύτους ένειόρων

έκ τε όργης καί λύπης καί πόνου καί συνειδοτος άλλη-

λοφαγίας.

ΧΟνίΙΙ. Έπιλεξάμενος δ' αύτών πεντήκοντα δ Σκι-

πίων ές θρίαμβον, τους λοιπούς άπέδοτο, και τήν πόλιν

κατέσκαψεν. Δύο μέν τάσδε πόλεις δυσμαχωτάτας

£λών στρατηγός 85ε 'Ρο)μαίο>ν ■ Καρχηδόνα μέν, αύτών

'Ρωμαίων ψηφισαμένων, δια μέγεθος πόλεως τε καί αρ

χής, καί εύκαιρίαν γης και θαλάσσης· Νομαντίαν δέ,

σμικράν τε καί όλιγάνθροιπον, ούπω τι 'Ρωμαίων περί

αύτης έγνωκότων, αύτος, είτε συμφέρειν 'Ρωμαίοις

ήγούμενος, είτε άκρος ών δργήν χαί φιλόνεικος ές τα

Αυηπιπι βΐ 1ρβ3ΐίοηί5 800109 , οβα πι&Ιοπιιβ ηυηείοβ , βΙ εαπι

δείρίοηε ΓοΠβ&βε άε ρπτ&Ιθ ΜίαΙβ ρββίβδ, ίηΐβτίβεβπιηΐ.

ΧΟνί. δεά ηοη πιιιΚο ροδί, είόίΐπίδ οπιηίηιΐδ άεπείεηΐί-

Ι»13, φΐιιπι Ϊ3ΐη ηοη ΓπιεΙυηι, ηοη ρβαιάβπι, ηοη ήειίιιιπι

3Πΐρ1ίιΐ8 ΙιαΙκΓβηΙ ΝιιηιβηΙίηί , ρηιηυηι (ιιΐ ία οεΐΐίείδ ηβοββ-

βίΐ3<ίΙ>ιΐ8 ηοηηιιηα,υβπι Γιβη δοΐβΐ) ρείΐεδ εοείαδ ηιαηιίεϋϊηΐ.

ϋείη ηίδ ηιιοφιβ (ΙεΠείεηΙίΙηΐδ , ιαπιϊόιο Ιιοιηίηυιτι ίηίΐίο

ςυίάειη ιΜπηεΙΟΓυηι , ηύηιιΐβΐίπι ίη ευϋηβ εοηείδίδ, τββοβ-

ηβηΙαΓ : βεα" ηιοχ εΐίαπι , δρκίίδ %£ΓοΙθΓυπι εαηιϊουβ, γο&ιι-

βΙίοΓββ ιίβΙΜΙίοΓίόυδ τίηι αΠβπβ εορρεπιηι. ϋεηίςυε ηαΐΐο

ηοη ηι»Ιί ^εηεΓε ρΓεηιεΙ>3η(υΓ ; αηίιηίβ νΐοΐα ίδίο οΓΓεπιΙίβ,

εοΓροηουβ Γαηιε, ρββίβ, ρϊΐίε , 8ΐ(υ ε( βςιιβΙοΓε ηοπ-Μίδ , αε

ΜΙιΐϊΓυηι βρεείειη ΓείεΓεηΙί>)υ8. ΑΙςυε Ιιυηε ίη βίΛίαω

Γε(1»εΙϊ , δείρίοηί 8ε$ε ρεππίβεπιηΐ. Α ςυο ιι!>ϊ εο ίρδο ιΐίε

βπηα οηιηία ίη εβΓίιιηι ςηεπιϋαηι Ιοειιηι εοηΓεπε, ροκΙβΓΟ

ΗπΙεηι ίη βΐίαιη Ιοευηι εοηνεηίΓβ, ]υβ8ί βυηΐ; ρΓ0Γ0§3πιαΙ

(Ιίεηα, ρΓοΓεβδί, ηιηΐΐοβ βάΐιαε 8888, ςηϊ ΙίοεΓϋϋβ ^εβίο'εΓΪο

ηιοΓίεηι 8ίΜ οοηδοίβοβΓε τβΐίηΐ. ΟααρΓορΙεΓ ϊΙΙυηι ιΐϊεηι

ρεϋεΓυηΙ, ςυο ϊ 111 δυο μΜΙιϊο πιοΓεΓεηΙιιτ.

ΧΟνίΙ. Ταηΐιΐδ ηπιογ 1ίί)ειΐ3ΐί8 άο νίτΐϋΐίβ ΓυίΙ ίη υΛβ

Ι)3Γ03Γ3 εΐ εχί^ϋβ. Ναηι ςυυιη αη(β οβίΐί ίηίΐίυηι ηοη ρΐυ-

Γ88 εδδεηΐ οε(ο ηιίΐίίοηδ απηϊίοπιαι , ςιιαηΐίδ &<ερε ε1;κϋΙ)υ8

Κοιιιαηοδ ΝυηΐΐηΙίηί &Οβεβπιη(? ςυοϋεδ ιβφΐίι εοηάίΐίοηϊ-

1)ΐΐ3 ί(ΐ·ιίεη ρβρί^εηιηΐ, ςιιαίία ευπι ηυΐΐίδ αΐίίδ ραείδεί Κο-

ηιβηί βυβίίηαετυηΐ ? ςυβίεηι νβπ) εχίΓεηιαιη ίιηρεΓ3(0Γ6ΐη ,

Ββχβ^ΪΊΐα ίιοιηίηιιιη ηιίΙΙί1)υδ δεδε οοδίιίεηΐεπι , Μβρίοβ Άά

εοΓίίΐηεη ρΓονοε&ΓυηΙΡ δβά ίΐΐε ηίιηίΓυιη δε Γεί ηιίΐίίβπί

βϋςυ&ηΐο Ιιίβ ρεΓίΙίοΓειη οδΙβηάΊΙ; ατιί ειιιτι 1>ε11υί3 ηυιηυβ

εοηδ8Γ8Γε ηοΐυεπί , δβά ίηεχριι^ηαοϋί ηΐϊΐο , Γαηιε , βοβ εοη·

ΓεοεπΙ : ςαο δυΐο «Ι νίηεί ροίειαηΐ, δίο νίεΐί 1»η<3βη) [τα-

εΐίςιιε δυηΐ. Αε πιϋιί ςιιίο'εηι Ιιαχ; <1β ΝυηΐϋηΙίηίδ οοηιπιβ-

ΙΠ0Γ3Γ6 νίδυπι ε8(, εο§ί(3ηΙί, ίη (3ΐιΐ3 ηιίΐίίυιη ρϋπείΐϋΐε,

Ιαιη ίΐίιιΐυι ηαηι οοδίιΐίοηειη εοιΐδΙ;ιιιΙεΓ ρεΓρεδδί , φχ&ιη ρπ»

εΙαΓϊ Γ3είιΐ0Γ3 ε(1ί(1εΓΐηΙ. Ραεΐ3 ί^ίΐυτ ιίειίίΐίυηε, ϋίνεΓβο

ηιοΓίίδ §εηεΓβ ρΓουί ευίιριβ ΙϋηΙαηι εδ(, ρηυδ δεδε ηιιιΙΙί

ρεΓεηιεΓε. Ιΐεΐίςυί ΙοιΊίο άίε ίη εαιηρυαι , ςυο ίυδδί ειαηΐ,

εοηνεηεΓυηΙ; (βίπιηι ϊβΙαιιΙίΐΗΐι αε ηιοηδίΓοδαηι ρΐαηε

δρεείαευΐιιπι : εοΓροΓ3 8ΐ]ΐιαΙίιΐ3 , εβρίΐΐίδ , υη^ηίϋυδ, ίΙΙιηίε

Ιιοπίιία, ίεβιΐβο,υε οίεηΐία; είτεαιη]εε(8 νεδίίδ ηοη ηιίηυδ

&οπ1ί(1β , ηεε ηιίηυδ ΙοΙπιιη οιΙογοιτι βρϊταηδ. Ουο ίη ίΐ&ϋι

νβΐ Ιιοδϋδϋδ ίρδίδ ηιίδβΓΒϋίΙβδ νίιΙβοβηΙϋΓ^ δε<3 δίιτιυΐ Ιιοπο-

Γεπη ίοΐυβηΐίΐιιιβ ίηευΐίεοαΐ εοππικίεηι βδρεοΐυδ. Ν'ηιη Ίτά.

άοΙοΓε, 1ηΙχ)γιΙ)ιι8 , εΐ εοηδείεηΐίη ιηιιΐιιί εβΓηίυιη Ιιιιιηαη»-

πηη εδίΐϋ, (ηιοββ εΐίαιη ηιιηε ϋΐίδ βηηΐ εΐ αΓόβηΙεβ οευΐί.

ΧΟΛΊΙΙ. Οιιίηςυα^ίηΐΛ ΙαηΙιιπι ΐΓΐηπιρΙιο ΓεβετνιΟδ ,

Γείίο,ιιοβ δείρίο δυό οογοπ3 νεηιΐίάιΐ : ιηπεπι βοΐο ίκςυανίΐ.

δίε Κοαηηιΐδ Ιιίε ίιηρεταΙοΓ άυΐδ ροΐεηΐίδδίηιαδ αιΐιεδ βνβτ-

ΙίΙ; 03Γΐ1ΐ3§ίηεηι ςυίιίβηι εχ δεηαΐυδεοηδυΐΐο , οό υΓΟίδ ίιη-

ρεηίςυε ιιιαςηΗικΙίηβηι , 3ε Ιοεί ουηι Ιειτα (υηι ηΊ3π ορροΓ-

ΙιιιιίΐΕίειη : ΝιιιιιαηΙί.ιιη αυΐεηι, βχί§υαπι ηεε αιΐηιοιίυηι

ΓιεηιιεηΙίΐΙϊΐη ίηοοίϊδ, ηαηοι ηίηίΐάυπι άε 83 εχϋείηιίεηιία

ροραΐαδ δείνίδβεΐ; δίνε Ίά ε ΓβρηηΙίοΑεδδβεΓβάίο'εΐ'ίΙ δείρίο,

δίνε ίτ& εΐ εοηΐεηΐίοηβ ρΓβεεβρβ ίη ε&ρίοβ δχνίεπί, δίνε , α!
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λαμβανόμενα, είθ', ώς ίνιοι νομίζουσι, τήν δόξαν ήγού-

αενος διώνυμον επί τοις μεγάλοις γίγνεσθαι κακοϊς.

Ιίαλοΰσι γοϋν αύτδν οί 'Ριομαϊοι μέχρι νυν, άπδ των

βυμφορών, 4ς Ιπέθηχε ταϊς πόλεσιν, Άφρικανόν τε καΐ

Νομαντϊνον. Τότε δέ τήν γήν την Νομαντίνων τοις

έγγΰς οϊχοϋσι διελών, χαΐ ταϊς άλλαις πόλεσι νρηματί-

ββς, χα\, ε? τι ην ΰποπτον, έπιπλήξας τε καΐ ζημιώσας

νρημασιν, άπέπλευσεν έπ' οίκου.

ΧΟΧ. 'Ριομαϊοι δέ, ώς έθος, ές τα προσειλημμένα

της Ιβηρίας Ιπεμψαν άπδ της βουλής άνδρας δεχα, τους

χαταστησομένους αύτα εις είρήνην, ίσα Σχιπίων τε

έλαβε, κα\ Βρούτος προ τοϋ Σκιπκονος υπηγάγετο ή

ένειρωσατο. Χρόνω δ' δστερον, αποστάσεων άλλων έν

Ιβηρία γενομένων, Καλπούρνιος Πείσων στρατηγός

ήρέΟη. Κα\ αυτόν διεδέξατο μεν Σεροΰϊος Γάλβας.

Κίμβρων δ' έπιστρατευόντων τη Ιταλία, χαι Σικελίας

πολεμουμενης τον δεύτερον δουλιχον πόλεμον, στρατιαν

μεν ές Ίβηρίαν ούχ επεμπον, Οπ' ασχολίας - πρε'σβεις

δε άπέστελλον, οί τον πόλεμον έμελλον, ίίπη δΰναιντο,

χαταΟησεσθαι. Κίμβρων δέ έςελαθέντων, Τίτος Δεί-

διος έπελΟών, Άρουαχων μεν έχτεινεν ές δισμυρίους·

Τερμησον δέ, μεγάλην πόλιν, άε\ δυσπειθή 'Ρωμαίοις

γενομενην, έζ έρυμνοϋ χατηγαγεν ες το πεδίον, χαι έκε-

λευσεν οίχεΐν ατείχιστους. Κολένδαν δέ προσχαΟίσας,

ένάτω μηνΐ παρέλαβεν, έγχειρίσασαν έαυτην καΐ τους

Κολενδέας ίπαντας μετα παίδων χαι γυναικών άπέδοτο.

Ο. Πο'λιν δ' έτέραν, της Κολε'νδης πλησίον, ωχουν

μιγάδες Κελτιβήρων, ους Μάρχος Μάριος, συμμανη-

σαντας αΰτω χατα Λυσιτανών, της βουλής έπιτρεπού-

σης, ωχίκει προ πέντε ένιαυτών. Έλήστευον δ' ές

άπορίας ούτοι- καΐ κρίνας αυτούς δ Δείδιος άνελεϊν, συν

δεμένων αύτώ τών δε'κα πρέσβεων έτι παρόντων, έφη

τοις έπιφανέσιν αυτών, ΙΟέλειν την Κολενδέων νιόραν

αύτοϊς προσορίσαι πενομένοις. Άσπαζομένους δέ δρών,

έκέλευε, τω δήμω ταΰτα μετενεγκόντας , ήκειν μετα

γυναικών καΐ παίδων, τήνχώραν μεριουμένους. Έπει

δ' άφίκοντο, προσέταξε τους στρατιώτας εκ τοϋ νάρακος

ΙςελΟεΤν, και τους ένεδρευομε'νους είσω παρελΟεϊν, ώς

άπογραψόμενος αυτών ένδον τδ πλήθος- έν με'ρει μέν,

ανδρών έν μέρει δέ, παίδιον χαΐ γυναικών ΐνα έπι-

γνοίη , πόσην χοίραν αύτοΐς δέοι διελεϊν. 'ίίς δέ παρήλ-

βον ές τήν τάφρον και τδ χαράκωμα, περιστησας αϋτοϊς

τον στρατδν δ Δείδιος , έκτεινε πάντας. ΚαΙ έπϊ τοΐσδε

Δείδιος μέν χαι έθριάμβευσεν. Πάλιν δέ τών Κελτι-

βήρων άποστάντων, Φλάχχος έπιπεμφΟεις έκτεινε

δισμυρίους. Έν δέ Βελγήδη πόλει δ μέν δήμος ές

άπόστασιν δρμών, την βουλήν δκνοϋσαν ένέπρησεν αύτώ

βο-υλευτηρίω- δ δέ Φλάκκος έπελΟών, έκτεινε τοΰς αι

τίους.

ΟΙ. Τοσάδε μέν ευρον άξια λόγου , 'Ρωμαίοις ές τότε

προς "Ιβηρας αυτούς γενόμενα. Χρόνω δ' ύστερον,

στασιαζόντων έν 'Ρώμη Σΰλλα τε και Κίννα, και ές

εμφυλίους πολέμους και στρατόπεδα κατά τής πατρίδος

διηρημε'νων, Κόϊντος Σερτιόριος, έκ τής Κίννα στάσεως

»1η 3ΓΐιίΐΓ&η(αΓ, ΠΙιιβίΓβπι κ1·.ιίΛη> εχ πΐϊριΐδ Ι11β(ίβ <ά\λπ\ι-

Ι.ΊΐίΙ>ιΐΝ ρβΐϋΐϊ ρυΐανβπΐ. ΟεΛε αά Ιιυηο υεα,υε ϋίεπι Κοπιβιπ

Α Γι ϊ< ,ιιιιιπι ε( ΝυηιβηΙίηυπι 3ρρεΙΐ3η( δείρίοηεηι, εχ εαΐΐπιί-

Ι3ΐί1ιιΐ8 , ςυί1)ΐΐ3 ΐΐΐαβ ιιιΙ«·« βΠβοίΙ. ΝυηιαηΙίιιο 3§γο ίηΙεΓ

νίείιιο» (1ίνί$ο, ςυυπι Γβΐίφΐίβ (:ίνίΐ3ΐίυιΐ5 ]υβ ιϋχίΜβΙ, ;πιΙ

εηηιπι Ιε^αΙοβ βυιΐίνίββεΐ, <·(, ςυχ βυβρεείίκ ςυικίίΐιιιιηοιίο

εΓ&ηΙ , »·»ν αυΐ ίηετεραίββεΐ βα( ρεοοαία ιηα1ο(35&ε( , ιίοιηυπι

δείρίο ηανί^ανίΐ.

ΧΟΙΧ. Κοπιαπί , άβ ηοΓε, 3(1 εο3 Ηίϋρβηίαΐ ροριιΙοΒ, (]υοβ

τεεεηδ δοίρϊο , β( βυΐεβ ΒΓαΙιιβ, τεί ίη ιΐεοϋΐίοαεπι 3ο«βρ6-

Γ30( , νεί νί > π 1 κ ·ρ ■ ι ;ι ιι 1 , 1 1 ι.ί ο 1 1 $ειΐ3ΐ0Γε$ , ςυί π Ί η ι ■< ευη&1ί-

Ιιι.'ΐιΊίι εΙ |ΚΜ'ίΙ»';ιιι·Ιί> ν ,κ η ι < ιι I , ιηϊβεΓυηι. ΡοβΙεΓΪβ νετο

ΙεπιροιϊΙιυβ, ελΟΓίίβ βΐϋβ ίη Ηίβραιιία Ιιείΐυηιηι ιηοΐίΐιιιβ,

ϋβΙριίΓηίιΐί Ρί5θ ιίιιιι ϊπιρεηο πιίββυβ ββΐ : ειιϊ 8ΐιεεε33ί(

8εΓνίυ3 (ίαΙΙκι. ϋείηάβ νεπ> φΐιιπι Ιιαίϊα ΟίηηΙ)πΈο , ΚίείΙία

μίλ ϊΐι 1>ε1Ιο ϊΙεΓυπι, ριεπιβΓβΙυΓ , Κοιιιβηί, Ιοί ΙιιΊΙι» ιΐι-,ΐια-

οΐί, ηαΙίΜ ία Ηί$ρ3ηί3ηι εορί38 ιιπμίί', μίΙ ΐαιιΐιπη Ιε{;3ΐ03,

ςυί 1μ·ΙΙ» , φιοΆά ε]υ$ ΓιβΓΪ ρο(εΓ3ΐ , υοίηυε 8εθ3ΓεηΙ. ( 'ίιιι-

1)ΐ ί> βιιίεηι ;ιΙι ΙΙαΙϊβ Γε]ετ(ί8, Τ. ϋΜίυβ, ίη Ηί8ρ3ηί3ηι

ηιίββϋδ, ΑΓενβεοΓυηι νίμίηΐί ο.ϊγοϊΙργ ιηίΙ1Ϊ3 (Ιείενίΐ; ΤεΓ-

ιηεβυπιηυβ ορρίϋιιιη βηιρίυηι , Κοπ)3ηί3 βεπιρεΓ ίηΓκΙυηι ,

εχ Ιοεο Ιυ(ο ίη ρΐ3ηί1ίβπι (Τ3η8[ιι1ί(, ]ιι^^ί> ορρίϋβηίβ βίηβ

ηιυηίιηεηΙΪ3 1ΐ3ΐ)ί(3Γβ. ΰείηιΐβ Οοίβηιΐβιη ιιγΙκίιι οΙ)8ει1ίΙ,

β3ςαε ηοηο άβιηυηι πιεοβε 3<1 (Ιβιΐίΐίοηεηι εοηιρυΙ$3, εί-

νε8 οιηηεδ ευηι Ιίύίΐίϊ εΐ αχοηΙ>υ$ νεηιΐίιΐίΐ.

Ο. Ρογγο ηοη ρΓοευΙ Οοΐεηιΐβ εοηνεηβε ΟεΙΙίοβΓΟΓαηι Ιια-

οίΐ3ΐ)3ηΙ, αιιοβ Μ. ΜϋΓϊιΐ8 ηιιίηςυβ 3ηΙε βηηίβ, ςυοϋ εοιυιη

ορεΓ3 εοηΐΓ3 1,αβίίβηοβ ιι-ικ εΓ3ΐ , 3ρρΓοΙ>3η(ε 8εη3(α , άβΐίβ

ίΐΐίο 3ει1ίΙ)ϋδ εοΙ1οε3\εΓ3ΐ. Ηοβ οο ίηορί3ΐη ΐΒίτουίιιϋβ νί-

νεηΐεβ ηυαηι Οίιΐίιιβ, 388εη(ίεη(ίίιιΐ8 (Ιεεεηι Ιε^αΐίβ, ηυί

3(11ιικ· ίκΚταιιΙ , 8ΐ3ΐυί88β( (οΙΙεΓε, ηουίΙί1)η3 εοΓυη Οεηιιη-

είβΐ, νείΐε 8ε ϋϋβ,υΙ ροίε ίηορί1>ιΐ8, 3§Γυηι Οοΐεηιίεηδίυηι

3ΐΐΓί1>ιιεΓβ. Ριιλιιι Γοηίΐίΐίοηεπι ιιηί ευρίιΐε 3(1ηιί11εη(ε8

νί(1ε(, ]π!τ! , π ι , τε 3(1 ρορηΐ3Γ63 8υο3 Γεΐ3ΐ3, οηιηε3 3(1 80

αιιιι ΙιΙηίϊν 3ε υχοηϋηβ »ά 3§Γυιη 3εείρίεη(1υιη εοηνεηίαηΐ.

υΜ νεηεΓυηΙ, ρΓίΜ-ίρίΙ αιί1ίΙϋ)υβ , ηΐ εχΐΓ» νβΐΐυηι ε^ιε·

άΪ3ηΙιΐΓ : 1ιθ3 βυΐεπι, ςιιίΙ>υ8 ίηδίϋία; ραιαίιαιιΐυτ, νβΙΙαηι

ϊηΙτοΪΓβ ]υΙ>βΙ : νεΙΙε εηίιη &ε ίΐ» ηιιηιεηιηι εοΓυιη Γεεεη$6Γβ

(εΐ ιριίιΐι'ΐιι 3ερ3ΐ'3ΐίπι τίΓΟί'υηι, 8ερ3Γ3ΐίηι πιυϋεΓυηι ε(

ρυεΓοηιηι), υΐ ίηΙεΙΙί§3ΐ, ηυ3η1υη> ϊΐΐϊβ 8ίΙ (Ιίνκίεηΰιιηι.

Οηιηεβ ναΐΐιιηη Γυ883ΐηςυε (ΓβΟ<8ΓβΜΟ* > ΗπίιιιιΓιιμ. πιίΐίΐε,

I γπγϊι Ι.ι\ ίι . λ<· (1ε Ιιυ]υ8ηΐ0(]ί τείχιβ ^εβίίβ (πυηιρίιυηι εϋαηι

οΜίηυίΙ ϋϊιϋυβ. ΙΙεηιιη Γε)>ε1ΐ3η(ε8 Οε1(ί1>εΓθ8 ΓΙαεευβ,

3(1νεΐ'8υ3 εο3 ιηίδβιιβ, ε<ε3ί$ νί^ίηϋ ηιίΐΐίουβ ΓερΓε38ίΙ. Ιη

ΒεΙ§ί(]3 τεΓο ηι οε ρορυΐυβ, 3(1 (ΙεΓεεΙίυηειη 5ρεεΐ303 , 36Π3-

Ιιιηι, (3Γ(ΐ3ηΙεπι εΐ Γεειΐ83η1εηι , ευηι ίρ83 ευπ3 ΓΓεηιανίΙ.

Ου]υ8 ΓαείηοΓίβ 3ηεΙθΓε8 1 1 1. · .ι- , ατ1>ϊ 8ΐιρβΓνεηίειΐ3 , 8υρ-

ρΐίείο αΓΓί'οϊι.

ΟΙ. Ηχε μιιιι , .μι;·· 3(1 Μ 1εηιριΐ8 ηιεπιθΓ3ΐ)ί1ίθΓ3 3 Κοηΐ3·

ηίδ 3(1νεΓβη8 ίρ808 Ηί8ρ3ηο8 βε.8(3 ίητεηί. Ρθ3ΐ βηΐεηι 3ΐί-

ςιιβηΐο , (μιυηι Κοηιχ ίηΙβΓ 8ε 8ν1ΐ3 0ίηη3(|υε «ίϊδδίιΙοΓβηΙ ,

εΐ ηε11Ϊ3 οϊ νίϋ1>ιιβ εχεΓείΙί!>υ8ςυε οΊνίδίβ ρ3(Γΐ3Π) ΙβεεΓβΓβηΙ ;

^. δεΓΐοηυ8, 3 Ώηηχ Γ3εϋοαε ρι,νίοΓ 11ί->ρ»ηία> είβεΐυδ,
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αίρεθείς της Ιβηρίας αρχειν, Ίβηρίαν τβ αύτήν επανέ*-

στησε 'Ρυψαίοις· χα\ πολΰν στρατδν άγείρας, χαΐ βου-

λήν των Ιδίων φίλων ές μίμημα της συγκλήτου χατα-

λέξας, ήλαυνεν ίς 'Ρώμην Ιπϊ τόλμης καΐ φρονήματος

λαμπροί;, χαι τάλλα ών ες θρασύτητα περιώνυμος.

"Οστε την βουλήν δείσασαν, έλέσθαι τους παρα σφίσιν

ΙτΑ μεγίστης τότε δόξης στρατηγούς, Καιχίλιόν τε Μέ-

τελλον μετά πολλού στρατού, χαϊ Γναΐον Πομπηϊον έπ'

Ιχείνω μεθ' έτερου στρατού· ίνα τον πόλεμον, οπη δυ-

ναιντο, έζοιδοΐεν ίχ. της "Ιταλίας έν διχοστασία τότε

μάλιστα ούσης. Άλλα Σερτώριον μεν των στασιωτών

τις αύτοϋ Περπερνας άνελών, £αυτί>ν έπι Σερτωρίω

στρατηγον της αποστάσεως άπέφηνε. Περπέρναν δ'

Ιχτεινε μάχη Πομπήιος· καΐ δ πόλεμος 8$ε, θορυβησας

δή τω φόβω μάλιστα 'Ρωμαίους, διελύθη. Το 8έ

ακριβές αύτοϋ δηλώσει τα περι Σύλλαν Εμφύλια.

αϊ. Μετα δϊ τον Σύλλα θάνατον, Γάϊος Καίσαρ,

αίρεθεις Ιβηρίας στρατηγεϊν, άστε χαι πολεμεΤν οϊς

δεησειεν, ίσα των Ίβηρων έσαλεύετο, η 'Ρωμαίοις έτι

ίλιπεν, πολεμώ συνηνάγχασεν πάντα υπαχούειν. Κάί

τινα, αύθις άφιστάμενα, Όχταούϊος Καίσαρ, δ του

Γαίου παις, δ Σεβαστός έπίχλην, έχειρώσατο. Κα! έξ

έχείνου μοι δοχοϋσι 'Ρωμαϊοι την Ίβηρίαν (ήν δή νυν

Ίσπανίαν χαλοΰσιν) ίς τρία διαιρεΐν χαΐ στρατηγούς

ίπιπεμ^17) Ετησίους μέν ε'ς τα δύο ή βουλή , τον δέ τρί

τον βασιλείις έφ' όσον δοκιμάσειεν.

ρΓονΙηείϊπι Ιρδβπι (χίτετβαί ΒοπΗηοβ εοηοΙΙβνΙΙ ; εοηΟιίοφίε

ΐηβοηΐί οχοιτίΐυ, εΐ αιηίεοηιηι εοηββδδΐι &ά βχεηιρίυπι Κο-

πΐϊηί 5εη3ΐιΐδ άββετίρίο, πια^η» βάηείαβί Μΐίηιί», ίρββ αϋο-

αυίαυά^εία ΐηβϊβπϊβ , αάνεΓδυδ υΗ>επ) εοιιίεηάεΐκιΐ. (}ιΐ3 η

ΙβτηΙί ΡβΙτββ , ρηββΙιηϋΜίιηοι βϊ βαο οπϋηε εΐ είαι-ίδ&ίιηοδ

άαεεβ , Οοοοίΐίυηι Μείεΐίαιη ευιη τβΙΗϊβ εορίίβ , εΐ ηκη (Χ

Ροπιρείαιη ευπι ιϋο βιβκϋα, εηιίβεπιηΐ, υΙ&1> 1(81», ββΐΐίδ

ίηίεβίίηίβ Ιιιηε ιηβχίπιε 1β1χ>ΓίηΙβ, ίΙΙυά ββΙΙυηι ρπ> νϊΓϊϋαβ

άερείίει-εηΐ. 8β4 δετΙοΗαιη Ρετρεηη» , εΐπιπκίεηι ρβιϋυιη,

ίηΙθΓίοοίΙ , βεσαβ ίη β)οι Ιοοαηι ΓαεΙίοηίδ άαοβιη ρΓβεΙχιίΐ.

Ιρβο ιηίβηι Ρετρβηηβ * Ροιηρείο &άε νίοΐο οεαβοςυβ , Μ

Ιαπι ίδΐυά , ατιοο" Κοπίϊηοδ πιαχίηιο (επΌΓε ρεκυΙεΓαΙ , ιχ·-

βΐίηείυπι εβί. 8βά (1β Ιιοο Μοοηϋιιι Ια Ββΐϋ Οϊνϊΐϊβ 5>α&ηί

εοβΓΓϊΙίοηβ άίεβίυτ.

ΟΠ. Ροδί οΜΙηηΊ 8ν1Ι«β, Ο. 03?83Γ, ρτ&Ιοτ ίη Ηίδραηίίηι

πΐΒβυβ ευπι ΓϊειιΙΙαΙε 1>β1]ιιπι ίηΓεΓεηάί ο,ιιί&ιΐδ υΐϋε εβδε

εεηδβτεί, •ριίό'ςυίά' ίη Ηίβριηί* ηυΐίοβΐ, »ηΙ ηοηάυηι Κο·

, ιηαηίβ ρΐΓε)>3(, ϋ νί ε( ιπηΙ· 3(1 οοεεςυίηιη οοπιρυΙΪΙ.

| ϋείηάβ ΟεΙανίυβ ΟκββΓ, Οβϋ βϋΗ8, εοβηοηιβηΐο Λυ^υβΙοβ,

ρορυΙοβ ςυοδϋβηι όεηυο Γε1)β1ΐ3ηΙεδ ρεπίοηοαίΐ. ΕΙ εχ βο

I ΙβηιροΓε ιηίΐιί νίιΙβηΙιΐΓ Κοπιαηί 11>εηαιη , ηα&ηι ηοηε Ηίδρ3·

| ηί&πι τοηηΐ, ίη Ιτμ ρ&τΙβ> άΐτΐάετβ , ε( ηΐ3§ί$ΐΓ3ΐυ8 ίο

8ίη@υΐ3β ΒαίΙΙβΓ© : ςυοπιηι ιΐυοβ , εοδ^υε ιηηυοδ , δεηβΐυβ ;

Ιβιϋυιη Ιηρβηίατ ργο Βΐΐηΐηία βαο, ίη Ιεηρυι ΙικΙβΛηΚηπι,

ηιί(Ιεθ3(.



ΑΠΠΙΑΝΟΥ ΑΡΡΙΑΝΙ

ΑΛΕΪΑΝΛΡΕϋΣ

ΡΩΜΑΪΚΩΝ

ΒΙΒΛΟΥ Ζ',

ΑΝΝΙΒ ΑΙΚΗ.

Όσα δέ Αννίβας δ Καρχηδόνιος, έξ Ιβηρίας ές Ιτα-

λίαν έσβαλών, ίκκαίδεκα ετεσιν, οΐς επέμεινε πολέμων,

έδρασε τε καΐ έπαθεν ίιπο "Ρωμαίων, έως αύτδν Καρ

χηδόνιοι τε, κινδυνεύοντες περι τη πόλει, ΙπΙ τα σφέτερα

μετεπέμψαντο, χαΐ 'Ροιμαΐοι της Ιταλίας έξήλασαν,

{{δε ή γραφή δηλοΐ. "Ητις δέ τω Αννίβα γέγονε της

ίσβολής αιτία τε αληθής, χα\ πρόφασις ές το φανερδν,

ακριβέστατα μέν έν τη Ιβηρική συγγραφή δεδήλωται·

συγγράψω δέ χαΐ νυν, #σον εϊς άνάμνησιν.

II. 'Αμίλχαρ, (Γ) Βάρκας έπίκλησις ?[ν, Άννίβου

τοΰδε πατήρ, έστρατήγει Καρχηδονίων εν Σικελία, δτε

Υωμαΐοι και Καρχηδόνιοι περί αύτής άλληλοις έπολέ-

μουν. Δόξας δέ πραξαι κακώς, δπδ των έχθρων έδιώ-

κετο· καΐ δεδώς, έπραξεν ές τους Νομάδας αίρεθήναι

στρατηγός, προ των ευθυνών. Γενόμενος δέ χρήσιμος

έν τώδε, κα\ τήν στρατιαν θεραπεύσας άρπαγαϊς καΐ

δωρεαΐς, ή*γαγεν, άνευ του κοινού Καρχηδονίων, έπΐ

Γάδειρα, και έπερασε τον πορθμδν ές Ίβηρίαν. "Οθεν

λάφυρα πολλά διέπεμπεν ές Καρχηδόνα· θεραπεύων το

πλήθος, εΐ δΰναιτο, μή χαλεπαίνειν αϋτώ της στρατη-

γίας της έν Σικελία. Χιόραν δ' αύτοΰ κατακτωμένου

πολλήν, κλέος τε μέγα ήν, καΐ Καρνηδονίοις επιθυμία

πάσης Ιβηρίας, ώς εύμαροΰς έργου. Ζακανθαϊοι δέ,

χαΐ 5σοι άλλοι "Ελληνες έν Ιβηρία καταφεύγουσιν έπι

"Ρωμαίους. ΚαΙ γίγνεται Καρχηδονίοις ίρος Ιβηρίας,

μή διαβαίνειν τον "Ιβηρα ποταμόν · καΐ τόδε ταϊς 'Ρω-

μαίων κα\ Καρχηδονίων σπονδαϊς ένεγράφη. Έπΐ δέ

τούτω, Βάρκας μεν τήν δπδ Καρχηδονίοις Ίβηρίαν

καθιστάμενος , έν τινι μάχη πεσών αποθνήσκει , και

στρατηγός Άσδρούβας έπ' αυτώ γίγνεται, δς έκήδευε

τω Βάρκα. ΚαΙ τόνδε μέν κτείνει θεράπων έν κυνη-

γεσίοις, οδ τον δεσπότην άνηρήκει.

III. Τρίτος δέ έπ\ τοΐσδε στρατηγός Ιβήρων ίιπο

της στρατιάς άποδείκνυται, φιλοπόλεμος κα\ συνετός

είναι δοκών, Αννίβας δδε · Βάρκα μέν υίος ών, 'Ασδρού-

βου δέ της γυναικός αδελφός· νέος δέ κομιδή, καΐ, ώς

μειράκιον έτι , τώ πατρι και τώ κηδεστη συνών. ΚαΙ

δ δήμος δ Καρχηδονίων αυτώ τήν στρατηγίαν έπεψή-

φισεν. Ουτω μέν Αννίβας, περ\ οδ τάδε συγγράφω,

γίγνεται στρατηγός Καρχηδονίων έπΐ "Ιβηρσι. Των δ'

έχθρών τών Βάρκα τε και Άσδροόβου τους φίλους τους

εκείνων διωκόντων, και Άννίβου τοϋδε χαταφρονούντων

ΑΙΕΧΑΝϋΚΙΝΙ

ΚΟΜΑΝΑΚϋΜ ΗΙδΤΟΚΙΑΚυΜ

ΕΙΒΕΚ δΕΡΤΙΜυδ,

ΌΕ ΒΕΙΧΟ ΑΝΝΙΒΑΧΙΟΟ.

Οιι» νετο Αηηϋηΐ 03ΐΊΐΐ3§ίηϊεη8Ϊ8', Ιηάαεΰβ εχ ΗίβρβηΙα

ίη Κ&1Ϊ3ΙΠ οορϋ9, ΙοΙοβ δεχώβείιη αηηοβ, ςυίυιΐί ίη 1>«11ο

ρβΓΠκιηβϋ, βΐ ίηίαΐβήΐ <ΐ3ηιιΐ3, βΐ νίάββϊαι 3 Κοπιβοίβ βοεβ-

ρβιίΐ, άοηεο 3 οίνιΙ)υ8 βυίβ, υΐ ρβπείίΐαηΐί ραίι-ίκ ορβηι ΓβΓ.

Γβί , άοπιυηι ΓβνοωΙυβ, εΐ 3 Κοπιαηίδ ΙΙαΙϊα εχρυΐδυβ εβ(,

Ιιίοοε Ι,ιοβΓ άβοΐβται. ΟκΙβηιιη , φίκοβαι ίη ΙΙαΙίηηι ίιταηι-

ρεηάί νεΓ3 λυηίο&ΐί ο&υη ΓιιεπΙ, φιαπινβ πΐΓβυβ άΜάπι

ρΓΌρβΙβη] ρΓχΙεχιιεήΙ , εΐβί ίη Ηίδρβηίεα ΗίδΙοι-ία 8<χυι-3·

Ιίδδίιηε άεεΐ3Γ3ΐυπι 881, ηοη Ιαπιεη &ο ηοε Ιοεο βΐΐβοοιη

(αβτίΐ, ΓεΓηο3η<1% ηιεηιοπχ £Γ3ΐί3, ρααοϊβ ΓερεΙβι-ο.

II. λιηίΙΟΓ, εοςηοηιεηΐο Βακβ, ΑηηΐοβΗβ ηη]αε ρ»1βτ,

εο !)ε11ο, ςυοΛ ίηΙεΓ 8β Κοπίϊηί εΐ 03ΐΊη3{μη1βη8β8 ίη 8ίεί·

1Ϊ3, ίρβίαβ ηυ]ηβ ίαβυΐη ομιββ ^ββββπιηΐ, άβιΐη^ηίεηβίαιη

εορϋβ ρΓ83ΓηεΓ3( : ε( ςυυηι οΙ> τεηι ωαίε ξεβίβηι αΙ> ίηίιηϊαβ

3εευ83Γε(ιΐΓ, τβιϊΐυβ βχίίαπι ε&υβεβ, ρβΗετ.Κ, υΙ Μίτβηα·

Νυπιίϋα9, ρΓίυϊςυωη 6υρεΓίθΓΪ8 ϊαιρβΓϋ Γ3ΐϊοηε$ τεάιΙΜίβ-

βεί , ίηιρβΓΗίοΓ ΟΓεβΓεΙυΓ. Οηο 1)βΙ1ο ρο$1ςύ3πι υΐίϋδ ΓυεηΙ

ε]υ» ορβη Γβϊραοΐίοχ, &ο βοαϊβ ηρίηίβςαε εχβκϊίαιη βΙΜ

οοοείΙίλπΚ Β3γο, βυπκΐβπι βχβκίΐυηι, ίη]οβ8α ηαΜβα ρο-

ραϋ ΟατΙηι^ίαίβηώ, Οα<1β8, βΐ Ιαάβ, ιη]βε1α (τϊϋο, ίη Ηί·

βραηίαπι ΙπκΙηχϊΙ. ϋηϋβ ηίββίίβηάίβ ρΙαΗηϊβ Ο&τΙη&^ίηεαι

ε ρηΒάα ηιαηβπουβ ρορυΙοπι άεπιεΓεΓΪ 8(ιιάβο*1, 81 ΓοΓίβ

ίηΓεηβυηι βί1)ί ο1> Γ83 ίη δϊοϊΐϊα παίηαβ ρΓοβρβΓε ςβ$ΐ35 ρΐ303Γβ

ρο88εΙ. Τβικίίπι βιιοαεΙίί βΐίηυοΐ Γββίοηίοα», εΐ ίηςεηΐί

§Ιοπ3 ρ3Γ(3 , 03Γ(ηα@ίηίεη9ε8 ε1ί3ηι ίη εαρίάί(3(ειη ΙοΙίυβ

Ηί8ρ3ηϊ33 ροΐίυηόΐα; (ςιιού Ιιβυά (ΙίΠίείΙε εΟεεΙυ τΜε1>3ΐυΓ)

3όΙάυχί(. Ι(3φΐε δϊβυηΐίηί, βΐίίςυβ ΟΓχεί Ηίδρ3ηί3πι ίηεο·

1βηΙβ8, &ά Κοηιαηοδ εοηΓυ§ίαη[. Αε Ιαηι οοηνβηίΐ ίηΙεΓ

Κοιηαηοβ ε( Ο&Γΐη&κίηίβηβεβ , «Ιςοε Γοβάβηοοβ βοπηη *&·

δοίρίυιιι ε8(, ηΐ 03τ(Ιΐ3§ίηίεη9Ϊ8 ίσιρβπί ίη Ηίβρβηίβ ϋηΐβ

88$εΙ 1θ6πΐ8 3πιηΐ3. Ροδί Ιμβο Ι33Γ03, εοηβΐίΐυΐίβ ίη Η1-

9ρ3ηί3 03Γ(1ΐ3§ίηίεηδίΙ>η8 βηΙχίίΐΑ Γεοαβ, ρπΒΐίο ςαοάβιη

ίη(ειΤεε(υ$, ηιοηΙαΓ, βαββείο ίη ς)α8 Ιοουιη Αβ<1πιο&1β,

Β3Γ033 βεηείΌ : ςυί εΐ ίρδε 3 ιβττο, εα]αδ ΙιβΓυηι οβοΜετλΙ,

ίη τεηβϋοηε οοίηιηοβίατ.

III. Τβιΐίιΐδ ρο9( Ιημ Ηίδρβηοηιπ) Ιηαρβπιΐοτ, ςαοά εΙοβΙΗ

ευρίάηβ είρεηΐυδ τεί ηιίΙίΙβΓίδ Ι]»1>βΓβΙιΐΓ, βο εχεΓείΙα αρρβί-

ΙαΙϋδ ββ( Αηηϋκϋ ήίε, Ββηεε βΐίιιε β( ηχοτίβ ΑβΑηύΜϋβ

ΓΓ3(ετ; ϊυνεηίδ 3(1ιηο<1υπι, ςυί αϊ 3άο1ε9ε«η(υΙυ9 εαηι ρβίΓβ

ει βΓΠηε τετ83ΐυβ βτβΐ. ΕΙ ιΐβίαΐυπι 3 ηιίΙηΊοαβ ίαιρβπααι

ρορυΐαβ Ουϋκ^ίηίβιιβΙβ οοπιρΓθ1)βνίΙ. Ηοε ρβείο Αηηίοβΐ

ηίε, άβ ςυο ιαηι 8επρ1απιβ , Ο&τΙη&βίηίειιβίυαι ίιηρβηΙΟΓ

Μίτβηαβ Ηί8ρ3πο8 αβιΐηι ε9(. Οαί , α1>ί ρβίβπιίβ ε( ΑμΙγο·

οβίίβ βηιίείδ 3ο οοηιηκίβηι Ιηϋηϊεΐβ , ΐυτβηίαίβηι Αηηίοβϋβ

άεδρίείεηΐίουί, ίη(εη(3τί Ιίΐβαι οοβαοτίΐ , ηοη ίβαβιαι, βοπηη
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ώς έτι νέου· αρχήν εΤναι τουθ' δ Αννίβας έφ' Ιαυτον

ήγούμενος, χα\ νομίζων οί το ασφαλές έκ των της πα

τρίδος φόβων περιέσεσθαι, ές πόλεμον αύτοΰς μεγαν

έμβαλεΐν έπενόει. Ύπολαβών δ', ώσπερ ή^ν, το 'Ρω-

μαίοις έπιχειρήσαι χρόνιόν τε Καρχηδονίοις έσεσθαι,

χαϊ μεγάλην αΰτώ δόζαν, εί χαΐ τύχοι πταίσας, τό γε

έγχείρημα οίσειν λεγόμενος δέ χαϊ Ειπο τοϋ πατρός

έπ\ βωμών έτι παις δρχωθήναι , 'Ρωμαίοις έπιβουλεύων

οΰποτ' έκλείψειν ■ έπενόει , παρα τας σπονδας τον "Ιβηρα

διαβήναι. Και παρεσχεύαζέ τινας ές πρόφασιν κατη-

γορεϊν ΖαχανΟαίων ■ γράφων τε ταΰτα συνεχώς ές

Καρχηδόνα, χαϊ προστιθείς, ότι 'Ροιμαϊοι χρύφα τήν

Ίβηρίαν αύτών άφιστασιν έτυχε παρά Καρχηδονίων,

πράσσειν δ τι δοχιμάσειεν. Ό μέν δή τον "Ιβηρα δια-

βάς, την ΖαχανΟαίων πόλιν ήβηδδν διέφθειρε. 'Ρω-

μαίοις δέ και Καρχηδονίοις έπ\ τώδε έλέλυντο αϊ σπον-

δα\ αί γενόμεναι αύτοϊς μετα τον πόλεμον τον έν

Σικελία.

IV. Αννίβας δέ όσα μεν αύτος και οί μετ' αύτδν

άλλοι Καρχηδονίων τε χαι 'Ρυιμαίυιν στρατηγοί περί

Ίβηρίαν έπραξαν, ή Ιβηρική γραφή δηλοΐ. Έπιλεξά-

μενος δέ Κελτιβήρων τε χαϊ Λιβύων χαι έτερων εθνών

ότι πλείστους, κα\ τα εν Ιβηρία παραδοΰς Άσδρούβα

τώ άδελφω , τα Πυρηναία δρη διέβαινεν ές τήν Κελτι-

χήν, τήν νΰν λεγομένην Γαλατίαν · άγων πεζοΰς έννεα-

χισμυρίους, χαι Ιππέας ές δισχιλίους έπι μυρίοις, χαι

έλέφαντας έπτα χαϊ τριάκοντα. Γαλατών δέ τοΰς μεν

ώνούμενος, τους δέ πείθων, τοΰς δέ χαι βιαζόμενος,

διώδευε τήν χωράν. ΈλΟών δέ έπΙ τα Άλπια όρη,

κα\ μηδεμίαν μήτε διοδον μήτε άνοδον ευρών (από

κρημνα γάρέστιν ισχυρώς), έπέβαινε κάκείνοις υπό τόλ

μης, κακοπαθών χιόνος τε πολλής ούσης και κρύους,

τήν μέν δλην τέμνων τε κα\ χατακαίων, τήν δε τέφραν

σβεννΰς υδατι χαι οξιι, χα! τήν πέτραν εκ τούδε ψαφα-

ραν γιγνομένην σφΰραις σιδηραΐς θραύων και δδοποιών

ή χαι νυν έστιν ίπΐ τών ορών Ιντριβής, και καλείται

δίοδος Άννίβου. Τών δέ τροφών αύτον έπιλειπουσών,

ήπείγετο μέν, έτι λανθάνων ότι κα\ πάρεστιν ές τήν

Ίταλίαν · έκτψ δέ μόλις από της έξ Ίβήροιν άναστά-

σειος μηνι, πλείστους άποβαλών, ές το πεδίον έκ τών

δρών κατέβαινεν.

V. ΚαΙ μικρόν άναπαύσας, προσέβαλλε Ταυρασία,

πόλει Κελτική. Κατα κράτος δέ αυτήν έξελών, τοΰς

μέν αιχμαλώτους έσφαξεν , ές κατάπληξιν της άλλης

Κελτικής. Έπι δέ ποταμον Ίϊριδανόν, τον νΰν Πάδον

λεγόμενον, έλθών, ένθα 'Ροιμαϊοι Κελτοϊς τοις χαλου-

μένοις Βοιοϊς έπολέμουν, έστρατοπέδευσεν. Ό δ' ΰπα-

τος 6 'Ρωμαίων Πούπλιος Κορνήλιος Σχιπίων Καρχη

δονίοις έν Ιβηρία πολεμών, έπε! της έσβολής Άννίβου

της ές τήν Ίταλίαν έπύθετο, τον άδελφον και δ'δε Γναϊον

Κορνήλιον Σχιπίοινα έπΙ τοις έν Ιβηρία πράγμασι

χαταλιπών, διέπλευσεν ές Τυδδηνίαν. "Οθεν οδεύων

τε χαϊ συμμάχους όσους δύναιτο άγείρων, εφθασεν έπι

τον ΙΙάδον Άννίβαν. Και Μάλλιον μέν χαϊ Άτίλιον,

ρεπεαίΒ ίη δυαηι αΐί^υαικίο οβρηΐ ΓεαΊιη(ΐ3(ιΐΓ& : εχ ραοΙίεο

αιιίεηι ραΐτίχ πιείιι δεευηΐΒίεπι 3ε δίηί οοιηρϊΓΗΓε ροδδβ ,

Γ3ΐυ$, £Γ3νί αΐίφίο ΜΙ.» ρΒΐιΐΒπι ίιηρΙκθΓε εοβίΙβΟΒί. Ι-ί-

ΙυΓ ιριοιη, ΒΪουΙϊ Γ6Ϊ8Γ3 βτϊΐ, ]ιιϋίοβΓβΙ , μ Ποηιαηοβ 3(™τε-

άεΓεΙϋΓ, άίυΐυπιυηι ΓοΓε ΟαΓΐΙι;>£ίΐ)ίεη8ΐΙ)υ9 ΙκΊΙηηι , δίηίηυε

υΐίφΐε μίοποδϋω : ϋΐ ροίε ςυοό νεί ΙεηΙδδβε, βΐΐαηικϊ ίιιίεΐί-

ΟΪΙβΓ 088818881 , Ιΐϋϋΐΐ ρίΙΓνΒηΐ 1.1 < Κ ] ( Ί 11 ΙΙΐεΓ8Γ8ΐυΓ (οηιίΙΙο,

ι|ιιο(1 Γβπι» ρβκηΐΜΗ , εΐίαπι ραεΓυπι Λπηί^Ιεαι 3π8 & γαΐτβ

αιΐηΐιιΐιιιπ , ε( ]ιιγγ]ιιγ,ίπι1ιι 3(ΐ3ε(υπι Γιιί88β, ηυηςυ3ηι ββ ηοη

Κοπΐ3ηί8 ΙιοβΙεπι 8888 !Ί ιΐιιι ιΐΜΐ ) , ΒίβΙυίΙ, εοη(Γ3 ΓυΜίιιβ ΙΙ«·-

ηΐΓΠ ΐΓβηβΪΓε. Οοο38Ϊοηεπι Ιιοε ρβείο ΓβρεπΙ : 8υυοΓΠ3(ί8

3<1νεΓδΐΐ8 8ββΐιηΙίηο8 3θθιΐ83ΐοπΙ>υ8, εΓε1)εη ίιηίδ Ιίΐβπβ ηυε-

τεΐ38 ιΐβ ίΐΐίβ ϋβΓίΙιβ^ίηεπι ρΓεδΟΓίΙιεηιΙο , 3(^ίείεη(1ο(}ϋε,

(■πι Ηΐ.ιιη Ηί8ραηί3πι 3 Κοηΐ3ηί8 3() (ΙεΓεεΙίοηειη 8οΙΙϊεί[3τί,

(βηιίεπι 3 βεηαΐυ 03ΐΊΙΐ3£ίηίεΐ)δίιιηι ίηιρεΐΓ3νί( , υ( βυο 3Γ-

1ιί(Γ3(υ 3§εΓ8 ίρβϊ ΗοεΓβΙ. ΤΓ3η8ΐηί380 ίζίΐατ ΙΙηί μ Αηηίΐκιΐ

δ»ξυηϋηοηιιη ιιιΙηίιι ΓυηιΙΗυδ όείενίΐ. ΑΙςιιε 8ΐε πιρ(3

8υηΙ Γιι·.1ι·ι;ι , ςυχ ίιιΙεΓ ηοηΐ3ηο8 εί Οα-ΙΙκιμϊιΐΗ>ιΐΜ·ϋ , ροδί

ΙιεΜυπι ίυ δίευΐϊβ ςεδίυιη ίεΐα ΓυοιαηΙ.

IV. νβΓϋΐη ςαα; ίη Ηί3ρ3ηΪ3 Ληηϊ1ΐ3ΐ , 3ΐϋ(]ΐιβ ροκ! ευπι

εί ('»Γ(Ιΐίΐ»ίηίι·ιΐΜ·!< <1υεε8 εί Κοιηβηί μι·<Μ-ηιιιΐ , εχρΙκ\ιΙ Ηί-

8ρ3ηΪ83 η08ΐΓ3 ΗΪ810ΓΙ3. ΙΐκΙι· ΑΠθίΙ)3ΐ 388υηΐ(ί8 ΟΙΙίΙΐϋΓΟ-

ππιι ΛΓγοι ιιηιιμιο εί 3ΐί3Γυοι μοηΐίιιιιι ςυ3ηιρΙυπιΐ)ί8 , ΙπκΙί-

Ιϊ^φΐβ Γγ31π ΛμΙιιιΙιιιΠ Ηί8ρ3ΐιίχ πΊιπί, ία ϋεΐΐίεβπι, ςυ,Έ

ηιιηε (;;ιΙ1ι.ι ηοηιίιι»(αΓ, βυρεπιΐυ ΡνΓεηα'ο, ΐΓ3η8ίίΙ; μ-μιπι

(Ιυεεηβ ρειίίΐιιηι ηοη3§ίη(3, εηιιίΐυηι άικκίεείιη αιίΙΙία, ευπι

εΙερΙΐ3η(Ϊ3 (Γί@ίη(3 βερίεηι. Οαΐΐϊβ 3υ1εηι ρβΓίίηι βυιο εοη-

οϊΐϊαΐϊ» , ρβΓίίηι νεΓίιίβ, ραΓίίιη εΐίβηι νϊ 6υρεΓ3ΐί8, ρεΓ ίίηε$

εοΓϋηι εχεΓείΙαπι (Γ3ΐΐ8(1υχί(. ΙΙΙιί κ! Α1ρε8 ρεηεηίΐ , ΐ]υ3η-

.ρΐίΐηι ηεε Ιτ3Π8ίΙυιη ηεε ββεεοδυηι υΙΙυηι νί<1εΙ)3ΐ (3(Ιεο

0Π)ηΪ3 ίΙ)ί ρΓίΕΓυρΙβ ε( ίη3εεε883 βυηΐ), 1ίιΙιιεί3 Ιαιηεη αηίηιί

ηυΐΐίδ ΐ3ΐΐ0ΓίΙιιΐ3 εεϋεηΐίδ εοαβεβηιΙεΓβ εακιίειη ϊαβιίΐιιϊΐ.

Οππιπιριε 31(3 ηίνε ^1αΗβ«|ΐιβ εουειεϋ εδδεηΐ οπιιιία, < .γ- ι

οΐ3(βπ3 εί βυεεεηδα, είηεπΙ>υ8 3ςυα βεείοςυε εχδϋηεϋί,

ΙοΓΓίιΐ3ΐη εί ρυίΓειη ίηεεικίίο Γυ[>εηι ΙικΙΗίοιίδ ίεΓΓβίδ ρεΓ-

Ι'ιίη^εικΙ», ΤΪ3Π1 δίΐ» βρεΓϋίΙ; ςϋίβ ηυηε ςοοςιιβ ρεΓ Αΐρε8

ΐΓΪϊα εβ(, βε (ι-3Π3ίΙιΐ8 ΑηηίοαΙίβ ποηιίικιΐιπ . Ε( ςυουίαιη

εί1)3Π3 εχοΓοίΙυηι ϋεηεεΓε εεερεΓΛίιΙ , ηιβΙυΓβτϊΙ ϊΙογ, ίμιι.ιιί>

βάΐιυε Κοπιβηίδ, ]3ΐη 3(1 ΙΙηΙίαιη ςυοςυβ ειιηι 3^8886. δϊε

δεχίο ηιεηδε, ροδίηυαηι εχ ΙΙίδρβηίβ πιονεΓβΙ, ιηυΐΐϊβ Βαιίδ-

8Ϊ8 , τίχ (ίΐιιιΐΐ'ΐιι ε ιηοηΐίΐιιΐδ ίη ρΐ3Π3 άεβεεηιϋΐ.

V. Ρβαεΐδ (ΙίεΙπίδ τεΓιείεηιΙο ηιίΙΚί ίηβαπιΰβ, ΤΒΐΐΓ38Ϊ3ΐη,

03ΐ1ίεηηι ορρκίιιηι, Ιιείΐο ρείίίΐ ΛιιηίΙιιιΙ. Οιιο νί εχριι^ηΐΐο,

βΐ εβρίίνίδ βιΐ Ιειτεηάοβ ΓβΙΙφίοβ 031108 ίηΙεΓΓεοΙίβ , νει-δυδ

ΕΓίϋΒηαπι Πυνίυπι ( ηιιηε Ρβάϋδ εδί ) , ςυϊΐιυβ ίη Ιοείδ Ποηιβη ί

οηηι 0311Ϊ8 Βοϋδ 3ΓΠΐίδ εοηίεικίεο.ιηΐ , οβδίΓα ρΓοιηονίΙ.

Οοηβηίςηε Κοηιβηϋδ Ρ. ΟοπιεΙίϋδ δείρίο, 3(1 ηοΐΐϋηι ίη Ιΐί-

8ρ3ηί3 εηιη ΟβΓ(ηΒ§ίηίεο*1Ι>αι ^ειεηιΐυηι ρΓο(εεΙιΐ8 , ιιΐ Αη·

ηί!>3ΐεηι ίη ΙΙβΙίαηι ΙιβηδβΓεδδΐιιη ίηΐεΐΐεχίΐ, τείίείο 3(1 τεβ ίη

Ηίδρ3ηί3 3(1ηιίηί8ΐΓ3η(ΐ38 ΓγβΙγ8 Οπα» δείρΐοηε, ίη 1 1> πι ί,ιηι

ηανίμανίΐ. υηιΐε (Ιί^Γεβδαβ, εοΙΙεοΐΛ ςηβηίΒηι ροΙεΓΒΐ 80-

είοι υΐη ηΐ3ηυ , οεεαρβνίΐ ΒηΙβ Ληηί1>3ΐεηι Ρβιΐιιαι (Γ3]ίεετε :

τεηιίδδίΐςυβ Κυιηαιη ΜβπΙϊο εί ΑΙίΙίο, ςηί 1>ε11υ οοηίΓα Βοίαβ
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οί τοις Βοιοΐς έπολε'μουν, Ις 'Ρώμην επεμψεν, ώς ού

δέον αυτούς έτι στρατηγεϊν, υπάτου παρόντος· αυτός δέ

τον στρατόν παραλαβών, ές μάχην έζέτασσε προς Άννί-

βαν. Και γενομένης άκροβολίας τε και ίππομαχίας,

οί 'Ρωμαϊοι κυκλωΟέντες υπό τίίν Λίβυων, έφευγον ές

το στρατόπεδον. ΚαΙ νυκτός έπιγενομένης , ές Πλα-

κεντίαν άνε/ώρουν, ασφαλώς τετίιχισμένην, τον Πάδον

έπι γεφυρών περάσαντές τε , κα\ λύσαντες τας γέφυρας.

Τον μέν ουν ποταμόν καΐ δ Αννίβας ζεύςας έπέρα.

VI. Το δ' έργον ευθύς τόδε, πρώτον ή δεύτερον έπ\

τη τών Άλπίων ορών διαβάσει, παρα τοις έπέκεινα

Κελτών εξήρε τον Άννίβαν, ώς άμαχον στρατηγδν και

τύ/η λαμπρά /ρώμενον. Ό δέ, ώς έν βαοβάοοκ τετύχη λαμπρά ^ρώμενον. Ό δέ, ώς έν βαρβάροις τε

καΐ τεθηπόσιν αύτον, και δι' άμφο) δυναμένοις άπατα-

σθαι, την έσΟητα καΐ τήν κο'μην ένήλλασσε, συνε/ώς

έσκευασμέναις έπινοίαις. Και αύτον οί Κελτοι περι-

ιόντα τα εθνη, πρεσβύτην δρώντες, εΤτα νέον, είτα

μεσαιπόλιον, και συνεχώς έτερον έξ έτερου , Οαυμάζοντες ,

έδόχουν Οειοτε'ρας φύσεως λαχεϊν. Σεμπρώνιος δ' δ

£τεοος ύπατος, έν Σικελία τότε ο)ν, καί πυθο'μενος,

διέπλευσε προς τον Σκιπι'ωνα, και τεσσαράκοντα στα-

δίους αύτοΰ διασχών έστρατοπέόευσε. Και της έπιού-

σης εμελλον άπαντες ές μάχην ήξειν. Ποταμός δ' ήν

£ν μέσω Ί'ριβίας, 8ν 'Ρωμαϊοι προ έω, χειμερίου τε

της τροπής ούσης και δετού καί κρύους, έπέρων, βρε/ό-

μενοι με/Ρ' τών μαστών. Αννίβας δέ καί ές δευτέραν

ώραν άνέπαυσε τήν στρατιαν, και τότε έςήγε.

VII. Παράταςις δ' ην έκατέρων*** τά κε'ρατα κα-

τεϊ/ον, άμφί τήν φάλαγγα τών πεζών. Αννίβας δέ

τοις μέν ίππεϋσιν άντέταςε τους έλε'φαντας, τη δέ φα

λάγγι τους πεζούς · τους δέ Ιππέας έκέλευσεν δπίσω τών

έλεφάντων άτρεμεΤν , έως αυτός τι σημήνη. Γενομένων

δ* έν /ερσ'ί πάντων, οί μεν 'Ριομαίων ίπποι τους έλέ-

φαντας, ού φέροντες αυτών ούτε τήν όψιν, ούτε τήν

έδμήν, εφευγον οί δέ πεζοί, καίπερ Οπό του κρύους καί

τοϋ ποταμού και της αγρυπνίας τετρυμένοι τε καί μα

λακοί όντες, δ*μως ΰπο τόλμης τοις θηρίοις έπεπηδων,

καί έτίτρωσκον αύτα, καί τίνων καί τα νεϋρα δπέκο-

πτον, και τους πεζούς ένέκλινον ήδη. θεασάμενος δ'

δ Αννίβας, έσημηνε τήν ϊππον κυκλοΰσθαι τους πολε

μίους. Έσκεδασμένων δ' άρτι τών 'Ρωμαϊκών ίππέιον

δια τα θηρία, και τών πεζών μόνιον τε δντιον, και κακο-

παθούντων, και δεδιότιον τήν περικύκλωσιν, φυγή παν

ταχόθεν ην ές τα στρατόπεδα. Καί άπιόλλυντο οί μέν

ύπό τών ιππέων, καταλαμβανόντων άτε πεζούς, οί δέ

ύπό τοϋ ποταμού παραφέροντος. Τοΰ γαρ ήλίου τήν

νιόνα τήξαντος, δ ποταμός έδδύη μέγας· και ούτε στη-

ναι δια τό βάθος, ούτε νεϊν δια τα όπλα έδύναντο.

Σχιπίων δέ, αύτοΐς έπόμενος, καί παρακαλών, όλίγου

μέν έδέησε τρωθεις διαφθαρήναι· μόλις δ° ές Κρεμώνα

διεσώΟη φερόμενος. Έπίνειον δέ ην τι βραχύ Πλακεν

τίας· ω προσβαλών δ Αννίβας απώλεσε τετρακόσιους,

και αύτός έτρώΟη. Και άπό τοϋδε πάντες έχείμαζον

ρΓίτΓυβΓβηΙ (ρΓα-δεηΙε εηίιη εοηδυΐε ηιιΜηηι ίοιρεππηι 1ΐ3-

ηε1)3η(), εΐ 3εεερ(ί8 εοτυιη εορίίδ, 3(1 εοηΠί^εηουη) ι·ιιιη

ΑηιιΜκιΙβ βείεηι ϊηκ(Γΐιβ1»1. Οοιηιηίίδο ίηίεΓ ]αευΙβΐ0Γβ8

εχρειίίΐοβ εςυίΐεδςυε ρΓχΙίο, 3ΐ> Αίϊίδ ρΓορειηοουπι < ίκ ιπιι-

νπιΐί Κοιιΐίηί ίη εβδΐΓ3 Γιι^ίΐηΙιΐΓ. ΝοεΙε ρΓοχίπια ΓΊ,κίίι-

Ιί:ιιη 5086 ΓβεβρβΓυηΙ , Ιοοιπι 1 κίιγ ιηυηίΐυπι , Γ680188Ο ψιο

Ρβιΐυηι ίΓ3]βοβΓϊηΙ ροηΐβ. Λ'βιιιιη Λιιηϊ1ι;ι1 , ηοτο ροηΐβ ΓβοΙο,

εΐ ίρβε ευρί33 8υ38 ΙτβάυχϊΙ.

VI. Ηοε υηιιιη 3ΐ<ιαε ηΚιτπιη ρΓ3?εΐ3Γυιη ίβείηυβ, εχ (ριο

εχ Λ1ρί>)υ8 ίη εβηιρο» ρβίεηΐεβ (1ε8εεη(1εΓ3ΐ ΑηηίΙ)3ΐ, βριιά

031108 Οίδβίρίηοδ ηοη ρβηιπι ευπι εχΐυϋΐ, εεϋ (|ΐιί ΙητίεΙα I

άαχ ΓοΓεΙ, οιηηίοιΐ8(|ΐιε ίη Γεόιΐδ ρι-ορί(ί3 ιιΙειεΙυΓ ΓοΓίυηβ.

(,ΐιι υη Ι'.ιιιι,ιιι. υΐ 3υ{(εΓεΙ ϊϋΙεΓ ΙκιιΙκιηχ, βάηιίιβίίυηε 8ΐιί

ρΓορε 3ΐΙοηίΙο8, εΐ ρΓοίπάε άεεερίιι Γβοϋεδ, νεβίεπι 8υ1)ίιΐ(1β

εΐ εοιτ)3ΐη ηιιιίαϋαΐ , ηονο ςυυϋιΐίβ αιΊίΓιαο υΐεηβ. ΟυβρΓΟ-

ρΙεΓ <ιυϋηι ειιηι τεβίοηεβ ρει·3{;Γ3ηΙεηι , ηυηε μίκ ιιι, ηιηιο

]υνεηεηι, ηιιηε ηιειίία; ΓεΓε κΐβΐι'δ, άεηϊ£|υε βΐίιπη βειηρεΓ

εχ αΐϊο βεπ, οεΓηεΓεηΙ, ηιρτηΐιπηιΐί, ιΐηίικιηι ψι;ιιηι!;ιιη ίη

εο η3ΐυΓ3ηι ι-»»·, ]ιμΙη·ηΙκιιιΙ. 8επιρΓοηίυ8 3η(εηι, ,ιΐι.τ

εοηδυΙ , ςυί ίη 5ίείΙί3 (υπί ιί,ίι , εειΙίοΓ ΓαεΙυι, 3(1 δείρίοηεηι

η3νί!)υ8 νεη'ιΐ; ε( (]ηίηηιιε ηιίΙΙί1)ΐΐ8 3 εοΙΙεςβ <]ί8(αη8, 038(Γ3

ροδυίι. £( ]αΐ)ΐ οηιηεδ 3ά ίηδεςιιεηΐί» <Ιί>·ί ρΐϋΊηιηι βεείη-

^εΙ)3ηΙοΓ. δειΐ Τι ι·1π.ι Πυηιεη ίηΙβΓ|)08ί(υηι ο·1>-ι κίκιΐ ; ςυο<1

Κοηΐΐηί 3η1ε ΙυεεηΊ, οΓυηιαί ΙεηιροΓε, «ϋι· ρΓ30§ε1ί(1ο εΐ ρΐυ-

τίοδο, ρεε(0Γίϋυ8 (εηηδ αιριαιη ίη^τεβδί, (Γ3]εεεΓυη(. Αη-

ηί(>3ΐ ίηίειίηι αιΐ Ιιοπιηι υδςιιε δεειιη(ΐ3ηι ηιϊΐίΐεδ ίη εβδίηδ

εοΓρθΓ3 (·ιι ]υδδεΓ3ΐ, 3ε (υηι (Ιεηηιιη εορΐ38 ε<]υχί[.

VII. ΑείεδηΙπηΐ(]υεεΓ3ΐι;α/ί»ιο(ίοίηί/Γ«ο/β. ΕςνΐΙα/η$

νΐΓίΗ5(ΐηβ εο/ΐίκίίί ίη εοΓηίΙχίδ εΓβΙ; ηιεάΊυιη ρε(1ε8(Γεβ Ιβ-

ςίοηεδ οοϋηείκιηΐ. Αηηίοβΐ εςιιί1ίΙ>ιΐ8 είερίοηΐϋδ ορροδυίί,

]ε.8ίοηίΙ)υ8 ρεάΊΐβδ; εςιιίΐεβ ροβΐ ε!ερΙΐ3η(οδ δΙβΓε ςυίείοβ

]υυε(, (Ιοηεε είδ δίκιιιιιιι ιΙ;ικ·Ι. Οοηιηιίδδο ρπϋΐϊο, Κιιηι»-

ηοΓυηι εςπί , εΙερΙιβηΙοΓηηι (υηι νίδυ (υηι οάοτβ ϊηβοΐίΐο (εΓ-

π(ί, ίη Γυ§3ΐη δε ρΓΟΓίρίπηί. Α( ρεϋΊΐεβ, (3ηιε(8ί βεΐυ Γί^ε-

τεη( , ε( 3ςη3 ρεΓΓυδί νί^ίΐίίδςυε εοηΓεε(ί 3ε (ΙεηίΙί(3(ί εδ8εη(,

Λΐιιι ι ιη (3ηιεη Γεδίδ(εη(εδ, ίη »ε11υ3δ Γπ ιΊκιμΙιιγ, ε3δ(]υε τυΐ-

ηεΓ3ΐ)3η( , ε( ηεΓνοδ ηυοΓυηιιΙβηι ίηείάεΙ>3η(. Νεε <1υΙ>ίυηι ,

ςυίη 1ιοδ(ίιιπι ρεάίΐεδ ίη Γυςβηι οοαρηΙΙηβηΙ , ηίδί ΑηηίηαΙ,

ϋ3(ο δί^ηο, β(]υί(3(υηι βυυιη &ά Ιιοδ(εηι εΪΓευπινεηίεηάυπι

ίαιιηίδίδδεί. Τυηε νεΓΟ Κοηΐ3ηοΓυηι ρε()ί(3(υδ, εηυίΐίηυβ,

ψιοδ (εΓΓΟΓ ηεΙΙυβΓυηι «Ιϊ^οοογ»! , ηικΐ3(υδ, ε( ιηιιΐΐίΐυιΐίηε

ορρΓεδδΐΐδ, ηιείυεηβ ηε ;ι1> 1ιο$(ίΙ>υδ είκυπιεΙυύεΓεΙυΓ, Ιιαυά

(1 1 1 1 ιί.ι υηιΐίςυε Γυ§3 εβδ(Γ3 τερε(ϋ(. Ιοί ηιυΚί ρεαΚεδ , 30

ηοδίίυσι εςυί(ίηυδ ίη(8Γεερίί ; βίίί , ςυί ΤΓεοίβπι Πυηιεη ρε-

(ίεΓ3η(, βΐΐΓβίΙίΙιυδ Ιιβυδίί, ρεΓίει'υηί. ΟγΙϊ εηίηι βοΐίδ 03-

ΙοΓε, Ιίςυεδοεηίε ηίνε, ί(3 εχεΓετεΓβί βηιηίδ, υ( ηεε 8ΐ3Γ8

ρΓΟρίεΓ αφιχ 3ΐίί(υϋίηεηι , ηεο Π3Γ8 οί) 3Γηΐ3 ροδδεη(. 8εί-

ρίο δυΙ>8εςυεηδ, ηιίΙί(ε8ςυεεο1ΐ0Γ(3ηδ,βΓ3νί βεεερίο τυΙηεΓε

ρΓορεηιο(1υηι οεείδυδ εβί, ε( 3?βΓ8 ΟΓεπιοηβηι (1εΐ3(υβ. Ρτορε

Ρΐ3εεη(ί3πι εχί^υυπι 3ΐί(]υο<1 εηιροΓίυηι εΓ3(, 3(1 ςυο(1 ορ-

ρυ£η3ΐιι1υπι ρΓο(εε(υδ Αηηίοβΐ, ςυ3ατίη@εη(ίδ βπιίδδίδ, ίρβε

νυ1ηεΓ3(υδ άΊδεεβδΗ. Εχίη^β οηιηεδ &ά ΙιϊΙχμήο 8ε εοηΐυΐβ
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Σχιπίων μέν εν Κρεμώνι χαΙ Πλακεντία, Αννίβας δέ

περί ΙΙάδον.

VIII. 01 δ' έν άστει "Ρωμαΐοι, πυθόμενοι, χαΙ τρίτον

ήδη πταίοντες περί Πάδον (ήττηντο γαρ δή χαι δπδ

Βοιών προ Άννίβου) στρατιάν τε παρ' αυτών άλλην

χατέλεγον, συν τοις ουσι περ\ τον Πάδον ώς εΤναι τρισ-

χαίδεχα τέλη· χαι τοις συμμάχοις έτέραν διπλασίονα

ταύτης έπήγγελλον. Ήδη δέ αΰτοϊς το τέλος είχε πε

ζούς πενταχισχιλίους καΐ Ιππέας τριαχοσίους. ΚαΙ

τούτων τους μέν ές Ίβηρίαν έπεμπον, τους δ' ές Σαρ-

δόνα, χάχείνην πολεμουμένην · τοϋς δ' ές Σιχελίαν.

Τα πλέονα δ' ηγον έπ\ τον Άννίβαν οί μετα Σχιπίωνα

χα\ Σεμπρώνιον αίρεθέντες δπατοι, Σερουΐλιός τε

Γναΐος, χαι Γάΐος Φλαμίνιος. ΎΩν δ μέν Σερουίλιος

έπΐ τον Πάδον έπειχθείς, την στρατηγίαν έχδέχεται

παρα του Σχιπίωνος. Ό δέ Σχιπίων, ανθύπατος

αΐρεθε\ς, ές Ίβηρίαν διέπλευσεν. Φλαμίνιος δέτρισ-

μυρίοις τε πεζοΐς χαΙ τρισχιλίοις ίππεϋσι την εντός

Άπεννίνων δρών Ίταλίαν έφύλασσεν ί,ν χαι μόνην άν

τις είποι κυρίως Ίταλίαν. Τα γαρ Άπεννϊνα κατέρχε

ται μέν έχ μέσιον των Άλπίοιν έπι θάλασσαν. "Εστί

δ' αύτών τα μέν έπΙ δεξιά πάντα, καθαρώς Ιταλία·

τα δέ έπι θάτερα, ές τον Ίόνιον φθάνοντα, νϋν μέν

έστι χαΙ ταϋτα Ιταλία (δτι χαΙ Τυρ'δηνία νϋν Ιταλία)·

οίχοϋσι δ" αύτων τα μέν "Ελληνες, άμ<ρ\ τήν Ίόνιον

άκτήν τ& δέ λοιπά ΚελτοΙ, ίσοι τη 'Ρώμη το πρώτον

έπιθέμενοι, την πάλιν ένέπρησαν. "Οτε γαρ αυτούς

έξελαύνων Κάμιλλος έδίιοχε μέχρι των Άπεννίνων όρων,

έμοί δοχοΰσιν, δπιρβάντες αύτα , άντ\ ήθών των ίδίων,

παρα τον Ίόνιον οΐχήσαι· χαΙ τ6 μέρος της χώρας ίτι

νϋν ουτω χαλοϋσιν, Ίταλίαν Γαλατιχήν.

IX. 'Ρωμαΐοι μέν δή μεγάλοις στρατοΐς ές πολλά

δμοϋ διιίρηντο. Αννίβας δέ τούτων αίσθόμενος, 5μα

τω ηρι, τοΰς άλλους λαθών, έόί^ου τήν Τυδρ^ηνίαν, χα\

προύβαινεν ές το μέρος το έπι 'Ρώμης. Οί δέ , πλησιά

ζοντος αΰτοϋ, πάνυ έόεισαν, ού παρούσης σφίσιν άζιο-

μαχου δυνάμεως. Έστράτευον δέ όμως έκ των

υπολοίπων όχταχισχιλίους · κα\ Κεντήνιον αύτοΐς, τινα

τών επιφανών ίδιωτών, ουδεμίας άρχης παρούσης έπέ-

στησάν τε χα\ έζέπεμπον ές Όμβριχους ές την Πλει-

στίνην λίμνην, τα στενά προληψόμενον, $ συντομώτατόν

έστιν έπΙ την 'Ρώμην. Έν δέ τούτω χα\ Φλαμίνιος,

δ τοις τρισμυρίοις την έντος Ίταλίαν φυλάσσων, αίσθό-

μενος της σπουδής Άννίβου, μετέβαινεν δξέοις, ου δια-

ναπαύων τήν στρατιάν. Δέει τε περί της πόλεως, χα\

αύτος ών άπειροπόλεμός τε χαι ές την αρχήν άπο δοξο-

χοπίας ήρημένος, ήπείγετο Αννίβα συμπλαχηναι.

Χ. Ό δέ, αίσθόμενος αύτοϋ της τε δρμής χαΙ απει

ρίας, όρος μέν τι χαΙ λίμνην προύβάλλετο προ έαυτοΰ ,

ψιλούς δέ χα\ ιππέας ές φάραγγα άποχρύψας, έστρατο-

πέδευεν. ΚαΙ αύτον δ Φλαμίνιος χατιδών άμα έω,

σμιχρον μέν τι διέτριψε, τον στρατον άναπαύων έξ

δδοιπορίας, χαΙ χαραχοποιούμενος. Μετα δέ τοϋτο

πιπί, δοίρίο ΟΓΟΜοηβπι 61 Ρΐαοεηΰβηι, Αηηίΐηΐ ]ιιχΙ& Ρ»

άαιη.

ΤΠΙ. Κοηβηί, ΆαάίΐΆ ηβε ΙβΓίϊα εΐβίΐε &ά ν&άαΐΏ βοεερϋ

(η,ιπι βηΐβ ληηϊΙηΗβ αάνβηΐιιηι 3 Βοίίδ βιιρβηϋ ΓιιβηηΙ),

ευοι οονυιη εχ ββ ίρβίβ εχβΓοίΙιιπι εοηδεπρδΡΓαηΐ , βιίεα υΐ ,

εοπηυπιβΓϊΙίβ ίί8 ςυί 3(1 Ρ3(1υιη βιαηΐ, ΐΓειΙοοίιη Ιβ^ίοοεβ 6$·

δβηΐ; Ιυπι νβΓΟ βοοϋβ ιΐυρίο πΐ3]οΐ'βπι ηυηιριυπι ίηιρβΓβτϋηΙ.

£1 3301 (ααι Ι,φο Κοηΐ3θ3 ηυίηηυε ρο<1ίΙιιπι ηιϊΙΙίβ, βΐ (τε-

0βοΙθ9 εσαίΐββ, εοη1ίηβΙ>3ΐ. Ηβηιπι 3ϋσαο( ίο Ηϊβρ&ηϊ&ηι,

ηοηηυΐΐαβ ίη δβΓ(1ίηί3[η ( ηβπι εΐ ίϋί υεΐΐυπι εΓ3( ) , ηπαδιί^ηι

ία δίείΐί&πι ηιίΙΙί ρΙκαΗ. Οοβ Γβ8ΐ303η(, ην^οηβ ααιηετο,

3(1νεηυβ Αηηίοαίεηι (ΙβιΙϋχεΓε Οθ88. Οη. δει νίϋαβ ε( Ο. Ρ13-

πιϊηϊυδ , φιί δεϊρίοηί εΐ δβπιρΓοηίο 8ϋοο«δ58Γ3ΐιΙ. ΕΙ 8ετ·

νϊΐϊυ» (|αϊάεηι, ρΓορεΓε βά Ρα<]υηι ρΓοΓεεΙυβ, β δοίρίοπε [η-

ά'ύατη ίπιρεπυιη 3εεερϊ(. δαίρϊο ίη ΙΙϊ&ραηίαπι ρΓοεοβ.

η3τί§3νίΙ. Ρ1&ηιίηίυ9 τεΓΟ 1π@ίη(3 ρβιΐίΐιιαι ηιί11ίου$ , βςαϊ-

Ιιιπ) (π1>αβ, ΙΙ&Ιϊ&ηι ηαη ίη(η Αρεηηίαοιη ε$(, !υεΙ>3ΐυΓ,

ςα3τη βοΐβαι ρΓορι ίβ Κ&ΐϊαπι (Ιίχεηβ. Αρεηηίηαβ εηίηι εχ παβ-

εΐΐίβ Αίρίοαβ ίη ΚΜη ρτοαιπϋ : άΛ οα\α» άβχΐηιπι Ι3ΐη8 «3

ε8ΐ, φΗΒ νοΓβ 1131Ϊ8 (ΙίεϋυΓ : 3 δίηί$Ιτο , αά Ιοηίαηι εΐ λάη>·

ϋεηιη ηηη, ηαηε ςυίάεηι εΐίβηι ΙΙ&ϋβ (Ηαυιΐ ιβεββ 3ε ίρη

Ε(τοπ3) εεηβεΐατ ; &εά Ιιηιβη ρνίβαιφα, είτεβ ΙίΚαβ Ιοηίυπι,

ίηοοίαη! ΟηβεΙ; ριτίβηι 0&11Ϊ ίΐΐί, ςηί συοη(ΐ3ηι Κοοΐ3ΐη

οεΙΙο βάοΓίί ίηεεηάβΓυηΙ. Ουοβ, ηαυη Οιηιίΐΐυδ ΓαξίεηΙεβ

&ά Αρεηηίηυηι υβςυβ ρεΓβεεαΙαβ ΓυίςεεΙ , 3τ1)ίΐΓ0Γ, διιρβΓβΙο

πιοηΐβ, ρΐΌ ββύίϋυβ ρβίΓΪίβ ]αχ(3 Αάηβϋευηι εοηβε^ίδβε.

υηάβ ηαηε ςαοφΜ ββπι ϋβϋκ ρνίβηι Ι(3ϋ3ΐη 03ΐϋε8ΐη ηο-

IX. Ηοε ρβείο Κοηι,ιηί , άίτεΓδίδ ίη Ιοείδ, ίηςεηΐββ εχετ-

γ ϋ ιΐδ εοϋεπι ΙεπιροΓβ ηβοεοβηι. Ουχ υοί ίηΐεΐΐεχί! Αηηίΐηΐ ,

ε)3ΐη οιηηίυαβ αά ρήηιβ δίςηβ νιτί.ι ίη Ε(Γυη3ηι τεηίι, ε3η>

ςηε ρορυΐβΐυδ εβί. Ουυιηηιιε ΙίΓοεπι νεΓδυδ ρπκείΙεΓεί,

ηιβςπυβ ΙεΓΓΟΓ Κοιηβηοδ οεευρβνίι, εχεΓείΙη, ςηβηι 8(1τβ-

ηίεηΐί ΑηηίΙ)3ΐί οΙ^ίεεΓεηΙ, εβΓεηΙεδ. Εχ ϋδ Ιαιηοη , ςηί

δυρεΓεΓβηΙ, οε(ο ηιίΙΙίβ εοηΠβνβΓυηΙ : ςυίυαβ, φιί.ι όεεηΐ

3ΐίυδ πΐ3{;ί3ΐΓ3ΐυδ , ρΓχΓεεβΓυηΙ ΟεηΙεηίυηι , ρπνβΐυηι συί-

άειτι, μ·(1 ρ3(ΓίεΪ3 ^εηΐε λ ίπιηι ; εΐ ίη ΙΙπιυηβηι Λά ΡΙεδΙίηαηι

ρβίικίεπι, αϊ, ςυ3 3ά ϋΓϋεηι ρι-ορίοΓ ε»1 νϊβ, Γαυεεδ ρΓα?οε-

ευρβΓεΙ, εηιίδεΓυηΙ. Ιηΐι π-α Γΐ3ηιίηίυδ, ςαί 1η§ίηΐ3 Ιιο·

ηιίηυιη πιίΐΐίηυβ ίηΙεΓίΟΓεηι ΚβΙίβηι εηδίοάίεοβΐ, 3υ^ί(3 Αη-

ηίΙ>α1ίϋ εε1βι ίΐ3ΐε, ηιοΐίδ εοηΓεβΙίηι εβδίΓίδ, ηυΙΙβςιιβ βςηιίη!

εοηεε883 Γεηιιίε , βάνεΓβηδ εαπι εοηΐεηάίΐ. Ε( , ρβΚϊηι ποεία

υΓΟίβ, ρβτΐίηι ςυοά τεϊ ΙχϊΙΙίαΒ ίπιρεΓίΙυδ εβδεί, εχ ρορυ·

13ΙΊ3 ίίπηί' ε3ρ(3ΐίοηε »ι! ίτηρεηιιιη Ιεείυδ, ςυβτηρηπιυηι

εοηΠίςεΓε ευπι ΑηηίΙ>3ΐε ρΓορεΓ3ΐΐ3(.

Χ. ϋοςηίΐβ ηοηιίηίδ ευπι Γει-οείβ (υπ ίπιρεπίίβ , Αηηίΐΐλΐ

ε3δ(τ3 ίη(εΓ ηιοηΐεηι ςηεηιάβηι ε( Ιβευηι (ΤΓ3δϊηιεηαπι) Ιο-

ε:ι1; Ιενειη 3πη3ΐιΐΓ3ηι εηυίΐβΐιιηιηυε ίη Υ3ΐΙε 3θδτοη(1ίΙ.

ΕΙ ηιβηε βυο Ιυείδ οΓΐυηι εοηβρίεβίυδ Ιιοδίίυπι εβδίπι ΡΙ3·

ιηίηίϋδ, ΙβηϋβρεΓ ■ I >ϊ , όυπι εχ ίΙίηεΓε ρβυΐυΐυηι πί'π ί-~· ι

εχεΓείΙυπι, νβϋυηιςιιε ηιυηίίδβεΙ, ηκιι ;;ίιι> , ηιο\ ίη βείεα
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έξηγεν ευθύς έπΐ τήν μάχην βύτους [χεχμηχ]ότας άπ'

Αγρυπνίας καί κόπου. Της δ' ένέδρας έκφανείσης,

εν μέσω ληφθείς τοϋ τε όρους χαι της λίμνης καί των

έχθρων, αυτός τε άνηρέθη, καί συν αύτώ δισμύριοι.

Τους δέ λοιπούς έτι μύριους, ές τίνα κώμην δχυρ&ν συμ-

φυγόντας, Μαάρβαλ δ υποστράτηγος Άννίβου, μεγί-

στην χα\ δδε έπί στρατηγία δόξαν έχοιν, οϋ δυνάμενος

έλεϊν εύ/ερώς, ούδέ άξιων άπεγνωχόσι μάχεσθαι, έπεισε

τα δ*πλα άποθέσθαι· συνθεμένος, άπολύσειν δπη θέλοιεν.

Ώς δέ άπέθεντο, λαβών ηγεν αύτοΰς προς τον Άννίβαν

γυμνούς. Ό δ', ού φάμενος είναι χύριον /ιορ\ς αύτοϋ

ταϋτα συνθέσθαι τον Μαάρβαλ, τους μέν έχ των συμ

μάχων φιλανθρωπευσάμενος, άπέλυσεν ές τα έαυτών,

θηρεύων τη φιλανθρωπία τας πόλεις· όσοι δέ 'Ρωμαίων

ησαν, εΤχε δήσας. Τήν δέ λείαν τοις συστρατεύουσι

Κίλτοϊς άποδόμενος, Τνα χα\ τοΰσδε θεραπεύσειε τω

χε'ρδει , προυβαινεν ές τδ πρόσθεν · αίσθομένου μέν ήδη

των γιγνομένων τοϋ περι Πάδον στρατηγού Σερουϊλίου,

χαι τετραχισμυρ(οις έπί Τυ(5£ηνίας έπειγομένου · Κεν-

τηνίου δέ ήδη τοις όχταχισχιλίοις τα στενά προειλη-

φότος.

XI. Αννίβας δέ, έπειδή τήν τί λίμνην εΤδε τήν

Πλειστίνην , χαΐ τδ όρος τδ δπέρ αυτήν, χαΐ τδν Κεν-

τήνιον εν μέσω κρατούντα της διόδου, τους ήγεμόνας

τίον δδων έζήταζεν, εΤ τις εΤη περίοδος. Ούδεμίαν δέ

φαμένων εΐναι τρίβον, άλλα απόκρημνα πάντα χαΐ φα-

ραγγώδη · δι' αυτών όμως έπεμπε τους ψιλοΰς , νύκτωρ

τδ ίρος περιιέναι, καΐ Μαάρβαλ μετ' αυτών. Τεκμη-

ράμενος δ' δτι δύναιντο περιελθεΐν, προσέβαλε τώ Κεν-

τηνίω κατα μέτωπον. Κα\ συνεστωτων Ικατέρων,

πάνυ προθυμως δ Μαάρβαλ έκ κορυφής άνωθεν ώφθη

τϊ καΐ ήλάλαξεν. 'Ρωμαίων δ' εύθυς ή'ν φυγή , χαί

φόνος κεκυκλωμένων ■ καΐ τρισχίλιοι μέν ίπεσον, δκτα-

κόσιοι δ' έλήφθησαν ■ οί δέ λοιποί μόλις διέφυγον. Πυ-

θόμενοι δέ οί έν άστει, καΐ δείσαντες μή εύθϋς έπί τήν

πόλιν δ Αννίβας ίλθοι , τό τε τείχος έπλήρουν λίθων,

χαι τους γέροντας ώπλιζον ■ δπλων μέν άποροΰντες, τα

δέ λάφυρα έχ τών Ιερών χαταφέροντες , & έχ πολέμων

άλλων κόσμος αύτοϊς περιέκειτο* δικτάτωρά τε, ώς έν

χινδύνω, Φάβιον εϊλοντο Μάξιμον.

XII. Αννίβας δέ, Οεοϋ παραγαγόντος αδτδν, έπ\ τδν

"Ιόνιον αύθις έτράπη, κα\ τήν παράλιον δδεύων έπόρθει·

λείαν τε περιήλαυνε πολλήν. Σερουΐλιος δ' βπατος

άντνπαριων αύτώ , κατηριν εις Άρίμινον, απέχων Άν

νίβου μίαν ήμέραν ενθα τήν στρατιαν συνεϊχε, χαΐ

τους £τι φίλους Κελτών άπεθάρ^υνεν. "Εως άφιχόμε-

νος Φάβιος Μάξιμος, δ δικτάτιορ, Σερουίλιον μέν ές

'Ρώμην ίπεμπεν, ώς ούτε ύπατον, ούτε στρατηγδν έτι

όντα , δικτάτωρος ήρημένου. Αΰτδς δέ τω Αννίβα πα-

ρακολουθών, ές μέν χείρας ουκ ήει, πολλάκις εκείνου

προκαλουμένου· πολιορκεΐν δ' ούδένα εία, παραφυλάσ-

σων καί έπικείμενος. Ό δέ, της χώρας έξανηλιυμέ-

νης, τροφών ήπόρει· και αυτήν αύθις περιιών, έκάστης

ήμέρας ίξέτασσε , προκαλούμενος ές μάχην. Φάβιος

οορΪ38 βίΐαείΐ, νίβίΐϋδ εΐΐ&η (οη ΙιΙχΗίΙκιβςηβ βΠβείβδ. 8β4

ροβΙψΜηι υηάΊηυε ίΐϋίιΐίβε επιρεπιηΐ, ηιοηΐβ ε( 1»ευ εΐβιιβυβ,

Ιιοδίίΐηίδφΐβ εΐΓειιπ)Γυ$ιΐ8 , οϋοίάϊΙυΓ ΡΙβηιίηίυβ εΐ ευηι «ο

νίβίηΐί Ιιοηιίηνιιπ εηΐΙΙϊα. Βεΐίςυοβ άεεϊεβ πιίΙΙο, ςηί ίη νί-

εαη φιεηκίαπι η&ΐυη πηιιηϊΐιιιη οοηίυςβηηΐ, ΜαΙίίΛαΙ,

Αηηίΐκιΐίδ ΙεββΙϋβ , πιβ^ηαπι βΐ ίρβε εχ τε ιχιίΙϊΙβΓΪ Ιαυύεπι

εοηδεευΐυβ , ςυυη νί εχρυςηατε Γαοϋβ ηοη ροββεΐ, ευηι

άεβρεηΐίι βιιΐβιη ΗίηιΙηιιηιΙιιηι ηοη (ΙυεβΓεΙ, ρβΓβυα&ίΙ, α!

8ΓΠ13 ΙηάεκηΙ , ηάειηα,υε άεαΊΙ , βε (πιο νείΐεηΐ αΙιΪΓβ ρεΓ-

πιίδδϋΓϋΐιι. ΑΓηιίδ <1βρο$ί(ϊ$, ηιιιΐοδ Άά ΑηηίΜβηι ιΐεάιιχϊΐ :

ςυί ηε^κηε ίη]α$βα βυο ροΐυΐβδβ ΗΒΐινίΜίβηι ςυίόηαΑίιι

ρβαβοί, φΗΝ εχ βοαίι ορϋτοβ τερεπί, ΙιυπιαηίΙβΓ ΧτμΜμ,

δίηβ ρΓεΙίο (Ιοαιυιη ςιιεπιςυβ βϋαπι <ϋιτηϊ»ϋ ; είειηεηΐίϊ ϊβια

εϊνίΐΐΐεβ 8(1 8β »11ίοίεηδ εΐ νβηαηβ : Κυπιπηο» οπιηεβ ίη

νϊηευΐϊβ ΓεΙίηιιίΙ. 0;ιΙΙοπ]ηι ααχΐΐϋβ , υ( εοβ ηυ&?β(α άεΐί-

ηϊτβι, ])γ»ί1λπι (ϋδΐΗΙ)υί(. ΡοβΧ Ιικε υΙΙεηαβ ρΓο^Γβάί οο>

ρϊ(:ςοαπι]αιη δεττίΐϊαι εοοβαΐ, «εεβρίο 1ΐ3ΓϋΠ)Γοπιηι ηααάο,

3 Ριάο ευοα φηάη^ηία πιίΐΐίυαβ ίη ΕΙπιπαπι ρπιρβητβΐ ,

κ ΟβηΙβηΙαβ οαιη μιη οοΐο ηιίΐΐίοαβ ιηρίΒΐί&β οοαιρηΜί.

XI. ΑηηίΜ Ρΐβδίίηϋτι ρ&ΐαάεπι πκιηΙβΓηςυε βηρεηβεΐυη)

εοαβρίοίηι, εΐ Οβηιβηίαη, ίη ηβαΊο ΙηηιΗιηη (βηεηΐβπ),

(ϋϋ^εηΐβτ ίΐίηεπιπι άηοββ ρβτοοηΙβΙυΓ, ηηηι ςιια ραιΊε βμμ

οητοηιΙΗ ροδδβΐ. Οααηι, ηυΐΐοβ μ) ΐΓ3ηδ€ΐιικ)υιτι εβίΐββ

6886, δεά ευηεΟ ρηΒΓορΙβ εΐ οοηίτϋβΟδΒ , άίεεΓεηΙ, ηίηίΐο-

ιηϊηαβ ΜΐΙιβΓΟΒίεηι ευπι Ιενί ΒπηΙαη ηοε(υ ιηοηίβηι είΓ-

ευηιίΓε ]α1>βΙ : Ιρββςηε, κηο ί<1 (βηιρυβ ςηο εοη]εεΐ3ί)3ΐ, εαπα

εΪΓειιϋυ ίη ηοηΐεπι ετϊβίϋϊβ , ΟβηΙβηίυπ) 3 ΓγοπΙθ 3(1οπ[υΓ.

ϋοιη ρΓ8?1ίυπι εοηδεπΙιΐΓ, Μβηνίκΐ βίΓεηϋβ ρΓΟΓβηβ ίη

ηιοηΐίδ νειΐίεβ , βαοΐαίο εΙβηιοΓε , 8ε8ε οβΧβαάΆ. Τυηι Κο-

ηιαηοηιπι Γαββ δίΓββββςπε ηχ^ηβ ΓυίΙ : Ιγϊ3 ιηίΙΙίβ οεεΐίβ,

είρΐί οεΙίη§εη(ί; Γείίςηί νίχ ενίβεπιηΐ. Εβ εΐιάε ΑνάϋΛ,

ςυί ίη ΌγΙμ εηηΐ ΚοηίΒηί, ηεΐυεηΐεβ, ηε εοηίεδίίιη Αηηίΐοΐ

βχ(τοίΙυιτι 3(1 1)Γί>οηι βάηιονβΓβΙ, ηκκηί3 83χϊβ εοπιρίβηΐ,

■βηββσαβ ιπηιοί; βΐ, σαίβ άεετ&ηΐ άγγπά, εβρίβ &1ϋι ηεΙΗβ

Λ 3(1 Αβοαι 3(Γιχ3 Ιβηιρίϊι βροΐίβ βεΙηηυηΙ , (Ιβηίςυβ τβΐηΐ

ίη ητ^εηϋ ρετϊειιΐο, Οίοΐ3ΐθΓβηι ϋτε&ηΙ Ρ&οίαοη ΒΙαχίηιηιη.

ΧΠ. 8βά ΑηηΟηΙ, Οβο βτειίεηΐε, &ά Ιοηίηαι βεχΙΙ ίιβτ;

Τ38ΐ3ΐ3(]αε πΐ3πΙίπΐ3 τε§ίοηε , ίη^εηίβηι ρπβύβηι β^Η. 8βη ί·

Ιίαβ εοδ., Αηηίυβίεηι 3ΐ3ΐεΓβ ββςυεπβ, Λπιηίηυηι είενεηίΐ;

ίηίηυε, υΐ &3ΐΙο8 ηοηάαηι «Ηβη·Ιοι ίη Μβ οοηϋηβτβΐ, ίΐί·

ηβΓβ ηηία8 (Ιίεί 35 ίΐΐο (ΗβΙαηβ βχεΓείΙυπι εοηΐίηαίΐ. ΕΙ

ιηοχ βάνεηϊεηβ Ρβοίαβ Μιχϊιηηβ ϋίεΙβΙΟΓ, 8βττί1ίϋΒΐ, ιιΐ

ςυϊ ηβο εοηβυΐβΐυπι, εΓββΙο (Ιίείβίοιε, ηεε ίηΊρεπιιπΊ ΒβΓβΓεΙ,

ΚοηΜίη ΓβηιίβϊΙ. ΡιΗαι τβτο ΑηηίΐΜΐβιη ρβτ τεβίί^ίβ βοο·

ββφίβηβ , ρπείΐο οιτιηί λΜΙίιιβίΜΐ , ηηβηιτίβ ίίΐβπιΐίιΐοηι 3ΐ>

Ηΐο ρΓονοε3Γ6ΐϋΓ : ββΙίβφΜ άΊιεεη&Ι, δί ουδεΓνβηάο ίηβίβη-

άοςυε, ηε ηυοά ορρίϋοηι οοδίϋεΓεΙ, ίηιρεαίΓβι. ΑηηίΜ,

(1εν3δΐ3ΐ3 Γββίοηβ, Γβπιεηι βεηΙΪΓε εορροΓβΙ : ςυβΓβ εβηιΛειη

ίΙβΓπηι οίκιυικίο , βίιι§υ1ίβ (ϋβΐιυδ εκ!υοΙί& ίη Μκη εορίίβ , 3(1

ρΒ^ηοη) ΡαΜαιη εϋεβτβ εοοβηβΐυΓ. Τβπηη ηυΙΙβπι ρη·
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δ' ού συνεπλέκετο, καταγιγνώσκοντος αύτοΰ Μινουκίου

'Ρούφίυ, 8ς ίππαρχος μεν ην αύτώ, έγραφε δ' ές 'Ρώ-

μην τοις φίλοις , ώς δκνοίη Φάβιος ΰπδ δειλίας. Δια-

δραμόντος 8' Ις 'Ρώμην Ιπ\ Ουσίας τινας τοΰ Φαβίου,

δ Μινούκιος ήγοΰμενος τοΰ στρατού, συνεπλάκη τινά

μάχην τω Αννίβα · χα\ δόξας πλέον £χειν, θρασυτερον

Ις 'Ρώμην έπέστελλε τη βουλή, τον Φάβιον αίτιώμενος,

ούχ έθέλοντα νικήσαι. ΚαΙ ή βουλή , έπανεληλυθότος

ες το στρατόπεδον ήδη τοΰ Φαβιου , ισοτ ίσχυειν αύτώ

τον ϊππαρχον άπέφηνεν.

XIII. Οί μέν δή, μερισάμενοι την στρατιαν, πλη

σίον αλλήλων έστρατοπε'δευον, και της γνώμης έκάτερος

είχοντο της έαυτοϋ· Φάβιος μέν, έκτρύχειν Άννίβαν

τω χρόνιο, κα\ πειρασθαι μηδέν υπ' αύτοΰ παΟεϊν · δ δέ

Μινούκιος, μάχη διακριθήναι. Συνιόντος δέ ες μάχην

τοΰ Μινουκίου, Φάβιος το μέλλον έσεσθαι προορών, έν

μέσω τήν στρατιαν άτρεμοΰσαν έστησε τήν έαυτοΰ ,

χαΐ τοΰς τοΰ Μινουκίου τραπέντας άνελάμβανεν, τους

δ' Άννίβου διώκοντας άπεκρούετο. Και Φάβιος μέν

ωδε τήν συμφοραν έπεκούφισε τω Μινουκίω, ούδέν έπι-

μηνίσας της διαβολής. Ό δέ Μινούκιος , αυτοΰ κατα-

γνοΰς άπειρίαν, άπέθετο τήν αρχήν, κα\ το μέρος τοΰ

στρατοΰ παρέδωκε τω Φαβίω, ήγουμένω, πρδς άνδρα

τεχνίτην μάχης ένα καιρόν είναι τήν ανάγκην.

δή χαΐ δ Σεβαστός ϊστερον πολλάκις έμέμνητο , οϋκ

ών ευχερής ούδ' ούτος ες μάχας μάλλον τόλμη ή

τέχνη χρήσθαι. Φάβιος μέν ουν αύθις δμόίως Ιφύλασσε

τον Άννίβαν, κα\ τήν χώραν πορθεΐν έχώλυεν, ού συμ-

πλεκόμενος αύτοϋ τώ στρατώ παντι , τοις δ' άποσκιδνα-

μένοις μο'νοις έπιτιΟεμενος · καΐ σαφώς εϊδώς, άπορή-

σοντα τροφών αύΐίκα τόν Άννίβαν.

XIV. Στενής δέ διόδου πλησιαζούσης , δ μέν Αννί

βας αύτήν ού προείδετο , Φάβιος δέ προπέμψας τετρα-

χισχιλίους , κατέλαβε , καΐ τοις λοιποϊς αύτός έπι Οάτερα

ίστρατοπέδευεν επι λόφου καρτεροΰ. Ό δέ Αννίβας,

ώς ήσΟετο ληφθείς εν μέσω Φαβίου τε καΐ τών στενών

φυλασσομένων, Ιδεισε μέν ως ου ποτε πρότερον · ού γαρ

είχε διέζοδον, άλλα πάντα ην απόκρημνα και δύσβατα ·

ούδ' ήλπιζε Φάβιον ή τους έπΐ τών στενών βιάσασθαι,

δια τήν τών χωρίων όχυρότητα. 7Ωδε δ' έχων απο

ρίας, τους μέν αιχμαλώτους Ις πεντακισχιλίους όντας

κατέσφαξεν, Γνα μή εν τω χινδύνω νειοτερίσειαν · βοΰς

δέ ίσας εΤχεν έν τώ στρατοπέδω ( πολΰ δέ πλήθος ήν ) ,

τοις κέρασιν αύτών δάδας περιέθηκε, κα\ νυκτός έπιγε-

νομένης τας δάδας έξάψας , τό λοιπόν έν τώ στρατοπέδω

πΰρ διβεσεν, και σιγήν βαθεϊαν έχειν παρήγγειλε. Τοϊς

δ' εύτολμοτάτοις τών νέων έκέλευσε τας βοΰς έλαύνειν

μετα σπουδής άνω πρός τα απόκρημνα , & ην έν μέσοι

τοΰ τε Φαβίου καΐ τών στενών · αί δ', υπό τε τών έλαυ-

νόντυιν έπειγόμεναι, χαϊ τοΰ πυρός Ικκαίοντος αύτας,

άνεπήδων ίτά τους κρημνούς αφειδώς καΐ βιαίως· είτα

κατέπιπτον, καΐ αϊθις άνεπηδων.

XV. "Ρωμαίοι δέ οί έκατέριοθεν, δρώντες έν μέν τώ

Άννίβου στρατοπέδω σιγήν κα\ σκότον, έν δέ τοις ίρεσι

£η&ηάι οορί»π> ΓβοίεΙκΙ άίοΙβΙοΓ; ίπφτοοαηΐβ φικίβιη ο]ϋδ

Γϋΐΐιιηι ηΐ3ρί*(Γ0 θφΐίΐιιηι Μίηιιοίο ΚιιΓο,ςηί Κοαιβιη 3(1

βπιίοοδ δοηρίίΐβΐιβΐ , Γϊΐιϊιισι ϊ^ηανίβ βΐ ΙίιηϊάϊΙαΙβ ρΓ,τΙίυηι

ΗοιτεΓβ. ΑοοίοΜΙ αυΐβπι, υΐ, ββοι-ίίίοίοπιηι 031)83 Κοπωπι

ρΓοίεοΙο Ρ3ΐ)ίο , Μϊηαα'υβ ουιη ΑηηίΙιοΙε οοΐΐηΐίί βίςηίδ <ϋ-

πύοβτβΐ. Οαο ρπείίο ςυίϊ βηρει-ίοΓ ίυίδδε νί^οΐοΐυτ , Ιυη

ηιβχίιηβ ΓβΓοοίυδ ηιίΙΙεηάίδ Άά δεηΒΐυηι ΙίΙεΗδ, ΡβηΜίπιοη·

πιίηϊΓΪ, Ιβικιυαηι νίηοβΓβ ηοίβηίειη. ΕΙ «βηβΐιΐδ, ι·ενει·&ο

^α^η ίη 08δΙτ8 ΡβΜο, (1ϊ€ΐαΙθΓΪ& 30 πιββϊβΐπ (Χ]υίίυηι Ββςυα·

Ιαπι ίιηρεηυηι νοίαίΐ.

XIII. Οιι.ΊπιοΙ)Γοηη οορίαβ ΐηΙβΓ 8β ρβΓίϊΙί , ρΓορ* ββ ϊητϊ-

ΟβΠΙ 0381Γ3 ΙΏΟΐΛΐί 801)1, 3ΠΐΙ)0 II) 8ϋ3 Ορίηίοηβ 1)*ΓβηΙβ8 :

Ρ3ΙΗ118, υΐ Αηηί1>3ΐεπ) ιώογ3 εοηίίαβιιάυηι (ΙυοβΓεΙ, ά&ηάκη-

ςυβ ορβηπι, ηβ ηυίά &1> ϊΐΐο άβΐηιηεηΐι εβροΓβΙ : Μίηαάω,

η)3Γΐβ ηυαηιρΓΪιτιυιιι (ΙβοβΓηεηάυιΐ). ηηυπ) ραυΙο ρο$(

ηιβηυδ οαη) Ληηί1)3ΐ6 οοηεεΓεΓΡΐ, ίηΙβΓεβ ΚβΙιίιιβ ενεηίαη

Γβΐ ρΓθ5ρίαοη8, εορία» βυβδ ίη ρΓορίηςυο εοι>8ΐίΙυ(38 εοηϋ·

ηυϊ( ; εΐ Μίηυεϋ π)ίΐί(εη) ίη Γυ£3ηι τεΓδηιη ΓβεβρίΙ, Αηηίήθίεπ)

αηΐεπ) ίηβεςυεηΐεηι ΓερΓεββϊΙ : 3(ςηε Ι>οε πκχίο &1> ϊη^εηϋ

εΐίάβ ΜίηυάϋΠ) τϊηάίο&τϊ( , ηϊηϋο ίΐΐΐ ίη/εηβίοΓ οί) ΓαΙβο βϋιί

ίηιροίίίΐβ οππ)ίη3. Τυπ> Μίηυείηβ υΐΐτο 8είρ8υπι άβπιηβηβ

ϊηβοϊΐίοε , άερο8ί(ο ϊπιρβηο , 8υ»π) εχοΓείΙυβ ρβΓίίηι Γ3ΐ)ίο

ΐΓ3(1)ά)1, ηυί υηυη) (ειηρυβ ρηςη» εοηΓοιεηιΐΒβ ρυ(3ΐ)3ΐ εββε,

8ϊ ηεεεβδίΐββ εο^βΓεΙ. Οι^ιΐδ τεί ροβίεπδ (εηιροπΙ>υ8 δβ·

ρίιΐδ ηιεηιίηίΐ Αυ^ηδΙυδ, ψά ε( ϊρβε (βηΐυδ 3(1 ρπιΊίϊ εΓ3(,

ΕΙ 3Γ(ε ϋΐί, ([(13)11 311(13013, ΙΠοΙθίΜΐ. Ρβΐΐίΐΐ» ίβίΙϋΓ ΓυΓ«18,

δϊουΐ 3η1ε3, Αηηίηβίοπι οηδεΓνβΙιβΙ , &1ςιιε 3 ροραΐαΐϊοηο

ρΓοΙιίοεΙ»!; ί(3 ηυίόεηι , υΐ ίη υηίτεΓ333 ϋίηιίοβίίοηίδ ρβποα-

Ιιιιτι ηαηηιιβπι γοπι 3(1άυοεΓε(; ηιοάο, δί ςυοβ ρβίβηΐεδ οΓ·

ΓεηάεΓεΙ, Ιιοβ 3ρ{ΐΓ0(1βΓβ1υΓ ; Ιιαιιά οΊιΙιίε βοίβηβ, ΙΐΓβνί Αη-

ηί1ΐ3ΐεπι οοπιπιεβία (ΙεδΙίΙυΙυηι ίπ.

XIV. ΑρρΓορίηςυαηΙβ 3υ(«ηι 3<ΐ3η£ηδ(ί3δφΐ3δ(ΐ3πι ηίΓοςυβ

βχεΓοίΙη, Αηηίη3ΐ ςιιίάεηι εβδ ηοη ρΓβίνίάεΓ»! : βΐ ΡαΜυί,

ρΓββπιίδδίδ φΐίΙυοΓ πιίΙΗουδ Ιιοπιίηυηι , βΜ βΙ&Ιίιη οοοιιρβτίΐ,

30 ουπι Γείίςηίβ εχ 3ΚβΓ3 ρβΓίο ίη ΙυσιηΙο Γ|ΐιοϋ:ιιιι Γιγπιο

03δ(Γ3 ροβυίί. Αηηί1>3ΐ, υΐ 86 ίη(εΓ Γαίιίιιηι εΐ Γβυοεδ α

Ρ3οί3ηί8 01)868838 ίηοΐϋδυπι δεηβίΐ, τεηεπιεηΐί πιβΟι, ηΐ

ηπηκρίίΐηι 3η1εβ , ρβΓουΙδίΐδ εβί : ηεο εηίηι ιιΐΐιιπι (ΓβηδίΙυηι

τί(1εΙ)3ΐ , 80(1 οηιηίβ ρΓίΕΓυρΙβ ε( ίηβοοεδδα. Αά Ιιαχ άβδρε-

Γ3ΐ>3( , Ρϊΐιίυπι Ιβηι Γιγπιο Ιοοο νί ρο886 άε]ίοί. Ιη ηβο ΙάβΙλ

(ΙίΠίουΚβΙε Αηηίΐιβΐ συίηηηε ηιίΐΐί» οβρίίνοηιηι , ηβ ςη'κΐ

ηονί ΙιίΓηυΚιΐδ 3ΐι ίΪ3, ίηιρεικίεηΐβ ρεπουΐο, εχοίΙβΓβΙιιτ, ]η·

ρυΐηνϋ. Οείηάε ηοηηι οοΓηίουδ, ηηοίςυοΐ ίη 038(γϊ8 βι-απί,

(πιβζηβ βυΐεπι οορί3 3(1εΓ3ΐ) ΙίΡ(ΐ38 ρηείϊ^8" ϊϋδδίΐ; οί ρΓΟ-

χίηΐ3 ιιοοίβ, βοοεηβίβ Ιβεϋίδ, εχΐίηοίοςκε οηιηί ρβΓ οαδίη

ί^ηε , &ο ίηάίοΐο »Ηο δίΐεηΐίο , βυάβοίδδίηιίδ ]ηνεηί5η8 ηεςο-

Ιίηηι δαί, η( οονεβ ίη ρΓΚΓυρΙοβ ββΗυδ, ηυί ίηΙβΓ ΓαΙιίί

03δΐΓ3 εΐ Γβοοβδ 8Γ3ηΙ, πΐ3@ηο ίηιροΐυ 3@3η(. Τηιη Ιιονεί

8 άοοίηηδ βχδΐίηιυΐβΐί , 61 ϊπίοηΐίβ ίβηίδ οβΙογο 6Χ08(ί, ρβτ

ηιρβδ 88Χ8ςηε ουπι (εΐΌοίβ ΓυτοΓβηυβ άίδουιτεΓβ; εΐ δί ςυί

άεοΓδυηι (ΙενοΙνβΓοηΙυΓ, πιοχ άεηυο δΐίΓδυηι 8686 ρΓΟπρβτβ.

XV. Κοπη3ηί, ςιιί αίΓίπιαυβ βΓ&η(, ίη οβδίΓίβ Αηηίοβίίδ

ΙεηεοΓΟδ βο δίΐεηΐίυηι , ΟίϋΙεπιηι ρβΓ ΓηοηΙεδ (ϋνοτδϊβ ίη Ιοοίι
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πΰρ πολΰ κα\ ποικίλον, ούχ έχοντες, ώς έν νυκτί, τδ

γιγνόμενον ακριβώς έπινοησαι ■ δ μέν Φάβιος είκαζεν

έίναί τι στρατήγημα τοϋτο Αννίβου· καΐ συνεϊναι μή

δυνάμενος, άτρέμα συνείχε τήν στρατιαν, την νύκτα

όφορώμενος. Οί δ' εν τοις στενοϊς δπέλαβον, άπερ

ήθελεν δ Αννίβας, φεύγειν αύτον ώς έν άπόροις, άνω

δια των κρημνών βιαζόμενον ■ και μετεπηδων, επί τήν

φαντασίαν του πυρός καταθέοντες , ώς έκεΐ ληψόμενοι

τον Αννίβαν κακοπαΟουντα. Ό δέ, ώς είδε καταβάν-

τας αύτοΰς εκ των στενών , διέδραμεν ές αύτα τοΤς

τα^υτάτοις άνευ <ρωτδς μετά σιωπής, ίνα διαλάθοι.

Καταλαβών δέ αϋτα καΐ κρατυνάμενος , έσήμηνε τη

σάλπιγγι· καΐ το στρατοπεδον άντεβόησεν αυτώ, και

πΰρ αίφνίδιον έξέφηναν. 'Ροιμαΐοι μεν δή τότε ήσΟοντο

της απάτης· δ δέ στρατός δ άλλος Άννίβου, κα\ οί τας

βοϋς έλαύνοντες, Ιπι τα στενά άδεώς διεδραμον. ΚαΙ

αύτοΰς συναγαγών, άπηρεν ές τδ πρόσω. Ούτοι μέν έξ

άέλπτου τότε δ Αννίβας αύτο'ς τε περιην, και τδν στρα-

τόν περιε'σωζε. Κα\ ες Γέρων ίαν της Ίαπυγίας έπει-

χΟεις, ή σίτου πλήρης ην, έξεΐλεν αυτήν καΐ έν άφθό-

νοις άδεώς έχείμαζεν.

XVI. Ό δέ Φάβιος, κα\ το'τε της αύτης γνώμης

επόμενος, εΐπετο, καΐ της Γερωνίας άποσχών δέκα

σταδίους έστρατοπέδευεν, λαβών ίν μέσω ποταμδν Αύ-

ψιδον. Ληγόντων δέ αδτω των £ξ μηνών, έ<ρ' ους

αίροϋνται 'Ροιμαΐοι τοΰς δικτάτωρας, οί μέν ύπατοι

Σερουίλιός τε και Ατίλιος ίπΐ τας ίαυτών άρχας ίπα-

νηεσαν, κα'ι ηλθον Ιπ\ το στρατοπεδον κα\ δ Φάβιος

ίς 'Ραιμην άπ^ει. Γίγνονται δε τίνες εν τώδε τω νει-

μώνι Αννίβα καΐ 'Ριομαίοις άκροβολισμοί συνεχείς ές

άλληλους ■ κα\ τα 'Ρωμαίων Ιπικυδέστερα κα\ εύΟαρ-

σε'στερα ην. Ό δ' Αννίβας έπέστελλε μέν άε\ τα γι-

γνόμενα Καρχηδονίοις, υπερεπαίροιν τότε δέ, άπολω-

λότων αύτώ πολλών, ήπόρει, καΐ στρατιαν ί)τει καΐ

χρήματα. Οί δέ έχΟροι , πάντα έπισκώπτοντες τα Αν

νίβου, και τότε ύπεκρίνοντο άπορεΐν, ότι, τών νικών-

των ουκ αιτούντων χρήματα , άλλα πεμπόντων ίς τάς

πατρίδας, δ Αννίβας αΐτοίη, λε'γων νικαν. Οΐς οί

Καρχηδόνιοι πεισθέντες, ούτε στρατιαν Ιπεμπον, ουτε

χρηαατα. Και δ Αννίβας ταϋτ' δδυρόμενος, ίγραφεν

ίς Ίβηρίαν Ασδρούβα τω άδελφώ, παρακαλών αύτδν,

αρχομένου θέρους μεΟ' δσης δύναιτο στρατιάς κα\ χρη-

μάτι>>ν έσβαλείν ες την Ίταλίαν, και πορΟεϊν αύτης τα

έπέκεινα , ίνα δηώτο πασα , κα\ 'Ρωμαΐοι κάμνοιεν ΰπ'

αυτών εκατέρωθεν. ΚαΙ τάδε μέν ^ν περί Αννίβαν.

XVII. 'Ροιμαΐοι 8έ τω τε μεγέθει της ηττης της

Φλαμινίου και Κεντηνίου περιαλγοϋντες, ώς ανάξια σφών

και παράλογα καί αθρόα παθόντες, καΙ τον πόλεμον

δλως ού φέροντες ένδον οντά παρ' Ιαυτοϊς, άλλα τε

κατέλεγον εκ 'Ρώμης τέλη στρατιωτών τέσσαρα μετ'

δργης ίπΐ τον Αννίβαν, κα\ τοΰς συμμάχους πανταχό

θεν ηγειρον ες Ίαπυγίαν. Υπάτους τε αίροϋνται, ίκ

μέν δόξης πολεμικής, Λεύκιον ΑΙμίλιον, τον Ίλλυριοϊς

πολεαησαντα · έκ δέ δημοκοπίας, Τερέντιον Ούά^ο>να,

ΛΜ>1ΛΝυ8.

ναποδ εΐυεεηΐεδ ίβηβδ οοη«ρϊΓ3(ι , ρίβηβ , <]ΐιι<1 ίδΐικ] ββββΐ ,

ηοεία [ιΐ:ι\<(τ1ίηι, ίηΙεΙΙϊςεΓβ ηοη ρο(«Γ3ηΙ. Ρ.ιϋϊυβ ςυίιίειιι

ιΐοΐιιηι ;ιϋφιοιιι ΑηηίηαΙίβ 6880 9ΐΐδρίε3ΐ)3ΐιΐΓ : 86(1 φιί.ι εβΓίϊ

ηίΐιϋ ηβοεόαΐ, 8Π0.8 πιυηϊπιβηΐϊ» ΙβηυίΙ, ηίΐιίΐ 83ΐίβ ΙυΙιιιη

ηοείιι εδβε ετριίβηβ. ΑΙ >|'ΐί 3(1 ίηβκίβηίΐββ Ι.ιικ Ιοε&Ιί

6Γ»ηΙ, Αηηί1>3ΐειη, γ η I ϊ ( ιρκκΐ Ε|ΐ3ηι ίρ8β ρ6Γορ(303ΐ) \«τ

βυρβηοΓββ ηιοηΐΐυηι τυρββ «ΓυπιρεηΙβηι ίυ§0Γβ , Ιοεο εχε«β-

ββΓβ, ε(, ςυο ηικ,ιιι» Πβπιπιβ ιίικτί.,α , (3Π)ςυ3ηι ίΐιί Αηηί-

1)3ΐ6ΐη ΙβΐΜΓβηΙεηι ορρΓΐ88υπ, (ΙβευιτεΓβ. νί\ ϋΐί 3η§υ8ΐί38

(1β8βηιβΓ3ηΙ , φΐυπι Αηηίΐιβΐ ηΐ3§ηο βίΐεηΐίο, 8Ϊηβ Ιαηιίαβ,

η I ίβεϊΐίαβ ΙβΙβΓεΙ , ι·υηι εχρο(1ί(ί88ίηιίβ 3εεοπ-ί( ; οεευραΐϊβηυβ

3ε ρΓΚβϊάίο Γιπη3(Ϊ8 Γβυείϋυβ, Ιυ1>α τείίςυο εχβΓείΙυί βίςιιί-

ΙϊοανϊΙ : 3(1 ευ|υ8 βοηίΐιιπι νίείκβίιη (0(ί8 ε38ΐιΪ8 68( βεείβηαβ-

1 ιι ι , ί^ηίβςιιβ 8υ1>ΐ3ΐυ8. ΐηιη 1 1> ι η ιιιπ Βοπΐ3ηί8 ΓΓ3ϋ8 ίη·

ηοΐιι ίΐ. £( Γείίςυιιπι ΑηηϊΙ>3ΐί8 ;ιμιηπι, εΐ ηυί 1χ>νε8 εςεΓ3η(,

)3ΐη (υΙο 3(1 ι.ιικΌ8 ιΙετεοεΓβ. Λπηϋι,ιΙ 3(1εο ρπι ΐιτ 8ρ«ιη

ε( ίρ8β ϊηεοΐυηαίβ, βΐ ίηεοΐυηιΐ 8εη'3(ο εοΐΐεείοςιιε εχεΓεϋυ,

υΚεηυβ ρΓ0@Γ688α9, Οιτοιιίαιη , ΑρυΙί»; υ 1 1 κ - 1 1 1 ΓπιπκίιΙο

ρΐεηβπι, ρεΓνεηίΙ. Οιια «χρυβη3ΐΒ, ίο ηιαχίιηα ιεπιιη εορίβ

(αίο ΙιίυΟΓηαΙκιί.

XVI. Ρ;ι1)ϊιΐ8, ιΊίαηι βυπι ίη εοηδίΐίο ρεΓ8ί8ΐβη3, άεεεηι

8ΐ3(1ΐ3 α ΟεΓοηίβ , ίηΙεΓροβίΙο ΑυΠάο 3ηιηβ ε38(Γ3 Ιοο&ί. Εχ·

3εΙί8 νοπι βεχ ιηεηβϊοιιβ, ηυοά βρβίίιιηι εβί (ΙίεΙαΙυΓΧ 3ρυ(1

Κοιηαηο8; ϋει νίΐίυβ ε( ΑΙϋίαβ Οοηβυΐββ, ιπαςί8ΐΓ3ΐυηι ϋε-

ηυο ίη^Γβδδΐ, 3(1 εχβΓεϋυηι νεηεΓε, ι-εβτεββο Κοηιαηι Ρ3ΐ)ϊο.

Λ1«ρκ.· 1ΐ3ε Ιιίβηαβ Ιενίβ ςυορ(]3ηι ϊα(ετ υΐτοβηυε ΐ'ΐτίαιιιίηα

εΓ60Γ0 οοηββΓβΙωηΙϋΓ; ςυίϋαδ βεηιρεΓ εΐ βυρεποΓ βίβίο·

ποβίΟΓ Κοπΐ3πυ9 εΓβΙ. ΟυβρΓορΙεΓ ΑηηίΙιαΙ , ηυυπι ;»1 ευπι

ΙΜφΝ ά\βα> , ςαοϋβί Λά 8υο8 «·η1κ·«·1, ηι»\ίιΐι» Ιβυάίουβ

8υ3 Γ3ε(α βοΐίΐυβ β8$ε( 0ΓΠ3Γε , (υηε , πιυΐΐίδ βυοηιπι ΙιεΙΙο

3ΐηί88ΐ3, ι γΙ>π8 Μΐίϋ (1ί1Γΐ(1εη8, βυρρίεηιεηΐυηι εορί3Γυιη ρβ·

(603(. 8( <1 ίηίιηίώ ε]υβ , (]υί οπιιιί;ι ε]υ8 εεερίβ ε;ινίΙ1;ι1κιιι-

ΙϋΓ, ΙΟΠ) ΙΏ3ΧΪΠ16, 66 Π0Ι1 ίηΙβΙΙΪββΓβ, Ιίημι'ίΜΙιΙ ((]υυηι νί·

είοιβδ ηοη ρε(6Γβ , 8ε(1 ηΙίΓΟ ρεευηϊβδ ηιϊΙΙοι <: ρβΐηβ! εοηΜίε-

νίδβεηΐ), εεςυίίΐ ΑηηίοβΙ, (ο( τίεΙΟΓΪίβ βυροΓόιΐδ, ροβΙιιΙαΓβΙ ?

Οικιπιηι τεΓΐ)ί8 εοπιηιοΐί ΟΒτΙηββίηίβηδββ , ηεε ιηίΐϊΐεβ ηβε

ρβοαηί38 ιηί86Γβ. (^ιιοιΙ ιΙερΙοΓβηβ Ληηίΐωΐ, ιηίδβίδ ;κ1 ΛμΙπι-

03ΐειη ΓγβΙπίιι ίη Ηίδρ3ηί3ΐη Ιίΐεήδ, ηιηικίαΐ , υΐ ίηεαηΐβ

Κ8ΐ3(β ευη ςυβηι ηιηχίιιιη ρο386ΐ τηϊΗΙυπι εΐ βυη 3Γ§βηΙΐ-

ςιιε εορΐ3 ίη ΙΙβΙίαηι ΪΓΓυηιρεΓεΙ, ε]ιΐδ(]η6 ρβι ίειη υΙΙεΓίοΓεηι

(ΙερορυΙβΓβΙηΓ : ιι! , ιίπιη ΙοΙβ ιιπίΉπγ, Ποιηαηί βηείρίΐί υεΐΐο

ορρίΊ'ηΐρΓΡηΙιιι-. ΑΙςυβ Ιιοε ίη 8ΐ3(ιι γ«» ΑηηίΙ>3ΐί8 6Γ3η1.

XVII. Βοπιβηί, ίηββηΐίόϋβ Ρΐϊηιίηϋ ε( ΟβηΙβηϋ εΐΒάίουβ

ρ-βνίΙεΓ εοπιηιοΐϊ, εΐ Ιοί βίηιυΐ βε Ι3ηι ίηδρβΓβΙίβ ποίίϊ

εχεΓοετί, εοη(Γ3 3ΐΐ3πι 6886 άί§ηί(3(εηι ]υ(ϋε3η1εβ; (Ιβηίςυε

οηιηίηο ηοη ΓεΓεηάυπι ΓαΙϊ , αϊ βυο ίη βοΐο δυίβηοε 8β<1ίου3

ηεΐΐυηι (ΙίυΙίιιβ @εΐ'3(υτ; φΐ3ΐυοΓ ηοτ38 εχ ϋΓΐ)β 1β§ίοηβδ,

αα%α& [η, ιάγβηο» Αηηίοβίβηι εοηβεΐ-ίοιιηΐ; 3ε ιοείοδιιη-

(]ίί)ΐιβ ίη Αρυϋβ βάβΜβ ]α!>βηι. Οοηδυΐεδςυε ΟΓββηΙ, βΐΐβ-

Γυηι οεΐΐίείδ Ιβηϋίουδ δρίεηάεηίειη , V. ΛπηΚυπι, ςυί ευηι

ΙΙΙνΓίεί» 1>β1ΐ3Γ3ΐ; βΐΐεηιηι εχ ρορηίβπ ΓβεΙίοηε, ΤεΓεηϋυηι

ύ
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πολλά αϋτοΐς έκ της συνήθους δοξοκοπίας υπισχνούμενον.

Καϊ αύτους παραπέμποντες έξιοντας, έδέοντο, κρΐναι

τον πόλεμον μάχη , χαι μή την πόλιν έκτρύχειν γ ρόνω

τε χαΐ στρατείαις συνεχέσι, και είσφοραϊς χαΐ λιμω ,

καϊ αργία της γης δηουμένης. Οί δέ , την στρατιαν

τήν έν Ίαπυγία προσλαβόντες, χαι τδ σύμπαν έχοντες

πεζούς μέν έπτακισμυρίους, Ιππέας δ' έξαχισχιλίους,

έστρατοπέδευον άμφ\ κώμη τινι καλούμενη Κάνναις·

χαι δ Αννίβας αύτοϊς άντεστρατοπέδευε. Φύσει δέ

ών φιλοπόλεμος δ Αννίβας, καϊ ούποτε φέροιν άργίαν,

τότε μάλιστα , της απορίας αύτδν ένοχλούσης , έξέτασσε

συνεπώς Ις μάχην · δεδιώς, μή οί μισθοφόροι μετα-

θοΐντο δια την άμισθίαν, η σχεδασθεΐεν έπι συλλογήν

άγορας. Και δ μέν ούτω προύχαλεΐτο τους πολεμίους.

XVIII. Γνώμη δέ των υπάτων ^ν, Αιμιλίου μέν,

ΰπομένειν έκτρύχοντας Αννίβαν, ού δυνησόμενον άντέ-

χειν έπι πολυ δια την άπορίαν, μηδέ δια χειρός ίρχεσθαι

γεγυμνασμένω πολέμοις χαι εύτυχίαις άνδρ'ι χαΙ στρατω·

Τερεντίου δ', οΤα δημοχόπου, μνημονεύειν ων δ δήμος

ίζιοϋσιν ένετέλλετο, χαΙ χρΐναι την μάχην δζέως.

Τούτοιν Αϊμιλίω μέν προσετίΟετο Σερουΐλιος, δ πε-

ρυσιν ύπατος, έτι παρο')ν· Τερεντίω δέ, ίσοι τε άπδ

βουλής χα\ των καλουμένων Ιππέων ήγοϋντο της στρα-

τι3ς. Αντεχόντιον δ' έτι των έτέρων, δ Αννίβας τοΤς

χορτολογοϋσιν αύτων ή ξυλευομένοις επιτιθέμενος ,

ύπεκρίνετο ήττασθαι. Και περί Ισχάτην ποτέ φυλα-

κήν έκίνει τδ πλήθος, ώς άναζευγνύς. Ό δέ Τερέν-

τιος Ιδών, έςήγε την στρατιαν, ώς επί φεύγοντα τον

Αννίβαν άπαγορεύοντος αύτω και τότε του Αιμιλίου.

Ώς δέ οΰκ ίπειθεν, οίωνίζετο δ Αιμίλιος έφ' Ιαυτοϋ,

καθάπερ εΐώθασιν καΐ πέμψας δδεύοντι ήδη τω Τε

ρεντίω, την ήμέραν άπαίσιον, ελεγεν, είναι. Ό 8*

έπανήει μέν, αϊδούμενος οίοινοϊς άπειθήσαι ■ τας δέ κό-

μας έν όψει της στρατιάς έτίλλετο , καϊ χαλεπώς εφε-

ρεν, ώς την νίκην αφηρημένος δπδ ζηλοτυπίας του

συνάρχου- κα\ τδ πλήθος αύτω συνηγανάκτει.

XIX. Αννίβου δ', έπε\ τής πείρας έξέπιπτεν, αύ-

τίκα είς τδ στρατόπεδον έπανελθόντος, και τήν ΰπόκρι-

σιν έκφήναντος· ουδέ τοΰτ' έδίδασκε τον Τερέντιον,

πάνθ' ύπονοεΐν τα Αννίβου. Άλλ' ώς ειχεν, έν τοις

δπλοις, Ις τδ στρατηγιον Ισδραμών, παρόντων έτι των

τε άπδ βουλής, κα\ ταξιάρχων, και χιλιάρχων, ήτιόίτο,

περι των οιωνών τον Αίμίλιον προφασίσασθαι, και νί

κην φανεραν άφελέσθαι την πόλιν, δκνοΰντα ύπδ δειλίας,

ή οί φθονοϋντα δια ζηλοτυπίαν. Ούτω δ' αύτοΰ βοώντος

δπ' δργής, ή στρατιά περιεστώσα την σκηνήν, Ιπήκουε,

καϊ τον Αίμίλιον έβλασφήμουν. Ό δέ πολλά μέν εί-

πεν τοις ένδον συμφέροντα, μάτην Τερεντίω δέ,

πλήν Σερουϊλίου τών άλλων συντιθεμένων, εΤξε. Κα\

της έπιούσης έξέτασσεν, αύτδς ήγούμενος· παρεχώρει

γαρ δ Τερέντιος. Αννίβας δ' ήσθετό, και τότε μέν

ουκ έπεξήλθεν · ού γάρ πο> προς μάχην διετέτακτο. Τη

ο έπιούση κατέβαινον ες τδ πεδίον Ικάτεροι· 'Ρωμαΐοι

μέν ές τρία τεταγμένοι, μικρόν άπ' άλλήλών διεστώ-

ν.ΊΓΓοηοηι , ίη£εη(ίϋυδ ρΓοηαίββίβ <1β ποοτβ βοο Μώηοκ'ρΜιΙ)

άειοιιίεεηΐεη). (3ιΐ08 φιιιπι ρβΙυάΆΙοβ 3(1 ΐΜ.ΊΙιιπιειιιίΙΐΡΓρηΙ,

οπιιιιηΐ, υΐ ηιΐ3ΐιι ρπιιιυηι ηΐ3Γΐο (ΙοοοιηεΓρηΙ ; ηβε, άΊυΙίυδ

ΐΓϊΙιοηάο Ι>βΙ1ο , οίνίΐβίεηι (ο( ηιΠίΙίίβ, Ιτίουΐίδ, Γβπιε, ει

ν8δ(3ΐίοηί1>αδ ΕβτοΓϋηι , 'ςιιί ίηευΚί ]3οει·ρη4, βχηβυτϊη ρβ·

ΙειεηΙϋΓ. Οοηδυΐεβ, βεεερίο φιί ίη Αρυΐίβ ει·»1 βχβΓΟίΙη ,

ευπι ςυο ίιι υηίνοΓδυηι ρεάΊΙυιη ιχι , ΟφηΙυηι τι ιηϋΐίϊ

εοηιρΙενβΓαηΙ, ρΓορε Οοηπω, Αρϋϋοε τίειιηι , Ρυηίι ίί ολ-

8ΐτΪ8 εββίΓϊ ορροκυεηιηΐ. Αηηϊΐιαΐ, ευπι δεπιρβι- ρυςη.ν »νί·

άαβ, οΐίίςικ' ίηιρϊΐίεη», (υιη εο (ειηροΓε ηιαχίηιε Άά ριι^ηηπι

εοηΐίπυο εορΐ&β ε<1ιιεβ1>3ΐ; οτςβηΐβ ϊηορϊα, ηβίαςυβ, ηβ

πιεΓεεΐΙε εοπάυείιιβ ηιίΐβί , φιϊα βΐίρεηάΐα ηοη ρεΓ5θ!τεΙ>3η-

ΙυΓ, βυΐ ΐΓαηΒΓϋββΓεΙ 8(1 ΙιοδΙβηι , αυΐ ΪΓυπιεηΐ3ηάί @γ&1ϊ3 ρβτ

ΐβτο8 (1ϊ$8ίρ3Γε(υΓ. ϊΐΆψιβ βίβίιίαε ΙιοβΙεβ 1&εε88ε))3ΐ.

XVIII. ΟοηδπΙυπι εΓβηΙ άίίεοηΐβδ δεηίρηίϊ*. ,4".πιί1ίϋ8,

Π10Γ8 εΐ ρ3(ίεηΙΪ3 εοηΓκίεηιΙιιπι ]οι1ίεα1)3ΐ Αηηίΐι.ιίβηι,

ηιιίρρε <]υί (ΙίιιΙίιιβ ΓεχίίΙβΓβ, ο!> εοηκηεαίυβ ίηορίαοη, ηοη

ρο88βΙ; ηεφίε ευηι άυεβ εχβιείΐυηιιβ , ςπί (ο( ρΓβεΙϋβ , 1ο(

νίεΙοηίβ εχεΓείΐΛΐί βΐηΐ, ηΐ3ηυ8 β88β εοηβεΓεικΙβδ. ΤεΓεη-

Ιίϋδ, υΐροίε ρορυΐβπβ, πιεπιοπ» Ιεηεηάυηι αίβΐιαΐ , ςαιε

ρορηίηι ϊρβίβ υιΐΜ ββτείΐίεηΐίΐιαβ ιηαηάαίο (ΙεάίδβοΙ, εΐ

ηαΗΐηρπιηυπ) πιαΓίε 8888 άεοεπιεηάυηι. ΕΙ .ΕηιίΙίο ηηϊ-

ιίειη , ρΓ36ΐ8Γ υηυηι δεΓνίΙίυπι , βιιρβΓίοΓίδ αηηί εοηδίιίεηι ,

»58θηΙίεΙ)3ΐϋΓ ηεοαο : ΤεΓεηϋο οιηηεδ εΐ βεηϊΙΟΓεδ, βΐ ςαί

εχ εςοεδίτϊ οπίίηε σιιιοεΓε αΐίςυο βριιά βχβκίΐιιιη Γαο@ε1>3ΐ>-

Ιατ. ΟηϊΙκίΒ άαιη βάΐιυε ΓβδΐδΙυηΙ ΐΠί, ίηΐεπηι Αηηϊ1)3ΐ,

ηοηηυΐΐοδ εοπιπι ΓΓϋΓηεηΙβικΙί 3υ1 Ιίρηβηιϋ %τά\ιλ ε§Γβδδ08,

3(1ογΙιι8, ρπηιο δε ΛΊΟίαπι εδβε δίιπιιΐβΐ, άείηάβ είΓεβ εχίΓε-

πιβΓη ηοεϋδ νίςίΐίβπι ε»8ΐΓ3 οΐίαηι , νείιιϋ δβδβ Γεείριβηδ ,

πιονβΐ. Οαοίΐ εοη8ρίε3ΐυδ ν3ΓΓ0, Ιβηηυβιη Γυ^ϊβηΙβπι ϊυίβ-

εΐ3ΐυτη8, βεϊεπι εϋυχϊΐ, νείβηΐβ εΐίβπι Ιωη ^εαιίΐϊο. Ουϊ

υ1)ί 88 δεηδίΐ ηίΐιίΐ ρΓοΓιεεΓε 3(1 εβρίβιυΐβ Γοηιβοο ωοΓε 3ϋ·

βρίείβ 8θΙϋδ 8β εοηΐυΐίΐ; εΐ ε^Γβδδο ]3ΐη εαδίήβ ναπτοηί ηιιη-

είβη ]υδ8Ϊ(, ίηΓαυβΙυπι ίΙΙιιπι Λίβηι βαδρίείίδ οδίρικϋ. Αε

εε88ίΙ ίΐΐε ςυίιίεηι ΓεΙϊ^ίοηί ; βεά , ίη 8391Γ3 ΓβνεΓδϋβ , εοηιη

εηπείο βχεΓοίΙα εβρϊΐΐοδ νείίευβί, εΐ ϊηνί(1ί3 οοΐΐββίε εχΙοΓίβτη

δϊΐιί ε Πΐ3ηί1)υ9 8888 νίοΙΟΓίαπι , ΐΐΐϋίπιο οιιιη (ΙοΙοΓβ οίαηιϊΐβ ■

ηαί; 388ειιΙίε1)αΙ(ΐηε εΐ εοη(ΐυβΓβ1)3ΐϋΓ Γβϋςιιβ Ιιιγοβ.

XIX. Αηηΐ1>3ΐ, ιΛι ΓΓβυάεπι βηοπι νίίΐϊΐ ραηιηι ρΓοεεβδίδδε,

ρΓΟίίηυβ ίη 03δ(Γ3 Γοιίϋΐ; 83ΐί»(]αρ. ε» τε, δίηιυΙαίΛηι Γιιίδδβ

(α%αη, (1βε1&Γ3νίΙ. Νεε Ιβηιεη ίιΐ ϊρβιιητι <|υκΙεπι ηιονίΐ

νβΓτοηεπι, «I Αηηί1)3ΐίβ οοβρίβ οηιηίβ βιυρεοίΛ ΙΐΗΟβτεΙ.

Οαίη ροΐίαβ ίη βΓΠΐίδ, υΐ 8Γ3Ι , ρπείοπηπι ίηβΓεδβυδ, βηΐβ

0Γ3 δεηαΙοΓυπι εΐ εεηΐυποηηηι εΐ ΐΓίΙιιιηοπιηι ηιίΐίίυηι ςι-3-

τίΙεΓ εβί ίη Λπιίΐίηηι ίητβοίηβ, « ςιιί ρΓβεΙεηΙβ βιΐδρίείοΓυηι

Γεϋξίοηίδ(](ΐε οΛίιιηιηίί, οβΓίίδδίιιι» νίοΙΟΓίβ ΓεηιρυοΙίοβηι

οτ1>3δδβΙ : δίνε ί^ηβνίβ βΐ ηιοΐΐίΐίε ρυβηβηι εχΙίηιεδεεΓβΙ, δίνε

δϋ»3 βίοπβϊ ρΓορΙεΓ 33ηιιιΐ3ΐίοηεηί ϊηνΜβΓβΙ. » Η(Εε ϊγβΙο

βηίηιο τοοίΓεΓβηΙεηι , ιηίΐίΐεδ, ΐΒΙιεπιβειιΙιιηΊ οίΓοιιηίδΙβηΙεβ,

χςυίδ 3ΗΓί1)ϋδ 8ΐΐ(1ίεθ3ΐι( , εΐ ρΐΌ&πδ Ληιίΐίιιηι ΙβεεΓβηβηΙ :

ςυί ηίΐιίΐοηιίηηβ ηοη ϋεδΙίΙΚ, βίβί ΓπίδΙι-β , ΙηΙβΓ 8ϋ08 πίοΚλ

υΐίΐίβ ρΓίεοίρεΓε. ρυηηι νεΓΟ οηιηεδ (αηο δβΓνϋίο εχοβρίο)

ίη νβΓΓοηίβ δεηίβηΐίβπ) ρεο'ίηαδ ίτίβδβηΐ , εΐ ίρβε »88εη1ϊπ

0030(03 , ροβΙεΓο όΊε , ςαο ρβηεβ ευηι 8ΐιιιιηΐ3 εΓβ! ίηιρβπί

(εοηε«88εΓ3ΐ εηίηι νβιτο), 3(1 ριΐί;ηΗηι εορίββ ίηδίηιεοαί.

ΑηηίΙΐϊΙ ίά βεηίίΐ : 8εο! βο άίβ, ςυ(3 »ά ριίβηβηι ]3ηι ηοηόυηι

ίηδίΓοοΙιιβ 8ΓβΙ , εορί38 8η39 ηοη εάηχίΙ. ΡοδΙηΰίβ ιιίπηι-

ςαβ (Ιϋεβδ ίη εβηιριιιη (ΙβδοεηάεΓαηΙ. Κοπΐ3ηί ΙΠρϋεί βείε ;

({υβπιηι υηβςυίβο,ηε , ηιο<1ίεο ίηΙβΓνβΙΙο 31) βΙΙεΓβ άίδΙβηδ,
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τες, καί μέρος ?καστον αύτών είχε τους πεζούς έν μέσω,

τους δέ ψιλοΰς και Ιππέας Ικατέρωθεν. Στρατηγοί δ'

έφειστηκεσαν, τω μέσω μεν Αιμίλιος, τω δέ λαιώ Σε-

ρουΐλιος, Τερέντιος δέ τοις έπ\ δεξιά· χίλιους άμφ'

αίιτδν έκαστος έχων Ιππέας έπειλεγμένους, έπικουρεϊν

ίπη τι πονοίη. Οδτω μέν έτάξαντο Ρωμαίοι.

XX. Ό δ' Αννίβας πρώτα μέν, είδώς, περί μεσημ-

βρίαν ευρον ζοφοιδη τον χώρον έξ έθους έπιπνέοντα,

προΰλαβεν οπη κατα νώτου τδ πνεύμα έμελλεν έξειν

έπειτα ές όρος περίφυτον κα\ φαραγγώδες ίππέας

προενηδρευσε κα\ ψιλοΰς· οΐς είρητο, όταν αί φάλαγγες

έργων έχωνται, κα\ το πνεύμα έπίη, κατόπιν γίγνεσθαι

των πολεμούν ■ άνδρας τε πεντακόσιους Κελτίβηρας

έπι τοις μακροϊς ξίφεσιν &πο τοις χιτώσιν άλλα ξίφη

Ρραχύτερα περιέζωσεν οΤς έμελλεν αυτός, δτε δέοι

χρησθαι , σημαίνειν. Σύμπασαν δέ τήν στρατιαν κά-

κεϊνος ες τρία διηρει, καί τοΰς ίππέας τοις κέρασιν

έπέτασσεν έκ μεγάλων διαστημάτων, εϊ δύναιντο κυ-

κλώσασΟαι τοΰς πολεμίους. Επέστησε δέ τω μέν δεξιοί

Μάγωνα τον άδελφδν, τώ δέ Ιτέρω τον άδελφιδοϋν

Άννωνα· το δέ μέσον αύτδς εΤχεν, κατα δόξαν Αιμιλίου

της έμπειρίας. Δισχίλιοί τε ιππείς επίλεκτοι παρέΟεον

αύτώ, και Μαάρβαλ ετέρους έχων χιλίους, έφεδρεύειν

δπη τι πονοΰμενον ΐδοι. ΚαΙ τάδε πράσσυιν, Ις δευ-

τέραν παρέτεινεν ώραν, ίνα τι) πνεΰμα θασσον ΙπέλΟοι.

XXI. Γενομένων δέ πάντων εύτρεπών έκατέροις,

οί στρατηγοί διέΟεον παρακαλοϋντες αυτούς· κα\ ίιπε-

μίμνησκον, οί μέν γονέων τε καί παίδων καΐ γυναι

κών κα\ της προγεγενημένης ήττης, ως έν τηδε τη

μά"/η περι σωτηρίας κριΟησομένους· δ δ' Αννίβας,

των τε προγεγονότοιν έπΙ τοΐσδε τοις άνδράσι κατορ

θωμάτων, καί ως αίσχρδν ήττασθαι των ήττημένων.

Έπεί δ' αϊ τε σάλπιγγες ήχησαν καί αί φάλαγγες

έβόησαν, πρώτον μέν αυτών οί τοξόται καί σφενδονηται

και λιθοβολοι, προδραμόντες ές τδ μέσον, αλλήλων

κατηρχον. Μετα δ! τοϋθ', αί φάλαγγες έχώρουν έπΙ

τδ έργον φόνος τε καί πόνος η% πολΰς, έκΟύμως

αγωνιζομένων έκατέρων. Έν δ σημαίνει μέν δ

Αννίβας τοις ίππεϋσι, κυκλοΰσθαι τα κέρατα των

Ιχθρών. Οί δέτών 'Ρωμαίοιν ίππεϊς, δλιγώτεροι τών

πολεμίων δντες, άντιπαρηγον αύτοΐς· κα\ την τάξιν

έκτείναντες έπ\ λεπτδν, ήγο)νίζοντο δμως υπδ προθυ

μίας, καί μάλισθ' οί τδ λαιδν έχοντες έπΙ τη θαλάσση.

Αννίβας δέ καί Μαάρβαλ δμοϋ τοΰς περί σφας έπηγον,

κραυγή άπλέτω και βαρβαρική νομίσαντες έκπληζειν

τοΰς έναντίους. Οί δέ καί τούτους ευσταθώς και άκα-

ταπληκτως υπέμενον. /

XXII. Διαπιπτούσης δέ κα\ τησδε της πείρας, δ

Αννίβας τδ σημεϊον έπηρε τοις Κελτίβηρσι τοις πεν-

τακοσίοις. Οί δέ, της τάξεο>ς έχδραμόντες, ές τοΰς

'Ρωμαίους μετετι'Οεντο, καί τας άσπίδας αύτοϊς κα\

τα δόρατα καί τα ξίφη τα φανερά ώρεγον, ώσπερ αϋ-

τομολοϋντες. Και δ Σερουίλιος, αύτοΰς έπαινέσας,

τ» μέν όπλα αυτών αύτΐκα παρεΐλεν ■ έν δέ μόνοις , ώς

βίε ίη8ΐπιεΐ3 ογ»Ι, αϊ ρβάΚεβ ηαΐίΐΐίιιπι , ΙαΙοη ΙβτΙβ βηταΐα»

βςηΗβίςοβ , ΙεηβΓβηΙ. Οιιεβ3, <1ΐνί8Ϊ9 ραιΊίβυΒ, τηεά'α &εΐβ

/ΚιηίΙίιι*, βίηί&ίΓΟ εοι·ηυ5βΠ'ϊΙϊιΐ8, Υ.ίγπι ιΙιλΙιό ρΓ8Ε«Γ3ηΙ :

ΙιαΙκΊκιηΙψκ- ι ίι ' ΐιιιι 88 βίηςυΐί ιΐείεείοδ ηιίΐΐε βφιίΐεβ , φΐϊ

Κι1ΐ(ΐΓΛπΙίΙ·ιι> , υΐιί οριιβ εδβεΐ, 5ΐι1)δί(1ίο νεηΪΓεηΙ. δίε (β<1

ριι^ηαηι Οβηηεηδεπι) ίηδίηιεώ Ιίοιηαιιοπιπι βείεβ 8γβΙ.

XX. Αηηίϋαΐ ρπιηυιη , ηοη ηβ8είιΐ8, βατηπ) ρΓοεβΝοβιιιη

(ϊι'γ.ί ηιεΓίιΙίειη βοΐβιο Γβςίοηειΐ) ίΙΙαηι ρεΠΙαιΐ, Ιοε&εα οεευρβ-

νϊΐ , ίη ηυίυυβ 3 Ι«Γ£0 εβίοΐ νεοΐυπι Ιΐ3ΐ>ίΙιΐΓυ8. ϋείηίΐε ία

πκ>η(ε ίΐιιιΐίίαιη 3Γίκ>Γίυυ8 νεβίίΐο, εϊ ΟΓευπβ εοητ3ΐ1ί1)ΐΐ8 <1ί8·

ΓΐιρΙο, εςυίΐεβ ειιηι εχρειίίΐίβ ηιίΐίΐίΐιυβ ίο ίηβίιΐίίβ 1οε»(;

«ριίΙ>ϋΝ εΰίχεΓβΙ , ιιΐ , εοηδεΓίο ρΓχϋο , τεηίοςυε εχοι-Ιο , Ιιο·

8ΐε8 3 Ιυιμο βάοπΓεοΙιΐΓ. ΑιΚιχε ςυίη^εηίοβ ΟεΙΙίυβΓΟβ,

ρτχίΐτ Ιοη^οβ φ&Μο», φύίχα βεείηείί εταηΐ, ε(Ϊ3ΐη βίεα»

$υυ Ιαηίείβ οεειι1ΐ3$ Γειτε, αε, άοηβε ι)3(ο βί^ηο ορεΓ3 εοπιιη

υΐί νείΐεί, ςιιίείοβ εχ8ρεε(3Γε ίικκίι. ^ιη εϊ 8ΐιί8 εορίίβ (γι-

Γ3γι»πι (Ιίνίκίϋ, εϊ εςυίΐαΐυ ςυβηι εχΙεοϋ88ίηιε ίη εοπιίΙ>ιΐ8

ΙοεαΙο, &ά ηοβίεηι, πΐιί Ωεη ρο88ε(, είΓευηιτειιϊεΐΜίαηι ; ιΐεχ-

Ιγο εοΓηα Μ3ςοηεπι Γι,-ιίτρηι , βίιιίβίΓΟ ληηοηεπι , εχ ΙγβΙγθ

(αη εχ 8ογογ8?) οβροΐεηι, ρΓ«ΓεείΙ; ηκ'ΐΐίαιη αείεπι ίρββ Αη·

ηίΐΜΐ ΙεηυίΙ, υΐ .Γ.ηπίίο βε ορροηεΓεΙ, ευ]υβ ίη τε ηιίϋίαιΐ

τϊτ1υ8 ΜΐηιηΐΛ 1ΐ3υε1)αΙιΐΓ. Βί3 ηιίΗε βείεείοβ βςυίΐεβ, ρΓΧΙετ

31Ϊ03 ηιΐΙΙο ιμιίΙιΐΒ Μ;>1ι;πΙι;ι1 ρπνιταΐ, ρΓορε 88 ι)ί.·( ιιγγιίο

]υ33ί(; ηαοβ, 8ί ςιΐ3 ρ3τ1ε Ι3οογ3γ8 8υοβ νΜεΓβΙ, 3ΐι1)3ίι!ίο

πιίΙΙβΓεΙ. Ηχε &%βηάο, ίη 8βευη(ΐ3ΐη Ιιοι.τιη, φιο εί(ίυ$

νεηίαβ οπΓεΙϋΓ, Ιβηιριιδ εχΐΓβχίΙ.

XXI. υΐιί ηΐιίηΐιρκ' 831Ϊ8 ίη8ΐηιε(3 επιη( ηηιηίι, άυεεβ

3(1 εοηθΓΐ3ηάΌ8 ηιίΐίΐεβ οΙ>8ςυί(3θ3ηΙ. Κοηκιηϊ βιιοβ ρ3Γβη-

Ιυηι, ΙίϋεΓΟΓυηι, υχοηιπι, εϊ βυρεΓίοπβ εΐβιΐίβ, εοηιιηοηβ-

Γ3εϊεΙ)3η( ; ί8ΐοςιιε ρΓχϋο ρπ> ββΐυΐε <ΙίηιίΓ;ιιι<]ιιιη 888ε , 3(1-

ηιοηείΜηΙ. Αηηίϋβΐ εοη(Γ3 , Ιοί εςΓ8ςΪ3 Γ3είηθΓ3 , Ιο( νίείο-

ΓΪ38 άε Κίβ ΙιοβΙίουβ Γεΐ3(38 εοηιηιεηιοΓϊηιΙο , ΙιΐΓρΪ83ίηιυηι

888β (1ίεεΙ)3ΐ 3 ΙοΙίεβ τίε(Ϊ3 8υρεΓ3τί. Τιιιη βίςηο (ιιοβ Λιΐο,

εϊ εΐ3ηΐ0Γε 3 ρειίίΐίυηβ 3υοΐ3(ο, ρηηιιιπι εϊ ΙετίΙβΓ απηΛίίί ,

83@ί(ΐ3πί3 , Γυη(1ί1οη1>υ8(]υ8 ριιμηα εοιηηιί383 881. Ιη<1β Ιβ-

ρίοιίΓί ρΓ,τΐίιιιη ίηευαί. ΕΙ ηοχ ηΐ3^η3 εβΡίΙεβ οι αϊ , |3>)ογ-

ςυε ίη^εηβ , ςιιυπι βηίηιοβε υΐτίπιςαε άίοαίεβτεΙυΓ. Ιη(8Γ63

Αηηί1)3ΐ εςυίΐίουβ <1;»ϊ 8ί£ηηηι , υ( ΗοβΙίιιηι ( οπιιι.ί ( ΪΓΟαηι-

(ΐ3Γεη( : ηυίϋαβ πιηνιηί εςυίΐεβ, ΙβπιεΙβί ίηΓβήοΐ'βϊ ππηκτο,

βεββ ο!>]εεεΐΊΐηΙ : βΐ ^ιιαικριπιπ άίάυεεηιΐο ηππιι (εηυίοΓει

οπίίηεβ ΓβεβΓ3η(, Γοιίίββίηιε Ιαπιεη ρηςη3υ3η! ; ρΓβββειΙίηι ίί,

ςυί ίη 8ίηίβΐΓ0 εοπιυ Λά ηιβΓε 8Γ3η(. ριιαρτ· >ρίίτ ].ιηι ΑηηΙ-

ο&Ι ε( ΜαΙιαΓίιηΙ ηθ3 ςυοηιιβ, ηυοβ είΓεβ 8β ηβηευβηΐ, βςιιί-

188 βάνεΓβυβ ί11ο3 8<1υχεΓυη( ; ίπιηΐ3ηίςυε εϊ θ3Γ03Γίεο υΐυ-

ΐ3(α 8βΙβπί(υΓ03 1ΐ05ΐεπι 8ρεΓ303η(. δβό1 εϊ ηοΓυη ίιηρείυιη

ΓοΓίίΙεΓ &ε ίηεοηεηβδί 8υ3ΐίηυεΓαη( Κοηιαηί.

ΧΧΠ. Αηηίοβΐ, ιιΐιί ε( ηυηε βυυηι οοηαίπηι ΓπΐίίΓα εεεί-

(1Ϊ386 νίάίΐ, ςυΐη@εηΙΪ8 ίΙΙίβ ΟεΗίοεηβ 8Ϊ£ηαηι βηβΐηΐίΐ : φιί

Πΐηχ 8ΧΙΓ3 3είεΠ1 88Γ88δί, 8(1 ΒθΠ13ηθ3 ΐΓ3η3ίΙ)3ηΙ; Ρ3ΓΠ138-

ςυβ , εευ (Γ3η3ί\ι@»ΐ , εϊ ίαειιΐβ , ε( ^Ιβάίϋβ , ςυο8 ηιιϊιίεηι ίη

ηρβΓίο £88(3ΐ)3ηΙ , (Γ3(1εθ8η(. ΟοΙΐ3υ(]3(θ8 ΒεΓΤίΙίυβ , 3Γΐηί3

ρΓορεΓε ηιίεηιΐίι, ίη 8θίί8 Ιυηίείβ (υ( εΓεάεοβΙ) β Ιβη;ο 8(3Γ8
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ψετο , τοις χιτώσιν εστησεν δπίσω. Ού γαρ έδοκίμαζε

καταδεΐν αυτομόλους έν όψει πολεμίων ■ ουδέ ΰπώπτευεν,

εν '/ιτώσι μόνοις δρών ■ ουδέ καιρός ήν 'εν τοσοίδε πονω.

Σπεϊραι δ' έτεραι Λιβύων προσεποιήσαντο φεύγειν άχρι

των δρών, άλαλάζασαι μέγα. Σύμβολον δ' ή\ ή βοή

τοις εν ταϊς φάραγξι κεκρυμμένοις , άναστρ$<ρειν ες τους

διώκοντας. Κ αϊ εύθυς οι τε ψιλοί καί Ιππείς εκ της

ενέδρας έςεφαίνοντο. Καί τδ πνεϋμα κατέβαινε, πολΰ

και ζοφώδες, ές τας "Ρωμαίων όψεις μετα κονιορτοϋ

φερόμενον β χα\ μάλιστα αυτούς έκώλυε προοραν τους

πολεμίους, ϊά τε βέλη 'Ρωμαίοις μέν πάντα άμβλύ-

τερα , δια την άντίπνοιαν, ην · τοις δέ Ιχθροϊς έπιτυχή ,

τοϋ πνεύματος την βολήν συνωθοϋντος. Οί δε, ουτε

έκκλίνειν αύτα προορώντες, ούτ' άφιέναι καλώς δυνά

μενοι , σφίσι τε αύτοϊς περιπταίοντες, ήδη ποικίλως

έΟοουβοϋντο.

XXIII. Τότε δή τον καιρόν δρωντες τδν Ιπηγγελ-

με'νον σφίσιν οί πεντακόσιοι, τα ξίφη τα βραχΰτερα

εκ των κόλπων έπισπάσαντες , πρώτους άνήρουν ων

ησαν δπίσοι. Μετα δ' έκείνους, άρπάσαντες αύτών

τα ξί^η τα μείζοι, και τας ασπίδας καί τα δόρατα,

πασιν ένέπιπτον κα\ μετεπήδων άφειδως· και φόνον

ειργάζοντο πλείστον ούτοι μάλιστα , δτε πάντων όντες

δπίσω. Τό τε κακδν ήδη πολύ τοΤς 'Ρωμαίοις και

ποικίλον ήν, πονουμένοις μέν Ειπο των Ιναντίυιν, κεκυ-

κλωμένοις δ' ύπδ της ενέδρας, άναιρουμένοις δέ ύπδ

των άναμεμιγμένιυν. Ού δ' έπιστρέψαι προς αυτούς

έδύναντο, δια τους επικειμένους σφίσιν Ικ μετώπου ·

ούδ' Ιπεγίγνωσχον έτι αύτους εύμαρώς, 'Ρωμαϊκας

ασπίδας έχοντας. Υπέρ άπαντα δ' αύτους δ κονιορ-

τδς ήνώ^λει , καί ούκ εΤχον ούδ' εϊκάσαι τδ συμβαίνον.

Άλλ', οΐον εν Οορύβω καί φόβω, πάντα πλείω νομίζον-

τες εΤναι, καϊ τας ενέδρας ού τοσαύτας, ούδέ τους πεν

τακόσιους, ειδότες, ότι ή"σαν πεντακόσιοι, άλλ' §λον

σφών τδ στρατόπεδον ύπδ ίππέων καί αυτομόλων ήγού-

μενοι κεκυκλώσΟαι- τραπέντες εφευγον άκοσμως, πρώ

τοι μέν οί Ιπί τοϋ δεξιοϋ, καί δ Τερέντιος αύτοϊς έξηρχε

της φυγής · μετα δ' εκείνους οί τδ λαιδν έχοντες, ων δ

Σερουίλιος ήγούμενος προς τον Αΐμίλιον διεδραμεν καί

περί αύτους ^ν ίσον άριστον ίππε'ων τε καϊ πεζών,

άμφί τους μυρίους.

XXIV. ΚαταΟορόντες δ' άπδ των Τππων οί στρα

τηγοί, καί μετ' αύτοΰς #σοι άλλοι ^σαν επί ίππων,

Ιπεζομάχουν τοις ίππεϋσιν τοις Άννίβου, κεκυκλω-

μένοι. Καί πολλά μέν, Ιξ Ιμπειρίας, συν εύψυχία καί

άπονοία , λαμπρά έβρασαν, Ιμπίπτοντες συν δργή τοις

πολεμίοις- πανταχόθεν δέ άνηροϋντο, περιτρέχοντος

αύτους τοϋ Άννίβου , καί τους ιδίους δτέ μέν Ιζοτρύνον-

τος καί παρακαλοΰντος τδ λείψανον της νίκης έκπονήσαι,

δτέ δ' Ιπιπλήσσοντός τε καί δνειδίζοντος, ε?, τδ πλήθος

νενικηκότες , δλίγων ού περιέσονται. 'Ροιμαϊοι δ', έως

μέν αύτοΐς δ ΑΙμίλιοςκαί δ Σερουίλιος περιήσαν, πολλά

δρώντές τε καί πάσχοντες, δμοις δπέμενον εν τάξει.

'Ρ,πεί δ" έπεσον αύτών οί στρατηγοί, δια μέσων βιαζό-

]<188Η : ηεςυε εηίσι ΙηηδΓυξββ ίη εοηβρεϋΐιι ΙιοβΙϊυιη νίηείτε

εοηδοΐΐαοι (ΙιιεεΙίΒΐ; ηεςυε, ηοοβ δίηβ 8γπιϊ8 νίάεΐκΐ, βα-

βρεείοδ ΙιαΙιαίΙ ; ηεςυε Ιεπιρυδ αΐϋ εβρίεηιΐο εοηδίΐίο, ίιι πΐί-

ιΐίο ρυξηχ βπΙογθ, βιιρρείβηαΐ. Λβηι Αίτοπιηι αΐϊςηοΐ οο-

ΙΐΟΓίεδ 8ίΐΤ11ΐΐ3(Λ Γΐ1§3 Τ6Γ8118 ηιοηΐεβ {ϋ&ΟϋΓΓβΓβ εκιρεπιπί,

ίη§εηΙί ίΐιΜαΙο εΙβιηοΓε ; π,υοά δίςηηηι οπιΐ εϊβ , ςυί ίο βη·

0·3θΙί1)υ8 τΐΐΐίιιηι ΙαΙοΙιαηΙ , αΙαιΙνβΓβυβ ίηββςαβηΐρβ ηο8(£$

εοητβΓίβΓβηΙϋΓ. ΙβίΙιΐΓ 8υΙ>ίΙο ε( Ιενίβ βΓΠΐΗΐιιι,ι εΐ εςυίΐ»

εχ ίηδΜίί8 εοη8υΓ§υηΙ ; εΐ (Χκίοιη ΙβπιροΓθ νείιειηεαβ εΐ οΐ)-

δευπιβ νβηΐυδ εοοΓ(υ$, πιαίίαπι ρυΙτεΓεπι ίη 0Γ3 Κοιη&ηοΓηπι

νοίνεηιΐο, ρΐΌίρεεΙυηι ηοβίίιιιη εί$ 3<ϋαιρ1)αΙ. δίιηυίςυο

Ιείοηιπι νϊβ β(1νεΓ80 νεηΐί Πΐ(υ 1ιε1)βΙίυΓ (ϊε1)3ΐ Κοπιαιι»;

ςυιιιη ΙιοβΙίυπι Ιεΐβ, ίρβΐ νί νεηΐί α<^ιι(3, ε( ββιΐίαι ε( ν&ΐί-

άϊαβ ίαιρεΙΙεΓεηΙαΓ. ΙςΗιΐΓ ^υαιη ηε^υε Ιιοδϋυηι Ιεΐΐ,

ηυϊρρε ςο«; αοοίιΐΐ'ΐιΐίϊ ηοη εεπιείιβηΐ, (ΙεεΙίηβΓε, ηεηιιε βυι

οοηιηιοίΐβ ειηϊΙΙεΓε ρο88εη(, ίηΙεΓςαεβε ΐρδί οοΙΙίιΙεΓοηΙιΐΓ ,

^3II1 ηιυΐΐίί ΠΊ0(ϋ.<> ρει ΊυΓΐ)3ΐί βι ίεβ ΠοΓΠΒΐια ατρίι.

XXIII. 11>ί Ιιιηι ({ΐιίηςεηΐί ίΠί ΟεΗίοεπ, τεί Ά&εηάχ οο«3·

βίοηβηι οΙ)8βΓϊΒηΙε8 , ειΐιιοΐίδ β 6ϊπίΙ>α8 βΐείβ, ρπηηιιτι ίΙΙοβ

ςαοηιηι λ Ιεηςο βΓαηΙ, εβεάυηΐ : άείηιΐε, ςΐβάϊϊβ εοπιπι ε(

8ευ(Ϊ8 ρϊΐίβηιιβ 3ΓΓερΙΪ8, Ηοεηαβ ίη (οΐβπι βεϊειη ϊπιρειυιη

ΓβείυηΙ; 8(Γ8§επΐ(]υε ίη^εηΐεπι, υ( ςυΐ ροηε οηιηεβ «βββηΙ,

6<1ί(]βΓυηΙ. Κυπίδηί, Ιιίηο Ϊη8ΐ3η(ί1)η8 1ΐ08ΐίΙ)ΐΐ8, ίΙΙϊηε είτ-

ι υιη νεηΐ ί ίηβίάίίβ ; 3 (ετ§ο άεηίςυε 3ΐ> Ιιίβ ίρβίδ 8εευηι ρεΓ-

ηιίχϋί «εβί , ίη α,υοβ ηε ςοηνειϋ ςυίάεηι υΓ@εη8 β Γι-οηΙε Ηο-

8(Ϊ8 8ίηεΙ>3ΐ , εΐ ηιιοβ εοβάεηι Κοηι^ηίβ μπ\ βεαϋβ ΙβοΙοβ , ηε

ιϋβηοδοεΓε ηυίιίειη ίαείίεββυίβ ρο(βΓ3η(, ηιυΙΙίρΙϊεϊ βηοίρί-

(ί(]ΐιε ηιαίο ρΓεηαε1)βη(υΓ. ΕΙ ίη Ι3ΐ>(3 ΓβΙίηιίΙαΙβ ηιβχίιηί

εϋ&ιη ρηΐνίδ, νεηΐο εχεΐΙ&Ιυβ εοβ ΙβεϋευβΙ : ςυο ηε1)&(, οί

ηε ίηΙεΙΙίςεΓε ςυίιίειη 8η&8 εΙβΕίεβ ρ(>89εη(; $εά (<]υβηΐ3(1ηΜ·

<3υπι ίη ρβνοΓε αε ΙυηιυΙΙιι ηβη τεηίΓε βοΐεΐ ) οηιηί» ηιυΐΐο

8Γ3νίοΓ3 , ίιΐ8ί(1ί38 πΐΛ]θΓβ6, ςυϊη^βη(08φΐε ίΙΙοβ Ιοη^ε ρ1ιΐΓ08

εδβε, αηίηηβ εοικίρεΓεηΙ; ϋεηϊςυε οηιηειη ^3Π1 οχβΓεϊΙυπι

υηιΐϊιηιε β( εφίίΐίουβ β( (Γ3Π8Γυςί8 εϊΓεηιηιΙβίηηι (το<1βΓρΐ>Ι.

ΙΙαηιιε εΠΊΐδβ Κοιηβηοηιηι Ια%Λ Οεπ εαφία β$1 ; βε ρπηιαπι

()ΐΗ(1βηι α (ΙεχΙπ) εοηιυ , ίρ80 Λγ3γγοπθ εοηβυΐε Γη^ίε 8ΐ^ηηιη

ΰ3ηΙε. Μοχ ββεηΐυηι βίηίβίτυηι εοΓηυ , ευ]ιΐ8 ιΐυχ δβηίΐϊυβ

3(1 ,£πΊί1ίυπι βεευπίΐ : ε( εή-ΟΑ 1)08 ΓοΓίίββϊηαϊ ςαίςιιε εςηϊΐεβ

ρειϋΙεδίΐιιβ, 3(1 ύεεεηα ιηίΐΐίβ, εοηνεηεΓααΙ.

XXIV. ^ηι Λ2πιίΙίυ3 δοΓΤϊΗυβςοε, εΐ (]ΐιίειιηΐ(]ΐ]β πιπί

ΠΗδ οςυίΐβδ βΓ3ηί , 3(1 ρβ<]θ5 (Ιοδεβικίβηίοδ , ()υ3ηινϊ8 υηαΜςιιε

ΙιοδΙίΙιπβ είΓοίιπιΓιΐΒί , Ιβηιβη εοη(Γ3 εςυϊΐβίαηι Ληηίοβίί» ρε-

άβϊΐΓβ ρΓχϋυπ) Γ88ΐί1ιιυιι(. ΕΙ ίϋΐ 3 νϊιίδ Ι)β1ΐ3η(1ί ρεπίίδ,

ΓαοίοηΙβ 3ηίιηο3 τεπιαι (ΙββρεΓβΙίοηε , υΐιί δε ίη 1ιοδ(ε$ πορηο

ϊιηρβίυ 3ΐ(|υε ΐΓα ϊηΐιιίεπιηΐ , ε^πΐβίβ ΓβοίηοΓβ «Η νί(1Ϊ58ε8.

νβΓυω εχ οηαηίουβ ρβΓίίηιιβ ακ(1βΙ)3ηΙυΓ; εΙ ]»ηι Αηηίοαΐ

βοδ είΓευηιεοΓδ3ΐ>3( βε δϋοδ ηηίιηηυϋΙ, ηιιηε ΙιογΙβγκΙο, υΐ

νίεΙΟΓία; Γε1ίςυΪ3δρεΓδεςυεΓβη(υΓ; ηυηε νεΓΟ ίηεΓερβηάο ε(

ΡΓ00Π8 0113111 Ιβεβδδβικίο , ςιιοιΐ , Γϋβο ει ριοΟί@3ΐο εχβΓείΙυ ,

ρβηεοδ 18(08 άεοβΙΙβΓβ ηοη ροδ8βη(. Κοηιβηί νεΓΟ , ςυβηιάΊα

.ΐηιίΐίυδ δεΓνίϋιΐδςυε 8ΐεΙεΓυηΙ , Ιαηκίίϋ , ηιιιΐΐϊδ ϊΐΐαϋβ

βεεβρίίδςυε νυΐηεηυηδ , ίη βείε ρεπηΑηβετυηΙ : μ·Η ηοδίςυβιη
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μενοι των εχθρών μόλο καρτερώς, χατα μέρη διέφευ-

γον οί μέν, ένΟαπερ οί προ αυτών έπεφεύγεσαν, ές τα

στρατόπεδα , δυο όντα. Καί σύμπαντες οϊδε έγένοντο

άμφί τους μύριους χαί πενταχισχιλίους , οίς δ Αννίβας

φυλακήν έπέστησεν οί δ' ές Κάννας, περί δισχιλί-

ους· καί παρε'δωχαν Ιαυτοΰς οίδε οί δισχίλιοι τω Αν

νίβα. Όλίγοι δ' ές Κανύσιον διέδρασαν. ΚαΙ οί λοι

ποί χατα μέρος έσκεδάσθησαν άνα τας Ολας.

XXV. Τοϋτο τέλος ην της έπί Κάνναις Άννίβου τε

χαΐ 'Ριομαίων μάχης· άρξαμένης μέν &πέρ ωραν δευ-

τέραν, ληξάσης δέ προ δυο της νυχτδς ωρών ούσης δ'

έτι νΰν άοιδίμου 'Ροιμαίοις έπ\ συμφορά. ΆπέΟανον

γαρ αυτών εν ταϊσδε ταϊς ώραις πενταχισμύριοι , και

ζώντων έλή?0η πολυ πλήθος · από τε της βουλής πολλοί

παρόντες έτελεύτησαν, και έπ' αϋτοϊς ταξίαρχοι τε

πάντες καί λοχαγοί, καί των στρατηγών αυτών οί άρι

στοι δύο. Ό δέ φαυλότατος τε καί των συμφορών

αίτιος , αρχομένης της τροπής Ιπεφεύγει. Και 'Ρω-

μαΐοι δύο έτεσιν ήδη , περί τήν Ίταλίαν Αννίβα πολε-

μοΰντες , άπολωλέκεσαν ανδρών ιδίων τε καί συμμάχιον

ίς δέκα μυριάδας.

XXVI. Αννίβας δε, νίκην άρίστην τε καί σπάνιον

έςενεγχάμενος , ήμέρας μιας στρατηγήμασι τέσσαρσι,

τόϋ τε πνεύματος τη φορα, καί τοις υποκριΟεϊσιν αΰ-

τομολεϊν, καί τοις προσποιηθεΐσι φεύγειν, χαί τοις έν

μέσαις ταΐς φάραγξι κεκρυμμενοις· εύΟΰς άπο του ίργου

τοΰς πεσόντας έπήει. θεώμενος δέ των φίλων τους

άριστους άνηρημένους, ωμωξε, χαί δακρύσας εϊπεν, ού

χρήζειν έτέρας τοιασδε νίκης. Ο καί Πύδ^ον φασ'ιν

ειπείν προ αύτοϋ, τον Ηπείρου βασιλέα, 'Ρωμαίων κά-

κεΤνον έν Ιταλία κρατούντα συν δμοία ζημία. Τών

δε φυγόντων έκτης μάχης, οί μέν εν τώ μείζονι στρα

τοπέδου, στρατηγδν αύτών έσπέρας έλόμενοι Πούπλιον

Σεμπρώνιον, έβιάσαντο τους Άννίβου φύλακας, ΰπνου

χαί χόπου πλήρεις όντας · καί διέδραμον ές Κανύσιον

περί μέσας νύκτας, άμφί τους μυρίους. Οί δ' έν τω

βραχυτέρο), πεντακισχίλιοι , της έπούσης ήμέρας

ελήφθησαν &πδ του Άννίβου. Τερέντιοςδέ, στρατδν

άγείρας, τους διεδρ^μμένους έπειρατο παραΟαρ^ύνειν,

χαί στρατηγδν αύτοϊς έπιστήσας τών χιλιάρχιον τινα

Σχιπίωνα , ές 'Ρώμην διέδραμεν.

XXVII. Ή δέ πόλις, άπαγγελΟείσης της συμφοράς,

οί μέν έν ταΐς δδόΐς έΟρήνουν τε τους οικείους, άνακα-

λοϋντες, και σφας ώςαύτίκα άλωσομένους ώλοφύροντο·

αί δέ γυναίκες ίκέτευον έν τοις ίεροΐς μετα τών τέκνων,

λήξαί ποτε τας συμφοράς τη πόλει ■ οί δ' άρχοντες Ου-

σίαις τε και εϋχαϊς ίλάσκοντο τους Οεοΰς, ει τι μήνιμα

ένοχλεϊ, κορεσΟηναι τοις γεγονόσιν. Ή δέ βουλή

Κόϊντον μέν Φάβιον, τον συγγραφέα τώνδε τών έργων,

ές Δελφούς έπεμπε, χρησόμενον περί τών παρόντων.

Δούλους δέ ές δκτακισχιλίους, τών δεσποτών έπιδόν-

των, ήλευΟέρου, όπλα τε και τόξα τοΰς έν άστει πάντας

έργάζεσθαι παρεσκευαζε· και συμμάχους, καί ώς, τινάς

συνέλεγεν. Κλαύδιόν τε Μάρκελλον, μέλλοντα πλεΐν

άιιεβδ εβείάεπιηΐ , Ιαπι ρβΓ πιβιϋοδ Ιιοδίβδ δ(Γεηυε 3<1ηιο<1υιη

νίβ νί ίαοΐΆ, άίνβΓβί ίη (ΙίνβΓΜ Ιοεβ β\'38βΓυη[. ΕΙ αΐϋ ςιιί-

αεπι 038ΐΓα , ςυοε οίηα βηηΐ , ρείεηαηΐ , ψιο )&ία ρι ίοΓβ» εοη·

ίιΐββηηΐ. ΗοΓϋηι ίη αηίτβτβοιη π,υίηιίβείιη ιηϊΐΐια θΓαιιΙ;

φιοβ Αηηίϋβΐ ηιοχ, βρροδίϋδ ευδίοίΐηβ, εβδίτίδ ίηείυδίΐ.

ϋαο πιϊΐΐία , ςυ* ίη νίευηι ίρβυηι Οϊηιιαβ ρβιία^βΓβηΙ , Αιιηί-

ηαΐί 86 Ιταιίκΐιτιιηΐ : ρααοί Οβηυδίυιη ίηεοΐυηιββ ρβπτβηβ·

ηιη( : Γείίσυί ρβτ βϋν&β ϋββίρβίί.

XXV. Ηίε εχίΐυδ Γυϊί Ριι§ηα; Οβηηβηβίδ, ρββΐ βεευηιίοιη

άίεί ηοΓβπι ραςη3Γί ατρίβθ, ε( βηΐε ηοι βη) (ΙεείηίΒηι εοη-

ΓεεΙββ. ΕΙ β8ΐ ίΐΐ» ηυηε φιοςιιε 8ΐιβ εΐαάε ρεΓεε]ε1>π8 3ρυ<)

ΚοιηΒηοβ : εχ ςαίουβ ίηίΓΕ Ιβπι ΐϊκκίίουηι (εηιροήβ βραΐίυπι

οη"83 8υηΙ Ιιοηιίηυηι ηιίΐϋβ ςυίηςη3§ίη(3; εαρίί νινί ηιιβπι·

ρΙυπηιί ; βεηβίοήί 0Γάίηί8 πηιΙΙί ίηΙεΓΓεεΙί , ε( ευη» ίίβ ΐΓΪουηί

οηιηεβ 3ε εβηΙυΓίυηεβ , άεηίαυε εχ Ιηοαβ ίπιρεΓ3(0Γί1>υ8 άαο

ΓϋΓΐίοΓΟβ; ςυβηάο ςυίοΐοηι (εΓΐίαβ ί§η3Τΐ88ίηιυ8, ε( εα]«ιηί1αΙΪ8

Ιιυ]υ8 3ηε(0Γ, δυο ίηίϋαηι Γϋβ8? ρπΉο εχεε88εΐ'3ΐ. ^ηκριε

Κοηιαηί ίηΐΓ3 οίεηηίαηι , ςυο ειιιη Αηηί()3ΐε ΙκΙΙιιηι ^εδβε-

ΓαηΙ, ευηι δυοηιιη, Ιυπι δοαοηιηι, 3(1 ιΐυεεηία ηιίΐϋβ βηιί-

86Γ3ηΙ.

XXVI. Η30 ργοχΙ3Γ3 εί 8ϊη§υΐ3ΓΪ νίοίοπη ρυ(ί(υ8 Ληηϋΰΐ,

υηο (Ιίβ ςυ3ΐυθΓ 3(1ΙιίοίΙΪ8 3Γ(ί6είί8 ; νεηΐο ΙιοβΙίουβ οη]εεΙο ,

ΐΓοη5ίυ{;3Γηιη Γιεί» (ΙκΓεεΙίοηε , ίϋ^ϋο 8ίηιυΐ3ΐίοηε , ίιΐδΐιϋαΓυηι

ρεΓ νβΐίεβ εοΠοοίΙίοηε ; δίαΐίηι » ρηείϊο βιΐ βρεοΐαηιΐίΐη

ηοιίαοταιη ίη βείε 8ΐΓ3?βηι ρΓοεεδδίΙ. ΙηΙεΓ ςυοβ ςπυιιι

ΓοΓίίβδίπιυηι ςυεηιςιιε εχ βηϋείβ είεδίιιη νίιΙβΓεΙ , ίηβεηιυίδδε ,

άίχίδδεςυε ΐ30Γνηΐ3η8, ΓειΙϋΓ, αΐίαιη ρ&τβιη νΐοΙοΓϊβηι ββ

ηιίηίηιβ ειιρβΓε. Οοο<1 ίάεπι δυρεηοΓΪ 8εευΙο, Ιβηια εβί,

άίχϊβδε ΡϊΓΓίιυιη, Ερίπ Γεβεηι , ςυί ηβϋιΐ άίδδίηιίΐί ιΐαάε Κο-

Π13Ι105 ίη ΚαΒα νίεβηΐ. ]»ιη εχ Κοιιηηΐι ςιιί ίη πμ]ΟΤ&

εβδίΓϊ οοηΓυββΓΒηΙ, ίηδεσυεηΐί ηοτ.Ιε, ίυεβ εΐεείο δεηιρΓο-

ηίο, ρβΓ ΑηηίηΐΙίδ ειΐδΐίχίοδ, δοιηηο ε( Ιαδδίίικίίηε ορρΓβδ-

βοδ , 6Γυρ(ίοηε Γ»οΐ3 , Οβηυδίυηι , εΪΓεΚβτ Ιιοηιίηυηι άβεβαι

ηήΊΙή, ετβββτηηΐ. ΑΙ ςυίηηυε ηιίΐΐί» , ςυο3 ίη ηιίηοΓί1>υδ

εΑδΙΗδ ΓβδΙίΙοΓαηΙ, ροβίβτο άίβ αΙ> ΑηηίοβΙε εβρίβ δυηΐ.

ΓετβηΙίηβ , εοΐΐεείί* βχβκΙΙηβ ΓεΙίςυίίδ, ςυυηι 3ήΊίε(08 ρτα

τίΓίΙιυδ εοη6πηβ«8β( , ρπβρο&ΙΙο ίΐΐίβ δείρίοηε , Ιήΐιυηο ιηίΐί·

Ιυπι , Βοηηιη εοηίβηάίΐ.

XXVII. 03ηηεηδΐ8 εΐβάίβ ηηηείο ίη υΓΟβηι αΙΙαΐο , Ιη^βη*

ηυΐΐϋυαο ρΓοποίβευε ίη τίββ ρυΙ>Ιίε38 βΟίιβα βιΐ, βηοβ Ιβηιεη-

(βηΐίηηι, βε ηοιηίηηΐίηι οοπιροΙΙαηΙίιιηι , βεηυε (βη^ιιαπι ε

νβδίίβίο 3ΐ> Ιιοδίβ οβρίβικίοβ , (ΙβρΙοΓαηΙίυπι. ΜβίΓοη* ευ ιη

Ιίοειϊβ ρβΓ Ιβηιρίβ άίδευΓΓεηΙβδ , (Ιεοβ 0Γ3Γ8, υΐ Ιβηαεηι αΐί-

ςυβηάο Ιοί οααΐϊβ Γηοίΐιιπι 3ΐί(]υεηι βίΛΐιΐΡΓΡηΙ. Μ3§ίδ(Γ3(υδ

δβεπΗεϋδ, ρΓεείουβ, νοίίδ, άεοβ εοιίβη ρΙβεαΓβ; υΐ βί ςιιβ

άβοπίΓη ΪΓ3 είτίΐ3ΐβηι ρΓβηιεΓβΙ, Ιιίδεβ Ιαηιίΐίηι εΐ3(1ί!)ΐ)3 ε3ηι

ΪΓ3Γη 83ΐί3(3ΐη τείΐεηΐ. δεηβΐυβ Ο. Ρβοίυηι (ευηι ίρδυηι,

ςυί Ιΐϊπιηι ΓβΓυηι Ηίβίοπβπι εοηβεΓίρδίΙ) Όβίρηοβ 3(1 0Γ3ευ-

Ιυηι ηιϊδίΐ, άε ρΓΟβδβηΙί τεπιπι β(3ίυ 8εΪ8εί(3(υΓυπι. Τοη

νεΓΟ δβΓΤΟΓυηι οείο ΓηίΙΙίβ, ρβΓΓηί(ίεηίίΙ)υ8 (Ιοιηίηίδ, ηιαηυ-

ηϋΗ( 8βη3(υβ; βεοΐαςπβ ε( 1εΐ3 ρβδδίηι 3ο ΟΓηηίΐΗΐ! ίη πΑβ

ραΓ3ΐί ]ιΐδδί(. Αϋδοοϋδ ε(ΐ3Γη , (επί Γηίδοιο ΙίεεΙ Γεί-ηπι 8(3(ο ,

ηιίΙΚυηι αϋα,υβπι ηυηκτηηι εοηβεΓίρδίΙ. ΡΓαΊβΓββ ΟΙβικϋιιιιι
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ές Σικελΐαν, Ις τδν Άννίβου πόλεμον μετέφερεν. Ό

£έ τδν μέν στόλον Ιμερίσατο τω συνάρχω Φουρίω,

καί το μέρος έπεμψεν ες την Σικελίαν αυτός δέ τους

δούλους άγων, καί όσους άλλους εδύνατο των πολιτών

ή συμμάχων, γενομένους άπαντας ές μύριους πεζούς

χαί δισχιλίους Ιππέας , ές το ϊέανον παρήλθε, και δ τι

πράξειν δ Αννίβας με'λλοι, παρεφύλασσεν.

XXVIII. Άννίβου δέ δόντος τοις αΐχμαλώτοις Ις

'Ρώμην πρεσβεύσασΟαι περί σφών, εΐ θέλοιεν αυτούς οί

ίν άστει λύσασθαι νοημάτων και τους αίρεΟέντας ΰπ'

αυτών τρεις, ων ήγεϊτο Γναϊος Σεμπρώνιος, δρκώσαν-

τος, ες αυτόν έπανήςειν οί μέν οικείοι των άλόντων,

περιστάντες τό βουλευτήριον, έπηγγέλλοντο λύσεσΟαι

τους οικείους έκαστος Ιδίοις χρήμασιν, κα\ παρεκάλουν

τήν βουλήν τοϋτο σφίσιν έπιτρέψαι, και δ δήμος αύτοϊς

συνεδάκρυε καί συνεδεϊτο. Τών δε βουλευτών οί μέν

ουχ ήξίουν, έπί τοσαϊσδε συμφοραΐς άλλους τοσούσδε

βλαβήναι τήν πάλιν, ουδέ δούλους μέν έλευΟεροϋν, τους

δε έλευθέρους υπεροραν. Οί δ' ουκ ωοντο δεΐν αυτούς

έΟίζειν τξίδε τώ έλέω φεύγειν, άλλ' ή νιχδν μαχόμενους,

η1 και άποθνήσκειν ως οΰκ δν ούδ' υπό τών οικείων

έλεεϊσθαι τον φυγόντα. Πολλών δέ παραδειγμάτων ές

ίκάτερα λεχθέντων, ούκ Ιπέτρεψεν ή βουλή τοις συγγε-

νέσι λύσασθαι τους αίχμαλοιτους ■ ήγουμένη, πολλών

σφίσιν έτι κινδύνων έπόντων, ού συνοίσειν ές το μέλλον

τήν έν τω παρόντι φιλανθρωπίαν. Το δ' άπάνθρωπον,

ε! και σκυθρωπόν είη , πρός τε τα μέλλοντα χρήσιμον

ϊσεσθαι, καΐ ίν τφ παρόντι καταπλήξειν Άννίβαν τω

τολμήματι. Σεμπρώνιος ουν κα\ οί συν αύτώ δύο τών

αιχμαλώτων προς Άννίβαν έπαν^εσαν. Ό δ' έστι μέν

ους άπέδοτο τών αιχμαλώτων, ϊστι δ' ους υπ' δργής

άνιίρει, καί τοις σώμασι τόν ποταμον έγεψύρου και

έπέρα. "Οσοι δ' ησαν άπδ της βουλής , ή άλλως επι

φανείς , μονομαχεϊν αυτούς , υπό θεαταΐς τοις Λίβυσιν,

ήνάγκασεν, πατέρας τε υίοϊς, καί άδελφους_άδελφοΐς·

ουδέν έχλείπων υπεροψίας ωμής.

XXIX. Μετα δέ τοΰτ' έπιών τα υπό 'Ρωμαίοις,

έλυμαίνετο· κα\ Πετηλινοΐς μηχανήματα προσήγεν.

Οί δ' δλίγοι μέν ή^ταν, υπό δέ τόλμης μετα τών γυ

ναικών έπεξέΟεον αύτώ, και πολλά και γενναία ίδρων.

Τάς τε μηχανας αύτοϋ συνεχώς ένεπίμπρασαν, ουχ

ί)σσον αύτοϊς τών γυναικών άνδριζομένων. Όλιγώ-

τεροι δέ γιγνόμενοι καθ' έκαστον έργον, έκακοπάθουν

μάλιστα υπό λιμοϋ- και δ Αννίβας αΐσΟανόμενος , πε-

ριετείχισεν αύτους, καί Άννοινα έπέστησε τή πολιορκία.

Οί δ' , έπιτείνοντος αύτοϊς τοϋ κακοΰ , πρώτα μέν τους

αχρείους σφών ές μάχας έξέβαλον ές τό μεσοτείχιον,

καί χτιννυμένους υπό τοϋ "Αννωνος έφεώρων άλύπως,

ώς εϋμοιρότερον άποθν^σκοντας. Τώ δ' αύτώ λόγω

χαί οί λοιποί , πάμπαν άποροϋντες , έ£έδραμον έπί τοΰς

πολεμίους. Καί πολλά μέν και γενναία καί τότε έδρα

σαν Οπό δέ ατροφίας καί ασθενείας σοιμάτων ούδ'ίιπο-

στρέψαι δυνάμενοι, διεφθάρησαν άπαντες υπό τών Λι

βύων. Καί τήν πόλιν εΐ^εν δ "Λννων, έχφυγόντων καί

ΜλγοοΙΙιιπι, ςυί ίη δΙείΙΙβιη ογλΙ ηανίξίΐΐιιι-υβ , &Λ οεΙΙυη]

εοηΐΐ'3 ΑηηίΜοί) , πιιιίαίο εοηδίΐίο, ηιίΐΐεηιΐηπι εεηδίιϋ.

ΕΙ Μ3Γοε11υ8, ρατίβ εΐβδδίβ Ρυιϊο οοΙΙεβίε ΐΓβ<1ίΐ3 οί ίη 8ίοί-

1Ϊ3Π1 πιίδβ», ϊρβε Γεϋφΐ38 οορί3δ, ίοηοπιπι, 61 οίνίυω βο-

οίοιυπκμιε , φΐ3ΐιΐ33 ροΐιταΐ, 3(1 (Ιεοεηι ρεϋίΐυιη, εςυίΐυπι

άυο ηιίΐΐία, Τεβηαιη ΙταίίυχϊΙ, υΐ ςαίιΐ ηιοΐίιοΐυι- ΑηηίΙχϋ,

θ!)8βΓΥ3ΓεΙ.

XXVIII. ΟκΙεπιπι ΑηηίΙ)3ΐ εβρίίνίδ Κοιινιηι Ιεςβίο» ιηίί-

(εη«1ί { δί ΓοιΊε εοδ ρΓεϋο Γε<1ίιηρΓε τείίβηΐ Κοιηαηί ) ου-

ρίβιη ΓβεεΓαΙ; 30 ΐΓ8δ οηιηίιίΓη βυΙΪΓβ^ϊο ιΐείοοίυδ βχ οαρΙίτίβ

Ιε^3(οβ, ςαοΓυπι ρπηοερδ Οηβοιίδ 8επιρΓθοϊυ3 εΓ3(, ηαΐΐο

βΐίο 3θοερ(ο ΜάΊ ρί^ηοΓε (ΙίιιιίδεΓΒΐ , ςιιβηι ςυο<1 , »<1 ευω ββ

ΓεϋίΙυΓΟδ, ]ιιγ;ι880ιιΙ. ΙςίΙυΓ ΟΛρΙίνοπιηι ρΓορίηςυί, ΓυΓυηι

είΓειιιηεΙβηΙεδ , 8υοδ ςυίδηαε ρηναΐα ρεευηία 8ε ΐΐίΐοηιΐυ-

πιπί, ρο11ίοεΙ>3ΐιΙιΐΓ, δίΙ)ίφΐε ί(1 3 8εα3ΐιι ρεηηίΐΐί, ΟΓαΙκιηΙ;

οοΙίΒΟΓίιιΐϊηΙε εΐ ρκείβυδ βοπιοι 8ϋ38 ρΓεοεδ ]ιιη;;εη1ε ρΐβΐιβ.

ΕΙ 8εη3(0Γυηι &\η, ρο»( (οί οΐϊάεδ ηοη εδίε ιοπιρυΜίοΛίη

Ιοί τίτοΓυπι ]3ε(ιΐΓ3 αΠϋςοιιύαιη , οειΐ8βΙ)3ΐιΙ , ηεε ίηςειιυοδ

εδδε ηο£ϋ£εηοΙθ3 , ηααηιΐο βεηί ία ΙίΙκΊ'ΙαΙοιη ειηίΐίβηαΐυτ.

ΑΙϋ, ηβο ίη(1υ1ςεη1ί3 ηοη 388υεΓ3θίεηο'υιη άΛ Γιιςβηι Γοωα·

ηυπι ηιϋίίοιτι , βίεηβηΐ; δβά (ΙοεβηοΙυηι ροΐίαβ, 3υΙ τίηεετε

ίη ρΓβρϋο, βυ( ιηοΓίεηι ορρεΙεΓε, δίςυίϋβηι ευπι, ςυί Γυςε-

πΐ, ηε βυοηιη ςηϊάεηί πιίββπεοΓϋίβ ροββεΐ ]υτ3τε. ΜυΙώ

εχεηιρίίδ αΙίΓΟ είΐτοςυε ρΓΟίΙυοΙίδ, δεηκίυβ οΐοιηυιη νείαίΐ,

3ρΓορίηςυί803ρΙίνο8Γε(1ίπιί : ςηοκί εχίδϋιηαι-οΐ, Ιο( ϊιηηιϊηεη-

Ιίόυδ ρεπουΐίδ, ρΓ80δβηΙοηι οίεηιεηΐίβπι ίη ροδίεηηη (Ιβηιηο

Γοΐαηιη : ίηΙιυηι»ηίΐ3ΐεπι αυίοπι ε( δενετίΐ3ΐεπι , φΐίηιτίδ

ΙπίΙοηι, ευηι άείηεερβ ΓηιοΙηοεβηι ΓυΙαηπ), (υιη τβτο ηοε

ρΓΧδεηΙί ΙβηιμοΓβ ΑηηίΙ>3ΐί , ίρββ εοηδίΐϋ 3υι33οί3 , ΓθΓηιί*Ϊ3-

ηίΐεπι. ΟιιαρΓΟρΙβΓ δεηιρΓοηίυδ Γείίηυίςηβ (Ιυο εβρίίτί 3(1

ΙιοδΙεπι τε-άίεΓΟ. ΕΙ ΐΓ3ΐαδ Αηηίοβΐ , εβρίίνοηιπι 3ϋοβ τεη(1ί

]ιΐδδίΙ, βΐίοδ ΐΓηείιΐ3Γί; ηυοΓοπι εβΓροΓΪουβ ροηΐε ίη Πυηιίηβ

ΓβοΙο , εχβΓοίΙυηι (Γ3]εείΙ. ΟποΙ^υοΙ νεΓΟ νεί εχ εβηβία τεί

ηοοίΙί(3(ε ίη εβδΙΗδ Ιΐ3ουί(, β08, ρβΓβηΙββ Ιίοεπδ, Γγ31γ88

Γγ31γι1)Η8 οοηιροηοηδ, 8ΐα(1ί3ΐθΓϋπι ηιοΐΐ Γειτο ίηΙεΓ βε <1ε-

εετηεΓε, δρεείβηΐίοαδ ΑΓπβ, εοβε1)3ΐ : άεηίιμε ηυΐίαιη δυ-

ρεΓηκ ΟΓϋάεΙίΐΒΐίβ £εηη8 οηιί((εΙ)3ΐ.

XXIX. Ιηιΐε 3(1 δοείοπιηι ροραΐί Κοπιβηί 3§γο8 (1βν38ΐ3η·

(Ιοδ κπηλ οοηνετίίΐ ; 3(ςυε 3(1 ΡβΙβϋ&ηι ηιβεηίηββ 3<1ιηονί(.

ΕΙ ΡεΙεΙίηί , ΙαιηοΙδί ηυηιεΓΟ ρβηοί , (3ηιεη ΓοΓίίουδ Βηίιηίδ

Γεδίδ(ε1)3η( : εΐ 3(1]ιιν3ηΙίΙ)α8 ηιυΐίεπουβ (ςηοε αικί.ιι ί.ι

νίτίβ η3υ<1(ΐϋ3(ΐΐ]3ηι οβ(1ε1)3ηΙ), ογοογο εΓυηιρεηΙεδ, βίτεηηε

ρη@η3ΐ)3ηΙ , ηΐ3οΙ)ίη33ςυε ίΙΙίυδ ίηοεη(1εο3η(. 88(1 ευηι «ίη-

βΐι1ί8 ρΓ3>1ίίδ 03Γρρ1)3ηΙυΓ, Ιηηι εΐ ί3ηιε ηΐ3\ίηιε ρΓειηεΙ»3η-

Ιαρ. Οαοά ηοί Ληπίσβΐ ίηΐεΐΐεχίΐ , υιοεηι οογοπβ οίηχίΐ , εΐ

Αηηοηεηι οοδίεΐίοηί ρπεΓεεΚ. 0ρρί(ΐ3ηί , ίη^ΓβνεβοβηΙίηιΐδ

0Ί31Ϊ8, ίηαΐϋεηι οεΐΐο ΙιιγΙμιιι εχ1τ3 ηαοοηίβ ε]εεεηηι( : ε&πιςυε ,

άηνα β1) Αηιιοηο ΐΓαοίάβΙαΓ, Ηχριίβ οεηΐίδ , εευ ηιείίοπ εοη-

(ΙίΙίοηε πιοπεηΐεπι , 8ρεε(303ηΙ. ΕΙ εο4εηι εοηδίίίο , ηβηά

ηιυΐΐο ροδί, ε«ε1επ <]ηοςηε, ρΓβηιοηΙο εχίτβη» ιηορίβ, ίη

ηοδίεδ ίηοηΓδίοηεπι ΓεεεηιηΙ : 30 ΓοΓίίδδίηιε ρυβίιαηΐβδ , ςιιίβ

άεϋοίεηΐίοϋδ Ιβηάβηι ίηΡίϋα εοΓροηηηβ ηε Γε^ΓεχΙί (]υί(1εηι

ίη υΓοεπι ναΐβΐιαηΐ, 3<1 υηυιη οηιη&ϊ 3 Ροεηί* ιιιΙογΓιχ Ιι

δυηΐ. ΡοΙίΙυδηηε εβί ορρίάο Αηηο, ρβυοίβ εΐίαπι Ιυω εχ
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ώς άπ' αύτης δλίγιον, των δραμεϊν δυνηΟέντων. Τούτους

διεδρΛμμένους οί 'Ρωμαΐοι σπουδή συνήγον, καί γενομέ

νους ές οκτακόσιους κατήγαγόν τε, και συνοίκισαν μετα

τόνδε τον πόλεμον αύθις εις τήν πατρίδα, άγάμενοι της

τε περί σφας εύνοιας καί τοΰ παραδόξου της προθυ

μίας.

XXX. Τών δέ Κελτιβήρων ίππέων, οΐ έμισθοφόρουν

Αννίβα , λαμπρώς αγωνιζομένων, ίσοι 'Ρωμαίων έστρα-

τηγουν έν Ιβηρία, τοιούσδε έτερους τας πόλεις υπο

σφίσιν αΐτη'σαντες, εις άντίπαλον εκείνων έπεμψαν ές

τηνΊταλίαν. Οί τοις δμοεθνέσιν, δτε πλησίον Άννίβου

στρατοπεδεύοιεν, άναμιγνύμενοι , μετέπειΟον αυτούς.

Καί πολλών μετατιθεμένων τε καί αύτομολούντων, ή

άποδιδρασκόντων, ούδέ το λοιπόν η'ν έτι τώ Αννίβα

πιστον , υποπτευόμενόν τε ΰπ' έκείνου , καί ΰποπτεύον-

τες αύτόν. Κάκιον ο3ν έπρασσεν δ Αννίβας το άπλ

τοΰδε.

XXXI. Άργύριππα δ' ΙστΙ πόλις έν τη Δαυνία , ήν

Διομήδης δ Άργεϊος λέγεται κτίσαι. Καί τις, έκγονος

είναι τοΰ Διομήδους νομιζο'μενος , Δάσιος, άνήρ εύμε-

τάβυλός τε τδ φρόνημα και ου Διομήδους άξιος, 'Ρω

μαίων περί Κάννας την μεγάλην ^τταν ήττημένων,

άπέστησε τήν πατρίδα προς τους Λίβυας άπδ 'Ρωμαίων.

Τότε δ' αυ δυσπραγοΰντος Άννίβου, έλαΟεν ές 'Ρώμην

διιππεύσας, και έπί τήν βουλήν έπαχθε'ις, εφη· δύνα-

σθαι τδ αμάρτημα ίάσασθαι, καί μεταβαλεϊν αύθις ές

'Ρωμαίους τήν πόλιν. Οί δ' δλίγου μέν αΰτδν καί

διέφθειραν, έξέβαλον δ' εύθΰς έκ της πόλειος. Ό δέ,

και τούσδε κα\ τον Άννίβαν δεδιώς, ήλατο ανά τήν

/ώραν. Και δ μέν Αννίβας αύτοΰ τήν γυναίκα καί τα

τέκνα ζώντας έκαυσε· τάδέ Άργύριππα, έτέρων έν-

δοντων, είλε Φάβιος Μάξιμος, νυκτός, καί κτείνας

δσους ε&ρε Λιβύων, φρουραν έπέστησε τη πόλει.

XXXII. Τάραντα δέ, φρουρουμένην ΰπδ 'Ριυμαίων,

Κονωνεΰς ωδε προέδωκε. Κυνηγετεϊν εΐθιστο δ Κο-

νοινευς, καί φέριον άεί τι τω' φρουράρχω Ίουνίω, συν

ήθης έκ τοΰδε έγεγένητο. Ώς δε έν πολεμουμένη

νώρα, νυκτός, ?φη, δεϊν κυνηγετεϊν, καί νυκτός φέρειν

τα λαμβανόμενα. Νυκτός ουν αύτώ τών πυλών άνοι-

γομένων, συνθεμένος Αννίβα, καί στρατιώτας λαβών,

τους μέν ίκρυψεν έν λόχμη τινϊ πλησίον, τοΰς δ' έπακο-

λουθεϊν έκέλευσεν έαυτώ δι" δλίγου, τοΰς δέ σΰν αύτώ

προσιέναι, θώρακας ένδοθεν ΰπεζωσμένους και ξίφη, τά

δ' έκτος ώς αν ές κυνηγέτας έσκευασμένους. Κάπρον

τε αύτοΐς έπΐ ξύλοιν έπιθείς, η'κε νυκτός έπί τάς πύ-

λας. Και τών φυλάκων, ώσπερ έθος ην, άνοιξάντων,

οί μέν συνεισελθόντες αύτώ τοΰς άνοίξαντας αύτίκα διε-

ν^κοντο, οί δ' έπόμενοι κατα σπουδήν συνεισέπιπτον

έκείνοις , και τοΰς άπδ της λόχμης. έδέχοντο , καί τας

πύλας άνίωγνυον τω Αννίβα. Ό δέ, είσω παρελθών,

της μέν άλλης πόλεως εύθΰς έκράτει· καί τοΰς Ταραν-

τίνους έταιρισάμενος, τήν άκραν έτι φρουρουμένην έπο-

λιόρν.ει. Ωδε μέν Κονο>νεΰς Τάραντα προέδιοκε.

ΧΧΧΙΙΙ. 'Ριομαϊοι δ' #σοι τήν άκρόπολιν εΤχον,

«ο , ςυίΙ>υ3 8(1 Γυ£3Π) βαΐί» ειιρβΓει αϊ νΙιΊυοι , εΐ3ρ8ΐ3. 1}ιιυ*

Κοαΐ8θί, (ίηίΐο οοε 1>οΙΙι> , ευοι οΙ> δίθ£υΐ3Γεοι ει^α 86 Ιίιίειιι

βε οεοενοΐεοΐϊβοι , Ιυιη οί) ίοοΓβάίΙιΠβηι νίΓΐυΙβοι αάηαΪΓαΙϊ ,

(Ιικίίοβε εοοςυίβίΐοβ ( ΠιβΓβ βοΐεοι ΓΪΓοίΙεΓ οεΐίοβεοΐί) ρβ-

Ιτίοε ΓΟβΙϊΙυβΓΟ.

XXX. Βοιΐ ςυοηίαιη ΟΙΙίΙχ'π εςυΐΐεβ ςυΐ ίηΐιτ ΑηηίΜίϋ

αιιχϋϊα 6Γ3η(, δίΓεαυε ίαρηιοϊδ (Ιίιηίοϋΐαηΐ , Κοιιιιιηί ίοιρε-

Γ310Γ88 , ({ΟΪ ία Ηί8ρ30Ο5 ΓΕΠ1 §6Γ£0ίΐηΙ , ΙΥΚίΙιϊ'Ι οπιπι ςίνί-

Ιβϋοιιβ Μΐ)ί δυΐχΐίΐίδ αΐίοβ ρ3Γ68 εςμιίΐεβ ίοιρεΓ3τυοΙ ; ςαοβ ία

1 1;ι1ί;ιιη , οί ίΐΐίβ ορροαεΓεοΙυι·, ηιίδίτυηΐ. Ηί ρι-ορΙεΓ εβδΙίΌ-

Γ1Μ11 τίααίΐαίεια ααεϋ οιίδεεοάοπιοι εοΠοφαοπιπι ΓαευΙΙα-

Ιεαι , Μπιιη ηαίδςιιε οιιιοϊεϊρεοι αυΐ ρορυΙαΓεπι 3(1 8ε ρεΙΙί-

είεοβηΐ. <3αο ίβεΐυηι, ιιΐ, ιηιιΚϊβ ραΓίίηι 3άΚοηΐ3οθ8(Γ8ΐΐ8Γυ-

^ίεαΙίΙ)υ8,ρ3Γΐίιη 3ΐί38(1ίΐ3ΐ)εαΙίοα8,αεΓε]ίηυο8ςυί(1εηίΐ 831Ϊ8

ϋΓπιοδ 3αιρϋιΐ8 Ιΐ3ΐ)βΓε( ΛηηίΙκιΙ : ηαίρρε <]υί εΐ Ηϋ δυβρερίί

εββεαΐ, εΐ ίρβυαινϊείββίαι βιιβρεείααι 1ΐ3ΐ>εΓεοΙ. ΑΙςιιε Ίηάε

1 ιΙια.Μ ΐ γο η·8 ΑηηίΙ)3ΐί8 εα:ρεηια(.

XXXI. Ατρί ίλιπηία! αΓ08 εβί, ευ]α9 εοοάίΙΟΓ ΑΓϊίνιυ

ΰίοηιειίεί Γαί88ε ΓειΊυι-. Ηβαε ϋ38ία8 ςαί(]3ΐη , ϊρββ ΑΓρί-

οιΐ3, φΐί εΐ 30 ίρβο Οίοαιειίε ςεαοβ βυοαι άεην3ΐ>3ΐ, εβ>(ε·

ηιιη1υοηε3&(1εηοπιο,ε(ΐ3Π)εΐ3Γθ ββηξίιίοε ήβο^πβςυβαι

ϋίςαυΒ , ρο$1 ίαδϊ^ηεηι ϊϋαιτι Κοπιβαοηιαι .ιρικί 03ΐιο38 εΐ3-

ιΐΐ'ΐη, &ά άβΠείεοιΙιιπι 3 Βοηΐ3αί3 3(1 Ρα?ηο3 ΙπαραΙβΓβΙ.

Ιιΐοηι (υαε πιηίαβ Ο38Ϊ08 , ηαυαι τε3 Αοαίΐκϋϊ αιίουβ βεευα·

(Ια: ε83εα( , εΐ3πι Ηοαΐ3πι εοοίεαάϋ , ε( ία βεηβΐυπι ίοίπχΐυ -

εΐυβ, (1ί\ϋ, 3ε ροββε ραίι ίαιη, ςυο ρβεεβίοαι οογπ^ιτιΊ , Ιο

Κοαΐ3οοηιαι ρο(ε8(3(εοι τεάαοβτβ. ΑΙ ευιη ρ;ιπιιιι 8ΐ)Γυϋ ,

ςαία οβε3τεα( Κοιιιαοί : ΟΓοε εεΓίε ηυβοιρποιυπ) είεεεηιοι.

0ϋ3Γε Ιιιιιι εοβ, (υαι ΑΕοίοβίεπι οιείυεηβ, εΓΓ3ΐ>αο(1υ8 ρεΓ

Γεςίοοεαι (ϋδεαιτεοβΙ. ΕΙ αχοΓεηι ε]ιΐ3 ΙίοεΓΟβςιιε Αααίοβΐ

ν!το3 εοοι1)υ33ί(. Λι-ροβ Τ6γο, ρΓο^εοΙίουβ βϋίβ, οοείυ

εβρίΐ Ρβοϊυβ Λΐ3χίΔΐυ3; ϊαΙετΓεεΙίβςυε ςοο8 ίανεοίΙ Ροεοίβ,

ρΓ338Ϊ(1ϊααι ιιΗιί ίηιρθ8υί(.

XXXII. ΤβτεοΙυαι 8υ(εα> , φι.κΐ ΚοηΊ8ηο ρΓΧδίιΙϊο βεΓΤ8-

1>3(αΓ, οοε ρβείο Οοηοοεαβ ρπχΐϊιΐίΐ. νεαβαάΐ Ιιίε βίαϋίο

ύε(1Ηα9 , <]αία εβρίααι βεαιρεΓ α1ΐ<]αϊ<1 ιΐυηο ηΚΌπτ 3ιηύο

(ροΐίια, Ιιίνίο) ρΓχΓεεΙο ρΓ8Β8ί(1ϋ8 βοΐίΐυβ βιαΐ, ρεΓΓαηιί1ί8Γί3

εί ε33β Γ,Μ'ρι.'πιΐ. Υεπιπι, αϊ ία τε^οοε αο8ΐϊααι ίαεοΓ8ίο-

αί1>α3 οοοοχίβ , οοείβ , όίοείβΐ οροΓίεΓε αά τηο3θ-

(Ιυαι εςΓειΙϊ, οοείεηυβ ρπν<1.ιηι (Ιοαιιιοι βΓΓεΓΓε. ριι.ιηικίι-

τεαι ιιΐιί ]3ΐο εο εοηδοείαϋίοίβ τεβ 3(1ι1ιιε(3 ιταΙ , αϊ ηυονίβ

αοεϋβ (εοιροΓε ροι Ι% εϊ 3ρεηΓεο(οΓ , ευπι Αοοίοβίε εοο^Γοβ-

803 , βεεερίκφιε ;ϋ> εο αιϋί(ίΙ>υ8 ( ςυοποα 3ϋο8 8Ϊ1να , Ιιηιιιΐ

ρΓοευΙ ορρί(1ο, οεειιΙυεΓβΙ ; Βΐίοβ ηοο 1οο§ο ίηΙεΓνβΙΙο *ε βιιυβε-

ηυί]υ38εΓ8ΐ;ρ3Γΐεοι 8εεοαι ι1ο\π;ιΙ, εχ(Γίθ3βειΐ3(ΐυϊ(1εο) Ιιβ-

οίΙυνεο8ΐοΓυη,8ε(1ίοΙεππ3£ΐ3(1ϋ3ΐοπεί3α,ΐ]6 8εείοεΙο8), οο-

ε(υ3άι>0Γ(33 νεοίΐ, ρΓΧβιιαΙίουδςιιί ίη^εοΙεπι βρηιπι ρεΓίϊείδ

ίηιρο$ϊ(υοι ροΓΐ3ΓεοΙ. ΡβΙεΓβοΙίβ Λα ιηοΓε ροΓίί», ςιιί ευοι

εο ϊο§Γε88ί 8υο(, 8ΐ3ΐίπι νί^ίΐεβ ο1ιΙπιικ·;ιπιηΙ : ηυί βεςυε-

08ο(ογ, βεευΓΓεοΙεβ υο3 ΪΓΓοεΓααΙ , εί βοείοβ εχ βίΐτίβ εχεϊ ■

Ιοβ βχεερεΓυαΙ, Αοαίο8ΐί(]υε ροΓΐ38 βρεπιεΓυαΙ. ΙΙΙε ϊη·

@Γε88α3 , ΐυΐ.ΊφΗ· ιιι 1>ο ΓαοϊΙβ ροΐίΐοβ , εοοείΐίβΐίβ ΤβΓεοΙίοίί,

3ά ορρυ^οΒαάβπι βτεεαι, ιμιαιη Βοπΐ3οί ΙεοεόβαΙ, βοίοιιιοι

&(])εείΙ. Ηοε ρβείο ρΓοάίΙυοι ε3( 3 Οοαοοεο Τ3Γεα(υοι.

ΧΧΧΙΙΙ. ΑΙ ΚοακαοΓαω ςαίοςαε οιϋΐίβ οι απί ίο ;ιη·ε , ει
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Ις μέν πεντακισχιλίους ^σαν, καί αύτοΐς Ταραντίνων τε

«νές προσεχώρουν, καί δ της Ιν Μεταποντίΐ;) φρουράς

ήγεμών τι) ήμισυ της φρουράς ίγων ^λθε. Βέλων τε

κα\ δργάνων πολλών εύπόρουν, ώςάπδ τείχους εύμαρώς

άμύνεσθαι τδν Άννίβαν. Εύπόρει δέ και δ Αννίβας.

Πύργους τε ουν κα\ καταπέλτας έπάγων καΐ χελοινας,

ενια διέσειε , καί δρεπάνοις άπδ κάλων έπάλξεις τε κα-

τέσυρε, καί το τείχος άπεγύμνου. Οί δέ, λίθους μεν

ίπΐ τας μη/ανάς άφιέντες, πολλά συνέτριβον βρόχοις

δέ τα δρέπανα περιέσπων καί πολλάκις έκθέοντες

οίφνω, συνετάρασσον άεί τι καί κτείναντες έπανήεσαν.

Ός δέ καΙ πνεΰμά ποτε λάβρον εθεάσαντο, οί μεν άπο

του τείχους δψδας ήμμένας καί στυππίον καί πίσσαν

αύτοϋ τοις μηχανήμασιν Ιπερ^ίπτουν οί δέ καΙ έχδρα-

μόντες, ΰπέθηκαν. Άπογνούς ουν δ Αννίβας τήσοε της

πείρας, περιετείχισε τήν πόλιν, χωρίς γε του προς θα

λασσή 'μέρους · οϋ γαρ ην κα\ τοϋτο δυνατόν. Καί

παραδούς Άννωνι την πολιορκίαν, είς Ίάπυγας άνε-

χώρει.

XXXIV. Λιμένες δ' είσ\ τοϊς Ταραντίνοις προς

βορ^αν άνεμον έκ πελάγους έσπλέοντι δια ίσθμοϋ. ΚαΙ

τδν ίσθμον άπέκλειον γεφύραις· ων τότε κρατούντες οί

'Ρωμαίων φρουροί , σφίσι μέν έδέχοντο τήν άγοραν £κ

θαλάσσης, Ταραντίνοις δ' έκώλυον εσκομίζεσθαι. "Οθεν

ήπόρουν αγοράς οί Ταραντϊνοι. "Εως έπελθων αϋτοϊς

δ Αννίβας Ιοίδαξε , λεωφο'ρον δδδν, ή δια μέσης της

πόλεως εφερεν άπο των λιμένων Ιπί τήν νότιον θάλασ

σαν, δρύξαντας, ίσθμδν έτερον ποιήσασθαι. Καί οί

μεν ουτο) πράξαντες, εΤχόν τε άγοραν, καί τριήρεσι

τους 'Ρωμαίων φρουρούς, ναϋς ουκ έχοντας, υπδτδ τεί

χος εβλαπτον, ότε μή χειμων είη μάλιστα, καί τήν

άγοραν τήν καταπλεουσαν εκείνοις άφηροΰντο. Οί δ'

ήπόρουν· καί νυκτός αύτοΐς Θουρίων σΐτόν τε ναυσί

πεμπόντων, καί τριήρεις ές φυλακήν των νεών, οί Τα

ραντϊνοι καΙ οί συν αύτοΐς Λίβυες, πυθόμενοι, καίλο-

χήσαντες , Ιίλαβον αύτίΰ τε σίτω καί αύτοΐς άνδράσιν

άπάσας. Πρεσβευομένιυν δέ Οαμινα των θουρίιον,

και άξιούντων λύσασθαι τους εϊλημμένους, οί Ταραν

τϊνοι τους φοιτώντας αύτών μετέπειθον ες Λννίβαν. Και

δ Αννίβας όσους εΤχε θουρίιον αιχμαλώτους, εύΟύς άπέ-

λυεν. Οί δέ τους οικείους σφών βιασάμενοι, τας πύλας

"Αννωνι άνε'ωξαν. Καί Θούριοι μέν, 'Ρωμαίοις Τά-

ραντα περιποιούμενοι, Ααθον ούτως υπδ Καρχη-

δονίοις αυτοί γενόμενοι. Η δ' εν τη πόλει φρουρά

'Ρο)μαίων ές Βρεντέσιον λαθοϋσα διέπλευσεν.

XXXV. Μεταποντΐνοι δ', έξ ούσφών δ φρούραρχος

τδ ήμισυ της φρουράς άγων ές Τάραντα (|>χετο, τους

λοιπούς, δλίγους γενομένους, άπέκτειναν, καί Λννίβα

προσέθεντο. Προσέθετο δέ καί ή μεταςί) Μεταποντί-

νων τε καί Ταραντίνων Ηράκλεια, δέει μάλλον ή γνώμη.

Καί πάλιν ή'ν έπικυδέστερα τα Άννίβου. Τοϋ δ' έξης

έτους καί Λευκανων τίνες άπέστησαν άπδ 'Ρωμαίων

οΐς Ιεμπρώνιος Γράκνος άνθύπατος έπελθών έπολέμει.

Λευκανδς δέ τις Ικ των έτι 'Ρωμαίοις εμμενόντων

Τατβηΐίηοηιηι ηοαηαΐΐ 608 βεευΐΐ. Αά Ικυτ ρηι·Γ«τίιι$ ρπΌ-

δίάϊί,φκχΐ ΜεΙαροηΙί 6Γΐ(, άίσιίιΐίαπι ραιΊβιη ηιίΐίΐυιη &ά-

άαχει -;ιΙ. Τείοπιπιςηβ εΙί;ιιη βε ιιωι-ΙιίιιηΓίιιιι οηηιίδ ςεηεπβ

Πΐ3§η3 εορίίΐ δΐιρρείείχιΐ , <μιίΙ>ι>* 3 ιηυΓΟ ΛιιιιίΙ «1 ίβείΐβ τε-

ρεΙΙεΓεΙιΐΓ. δεά εΐ ίρβε Αηηίηαΐ ϋ&άοιη Γε1>ϋδ 3ί)ΐιη<)αΙ)ηΙ :

]3ΐηςυβ βάηιοΐίδ Ιυιτίΐηΐδ, εβίβρυΐϋδ εΐ ΙεδΙαάίηίουδ, ςυχ-

(Ι.ι ι η φκιΙίιΊκιΙ, <Ί ΓϋΙαΙιιΐδ Γυηίϋυδ 8υ$ρεη8Ϊ$ ρίηηβί ενεΓ-

Ιι Ι«ιΙ , ηιυΓυηΐ(]υ6 ιηιΊ.ιΙιαΙ. Κοπιαηί 8αχίβ ϊη ιη;κ:1ιίιΐΛϊ ίηι-

πιί88ί$ , πιυΐΐββ 1 1 πι Γι ί ιιμιΊ ιαη I , εΐ Ιαςυείδ Γα1ε«8 3νβΓΐε1>3η( ;

εΓεΙ)Γΐ8ςιιε εΐ Γβρεο(ίηί8 εχειίΓβϊοηίυυβ ίο ΙιομΙοιιι εηιιηρε»-

Ιε8 , ηιιηηυαπι , ηίβϊ αΐίςαα ΐΓορϊίΙβΙίοηβ ε( .·,!«»« ο·1 ί ι . ι , τε-

άί1>3ηΙ. Αε <1ϊε ΐ]Μ)4Μη , τείιβπιεηΐϊ εοοΓίο νεηΐο, Κοηυιηί,

ΐ&α\ οεεαβίοηεηι ίηΐυίΐί , ρϋΓΐίηι ε ιππγο (αεεβ 3Γ(1εη(ε8 ε(

8ΐυρ3ηι ρίεβηιςυβ ϊη Ρεεηοηιιη ορεΓβ ιίειιιίίεπιιιΐ, ραΓίίπι

ιΊ ί.ιιιι Γογο8 ς·μη"ίίΐ ίμΐϋΊΐι 1 1 ί > ϊ < ■ 1 1 - 1 1 1 1 1 ί . (3υ3Γβ Αηηίΐιβΐ ,

(1ε8ρεΓ3(3 εχριι^ηβΐίοηε, είΓευηιναΙΙβνίΙ πι I κ η ι , εχεερΐ3 ε3

ρβΓίε , ςιΐίκ ;κ1 ιη.ιπ' ρεΓίϊηεΙ , ςιιβ \ά ςαίιίεηι Ιϊει ί ηοη ροΐε-

Γ31. 1)είιη1ε οΙ)8Ϊ<]ίοηί8 πιπί Αηιιοηί (Γ3<ϋΐ3, ίη Αρυΐϊβηι

βε τεεερίΐ.

XXXIV. διιηΐ ηιιίεηι ροΓίϋβ ΤβΓεηΙϊηοΓϋπι &ά 1χ)Γε3Πΐ

νεΓδί , ίΐ3 υΐ ε ηΐ3Γί ρβΓ Γεεεβδϋΐη βίηυβ ιιιΙγο ηΒνϊβεΙιιτ.

ο >1 ί 1 1 1 1 1 βυΙεπι ροηΙί!)ΐΐ8 είβυιίε&αΐϋτ. Οιΐίε εΐ3ΐαδΐΓ3 φιοηϊβπι

Κοηιαηϊ Ιυηε (εηε!)3ηΙ , ί.κίΐο ηκιιί αάνεείιιιη ΓΓυηιεηΙιιηι

χίΐιί I ι,ιΐκ'! ιιιιιΐ , βε , ηε ΤβΓεηϋηίβ φικίφΐίΐιη ϊιηροΓΐ3Γε[»Γ,

Ϊηιρε<]ίε1)ΐιη1. ΟυβρΓορΙεΓ Ιβπκΐίυ ίηορΪ3 Ι:ιΙ>ηπιι κκΐ Τ*·

ΓεηΙίηί , ςυο3<1 ΓετεΓδαδ ΛιιιιίΙαΙ πιοοιιϋ, υ(, »·ιΤ«·— .» τϊ3

ριι1·Ιί<·;ι , ςϋΜ 3 ροΓία 3(1 βΙΙεΓυπι ηΐ3Γβ \εΓβϋδ 3αδ(ηιπι Γε-

π:1),ιΐ , 3ΐϊυ<1 ροΗυιιιη οδΐίαιη ΓαεεΓεηΙ. <]ιιο Γαείο , Γβεϊΐε

ιν ι η ίίυπιεη&παπι εχρε(1ίεΙ)3η( ; εΐ Βοπΐ3ΐιοι-ιιιιι ρπκίιΐίο ,

ηίΐιϋ εΐβδδίδ Ιι.ιΙηΊΐΙί , διιίδ (ιΪΓεηιίϋυδ 8υΙ> ακι>ιιί3 υβηυε ,

ΐΓ3ηςυί11ίοΓί ρπεδεΓίίιη ηΐ3ΓΪ, δαεεβιίεηΐεβ , ρΐυπιηυιη ίη·

εοπιιηο<1α1)3ηΙ : εΐ ςυίύςυίά 3ηηοη9ε ;κ1 Βοιηβηοδ 3<1νεΙιε-

Ι)3ΐαΐ', ίηΙεΐ'είρίεΙ)3η(. Ιη<1ε νίείβδίιη Ιίυηιηηί ρεηιιπΐ Γβ-

πιηι οεεε883Π3Γϋοι ΐ3|χ>Γ3τε εοερετυηΐ. ΕΙ ςιιιιπι ΤΙιατίηί

ηοεία η&τββ ΓιυιιιειιΙυ οηϋδ(39 , οοηιιίαηΙϊ1ια& βΐίςυοΐ ΐΓΪΓβ-

ιιιϋιιι* , Κοιηβηίδ 8υΙ)Πΐί11εΓεηΙ,ΤατειιΙίηί, εΐ ςίΐί υη3 εΓ3ΐιΙ

Ροεηϊ, υ1)ί ΓεδείνεΓοηΙ , δίΓυεΙίδ ΙηβΜϋβ , εαηβΐΜ ευιη ίρκο

Γι ιιιηΐ'ΐιΐό εΐ δοείίβ 03Υ3ΐίΙ)ϋ8 εερεΓυηΙ. Υεη1ί(3η1εδ βυΐεηι,

ρΓΟ εβρίίνίδ ^ε(^^Π1εη^^8 , ίιίεηιϋιίεηι β Τΐιυηίδ Ιε^αΙοβ Τ3-

Γεηΐίηί 3ι1 ΑηιιίυβΙειη ρείΐεχεηιηΐ; 3(ι]ΐιε ε1ί3ΐη ΑυηίΙκιΙ

εβρίίνοδ 0ΙΏΙ168 ΤΙΐϋΓΐηοδ εοιιΐϊηυο (ϋιηίδίΐ : ςυί (Ιοιυυιυ τε-

τετδί, ϊηνϊΐίδ διιίδ, ροΓΐ38 Αηηοιιί αρετυεπιοΙ. 8ίε ΪΙιυΓίηί,

άυηι ΤηΓεηΙιιπι Κοηΐ3ηίδ 8βΓν3Γε εοη3η(ιΐΓ, ίρδϊιηεΙ ίιηρπι-

(ΙεηΙεδ ίη Ρκιιοπιπι ροΙεβίΛίεπι άενεοεΓυηΙ. ΡΓΟ,'δίιΙίιιπ)

Ιαηιεη ηυιηβηυπι, ψιοά ίη ιιι ΐκ.' ειβΐ , είβηι 8ε ΒΓυηϋυδίιιιη

Γ6€ερίΙ.

XXXV. ΜεΙβροηΙίηί , ροδίηη&ηι ρητδκΐϋ ρ3Γ(επι ρΓΗ>Γε·

εΐυδ 3ΐκ1υχεΓ3ΐ Τ3τεη(υιη , ρβυείβ <]υί τείίεΐί εη3η! ίηΙβτΓβ-

ε(ίδ, Αηηί()3ΐ) 8ε άεάίιίεηιηΐ. ι}ιΐκπιηι βχειηρίαπι , ηιείυ

ροΐίυβ, φΐ3πι νοίϋηΐβίε, βεειιία 681 εΐ ΗεΓβεΙεα, ίηΙβΓ Μο-

ΙαροηΙυηι εΐ Τ3ΓεηΙαπι (ροΐίιΐ!, εΐ ΤΙιυποδ) 8ίΐ3. ΕΙ^ηι

ΛηηίυβΗδ τεδ ΠηΓεηΙίοΓβδ εΓ3η(. Ιηδεο,υεηΙί βηηο Ι>ιιε3ηο·

πιπί ςηοςιιε ηοαηυΐΐεβ είνίΐΒίεδ α Κοιηβηίδ άεΓβεβπιηΙ.

ΟοηΐΓβ ςιιοδ ρΓοΓεεΙιΐδ δεηιρΓοηίϋδ 0Γ3εε1ΐϋδ ρΓοεοηδίιΙ ,

ίηΓε$ΐ3 3γπ)3 (υϋ(. ΓΙανίυδ 3υ(«ιη >]υί(1απι, 1_ ι χ « ,κιι, ■ .
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Φλαύϊος, φίλος ών καΐ ξένος Γράκνου, προοιδους αύ

τον, επεισεν, ες τι χωρίον έλθόντα συνΟέσΟαι Λ ευχανών

τοις στρατηγοϊς , ώς μετανοοϋσι, καΐ δούναι και λαβείν

πίστεις. Ο δ' ούδέν ΰποτοπησας, εϊπετο μεθ' Ιππέων

τριάχοντα. Νομάδων δέ πολλών αύτδν εξ ένέδρας κυ-

κλωσαμένιον, & μεν Φλαΰϊος έζίππευσεν ές έκείνους· δ

δέ Γράχχος , συνείς της προδοσίας , καθήλατο μετα τών

Ιππέων και πολλά καΐ γενναία δρών κατεκο'πη μετά

πάντων, πλήν τριών ους μόνους είλεν δ Αννίβας , πολ

λών ποιησάμενος σπουδήν λαβείν ζώντα 'Ρωμαίων τδν

άνΟύπατον. Αίσχρώς δ' αύτδν ένηδρευμένον, άγάμε-

νος 8μως της τελευταίας αρετής, εθαψεν, καΐ τα όστα

'Ρωμαίοις έπεμψεν. Και άπδ τούδε αύτδς μέν έν

Ίάπυξιν έΟέριζεν, κα\ σϊτον πολύν έσοιρευεν.

XXXVI. 'Ρωμαίων δ' έπιΟέσθαι Καπυαίοις έγνω-

κότων, έπεμπεν "Αννωνα μετα χιλίων πεζών καΐ χιλίων

Ιππέων, έσδραμεϊν νυκτδς ές Καπύην. ΚαΙ δ μέν

έσέδραμε , 'Ροιμαίους λαδων. Οί δ' ήμέρας γενομένης ,

ως πλέονας εΤοον επί τών τεινών, τδ συμβάν έγνωσαν

χαι της μέν πόλεως εύΟυς άνε^ώρουν, τα δέ θέρη τα

Καπυαίο>ν χαι τών άλλων Καμπανών προχατελάμ-

βανον. 'Οδυρομένοις δέ περί τούδε τοϊς Καμπανοΐς

δ Αννίβας έφη, πολύν ένειν σΐτον έν Ίαπυγία, χαΙ

πέιχποντας έχέλευε λαμβάνειν δσάχις Οέλοιεν. Οί δ'

ούν υποζύγια μόνον ούδ' άνδρας, άλλα χαι γύναια χαΙ

παιδία έπεμπον άχΟοφορη'σοντα του σίτου. Και γαρ

έθάρ'δουν τη διόδω , μετελθόντος ες αυτήν έζ Ίαπύγων

Άννίβου, χα\ παρα τον Κάλωρα ποταμδν στρατοπε-

δεύοντος , πλησίον Βενεβενδέων ους μόνους έδεδοίχε-

σαν, 'Ρωμαίοις έτι συμμά/ους όντας. Τότε δέ Άννίβου

παρόντος, απάντων χατεφρδνουν.

XXXVII. Συνέβη δέ, Άννίβαν μέν, καλούντος

αύτδν "Άννοινος, ές Λευχανοΰς διελθέΐν, τα πολλά της

κατασκευής έν τω περί Βενεβεντδν στρατοπέδω μετ'

δλίγης φρουράς καταλιπόντα· δυοΐν δέ 'Ρωμαίοις στρα-

τηγούντοιν, Φουλβίου τε καΐ Άππιου, τον έτερον

αύτοΐν, πυΟόμενον, έπιδραμεϊν τοις Καμπανοΐς διαφέ-

ρουσι τα 6έρη· και πολλοΰς μέν, οΐα άπαρασκεύους,

διαφΟεϊραι, καΐ τον σϊτον Βενεβενδεϋσι δοϋναι· λαβεΤν

δέ και τδ στρατόπεδον Άννίβου, και την έν αύτώ πα

ρασκευών άρπάσαι· και Καπύην, έτι ίντος έν Λευκα-

νοΐς Άννίβου, περιταφρεϋσαί τε, καΐ έπΐ τη τάφρω

περιτειχίσαι πασαν έν κυχλω. ΚαΙ τοΰδε του περι-

τειχίσματος έχτδς άλλο ποιησαντες οί στρατηγοί, τδ

μέσον εΤ^ον άντί στρατοπέδου. Επάλξεις δ' ^σαν

αύτοϊς, αί μέν ές Καπυαίους πολιορχουμένους, αί δ' ές

τοΰς έξωθεν έπιόντας έπεστραμμέναι. "Η τε όψις ην

πόλεως μεγάλης σμιχροτέραν έ^ούσης έν μέσω. Τδ

δέ άπδ του περιτειχίσματος ές τήν Καπυην διάστημα ,

διστάδιον Υ)ν μάλιστα· έν ψ πολλα\ έγίγνοντο πεϊραι

χαΙ συμβολαΐ καθ' έκάστην ήμέραν, πολλά δ' ώς έν

Οεάτρω μεσοτειχίω μονομάχια , προκαλουμένου αλλή

λους τών άριστων. Καί τις Καπυαϊος, Ταυρέας, 'Ρο>-

μαίων έν μονομαχίω Κλαύδιον Λσελλον περιφευγων,

0)118 ραι-Ιίδ φΐ8ε εηηι Ποιιι.ίιιΚ 3άΊιυε δΐ3υαΙ , ϊΐηίευδ .·ιΙί;ι<

εΐ ηοβρβδ ' ΟΓβεεηί , ηυηε β]ϋδ(1εηι ρπχΐίίοι·, βί ρεΓβιιβδίΙ,

υΐ ίη ί 1 1 < -ι ηι Ι;ιηι Ιοουπι νειπΓβΙ , υυί 3 Ιηεβηοηιιτι ρπιείοη-

1»ΐ3, αηί ροεηίΐεηΐία ιΐικ ιί ίη βηιίπΐίαιη Ιίοιηαηοπιπι ευρε-

ΓεηΙ Γειίίτε , 6<]ειη βεείρεΓβΙ, νίείδδίηιψιβ ΛβγρΙ. ΕΙ ΠΙε,

ηίΐιίΐ ιΐοΐϊ δηυβδδβ ΓβΙηδ, ευπι ΙιϊμίιιΙα βςηίΐίυυδ δεευΐιΐδ

ε8(. δειΐ ιΙ>ί .Νιιιηί.Ι.ιι ιιιιι αΐΐςηιΐδ ηιιηιεΓυί, εχ ΜβΜίίδ

(ίπκιΊιιιιη είΓευπιτεηίΙ , ε( Ρΐβνίυββε ίΙΜβ 3(1]υη\ί(. ΟΓβε-

«εΐιιΐδ, ίηΙίΙ1ε<'ΐ3 ρΓθ<1ίΙίοηε , εχ εςιιο εαπα ΓβΙί(]υί8 εηυί(ίυυ3

(Ιι'Μΐίίΐ, εΐ 8(Γεηυε «Ιίπιίοβηβ , ευιη 8ΐιίβ οπιηίΙ)ΐΐ8 «·;ι·.ικ

ε8ΐ : ΙΓ88 ΑιιηΙ&Μΐ ΛηηίΙ>3ΐ ε3ρεΓε |κ>(ιιί(, οηιηί ρπυβ 8ΐυ-

<1ίο 3<1ηΐ3υ8 ρΓοεοαδυΐβιη Κοηιβηυιη νίναπι εαρεΓε. Οιιειη,

είδί ΐιΐΜ·Ιίί» »'·πΙ« (ΊΓί πηίΜΊΐΙιιιη , Ιβπιεη ο6 εχίιηΪ3ηι ίη υΐ-

(ίΐΏ3 ηιοΓίε νΐΓ(α(επι α^ηιίι-αίιιβ, ΓιιηεΓε όεεΟΓβνΚ, 038ϋ>ϋ8

Κυηιαιη Γεηήδβίβ. Ιηιΐε Ιη Λρυΐία Χ3(3(βηι ΐΓ3(1υχί( , υη-

• Ιι<|!ΐ<· εοηνεΙιεη(1υ ΓιαιηεηΙο ίηΐεηΐυβ.

XXXVI. <}ιιυπι νειο Κοηΐ3ΐιί Οϊριιβιη β^βτειίι' ίηδΙΗυίδ-

δεηΐ , Αηηο, 3ΐ> Ληηί1)3ΐε ρΓβίηιίδδυδ ειιηι πιίΙΙε ρειϋΐίυυδ ΙοΙί-

(Ιεπιηυε εΐ|υί1ίυυ8, υιΐιειη ϊηδείεπίε ΙιοδΙε ηοείυ ίηΐτοϋΐ.

<)ι Ια Ιππ· Κοηΐ3ηί α( ρΙιίΓεβ ίη ιησ:ηί1)υδ δυηί εοηδρίεβίί,

τε εοριίΐβ, δίΛΐϊιη 3(> ηΓοε εχεΓείΙηηι ΓεηιονεηιηΙ, εΐ βιΐ

Οβρηπ; ΙοΙίϋδηηε ϋ3ηιρ3ηί9ε ΓηιπιεηΙβ ίεηιείεηιία άίιηίδε-

πιηΐ. ΟιηβΙ 1αιηεη(3η1ίυυ8 Οαηιραηίδ, Ληηίυαΐ, 83ΐίδ ίη

Λρυ1Ϊ3 δίϋί εδδε ΓΓυηιεηΜ , άίχίΐ : ρΐΌίηάε ηιιοΐίεδ νείίβηΐ ,

<·<> πιίΙΙεΓεηΙ, εΐ .·ιιτί|κ·ι<·ιιΐ. £( ίΐΐϊ ηοη ^ιηιεηϋι ηιοόο εΐ

νίΓΟδ, δεά εΐ πιυΙίεΓευΙΐδ εΐ ρηεΓΟδ 3(1 ΙτυιηεηΙυιη εοηιροΓ-

Ιαικίιιπι εηιίδεΓυηΙ ; ηίΐιίΐ ρεηευΐί ίη ίϋηεΓε ηιείυεηΐεδ, Λη-

ηί1)3ΐε εχ Αριιΐία ίη 03ηιρ3ηί3πι ΓοβΓβδβο , εΐ &ά ΟβΙοΓεπι Πιι-

Λ'ίυπι εαδίΓΛ 1ι:ι1)οη(β ηβηιΐ ρΓοεπΙ 3 Βεηενεη(3ηίδ ; πυοδ

δοΐοδ, (]ηί3 ίη (ίϋε Κυπιαηοηιηι ρεπηβηβεΓ&ηΙ, Ιίηιεθ3η1.

δειΐ Ιηηε , ρΓβ,-δεηΙε Ληηί03ΐε , εηηείοδ <1εδρίείοΙ>3ηΙ.

XXXVII. νβΓηηι βεοίιϋΐ, αϊ είΓΟβ ίιΐ Ιεηιριΐδ ΧηπίΙιαΙ , λ1)

Ληηοηε βεοίΐυδ, ίη Ι,ιιεβηοδ Ιιαιι^ινί, ίηιροιίίιηεηίοπιηι

ηι.ψ>ιϊ ρ3Γ(ε ίη 038(πδ 3ά Βεηβνεηΐηηι αηιι ηιοιϋεο ρΓίεδίίΙίο

Γείίεϋδ. Ρϋ3 Λε Γβ εεΓίίοΓ ΓβεΙϋδ 3ΐΙεΓ Κοιηαηυπιηι ίηιρε-

ΓβΙΟΓυηι (ιΐυο εοηδυΐεβ εΓοηΙ, Ρυΐνίιΐδ Ρίβεειίδ εΐ Αρρίιι»

ΟΙβοϋίυβ) ίη Οαηιρβηοδ ΓηιιηεηΙυπι ΐΓαηβρυΓίαηΙεδ ίηιροΐιι

ΓαεΙο, ηιιιΐΐοδ (ηυηηι ίηεπηίδ ε( ίηεοη(1ί(3 Ιι.ίΙμ 68801) ίη-

(εΓΓεείΙ, Γι ιιπιοη(υπι<ιυε Βεηενεη(3ηΪ3 (1οη3νίΙ; «Ιψιε Αηηί-

1)3ΐίδ (Ίίαιη εβδίνίδ, ρΓχο'βςυε ίΙ)ί Γβ1ίεΐ3, ροΐίΐυδ εδ(. Τυιη

\8Γ0 ,ιιιιΐ.μ ι οι παπί Οοδδ. ,ριηείίδ εορίίδ, ωοΐ'3ηΙε ίη Ι.ικαιιία

Αηηί1>3ΐε , 03ρυ3πι Γοβδ3 ν3ΐ1ο<ιυε είηχει-υηΐ : ϋείη , 3)ίο νβΐΐο

εχΐηηίεευδ (ΙηεΙο, ίηΙεΓ υίΓαιηςηε υηΙΙιιιιι εβδ1τ3 ΓεεεΓυηΙ.

Ι»Μ>ριιρια«·ιιΙ.ι 3υ1εη) ρ.ιι ιϊηι α·Ι ουβεδδβηι ηΓϋεηι ο1)τεΓδ3;

| ι.π Ιιιιι εχίΓΟΓβυδ, δί ΙίΟδΙίδ 3(1θΠΓ8ΐϋΓ, ΟρρΟδίΙβ 8Γ3ΠΙ. 03-

δίΓοηιηκιιιε Γβείεδ ίηδϋΐΓ βηιρίίδδίηιχ υΓηίδ ιτηΐ , ηιίηοΓοπι

«Γΐιεπι ίη βε εοηιρίβείβηΐίδ. ΙηΙεΓ νβΙΙυπι ηΓβεηΐφΐβ άιιοηιιη

Γ·ί γ δΙαιΙίοΓηπ) δρβΙίυΠΊ π αΙ ίηΙεΓίεεΙιιπι. (,Ηιο δρ.ι(ίο, εευ

ίη ΙΙιεβίΓΟ πιηΓίδ είΓεαπιΛβΙο, ηυυηι ίη ίίεδ ηον» ρΓΚίίβ Πε·

(«ηΐ (ρΓονοεβηΙίήηδ βεββ 3<1 δίηβΐιΙβΓβ εβΓίβπιεη υ(ππΐ(]ΐιε

ΓοΓίίβδίπιίδ νίπδ), Ιηηι 0ΐ3ΐιι1ίί ΑβεΙΙί Γοπιβηί πιεηιοΓ3ΐ)ίΙε

εεΓίΛΐηεη ΓηίΙ. ΡΓονοεβτβΙ Ιιηηε ΤβυΓεβδ, Οβηιρβηιΐδ, εΐ

I ιιμ,π.ι εοηιηιίδδβ νίεΐηδ , νβΓδίΐδ ιιιΙ>ειη εεδδίηι ίΐι.ιΐ . Οίαιι
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οπεχώρει, μέχρι τόϊς Καπυαίων τείχεσιν δ "Ασελλος

έγκύρσας, και τον ΐππον ού δυνάμενος έχ της £ύμης

έπιστρέψαι, δια των πολεμίων πυλών ές τήν Καπΰην

έσήλατο σΰν δρμη, χαί διιππεύσας τήν πόλιν δλην,

χατα τας έτέρας έξέδραμεν Ις τους έπΐ θάτερα 'Ρω-

μαίους. Καί δ μέν οδτω παραβόλως διεσώζετο.

XXXVIII. Αννίβας δέ, της χρείας ψευσθείς εφ*

ήν ές Αευκανους μετεχέχλητο, άνέστρεφεν ες Καπύην,

μέγα ποιούμενος μή περιιδεϊν πόλιν μεγάλην καΐ ευ-

χαιρον &πο 'Ρωμαίοις γενομένην. Προσβαλών δέ τί|1

περιτειχίσματι, χαΐ μηδέν δυνηθείς, μηδ' έπινοών

δπως αν ές τήν πόλιν έσπέμψειεν ή σΐτον η στρατιαν,

ούδενος ούδ' άπ' έκείνων αυτί) συμβαλεϊν δυναμένου δια

τήν έπιτείχισιν πάντη περιλαμβάνουσαν, επί την 'Ρώ-

μην ήπείγετο παντί τω στρατώ· πυνθανόμενος μέν,

χάχείνους υπί) λιμοϋ πιέζεσθαι, έλπίζων δέ τους στρα

τηγούς αυτών άπο Καπΰης άναστήσειν, ή1 αυτός τι

Καπύης μείζον έργάσασθαι. Συντόνψ δέ σπουδή διελ-

θών έθνη πολλά χαΐ πολέμια , των μέν οΰ δυνηΟέντων

αυτδν έπισχεΐν, τών δέ ουδέ Ις πεϊραν έλθεΐν Ειποστάν-

των, άπδ δύο χαΐ τριάκοντα σταδίων της 'Ρώμης έστρα-

τοπέδευσεν, έπ\ του Άνιηνος ποταμού.

XXXIX. ΚαΙ ή πόλις έθορυβήθη θο'ρυβον οίον ου

πρότερον οϊχεΐον μέν ούδέν έχοντες Ιχανον (8 γαρ εΤχον,

έν Καμπανία τότε ην), πολεμίου δέ στρατού τοσοϋδε

σφίσιν έπιστάντος άφνω , χαΐ στρατηγού δι' άρετήν χαΐ

εύτυχίαν άμαχου. Ομως δέ έκ τών παρόντων, οί

μέν δυνάμενοι ψέρειν ίπλα τας πύλας Ιφύλασσον, οί δέ

γέροντες ές το τείχος άνεπηδων, γύναια δέ καΐ παιδία

λίθους χαι βέλη παρέφερον. Οί δέ έχ τών άγρών, συν-

έΟεον ες το άστυ δρόμω. Βοής δέ παμμιγοΰς χαΐ θρή

νων χαί εύχων χα\ παραχελεύσεων προς άλλήλους πάντα

μεστά ην. ΕισΙ δ' αυτών οί τήν γέφυραν τήν ΙπΙ του

'Ανιήνος, έκδραμόντες, έχοπτον. Μικρόν δέ τι πο-

λίχνιον 'Ρωμαϊοί ποτε έπιτειχίζοντες Αίκανοΐς , "Αλβην

άπο της αυτών μητροπόλεως έχάλεσαν συν χρόνω δ',

έπισύροντες ή διαφθείροντες , ή ες τήν Αλβανών σύγχρι-

σιν, 'Αλβησέαςαύτουςκαλοϋσιν τούτων τότε τών 'Αλβη-

σέων Ις 'Ρώμην δισχίλιοι δρόμω διέθεον, τοΰ κινδύνου

μετασχεΐν. ΚαΙ άμα άφιχνοϋντο, καΐ ώπλίζοντο, και

τας πύλας έφρούρουν. Τοσηδε προθυμία βραχύ πολί-

χνιον έκ τοσώνδε άποικιών έχρήσατο μόνη· οΐόν τι

χαί Άθηναίοις ές Μαραθώνα μικρά πόλις ή Πλαταιέων

ίδραμε τοΰ τότε κινδύνου μετασχεΐν.

XI.. Τών δέ στρατηγών "Αππιος μέν Καπύη παρέ

μενε , κάκεϊνος ήγούμενος έλεΐν Καπύην Φούλβιος δέ

Φλάκκος, έτέραις δδοϊς έπειχθεις άληκτω τάχει, άντε-

στρατοπέδευσε τώ Αννίβα, μέσον έχιον τον 'Ανιήνα.

Τω δ' Αννίβα, τήν γέ:ρυραν εΰρόντι λελυμένην και τον

Φούλβιον άντικαθήμενον, ίδοξε τας πηγας τοΰ ποτα

μού περιοδεϋσαι. ΚαΙ δ μέν Φούλβιος άντιπαριυδευεν.

Ό δέ και ώς ένήδρευε, Νομάδας ίππέας υπολιπών, οϊ,

τών στρατών άναστάντων, τον 'Λνιηνα έπέρασαν, και

τα 'Ρωμαίων έδηουν μέχρι παρα τήν πόλιν αυτήν γε-

(Η ιΐ5 3ά ΠΗΒοΙα υβφΐε Γεπΐ£ΐεο(βΠ] Ιαβεοοίυδ, ςααιο εςιιοιη

ΓβΠβτΙβτβ βχ ίπιρβίο ηοη ρο$8β(, ρ3(εο(β ηοι>Ιίυπι ροι-ί* α-

(&(ο εοτδα ίηνβείαδ, (οίο ορρίάο ρεκοΓδο, ρβΓ 3ΐ(βηιοΊ ροι·-

(βιιι εχ ορροδΗα ρ&Γΐβ, ίηΟΓβάιηϋβ άίοΐο , ίοοοίυηιίϋ &Α βυοδ

βναβίΐ.

XXXVIII. ΛηηϊοίΐΙ, ίοΓβεΙο ηρβοΐίο, ευ]υβ β3υ&3 ίο Ιμ·

0200$ &εεί(05 ΓυεΓ»(, αά Οφυαπι τενεΓβυβ, ι.·ιιιΐ;ι· πΐί-

(Ι03ηι 3(1 Ιοί ΐ3η(3βςοε τεβ ορροΓίυηβηι Κοηΐ3υί5 Γοί55β οο-

Γ3() (ΙεΓεαβίοοεοι οιοηϊ 5(οάίο εοΓ3ηοε 5ίο'ί μιμ φίΗ.Ί πη

Γ3ΐιΐ8 , ιουηίιιΐ('ο(3 Κοιθ3ηοηιοι 3(1ογΙο8 651. 5ε(1 ()υυηι αϊ-

Ιιίΐ ργοΙΊοογβΙ, ιιεςιιε νίβοι 3ΐι( Γ3ϋοοεοι οΐΐαηι ίητεηΪΓβΙ, αιΐ3

νεί εοοιοιε3(υοι νεί βυρρίειοεοΐοοι εορί3πιοι ία ΟΓοεοι ίη.Ιιι·

εβΓεΙ ( Π3θΐ ηε 3(1 εο11ο(μιί3 ςοίιίεοι ρι ορΙεΓ Ιβηι 3Γεΐ30ΐ οο·

βίύίοοεπι, ΟΓοε οβτε(1ί (ΐυί5ςο3αι ροΙεΓΒΐ), εοιο υοίνει-50

βχεΓείΙο ΚοηΊ3ηι εοοίεικίίΐ. Μονε1>3( εοοι , (]οοά ϋιί Ιβιοεηι

εβ5ε ίο1ε1ΙεχΪ858ΐ , εΐ 5ε νεί ηΐι ορριιςο3θ(ΐ3 €3ρυ3 Κοοΐ3ηο5

ίθΐρεΓ3ΐ0Γε5 ΒΟ5ΐΓ30ΐθΠ1ΙΏ, νεί ;ιΙίι|ιηι1 εΙΪ3Π1 013]θ5, ψΙΪΠΙ

03ρ03ΙΟ 1ί1)8Ι·3558( (3εΙϋΓϋΠ1 6ρ8Γ3ΓεΙ. Π.ΐφιι- ()υ301 013ΧΪ-

πιί5 ίΐίηεπουβ οιιιΙ(05εθ5(]ΐιε ΙιοβΙίΙεβ ροροΐυβ Ιιπ-νί εοιεο5ΐΐ5,

φίοιιιπι 3ΐίί ΙταηβίΙο εοιο ΒΓΟβΓε οοο ροΙιιείΏοΙ , 3ΐίί οε ρΓχΙϋ

(|υί(1ειιι βίεαοι 8θ1>ίεΓ3ο(; ςο3Γΐο 3(> Γιίιο Ι3ρί(1ε, 3(1 Αοίε-

111-πι Οανίιιαι, 035ΐΓ3 ΛηηϋκιΙ ρθ8υί(.

XXXIX. Λε Κοαιβε ςοίοΐεοι ΐΓορϊ<1α(ϊο ρ3Τ0Γφιε , ςο3ο(ο8

00ηφ13Π1 30(83, 8Χ5ί5(803(. ϋβεΓ3θ( ί(1οι1(>;ι· ΟορίίΓ (ΐρ]35 1ΐ3-

1)υ1)3ΐιΐ, ίο 03θΐρ3οί3εΓ3ο[) : ε( 5οΙ)ί(ο (3ο(ο5 ίοιοιίοεο&(8χεΓ-

εί(ο5, άαχηοβ ε( νίΓ(ο(ε ε( Γεϋεί(3(β ίανίείυβ. ΤΑοπβο ρπ>

ρηΒ8εη(ί Γ3εο1ΐ3(ε , ςπίοιιακριε Γβγγ8 3γπι3 ρο(εΓ3ο( , &<1 ευ-

8(0(1ίβ{ΐ(1α5 ροΓ(33 οιτοΓΓεΙκιιιΐ ; 5εαε5 ίο οιογο5 ίθ5ί1ίε1>3η(;

πιοΙίεΓεοΙχ ειυιι ρυειίβ 53X3 (εΐ3<]υε εοοιροΐ'(3ΐΐ3θ1 : εΐ βχ

8§η3 οηιοε^ εοΓ5ίοι ίο ΟΓοεοι εοιιϋυευαηί. .Ι.ιηι ρΓοοιΪ5ευο

ο1οΐ3(ο, ρΐ3οε(ίοο5, ρΓεείοοβ, οιο(υί$ εοοοιΐβϋοοίΐιοβ,

οαιοί3 ρεΓβίΓερβΓε. ΝοηηυΙΙί ΟΓοεοι ε^τεββί , ροοίεπι , ςαί

μι|ιογ Αοίεοεαι 0Γ3(, Γββαάει-αοΙ. Κοοΐ3αί ({υοούβηι ίο

/Ε((οί5 ορρί(1ο1υοι ςυοάιΐ3ΐο οιυοίεΓ3η(, Α11)30ΐ(]ΐιβ, ηιβ(Γ0-

ροϋ$ 5ο»3 οοοιίοε , 3ρρε1ΐ3Γ3θ[. 1,3ρ5ΐι (εηιροπ5 , βίνε ρΓΟ-

άυ(:(ο νεί εοηηρ(ο νοο3ΐ>ϋ1ο, βίνβ ο( 3ο ΑΙΙιαηίβ (1ί5ΐίιι@ιιε-

τεο(0Γ, ΛΙ1ηίινγ5 νοοί(α(ί. Ηί, 3(1 (Ιυο ιιιίΙΙί.ι, (]ουοι αιΐ

ρ3Γ(ίείρ30(1υπι ρβπειιΐυοι Κοαιβαι βεοοΓΓίβδβοΙ , 6(3(1πι »γ·

οΐ3(ί , ροΓ(3τυηιςοε εο5(ο4ί33 ρΓκροβίίί 5'οο( . Χβο(30ΐ ύάεια

βε ϋεοενο1εο(ί3οι (οοε ίβοιροΓί5 υιΐ3 Ιιχε, εχ (30ΐ πιυΚϊβ,

εο1οοί3 <ί μ,α Κ0103003 ρΓ3!8ίί(ί( : Ρί3ΐ<εεο8ίοοι εχεηιρίυοι

ίηιί(3(3, ςαί οιιοιειο οοο οιοΐίί, ρ»£03 Μ3Γ3(Ιιοαί3, ΑΐΙιε-

οίεο5ίοο8 8Β$ε 3(1]ιιηχεΓθο[, η ι εοοιοιααΐουβ νίηοοβ ρΓΧ$βιΐ3

ρεπευΐοαι ρΓοροΐ53τεο(.

XI.. Κοοΐ3ηοΓοοι ίηιρεΓ3(0Γθθΐ ηΐΐιτ, Αρρίιιβ , ;ηΙ Γ;ιρ>ιηιη

Γβπΐ3ΐι$ί( , 1113} νεί λΙι εο 5θ1ο ρο55ε εχρυςο3π νί^εόβίοτ :

3ΐ(εΓ, ΡοΙνίοδ Ρΐ3οεα5 , ΛίνεΓίο ίΙίοεΓε , ίηοΓεο'ίοίΙί εείεπίαΐβ ,

ν0Γ8Ο5 Β001301 ρΓθίεε(|18 , ΑηΐΐίΙ)3ΐί 035(Γ3 10 3|(0Γ3 Αοίεηί5

π'ρ3 ορρο5θί1. Αηοί1)3ΐ , ιρηιι.ι ίη(εΓθί8υοι ροοίεοι , ε( ΡυΙ-

νίοοι εχ 3(1νεΓ5ο 5β(1ειι(βηι οβίεοάίδβεί , ΓοοΙεδ Πανίί είΓειιπι-

ΪΓ8 εοο5(ί(οί(. Οοο ίίεΓ Γβοίβοΐεοι, βχ 3ΐίβΓ3 Πιινίί ρ3Γ(β

Ροΐνίυ» 5βευ(υβ εβ(. δβ(1 ε( ί Ιιί , οιοΓε βοο , ίο8ί(1ί35 ,υ 1 1 ηί ·

5εοί( Ροεου». Νιιιιιίιΐ.ιπιιιι εί]οί(οοι οιβουηι τεΙίςυΚ, ηυί,

οόί εχοΓεΚοβ ΓεεεδδίδβεοΙ, (Γ3]εο(ο Ιΐοοιίοε 3@ηιοι Γοιη3οιπιι

(1ερορυΐ3Γεο(οΓ. Ουί ςυοιη .«1 ΟΓοεοι αβςοε εχεοΓΓΐβ&ειιΙ,
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νόμενοι, κα\ φοβησαντες, Επέστρεψαν ές Άννίβαν οδτω

γαρ αύτόϊς παρηγγελτο. Αυτός δέ, έπεί τάς τε πηγάς

τοϋ ποταμού περιηλθεν, και δδδς ην ες το άστυ ού πολ

λή, λέγεται μεν νυκτός συν τρισίν Ειπασπισταΐς λαθών

κατασχέψασθαι τι) άστυ, και την της δυνάμεως έρημίαν

και θόρυβον τον επέχοντα ίδεΐν άναστρέψαι δ' ές Κα-

πύην είτε Οεοΰ παράγοντος αύτον άε\, ώς χαί τοτε·

είτε την της πόλεως άρετήν καΐ τύχην δείσας· είτε , ώς

αυτός τοις έσβαλεΐν προτρε'πουσιν ελεγεν, ουκ έθέλων

τον πόλεμον έκλΰσαι, δέει Καρχηδονίων, ίνα μή καί

την στρατηγίαν αύτος άποθοΐτο. Ού γάρ δ' γε συν

φουλβίω στρατός ην αύτώ πάμπαν αξιόμαχος. Ό

δι Φούλβιος άναστρέφοντι παρείπετο , κωλύων τε προ-

νομεύειν, και φυλασσόμενος μηδέν εξ ένέδρας παθεϊν.

\ 1.1 . Ό δ' έπιτηρησας νύκτα άσέληνον, και χωρίον,

έν ώ Φούλβιος εσπέρας τείχος μέν ούκ έ;φθανεν έγεΐραι,

τάφρον δ' δρυξάμενος , καΐ διαστήματα αντί πυλών κα-

ταλιπών, καΐ το χώμα προβολών άντ\ τείχους, ήσύχα-

ζεν ές τον λόφον υπερκείμενον αύτοϋ καρτερδν έπεμψε

λαθών ιππέας, οΤς είρητο, ήσυχάζειν, έως οί 'Ρυιμαΐοι

τον λόφον, ώς έρημον ανδρών, καταλαμβάνωσι. Τοις

δ' έλέφασι τους Ίνδους έπιβησας, έκέλευσεν ές το τοϋ

Φουλβίου στρατόπεδον έσβιάζεσθαι διά τε των διαστη

μάτων καΐ δια των χιομάτιον, ώς δύναιντο. Σαλπιγ-

χταςδέαύτοϊςκαίβυκανητάς τιναςέξ ολίγου διαστήματος

ίπεσθαι κελεύσας, προσέταξεν, δταν ένδον γένωνται,

τους μέν Οόρυβον πολΰν έγείρειν περιθέοντας , ίνα πολ

λοί δόςωσιν εΐναι- τους δε , δωμαίζοντας , βοαν, δτι Φούλ-

βιος δ 'Ρωμαίων στρατηγός κελεύει, το στρατόπεδον

εκλείποντας , έπι τον έγγΰς λοφον άναπηδαν. Τόδε μέν

ην τό στρατήγημα τοϋ Άννίβου. ΚαΙ τούτων τά μέν

πρώτα πάντα κατα νοϋν άπηντησεν. Οί τε γάρ Ελέ

φαντες έσηλθον, τοΰς φύλακας καταπατησαντες , καΐ οί

σαλπιγκταΐ το αυτών έποίουν. ΚαΙ δ θόρυβος 'Ρω-

μαίοις, έξ εύνης άνισταμένοις, έν μελαίνη νυκτΐ αδό

κητος έμπεσών, έπιφοβώτατος ^ν. Τών τε ^ιομαϊζόν-

των άκούοντες , δτι παρηγγελται φεύγειν ές τον λόφον,

περί τοΰτ' έγίγνοντο.

Χ.ΙΛΙ. Φούλβιος δέ αεί τινα προσδοκών ένέδραν, και

τοϋτο υποπτεύων έν άπασι τοις Άννίβου, είθ' υπ' οικείας

τότε συνέσεως, είτε θεοληπτω γνώμη προσπεσών, είτε

παρλ αιχμαλώτου τα ακριβέστατα μαθών, τους χιλιάρ-

χους δξέως έπέστησε ταΐς εις τον λόφον άγούσαις δδοϊς ,

κωλύειντοΰς δι' αύτίϋν φερομένους, καί μεταδιδάσκειν,

βτι τοϋτ'ούχ δ στρατηγός 'Ρωμαίων, άλλ' Αννίβας έκη-

ρυξεν ένεδρεύων. Αυτός δέ τοις χιόμασι φύλακας ακρι

βείς έπιστησας, μη τις έφοδος εξο>θεν άλλη γένοιτο,

έβοηδρόμει μεθ' έτερων άνατό στρατόπεδον, άπαντα εχειν

ασφαλώς, καί ολίγους τους μετα τών έλεφάντων έσελ-

θόντας εΐναι. Δαδάς τε ^πτε καί πϋρ πανταχόθεν ήγει

ρε, καί καταφανής ην ή των έσελθόντων όλιγότης· ώστε

αυτών πάνυ καταφρονησαντες οί 'Ρωμαΐοι , ές δργην έκ

τοΰ πριν δέους μεταβαλόντες , εύμαρως, οία ψιλοΰςκαί

ολίγους, διέφθειραν. Οί δέ έλέφαντες, ούκ έχοντες εύ-

Ιατοκαιφιβ αΗιιΗβΜηΙ, β(1 ΑηηίϋαΙεηι, υΐ ίιιββί θγοιιΙ, γβ·

άίεηιηΐ. Ιρββ, ροδΙ(ρΐ3πι οίΓοα ΓυηΙεδ Πηνίί εχβιτίΐυηι εΪΓ-

εαπκΐιιχίΐ , αχία ααα Ιηηαβ βρεειιΙαΙοΓίηα* ΓβτΙατ βίίαιη

υΛίδ, ςυδβ ηοη ρτοευΐ (ϋβΙαίΜΐ, εΐ&πι ββΜ εοηΐεηιρίβίαβ ,

δοΐίίικίίηειηφιο β( Ιη?ρί(ΐ3ΐίοηοπι ίηΐΓ3 πκεηίίΐ ϊιιΐβΐΐβχϊβββ,

θ( Οαριιαπι (30ΐβη Γεάίίδδε : 8Ϊνβ 1)βυβ βί, υΐ αΐϊββ, βίε βη

ΙβπιροΓβ ιηεηΐεοη βίΐβιτιβπΐ ; βίνε υτΐϊϊβ νϊΓΐιιΙβητι ΓοιΊυηβπΜμιε

ρΟΓίπηυβιϊΙ : βίνε (ςιιού βητικίδ , 3(1 β3ΐη υρρυ^ηβηάαιη Ιιογ-

Ιβηΐίΐιυβ, ρΓοΓβββιιβ εδί) (1β1)ε1ΐ3Γ8 ηοΐυεπί , ιηείιιειιβ, ηβ

ΓιηίΙο α θΒΓΐ1ια§ίηίοη8ί1)α8 ίιηροιίο ρΓίν&ΓβΙυΓ. Ναπι αηοΛ

3<1 Ρυΐνϋ ςυίιΐβπι αχβΓείΙϋΠΐ αΙΙίηοΙ, ηοη 6Γ31 αΙΙο ιικχίο ουιιι

Αηηί&βϋβ εορϋβ εοηίβτβαάαβ. Ραΐτίαβ «υίβηι ιβνβτίβιιΐβοι

Αιιηιύ,ιίοιη νεβίί^ϋβ 8β<]υεα8, ββΐίβ 3£6Γ6 μ ρηΐβΐχΐ, β! βΙ

βιιηα ρΓθ!(ΐ3ΐίοηί1)α8 ρΓοΙιΐ&βτβΙ , βί βίΜ, ηβ ςιιϊ<1 ρβΓ ϊη8Ϊ(1Ϊ38

(Ιιΐϊΐηί ζκίάΐκΐ, οϊτβτβΐ.

XII. δβιΐ ΑηηΰΗϋ , ηοείβ φηκίβιη ίϋαηί , ροβίςπιπι ύιΐοΐ·

ΙβχίΙ , Ρυΐνϊυπι , ίιιείίηΐηΐβ 3(1 νεβρβΓβηι άϊβ , τβΐΐο ε38(Γ3

ηοη ηιυηίνί886, δβά Γο883 ηιοιίο οίΓοαπιιΙυοΙη, δρβίϋδ ροΓία-

Γϋπι Ιοεο ΓβΗεΙίβ, βί ργο ναΐΐο 3©;ργ6 δοΐυηι ο1))βο1ο Γαίβδο

οοηίοηΐυηι; ίη ϊηιιηίηεηίβηι οβδίπδ ηιαηίΐυηι Ιυηιιιΐιηη δυηι-

ηιο δίίβηΐίο εηυϊΐεβ πιίδΚ, ςηίοηβ ρΓαχρρίΙ, ςαι'ρΐί ββ ϊΐη 1β-

ηβΓβηΙ, άοαΐο Κοηιηηί Ιυηηιΐυπι, νβίαΐ 31) ΙιοβΙβ νβεϋυηι,

οεεαρβΓβ ϊηδίϊΐυίβδβηΐ. Τιιηι Ιηϋοδ, οοηδοβιΐδίδ είβρίιβηΐίδ,

ίη ΓυΙνίβηΒ 0381γϊ , ςυοεοιηα,υβ ηιο<1ο ρ«Γ ίηΚτνίΙΙβ αββο-

Γβηιςυβ ροδδβηΐ , ΪΓΓυηιρεΓβ ]υΙ>ε( ; Ιιοδηιιβ εχί^υο ι'ηΐίτναΐΐο

8ΐι1)8β(ΐϋί Ιυΐηείηεδ αΐϊηυοΐ βε ουεείηβΙοΓεδ. Μβηιΐβίςυβ, υΐ,

ηϋί ϊηΐυβ ΓθΓεη(, ίΐΐί Ιιίηε ίηάε άίδευπεηΐεβ ςαβπι ηΐ3χίηιιιηι

δίΓβρίΙιιηι εάβΓβηΙ, ςαο ρΐατεδ εδδε νίάετεηΙιΐΓ; Ιιϊ νβΓο 13-

Ιίηο δειτηοηβ, τείηΐί ΡΙ^εί ϊηιρεΓβΙοπβ τεΛίδ, ρπχΜβηι»-

ΓεηΙ πιΗίΙεδ, οηιίδδίδ εαδίπδ, ίη ρΓΟχίηυπι εοΙΙεηι (3εΙ>εΓθ

ετ3<1βΓε. ΑΙφιε ηχ Αηηίηαΐίδ ΓΓβικΙβδ βο ίηίΐίο 83(ίβ εχ δεη-

ΙεηΙΪ3 8ϋεεβϋε1)αηΙ. Νβηι εΐ είερίιαηΐί , ρι-οίπΐίδ 8ΐαΙίοηαηι

εϋβίοίΐίϋυδ, ΪΓΓυρεί'βηΙ; εΐ 1>υεείη3(0Γε8 ηι»ηα2ΐ3 ρβΓίεεβ-

Γ3ηί; ει Βοηΐ3ηίδ, β ειιοίΐίηιΐδ 8υθδίΗεη(ίΙ>υδ, ΙυπιαΚυβ

ο1)8θυι 3 ηοοίβ εοοΓίιιδ ΙβΓΓΟΓίδ ρΙυΓίηιυηι 3ΐΙυ1βΓ3ΐ; εΐ ηιί-

ΙίΙβδ , 3ΐΐ(1ί1ο ΐ3ΐίηίδ νεΓϋϊδ ίπιρεηο , ςιιο ρΐΌχίπιηπι οεευρατε

Ιαηιιιΐηη] ]υ1>β03η(υΓ, }Άΐα 3(1 Γας2ηι δββε 3εείη§βΙ)αηΙ.

ΧΜΙ. νεηιηι Ραΐνίυβ, ευί οηιηΐβ Αηηίηβΐίβ εοη&ΐϋβ, εευ

ίηδίάϋδ άο)ίδ(]ΐιε ρΐεηβ, βηδρβεΐ3 επιηΐ, (υηε, δίνε βηβρίβ

ρΓϋΐΙεηΙιβ , δίνε άίνιηο ιηοΐαβ ίηιρυΙβο , 3υΙ 31) 3ΐίςαο εβρίίνο

Γβί νβΓίΐ3ΐβηι θάοείαβ , οβΙβπΙβΓ (πΐιυηοϋ πιίϋΐαηι ροΓ νΪ38 ίη

Ιηιηυΐυιη ΓεΓεηΙεδ ιΐίδροηίΐ; ςυί πιϋίΐεδ εο ΓυεηΙββ βΓοεΓβηί ,

ΟοεοιεηΙιριε , ε<1ίε(ιιηι ίΙΙυϋ ηοη ίϋδβη Κοιηβηί ίιιιρεΓβΙοηδ,

δβά Αηηίοβίίδ ίΓβικΙε, Γυίδδβ ρΓοεΐ3ΠΊ3(ϋΐη. Οείηύε ίρβεηιβΐ,

3(1 3§ΗβΓβηι υοίοιιιε εοηδίίΐηΐίδ νβΐίάίδ δΙβΙίοηίϋυ.Η 3(1 τερεί-

Ιεηϋοδ, δί φι! 6βτβη(, ηονοβ ίιηρείηδ , ρβτ ο»51γ3 (ϋδεοΓΓεθ3ΐ;

εΐ3ηιϊ(3η8, ηίΐιίΐ ε88ε ρβΗοαΙϊ, ρνιοοβ ειιηι βίερίιβηΐίδ ϋτυ-

ρίδβε. Οαοπιηι Ιαηιίοιη ( 3οεεηδί8 οίαδίΐοηι ]υδδϋ Γ3εί1ιιΐ8 , ίβηί-

ηυβςυε δυοίβΐίβ) ςιιυπι ρ3υείΐ3δ βρρβΓϋίδδεΙ, νεΓδο ίη ϊγβπι

ωεΐϋ, Κοηΐ3ηϊ εοδεοηΐεηιΐίηι εΐ Γαοΐΐβ , υΐροίε ΙενίΙβΓ3ηη3·

Ιϋδ εΐ ρ3υεοδ , οβεί(1θΓυιιΙ. ΕΙερηαηΙί , φιία ΓβεερΙυί »ρ3
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ρυχωρον ουδέν ές άναστροφήν, είλούμενοι περ\ σκηνας

και φάτνας, έβάλλοντο προς απάντων επιτυχώς δια τήν

στενότητα τοϋ χοιρίου καΐ το μέγεθος των σωμάτων μέ

χρι περιαλγο"ϋντεςτε καΐ άγανακτοϋντες, κα\ έπιδραμεϊν

Ις τοΰς πολεμίους ούκ έχοντες, τους έπιβάτας σφών άπε-

σείοντο, καΐ κατεπάτουν συν οργή και βοη πάνυ ήγριω-

μένη· και έξεπήδων εκ τοϋ στρατοπέδου. Φούλβιος

μέν δή Φλάκκος ευσταθώς κα\ εύμηχάνως, αϊφνιδίω

συνενεχΟεις ένέδρα , περιήν τοϋ Άννίβου, καΐ τον στρα-

τον περιέσωζεν, άεΐ πεφρικότα τας Άννίβου μηχανάς.

ΧΙ.ΙΙΙ. Ό δ' Αννίβας, έπεί της πείρας άπέτυχεν, ές

Λευκανοΰς διελΟών, έχείμαζε- και έπι τρυφής ήν ου συν

ήθους, έρωμένην τε εΤχεν άγριος άνήρ. Και εύϋΰς

αϋτώ κατ' δλίγον έτρέπετο πάντα. Φούλβιος δ' ές

Καπυην προς τον συστράτηγον έπανηει, και τοις Κα-

πυαίοις προσέβαλλον άμφω καρτερώς, έπειγόμενοι χει-

μώνος έλεϊν τήν πόλιν, έως Αννίβας ήρεμεΐ. Καπυαϊοι

δέ, των τροφών σφας έπιλειπουσών, καΐ ούδαμόθεν άλλων

έπεισαγομένων, ένεχείρισαν εαυτούς τοϊς στρατηγοΐς-

ένεχείρισαν δέ καΐ ίσοι Λίβυων αυτούς έφρουρουν, αύ-

τοϊς στρατηγοΐς, Άννωνι έτέρω,καΐ Βιοτα. 'Ροιμαΐοι

δέ τη μέν πόλει φρουραν έπέστησαν, καΐ όσους ευρον

αΰτομολοΰντας , χείρας αυτών άπέτεμον Λιβύων ίέ

τοΰς μέν έπιφανεΐς ες 'Ριόμήν έπεμψαν, τοΰς δέ λοιποΰς

άπέδοντο. Και Καπυαίων αυτών τοΰς μέν αίτίους μά

λιστα της άποστάσευις άπέκτειναν, τών δ' άλλων τήν

γην άφείλοντο μόνον. Εύφορος δ' έστιν ές σϊτον ή περι

τήν Καπυην πάσα- πεδιας γάρ έστιν. Καπύη μέν

δή πάλιν ές "Ρωμαίους έπανήκτο, καΐ μέγα τοϋτο Λι

βύων ές τήν Ίταλίαν πλεονέκτημα περι-^ρητο.

ΧΙ,ΐν. Έν δέ Βρυττίοις, οΐ μέρος εϊσΐν της Ιτα

λίας, άνήρ έκ πόλευ>ς Τισίας, φρουρουμένης ΰπδ τών

Λιβύιυν, ΙΟίσας άεί τι ληιζεσΟαι και φέρειν τω φρου-

ράρχω, και παρά τοϋτο αύτώ συνήθης ές πάντα γεγο-

νώς, και σχεδόν συστράτηγος, ήλγει, τών φρουρών ές

τήν πατρίδα υβριζόντων. ΣυνΟέμενος ουν τω 'Ρω

μαίων στρατηγώ, καΐ πίστα δοΰς και λαβών, έκάστοτέ

τινας, ώς αιχμαλιοτους , έσηγεν ές τήν άκραν, κα\ τά

δπλα αυτών έσέφερεν ώς σκϋλα. Έπε\ δέ πλέονες έγέ-

νοντο, έςέλυσεν αϋτοΰς, και ώπλισε, και τήν Λίβυων

φρουραν άνεϊλε, και παρα 'Ρωμαίων άλλην έσηγάγετο.

Άννίβου δέ ού πολυ δστερον παροδεύοντος αύτοΰς, οί

μέν φρουροί, καταπλαγέντες , ίιποτοϋ δέους έξέφυγον ές

'Ρήγιον οί δέ Τισιαται παρέδωκαν αΰτοΰς τώ 'Λννίβα.

ΚαΙ δ Αννίβας τοΰς μέν αιτίους της άποστάσεοις έκαυσε,

τη δέ πόλει φρουραν έπέστησεν άλλην.

ΧΕν. Ίαπύγων δ' έν πόλει Σαλαπία , Λιβύων δπη-

κόω, δυο ήστην άνδρε , τών μέν άλλων γένει καΐ πλούτω

και δυνάμει διαφέροντε , άλληλοιν δ' έκ πολλοϋ δια-

φορω. Τούτοιν Λάσιος μέν τα Λιβύο>ν ήρεΤτο, Βλά-

τιος δέ τα 'Ρωμαίοιν. "Εοις μέν ο3ν ήκμαζε τα Άννί

βου , έφ' ήσυχίας ή'ν δ Βλάτιος · έπε'ι δέ ήγείρετο τά

'Ρωμαίων, κα\ τα πολλά της έσφετερισμένης άρχης

άνελάμβανον, έπειδεν δ Βλάτιος τον έχΟρδν, υπέρ της

ΙίϋΠΙ (188Γ31, ρβΓ ΙβββΠΜΟϋΐΒ Ι'ΙρΓΚδβρΙβ ίιιιρίίπΐί 3^ίΙαΙ>αΐ]ΙΐΙΓ,

βΐ (ηυΐϋδ Ιεΐίδ ρΓορΙβΓ βηβιΐδΐΐββ Ιοοί εοΓροταπΗριε νβδίίΐαΐεη

ίΓΓίΙΪ8 ) ρ3δδίπι Β3αεί3ΐ)3ηΙιΐΓ : άοηεε άοΙΟΓβ ί&ηάειη βεεβηδί,

εχειίδδίδ εΐ ρΐΌοιιΙοαΙίδ δβδδοι ίΐιιΐδ , ηιηι ίη ΙιοδΙεδ ίίτιιεηάί

ηαΐΐα «τ&Ι ίαεηΐΐαβ , ειιιη ϊγλ ΙιοπΌηιϋδηυβ ΙχΐΓπϋυαβ ε 038ΐπ8

βΓυρβΓβ. Ηοο ρ&είο Ρυΐνϊυβ ΓΙαεευβ , ιηαβηα ΓοηβΙαπΙί» βί

ΒοΙβΓίία ίαρΓοτίβίβ (κοϋΓΓβιΐίΙο ίη$ί(1ϋ8, εΐ Ληηίυΐΐίβ ατίεβ

8υρεΓ3νί(, ε( ίΐΐαβ βεαιρεΓ ρεΓίιοΓΓβδοεηΙεω εχβΓοίΙυπι &ετ-

ϊϊνίΐ.

ΧΙΛ11. Ληηί1»1, ίιτίΐο ίηοερίο , ίπ 1/ΐιε.ιηϊαηι ΐΓ3<3υε(ϊβ εο-

ρίίβ, Ιιί1>επ)3ΤΪ(; ϋ)ίι]ΐιβ υιγ ΓβΓϋβ, ηυΙΙίδ &88υε^ϋ8 άεΐϊείϊβ,

ρΓΗΒίβΓ ηιοΓβιτι Ιαχυί ιπιΟΓίηυε ορβπιηι ι!(·<1ίΙ. Οαβ εχ τε

βεηβίηι , ηεε πιυΐΐο ροβΐ, ΓΏϊΒηαηι ίηάυχίΐ τείιυβ κιιίδ οηιηί-

1)υ8 ιηιιίαϋοηοπι. Ρίβεευβ Οαριιβιτι άΛ οο1Ι<'£.ιπι ΓεάϊεΓ3ΐ ,

ε(]βαι ϊΐηΐκ) ίη ϋΛίδ ορρυ^ηβΐίοηεηι βεπΙεΓ ίηουηι1>β1)ίΐη(,

εβπιςυε, ςαίεδεεηΐε Ληηίΐωΐθ, Ιιίεηιε εχρυ^ηνε ρι-οροΓβ&αηΙ.

Ει ΟβραιηΙ , τβηιχα οπιηίυπι ρεηηπα (ςαία ηίΐιίΐ αΐίιιηάε αά-

τεΙιεΙβΙιΐΓ) αΠΙίρΙί , ι-οιηαηϊδ 8ε8ε ίπ>ρετ3ΐοΓί1)ΐΐ8 (ΙέΐΙΜεηιηΙ :

ιιηηηυβ Ρ<ΕΠ03, ςυοίςυοΐ Οβραχ ίη ρΓ3>8Ϊ(1ίο Γιητ.ΊηΙ, ευπι

ίρδίδ ρΓΚί'βεΙίδ ρΓΟίβκΙϋ, Αηηοηε (άίνεΓδο ϋΐο α!) Ιιοε, φιϊ ίη

ίυεβηίβ (τάΙ) ε( ΒοκΙλιο, ΐΓαάΜεΓυηΙ. Κοηιβηί, ίιηροδίΐο

ηγΜ ρΓΚβίιϋο, ΐΓβηδίυ^ίδ, ςηοίςυοΐ ίητεηΐί 8υηΙ, πΐϊηιΐδ

ηηιρυΙίίΓυηΙ. ΑΓιοηιηι ηοΙιί1κ8 Κοηιβιη (Γΐπδηιίδδί; Γβΐϊφΐϊ

νβηιιηιίαΐί. Ιηάε ίη ίρδοδ Οαρυα; είτεβ εοηνεΓδί , βυοίοιτδ

(ΙεΓβεΙίοηίδ εχίΓοηιο βυρρίϊοίο, εοΐΡΓΟδ 3§το πιοόο, ηιιιΐοίη-

πιηΐ. ΕδΙ ϊαίβηι ΟβηιραηΗδ Άζατ, φύα εαηιρεδίπϋ, Γηι^ηπι

Ιιαηά ρΜϋΐη Γεηχ. ^3Iη ίβίΙϋΓ, Οαρυα Κοηιαηίδ ΓβδΙίΙϋΙβ,

ηι»ίΐΐ»ιιη Άά ιβδ ίιι Καϋίΐ βεΓεηϋϊδ ηιοιηεηΐυπι Οατίΐιαβ'ηίβη-

δίυιΐδ ίΐ1)Ι;ιΙυιη α&Ι.

Χίΐν. Ιη ΒηιΙΙϋδ, ςυδβ ρβΓ8 εχίΓεπια Καΐίκ 881, τϊγ εχ

Τίδί» είνίΐαΐβ, ργηίΙβγΙ εΐ <1ε ρΓίβ^3 βοηιρίτ βΐίςηκΐ βΠΊττβ

Άά ρΓκΓεοΙυηι ρΓΜδίιϋί Ραηίεί, ςιιοιΐ ίη ιιΛβ 8Γ31, 8οΙί(ιΐ8,

ίΐΛ 3(1 β}υδ ηηιίοίϋϊηι βάΓερβεηι , ηΐ ρΓορε ϊηιρβΓϋ εοηδοΓβ

88881. Ηίο ίη]υη<ΐ5 πιίϋΐηηι ίη ραίπαιιι ίηίηυο ίΐηίιηο Γβτεηβ,

ρβειαδ ευω Βοηΐ3ηο ίπιρεΓίΙΟΓε , βάε εΐ 8εοβρΐ3 , ηοη-

ιιηΐΐοβ ίη <Μβ8 τείυΐί εαρίίτοβ ίη βγοϊπι ίηίΓοηιίΙΙεοβΙ, α ι ι».ι-

ςυβ εοΓϋηι εεη δροΐί» ίηΓεΓε1>8ΐ. Οιιογοπι υ!)ί ρΓοόηΙιίΙϊδ

ηυηιεπιβ βίΙΓυΚ , τίηεαΙίδ εοβ δοΐνίΐ , βηηβνίΐφΐε : ε( Ρυηίεο

ρΓ5Πδί(1ίθ 0ρρΓ8880, ΚθΜ3ηυΠ1 ίΐκΐϋχίΐ. 8βί 1)Γ8Τ« ρΟδΙ

ΙβηιροΓε, ρΓϊΊθΓΟίιηΙβ ίΐΐ3ε Αηηίΐωΐβ, ΙεΓΓΪΙί ρΓ358Ϊ(3ί3Γϋ,

Κηε^ίυηι οοιιΓιίβεΓυηΙ ; εΐ ΤίδίβΙ» ΑηηίΙ>α1ί 88 (Γ3(ϋ(1βΓηη1 :

ςαί ύεΓεεΙίοηίδ ρπηείρίοηβ €Γεηΐ3ΐί8, βΐίικί ρΓΧδϊΟίυιη ηΛί

ίπιροδαίΐ.

XIV. 8βΐ3ρία!, Αρηίίίε ορρίάο, ςριοη Ιηηι δϋΐι Ρηηΐεο

ίηιρεηο 8Γ31, άηο ΓιιεΓε τίπ , §εηβΓε εΐ αΜνίΙϋβ ροΐεηΐΐϊηηε

Γβείΐβ ρηηείρββ , βεά νβίεπ ίηίιτιίείΐίβ ίηΙεΓ δε (ϋβ]αηε1ί. Εχ

Ιιίδ 03δία8, Ρηηίε»ηι, ΒΙαΙίυβ τειη Κοηΐ3η3Γη ΓονεηβΙ. Οιιβπι-

(Ιίο εηξο ΑηηίηβΊί τεβ δεευηόββ 8ΓαηΙ, ΒΙβΙίυβ ηυϊετίΐ. ΑΙ

ρθ8(ηιΐ3Πΐ, τεεαρβΓΒίο πΐ3]οπ εχ ρβιίε ίηιρεηο, Ιϊυιυαιια

ροΐεηΐίβ τενίχίΐ , ΒΙβΙίαδ ίηίηιίεϋηι Ιιογ13γϊ εβί βυδοβ, « ιιΐ

νείΐεΐ ργο δαίηΐε ρβΐπ»; δβΐΐεηι δεοιιαι οοηδεηΐίι-ε : ηε , βϊ
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ποτρίίος αύτώ σχιμφρονησαι μόνης· μη* τιπάθοι, 'Ρω-

μαίων αύτήν βία λαβόντων, άνήκεστον. Ό δ' 'υποκρι-

νάμενος συντίθεσθαι , κατεμηνυσε τούτο Αννίβα. Και

έδι'καζεν αύτοϊς δ Αννίβας, Λασίου μέν κατηγοροϋντος ,

Βλατίου ό" άπολογουμε'νου , κα\ συκοφαντεΐσθαι δια την

εχθραν λέγοντος. Ό καΐ τε'ως άρα προορών, έτόλμη-

σεν έ/θρω προσενεγκεΐν λόγον τοιόνδε, ώς άπίστω κα-

ττ,γόρΐ;) δια τήν έίνθραν έσομε'νω. Αννίβας δ' ούτε

απορδϊψαι τδ Ιιργον,ούτε τω παρ' έχθροΰ πιστευσαι βα-

δίως ά;ιών, μεθίστατο αύτους, ώς σκεψομενος εφ εαυ

τού. Στενής δέ της εξόδου πάμπαν ούσης, δ Βλάτιος

£φη τω Δασίω, τους άλλους λαθών, Ου σώσεις, ω

αγαθέ, τήν πατρίδα; Ό δέ καΐ τοϋτ' εύΟΰς, έκβοήσας,

Ιμήνυεν.

Χ I.VI. Και δ Βλάτιος οικτισάμενος , τότε μάλιστα

άξιοπίστιος εΐπεν, ως έπιβουλεΰοιτο ΰπ' ΙχΟροϋ τε/νιτου.

Τοΰτο δ', εφη, το νΰν έπιβούλευμα, κα\ της προτερον

αμφιλογίας, ε* τις ην, ^ύσεταί με. Τίς γάρ άν ή πρό-

τερον έ/θρω περί τοιώνδε διεπίστευσεν ; ή νΰν, εί κα\

τέως έπεπλάνητο, άπίστω και κατηγορώ περί έκεϊνα

γεγενημένω, κινδυνεύων έτι κα\ κρινόμενος και αρνού

μενος, αύθις άν τα δευτέρα ταΰτ' Ιθάρ^ησεν εΙπεΐν; κα\

μάλιστ' εν τω δικαστηρίω, πολλών μέν άκοΰσαι δυνά

μενων, του δέ κατηγόρου και τόδε μέλλοντος εϋΟϋς

δμοίως έρεϊν; ΕΙ δέ δή κα\ έγεγένητο, Ιφη, χρηστός

Εξαίφνης κα\ φίλος, τί μοι συλλαβεϊν υπέρ της πατρί

δος ετι δυνατός ην ; τί δ' άν έδεόμην εγώ μηδέν Ιπικου-

ρεϊν δυνάμενου ; "Α μοι δοχεΐ προϊδών πάλιν δ Βλάτιος

ψιθύρως |ντυν_εΐν τω Δασίω, και Ις άπιστίαν αύτδν

έμβαλεϊν μείζονα· έπαγαγεσΟαι δ' έκ τούδε καΐ Αννίβαν

ές άπιστίαν των πρότερον εϊρημένων. Ού μήν ουδέ

έκφυγών την δίκην, δ Βλάτιος άφίστατο μή μεταπείΟειν

τον έχθρδν, καταφ^ρονών άρα ώς Ις πάντα γεγονότος

άπίστου. Ό δε αύθις ίιπεκρίνετο συντίθεσθαι, και τήν

έπίνοιαν της άποστασεοις ήτει μαΟεΐν. Ό δέ , ουδέν

δκνησας, εφη· Διαδραμοϋμαι μέν έπί τι των στρατοπέ

δων εγώ των 'Ρυιμαϊκών (μηνύσας αύτϊρ το πάνυ πορ5-

δωτάτω) καΐ στρατιάν ά;ω λαβών έστι γάρ μοι φίλος

δ στρατηγός εκείνου τοΰ στρατού· συ δ' Ειπομένειν μοι

δεΰρο, κα\ τα ένδον έπιτηρεΐν.

XI,VII. Ό μέν εΐπεν ούτω, κα\ εύθυς Ιζέδραμε,

λαθών Δάσιον, ουκ ες Ικεϊνο τδ στρατόπεδον, άλλ' ές

'Ρώμην, δδον ελάσσονα. Και δους τη βουλή τον υίον

δμηρον, ίππε'ας ήτει χιλίους, μεΟ' ων ήπείγετο κατά

σπουδήν, το μέλλ,ον έ*σεσθαι προορώμενος. Ό δέ Δά-

σιος ταΐς έπιούσαις ήμέραις τον έχθρδν ού·/ δρών, είκα-

σεν αύτον έγχειρεΐν τοις Ιγνωσμένοις, ώς ήδη πιστεύοντα

αύτίί, Νομίσας ουν, ές έκεΐνο τω δντι τί) πορ^ιυτε'ρω

στρατόπεδον αύτον οίχεσθαι, διε'δραμε προς Αννίβαν,

καταφρονών δτι φθάσει Ικεΐνον έπανελθοίν. Κα\, Νΰν

μέν, ίφη, παραδιόσω σοι τον Βλάτιον έπ' αύτοφιόρω

στρατιάν έπάγοντα τη πόλϊι. ΚαΙ τδ γεγονός Ικθε'αε-

νος, και λαβών τ<νας, Ιπανηγεν ές τήν πατρίδα μετά

ο-κουδής, ώς ουπω τοΰ Βλατίου πλησιάζοντος. Ό δ"

Κοηιβηί εβηι νί εχριίβηβΓβηΙ , Ι,τηϋοιτι ίηδηηΒΐιϋί ηιβίο ρα-

ΙΠ3 ίπίρΙίΟΒΓβΙΠΓ. » 088108 , 8Ϊηΐυΐ3ηδ 88 8336ηΙίή, ΓβΠΙ ηρβ-

τί( ΑηηηΉιΙί. Βί9εβρΐ3Γ8 ]υαίε3Γβαοβ 0305301 ίρβο ΑπιπΙμΙ

τοίυίΐ, αεεοδβηΐβ ϋβδΐο, άβίβηάεηΐβ ΒΙβΙίο, Γββροηιίεηΐεα.ιιβ,

ου ρηΥ3(35 ίηίπιίείΐίββ ΓαΙβί βίοι ΟΓίηιίηη ϊιηροηϊ. ΕΙ ΐ«Λβ

οΐ) Ίά ίρδίιπι, ψιοά ρΓ03τίά6Γ3(, 300ϋ53ΐοπ ίηίηιίοο ρΓΟρΙΟΓ

8Ϊπΐϋ1(3ΐ6Π) Γκίοηι ηπΐΐ.ιηι (οκ , βυβυβ ίοειαΐ ΙίΙιβΓίυβ ουηι

ίϋο ιΐε 1»1ί Γβ βεΐ'Πίοηβηι εοηΓοΓΓβ. Ι§ϊΙιιγ Ληηιυαΐ , ηεε τειη

οοηΐβπιηεηάβιη β$9β, Γ3ΐα3, ηβε ίηίπιι'εο ηίιηίυηι Γιάεούυιη,

υ(π«ιιηυε]υ8$ϊ[ βεεβάβΓβ, Ιαηφι»™ ρεΓ 5ε (1ε 83 τε εοςηίΐα-

Γ08. Ουιιπι νεΓΟ ρεΓ3η§υβΙυδ εχίΐϋ» βββεΐ , ΒΙαΙίιιβ ΓεηιοΙί»

31 υίΐι ίδ Οαδίιιηι εοπιρε1ΐ3η$ ,- Νοη (α βΓ@ο , ίηςυίΐ , νίΓ Ικ>ηε ,

ρηΐΓΪ3Π) 88Π'3ΐ)Ϊ8? Οαοά 0381118 β Τβ&Ιί§ΪΟ , 111Η§1)3 τοοβ εχ-

εΐ3ΐιι»η$, ΛηιιϋκιΙί ίηάίεαί.

Χίνΐ. ΕΙ Βΐ3ΐίαβ <ιυίπΐ3η8, Ιαηε Πΐ3χϊπΐ6 ευπι πιιιΐΐ»

νεπ βρεεϊε ΛίχίΙ : Ναηο 83ηβ ηβηο ηοη νίάεί , ιηβ ά\> αβίυΐο

ίηίπιίοο ίηβίιΐϋβ ρείί. Εί οηιηί ΛυΙ)ία βυβρίείοοε, δί ςυα

3η(β Γϋΐί, Ιιίο ιηβ άοίηβ Ιί1)6Γ&1>ίΙ. Οπίδ οηίηι , οΐΜβατο, »αΙ

3η(β3 νο1αΪ58βΙ ίΐ)ίηιίοί ίΐάεϊ (3ΐί3 εοηιιηϊΙΐ8Γε? 3ϋΙ, 81 τβΐ

3(3(ιυο ίΐ» Ιβνίδ Γυϊ88εΙ, ςπίβ Ιηηάεηι ρεΓίΜυηι Ιιοπιίηοηι,

ςυβιη ίρϊυπι ίηώεειη εοηβϋιΟΓυιη βιιοηιπι ΐαοήΐ εχρβΓίιιβ,

ηιιηο, ίη ]υ(]ίείυιη τοεβ(υ8, εί ε3ΐΐ83αι ιΐίεεηβ, ΓβεΙηπιηυβ

ρεηιε§3η8, (1ε ιιιΙο^γο εβιίρηι άβ Γβ εοιηρο!ΐ3Γ8 8πκΙ ίηιιίββεΐ ?

ίο ίρβο ροΐίββίηιυπι οΐίαηι ηυηε ]υι1ίείο? ρΓΧβεηΙίΙκιβ πιαΚϊβ,

ςυί Βοαιτβ ρο8ββη(? ηΜ ε νε8ΐί£ίο ϊοοιιβαΙοΓ, ηοη &εευ8 ββηβ

3(φ]β 3ηΐ83, άβουπείβΙαπίΒ 688βΙ? Ι3αι νεΓΟ, υΐ βυΜΙο ,

ίηφιΙΙ, Βάβΐίβ ηιϊΐιϊ ε( Λπιίουβ ίνΛα» ΓαίββεΙ ; σοίά ορΐί ηιϋιί

ρο5( Π330 ίη ρ»ΙΗκ ΜίαΙβη εοαΤβΓΓβ ίΙΙε ροΙυί580ΐ? αυΐ

ψιίάβ%ο ε]ιΐδ 3ΐιχϋίυιη ίπιρ1θΓ388ειη, ςυΐ ηϋιίΐ ΐ|ηί(ίςυαπι

Γοϊηί ρΓ36δΐ3Γβ ροδϊβΐ ? ΑΙηοε βίο εοηβυΙΙο αιΙΗϊ τί(1βΙυΓ Β13-

Ιίϋδ ρβυΐο 3η(ε Ϊ8Ι3 ίη αυΓβηι ϋββϋ ίη8ϋ8ϋΓΓ388β, βχίΐηηι

Γ8Ϊ ρΓ88τί(1εη9 ; η( εο ίρβο Ιίάβοι ϋββϋ πιυΐΐο ιηβξίβ ηιΐηυε-

Γ8(, ε( Αηηϋιαίοηι ίηιΐυεει-εΐ, ιιΐ βΟΓυηι εΐίαιη, ςυ,τ βηΐεβ

3(1νεΓ8η8 ευηι άίχβηΙ Οββίυβ, ηίΐιίΐ οΓΟίΙϋΓβΙ. 8βά ηβ βίο

ηαίιίεηα ΒΙβΙίυβ , ροδίηαβηι οίίιι^ίΐ ίηάίείαπι , άεβΰϋΐ 3<1νβΓ-

83ΐ'ίαΓη οοίηηιίειβ; ςαβηι, τβίαΐί ίη οπιηίηυδ ιεοαβ βαβ άβ-

ΙΓΜία, ηοη 3ηιρ1ϊυβ ΓθΓηιί(ΐ3η<1υπι ]ηι1ίΓ3()3ΐ. Ιώηυβ Οαδίυβ

ίΙεΓυηι βίπιιιίατίι, βε ε]ο8 ΟΓβΙίοηβ σιονβπ, βΐηιιβ βχ βο οιιρβΓβ

ΙοΙλπι ιίεβοίβοϊηα'ί νίϊηι ηΐίοηεπιςυε εοςηοβεεΓβ. Εί ίΐΐβ

ηίΐιίΐ εαηείβΐυβ, Ε§ο, ίηςυίί, ίη εβ8(Γ3 Κοπιαηα (ίηάίε3υ3(

ηαίβηι ΙΟί Γβωοίίδβίιηβ εββίτοπιιη) (τβηδευΓΓβηι : ίηάεηυβ

8εεβρ(38& ρΓοεΙοΓε, ςιιί ηιίηί εβί 3ηιίεί88ίηιυ8 , εορίβδ βϋϋιι-

εβτη. Τυ πιίηί πιβηείιίδ Ιιίο, βΐ ββ, φίκ ίη οΗκ νεί βςυηΙυΓ

νεί «ίίβικία δηηΐ , οοββΓνβΙιίδ.

XIVII. δίο ΙοευΙυβ Βΐ3ΐίιΐ9 , βχίεηιρίο, εΐβπι Πηδίο, μγΙιο

βχεεββίΐ, εί ΟΓενίοή ίϋηβΓβ Βοπΐ3ηΊ, ηοη ίη ϋΐ3 8381Γ&, οοη-

ΙεηιΙΗ. Ιΐηιΐε πιοχ , ά3ΐο ύΐϊο οΙΐδΜε , 3θθ8ρΙίδο^ηε 3 δεηβΐυ

πιίΐΐε εςυίΐίοαβ, είΐβίο @Γ3(1α Γβα'ϋΙ, ]βηι βτεηΐυπι βηίηιο

ρΓ8Βείρίεη8. 03δίυδ, ρΓοχίηιίβ άίβΐιηδ 3(1νεΓ83ΓίΗΠΐ ηοη

εοηδρίεβίυβ , οοη]εεί( , ευπι ]αηι βίηί Γκίειη ΙιβοβηΙειη 3ά ίά,

(1ε ςηο ίηΙβΓ ίρβοδ εοητεηβΓβΙ , ρβτΓιείεηάιιηι 3θϋ88β. δεο!

άυπι 3Γΐ)ί(τ3(υΓ, ίη ίΐΐβ ΓΡηιοΙίοΓ» ρΓοΓβεΙυπι 8886 0381γ3 , εοη-

ΙβηάίΙ αά Αηηίηαίβηι, ηοη «Ιιιΐιϊταηβ ςηίη ΓεάευηοΌ Γβείΐβ 3ΐ·

(8Γί 3η(ενεΓ(εΓ8(. ΑΙηυε Αηηίηβίεπι αΠ»Ιϋ8, ^^Π1 ΙίΜ,

ίηςηίί, (Ιιιηι ίη ιΐΓϋοπι ηοδίίΐεβ ΙυΓπιαβ ίη(Γθάυο4(, ίη ίρβο

ΓβοΙο ορρΓεδδηη ΒΙϋΙίιιπι ΛλΙμ. Όείηάε, Γβ βχροδΚ3, 3ε-

εβρίίδ^υε 3ΐ> Αηηίηβίε βςυίϋουδ, ίη ρ3ΐΓί3ΠΊ βάνοΐαΐ, αααηι

ηοηϋηηΊ βρρΓορίηςυβΓβ ΒΙβΙίιιηΊ ριι(3τε(. ΑΙ ίΐΐβ μνη ίη(υδ
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ένδον τε ή*ν άρτι, κα\ τήν φρουραν τήν Λιβύων, δλίγην

ουσαν, άνελών, έφύλασσε μηδένα παρελθεΐν καΐ πύλας

τας μέν άλλας έκεκλείκει, τας δ' ές τήν έπάνοδον Λα

σίου μόνας είασεν άνεωχθαι. 'ΚαΙ τδ κατ' έχείνας αέ

ρος άπαν είχεν άνυπόπτως· τα δ' εντός έξετετάφρευτο

κα\ διείληπτο, ώς μή δύνασθαι τους έμπεσόντας ές ίλην

διαδραμεϊν. Λάσιος δέ, έπεί τας πύλας εΤδεν άνεω-

γμένας , ήσθη , νομίσας προλαβεϊν τον έχθρδν, κα\ έση-

λατο γεγηθώς. Ό δ' έπικλείσας διέφθειρεν αύτόν τε

κα\ τους έσδραμόντας, ώθουμένους έν στενω, καΐ δια

δρομών δια τας τάφρους ουκ έχοντας. Όλίγοι δ' αυ

τών διά τοΰ τείχους έςαλόμενοι διέφυγον. Και Βλάτιος

μεν ουτω περιήν Λασίου , τρ\ς άντενεδρεύων.

ΧΙιΥΙΙΙ. Φούλβιος δέ 'Ρωμαίων ύπατος Έρδονι'αν

έπολιόρκει· καΐ αϋτον Αννίβας Ιλαθεν έσπέρας έγγίις

γενόμενος, χαΐ άπεϊπε πυρα μή καίειν, καΐ σιωπήν πα

ράγγειλε. Περί δέ έω , γενομένης δμοϋ τι και δμίχλης ,

τοΰς μέν ιππέας επεμψεν έπιχειρεΐν τω 'Ροιμαίων στρα

τόπεδο). Και αύτοΰς ήμύνοντο εκείνοι, συν θορυβώ

μέν, ώς άπ' εύνής, συν θάρσει δέ, οία ολίγους ποΟέν

αύτοΐς έπιφανέντας. Ό δ' Αννίβας έπι Οάτερα τω

πεζω τήν πόλιν περιήει, κατασκεπτο'μενος άμα, και

τοΰς ένδον έπελπίζοιν έως έπηλθε τοις 'Ρωμαίοις εν τη

περιόδω , είτε προϊδόμενος , είτε κατα συντυχίαν, κυ-

κλούμενος αυτούς. Οί δ' έπιπτον ήδη λάβροις καΐ

αθρόως, αμφίβολοι γεγονότες· καΐ άπέθανον αϋτων ες

δκτακισχιλίους, και δ ύπατος αύτδς, δ Φούλβιος. Οί

λοιποί δ' ες τε χωμα προ του στρατοπέδου άναθορόντες ,

αύτό τε διέσοισαν, γενναίως αμυνόμενοι, καΐ τον Άννί-

βαν έκώλυσαν λαβείν το στρατόπεδον.

ΧΙιΙΧ. Μετα δέ τοϋτο 'Ρο)μαΐοι μέν τήν Ίαπύγων

άποστάντων έδήουν, Αννίβας δέ την Καμπάνων, ες

'Ρωμαίους μεταθεμένων, χωρ\ς Άτελλης μόνης. Και

Άτελλαίους μετωκιζεν ές θούριους, ίνα μή τω Βρυττίων

κα\ Λευκανών κα\ Ίαπύγο)ν ένοχλοΐντο πόλεμο). Και

'Ρωμαΐοι τοΰς έκ Νουκερίας έκπεσόντας έν Άτέλλη με-

τωκιζον ες τε τήν Άννίβου έτι δπήκοον έσβαλόντες,

Αύλωνίαν τε είλον, κα\ την Βρυττίων γήν έπέτρεχον ·

και Τάραντα, φρουρουμένην ΰπδ Καρθάλοινος, εκ γης

καΐ θαλάσσης έπολιόρκουν. Ό δέ Καρθάλοιν, δλίγων

Καρχηδονίοιν παρόντων, Βρυττίους ές την φρουραν προσ-

έλαβεν. Των δέ Βρυττίων δ φρούραρχος ήρα γυναικός,

ϊ[ς άδελφδς υπο 'Ροιμαΐοις στρατευόμενος, έπραξε δια

της αδελφής τδν φρούραρχον ένδοΰναι 'Ρωμαίοις, έπά-

γουσι τας μηχανας ί) τοΰ τείχους αύτδς έφρούρει. Τά

ραντα μέν δή 'Ρωμαΐοι τόνδε τδν τρόπον άνέ'λαβον,

εύκαιρον ές πολέμους χωρίον κα\ κατα γην καΐ κατα

θάλασσαν.

Ε. 'Λννίβας δέ έπειγόμενος ές αυτήν, ώς έ*μαθεν ει-

λημμένην, παρήλθεν άχθόμενος ές θουρίους· κάκεϊθεν

ές Ούενουσίαν. "Ενθα αύτίΓ) Κλαύδιος τε Μάρκελλος,

δ Σικελία» Ι/ων, πέμπτον ΰπατεύων τότε, καΐ Τίτος

ΚρισπΤνος, άντιστρατοπεδεύοντες, ουκ έτόλμοιν άρχειν

μάχης. Αείαν δέ τινα ίιπδ Νομάδων άγομένην Μάρ-

ο™ΐ; βε, «Β80 Ρπηϊεο ρποδίάΊο, φΐοά εχίςυηηι εΓ3ΐ, <1ϊ1ί-

κοηΐιτ 03Τ6Γ31 , ηε ςιιίδ ορρίάο εςτειΙβΓεΙυΓ. £1 , εΐ3ΐΐ5Ϊ$

Γ6ΐί(]ΜΪ9 ρΟΓίίβ, Μ.Ι,Ιϋ 635, (]11.Τ 3(1 ιννίΤΙΡηΙΐΠΙ 1)35111111

ερβεΐ3ΐ)3η( , ρβΙβΓε νο1ιιεΓ3ΐ. ΜυΓυβ εΐίαπι 83 ρ3Γΐε κιιβρϊ-

ιϊοιιε ναε3ΐ)3ΐ ; βεά ϊη)επθΓ3 Γθ8βί9 μ<· ιΙϊ.>ιιιρΙ.ι εΐ ίηΙεΓεερΙβ

8Γ3ΐιΙ, «Ι, ςαί ΪΓΠιηιιιβΓΡηΙ , ηοη ρο8δεηΙ ίη ΙοΙαπι υΓίιβπι

ρβηεΐΓ3τε. Αάνεηίεηβ, υΐ 3ρεΓΐ35 ροΓίαβ \ΙάΆ, Ικ(υβ, βΐ

ΙιοδΙϊ βιιίενεηϊβϊβ ΓβΙυβ, ΐη πι Ιηίπ ονβηΒ ββΐ ίη2Γ88δυ«. 5β<1

ί1)ί ε( ίρ8ε ε( συί πιι η εο ϊιτυρεΓ3ΐι( , ηυυηι , οεοί 1 1 - ί ■> ηιοχ

ρορίίβ, εοΙΙΜεΓεηΙαΓ ίη 3ηςιΐ8(ϋί>, εΐ ρΓορΙεΓ ίθ8838 εχίΐιιηι

ηο9<ιιΐ3ΐιι ίητεηίΓεηΙ, ίηΙεΓΓεεΙί 8υηΙ; εχεερ(ί8 ρβυείβ, ςαΐ

ρεΓ ΠΊΟΓυπι ρΓ08Ϊ1ίεηΙε8 εναίεπιηΐ. δίε ΒΙαϋαβ 1)α.Μ°ιιιη ,

(εΓ ίη8ί(1ί38 ϊη8Ϊ(ϋί8 ορροηεηβ, 3(1 εχίΓεπιυπι 8υρεΓ3\ί(.

ΧΙιΥΙΠ. 0«;ΙεΓϋηι άϋΐη (Οηκυδ) Γυΐνίιιβ εοιΐ8υ1 Βοηια-

ηηβ (ροΐίηί, ρΓΟεοηβυΙ) Ηΐ'πίοηίαιιι οΐΐδίύεΐ, Αηηί1>3ΐ ]υχ(α

ρπηι ηεβεϊεηΐεηι νεβρείΐ ε3β(Γ3 Ιοεβΐ, εΐ εχ8ΐίοε(ί8, ιιΐ ιηε-

!ί·ΐΝ ΙβΙεΓει, Ϊ@ηϊ1)ΐΐ8, βίΐεηΐίυπι (οΐίβ ε38ΐπ8 ίη<1ίείΙ. δυύ

) ιχ οιιι , ι ιΐ" Ια Ιιιπι ΓοΓίε ε(ΐ3ΐη ι ίο Ιιι ιΐ.ι , εςυί(3ΐυπι | ιι ;· η 1 1 1 1 ίΐ

3(1 ΐ3εε88εη(1θ8 Κοη3Πθ8. ΙΙΗ ευπι 3ΐίαυ3 ηυίιίεηι ΙτερίοΆ-

Ιίοηε (υ( ψιί ε Ιεείίβ νίχ «πι?οι οηΐ , ' βε(1 ηιοχ Γκίυοίβ ρΐεαϊ

(ςαο<1 ρ3ΐιεο9 βΐίευοάε εΓεΛεο3ηΙ 3(1νεηϊδ8β) , Ιιο8(επι ιο·

ροΙΙοίκιιιΙ. ΙηΙεπηι Ληηίΐωΐ , «ιΙΙογ.ί οχ ρ3Γΐε ιιιίιί> , (υηι πΙ

83Π1 εοηΙβηιρίΒΓβΙυΓ, Ιιιηι «Ι ορρϊ(ΐ3ηο8 δρε ΓερΙεΓεΙ, οϊγ-

ευιηιΐυεεηδ ρεώ'(3(υπΊ, ίη Κοηΐ3ηο8, δίνεεοηδυΐΐο δίνε εβδυ,

ίηεί(]ίΙ, εοδςιιε πιο<1ίθδ ίηείυδίΐ. Ε( εοηΐίηιιο Ηϋ , υίππκπιβ

ρεϋΐί εΓΓιίδε εοηΓεΓίίηιηυε είΐιΜκιηΐιΐΓ. ΡβηεΓυηΙοοΙοηιίΙΙίΐ

ευπι ϊρδο εοηδυΐε (υοΖρΓοεοηδϋΙείΡαΙνϊο. ΚεΙί(]υϋη(Γ3 νβΐ-

1 ιι η 1 1 (ΐ ιι μ Ιι Ι.ιιιι , (ριοά 3η1β 83δΐΓ3 8Γ3[ , εεΙεηΙεΓ εν38ειιιιι( ;

ΓοΓίίΙεΓςυε όίηιίεβηιΐο, ε( ίρβυιιι ϋΐυά ν η! Ιιιηι οί ε&8ΐΓ3 &1>

ΛηηίΙκιΙί* εχρηςηβΐίοηε βεΓνβπιηΙ.

ΧΙ.Ι\. ΡοδΙηίεε Ι',ιιπίίΐηί Αρυ1ί3ΐη, ςαΪ3 άεΓβεεΓ3(, (Ιερό-

ριιΙαΙίΛΐιΙυΓ ; εΐ ΛηηίΙκιΙ θ3ηιρ3ηοηιπι (1εν38ΐ3\ίΙ β^ηιηι,

φΐί 3(1 ΒθΠ13η03 Γ8(1ί8Γ3ηΙ ΟΠ1Π88 , ρι;ι·Ι('Γ 8θ1θ3 Α(Ιε1ΐ3ηο3.

£1 Α1εΙΐ3ηο8 ςυϊάεαι, ηε ΒΓυΙΙίοηιπι εΐ ίυε3ηοηιπι Αρυΐο-

τυηκιυε ΙκΊΙο τεχ3ΓεηΙυΓ, ΤΙιυΓίοδ ΐΓ3(1υχί(. Κοπιβηί χτο

ΝαεεΓΪχ εχιιΐβδ ΑΙεΙΙβπι ιιιϊ^γλγο μδβεηιηΐ; 3(ςυε τείίςποβ

δοείοδ Αηηί1>3ΐίδ ίηΓεδ(ο εχεΓείΙυ β^Γεδδί , Αυΐοηίαηι Γβεβ-

ροπιηΙ , ε( ΒπιΙΙίοΓυηι ;ιμπιηι ϊηεηΓδίοηίηηδ ν38ΐ3ΐ-υηΙ. .ι.ιιιι

81 Τ3ΓεηΙηηι ψηφίο , (ριθ(1 03γ11ι31ο Ρυηίεο ρΓΧδΜίο Ιεηε-

ΙκιΙ, 18ΓΓ3 ιιΐ3ΐ ίιριο οίκοιίοπιιιΐ. θ3ΓΐΙΐ3ΐο, ςιιί3 ρίαεΐ Ρσ-ηΐ

8Γ3η(, ΒηιΙΙίοδ ίη ρΓ888ί(1ϋ δοείείβίεηι 3δδυηΐδεΓ3ΐ. Ηοηιπι

ΙΙπιΐΙίοπιηι ρΓίεΓεε(ιι$ (ΙερβΓίυβΙ ηηΚβΚΟίΜΙ) , οιψίί ΓπιΙογ

ϊη εβδίΓΪδ Κοηΐ3ηϊδ ιηΊΓιΐ.ιΙιιιΙ. ΕΙ Ϊ8 ρεΓ δΟΓΟΓεηι ρεΓρυΙϊΙ

ρΓχΓεεΙυπι 3(1 ρΓοάίΙίυηεηι ο]ιια ρβΓίϊδ πιιπ ί, ειφι.< ευδίοάχ

ρΓ<εροδί(ιΐ8 ετ3(, υοί 3(1 ε3πι ρ3ΐ Ιοιη ηΐ3ε1ιίη33 3(1ηιονί38ειι(

Βοηΐ3αϊ. δίο Τ3Γεη1υπι Κοηΐ3ηί ΓεεερεηιηΙ', ιιγΙιιίιι βά

1ιο1!3 (επα ηΐ3Η(]υε ορροΓίυηίδδίπιβηι.

I. ΛηηίΙκιΙ ηιΐ Τ,ιπ'ηΙιιιη Γε3(ϊη3ΐ)3( : κοιΐ, ηΐή εηηι ο.-ψΐ,ιιιι

εδβε εοβηονϊΐ, βΓβνίΙβΓ όοΐεηδ, ΤΙΐϋΓΪοδ, βίςυε ϊηάε Υεηιι·

Βί,Ίηι 88 τεεερίΐ. Ιΐιί (Ί;πκ1ίιι.< Μ3Γεε11υ8, ςυί δίεϋίβηι άβ-

νίεεΓβΙ, Ιιιηι φι ί η ι<ι ηι ΟοηβυΙ, εΐ Τ. Οήδρίηυβ, ο&βίτϊβ

εχ βάνεΓδο οί ορροδίϋδ , ρπ«·Ιίο ςυίιίεηι 3οδϋηεΙΐ3οΙ. δεά

ΓοιΊβ (Όι1υη3 Μ3Γεε11υ8, Νυηιίά38 ]>πΐ'ΐ1ηιιι 3ςερ1ε3 εοηδρί
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κελλος Ιδών, χαΐ δόξας δλίγους εΤναι τους άγοντας, έπέ-

δραμεν αύτόϊς μετα τριακοσίοιν Ιππέων σΰν καταφρονή

σει· χοΐ πρώτος ήγεΐτο, θυμικός Αν ές μάχας κα\

παρακινδυνευτιχος άεί. "Αφνωδέ πολλών των Λιβύων

φανέντων, κα\ πανταχόθεν αύτώ προσπεσόντων, οί μέν

σδραγοϋντες 'Ρωμαίων, πρώτοι φυγής ήρχον. Ό δέ

Μάρκελλος, ώς επομένων αυτών, έμάχετο γενναίως·

μέχρι χαταχοντισθεις απέθανε. Και αύτοϋ τω σώματι

6 Αννίβας έπιστας, ώς είδε τα τραύματα πάντα |π\ τών

στέονων, Ιπηνεσε μέν ώς στρατιώτην, έπέσκωψε δέ ώς

στρατηγών. ΚαΙ τον δαχτύλων αύτοϋ περιελών, το

μέν σώμα εχαυσε λαμπρώς, καΐ τ&δστα τω παίδι προσ-

έπεμψεν ές το 'Ρωμαίων στρατόπεδον.

ΙΑ. Σαλαπίνοις δέ μηνίων, εύθΰς έτύπωσεν Ιπιστο-

λήν τη σφραγΐδι Μάρκελλου, πρίν αισθέσθαι πολλούς

περι τοϋ θανάτου, χαιαύτόμολον άνδρα 'Ρωμαϊον έπεμψε

φέρειν, δηλούντα, #τι στρατιά Μάρκελλου κατο'πιν ερ-

χοιτο, και 6 Μάρκελλος αυτήν υποδε'ξασθαι κελεύοι.

Άρτιδ' είλήφεσαν Κρισπίνου γράμματα, περιπέμψαν-

τος ες απαντάς, δτι της Μαρχε'λλου σφραγϊδος Αννίβας

κεκρατηκοι. Τον ο3ν άγγελον, ΐνα μη παραμε'νων

επιγνοίη τα γιγνόμενα, απέπεμψαν, υποσχόμενοι τα

προστασσομενα ποιησειν αυτοί δ' δπλισάμενοι, τήν

ένέδραν έπΐ τών τειχών άνε'μενον. Και προσιο'ντος τοΰ

Αννίβου μετα Νομάδων, ους 'Ρωμαϊχοΐς δπλοις έσκεύ-

ασεν, τας μεν πύλας εκ μηχανήματος άνε'σπασαν, ώς

δή Μάρκελλου προσιόντος άσμενίζοντες. Έσδεζάμενοι

δέ δσων εύμαρώς κρατησειν εμελλον, αύθις εκ τοΰ μη

χανήματος αύτας έπικαθηκαν. ΚαΙ τους μέν έσελθόν-

τας εκτειναν, τους δ' εςω τών τειχών ίτι περιεστώτας

άνωθεν έβαλλόν τε και κατετίτρωσκον. ΚαΙ δευτέρας

τησδε πείρας δ Αννίβας Ιπι τη πόλει σφάλεις, άπεχώ-

Ρ"·

υΐ. Έν τούτω δε και Άσδρούβας, δ αδελφός Άννί-

βου , την στρατιαν, ήν έξενάγησεν εν τοις Κελτίβηρσιν,

έχων, διεβαινεν ές τήν Ίταλίαν καΐ, Κελτών φιλίως

αυτόν δεχόμενων, τα "Αλπια όρη , ώδοποιημενα πρότε-

ρον ΰπδ Άννίβου, διώδευε ■ δύο μηοΊν, ίσα τέο>ς Αννίβας

ίξ όιήλθεν. Έσέβαλέ τε ές Τυρ^ηνίαν, άγων πεζούς

μέν τετρακισμυρίους έπ'ι δκτακισχιλίοις, Ιππέας δέ δκτα-

χισ/ιλίους, και ελέφαντας πεντεκαίδεκα. ΚαΙ γράμ

ματα προς τον άδελφον έπεμπε, δηλών, δτι παρείη.

Τούτων τών γραμμάτων ύπο Ρωμαίιον άλόντων, οί

ύπατοι Σαλινάτιορ και Νέρων, μαΟο'ντες αύτοϋ το πλή

θος της στρατιάς άπο τών γραμμάτιον, συνηλθον Ις το

αύτο πάσαις ταΤς δυνάμεσιν, κα\ άντεστρατοπέδευσαν

αύτώ περι πάλιν Σήνας. "Ο δ' ουπω μάχεσθαι κεκρι-

κώς, άλλα τώ άδελφώ συνελθεϊν έπειγόμενος, υπεχιόρει.

Και νυκτός άναζεύξας, περ\ έ"λη και τέλματα καΐ ποτα-

μόν ούκ εύπορον ήλατο. Μέχρι, φανείσης ήμέρας, οί

'Ριυμαϊοι καταλαβόντες αύτοΰς διερ^ιμμένους τε χαΐ

κεκμηκότας υπί» αγρυπνίας καΐ κόπου, πλείστους μέν

αυτών, άμα τοις ταξιάρχοις, συντασσομένους έτι κάΐ

συνιόντας διέφθειραν, και αυτόν έπ' έκείνοις Άσδρουβαν ■

03108, Γ,ΊΐιΙΧφΙΟ ρβΗΟΟδ 6886, ΟΙΙΠ1 ΐΓΟΟΟΠίΐ» εφίίΐϊουδ 80-

ΓΗΓ6 ίη 605 ίηιροΐυηι ίβοϊΐ ; ίρδβηαε ρι ,τίΙ.,ιΙ , νίτ ίη§εηίο Γο-

γοχ, βΐ βεηιρβΓ ϊη ρβΓΪευΙα ρΓίβοερβ. 86(1 8α1)ίΙο ηιαΚίβ βχο-

Γίοη1ίΙ)υ8 ΑΓπ9, 3ΐ(]ΐιβ ηηιΐίηυβ ίο βυηι ίΓΓυεηΙίΙ)υ8, ςυί ίπ

εχΐΐΐπιο ηαηιίηι· 6Γ30( Κοηιαηί, ρηπιί (ο%λώι ΐΓπρυεπιηΙ.

ΗβτεβΙΐΒΐ Μ(βη , ςιιί εοβ κεηιιϊ βε ριιΐ3ϋ3ΐ, ε^Γε^ίε ριι§ιΐΐ-

τϊΐ; <]οηεε ].κ:ιι1ο ΐΓαηβΓιχηβ οιτΐιΐίΐ. Ει ε]υ8 εβόβτεη α<1-

8(305 ΑηηίΙ)3ΐ , ροβίςικιπι 3(1νεΓ53 οιηηίΑ υπΙπιτλ νΐιΐϋ, ιιι

ιηίΐίΐΐ'ηι, Ιαιι·1.-ινίΙ ; βειΐ, υΐ ϊαιρβΓΐΙΟΓεπι , ε3νϋΐ3(ιΐ3 681.

Οε(τ3ε(ο βηηιιΐο, εοφυβ ηιαςηίΟεβ ετεπΐ3Τί(, 088&({υε &Λ

ΓιΙίιιηι Γ6ΐηί8Ϊ( ίη εαβίτα.

Ι.Ι . Ρηυ8ςιΐ3ΐη αυΐεηι ηιοΓίΐβ Ιιιφυ Γηηιη ΙιΙϊηβ ι

δβίβρϊηϊβ νεΙιεηιεηΙεΓ ϊηίβη8υβ Λιιηϋι,ιΐ , ευιη ΙΚει-ίε 3ηηυΙο

ΜβΓεεΙΗ οΙ)8ίξη3ϋ8 ϋοηιαηιιιη 1τ3ΐΐ8ίυ£3ΐη ΚαΙ-ιρίαιη ηιίΚϋ ;

ηυί Μ^ηϊΙίσιιτΙ, Μηπ οΙΙιιιη Γυιη βχβκΗα 3(1νεηΙαΓ6, ]υΙιι:-

τείςυε , π ι 8ΪΙ>ϊ ροΓίχ ρ3(β3η(. ΰίνεβ , βεεερίίβ ρβΐιΐο &η(β

3 ΟΗ8ρίηο ΙϊΙεηβ, ηυίΐιυβ ίΐΐβ οηιιιϊΙ>ιι> είΓευηιείΓεβ είνίΐαΐί-

1>ϋ8 8Ϊ^ηίΓκ3νεΓ3ΐ, ΜβΓεεΙΗ βηηυΐο ροιίιιιπι εββε ΑηηίΙ>3]επι,

ηπικ ίιιηι, ηβ τειηβηεαβ 8Η3 εοηδίΐίβ Γ68εΪ3εείε(, Γβη)ί8επιη(;

ροΐΐϊείΐί, 8β ϊη. ιικί,ίΙ,ι Ι,κ ΐ ιι ιυ*. ΙηιεΓεβ απηΪ9 βυιηιϊβ, ρβΓ

ηκεηία άίβροβίϋ , ϊη8Ϊύί38 εχ5ρ6ε(3ΐ>&ηΙ. ΕΙ Απηί1>3ΐί ευπι

>υιιιίι1ΐ*, ηιιοβ 3ΓΙΠΪ5 ΚοΓθ3ΠΪ8 ίη8(ηιχεΓ3ΐ, βιΐνεηίεηΐί, εα-

(3Γ3ε(Α ϊη βΐΐϋπι 8υ1χ1υεΐ3 ροιίΛΐη 3ρεπυη( , Ι;ιΊϊ ε( §Γ3ΐιι-

)»1>ιιηι1ί , νείυΐί Μ3Γεε1ΙιΐΓη εχείρίεηΐββ. Ουιιπΐ(|υε (ο( λ.1-

πιίβίββεηΐ, ςυοΐ 86 Γαείΐε ρο$86 ορριίηιεΓβ εοηίΜεϋαηΙ , «·λΙλ-

ΓβεΙα (1β]βοΙα , ίηΐΓ3 ϋΐΙ)6ηι ίηείυβο» οηιηβδ ίηΙίΐΤεοβπιηΙ.

Κεϋςιιοδ, ςυϊ εχ(Γ3 ιικηιΐα ΓεδΙί(εΓ3ηΙ , Ιβΐϊβ , ε 8υρεηοΓΪ

Ιοεο 1ΐ3αιΙ ΓΓϋβίΓΒ 63(ϊεηΙί1)Π8 , Βυε^ετιιηΙ. 8ίε Αηυίΐιβΐ , 1)ίβ

ίαηι .μ κι βρε 3<1 ϋϋΐ,ψκιιιι ΓΓυ8ΐΓ3(υ3, »Ι)5ε688Ϊι.

ΟΙ. ΐαιη εΐ ΛλιΙι ιιΙκιΙ, ΓΓ3(ετ Ληηίΐκιϋί, πιηι εχετείΐυ,

φΐβιη ίη ΟοίΙίοβΓΪΒ πιεΓοεΛβ εοηύυχεΓΐΙ, ίη Π,ιΙί,ιιιι ΐΓαη83ΐ·ε·

άίεηίΐΙυΓ : οεηϊ^ηβςυβ εχείρϊοηΐίοαδ 63ΐίί9, Αΐρβ8, 3η Αηηί-

ίκιΐε ρΓίηδ ρ3ΐεΓαοΙιΐ8 , βιιρεΓβνίΙ. ΚίηεΓε , ηηοιί αηΐεβ Αηηί-

ΙιβΙ 8εχ1ο (Ιεηιυηι οιεηβε &Ι>8ο1νεΓ3ΐ , ίη(Γ3 άυοηιπι πιεηδίηΓη

8ρ3(ίυηΊ εοηΓεεΙο, ίη ΕίΓυηαηι ίπ υϋ, αιΜαεεηδ βεευη ρε-

(Π Ιιιηι η,τπΐ, ε(]ΐιϊ(υηι νιιι ιηίΙΙί,-ι; ε1ερ1ΐ3η(08 ςυίηιίε-

είηι. Ιηιΐε ύε 3(1νεη(α βυο ΙίΙεΓ.ιβ 3(1 Π'3ΐτεπι ηιίβίΐ. (.ηι,ιί

1Ϊ16Γ38 ([11Ι1ΠΙ Γ,οηι,πιί ίιιΙβΓΟερίδδεηΙ , εΐ ίηίΐβ ε]υ8 εορίφ

ςυαηΐχ 688εη(, ίηΙεΙΙεχίβΒεηΙ, Οο88. δ3ΐίΑ3ΐθΓ βΐ Νιτυ ,

εοηΐΓβεΙίβ ίη υηηηι οπιηίηυδ νίπουδ , 3(1 δεη3ηι ιιιΊμίιι εί

οΓ('ΐιπ('ΐιιη|. Πίε, ςυί ηοηάαηι ρυ^ηβτε εοηβΙίΙηεΓβΙ , βε(1

(ΐυ3ΓηρπΓηιιηι ΓιαίΓΪ βε οο^ηη^εΓε, ηοοίιι βε τεοίρίοηβ ηιοτίΐ

ε35(Γ3; 30 ρβΓ Ιοεα ραΐυβίι ία βΐ ειτηοδβ , επ·03<ιυβ η'ρ35 (1η-

Γηίηίβ ν3(1ο εβτεηΙίΒ , ο1)βΓΓ3νί1. 8υΙ) ρήηΐΐπι Ιαεβηι, Πΰ-

ηΐ3ηί ραΐαΐοδ ε( νίςϋίίδ ΐ3ΐχ>Γεηυε Γεδδβδ 35δεευ(ί , άηιη ίη

ΟΓΐΙίηεδ εαη( ίΐΐί, βείεηΐφΐε 3<11ιυε ίηδίτυυηΐ, ρΙεΓΟβηυε πιηι

8ΐιΐ8 (Ιυείοαβ ίηΐ6ΓΓεεβηιη(. ΑδάΥυοβΙ ίρδβ ίη βείβ εβείάίΐ;



96 ΑΡΡΙΑΝΙ I ΙΒΕΚ νίΤ,

πλείστους δ' αιχμαλώτους ελαβον. ΚαΙ μεγάλου δέους

απήλλαξαν την Ίταλίαν, αμάχου αν σφίσι του Άννίβου

γενομένου, ει χα\ τηνδε την στρατιάν προσέλαβεν.

ΙιΙΙΙ. θεδς δέ μοι δοκεϊ τόδε 'Ρωμαίοις άντιδοϋναι

της έπι Κάνναις ατυχίας, ου πόρρ\ο τε έπ' έκείνη χαι

Ισοστάσιόν πως εκείνη γενο'μενον. Στρατηγοί τε γαρ

οί έκατέρων άπώλοντο, χαΐ στρατού πλήθος έγγυτάτω

μάλιστα επ' ίσης ■ και τα αίχμάλιυτα πολλά γενέσθαι

καΐ τοϊσδε κάκείνοις συνηνέχΟη ' στρατοπέδων τε κα\

παρασκευής της αλλήλων δαψιλοϋς έκράτουν έκάτεροι.

Ούτω παραλλαζ ή πόλις ευτυχιών κα\ συμφορών έπει-

ρατο. Κελτιβηροιν ο", ίσοι διε'φυγον έκ τοϋ κακοϋ, οί

μέν ές τα οικεία, οί δ' ές Άννίβαν έχωρουν.

ΙΑΥ. Ό δ' επί τε τώ άδελφώ , και στρατιά τοσηδε

δι' άπειρίαν δδών αίφνίδιον άπολωλυία, δυσφορών, καΐ

τεσσαρεσκαιδε'κατον έτος έχων έν πόνοις άτρύτοις, I; ου

'Ρο)μαίοις έν Ιταλία διεπολέμει , πάντων τε, ών είληφει

πρότερον, έκπεπτο>κο')ς· ές Βρυττίους, όπερ αύτώ λοιπόν

έΌνος υπηκοον ην, άνεχιόρει· κα\ ήσύχαζεν, ώς έτέρας

δυνάμεο>ς άφιξομένης άπο Καρχηδόνος. Οί δ' έπεμψαν

μέν αϋτώ ναΰς Ικατδν στρογγύλας, έφ' ων σϊτο'ς τε ην

καΐ στρατιά και χ ρήματα · ούδενδς δ' έρετικοΰ παραπέμ

ποντας αύτας, άνεμος ές Σαρδόνα κατηνεγκεν. Και δ

της Σαρδόνος στρατηγός, έπιπλεύσας μακραΤς ναυσιν,

κατέδυσε μέν αυτών είκοσιν, έζ/κοντα δ' έλαβεν αί δέ

λοιπαι διέφυγον ές Καρχηδόνα. ΚαΙ δ Αννίβας ετι

μάλλον άπορούμενός τε, και τα παρά Καρχηδονίου

άπεγνωχώς, ουδέ Μάγωνος αύτώ τι, του ξενολογοΰντος

έν Κελτοϊς χαΐ Λίγυσιν, έπιπέμποντος , αλλά τδ μέλλον

εσεσΟαι περιορισμένου· συνιδών, δτι μένειν έπ\ πλεϊον

ού δυνησεται· αΰτών ηδη Βρυττίιυν, ώς άλλοτρίθ)ν ίσον

ουπω γενησομένων, χατεφρόνει, και έσφοράς έπέβαλλεν

αύτοϊς πάνυ πολλάς· τας τε όχυράς τών πόλεων μετώ-

κιζεν ές τά πεδινά, ώς βουλευούσας άπόστασιν πολλούς

τε τών ανδρών αιτιώμενος διέφΟειρεν, ίνα τάς περιουσίας

αυτών σφετερίζοιτο. Και ό μέν έν τούτοις ην.

ίΐν. Έν δέ 'Ρώμη γίγνονται μέν ύπατοι Λιχίνιός

τε Κράσσος, χα'ι Πούπλιος Σκιπίων δ λαβών Ίβηρίαν.

Τούτων δέ Κράσσος μέν άντεστρατοπέδευσεν Αννίβα

περί Ίαπυγίαν Σχιπίων δέ τον δημον έδίδασχεν, ου

ποτε Καρχηδονίους, ούδ' 'Λννίβαν, άποστησεσΟαι σ<ρίσιν

ένοχλοϋντας άμφΐ την Ίταλίαν, ει μή 'Ροιμαίων στρα

τός ές Λιβύην διέλΟοι, χα\ χίνδυνον αύτοΐς έπιστησειεν

οικεΐον. Λιπαρησας τε πάνυ καρτερώς, κα\ πείσας

δκνοϋντας, ήρέΟη στρατηγός αύτδς ές Λιβύην, καΐ διέ-

πλευσεν εύθυς ές Σικελίαν. "Ενθα στρατδν άγείρας τε

και γυμνάσας, έπέπλευσε Λοχροϊς άφνω τοις έν Ιταλία ,

φρουρουμένοις υπδ Άννίβου· καΐ τήν φρουράν χατασφά-

ξας τε, κα\ παραδους Πλημινίω την πόλιν, αύτος ές Λι

βύην διέπλευσεν. Πλημίνιος δέ ούδεμίαν υβριν ή άσέλ-

γειαν γ) ώμότητα ές τους Λοκροΰς έκλιπών, έσύλησε

Λήγων καΐ το της Φερσεφόνης ίερόν. ΚαΙ τόνδε μέν

'Ριομαΐοι, μετά τών συναμαρτόντων αύτώ φίλιον, διέ-

φΟειραν έν τω δεσμωτηρίω, καί τάς περιουσίας αυτών

ιτΐ3§ηυ8 ΙιοίΙΙιιηι ηιιηιεηΐδ τ1πΐ8 εβρίιΐδ οβΙ. 8!ο, ςοαηι

ίηνίειηδ Κοαΐ3ηΪ3 ΓυΙιίΓΟδ Γυίδδβι Αηηίοβΐ , δί εορίβδ ϋΐαβ

ευηι δϋίδ οοη,ιυηχίδδει , ίηςεηΐί ΙεπΌΓε Π1><·ι:ι[;ι Ιΐηΐϊα ββΐ.

ΙΛΗ. Αε ιηίηί φιίάβπι τίΰβΙϋΓ άειιβ Κοηιβηίδ ίδίβπι τί-

είοπβπ) Γερεηιΐίδδε ρΓΟ οΐβιΐβ Οαηηβηβί ; ηυαηι αυί ιίειη Ιαχ ,

ηοηηίηιί* 1οη§ο Ιεπιροπδ ίη(εΓΥ3ΐΙο δεειιΐβ , ηιοιηβηΐίδ ρίκηε

οπιηί&υβ ΗηυανίΙ. Νϊγπ εΐ ίπιρβΓϊΙΟΓββ εεεϊάεπιηΐ ιιΐηην

ςαε , ε( ρβΓ Γθγ8 πιίΐίΐυηι ηυπιεπίδ οβΙ ίηίβι ΓβοΙαβ. £1 υ(π·

ςυε ραΓΪΙβΓ Γηοριππι ε&ρϋνοηιιη ηππιεΓυπι ΓοεβπιηΙ; βΐ α(π-

ςυε εαβίΓΪδ β( ορυΐεηΐο βρρίΓαΙυ ΙιοδΙίιιπι δΐιηΐ ρυϋϋ. 8ίε

Κοηΐϊηι αΐΐεπιίδ ΙτϊδΙεδ εΙ»>1ε8 εΐ Ι,τΙιιιη Γοι1υη<6 ΓανοΓεηι βχ·

ρβιΐϊ 8αηΙ. ΟεΗίΙιεπ, ςυί εχ ίΙΙα εαίιπιΐΐβίε εΙΓυςβΓβηΙ , ρβΓ8

ίη ραίπαπι, αΐϋ 3(1 ΑηηίΙκίΙΐΊη , 80 οοιιΙυΙβΓυηΙ.

ίΙΥ. Αηηίΐκιΐ, Γγ31γϊ8 ίηΙβΓίΙιι βΐ ΙαηΙί εκεΓείΙαβ οίαιίβ,

ϊςηοΓ&ίίοηε νίϊΓυπι Ιηπι ίιηρΓονίδο εκδί , ηοη πιε<]ϊοεπ1βΓ

ροΓουΙδυβ; αιηίδδίδ οπιηίϋυδ, φΐ» ςααιυοκίεείπι αηηίβ,

φιί1>υ8 ίη Μαΐία 1>εΗανεΓ3ΐ ειιηι Κοπιαηί.ι , ΙΐοοπΙ>υ8 ϊιηηιεη-

813 ρερεΓεΓβΙ, ία ΒΓυΙΙίοδ (ε» @εηβ βοΐα ίη ε]υδ κοείεΐαίε

ρεπιιαηδοηιΐ) βεεεβδίΐ : ίΐιίςυε ηον»δ θ3ΓΐΙιη"ίηο οορί.ιβ ,

ηϋιίΐ ίηΐρπηι ηιονοηδ εχβρβεΐαΐκιΐ. ΜίβεΓβηΙ ηπίεηι Οαιίηΐ-

^ίηίεηδεδ εεηΐυιη ηατίηυδ οηοΓβπίδ π-υπιεηΐυιη , εΐ βυρρίε-

ηιεηΐυηι ηιίΐίιηηι ευηι ρεευηίίδ. δβί εββ ηανεδ, ςυυηι

ηαΙίΒε ΙτΪΓεηιεβ άεάηεβΓεηΙ, τεηΐηβςηβ ίη ί.ΐΓάίηίβηι άβία-

Ιίβδει , $3Γ(1ίηϋβ ρπι·ΐοΓ Ιοηςίβ ηανίοιίδ αιΙοΓίυδ, νίβΐηΐϊ άβ-

ρΓβδδίΙ, 8εχ3§ίη(3 εερίΐ : τείίςαφ ΟβΓΟίΐςίηεηι ΓερβΙίεΓε.

Ιικίβ §Γ3νίοπ γογοπί οιηηίυιη ρεηυΓίΐ ρΓβηιι>1»ΙιΐΓ ΑηηίΙχι).

ΟυΒηιοόπ ηι, (ΙοδροΓαΙο ηϋο &1> Οαι11)3ςίηίεηδί1)ΐΐ8 δΐιοδϊιΐίο,

ιηιαηι εΐ Μβ§ο , ςιιί ίη ΟβΗια ίίκυηβςυε πιεΓεεηαπιιιη Οατ-

ΙΙΐΒβίηίοιίδίΙιιΐδ πιίΐίίειη εοηάαεεοβΐ, &υχί1ϋ ηίηίΙ ηιίΙίεΓεΙ,

88<1 οΐίοδυβ ενεηΐιιπι γ«ϊ εχβρεείατεί; ρΓΟ,'νίϋβηδ Ροεηϋβ, δβ

ίΐΐίδ ίη Ιοείβ (ΙίυΙίυδ ηιηηοΓβ ηοη ροδδε ; ]3ηι ίρδοδ ςιιοίΐιιβ

ΒπιΙΙίοδ, Ι3η((υ3ηι ηιοχ βΐίεηοδ ΓαΙϋΓΟβ, εοηΐεηιηεηδ , %τά·

νί!)ϋ8 ΙπϋυΙίδ τεχ3Γ8 οορρίΐ. Ορρίιίαηυε ραβδίπ» ηηΙιίΓα

ιηυηίΐΛ, ςυ38Ϊ<]εΓοεΙίοηεηιπιο1ίΓβη(ιΐΓ, ίη ρΐαηίΐίεηι 1τ3(1υεβ-

ΙηΙ : ηηιΐΐοβ, οί ίη εοπιηι ΓοΓΐυη»8 ίηνβάβΓβΙ, ΓαΙδίδ ειΐιηί-

ηίΙ)ΐΐ8 οίΓαιηινβηΙοβ , ορρηπ>εΙ)3ΐ.

Ι/ν. ΙηΙβτββ Κοιηκ εοηδυΐαΐυπι ίηευηΐ ίίο'ηίιιβ 0γ388Ο3 ,

εΐ ΡυΙ)1ίυδ δείρίο , (ΙοπιίΙίδ Ηίδραηίβ εΙβΓυδ. £1 θ353αί

ςυίάεηι ίη ΑροΗνη λόΎβΓ80δ Αηηίοβίειη ρΓθΓεε(ιΐ8 βδΐ.

δείρίο τογο ρορυΐηπ» Ηίΐιηοηοίχιΐ , 03Γΐη3§ίηίεη8εδ ΑηηίΙ»-

Ιεηιςηε ηοη ρπηβ ΙΙαΙία ροδδε άεροΐΐί, ηϋ3ηι ΒοπιβηυδεχεΓ·

οίΐαβ ίη ΑΓποηπι Ιι·3]ϊοεΓεΙϋΓ, οί (ΙοηιοδΙίοο ίρδί ΙειτεΓοηΙυΓ

ρεπεηίο. Α(ςυε βδδίϋυε ίηδΙβηοΌ, ευηείβηΐεδςυε υι^εη-

άο, οηΐίηυίΐ, οι δίυί ΑΓιίεβ ρΓονίηείβ (ΙεεεΓηεΓεΙιιτ. Τιιιη

ηιιΙΙΐ ίη(«Γρθ8ί(3 πιογ3, ίηδίι ίΐίηιη (Γ3]εεί(. £1 εοηΐΓβεΙίβ

ίύί εχεΓείΙβΙίδςηε εορίίδ , ΓερεηΙε Ι.οογο* 1(3ΐί3ΐ, υΐιί Αιωί-

οβϋδ εΓ3ΐ ρΓιΐδίίΙίιιηι , 3<1νεεΙιΐδ εβί : ορρΓεδδοςηε ρΓ.ΤίίιΙϊο ,

οΐ3<] (υεηιίΐηι υιΐιοηι ιεΐίείο ΓΙεηιίηίο, ίη Α(πεβιη ηβνί^ί-

νίΐ. ΥεηιηΊ ΡΙεπιίηίυδ, ηηΙΙο 8εε1επ8 3υΙ ίηίβικία! εοη(υ-

ηιείίίβ βυΐ επιι1ο1ί[3ΐί5 ^εηεΓε ίη £οετο8 ηοη εάίΐο, 3(1 βχ-

Ιιοηιυηι ΡΓΟδεΓρίηίε ε1ί»ηι Ιεηιρίιιηι 8ρο1ΐ»νίΙ. £( Ιιυηε

ςηίιίεπι Κοιηβηί , ευηι ε]υ$(1ε[η εηίριε βοείίβ , ίη εβΓεεΓε ηε-

ε3πιη( , Ιιοηβατιε ρη1)1ίεαΐ3 ίοεήβ (ΓβάίάεηιηΙ, ίη Ιηεδβιιπί
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Ιδοσαν Αοχροϊς ές τον θησαυρδν της 6εου φέρειν ίσα τε

άλλα έδύναντο τών άπολωλότων, άνευρόντες, το λεϊπον

έχ τοΰ χοινοϋ σφών ταμιείου τη θεώ προσέθεσαν.

I,ΥΙ. Τοΰ δέ αύτοϋ χρόνου Κωνσεντίαν τε , μιγάλην

■πόλιν Βρυττίιον, χα\ άλλας £ξ έπ' αύτη , περιέσπασεν

άπο Άννίβου Κράσσος. Κα\ γιγνομένων έν 'Ρώμη

σημείων έχ Διος φοβέρων, οί μέν τα Σιβύλλεια έπισχε-

πτόμενοι δέκα άνδρες έφασαν, έζ ούρανοϋ τι ές Πεσι-

νοΰντα της Φρυγίας, ένθα σέβουσιν οί Φρύγες θεών

Μητέρα, πεσέΐσθαι τώνδε τών ήμερων, και δεϊν αύτο

ές την 'Ροιμην ένεχθηναι. Μετ' ού πολΰ δε πεσεϊν τε

προσηγγέλθη , κα\ ές 'Ρώμην Ιχομίσθη το βρέτας. ΚαΙ

τήν ήμέραν ίορτάζουσιν χαΐ νϋν ΜητρΙ θεών, ?[ τότε

Ιχομίσθη. Λέγεται δ! την ναϋν, η1 έφερεν αύτο, ϊλύϊ

τοΰ ποταμού τοΰ Τιβέριος ένσχεθεϊσαν, ουδεμία μηχανή

βαλεύεσθαι· μέχρι, τών μάντεων προειπο'ντων, Γψεσθαι

μόνιος, ε! γυνή καθαρεύουσα ξένων άνδρών έλχύσειεν,

Κλαυδίαν Κυϊντίαν, μοιχείας έγχλημα εχουσαν (τι άκρι-

τον, χαΐ ό\' άσωτίαν ές αύτο πιθανωτάτην ουσαν, Ιπι-

Οειάσαι τε πολλά περ\ της άναμαρτησίας, και άναδησα-

βθαι τη μίτρα το σκάφος· καΐ ή θεος έσπετο. Κλαυδία

μέν δή έξ αισχίστης δόςης ές άρίστην μετέβαλεν. 'Ρω-

μαίοις οέ χαΐ προ της Κλαυδίας έχέλευε τα Σιβύλλεια ,

δια τοΰ παρά. σφίσιν αρίστου το βρετας έχ Φρυγίας με-

ταγαγεϊν. Κα\ τον άριστον έν τω το'τε σφίσι δοχοϋντα

είναι, Σχιπίωνα, τον Νασικαν έπίκλην, έπεπόμφεσαν,

υίον μέν ίντα Γναίου Σκιπίωνος τοΰ στρατηγησαντος έν

Ιβηρία χα\ έν-αύτη πεσόντος, άνεψιον δέ Σκιπίωνος τοΰ

Καρχηδονίους άφελομένου τήν ήγεμονίαν, χαΐ πρώτου

χληθέντος Άφριχανοϋ. ίίδε μέν ή θεος ές 'Ρώμην ϊι'

άνδρών χαΐ γυναικών άριστων άφικνεΐτο.

Ι.VII. Έν δέ Αιβύη, Καρχηδονίων συνεχώς 6πο

τοΰδε τοΰ Σχιπΐωνος ήττωμένων, ίσοι Βρυττίων ταϋτ'

έγίγνωσκον, άφίσταντο άπο τοΰ Αννίβου , καΐ τάς φρου

ράς οί μέν έκτεινον, οί δ' έζέβαλλον. Οί δέ ούδέτερα

τούτων δυνάμενοι, λάθρα προς τήν σΰγκλητον έπρέ-

σβευον, τήν μέν άνάγκην αύτών και τήν προαι'ρεσιν

υποδεικνύοντες. Αννίβας δέ ές μέν Πετηλίαν ένοπλος

παρτ,λθεν, ούκ έτι Πετηλινών έχόντων αυτήν· έχβα-

λών γαρ αύτοΰς, έδεδώκει Βρυττίοις. '^τιατο δ', ότι

έπρέσβευσαν ές 'Ρώμην. Αρνουμένων δ' έκείνων,

ύπεχρίνετο πιστεύειν. "Ινα δ', έφη, μηδ* υπονοησθε"

τους μέν δυνατούς παρέδωκε τοις Νομάσιν, κεχωρι-

σμένως τηρεΐν αύτών έκαστον τοΰ δέ πλήθους τα δ*πλα

παρείλετο· τοΰς δέ δούλους καθοπλίσας, έπέστησε τη

πόλει φύλακας. ΚαΙ τούτοις ίμοια , τας άλλας πόλεις

Ιπιών, έποίει. θουρίων δέ τρισχιλίους, Καρχηδονίοις

μάλιστα εύνους, έξελόμενος, χαΐ πεντακόσιους άλλους

άπο τών άγρών, τα λοιπά τη στρατιδ διαρπάζειν έδωκε.

Κα\ της πόλεως έγκρατη φρουράν καταλιπών, ές Κρό

τωνα τοΰς τρισχιλίους χαΐ πεντακόσιους μετοίκιζε· τήν

πόλιν εύκαιρον ήγούμενος εΤναι, καΐ ταμιεϊον αύτήν

έαυτώ και δρμητηριον έπΐ τας άλλας τιθέμενος.

ΙΛΊ 1 1. Καρχηδονίων δ' αύτονμετακαλούντιον, κατά

ΛΡΡ1ΑΝΓ8.

Λβα ηφαοβύόΛ. Κε1ίςυ& ςαοςαβ , ςυ» ώ ΐΠο άυ-βρί* βπηΐ,

ηιιχευπιςιιε ίηνεηίη ροΙβΓ&ηΙ, άίχ ΓεδΙίΙυεηιηΙ : ςυοΟ

<1είίαεΙ)3ΐ , εχ ρυΐιΐίοο 3Τ3πο βυρρίενεηιηΐ.

ίVI. Εοόεπι ΙβπιροΓε 0385Π8 Οοηββηΰβιη, υι-οεηι πι»·

βΐΐΒπι ΒηιΙΙίοηιιη , εΐ ρπείβτ εαηι κχ α) ία ορρίϋΐ, 3ο Αη-

ηίΙ>3ΐε 3])8ΐΓ3χίΙ. Κηηι.ΐ αιιιεηι ςιιυπι ΙιΟΓΓεηά» ρΓ0<1ί@ϊα

βηίπιοί Ιιοηιίηιιιη δυροΓίΙίΙίοηβ Γβρίβτίβββηΐ, Οβοεπιτϊπ ϋ-

1)Γ0β 8ίυ)1Ιίηο8 3ώ>ε ]υβί>ϊ , Γείυΐεηιηΐ, Π1Ϊ5 <1ϊεΙ>υ9 Ρβββΐ-

ηαηΐε, ΡΙΐΓχβίίβ υΛε ( υΜ ΜιΙβτ (ΙβΟΓϋΐη & ΡΙΐΓν@ί1>ιιβ

οοϋιυτ) άε «τΐο &1ίηυΜ ΟΜαπιιιι, ςυο<Ι Κοπιηπι αιΐνεΐιί

ορϋΓίεΓβί. Νβο ηααΐΐο ροβΐ , εεοϊιΐίβδε , ηυηείβΐυπι βδΐ ; εΐ

Κοαιαηι 1ηηιρθΓΐ*(οιιι άβκ 5.ίη<ιι1ικ:πιιη. ΕΙ ηηηο ςαοςηβ

άίεπι ϋΐυιη, ςυο ίη αΗ>εΐΒ ϊΐΐ,ιΐυιη ε«Ι, ΓββΙαηι ΜιΙΗ όεο-

Γϋπι εε1β1)ΓαηΙ. Γβπια εδί *υ(βα , ηΕνεπι, φι& ΓετβΙηΙαΓ,

τ«άο ΤίΙ>βΓΪηϊ Οαηώιΐβ Ιιεββίβββ, ηεε ηυΟο ηιοΟο βαΙ υΙΙ» νί

ροΐυίδββ ηιοτεη : ε! ηυυηι ρΓεβάίχΙβββοΙ νβίββ, ββεαίοηοη ,

8Ϊ παιιΙίβΓ ίώ οπιηί ΐΐίεηο οοηου1)ίΙυ ρυπ» ε( γ»813 ΙγβΙιογθΙ ,

ΟΐΜΐύίηη ΟιιίοΙίϊΐη , φίκη ηίηιϊβ φιαίαα ΙυχοΗι βάιηο.

άανα 8υ$ρεε(3ΐη αο ρεβηβ Γβηαι ιάαΐΐβιϋ ϋβοβηΐ, ιηυΐΐίβ νβτ-

1)Ϊ8 άβΆοι άβ 8η3 ϊιιηοοεηΐϊα 1ε$ΐ3ΐ3ηι , οίη^υΐο βυο ηβνεπι

3ΐ1%388ε, (Ιβαπίφΐε «εουΐβπι. 8ίε Οΐίυίΐίαπι , ΙιίΓρβπι βη-

188 ΓβΓηβηι οΐ3Γί$δίιηο ηοπιίπβ Μϋΐ3νϊ858. δεά ε( 3η1ε Ηοε

Οΐ3αύί3ε ΓαοΙιιπι , Κοαηιϋ , δίϋνΙΙίηί» ΙίΙιπβ «άαιοηίΐί , υΐ ρεΓ

ορίίηιιιηι (οϋυβ οϊ νϊΐβιίβ νϊηιπι κίηιυΙβεΓυπι εχ ΡΗπρί»

&εο«Γ8εΓεηΙ, εο πιί8εΓ3ηΙ νίΓυπι Ιυηο Ιβιηροηβ ορίίπιηπι

]ϋ<ϋθΛΐΐ]ηι, δείρίοηειη, εοβ»οηιεη1ο Ναδίοβηι; Γιΐϊυπα Οη.

δεϊρίοηίβ, ςαί ϊη ΗίβριοΐΒ ίαιρβηΙοΓ οοοαίΗίβηΙ, ε( ρ*(τηβ·

Ιεοι δείρίοπϊβ , ςυί βάειηΐο Ροββϊι ϊπιρεπο ρΗηιιβ ΛΓηεβηϊ

ηοΓΏβη τείυΐίΐ. Ηοο ιτιοάο άοζ ρβΓ ορϋπιοβ τίτοηκα Γεηιί-

ηβτηιΐΜίαβ Κοπωπι αεΜυεΙβ οβί.

ΙVII. ϋβίη ςυυηι ίη Αίηεβ 03ΓΐΗ3£ίηίειΐ8εβ εΓε1)ΓΪ8 ρΓ»?-

1ΪΪ8 3 δοίρίοηε Ηοο , φιεω ιΐίχί , τϊηεεΓεηΙϋΓ , \Λ ηβάκχα·

(ββ Βτηϋίϊ «ΓΐίΙίιη ίο Αοηίοβίβ άεβείτεΓαηΙ, βΟΓυπιςυε

&1ϋ Ρηηίο.ι ρΓ,τδίίϋ» οβίηιηε&πιηι , &1ϋ βχραΐβτηηΐ. Οιιί

ηβπίπιιη ροΙβηηΙ, οίαπι Κοπιαηι ηιίβίί» Ιε§3(ί8, ββΚβοι εΐ

ηβοβββίΐιΐβαι βα&πι , βΐ ρΓοη&ιη τοίαηΐβίεαι , ύβείβηο&ηΐ.

ΑηηϊΐΜΐ ΡεΙεΙί3πι 3πηβ(ο εχετείΐα ιάτεηίΐ, φΐβπι ατοεπι εο

ΙβηιροΓβ Βτα(Κ , ε]β€(ί8 άτίοαβ &ο ΛηηίοβΙε βίσί Ιτ&άίΙ&ηι ,

ΙβηβΐΜΐιι. Οϋΐη ϋβ &α(βηι βχροβ(υΙ<ΐΜΐ , ηοοά Ιβ^&ΐαβ , α!

ΠΙε 3ίε1>3(, Κοηΐ3πι αιίβίβίβιιΐ. Οικχΐ ςιιιιπι Ρείεΐίηί ρεΓ-

ηε^3Γεη( , ΓιηχίΙ , 88 ΟΓειΙεΓΟ : βεά υΐ οηιηβηι δαβρίεβηιΐϊ οο·

οβδίοηβιτι ρΓΚοίιΙοΓοΙ (ίιΐ ηοίάβαι οοηβϊΐϊυπι ρηβ βε ΓβτβΐΜΐ),

ροίβηΐίοπιηι ςυεπασηβ βερ&τϊϋιη &β8εττ&ιιο'υπι Νυπιίιΐί»

ΐΓ3(1ί<1ίΙ; 3Γηΐ3φΐθ ρορυΐο ΛάβχαΐΑ, ίεττίβ ρΓβουίΙ, εοβ(]ϋε

οαΛαάίΛ αιΜι ρταροβυΗ. Ταπί ΓεΙίσυ&8 βιΐϋΐ εϊνίΐβΐβ*,

ηβεριβ εαηι ίΙΙίβ οαΚίιιβ εςϊΐ. ΤηαΗαοπιιη Ικιηη ρηειεΓ-

ςυβπι Ιηυπι ηιίΙΙίιιηι είνίυιη , ςυοβ 03ΓΐΙΐ3βίιπβηίί6ιΐί ηΐ3-

χίπιε Ιάύ6κ ηοΓβΙ , εΐ εχ ε^τοϋ 1ιιι·1)3 σοίηββηίοηιπι , ηιίΙΚϊ-

Ιη]8 ά1τίρίβηά3 βχΙιίοαΚ ; ε( ΠΙοβ Ιει·πιί11εα;ιιία§βηΙο8, τείίείο

ΤΙΐϋΓΪίϊ νβΙΜο ρηεβίιΐίο , ΟοΙοηεπι ΐΓ3()υχίΙ; ςυβηι ςυίιίειιι

υΛοηι , ρη>ρ1εΓ δίΐυδ ορροΓίοηϋβΙεηι , εΐ ΙιοιΎβιιπι βίΐιϊ βΐ

βΓοεηι Ιιείΐί 8<1νβΓ8ϋ8 ΓεΙίςιΐ38 είνίΐ3ΐβ8 (1εΙε§?Γ3(.

Ι,νίΠ. δεά οΜ » ςίνίΜιβ ϊεεβηίΐαβ ββΐ ΑββϊοοΙ , υ( ρεη'-

1
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σπουδήν έπικουρεΐν κινδυνευούση τη πατρίδι υπΰ Σκι-

πίιονος, κα\τον ναύαρχον Άσδρούβαν έπ' αϋτον, ?να μή

βραδύνειε, πεμψάντων ήχθετο μεν, της Καρχηδονίων

ές τοΰς άρχοντας απιστία; τε και αχαριστίας ές πεϊραν

Ιρχόμενος δια μαχροϋ- καί τήν αίτίαν έδεδοίκει του το-

σοΰδε πολέμου πρώτος εμβολών εν Ιβηρία. Έγνώκει

δ' υπ' ανάγκης όμως Ιπεσθαι, καί ναϋς εϊργάζετο πολ-

λάς, εύξύλου της Ιταλίας ούσης. Των δ' έτι υπηκόων

οί πόλεων, ώς άλλοτρίων, καταφρονών, έγνω διαρπάσαι

πάσας, καί την στρατιαν πλουτίσας, ευνουν ές τας έν

Καρχηδόνι συκοφαντίας έπαγαγέσΟαι. Αίδούμενός τε

αύτος παρασπονδεϊν, Άσδρούβαν τον ναύαρχον έπί

προφάσει περιέπεμπε, τους φρουροΰντας δψόμενον. Ο

δε ές έκάστην πόλιν έσιών, έκέλευσε τοϊς ένοικοϋσιν,

αύτούς τε καί δούλους αύτών ίσα δΰναιντο λαβόντας,

έκ των πόλεοιν μεΟίστασθαι· και τα λοιπά διηρπαζε.

Τούτων ένιοι πυνθανόμενοι , πριν τον Άσδρούβαν ήκειν,

τοις φρουρόϊς έπετίΟεντο. ΚαΙ συνέβαινεν, δπου μέν

κρατεΐν τας πόλεις, όπου δέ τοΰς φρουρούς. Σφαγή

τε ποικίλη, καΐ γυναικών ύβρις, καΐ παρθένιον άπα-

γωγαί , καί πάντα, ίσα έν πόλεσιν έαλωκυίαις, έγί-

γνοντο.

ΙΛΧ. Αύτος δέ δ Αννίβας, τοΰς συστρατευόμενους

οί τών Ιταλών ειδώς ε3 γεγυμνασμένους έπειθε πολλαΤς

ΰποσχέσεσιν, ές την Λιβύην αύτζ) συστρατεϋσαι. ΚαΙ

τούτιον οί μέν τά ήμαρτημένα σφίσιν ές τας πατρίδας

δεδιότες , ειποντο , φεύγοντες τήν οϊκείαν έκόντες· οί δέ

ουδέν άμαρτόντες, ώκνουν. 'Αθροίσας ουν τούσδε τοΰς

ΰπομένειν άξιοΰντας, ώς δη τι λέξων αύτοΐς, ή χαριού-

μενος τών γεγονότων, ή περι του μέλλοντος έπισκήψων,

περιέστησε τήν στρατιαν ώπλισμένην άφνυ) , και προσ-

έταςε τοις Ιδίοις, άνδράποδα έξ αυτών ίσα θέλουσιν

έπιλέξασθαι. Ώς δέ οί μέν έπελέζαντο , οί δέ ήδοϋντο

συστρατιιότας πολλά συνειργασμένους σφίσιν άνδραπο-

δίσασθαι , τοΰς λοιπούς κατηκόντισεν Απαντάς , τοϋ μή

τοιούσδε άνδρας ποτέ 'Ρωμαίοις γενέσθαι χρησίμους·

έπικατέσφαξε δ' αύτοϊς καΐ ίππους ές τετρακισχιλίους ,

καί πλήθος υποζυγίων, ού δυνάμενος ές Αιβύην έπά-

γεσΟαι.

ΙιΧ. Μετα δέ τοϋτο ές τας ναϋς το πλήθος έμβιβά-

σας, το πνεύμα άνέμενεν, δλίγους ές φυλακήν έπΐ τής

γής καταλιπών. Οί δέ Πετηλινοι κα\ σΰν αύτοΐς έτε

ροι Ιταλοί έπεθεντο, καί τινας αύτών κατασφάςαντες,

άπέδρασαν. Αννίβας δ' έπί Λιβύης άνήγετο, έκκαί-

δεκα έτεσιν δμαλώς πορθήσας τε τήν Ίταλίαν, καί τοΰς

άνδρας έμπλήσας κακών μυρίων, και ές κίνδυνον έσχα-

τον πολλάκις συναγαγών τοις τε ίιπηκόοις αΰτοϋ καί

συμμάχοις ένυβρίσας, ώς πολεμίοις. Άτε γαρ κα\

τέως αύτοΐς ούκ έπ' εύνοια μάλλον ή /ρε (α χρωμενος,

ουδέν έχων έτι προς αύτών ώφελεΐσθαι, κατεφρόνησεν

ώς πολεμίων.

ΙιΧΙ. Αννίβου δ' άποπλεύσαντος , ή βουλή τοις μέν

ίλλοις ίθνεσι τής Ιταλίας , ίσοι μετε'Οεντο προς έκεΐνον,

συνεγν») τών γεγονότων, κα\ άμνηστίαν έψηφίσατο·

οΐϊΐαηΐι ρβίτϋβ φιβητιρΗπιαω ορεηι γοπ Ιπι δφίοηεηι ΓειτβΙ ;

ηιίδδο ιΊί;ιιιι ;ι«1 ΐ'ΐιιη, ηβ ηιοΓαΓβΙιΐΓ, Αδάνυ&βίε, εΐβδδίβ ρΓ3β-

ΓεοΙο ; £Γ3νί(εΓ φΐίάειη Η1ε<1ο1υίΙ, ρβΓηΌΌβ ςυίρρε ίηςΐ3ΐο$-

ςηε 03ΐΐη3|;ίηίεη3ίυηι ίη 8ϋ08 ίιηρβΓαΙΟΓθδ αιιίιΐιο , ],ιιη ρπ-

ιΙιίιι οχρειίυδ; β( ηηηο εο πΐ3§ί3 εΐίβηι δίΐιί ηιείυεηβ, αϊ

ςυί ίβηΐί 1ιιι)υ3 ΙηΊΙι 031133 εχδΐίΐίβδεί ίη Ηίδρβηίβ. 8ε-

ςυ! Ιαπιβη, ςυίβ ρβΓβηαΊιηΊ 8Γ31 , ι οη-ιϋιιϊι ; ηανεκριε πιπί-

133 , αΠαΙϊιτι ηωΙεπ3Γη δυρρε<1ίΐ3ηΙε Ιΐ.ιΐίβ ΟΗΐίΠεβνίΙ. ΑΙ

ρι-ίυ.ςηυΐπι δοΐνεκΐ, δοείβτηιη ίίυίφιβ δΐιΜίΙθπιηι υι-ηίυιη,

(ρι.-ι·. >ιιιι ( τιι αΐίεωβ ηΐΐιϊΐ βπιρίίιΐδ πιι.ι1ι;ι[, εχρίΐβΐίοηίόυδ

άΊΓερΙίοηίΙιυδφΐε πιίΐίίειη δΐιυαι <1ϋ»ι ε εοηδίίίυίΐ , υ( ε]αί

ϋεηενοΐεπίϊβ Ιιιΐυβ ε»86ΐ αιΙνεΓβυβ είνίυιη οβίυηιηίΐβ. 5ε4

νεΓίΙυκ ίρβεηιεί εοοίτα Οιίεπ) ίβςιιίΐαΐεοιςυε βοείοβ νϊοΙβΓε,

»1ίεηα ο\».γά τηαΐυίΐ υ(ί : ΛμΙπιΙι,ιΙιίικιικ·, ε1α$$Ϊ3 ρμΊ'.τΙπιπ,

ρβΓ βίπιυΐΐΐίοηεπι ε&υίοπιηιιε νίβεηιΐί ρΐίνβίιΐί» , ρεΓ < ϊ\:[3-

108 άίπιί8ί(. Α((]ΐιε Ϊ8 8ίη^υΐ38 ίη£τε$5υ3 , ϊαββϊβ <·ί\ ϊϊ«ιι- πω

ΐ'ΐι ιη 8εη Ϊ8 , 8υΙ)ΐ3ϋ8 ιρι».* ΓεΓΓβ ροβββηΙ .νιη-ίηί*, ιΐΓΐιιΊιιυ

εχΪΓβ, ΓΐΊίι[ΐι,ι άίηρίεΙ)<ι(. <>)π;ι τε άίνιιΙ^Ιβ, ηαιιΚϊ βηΐβ

βάνεηΐιιηι Αβάπιοβίϊβ ίη ηιίϋΙεβρΓίββίάίβΓΪοί ίηβυπεχεΓαηΙ:

τβποςυε ενεηΐυ , «ΙίΙ)ϊ ορρϊιίαηϊ , αϋόί ιηϋίΐεβ , νίοΙοπΛ ρο-

ΙίεΙιαηΙιΐΓ. 5ίε εακίεβ ίη^εηβ, Ιυη ηιαίτοηοπιπι 8(υρΓ3,

νίΓ^ίηιηη(|ΐιε Γ3ρ1υ3 , εΐ φκοοιιηιριε ε]ιιβ μ»:ιιοιΪ8 3ΐί3 υ3α

νεηίΓε 03ρ1ί5 υιΊιίΙηι» βοΐεαΐ, 3ι1ιηίΙΙευ;ιιιΙιΐΓ.

Ι.ΙΧ. Ιρββ ίηίειϊπ) ΛηηίΙιιιΙ ΙΙβΙίεί ξεηεήβ πιίΐίΐββ, ςυί $αΙ)

εο ιιιγπιιί ,ιηΐ , Ιιβαιΐ ί^ηβηιβ 8ΐΓ6ηαοβ &ε ρΓβοε εχεΓείΐ3(08

εβ8ε , πιβςηίΓιείβ ρΓοηιΪ33Ϊ3 (εηίανϊΐ ίη Λ Ιι ϊγ.ιι» .«.επιιη ρ>τ ·

(Γ3ηεΓε. ριιιιπιιιι ςηί οί) Π^ίΙίβ ίη ρβΐηβηι αιΐηπ^,ι Γπΐίι ο

ιηε(ιι·Ίι:ιιιΙ , νοίυηΐβπο βχκίΐίο βεβε πιιιίείβηΐεβ, βεευϋ 8«ηΙ.

5β(] ςυί ηυΐΐίυβ ιη.ιΐί ΐ3είηοιί8 8ίΙ>ί εοη8είί εΓβηΙ , βοηυεηιηΐ.

Εο$ ίμίΐιι γ, ηυί τεπΐ3ηεΓε φΐ3πι *«ριί ηιβΙεΙ)3η[ , ίη π η π ηι

Ιοοιιηα (ςϋ3«ί νεί 3<1 εο8 νεΓίκ» Γ3Γ6Γ8, νεί ρΓΧπιίβ τεπιπι

@63(3Γυηι Γερεοιίενε, νεί 3ΐί(]υί<1 ίη ρθ3ΐεηιηι ηνιικΙ.Ίΐν Υεΐ-

ΙεΙ) εοητεηίΓε οηιηεβ ]ο8δθδ, ΓερεηΙε εχεΓείΙυ 3πη3ΐο «γ-

ευηίδερκίΐ; βιιϊβίΐαβ ίιηροΓβνίΙ, αϊ εχ ϋβ, ςηοΐ ΙυοεΓεΙ,

ηι,ιιιι ί [ΐιιι άβΠβΟΓβτιΙ. ΪΊΙ6Γ6, <]ϋί ε1ίϋ6ΓεηΙ; βΐίοδ ρικίιιίΐ,

εοπιηιίΐίΐοηεβ, ηυίΐηίδευπι (ο( τεβ ςε83Ϊ$3εη(, μγ ίη Γμ·.1,:πι

ββΓνίΙιιΙβπι ρΓοΙπιόεΓε. 0υίΓε»ΐ3ΐ>3η(,ηε Κοπΐ3ηί9 υηςιιβπι

υΐίΐεβ ε98β ροβδεηΐ ΙβΙεβ νίη , αιηοΐί ρπιΐί* εοηΐίχί βιιηι.

Αά ηα?ε ειριοπιηι 3(1 ιρι;ιΙιΐ"Γ ηιίΙΙί3, ε( μιηιεηΙοΐΊΐηι νίιη ηοη

ρ;ΐΓΛ η πι , ςι»3 ίη Α ("ι ίο.ιιιι ΐηι]ίοεΓβ ηοη ρο(εΓ3ΐ , ,)υ£υΐ3ΐΊ

ΑηηίΙκιΙ ]ιΐ85ί(.

Ι.Χ. Ροδί ηίβο, βχεΓίίΙη ίη ηβνεβ ίηιροδίΐο, νεηΐυπι εχ-

δρεείβνίΐ, ρβιιείδ ρΓ»;«ί(3ϋ 03υδ3 ίη εοη(ίηεη(ί ΓεΙίοΙίδ : ςυοβ

ηιοχ Ρείεΐίηί ιΐίίηηε Ιΐηΐί 3(1θΓΐί , ηοη ρΓίυδ (ϋδεεδδεηιηΐ ,

φΐ3πι ρβΓίεηι εχ ϋδ οοίηιηεβδδεηΐ. ΑηηίΙκιΙ 3υ(εηι ίη ΑΓγϊ-

03Π1 δΟΐνίΙ, ρθδΙφ13Π1, (1θν3δΐ3ΐ3 ρ6Γ βΟΧίΙεείΐη 3ΠΠ0Α ΟΟΠ-

(ίηαοδ ΙΙβΙίβ, ίηίϊηϋίδ εβίβηιίΐαΐίΐιυδ ίηεοΐβδ ίηιηεΓδίδδεΙ,

τεηιςιιε Γοπιβηβπι ίη εχίΓειηιιπι άίδεπηιεη ρΐαβ βεηιεί 3<3-

(ΙυχίδβεΙ, ^επίςκε ρΓορηοδ βυοδ βυοάίΐοδ δοείοδηιιβ ηοη

βεευδ βε ΙιοδΙεβ, π.;μι'·ϊ- οηΊηίϋΐΐδ εοη(υηΊε1ίίδφΐε3ίΤεείδδε(.

ΝβηιςυοΓυπι ορεΓβ, ηοη ΐ3ηιοεηεϊοΙεηΙί3, φΐ3ηιηεεβ88ίΙ*1<ί

003εΙιΐ3 , Όβαδ 3ηΙε3Γιΐ8Γ3ΐ; Ιιοβ, φΐο ΙεπιροΓε υίηίΐ βιηρίίυδ

ίη ίίδ 3ΐιχίΜί 3ΐι1 (■■ιπιηιοιίί εδδε δεηδί(, εεη Ηοδίεβ, Βθ]βοιΙ.

ΙΛΙ. Αηηίηβίε ΙΙ3Η3 ε^Γεδδο, 9εη3(η8 ΙΙβΙίείβ οπιηίηυβ

ρορυΐίβ, ηαί βά ΡοΒηηηι (1εΓεεεΓ3η(, τεηίβηι άεόϋ, Γββςηε

οηιηββ ιη(ε3ε(33 οΐιΐίνίοηο 8εηιρί(επΐ3 άεΙεηό33 εβηδίιίΐ.
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Βρυττίων δί μόνων, οί μέχρι τέλους αύτψ προθυμο^τα-

τοι Ιγεγένηντο , χώραν τε πολλήν άφείλετο , καΐ ίπλα ,

εί τινα ην έ'τι χωρίς ών Αννίβας άφηρητο· ες τε το

μέλλον άπεϊπεν αύτοΐς μή στρατεύεσβαι , ώς ούδ' Ιλευ-

θέροις ουσιν Οπηρέτας δέ τοϊς τε ΰπάτοις και στρατη-

γοϊς τοις ές τοις τΰν έθνων ηγεμονίας άπιοΰσιν, ές τας

δημοσίας υπηρεσίας, οία θίράποντας, ακολουθών. Τοϋτο

το τέλος ην Άννίβου της ές την Ίταλίαν γενομένης

έσβολης. [ΚαΙ ετη τω Καρχηδονίων τφδε πολεμώ

δυο καΐ πεντήκοντα η'ν.]

ΒταΙΙϋβ 9ο1ϊ8 , φΐία »<1 αΐΐΐηααιιι ρτοιηϋΜΐιηΙ βοεΙΙ Αηηίίχιϋ

ρβΓΠΐ3η8βΓ3ηΙ, βΐ |)3Γ8 3(ζπ βιίρηιΐ» , εί 3Π113 , ψι,ΐαιιτιςυβ

ΓοβΙαυαηΙ ροβΐ 63 ςυ* ΑηηίΙκιΙ ρπιιβ είβ βηρυβΓΒΐ. Οαιαΐ

βΐίαηι ηιίϋΐία (υΐ ςιιί μι$ ΙίΙχτίΗΐί* 3πιί8ί8δειιΙ) ίΙ]ί$ ϊηΙβπΚ-

Οΐιιπι : βΐ Κοωηηοίί εοοειιΐβδ ε( ρΓΧίΟΓεβ ίη ρι-ονίηαβί

βυηΐββ, 3(1 ραοϋαι βετνοΓυπι πιηιιίϋ οηευικίβ, νείυΐί Γ»·

ιηυΜ, βεςυι ]αδ»ϊ βιιηΐ. Ηί(· εχίΐιιβ ΓιιίΙ βχρεχίϊΐϊοπί» 3υ

Αηιιί&αΙβ ίη ΙΙαΙίαπη 8υ8εερΙ<ε. [ϋείη, ρεΓ άιιοδ βϋΐιυε

Βΐιαοβ ίη Αίπεα οοηΐίιιυαίο βΐΐεπ Ιιυίο 03Γΐπ3§ίπϊ6ηβίυηι

ευπι Κοπκυιίβ υεΐΐο &ηί$ Ι3ηι1βπι ϊπιροδίΐυβ ββΐ; εί ρ»χ

ϋιεία, ςυ« φιϊη<]ΐΐ3£ίιιΙα (ροΙίιΐ$ ιΐικ» εί ςιιίη(]ΐΐ3£ίηΙ&)

3ΐιοο8 ρεπΏοηδίΙ .



ΑΠΠΙΑΝΟΥ ΑΡΡΙΑΝ1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ

ΡΩΜΑΪΚΩΝ

ΒΙΒΛΟΣ Η,

ΛΙΒΤΚΗ

ΗΤΟΙ

ΤΑ ΚΑΡΧΗΔΟΝΙΚΑ.

I. Καρχηδόνα τήν Ιν Λιβύη Φοίνικες ωκισαν, ?τεσι

πεντήκοντα προ αλώσεως Ιλίου. Οϊκισταϊ δ' αϋτοΐς

έγενοντο Ζώρός τε καΐ Καρχηδων ώς δέ 'Ρωμαϊοι χα\

αυτοί Καρχηδόνιοι νομίζουσι , Διδώ , γυνή Τυρία. Ης

τον άνδρα κατακαίνει Πυγμαλίων, Τύρου τυραννεύιον,

και το έ*ργον έπέκρυπτεν ή δέ ες Ενυπνίου τον ιρόνον

έπέγνω, και μετά χρημάτων πολλών καί ανδρών, δσοι

Πυγμαλίοινος τυραννίδα Εφευγον, άφικνεϊται πλέουσα

Λιβύης ένθα νϋν Ιστι Καρχηδιόν. ΈξωΟούμενοι δ'

υπδ τών Λιβύων, έδε'οντο χωρίον ες συνοικισμδν λαβεΤν,

δσον άν βύρσα ταύρου περιλάβοι. Τοις δέ Ενέπιπτε

μέν τι και γέλωτος επί τη τών Φοινίκιον μικρολογία,

και ήδοϋντο άντειπεΐν περί ούτω βραχυτάτου. Μάλιστα

δ' ήπο'ρουν, δποις αν πόλις έν τηλικούτω διαστήματι

γένοιτο- καί ποθοΰντες Ιδεΐν, 8 τι Εστίν αύτοϊς τοϋτο το

σοφόν, συνέΟεντο δώσειν, καί Επώμοσαν. Οί δέ, το

δε'ρμα περιτεμο'ντες Ες Ιμάντα ίνα στενώτατον, περιέ-

θηκαν ένθα νυν Εστίν ή Καρχηδονίων ακρόπολις· και

ά-ο τοϋδε Βύρσα όνομάζεται.

II. Χρόνω δ', Εντεύθεν δρμώμενοι , καί τών πε

ριοίκου άμείνους δντες ες χείρας Ελθεϊν, ναυσί τε χρώ-

μενοι, καί την θάλασσαν οία Φοίνικες Εργαζόμενοι,

την πόλιν τήν έξω τη Βύρση περιέΟηκαν. Και δυνα

στεύοντας ήδη, Λιβύης Εκράτουν και πολλής θαλάσσης·

Εκδήμους τε πολε'μους Εστράτευον Ες Σικελίαν, και

Σαρδώ, καί νήσους άλλας δσαι τήσδε της θαλάσσης είσί,

και Ες Ίβηρίαν. Πολλαχή δέ καί αποικίας Εξέπεμπον.

"II τε αρχή αύτοΐς Εγενετο δυνάμει μέν αξιόμαχος τή

Ελληνική, πλουσία δέ μετα τήν Περσικήν. 'Κπτα-

κοσίοις δ' αύτοΰς ετεσιν άπο τοϋ συνοικισμού 'Ρωμαΐοι

Σικελίαν άφείλοντο, καί Σαρδώ μετα Σικελίαν δευτέρω

δέ πολεμώ και Ίβηρίαν. Ες τε τήν άλλήλιον Εμβα-

λόντες μεγάλοις στρατοΤς, οί μέν, Άννίβου σφών ήγου-

μενου, τήν Ίταλίαν επόρΟουν Ικκαίδεκα ετεσιν έςής·

οί δέ Αιβύην, Κορνηλίου Σκιπίωνος τοϋ πρεσβυτέρου

σφών στρατηγοΰντος· μέχρι τήν ήγεμονίαν Καρχηδο

νίους άφείλοντο, και ναϋς, και ελέφαντας, καί χρήματα

σφισιν Επέταξαν Εσενεγκεϊν Εν χρόνω. Δεύτεραί τε

ΑΙΕΧΑ>Ί)ΚΙΝΙ

ΚΟΜΑΝΑΚϋΜ ΡΙΙδΤΟΚΙΑΚυΜ

ΕΙΒΕΚ ΟΟΤΑνϋδ,

ΌΕ ΚΕΒΌδ ΕΙΒΥΟΙδ

ΡΑΚδ ΡΚΙΟΚ ,

ΌΕ ΒΕΒΌδ ΡϋΝΙΟΙδ.

ΟϊΓΐΙιβρο ΑΓΗαε, & Ρηεεηίείΐηιβ εοηάίΐα εδί. Μ ςυίη-

φΐβ^εδίπιο ηηΐε Τγο]3Π) εβρίβηι βηοο ΓβοΙυηι εβκε , ρτοΛΊάβ-

ηιηΐ Ογβόϊ , ςαί ΖοΓυιη ε( Οβτεηεάοηεπι ϋΐίδ εοΐοηίχ άα·

εε» ηΐίΐηοΓϊηΙ. 5β<1 εχ Ποιιι.ιηοπιιη βίςυε βχ ϊρδΟΓπη

03ΓΐΙιαμίηίεη$ίυιη εοηδίαηϋ ορίηίοηε , οπ£Ϊηεπι ('αι-ΙΙίΛβίηί

Τνη» Οίιΐο (ΙβϋϊΙ. Οιι]ιΐ3 ιηβπΐυπι ςυυπι ίηίειΐβείδδεί Τντί

Ι)τ&ηηιΐ8 Ρ}·£πΐ3ΐίοη, ειιΐραηςυε (Ιίδδίπιυΐαδδεί, Ι)ί(1ο, ρβτ

ϊπκοΓπιιιιιιη <1ε ραΐΓ3ΐ3 είκιΐε εοπιηιοηείβεϋ , π)3£ηίδ ευπι

ηρίΐηΐδ βΐ ευπι Τ)ποπιγτι πιιιΐΐίδ , ςυί Ρ}§ιη3ΐίοηίδ Γυ£ίεϋ3ηΙ

Ι)τηηηίι1οπι ηβνί&υδ ρι-οίβοΐβ, ίη Αίι-ίείβ 0Γ3Π), υ|>ί ηυηο

ΟαΓίΙιϊ^ο εβί, ρβιτβηίΐ. ρυαπκιιιε ΓερτΙΙεΓεηΙιΐΓ &Ι> ΑΓπ«,

ρρΙίνβΓβ Ι3η1ιιιτι Ιοεϊ &ά ίαεοΐεοάιιπι , ςυϊηΐυιη Ιίυιϊ Ιαρη

οοπιρΓβΙιβηιΙβΓβΙ. ΚίχβπιηΙ ίΐϋ Ρΐιιρηίευπι εχϋε ρείίΐιιπι , εΐ

ρυάυίΙ ΙβηΙίΙΙαηι γοπι ρεΓηβ§3Γε. δβ(] πιβχϊιηε ιακ&Ιί βυηΐ,

ςυοπαιη ηκχίο ορρίϋυπι ίη Ιϋπι 3ΐι§ιΐ9ΐο βρβίίο ρο$8εΙ Ηεπ :

ευρίύίηυβ νίιίεπάί , ςυΐΐεηαηι εβϋεΐ ϊη^εηίο$υιη ϋΐυά εοιτι-

ηιβηΐυηι , ^υΓ^(^ ρΐΌΐηίββΓίιηΙ , βε άίΙϋΓοβ. ΡηοΒηίεβ: , βεείο

ίη ΟΓοειη εοπο , βίε , υΐ υηαηι ι οίΐίμίαηι οΓίϊοβΓβΙ (εηυίββί·

πι&πι , εΪΓευηιΙεηάεΓυηΙ υ!>ί ηαηεβδί &ΐ\ ΟβΓίΙιΐξίηίεηείιιη) :

ςααπ) ίηάβ Β)Τ83ΐη ηηηιίηβηΐ.

II. ΡΓοεβάεηΙε ΙεηιροΓε, ςυιιηι εχ ηβε $ε<1ε βχουΓ8ίοηε$

ΓβεεΓε , Πηίΐίιηίβηυβ ρορυΐίβ 1)β11ο βυρεποΓΐβ εββε , εΐ (Ί3$$ί-

Ιιυβ πΐ3Π3 ρ3ΐήο ιηοΓβ ηβνί^βτε εΐρρίδδεηΐ , βγγι ιιγΙκπι οϊγ-

ευηκΙεάεΓηηΙ. ^3η]ςυε ροίβηΐββ , ο&ϋηιιρπιηΐ ΑΓι ί(·3ηι ; 2ε ,

ΙβΙεηιβΓΪ ίηιρΡΓ3ηΙβ8, εχίεπιαβ ςυοςιιε εχρβιΐϋίοηεβ ίη δίεί-

Ηαιη , ίη δβπΐίηίαιη , βΐίββηιιε ηιβι ίβ ^^08 ίηβηίαβ , εΐ ίη Ηί·

βρβηίβηι ηυοαιιε βυδοοριτιιηΐ ; ιΐεηίςιιε εο1οηΪ38 ραββίιη <1ο-

άυχεηιηΐ. Παφιο ίπιρέΥϊυηι βεςυίβίνετβηΐ , θΓ3.·εοΓϋηι

εοηΓεΓεηύυπι νίηοιιβ , οριιίεηΐίβ νεΓο 3(1 ΡοΓδβΓίιηι ϊαιρεΓίυβι

ρΓΟχίηιε βεεεάεηβ. δερίίημεηΐθίΐίπιο αιιΐοηι βηηο β εοηάίΐβ

θ3ΓΐΙΐ3βίηο, Κοηιηηί δίείΐίβηι εί8 3ΐ)ί1υ1οπιηΙ, ε( ρΐυΙο ροβΐ

δβΓάίηίβπι : δβευηάο νεπ> οεΗο Ρυηίεο Ηί8ρ3ηί3ΐη. Ιητβ-

άεηΐββςυε ιηβ^ηίβ εορίίβ αΙΙβΓΪ βΙΙεΓΟβ βυίί ίη δβιίίΐιυ»,

Ριρηί ΑηηίοαΙε ύιΐΓβ ρεΓ βεχάβείηι βηηοδ Κϋϋηπι Τ38(βπιη1;

Βοηΐ3ηί νεΓΟ ΑΓπεαηι , Οοπιείϋ δείρίοηίδ ηΐ3]0ΓΪδ βηδρίεϋδ :

άοηεε ηί 03ΐ·11ΐ3βίηίεηδί1)ΐΐδ ίπιρβηοπι , εΙβδδββ, είερίιβηίοβ

βάεπιεΓυηΙ , ρεηιηί3ΐηςυε Άά εοιίυηι Ιεηιρυδ ρεΓδοΙνεη^Αηι

ίαιρβηηιηΐ. Τυηι νεΓΟ ρβχ , τειίιίίΐβ βχ ΓαχΙβΓβ , ρεΓ &ηηοβ
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σπονδαί 'Ρωμαίοις και Καρχηδονίοις αϊδε διέμειναν ές ,

έτη πεντήκοντα· μέχρι λύσαντες αυτ&ς , τρίτον πόλεμον

και τελευταϊον άλλήλοις έπολέμησαν έν φ Καρχηδόνα

"Ρωμαίοι κατέσκαψαν, Σκιπίωνος τοϋ νεωτέρου σφών

στρατηγοϋντος, και έπάρατον έγνωσαν. Αύθις δ'

ώκισαν ιδίοις άνδράσιν, άγχοτάτω μάλιστα της προτέ-

ρας, ως εύκαιρον έπί Λιβύη χωρίον. Τούτοιν τα μέν

άμφί Σικελίαν ή Σικελική γραφή δηλοΐ· τα δ' έν Ιβη

ρία γενόμενα, ή Ιβηρική· και ίσα Αννίβας ες Ίταλίαν

έσβαλύν έπραξεν, ή Άννιβαϊκή. Τα δ' έν Λιβύη γε

νόμενα άπ' αρχής, ήδε συνάγει.

III. "Ηρςαντο δ' αυτίϋν άμφί τον Σικελικδν πόλεμον

οί 'Ρωμαϊοι, ναυσί πεντήκοντα και τριακοσίαις έπι-

πλεύσαντες ές Λιβύην, καΐ πόλεις τινάς έλόντες, και

στρατηγον έπί τη δυνάμει καταλιπόντες Άτίλιον 'Ρή-

γλον · βς άλλας τε πόλεις διακοσίας προσέλαβεν, αί

Καρχηδονίων εχΟει προς αύτον μετετίΟεντο, και τήν

χώραν επιών έπόρθει. Καρχηδόνιοι δέ Λακεδαιμονίους

στρατηγον ήτουν, οίόμενοι δι' άναρχίαν κακοπραγεϊν.

Οί μεν δή Ξάνθιππον αύτοΐς έπεμπον. Ό δέ Άτίλιος

άμφί λίμνη στρατοπεδεύων, ώρα καύματος περιώδευε

τήν λίμνην επί τους πολεμίους, δπλιον τε βάρει, και

δίψει και πνίγει και δδοιπορία κακοπαθών, και βαλλό

μενος άπδ κρημνών άνιυθεν. Ώς δ' έπλησίασε περί

έσπέραν, και ποταμός αύτοΰς διεΐργεν, 6 μεν εΰ&υς έπέρα

τον ποταμον, ώς και τώδε τον ΞάνΟιππον έκπλήςων.

Ό δέ συντεταγμε'νην τήν στρατιαν έπαφίησι δια των

■πυλών, έλπίσας κεκμηκότος και κακοπαθοΰντος περιέ-

σεσΟαι, καϊ τήν νύκτα προς τών νικώντων εσεσΟαι.

Τησοε μέν ουν της έλπίδος δ Ξάνθιππος ουκ άπέτυχεν.

!Από γαρ τρισμυρίων άνδρών, ους δ Άτίλιος ή'γεν , δλί-

γοι μόλις αυτών ες Λσπίδα πόλιν διεδρασαν οί δέ λοι

ποί πάντες , οί μέν άπώλοντο , οί δ' έζωγρήθησαν. Και

μίτ' αύτών δ στρατηγός Άτίλιος, ύπατος γεγονώς,

αιχμάλωτος ην.

IV. Τόνδε μέν δή μετ' ού πολυ κάμνοντες οί Καρ

χηδόνιοι σΰν οϊκείοις πρε'σβεσιν έπεμψαν. ές 'Ρώμην,

έργασόμενον σφίσι διαλλαγας, ή έπανήξοντα. Και δ

Άτίλιος 'Ρήγλος έν άπορ^ήτω τοΤς τέλεσι 'Ρωμαίων

έπισκήψας έγκρατώς έχεσθαι τοϋ πολε'μου, έπανήλθεν

Ις λύμην έτοιμον. Και αύτον οί Καρχηδόνιοι, κα-

θείρξαντες έν γαλεάγρα κέντρα πάντοθεν έχούση , διέ-

φθειραν. Ξανθίππω δέ τδ ευτύχημα συμφορών ήρςε.

Καρχηδόνιοι γαρ αύτδν, ίνα μή δοκοίη Λακεδαιμονίων

έργον είναι τοσούτον, ΰποκρινάμενοι τιμαν διορεαΐς πολ-

λαϊς, και προπέμπειν έπί τριηρών ές Λακεδαίμονα,

τοις τριηράρχαις ένετείλαντο, μετα τών συμπλεόντοιν

Λακώνων καταποντίσαι. Ό μέν δή δίκην έδωκε τήνδε

εΰπραξίας. Και τάδε ήν τοϋ πρώτου πολέμου 'Ρω

μαίοις περί Λιβύην εύπραγήματά τε και ατυχήματα ,

μέχρι Καρχηδόνιοι Σικελίας 'Ρωμαίοις άπέστησαν.

'Οπως δέ άπέστησαν, έν τή Σικελική γραφή δεδήλωται.

V. Μετά δέ τοϋτο 'Ρωμαίοις μέν και Καρχηδονίοις

είρηναϊα ^ν ές αλλήλους. Λίβυες δ' , όσοι Καρχηδο-

ιιΐΗηίΗ φΐίηφΐ3}ηηΐ3 ; <1οη«ε Ιιβε φιοςυε ΙιιγΙμΙ», Ιειίίυηι

»ε ιιονίδδίιηυηι όεΙΙυηι Ροηίεοπι εχοιίυηι εβί : αυο νίοΙΟΓβ»

Κοηυοιί άΊΓοεηιηΙ ΟβΓίοβςίηεπι άΌεΙο δείρίοηίβ πιίοοηβ ,

βϋάίΐίβ ίο ίη$(3υΓ3ΐοΓεβ (Ιίιϊβ ίηιριεεαίίοοίουβ. ΟοΙοηί&ιη

Ιϊΐηβη εχ 8υΐ8 είνίοαδ ίο Ιυευηι ρΓοχίηιυπι βηΐίαοχ ϋΛΐ-ΙΙια-

(ρηί ά"ε<1οχβπιηΙ , ορροιίυηβηι »(3 Αίτοβ ίη οΩίείο εοηΐίηεη-

αοδ. ΟΙβπιηι αυο; ϋβιΐΐιβςίηίεηδβδ ίη δίοίΐί» βεβδεπιπί,

οοοίίηει δίευΐβ οοδίπι ΗϊδΙοΓΪα ; 8ίεοΙ ΗίβρΒηίεηδίδ , ςυα;

£β88βΓηη( ίη Ηίδραηκι ; βΐ ΑηηίΙιαΙίεβ , φίκ ΑιιηίΙκιΙ ίη ΙΙ&Ιία ,

ςυυπι Ι^ΙΙυπι ίη βαπι ΐΓ»η8(υ1ί886(, §β88ί(. Ηοε νοίυητιοη

ΓβΙ>ιΐ8 ίη ΑΓγιοε ίη(1β &1> ίηΚίο βββίίβ (ΙίεαΙυηι ββΐ.

I II. ΟοΒρεηιηΙ ηυΐβπι ιββ ίη ΑΓπεα ββΓβΓβ Κοπίίηί Ιβηιροιο

δίπιϋ 1)βΙ1ί; ςυαηιΐο ΙιεεβηΙίβ ςυίηςυβξίηία η3νίΙ>υ8 βρρυΐε-

ηιηΙ, βΐ, οβρίίδ αΐίςυοΐ υΓΐ)ίουβ, ΑΙίΙίυιη Κβ^υίυιη ϋΐιπι

βχΟΓείΙυ ε( ρο(β8(β(β ίΙ)ί Γβΐίςϋεηιηι. 18 ϋϋβ ίηδυρει- (Ιυεεηία

ορρίιία ίη άεαίΐίοηεηι αεεερίΐ, ςακ οϋίο ϋΐΐ'ΙΙιβςίηίεηβίυηι »<1

ευιη (1εΓεε«Γυη1 : ρΓ0£Γ688η8<]ΐιε ιιΐΐβήιιβ , 8£τυηι ΟαΓίΙια^ί-

ηϊεηβϊιιπι ρ»88ίηι ρορυΐαΐυβ εδί, ορρίιίαςιιβ εχρυ^ηανίΐ.

111ί, 00 οοηοΓυηι ίιιιρεΓβΙοΓυπι ίηορώηι τεβ βυαβ βίΐΐίεΐίυ

Γ»1ί, άϋεειη α ίΒεειΙ.ΐηιοηίίδ ρβΙίνεΓυηΙ; »Ι) είϋςιιε ϋηρε-

Ιιαι υηΙ ΧβηΙΙιίρριιηι. ΑύνεΓβυβ ςιιεηι Βεξυΐυβ, ςαυιη &ά

Ιβουπι βϋςυειη ΚδΙίνβ ΙιβόυίββεΙ , ηιοΐίβ ο&βΜβ , Π<ι§Γ3ηΙε

868ΐϋ , ρητΙεΓ Ιϊειιιπ είτεπηκίυχίΐ βχεΓείΙυπι , @ΓανίΙα(ε

αηηοι υηι , δίΐί , εεβίυηυε, ε( Ι&οοι β ρΓ88δηηι , &ε Ιεΐίβ ςυοηυε

8ΐιρεΓηε ε ρΓβεπιρΙίβ Ιοείδ ίπιρείίΐιιηι. δυο νβδρβΓΒπι &ιι-

Ιειη, (ΐιιιπη μιη ηβαύ ρΓοευ! &οεδδε( ά\> ηοβίβ, εΙ Πυτίυί

αΐπηιεΓεΙ υίΓαηιςυε βχβτεϊΐυπι, εοηΐίηιιο ίη Γίρβπι ιιΙΙεπο-

Γίηι ΐΓβϋαχίΙ δΐιοβ , υΐ βίε ςυοςυε ΙειτεΓεΙ Χ3η(ηίρρυηι. ΑΙ

ι'ΙΙε 8υο8 ίηδίΓυεΙοδ ε εβδίτίδ οοπΙγϊ Βε^οΐοη άοχίΐ; Γ3(ο8

ίϋοίΐβπι Γογ8 άε Γεββίδ εΐ ηΐ3ΐε 3ΓΓεεΙί8 νίείοπαηι , ίρδβιηηηε

ίηιηιίηεηΐεηι ηοείεπι νίεΙΟΓεδ αφιιΙοΓβπι. Νεο Γγο8(γ3(π8

ββ! ε3 δρβ. Νβηι ε ΐΓίβίηΙβ νίΓοηιηι ηιί11ι'Ι)08, ηυίοοβ ΑΙί-

Ιίιΐδ ΡΓ3ΜΓ31, ρβοοΐ *8Γβ βτββεΓε ΟΙυρβϊηι : Γείίςπί οηιηβδ

βυΐ εβ3$ί δυηΐ 3οΙ εβρίί; εΐ ευηι Ιιίδ ίρβε ριοεοηβοί Α1ί1ίϋ3

Κε^οΐοδ ίη ΙιοδΙίοπι νεηίΐ ρο(β8(3ΐεηι.

IV. Ηοηε ηοη ηιυΐΐο ροβΐ ΟβΓίΙιβ^ίηίεηβεβ , ϋεΐΐο <3(ί@3ΐί ,

ηιίδεηιηΐ ευηι βηίβ ΙβββΙίδ Κοηι&πα , αϊ «αϊ ρβεεηι είβ ίηιρε-

(Γ3Γε( , 3ο( ΓενεΚεΓεΙαΓ. ΑΙ Βεςηίοδ , εΐβιη ευηι πιβ^ίδίΓβ-

1ίΙ>υβ ΚθΜ3ηοι·υπι εοϋοευΐυβ, ηιοηυϋ εοβ, οί ΓοιΊίΙεΓ οεΙ-

Ιυηι εοη(ίηο3Γεο( ; 8((|οε βίε βά δορρΙίείυηι, ςοοά ευηι

ΟΗΓΙοβςίηε η)3ηε1>3( , εβί ΓετεΓβυβ. Ραεηί ίοείοδυηι εανββ ,

δϋπιυΐίβ ίηίοδ οοόίηοε εχδίαοΐίουβ, εοηΓεεεΓυηΙ. ΕΙ Χβη·

ΙΙιίρρο 803 ίε1ίεί(38 ρεΓοίείεηι βΐΐυΐίΐ. ΟβΓίηβ^ίηίεηδεδ

εηίηι , ηε· οροβ Ι.3εεάκηιοοίθΓυηι νίάεΓεΙοΓ Ιβηΐ3 νίεΙοΓί» ,

ΰηχει οηΙ, βε νείΐε ΧιηΙΙιίρρυπι, ε£Γε§ίε άοηβΐυηι, Ιιοηοιΐ·*

είϋδα ευηι ΙπΓβπιίϋϋδ ίη ραΐΓΐβπι τεηιίΙΙεΓε : ^03γοπ) ρΓβε-

ΓεοΙίβ ηΐ3ηά3Γοη(, οί ευηι εαπι εείεπβ Ι,αεοοίουβ ίη αΙΙυπι

ΜβΓβειεηΙ. δίε ίΐίε ρΓο 8(Γεηοε πλυβΙ» ορεΓ3 ρα;ηβ8 ύεάίΐ.

Αίςοε Ιια ίοει ε Κοηιβοίδ ίη Λ&ΐεβ εΐβάίααι νίοΐοηβηιηιςηβ

νίεεβ ρπηιο Ρυοίεο οεϋο. ^υο ϋείηεερδ εοοίεείο, δίοίϋ»

Κοιηαηίδ εεδδειε 03τ11ΐ3^ίηίεη888. Ουοηιοάο 3α(βη> εβΗβ-

πηΐ , ίη ΒεϋΟδ δίεοΐίδ ίικίίιιιΐυπι εκί.

V. Ροδί Ιι.ϊο. ραχ ΓιιίΙ ίηΐετ Κοηιβηυηι θ3Γΐ1ΐ3§ίοίειΐ8ειτι·

ςυε ροροίοδ. ΟιεΙεΓυπι ΑΓπΡοβηίδ δυΐχΐίΐί, ςοί βίβ εοηΐικ
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νιων ίντες δπ-ήχοοι συμμεμαχήκεσαν αδτοΐς έπί Σιχε-

λίαν, χαί Κελτών ίσοι μεμισθοφορήχεσαν, εγκλήματα

τινα μισθών χα\ όποσχέσεων ές τους Καρχηδονίους

έχοντες, έπολέμουν αύτοΐς μάλα χαρτερώς. Οί δέ

"Ρωμαίους ές συμμαχίαν ώς φίλους έκάλουν. Καί αυ

τούς οί 'Ρωμαΐοι ξενολογεϊν ές μο'νον τόνδε τον πόλεμον

άπί) της Ιταλίας έφηχαν άπείρητο γαρ έν ταΐς σπονδαϊς

χαϊ τόδε. "Επεμψαν δέ χαΐ οΊαλλαχτηρας· οΤς οί Λί

βυες ούχ υπηκουον, άλλα τας πόλεις έδηλωσαν δπηχόους

εΐναι 'Ρωμαίων, εί θέλοιεν οί δ' ούχ έδέξαντο. Καρ

χηδόνιοι δέ ναυτικω πολλω ταϊς πόλεσιν έφεδρεΰοντες ,

την άγοραν αΰτών άφηροϋντο την έχ της θαλάσσης.

Άσπόρου δέ χαίτης γης ώς έν πολέμιο γενομένης, Λί

βυων μέν δια τον λιμον έχράτουν. Εμπόρους δ',

ίσοι παρέπλεον, έληστευον έξ απορίας· τους δέ 'Ρωμαίιον

χα\ χτείνοντες, ίβαλον ές τι) πέλαγος, ΐνα λανθάνοιεν.

ΚαΙ διέλαθον έπΐ πολυ. Γνιυσθέντος δέ του γιγνομέ-

νου, ποινήν αιτούμενοι, διωθοΰντο· μέχρι, 'Ρωμαίων

έσπιστρατεΰειν αύτοϊς ψηφισαμένων, Σαρδώ ποινήν

έδωκαν. Κα\ τόδε ταΐς προτέραις συνθηχαις ένεγράφη.

VI. Οδ πολδ δέ ύστερον οί Καρχηδόνιοι στρατεύου-

σιν ές Ίβηρίαν, κα\ αυτήν χατα μέρος δπηγοντο· μέ/ρι ,

Ζαχανθαίων Ιπί 'Ρωμαίους χαταιρυγόντων, Καρχηδο-

νίοις ίρος έν Ιβηρία γίγνεται, μη διαβαίνειν τον "Ιβηρα

ποταμόν. Και τάσδε αυ τας σπονδάς,ελυσαν Καρχη

δόνιοι, περάσαντες, Άννίβου σφων ήγουμένου. Δια-

βάντες δέ , δ μέν Αννίβας διαστρατηγεϊν έτέροις τα έν

Ιβηρία χαταλιπών, ές την Ίταλίαν έσέβαλε. Στρα

τί^ δέ 'Ρωμαίων έν Ιβηρία, Ποΰπλιός τε Κορνήλιος

Σχιπίων , χαι Γναΐος Κορνη'λιος Σχιπίων , άλληλοιν

αδελφώ, λαμπρά έργα άποδειχνυμένω, έθνήσχετον άμφω

προς των πολεμίων. ΚαΙ οί μετ' αυτούς στρατηγοί

χαχώς έπραττον μέχρι Σχιπίων δ Πουπλίου Σχιπίωνος

τοϋδε, τοϋ περί Ίβηρίαν άναιρεθέντος, υίος έπιπλεύ-

σας, χαϊ δόξαν έίπασιν έμβαλών ώς ήχοι χατα θεον,

χαϊ δαιμονίο) χρώτο συμβουλω περί άπάντοιν, έχράτει

τε λαμπρώς, χαί έπι δόςης έχ τοΰδε πολλής γενόμενος,

τήν μέν στρατηγίαν τοις ές διαδοχήν έπιπεμφθεΐσι πα-

ρέδωχεν* ές δέ 'Ρώμην έπανελΟων, ήξίου πεμφθήναι

στρατηγός ές.Λιβυην, ώς άναστήσων Αννίβαν έξ Ιτα

λίας, κα\ Καρχηδονίοις δίχην έπιθήσων έν τη πατρίδι.

VII. Των δέ πολιτευόμενων οί μέν άντέλεγον, ου

χρήναι,χεχενωμένης αρτι τής Ιταλίας τοσοϊσδε πολέ-

μοις, χαί πορθουμενης έτι προς Αννίβου , χαι Μάγωνος

έν πλευραϊς έπ' αυτήν Λίγυάς τε χαί Κελτους ξενολο-

γοϋντος, ές Λιβύη»/ στρατεύειν ουδέ τήν άλλοτρίαν χει-

ροΰσΟαι, πρίν τήν οίχείαν άπαλλάςαι τών παρόντων.

Οί δέ ωοντο, Καρχηδονίους νυν μέν άδεεΐς όντας έ:ρε-

δρευσειν τη Ιταλία, ούοέν ένοχλουμενους οίκοι· πολέ

μου δέ οίχείου σφίσι γενομένου, χαι Αννίβαν μεταπέμ-

ψεσθαι. Ουτω μέν έχράτησε, πέμπειν ές Λιβύην

Σχιπίωνα. Ου μήν συνεχιόρησαν αύτώ, χαταλέγειν

στρατον ές Ιταλίας, πονουμένης έτι προς Αννίβου· έΟε-

λοντας δέ , ε? τίνες είεν, επέτρεψαν έπάγεσΟαι , χαί τοϊς

δίευΐοβ ιηίίΐτϊπΐ βιιιίΙΙϊ , ε( ΟαΙΙΙ , φΐΙ εοπιαι 6ΐ1ρεη<Ϊ3 π>ε-

ηιβΓΐηΙ , άβ ηοη βοΙιιΙϊη ίίηί δΙίρεηιΐΗβ Γείίςυίδπ,ιιε ρΓοιηίδδίδ

(τυδίπιευηα,υεδίί, 8Γαν<>1ιε11υηι0αι·Ιη3ί;ίηίεηδίΙ»υδίηΙυ1επιηΙ.

<3υίου8, ο,υηηΊ Κοηι&ηοπιηι , π ι «ηποοπιπι , ίπιρ1οΓ3ΓεηΙ

3ΐιχΙΙίηηι, ρεπηίδδυπι ββι, ιιΐ ;«Ι ηοε δοΐηπι οεΙΙυπι πιίΐίΐοηι

Ι1»1υηι ηιβΓΐβίΙο εοηιΙηεεΓεηΙ ; ηβπι εχ Γααειϊδ Ιε£ί1)υ3 ηβ

Ιιοο ςυίάεηι είβ Ιίεείιβί. Μίδδί εΐίβπι Κοιηα $πη(, ηυί ρα-

οεηι ίηΙεΓ ρβΓίεβ εοηοΐϋβΓεηΙ ; ςιιο8 ΑΓιί αικϋιε ηοΐυοηιηΐ,

6<ί1 ΓυΙυΓοβ &ε 8α1> ίαιρεΓΪο ΚοπίΒηοΓίιιη , (ΙίχεηιοΙ, &ί ί11ί$

νί(Ιι·πΊιΐΓ. Νεε βυηΙΙβπιεη αΚοηΐίΐιίδΓβοβρΙί. ΛΙΓ.ιι ΙΙιλ·

βίηίεηβεβ, πια^ηίί εΐβκβίϋυδ ίηΓεβΙβικΙο είνίΐαΐεβ <|ΐι;·· άεΓβ-

εεΓαη(, ϋίαπίίιηο εοιυπιεΐΐιι ε»9 ίηΙεΓεΙυάεΙιαηΙ : εΐ ηιιίι

8§εΓ ( πι Πι ίη ΜΙο) ηοη εοΙεοαΙιΐΓ, ΑΓπ Γαηιε όοηιϊΐί βϋεεα-

1 ι ιι ιιΐ . νεπιιη ηιειταΙΟΓεβ ςυοηυε , ηυοίςυοΐ ρΓΧΙεπια·

νίςίώβηΐ, ρηεάοηυπι ηιοΓε, ρΓορΙεΓ ίηορίΐηι βροΐίβοαηΐ Ροεηί.

Βοηιβηοβ &α(εηι πιεΓεβΙοΓεβ εΐϋηι ίηΙεΓΰείευαηΙ, εΐ ίη γοοτθ

ρΓΟμείεΙωηΙ , ςυο ΙΐΙεΓεηΙ $εεΙεΜ» Ιααηοι α. δβΐίδηυβ <1ία

ΙαΙυεΓυηΙ. Αε (ίερΓεΙιεηβί Ιαικίειη , ροΒηίΐδ ΙυεΓε ρο&εεηΐίουβ

Κοιη,ιιιη ΓβεαββΓηηΙ; άοηεε, άεετείο εοηΐτΐ εο» οεΙΙο, β&ώ-

ΓεεεηιηΙ , ϋιιηΐ ίηί.ι ρορυΙο Γοπι&ηο εβ<1εη1ε3. Ιιίςιιβ ρηοπ

Γοειίειί εβ( :κΙμί ϊρΐιιιη.

VI. Νοη πκιΐΐο ροΐΙ ηιιΐΓΐη 03ΓΐΙΐίΐ£>ηίεη3ε8εχρε(1ί(ίοηεαι

ήΐΐΜ-ΐ'ριτιι πι ίη Ηίβρβηίΐΐη : φιηι» ρεΓ ρβΓίεβ 3(1ογΙϊ βη^υ^α-

1>3ΐιΙ, ιΐοηεε, δββιιηΐίηί» »<1 Κοη&ηοβεοηία^ίεηϋουβ, Ριρηίβ

ίη Ηίβραηίβ ρΓλ?Κχηβ ε$1 (επηίηηβ, ηβ ΙτΐηβίΓβηΙ Ιύετυπι

Οηνίηηι. ρικχΐ Ιυχίυβ πιι μιηι νίοΐ3Γυη( 0βτ(Ι)ίΐςίηίεη$ε8 ,

άυεε Ληηί1>3ΐε , Ιηεηιηι ΐΓβ]ίείεη1β8. Ιηάε Αηηίηαΐ , ίηιρεηο

ίη Ηίβρβηία »|ϋ< άηείΐιυβ τείίείο , ίπυρίΐ ίη ΙΙβίίβιη. Κοηιαηϊ

τβΐΌ ιΐηεββ Ρ. ε( Οη. δείρίοηε8 ΓιΐΙιεβ, ίη Ηίκραηίβ ρΓαχΙα-

Γ38 ίκΐΐ'ρΐί νίε(οιί<ΐ3 , αιηηο ειεκί 8ηη( .ιΐι ΙιοΒίίηυβ. ΕΙ ςυί

ρο8ΐ εοβ τεχεΓυηΙ εχεπ;ί(υ8, ρ&πιηι ρΐΌβρεΓε 1>εΙ1υπι ηΊπιί-

ιιί^ΐι,ιΐκιιιΐ ; άοΐΛΟ δείρίο, Ρυ1)1ίί ίΙΙίυβ, ςυί ίη Ηίεραηία ε«·

είίίίΐ, Γι1ίυ8, ευηι εία^&ε εο ρΓοΓεεΙηβ, ορίηίοηε οπιηίηηι α

(Ιεο ηιίΙΙί οιε<]ίΙυβ, εΐ (ΙίνίηίΙηδ οηιιιία ςεΓεΓβ, νίείΐ ε^Γεςίε.

ΡαιΊααυε Ιιίηε ίη^εηΐί ^Ιοπα, εχεΓείΙα βικχε&βοηουδ βοηιβ

ηιί88ί8 (Γ3(1ί(ο, ίη υΓΟεηι πλοιμι-· δείρίο, ρο$ΙηΙανί(, ιιΐ ίη

ΛΓιίι-αιη πιίΐίετεΐιιτ ευπι εχεΓείΙυ ; ΓείΓβεΙυιυδ Αηηίοβίεπι εχ

ΙΙαΙία, εΐ 3 ΟβΓίΙιβ^ίηίεηβίυηβ ρα^η38 ίη ίρβΟΓηηι ραίιία εχ-

ρείίΐυηιβ.

VII. ΑΙφίε Μ ςαίο'εηι ηοηηηΐΐί εχ τείρηοΐίείρ αΐΙπιίηί^ίΓα-

ΙοΓίΙιηί (1ί88υ3(1εΙ)3ηΙ ; ηε§3η1β8 , οροΓίεΓε , εχίη3ηί(3 (οί 1<ε1·

Ιίβ Ιΐ3ίί3, Αηηίΐκιΐε Ιηηε ηυοηυε ίΐίαπι ν38(3η1ε, Μαςοηε ίη

ΙΙβΙί.Έ ΙβΙεΓε ίίβϋΓββ 0»11θ5ο;Ηε ηιειεειίε αάτβηαβ ε3ΐιι0επι

εοηιΐηεβηΐε, ίη ΑΓΓίε3ηι εχρειΙΚίοηεηι 8υ8είρεΓε, εΐ 3ΐίεηα

6ϋΙ>ίίεβΓ8 τείίε, ρτίαΐφΜΐη ιίοιηϊ δίΐ 8βαιη(38. Αΐϋ νεηι

εχί8ΐίηΐ3ΐ>3η(, ΟαΓΐΙιηρίιιίβιΐϋί'9 , ηυηε ςυί(1εηι, ηυαιικίίη αϊ»

3ϋο ηιβίυ ΙίοεΓΪ ε8»εηΙ, ηεηιίηε εοβ (Ιοηιιιί ίηίεβίβηΐε, 30

ΙΙαίί.ι ηοη ιΙείΙίΙιίΓΟδ ; &«Λ, ψιοά βί άοπιεδίίεο ϋεΐΐο ίιηρίίοα-

τεηΙυΓ, ΑηηίηαΙβηι ΓβνοοαΙαίΌβ. ΕΙ 1ια·ε 8εη1βη1ϊ3 νίοίΐ, αϊ

ίη Λ ΙΊ κ ιιηι δείρίο ιηίΙΙεΓβΙϋΓ. Γίεηυε Ι3ηεη ρεΓηιίδεηιηΙ εί

ϋείεείηδ ΙιαϋεΓε ίη I Ι.ιΐί.ι , εΙίαιη (υηι ρΓε$83 3Γηιί8 Αηηίηβίίδ :

(αηΐηηι νοίιιηΐβι ίοδ ηιίϋΐεδ, $ί ςυί $ε οΠεπεηΙ, ρεπηί$3υ3
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ό(χφ\ τήν Σιχελίαν έτι ο3σι χρήσθαι. Τριήρεις τε

έδοσαν αύτώ κατασκευάσασΟαι δέκα, καΐ πληρώματα

αύταϊς λαβείν, έπισκευάσαι δέ καΐ τα; έν Σικελία

ΚαΙ χρήματα ουκ έδωκαν, πλήν εί τις έθέλοι τω Σκι-

πίωνι κατα φιλίαν συμφέρειν. Ούτως άμελώς ήπτοντο

τοϋδε τοΰ πολέμου τα πρώτα , μεγίστου σφίσι και άξιο-

τιμοτάτου μετ' όλίγον γενομένου.

VIII. Ό δε Σκιπίων, ένθους ών έπΙ Καρχηδόνι έχ

πολλοϋ, χαί τινας ίππέας τε καΐ πεζούς, ές έπταχισχι-

λίους μάλιστα, άθροίσας, διέπλευσεν ές Σιχελίαν, έχο)ν

άμφ' αύτον άρτιγενείους έπιλέκτους τριακόσιους, οΤς

είρητο, χωρίς όπλων έπεσθαι. Σικελών δ' α3 τριακό

σιους χαταγράψας εύδαίμονας, έκέλευσεν ήκειν ες ήμέ-

ραν £ητήν, ^σκευασμένους δπλοις τε χαί ίπποις ότι δύ-

ναιντο καλλίστοις. Ώς δέ άφίκοντο, προΰθηκεν, εί τις

Ιαυτοϋ θέλοι τον στρατευσόμενον άντιδοϋναι. Δεξα

μενών δέ πάντιον, ήγαγεν ές με'σον τους τριακόσιους τών

δπλων έρημους, και ές τοΰσδε έκείνοις προσέταξε με-

τασκευάσασθαι. 05 δ' έχοντες παρεδίδοσαν όπλα και

ίππους. Και περιήν τώ Σχιπίωνι, τριακόσιους νέους

Ίταλιώτας έχειν, άντ\ Σικελκοτών, κάλλιστα ί'πποις χαί

ϊπλοις άλλοτρ(οις έσχευασμένους , καΐ χάριν εύθΰς έπι

τωδε είοότας- οΐς δή και προΟυμοτάτοις ές πάντα χρώ-

μενος διετέλει.

IX. Καρχηδόνιοι δέ ταΰτα πυνΟανόμενοι, Άσδρού-

βαν μέν, τον Γίσκωνος, έπι θήραν έλεφάντων έξέπεμ-

πον Μάγωνι δ', άμφ\ την Λιγυστ(νην ξεναγοϋντι , πε

ζούς άπέστελλον ές ίξακισχιλίους, και Ιππέας δκτακο-

σίους κα\ ελέφαντας Ιπτα, και προσέτασσον αυτω, μεθ'

ίσων δύναιτο άλλων έσβαλεΐν ές Τυδ^ηναίαν, ίνα τον

Σκιπίωνα περισπάσειεν έκ Λιβύης. Μάγων μέν δή κα\

τότε έβράδυνεν, Αννίβα τε συνελΟεΐν οϋ δυνάμενος,

πολυ διεστώτι, χαί το μέλλον άεΐ περιορώμενος.

Άσδρούβας δ' άπο της θήρας επανελθών, κατέλεγε Καρ

χηδονίων τε κα\ Λιβύων ές έξαχισχιλίους πεζούς έχατέ-

ρων, χαί Ιππέας έξακοσίους- δούλους τε ήγόραζε πεν-

ταχισχιλίους, τόναυτικδν έρέσειν καίπαρα τών Νομάδων

έλαβε δισχιλίους ίππέας, καΐ ξένους ε'μισΟοϋτο, κα\

πάντας έγύμ,ναζε, διακόσιους σταδίους άποσχών άπο

Καρχηδόνος.

Χ. Νομάδιον δέ τών έν Λιβύη δυνάσται μέν ή'σαν

κατα μέρη πολλοί· Σύφαξ δ' Ειπέρ απαντάς, κα\ τι

μήν είχε προ τών άλλων έπιφανη. Μασσυλέων δ' αύ ,

γένους άλχίμου, παις ην τοΰ βασιλέως Μασσανάσσης.

°0ς έτέθραπτο μέν έν Καρχηδόνι χαί πεπαίδευτο· δ\ιτι

δ' αύτώ χα\ το σώμα καλώ, καΐ τον τρόπον άρίστω,

Άσδρούβαςδ Γίσκωνος, ούδενος Καρχηδονίων δεύτερος,

ένεγύησε τήν θυγατέρα, καίπερ όντι Νομάδι, Καρ

χηδόνιος ών. Ώς δ' ένεγύησεν, έπηγετο ές Ίβηρίαν

στρατηγών το μειράκιον. Σύφαξ δέ, κνιζόμενος ΰπ'

έρωτος έπι τ9) παιδ\, τα Καρχηδονίων έλεηλάτει, κα\

Σκιπίωνι διαπλεύσαντι προς αύτον έ'ζ Ιβηρίας συνε'Οετο,

συμμαχήσειν έπ\ Καρχηδονίους Ιόντι. Αίσθόμενοι δ'

οί Καρχηδόνιοι, και μέγα ποιούμενοι ές τον προς 'Ρω-

881 δοουπι «ΙϋοβΓβ, β( δίουΐο υ(1 βχβΓοίΙα. Ό&Ιλ εΐίβοι εί ρο-

Ιθ8ΐ»8 (Ιβεοπι οοοβίπιβοοίί ΙιΪΓβοιοβ , εί ρι·ο είβ 8οείθ3 ηαναίε»

ΙοβοηΟί; (Ιβηίςυε η&τββ, ςυ&ε ]30ΐ 1η δίοίίί» εδδεοί, ίοβίηιβοάί.

δεά ροουηίβ ηυΙΙα βί ρΓΧοίΙα, ηΐβΐ ςα&η) ρπναϋηι βηιίοί 5α-

ρίοιιίδ οοηΐυίοπιηΐ. Αιίεο ηεςίίςεοΙεΓ Μίαπι Ιιοο αβ^τεβδί

βιιηΐ Κοιπβιιϊ , ςιιοά ηοη ιηιιΐΐο ροδί ηΐϊχίιηί ιηοηιβηΐϊ είβάεπι

τ&απι ββΐ

VIII. ΑΙ δείρίο, φΐΙ τβΐυΐ (Ιίτίηο ηυοάΐπι ίηβΐίηοΐα ]«ηι

άυάιιπι ΓεΓ£θ3ΐυτοοη(Γ3 ΟβιΚιββΙηειη , βφΐΐΐαηα ρβάί1υπΐ(]αβ

Γβπηβ 8βρΐ6ΐη ηαίΗΊ1>υ3 οοΐΐβοΐίβ , (Γ3]εεΗ ίο δίοίϋαηι, ηβοεη»

είτοα βο ρΚηιχ ρυοίι βείεείοβ ηυιηβτο (τεεεηίοβ , ςοοβ Ιηβτ-

ιηββ δβςϋί βε ]υδβεΓ3(. ϋβίηϋβ εοηβεπρίο ρϊπ ηυιιιβιο ά'ι-

νίΐυηι δίευΙοΓαιη , ]υ8δϊ( , ιιΐ 3(1 (χτίατη άίειη ρηββίο ββββηΐ ,

ϊη8ΐΓυε(ϊ 3Γπιί5 βςαΐβφΐβ ςυαηΐιιηι ροββεοί ριιΙεΙιεΓΓΪηιίδ.

ΙΙΙίί 3<1νεηεΓε, ροΐεδίβίεηι εί» ΓβεΚ 8υ1)8ΐίΙιιβηϋί 8Ϊ1>ί νΐοβ-

ΓΪοδ. Οαοιΐ υ1)ϊ ΙίΙιβηΙβΓ αεεερεηιαΐ οπιηεβ , ρΓϋϋιιχίΙ ίο ιηε·

ιΐϊυιη βυοδ εεεϊηεηηεδ, εί ηΐδ βτηΐ3 (ηάΐ ]αωίΙ : Πΐίφΐβ

▼οίβηΐββ 3πη3 βηηοίηυβ (ηάΐάβηιηΐ. δίο δείρίοηί οοηΐίμϋ,

αϊ ργο ΐΓεεεηΙίδ δίευΐίδ Ιοίίιίεπι ]υνεηεδ ΙΙαΙοδ 6ί1)ί ρ&Γβνε-

ΓΪ1, αΐίεηϊδ εηπίδ απηίδηαε ίοδίηιοΐοδ ριιΙεηεΓΓΪπιβ : <}ϋϊ 8(3-

Ιαη ίιηρεΓβΙοη βυο §Γ3(Ϊ39 ηβουεΓϋηΙ εο ηοηιίοε , ε( ροδίεβ

βεηιρεΓ ε§Γ6βί3ηι βί οπιηίυυδ ίο ΓβΙιιΐδ ρΓΚδΙίΐβΓοηΐ ορβΓ3πι.

IX. Ηίϋ αυάΚΙβ, Οβιΐηββίοίβοδεβ Αβά>αΙ»1βηι Οβεοαίδ

ήΊίιιπι 3(1 νεοβίίοηβπι εΙεροααΙοΓυπι πιίδεΓυοΙ : Μαβοηί(}ΐιβ,

ηΐ6Γεεο3Γίυπ) πιΠίΙεηι ίο ίί^υηβ εοΐΐί^βοΐί , ηιίδβΓυοΙ ρειίί-

(υπι τι μ. εφίϊΐβδ τχχχ, βίβρίιβηίοβ νπ : ϊυδδεηιοίηηβ, υ(,

β^υοείίβ ςιΐ3οΙιιηΐ ροβδεί βίίίδ εορίίβ, ίητβάβΓεΙ ΕΙπιπαιη,

ηιιο δείρίεοεηι αϊ) ΑΓπελ άίβΐηαετεΐ. 8οι) Μ3^0 Ιυηε ςαο·

ςυε εαηείαΐαβ ββΐ , ςυία οβε Γβεϋε βε ΑουίΜί , Ιϊιώ γοπιοΙο ,

·ά]αη^βτβ ροΐβτβΐ, εί άαϋϊο δεηαρεΓ βοίοιο Γαΐυη είκοην

Βρεεί303ΐ. Αβάπιοβΐ νεΓΟ 3 τβοαίίοηβ ΓβτεΓβυδ, βχ (Ιβίβ-

οϋοαβ ΡοΒϋΟΓοαι ΑΓγογιιπι<ιιιο βοή» οχ υΐπδαυε εοηίβεϋ ρβ·

(ΙίΙαηι ηιί1)ία, βί εςαίίεβ. βοττοταιη ηιιοςυβ παϊΐΐΐα

(ΐυίη<ιυβ εοεοιίΐ 3(1 Γβπιί^ίιιηι , εί 8 ΝαοόόΊδ βεεερίί βηυίΐαα

ΰυο ηιίΐΐία. ΕχΙΟΓηυπι οΙίαιη ωϋίιεπι ιηβΓοβάβ οοηάυεβοΒΐ ;

ε( οηιηεδ βχβκβίΜΐ, χχτ ρββδυηηι ιηϋΐί&ϋδ 3 ΟβΓίαα^Ιοβ

ροβϊΐίδ ε38(Γ19.

Χ. Ετ3ηΙ ίο Ναπιί<1Ϊ3 πιαΚί τε^οΐί, βε]οηε(ί (ΙΚΙοηίΙυβ.

ΙηΙοΓ 603 8)ρΙιαχ εί ροΐοηΐία ε( Ηοηοη ρπβ οβΙβήβ επιίηε-

οαΐ. Τηιη τετο εί τε^ίβ Μβββτΐίοπιιη , τβίίϋα; ^βοΐίδ , βηιί-

οεΙ>3ΐ Πΐίϋβ Μ3δίαίδδ3, βάιιεβίϋδ εί εηκίϊΐυδ ΟβΓίηβ^ίοβ :

ςιιεπι, υ( Γογπι» ηιοπυυ5(]ΐιβ ρΓ838ΐ3ο(οηι, Λ8άΓυΙ>α1 Οίβοοηίβ,

ηεοιίηί 03Γΐίΐ3@ίοίεη8ίιιοι Βεεοηύυβ , βεηεΓυηι βίϋί εοορία-

τβΓ3ΐ, ςαβιητίδ ΝυηιΜβηι : 3ε, <Ιβ8ροηδ3ΐ3 ροο1ΐ3, αιΐοίε·

δεεοΐεοι 8βειι πι ίο ΙΙίδρβηίβπι, ηουπι ιοί Μΐυηι 8<ΙοιίοίδΐΓ3Γε(,

<1υχεΓ3(. Ε3 Γβ ίθ(Ιί§03(ι]3 δχρ)ΐ3Χ , ςϋί ΟΒΠίςΙοΐη 3(]3103Γ3ΐ

ρυοΙΙαιη, βπΜίΐΜΐι ΟαΓίίιβ^ίηίβοδίουδ ΓΟβίοοεη» ρορυΙβΓΐ

εορρίΐ; οί δοίρίοοί, φΐβοιίο άΑ βιιοι βχ Ηίδρβοίβ Ιι-3]εοεΓ3(,

ρΓοηιίδίΙ, δε Γογ8 εί 1>ε11ί δοοίυηι, δί ΟΛΓίΙι^ίηοηι ίηναιΙοΓβΙ.

1(1 ιιηί δεοδβΓε Ροοοί , οοο ίβοβτί , (]08η(ιιηι πιοηιοοίϊ ίο δχ·
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μαίους πόλεμον Σύφακα προσλαβεϊν, Ιξέδοσαν αύτώ

τήν παρθένον, άγνοούντων χαί ίντων εν Ίβηρία.'Ασ-

δρούβου τε χαι Μασσανάσσου. Έφ' οΤς δ Μασσανάσ

σης, ύπεραλγών, συνετίθετο χα\ δδε εν Ιβηρία τω

Σχιπίωνι, λανθάνων, ώς ωετο> Άσδρούβαν. Ό δ'

αίσθόμενος, βαρέως α: ν έφερεν υπέρ τοϋ μειραχίου χαΐ

της θυγατρος, ύβρισμένοιν άμφοΐν ήγεΐτο δ' όμως, τη

πατρίδι συμφέρειν, έχ ποδών Μασσανάσσην ποιήσα-

σθαι. ΚαΙ Ιπανιόντι ες Λιβύην έξ Ιβηρίας, Ιτά θα-

νάτω τοϋ πατρδς, συνέπεμπε προπομποί»; Ιππέας, οΤς

εϊρητο, άφανώς Ιπιβουλεύειν αύτώ, χαί χτείνειν δπη

δύναιντο Μασσανάσσην.

XI. Ό δ' αίσθόμενος, έξέφυγέ τε, χαΐ τήν πατρωαν .

αρχήν έχρατύνετο, Ιππέας άθροίζων οΐς ήμέρας τεχα\

νυκτός ^ν Ιργον, άχοντίοις πολλοίς ερωμένους έπελαύ-

νειν αεί χαΐ άναχιυρεΐν, και αύθις έπελαύνειν. ΚαΙ

όλως εστίν αΰτοΐς ή μάχη, φυγή χαι δίωξις. "Ισασι

δε χαΐ λιμδν φέρειν οί Νομάδες οΐδε, χαι πόα χρήσθαι

πολλάκις αντί σίτου- χα\ το πάμπαν ύδροποτοϋσιν.

"Ο τε ίππος αύτοΐς κριθής μέν ούδ' δλως γεύεται , ποη-

φαγών άε(· πίνει δέ δια πολλού. Τοιούτους δ Μασ-

σανάσσης ες δισμυρίους συναγαγών, έξήγεν έπι θήρας

ή λεηλασίας έτερων εθνών ίπερ ωετο και £ργα χα\

γυμνάσια είναι. Καρχηδόνιοι δέ χαΐ Σύφας, νομίζον-

τες, επ\ σφας είναι τήν παρασκευήν τοϋ μειρακίου

(ου γαρ ήγνόουν & έλελυπηκεσαν αυτόν), έκριναν προ-

τέρω τώδε πολεμεϊν, εστε καθέλωσι, χαΐ τότε 'Ρωμαίοις

άπαντδν.

XII. Σύφαξ μέν ουν χαΐ Καρχηδόνιοι πλείους ή"σαν

παρα πολύ* μετα δέ άμαξων χαι παρασχευής βαρείας

χα\ τρυφής έστρατεΰοντο. Μασσανάσσης δέ πόνων τε

πδσιν έξήρχε, χαί ίππικδν μόνον είχε, και ύποζύγιον

ούδέν, ούδέ άγοράν. "Οθεν δαδίως ύπέφευγέ τε καΐ

επιχειρεί, χαΐ ές τα δχυρα άνεπηδα. Πολλάκις τε,

καταλαμβανόμενος, διεσκίδνη το στράτευμα, δπη δυ-

νηθεϊεν άποφεύγειν κατα μέρη. Και συν δλίγοις αύτδς

ίιπεκρύπτετό ποι, μέχρι συνέλθοιεν αύτώ νυκτός ή μεθ'

ήμέραν ές τδ συγκείμενον. Τρίτος δέ ποτε εν σπη-

λαίω κρυπτόμενος έ^αθε, των πολεμίων περι τδ σπη-

λαιον στρατοπεδευόντων. Οΰδ' εστίν δτε έστάθμευεν

ίν στρατοπέδω, άλλα και μάλιστ' έστρατηγει λανθάνειν

&ποι ποτέ είη. "Οθεν ουκ εΤχον αύτώ συνεχώς προε-

πιχειρεΐν οί πολέμιοι, άλλ' ήμύνοντο έπιόντα. Αγορά

δ' ην αύτώ καθ' έχάστην ήμέραν, 8 τι περ\ Ισπέραν

χαταλάβοι χωρίον, ή κώμην, ή πόλιν, ληϊζομένω τε

πάντα χαί διαρπάζοντι, καΐ μεριζομένω τοις συνοϋσιν.

"Οθεν αύτώ πολλοί τών Νομάδων έπεφοίτων, μισθούς

μέν ού διδόντι τεταγμένους, τας δ' ωφελείας πολύ πλείο

νας Ινοντες.

XIII. ΚαΙ Μασσανάσσης μέν Καρχηδονίοις ούτιος

έπολέμει. Ό δέ Σκιπίων, έπεί οί πάντα εύτρεπή γε-

γένητο έν Σικελία, εθυε ΔιΊ και Ποσειδώνι, καΐ ές

Λιβυην άνήγετο έπ\ νεών μακρών μέν δύο και πεντή

κοντα , φορτίδων δέ τετρακοσίυιν ■ κέλητές τε και λέμβοι

ρηαεβ 8(1 ί<1 οβίΐααι βΙ εβββΐ Αιίαταηι , Ιηβοϋβ ΑδάΊιιΐΗΐβ Μα-

ΒΪηΪΗβφΐβ, α,αί Ιατη ίη Ηίβρβηί* βτ&ηι, δνρΐιαεί νίΓ§ίηοπι

εΐοεαπιηΐ. <}υοό! ίβ£6τηιηβ Γβτβηβ Η&βΐηϊ&ββ , Γοκίαβ βΙ ίρββ

εηπι δείρίοηε ίη Ηΐβραιιία ίηϋΐ, ηοη βεηΐίεηΐε (οί ρυ(3ΐ>3ΐ)

Α&(ΐΓυΙ>ΐ1ε. Ουϊ , τε ου&ηίΐα , ηιοΐββίβ ςυΜβοα Ιϋΐίΐ ϋΐΗΐβπ»

■άοΙβΜβηϋ Μ Β1Ϊ8Β ίο]αΓΪ8ΐη : Ιχπιβη 6 Γβραοϋεΐ Ρα>ηοηιπι

ΓοΓβ ραΐαοΐΐ, βϊ Μ^ίϋίββαιη β ιηβάίο Ιοϋβτβΐ. ΕΙ ΓβτβΓίβη-

Ιβηι , ροβΐ ραΐτίβ οΙ>ΐ(αηι , βζ ΗΙβρβηίβ ίη ΚΙηανα , άβάυεβη-

άαη άο&Λ βςαΚϋκιβ, &άάί(ο παηά&ίο, αϊ οίαηι βαη ρβτ

ϊηβίιϋ&β, ηιιοηΜάοοηηηιιβ ροβββ&Ι ορρηιηβΓβηΙ.

XI. ΜαβίηϊβΜ, άοΐυηι βαΐΜάοηΙαβ , βτ&βϋ, ιβ§ηυπιςυβ

ρ&Ιβτηαιη 8ΪΙ>ϊ οοαηπΜτΗ; οοΐΐβοΐα βςαϋλία, ιβιαβίο (Ιίβ

ηοείυςυβ τβϋΐβη ]ίΐΕυΙαΙίοηίΙ)ΐΐ8, ίοεαΓΜηάο ΓβουΓΜηάοςικ.

Ναοί οηιηΐηο ίΐΐίβ ηοη βΐί* ρο(αιαηάί ηϋο β»( , ςυ&ιη ηυηε

πίνετε , ηυηε ρει$εςιιϊ. δαυηΐ αυΐεηι β( ίίηιρπι Γβιτβ Κα·

αιίάχ ; ει ηβτΐήβ ββρβ ΓηιπιεηΙί νίεε , ρτο ρο(υ ββαιρετ (οία

&<]α&, αΐυηΐυτ. Εςυί βΟΓϋπι Ιιοπίειιηι ηε §υ$ΐ3ηΙ ςυϊϋβπι ,

ηεΓ03 δεπιρεΓ νε&εεηΐεβ , εΐ γογο 1>ί1>8η(ε8. Εχ Ιιοε §εηεΓβ

Μ&$ΐηϊ$83 εοΐΐεειίβ Γεηηε χχ ηΐίΐΐίουβ , εϋυεε1>3ΐ εο$ «<1 νβ-

ηβΐίοηββ, ΐα( 8(1 ρΓίεάαβ α1)ί§βικ1ΐ5 ε ε^Ιεπβ @εη1ί1>υ$, εαοΐεηι

ορβτβ εΐ Γββ μκΓΐ ροββε , εΐ εορί&β 8088 βχβτεβπ , εχίβΐίιηαηβ.

03Γΐ1ΐ3{;ίηίεη8ε8 νεπ> εΐ δνρΐιβχ, ΓβΙί, εοη!τ8 βε Γ&εΙυιη

Ιιυηο ϊάοίεβεβηΐίβ βρρβηΐυιη (βπιη( εηίπι δίΐίί οίΤεη&β

εοηβεϋ), (ΙεειενεΓυηΙ, ρποΓεβ ίΐΐιιη] ίηναάειε βε άεΐίεΐΐϊτβ,

β( ίίβ (Ιεωυηι Ηοιηαηίβ οεευΓΓ8Γ8.

ΧΠ. Αε ηαηιβΓΟ ςυϊάεηι Ιοηβε βαρεήοΓεβ εΓβηΙ δνρΐιαχ

εΐ ΟβιΙηβΒίηΐεηβεβ ; δεύ ρηεςΓαναΙί ρίαιίδίπδ ίηιρείϋηιεηΐίβ-

ςαε ζά (Ιεΐίείαβ υβςυε βεεαηι ΐΓ&1ιε1>3η(. ΟοπΙγή Μββίηίβ&ι

1αΙ)οπ$ βχβιηρίυπι βηΐ Βαίβ οηαηίηηβ , ηίΐιίΐ ΙιαΙ>οη5 ρΓβ;Ιετ

εςιιίΐαΐυηι , ηοη ]ιιαιεηΐ8 , ηοη εοπιιηββίαβ. Οαο εχρεΊΗϊοΓ

βΙ ΓυςίεΙ>3( ηοδίεηι, ε( 3(]οηεΙ)αΙυΓ; ΓαΓδαιηςυε ίη Ιοεα

ιηαηίία 80 τεείρίεοβί. Αε δκρε, είΓεππίΥεηΙυδ, ώνίάεοαΐ

εορίββ, υΐ ΙυπιΐΛΐίηι, ςοϊ ροβδεηΐ, ε(ΐυ§εΓεη( : ίρβε ίηΐβπηι

ευηι ρϊυείβ 1&1ίΐ808ΐ , (Ιοηεε δυοβ , βιιΐ ηοείιι 3υΙ ροδΙβΓΟ όίβ

εχ εοηάίείο άΛ δε εοηΠιιεηΙεδ, ΓβαρβΓεΙ. ΕΙ βεεί(1ί1 αϋα,υ&ηιΐο,

υΐ εηπι άυο1>ιΐ8 ηοη βιηρϋυδ εοπιίΐίουδ ίη δρείυηε» ΙδΙεΓβΙ,

είκυηι ςυβηΊ ΙιοδΙεδ εβδίΓα ΙιαοεηβηΙ. Νεηιιε Τ8γο ιιηηυΐΐη

8(8ΐίν8 ε8δΐΓ3 1ΐ80ϋί(; 86(1 3Γ8 Μ38Ϊηίδ833 ρΓχείρηβ ΓϋίΙ, εη-

ΓβΓε, ηε ηοβίίβ δεΪΓεΙ, υοί ΙοεοΓαηι ΙβΙειεΙ. ^ι10 ΓαεΙυηι

βδΐ, ιιΐ 1ιο»Ιβ8 ηοη ροδβεηΐ ευηι 3§§τε(1ί , 86(1 Ι&ηΙυιη ίιτυεη·

Ιβω βτοεΓβηΙ. ΟοιιιιηοαΙιιιη βηΐεηι ςυοίίάίε βχ ρΓΟχίηιο

φΐοφίε Ιοεο, ςαεηι 8ϋ1) νεβρβΓβηι ηβεΐϋδ εδδβΐ, δίνε νίεο,

δίνε ορρίιΐο, εοηιρ3Γ3ΐ>8( ; άίιίρίεηδ ευηείβ, (1ίνίάεη8(}υβ

βοείίδ. <3υ3ΐιιοΙ)Γβπι ηιυΙΙί 3(1 ευηι Νιιηαί(]33 εοηΠυεοβηΙ,

ηοη οο δΐίρεικίίβ, φηβ ηυΐΐβ ετ&ηΐ οηϋηβΗι, δεά οο Ιαεη,

ιιοεΓίοΓίβ δΐίρεηϋίίβ.

ΧΙΠ. Αϋ ίιυηε ηιοάυηι Μ&δίηίδδβ Ροπποβ ίηίεδίβηΐε , δεί-

ρίο, Γεϋυδ ίηΙεΓίηι οηιηί!>ιΐ8 8ρρ3τ8ΐί3 ίη δίοίΐία, δβοΓβ ΓεείΙ

Λνί ΝερΙυηοςαε : εΐ ίη Αίϊίεβιη ρροίοείοδ βδ(, ηβνίουδ Ιοη-

£ίδ άαβοαβ βυρηι ααίιιςυ&ΒίηΙβ, οηβητϋβ ιλ, βεΐυατϋδ Ιεηι



ϋΕ ΒΕΒυδ ΡυΝΙΟδ, II — 15. 105

πολλοί συνείποντο αύτζί. Κα\ στρατών η'γε , πεζούς

(χΐν Ιξακισχιλίους έπι μυρίοις, Ιππέας δέ χίλιους καϊ

ίςαχοσίους. Έπηγετο δέ χαι βέλη και 6πλα και μη-

νανηματα ποιχίλα, κα\ άγοραν πολλών καϊ Σκιπίοιν

μέν ώοε διέπλει. Καρχηδόνιοι δέ και Σύφαξ , πυνθα-

νόμενοι, έγνωσαν έν τω παρόντι υποκρίνασθαί τε Μασ-

σανάσση χαι ές φιλίαν ΰπαγαγέσθαι, μέχρι ότου

Σκιπίωνος έπιχρατησαιεν. Ο δ' ούκ ήγνόει μέν έξα-

πατώμενος· άντενεδρεύων δέ, χαΐ μηνύων πάντα τω

Σχιπίυινι , η^χε προς τον 'Ασδρούβαν, ώς συνηλλαγμένος ,

μετα των ιδίων Ιππέων. Και έστρατοπέδευον ού μα

κράν άπ' αλλήλων Άσδρούβας τε χαΐ Σύφαξ καϊ Μασ

σανάσσης , περί Ίτύχην πόλιν ■ ές ήν δ Σκιπίοιν κατα-

νθειςυπ' άνεμων, και αύτδς έστρατοπέδευσε περί αυτήν.

Ού πολυ δ' άπεΐχεν δ Άσδρούβας αύτοϋ, στρατιαν εχοιν

ές δισμυρίους πεζοΰς, καϊ Ιππέας έπτακισχιλίους , κα\

Ελέφαντας έκατδν ίτζί τεσσαράκοντα.

XIV. Σύφαξ μέν ουν, είτε δείσας, είτε άπιστος ές

έχατέρους γιγνόμενος παρα μέρος, έσκηψατό τι λυπεΐν

τί]ν άρ/ήν αύτοϋ τους δμόρους βαρβάρους, και άνεζεύ-

γνυεν ες τα οικεία. Σχιπιων δέ κατ' δλίγους επεμπεν

έπι/ειρεΐν τω Άσδρούβα· χαί τίνες αύτω καϊ των πό

λεων προσεχώρουν. Νυκτός δέ λαθών δ Μασσανάσσης

ή\εν έπι τδ στρατόπεδον τοϋ Σκιπίωνος· καϊ δεξιωσά-

μενος αύτδν, έδίδασκε, της έπιουσης ες τι χωρΓον άπδ

τριάκοντα σταδίων Ίτύκης, ενθα πύργος έστιν, Αγαθο

κλέους έργον τοϋ Συρακουσών τυράννου, μή πλείους

πεντακισ"/ιλίων ένεδρεϋσαι. Αμα δ' ήμέρατον 'Ασδρού

βαν έπειθε, τον ΐππαρχον "Αννωνα πέμψαι, τό τε

πλήθος των έχθρων έπισχεψόμενον, καϊ ?ς Ίτύκην έσδρα-

μουμενον, μη τι πλησιαζόντων πολεμίων νεωτερίσειαν.

Και αύτδς 6πισν_νεΐτο, εί κελεύοιτο, ίψεσθαι. Άννων

μέν δή /ιλίους ηγεν έπιλέκτους ίππέας Καρχηδονίους,

καϊ Λιβύων τι πλήθος· Μασσανάσσης δέ Νομάδας τους

ίαυτοΰ. Ώς δ' έπ\ τον πύργον άφίκοντο, και δ Άννων

έςίππευσεν ές την Ίτύκην σΰν δλίγοις, μέρος τι της

ένέδρας έςεφαίνετο- και δ Μασσανάσσης έχέλευε τον

τεταγμένον έπ\ τοΤς Ιππεϋσι των Καρχηδονίων έπιδρα-

μέϊν αύτοϊς, ώς ουσιν δλίγοις. Και αύτδς έχ βραδέως

ίίπετο, ώς έπιβοηθησων. Έν μέσω δέ των Λιβύων

γενομένων, ή* τε πλείων ένέδρα κατεφαίνετο , και συνη-

χόντισαν αύτους εκατέρωθεν οΐ τε 'Ρωμαΐοι χα\ δ

Μασσανάσσης· πλην τετρακοσίοιν , οΐ έληφθησαν αι

χμάλωτοι. Μασσανάσσης δ' έπεΐ τοϋτο έξετετέλεστο,

άπ-ηντα τω "Αννοινι κατά σπουδήν, ώς φίλος, έπανιόντί'

χαι συλλαβών αύτδν, άπηγεν ές τδ τοϋ Σχιπίωνος στρα-

τόττεδον, καϊ άντέδωκεν Άσδρούβα της μητρός της

έαι/τοΰ.

XV. Σκιπίοιν δέ καϊ Μασσανάσσης τήν χιόραν

έττόρθουν, κα\ 'Ρ<ι>μαίων έζέλυον ίσοι δεθέντες εσκαπτον

έν τοις άγροΐς, έξ Ιβηρίας, % Σικελίας, ί| άπ' αύτης

της Ιταλίας πεμφθέντες ΰπδ Άννίβου. Πολιορκοϋσι

ό' αύτοΐς πόλιν μεγάλην, ή δνομα ην Λόχα , καϊ πολλά

δείνα πάσχουσιν, οί μέν Λοχαΐοι προστιθεμένων των

Ιιίβα,υε πιαίΐίβ βιώββηαβηΙ&Ηΐβ. Οορίββ βυΐεηι άυοεοαΐ χτι

η. ρβάΗαηα, βσυίΐεβ ιπχ:. Τείοηιηκηιβ ιηΐ£ΐκιπι ν ίπι βΐ

οηιοίβ βεηβΓΪβ 3ΓΠ13 πιβεΐιίηβδςυε , πιυΙΙυπιηιιε Γι ιίΓηρπΙί ,

3(]τε1ιβ1)3ΐ. Ου^δ άβ 3(1νοηΙυ υ()ί 03τ(1ΐ3§ίαίεη$β8 βΐ δτ-

ρΐιαχ 3υάίνεΓβ ; 8ΐ3(αειιιη1 , 3ά ρΓΧβεη; ρβΓ 3ΐηίείΙί3β «ίηια-

Ιαΐίοηβπι διό· Μ35ΪηΪ883Πΐ εοηεϊ1ί3τε, άοηβΰ δείρίοηεηι νϊ-

Μ886η(. Ιά εοηβίΐίυπι ηοα ΙαΙυΙΙ Μ38ίηΪ883πι : 8βά , υΐ (ΙοΙιιγο

αοΐο Γερβη(1οΓ6( , δείρίοηειη άβ κΙ>α8 οηιηϊοαβ οαϋοηα (&■

είειΐ8, 3(1 ΑβαΊτώβΙβίΒ νβΐυΐ Γβεοικί1Ϊ3(υ8 νεηί( ευπι βυΐβ

εςαίΐίουβ. ΕΙ εβ8(Γ3 αιο<1ίεΪ8 ίιιΙεΓΥ3ΐ1ί8 Λ8ΐΐΓυΙ>3ΐ ε( 5γρ1ΐ3χ

εί Μ&8ίηί883 ΙυοανβΓυιιΙ, 1ΐ3ϋ(1 ρΓοεα] βο ϋΐίεβ υΓίιβ; ίη εα-

}α8 νίείηί3 εί ίρββ δείρίο, τβιιΐϊβ Ιη εβπι ραΓίειη άείβΐυβ,

038(γ& ρο8αεΓ3(. ΕΙ & δείρϊοηε ηυΜεαι ριοχίιηε 3ΐ)βΓ3ΐ

λβάταΐΜΐ, εαηι χχ ρβάΗαηι, βςυίίαιη νιι πιίΙΙίουβ, εΐβ-

ρΐηηΰι οχι.

XIV. 8)"ρΗ3χ 3υ(επι , βϊτε πιεία , είτε 3ηείρί(ί 6Γ§3 υ(Γ38-

ςυε ρβΓίεβ ρεΓΓκ)ϊ3, 6ηχίΙ, τε^ηαπι βυυιιι ίηΓεδΙβπ α βηίΐί-

ιηΐ8 03Γΐ)3Γίδ , βΐηιιε ί(3 ιίοιιιιιιιι ΓβάίίΙ. δείρίο ρίυεοπιιη

νεϋΐ3ΐίοηίΙ)ϋ8 ΙεπΙβΓε εεερίΐ Αβόηιοβίεπι ; ε( ορρίΟα εΐίβιη

(]ΐιχ·<1.ιηι ίηΐεπιη ίη άεοΊΐίοηεηι 3οοερίΙ. Μ38ίοΪ883 τεΓο

είβηι ηοείη ίη ε38ΐΓ3 δείρίοηίβ νεηίΐ : εί ροβΐ ηιαΐιι&πι ββΐπ·

ΐ3(ίοηεηι 3άπιοηυίΙ ευπι , υΐ ββηυεοΐί άϊε , Ιηββϊίιηο 3)> υΐίε»

8ΐ3(1ίο, ρΓορε (ιιγππι, ευί 3 εοιιιΙίΙΟΓε Λ^3ΐΙιοε1ε, 8)τ3ουδ3-

ηοΓυιη (^πιηηο, ηοπιβη β>&1, ηυίηςιιβ ιηϋϋα, ηοη αιτιρίίυβ,

εο11οε3ΓεΙ ίη ίηβϊ<ϋϊβ. Ρτίαιβ άβια Ιαοε ρετβυαβΗ ΑβάταΙι&Ιί ,

υΐ Αηηοιιεπι ρΓ3}ΓεοΙυπι εηιιίΐιιπι ηιίΙΙβτεΙ, βρεευΙβΙυΓυαι

ΙιοδΙίυπι εορΪ38, εί ίη υΐίοβιη ρεΐΎ38υηιπι , ηε, >ιο$(ε ρΓΟ-

ρίηςαο, ηονίδ τείιιιβ ορρκίαηΐ δΐιιιίειειιΐ : ροΐϋεϊΐυδ, βεεα-

Ιυπιηα βε, βί ποε ΙΙΙΐ ρίβεεβί. ΕΙ Αηηο ρΓοβείβείΙαΓ ευπι

1εεΙΪ88ίπιΪ8 πιϊΙΙε ΡοβηοΓυπι εηιπ1ί5ιΐ8, εί Αίτοπιπι πιαοα :

Μ3δίηΪ883 ευπι βυίδ ΝυπιϊιΙίβ. υΐ νεΓΟ 3(1 Ιυιτίηι τεπίοπι

881, ροδίίΐυβηι Αηηο ]3πι νεΓδίιβ υΐίοβηι ευιη ρ3ΐιεϊδ ρΓονε-

εΐιΐδ 8Γ31, εχ ίηδϊάΊίβ ρ3Γ8 ηαβίάΆία βε οβίεηάίΐ. 11>ί Μ3βί-

ηΐ883 ηιοηυίΐ ευπι ευί ΟβΓίΙιβ^ίηΐβηβίϋ εηηίΐαΐυδ ευΓ3 εοηι-

ηιϊδββ ΓυεΓβΙ , υΐ ηοβίεβ , ρ3υεοδ ηηπιεΓο , ίην3(1εΓ8ΐ : ίρβεο-υβ

ΙίΓενί ϊηΙεΓνβΙΙο βυοδεευΐυβ 6δΙ, τείυΐ ορεηι Ιβΐυπίδ. Τυω

βυΙ>ί(ο ρΙϋΓεβ βχ ίηδίαπδ οοογΙϊ, &ε ]3πι Αίίί, ϊηΙεΓ οΌοβ

ΙιοδΙεβ ηιβιΐϋ , Ιβπι Κοηιαηοηιηι ηυαπι Μβδίηίβδχ Ιεΐϊβ εοηίίχϊ

βυηΐ; βχεερίϊβ οεεε, α,υί νινί ίη ΙιοδΙίαηι νεηεπιηΐ ρο(βδ(3-

ΙβΜ. Οιιο Γ3θΙο Μ3δϊηί8*3 ρΓορεΓβ Απηοηί , (3ΐΐ(]υ3Πΐ &πιί-

ευβ, ΓενβτΙεηΙί οεευηίΐ, εοηιρΓεΙιεηδυπισυε δείρίοηίβ ίη

838(Γ3 3(1(1υχί1; 3ε άΐϊα ευπι πΐ3(Γε 8ΐιβ, ςυχ &ραά Αβάτυ-

ο&ΐεπι 8Γ31, ρβι ηιηΐβνίΐ.

XV. Ιηιΐβ δείρίο ευπι Μ&βίηίββλ, Γεβίοηεηι ρορυΐιΐί , Κο-

■ηαηοβ, ςυοίςυοΐ ηβχί (βπβιη ΓοοϋβοβηΙ, βοίτεπιηΐ; ςυί εχ

Ηίβρβηϊα δϊαϋβνε, η! ·η Αηηίίιβίε βχ ίρββ Ιΐβΐία, ΓηβηηΙ

ηιίββί. 43Πΐ(]υε υΓΟεπι ηΐ3§η3πι , ειιί Ι,οείιβ ηοπιεη βΓ3( ,

0ρρυβη303η( : 3(1 ςιιαηι ςυυπι πιυΐΐυπι ιηοΐί εββεηΐ ρετρβββί ,

βιπηοΐίδ ίατα 3ΐ1 ακΒηΙϊ βε&ΐίβ , ΙοοΙιεηδββ ρεΓ εβάυεεαίοτβηι



ΙΟβ ΑΡΡΙΑΝΙ ΟΒΕΚ VIII,

κλιμάκων έπεχηρυχεύοντο, Ικλείψειν την πόλιν δπό"-

σπονδοι. ΚαΙ δ Σκιπίιον άνεκάλει τ9) σάλπιγγι την

στρατιάν · ή δ' ούχ ύπηκουεν, υπο δργης ων έπεπο'νθε-

σαν, άλλ' Ιπιβάντες τοις τείχεσι , καϊ γύναια χαι παιδία

χατέσφαττον. Ό δέ τους μέν έτι οντάς Αοναίων άφη-

χεν άπαΟεΐς, την 8έ στρατιαν την λείαν άφείλετο· χα\

τους λοχαγούς ίσοι συνεςημαρτον, έκληρωσεν έν τφ

μέσω , χα ι τρεις τους λαχόντας έχολασε Οανάτοι. Και

τάδε πράςας, αύτος έλεηλάτει· Άσδρούβας δ' αΰτους

Ινη'δρευε, Μάγωνα μέν τον ίππαρχον έπιπέμψας έχ

μετώπου, αύτος δΐ ίπισθεν έπιών. Οί δ', έ"ν μέσω

γενο'μενοι, τί)έ*ργον έμερι'σαντο, χαϊ έςεχατερους αυτών

έχάτερος επιστραφείς, πενταχισχιλίους των Λίβυων

άπεχτειναν, χαϊ νιλίους χαι δκταχοσίους έλαβον αίχμα-

λιότους· τους δέ λοιπούς ες τας πέτρας χατηραξαν.

XVI. Καϊ δ Σκιπίων εύθυς ίπ\ τοΐσδε προσέβαλεν

Ίτυχη, χατα γην χαϊ κατα θάλασσαν, δύο μέν πεντη-

ρεσιν έζευγμε'ναις πύργον Ιπιθείς· δθεν τριπηχη (ϊέλη

χαι λίθους μεγάλους Ις τους πολεμίους ήφίει· χα\ πολλά

μέν έλύπει, πολλά δ' άντέπασχε, θραυομένων των

νεών. Χώματα δ' έπαίριον με'γιστα, χαϊ χριοΐς το τεί

χος, δτε προσπελάσειε , τύπτων, δρεπάνοις τε περισπών

βσαι βύρσαι περι αύτο χα\ άλλα σκεπαστι^ρια ?|ν. Οί

δέ τα μέν γιόματα υπετάφρευον, χαι τα δρε'πανα βρο'-

χοις παρηγον, χαι τους χριοΰς της δρμης έξέλυον, Ιπι-

βάλλοντες έπιχαρσίας δοκούς· ^ς δέ τας μη^ανας έξε-

πηδων μετα πυρός, δτε πνεϋμα φυλάςειαν £ς αύτας

έπίφορον. "Οθεν δ Σχιπίιον, άπογνους ούτως αίρησειν

την πόΤ,ιν, Ις πολιορχιαν αύτης καθίστατο.

XVII. Σύφαξ δέ των γιγνομένων πυνθανόμενος ,

ί[κε μετα του στρατού , καϊ ου μακράν έστάθμευεν άπο

Άσδρούβου. Έτι δ' υποκρινόμενος είναι φίλος εχατε'-

ροις, και τρίβειν τον πόλεμον έγνωκώς, μέχρι νηές τε

ϊτεραι ναυπηγούμεναι προς των Καρχηδονίων έπιγέ-

νοιντο , χαϊ μισΟοφο'ροι τινές Κ ελτών καϊ Λιγύων έπέλ-

θοιεν, Ιπε^είρει διαιταν διαλύσεις. Κα'ι εδιχαίου,

μητε 'Ρωμαίους Λιβύης, μητε Καρχηδονίους Ιταλίας

^πιβαίνειν επί πολέμιο- έχειν δέ 'Ρώμαίους Σιχελίαν

χαι Σαρδώ , χαϊ ε" τινας άλλας νήσους έχουσι, χαϊ

Ίβηρίαν. 'ΙΙν δέ τις άπειθη, τοΤς πειθομένοις, έ*φη,

συμμα/ησειν. "Αμα δέ ταϋτ' επρασσε, χαι Μασσα-

νάσσην έπείρα μεταΟέσθαι πρός αύτον, την τε Μασσυ-

λίων άρ"/ήν αύτώ βεβαιώσειν ύπισχνούμενος, και τών

θυγατέρων, τριών ούσών, δωσειν ες γάμον ήν αν έθέλη.

"Κφερε δ' δ ταϋτα λέγων χρυσίον, ΐνα, εϊ μή πείσειε,

δώη τών Οεραπευτηρων αύτοΰ τώ χτείνειν Μανσανάσ-

σην Ειπισχνουμένω. Ό μέν δή, μή πείθων, έ*δωχέ

τινι το νρυσίον έπ\ τώ φόνω. Ό δέ λαβών έδειξε τώ

Μασσανάσση, χαϊ τον δο'ντα ήλεγξε.

XVIII. Σύφαξ δ' ου προσδοχών έτι λησειν, φανερώς

τοις Καρχηδονίοις συνεμά^ει· πόλιν τε Ιν μεσογείω

θολοΰντα, "Ρωμαίων παρασχευήν χαι σΤτον πολύν

Ι/ουσαν, έχ προδοσίας εϊλε, χαϊ τους ιρρουροϋντας αύτ);ν

εχτεινεν, οϋχ έΟελησαντας άπελθεϊν ΰποσπόνδους· συμ-

ρβΐίΰηιηΐ, υ( 8ί1>1 &άβ «ΙβΙ» ΙίοβΓβΙ βχ ογ1)6 ά&χάβκ. £(

δοίρίο ςηϊάεηι ΓβοβρΙυϊ ^3η^^ι1$8^^; αϊ πιί1β8 ΪΓϊΙυβ οί) 63

(]ιι;γ ίο ορρυξηαΐϊοηβ ρβΓρβββοβ ίϋθΓΗΐ, βί^ηο πιΟΓβπι οοη

ΒβιβΗ; 9β(1, 8υρβΓ8(Ϊ9 αια'ηίυϋδ, ευηοΐοβ, ηιιΙΙο «ρχιΐί ,τία-

Ιϊβνβ άϊίκπαιίηβ, οοηίΓυοΜβτΗ. ΙπιρβΓβΙοΓ βυρβΓβΙϋβδ β»

Ιοοίιρηδίυυί (ΙίηιίδίΙ ΐηοοίΗπιββ, ηιίΐΐΐίϋυβ ρΓ.τιΙαιη 8ΐ)5ίιιΙίΙ :

εοηΐυποηβδ , ςυϊ ίη ουίρί ΓυβΓηηΙ , ρι-ο οοηΓίοηι· $ογ(ϊπ )ιι$$ί{ ,

ε( (Γβ8 , ηιιίϋϋδ 80Γ8 που ΓβτΚ , βΠββΚ βυρρίίείο. <3υο ΓβοΙο

ςιιυιη πΐΓβϋδ &ά ρτιοάωη 3§εη(ί3πι οαηι Μ3$!ηί883 ρ^Γβ8$υ8

688βΙ δοίρίο , Α8(ΐΓυΙ).'ιΙ 608 11)81(1118 ( ίΓ( ΙΙΙΙ)νβΙ)ΪΓβ0θη3ΐϋ5 681 ,

ίηιιτιίδδο 3 ΙτοηΙβ Μ3@οηβ, ρΓβΒΓβΐΙο «ηιιίΐιιιη, ίρββ (βΓ§3

ίην»δΐΐΓυ8. ΙΙΙί ίη ηιβ(1ίο (ΙορΓβΙΐίΠδϊ άϊνϊββΓβ ρΓ»?1ίιιιη; οί

Ηϊηο δοίρίο, ίΐΐίηο Μ38ίηί383, ίη άυρίίοβηι Ιΐ08(ειη οοηνοΓδϊ,

ΑΓγοπιπι ςιιίηιιιιβ πιίΐΐίβ άβίβνβηιηΐ, πιίΙΙο βΐ οοΐίιιςεηίοδ

06[)βΓυηΙ, ιχΊίηυο! ρβΓ 3ΐ)Γυρ(3 β^οπιπί ρΓχα'ρϊΙββ.

XVI. Ρθ8ΐ Ιιηό ηοχ δοίρίο ΙίΊτ» π)3ΐίςιη! ΙΊίοβιΐ) ορρυβη3·

τί(. ΕΙ ηΐ3π ςυΜβηι , άα3ΐ>08 ίηΙβΓ ββ ϊυηοΐίδ ςυίηςυοΓβηιί-

1)08 ίηιροδίιίΐ Ιογππ) , αηάΐ 1εΐ3 ΙποιιΙ)ί(3ΐία η)3^ηο8ςυε Ιβρί-

(168 ί» ηοδίεη) ηιίΙΚ'υαΙ ; η)υ1ΐ3 ςυίιίεπι ίηΓεΓεηβ (]3Π)Π3, βεά

οεο πιίηοΓ» 3οοίρίβη8, αΊιπ> η3νββ ρυΐ83ΐα; ςυ3883ηΐ0Γ. Ιη

οοηΐίοεηΐί, βχβίΓΟοΙίβ β^εΓίουδ, &πεΙίουδ 3ΐ)η)οΙίδ, πκεηία

ρεΓΟϋδδίΙ; ΓηΙοίόοδ <1βΐΓ3ΐ)6ΐΐδ οογιβ οοΙεΓβςυε ρΓ0ΐε§ιηΐη3

ίθΙί1)08 31'ίβΙίδ 0ρ|Κ)δίΐ3. 0θΠΐΓ3 ΙίΟδΙίδ 8υ1)ηΐε1>3( 3§β6Γ6δ,

Γβΐιεδ )η]εοΙίδ Ιβςυείδ βτβΓΐβοβΙ; κτίείοαι νϊηι, (Γαη8τεΓδ38

ίη]ί<ίβη(1ο ΙΓ3068 , ίηΠ·ίη§ε1)3ΐ. ΕΓΟίηρεοβηΙ βϋηηι ίη η)3-

ο1ιίη38 , ουη) Γαοι5ιΐ8 , ο,ιιοΐίεδ νεηίοηι ίη 838 νεΓδυπι βηί-

Πΐαΐ1ν8Γΐ6Γ6ηΙ. Ρ113Γ6 δοίρίο «ΙεδροΓβηδ, 0Γίχ>ηι 03ρί Π)3θΙΐίηί8

εϊ ορβηοιΐ8 ροβββ , οοβίόϋοηε ββπι οίηςειβ ΙιυΙίΙυίΙ.

XVII. δνρΙι»χ, ηίβ Γβ1>α8 οοςηίΰβ, πιηαι 3άνεηί( οοπι

εχεΓοίΙυ : εϊ ηοη Ιοηββ 3ϋ Α&0Γυ1)3ΐε 0351γ3 ροδηίί. δβά

ε(ί3ΐη Ιοηι , υΐιίιΐδφιβ ροραΐϊ απιίοππι ββ εδββ, 8ίηιυΐ3η9,

1)εΙ1υη)(|ΐιε ΙτβΙιεΓβ ουρίεηβ, αΌηεο 3ΐί&3 ηβνεβ, ςιιαΐ 3 03Γ-

ΙΙια^ίηίοιΐ5ί1>ιΐδ Β^ίΓιΟΑίαηΙαΓ, εϊ 03ΐ1ί Βΐφιβ ίψαΓεβ Γηβιχβ-

η&τϋ, αύτεηίβββηΐ, ρβοβη) ίηΐβτίιη εοηοϊηνβ Ιοηίανίι.

^£<|οίδ8Ϊη)38 30(£Π) οοηιΐίΐίοηεδ 1)38 εβδβ, οειίδεί»!; οί Πβ-

ηιηηί 30 ΑΓπολ , ΟϋτΙη&^ϊηίβηδεβ «1) Ι(3ΐΪ3 οεΙΙιιηι 30δ(ίηβΓ6ΐ>1 :

δίοίΐίβηι βοΐεηι εϊ δαπϋηίΒΠ) , 3ΐί3δςυε ίηδυΐ38, ςιΐ39 οοου-

ρ38δβηΙ Κοπΐ3ηί, ειιιιι Ηίδρ3ηί3, ρορυΐυδ Κοηΐ3ηιΐ3 τεϋηβ-

Γ6(. υΐβΓ ρορίΐΐυβ 838 ΟΟΠ(1ίΙίθηθ8 38ρ8ΓΠ3ΐυ8 Γιιβι ίΙ , 3<]νβΓ-

803 ευσι 3τηΐ3 βε οοηδοοίβίοηιηι , ρΓοΓεβδοβ βδΐ , ουιιι 3|Ι6γο.

δίηιιιΐ 3ΐιΙ('ΐιι, (Ιοιιι Ιιχο 3^ε1)3ΐ, Μ38ίηίδδ3ηι Λά 86 ΙεηΙ&ΙκιΙ

ρεΙΙίοβτβ, Μ3δδν1ίοπηη Γβ^ηοπ) βί δε οοηΠπηαΙιιπιηι ροΐΐϊ·

οεηδ , ε( ε ΙηΙ)υ8 Γι1ίαΙ)ϋδ άβΐηηιηι ηορίυπ) α,ο»π)οιιιη<|οβ-ίρδβ

(Ιείε^ϊδδβΐ. Οιιί τογο Ιικο Γβ^ίδ ηοπιίηε οίΤεΓεΙωΙ Μββίιιίίίδε,

Βοταπι δίιηηΐ 3ΐ(υ1εΓ3ΐ ; (]ΐιο, δί ηίΐιϋ 3 Μ3δϊηίδδ3 ίπιρεΐΓ358β( ,

ΐ3ΓςΚίοηε βΐίςιιεπι ε ηιίηϊδίπβ &ά οο,'ΐίβηι ε]ϋδ οοΓπιηιρίτεΙ.

Αίςοε ίΐ3 ενβηίΐ, αϊ ίηΙεΓηοηοίοδ , τε ίιιΓεο(3 άΊδοβδδυηΐδ ,

οοίιΐβπ) βιίΓοηι (13Γ61 βοείβπδ ρ3(Γ3ηύί ηιβΓΟβιΙεηι. ΕΙ βεοβ-

ρίίςυίιίεηι ίΐΐε; βειΐ Μ38ίηίδ8Χ Γβιη ώο'ίοανίΐ, ε( βαιη ςαί

άβάβηΐ, οο3Γ§υίι.

XVIII. ΙηΟβ δγρ1ΐ3χ , άεδρεΓαηδ δβ ροδίΗαο Γ3ΐ1βΓ6 ροβδΡ ,

ραΐηηι 0ΛΓΐ1)3§ίηίβιΐδββ 3^υνίΙ : οΓϋειηςυε πιε^ίΐβιταηεΐηι

Τηοΐοηΐβπι , ίη ηο3 Βοπ)3ηοΓοη> 3ρρ3Γ3ΐοδ εϊ Π)3§η3 τϊδ

Γι-υιηεηΙί ίηεΓ3(, εχ ρΓοάίϋοηε οερί) , εϊ ρΓ«!δί(1ί3πο8 υιΐ>ϊ$,

(]ΐιί3 Γιάεηι άε Ιίϋειο ιΐίδοβδδα 3οείρεΓε ηο1οεΓ3ηΙ, ίηΙβτΓεοίΙ :
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μαχίαν τε άλλην πολλήν Νομάδων μετεπέμπετο. Κα\

οί μισθοφόροι παρήσαν αύτοΐς ήδη , χαΐ νήες εύτρεπώς

εΊχον ώστε έγνωστο πολεμεϊν, Σύφακα μέν δρμοΊμενον

Ιπί τους πολιορχοϋντας Ίτυκην, Άσδροΰβαν δ' έπι τδ

Σχιπίωνος στρατόπείον. Τοις δέ νους Ιδει ταϊς ναυσιν

έπιπλεΐν χαι γίγνεσθαι ταϋτα της έπιούσης ήμέρας

άπαντα δμοϋ, ίνα μή διαρχέσειαν αύτοϊς οί 'Ρωμαΐοι

δια τήν δλιγο'τητα.

XIX. *Ων, ήδη νυχτδς ούσης, δ Μασσανάσσης παρά

τίνων Νομάδων πυθόμενος, μετέδωκε τω Σκιπίωνι.

Ό δέ εδεισε, χαι ήπόρει, μή ές πολλά αύτίΤ) διαιρού

μενος δ στρατός ασθενέστερος Ις πάντα γίγνηται. Τους

ουν ήγεμόνας αύτίχα νυχτδς έπϊ τήν σχέψιν Ικάλει.

Και, άπορούντων απάντων, έπι πολΰ σύννους γενο'μενος,

εΤπε· Τόλμης χαι ταχυτητος ήμΐν, ω φίλοι, δεϊ, χαΐ

μάχης εξ άπογνώσεως. Φθάσωμεν έπελθόντες τοις

πολεμίοις. "Οσα δ' Ιν τωδε πλεονεκτήσομεν, μάθετε

ήδη. Έχείνους μέν έκπλήξει τδ άδόχητον της έφόδου,

χαι τδ παράδοξον του ί'ργου, των δλιγωτέρο»ν προεπι-

χειρούντων. ΉμεΤς δ' ούχ ές πολλά διηρημένη Γη

στρατιδ χρησόμεθα, άλλ' αθρόα· ούδ' έπάςομεν αυτήν

άπασι τοις έχθροΐς, άλλ' οΤς αν έπιλεξώμεθα πρώτοις.

Σταθμεύουσι δ' εφ' εαυτών έχαστοι· χαΐ έσμεν αύτοΐς

χατα μέρος ϊσόμαχοι , τόλμη δέ χα\ ευτυχία προύχομεν.

ΚαΙ ήν δ θεδς δω των πρώτων έπικρατησαι , των άλλων

χαταφρονήσομεν. Οίς δ' έπιχειρητέον έστί πρώτοις,

χαι τίς δ χαιρδς ή τρόπος εσται της επιχειρήσεως, ήν

άρεσχη, τα της γνώμης έρώ.

XX. Συνθεμένων δέ πάντων Ό μέν χαιρδς, ειπεν,

ιύθνις έπι/ειρεΐν άπδ τοϋδε τοϋ συλλόγου, νυκτός έτι

ονσης· δτε χαϊ τδ έργον έστ\ φοβερώτερον, χαι ανέτοιμα

τι έκείνοιν, χαι ουδείς των συμμάχων αύτοΐς δύναται

βοηθεϊν έν σκότω. Φθάσομέν τε ούτως αυτών τα βου

λεύματα μόνως, έγνοικότων ήμΐν της έπιούσης ήμέρας

επιθεσθαι. Τριών δ' αύτοΤς όντων στρατοπέδου, αί

μέν νηες εισι πόρ^ο), χαϊ ούχ εστί ναυσι νυχτδς έπιχει-

ρεΤν. Άσδρούβας δέ χαϊ Σύφαξ ού μακράν άπ' αλλή

λων. Και τούτοιν Άσδρούβας μέν έστι τδ τοϋ πολέμου

χιφάλαιον, Σύφαξ δέ ούχ αν νυκτός έπιτολμήσειε τφ

πόνω , βάρβαρος άνήρ και τρυφής γέμοιν καϊ δέους.

Φέρε ουν, ήμ:ΐς μέν έπι Άσδρούβαν μετα παντός ίωμεν

τοϋ στρατοϋ · Μασσανάσσην δέ τόνδε έπιτάςοιμεν έφε-

δρεύειν τω Σύφακι, ήν άρα καϊ παρα δόξαν έξίη τοϋ

στρατοπέδου. Πεζοί δε χωρώμεν έπΙ τον χάρακα τοϋ

Άσορούβου, καϊ περιστάντες έπιχειρώμεν έκ παντός

μέρους, συν έλπίδι τε χρήστη, καϊ τόλμη Ορασυτάτη·

τούτο>ν γαρ τα παρόντα δεΐται μάλιστα. Τους δ' Ιππέας

(ού γαρ εστίν αύτοΐς χρήσθαι νυκτός έτι ούσης) προ-

πέμψω, πορ'βωτέρω κυκλοΰσθαι τδ στρατόπεδον των

πολεμίων ίνα εί μέν βιασθείημεν, υποδέχοιντο ήμας,

κα\ ές φιλίους καταφεύγοιμεν · εί δ' έπικρατοίημεν,

έκφεύγοντας έχείνους διώχοιεν και διαχρωντο.

XXI. Ταΰτ' είπών, καϊ τους ήγεμόνας έκπέμψας

δπλίσαι τον στρατδν, αύτδς έΟύετο Τόλμη καϊ φόβω,

άεηία,ιιε ιηι^ηα (Ιβηυο Νηηαΐό&ιηιη ΒαχϊΙΙβ βοεΙνΚ. Ι3πιφιβ

βΐ ΟβιΙΙιββίηίεηδίηιΐδ πκχοααχϋ οαϊΐίΐββ βύνβοβΓΜΐ , βΙ ηβνββ

ϊηδίπιοΐίβ 3<1εΓ,ιηΙ. (ίιΐίΐΓβ }Λΐα πηξει-ε ΙχΊΙυηι άεει-ενεηιηΐ :

ίΐ3 φΐίυεπι, ιιΐ δνρΙΐΒΧ ορρυ§η3ΐθΓ6δ υΐίεχ, Αβάηιοα] 03-

βίτβ δεΐρίοπίβ βρ^ΓβίΙιτεΙυΓ, άβηίίμιε (-13981 εΐβδδίδ ορροηει-ε-

ΙϋΓ, ιιΐυυε ροδίηάϊε ε]ιΐ8 άίεί 63 δΐπιυΙ οπιηία ίίβΓβηΙ. δίο

ΓιιΙιιπιπι, υΐ Κοπιβηί, ηυπίίΐϋ 1οη§β ϊηιραΓεβ, ηαϋο ναούο

βά οπιηία 8ιιΠΊοογο ροίδίηΐ.

XIX. Εβ ΙιοδΙίιιπι οοηβϋίβ, ηοοίυ (Ιεηιυπι β Νυπικίίδ ςυί-

1)ϋ8(ΐ3ΐη οοβηίΐ3 , Μ38Ϊ11Ϊ883 δϋίρίοοί 3ρ€ΓϋίΙ. Αο π8?8Ϊ( ηοη-

ηϋιίΐ δείρίο, Ιίπιρπβ, ηβ ίηίοΐ ηβ^οϋ3 άΐ8ΐΓ30ΐυδ βχΟΓί ίΙυβ

3(1 οπιηϊβ ΓβίΙαβΓεΙυΓ ίηπΓΟίϊΟΓ. Ι^ϊΙιιγ Ϊρδ3 (1ε ικκίε νοΰ3(Ϊ3

ία εοηδίΐίιιπι 1ε£3(ϊδ ιπουιιϊδςυβ, άυΐΗίαηϋηιΐδ ρβτϊΙεΓ οπιηϊ-

1>υ8, ευηι άία ηιεάίΐαίιιιικίυδ ϊρβε Βοιρϊο δβίίδβεΐ, Ιιζβε 1»η-

(Ιεπι νεΓίΙβ ΓεοΐΙ : « Αικίβαα ηοΐιίδ , 3ΐιιίά , βο εβίεηΐβίεοριΐδ

β8(, ε( ρυςη» εχ άββρβΓβΙίοηε. ΑβίΙε ρηοΓβδ ίητβϋβηηΐδ

ΙιοδΙεηι! Ουία ίηάε Ιιιοπ εχδρεοίβηάιιπι δίΐ , άϊβεΗε. ΙΙΙοβ

ΙεΓΓεΙιίΙ ηβο ορίηιΐδ ηοδΙεΓ 3(1ϊεη1ιΐ8, εί ίρ83 ηονίΐβδ ιβί,

φΐοά , ΐ3ΐιΙο ρβυείοΓεδ ηαυηι δίηιΐδ , ιιΚγο βο8 Ά^ηϋ &αάκ&-

ναυβ. Νοδ ϊ8γο ηοη ϊη <1ίνεΓδ3 αίδίΓβεΙίδ, δεά οοηίοΓίϊδ,

οΙεπιιΐΓ εχεΓΟΪΙιΐδ νΪΓί5ϋδ; ηεο ευπι υηίνεΓδίδ ηοδίίϋιΐδ οοη-

8Γ8(1ίεηΐϋΓ, δβά ευπι Ιιίδ ηιιοδ ρπιηοβ 3§8Γεαί τοίαεηαιιιβ.

δεοΓδίπι εηϊπι ε&βΙτΑ Ιια1κ>ιιΙ : ςαοδ δϊ ρβΓ ρβΓίεδ 3(1ΰΓίαπιυΓ,

νίΓΙΟυδ ρ3Γ6δ ΡΠΠ1119. Γοΐίοίΐθΐθ 3υ1βΠ1 εί ΥΪΓΐυΙε ρΓ8Ε8ΐ3-

ηιυβ. Ουοά βϊ άευβ ηοΐιίδ άβ ρπηιίδ (ΙεΛεΓίΙ νίοΐοηβηι , οοη-

Ιεηιηεηιυδ εϋεΙεΓΟδ. ΟβϊΙεπιιτι , φΐί ρπιηί δίηΐ ίηνβίεικίί ?

ςυονβ πιοαο , ια( ΙεηιροΓβΡ δί ΙίΙιεΙ, ρβυείδ Μ63Π1 αεείρίΐο

8εη(εοΙί3ΐιι. ο

XX. Οαιηϊϋυδ δε \ά τείΐε, ρΓοΗΐεηϋοαδ : π Τεηιρϋδ, ϊη-

ςιιίΐ, Γεϊ β^βικία; ηιιηο 3(1εδ(, δίβϋηι άίηηβδο ηοε ρπεΙΟΓίο;

όυπι όοχ εβί, ρεΓ ψΐΆχα ε( ριι^ηη πΐ8]θΓεηι ρανοΓειη ίηευΐίεΐ

ηοδίίΐιυδ, εί ίηιρ3Γ3ΐίοΓ88 εοδ ίηνεηίεηιυδ , ηε(]υε ηυίδςυβπι

δοεϊοΓίιιη ίρδίδ δΐιεειΐΓΓ6Γε ροίει ϊΐ ίη ΙεηεΙίΓΪδ. Αε υη3 Ιΐ30

Γ3(ίοηε ρΓχνεηίβπαυδ εοπιιΐ) οοηδίϋβ, ςυυηι ίηδίεΐ ετίδΐίηβ

Ιαχ,φία ϊΙΗηοβ 3^Γεαί εοηβΙίΙυβΓαηΙ. Οαααι 3ϋ(βιη Ιτίβ

8Ϊη1 ΙιοδΙίυπι εβδίΓβ, ηαυίίοβ (]υίάειη Ιοη^β βϋδαηι, ηβςιιβ

ηοείε 3β§Γε(1ϊ ηπνεδ ΙίεεΙ. ΑδάΓυ1>3ΐ νβΓο εί 8)'ρ1ΐ3Χ ηοη

Ιοη^ε ίηΐβτ Μ αίδίβηΐ. Εχ ηΐβ Α&άτηΪΜΛ ηραΐ ηεΐΐί 68( :

8γρ1ΐ3χ ηοείη ηίΐιίΐ 3ϋϋ(;1)ίΙ , ΙιαιΊκιπίδ νίτ, ηιοΐΐίδ 3ε Ιϋτιϊάυδ.

Αςε ϊ&Ιατ, ηοβ ίητβαβηιυδ Αϋϋπιΐωίριιι ΙοΙίιΐδ εχειχίΐυδ τίη-

Ιιιΐδ : Μ3δϊηΪ883Π)ΐ|ΐιε ηυηε Ιοεεηιυδ ίη ίηδί(1ϋδ, δί ΓοΓίβ

δ)ρ1ΐ3Χ ρπΊεΓ ορίηίοηειη εβδίπδ δε ιηονεπί. Ρειίίΐεδ βιι-

Ιεηα ρεΓβηηιιΐδ 3(1 Αβάταο&ΐίβ νβΗιιιη ; ίη ίΐΐυα δίηιυΐ οπιηί

εχ ρ»Γΐε ίπιρείιιιη Γαεί&ηιυβ , 1χ(3 ευπι βρε , ε( ρεΓίίηβεϊ 3ΐι-

άβοία : Ιιίδ ευίιιι ηυηε ιιιαχίιιιβ οριιβ ε8(. ΕηαίΙεβ βοΐεηι,

ςυοηιπι ρεΓ ηοείβπι ηοηϋυιιι υδυδ εδ(, ρΓκηιί1ΐ3ηι , εχ Ιοη-

βίοΓΐ ρβαίο ίηΙεΓνβΙΙο οίηείυΓΟδ Ιιοίΐίιιιιι 03δΐΓ1 ; φΗ) , δί &ά

εεαεηάυπι εο§3Π)υΓ , δίηΐ ηοπίδ ΓεεβρΙβειιΙο , εί 3πιίεε ρι-οΐβ-

83ΐ)1 : φιοά δί νίεεππιυδ, ΓυςίεπΙεδ ρεΓβεςυβηΙιΐΓ ε( εοηΠ-

οίίΐηΐ. »

XXI. Ηίδ (ίίεΐίδ, (Ιίπιίδδίδφΐε ρπρΓεεϋβ 3(1 βΓΠΐηηιΙυηι

εχΟΓοίΙϋηι , δείρίο 83εΓ3 ΓεοϊΙ Αικίαεία! Ρβνοπφΐβ ρΓεοβΙυδ ,
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μηδέν ώς έν νυκτί, πανικόν οΐ γενέσθαι, άλλα τί>ν στρα-

τόν αυτοί θρασύτατον μάλιστα όφθηναι. Τρίτης δέ

ήδη φυλακής ήρεμα τη σάλπιγγι Ειπεση'μαινε, και μετα

σιγής βαθύτατης στρατός τοσούτος έβάδιζεν, έως οί μέν

ίππεΐς περιέστησαν έν κύκλω τους πολεμίους, οί πεζοί

δ' έπί την τάφρον αύτών άφίκοντο. Βοη δέ τότε παμ-

μιγεϊ και σάλπιγξιν άθρόαις κα\ βυκανήμασιν ες κατά-

πληξιν χρώμενοι, τους μέν φύλακας έξέωσαν εκ των

φυλακτηρίων, τήν δέ τάφρον έχουν, καί τα σταυρώματα

διέσπων. Οί δ' εύτολμότατοι, προδραμόντες , ένέπρη-

σάν τινας σκηνάς. Και οί Λίβυες μετ' Εκπλήξεως

άνεπηδων τε εξ ύπνου , καί τα όπλα μετελάμβανον, και

ές τας τάζεις ατάκτως έφε'ροντο , καΐ των παραγγελλο-

μενοιν δια τον θόρυβον ου κατηκουον, ούδ' αύτοΰ του

στρατηγού το ακριβές των γιγνομένων εϊδότος. Ανα

πηδώντας ουν αύτους οί 'Ρωμαϊοι καΐ δπλιζομένους ετι

και ταρασσομένους κατελάμβανον, καί σκηνας πλέονας

ένεπίμπρασαν, και τους Ιν ποσιν άνηρουν. Τοις δ' ην

ή1 τε βοή τών έχθρων, καΐ ή οψις , καί τα εργα , φοβε-

ρώτατα, ως εν νυκτί, και άγνωσία τοϋ γιγνομένου

κακοϋ. Ήγούμενοί τε είλήφθαι τι) στρατόπεδον, και

τι) πϋρ τών έμπεπρησμένων σκηνών δεδιο'τες, έξέπιπτον

έκόντες έξ αύτών, και Ις το πεδίον ώς άσφαλε'στερον

έωθοϋντο. "Οθεν κατα μέρος, έπη τύχοιεν, άκοσμος

διεδίορασκον, και ές τους 'Ρωμαίων Ιππέας, οΐ κύκλω

περιεστηκεσαν, εμπίπτοντες άπε'Ονησκον.

XXII. Σύφαξ δέ νυκτός μέν έτι, της βοης αίσθόμε-

νος, καί τδπΰρδρών, οΰκ έπεξήλθεν, άλλα τών ίππέων

τινας έπικουρεϊν επεμψεν Άσδρούβα· οίς δ Μασσανάσ-

σης έπιπεσών άφνω, πολύν έργάζεται φόνον. "Αμα δ'

ήμερα μαθών δ Σύφαζ, Άσδρούβαν μέν ήδη φυγόντα,

της δέ στρατιάς αύτοΰ τους μέν άπολωλότας, τους δ'

ε'ιλημμένους υπδτων πολεμίων, τους δέ διερ^ιμμένους,

καί το στρατο'πεδον αύτη παρασκευή 'Ρωμαίους έχον-

τας· άνεζεύγνυε, φεύγοιν εις τα μεσόγεια μετα θορύ

βου, πάντα καταλιποιν οίόμενος, εύθύς άπδ της Καρ

χηδονίων διώξεως αύτω τον Σκιπίωνα έπανιόντα

έπιστήσεσθαι. "Οθεν καί τοϋδε τον χάρακα καί τήν έν

αύτω παρασκευήν είλε Μασσανάσσης.

XXIII. Καί 'Ρωμαϊοι, δια τόλμης μιας, έν δλίγω

μέρει νυκτός, δύο στρατοπέοιον και δύο στρατών πολύ

μειζόνιον εκράτησαν δμοϋ. ΆπέΟανον δέ 'Ροιμαίοιν

μέν άμφί τους έκατον άνδρας, τών δ' έχθρών δλίγω

δέοντες τρισμύριοι " κα\ αιχμάλωτοι έγένοντο δισχίλιοι

και τετρακόσιοι. Τών δε ίππέων έξακόσιοι έπανιόντι

τω Σκιπίωνι Ιαυτούς παρέδοσαν. ΚαΙ τών έλεφάντων

οί μέν άνηρηντο, οί δέ έτέτρωντο. Σκιπίων δέ όπλων

τε καί χρυσοϋ, καί άργυρου, και έλέφαντος πολλού,

καΐ ΐππων άλλων τε καί Νομαδικών κεκρατηκώς , καί

δια μι3ς τησδε νίκης, λαμπροτάτης δή γενομένης, ές

γόνυ τα Καρχηδονίων καταβαλών άπαντα, άριστεϊα τίρ

στρατώ διεδίδου, καί τών λαφύρων τα άξιολογώτατα

ές 'Ρώμην έπεμπε. Και τον στρατον έγύμναζε φιλο-

πόνως, προσδοκών, Άννίβαν τε αύτίκα άπϊ) της Ίτα-

ηβ ηιιΐβ , υΐ Ιη ηοείβ , Ρβηίοιίδ ΙβΓΓΟΓ βοεΙιΙβΓβΙ βιώ , «Λ Γογ·

Ιίδδίαιβ ορβπι ιιι ϊ] ίΐ 1 1 ιιι εχβϊδΙει-εΙ. Ε( ]βηι άε Ιηύί νίρΐώ,

8υ1)ΐηΐ86β 4ιι1)3 δίςηυηι ιΐβαΐΐ : δυηιιηοςιιε δίίεηΐίο Ι3η1ιΐδρη>

εειίευαΐ βχβιχίΐυβ; αοηεε εςυίΐεβ ηοδίβπι αΓΟίηιάβίΙί&ίΐοΐ,

ρεοΉεδςυε 3ά (Όδβαηι επιτόπιοι Λβϋηιίαΐίβ ρβιτβηίδΜίΙ.

Τιιηι βυβϋο εοηίυβηδ οπΊηίιιηι ΙοΙϋ'Ιυτ εΙαηιοΓ, 3ΛδΙτβρ?ηΙί,

ψιο 3υ£εΓεΙυΓ ΙβΓΓΟΓ, Ιιιίαππη δίπιηΐ οπιηίιπιι εοπιυηπιφίί

8οπϊΙυ : &ε ί&α εχευϋίβδ ΙιοδΙίυιη άεμείαηΐ 6ΐαΙίοηίΙ)υ8 , ίο3-

δβηι Γβρίβηΐ 3β§βΓβ , ναΙΙυπι εοηνεΐΐυηΐ : βΐ ϊϋΐΐβοϊίδίιηί , ρπ)-

ευΓΓβηΙεβ, ηοηουΐΐα ϊηεεη^υηΐ (εηίοπα. ΛΓγϊ αΐίοιιίΐϊ, ε

βοπιηο »ά αι πι» ρΓ08ίϋυη(, ίπ οηΐίηεβ βίοε ΟΓάίηβ οοιγοβΙ,

ηεε ιη,ιικίηία ρπ>ρΙεΓ Ιιπηιιΐίπηι εχαυάίυηΐ; ηε (Ιυεε φΐϊϋειη

ββΐίβ, ςϋίά Ε^αΙιΐΓ, εοηρβΗαπι ΗαΙεηΙε. Βογπαιιϊ ϊη&υΐκί-

ΙίεηΙεβ ε( αηη.ι απη ΐΓερίϋαΙϊοηε εβρίεηΐεβ ϊιτυυηΐ, ρΐυι ι

ίιύεΐ'ΐιαευΐα ίηοοηιίιιηΐ, Γ,οιίυηΐ ο!>νϊο8. ΙΙϋ ο\3ίαοη,

αβρεείυ, ίηιριΊιι ΙιοβΙίυπι, εο ιη;ιμίι (βιτεΐΐΐηΐιιτ, ςηο<1 ηοείβ

όΙερΓβΙιβηβί , ψικίιιαιη ε88β( ηιαίι , <\αοά 3εεϊ(1ί88βΙ , ηοη ία-

(εΙ1ϊ^εΙ>3ΐι(. ΙβίΙϋΓ εχρυςηβία εββίΓβ ΓβΙϊ , βΐ ΙϊιτιβηΙοδ ίη«η·

άίυιη, ΓβΙϊοΙίβ 8ροη(ε 038(γϊ8, ϊο εβηιρυιιι, ΙιηφΗΐη ΙιιΙίο·

τεπι, εοηΓβΓίίπι 8ε ρΓΟΓίρίυηΙ. I ηιΐο <1ϊ)Τιι§ίεη(«8 αϋί εΐίο,

ίη είτευπίΒίΑηΙεβ ε(]υϊ1&8 ίαείιίευαιιΐ , αϊ) είβςυε οεεί(1εί»ηΙαΓ.

XXII. δνρΐιαχ , νοΓο, αχχάϋο ηοείυπιο εΙβιηοΓε, τϋοφιε

ίηπ'ΐκϋο, ηοη βυεευΓπΊ; (βηΐυπι εςιιΚυπι ιηαηιιιη βιΛηιϊδϊΙ

Α«1ι ιιΐιαίί. Ιη ηυοδ Μ38ίηί883 ΓερεηΙβ ίπιρείυ ΓλιΙο, ηΜβωιη

ε8Β(1εηι ειΙΜΚ. ΡΓίπια Ιαεβ υΐιί δνρΙιβχ εοςηονίΐ, ].πιι Γα-

£Ϊ88ε Λ»(Ιηι1>αΙΐ'ΐη, ιηί1ί(ε8ςυβ ι·]ιΐ5 τβΐ εβεβοβ, τεί ειρίοί,

νεί άϋρβηοβ, ε&βίτα Λ8<1γιιο>ι1ϊ8 εηπι βρραΓβΙη ίη ροίεβίοΐεπ"

τβηί88β Κοηκιηυπιιιι; ϊρδε, Γβΐίεΐίβ οηιηίουβ ΓεΙ>υ$, ΙκρΑ*

ΓυβίΙ ίη ηκΝίίΐΐ'η-αηοα; τεήΐυδ ηε 8είρϊο τενεΓδηδ ;ι ρβΓ6«αι·

Ιίοηβ 0';ιι ΙΙϋίρηϊΐΊΐ^ίιιιη , ( οηΓοΙίηι ίη ίρβυηι ςυοςιιβ Λτπω

ν ('γΙιί (Ί. (,) ιιι ι ίαείιιηι εβί , υΐ εΐ δγρίιαοϊβ εα.ιΐΓ» πιπί ψ

ρ3Γ3ΐυ ρεΓ Μ38ίηί883ΐη εαρ(3 &ίη(.

XXIII. ΑΙςυβ ίΐβ Βοπιβηί , υηο βιιβα , 1>Γβτϊ ηοεϋ'8 βρβίίο,

£εηιίηί8 εακίη» ροΐίΐί, άυοβ Ιοη^ε 8οο Μ3]οιβδ εχβΓαΙιί

ρΓοΠίββνβΓϋΐιΙ. Ι)ε3κ1εΓ&(.ί βυηΐ βραύ νίεΙΟΓεβ οϊτοίΙβΓ ο«ο·

Ιϋπ» ηιί1ί1ε8 : εχ 1ΐ08(ίου8 τεΓΟ ρβυΐο πιϊηιιβ Ιι ί^ίηΐβ ηιϋΐί-

Ιιυδ : οαρίί ςη3άηη§βη1ί 8υρΓ3 άυο ηιί11Ϊ3 : εςιιίΐεβ εΐί^ω

βεχεβηϋ δείρίοηΐ, ροβΐ νίεΙοπ3πι ίη εο8ΐτ3 ΓβΟοαηΙϊ , 8β Ί5-

ι1ί(1(Ί ιιηΐ : ε1βρ1ΐ3η(0Γυιη ηΐϋ ε«8Ϊ , 3ΐϋ 83ΐιεΪ3ΐί δΐιηΐ. 8φο

3ΓΠ10ΠΙΠ) , 3ϋΓΐ , 3Γ£βηΙί , βϋοπβ ιιι.ι«ιι» νϊ , βςηίβςαβ ρβπιιιιΐ·

118, ευηι βΐϋβ, Ιαω Νυπιίιΐίείδ , ροΐίΐϋδ; ηηβ 1ΐ30 ίΐΐιιδ·"

νϊείοηβ άείεείϊδ 03ΓΐΙΐ3£ίηίεηδίυιΐ) τίπΙχΗ; (1οη3 ηιίΐίΐ'ί»13

οΊβίΓίοιιϋ, δεΙεε(3πισυε ρΓβεώηι ίη ΙΐΓΐιεηι πιϊβΐΐ. Τοη

νεΓΟ πιίΐίΐεδ β<1 ΐ8ΐχ>Γεπι δίΓβηυβ βχεΓεαίΙ; βχβρβεΐΜί Αιιιμ·
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λίας, χα\ Μάγωνα άπδ Αιγιιστίνων, έπελεύσεσθαι. ΚαΙ

Σχιπίων μένπερι ταϋτα 5]ν.

XXIV. Άσδρούβας δέ, δ στρατηγός δ Καρχηδονίων,

έν μεν τη νυκτομαχία , μεθ' ίππέων πεντακοσίων, τε-

τρωμένος, είς Άνδάν κατέφυγεν ένθα μισθοφόρους τε

τινας, έκ της μάχης έκπεσόντας, χαί Νομάδας συνέ

λεγε , και δούλους ές έλευθερίαν συνεκάλει. ΠυΟόμενος

δ' ότι Καρχηδόνιοι θάνατον αύτοϋ κατέγνωσαν, ώς κα

κώς έστρατηγηκότος, χαι "Αννωνα τον Βουμίλχαρος

εΐλοντο στρατηγεϊν, ίδιον αυτού τον στρατον έποίει, καΐ

κακούργους προσελάμβανε , χαΙ έληΐζετο έςτας τροφας,

χαι έγύμναζεν οδς εΐχεν, άμφί τρισχιλίους ίππέας, πε

ζούς δέ δχταχισχιλίους, ως εν μόνω τώ μάχεσΟαι τας

έλπίδας έχων. Ό μέν δή ταϋτα ποιών, 'Ροιμαίους

δμοΰ χαΙ Καρχηδονίους έπί πολυ έλάνθανε. Σχιπίων

δ' έπηγεν αύτη Καρχηδόνι τον στρατον ώπλισμένον,

και σοβαρώς ές μάχην προεκαλεϊτο, ούδενδς έςιόντος.

Άμίλχαρ δέ δ ναύαρχος ναυσιν έκατδν έσπευσμένος ές

-ον ναύσταθμον άνήγετο του Σκιπίωνος, έλπίσας, αύ-

τόν τε φθάσειν έπανιόντα, χα\ τας ούσας έχει 'Ρω-

μαίων είκοσι τριήρεις δαδίως ταϊς έκατδν αίρήσειν.

XXV. Κα\ δ Σκιπίιον, ϊδών αύτοϋ τον άπόπλουν,

ττρουπεμπέ τινα, τόν έΌπλουν τοϋ λιμένος έμφράξαι

στρογγύλοις πλοίοις έπ' άγχυρών έχ διαστήματος, Ινα

ό>ς δια πυλών αί τριήρεις έχθέοιεν δτε χαιρδς είη· χα\

τί πλοΤα τοις κεράσι συνδήσαί τε καί άρμόσαι προς

ίλληλα, ίνα αντί τείχους ή. Καταλαβών δέ τούτο τδ έρ

γον, ήπτετο του πόνου. ΚαΙ βαλλομένιον των Καρ-

^τηδονίιον άπό τε τών πλοίων καΐ άπδ της γης καΐ άπδ

τοϋ τείχους, αί νηες έθραύοντο, κα\ καμοϋσαι περί

έσπέραν άπέπλεον. Άπιούσαις δ' αύταϊς αί 'Ρωμαιων

έπέκειντο, έκθε'ουσαίτε δια τών διαστημάτων, κα\, ότε

βιάζοιντο, ύποχωροϋσαι. Μίαν δέ χα\ άνεδήσαντο

χενήν ανδρών, καί προς τον Σκιπίοινα άνήγαγον. Μετά

δέ τοϋτο έχείμαζον άμφω. ΚαΙ 'Ριυμαίοις μέν ^ν έκ

θαλάσσης άγορα δαψιλης· Ίτυκαϊοιδέ και Καρχηδόνιοι

λιμώττοντες έληστευον τοΰς έμπορους. Μέχρι 'Ρω-

μαίων νηες άλλαι, πεμφθεΐσαι τω Σκιπίωνι, έφιόρμουν

τοις πολεμίοις, και τας ληστρικας έκώλυον. Οί δ'

ϊααμνον ήδη σφοδρά τω λιμώ.

XXVI. Τοϋ δ' αύτοϋ χειμώνος, έγγυς δντος Σύ-

φακος, Μασσανάσσης ήτησεν έπί τη ιδία στρατιδ τδ

τρίτον της "Ρωμαϊκής παρα Σχιπίωνος · κα\ λαβών,

ήγουμενου τών 'Ρωμαίων Ααιλίου , τον Σύφαχα έδίω-

χεν. Ό δέ ΰπέφευγε, μέχρι καθορώμενος περί τινι

■ποταμώ συνετάσσετο ές μάχην. Οί μέν ουν Νομάδες

έκατέρωθεν, ώσπερ έθος αύτοΐς, πολλά και άθρόα

ηφίεσαν έπ' άλλήλοις· οί δέ 'Ρωμαΐοι, προβαλλό

μενοι τας ασπίδας, έπηεσαν. Σύφαξ δέ, ίδών Μασ-

σανάσσην, ϊετο έπ' αύτδν ΰπδ δργης· δ δ' άντεπη'λασε

γεγηθώς. Κα\ άγώνος πολλοϋ περί άμφω γενομένου,

τραπέντες οί τοϋ Σύφακος ές φυγην, τον ποταμδν έπέ-

ρων. "Ενθα τις αύτοϋ τον Σύφαχος ΐππον εβαλεν δ

δ' άπεσείσατο τδν δεσπότην. Και δ Μασσανάσσης

ΐΜΐβαι πιοχ αϊ) ΙΙαΙία, Μββοηεπι 8 ΊΛ^αήΆ,

Ιη 1ιΪ9 αηίιίειη νεΓ8303(υΓ δοίρϊο.

XXIV. ΑιΑπιΙμΙ, Λαχ 03Γΐ1ΐ3£ίηίεη8ίϋηΊ, εχ ηοείαπυ

εΜε, βαυοίϋδ, ευηι ςυίη§εηΙί8 βηυίϋίυβ, Αηάβπι Γυςβ ρβΓ-

νεηίΐ : υΐ)ί πΐ6Γεεη&ηο$ ηυοβιΐΐΐη β ρυςηα ρπ>Γιι^03 βΐ ΝυπιΙ-

(1»8 Γεεο1ΐ6£ΪΙ, ε( ββΓνοδ 3<1 ΙϊΙιβΓίβΙθίη ( οηνοοΛνίΙ. Οβίηιΐβ

ηΜ οοβηονίΐ, εβρίϋϊ ββ ά&οιηΒΐϋΐη α βυίβ είτϊϋυβ οΙ> ηιβίβ

3<1ηιίηί$(Γ2(3πι ηαϊΗΙί&πι , βυεοβΒβοΓβ άζΐο Αηηοηε , Βοιτιίΐ-

ωπ8 Γιΐίο, βχβΓΟίΙυηι 8Ϊ1>ΐ υβιίΓρανίΙ : &^υη^βη$()υβ οιηηβ

βοηαδ ΓηίΐΙεΙίοοΓυηι, ρΓίυ<1ηη(1ο δί1)ίδυί5ςυβ νίοίαπι ρΆΓαύ&ί;

βΐ ςυβί ΙΐΐΙ>ε1)αΙ οορίϊδ , εςυίΐυηι είιεϋεΓ Ιπ» πιϋϋ» , ρεάί-

Ιοιη οοΐο πιίΙΙί» , εχειείίβηάο άαΓα!>αΙ ; οπιηειη άεΐιίηε δρεπι

ίη 8οΐ3 ρυβηο τεροηβηβ. ΑΙςυβ ϋχε ε]υ$ δΙιιι1Ϊ3 ιΐίιι Ιάπϊ

Βοηιαηοβ, (|υ»πι Ρβηοβ, Ιαΐυεηιηΐ. ΙηΐΡΓίπ) δοίρϊο &Λ

ίρββπι ΟατΙΙιαςϊηβιη αηηΐΐίΐς άυχϊΐ εορίαβ, βυρεΓΐ» ρΓοτοεβηβ

Λά ρηΊίυΐΓι, ηεπιίηβ εοηΐΓΒ ρΓ0<1ευηΙε. ΑΙ ΑιηίΙοβΓ, ε1α88ΐ8

ρΓαΓεεΙοδ, εαηι εεηΐυπα ηβνίΐιυβ ρΐΌρβΓβ Λά ηαναΐία εβ8ΐΓ&

8είρίοηϊ8 εοηίεικίϊΐ : ηΐη», ρΗο·φ»ιιι ϊΠβ ΓβτβΗβτβΙιΐΓ, νί-

({ίηΐί Κοιτΐ3θ88 ΙΠΓοηιεδ ϋιί 8ε Γαάΐε εαιη 8ΐιΪ8 εεηΐυιη εχ·

ρυβηαΐυπιηι.

XXV. Απ»1ε3τεπι ιι1>ϊ δεΐρίο βοΐνετβ τίώ'ι, ρητηιίβίΐ,

ςυΐ 08 ροι ίιυ οϋβίΓυί ]ιι1χτεηΙ, οηεΓ3τίί3 ηβτϋΜΜ ρετ ίηΙβΓ-

νβΙΙβ ίη 3Ο0ΟΓΪ8 ιϋδροβίΐϊβ; υΐ ΙπΓεπιεδ ρεΓ ΠΙββ, Ιβπιαιιαηι

ρβΓροΓίββ, φΐϊηιΐο (βηιρηι ροβεεΓεΙ, ροδδεηΐ εχευιτεΓβ.

ΟοΙΙίςηΓΪ (ριοηοε αηΐεηηίδ ηβνεβ ϊηΙβΓ βε εΐ εοη]ιιη<>ί ίϋββίΐ,

υΐ νίεε πιιιΗ Γυη^ειεηΙαΓ. Μοχςυε δοίρϊο βιιρεΓνεηίεηβ,

3ά]ιινϋ ίηΐεηίοδ Ηυίεορεπ. ΕΙ Οβι-Ιΐκβίηίεηδεβ , ηπιιπι ε

ωτΛϋβ ροπΙΡΓ βΐ 3 (εΓΓβ πιυΓοςυε οιβεηίηίδ εΐ οιΪ8δί1ίΙ>υ8

ρεΙεΓεηΙϋΓ, ϊΓΠίοΐί» ηανίοαι , Γεβδί άίδεεββεπιηΙ εϊιΧ3 νε-

βρεΓΒηι. ΑοεαηΙεδ Ροεηοδ Κοπμιι» ηβνεδ ρει- ίηΐβτταΐΐα , άβ

ηαΐύα» άκΧαω εδί , εηιιηρεηΐεδ ίηΓββΙαπιηΙ ; εΐ ςιιοΐίεβ &ά

εείεηίυιη οο@εΙ)3ηΙυΓ, τείΓΟ βε ρεΓ εβάεηι Γεοίρίεθ3η( :

υηβηιςιιε ηοδϋυηι ηανειη, νεεΙοη(>υδ ςυίιϊειη τβευβηι,

β ριιρρε ΓβΙίβΛίΛΐιι 3(1 δείρίοηεηι ρρΓίΓϊχεπιηΙ. ΡοβΙ πα?ε

υΙΗηιηυε ηίεποίαπι εδί. ΕΙ Κοιηαηί* ςυιιίεπ) 3Γ(3(ίηι εοηι-

οιε8ΐαδ ιηβη βϋνεΙιεοαΙαΓ. υΐίεεηβεδ τεΓΟ εΐ ΟαιΛΗ»^·

ηίεηβεβ, Γαηιε 1»1)0Γ3ΐιΙεδ, ίη πεΓοβΙοΓεβ ρι·33<ΐ3ΐίοηί6α8

§Γ3δδα1)3ηΙιΐΓ ; (Ιοηεε βΐίχ Ηοηΐ3η83 η3νεβ 3(1 δείρίοηεηι

01188% ρεΓ βίβΐίοηεβ ΙιοδΙίουδ βυη( ορροδίίβε, &ά ρτχάΛΧο·

ΓΪ38 3τεεη(ΐ3δ ωνεβ. ^3ηΊςι1ε τεΙιεηιεηΙεΓ Ροεηϊ Γ3ΠΙ8 ρκ-

XXVI. Εβ(1επι Ιιϊεσιε, ςηαιη ίη ρτορίηηοο 8}·ρΙ)3χ εβββ! ,

Μ3δίηίδδ3 3(1 8ΐΐ33 εορϊ3δ ΙεΓίίβηι ρ3Γΐειη Κοιηβηί εχεη:ί(υ8

3<1]ιιη§ί ρείϋΐ : ςη3Πΐ ιιΐιί βεεερίΐ, βάΜυεΙβπι 3 Ι>α·1ίο, υη&

8νρΙΐ3εεπι ρεΓδεεηΙί βυηι. 111ε τεΓΟ Ιβηιάίυ 3υο(εΓΓοξίε1ΐ3[ ,

(Ιοηεε βά Πυνίυπι φιειτκίαηι εοηδρεείυδ 3^ ΗοδΙίοηβ, εχρϋ-

εβνίΐ βείεπι. Ταπί Νιιηίάα! υίππίφΐε, ηιοΓε βυο, ηιυΐΐηπι

ΙβΙοΓΗΐη ίη δε ίητίεεηι εοη]εεεηιη( : Κοηι&ηί τβτο δευΐίδ ρτο-

ΙεεΙί ίη ΙιοδΙεηι ίοβηΐ. δ)ρή3χ, νίδο Μ3δίηίδ83, ΪΓ3ΐυβ ίη

ειιιη ίηευπίΐ : εΐ Ι3?1υ8 ίΐΐε εοηείΐβνίΐ δε οΐιτίβηι. Ιοί είΓοβ

υΐηιπιφιε βεπ ρυ^η» εοηδεΓίβ , δγρίΐϊοϊβ εχεΓείΙιΐδ , ίη Γα£3πι

τεΓβυβ, Πυνίηηι (η]Ιοβτβ οοερίΐ. ΙηΙεηπι εςυυβ είηβ, ίεΐα

ηιΙηεΓλΙυδ, εχευβδίΐ άοηιίηιιπι : εΐ Μβδίηίδδβ, βοευπεηδ,
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έπιδραμών, εΐλεν αυτόν τ* Σύφακα, και τον έτερον

αύτοϋ των υιών· και τουσδε μεν εύθυς έπεμπε Σχι-

πίωνι. Άπέθανον δ' έν τη μάχη, Σύφακος μέν ές μύ

ριους άνδρας, 'Ρωμαίοιν δέ πέντε και έβδομήκοντα ,

Μασσανάσσου δέ τριακόσιοι. Καϊ αϊχμάλοιτοι Σύ-

φακος έγένοντο τετρακισχίλιοι. Τούτων ήσαν Μασ-

σύλιοι δισχίλιοι και πεντακόσιοι , των ές Σύφακα άπδ

Μασσανάσσου μεταστάντων καϊ αύτους δΜασσανάσσης

έπι τώδε ήτησε παρά Λαιλίου, καϊ λαβών κατέσφαξε.

XXVII. Μετά δέ τοϋτο Μασσυλίους και τήν χώραν

τήν Σύφακος έπηεσαν, τους μέν αύθις ές τήν αρχήν τήν

Μασσανάσσου καθιστάμενοι , τοΰς δέ προσποιούμενοι τε,

καϊ τους άπειΟοϋντας αύτών καταστρεφόμενοι. Άφί-

κοντο δ' αύτοΐς καϊ Ιχ Κίρτης πρέσβεις, τα βασίλεια

τοϋ Σύφακος παραδίδοντες. Ιδία δέ προς Μασσα-

νάσσην έτεροι παρά Σοφονίβας, της Σύφακος γυναικός,

τήν ανάγκην του γάμου διηγούμενοι. Σοφονίβαν μέν

ο3ν άσαενος εΤ/ε λαβών δ Μασσανάσσης· καϊ αυτήν,

Ιπανιών προς Σκιπίωνα αΰτδς, εν Κίρτη κατέλιπε ,

προορώμενος άρα το μέλλον. Σκιπι'ων δέ ήρετο Σύ

φακα, Τίς σε δαίμων έβλαψε, φίλον οντά μοι, καϊ επί

Αιβύην έλΟεΐν προτρε'ψαντα , ψεύσασθαι μέν θεούς ους

ώμοσας, ψεύσασθαι δέ μετάτών θεών 'Ριομαίους, και

μετά Καρχηδονίων αντί 'Ρωμαίων έλέσθαι πολεμεΐν,

τών έπι Καρχηδονίους ου προ πολλοϋ σοι βεβοηθηκότων;

Ό δ' είπε- Σοφονίβα, Άσδρούβα θυγάτηρ· ής εγώ

ήριον έπ' έμώ κακζ). Φιλόπατρις δ' έστίν ισχυρώς,

καϊ Ικανή άπαντά τινα πεΤσαι προς δ βούλεται. Αύτη

με κα\ έκ της υμετέρας φιλίας ές τήν Ιαυτης μετέθηκε

πατρίδα , καϊ Ις το'δε συμφοράς έκ τοσησδε εύδαϊμονίας

κατέβαλε. Σοι δέ παραινώ (χρή γάρ, ΰμέτερον γενό-

μενον, καϊ Σοφονίβας άπηλλαγμε'νον, νϋν γε είναι ΰμϊν

βέβαιον), φύλασσε Σοφονίβαν, μή Μασσανάσσην ές £

βούλεται μεταγάγη. Ου γάρ δή, μή τ6 γύναιο'ν ποτε

Ιληται τά 'Ροιμαίων, έλπίζειν άξιον ούτως εστίν ισχυ

ρώς Φΐλόπολις.

XXVIII. Ταϋθ' δ μέν ίλεγεν, είτ' άληθεύων, είτε

ζηλοτυπούμενος, και Μασσανάσσην Ις τά μέγιστα βλά-

πτων. Ό δέ Σκιπάον Σύφακαμέν, συνετόντε φαινό-

μενον, κα\ της χώρας έμπειρον, έπΙ τά κοινά έπήγετο,

καϊ γνώμης και συμβουλής μετεδίδου- οΤο'ν τι καϊ Κροί-

σω τώ Λυδώ Κϋρος Ιχρητο. Ααιλίου δ' άφικομένου,

καϊ, ταϋτά περιτης Σοφονίβας πυθέσθαι παρά πολλών,

λέγοντος, έκέλευσετδν Μασσανάσσην τήν Σύφακος γυ

ναίκα παραδοΰναι. Παραιτουμένου δ' εκείνου, καϊ τά

περί αύτης άνωθεν ώς έγένετο διηγουμένου· τραχύτερον

δ Σκιπίων έκέλευεν αύτδν, μηδέν άφαιρεΐσθαι βία τών

'Ρωμαϊκών λαφύρων, άλλ' εις το μέσον καταθέντα αί-

τεΐν, καϊ πείθειν, εΐ δύναιτο. 'Ωχετο οϊν δ Μασσα

νάσσης μετά τίνων 'Ρωμαίων, παραδώσων αϋτοΐς τήν

Σοφονίβαν. Κρύφα δέ αύτη, φέρων φάρμακον, πρώ

τος ένέτυχε- καϊ τά παρόντα προυθηκεν, ή πιεϊν, ή 'Ρω-

μαίοις δουλεύειν έκοϋσαν. Ουδέν τε ειπών έτι, Ιξή-

λασε τδν ϊππον. Ή δέ , τη τροφώ δείξασα τήν κύλικα,

ίρδυπι δνρηβεεπι , βΐ Πΐίοπιιπ ε]ηδ βΐίβηιπ) νίνοδ οβρίί ; φΐοδ

ιιι»χ 3ά δείρίοηεπι ωίδίΐ. Οβείίΐεπιηΐ ίη βΐ ρηςη3 β *ν·

ρΐιίΐαδ ρ3τΙβ 3(1 (Ιβεβπα ηιϊΙΙί.ι : εχ Κοπΐ3ηίδ 8ερΙιΐ3§ίη(&

φιϊηςυε : Μβδίηίδδβ ΐΓεεβηΙΟδ βηιίδίΐ. ΟβρΙίνοηιιη β δν-

ρηαείδ εχειτίΐυ ΓιιβΓε ιν η. Ιη ηίδ οπιιιΐ Μ3δδ}Ιϋ η βυρΓβ

(Ιυο ιιιΐΐϋ,ι,φΐΐ 3(1 δνρηαεεπι 3 Μ3δίηίδ83 ΙηηδίεηηΙ : ςιιοδ

3(1εο ίΙΙε εχρείϋΐ 3 ί,νΐϊο , εΐ 3(χερ(08 ίυ^υΐ3τί(.

ΧΧνΠ. ϋεϊη βΐ ΜίδβνΙίοΓϋΐη Γβ^ίοπεπί, εΐ 5;7>1ιαι·ί3

οΐιίεπιοί ΓΟβίιυπ) : βε ίΐΐοδ ηαίάεηι 3(1 Μβδίηίδδοο οϋΒεηιιίαηι

Γβ(1ϋΧ6ΠΐηΙ; 8>ρ1ιαοίδ βυΐεπι δυΐκίϊΐοβ, ρ3Γ(ίπι το1εηΙ«ί,

ρΒτΙίηι ?ί, ϊη άε(ϋ(ίοιιειη βεοερεΓυηΙ. νεηεπιηΐ 3<1 βοβ οΐ

3 ΟϊγΙη Ιβ83ΐί , άειίεηΐεδ δνραβεϊδ Γε@ί3ηι; 3ε ρπταϋπι βά

Μ3δίηί883ΐη 3ΐίί, οιϊδβί 3 δορίιοηίοβ, δνρΐιβείδ υχοΓε, εο3εΐ33

ηιιρ(Ϊ38 εχευδβΙυΓί. δορίιοηίΐιαιη ϊ^ιΙιιγ ΙίΟεηΙεΓ βεεερϊι

Μβ8ίηίδδ3, δίϋϊςαε εοη]υιιχί( : τετεΓίεηδφΐε αά δείρίοηεηι,

ΟιγΙ% τείίφΐϋ, ηίαιίπιιη ΓαΙυΓβ ρΓΟδρίείεηβ. δ^πβεεηι 3α-

Ιεπι Γο§3νίΙ δεϊρϊο : « Οϋΐβ 1ί1>ΐ η3ΐυ: ςεηίαδ ηιεοΐεπι βύε-

πιίΐ, α(, ςυί βηιίειίδ ηιε ίηνΐΐβδίί ίη ΑΓποαπι, ιΐεοβ ]ϋΓ3ΐοδ

ΓαΙΙεΓεδ, (ίίίοιικχαβ Κοιηαηίδ ά3(3ΐη? ιιίςιιο ΚοηααηοΓυηι

Ιοεο ρβιίεδ ββαιίιΐδ δϊδ 0Μΐ1ι»ρηΪ6η8ϊηηι , βάτετβηί αοοβ

ρ&αίο αηΐβ Ιεευπι ϋϋ ιπηι οοΜοείατβηηΙί » ΕΙ δνροίχ

ιββροηαϊΐ : » δορηοηϋ» , ΑβάπιΐΜϋβ βΰα; ευ]α3 ααοτε ίη

ηιοαπι ρεπιίείβηα εβρίαβ βοπι. ΥεηειηβηΙεΓ βαυη Οΐβ ρ*1ήιιη

(1ί1ί§ίΙ, εΐ ροΐεδί φΐεηινίδ ΟβοΙβΓβ 3(1 αηίάΐϊοεί. 111α ηιε εχ

βιηίεο τεδίΓο ΓεείΙ 3ΐηίευπι δυα3 ρ3ΐπίβ , εΐ ει ΙαηΙα ΓείίείΐΒίε

ίη 1ΐ3ηε ηιίδεΓΪ3ΐη εο^εεΚ. Τε τεΓΟ παοηεο (ροδΙςυΒίη εηίιη

νεδΙεΓ δυηι , οΐ βΐίεηυδ 3 δορίιοηώβ ; ηαηο δαίίβηι τοοίδ

Ιί(1υδ εδδε (Ιοόεο), εβτε β ιηυΙίεΓβ, ηε Μ3δίηίδ&3αη', φΐο-

ειιη»]ϋε ναΗ, ρεΙΙίείβΙ : ηοη εηίηι δροΓβικΙϋΐη ββΐ, α( ϊρβα

οηςαβηι Κοοηοαβ ρνίββ ΓονεβΙ, ΙβηΙβ ίηββΐ οί ρ&Ιτί» ο»Η·

Ι3δ. »

ΧΧνίΠ. Η8Μ δνρηαχ, δϊτε ςτιί3 νεΓ3, δίνε ρεΓ ζβίοίτ-

ρΪ3ΐη , άίχίΐ , υΐ Μβδίηίδδαηι ςη3Πΐ ^Γβτίδδίπιε ΙβΒαετεΙ. δεϊ

ρϊο βυΐεοα 8γρηΛοεω, ρΓϋάεηΙεηι ΙωοίΙυηι, εΐ Γεςίοηίδ ρε-

πΐηπι, εοηδίΐίίδ 3(11ιίοεΙ>3( ραΜεϊ», &υ(ϋε1)3ΐφΐε 5βη1βη(ΐ3ηι

ε]υδ, ςυβπ)3(1ηιο(1ϋηι οΜω Ονπΐδ ϋΓοβδί Γεβϊδ ί^οπιπι.

0ααηιςιιε3(1ν8ηίδ&ε11,8β1ίυδ,β3(ΐ8ηι βεάε δορηοηϋ)33 αιηΐΐϊδ

3ϋ(1ίδδ8, τεΓεΓεηδ, διίρίο 3 Μβδίηίδδβ, ΐΓ3«Ιί δίόί οχογριπ

δχρίιβείδ, ρείϋΐ. Ουο ΓεευδβηΙε, εΐ ςαδε βίΜ αυάηιιι εαιη

83 ίηΙεΓεεδδεΓαηΙ , ηιεηΐ0Γ3ηΙβ, δείρίο άαΗαβ ίιηρεπιτϊΐ,

ηβ ςηί(1 ρεΓ τίηι υδαΓρατεΙ ε ρΓΚ(ΐ3 Κοηΐ3ηί8 (1ε1)ίΐ3, 5«Λ

(Ιεροηεΐ'81 ίη πιεαίαπι, βε Ιυηι ροβοβτβΐ, εΐ οτιϊά Ικιμ εοΓαπι

το1αηΐ3ΐε ίηιρβΐΓ3Γε ροδδεί, βχρεητβΙϋΓ. ΡτοίεοΙιΐδ ε>1

ίρίατ εαηι ςηίοαδάδηι Κοπιβηίδ Μίδίηίδδ», 5ορ1ιοηί1)3Πΐ βϊδ

ΐΓ3άίΙιιηΐ3. δεά ρπιΐδ εΐ3ηι 83Μ βοΐαβ εοηνεηίΐ, τβηβηαπι

είβΠεΓεηδ, ορίϊοηεηκριβ, υίπιηι ΙιίοβΓε ηιαίΐβΐ, βη Κοη>3-

ηίδ ηΙίΓΟ δεη-ίΓε : εΐ Ιιοο , ηίί αηιρϋοδ , αίείο , εφίηπ» εοηα-

1»τίι. Ιΐΐβ ηυΐΓίεί οδίεηβο ροευΐο , ΟΓίνίι εβω , ηβ άβΠετβΐ
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κα\ δεηθεϊσα μηδέν δδύρασθαι καλώς άποθανοϋσαν,

ίπιε τοϋ φαρμάκου. Και αύτήν 6 Μασσανάσσης τοις

ήΊιουσι 'Ρωμαίων έπιδείξας, κα\ θάψας βασιλικώς,

υπέστρεφε προς Σκιπίωνα. Ό δέ, αύτδν έπαινέσας

τε, κα\ παρήγορήσας, δτιπονηρας γυναικός απηλλάγη,

έστεφανωσε της εφόδου της επί Σύφακα, και έδιορή-

σατο πολλοίς. ΆχΟέντος δ' ές 'Ριόμην τοϋ Σύφακος,

οί μέν ήξίουν περισώζειν άνορα, εν Ιβηρία φίλον καί

σύμμαχον αύτοϊς γενόμενον, οί δέ, κολάζειν, δτι τοΤς φί-

λοις έπολέμησεν. Ό δέ δπδ λύπης νόσων άπέθανεν.

XXIX. Άσδρούβας δέ, έπειδή καλώς τους συνόντας

έγύμνασεν, έπεμπε τινα προς "Αννωνα, τον στρατηγδν

των Καρχηδονίων, αξιών, αύτώ τον "Αννιονα κοινωνησαι

τήν στρατηγίαν καί ΰποδεικνύς, δτι πολλοί Σκιπΐωνι

σύνεισιν "Ιβηρες άκοντες, ους εάν τις χρυσίω καί υπο-

σχέσει διαφθείρη , το στρατόπεδον έμπρήσουσι το Σκι-

πίωνος. Εφη δέ , καί αύτδς , εΐ προμάθοι τον καιρόν,

ηςειν επί το έργον. Ταϋτα μέν Άσδροΰβας. Ό δέ

"Αννων ές μέν τον 'Ασδρούβαν έπανούργει· τοϋ δ' εγ

χειρήματος ουκ άπηλπισεν, άλλ' άνδρα πιστδν μετα

χρυσίου, καθάπερ αύτόμολον, Ις το Σκιπίωνος στρατό

πεδον κατέπεμψεν. *Ος πιθανός ων έντυχεϊν έκάστω ,

διέφθειρε πολλούς· ήμέραν τε συνθεμένος αύτοΐς, επα

νήλθε. Και την ήμέραν ο "Αννων τω Άσδρούβα μετέ

φερε. Σκιπίωνι δέ Ουομένω κίνδυνον τά ίερα έδήλου

εμπρησμού· και περιπέμψας ές άπαν το στρατόπεδον,

εί που τι λαΰρον εύρισκε πϋρ, κατέπαυε. Καί αύθις

επί πολλας ήμέρας έθύετο. Ώς δ'ούκ άνίει τα ίερα

τον έμπρησμόν υποδεικνύοντα, δ μέν έβαρυθύμει, καΐ

μεταστρατοπέδευσα ι διεγνώκει.

XXX. Ίππέως δέ 'Ρωμαίου θεράπων "Ιβηρ, ίιπο-

νοησας τι περί τών συνθεμένων, υπεκρίνατο συνειδεναι·

ΐως το παν έμαθε, και εμήνυσε τί|> δεσπότη. Ό δέ

αυτόν ες τον Σκιπίωνα ηγαγε, καί τδ πλήθος ήλέγχετο.

ΚαΙ πάντας δ Σκιπίιον έκτεινε , και έξέδ^ιψε προ τοϋ

στρατοπέδου. Αίσθησις δ' ην Αννωνι μέν δξεΤα , πλη

σίον όντι· καί ουκ ήλθεν επί το συγκείμενον. Άσδρού-

βας δέ , άγνοών, άφίκετο. Ώς δέ το πλήθος είδε τών

νεκρών, είκασε τδ συμβάν και άνεχώρει. ΚαΙ αύτδν

δ "Αννων ές τδ πλήθος διέβαλλεν, ώς άφίκοιτο Σκιπίωνι

διδους έαυτον, δ δέ οΰ λάβοι. 'Ασδρούβας μέν δή καί

έκ τοΰδε τοις Καρχηδονίοις ην μάλλον δια μίσους.

Ύπδ δέ τον αύτδν καιρόν, Άμίλχαρ μέν άφνω ταΐς

'Ρωμαίοιν ναυσ\ν έπιπλεύσας, μίαν έλαβε τριήρη, καί

φορτίδας £ξ· "Αννων δ', έπιθέμενος τοις πολιορκοϋσιν

Ίτύκην, άπεκρούσθη. Σκιπίοιν δέ, χρονίου της πο

λιορκίας ούσης, ταύτην μέν διέλυσεν, ουδέν άνύοιν τας

δέ μηχανας ές Ίππώνα πόλιν μετετίθει. Καί ούδενδς

ούδ' ένταϋθα προκύπτοντος αύτώ, κατακαύσας ώς

άχρηστα τα μηχανήματα, τήν χωράν έπέτρεχε, τους

μεν εις φιλίαν επαγόμενος, τους δέ ληϊζομενςς.

XXXI. Καρχηδόνιοι δ' έπί ταϊς καχοπραγίαις δυσ-

φοροϋντβς, αίροϋνται στρατηγδν αυτοκράτορα, 'Αν-

νίβαν. Τδν δέ ναύαρχον έπεμπον έπί νηών, έπισπέρ-

ΙιοηεβΙε ηιοπεηίοπι : πιοχςαε νεηεηαπ) Ιι,ίπμΙ. Ε]υβ οογ-

ρηβ Μα9ίηΪ883 ροδίςυαπι 3(1νβηίεηΙίΙ)υ3 Γ,ηπκιηκ 08ΐεηάΊ( ,

Γββαΐϊ Γυη«Γ6 εχίαίίΐ, 3(1 δείρίοηεαιςιιε Γενει-ΙίΙ. ριιί Ιαυ-

(ΙβΙυπι δοΐβΐυβ εβι, ηηοά ρΓβναπι απιίδίίδεί πΐϋΙίεΓεηι; εο-

ΓοηατϊΙςιιε οΐι Γείίεεηι εχρε(1ί1ίοηεπι εοηίΓΑ δνρΙιαεειη , εί

ρΙιΐΓΐηιίβ (Ιοηίί 1ιοηθΓ3ΥίΙ. 5γρΙΐ3ε« 3α(βπι βοιηβπι ρεπίυείο,

ηοηηυΐΐί μτ ν;ιικΙιιηι εεη&εΙ)3ΐι( Ιωπιίηεηι , <ί ϋϋεϋ ορεΓα

υδί ε$8εο( ίη ΗΪ8ρ3ΐ)ί3 : 3ΐίϊ , ριιοίεηύυιη , ηυο<1 εοη(Γ3 3ηιί-

πΐϋ 3ΐτπ3 8υηΐ8ί88ε(. ΙηΙεηαι ίΐΐε πιογΙμ εχ ιη(ΐ8ΐί1ί3 εοη-

ΙΓ3€(0 31)8Ι1Π)1|]8 ε8ΐ.

XXIX. ΑΙ Α»(ΐΓυ1)3ΐ , ιιΙ)ί 8υο3 εαΐίβ οχειτιιϋ , ιηίβΗ ςυειη-

ά3πα 3(1 Αηηοηεπι , (Ιυεεηι θ3ΓΐΙΐ3§ίοίβη8ίυιη , ροβίιιίαηβ , υ(

βε εο1Ιες3Πΐ 388ΐιπιεΓεΙ : βυϋπιοηεηβςυε , ιηαΗοβ βρυόΙ 8εϊ-

ρίοηειη εβ8ε ΗΪ8ρ3ηο8 3(1 παίΙΚίβιη α>3ε(08 , ρεΓ ςυοβ, 8ί 3υιο

ρο1Ιίείϋ8φΐ« εοΓΓυηιρεΓεηΙϋΓ, ρο88ΐη( ίηεεα(1ί ΗΙίαβ ε38(Γ3 :

ρτοηΙβΗφΙβ εΙΪΒΠΐ , 8ε ;«1 Ιεηιριιβ 3(1ΓθΓε, 8ί ρπι^ιϋιιΐιιηι

8ί1)ί ΓαεπΙ. Ηί8 αικϋΐϊβ , Αηηο ν3ΓΓ3ηιεηΙί8 3ςεΙ>3( εοη1ι&

Α8(ΐΓυ1>3ΐεπι : ηεε ι»ηι«·η 8ρεπι αίφτίΐ (1ε βυεεεββα εοηβίΐϋ,

8εά Ιιοιηίηοηι Γκίιιηι οίοι 8υΐΌ ίη 8είρϊοηΪ8 ε38ΐΓ3 ηιί.-ϋ,

βρβείε ΐΓ3ΐ)8Γιι@8β : ςυϊ 3ΓΐϊΓιείθ8β ίη εοΐίοςυίβ οηιηίυιη 8ε»β

ίη3Ϊηιΐ3η8, ηιυΐΐοβ εοιτυρίΐ. Οη!1>ιΐ8 πΐιί <ϋοπι ρΓ3'8ΐΗυί(,

3(1 Αηηοηεπι ΓΟιΙϋΙ : εί ε.ιιικίεηι (Ιίεπι ίΐΐε 8ί§ηίϋθ3νίΙ ΛμΙι ίι-

ο3ΐϊ. δείρίοηεηι τβπ> 83εηίϊε3η1επ) πιοηεοβηΐ 3τη8ρίεε3,

εβτεηάηπι ,ίΙι ίηεεηάίο. ΙΙβςηε ρ«τ ΙοΙυιη εχεΓείΙυιη (Ιίιηϊ-

$ί(, ςιή, υηίαιπκιυε ρ1α8 83(ί8 εβηάεηΐεπι οΠεηάεΓεηΙ ϊ^ηεπι,

εοπιρππιεΓεηΙ. διιΐ, Γερείίΐίβ ρεΓ εοπιρΙυΓεβ <)»·* 83εηΰεϋ8,

ςααπι &επιρεΓ ί(1εηι ρεπεαίαπι εχία ροΗβηββτβηΙ , ρ'ενϊυβ

εοηιηιοΙιΐΜ δείρίο, ηιυΐαΐ'ε 0381Γ3 3ΐ»Ιιιί(.

XXX. Τπηι εςηίΙΪ3 (Ίΐ]ιΐ8ΐ1ηπι Βοηΐ3ηί 8εΓΤυ3 , ηβΐίοηβ

ΙΙί3ρ3ηυ3, 6υ9ρϊε3(υ8 3ΐίηηί(1 άε εοηίυΓβΙίοηε , Βίπιυΐβνίΐ &β

εοηβείιιπ) ; (Ιοηεε Ιοίααι π·ιη εο£ηοτί( , εί ίη<1ϊοανϊΙ άοπιίηο :

ςυί 3ά δείρίοηεηι ευπι βάΜηχίΙ, εοΓηιρΙοϊςυε εο3τ§ηί1. ΕΙ

δείρίο οηιηεβ οαρίΐβ πιιιΙε(3νί( ; εθΓροΓ3 εχ(Γ3 ε33ΐΓ3 ρΓθ]ε·

είΐ. Ιά ΑοΐΜ,ςηαηι ίηρΓορίηςυο ε8βεΐ , εείεπΙεΓ εοςηονίΐ,

ηεε 3(1 ρηεβίίΐυΐυηι νεηίΐ. δεά Λ *< Ιπι ΙκιΙ , ί^η3π]8 , 3(1 (Ιίεπι

3άίυίΙ : εοη8ρεεΙί3 νεΓο Ιο( ε&(ΐ3νεηΙ)α9 , εοημείεηβ ηιιί(1 3ε-

οϊϋϊβδβΐ , Γεεε88ί(. ΕΙ ευηι (ηηε Αηηο αρπ<| ιηυΚίΙυάίηειη

ε3ΐυπιηίο8ε εΓίηιίηβΙηβ εβ(, 3εεε88ί88ε, υ( δείρίοηί 8ε όεύε-

τεί, βε 31) ίΙΙο ηοη εβδβ Γβεερίϋηι. 0υ3Γ8 εί Ιιαο αε ε3ΐΐ83

ΛμΙιιιΙι,ιΙ ίη Π)3]θΓε 3ρυ(1 03Γ(Ιΐ3ςίηίεη883 ΓαϊΙ ο<1ίο. ΙΊτ

ί(1επι (ειηρυβ ΛηιίΙεηΓ, ηβνεβ Κοηΐ3η33 τερεηΐε 3^Γε33υ8,

ηηβπι ΙπΓεηιεηι εερίΐ εί 8εχ οηεΓ3Γΐ38. δε(1 Αηηο αάοΓίιιβ

008ε380Γε8 υΐίεα:, τερυΐβυβ εβί. δείρίο νει-ο, Ιβηι Ι.ιιωηη»

οο8ίάίοηεπι ρεΓίχβυβ, ηηυηι ηίηίΐ ρΓοίίεεΓεΙ, (ϋδβοίτίΐ; πια·

εηίη38ηιιε &ά Ηίρροηεηι πγΙκίιι (Γ3η3ρθΓ(3νί(. Ε( (μιπηι

Ιιίε (ηιοςηε ηίηίΐ 8ηεεβι1εΓεΙ , εχυβίίβ πιεείιίηίβ , υΐ ίηηΐίΐίοη; ,

ρεΓ\3μ»(ιΐ3 πο3(ίυπι Γεςίοηεπι, βΐίοβ ίη 3ηιίεί(ί3ΐη 3α,αυχίΙ,

3ΐίθ3 άερορηΐ3ΐα3 εβ(.

XXXI. €3τ11)3£ίηίεη8ε8, Γβηαβ ηιβίε ββδίίβ ίηΰίβτ.βΐί , Λη·

ηίοαίειη ηοηιίηβηΐ , ααί ίΐιηιηι,τ ύηρεπί ρπ,·ε»Μ·ι ; εί εΐ388ειη

Λά οιιηι ηιίιΐυηΐ πιπί ρΓ&ΓβεΙο, ςιιί αανεηίαηι νίτί 3εεε1βΓ&'
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χειν αυτόν έπι τήν διάβασιν,

χαί ές τον Σκιπίωνα περί ειρήνης έπρεσβεύοντο , ήγου-

μενοι τούτοιν πάντιος ένος τυχεΐν, η1 την είρι^νην £ξειν,

η1 χρόνον διατρίψειν, έως άφίκοιτο 6 Αννίβας. Σκιπίων

μέν ουν αύτοΐς άνοχάς τε έδωκε , χαί την δαπάνην τοΰ

στρατοΰ λαβών, πρεσβεΰειν άφηχεν ές 'Ρώμην. Οί δέ

έπρέσβευον, χαι τειχών έκτος έστάΟμευον, ώς έτι πο

λέμιοι. Ά"/Οε'ντεςτε έπΙ την βουλών, έδέοντο συγγνώμης

τυχεΐν. Τών δέ βουλευτών οί μεν της Καρχηδονίων

απιστίας δπεμίμνησχον, δσάκις σόνθοιντο, χαί παρα-

6αϊεν· ίσα τε Αννίβας δράσειε δεινά 'Ρωμαίους χαί

τους 'Ρωμαίων συμμάχους, εν τε Ιβηρία καί Ιταλία.

Οί δέ, το της εϊρηνηςχρησιμον ού Καρχηδονίοις μδλλον

ί| σφίσιν υπεδείκνυον εσεσΟαι, της Ιταλίας τοσοϊσδε

πολέμοιςέκτετρυχωμένης- το' τε τοΰ μέλλοντος περιδεές

έπεξηεσαν έπιπλευσουμένων Ιπι τον Σκιπίωνα αύτίκα

σΰν μεγάλοις στρατοϊς Άννίβου τε έξ Ιταλίας, καί

Μάγωνος έχ Αιγΰιον, καί "Αννιονος άπο Καρχηδο'νος.

XXXII. Έφ' οΐς απορούσα ή βουλή, συμβούλους

έπεμψε τω Σκιπίοινι, μεΟ' ών έμελλε κρινεΐν τε καί

πράςειν 8 τι δοκιμάσειε συνοίσειν. Ό δέ ές την

εΐρηνην τοις Καρχηδονιοις έπΙ τοΤσδε συνέβη· Μάγωνα

μέν άποπλεΤν εκ Λιγύων «υτίκα, χαί τοΰ λοιπού Καρ

χηδονίους μή ξενολογεϊν, μηδέ ναΰς εχειν μαχρας πλείους

τριάκοντα, μηδέ πολυπραγμονεϊν τι πε'ρα ων ίχουσιν

έντος τών λεγομένων Φοινικίδιον τάφρων ■ άποδοΰναι δέ

'Ρωμαίοις όσους αιχμαλώτους αΰτών έχουσι καί αυτο

μόλους· αργυρίου τε αϋτοΤς τάλαντα χίλια καί έζακόσια

έσενεγκεϊν έν χρο'νω. "Εχειν δέ Μασσανάσσην Μασσυ-

λίους τε, κα\ της Σΰφακος άρχης όσα δύναιτο. Τάδε

μέν συνε'Οεντο άλλήλοις. Καί πρε'σβεις διέπλεον, οί

μέν Ις 'Ριόμην, τους υπάτους δρκιοϋντες· οί δ' άπο 'Ρω-

μης ές Καρχηδόνα, χα\ τα τέλη τών Καρχηδονίιον αύ-

τοϊς ώμνυε. Μασσανάσση δέ 'Ρυ>μαΐοι χαριστηρια

της συμμαχίας, στέφανόν τε άπο χρυσοΰ, καί σφραγίδα

χρυσην, επεμπον, καί έλεφάντινον δίφρον, καί πορφΰραν,

χαι στολήν 'Ρωμαϊκήν, και ΐππον χρυσοφάλαρον, καί

πανοπλίαν.

XXXIII. Γιγνομένοιν δ' έτι τούτων, δ Αννίβας άκιον

ές Καρχηδόνα έπλει, τήν ές τοίις άρχοντας άπιστίαν τοΰ

δήμου καί ταχυεργίαν ΰφορώμενος. Άπιστών δ' έτι

τας σπονδας έσεσθαι, καί, εί γένοιντο, ε3 είδώς ούχ ές

πολυ βεβαίους έσομένας, ές Άδρυμητον Αιβΰης χατη'-

γετο πόλιν, και σΐτον συνέλεγεν, έπί τε ώνην ϊππων

περιέπεμπε. Καί τον δυνάστην τών Νομάδων τών χα-

λουμένο>ν Άρεαχιδών ές φιλίαν ΰπηγετο. Και τετρα-

κισχιλίους αίτομόλους Ιππέας αύτώ προσφυγόντας , οί

Σύφακος δντες, τότε έγίγνοντο Μασσανάσσου, κατη-

κόντισεν, υποπτεύσας ■ τους δ' ίππους διέδωχε τω στρατώ.

ΤΗλΟε δέ χαί Μεσότυλος αύτώ δυνάστης έτερος μετα

χιλίων ίππέων, και Ούερμινας, Σύφαχος υίδς έτερος,

?τι τώνπλεόνων της πατρψας άρχης έπικρατών. Πό

λεις τε Μασσανάσσου τας μέν ύπήγετο, τας δ' έβιάζετο.

Νάρκην δ' ένηδρευσεν ωδε · άγορ^ί χρώμενος, έσέπεμπεν

"Αμαδέ ταΰτ' έπρασσον, ' ΓβΙ : ηίΐιίΐοηιίηυδ βά 5είρίοηεπ> βίπαυΐ Ιε^βΙοβ <1β ρΜβ ίτβ

μίκηΐ; δρβΓίηΙββ, »η( ρ&οβπι ββ ίπιροΙοΙυΓοί, βυΐ οοη3θ1-

ΐ3η(Ιο Ιεπιρυί (ιίΐιιπκ, (Ιοηβο ΑηηίΜ ΐϋνεηίβΐ. δοίρίο

άεύίΐείβ ίπ(1υοία5, βΐ , ϊοοβρίίδ ΐΐίηιεηΐίβ εχβιχϊΐυβ, ρεηηϊίϋ

ουηι 8. Ρ. Ο. Κ. ρβΓ 1β§3ΐίυηβπι άβ ρ»οβ 3%εκ. ΕΙ πιίββΓυοΙ

Ροεηϊ Βοπιβπι 1ε£3ΐο9; ςυί, τείαΐ βιΐΐιυο ΗοβΙεβ, εχΐη ογ-

1χ!ΐιι 1η1ιί(3Γβ ίαβδϊ μιο! ΟβΙο δβηβΐυ , ςααπι νβοίιηα οη»·

6βο( ΙεςαΙί ; ΡβίΓυηι βΐϋ ηιοπίϋΓηΙΐΜΐΙ « Ροεηυηιηι ρβι-6(1ί3πι,

ηιρίΐφΐε ΙοΙίββ ΓιτάεΓί ; Ιαιη ΑηηίΙιαΙίί ϊη]υπϊ8 , ρορυΐο η>-

ιηβηο ιοαΪΒφΐβ Ιαπι ίο Ηίβραηΐβ , ςπαπι ίη [Ιαΐίβ , ίΙ1*[2&. »

Αΐίϊ , « ρβεεηι ηοη Ροεηίβ ηΜ^ϊβ ςπαηι 8ίοί , υΐίΐεηι ΓαΙαηηι ,

Οίΐεηάβυαηΐ, ηιΙββΓβ νεχβΐβ Ιοί 1>εΙΙί5 ΙΙβΙίο; ςυ^ηίαπιφιβ

ίηιηιίηοΓοΙ ρεποαΙυπι, εχροηβΙ)&η( , Ιοί εχεΓείΙίουβ βΐ είκ-

8ΐ1)ϋδ εοηΓββϋηι οοηίΓα δοίρίοηβω οοίΐυιίδ, ΑηηίΙΐϊΙίβ εχ Ιϋ·

Ιίβ , Μα§οηί8 ε ίί^αΓί» , Αηηοηϊβ ΟβΓίΙΐϊβϊηβ. υ

XXXII. ΟυαρΓορΙεΓ βεηβΐιΐδ, εοηίίϋυπι ηοη εχρβ^ίεη!,

ηίβίΐ 3(1 βείρίοηεπι 1β^3(08 , ηηίοηβαιοι άβ οοηιπιαηί $εη·

(εηΐία εοη8υΙεΓβΙ , β&εΓεΙηυε (ηι^ςαίά νίϋεΓεΙυΓ ε ΓερυΙ>1ϊεβ.

ΕΙ δείρίο ρβεεηι €3τ(ή3@ίηϊεη8ίΙ>υ8 εοηεβββίΐ, 1ιΪ8 ΙερίΗυβ :

« Μβξοηεπι ευσι εχεΓοίΙϋ 8(3ΐίηι άεεεύεΓε ]ιιοε3ηΙ ε ίίβΐΐΓΪί

Ριτηί , ηεο ίη ροείεηιπι εοηάιιοβηΐ ιηρΓοεηΒΓίιιηι ηϋίίειη :

ηβνεδ 1οη^38 , ρΓΧίεΓ (πςίηΐβ , ηε ΙιαΙιεαηΐ : ίιιίτβ Ρυηίε&ηι,

φΐ3πι νοεβηΐ, ΓοδΜίηι βε εοηΐίηρβηΐ : εβρίίνοβ εί ρει-Γυςββ

ΓυςίΙίνοβςυε ΓεβΙίΙοβηΙ : 3Γ§εη(ί ηιίΐΐε βεχεεηΐ» Ιαΐοηΐβ ίηΐτί

οεΓίυιη Ιεηιρυβ ίη %Γ3ηυιη ίηΓεΓ3η(. Μ3δίηϊ&83 ΰρηίφιε

ηοη Βοΐυαι Μ3««\1ίοΓυηι Γεςηιιπ) , 5β(3 εί ςυβηιυηκαιηςαε (1ε

5?ρ1ΐ3άδ άίΐίοηβ οεειιρβΓε ροΐυεπί , ηοηο ίϋΓε ρβββίάεβί. »

Ιη 1)38 Ιεςεδ ρβοίδ υόί εοηνεηΐιιιη βδΐ , Ιε§3ΐί ίη νίεβηι η3τί-

ςΐΓαηΙ : ηίηο Ποηιαπ), (]ΐιί 3εοηδΐιΙίΙ)ΐΐ8, ί11ίηεθ3Γ(1ΐ3^ίηεπι,

ηυί 3 ΡοεηοΓυηα ηΐ3^ί8(Γ3ΐίοιΐ8 ]υδ]υΓ3η(]ιιηι ίη ββηεϋοηειη

ρ3θί8 βεείρβΓεηΙ. Μ3$ίηίδ833 3ΐι(εηι 3 ρορυΐο Κοπιαηο, οΙ>

εβΓεςίβηι Γιϋεηι ορεΓ3ΐτΐ(]υε άοη3 πιίβδβ : 3ΐΐΓε3 εοΓοηβ , ρΙ

δίξϊΙΙυιη βυτρυπι, δβΐΐβ ουηιΐίδ εουπιεβ, ρ»Ιιτΐ3ΐ3 (υηίεβ,

Ιο§3 ρίεΐβ , εςυηδ ρΗβΙεηδ βηΓείδ οπιβίαδ, εί 3Γηια(ιΐΓ3 ΙοΙίιιβ

εοΓροηδ.

ΧΧΧΠΙ. Ιηΐ8Γ83 Αηηί1)3ΐ ίηνίΐιιβ η3νί^3νίΙ ίη ΑΓπ'ραπ),

δΐ)8ρεε(3ηι η3ΐ>εη8 ρορηίί βιιί ΙιιΙιγιολπί Γκίεηι εΓ§3 ρπηαρεβ,

ρΓοεείρίΙίβςυε ε}υδ εοηδίΐίβ. ΕΙ φιίη , Γ<Ρ(1υ8 ίεΐυσι ίη , τίχ

εΓειΙεί»!, νεί, δί εδββΙ ίοΐυηι, ηοη ΓοΓε Ππϊιυπι δείεΐηΐ,

εΙβδδε ίά ΑάΓυπιε(υη) 3ρρυ1δ3, η*υπιεη(υπι 8(3ΐίπι εοιηροΓ-

13Γ0, εςιιβδφΐε οοβαιετβ ετηρίΐ. ΕΙ εαιη ΑΓββοίάβΓϋίτι Γε^υΐο

(ΝαηΊίάίεβ ε» βεηδ εβί) δοειείβίεηι ίηίίΐ. ΟυβΙυοΓ βιιίεηι

Γηϊΐΐία εηηίΐηπι , ηυί ςηο&ά'ληι 8)ρΙΐ3οί8 ΑΗΐηηΙ , εί Ιιιηε ι

Μ38ΐηί883 αά ευηι ΐΓ3Π8Γυ§βΓ3ηΙ , υΙδα8ρβε(θ8,]3ευΐ3(οηου8

οΙ)]εείΙ οοηΓι^οηάοί; βςιιοί αιϋΗΟΗχβ δυίδ «ϋνίβίΐ. Με8θΙη·

Ιυδ ςυοηηε, βΐίαβ Γε^υΙυδ, βεοεβιϊι 3ά ειιηι ειιη ηιίΐΐε εςηί-

Ιίηυδ : εί νεπηίη», 5γρη3θί8 β118γ ΒΙίυδ, ηιβ]0ΓΡΓη ηιΐΐιικ:

ρβΙβΓηί Γβ§ηί ρβΓίκηι οΙ)Ιίηεη8. νίΓΐκίδ βΐίααι Μαβίηίβδ»,

ραΓίίιη άεάίΐίοηε, ρβΓίίπι τί ΓβοϊρίβΙ>αΐ. Νβτεεη βυΐεηι ρβτ

ίη$ί(1ί38 εβρί(, Ιιοε ηιοάο : ςιιηιη οριΐδ 1ΐ3ΐ>εΓε( εοιηηιεβίυ,
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ως ες φίλους· ότε δ' έδοξεν έπιθέσθαι, πλείους έπεμπε

ξιφίδια έπικρΰπτοντας, οϊς είρητο, τα δίκαια ποιεϊν ές

τους πιπράσκοντας, μέχρι σαλπίγγων άκούσειαν τότε

δ' έπιχειρεΐν τοις έντυχοϋσι , και τας πΰλας οί φυλάσσειν.

Ουτω μέν έάλω Νάρκη.

XXXIV. Καρχηδονίων δέ δ δήμος, άρτι τας συνθη-

κας πεποιημένοι, και Σκιπίωνος έτι παρόντος, ουπω

των ιδίων πρέσβεων άπδ 'Ρωμης άνεστροφότων, άγοραν

Σκιπίωνος ΰπ' ανέμων κατενεχθεϊσαν ες Καρχηδόνα,

διηρπασαν, κα\ τους παραπέμποντας αυτήν έ*δησαν ·

πολλά της βουλής άπειλοΰσης, καΐ παραινοΰσης μη

λΰειν συνθήκας άρτι γεγενημένας. 01 δέ καΐ ταΐς συν-

δήκαις επεμέμφοντο, ώς αδίκως γενομέναις, καί τον

λιμδν ευασαν ένοχλεΐν υπέρ τας παραβάσεις. Σκιπίων

μέν ουν ουκ ήζίου πολέμου κατάρχειν μετα σπονδας,

άλλ' ^τει δίκας, ώς φίλους άμαρτόντας. Οί δέ και

τοΰς πρέσβεις αυτοϋ κρατεϊν έπενόουν, Ιως άφίκοιντο

αύτοΐς οί άπδ 'Ρώμης. Άλλα τοΰσδε μέν Άννων τε δ

Μέγας και Άσδρούβας δ Έριφος εξείλοντο τοϋ πλήθους,

κα\ προυπεμπον δύο τριήρεσιν. "Ετεροι δέ Άσδρουβαν

τον ναΰαρνον έπεισαν, δρμοΰντα περί την Απόλλωνος

άκραν, δ*ταν άποστώσιν αί προπομποί τριήρεις, έπιθέ-

σθαι τοις τοϋ Σκιπίωνος. Και δ μέν έπέΟετο ■ και τών

πρέσβεων τίνες εκ τοξευμάτιον άπέΟανον οί δέ λοιποί,

τιτρωσκόμενοί τε και ερέσσοντες έφθασαν ες τον λιμένα

τοϋ σφετέρου στρατοπέδου , κα\ έζήλαντο της νεώς ήδη

λαμβανομένης · παρα τοσούτον η*λθον αιχμάλωτοι

γενέσθαι.

XXXV. 7Ων οί Ιν άστει 'Ρωμαϊοι πυθόμενοι, τους

πρέσβεις τους Καρχηδονίων, οί περί της ειρήνης έτι

παρησαν, έκέλευον άποπλεΐν αύτίκα, ώς πολεμίους.

ΚαΙ οί μέν έξέπλεον, και υπδ τοϋ χειμώνος ές τδ τοϋ

Σκιπίωνος στρατόπεδον κατήγοντο. Σκιπίων δέ τω

ναυάρχω , πυθομένω περί αυτών & τι δέοι ποιεϊν · Ουδέν

δμοιον, εφη, ταϊς Καρχηδονίων άπιστίαις, άλλ' από

πεμπε απαθείς. ΜαΟοϋσα δ' ή γερουσία, τον δημον

ώνείδιζε τη συγκρίσει, χαίσυνεβούλευε, και νϋν δεηΟη-

ναι Σκιπίωνος, τα μέν συγκείμενα φυλάσσειν, δίκας δέ

των ήμαρτημένων παρα Καρχηδονίων λαβείν. Οί δέ,

και αύτη τη γερουσία δυσχεραίνοντες εκ πολλοΰ, δια

τήν κακοπραγίαν, ώς ούκ ευ τα συμφέροντα προορωμένη ,

κοί υπ' ανδρών δημοκόπιον έρεθιζόμενοί τε και ές άλογους

Ελπίδας έπαιρόμενοι , τδν Άννίβαν έκάλουν μεθ' ή"ς εΤχε

στρατιάς.

XXXVI. Ό δέ, δρών τδ μέγεθος τοϋ πολέμου,

Άσδρούβαν αύτοΰς έκέλευε σΰν τη παρούση δυνάμει κα-

λεΐν. Άσδροΰβας μέν δή , της καταδίκης αΰτω λυθεί-

σης,παρεδίδου τδνστρατδν Αννίβα, και ούδ' ώς έπιφαί-

νεσΰαι τοις Καρχηδονίοις έθάδ^ει, άλλ' έκρόπτετο Ιν τη

■πο'λει. Σκιπίιυν δέ ναϋς τη Καρχηδόνι έπιστησας,

ίΤργεν αύτους άγορας άπδ θαλάσσης, ουκ εύποροϋντας

ούο' άπδ της γης, άσπόρου δια τδν πόλεμον γενομένης.

Των δ' αυτών ήμερων Άννίβου και Σκιπίωνος ίππομα-

^ία γίγνεται περί Ζάμαν, έν ^ Σκιπίων επλεονέκτει·

ιηί.ιίΐ (&η)ηυαηι αά 3ηιία>5 ; οι φΐυηι νί&υαι ο«ί ίηβίύϊ&ηιιη

Ιεηιρυβ, ρΙυΓεβ ίηίΓΟίηϊβίΙ , &εείηεΙο9 οεευΚίβ ρυ^ϊοηϊΐΗΐ» ,

< ιιηι πίΛίκΙίΐΙο, υΐ ηειηίηεΗΐ νεικΙίΙΟΓεπ) Λμ4ινοΙ , άοηεε

ιαΐκε 8Ϊ£ηυιη βυάίΓεηΙ : Ιιπη γεπ> βΙετηεΓεηΙ οΐιτίοβ, εΐ

ροτίΆί οεεηρ3ΐ33 &ί1>ϊ 8βΓ\3Γ«ηΙ. 1(3 Ν3ΐ-εε εβρΐ3 εβί.

XXXIV. ΑΙ ρορυΐιιβ ΟβΓΐΙΐ3ςίηίεη3Ϊ9 , ηυρεΓ ίείο (αβάβΓε ,

ρι-χβεηΐε ηιΙΙιικ- δείρίοηε , ]β£3ΐί8 ηοηιΐυιη Κοηι» ΓενεΓϋί» ,

αιπιηιβαΐυηι δείρίοηίβ νεηΐο ί.',ΐΓΐΙι^ίικ ηι (Ιεΐΐΐααι (ϋτίρυΐΙ ,

νεεΙοΓεβςυε ίη νίηευΐιι εοη]εεϋ. Αε ηαυΙ(& ςυίιίειη ϊοΐεπιιί-

ηαηΐβ ρΓορΓίο βεηΐΐυ, ε(, αε νίοΙβΓεηΙ τεεεηβ Γεβιΐυβ, ηιο-

ηεηΐε, ίΐϋ Γοηάιι» , υι ϊηίςαιιπι, ίηευβΑΟ&ηΙ, εΐ, 2 Γαηιε ρΐυβ

εβ$ε ρειίευΐί (]ΐΐ3ΐπ 8 νίοΐΐΐο ΓοεάεΓε , άίεείιβηΐ. δεϊρϊο νεΓΟ

ηηΐιπί ρθ8ΐ εοηεε$83ΐη ραεειη, ΙιεΙΙιιιη (Ιεηιιο ίηείρεΓε : 8β-

ΙΜΉι Ιίοηΐ'ΐη ΙαηΙυιη ροβίυΐανίΐ, (3ΐηιρι»ιιι ιιΐι βιτιίεώ, ςυί α|>

οΟίείο (1ίβεε:βί$$εη(. ΑΙ ίΙΙί 1εςα(ο9 «Ίίαιπ Κοαιαηοβ ρΓεΙιεη-

<1εΓε \ ι ιΙι Ίι.υιΐ , ΰοηεε $υί Κοιη» Γενει1ί6$εη(. δε<1 Ιιοβ Αηηο

Μα@ιιυ8 ε( ΛμΙπιΙκιΙ Κβ'ΐΙαΗ, εΓβρΙοβ ε ΙιιγΙιλ, άίαάκηαΛ ,

ύειίυεεηΐίϋαβ (Ιιι.ιΙηιλ (ΠΓειηίΐΗΐβ. ΑΙϋ τεη> ΛμΙπιΙκιΙΪ εΙ&8-

819 ρΓχΓεεΙο, ;ι>1 ΑροΙΙίηίβ ρΓοιηοηΙοηυπι βίβηΐί, ρει-8ΐΐ38ε-

τυηΐ, υ( ηιιβιηρηπιυιη (ηΓεπιε9 ιίειίυείποεδ ύίβεεΛβίίδεηΙ ,

1ε^3ΐο8 δείρίοηϊβ βύοπΓεΙυΓ : εΐ Γεείΐ. Ιη εο εοηΠΊεΙα 1ε§3-

ΙοΓυηι ηοηουΐΐί 83@ί1(Ϊ8 εοπΓο88Ϊ ρβηεπιηΐ : τείίςαϊ 8βυείί ,

εοηείΐαΐίβ Γεηιϊ9, ροΓίυηι, αά ςυεπι εβ9ΐΓ3 03ΐ)εΙ)3ΐι(, 3((ί·

§εΓυη(, εΐ ε ηβνί »1· ηο8(ίϋα8 ]ίΐιη]αιη οεευρ3η<]3 εχ8Ϊ1υεπιηΙ ;

Ι,ιιιΐίΠ ιιηι αΙιΓιιϋ , ςυίη ε3ρ(ίτϊ ΓιεΓεηΙ.

XXXV. (}υα; ρο8ΐ(ρΐ3πι Κοιηβ; βαηΐ εοςηί(3, 1ε£3ΐί 0.·ιγ·

11ΐ3ςίηίεη8Ϊυπι , ςυϊ ρ.ιπ α εβυ83 βάΐιαε ;κ1 ργ.ίι 1 1 , εοηΐίηυο ,

ιιΜκιαΙγα, ,ιΙιιιιΐΜ'ίί.ίΓε )ιΐΑϋί ΜΐηΙ. Οαί ΓβνεΓΐεηΐ88, Ιειη·

ρε8(3(ε 3(1 ε38ΐΓ3 δείρϊοαϊ8 ύερεΙΙυοΙυΓ. £1 δεϊρϊο ρκεΓεεΙο

εΐ389Ϊ9, Γο^ιιιιΐί , ηυίιΐ εΐβ ΓβεεΓε ά&ΐ&Ι : « Νίοϋ 8ίπιί1ε, ίη-

ςυί(, 0&τ(1ΐ3§ίηϊεη9ίυπι ρει-ΓκΙκΈ; ββύ άίπιΐΚε ίηεοΐυπιεβ. *

1(1 ιιΐιί δεηϊοΓεκ ΟβΓίηβςίπίεηβίιιαι ηιιύϊ νιτιιηΐ , εοηΓεΓεηιΙο

ϊα]ιιη3ΐη ε( ΙηίηΊη ίιιιη , εχρΓθ1)Γ3ΐ>3η( ρΙε!>ί (εηιεΓί(3(«ΠΊ ,

ευπ8υ1ε1>3η(ςυε , τεί ηαηε ηυοςυε »ά δείρϊοηειη ηιίΜεΓεηΙ ,

οι αϊ ιιηι , ρΐε(33 εοηάίϋοηεβ 8εΐΓ3τε νβΐϊΐ , ββΙίβΓβεϋοηεηηυβ

ρι-ο ρεεε3ΐί9 βεείρεΓε. δειΐ ρ1ε!>8, ].·ιηκ1ιιι1ιιηι δεηίοπϋιι*

ο1> ΙκΊΙ ί ε3ΐ3πιίΐ3(ε8 ίηΓεπ83 , ςηββί ρβηιιη ρηιιΙεηΙεΓ βΙι ίΐΐίκ

3ΐ1ιιιίιιίΛΐι-αΐίΓ Γε8 ε89εη(; εχ3§ίΐ8ΐ3φΐε ΙαΓίιυΙειιΙοΓυηι Ιιοηιί -

ηιιπι εοηεϊοηϊοαβ , εΐ ίη τβη&πι βρεηι ετεεΐ3, ΛιιηιΙιαΙοιιι βε-

είνϋ ι ιιηι μιο εχετεϋυ.

XXXVI. ΛιιηίΙιαΙ , εοηίίάεΓβη* ΙιεΙΙί ηιημηϊΙ ικϋιιοηι, βυεΙΟΓ

εί9 Γπίι Α8(1πιΙ>3ΐεηι ςιιοςυε ευη εορϋβ, ςη3β ΙιβΙμΊιλΙ, »<1-

νοεβικίί. 113 Λ8(ΐΓυ1)3ΐ 3ΐ)βο1υΙυ3, εχεΓείίυπι ΑηηϊοβΗ Ιπι-

άί(1ί( : βΙΙβηιεη ηβ Ιιιηι ςυϊοΐεηι 8α8υ8 εβ( ίη εοηβρεείυιη

τεηίΓε είτίυηι , μίΙ ΙβΙιιίΙ ίη π ιΊ»\ ΑΙ δεϊρϊο εΐ399ε ;κ1 Οβγ·

11ΐ3{;ίηειη &άιαο\Λ, εοηιπιε3ΐυ8 εχεΙιιάε1>3ΐ ηΐ3ΓΪΙίηΐ03; ηβ

ΙεΓΓ3 ςυϊάεηι ιιιυΙΙπηι 8υρρβ(]ϊ(3η1β, ρι-ορΙβΓ ίη(«ΓΠΐΪ893Πΐ

ΙιοΙΙϊ ΙεηαροΓβ 3§Γθτυπι ειιΙΙυΐ'βηι. Γ<τ β08(1εηι (1ϊε8 Αηηϊ-

Ιωΐίβ δείρίοηίβ(]υβ εςυίΐβΐυβ 3(1 Ζ,ιηιοπι εοηΠίχεηιηΙ, Κοπα»

8
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κοίΐ ταΐς έπιούσαις άκροβολίσματα ην ες αλλήλους.

"Ειος αίσθόμενος δ Σκιπίων Άννίβαν Ισχυρώς τε άπο-

ρουμενον, καί περιμένοντα άγοραν φερομένην, νυκτός

έπεμψε θέρμον χιλίαρχον έπΐ τους άγοντας αυτήν

Κα\ λόφον δ θερμός εν στενή διόδω καταλαβών, έκτεινε

των Λιβύων ές τετρακισχιλίους , καί έζώγρησεν έτερους

τοσοΰσδε ■ και την άγοραν ?[κε φέρων τω Σκιπίωνι.

XXXVII. Ό δ' Αννίβας, ές εσχατον άφιγμένος

απορίας, καί τδπαρδν Ιπινοών ίίπως δΰναιτο διαθέσθαι,

πρέσβεις Ις Μασσανάσσην έπεμπεν, Ειπομιμνησκων τε

της έν Καρχηδο'νι διατριβής καΐ παιδεύσεως, και παρα-

καλών, έτι οί συναγαγεΐν Ις συνθηκας Σκιπίωνα- τα γαρ

πρότερα τοϋ δήμου καΐ των άνοητοτέρων τοΰ δήμου

αμαρτήματα γενέσθαι. Ό δέ, τω δντι τεΟραμμένος

τε καί πεπαιδευμένος Ιν Καρχηδόνι, καί το αξίωμα της

πόλεως αΐδουμενός τε , καί φίλος ών ετι πολλοίς εκείθεν,

ίδεη'Οη τοΰ Σκιπίωνος, και συνήγαγεν αυτούς αύθις Ις

τοιάσδε συνΟήκας· ώστε Καρχηδονίους τάς τε ναϋς καί

τους άνδρας, ους έλαβον 'Ρωμαίοις άγοραν φέροντας,

άποδοΰναι, και τά ήρπασμένα άπαντα, ή τών άπολω-

λότων τιμήν, ήν αν δρίση Σκιπίων, ποινήν τε τοϋ αδι

κήματος, χίλια τάλαντα είσενεγκεϊν. Τάδε μέν η'ν τα

συγκείμενα. ΚαΙ γενομένων ανοχών, μέχρι αύτα μά-

θωσι Καρχηδόνιοι, δ μέν Αννίβας έζ άέλπτου περιεσυ>-

ζετο.

XXXVIII. Καρχηδονίων δ' ή μεν βουλή τα συμ

βάντα ΰπερησπάζετο, καί παρεκάλει τδν δήμον, έμμεΐ-

ναι τοις Ιγνωσμένοις , την τε κακοπραγίαν σφών τήν ές

άπαντα διηγουμένη , καί τήν παροϋσαν άπορίαν στρα

τού τε καί χρημάτων καΐ άγορας. Οί δέ, οίον όχλος,

άφρόνιος ήγοϋντο, τους στρατηγούς σφών δι' έαυτους

ταϋτα 'Ρωμαίοις συντίθεσθαι , ίνα δι' εκείνων δυναστεΰ-

σο>σι της πατρίδος· 8 καί Άννίβαν νϋν, και Άσδρουβαν

ού πρδ πολλοϋ ποιησαί τε, και το στρατόπεδον νυκτός

έγχειρίσαντα τοις πολεμίοις, μετ' όλίγον καί έαυτόν

Ιθελήσαι τω Σκιπίωνι ένδοϋναι, επί τώδε προσπελά-

σαντα, κρύπτεσθαί τε νϋν έν τη πόλει. Βοης τε έπ\

τούτω καί θορύβου γενομένου , τήν Ικκλησίαν τινές κα-

ταλιπόντες, Ιζήτουν Άσδρούβαν, περιιόντες. Ό δ'

έΊρθασε μέν Ις τον τοϋ πατρός τάφον καταφυγών, καί

«ραρμάκω διαχρησάμενος έαυτόν. Οί δέ κάκεΐθεν αύ-

τοϋ τον νέκυν έξελόντες, καί τήν κεφαλήν αύτοϋ άποτε-

μόντες, περιέφερον έπί δόρατος άνατήν πόλιν. Άσδροΰ-

βας μέν δή καί τδ πρώτον άδίκως έξεπεπτώκει, καί τδ

δεύτερον ψευδώς διεβέβλητο ΰπό Αννωνος, και τότε προς

Καρχηδονίων οδτοις άνηρητο, καί οδτιος αποθανών

υβρίζετο.

XXXIX. Καρχηδόνιοι δ' έπέστελλον Αννίβα, λϋσαι

τας άνοχας, καί πολεμεϊν Σκιπίωνι· κρϊναι δ' δτι τάχι

στα τον πόλεμον μάχη , δια τήν άπορίαν. Ό μέν δή ,

πέμψας, Ιίλυσε τάς άνοχάς. Καί Σκιπίων Πάρθον τε,

μεγάλην πόλιν, αύτίκα προσπεσών εΐλε, και πλησίον

Άννίβου μετεστρατοπέδευεν. Ό δέ άνεζευγνυε, τρεις

τοις 'Ρωμαίοις κατασκόπους έπιπέμ<1/α<- , ους δ Σκιπίων

ηΐ9 «ιιρθπιη! ί!)ΐΐ5. δεειιΐβ! άείηάε ρβΓ Μίφιοί Λίε» νοίί 1;» (ίοη< λ

ηυΐυ» : άοηεε δείρίο, εάοείαβ Αηηί1>3ΐέηι νεηεηεηΙβΓ Κι·

οοτ3Γ8 .ιηηοηιΐ' ίηορίϊ, εΐ ΓπιπιεηΙβΙοΓεβ νβηΙυΐΌδ εχβρβ-

εΙβΓε , ηοοίυ εοηΐΓβ εοβ ηιίδίΐ ΤΙιεπηυπι ( π (πι ηιιιιι : ηιιϊ , οο-

ευραίο ίιιηιιιΐο είΓεβ 3ηξυ8ΐυπι ΐΓ,ιηίίΙυηι , οεεϊάΊΙ ΑΓγογοπ)

ηυαΙυοΓ ιηίΙΗΐ, εΐ νίνοδ εερϊΐ Ιοίίοίοπι : οοιιιιιιο.ιΐιιιη νβτο

3(1 δεϊρϊοηεηι όεΐυΐίΐ.

XXXVII. Τ ιιιΐ] Ληηίΐκιΐ .κ! εχίΓεπιβπι ΐΌιΙαοΙιΐδ ϊηηρίαιη ,

εΐ Οθ8ΐΐ3η8, φΐοηιοάο ιιιΐ ρΓ»»εη8 Γ88 άίβροηεΓε ροββεΐ, 1ε-

§αΙο$ 3ι1 Μ38ίηί883πι πιΪ8ίΙ, 3<1πιοηεη8 ε<1υεα(ίοοί8 ε( νί(βε

301ςε 03ΐ11ΐ3@ίηε, ΓΟ^&ηβςυε, « (13Γ81 ορεΓβιη αϊ βΐίβπι ηαηο

ρ,'κΊΊΐι ίίΐιί ( πιη δείρίοηε εοηεϋίΐΓεΙ : ηυί(Ι(|υί(1 εηίαι ρεεεβ-

Ιυπι δίΐ , ίιΙ ρΐεϋί 888ε ίιηριιΐ.ιικίιιιη , ε( ςυί1>υ8(ΐ3πι ρΐεΐιε

8(υ11ίοΓί1ια8. » 111ε , πιεπιογ βε τε νεΓ3 ε<1υε3(υαι εηιιΙίΙιιΐΒ-

<]υε ίη ε3 ι»V , ευ]υ8 Πΐ3]ε8ΐ3ΐεηι ΓενεΓε1>3(αΓ, ει υ1)ί ιιιαίΐοβ

αΊΙιικ ρΓίν3(ίηι ;ηι>μ·.« ΙκιΙιγΙκιΙ , (1ερΓεε3(υ8 ε8( 3ρυ<1 5εϊ-

ρίοηεπι; εΓΓεεΚηυε, υ( (Ιεηυο ϊΐϋί ίη Ιΐ38 ρβείβ εοηάίΐίοοεβ

εοητεηΪΓεΙ : « υΐ ρορυΐυβ 03ΐ11ΐ3§ίηίεη8ί8 η3τε8 νίΓΟβςυε,

ςυοβ οιιι ιι εοιηιηε3ΐιι εερεΓβΙ , Κοιηβηο μίΙιΙιίίΊ ρορυΙο ; εΐ

ιριίιΙιμιίιΙ πιριιεΓ3ΐ, τεβΙίΙαεΓεΙ, 3υΙ Γεηιηι 3πιϊ893Γυηι ρΓβ-

Ιϊαηι ]αχίΆ δεϊρίοηίβ ΒβϋηκΙίοοβαΐ ; βΐ ηιιιίεΐ»· ηοιηίηε ρτο

ρ»ΐΓ3ΐα ίιι]ιιι ία πιϊΙΙε ΙαΙεηΙα κοΙνι-ηΊ. » Η<ε 1εςε8 ιιΐιί ρΐα-

ευεΓε; ίηϋυοίίκ ΓβεΙίε βυη(, άοηεε ηυηεί&τεη(υΓ 03τ11ΐ3§ί-

ηεηι : 3ΐςυε βίε Αηηί1>3ΐ εχ ίιΐ8ρεΓ3ΐο βεΓνβΙυ» ε8(.

XXXVIII. 5ειΐ3(ιΐ8 3η(βηι 03Γ(Ιΐ3§ίοίεη8ίδ τβΐιΐε ρτοΐκη ίΐ

ίά Γιτάϋβ, ΙιοΓίίίΙκιΙιιπρκ' ρΙιΊκΜίι , υ( Γ3ΐιιηι ί11υ<1 ΙκιΙιοιν! ;

εοηΙίηυ33 ι-αΙαιιιΐΐ»(ε$ βηβΓΓβηβ, εΐ φΐ3ηΐ3 8ίΙ ρΓ3Β8εο$

ίοορίβ (;ιιιι ηιίΙΚυιη, ψκιηι ρεευηίβΓϋίτι ε( εοηιπιεβίυυπι.

*ιΙ ρΙεΙ>8, ιι I 8θ1ε( νυίςυβ βίοΐίάαιη, ρυΐαίια! , βυοβ ιΐηεεβ

ρην3ΐίβ βυϊβ οοιιιιικ>ί1ί8 Ιιαο ρβοε εοοβυΙεΓε, ηΐ ΙΊοΙι Βοηια-

ηοηιηι ιιηιϊοίικι ροΐεηΐεβ ΟεΓεηΙ ίη ρ3ΐη3 : « ϊάηιιε ε( Αηηί-

οβίειη ηυηε 3§εΓ8, εΐ ρηυ» ε@ί88ε λμΙπιΙκιΙοπι ; ηυϊ, ηοεία

ρΓΟάϊΙο εχεΓοίίϋ Ιιο8ΐϋ>ιΐ8, ρβιιΐυ ρο$( νοίυεπί εΐ βείρβυπ]

δεϊρίοηί ιΚίΙοιο, εΐ ίη Ιιοε αιΐ εββίΓβ ε]αβ ίεεεββεηΐ, ηιιηο

νΐ'ΐ υ ίη πι 1ιο ΙαιβαΙ. » Αιΐ ηο$ ΓυηιΟΓεβ ίιιηιυΐίυ εχείΐβίο

οιι ιιι εΐ3πιοηΙ>υ8 , ηοηηυΐΐί , τείίεΐα εοηείοηε , οοεαηΐεβ ρβτ

ιιγΙιιμιι ηυεεΓεοβη! Αβάπιΐκιίεπ] : ηυί ρβυΐο 3η(ε ίη ρηΐπβ

8ερυΙεΙΐΓ0 βε βΙκΙίοΙεΓβΙ , ίηίηυε ηαηβίο νεηεηο νίίβηι ϋηϊο-

Γ3(. Ε( ϊΙΙί οί ίιιηι ί ικίο ρΓΟίταεΙαπι εβιΐΒνεΓ ΐΓαηεβτυηΙ , β!

οιιρπί Ιΐ38ΐχ ρΓ,ιΊί\ιιιιι είΓευηιΓεΓ6ΐ>3η( ρεΓ ιιιΙμίιι. 5ϊε

Α8(ΐΓα1>3ΐρηηιυηιεχ(ΐΐ3νίΙ ίπιπιεπίο : Μη4β&ΙΐΟ·Ι> Αηηοηε

άεΐ3(ιΐ8, εΐ (υηε » είνίΐκιβ αά ηιοΓίεηι εοπιρυΐευβ, ροβΐ

ηιοΓίοηι εΙί3Πΐ εοηΐυηιείϋβ βίΓεεΙυ» εβ(.

XXXIX. Ιβηιιρκ.· Πΐ3ηά»πιη1 ΛηηίΙκιΗ , ηΐ δοΐϋΐι'8 ίηάιιείί»

ΙιοΙΙυηι ίηΓεΓΓεΙ δείρίοη! , ε( ηηβηιρπηιυπι Ηβη ρο88εΙ , ίίπηίί

<1ε βυηιπιβ Γ8Γυηι άεοεΓηεΓεΙ , ρι-ορίει- ίηορίβιη. ΕΙ ίΙΙε βο-

1ϋΙ»8 ίηάΙυεί38 δείρίοηί (ΙεηυηείΐνίΙ. Οιιί ηοχ ΡβγΙΙιο,

ιιι.ιμικι «Γϋε, ρππιο ΙπιρεΙιι εβρ(3 , 03δΐΓ3 ρΓορίαβ Αηηίοβίβπι

\ί(. δεά ραυΙίβρβΓ 8ε τεεβρίΐ Αηιιίθ3ΐ, ηιί$8Ϊ8 Ιτίύυβ

οχρΙθΓ3ΐθΓϋ>ϋ$ , φιί Κοπΐ3η3 εβ8(Γ3 8ρβεαΐ3τεη(υΓ. Οιιο^



ΌΕ ΒΕΒΙΙδ Ρϋί 1018, 37 — 41. 115

{λαβε τι, καΐ οΰκ έκτεινεν, ώσπερ έθος τοΰς κατασκό

πους κτείνειν άλλ' ές το στρατο'πεδον και τάς δπλοθή-

χας και τα μηχανήματα περιαχθή'ναι κελεύσας, κα\ τήν

στρατιάν γυμναζομένην ϊδεϊν, απέλυσε φράζειν Αννίβα

περί έκαστων. Ό δέ ήξίωσεν έτι συνελθεΐν ές λόγους

Σκιπίωνι. Και συνελθών, ίλεγε · Καρχηδονίους άγα-

νακτησαι τη πρότερον ειρήνη δια τα χρήματα · κα\ εί

τόϋτο έκλυθείη, Σικελίας δέ μόνον άςιοϊεν οί "Ρωμαίοι,

και Ιβηρίας, και νήσων δσων άρνουσι, κρατεΐν, έσε-

σΟαι τας συνθήκας βέβαιους. Ό 6έ, Πολΰ, έφη, κέρ-

δος Αννίβα της φυγής έσται της έξ Ιταλίας, εί ταΰτα

προσλάβοι παρά Σκιπίωνος. ΚαΊ άπηγόρευε πέμπειν

έ*τι προς αυτόν. Διαπειλησάμενοί τε άλληλοις, άνε-

ζεύγνυον Ικάτερος ές το αυτοϋ στρατο'πεδον.

XI.. Πόλις δ' εγγύς ?[ν Κίλλα, και παρ' αύτήν λό

φος ευφυής ες στρατοπεδείαν. *Ον έπινοών δ Αννίβας

προλαβεϊν, έπεμπε τινας διαγράφειν στρατόπεδον ■ και

εύΟΰς άναστησας, έβάδιζεν, ώς έχων τον λόφον. Σκι

πίωνος δ* αύτον φθάσαντός τε και προλαβόντος, άπολη-

φθε'ις εν πεδίω μεσω και άνύδρω, διετέλει τήν νύκτα

πασαν άρύσσων φρε'ατα. ΚαΙ δ στρατδς αύτω διαμώ-

μενοςτήν ψάμμον, δλίγον και θολερδν έπινον έπιμόχθως,

αθεράπευτοι τε καΐ άσιτοι, κα\ έν τοις δπλοις Ινιοι,

διενυκτέρευσαν. Ών δ Σκιπίων αίσθανόμενος, προσέ-

βαλεν άμα έω κεκμηκόσιν έξ δδοΰ κα\ άγρυπνίας κα\

ανυδρίας. Αννίβας δ' ήχΟετο μέν, ούχ δτε βούλοιτο

συνιών ές μάχην έώρα δέ, ώς είτε μένοι κατά χω

ράν, κακοπαθησων ΰπδ της άνυδρίας· είτε φεύγοι, τα

φρονήματα των έχθρων άναστήσων, και πολλά πεισόμε-

νος υπ' αύτων έπικειμένοιν. "Οθεν άναγκαϊον η'ν αύτω

μάχεσθαι. Κα\ παρε'τασσεν αύτίκα, άνδρας μεν ές

πεντακισμυρίους , έλε'φαντας δέ όγδοήκοντα. "Ιστη δέ

πρώτους μέν τοΰς έλε'φαντας, έκ διαστημάτων, έφ' έίλου

τοϋ μετώπου, φοβερώτατα κατασκευάσας. ΚαΙ υπ'

αύτοϊς ην το τρίτον της στρατιάς, ΚελτοΙ καΐ Λίγυες·

τοξόται τε αύτοϊς άναμεμίχατο πάντη καΐ σφενδονήται,

Μαυρούσιοι και Γυμνησιοι. Τούτων δ' όπισθεν ή δευ

τέρα τάξις ην, Καρχηδόνιοι τε καΐ Λίβυες. Τρίτοι δ',

&οι έξ Ιταλίας έσποντο αύτω· οΐς δή καΐ μάλιστα, ώς

πλέον δεδιόσιν, έθάρ^ει. Ή δ' ΐππος περί τα κέρατα

ηιν. Οδτω μέν Αννίβας έξέτασσε.

Χ 1.1. Σκιπίωνι δ' ^σαν άμφΐ τους δισμυρίους και

τρισχιλίους, Ιππείς δ' Ιταλών και 'Ρωμαίων χίλιοι

και πεντακόσιοι. Συνεμάχει δέ Μασσανάσσης ίππεϋσ»

Νομάσι πολλοίς, και Δακάμας έτερος δυνάστης Ιππεΰ-

σιν έξακοσίοις. Τδ μέν ουν πεζδν ές τρεις καΐ δίδε τά

ξεις έπέταττεν δμοίως Αννίβα. Λόχους δ' βρθίους

έποιε'ιτο πάντας, ?να δι' αυτών οί Ιππείς ευχερώς δια-

θέοιεν. Έφίστη δ' έκάστω λόχω προμάχους κατά μέ-

τωπον, οί ξύλα παχέα διπη'χεα μάλιστα, πυκνά, κα\

τα πολ.λά αυτών σεσιδηρωμένα, έμελλον ώς καταπέλτας

έκ χειρδς ές τους έλέφαντας έπιόντας άφήσειν. Παρηγ-

γελτο δ' αύτοϊς τε, καΐ τοϊς άλλοις πεζοϊς, έκκλίνειν τήν

όρμήν τών θηρίων, και περιθέοντας άκοντίζειν ές αυτά

εοπφΓβηβηβΟϊ δείρίο, ρπτΙβΓ εαςίΓεηβεπι πκ>γ6Π1, ηοη ίη-

ΙειΐεείΙ : 86<1 ι ϊπ ιιηκίαοΐοδ ρβι· 03δΐΓ3, υΐ ιπηιηβιιΙιΗα , ε(

ιη,κ ΐιίιι;^ , υεευιτεηΐεηιηυε εχει-είΐυηι ίηβρίεεΓεηΐ , άίπιίίίΐ

ίά Αηηί1)3ΐεπι ίηεοΐυπιεβ, υΐ ευσι άβ βίη^υΐίβ εαοεει-βηΐ.

ΚΙ ΑηηίΐΜΐ εΐίαπι Ιπηι ία εοΐίοςιιίυπ) νεηίΓβ δοίρίοηί ροδίυ-

ΙβνίΙ. Οαο ϊηιρείΓβΙο , αίεοαΐ : « ΡορυΙυηι ΟατΙΙια^ίηίεη·

ίι·ιη ηιοίεβίε Γεπβ Γεειίιιβ ηυρεΓ ίηίΐιιηι , ρπ>ρΙ<τ ίπιρεΓΐΙΐΐη

ρβοαηίίΐη : φάε βϊ ΓεπιίΚεΓεΙυΓ, ε( ρορυΐυβ Κοηιαηυ» εοη-

(εη(υβ εεβεΐδίάϋα;, Ηίίρωί* εί ίηβυΐΐτυιη , ςαω ]ϊπ» Ιεηε

Γεη(, ίηιροπο, ρβεειη (ίπιωπι &ε ιάΙάϊο Γογβ. » Βεβρυη^ΙίΙ

δοίρϊο : « Αηοί1)3ΐεπι ΙιαΙ>ϊΙυηιηι ίημβη» Γυ§;ΐ' εχ 11&ΙΪ& ρπε-

ηιίιιηι , ι>ί Ικκ: βΙ)8 βε ίηιρβίΓ&νεΓίΙ. » ΙηΙ«Γ(1ϊχϊΙ(]υβ , ηβ

απιρυαβ ηυηείοβ &Λ 86 πιίΗιτεΙ. ΙΙα ροβΐ ηιυΐυββ ηιίηββ,

ςυίβςυε ίη $ιιβ εαβίτα (ΙίβΓεββί βυηΐ.

Χ Κ. ΚπιΙ ίη ρΐΌρίηςυο ορρΜυιη ΟίΠα , ε( ]ιι\!α Ιυηιιιΐυβ

ε&8ΐη3 ίάοοευε : ςυεπι Ληαίοαΐ <χχη\αη < υ^ίκιπ* , ρΓχιηϊ'

6ί( ςιιί ε38(Γΐ ιηεΙβτεηΙυΓ : 8ΐα1ίιη(]υε, νείυΐ }αιη εεΓία $ί5ί

ίΙΙ;ι βοϋεβεββεΐ, ουιη ΙοΙο βχβΓοίΙυ (υπιιιΐυιιι ρείϋΐ. δβ<1

πιηι ςυυοι & δείρίοηε ρΓίεοεευρβΙυηι ίηνεηίββεΐ, εχεΙυβυβ

ίηϋε, ρείΌοεΙανίΙ ίη ηιεϋίο οβιηρο &γΪ(1ο , ΓοιϋεηιΙίβ ρυΐείε

οεευρΐΐυβ. Ατεηΐπιςυε ε^εΓεηε εχειτί(υ8, ραυίιιΐυηι βςυ»

(ϋΓοίύίε , ιηαςηο Ιαοοτε ςυχβίΐυηι , ΙιίΙχΊκιΙ ; εί ;ιί>*φΐε είοο

.ιΐίανε αΐΓ3 εοΓροπβ, ρ&τβ εΐίϊπι ίη βπηίβ, ρεπιοχ ρεΓβΙίΙίΙ.

0υο<1 υοί 86η8ΪΙ δείρίο, ρΗηιο ιηαηο εοηΐτα Γεββοβ ίΐΐηεη:,

βίϋ, νί^ϊΐϋβηιιε, εορίββ 8ΐΐ38 εϋυχίΐ. ΚΙ ΑπηίοαΙ ηυίιίεηι,

βΐίεηο ΙεπιροΓε 3(1 ρπΒΐίυιη εοβεΐιιβ , β^ειτίηιε γοηι (υΐίΐ :

βειίεοηβίιίεΐ'ΐηβ, βίνε πιαηεαΐ, ΙαοοΓαΙυΓυηι 8ε ;«|πη· ίηορίβ,

8ίτε Γυ^ηβΙ, ίκΜίΐιιπιιιι ηοβίί αηίπιοβ, ρο8(Γεηιυηι 3§πιεη

ίηΓε8ΐ3ΐυΐΌ; ηβεε883ΓΪο 8ίΙ>ί 3Γ01Ϊ8 εβ8ε εχρεήυη(]υιη, ίηΐεΐ-

ΙβχίΙ. Μοχςυε ίη βιίιίπ ρπκΐυχίΐ Ροκηηδ, ΛπικιΙοπιηι 3(1

ςιιίηηυ3@ίηΐ2 ηιίΙΙί», ε1ερη3η(08 1ΛΧΧ. Αε ε1ερϋαη(ο«

φΐίιΐυιιι, 3(1 ΐΐ'ΐτοπ'ΐη ίηευΐίεηάαηι πιβχίαιε ίηβίτυείοβ, βη(β

ΙοΙαιη ΐείεηι ρεΓ ίηΙεπτβΙΐΒ «ΙίβροβιιίΙ. ]ο\{λ εοβ νιτο (ετ-

Ιίαηι εοηβΐίΐυίΐ εχεΓεϋυβ ρβΓίεηι , ηι»Ε βχ Οαΐΐίβ ευηκ(3ΐ>3(

3ε Κίμιπ ϊΐιιΐί , ΙηΙεηηίχϋβ υίιίφΐε Μιυπβ Β3ΐε3ΓΪ1>υ8ηαε &β-

£ί(ΐ3ΓΝ8 εί Γυη(1ίΙθΓίου8. Ηθ8 μίιιιιΊμΙιιγ βΐΐεη βείεβ; ίη

()αο Ρακηί ΑΓι-ίςυε. ΤειΊίί (Ιείηεερβ ιταηΐ ΙΙαΙί, 3ΐΐ8ρίεία

ο]ιΐ8 βεευΐί : ςυίουβ, υΐ τίηεί πιβ^ϊβ Ιύηεηΐίηυβ, £(1εο3ΐ

ρΐυτίηιιιπι. £φΐί(β(υβ ίη υΐτοςυε εοηια εοηβΙίΙΗ. Τ&ΐί»

ΓαίΙ Αηηίο3ΐί8 βείεβ.

XIX δείρίο είΓείΙεΓ XXIII ηιίΙΙί» ρβ(ϋ(ιιιη ΙιηΙχΊκιΙ , εςιιί-

168 Ιΐ3ΐοβ εί Κοηοβηοβ ηιίΙΙε ηυίη^εηίοβ. Αυχί1ί3Γε8 <τλπΙ

Μ3βίηί883 ευπι πιιιΐΐίδ βςυίΐίουβ ΝυηιΜίβ , βΐ 3ΐίυ8 Γβςυΐυβ

03ε3ΐη38 ευπι οε εςυίΐίουβ. Ρεαίΐυπι βείεπι, ρεΓϋκΙε υΐ

Αηηίΐ»!, ΙτίρΙίεεπι ίηείηιχϋ δείρίο. Οηιηεβ βυΐεπι οκϋ-

ηεβ ίη 1οη@ί(υ(1ίηεπι ύίΓβχίΙ; υ ι βββεηΐ 8ρ3ΐί3, ρ<τ ςυα;

αίβευΓβυβ ραΐεκΐ εςυίΐίΐιυβ. Ιη ΓηιηΙβ βηΐε αυβπκηιε εο-

ΙιοΓίεπι 3η(ε8ί@η3ηο8 8ΐ3ΐυίΙ , φΐί εΓ38838 βυάεβ , ΓεΓβ 1>ίευ1>ί-

Ι3ΐεδ, βΐ ρΙβΓββςηβ ΓεΓΓ3ΐβ8, 1η ίη§ΓυεηΙββ είερίιβηίοβ εοη-

Ιει-(ίπ) ίηςεΓεηύο, (3πιηυ3ηι ΙΟΓΠίεηΙίβ εοβ Γερβι-ευΙεΓεηΙ.

ΚΙ ευπιϋίβ, Ιυπι εεΙεΓίβ ρεαΊΙίουβ, ηιαικίίΐυηι εβί, υΐ ίπιρε-

Ιυπι οεΙΙυβηιπι άεείίηβτεηΐ, ε(, ίη άεχίταπι Ιχνβιιιςηε

άίβευΓΓεηιΙο , &ηείρίΙίου8 (εΐίε εοηΙίηεηΙεΓ 688 ρεΙβΓβηΙ; βυΐ



ηβ . ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΛΒΕΒ VIII,

συνενώς χαί προσπελάζοντας, δτε δΰναιντο, υποτέμνειν I ρι-ορίυβ βεεηιτβηάΌ , ςηοΐίεβ ροβδβηι, ηβΓνοβ ββι-απι βηεά-
ν.»..Α_,, Γ . ..
τα νεύρα, 08τω μέν οί πεζοί διετεταχατο τω Σχιπίωνι

Τους δ' Ιππέας, τοΰς μέν Νομαδικούς, έπέστησε τοις

κέρασιν , εϊθισμένους τήν τών Ελεφάντων 5ψιν καί δδμήν

φέρειν · τοΰς δέ Ιταλικούς, δια το άηθες, δπίσω πάντων,

έτοιμους έπελθεϊν δια των διαστημάτων, δτε την πρώ-

την τών έλεφάντοιν δρμήν ΰπΟμείνειαν οί πεζοί. Παρ'

έκαστον δέ τών Ιππέων τώνδε υπηρέτης ην, πολλά ακόν

τια φέρων, οΐς έπενόει τα θηρία άμύνεσθαι. Οΰτω μεν

αύτώ καί ή ίππος είχε. Παρεδίδου δέ το μεν δεξιδν

Λαιλίω, το δέ λαιον Όκταουίω. Έν δέ τοις μέσοις

ήστην αυτός τε και Αννίβας, κατά δόξαν αλλήλων,

έχοντες άμφ' αυτοΰς ίππέας, έπικουρεϊν οπη τι πονοΰ-

μενον ίδοιεν δ μέν Αννίβας τετρακισχιλίους ■ δ δέ Σκι-

πίων δισχιλίους, και τους τριακόσιους Ιταλούς, ους

αύτδς ώπλισεν εν Σικελία.

ΧΙ.1Ι. Έπε\ δέ έτοιμα ήν αύτοϊς, έπέτρεχε τους

ιδίους έπισπέρχων έκάτερος. Ό μέν Σκιπίων, τους

θεούς κατακαλών έν όψει τών στρατευομένων, ές ους

οί Καρχηδόνιοι παρεσπονδηκεσαν, δσάκις έλυον τα συγ

κείμενα · και την στρατιαν ά;ιών, μή ές τδ πλήθος τών

πολεμίων άφοραν, άλλ' ές τήν άρετήν αυτών, ^ καΐ

πράτερον τώνδε τών εχθρών, πλειόνιον όντων, έπεκρά-

τησαν έν τηδε τη γη. Εί δ' έστι καί τοις νικήσασιν

επί τω μέλλοντι φόβος, η δέος, ή άμφιβολία, πόσοι

ταύτα τοις νενικημένοις πλεονάζειν άνάγκη ; Οίίτω μέν

δ Σκιπίων ήρέθιζέ τε, καί παρηγορεί της δλιγότητος.

Ό δ' Αννίβας τών τε έν Ιταλία γεγονότων έργοιν ΰπε-

μίμνησκεν αϋτοΰς, ώς λαμπρά καί μεγάλα πράζειαν,

ούκ έπΐ Νομάσιν, άλλ' έπϊ πδσιν Ίταλοϊς κατα την

Ίταλίαν. Καί την δλιγότητα τών Ιχθρών αϋτόθεν

έστώς έπεδείκνυε, καί παρεκάλει, μή χείρους όλιγοιτέ-

ρων έν οικεία γη πλέονας όντας δφθήναι. Τδν δέ κίν-

δυνον του παρόντος αγώνος, καί τδ μέγεθος, έκάτερος

τοις Ιδίοις υπερεπηρεν Αννίβας μέν, δτι Καρχηδόνα

καί Αιβΰην ίπασαν δ άγων 5δε κρίνει, η1 δουλην εΰθΰς,

ήσσωμένων, εΤναι, ή εις τδ έπειτα άρχειν απάντων ων

έπεκράτουν. Σκιπίων δ', ίτι νικωμένοις μέν ούδ' άνα-

χώρησίς έστιν ασφαλής, έπικρατοϋσι δέ άρχή μεγάλη

προσγίγνεται, και άνάπαυλα πόνων τών παρόντιον, καί

ές τα οικεία απόπλους, καί ές τδ μέλλον εΰκλεια.

ΧΕΙΙΙ. 03τω παροξΰνας τους ίδιους έκάτερος, Ις

τον άγώνα συνηεσαν Αννίβας μέν σαλπίγγων κατάρξας,

Σκιπίων δ' άντηχεΐν κελεΰσας. Συνιόντων δ' αυτών,

οί μέν έλέφαντες κατηρχον της μάχης , ές τδ φοβερώ-

τατον έσκ:υασμένοι, καί τοις κέντροις έξοτρυνόμενοι

προς τών έπικαθημένων. Περιθέοντες δ' αύτοΰς οί

Νομάδες ίππεϊς, έσηκόντιζον άθρόως, μέχρι τρωθέν-

τας τε καί φεύγοντας, καί δυσπειθώς έτι έχοντας,

άπήγαγον έκ της μάχης οί έπιβάται. Καί τάδε μέν

ην περί τοΰς άμφί τά κέρατα έλέφαντας· οί δ' έν μέση

τη φαλάγγι τοΰς 'Ροιμαίων πεζούς χατεπάτουν, άπεί-

ρους τε μάχης τοιασδε όντας, καί βαρεϊς ΰπδ της δπλί-

σεως, χαί παρ' αύτδ φεΰγειν ευκόλως η διώχειν ού

ιΙιτίΊΐΐ. 8ΐο ίηδίτυείίδ ρεαΊΐίΙιυδ, δείρίο βςυϊΐΑΐυηι Νυηί-

(];ιπιιιι ίη υίΓοςοβ εοι-ηυ ΙοεβνίΙ, 3βδυεΙιιπι Γβιτβ οΰοΓβπι

61 ΒβρεεΙυιιι εΙορΙκκιΙοΓαηι. Ηβΐίεο νείΌ , ηοη ββδυείο (3-

]ΪΙιιι>, ροίίπττοηι βείεηι είβυδίΐ, ρ3Γ3(ο αά εχευιτεηϋυηι

ίηΙβΓ οιαίηεδ , ςυβηοΌ ρβάίΐεβ ρπιηππι εΙερΙιβηΙΟΓασι ίπιρε-

Ιηηΐ ινΙικΙί-Μ'ΐιΙ . δίηβΐιΐί 8 IIΙε 111 Ιιοπιιη ρψιίΐιιιη ,Ί<1]ιιη(:1υιη

>ίΙ)ί Ιΐ3ΐ>οΙ»ιιΙ νείίΐβπι, ηΐ3ςιιο ],-κ υΙοπιηι ηυιβεΓο, φιίΙ>ικ

Ιμ·ΙΙιι;κ ηγγιτ.Ί, ίο8(Γυε(υιη. ΑΙςαβ ίΐ3 ςυΜεπι εςαϋεί

ίιΐ8(Γαεϋ εΓΐηΙ. ΟεχίΓΟ βυΐεπι ι υπιιι Ι,κΐίυβ , Ικυο (Μα-

νίυ5 ρΓ8Ε8Γ3ΐ : ιηπίί,ιηι ηαεπι υΐιίιιιηυε ίπιρρΓαΙοιββ ΐρβι ,

ΜΊΊίικΙπηι ιηυΐυαηι νίΓΐυεϊβ βχίςΐίιηβΐϊοηεπι, ΙπγΙμιιΙιιι ;

8(ϊρα(υ$ υΙβΓςιιε εηυίΐίΐιυβ, ςυο$ Ι,ιΙιοκιηΐϋιικ, ςίοιιΙ>ϊ ορυί

88881 , 8ΙΐΙ)8ί(1ίθ 1 11 ϊ I Ιι'Π'ΙιΙ . Η3ίκ?ί)αΙ ϋΐιΐι'111 8ΘΠ1Π1 ΛηηϊΙ',ιΙ

εϊτοβ 8ε φίαΙυοΓ ηιίΙΙία : 8είρϊυ νεΓο (Ιαο ιηϊΙΙϊα , ε( ϊηβυρεΓ

ΐΓβοβηΙοδ ίΐΐοβ Καΐοβ, ηυθ8 ίρβε 3ΐτηανρΓ3ΐ ίη 8ίείΙί3.

ΧΙ.ΙΙ. Ιη8ΐΓυε(Ϊ8 βείεουβ, υίειηιιε 8υο8 εχ)ιοΓΐ3ΐι« ι.ΐχ··

(]υίΐ3ΐ)3ΐ. δείρίο , εοΓ3ΐη οηιηίΙ)υ8 ο"εθ8 ϊανοε3Π8 , ςαθ8 Γαν

ιΙιί π 1 1 1 ΙεβΙεβ ΙοΙϊβδ νίοΐβπ'ηΐ Ρο?ηϊ , ςιιοΐίεβ 3 ρβεΐϊ» άϊδεεδ-

8ί88εη(; πιίΙίΙιΝ ]ιΐ88ίΙ ηοη ΐ3ΐιι εηιιΙΙίΙυ<1ίπβηι Ηθ3ΐίθΙΙ1

οοη8ί(1εΓ3Γβ , (]Π3πι τΐιΐοΐβη ρ<·ορπ3Πΐ , ςυ3 εί 3η1ε3 εοπιπι-

ιΐεπι πο8(ίυηι ιιΐ3]οιεηι ηιιηιβΓϋΐη βαΰεπι ίη 18ΓΓ3 νίεΪ8ίεη1.

<> (,) ικμΙ 8Ϊ νεΓο ιΊ τϊεΙοήΙ>υ3 άβ ΓυΙυη) 8ο11ίεί1υ(1ο 8ΪΙ, 3υΙ

ιηε(υ8, βυ( (Ιηΐιίι.ιΐίο βΐί^ηβ, εο^ίΐεηΐ , ηυαηΐο ηι.φίΓα Ιικε

;ι Ρ ι κ 1 νίε(08 8888 ηεεεββε ιΚ. » 1(3 δείρίο 8ΐΐ08 ;κ (ΌΐκΚΊ ι;ιΐ ,

ρβιιεί(3(εηι εοηιηι εοηβοίβηβ. ΟοηΐΓ3 Αιιηί1ι;ι1 Γβηιιη Ία

Ι13ΙΪ3 ςεβίβπιηι 8ηο8 3(1ηιοιιεο3ΐ , νί8ΐ0Γί3ηιπιηιιε ίΐΐυ&ίπυπι,

ηοη (1ε Νυπιίιΐίβ ρ3Γΐ3Γυπι, 88(1 άο Π)8Γί8 Ι1β1ί8 ίη ίρε*

Ιΐαΐία : ει ε νεβίίμίο ρηυείΐαΐεπι 08ΐεη(1ε1ΐ3( 1ΐ08(ίυηι , εχηοΓ·

13Π8 ηβ ρΐιιΐ'88 ρ3υείοΓί1)υ8 ίη βαβ ίρβοΓυηι ρ3ΐιϊ3 («μΙο ι·η(.

Ρβπειιΐηηι 3υ(βηι ρι-ίοββηΐίδ εεΓίβπιίηίδ, βΐ ηΐ3{;ηίΙϋ(1ίηίΠ),

υΙεΓφΐε ηρικΙ βυοβ εχ3^6Γ303(. ΑηιιίΚιΙ , &88βνεΓ3η8, 3^ί

άβ 03ΓΐΙΐ38ίιιε Ιοίβςυβ ΑΓπεβ , δβΓϊίΙυΓβηε εοηϋηιιο , 8ί ιτιβίβ

εεεί(1Ϊ88ε( Ιιοε ρΓίεΙίαπι ; βη ίηιρεΓ3ΐϋΓ3 εββεΐ ίη ροδίεπιιη

οηι π ί Ιιικ , ςυοβ νίείδδεί. δείρίο , « τίεΐίδ , 3ίεη3ΐ , ηοη 885* ,

ψιο δβ ίη ΙιιΙαπι ΓβείρίϊηΙ ; νϊεΙΟΓβδ βυΙβΟΊ ηι:ιμη;ιιη δβευΐιι·

Γαηι βεεβδδίοηειη ίπιρεπί , βίηιυΐςϋβ ρΓα>8βηΙίηηι ΐ3ΐ»Γυη)

Γεςηίεηι , (1εδί(1εΓ3[ϋΐη ίη ρ;ιΐι ί;πιι ΓεάΊΙοπι , ββηιρίΙεπωΐΒ-

ςυε@Ιοη3Πΐ. »

ΧίΙΠ. Ροδί Ιιλ8 υΐΓΪηιςηε εχηθΓ(3ΐίοη88, ΙιιΙι,ν & Ραχύ»

ρπ'ιιιπηι, ηιοχ ε( 3 Κοηιβηίδ εεείηεΓηηΙ; ρπείίαηιηιιε εοηι-

ιηίΙΙίΙυΓ. ΙηίΙίηπι ριι§η9ε ΓεεεΓυηΙ ε1ερΙΐ3ηΙί, Ιβιτίοίίειη ίη

ιηοιίπιιι 0Γη3(ί , 8ΐίηιυΙίδςυε3ΐ)ίη8ε880Γί1)υδ εοηεί(3ΐί. ρικ-

>Ίιιιιίι1«· ε(]ηί(ε8, είι-ευιηειίΓδβηιΙο, Ιεΐίβ ο!>Γυεο3ηΙ; άοηεε

β&υεϋ εί ίη δΐιοδ βε νεΓίεηΙβδ, ]3ηιςυε ιικχΐιτ.ιΐιι (ΙίΓΓιείΙεδ,

3 Γεείοηϋιΐδ βυΐχΐιιείί δυηΐ εχ 3είε. ΕΙ Ιιοε ςιιίάεηι είερηβη-

(Ϊ8 , ςυί ίη εοΓηίουδ Ιοε3(ί βΓβηΙ , βεεΜίΙ. δε(1 ςηί ίη πιο·!"»

βείε 8Γ3η( (ΙίδροβίΙί, ρΓοευΙεβΙιβιιΙ ρβιΐίΐββ Κοηιβηοδ, ίπιρε-

Η(ο8 1ιυ]υδ ρυ^ηχ βεηεηβ, εί ρΓορΙεΓ ^Γβνεπι 3ΓΠΐ3(υΓ3ηι

ηεε 30: ΓεΓυβίεηύυηι ηεε αϋ ρεΓδεςυεηώιηι βςίίεβ. Τυπι



ηε κΕΒυδ ρυΝίαδ, 43 — 46.
117

δυναμένου;· έως δ Σκιπίων τους Ιππέας τους Ιταλικούς ,

όπίσω τεταγμένους και κουφότερον έσκευασμένους ,

Ιπαγαγών, άποβηναι τών ίππων ταρασσομένιον έκέ-

λευσε, και τοΰς ελέφαντας περιθέοντας έσακοντίζειν.

Πρώτος τε αυτός άποβας έτρωσε τον προπηδώντα των

έλεφάντων. θαρ^ησάντων δέ των άλλων, και τιτρω-

σκόντιον ήδη πανταχόθεν αυτούς , καΐ οίδε ύπεχώρουν.

Χί,ΐν. Καί γενομένης της μάχης καΟαρας θηρίων,

έ άγών έγι'γνετο μόνων ανδρών τε και ΐππων. Τ6 μέν

ουν δεξιον το 'Ρωμαίοιν, οΖ Λαίλιος έπεστάτει , τρέπε

ται τους έναντίους Νομάδας, Μασσανάσσου βαλόντος

αύτών τον δυναστην Μασσάθην. Όςέως δ' αύτοΰς δ

Αννίβας επιδρομών, συνέτασσε την μάχην. Το δέ

λαών, ένθα "Ρωμαίων μέν 'Οχταουΐος έπεστάτει, των

σί πολεμίων Κελτο\ καί Λίγυες ησαν, έπόνει μάλα

χαρτερώς έκατέροις. Καί Σκιπίων μέν έπεμπε θέρ-

μον, τδν χιλίαρχον, έπικουρεϊν μετ' έπιλέκτοιν. Αν

νίβας δ' έπεί το λαιδν συνέστησεν, ές τους Λίγυας και

Κελτοΰς μεβίππευεν, έπάγων δμα την δευτέραν τάξιν

Καρ^ηδονίοιν τε χαι Λίβυων. Κατιδών δ' αύτόν δ

Σχιπίων, άντιπαρηγε μεθ' έτέρου στίφους. Δυο δέ

στρατηγών αρίστων ές αγώνα συνιόντων, έρις των υφ'

έχατέρω λαμπρά , και δέος· καΐ προθυμίας ούδετέροις

τι ένέλιπε , σφοδρού καί οξέος ίντος πο'νου τε χαι παρα-

χελευσεως.

ΧΕ,ν. Μακράς δέ καί άχρίτου της μάχης ούσης, οΐ

στρατηγοί τοΰς κάμνοντας έλεοϋντες, όρμιον έπ' άλ-

λη'λους , ώς έν σφίσι της κρίσειος ταχυτέρας έσομένης.

Καί ήκόντισαν δμοϋ, Σκιπίων μέν, 'Λννίβου την

ασπίδα · δ δ' Αννίβας έτυχε τοϋ ϊππου. Και δ ?ππος

υπό της πληγής έξέφερεν δπίσο) τον Σκιπίωνα , μέχρι

περιβας έτερον ΐππον, αύθις ές τδν Άννίβαν ήχόντισεν.

ΐ^λλ' άπέτυςεν αύτοϋ καί τότε , τδν δέ Ιππέα τδν έγγΰς

έβαλεν. 7Ηκε δ' έν τούτω και Μασσανάσσης πυθόμενος.

Καί οί 'Ρωμαΐοι, τδν στρατηγδν δρώντες στρατιωτικώς

σφών ίιπερμαχόμενον, καρτερώτερον τοις πολεμιοις ένε-

πεσον, καί έτρέψαντο, καί φεύγοντας έδίο>κον ουδέ,

χαριππεύοντος αύτοΐς τοϋ Άννίβου, καί δεομένου στη-

ναι καί της μάχης αύθις ές πεϊραν έλθεΤν, έτι έπείθοντο.

Άπογνους ουν αυτών δ Αννίβας, τοΰς έξ Ιταλίας οί

συνελθόντας, έφεδρευοντας έτι χα\ άτρεμοϋντας, ηγεν

επί την μάχην έλπίσας, 'Ρωμαίοις, άτε διωχουσιν,

άσυντακτοτέροις έπιπεσεΐσθαι. Οί δέ , τδ ένθυμημα αύ

τοϋ Οεασάμενοι , μετά σπουδής αλλήλους έχ της διω-

ξεως άνεχάλουν, χαί συνετάσσοντο αύθις ές μάχην,

Ουτε δέ Ϊππων σφίσι παρόντων, οΰτε ακοντίων έτι όν

των, ξίφεσιν ές αλλήλους έχρώντο, και συνεπλέκοντο.

Φόνος τε ην πολΰς ένθάδε μάλιστα, καί τραύματα

μέγιστα, και πιπτόντων στόνος, καί άναιρουντιυν με

γάλους ία ■ μέχρι ποτέ καΐ τούσδε έτρέψαντο οί Ιταλοί ,

καί φεΰγουσιν εΐποντο. Κρίσις τε ην λαμπρά τοϋ

πολέμου.

XI·VI. Και δ 'Αννίβας έν τη φνγη θεασάμενος Ιπ

πέων Νομάδων πλήθος συνεστώς, προσδραμών ήξίου

νβτο δείρίο εςυίΐεβ Καΐίεοβ, Ιβνίαβ βπηβΙοδ, β ροδίΓεπια

βείε ΗίΜικΙοδ , .ιΙ> εςιιίδ Ιεπ-ίΙίδ ]υβ&ϊΙ άεδίΐίιε , εΐ ίιι είβρίιαα-

(ο$ Ιππ ΠΙυΐ' ΓυειιΙεβ (εΐα εοη]ίεεΓε : ρπιηιιβςυε ίρββ άεδεβη-

(1ί( , εΐ είερίΐΐηΐεηι ρτοειιιτεηίειη δβιιείβνίΐ. (}ιιο εχεπιρίο

ΐ'οηΙϊπη.-ιΙίΛ &1ΪΪ8 , β( υηάίηαβ ί«ηι εο$ τυΙηβΓ&ηΙϋΜΜ , Ιιί ψιο·

ςυβ τείτο π (ΙιΊκιηΐ.

ΧΙΛΥ. δίε εχβεΐίδ ερη^3 οεΐΐυίδ, εει-Ιβπιεη υϊγογιιπ) Ιβη-

Ιυπι ('ψιοππηψιΐ' βυρεΓεηιΙ. ΙΚαΙιίιιμ εοΓηυ , ειιί Ι,ϋΊίυδ

ρτΒχτΆΐ , ίη Γυςβηι νιτίίΐ ορροδίΐοδ 8'ώί Νυηιίιίαβ , ροδΙ<]ϋ3ηι

Γβμυΐυηι οηηιιη Μ.ΐϋΜΐΙιρη Ιΐ3$(8 εοηίο(1εΓ3ΐ Μ3$ίιιί8$3.

<χ>ιιί1)ΐι^ ριορεΓε 8υεειιιτβη8 Αηηί1)3ΐ,ρΓα3ΐϊυιηΓε<1ΐηΙ«βΓ2νϊ(.

Ιη Ιβενο , ιιί» Οεΐ3νίιΐ8 ρυ^ηβΙ»! εοηΐτβ ( λιΙΙο* εΐ Ι·ί^υΓε$ ,

ιιΐηπιηυε ΐ3ΐχ>ΐ'3ΐ)3(ιΐΓ ρβηΙεΓ. Εο δείρίο 8ϋΙ)αιΪ8ίΙ ΤΙιεγ-

πιυπι (τΟκιηοπι ευπι 8ε1εεΙί8 ηηΗΗη·. ΑβηΟι·! νεΓο , Γβ-

8(ίΙιι(ο Ιχνο 8υο εοΓηυ, ;κ1 1.ϊμιιιν·, Οβίΐοβςυβ Ιηη«τοΙ«τΙΙ,

ίη(1υεεη8 δίηιυΐ Ρο·ηο8 ΑΓΓΟβςυβ , ιιιιί ίη βεευηάβ βείε δίείβ-

ταπί. 1(1 3η1πΐ3<1νειΊεη3 δείρίο, ηιονίΐ ε( ίρββ ρπικίρε9.

1 1 ιί ι1ιιυΙ>ιι» ρΓΧ8(3η(ί88ί[ηί9 ιΐιιεϋηι* εοηΙείΜίεηΙφυβ , ιηίΐί·

Ιυηι ηυοςιιβ υΐηηιςυε ϊπ)ρεΓ3ΐοηί)ΐΐ8 8υίβ ηιείυεηΐίυηι,

ι·«π·μίιιΐΓι (ΊΊ'Ιαηκ'ΐι Γυίΐ; ηεε 8Ϊ1>ί αά 8ΐιη>α>3ΐιι Γθ[1ϊ1ικ]ιη«η

(]ΐιίι]ΐ|πΛΐιι Γείίηυυπι ΓαοϊιιηΙ , 1&Ιχ>Γεπι βεεεοιίεοΐίουβ εΓεύπ»

\ εΙΐΓΐΐΗ'ΐιΐί Ι)ΐΐ8ΐ[ΐιε εοΐιοι ΐ3(ίοηίΙ>υ8.

XI·V. Οηααιςυε ιΐίπ ηιηι ΐο <1υ!»ίο εεΓίαΙυηι ε88ε( , άυεε5

αηιΐιο ιηί8εΓ3(ί 81108 Γβ8808 , ίρ8Ϊ (ίιικ π πνπιιιΐ ϊηνίεειη , ηιιο

εϊΐϊϋβ (ΙεεεΓηεΓεηΙυΓ. Εηηΐδδίδΐιυε ρβπΙεΓ ΙιηδΙίδ, δείρίο

Ιτ3]εεί( Αηηί1)3ΐί8 εΐ^ρευη , ΛηηιΊκιΙ ίΐΐίυβ ο<]ΐιυπι ρεΓεαδδίΙ :

ςαΐ τηίοεπβ ίιηρβίϊεηδ τείΓο &1)ΓίρυίΙ δείρίοοβπι. 111ε, ίη·

δεεηκο αΐίο , ΓΐίΓειιβ ϊο ΛηιιίΙκιΙειιι Ι)38(3ηι , δει] Ιαηε ςυοςυβ

Γι-ιΐδίΓίΐ, νίΙ)Γ3νί(; ηίδί Γριοιΐ ρΓΟχίηιυπι εςιιίίειη άε]βείι.

ΙηΙιτπη , τβ εομηιία , Μ3&ίηίδ33 8»ρβΓνεηί( : ιΊ Κοπΐ3ηί υ)>ί

νΜεηιηΙ, ϊπιρεΓΑΐοΓεηι δυιιιη, ηοη άυείβ δοΐπηι , νεηιηι

ε(Ϊ3ΐη ηιίΐίΐίδ οίκτε ιηηηίβ , ρυςο3Γεςυε ρτο π>ίΙίΙ<1>υδ ; ΐνα-

ρΓεδδίοηε νείιεαιεηΐίυδ Γ.κΊη , ίο Γιιμ.ιιη εοη]εεεηιηΙ ΙιοδΙεπι,

Γυ§ίεηΙεηιςυε ρεΓβεευΙί βιιηΐ. Νεςυε 3(1ε(]υί1ααδ Άά βηοδ

Λιιιιίΐωΐ , 0Γ3η8ςυε, υΐ βίδΙεΓεηΙ μι-ηιΐιιιιι , ίη ρυ)ζ03ηιςυβ

τε<1ίΓεο(, ηιιίάηυΒίη ρη>ΓεείΙ. ΙμίΙυΐ' (1γ Ιιίβ (ΙεβρεΓβηδ, Ι1β·

1ο8, ςυί ίη δυοβίάίβΗα αεϊε ίπιπιοΐί &<11ιυε Γεδ(ίΙεΓ3π(, ίη

ρπιΊίπιιι ρΓοάυχίΙ; βρεΓβηδ, άυηιΚοιίΗηί ίυδοδ ρεΓβεηυυη-

Ιπγ, Γβεϋίυβ ΙιιγΙκιΙιπιι ϊγϊ εοηιιη ΟΓ^Ιηεβ. Ουοά εοηδϋίυηι

ϋοί ηιοχ ίΐΐί ίηΐεΐΐίβηηΐ, εειι ΙεβδεΓβ άαΐΛ βε ΓβείρίεηΙεβ,

ρι-ορεΓε ίηΙεβΓϊΓυη! 0Γ<3ίηε8. Αε άεδίίΐυΐί εηυίΐβΐυ , βο-

δηπιρίίδ ηιίδδί1ί1)υδ, τειη βΐβάίίδ βεΓεοαηΐ εοηιίηυδ. Τυηι

τείΌ ίηδεηβ είβίεβ <·<Ιι·1«ιΙαΓ, ίτυεί3()ϋε νυ!ηεΓ3, ίηΙβΓ ββηιί-

Ιιΐ8 εβάεηϋαπι εΐ είπηιοτεβ ίηδπΐίβηΐίυιη : ύοηεε Ιβηάεηι

1ΐ3ε ςυοςυε ρβτΐε ΙιοδΙεβ Γαδί Ιυ^βΙίςυε μπιΙ , ίιιϋυΙ>ί.ι ].ππ

ΚοηιαηοΓϋηι τίεΙοπΑ.

ΧΙ,νΐ. Αηηίΐ»] ίηΙεΓ πΐβίεηιΐιιηι εοηδρίεαίυδ εοημίοΐωίοδ

εςαϊΐεβ ΝιιηιίίΙββ, βεεαιτϊΐ, Γ083τίΙ<}υε ηβ 8β άββεΓΟΓβηΙ.
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ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΪΒΕΒ VIII,

μή προλιπεΐν αυτόν · καΐ πείσας , Ιπηγε τοις διιοκου-

σιν, έλπίσας έργάσασθαί τινα παλινοίωζιν. Πρώτοις

δέ Μασσυλίοις έντυπων έμάχετο- και μόνος ήν έτι

ούτος δ άγων Μασσανάσσου και Άννίβου συνεστώτων.

Φερομένοιν ό"έ και τώνδε έπ' αλλήλους υπδ προθυμίας,

ές μεν την ασπίδα δ Μασσανάσσης ήκόντισε βαλών

δ δέ Αννίβας και τότε έτυχε τοϋ Ιππου, Και δ Μασ

σανάσσης έκπεσών, πεζδς έπί τον Άννίβαν ώρμα, τόν

τε έπελαύνοντά οί προ τών άλλιον Ιππέα βαλών άπέ-

κτεινε. Και τών λοιπών τα ακόντια ές τον έλεφαντι-

στήν έκδεχόμενος, £ν τών έμπεπηγότο>ν έςεΐλε- και

άκοντίσας ές τον Άννίβαν αύθις, ούδ' ώς- Ιπετύγχανεν,

άλλα τον έγγυς Ιππέα κα\ δδε άπέκτεινεν. "Ετερον δ1

έξέλκων, ές τδν βραχίονα έτρώθη, κα\ υπεχώρησεν έκ

της μόνης έπ' δλίγον. Σκιπίο>ν δε πυθόμενος, έδεισε

περί τφ Μασσανάσση , κΛ ές τδ έργον ήπείγετο · κα\

εϊρε τον Μασσανάσσην ες την μάχην αύθις έπί ϊππου

φερόμένον έτέρου, τδ τραΰμα έπιδήσαντα. "Ο τε

άγων ήν ίσος αύθις αύτόϊς, και πάνυ καρτερδς, αίδου-

μένιον τους στρατηγούς έκατέριον έως δ Αννίβας, έπί

τίνος λόφου θεασάμενος "Ιβηρας και Κελτους συνεστώ-

τας, έςίππευσεν, ώς κάκείνους έπάςων. Τότε γαρ οί

μαχόμενοι , της μεν αιτίας ου συνιέντες, την δ' άπο-

χώρησιν αυτού φυγήν υπόλαβόντες εΤναι, τον άγώνα

μεθηκαν Ικόντες· και έφυγον άκόσμως, ούχ ί)περ έώ-

ρων Άννίβαν, άλλ' οπη τύχοιεν έκαστοι. Και οί μέν

οΰτω διελύθησαν 'Ρωμαΐοι δ' αυτούς, ώς τετελεσμένης

της μάχης, έδίωκον άτάκτως, ούδ' αυτοί της 'Λννίβου

προαιρέσεως συνιέντες.

XI·VII. Ό δ' έπανήει , πεφραγμένος "Ιβηρσι και

Κελτοΐς , άπδ του λόφου. Κα\ δ Σκιπίων αύθις έκ της

διώξεως τους 'Ρωμαίους άνεκάλει μετα σπουδής, και

παρέτασσε πολυ πλείονας τών άπδ του λόφου καταβε-

βηκότων δθεν αυτών ού δυσχερώς περιεγένετο. Αν

νίβας δέ, κα\ τησδε της πείρας τελευταίας γενομένης

άποτυχών, έφευγεν ήδη σαφώς, άπογνους άπαντα. Και

αύτον εδιωκον ιππείς άλλοι τε πολλοί, και Μασσανάσ

σης, περιώδυνος ών εκ τοϋ τραύματος, άεί τε πλησιά

ζων, κα\ μέγα ποιούμενος αϊχμάλιοτον Άννίβαν άγαγεϊν

Σκιπίωνι. Τον δέ νυζ έρ^ύσατο· και σκότιος μετ'

είκοσι ίππέιον, τών δυνηθέντων συν αύτώ συνανύσαι

τον δρόμον, ές πόλιν κατέφυγεν ^ όνομα θών. "Ενθα

Βρυττίων έγνιο και Ιβήρων ιππέας πολλούς άπδ της

ήττης συμπεφευγότας. Δείσας ουν περί μεν τών

Ιβήρων, ως βαρβάρων ταχυέργων, περί δέ Βρυττίιυν,

ώς Ιταλών δμοεθνων Σκιπίωνι , μή , ές συγγνιυμην ων

ϊξήμαρτον ές την Ίταλίαν, προσαγάγωσιν αύτδν τφ

Σκιπίωνι , λαθών έςέφυγε , μεθ' ένδς Ιππέως , ω μάλιστ'

Ιπίστευε. Σταδίους δ' άνύσας ές τρισχιλίους , δύο νυξί

τε κα\ ήμέραις, ί[κεν ές πόλιν έπί θαλάσσης Άδρυμη

τον, ένθα τι μέρος ην αύτώ στρατιάς σιτοφυλακοΰν.

Περιπέμπων δ' ές τα πλησίον, και τους έκ της μάχης

διαφυγόντας άναλαμβάνων, #πλα και μηχανήματα

{Ιργάζετο.

ΟικκΙ ψι ΠΠ1 Ιιΐ3 ρεΓ8ΐΐ3$Ϊ38ε( , ίη ρβΓ86ηυεη(β3 Γεει'Ι ίΓηρβ-

Ιυηι , βρβΓϋηβ , βε βΐϊϊπι Ιιιιη ΓοΓίβ ΓβρβΙΙβΓβ τϊοΙΟΓββ βΐ βπ-

ρβΓε ςυοόβηι πκχίο β ηΉηίηυβ βοπιπη νίε(οη3π> ρο8&ε. Αε

ρπιηιπη φίΜοηι ίη Μηϋίνΐίοκ ΐηαιΗΐ. ΕΙ ιΐιιηι μια ηυ8-

ςη3ΐη αιηρΙηιβ ρυριβίατ, ίηΙεΓ 8οΙο8 Μ3δίηίδ83Πΐ Λιιηίΐι.ι-

Ιοπίφΐβ ΓεηονβΙιΐΓ ρι,τΐίιιηι. Οηίηιΐδ εϊ ίρβίβ ίηΙεΓ 86 (δίευΐ

ραυίο 3η(β δοϊρίο ε( Απηίοαΐ ) αηίπιοςε εοηευΓΓεηΙίϋυβ , Αη-

ηίΙ>α! ίεΐυηι εχεερϋ εΐ^ρεο; ε( ίρ$ε «ιριιιιη πο$(ί8 (υηε ςυο-

φκ> ρεΓεα88ίΙ. Τιιπι Μ»8ΪηΪ88& , ε^υο ε(ίυ8υ8, ρε^εβ ϊηταείΐ

Ληηίϋαΐεπι; εΐ εςιιϊΐεπι, 8ε εϊ οΙ>]ίεϊεη(εηι, Ιείο οοηΓιχίΙ, ηΊί·

ηυοΓυπι ΜΐΙβη]βουΐ3 εχεερίΐ βευ(ο είερηβηΐΐηο, εϊ υηο εχ Ηίβ,

φιχ Ιΐ3?8εΓ3ηΙ, εχίτβείο, ίΐεπιιη ΑηηίΙ)3ΐεπι ΓΓυ8(Γ3 ρε(ϋ(,

εϊ, βϊπιϊΙίΙβΓ ιιΐ ιιιοιίο δείρίο, ρΓοχίηιυηι ιτρηίοπι εοοίοάϋ,

Οαηιηυε πΐΓβυβ ενεΐΐίΐ βΐίυά , βιυείΐΐυβ Ιιι-.κΊιίιΐιιι , ρυςηα

εχεε88ΪΙ ρβυΙίβρεΓ. Ηοε αικίϋο , δείρίο Μββίηίίβα; ΙίιηαίΙ :

ςϋϋηιηιιβ εο ρΓορβΓ388ε(, τερεηΐ ευιη νιιΙηεΓε ου1ί§3ΐορα-

£η3ΐιι εςυο αϋο τερείεπίεπι. δίεςιιε ρηπίιιυ υίπηιςυε τίπ-

Ιιικ ΓθάίηΙεςταΙο ρΓδβΙίο , ηΟΗΟΜΜφΜ ιιίτίυβςυε ρηιΊί> ύυεεβ

8υο8 τενεΓεηΙίουβ, ρπριιηΐιιιη βϋΐ 3ετί(εΓ πιΐηιοιίιιηι : «Ιοιηό

ΑηηίοβΙ,νίβο ίη ςυοιίβηι εοΙΙε, Ηίβρβηοπηη θ3ΐΙθΓυπιςαβ

μΐοΐιο , εςαυπα ίΐΐο 3^β^ίΙ , ηΐ εϊ Ιιοβ ·ιι1ι1 ικί'πΊ. Ταη νείΌ

([ΐιί ρΓαΊίβοβηΙιΐΓ, εβυίβπι 3ΐ)ί(υ8 ηοη ίηΐεΐΐίςεηΐεβ, ε( ΓυςεΓβ

Γ3ΐί Αηηίοβίεηι, υΙίΓΟ Γειηί8εΓυηΙ ρυμηηηι, εϊ ίη ίηεοηϋίΐοηι

(ΊιμΓχιη 8ε ρΓΟΓίρυεΓυηΙ, ηοη ςυ3 εοηΙεη^εΓε Αηηίυ&ΐεηι νί-

άεΐιαηΐ, 8ει1 φΐη ειιίςυε νίβυπι εβ(. Οαο8 ϊΐβ άίβρεΓδοβ

Βοηΐ3ηί, νείυΐ εοη8ηηιηΐ3(3 νκ-ΐοπ», 8θ1υΙΪ8 οηΐίηίίυβ,

ρεΓ8β(]υεο3η(υΓ; ηε ίρβΐ ςυίιίεπι ρΓοροδίΙυηι Αηηίοα1ί$ ίη-

(εΐΐί^εηίεβ.

ΧΙ,νΐΙ. δε4 ηκι\ ΛηηίΙκιΙ , 8ΐίρ3ΐυ8 Ηίβρβηίβ 03ΐ1ί8ςυε ,

β εοΙΙε ΓετεΓβυβ 681 ίη ριιμη,ιιιι. Ε( δείρίο , άεηυο :υί8

ρΓορεΓε β ρεΓ8εευΙίοηε τενοεβίίβ , Ιοη^ε ρ1ιΐΓ6$ εοηΐΓβ άηχίΐ ,

φΐηιη ςυί ε εοΙΙε άε$εεη(1εΓαη(. Οιιαιο ηοη ϋίΙΤιείΙίβ εϊ

νίείοπβ Γυίι. Αηηίή3ΐ, ςυυηα ηε ηίε ((υίάεπι υΙΙίηιιιβ εοηβ-

I π * 8υεε688ί88εΙ , )Λνη , ΓεΙ>υ8 οηιηίΙ>υ3 ι1ι·.·;ρ<τ;ιΐ ί» , ραίαιη $β

(α%χ εοηιπιί8ίΙ. Ευηι εςηίΐεβ ρεΓ8εςυεΙ>3ηΙυΓ, πιιη 3ΐϋ

ιηυΐΐί , Ιιιιη Μ38Ϊηί883; νεχβΐυβ φΐίιίπη τηΙηεΓε, εοηΐίηυο

Ιβπιεη ίπιηιίηεηβ, ε( νε1ιεηιεη(εΓ ευρίεηβ Αηηί1)3ΐεηι εαρϋ-

γαηι 3(1 δείρίοηεπι 3θΌΊιεεΓ6. δειΐ ίΐΐιιηι ηοχ εηρυίΐ. Τ;»η-

(Ιεπιςυε ρεΓ (εηε!>Γ38 ευηι τί^ίηΐί εηυίΐίϋυβ , ςυί βοΐί εαΓ8υαι

ε]υ8 3?φΐ3Γερο(υεΓ3ηΙ, ίηορρία'υηι, ευϊΧΙιοη ηοηιεη, Ι'ιιμη

ρεΓνεηίΙ. ΙΊιί ιριπηι εο^ηονίΐ, ΒηιΙΙίοΓυιη Ηίβραηοηιιηςυβ

ηιηΐΐοβ εςηίΐββ εοόεηι ε εΐβάε Γυ^ί88ε : ηιείυεηβ Ηίίρβηοβ ,

ηΐ (>3Γΐ)3Γ08 ιώοΜΗβ 3ε (επιεΓ3Γίί ίημεηίί ; ΒΓυ(Ιίο8 τείΌ, η(

Ι(3ΐθ9, δείρίοηίβφιε εοη(6ΓΓ3ηε<)8 , ηε , ςυο Γβείΐίυβ νεηίβιη

(•π',Ίίοι πιη εϊ ΛΓί.ι- εοηΐΓ3 ΙΙαΙϊηηι πιίΐίιί;»· εοηββςυεΓεηΙιΐΓ,

δείρίοηι ίρ8<ιιη (ΙεάεΓεηΙ ; (Ίιιιη υηο Ωάϊββϊιιιο εςιιίΐε εοηιϊυι-

Ιυ9, εΙΤυ^ίΙ. Εηιεηβυβηυε ίη(Γ3 οίιΐυυηι ϋυβδηυε ηοε(ε$ 3<1

Ιπ3 -,Ι ΜΐΙίοπιηι ηιίΙΙίβ , ΛιΙι ιηηοΙ πιη τεηίΐ , μιΙη ιιι ηκιπίίηι,ιηι ,

υΝρβί'Ιειη ςυβηκίαηι εορί3Γυηι ηβσεηβΐ 3(1 η-υηιεηΐί εα-

8(ο4ί3πι. Ετοεβηδςυε ε Γιηί(ίηιί8 1οεί8 ηιίΐίΐεβ, εϊ εΐ3ρ$08 ο

ρτχ\\ο Γβεοΐΐίςεηβ , ;ιπη.ι ρ3Γ303( 3ε ηΐ3ε1ιίη38.
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XI,VIII. Σκιπίων δέ, νίκην άρίστην νενικηχώς, τα

μέν άχρηστα της λείας ένεπίμπρη διαζωσάμενος αύτδς,

ώσπερ εϊώθασι "Ρωμαίων οί στρατηγοί. Χρυσίου δ'

ες 'Ρώμην τάλαντα δεχα, χαϊ αργυρίου δισχίλια χαϊ

πεντακόσια, χαι έλεφαντα είργασμένον, και τους επι

φανείς τών αιχμαλώτων έπεμπε, χαι Ααίλιον έςαγγε-

λοΰντα περί της νίχης, έπΐ νέων τα δέ λοιπά άπο-

όομενος, την τιμήν έπιδιεΐλε τω στρατοί· χαϊ δώρα

το7ς άριστεύσασιν έδίδου , χαι Μασσανάσσην έστεφάνου

χαϊ τότε - χαι τας πόλεις έπιών έχειροϋτο. Το μέν δή

τέλος της Άννίβοο τε καΐ Σκιπΐωνος έν Λιβύη μάχης,

τότε πρώτον άλληλοις ές χείρας έλθόντων, τοϋτ' ην.

Άπέθανον δέ 'Ριομαίων μέν δισχίλιοι χαϊ πενταχο'σιοι,

Μασσανάσσου δ' ετι πλείονες· χαϊ τών πολεμίων δισ-

μΰριοι καΐ πενταχισχίλιοι. Αιχμάλωτοι δ' έλήφθησαν

δχτακισχίλιοι χα\ πεντακόσιοι. Καΐ Ίβηρες ηύτομό-

λησαν προς Σχιπίωνα τριακόσιοι, χαι Νομάδες προς

Μασσανάσσην οχτακόσιοι.

ΧΕΙΧ. Ούπω δέ ούτε οί Καρχηδόνιοι τώνδε, ουτε

'Ρωμαϊοι , πυθόμενοι , οί μέν έπέστελλον Μάγωνι , ξενο-

λογοΰντι έτι Κελτους, έσβαλεΐν εϊς τήν Ίταλίαν, εί

δΰναιτο, ή ές Αιβύην μετα τών μισθοφόρων χαταπλεϋ-

^αι· οί δέ, τώνδε τών γραμμάτων άλόντων, καΐ ές

'Ρώμην κομισθέντων, στρατιάν άλλην χαι ίππους χαι

ναΰς καΐ χρήματα έπεμπον τω Σκιπίωνι. Ο δέ ήδη

•ττ) Καρχηδόνι χατα μέν τήν γήν έπέπεμπεν 'Οκταούϊον,

ταϊς δέ ναυσιν αύτδς έπέπλει. ΚαΙ οί Καρχηδόνιοι,

τήν ή'σσαν Άννίβου πυθόμενοι, πρέσβεις έπΐ χελητίου

•προσέπεμπον τω Σκιπίωνι, ων ήγοϋντο *Αννυ>ν τε, δ

Μέγας λεγόμενος, χαι Άσδρούβαςδ Έριφος· οί το κη

ρύκων ΰψηλον έστησαν έπ! της προιρας, χαϊ τάς χείρας

ώρεγον ές τον Σχιπίωνα , ίχετών τρόπον. Ό δ' αύτοΰς

έχέλευσεν ήχειν ές τδ στρατόπεδον χαϊ έλθοΰσιν έφ'

ϊιψηλοϋ προκαθήμενος έχρημάτιζεν. 01 δέ μετ' οίΐλοι-

γης ίαυτοΰς ίρ^ίπτουν ές τδ έδαφος, καΐ τών υπηρετών

άνιστάντων , χαϊ λέγειν κελευόντων δ τι Οέλοιεν,

Άσδρούβας δ "Εριφος εΤπεν ■

Ε. « Έμοί μέν έστιν, ω 'Ρωμαϊοι, χαϊ Άννωνι τώδε ,

χαϊ δσοι Καρχηδονίων ίμφρονες, καθαρεύειν άμαρτη-

μάτων ων ήμΐν έπιχαλεϊτε. Τοΰς γαρ πρέσβεις υμών,

ές ους έξήμαρτεν ή πατρίς άκουσα ΰπδ λιμοϋ , περιεσιό-

ζομεν, χαϊ προς ύμας έπέμπομεν. Χρή δ' ΰμας μηδέ

Καρχηδονίων χαταγιγνώσχειν απάντων · οϊ γε τήν «ιρή-

νην χαϊ πρότερον ήτησαν, καΐ λαβόντες προθΰ(χως

ώμνυον. Είσΐ δ' αί πόλεις έπι τδ χείρον εύεπίστρεπτοι ,

καΐ το προς χάριν άε! παρα τοις πλήθεσιν έπικρατεϊ.

*Α καΐ ήμέΐς έπάθομεν, ούτε πεϊσαι δυνηθέντες τδ πλή

θος, ουτ' έπισχεϊν, διάτούς εκεί μέν διαβάλλοντας ήμας,

παρα δ' ΰμϊν τήν παρ^ησίαν αφηρημένους. Μή δή

«πδ της υμετέρας εϋπειθείας ή ευβουλίας, ω 'Ριομαΐοι,

τα παρ' ήμΐν κρίνετε. Άλλ' εί τω καΐ τδ πεισθήναι

τοις έπιτρίβουσιν αδίκημα είναι δοκεϊ, τον λιμδν έπί-

δεσβε, καΐ τήν ανάγκην ή γέγονεν ήμΐν ύπδ τοϊί πά

θους. Ου γαρ δή τών αυτών έργον έκούσιον ή\, άρτι

XIVIII. Αεδείρίο, ρΓ3εεΐ9η3δίηΐ3ΐη 3ι]ερ(ιΐδ τϊοΙογϊηπ» ,

δροΐία πιίηιιβ αΐίΐϊα ϊρββ βεείηείιΐδ, ηΐ Κοπιαηίί ωοβ εβί

ήτιρεΓ3ΐοη)>ιΐδ, εΓεηι&νίΙ; ρΓβϋοββιη ρΓΚάαηι Κοιη&αι πιίίίΐ,

3ΐιπ Ιαΐεηΐβ (Ιβεεηι, 3ΐ·(ζεηΙί ΙβίεηΐΒ Ιιϊβ πιίΙΙβ ςυίη^εηία, ο!»ιιγ

βτΐε ΐ3υθΓ3(απι , βΐ οβρίϊνο» ηουίΐβδ ηβνίυυδ ίηαροβϊΐοβ ,

δίηιυΐα,ιιε ίχΐίυηι , νίο.Ιοπκ ηυηείυηι. Κείίςαα ρΓ3><1α (1ί·

τβηάίΐα, ρτβΐίυπί άϊνϊβϊΐ, ρΓ«η)Ϊ3ςαε ιηϋΐίαπϊ ηιβπΐίβ <1Ϊ3-

ΙΗ1)ϋίΙ, Μ3δίηί53ϋΐηςυ€ ίΙβΓυπι οογοιιβ ϋοηβτίΐ. υείη Γε-

ςίοηεηι ρβΓευπειιβ , οίνίΐΛίββ ίη (ΙεαΊΐίοιιβπι χχβρίΐ. ΑΙςαβ

Ιιΐε εχίΐυ» ΓαϊΙ ριι^ηχ ίη ΛΓπεβ Ληηί1)3ΐί$ βίςυε δοίρίοηι$ ,

φιχ ρτίοβςιιβιιι ρβ^αιίι β$1 , ηαηςυαπι ΐΐϋ ■τηιίι ίηΐετ 8ε

εΓ3η( εοη^Γεββί. ΟββίιΙβΓαΙϊ $υη( ίη ΚοηίΛηο εχεΓεΚυ ςαίη-

ςβη(ί βαρη ιΐυο ηιΗΙία : Μηΐηΐβη ιϋςαβηΐο ρίακβ λΐηίβίΐ.

ΙΙοβΙϊαιη εεοϊιΙεΓυηΙ ιηϊΐΐϊα XXV. ΟιρΙί βυηΐ οεΐϊεβ πιίΐΐε

ηυΐηςβηΐϊ. Ηϊβρβηί Ιτβηί,ΓυββπιηΙ 3(1 δαριοηειη οοα : Νυ· ,

ηΐίΟχ 3(1 Μ3$ίθΪ883ΙΏ ΏΟΟβ.

ΧίΙΧ. ΡΓΪϋδςυβηι ηηίβηι 1ιυ]ιΐ8 τίεΙοπ33 ηηηείυβ νεί

βοηιαιη ρβι-ΓοΓΓεΙηΓ νβΐ ΟαιΐΙΐΒβίηεπι , Ροηιϊ βοπ'ρβίΊ'ϊηΙ

Μϊβοηί , εΐί&τη Ιαιη ηιίϋίειη τηαοβάα εηηΐΐιιεεηΐί ίη ΟαΙΙία,

]αΙ)€ηΙβ8 , υΐ Ιιιΐϊαπ) , 8ί ροβββΙ , ίητχάετεΙ , βιιΐ ίαυι ηιβΓ-

οεπ3Γϋ8 η.·ινίριΐΊ·ι ίη ΑΓιίοαιη. Ηί8 ΙίΙβΓίδ ίηΙβΓοερΙίϋ, βΐ ίη

υΓΐ>εη) αΐΐβΐίδ, (Ιεηηο 8βηα(υ8 3ϋ38 ρβάίΐυηι βαυίΐιιπιςυβ

εορίαβ,εΐ ηβτεβ, &ε ρεευηίββ αά Ηαρίοηειη αϋβϋ : φΐ! μα

3ύνβΓ8υ$ ΟαΓίΙΐΒ'ίηβιη (ΡΓΓεδΙίΊ ίΙίηβΓβ ΟΐΙθνίιιηι ρΓβοιηίδε-

Γ3( , ίρββςαβ βοάβηι ΙβηάεΐΜΐ εαηα ηανίϋυδ. 5ει1 «κΙρπι

ΙεηιροΓε ϋ3τΙΙΐ3@ίηίεη8β8 , (Όβηίΐ3 Αηηίόβΐίδ εΐαάε , 1ε^3(οβ

Ϊ0 3ε(υ3Γί3 Μτίοηία ΓηίβετυηΙ »ά δεϊρίοοεπι, ςυοΓυηι ρηη-

είρεβ εΓ3ηΙ Αηηο Μβ^ηυ» εί Αδίΐι ιιυαΐ Η.τΛιΐδ; ςυί εβϋυεεο

αΚβ Ιη ργογβ εΓεεΙο , πΐ3ηυ8 3(1 νίεΙοΓβιη ΙεηϋευβηΙ βιιρρίί-

οίΙβΓ. 111ε ]ιΐ83ΐ( , ο( 3(1 ε3β(Γ3 ρβι^βτβηΐ. Οηο ηοοπι νε-

ηίββεηΐ , ρυΜίεε ρτο ΙτΚ>003ΐί βοβ .κΐιηίϋίΐ δείρΙο. Κιί , Ιιη-

ηιυπι 8β8ε εηπι ^ειηίΐη ρη>]ίείεηΐ68 , ρο8(ςυ3ηι 8υ(>1εν3ΐϊ 3ΐ>

αρρ3Γί(οπ1)υβ , (ΙίοεΓεςηο ηυί<1ςυί(1 νείΐεηΐ ]ιΐδ5ί βαηΐ , Αδάηι-

1)31 Ηίβάηδ Ι3ΐεηι ΟΓβΙίοηεω 881 εχοΓβυβ :

ί. ·> Με ςηίιίειη , ρπηείρεβ Κοιηαηί, εί Αηηοηεηι ηιιηε, εί

ςηοίςηοΐ 03Γΐ1ΐ3§ϊηίεηδίυηι 83ρίηηΙ, εχδοιίεδ Γβείΐε ]ιΐ(1ίοβ-

1>ί1Ϊ3 εηΐρκ ε]υδ, ίη ςηχηι βριιά νοβ οίνίΐβδ αοβίη νεηίΐ.

Ι>ε^3(οδ εηίηι τεβίτοβ ίη ςυοβ ίηνίΐί είνεδ ηοβίτί , Γαιηβ εο-

ςεηΐε, ρεοεβηιηΐ, ηοδ δεΓνβτίιηυδ, τοδςιιβ τεπιίδίπιαβ.

δεά ηε ρορυΐυπι ςυίάβπι υηίνεΓδυηι (1εοε1>ίΙί3 εοη(1βηιιι»Γε ,

ςιιί βΐ »η1ε Ιιοε (εηιριΐδ ρϊεβηι 3 νο1)ίβ ρείϋΐ , εί βεεερίαπ»

μίΓανίΙ ευρίάε. Οηιηίδ βυΐεπι ρορηίϋδ Γαοίΐβ ίη ΛβΙβΓίυ»

κε4ηεί(αΓ : ε( ςυίάηιιίό 3(1 ρχΐίβιη άΜΙαΐ , \ά ιφαά ηιιιΐΐί-

Ιικίίηειη νβίοΐ ρΙππιηυΐΌ. ()αοά εί ηοβ βχρεΓίί δυηιυδ, ηαί,

ηεε δυ3(1εη(1ο, ηεε (Ιίδδηβιίεηόο , ςυί(1(ρΐ3ηι Άραά ρΐεοεπι

ρΓοΓεοίηιιΐδ , ρΓορΙεΓ ηοηηιιΐΐοδ , ςιιί εί (Ιοηιί ηοδ ωΐυηιηώη-

ΙϋΓ, εί βραά νοδεΙίΒπι ΙίηβΓε Ιοςυεικίί Γ3ευΙΐ3ΐεηΐ3άεπιεηιηΙ.

Νε εοίπα , φΗΒΜ , εχ τεβίτι , ρηηείι>ε3 Κοηιβηί , εοηδυΐεηάί

ρ3τεη(1ίςυε δβρίεηΐίδδίπιβ (ϋβείρΐίηβ Ρββ ηυδίΓΟ» εχίίΐΗηβΙίδ,

Ουοάδί ευί νεΓΟ ηοε ίρδηηι ίη ετίπιίηε νΜεΙιΐΓ ροηβηάιιηΊ,

ςαο(1 εοηαΙαΙοΓίΙιυδ ίΙΙίδ δυίδ ρβπιεηΐ ηιιιΐΐίΐυύο, Γίηιβιη,

ςαχδο, βρεείβίε , ηεεεδδίΙ<ι(εηΐ(]υε εχ πιβίο ίδΙο ηυΐιίδ 1η(1υ-

είδίη. Νοη εηίηι , ρτοίβείο , ύ> εοάβοα ροραίο υΐΐιυ κ 808
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μέν περί ειρήνης παρακαλεϊν, και χρήματα τοσαϋτα

διδόναι, χαιτών νεών των μακρών, πλην δλίγοιν, άφί-

στασθαι , χαι το πολΰ της άρχης δμϊν παριέναι , χα'ι περι

τώνδε όμνύναι τβ χαΐ δρκοϋν πέμψαντας ές 'Ρώμην

έτι δ' όντων των ήμετέρων πρέσβεων παρ' υμΐν, έχον

τας άμαρτεΤν. Άλλα μάλιστα μεν θεών τις έβλαψε·

χαΐ δ χειμών δ την άγοραν υμών ες Καρχηδόνα χατα-

γαγών, έπι δέ τώ χειμώνι δ λιμός ήμας άφείλετο, μή

χαλώς υπέρ τών άλλοτρίων φρονησαι, πάντων ενδεείς

ίντας. Ουδέ λογισμον αιτεΐν άξιον παρα πλήθους

ασύνταχτου χαΙ άτυχοϋντος.

IX ΕΙ δέ χα\ ώς άδικεϊν υμΐν δοκοΰμεν, ουκ άτυ-

χιΐν, δμολογοΰμεν χαΐ δι' αΰτο καΐ παραχαλοϋμεν.

"Εστι δέ τών μέν ουδέν άμαρτόντιυν, δικαιολογία ■ τών

δ' άμαρτόντιον, πχράκλησις. Έφ' ?) ταχύτερος έστιν

δ τών εύτυχούντων έλεος, τα άνΟρώπεια ΰφορωμένων,

δταν αίσΟωνται δια τας αιφνίδιους μεταβολας παρακα-

λοϋντας τους έχθές άδικεϊν δυναμένους. Οία και ή

Καρχηδονίων πόλις, ή της Λιβύης μεγίστη καΐ δυνα

τότατη ναυσ\ και χρημασιν δμοϋ και έλέφασι, και

στρατώ πεζώ τε και ίππικώ, καΐ υπηκόοις πολλοίς·

ίπτακοσίοις ετεσιν άνθη'σασα , καΐ Λιβύης άπάσης καΐ

άλλων εθνών καΐ νησοιν κα\ θαλάσσης τοσησδε άρξασα,

καΐ υμΐν αύτοϊς ές άμφη'ριστον έπιπλεΐστον έλθοϋσα ·

νΰν ουκ εν τη Οαλάσση καΐ ταϊς ναυσιν, ούδ' έν τοις

έλέφασι και ϊπποις, ούδ' έν τοις ΰπηχο'οις (ων πάντοιν

υμΐν αφίσταται), την έλπίδα της σοιτηρίας, άλλ' έν

αύτοϊς υμΐν ε/ ει, τοις προπεπονθόσι κακώς. Ά χρή

θεωροΰντας ΰμας, και την έπ' αύτοϊς νέμεσιν φυλασ

σόμενους, μετριοπαθώς χρησθαι ταϊς,εύπραςίαις ■ και

της σφετέρας αύτών, ώ 'Ρωμαΐοι, μεγαλοφροσύνης, καΐ

της Καρχηδονίων ποτέ τύχης άξια πράσσειν, τάς τε του

δαιμονίου μεταβολας άνεπιφθόνως εν ταΐς ήμετέραις

συιιφοραΤς διατίθεσθαι · ΐνα και προς τους θεούς άναμάρ-

τητα η τα υμέτερα ΰμϊν, και προς άνθριόποιν αξιέπαινα

πάντυιν.

ΟΙ. Ου γαρ, μή μετάθωνταί γε καΐ νΰν οί Καρχη

δόνιοι , δέος έστιν, οΐ τοσηνδε μετάνοιαν και δίκην της

πριν άγνωμοσύνης υφίστανται. "Εστι δ' άναμαρτησίας

τοΤς μέν σώφροσιν ή ευβουλία φυλακή ■ τοις δ' άμαρ-

τοϋσι, το προπαθεΐν χα\ μεταγνώναι. Βεβαιοτέρους

τε, εΙκός έστι, τους νενουθετημένους γε είναι τών άπει-

ράτοιν. Ούδ' άξιον, Καρχηδονίοις υμάς ωμότητα καΐ

άμαρτίαν έπικαλοΰντας , ταϋτα μιμεΐσθαι. Τοις μέν

γαρ άτυχοΰσιν, έτέροιν άμαρτημάτοιν άρχουσιν ΰπο της

απορίας αί συμφοραί· τοις δ' εύ πράσσουσιν, έν έξουσία

τι) φιλάνθρωπόν έστιν. Ούδ' εύχλεές, ούδέ συμφέρον

ές την άρχήν δμΐν έστι, πόλιν τοσηνδε καθαιρεΤν μάλ

λον ή περισώζειν. Έστέ δέ άμείνονες μέν δμίΐς τών

υμετέρων συμφερόντων κριταί. ΉμεΤς δ' ΰμϊν ές την

έαυτών σωτηρίαν δύο ταϋτα μάλιστα φέρομεν έκ πάν

των το της Καρχηδονίων ποτέ αξίωμα άρχηί, χο» την

δμετέραν αύτών ές πάντα μετριοπάθειαν, ή μετα τών

οπλών Ις τοσούτον Ομάς έπηρεν άρχ,ης *α1 δυνάμεως.

νοΙ»ηΐ3ΐβ ιΐιιο Ιιοβε βεΗ ροΐοβηηΐ : υΐ ταοΛο ρβεβιη οηιβΐ,

ΙαηΙαιηηυβ ρβεαηϊβπιηι ρβηάβκι, ηβτβδ Ιοα^ϋΐ ρβαοίβ βχ-

εβρίίβ ΐΓϊάβΓβΙ, ηΐ3χίπΐ3 ρβι-Ιβ ίηφβηί νο1>ί6 εεάεΓβΙ, ίη

εβδηαβ εοικίϋίοηεβ ]υβίαΓ3η(1αηι ϊηΙβΓροηβΓβΙ, βε 1β§3ΐίοαβπι

ϊη Ιιοε ίά ββοιίαιη ηιϊΙΙβΓβΙ νεδίπιπι ; ΕΟοάο ΓΟΓβαβ , 1β£3ΐο-

πιηι Γοιϋΐι· ηοη εχδρβεΐ3(ο, υΙίΓΟ ίη (αεάηβ ρεεεβτβΐ. 5β<1,

υΐ νεπ$9Ϊπΐ6 (Ιίεαπι , 3(1 ιΐβιιιη 3ΐίςυεηι ίΓ3ΐυπι ΓεΓεΓρηϋυηι

ί1Ιϋ(1πΐ3ΐαηιβ5ΐεΙ (ειηρε8(α3,(]υχεοηιηιε3[υ$ νββίΓοβ ίη ρορ

ΙϋηιηοίΙπιπι βρραΐίΐ, )υ\(3'(βηιρβ3ΐ3ΐεηι τβΓΟ Γαηιβδ ηιβη-

Ιεηι ηοΙ>Ϊ8 β(1ειηί( , ηβ άβ Γβ1>υ9 αΐϊβηϊ» , ςααπι ίρβί Γεηιιη

οιιπιίιιιη 6$8ειηυ3 ίηορβ$, 83η3 εοιΐ5ίΙί3 03ρεΓεπιυ$. Νβςυβ

νοΓΟ ΐ3ΐίο3(ΊθΓυηι ροβίυΐατί 3 ιηιι11ίΙη<1ϊηε, ϊηεοαάίΐ3 ροΙβ$(,

<]ϋα? πιίβεπϊί ρΓβηοίΙυΓ.

ίΐ. « Ουοά ΒΪ νβΐ βίε τεπ> ίηιρΓΟυί ροΐίυβ , ςα3ηι ηιίίεη' ,

νοίιΐδ νίίΙβηιυΓ , ΓαΙεπιυΓ ευ1ρ3ηι : αίφιε εΐίαιο ίάεΪΓεο άε-

ρΓεεβπΐϋΓ. Κεϋηςυ3ΐυΓ ίηηοεεηΐίϋυ: εβυβχ ιΙϊγΙϊο : εΓΓ3ΐυοι

α§ηο5εεηΙβ8 ϋεεεί (ΙεριεεβΙίο; (ριβε Γαοϊΐίυβ βρύα ΓβΙίοεβ πιί-

δβπιϋοηοιη ΙητβηίΙ , 8Ϊ οοηδίιΙβΓΟίιΙ ηαΐβΐηΐββ κταιη Ιιιιηιβ-

ιΐ3πιπι νίεεβ , εΐ τεηίβπι 0Γ3ηΙε8 Ιιοιίίε , ςυϊ ηεπ νίηι ίηΓειτε

ροΙυεΓ3ΐι(. 0ιιεοΐ3(1πΊο<1ιιη) 03ΓΐΙΐ3^ίηίρηδίιιηα είνίΐββ, ιο-

ϋιιβ ΑΜοβ πΐϊχίηια , ροΙβηΙίδδίαΐΒςυε εΐ38»ίϋα8, ρβεαηϋ*,

ε1ερ1ΐ3ηΙΪ8, ρεάββίπΐιυβ εςυεβίΓίΙιιιβςυε οορϋδ, δϋΜϋο-

πιπ) (Ιεηίςαε πιηΐΐίΐιιιϋηβ; ροβίςαβαι ρβτ ιχχ ϊηηοβ ΟοηιΚ,

ΑΓηεβ3(]ΐιε υηίνεΓ83}, βΐϋβηυβ ξεηΙίΙ)υΒ, ε( ίηδίιΐίδ, οΐ Ιπηι

ΐ3(ε Γιι&ο ΙΠ3Π ίηιρβΓ»νί(, ϊηρεΓίίςυε νε«ΐΓί].-ιηιι1υι1ιιηι 3τηιιΙα

Γυί( ; ηαηε ηοη ίη ηι,ΐί ίΐίπιίβ ορίυϋδ εΐ εΐ388ΪΙ>υ8 , ηοη ίη βςαΐ-

Ι3[α ιΊΐ'ρ! ιηι ι Ιιμ ρκ· , ηοη ίη ρΓονίηείίβ , ηιιίΙ>υ8 οηιηϊϋυβ νουί$

(ΙβτεύίΙ, βρεηι 8β1υϋ8 εοΙΙοεβΙ : δβά ίη νοΙ)ί8 ίρβίδ, ςυί πηιιΐ-

Ιηηι ηιβίί ρΓίυδ βϋ ίΠ3 ροΓρεβδί εδίίβ. θα» νοβ εοηδίι1βΓ3Γε

οροΓίεΙ, ΓοΓίυηχηιιε ϊηνίιϋβπι, ςυκηυηε ΠΙοδ ρΓβιηίΙ, 03-

νεηΐεβ, πκχΙεΓβΙε υΐί ρΓΟδρβιίΙβΙίυηδ. Κ3ΐίυηοϊ)υε Ι)3ΐ>ί(3

( ΐ]ΐη ηΐ3μιΐ3ηίηιί(3(<δ νεβίΓίΕ, ΡΓίηείρεδ Κοηιηηί, ιυηι Οβγ-

11ΐ3ςίηίεηδίυπι ρηδίίηκ ΜίοίΙβΙίβ, Ι3Ι13 νοβ οροΓίεΙίιι Ιιλο

ΓοΓίυηκ νίείδδίΐυάίηβ ηοδίΓίδςυβ ε3ΐ3ΐηίΐ3(ίΙ>υδ εοηδί1Ϊ3 δεςυϊ,

ςιι»; ηεε ίηνίϋίχ νοόίδ δίηΙ , εΐ Όίίδ ίηιηΐ0Γΐ3ΐί1)ϋδ ρΓοοεηΙιΐΓ,

ηιοι ΐ3ΐίυη]φΐβ οιηηίυηι Ι3υι1ί1)ϋδ ςυε3η( εχείρί.

ΙΠ. « >οη επί™ ρΓοΓεεΙο , ηβ ίη ροδίεηιηι εΐίβηι ρ3Γΐιηι

εοηδ(3ηΙί ίη νοδ βάε βίηί Ρεεηί, νεΓεηίιιπι ββΐ; ςυί ρπκΙβΓ-

1133 8(ο1ίάί(3(ίδ Ι3ΐη βΓβνί ρα>πί(εη1ί3 ροεηβηαβ ρΓειηυηΙυΓ.

Οηο4 δί ίηηοεεηΐβδ ρι·ορπί ρηιύεηΐίβ εοηδίΐίί ΓεΐΓ3ΐιί[ &1> ίη-

]απ3, Ιιί, ςυί ρεεεβπιηΐ, ρα?ΒίΙεηΙί3 Γ3ε1οηιπι, ε( ηιηίοπιπι

δεηδα, ίη ςιωβ ίηεί^εΓυηΙ, ΓεΙϊηεηΙυΓ. <3ιιο8 οβδίίββίοβ,

0Γ0<1ίΙ)ίΙβ βδ( , εοηδ(3ηΙίοΓββ ΓοΓβ ίη οΠίείο , ςιιβηι ςυί ηυη·

(}ϋ3ηι (Ιϊδείρΐίηβιη εχρεΓίί δΐιηΐ. Νεε (ΙεεβΙ τοβ , ςηί Ρορπο·

πιη εηΐ(1ε1ίΐ3ΐεπι εΐ ίηίςυί(3ΐβπι ίηβεείβηιίηί , νίιία εοπιηι

ίηιίΐ3π. Νιιη ίηίβΐίεββ φιίάβπι, ιΐιιηι ηπο κε νβτίαηΐ ηβ·

δείυηΐ, βο ηοηηυηηυθίη άεΙβΙιυηΙηΓ, υ( βχ ϊρβίδ εβίαηιίΐβΐί·

οιΐδ ηονβηι ρ&ΧΛαϋ ηιβίεπβπι ΟίΐρίαηΙ. δεϋ Γείίεββ ηϋ ίηι-

ρβάί(, ςαοηιίηιΐδ ΙιυπιβηίΙβΙβ εΐ εΙβηιεη(ί3 υ(3η(ηΓ. ^3Π1

νβΓΟ β( βά ίρδίυδ νβδίΓ* Κείριιοΐίεχ Ι3ηι @1θΓί3ηι , ί 1 1 . < 1 1 1

υΙί1ίΐ3ΐ€ηι ρβΓίίηεΙ, (αηΐβπι είνίΐ3ΐβηι δειτ3Γε ροΐίαδ, ςηβιη

ρ«Γ(ΐ6Γβ. ρυ3ηις»3ηι , ςυίά ηαβξίδ τοί>ί8 εοηΓεΓ3( , νεβίπιηι

βδίο ]υ(]ίείυηι. Νοβ ίη (ΙεΓεηδίοοεηι 8»1ιι1ί8 ηο8(ΓίΒ ΰυο Ιιβχ

ροϋδδίηιπηι ρΓΧίεηάίηιυδ : ίπιρεπί 03Γΐη38ίηίεη8Ϊαηι βηϋ-

ςυβπι ϋίί;ηίΐ3ΐεηι ; βΐ τβδΐΓ3ηι ίη οηιηίΐιιΐδ Γβ1>υ8 ηιοάβη-

Ιίοηβπι , (]ΐιχ , εαηί βτηιίδ εο^υηείβ , »ά ΙαιιΙαηι τοβ ρκ>νεχίι
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Τίτι δέ συνΟήχαις αν άρα διδώτε τήν είρηνην, χρησό-

με3α περι αύτης- περισσόν λέγειν, τους έφ' δμΐν τά

έαντών τιθεμένους. »

Ι,ΙΙΙ. Τοσαϋτ' ειπών δ "Εριφος, έπέκλαυσεν. Ό

δέ Σχιπίων μεταστησάμενος αυτούς, έβουλεύετο μετα

των αρίστων ίπ\ πολύ. Ώς δ' εχρινεν, έσκαλέσας

αύτους, Ιλεγεν ωδε· « Έστέ μεν ουδεμίας συγγνώμης

άξιοι, πολλάκις ες σπονδας ήμών όβρίσαντες, χαι τα

τελευταία νϋν χαί ές πρέσβεις άμαρτόντες οδτω φανε-

ρως, κα\ άθεμίτως, ώς μήτε έξαρνεϊσθαι, μήτε άντιλέ-

γειν ότι μή της Ισχάτης έστέ τιμωρίας άξιοι. Τί δέ

δει χατηγορεΐν των δμολογοΰντων ; Ές ίκεσίας καταφεύ

γετε , οΐ μηδ' όνομα 'Ρωμαίων υπολιπόντες αν, εί δμεϊς

Ιχρατήσατε. Άλλ' ήμείς μέν οδδέποθ' υμΤν ίίμοια

ποιήσομεν επεί χαί τους πρέσβεις υμών, έτι οντάς εν

'Ρώμη , παρεσπονδηκότων υμών, χαι ες πρέσβεις άμαρ-

τόντων, ή τε πόλις απέλυσε, χάγώ, καταχθέντας ές τό

στρατόπεδον, πρός ίιμδς ήδη πολεμοϋντας απέπεμψα

απαθείς. Χρή δ' υμας, χαταγιγνιόσχοντας αυτών, 8

τι αν λάβητε , κέρδος ήγεϊσθαι. Λέξο) δ' ά μοι δοχεϊ,

και ή σύγκλητος έπιψηφιεϊ 5 αν δοκιμάση.

Ιΐν. Δίδομεν δμΐν καΐ ?τι τήν εϊρήνην, ω Καρχη

δόνιοι , ήν τάς τε ναϋς τας μακράς παραδι'δο>τε 'Ρω-

μαίοις, χωρίς δέκα μόνων, και τους ελέφαντας ίσους

ε/ετε , καΐ όσα ήρπάσατε πρώην, ή τών άπολιολότων

τήν τιμήν, έμοϋ τα άμφίβολα κρίνοντος, καΐ αιχμάλωτα

■πάντα, και αυτομόλους, χαι ίσους Αννίβας έξ Ιταλίας

■ήγαγε. Ταϋτα μέν έν τριάκοντα ήμέραις, άφ' οΖ άν

ή είρήνη κριθή. Έν δ' ίξήκοντα ήμέραις, Μάγωνα

χρή Αιγύων άποστηναι, κα\ τας φρουράς ΰμας έξαγα-

γεΐν έχτών πόλεων, δσαι τών Φοινιχίδων τάφρων έκτος

βΐσι, και, ίσα αυτών έχετε ίμηρα, άποδοΰναι- χαί ές

'Ρώμην ίκάστου έίτους άναφέρειν Εϋβοεικά τάλαντα

διακόσια , έπι πεντήκοντα ένιαυτούς. ΚαΙ μήτε ξενο-

λογεΤν άπί) Κελτών ή Λιγύων έτι· μήτε Μασσανάσση ,

μήτε άλλιρ 'Ρωμαίων φίλω, πολεμεϊν μηδέ στρατεύειν

τινα Καρχηδονίων έπ' Ικείνους, άπό γε τοϋ χοινοϋ.

Τήν δέ πόλιν δμας έ:χειν, καΐ τήν χώραν, δσην έντός

τών Φοινιχίδων τάφρων εϊχετε έμοϋ διαπλέοντος ές

Αιβύην. 'Ρωμαίων τε εΤναι φίλους χαί συμμάχους

χατα γην χα\ χατα θάλασσαν ήν άρέσκη ταΰτα τη

βουλή. Άρεσάντων δέ, 'Ρωμαίους άναχιορεϊν έκ Λι

βύης πεντήκοντα κα\ εκατόν ήμέραις. Άνοχας δέ ήν

έθέλητε λαβείν, έστε πρεσβευσητε ές 'Ριόμην · δώσετε

μέν ήμΐν αύτίκα ομηρα, πεντήκοντα κα\ έκατόν παϊδας,

ους αν αύτος έπιλέξοιμαι· δώσετε δέ ές δαπάνην τη

στρατιά" άλλα τάλαντα χίλια, καΐ άγοράν. Κα\ γενο

μένου» τών σπονδών, άπολήψεσθε τα ίμηρα. »

Γ,V. Ταΰτα τοϋ Σκιπιωνος είπόντος , οί μέν πρέσβεις

εφερον ές Καρχηδόνα τους λόγους. Συνιόντος δέ τοϋ

πλήθους ές έκχλησίαν έπΙ πολλας ημέρας, τόϊς μέν

άρίστοις έδόχει τά προτεινόμενα δέςασΟαι , χαί μή , περί

τίνων άπειθοϋντας, χινδυνεύειν περι απάντων. Το δ'

άγοραΐον πλήθος, ού τί) παρόν δεινόν έχλογιζόμενοι

ρο(εηΙΪ3ΐιι. Ουίΐηιβειιηςυε βιιίβηι ]ρ£ϋ>ιΐί ρβεεπι ηοΜδ <|(>-

(ΙεηΙίβ , Ιιίβ εβπι αΓεϊρίεπιιιβ. I >ϊ< ·< ί ρ οοιη] ί ι ϊοι 1 1 , ηοη εοπιιη

βδ! , ςυϊ νεδίΓβ ροίεβίαΐί βε 8ΐΐ3ςυε οπιηίβ εοπηηϊΙΙιιηΙ. »

[III ΗβηεοΗΐίοηεηιΗχιΙιιβΠεΙιιεοηεΙυδίΙ. δείρίονεΐΌ

^δδίδ ΙβςαΙίϋ βεεβάεΓε, <Ηιι εοιίδυΐΐβνϊΐ ευπι ορΰηΜΙΟηΜ ;

εΐ ροδί άεΙίυεΓΗΐίοηεηι ΓενοεβΙοβ βίε αΐΐοοιιΐυβ εβί : « νεηϊβ

φπιίπιι ηιιΐΐΐ (Ιί^ιιί εβίίβ; ςυί (οΐϊεβ Ιΐκιΐιτα τίοΐββίίβ ικ»Ι γ;» ,

εΐ ηυηε ρο8(τεπιο ίη ΙειςαΙοβ ςυοςυε Ιαιη ηεΓΐπυπι Γαείηυβ

ΐάεο ρβίαπ) 3(1αιί8Ϊ8(ϊβ , υ( ηεηυε ΓαεΙυπι ηε^&τε βυβϋ'ηεαίϊβ ,

εΐ, εχίΓεπ» ηυχηυε ρ3(ί Τ08 εοπιπιεηίοβ β8βε, υ1(Γ0 ΓΐΙεα-

ιηϊηί ! ΟηίΊ βιιίειη εοηΓε8808 αεευ83Γε ορυ» β8ΐ? Αά 8υρρϋ-

εαΐίοηεβ εοηίυ@ί(ί8; ςιιί ηεηοπιεη <]υϊ(ΐ6π> Βοακοοηιη τείί-

εΙϋΓί εΓϊΙίβ , 8ί νο&ίβ εοηΙί§ί88ε( νίηεεΓε. Νοβ τείΌ ηυπςυαιπ

βίπιίΐεπι νεβίΓΧ ·αρ·η<\Ί πιΐίοηεπι ΙεηεΙ>ίιηυ8 : ροβίηιΐΐπι ε(

1ε§3(υ8 νεκίΓΟβ, εϋ3Πΐ Ιυιη ίη Γι1«· πιοΓαηΙεδ, ςυυπι νοβ ε(

ηο8ΐη>8 Ιε£3ΐο8 ε( (<εά«Γ& νιοΙαβϋ», ρορυΐυβ ΒοηΐΗΐιυβ ιΐίηιί·

8ί( ; ε( ε§ο εο8<1ειη , ηιεα ίη ε»8(Γ& (3εΐ3(08 , νουϊβ , μαι ΙιοβΙί-

1)υ8, ίηΐβοΐοβ Γεηιίδΐ. ΟεΙ>εΙί8 βιΚειη, ηυυηι τοβ ϊρδί εοη-

(ΙβηιηεΙίβ, ΙυοΓυηι εχί8ΐίηΐ3Γε ςυί(1ςυϊ(] «ΜχερεπΙίβ. Πίοαιιι

ί§ίΙυΓ βςυίο'ειη ηιεβπι άβ ρ3είβ εοηάίΐίοηϊουβ ςεηΐεηϋαηι : ε(

8εη3ΐυ8 ηο8ΐεΓ γάΙά ΙΐίΐΙ»Ίιΐΐ , ψια· εί ρΐ3ευεπη(.

1. 1 V. « 03ΐιιυ8 ηυηε ςυοςυε ρβεβιη νοΙιί> , 0ηι11ιακίηί*>ιι-

888 , βί η3τε8 Γ08(ταΐ38 ρορυΙο Κοιηβηο , άεεεπι ΙβηΙαιη εχ-

εερίίβ, ΐΓ3(1ί(1εΓίΙί8 ; ε1ερη3ηΐ08()ΐιε ςυοίηιιοί 1ΐ3θεϋ8; (|ΐι;ι·-

ςυε ηυρεΓ Γ3ριιί$1ί8, αιιΐ γ<ίλιιιι 3πιΪ883Γυιιι ρΓεΙίυηι,

οοηίΓΟτεΓδίβ Γευαδ ηιεο Βτοίίπο ΓεΜεΙι'8 : Ιυηι νεΓΟ εβρίίτοβ,

Ιπιη8Γιΐ{;38 , ε( ηιϊΗΙεδ Αηηί1>3ΐεηι εχΐΐβΐίβ βεευΐοβ, τβα'α'ίά'ε-

ΓίΙίβ : εί 1)>εε ςυΜεηι ϊηΐΓβ άίεηι Ιη'^εδίπιυηι εχ ςιιο ρω

άεεΐ3Γβΐ3 ΓιιβΓίΙ. ΙηΐΓ» ββχββεδίηιιιιη νεΓΟ οροΓίεΙ Μβ^ο

άεεειΐ3ΐ ε Γ,Ι^ιΐΓΪα , εί ρΓα?δί(1ί3 (Ιειίιιεβίίδ ε είτίΐ3(ί1ιυβ « χίτη

Ρ08838 Ρυηίεββ βΐϋβ, οοδϊο'εβηιιε ίΙΙίδ, ηυοίςυοΐ ΙμΙμΉκ,

Γβϋ<ΐ3ΐΪ8. Κοπιβιη τεΓΟ ίη δίη^υΐοβ βηηοδ αΙΤβΓεΙιβ οο (3-

1εηΐ3 ΚιιΙνιϊγη ρεΓ 3ηηοδ ί. Νεε Ιίεευίΐ τοηίδ ροδΙΙιβε ν«·| θ

ΟίΐΙΗ;» 1.ΐ!ίΐιπ;ι<|ΐιι· πιεΓεεη3ηυηι ηιίΐίΐεπι εοηάιιεεΓε ; νεί εοη-

Ιγ3 Μ3δίηί8δ3πι , 3ΐίθδνε ρορυΐί ΒοηΊβηϊ 3ΐηίεο8 , οεΐΐυιη ^ε-

ΓβΓ8 ; νεί ΟβΓίΙιβ^ίηίεηδβηι ηυεηιςιΐ3ηι εοη1ι·3 εοδ , εχ ρυ1)Ιίεο

ςυΜεπι εοηδεηδα , ηιί1ϊΐ3Γβ. I Ί 1χ·ιη μίό (εηεοίΐίβ νεβίΓβηι,

εί ,ΐίίπιηι ίη(Γ3 Ροδ838 Ρυηίεβδ , Ιιίβ (εηηίηϊβ ςυίοηδ ΙαΙιιιΐ·

8(Ϊ8 ιηε ίη Λ Γι ίι ;ιπι ηανίξβηΐε. Οοΐεΐίδηυε ροριιΐί Βοηΐ3ηϊ

3Π)ίεί(ί3ηι, εί εί Ιειτα πιβΓΪςυε ίΐιΐιπιίΐΐεϋϋ βυχίΐϊβ; βϊ ηιο(1ο

I ι;γ(' 83(1επι 8εη3ΐυί ηοβ(Γθ ρίβευβπηί. Οιι* υ1)ί Γ3(β ΓιιεΓίηΙ ,

Βοηΐ3ηυ9 εχεΓείΙυδ άεεβα'είεχ ΑΓιίια ίη(Γ3 (ΙίεπιεεηΙεδίηιιιη)

(]ΐιίηηιΐ3^;εδϊπιυιιι. ΕΙ, εί νοίιιεήΐίβ 3<1 1ε§8ΐιοηεηι ιηίΐΐεη-

ιΙηιιι ϊηιΐυείβδ, βίαΐϊιτι <1»Ιιίΐί- ηοηίβ οοδίιΐβδ, (χ ΓιΙίοδ Γαπιϊ-

1ί33,ςυο3 ίρδε Ιε^εΓΟ : 3(1(1εΙίδο;ιιε ίη δΐίρεηιΐίυιη εχεΓείΙυδ

ηιίΙΙΐ' Ι3ΐεηΐ3 ΓΓυηεηΙηπιηυε. Οοδίιίεδ , ροδίςυαιη ρβχ ιΐρ-

εΓβΙβ ίυεπί , ΓεεΐρϊεΙϊ». »

ΙιΥ. Ηοε Γεδροηδίιηι ΙεββΙϊ ΓεΙπΙεπιηΙ ΟβΓίΙιββϊηεηι. ΕΙ,

εοηείοηίουδ ρεΓ 3ϋςυ3ΐηιιιυ1(03 ύίεδ ΙιβοίΙϊβ , ορϋηιβίεδ εεη-

δε)>3η( 3οεϊρίεη()33 εοηάΊΐίοηεδ, ηε, βί κ»τ(ηιατ φΜΒβΜη

3πιίΙΙεΓε, ρεπεϋΙεηΙϋΓ άβ υηίνεΓβίβ. ΡοΓεηβίβ βιιίεηι πιυΙ-

ΙϊΙυάο , ιηβ^ϊβ , ψι.'ΐηΐηηι 3ΐιΓειτεΙαΓ ι ιίινιι βηαΓυηι , βρεείβηβ,

(]ΐΐ3ηι ρεΓίειιΙηπι, ςιιοιΐ ίιηηιϊηείοΐ, Γερυΐ3η3, τερυάίανί:
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μάλλον, γ) τήν άφαίρεσιν ων ίγονσι, τοσήνδε ουσαν,

ήπείθουν καί ήγανάκτουν, εΐ εν λιμοί τ&ν σΐτον οί άρ

χοντες αίροϋνται 'Ρωμαίοις, αντί των πολιτών, ές τάς

άνοχάς παρασχεϊν έφ' έκαστόν τε αύτών συνιστάμενοι,

πασιν ήπείλουν τάς οικίας αύτων διαρπάσειν και κατα-

πρήσειν. Τέλος δ' έγνωσαν, Άννίβαν, έχοντα μέν ήδη

•πεζούς έξαχισχιλίους, ίππέας δέ πεντακόσιους, στα

θμεύοντα δ' έν πόλει Μαρθαμδ, σύμβουλον ΙπΙ τοις

παροϋσι χαλεΐν. Ό δ' η*κε , καΐ , των μετρίιυν δεδιότοίν

μή φιλοπόλεμος άνήρ έπιτρίψη το πλήθος , πάνυ σεμνώς

εχελευε τήν είρήνην δε'χεσθαι. Ό δέ δήμος χαΐ τόνδε

ίιπδ δργης μανιώδους έβλασφήμει , καί πδσιν ήπείλει ■

μέχρι, των γνωρίμων τους μέν ες Μασσανάσσην κατα-

φυγεΐν, τοΰς δέ ές αύτοΰς 'Ρωμαίους αύτομολήσαι, της

πόλεως άπογνόντας.

1<νΐ. Οί δέ Καρχηδόνιοι πυθόμενοι, σΐτον πολΰν έ"ς

Ιμπόριόν τ* ίιπδ Άννίβου σεσωρεΰσθαι , δλκάδας επ'

αυτόν έξε'πεμπον χαι ναϋς μακράς· έγνωκότες, εί τον

σΐτον λάβοιεν, έκστρατεΰσαι, κα\ ΰπομεΐναι παν, 8 τι

αν ή τύχη κρίνη , μδλλον, η 'Ρ*>μαίοις δουλεύειν έκόντες.

Έπε\ δέ άνεμο'ς τε καί χειμών τάς ναϋς συνέτριψαν,

άπογνο'ντες απάντων, έμέμφοντο τοις θεοΐς ώς έπιβου-

λεύουσι, κα\ συνετίθεντο τω Σχιπίοινι,καΙέπρεσβεύοντο

έ"ς 'Ροιμην. Και δ Σκιπίων έπεμπε τοΰς συμβουλεύ-

σοντας κυροϋν τα συγκείμενα. Λέγεται δέ τοϋτο

είσηγήσασθαι, τη τε πόλει συμφέρειν ΰπολαβών, και,

πυθόμενος Γναϊον Κορνηλιον Λέντλον τον ύπατον έφε-

δρεύειν αύτοΰ τη στρατηγία, την δόξαν ουκ έθέλων

έτερου γενέσθαι. Προσέταξε γοϋν λέγειν τοις άπιοϋσιν,

ότι, βραδυνόντων 'Ρωμαίων, αύτδς έφ' έαυτοΰ συνθή-

σεται.

Ι>ΥΙΙ. Οί δέ πάνυ μίν ήδοντο , χεκρατηκότες πόλεοις

τοσαύτης, ή πολλά κα\ δείνα προ'τερον αύτοΰς Ιδεδρά-

χει, καΐ των ΙπΙ της γης δευτέραν ή τρίτην είχεν ήγε-

μονίαν. Οί σύμβουλοι δ' Ιστασίαζον οί μεν ετι συν

έργη χαλεπαίνοντες τοις Καρχηδονιοις · οί δέ έλεοΰντες

αύτοΰς ήδη, καΐ άξιοϋντες, εν ταϊς άλλοτρι'αις συμφο-

ραϊς το σφε'τερον ευπρεπές διατίΟεσθαι. Ύπαναστάς

δέ τις των Σκιπίωνος φίλυιν, εΤπεν « Ού περί της Καρ

χηδονίων σωτηρίας έστιν ήμϊν ή φροντις, ω άνδρες,

άλλα περί της 'Ρωμαίων ες τε θεοΰς πίστεως, και προς

άνδρων ευφημίας· μή Καρχηδονίου αύτών ώμο'τερα

πράξωμεν, οί Καρχηδονίοις ωμότητα Ιπικαλοϋμεν, καΐ

μετριοπάθειας, άει μετριάσαντες έπΐ τών βραχυτε'ροιν,

άμελήσωμεν εν τοις μείζοσιν · & μηδέ λαθεϊν ενεστι δια

τδ μέγεθος. Άλλ' ές άπασαν γην περιελεύσεται καΐ

νϋν και ύστερον, ήν πόλιν περιο'ινυμον κα\ θαλασσοκρά

τορα άνέλωμεν, ή κα\ νήσων ηρξε πολλών, και θαλάσσης

ίλης, κα\ Λιβύης Οπέ ρ ήμισυ , ίν τε τοις προς ήμας αύτοΰς

ά-νώσι πολλά καί τύχης και δυνάμεως έργα έπεδείξατο.αγωσ

Οίς, έτι μέν φιλονεικοϋσιν, έρίζειν έδει' πεσόντων ί

φείδεσθαι- καθά καΐ των αθλητών ούδε\ς τον πεσόντα

ζη τύπτει, καΐ των θηρίων τα πολλά φείδεται τών

ϊαταπεσόντο>ν. Καλόν δ' , έν τοις εύτυχήμασι νε'μεσιν

ι'Ποπιηι οοα9ί1ίαιιι;ίιΐ(ϋςηβςυε ΙιιΙίΙ, ρπηείρεβ δαοβ ίη Γ3ΐηβ

ριιΐιΐίεβ Γπιηκ-ηΙιιηι ηιβίΐε Κοπιαηίδ Τηί1ϊ1ϊί>αδ , ϊικίικ ί.ιι ιιπι

ωυ83, φΐΐηι βυίί είνίϋυβ, άατβ. ΙΙαςυε αΓΟυπιβΙβικΙο 8ίη-

8ϋΙοβ εχ ρΓοεεηϋυ», πιϊηαΙιαηΙυΓ ευαείΐε, 3ε4εβ ίε εοι-υπι

ϋίινρΐιίΓΟΛ εΓεηΐ3(υΓ08ςυε. Ταηάειιι ρΐΐευϋ, ΑηηίΐΜίεπ)

νοείΐΓί ΐη εοηβίΐίυιη; ςυϊ, εοηίΓαεϋϋ }βπ\ βεχ πιϊΐΐίΐιυβ ρε<1ϊ-.

Ιαπι εΐ ηιιίο(;εηΙί8 εηιιϊΐίΐιυβ , &ά ορρίιίαπι Μ;ιι | Ιιλιιι,-ιιιι ΛίνεΓ-

ΙεΓβί. νεηίΐ ϋΐε : εΐ, ςυυπι πιο<1εΓ3ΐί εΐνεβ ΙϊηιεΓεηΙ, ηε

«γ 1>ε11ίεο8υ9 ροραΐυαι εοηεί(3Γε( , βτϊνϊ οηιΐίοηε ρ&εεηι 8ϋβ-

8ΪΙ ΑηηίΙαΙ. Ρ1ε1>8 νε™ , ϋ-βΐβ εΐ ΓϋΓΟΓε ιητιίΙ,ί , Ιιαηε ςυο-

ςαε εοητϊεϋ8 ίη8εεΐ3ΐα εβί, ηιίηίΐαϋΐΐυι-ςυβ οπιηίϋυβ. Εο-

ςυε τεβ εβί ,'κΐιΐπΐ'ΐη , υΐ ε ηοΙ>ίϋ1»ΐ8 πουΐΐί, (ΙεβρεΓαϋ ρΐΐτίχ

8&1υ(ε, ρ;ΐΓί &ά Μ38ίηί883ΐη βε εοηΓεττειιΙ, ρβτβ αιΐ ίρβοβ

Κοηιαηοκ (τ3η$(υ§εΓεηΙ.

ΐνΐ. Κθ1ίηυίθ8τΙΙΐΐ@ίηίεη8β8, ςυυηι 8υ«Ιίνί88εηΙ, ίη εη>-

ροπο (μιοιί,ιηι ηΐ3@η3ΐιι Γπιιηρηίί εορίβηι εββε 3ΐ> Λιιιιί|«1β

ι-οιίϋΐ'Μαηι , οηεηιπ38 ηβνε» Γ08ΐΓ3(38φΐε &ά ί\\ηά 3(1τεηεη·

άαιη ιηίΜ'ί πηί. Οη8(ί(ιιεΓυηΙςυε, μ ηβεϋ' Ρ8$εηΙ (Ίιιπιβη-

1 ιι ιη ίΐίικί, ΙκΊΙί Γοΐ'Ιυηβπι όεηυο εχρεππ, ε(, ((υοιίεαηςυβ

ϋΐα (1εεΓενί88ε(, ρ3(ί ροΙίιΐ8, ηυβπι Βοηΐ3ηοηιηι 8εηΊ(υ(εηι

υΚιο 8υΙ)ΪΓβ. 8ε(1 ρο8ΐΐ]α3ηι νεηΙΟΓυηι (εηιρε8(3ΐΪ8ςυε ν;

ηυ3583ΐχ ηβνεβ μι ηΙ , (1ε8ρεΓ3(ί8 Γ6ΐ>ιιβ οπιηίϋυβ , βεΰυκβηΐεβ

άεο8, ςυοιΐ 8ίΙ)ί ίηΓβη$ί ε88εηΙ, ρβεΐί βυηΐ ευιη 8είρίοηβ

ίη<1ιιεί38, 1ε^3ΐίοηεηιςυε Κοηΐ3ΐιι ιιπ>ιίιιιι(. δίπιυΐ ευιη

ΡΟΏ18 δείρίο Κοηΐ3πι ηιϊβϊΐ ; ηυίορεηηι ά&ηηΐ, ίη ίεηβΐυ,

υ( Γ3ΐ% ΙιβοεΓεηΙυΓ εοηιΐίΐίοηεβ , ίη ηυ38 ρ3χ εοηνεηετβΐ.

ΡεΓίϋΓ «υΙεπΊ ί<1 δείρίο βυ38ί88ε < ΙυαΙηι^ άΐ ε3η$ί8 ; ευηι ,

ςυο<1 ιιΐίΐεηι ε88ε ΓβϊρϋΙιΙϊοτΒ ρβεεηι Ιιίβ εοη(1ί1ίοηί1>ιΐ8 ]ικ1ί-

οίΐΜτίΙ; [ιιιιι , ψιοά, Οη. ΟοΓηεΙίυηι ίεηΐιιΐυηι εχιηβυΐβαι

ίη(ε11ί£εη8 μκί' ίιιίικικ· ρΓΟνίηείίε, ηοίικτί! ;ιΙι 3ΐίο μΊιι Γ3ρί

ΜΗ εοηΓεεΙί βίοηβηι. Ι(3(ριε ρΓθ(ϊεί8εεηΙί6υ8 ρΓ3?εβρί(

δεϊρίο, ιι ι (ΙϊεεΓεηΙ : 8ί εηηεΙατεΙυΓ 8εη3ΐυ8, ίρβυηι ρεΓ ββ

ρβεειη εοηιροβίΙιίΓυπι.

ΙιΤΠ. Αε Κοηΐ33 ςυΜεηι πιβ^ηορεΓε 1α;ΐ3ΐϊ δυηΐ, ευπι

άενίεΐιιιη ε88ε ρορυΐυηι , 3 ςυο (3ηΐ3Πΐ νίιιι Γηβίοιυηι ηιί

ίΐίαιΐ Ιβηιριΐδ βεεερίκβεηΐ, ςυί βεευηάιιηι Ιει-Ιίιιπινε ογοϊϊ

(ειτ3Γυιη ΙεηυΪ88εΙ ϊηιρεΓίυη]. 5β(1 (1ε ρ;κτ (1ί88εη1ίεο3ΐιΙ

ιΙγΙΠιγι ;ιιιΐίιιιιι 8εηΙεηΙΪ8ε. Αΐϋ εηίηι ίι απιπι αιΙΙιιιε ΐι«Ιί«ηα-

ΙίοηΪ8ςηε ρΐεηί εΓ3η( ϊη Ροεηθ8 ; ηΐϋ εοη(Γ3, ]3ηι ηιί8εΓ3η(εβ

εοΓυηι κογΙριό, ίη 3ΐίεηίί ε3ΐ3ηιί(3ΐίου8, εεη8εΙ>3η(, εοηβϊΐϊα

εχ ροριιΐί Κοηιηηί ιΐϊ^πϊΐαίε 8888 ΟΛρίεηιΙβ. ΕΙ βϋΓβεηβ ιιηηβ

εχ 8είρίοηίδ βηιίείβ, Ιωεε νεΓίκι ΓεείΙ : « Νοη Ι3ηι άβ Ροε-

ηοηιηι ηιιηε αςϊΙιΐΓ 83ΐυ1ε , ρβίΓββ εοηδεπρίί , ςιΐ3Γη αε ροραϋ

Κοηΐ3ηί ίη άεο8 ΰ(1ε , εΐ 3ρυι1 Ιιοιηίηε8 ί;ιηι;ι : ηε εηκίεΐίιιβ ,

ςηβηι ίρβί Ροεηί, βββηιυβ ηοβ ςυί Ρορηοπιω ίη8εεΐ3ηιυΓ

εηιάεΐίΐαΐεπι; ηενε, ςηί ίη πιίηοηουβ 88ΓΪ3Γ8 ηιοϋηηι 8εη>

ρεΓ εοηβϋβνίιηαβ , ίη ηκηοηΐιυβ Γε1>υ8 ηιοιίυιη ηυΙΙυιη 8ΐα-

Ιιιαπιυβ; ςυοο ρΓορΙεΓ ίρ83ηι ηι^ηίΐυιΐίηεπί ηε ΐ3ΐβΓβ

ηυίϋεηι ροββίιιΐ. Νβηι ΙοΙο ΙεΓΓβΓηπι ογΙ)8 εΐ ηιιηε εΐ ίη

ρο8(εΓυηι δρβι-βεΙυΓ Γ«ηΐ3, βί άείετβΐ'ίηιυδ υΓοβηι οεΙε1)Γεηι

ιιι,ιι ϊΐ]ΐ κ · άοιηίηϊΐη , φΐ.χ Ιοί ΙηβαΙϊβ , πΐ3Γί<ιυε ιιηίνεΓδΟ, εΐ

Ι,ίονίε ρ3Γΐί ρ1ϋ8ςιΐ3Γη άίηιίιΐίίε, ίηιρεΓβνίΙ, εΐ ίη ΝΊ1Ϊ8 ηο-

Ιπμίιπι ίρβίδ 88δ1ί8 Ιοί Γοιΐυη» εΐ νίΚυΙίδ ρΓ3?εΐ3Γίδδίπΐ3

δρεείπιίηβ εάίόίΐ. Οο]υ8 ρορυΐ3ΓΪηϋβ , άαιη άτπ\λ ΙυΙεπιηί ,

8ί§η3 ίηΓεΓΓε ; ροβίφίβπι ρΓΟίβρδί δυηΐ , ΌροΓΐεΙ)3ΐ ρ3ΓεεΓε :

ςιιβπΐ3<1ηιο<1ϋηι ηεςηε 3ΐΙι1εΐ3πιηι ςυίδςιιβπι εηηι , ςιιί εεεί-

ϋίΐ, 3ΐηρ1ίϋ8 ΓεπΙ; βί ΓεΓβπιηι ρΐεπεςαε ροΓεει-ε βοίβηΐ Ιιϊ»,

ηυο; Ιιηιηηηι ρι-οδίΓβΙ* βυηΐ. ΝίιηίΓυη) βεευηάίΒ ίη Γείηιβ
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θεών φυλάσσεσθαι χαΙ ανθρώπων φθόνον. Ε! οε τις,

&α έδρασαν ήμας, ακριβώς έχλογίζεται· αύτδ μάλιστα

έΊττι τοϋτο της τύχης το φοβερο">τατον, ε! περί μόνης

άρτι σωτηρίας παραχαλοϋσιν, οί πόσα Χαΐ πηλίχα δεδυ-

νημένοι δρασαι', χα\ ου προ πολλοΰ περί τε Σικελίας

καΐ Ιβηρίας καλώς άγωνισάμενοι. Άλλ' εκείνων μέν

δίχας ίδοσαν. Τών δέ τελευταίων παραβάσεων λιμον

αίτιώνται, κακόν άνθρώποις έπιπονώτατον, β πάντας

ίςαιρεΐν δύναται λογισμούς.

ΕΥ 1 1 1. Έγώ ουκ έρώ μέν ουδέν υπέρ Καρχηδονίων

οϋ γαρ άξιον ούδ' άγνοώ, και πρότερον αυτούς άλλας

συνθήκας πρί) τώνδε παραβηναι. βΑ δ' ΙπΙ τοις τοιού-

τοις ποιοϋντες οί πατέρες ήμών ές τόδε τύχης προήλθον,

ειδότας υμάς άναμνήσω. Τών γαρ γειτόνων ήμϊν

τώνδε πάντων εν κύκλω πολλάκις άποστάντο>ν, καΐ

σπονδας συνεχώς λυσάντων, οϋ κατεφρόνησαν · ού Λατί

νων, ού Τυρ^ηνών, οϋ Σαβίνων. Τούς τε αυ μετ'

εκείνους περιοικοϋντας ήμΐν ΑΙκανους και Βολούσκους ,

χαι Καμπανοΰς, και δσα άλλα της Ιταλίας Ις σπονδας

δ€ρισεν, εύσταθώς εφερον. Και το Σαυνιτών γένος,

τρίς μέν φιλίας κα\ συνθηκών καταφρόνησαν, έτεσι δ'

δγδοηχοντα μέγιστους ήμΐν πολέμους πεπολεμηκος, ουκ

άνέστησαν ούδέ τους άλλους, ίσοι Πύρ^υν προσηγά-

γοντο κατα της Ιταλίας. Ούδ' ήμεϊς, τα έναγχος

ταΰτα, τους Ιταλών Αννίβα προσθεμένους διεφθείρα-

μεν, ούδέ Βρυττίους, οί μέχρι τέλους αυτοί συνηγωνί-

σοτ/το· αλλαγή μόνη ζημιοΊσαντες, εϊάσαμεν ίχειν τα

νπ<$λοιπα. Ώς ευσεβές δμοΰ, και ές εύτυχίαν ήμΐν

χρησιμον, μή άφανίζειν ανθρώπων γένη μάλλον, ή

νουθετεϊν.

ΕΙΧ. Τί ουν παθόντες έπι Καρχηδονίων άλλά;ωμεν

τήν φύσιν, ^ χρώμενοι μέχρι νυν εύτυ^οΰμεν; "Οτι

μείζων ΙστΙν ή πόλις αυτη ; Δι' αύτο μέντοι καΐ τούτο

μάλλον ετι φειδοϋς άζία. Άλλ' δτι πολλάκις παρε-

σπόνδησεν Ις ήμας ; Κα\ γαρ ίτεροι, και σχεδόν άπαντες.

Άλλ' δτι μικράν νΰν υφίστανται τιμιορίαν ; ων νηές τε

πασαι χωρίς δέκα παραιροϋνται· και τους ελέφαντας,

οίς Ισχύουσι, παραδιοόασι· καΐ τάλαντα Εύβοεικά μύ

ρια τιλοΰσι· κα\ πόλεων άπασών αφίστανται, καΐ νώ-

ρας, όΌ-ης άρχουσιν έκτος τών Φοινικίδοιν τάφροιν κα\

στρατολογεΐν αύτοΐς άπηγόρευται· καΐ δσα λιμώττοντες

ήρπασαν, άποδιδόασιν ετι λιμώττοντες· και τών άμφι-

λάγιον ΙστΙν αύτοΐς Σκιπιων, δ πολεμήσας , κριτής. Έγώ

μεν χα\ τοΰ μεγέθους τώνδε, χαι τοϋ πλήθους, έπαινώ

τον Σχιπίωνα. Κα\ ΰμας άςιώ φείσασθαι, δια τον

φθόνον χαΐ τήν τών ανθρώπειων μεταβολήν οΐς είσιν

έτι νηες, πριν συνθώμεθα, πολλαΐ, χαι πλήθος ελεφάν

των χαΙ Αννίβας, στρατηγιχώτατος άνήρ, ήδη στρα-

τιαν ε/ει· χαι Μάγοιν έχ Κελτών κα\ Λιγυων έτέρους

άγει πολλούς· και Βερμινας, δ Σύφαχος, αύτοΐς συμ

μαχεί, και άλλα ΝομάδιΛν έθνη· δούλους τε εχουσι

πολλούς. ΚαΙ ί,ν άπογνώσι τα παρ' ήμών, αφειδώς

δπασι χρήσονται. Χαλεπώτερον δ° ούδέν άφειδίας Ιν

οοηνεηίΐ υημΙκΙλπι (Ιεοπιπι οίνο™, Ιιοηιίηιιηιφιε ίπΛϊιΙίαιη.

Ο ιιιχΐ μ ςυίβ τβΓΟ , ςιιαηΐ3 βίηΐ , φιβε ΐΙΗ ίη ηοβ ;κ1ιη ίββπηΙ ,

βίικίίοβίιιβ ΓβριιΙβΓ, ίρϊε Ιιίο ιηβχίιηε ΐΓειηβηύυβ εδί οββυβ

Γοηυηκ , ςυοά (1ε πια ωΐυΐο δϋα Ιιεκίϊβ ηοηίβοηηι ημαπί ,

ςηί φιοί β( ςυαηΐβ ηοηίβ ιικιΐ.ι ϊηΓβΓβηάί νιοι ηυρβιτίπιε εΐίαηι

ήβηυεπιηΙ ! εΐ 3ΐ>Ιιίηο Ιι;ιι»1 ί(3 ηιιΐΐο άε δϊοίΐϊβ Ηίβραιώιιυβ

ρΓ33θ1αι·ε (Ιϊπιϊΐ'.ιι ιιηΐ ! 8β<1 ρΓ3Βΐ8ΓΪΙθΓϋΠΐ ςυίιίεπι ροεηαβ άβ·

(Ιοπιηΐ : ρο8(Γεπΐ3Γυηι οιΜπη ευΐρβπι 1η]υη3τυηι ίη Γαπιεηι

Γε]ΐείυη( , πιβίοπιηι οηιηίπιη οιοΓίβΙίουβ βΓϊνίβδίηιυπι, ςυοά

Γαοϋβ ηυεπινίβ (1ε 83ηίΙ&Ιε ε( εηεοίε άε(υΓ03Γβ ρο(β8(.

ΙΛΊΙΙ. « Ργο θ3Γ(Ιι»β>οϊεη8Ϊηυ3 ε<]αϊ(1ειη ηίΐιίΐ άίεο, ρα-

Ιτβδ εοηβεηρίί. Νεςυε εηίπι εοηνεηίΐ : αεςυε βιιηι οεβείαβ,

ρήυβ «Ίϊηιιι .ίΙϊλ Γ(ι'(1ργ» , &η(ε Ιιοε (1ε ςυο ηυαε α(ρ'ΙυΓ, Γυίβββ

«1ι ίΐΐίβ νίοΐαΐα. δβ(1, ςυίΐιυβ εοηβίΐϋβ, $ίη»1ί1>ιΐ8 ίη Γβουβ,

η8ί ρ»ΐΓε8 ηυβίπ ρεΓνεηεπη! 8(1 ηοε ΓεΙίείΙβΙίβ ί,ικίίμίοιη ,

ςυαηιςυαηι ίρβί πιίηίηιβ ίίριΟΓβΙίβ, 1ίεε£( νοβ βάσιοηεΓβ.

δεϊΐίεεί Ηθ8 ηο$(Γ08 οίΓευηι &ηί(ίηΐ08 οιηηββ, ςυυιη ρΐα-

(ΙεΓεείββεηΙ , ΓοειΙβΓαηυε ΓΓεηοεηΙβΓ ηιρίββεηΐ, ηοη

ΐηβυρβτ ηαουεπιηΐ : ηεςηε ίΐΐϊηοβ , ηεςηβ 1 Ιμιμ... , ηεςηβ

δβοιηοβ. ϋείη ηΐΓ5ΐΐ8 ΛΙςηο» , Υοΐβοοβ , Οειπιραηοβ , τϊείηοβ

ηοβίΓΟβ , εΐ ςηιτευηηαε λΜ.τ ^εηΐεβ ΙΐιιΙ ί;ο ΓακΙεΓ» τΐοΐνυηΐ ,

Γ.ηηίΙαηΙί αε ΓογΙϊ αηίιηο Ιυίετυηΐ. ΕΙ 8<ιη>ηίΙπιπι ρο-

ραΐυπι , ρο8ΐςυαπι (εΓ Ηηιίοίιίαηι ρορηϋ Κοπιαηί Γα?(1ϋ8ςυβ

ρΓοΊίιϋι, ε( ρεΓ ι.\\χ αηηοβ ςτ3νί88ίηιο οεΐΐο ηοοίβευηι

(ΙεεειΙβνϊΙ, ηοη (Ιείενεηιηΐ ΓιιηάίΙυβ; 8ίευ( ηεε ϊΙΙαβ ςβηΐεβ,

ςοοβ Ρ^ηΊιηπι οοπΙγ» ηοβ ίη ΙϋΙίαηι νοοταηΐ. Νεςαε τε«>

ηοβ ιιι 1 1 >< -ι »(1ηΊ»(1υηι Ιιοβ , ςυί εχ Ι1α1ί8 &Λ ΛηηίηαΙίβ βεβε

απιίείΙίΒΐη »(]]ηηχεΓ3η(, ρεΓύΗΐίηιυ»; ηε ΒπιΙΙίοβ ςυΜεηι ,

ηυί 3(1 εχίΓεπιυπι υβςαε ίη ε]ηϊ ρ3Γ(ίουβ ρεηηαηβεΓυηΙ;

μμΙ »«π (3η(υπι ροιΊίοηε ηιυ1ε(3(03 , ]>388ί μη» ρο&8ί(1εΓβ

Γείίηυα ; ηηο(1 ηοη &ά ρίε(3(επι βοΐυιη , μίΙ ε( αά Γείίείιβίεπι ,

ρετϋηεΓε ηο8(Γ3ηι ρυΐβνίπιυβ, 8ί ηοη Ι3πι (ΙεΙεΓεηιιιβ "ρπεη

ΗοηΊίηυπι, ςιιβπι ε38ΐί£3(οβ &ά ββηίοΓα οοΐιβίΐϊα Γενοε&Γε~

ηι»3.

Ι.ΙΧ . « Ουίά εβ( ίμίΐιιΐ', ηηΒ38ο , ΡβίΓεβ εοη80Γίρ(ί , φιο<1

ίη 03Γΐ1ΐ3ςίηίεη8ίου8 ηιυΐεηιυ» Ιιαηε ίηιΐοΐεηι , ςυβ ;»1 Ιιηηο

(Ιίεηι υβί , Γι » ι» »»■ ΠοτεηΙί τεΓυαι ηθ8ΐΓ3Γυπι 8(3ΐιι ? Αη ,

ςιιοά 3πιρ1ί1υ(1ίιιε ρΓ»?8(3( ΟβΓίηαξίηίεηδίυπι είτίΐ31? ΛΙηυί

ο\) ίά ίραυχη ηΐ3^Ϊ5 άΊ%ηα εβί, εαί ραΓεΑπιυ». Λη, <μιο<1

8Γρρίιΐ8 εοηΐΓ» Γιάβηι Γ(Ε(1βΓυηι ε§ίΙ? ΑΙςηί ίο" αΐϊα· ρ&π(βΓ

οίνίΐβίβδ, 30 ΙαηΙηηι ηοη οπιηεβ, ΓβοεΓηηΙ. Αη, ψιοά ρβ-

ΐΊ] π> εβί ροεηκ , ςυβπι ηυηο 1 ικίτ ρ&Γ3ΐί 8ηη( ? ηυίΐηιβ ηβνεβ

οηιηε8 ρΓαΊεΓ χ 3υ(εηιη1υτ ; ηιιί είερίιβηίοβ ΐΓ3(1υη( , ςηο-

ι ιπ» ΓΟϋΟΓε οοη1ί(1υηΙ; ηιιί (βίεηίοηιπι Εηϋοίοοηιηι άεοεπι

ιηίΙΙϊα ρβη(1ηηι, 61 υΓυίηυβ ουηοΐίβ 3§η8ςιιε οεϋιιηΐ, ηυο8

εχΐΓβ Ρυηίθ39 Γο8δ38 ρο388(1επιηΙ ; ςυίουβ εχεΓοίΙιιηι οοη·

άυοεΓΟ ροίΐηαο ηοη ΙίεεΙ; ο,υί, φίκ Γβηιε οοβοΐί ΓβρυεΓηηΙ,

ηβχ Γεάιΐιιηΐ Γβηιε εΙΪ3Πΐ ηυηο ρΓ888Ϊ ; άεηι'ηιιε τεΓυπι οοη-

(ΐΌνεΓ33ΐ'ΐηη ]υάίοεηι 3Γΐ>ί(ηιηιςηε , ίρβηηι , ςυί .κΙνοΓΜίβ

εοβ 8ίςη3 ΙυΙίΙ, δοίρίοηεηι, 3^ηοβουηΙ? Ε§ο νεη> εΐ Ι.κι.

ιΐίίικίιιηι ροΐίιιβ δοίρίοηεηι ου ηΐ3^ηί(ιΐ(1ίηεηι Ιιοπιι» ηιιιΚί-

Ιικίίηεπιςηο εεηδεο ; εΐ νοβ ογο ΙιοΓίοΓςιιε , υΐ νεηίβηι (ΙεΙίβ

Ρο?ηί8, ίηνίίΐίβηι 30 νίοίωίΐαάίηεπι γοπιπι ΙιυηιβηβΓυηι οο-

ςίΐ3η(ε8. δυηΐ εηίηι Ρΐίαπι ηηηο Ϊ11ί8 , οΌηεο ΓΐΓ(1ιΐ8 οοηοίη-

ΜΊΊΙΗΠ8, ηβνε» ηεηε ι»ιι1Ι;ι·; «31 οορίβ εΙερΙιβηΙΟΓυηι ; εβ(

Αηηί1)3ΐ, νίτ 1>εΙ1ίο3Γΐιηι 3Γ(ίυπι ρβηΙΙβοίηηΜ , ςιιί λΛ ηηηο

ίίοπι εχεΓοίΙιιηι ΙιηΙκΊ , εΐ Μβ^ο βΐίυηι 1ΐ3ϋ(1 εχίριυηι εχ

ΟβΙΙίδ Ι,ίβΐιπόηβςϋε 3(1(1υοίΙ; εΐ νεπηίη», δνρη30Ϊ8 ΓιΙίηβ,

ε( 3ΐία3 Νηηιί(]ίοβΐ ςεηΐββ οιιπι &υχίΙίΪ8 ρΓΧβΙη βυηΐ; 80ΓΤΟ-

πππ άεηίςηε Πΐ3£η3πι τίηι 1ΐ3υεη(. Ε( ηυοϋ μ νεηίβηι 8 ποΙηλ

ύεβρεΓαηΙ , μγυο άεΐϊίηο Πιγογο οιηηίβ βςςΓεάίεηΙυτ. ΝίΙιίΙ
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μάχαις, εν αΐς καΐ το δαιμόνιον άνιόμαλον και έπίφθο-

νόν εστίν.

ΕΧ. 4Α και Σκιπι'ων έοικεν υφορώμενος έπιστεΐλαι

μέν ήμΐν τήν έαυτοϋ γνώμην, έπειπεΐν δ' , ώς και βρα-

δυνόντων συνθήσεται. Είκος δ' , έκεϊνον και τάδε άμει-

νον ήμών έκλογίζεσθαι , κα\ πλέον έτι συνοραν, όντα

ΙτΛ των έργων. Λυπησομέν τε , άκυροϋντες αύτοϋ τήν

παραίνεσιν, άνδρα φιλόπολιν, χαΐ στρατηγόν έξαίρετον

5ς ούδ' ές Αιβύην ήμας δρμωμε'νους παρώξυνέ τε, και

στρατιαν ού λαβών, αυτώ συνεστήσατο, και τα έχεΐ

προήγαγεν ήμΐν ες ό'σον ούχ ήλπίζομεν. "Ο και θαυ-

μάζειν άξιον, ότι δαθύμιος έχοντες έν άρχή τοϋδε τοΰ

πολέμου, νϋν έχετε φιλονείκως καΐ άμέτρως. Εΐ δε

τις ταϋτα μέν ήγεΐται καλώς έχειν, δέδιε δέ, μη και

νϋν τας σπονδας παραβώσιν οί Καρχηδόνιοι· μάλιστα

μέν εΙκός, αυτούς ήδη σπονδών φυλακής αΐσθάνεσΟαι,

πολλά εκ τών παραβάσεων παθόντας, και την εϋσέβειαν

ές το μέλλον ποιησεσθαι περί πολλοϋ, έξ ασεβείας ές

γόνυ πεσόντας. Ούκ εστι δέ τών αΰτών συμβουλών,

άρτι μέν καταφρονεϊν τών Καρχηδονίων, ώς ουδέν έτι

Ισχυόντων δεδιέναι δ' αύθις, ώς άποστηναι δυναμε'νους.

Ήμΐν δέ το φυλάσσειν αύτους, Ις το μή πάλιν αύξήσαι,

τοΰ νϋν άνελεϊν εύχερέστερόν έστι. Νϋν μέν γαρ έξ

άπογνώσεως μαχέσονται· ύστερον δ' άει δεδιότας τη-

ρήσομεν. Άλις δέ κακών Ιξουσι καΐ χωρίς ήμών, οΤς

οΐ τε περίοικοι πάντες έπικεισονται, δυσμεναίνοντες

της ποτε βίας· και Μασσανάσσης, άνήρ πιστότατος

ήμΐν, έφεδρεύσει παρών άεί.

ΕΧΕ ΕΙ δ* άρα τις και τώνδε πάντων καταφρονεί,

όπως δ' αύτός έκδεζεται την Σκιπίωνος αρχήν, το έαυ

τοϋ μόνον σκοπεί, και πιστεύει καΐ τα της τύχης αύτώ

ες τέλος άπαντήσειν τί και χρησόμεθα τη πόλει λαβόν-

τες αυτήν, ήν καΐ λάβωμεν ; Άνελοϋμεν άρδην, ότι σϊτον

ήμών και ναϋς ήρπασαν; βΑ μετά πολλών άλλων άξιοϋ-

σιν άποδοϋναι. *Η τοΰτο μέν ού πράςομεν, νέμεσίν τε

θεών φυλασσόμενοι, καΐ ψόγον ανθρώπων, Μασσανάίση

δ' έχειν δώσομεν; Άλλ' εί και φίλος εστ\ν, ού χρή στερ-

^οποιεΐν ούδ' έκεϊνον άμε'τρως· ήγεΐσΟαι δέ, τήν έριν

αύτών τήν ές αλλήλους τώ 'Ρωμαίιον κοινώ συμφέρειν.

'Αλλ' Ις προσόδους τήνχώραν άνήσομεν; Άλλ' ή φυλά-

ξουσα στρατιά τήν πρόσοδον άναλοισει· πολλής γαρ,

ώς έν πολλοίς περιοίκοις, καΐ πασι βαρβάροις, δεησό-

μεθα. Αλλ' αποίκους πέμψομεν ές μέσους τοσούσδε

Νομάδας; 01, τών μέν βαρβάρων ισχυόντων, αεί δείνα

πείσονται· ήν δ' έπικρατήσιοσιν αύτών, ες τ6 μέλλον

ήμΐν έσονται φοβεροί καΐ έπίφθονοι, χώραν τοσήνδε και

πολί) κρείττονα της ήμετε'ρας έχοντες. *Α καΐ αύτα,

μοι δοκεϊ, συνιδών δ Σκιπίων, κελευειν ήμΐν δένεσθαι

τας Καρχηδονίων παρακλήσεις. Πειθοιμεθα ουν και

τοις δεομενοις και τω στρατηγφ. »

ΕΧΙΕ Ό μέν ούτως είπε. Πόύπλιος δέ Κορνήλιος,

Κορνηλίου Λέντλου συγγενής, τοϋ τότε ίντος ύπάτου,

καίτσν Σχιπκονα διαδέξεσθαι προσδοκώντος, άντέλεγεν

681 αυΐεπι άεβρβι·3ΐο ΓυΓΟτε Π)8£Ϊ8 Ιίιιιρηιΐυηι ίη ρυςηίβ,

ίη (]ΐιί1>π β εΐ εβΙεΓοβμιίη ϊηεειίβ 3ε ιιι.ι] ϊμηα 83*ρβ Γοι Ιιι ιι:ι ββΐ.

1Λ. « 011»; ίρβα εΐ δείρϊο, υΐ νκΙεΙιΐΓ, δυ&νεπίυδ, ςυυοι

ηιεηΐεπι μμιν ηο&ίβ ηρεπιιΐ, βφεείι <];ι(ιιπιιη 8β, εΙΪ3Πΐ

ηυΙ)Ϊ9 ευηείάηΐίηυβ, ρηεεηι Ρ<ι·ηί8. Λ'εηϋίιηϋε 8δΙ 3<ιΙεηι,

ϊΙΙιιπη Ιιββο Γτκ>1ίιΐ3 ηουίβ ρβΓρεικΙεΓε , ρΐυηιηυε ρεΓδρϊεεΓε,

ςυυπι ρΓα>8ίΙ οπιηίΙ)ΐ)9. Ο^υβ ιηοηίΙ» 51 ηε^ΐεχεηπιυβ , οΓ-

Γεη<1ειιιυ$ (Ιυεεηι εχίιηίυηι, εΐ 3ηΐ3η1ειη ρ·Μβ; ςπϊ ηοΙ>ί$,

άβ Μ\ο ίη Λ Γι ί( ηιη 1 1 ηη>Γι'Π'ΐιι1ο ηε εο^ίΐαηΐίϋυβ ςοίάεηι ,

αιιεΙοΓ ΓυεΓϋΙ Γορια» ΐΓ3ραεη<]ί ; εΐ,φΐιιπι ηοη ίιηρε(Γ3&$εΙ

εχεΓεϊΙυη) , ίρ$ε κίΐιί ραιανϊΙ ; τεβςιιε ί1>ί ςε$8ΐΙ Ιοημρ ΓεΙίείυί,

ςυβιιι 8ρεΓ303ΐΐΗΐ3. Ουο ηιββϊδ πιίΓβικΙυπι εβί, νο« ΙκίΙΙιιπι,

ηυο<1 13πι ηες1ί);εη(εΓ $υ8εερϊ$1ί$ ϊηίΐίο, ηιιηε ι.ιπι ρεΓίίηβεί-

ΙεΓ εΐ ίιηηιοιίίεε νεΙΙε ρεΓβεςυί. ()ηοά 8Ϊ ςυΐ8 βυΐεηι , εεΙβΓβ

83ΐΐ8 ρΓΟΠβηβ , Ιιοο Ι.ιιι I νεΓεΙιΐΓ, ηε ηυηε (]υοςιιε ββτΐηβ-

(;ίΐΗ8ΐΐ888 νίοΐεηΐ Γα'ΐΙεΓ», τεπ8Ϊιηίϋυ8 εβί , (1οε(θ8 ηιΐίΐηΐυιη

ιιιηΐηιιιιη ίρ8ΐ8 3(1υΙειί( ρειΤΐ(]ί3, ηυηε Γιάεπι μ·γ\λ|ιιπι8

εο $3ηε(ίυ8 , ψ»> ηιβμίβ εοηΐεηιΐυ Γείί^ϊοηίβ 8ε ρβ88ΐιηι«ΐ3(ο8

βεηΐίβηΐ. Νεε εβ( ε]υ8(1εηι εοηίΐιΐΐοπ» , ηυηε ΟαΓίΙιπρϊηϊεη-

βεβ βρεΓηεΓε, ιι( ηίΐιϋ νβίεηΐεβ βηιρίίυβ; ηυηε ΙϊπιεΓε, ςυαβϊ

Λά Γεοε1Ιαη(Ιυηι νβΐίάοί. Νοοίβ νεη> ΓαοΐΙϊιιβ εβ(, εβτετε,

ηε ετεβε^ηΐ ιΐεηυο , ηυ»ηι ηυηε εο8 οηιηίηο ΙοΙΙεΓε. Νηηε

εηίηι ευπι <1ε8ρεΓ3(ϊ8 ρυ§η3Γεηιυ8 ; ροβίεβ μτο ηιείυ εοβ

εοηϋηε1)Μηυ8 ίη οΠϊείο. ΕΙ 1ΐ3ΐ>εΙ)υη( νεί 3ΐ>8ςυε ηοοϊβ

831Ϊ8 ίηεοηιηιο<1θΓυπ) ; <ρΐ08 ίηΓεβΙβ υΓ^ε!)υη( Γιηίΐίηιί οπιηεβ ,

ρΓορΙεΓ Μΐριτ1)ί ίιηρεΓϋ ηιεηιοπ3ηι; β( Μ38ΪηΪ883, αιηϊευβ

ηοΐιίί (Ϊ(1ί88ίπιυ8, βεπαρεί' ο1)«ει ναΙ)ίΙ εχ ϊηβϊάϋβ.

I . Χ I . « (,)" 1 "Ι 8Ϊ ςυίβ , 8ρΓε(Ϊ8 Ιιίβ οηιηίουβ , (3η(υιη , φΐο-

ηκκ1·> δείρίοήί μιποΙ,ιΙ , εΐ ρηνβΐβ εοηιηκ)<ΐ3 εο)ζίΐ3( , 3(ςπβ

ΙιιγΙιιπ,ίπ) αά εχίΓεηιυιη υβηυε τοίοηιπι ρΓΟρίΙίβηι »ί6ί Γοτε

εοη(ί(1ίΙ , ΙίεεβΙ εχ εο υυΧΓεΓε : 0υκ1η3ηι (3ηόειη Γβείεηιυβ

(ΛρίΛ' υΓϋί, 8Ϊ ηιοΟο εβρεΓε εοηΙίημβΙΡ ηυιη ίιίεο Γιιη<1ί(υ8

οίΐιη ενεΓίειηιιβ, ςυΪ3 ΓΓυηιεηΙυπι ηοβίΓυσι εΐ 03νε8 ι.ί-

ρυί(? 0υ38 τε8 ρβΓ3(ί 8υη(, 3(1]εεΙο ιη3§ηο βϋβΓυηι μί ηιη

ευηιιιΐο, Γε8(ίΙυεΓε. Λη Ιιοε ςυΜεηι ηοη Γ3είειηυ8, εβνεαίεβ

• Ιειιιη ΙιοηΊΪηυιηςυε ϊηνίάΐαιη ; 3εά' ΜββΙηίβδίε 4θΜΗηΜΐβ?

ΛΙςυί , 1<3πιεΐ8ί βιηίευβ, ηοη εβ( Ι3ΐηεη ηε ΐρβε ςυίιίεηι 8υ-

ρΓ» ιηιχίπηι 3υμεη(1υ9 ροΐεηΐίΐ : ςιιίη ροΐίυβ, νεηιιη 8ί

ςυίεηηιυβ, εοηΐεηϋοηεηι είυβ ειιιτι Ρα;ηί8 υϋΐεπι ηο8ΐΓ9ε

Γείρηηΐίεβ: ]υ(1ϊεαΙ>ίιηυ8. Λη .ι^πιιη εοΓυηι ρυ!>1ίευιη Γαείε-

1 1 1 ιι - , υΐ ιπϋΐιΐΝ εχ εα ρεΓείρί3ηιυ8 3ΐιηυθ8 ? 31 εο9 τε(1ϊ(υ8

βοβιιπιεηΐ ρΓβεβίιΙϊα ; ςυίΙ>υ8 ηιπΙΙ κ ΠΊ3^ηί8ςυε ορυ8 επ( ,

ίηΙεΓ Ιο( ΠηίΙίηΐ38 είΓεηηι μεηΐε», ε38ςυε οηιηβ8 ΙκιΗκιμ-.

ΟοΙοηοβ Γογ13888 ηιϊ(1επιυ8 ίη ιηεάίβηι, Ιοί μεη(ίΙ)ΐ]8 Γτε-

ηυεηΐ3ΐαηι , Ν ιι ιηίι I ι.ιπι ? ριιί , ρΓίβνΐΙεηΙίΙιυβ ΙμιΊι.ιγΝ , ββη-

ρεΓ οΐιηοχϋ επιηΐ εοΓυηι ίηουΓδίοηίηυδ : ςυοιΙ 81 ίρβί 8υρβ-

ποΓεβ βν38εΓίηι, «Ιι |κ>Ιεη(Ϊ3Πΐ ϊηνί(ΙΪ08Ϊ ηυΐιίβ εΓυηΙ εΐ

ΓθΓΠ)ί<ΐ3ηίΙε8, Ιηιιΐηιη ροββΜεηΙεβ Γεςίοηειη, ηοβίΓβ 1οη?β

ρΓ8β8ΐ3ηΙίθΓ8ΙΤ1. 0ϋ3! ΟΠΐηί& 8είρίθ ηΐϊΐΐί νί(1εΙϋΓ ρΓίΤθΐ3Γβ

ρεΓ8ρεχΪ88ε, <1υηι βυεΙΟΓ ηοϋίβ ε8(, η I 3(1ιηί1ΐ3ηιυ8 ρο&Ιυ-

13(3 ΟβΓίΙιαςίηίεηβίυηι. ΟυβΓε ηιατειη ^βΓβπιυβ εΐ ιο^αηΐϊ-

1>υ8 εΐ ίηιρεΓβΙοΓΪ. »

].Μ I . Λι] Ιΐίεε Ρ. ΟοιτιεΜυ8 1.εη(υ1υ8 , £εη(Πί8 ('π.ιί ε]υ&,

ηυϊ Ιυηε εοηβυΐ εΓ3ΐ εΐ δείρίοηϊ 8ε 8υεεε33υι·υηι βρεταΐηΐ ,

Γεβροηιΐίΐ ίη ηβηε &εη(εοΙί3ΐη : « Ιη Ικ.·ΙΙί.<, ΡαΙτεβ ΟοηβεΓίρεί,
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οδτως· « Το (λεν συμφέρον έστί μόνον έν τοις πολέμοις ,

ω άνδρες, χρήσιμον. Καΐ 5σω δυνατήν έτι χαΐ νΰν

άποφαίνουσιν ούτοι την πόλιν, φυλάξασθαι χρή τήν άπι-

στίαν αυτής μετα της δυνάμεοις, κα\ την ίσχΰνπροανε-

λεΤν, έπει μή την άπιστίαν δυνάμεθα. Ουδείς δ' ήμΐν

καιρός ές το λϋσαι τον άπο Καρχηδονίων φόβον έπιτη-

δειότερός έστι τοϋ παρόντος, εν ώ πάντων είσιν ασθενείς

κα! άποροι · πριν α3θις αύτον ες Ιχάτερον αύξησαι. Ού

μέντοι καΐ τον τοϋ διχαίου λογισμον αν περιφύγοιμι.

Ούδ' άμετρίας μοι δοχεΐ δόξαν οΐσεσθαι την πόλιν έπι

Καρχηδονίοις· οΐ παρά μέν τας εύπραξίας άδιχοϋσι χαΐ

ένυβρίζουσιν ες άπαντας, εν δέ ταϊς συμφοραϊς παρα-

χαλοϋσιν · αν δέ τύχωσιν, εύθΰς επί ταΐς συνθήκαις με

τατίθενται. Και ούτε σπονδών Ιστιν αύτοΐς αιδώς,

ούτε λόγος δ'ρχων ■ ους ούτος άξιοΤ περισώζειν δια νέμε-

σιν θείον χαί άνθρώπο)ν φθόνον. Έγώ δ' αυτούς τους

θεούς ήγοϋμαι ές τόδε την Καρχηδόνα περιενεγχεϊν, ?να

δωσί ποτε δίχην της ασεβείας· οΐ και περι Σιχελίαν χα\

Ίβηρίαν χαι Ίταλίαν, χαί εν αύτΐ) Λιβύη, χαι προς

ήμας, χαι πρός τους άλλους άπαντας, αεί συνετι'θεντο,

χαι παρώρχουν, χαι δείνα χαί σχέτλια έδριον. Ών

τα αλλότρια ύμϊν προ των ήμετέριυν διέξειμι, ϊνα ειδήτε

πάντας έφησθησομένους Καρχηδονίοις, ε? δίχην δοΐεν.

ίΧΙΙΙ. Ούτοι Ζαχανθαίους, πόλιν Ίβηρίαν έπιφανη,

σοίσι τε αύτοϊς ένσπονδον, χαί φίλην ήμΐν, ήβηδον

εχτειναν, ουδέν άδικοΰντας. Ούτοι Νουχερίαν, δπη'χοον

ήμών, έπ\ συνθήκη λαβόντες, καΐ όμόσαντες συν δύο

ίματίοις έκαστον άπολύσειν, την μέν βουλήν αυτών £ς

τα βαλανεΐα συνε'κλεισαν, και ΰποκαίοντες τα βαλανεΐα

άπέπνιξαν, τον δέ δημον άπιόντα κατηκόντισαν. Λχεδ-

^άνων δέ την βουλήν έν σπονδαϊς ες τά φρέατα ένέβα-

λον, κα'ι τά φρέατα ένέχωσαν. Μάρχον τε Κορνη'λιον,

υπατον ήμέτερον, δρκοις άπατησαντες, ήγαγον μέν ώς

έπισκεψόμενον αύτών τον στρατηγον άρ^ωστοΰντα · συν-

αρπάσαντες δέ, άπηγαγον ές Λιβύην έκ Σικελίας

αίχμάλωτον, μετά δυο καΐ είκοσι νεών. "Κκτειναν δέ

και 'Ρηγλον αίχισάμενοι, στρατηγον έτερον ημών, ίιπο

εύορκίας έπανελθόντα προς αυτούς. "Οσα δ' Αννίβας

ή πολέμων, ή ένεδρεύων, ή παρορκών, ες τε πόλεις και

στρατόπεδα ήμών, καΐ λήγο>ν έςτοΰς συμμάχους έδρασε

τοΰς αύτοϋ , τάς τε πόλεις πορθών, και τους αύτώ συστρα-

τευσαμένους χατακαίνων, μακρόν άν εΐη καταλέγειν.

Πλήν #τι τετρακόσια ήμών άνέστησεν άστη · τους δ'

αιχμαλώτους ήμών, τοΰς μέν ές τάφρους κα\ ποταμούς

Ιμβαλόντες, ώς γεφύραις έπέβαινον τους δέ τοις έλέφα-

σιν υπέβαλον τοΰς δ' άλληλοις μονομαχεΤν έκέλευον,

άδελφοΰς άδελφοϊς συνιστάντες , χαί πατέρας υίοϊς. Τα

δ' έναγχος ταϋτα, περι ειρήνης έπρέσβευον ένταΰθα,

χα\ παρεκάλουν, χαί ώμνυον, καΐ οΐ πρέσβεις αύτών έτι

παρησαν έν δέ Λιβύη τας ναΰς ήμών διηρπαζον, και

τοΰς στρατιώτας κατέδεον. Τοσούτον αύτοΤς και άνοιας

δια τήν ωμότητα περίεστι.

ίΧίν. Τούτοις ουν τίς Ιστιν Ιλεος ή1 μετριοπάθεια

παρ' έτερων, τοΤς ουδέν μέτριον ούδ' ή*μερον ές ούδε'νας

8θ1β ςυίάεηι 8ρεε(&π υϋΗ(39 ιϊοΐιοΐ. Αάεοφιε , ςυο ροΐβη-

ΙίοΓβπι ιΊί,ιιιι ηιιηε είνίΐβίβπι ί$1βιη Ηί ικ>1ιι> (1οπιοη5ΐΓ3ηΙ,

εο π)3βΪ8 εβνβηάαιη ε$1 ιιΐι β]ιΐ8 ρβΓΓκΙία, α>η]υοεΟ ευαι

ροΐεηΐίΐ : βι, ςυοηίίίπι ρεΓΠάίΐΐη ηοη ροδίυπιυβ (οΙΙβΓβ,

αηΐε οπιιιί» εχ(ίηςιι<ιιηυ$ ροΐεηΐίαηι. Νβε ε$1 αΐίπιΐ Ιβπιρυβ

ορροιίιιηίυβ ΙίυεΓβικΙί ηοϋ λ ναβίιι 03Γΐ!ΐ3£ίηίειΐ8ίιιιη , ηυΒίη

ηιιηε , ιΐιιηι ϊηΙΊπηί εΐ πτιιηι οιηηίυιη εςβηί 8υη( , ρηυ$(|ΐΐ2ηι

νΪΓεβ εΐ ορεί ΓεείρίαηΙ. Νεςυε (απιεη ί£(]ΐιίΐ3ΐί$ ]υβ1ί[ίχιιυβ

(ΙίδεερΙαΙίοηεπι ίη Ιιβε εβυββ Γεευϊβπι. Νεηυε νεΓβοΓ, ηβ

ρορυΐιιβ Κοπιαηιιβ \ί<Ιε&ΙυΓ άυΓίυβ, ςιιαιιι ρ»Γ 651, &^/ίτο

ευηι Ο.ΐΓΐΙιβ^ίηίεηβίΙιυβ : ςυϊ ίη ΓεΙ)ΐΐ9 βεευηιΐίβ ίηϊςυί εΐ ίη&ο-

1εη(ε8 εΓ@» οηιηεβ βιιηΐ , ίη εβίαηιίΐβΐίηυδ νει-ο βυρρίίεεβ ; «ο

ίΙίεο ροβΐ Γ,κ Ιιιιπ ΓιιμΙιι», ηΙ) εο τυΓ£ΐΐ8 όίβεειίυηΐ. Νεςυβ

εηίηι 1.»-ι1<·ι ιιιιι 83ηε1ίΐ38, «υΐ ]ιιη>|ΐιι;ιιιιΙί τεΙί^ίο, υΙΙα εβί

Άραά 1)05 , ({1108 ίΐΐε η ηοΐιίβ εοηβεΓνβηιΙοβ αίΐ , ηε ίη ΟεοΓυηι

νίηιΐίείαπι ίηείάΆπιυΒ ηοιηίηυπιςυε ϊηνίάίαιη. ΑΙ ε^ο ,

ίρ808 άε08 ,ΊΐΙιίΙηΐΓ εο Γε<1εβί886 ('.ίιΙΙι,ί^μκίιι, υ I Ιηηιίοιη

ρα'ηβ8 ίηιρίεΐ3ΐί8 Ιυβηί, ηυί ίε(3 ίη 8ίείΙί3, ίη Ηίβρβηί», ίη

Ι(3ΐί3, ίη ΛΙ'ΐΗ·α, ηοΙ>ί8ευιη ε( ευηι βΐίίβ, ϋ···1·τ» οιιικΊ»

ρβιΓκΙε νίοΐ3ηΙε8 , ιΐίΐ'αχ ΙιιεΙιΐ0839ΐ|ηε εΓυ(1ε1ί(3ΐε8 υΐιίνίβ

εχει-εηεηιιιι. Οικιγιιμι 3ΐίςηο( εχ(εΐΌ3 εχεηιρΐ3 ΓεΓεΓ&ιη,

ρπιΐ8ςη3ηι &ά τεβ ιη>8(γ38 ρεΓΥεηί3ΐυ ; υΐ μί;ι!Κ, οηιηεβ

3ρρΐ3υ5υΓ08, 8ί ίΙΙί ρωΐ138 ΠΐεΓίΐ38 ιΐπΐιτίιιΐ.

ΙΛ1ΙΙ. « Ηί 83@ιιη1υηι, ιπΊιεηι Ηίβρΐηία; ηοΙ)ίΙειη, ίρβί»

Γοε(1θΓ»ΐ3Πΐ , εΐ ηοΙ>ί8 βηιίεβπι , ηίΙιίΙ εοηιπιειΉβηι , οεείιΐίοηβ

άείενεηιηΐ. Ηί ροβίηικιπι Νυεειί3ηι , ηο8ΐΓ03 άί(ίοηί8 υιΊιεηι ,

ίη (ίβαίιίοηεηι 3εεβρεπιηΙ βχ (ωάεκ, )μτ&1\ βε ρεΓΠΐίββιίΓΟβ

ιι I 0|>ρί()3ηί ευηι Ιιί 1 1 ί> νβ8(ί))υ8 3ΐ)β3ηΙ , βεηβΐυηι ίη οβίίηεα

εοηεΙιΐ8υηι Εοβίη 8υ(Γοε3νεΓυηΙ, ροριιΐυηι υργο ΕοεηηΙειη

εοηΐΐχεπιηΐ ]3ειιΙί8. ΑεβιτβΓυηι βειοΐυιη, ροϋΐ Γκίειη εί

(ΐ3(3ηι, ίη ριιίεοβ εο^εείιιπι Ιεη'3 οηΓυβΓυηΙ. Μ. Οοΐ'ηε-

Π ιι ηί, εοηβυΐεηι ηο$(ηιηίΐ, ]υΓε]υΓ3η<1ο άοεερίηιη 3<1(1ιιχβ-

πιη! 3(1 ίρ8οηιπι ιίικριη , ςηεηι ν < · 1 1 1 1 ,τμπιΐιιηι εοηνεηίΓεΙ.

ηιοχηιιε εηρίίνιιπι 3ηιίριιεηιη( ίη ΑίΓίεβηι ε δίείΐίβ , ευηι

νίςίηΐί «Ι ιΐ3ΐ)ΐΐ8 η3νίήιΐ8. ΑΙίιιηι ίπιρεΓ3(0Γεηι ποβΙγηπι,

ΚΡ£ΐιΙιιπι, ρχοι ικ'ίαΐηπι ίηΙεΓεπιβΓυηΙ; ()υί, ηε (ηήαηιιβαΐη

ΓαΙΙβΓβΙ , 3(1 εοβ ι-ε(1ίεΐ'3ΐ. ΑηηίΙ)3ΐ νεπ> ςυχ ςυβηίβηυε,

ΙχΊΙη, ίη8ίάΉ8, ρεΓΓΐ(Ιί3, ίη είνίΐ3(ε8 ηο8(Γ38 εχει-είΐυβςυβ

η08(Γ05 , 3ε ρο8ΐΓεηιο ίη 8ΐιο» Ϊρ8ίιΐ8 8οείοβ ρηΐι-ηνει ιι , υΓσεβ

ρορυΐβηιΐο, εί ρΓορι ίθ8 εοηιηιίΐίΐοηεβ ίηΐ6ΓΠείεη(1ο , Ιοηςυηι

881 τεεεηβεΓε. ΥεΓηο (3ηιεη άίεβηι, ςυβίίπηςβηία ,ίΙ> εο

όεΙε(3 ηο$ΐΓ3 εβ8ε ορρί<)3 , ε&ρ(ίνο8 ηο8(Γο$ ρβιΐίπι ίη Γο8833 ,

ίη Πιινίθ8 εοη3εε(08, π! ροηΐίυηι ρΓχοβΓεηΙ ηδυηι, ρβιΐίιη

8ΐιΙι]εεΙο8 εΙ«ρΙΐ3ΐι(Ϊ8 ρΓοευΙεβηάοβ, ρβΓϋηι άΊ@ΐ3(1ΐ3Γί εοβ-

εΙο8, εοηιρο8ΪΙί3 ΓγαΙπιπι ρ3ΐ·ίΙ>ιΐδ , αιιΐ Γιΐϋβ πιπί ρβι-εηΐίοιιβ.

Νιιρειτίηιβ νβτο Ιερβίοβ Ιιυε (1ε ρβεε ηιίδβΓυηΙ, οηταοΐςοβ,

εί ]υΓβ]ιιηιη(]ο βε οΙχίΓίηχεΓυηΙ ; εί ρπυ$αιΐ3ηι ίΙΙί Ιιίηε

(1ί$εε(1εΓεηΙ , ηβνεβ ηο8ΐΓ38 ίη ΑΟ-ίεβ (ϋηρυεπιηΐ , ηιίΐίίεβςυε

εοη]εεεηιηΙ ίη νίηευΐβ. Αά Ιαηίαηι εΐίαπι ίηβαηίβπι 608 3άί-

ςί( εΓυ(1ε!ίΐ38.

ίΧΙΧ. « ΗΪ5 ίςϋιΐΓ ςηοο ηιί86Γ3ΐϊο 3ο βΐϋδ, βηΐ ςυοβ πιο-

(ΙεΓβΙίο (ΙεοεΙιιΐ', ηηί ηίηίΐ υηςυοιη ηιοάρΓβΙβ , ηίΐιίΐ είβηιεη
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βίργασμένοις ; τοις (ώσπερ έίφη Σκιπίων) ε! έλάβοντο

ήμών, οϋδ' αν όνομα 'Ρωμαίων ΰπολιποϋσιν ; Άλλα

πίστις έστι βέβαιος, ή δεξιά. Ποία; τίς σπονδή, τίς

6ρκος, βν ουκ έπάτησαν; τίς δε συνθήκη και χάρις, Ις

ί}ν ούχ δβρισαν; Μή μιμησιόμεθα, φησίν, αυτούς.

Τίνα γάρ συνθήκην ήμεΐς λύομεν, οί μήπω τι συνθεμέ

νοι ; Άλλα τήν ωμότητα , φησίν, αυτών μή μιμησώμεθα.

Φίλους ουν καΐ συμμάχους ποιησο'μεθα τοΰς ώμοτάτους ;

Ουδέτερα τούτων άξια. Άλλ' έπιτρεψάτωσαν ήμΐν

αύτους νόμω νενικημένων, ώς πολλοί σφας έπέτρεψαν ·

σκεψώμεθα δ' ήμεΐς. Κα\ 8 τι άν δώμεν, είσονται χά

ριν, ούχι συνθήκην νομίσουσιν είναι. Διαφέρει δέ τού-

τοιν Ικάτερον ωδε· μέχρι μεν συντίθενται, παραβήσον-

ται, καθάπερ και πάλαι, πρόφασιν άεί τινα των

συνθηκών φέροντες, ώς εν αϋταϊς ήλαττοιμένοι · τα δ'

άμφίλογα , εύπροφάσιστα. "Οταν δέ παραδώσιν αυτούς ,

καΐ τα άπλα παρελώμεθα, καΐ τα σώματα έφ' ήμΐν γέ-

νηται, καΐ πεισθώσιν δτι μηδέν αύτοΤς έστιν ίδιον τα

μέν φρονήματα αυτών καταβήσεται, άγαπήσουσι δ' 8

τι αν παρ' ήμών λάβωσιν ώς άλλο'τριον. Εί μέν ουν

Σκιπίωνι Ιτέρως δοκεϊ, τας γνοΊμας έχετε συγκρίνειν.

Εΐ δέ συνθήσεται Καρχηδονίοις χωρίς υμών, τί και έπέ-

στελλεν ΰμΐν; Έγώ μέν γάρ, ώς ΰμϊν κυρίοις ο3σι περι

τώνδε κρϊναι, τήν γνώμην εΐπον, ήν νομίζω συνοίσειν

τη πόλει. »

ΕΧν. Τοιαύτα μέν καΐ δ Πούπλιος εΤπεν. Ή δέ

βουλή κατα άνδρα παρ' έκάστου ψηφον ήτει, και ές την

Σκιπίωνος γνώμην αί πλείους συνέδραμον. Έγίγνοντο

ουν αί συνθηκαι, τρίται αΤδε, 'Ρωμαίοις καΐ Καρχηδο

νίοις προς άλλήλους. ΚαΙ ό Σκιπίων ές αϋτας έδο'κει

μάλιστα τους 'Ροιμαίους έναγαγέσθαι, είτε τών είρημέ-

νων οδνεχα λογισμών, είτε ώς άρχουν 'Ρωμαίοις ές

εύτυχίαν, το μόνην άφελέσθαι Καρχηδονίοις τήν ήγεμο-

νίαν. Είσι γαρ οί καί τόδε νομίζουσιν, αύτδν ές 'Ρω-

μαίων σωφρονισμδν έθελήσαι γείτονα και άντίπαλον αύ-

τοϊς φόβον ές αεί καταλιπεϊν, ΐνα μήποτε έξυβρίσειαν

έν μεγέθει τύχης και άμεριμνία. Και τόδε οίίτω φρο-

νησαι τον Σκιπίωνα,ού πολΰ δστερον έξεϊπε τοις 'Ρω

μαίοις Κάτων, έπιπλήττων παρωξυμμενοις κατα 'Ρόδου.

Ό δέ Σκιπίων, ταϋτα συνθεμένος, έκ Λιβύης ές τήν

Ίταλίαν παντί τώ στρατώ διέπλει, καΐ ές τήν 'Ρώμην

έσήλαυνε θριαμβεύων, έπιφανέστατα δή τών πρί) αϋτοϋ.

ΕΧνί. ΚαΙ δ τρόπος , φ καΐ νϋν χροιμενοι διατελοΰ-

σιν, έστι τοιόσδε. Έστεφάνωντο μέν άπαντες. Ηγούν

ται δέ σαλπιγκταί τε και λάφυρων άμαξαι· πύργοι τε

παραφέρονται, μιμήματα τών είλημμένων πόλεοιν, καΐ

γραφαί και σχήματα τών γεγονότων. Είτα χρυσός

καί άργυρος ασήμαντος τε και σεσημασμένος, και εί τι

τοιουτότροπον άλλο· και στέφανοι δσοις τον στρατηγον

αρετής ένεκα άναδοϋσιν ή πόλεις ή σύμμαχοι, ή τά υπ'

αύτώ στρατόπεδα. Βόες δ' έπί τούτοις λευκοί , και έλέ-

φαντες ήσαν έπί τοις βουσί- και Καρχηδονίων αυτών,

καί Νομάδων, ίσοι τών ήγεμόνων έλήφθησαν. Αϋτοϋ

δ' ήγοϋνται τοϋ στρατηγού δαβδοϋχοι φοινικοϋς χιτώνας

(6γ, ίη <ιυβιτ>ςιΐ3ηι ΓεοβΓηηί ? ςιιί , υΐ βίΐ δοίρϊο , βί ηοβ νίοίϊ-

δβηΐ , ηβ ηοπιβη ιηιίάβηι Βοπιαηιιηι ρβδδί Γαίδδεηί δυρβΓβδδβ ?

ΑΙ Λάββ , ίικμιίδ , Ιϊηιια εβί , 30 <1εχΙγ3 ! Ου* Ιαηαβπι ? Οηοοΐ

Γοεάυδ , ςυοό" ^βρίΓβηά'υηι ηοη εοηουίεβι-υηί ? Ου«πι ραοοηι ,

ηιΐ3ηι βΓβΙίϊΐη ηοη ΓβρβηιΙεπιηΙ ίη]υή3? Λοάίο, ηοη βδδβ

ίΙΙοβ ηοηίβ ίηιίΐ3ηϋθ8 ! Εοηηία1 ϊ^ϊΙμγ ΐΓηίΐΛΐηπΓ, α,υί ρβεεηι

ηοη νίοίβηιυδ, ςυκ ηοηάυηι ουηι ίΐΐίβ ββΐ εοπιροβΐ(3? 8βά

εηκίεΐίΐαίειη βοηιηι, αί8, ηε ίηιΗεπηίΓ! Ει-βο-ηε 3πιίοο8 εί

800108 ώείεηιυδ, Ιιοηιίηββ οηιο'βΙίίδίηιοδΡ ΝβπΙπιπι ηοπιηι

Κφίαιη εβί. δϊΐίαβ ε8(, υ( νίοΐί άεάβιιΐ 8β ίο ηο8(Γ3ΐη ρο-

(ε8(3ΐεηι , ςυοιηοόο 3ΐϋ ηιιιΐΐϊ 8888 άβ<]ίοΙεΓυηΙ. Τοηι νεΓο

ο'βϋόοΓΟΓε ηοοίβ ΗεεΙ>ίΙ : ε( ηυί(1(|ϋίιΙ 3 ηοοίβ ίΐΐί 3εεβρεπηΙ,

Ιιαϋ«1)ϋηΙ ρβΙΙαιη; ηοη Γα'ϋεπ ίπιρυΐ3ουηΙ οεηεΠεϊυηι.

Οί(ΤίΤϋηΙ αιιΐβοι Ιιββο άοο δίο : (]ΐι.ιιτΐ(5ίιι ίιιχϊιτί ηοΐιίίοιιιη

εΐ3 βηιηΙ , νίοΐ3ΐ)ϋηΙ , βΐεαΐ βάΐηκ ΓεοεηιηΙ , 8βηιρΡΓ βϋςϋία'

ρΓ33ΐεχεηΙβ8 , οηγ ίρβίδ ίηίςυβΒ νίάεβηΙϋΓ ΓοβοΌπδ Ιε^εβ : Μΐη

Γβεϊΐε ρΓίπΙεχΙυδ ηΒδοιιηΙυτ β τεοηβ οοηΙιονεΓδϊβ. υηί νεη)

88 ΛεοΙεπηΙ , 3(1βηι(ί3 ρβΓ ηοβ αΓηιίδ , βΐ ίη ρο(ε8(3(επι βεεερίίβ

εοΓροήυαβ , δοίεηΐ ηΐηίΐ ϊρβίβ 8888 ρΓορπυπο , εί άειηϋΙεηΙ

αηίηιοδ; εοηΐεηπ', ςυί<1(]οί(1 3 ηοΜδ, υΐ αΙίεηιιπι, βεοερε-

πη(. ]&πι ψιοά 8ί «ΙΙΙεΓ 8είρίοηί νίάεΙυΓ, ροΐεδίί» ββηΐεη-

(133 ϊηΙβΓ 86 εο1ΐ3(38 βχρεηιΙεΓβ. ΟυοοΙ βί αυΐεηι βοβηυβ

νοϋϊδ Γβ?άιΐ8 ευπι 03ΐ11ι»§ίηίβη5ίΙ)ϋ8 ΓβοΙυπίδ ββί, ςοίά

ορη3 6Γ31, 3ο" νο8 Γβπι ΓθΓβιτβΡ Ε§ο νεπ) 3ρυΛ το8, ρεηεΐ

ςυο8 83( ηπ]πβ γρι }υάϊείυηι, 8εη(βη(ί3ΐη εαιη άίχί , ςιΐ3ηι β

Γερυο1ίε3 6888 βχίδΐίηιο. »

ΙιΧΥ. Ηβεε ςυαηι Ρ. ίεηΐυΐιΐδ τογΙμ ΓβοίδδβΙ, 3ειΐ3(υ5

ρορο8εί( οβίουΐοβ. νίείί 3υ(εηι δείρίοηί! 8εη(εη(ί3 ρΐιιήουδ

δΐιητα^ϋδ. Α(ςηβ ί(β (βΓΐίο ίεΐυπι εβί Γοεάυδ ίηΐετ Κοπιϊ-

ηαηι θ8ΓίΙΐ3§ίΐΗεηδεπιο;ιΐ6 ροροΙοβ. Οο]υ8 Γοεάεηδ ίηευηοϊϊ ,

βϊτβ 6Ϊ8 οβιΐδίδ ίηϋυοίυδ, ςιΐίβ δϋηί ρ»υ1ο βηΐε εχροδϊΐα»,

βυεΙΟΓ ΚοηΊβηίί βηιβοιχριβ ίυβηΐ δοίρϊο; δίνε, ηυχχΙ ββΐίβ

8888 ρορυΐο Κοηΐΐηο 3ά ΠοΓοηΙεπι ΓείρυΜίοβ β(3(υηι )α<ϋ-

08Τ6π(, δί ίηιρβΓίαπι Ροηηίδ εβδεί 3(1εηι1υηι. 5ιιη(εηίιη,

α,υί βί ηοε βτοίίΓοηΙυΓ, ηίηιίπιιο, &ά οοηϋηεηιΐοδ ίη ίη»·

ίοπιηι (1ίδοίρ1ίη3 Κοπΐ3ηο8 τοίαίδδε δείρίοηβηι Γείίηςυί νίοί-

η3ηι ηΓοεηι κ'ΐιιυΙ^ηι; ηε Γιείΐί υηιςυβηι, υΐ βεοοπ ηίηιώ

Γε1ίοί(3ΐε ίηδοΙεδοεΓεηί. ΑΙφίε ίά ί(3 βεηδίδδε δείρίοηβηι,

Ιιβυά ί(3 ωυΐίο ροδί ροΐιΐίεε 3ΓΓΐΓηΐ3νί( 03ΐο, ςουπι ηίηιί3ηι

δεηβΐυβ ΪΓ3πι ίη ΚΙιοΛίοδ Γερι-επεηοΈι-εί. 33πι νεΓο δείρϊο,

ΓαίΐΙεΓε ίοΐο, εχ ΑΓιίοβ ίοΐυπι εχβΓοίΙϋηι οΙεροΓίβνίί ίη 1(3-

Ιίβηι , υΛεπιαυε ΐΓίαιηρΙΐίΐηδ ίη^τβδδΗδ εβί , ΗΙυδΙποΓβ ροηιρα

ςυαιη βηΐβ 83πα ιϋριη ιιβαδ Γαβη( ηυϊβςυαιη.

ΙΛΥΙ. Ρυίί ηιιίοιη Γογπι3 (ηυηιρηί, ςοβ β1ί»ηι

υΙϋΐιίυΓ ηοηιβηί , Ιιυ]υδοβπιθ(]ί. ΟοΓοηβίί ίηοε<1οη( ι

ΡΓίτοειίαηΙ Ιιιΐιίοίηβ! , ε( ρΐαοδίτι οηυβίι βροΐϋβ : (ηιίααιη-

(ογ ΙυΓΓβδ , 03ρΐ8Γ0ηι υΓΟίυηι δίηιηΙβεΓβ ; (3ΐ>ιιΐ8!ςυε ρίοΐίβ ,

ηυίοαδ Γ83 βεδΐ3) 3ά τίτυπι εχρΓίηιυη(υΓ; (Ιείηάβ βιιιυηι

3ΐ §εη(αηιαη8, (3ΐη τηάβ <\αααι δίριαίυηι , εί δί (\υ\ά εβ( &1ίυιΙ

§εηεπδ ε]υδάειη : (ιιιη εοΓοηχ, ϊπιρβΓ3ίθΓί οί) νΪΓΐυΙεηι άαΐκ

3 οίτί(3(ί1)ΐΐδ βυ( 3 βοεϋδ βυί »1> ίρδο εχειεϋυ. δβ(]υβ03η(υΓ

άείηεερδ όοτεϊ εβηιΙίαΊ ; ροδ( βοβ βίερίιβηϋ ; ηιοχ Ροεηοπιηι

Νοπιίιΐ3Γυηιι)αβ άυοββ οαρϋνί. Τρδυηι ίιιΐ[)βΓ3ίθΓβηι ρΓ3β-

οΐίυηΐ ΙίεΙοΓββ ρ3ΐαά&(ί β( εηοηιβ οίΙΙιβΓίδίΑηιηϊ «ε ββίττο.
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ένδεδυχότες, χαΐ χορ?>ς κιθαρίστων τε καϊ τιτυριστών,

ίς μιμήματα Τυρρηνικής πομπής, περιεζωσμένοι τε

καϊ στεφάνην χρυσήν έπικείμενοι· ίσα τε βαίνουσιν έν

τάξει μετα ωδής χοΐ μετ' όρχήσεως. Λυδοΰς αυτούς

καλοϋσιν, δτι (οΐμαι) ΤυδδηνοΊ Λυδών άποικοι. Τούτων

δε τις έν μέσω, πορφύραν ποδήρη περικείμενος, και

ψέλλια καϊ στρεπτα άπδ χρυσοϋ, σχηματίζεται ποικί-

λως ές γέλωτα , ώς έπορχοΰμενος τοις πολεμίοις. Έπί

δ' αύτώ θυμιατηρίων πλήθος, και δ στρατηγός έπι τοις

θυμιάμασιν, έφ' άρματος καταγεγραμμένου ποικίλως,

Ιστεπται μέν άπδ χρυσοϋ καΐ λίθων πολυτίμων, έσταλ-

ται δ* ές τον πάτριον τρόπον πορφύραν, αστέρων χρυ

σών ένυφασμένων. Και σκήπτρον εξ έλέφαντος φέρει ,

και δάφνην, ην άε\ 'Ρωμαϊοι νομίζουσι νίκης σΰμβολον.

'Επιβαίνουσι δ' αύτφ έπι τδ άρμα παϊδές τε και παρ

θένοι , και έπι των παρηόρων εκατέρωθεν ήΐθεοι , συγγε

νείς. ΚαΙ παρέπονται ίσοι παρα τον πο'λεμον ησαν

αϋτω γραμματείς τε και υπηρέται καΐ ΰπασπισταί.

Και μετ' έκείνους ή στρατιά κατά τε ίλας καϊ τάξεις,

έστεφανωμένη πασα και δαφνηφοροϋσα · οί δέ άριστεΐς

καϊ τα άριστεΐα έπίκεινται. ^Καΐ τών άρχόντων οΰς

μεν έπαινοϋσιν, οδς δέ σκώπτουσιν, ους δέ ψέγουσιν.

Αφελής γαρ δ θρίαμβος - και έν έξουσία , λέγειν 8 τι θέ-

λοιεν. Αφρισμένος δέ ές τδ Καπιτώλιον δ Σκιπίων,

τήν μέν πομπήν κατέπαυσεν είστία δέ τους φίλους,

ώσπερ έθος εστίν, ές τδ ιερόν.

ΓιΧνίΙ. Και τέλος ε7/_ε 'Ριομαίοις δ δεύτερος προς

Καρχηδονίους πόλεμος, άρξάμενος άπδ Ιβηρίας, λήξας

δ' έν Λιβύη ές τάσδε ταςπερί αύτής Καρχηδόνος σπον-

δάς. ΚαΙ δλυμπιάδες έν τοις "Ελλησιν ^σαν άμφί τας

έκατδν καϊ τεσσαράκοντα καϊ τεσσάρας. Μασσανάσ

σης δέ Καρνηδονίοις τε μηνιών, και 'Ρωμαίοις θαρρών,

ίπέβαινε γη πολλή τών Καρχηδονίων, ώς γενομένη ποτέ

έαυτοϋ. Και οί Καρχηδόνιοι "Ρωμαίους παρεκάλουν,

σφίσι Μασσανάσσην συναλλάξαι. Οί δ' έπεμπον διαλ-

λαχτας, οΤς είρητο συμπράσσειν δσα δΰναιντο Μασσα-

νάσση. Ουτω μέν τήν γήν άπετέμετο Καρχηδονίων δ

Μασσανάσσης, κα\ συνθήκαι Καρχηδονίοις καϊ προς

τόνδε έγένοντο, αί διέμειναν ές έτη πεντήκοντα. Έν

οΤς μάλιστα ή Καρχηδών εϊρηνεύουσα δμαλώς, ές μέγα

δυνάμεως και εύανδρίας ηλθεν, εκ τε πεδίων εύκαρπίας,

χαί θαλάσσης ευκαιρίας.

Γ,ΧνίΙΙ. ΚαΙ εύθυς (οΤον έν ταΤς εύτυχίαις γίγνεται)

οί μέν έριομάΐζον, οί δέ έδημοκράτιζον, οΐς δ' ήρεσκε

Μασσανάσσης. Ήγοΰντο δ' έκάστιυν οί και δόξη καϊ

άρετή προύχοντες· των μέν ρ\>>μαϊζόντων, δ Μέγας "Αν-

νων τών δ' αίρουμένων τα Μασσανάσσου, Αννίβας δ

ψΐρ έπικαλούμενος· τών δέ δημοκρατιζόντων, Άμίλ-

ναρ, ώ Σαυνίτης έπυ'ινυμον ήν, και Καρθάλων ■ οί φυλά-

ξαντες 'Ριυμαίους τε Κελτίβηρσι πολεμοϋντας, και

Μασσανάσσην έπικουροϋντα υίώ προς έτερων Ιβήρων

συγχεκλεισμένω, πείθουσι τον Καρθάλωνα βοήθαρχον

ίντα, και έπι τηδε τη άρνή τήν χώραν περιιόντα έπι-

θέσθαι τοις Μασσανάσσου, σκηνουμένοις έν άμφιλόγω

πιπί, ΕΙπιβεο ηιοΓβ είηείοπιηι, εοΓοηίβηυε 3ΐιι·εΪ8 οπιαίο-

πιπί; (ΐυΐ, βϊιηΗίΙβΓ Βίςοβ ίη ΕΙπίδοοπιπι ροηιρίδ, ίηοεάιίΕΐ

οπίίηβ , ευηι οβηΐο εΐ Ιηρικίίο : ΙυιΙΗίοηεβ ίρβί νοοαηΐ : ίάεο ,

ριιΐο, φιία ΕΙπιβοί ί>ι1οΓυπι εοΐοηί βυηΐ. ΗοΓυαι ϊη πιεάίυ

()ΐΐ!(]3ΐη, 8ΐοΙ<ιΙυ8 »ε ρατρυηίαβ, οπκίαβςνβ ιηοηίϋΐκιβ ει

Ιοι-ςαίουδ 3ΐπ·οίδ, τ»ΓΪε αίφιε τϊΓΪε §εδΙίουΐ3ΐυι· 3(1 πονεη-

ιΐυπι πδυπι , (αηςαΕπι ίηβαΚ&ηβ αοβίΗΗΐβ. δβφΐιιηίατ άεϊη-

οβρβ , σαι βυίΒΙοπ) ΓβοίυηΙ. Μοχ Ιρβε ίιηρβΓβΙΟΓ ΙητεΙιϊΙυΓ

οίκτο ρϊοίηπδ ν3πε£3ΐο, Γβ<3ίιηϊΙιι» ββηιηκιία οοι-οηβ »υτε» :

απιίεΐυβ βυΐεηι αιοκ ρβίπο Ιοβ» ρυι-ριίΓεα βιίΓοίδ βίΐεπβοί»

ϊοΐεχία [$ίνβ Ιο§» ραίπιβία] : πι»ηυ ςε^ΙαΙ &εερΐΓυπι εϋαΓ-

ηεαπι εΐ νίΓ^ΐπι Ιαιιτεαπι , ςαα; αρυιΐ Ποηιαηοβ εειαρει- 8]τπι-

1)υ1ιιιη ε8ΐ νϊείοηβε. νεΙιοηΙϋΓ εο^επι ευπα εο§ηΐ(ϊ, ρυεΗ

νίι-βίηεβςυε , εΐ Γαηβϋϋυβ εφίίβ ίιιβκίεηΐ ΐϋοίεβεεηίεβ. ^υx[3

ευΓΓηπι ιηεεϋαηΙ, ηιιίουηψιε ΙοΙο 1«11ο ίη>ι>εΓ8ΐοπ ρηεβίο

Γυβί'αηΙ »επΙ)83, 3ρρβπΙθΓ88, 3ΐα\\%ηίψκ. 5βί(ΐι»ηΙυΓ πιίΐϊ-

Ιε«, (ΙίβΙίηεϋ [)€γ Ιυπηίδ »ε εοΙιοΓΐβ8, εοΓοηϊϋ οιηηεβ , Ιϊυ-

Γεαβςιιε ηι»ηίυυ$ ΙεηεηΙεβ, ε( ΓοΓίϊββίιηί ςυϊηυε ρΓβειηία

ςεδίβηΐεβ πιίΐίΐβπα. Ηί βϋοβ εχ ρπκΓβεΙίδ δυϊδ Ι&υύαηΙ, ίη

3ΐϊοδ εανίΙΙαηΙαΓ, ηαοδ(]2ΐη τϊΙυρεΓβηΙ. ΐΛχαί εδί εηίηι ίιι

ΙηυιηρΙιο οπβ ΙίοετΙβϋ ; ε( ιηί1ί(ί1>ιΐδ ςυίάΐίΐιεί (Ιίεεηά ροΐε-

6138. νοϊ νεΓΟ ίη ϋβρίΐοΐίυαι 3£θεη(1ί( δείρίο, ύαίΐΆ ροπιρβ,

31(11008 εχ ηιοΓβ &ά εουνίνίυοι νοεβτίΐ ίη (εηιρίυηι.

ίΧΥΠ. Ηίε £ηίδ ββουικϋ οεϋί Ρυηίεί ; φΐοά ίη Ηίδρ&ηϊα

εορρίιιητι, ίη Αίτιο», ίηΙεΓοβοΙεηΙε Ιιοο Γα'(1βΓβ, οιΐ|(ΐ8 εοη(1ί-

Ιίοηεδβά ίρ830ΐ ηΓηεηι Ο&τΙΙΐΒ^ίηειη ρΓοχίιηε ρεηίαείιαηΐ ,

άεδίίΐ, αυαπι βρηά Ογ360Ο8 β^ετεΚίΓ 01}ηιρίίΐ8 εβηΐεδίηια

αυβώνβββίπΜ φΜΐΐβ. ΐ«ηι τβτο Μββίηίβββ, Οβήηι^ίηΐεη·

βίοαι ίηΓεηβυδ , οιββηαηι βοπιΙΒ »%νί ρβπβηι βίοι υπηΚοΙμΙ,

ίΓβΙϋβ ΚοιηβηοΓϋΐη 3ηηίοίΙί3, δοηοι φΐοαάαα Αη'ιβε άίεΐίΐαηδ.

ΙΙΙί & ΗοηΊαηίδ ρεϋεΓαηΙ, υ( Γε§εηι βϊχ>1 ρΙαεβΓεηΙ : ςαΐ

πιίδεπιηΐ οοηείίίϊΙοΓεδ , ευηι Πΐ3(ΐ(ΐ3ΐί3 , υΐ ςυβηίαηι ροβδοηΐ

τε^ί Γ8Τ8Γ8ηΙ. 1(3, οίτρίο ιμικίοπι α Μϊδίηίδδϊ ΟβγΙΜβ^ι-

ηίεηδίυηι 3§γο , Γοεάαβ εΐίβηι εαπι Ιιοο Γβοΐυηι εβί : ςαοίΙ

3.Α αηηοδ ιΙϋΓβνίΙ (](ΐίηςυ3@ίη(3. δρΐΐίο ΟίΓΐΙιβ^ο ρβεβ

ςυίεΐΑ ίηιεηβ , ιηυΐΐυηι εΐ τίπβ ει-ενίΐ ε( ορίουδ , εβηιροηηη

υΐιβι Ιαΐβ ΐουηοΐοηδ εΐ οοιηηιο(1ίΐ3ΐί1)υ3 ηΐΒΓίΙίπιίβ.

Γ,ΧνίΙΙ. δβά ιηοχ (υ( ίεΓε β( ίη Γεόυβ βεουηάίδ) οίτίΐββ

ίη ΓαεΙίοηεβ δείηάεΙ>3ΐυΓ, Κυηΐ3η3ΐιι, ροριιΐβτεπι , τεξίαπι.

Ετ3η( ααΐεηι εαίηυε ΓαοΙίοηί βυί ρΓίηείρεδ , νίπ Ιιοπογο υϊγ-

(αΐβςυε ηοΙ>ϋε$ : Κοαι&η&ηι Ληηο Μββηυβ ΓοτεοβΙ, Μαβί·

ηίδ83? ραιίεδ Αηηίηαΐ, εοςηοπαίηε δΐιιπιυδ; ρορυΙβΓεηι (α-

οΐίοηεσι Αηιί1ο3Γ, δΐΐηηίδ οο§ηοηιίιΐ3ΐαδ, εΐ εαη εο ΟβΓίΙιβΙο.

Ηί ο!)8βΓΤ3η(ε3 (εηιρυδ , ηυο Κοηιβηί ίιείΐο Οεΐΐίυεποο άίδίΓί·

οΐί , Μ38ίη(6δ» 3αΙβηι ηίίο , ςαεπι Ηίδρβηί εχ υΙΙβποΗ Ηίδρβ·

ηΐ3 οίιευπινεηΐηη) ΙεηευαηΙ, 8ΐιυ8((ϋο βΓ3ΐ ρΓοΓοοΙαδ, ρ8Γ·

8ΐΐ35οπιηΙθ3Γΐ1ΐ3ΐοιιϊ, Ιιιηο ίκ>ε11ΐ3Γθ1ιο , ηί , άυπι ρπ> ηω^ί·

δ(Γ3ΐιι ΟΛΙΓΟΙ Γφοιιεπι,Μ3βίηί3δ3;8ϋΐΜϋΙο8,(]υί ίη εοηΐτοτετο
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γη. Ό δέ καί έκτεινε τινας αυτών, χαί λείαν περι-η- ι

λασε , καί τοί/ς έν τοϊς άγροϊς Λίβυας έπί τους Νομάδας

ήγειρεν. Άλλα τε πολλά αϋτοΐς έργα πολέμων ές άλλή-

λους γίγνεται· μέχρι 'Ρωμαίοιν έτεροι πρέσβεις έπηλθον

ές διαλύσεις, οίς δμοκυς εΐρητο, Μασσανάσση βοηθεΐν

αδήλως. Και έβεβαίωσαν οϊδε τω Μασσανάσση όσα

προειλήφει, μετά τέχνης, ωδε· είπον μεν ούδέν, ουδέ

ήκουσαν, ϊνα μή τι ώς εν δίκη Μασσανάσσης έλαττώτο*

έν μέσω δ' άμφοϊν γενόμενοι, τάς χείρας διέστησαν

καί τοϋτο η'ν αύτοΐς κέλευσμα προς αμφότερους ές δια

λύσεις. Ου πολΰ δ' 8στερον δ Μασσανάσσης ήμφισβή-

τει καί των λεγομένων μεγάλων πεδίων, καί χώρας

πεντήκοντα πόλεων; ήν Τύσκαν προσαγορεύουσιν. Έφ'

οίς πάλιν οί Καρχηδόνιοι κατέφυγον Ιπ\ 'Ρωμαίους.

Οί δ' δπέσχοντο μέν αύτοϊς καί τότε, πρέσβεις πέμψειν

ές δίαιταν διέτριψαν δέ, έως εΐκασαν πολλά τών Καρ

χηδονίων διεφθάρθαι.

ΕΧΙΧ. Καί τότε πρέσβεις επεμπον, έτερους τε και

Κάτωνα. Οί ες την άμφίλογον γην άφιχόμενοι , ήξιουν

σφίαιν άμφοτέρους περί άπάντων έπιτρέπειν. Μασσα

νάσσης μέν ουν, οΐα πλεονεκτών, και 'Ρωμαίοις άεΐ

θα(5^ών, έπέτρεπεν · οί Καρχηδόνιοι δ' υπώπτευον, έπεί

κα\ τους πρότερον ήδεσαν οϋκ ευ δικάσαντας. "Εφα-

σαν ουν, αυτάς συνθήκας τάς έπί Σκιπκυνος οΰδέν χρή-

ζειν δικών ούδέ διορθώσεως, δσα μή έξ αυτών παραβαί-

νεται μόνα. Οί δ' ούχ άνασχόμενοι περί μέρους δικάζειν,

έπανήεσαν. Καί την χωράν περιεσκόπουν, ακριβώς τε

είργασμένην, καί κατασκευάς μεγάλας έχουσαν. Εί-

δον δέ κα\ την πόλιν έσελθόντες , δση τε την δΰναμιν ή"ν,

καί πλήθος #σον ηυξητο έκ της ου προ πολλοΰ κατά

Σκίπίωνα διαφθοράς. Έπανελθόντες τε ές 'Ρώμην,

έφραζον, ού ζήλου μάλλον ή φόβου γέμειν αύτοϊς τά

Καρχηδονίων, πόλεως δυσμενούς τοσησδε καί γείτονος,

ευχερώς ούτως αυξανομένης. Καί δ Κάτων μάλιστα

ελεγεν, ου ποτε 'Ριομαίοις βέβαιον ουδέ την έλευθερίαν

ίσεσθαι, πρίν έξελεϊν Καρχηδόνα. 7Ων ή βουλή πυν-

Οανομένη , έκρινε μέν πολεμεϊν ■ έτι δ' έχρηζε προφάσειον,

καί την κρίσιν απόρρητον εΤχον. Κάτωνα δ' έξ εκείνου

φασίν Ιν τη βουλή συνεχή γνώμην λέγειν, Καρχηδόνα

μή εΤναι. Σχιπίωνα δέ τον Νασιχαν τά έναντία άξιοϋν,

Καρχηδόνα έαν, ές φόβον άρα χαΐ τόνδε 'Ρωμαίων, έκ-

διαιτωμένων ήδη.

ΕΧΧ. Καρχηδονίων δ' οί δημοκρατίζοντες τους τά

Μασσανάσσου φρονοϋντας έξέβαλον, ές τεσσαράκοντα

μάλιστα οντάς· καί ψήφον έπήνεγκαν φυγης', καί τον

δήμον ώρκωσαν, μήτε καταδέξεσθαί ποτε, μήτε άνέ-

ξεσθαι τών λεγόντοιν καταδέχεσθαι. Οί δ' έξελαθέντες

έπί τον Μασσανάσσην κατέφυγον, καί εξώτρυναν ές πό-

λεμον. Ό δέ καί αύτος ούτως έχο>ν, έπεμπε τών

παίδων ές Καρχηδόνα Γολόσσην τε καί Μικίψαν, αξιών

καταδέχεσθαι τους δι' αύτδν Ιξεληλαμένους. Τούτοις

προσιοϋσι τάς πύλας δ βοήθαρχος απέκλεισε, δείσας μή

τον δήμον οί συγγενείς τών φευγόντων καταδακρΰσειαν.

Γολόσση δέ καί έπανιόντι Άμίλχαρ δ Σαυνίτης έπέθετο·

' βοΐο ΙεηΙοηα ΒχβηηΙ, ίηναάβτβΙ. ΕΙ ίΙΙε, 033δΪ8 εϋ&αι ηοη-

| ηυΙΙίβ ι·\ η·«ϋ.< , |>γ»>·Ιηιιι «ΙιφΙ , εί β^τεδίεβ Αίίθ8 εοηείϋινίΙ

1 εοηίΓα Κυηιίά33. ΑΙίαηιιε ιηιιΐΐίι· ρΓϊ'Ιεη» ίηειίΓβίοηεβ

νείίΐβΐϊοηεβπ,ηε δΐιυίηιΐι· ίηΙβΓ βοδ ΙηΙβτηβΜΠΠίΙ ; άοηβε

ίίοπιηι Ιι-μ.ιΐοΛ Κοπιαηί ηιίδει-υηΐ, αηί ΙίΙεβ οοαραΜΝΜΐ ;

ςυίΐιυδ χηιιβ πιαη<ΐ3ΐυηι ΓυβΓβΙ, υΐ είβηι αΐϊΐίΐαΐβιη Γεβί8

ρΓΟίαονβΓβηΙ. Ηϊ Μ38ίηί5&3πι ίη γοπιιιι ββπιεί οεευρ3ΐ3πιπι

ροδδεβδίοηε εοηΠπηβπιηΙ , 3Γΐε ΙιιμιιμινμΙΪ : ηεε ρΓΟηυηεία-

ηιηΐ ψιΜΐ|ΐΐίΐη> , ηβε εβυ83ΐιι εοςηονεΓυηΙ , ηε ]υ»(ο ιρκκίαιιι

ϊη8ΐί(υ(ο ]ιΐ(1ίείο (ΙείΓΪιηβηΙί ςιιίιΐρίϊΐη εαρεΓεΙ Μ38ΐοΪ8$3;

μ·«Ι ϊ» ιιιιίΙι ιιιη ίηΐβΓ υ(Γ08ςυε ρΓ0§Γε88ΐ, εχραικίείωοΐ αι,ι-

ΙΗ18, εοςυε ^ε&1υ ιηοηίΐαηι υίΓαηιςιιε ρβΓίειη νο1εΙ>3ηΙ, υΐα

Ιϊϊβ (1ε8Ϊ8(εΓεη(. Λϋςυ&ηΙο ροβΐ αυΐεπι , εοηίΓοτεΓβίαπι ςυο-

ςυε πιονίΐ Μα8Ϊηί883 (Ιε Μ,ιμηί·. ςυί νοεαηΙυΓ Οΐπιρίβ , εΐ ά«

τεςίοηβ φΐίοςυαςίηΐβ ορρϊ<]Ϊ5 ΓΓεςυεη(θ(3, ςυαηι Τν$ε3πι

ίΙΜ βρρείίβηΐ. (,)ιιηι ι κιΐιι ί·ιι ι (Ιβηιιο ,κ I Κοηΐ3ηο8 εοηΓυββπιηΙ

ΙΊΐΊΐί. ΕΙ Ιυηε ηυοςυε είβ ρΐΌηιίββυιη εβ(, ίΙιίΓοβ 1ε§3ΐοβ

3(1 Γ6ΐη άίβεερίβηϋΐΐιι. 5εά Ιβηι <]ία ι)ίΙ.ιΐ,ι ε$1 Ιε£3ϋο, *>-

ηεε εοη]βε(3η ροΐυίΐ, ρεκίίΐββ ]3ηι ιωά^οά εχ ραιίε β$»ε τεβ

03Γΐ1ΐ3§ίηίεη8ίιιιη.

ίΧΙΧ. Λε (αηε (Ιεπιυπι 1ε^3ΐθ8 ίη Λ Γι ϊ<·;ιηι πιί8ετυη( Κο-

Πΐ3ηί , ευηι αΐϊοδ , I ιιιη Οβίοηεοι. <2υί ιιΐιϊ ,ιμπιηι εοηίΓΟ·

νεΓβιιηι ρεΓνεηβΓυηΙ, ρείίεπιηΐ, τεπι υηίνεΓ&ιηι εοηιηιϊΚϊ

ίρ80Γυηι λι 1 ιί 1 1 ι· >. Αε Μ38ίηΪ883 ηυίάεηι, ιριί ε3ρ(3))3ΐ 1 ικ γ ι ι ι η

βΐ Κοπΐ3ηί8 βεηιρεΓ Ιίύεΐκιΐ, εοηιηιίαεΓε ηοη ^η\Λ\αΙατ.

Ροεηϊ 3υ(εηι 8>ΐ8ρεεΙο8 ηΑηβοβηΙ Ιε§3ΐοδ , ςυοπΐβαι εΐ δΐιρβ-

ΓΪΟΓ88 ηονεΓ3ηΙ ρ,, πιπί ϋοηβ Γκίε Γβηι ]η(1ίε388ε. ΛίεΙιαηΙ·

ηυβ, η 1(μ1ιι< ϊρβυπι, εχ δείρϊοηίβ αιιείοηΐβίε ίεΐηηι , ηοη

ορηβ Ιιαοετε ηονα (1ί$εερ(3ΐίοηε αυΐ εοΓΓεεΙίοηε : «Ιο ηίβ

(3η(υηι ι)υχη , ιρι.ν εοη(Γ3 Γοε(1υ8 Γ3εΐ3 8ίη(. » δυρβΓ ςηα:

Ιε^3ΐί, η I ςυί ηοΐΐεηΐ άβ υη3 ϋηΐυηι βυΐ 3ΐ(εΓ3 ε3η8χ ρ»Γΐο

βϊε^ιΐΐαϋιτι ΓεΓΓβ]ιιϋίείιιηι, τε ίηίεε(3 (1ί8εε88βΓυη(. ΕΙ ρεΗϋ-

8ΐΓ3τυη( Γφοηεπι, (Ιηίςεη1ί88ίηιε πιΐΐαηι, πΐ3ςηΪ8ςυε ϊη-

βίπιείβηι 3ρρ3Γ3ΐίί>ιΐ8. ΙίΓΟβηι ςυοςυε ίηΐΓ0§Γε88ί, νίάεΓηηΙ,

ι [ΐκιιιΐ ι πιι εΐ ορίΐιυβ ε( ΓΓβςηεηΙίβ είνίυπι 3υε(3 ΒίΙ ϋεηυο ,

ρο8ΐ (·Ι;ιιΙι·ιη ηοη ίΐ3 ηιυΐΐο 3η(ε 3 δείρίοηε 3εεερΐ3ηι. I !>ϊ

νεΓΟ Ιίοιιι.ιηι Γε<1ίεΓε Ιε^βΙϊ, ηιυΐΐίβ νεΓ()ί8 άϊβββιΆηιΙ , «11-

ι-£ηΐ88 : « ηοη ίηνίίΐεηιΐυηι ιηββίβ, ςυ3ηι Ιίιηεηϋυηι, νίβυαι

Μΐιί ε88β 03Γ(ή3{ζίηί8 8ΐ3ΐυηι , ιιιΙιιν (3η(3? , ηκιΐε εεηιρβΓ ίη

Βοηΐ3ηο8 βίΤεεΙα; , ε( νίείηα: ; ηιιχ ι.ιιη ΓαβϊΙβ Ι3η(38 νΪΓββ

ΓεοερίδβεΙ. » Ε( 03ΐο ίπιρηιιιίβ ιιλμλίί ,ιΙκα : ·■ ηυΐ)(]ιΐ3πι

ηε Ιϋιπ Ι;ι!('ΐιι ςυΜειη ρορηϋ Κοη3ΐιί ίη ι υ Ιο Ιατε, 8(3η(β

03ΓΐΙ)3§ίηε. » Οιι.τ υΐ» 9εη3(α8 εο^ηονίΐ, 8(α1ηί( ςυίιίεαι

ΙιγΙΙπιπ (ίΐτιτε , μ·ιΙ οεεββίοηεηι εχ8ρεε(303ΐ , εεΐ3η8 ρπ>ρο-

βίΐοηι. ΡβΓίυπιιιε ΟβΙο εχ βο Ιεηιροιε ι>υηα.υ3ΐη ηοη ρπ>

8εη(εηΙί3 <1ί\ί>-ι· , <1ε1εηιΐ3ηι 03Γ(Ιΐ3@ίηειη : εί τεη> δείρίο

ί\'38ίεα εοηΐΓ3(1ίχί88ε , ίηιο βίηβηιΐβιη ΟβΓίΙιβ^ίηεηι ; ηϊ νβΙ

Ιιοε πιε(υ ε1ί3ηι ΓεΙίηεβηΙυΓ Κυηκιιπ , 3 (Ιίβείρΐίηβ ιη.ι]υι ιιιη

]3Πΐ Ιηηι (ΙεβείβεεηΙεΒ.

ΕΧΧ. (ΊιΊρπιιιι ϋ3Γΐ1ΐ3@ίηε ΓβεΙίο ρορυΐ3ΓΪ8 ι·]»π:ίι πΐίιιιη,

εχίΐίο ηιιιΙ('(3(Ϊ8 είΓείΙεΓ χι. είνίηαί : ε( 3 ρ1εΙ>ε εχβεΐυπι ε$1

]οβ]αηικΙαηι , ηε υηηαβπι τεείρεκΐ εχυΐεβ, ηετε άε Γβεί-

ρίεη<ΙΪ8 υΐίβηι ιηεηΐίοηεπι Γιεη 8ίηεΓε(. ΙΙη' 3<1 Μ38ίηί883Πΐ

εοη(υ^εΓυη(, αά οεΙΙυηιςυβ ευηι ίη8ϋ§3Γυη(. ΕΙ Γβχ, μι*

εΐίΐηι 8ροη(ε ηοη 3θΙιοιτεη8 βο εο εοηβίΐίο, ηιίβίΐ ΟΛΓίΙιββί-

ηεπι όυοβ ε ίΐΐΐΐβ , ΟπΙιικκηιη εί Μίειρββηι , <ριί ρο$(υΐ3Γ6η( ,

Γβείρί βείοβ ρΓορίεΓ ίρβυηι ίη εχίΐίαηι. Ηοβ &Λ ροΓίβηι βρ-

ρΓ0ρϊηςη3η1β8 εχείυβίΐ οοείΐιβτεΐιυβ; ν.ιπΊι*, ηε ρ1ε!ΐ8 ρβτ

εοβηβΙοβ εχυίβηΐίαηι Πει ιπρΙιιι Ιΐεηηιίβ. Οηΐυβββπι νβτο

π'ΐίοιιηΐεηι ΑηαίΙεβΓ δβηιηίβ εΐίβπι 3<1θΓΐα$ ε8ΐ βχ ίηβϊιΐΐϊκ, βΐ
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χαί τινας μέν ίκτεινεν, αϋτδν δε έθορύβησεν. Έφ' οΐς

δ Μασσανάσσης προφάσεις τάσδε ποιούμενος, έπολιόρ-

χει πόλιν Όρόσκοπα, και τησδε παρα τλς συνΤΙηχας

έφιέμενος. Οί δέ Καρχηδόνιοι πεζοΐς μέν δισμυρίοις

χαι πεντακισχιλίοις, ίππεϋσι δέπολιτικοΐςτετρακοσίοις,

Άσδρούβα τοϋ τότε σφών βοηθάρχου στρατηγοϋντος, επί

τον Μασσανάσσην έστράτευον. ΚαΙ πλησιάσασιν αύ-

τοϊς, "Ασασίς τε και Σούβας ταξίαρχοι Μασσανάσσου,

οιενεχθέντες τι τοϊςπαισι Μασσανάσσου, προσέδραμον

ές αΰτομολίαν, Ιππέας άγοντες έξακισχιλίους. Οΐς

έπαρθεις δ Άσδρούβας, μετεστρατοπέδευεν έγγυτέρω

τοϋ βασιλέως· και έν ταϊς άκροβολίαις έπι κρεισσόνων

?)ν. Ό δε Μασσανάσσης , ένεδρεύυιν αύτον, όπεχώρει

κατ' ολίγον, οία φεύγων έ*ως προσ^γαγεν ές πεδίον με'γα

καί έρημον, οδ πανταχόθεν ησαν λόφοι και απόκρημνα ,

και αγοράς απορία. Τότε δ' έπιστρέψας , έστρατοπέ-

οευεν εν τοις πεδινοϊς- δ δέ Άσδρούβας ές τοΰς λόφους ,

ώς όχυρωτέρους, άνε'δραμε.

ΕΧΧΙ. Και οί μέν της έπιούσης εμελλον ές χείρας

ή*ξειν. Σκιπίων δ' δ νεώτερος, δ την Καρχηδόνα

ΰστερον έλών, Ειποστρατευόμενος τότε Λούκουλλο) Κελ-

τίβηρσι πολεμοϋντι, ές τον Μασσανάσσην άφικνεϊτο,

πεμφθείς έλέφαντας αίτησαι. Κα\ αΰτώ Μασσανάσ

σης, τοϋ σώματος ώς ές μάχην έπιμελούμενος , Ιππέας

άπανταν έπεμψε, και των παίδων τισίν έκέλευεν,έλΟόντα

ύποδέςασθαι. Αύτος δ' άμ' ?ω τον στρατδν έξέτασσεν,

όγδοηκοντα μέν και όκτώ γεγονώς έτη , ίππεύιυν δ' έτι

καρτερώς, και γυμνον τον ίππον άναβαίνιον, ώς έΟος

έστι Νομάσι, κα\ στρατηγών, καΐ μαχόμενος. ΕίσΙ

γΐρ Λίβυων οί Νομάδες εΰρωστότατοι, και μακρόβιων

όντων μακροβιώτατοι. Αίτιον δ' ίσως 8 τε χειμών ου

πολΰ κρόος έχων, υφ' οΖ φθείρεται πάντα, και το θέ

ρος ού κατακαΐον, ωσπερ ΑίΟίοπάς τε και Ινδούς. Διο

και των θηρίων τα δυνατώτατα ή*δε ή γη φέρει , και οί

άνδρες έν ύπαίθρω και πόνοις εΐσίν αεί. Όλίγος τε δ

οίνος αύτοϊς , καί ή τροφή πασιν άπλη τε καί ευτελής.

Ό μίν δή Μασσανασσης, έπιβάς ίππου, διεκόσμει τον

στρατόν και Ασδρούβας άντεςηγετον ίδιον αύτω, πολΰ

πλήθος. "Ηδη γαρ κα\ τώδε πολλοί προσεληλύθεισαν

έκ της χώρας. Ό δέ Σκιπίων έθεατο την μάχην άφ'

υψηλού, καθάπ,ερ έκ θεάτρου. "Ελεγέ τε πολλάκις

ύστερον, άγώσι συνενεχθείς ποικίλοις, οΰποτε δδε ήσθη-

ναι· μόνον γλρ, έφη, τόνδε τον πόνον άφροντις ίδεΤν,

μυριάδας ανδρών συνιούσας ές μάχην ένδεκα. "Ελεγέ

τε σεμνυνοιν, δυο προ αυτού την θέαν ταύτην ίδεΐν έν

τω Τρωϊκώ πολέμοι, τον Δία άπδ της "Ιδης, καΐ τον

Ποσειδώνα έκ Σαμοθράκης.

Γ.ΧΧΙΙ. Γενομένης δέ τησδε της μάχης ές νύκτα άπ'

ήοΰς, και πολλών πεσόντιυν έκατέρωθεν, ίδοςεν έπί

κρεισσόνων δ Μασσανάσσης γενέσθαι. Και αύτώ υπο-

στρέφοντι άπο τοϋ έργου δ Σκιπίων ώφθη. Ό δΐ αυ

τόν, οΤα φίλονέχ πάππου, περιεΐπεθεράπεύων. "Οπερ

οί Καρχηδόνιοι μαθόντες, έδέοντο τοϋ Σχιπίοινος προς

Μασσανάσσην σφδς συναλλάξαι. Ό δέ συνη'γαγε μέν

ΑΜΊ4ΚΟ·.

οχβΐβ αΐίαυοΐ ει εοπαίΐΐΐϋ , ίρβαπι ρβΓίεπ-εΓεείΙ. Ρα Ιιμ

000810068 Μ3δίηίδδ3 θΙ)δβ(]ίΙ ΟΓΟδΟΟρϊ Ορρίάΐΐηΐ , ΟΐήΐΜ ρ08·

8θ8δίοηβπι ^πκϋιι ρπεΙοΓ ΓαχΙβΓίβ 1ε(ξβ8 εοηεαρίνβΓ&Ι. Εο

ΟαΓίΙιο^ίηίοηδβδ εαιη χχν ηιίΐΐίΐηΐδ ροάίίαπι, βςαΐ(ϋ>ιιι βγ-

1>απΪ6 ςυ<κΐΓΪιΐ(;ειιΙί5 , οοοαΓΓβΓϋηΙ , ϋιιεβ ΛδάΓϋΙΐίΙβ , ςυί Ιιιηε

1χ)β11>»Γθ1ιυ8 6Γ31. Αά ςιιοβ βρρΓορίηςυ&ηΙεβ ΙηηδΓιι^βΓυηΙ

εαιη ββχ πιϋϋΐιιι» βηιιίΐυιη Α838Ϊ8 βΐ 8υΙ>&, ρΓ.τΓβοϋ Μαβί-

ηίδδα! , ςιιίβιΐδ Γ,απι Γβ§Ϊ8 61ϋ3 , ηββείο ςυ» άβ Γβ , οιΊυπι ογηΙ

ϋΪ88ί(1ίαπι. Οιΐϊ 3εεε88Ϊοηβ ΑδάπιΙκιΙ ΓαεΙαβ ηηίηιοδίοΓ, ρΓο-

ρίιΐδ άΑ Γεςειη αάπιοτϊί εβ8(Γ& : ε( ΙενίΙιυβ (]υίΙΐϋ8(ΐ3ΐη ρκε-

Ιίϊ» <ϋ$θ€(1οΐΜΐ 8υρεη'θΓ. 8θ(1 εί Μ3δίιιΪ883 ϊηκϊιΐιαδ 8(Γυεη8 ,

0Ρ(1ε1)αΙ ρϊηίαΐίπι , Ιαικραιη Γυ§ετβ1 , άοηεε εαιη ίη ιηαβηϊΐη

ίηοα1(ιηκ|αβ ροιίΓαχϋ ρ1;ιιιίΙίοπι, οίικίβπι ρΓΟτυρϋδ Ιυηιιιΐίδ,

ει Γ6ΐ·υπι νίεΐυϊ ηβοβδδβτϊατϋηι ίηορεηι. Τυηι νει-ο ίη ΙιοδΙεπι

οΙινεΓβυδ, οβδίΓβ ίη ρΐαηίΐίε ροδαϊΐ; Αδιίηιηαΐ ηιιΐοηι ίη 1υ-

πιηΐίδ , υ( πιυηίΐϊοηουδ , οοιίδειίίΐ.

Ι.ΧΧΙ. ΟυυηΐΓ|υε δί^ηα εοΐΐΐΐυπ οδδβηΐ ροδΙΟΓΟ <3ίβ ΡοΒηϊ

εαηι Μ38Ϊηί883 , δείρίο ηϊιηοι·, ςηί ΟβΓίΙιαςίηεηι ροβίεβ εβρίΐ,

Ιυηε ΙεςβΙηβ ίοευΙΙϊ , οεΙΙαηι ββτοηΐίβ ίη ΟβΙϋηβΗ* , νβηΐΐ α<1

Μαδίηίδδαπι, &ά ρείβηάοβ είερπαηίοδ ηιίβδϋδ. Εί Μ3δίηίδδα,

ευΓδβ εοΓροΓΪδ, αϊ μοχ ριι§η&1αΓαδ, ίη1εη(υ8, εςιιίΐββ ηιίδίΐ

οΐινίαπι, ηιαηόΐΐΐνίΐηιιε ηοηηυΙΙίδ εχ Ιΐΐϋδ βυίβ, υΐ τεηίεηΐεηι

εχείρεΓεηΙ. ΙρβετεΓΟ ρΓίπιο Βΐ3ηε ίη$ΙηιβΐΜ( βείεαι, ι.χχχνπι

ηυίάειη βηηοβ ηαΐϋδ, αίΐιυο Ιβιηεη εςυεβ νβΐίιΐιιβ, εςυυηι-

ςυε, υΐ ιηοδ ΟδΙ Ναηιίάίδ, ηοη δίΓβΙυηι δοΐίΐυδ ίηδεεηάεΓβ,

εί πιίΐίιίδ ραπίβτ αο άαείί οοίτε ηιιιηία. 8υηΙ εηίηι Νυηιίάαι

οηιηίυπι ΑΓποκ ηαΐίοηιιηι ΓοουδΙίδδίηιί , ε( ϊηΐβτ Ιοη^χνοβ

Ιοη^α'νίδβίηιί. ϋιι]υδ Γβί εβυββ ΓοΓίηδδβ ο» ββ(, ςοοά βρυά

εοδ Ιιίεηΐδ ρ.ΐΓυπι ΙιαηεΙ ηοχίί (Η^οπδ; ε( 338138 ηοη εδί Ιβπι

Ατάεηβ , ψΐΛΐη κραά .ΕΙΙιίοραδ Ιηάοβφίβ. ΟυαριορΙβΓ εΐίαηι

Γογ38 ν3ΐί(1ίδδίπΐ38 ΓβΓΐ Ιΐίοο τε^ίο : εί νΪΓί ςυοςιιβ Βϋΐι (Ιίο ει

ίη οοηΐίηιιίδ (Ιο^ηηΙ 1αΙκ>Γί1)ϋί , τΐηοφιβ υΙηηΙιΐΓ ρατοβ ; εί

τίϋΐυδ οπιηίηυδ δίπιρίεχ ΓηιβιΚβςαβ. ϋΜ τβτο ΜββίηίβΜ

ο1)6(]ΐιίΐ3ΐΐδ(Μερίΐ3εί6ηι δίΓυβΓε, ε (ΙίνεΓδο Λδ(Ιπι1)α1 ηυοςιιε

δυοδ ρπχΐιιχίΐ, ςαοπιΐΒ πιβςηο 6Γ31 ιιιυ11ίΙιι<3ο : ^^η1 εηίηι εί

8(1 Ιιυικ; ηιυΐΐί εχ 3§γϊ8 εοηΩυχεΓ&ηι. 1ά ρη-ίΊίιιπι δείρίο

βρθεΐ8νίΙ ε βαοϋιηί , Ιαηιρίίΐιι ίη Ιπε&ίΓΟ. δκρεςαβ ροβίβα

ΛίοβΓβ 8θ1εο8ΐ : ■ ηιιιΙΙίδ $ε &ε τβπΐβ ίηΙβτΑΐίββε ρπΒΐϋβ, βεά

ηυιΐί]ΐΐ3ηι ΙάώΙά ααα νοίυρίβίε; αηαηι εηίηι ηοε εβΓΐ«ηιεη

Μβοη βε 3ρεεΐ8886, άεεεηι Ιυιιι δϋρι-3 εβηΐηηι ηιίΐΐίουδ ίηΙβΓ

8β (ΙίηιίοΛηΙίΙιυδ. » ΕΙ, βίβΐίυβ ίηΙεταΊιιη άίεβηβ, ■ άηοι

Ι8η1υηι , 3ίεΙ)8ΐ , &η1ε ββ βρβοΐβββε Ιβΐβ δρεείβευΐυπι , Τγο-

]3ηί Ιιείϋ ΙβηιροΓε; Ιονεηι βΐ) Ιά&, ΝερΙυηυηι ε δβηιοΙΙΐΓ»·

είβ. »

Ι,ΧΧΙΙ. Ρυ^ηβΙηιη εβί βαΐεηι 3 πιβηε άΛ ηοείεηι ηδςαε;

είβδοςυβ υΙΗηιςυβ ηιαςιιο ηιιπιβΓυ, Μ38ίηΪ833 τί&υε εβ( ι1ί«-

εεδδίδδο δυρεηοΓ. ΚετβΓίεηϋ ίη ηβίπι δείρίο ςηίαΐαοοη·

ύυδ 86 οΐιΐιιΐίΐ : εί ίΐΐβ ευηι, ηΐ βνίΐηηι βηιίευπι, εχεερίΐ

οΟίείοδίδδίηηβ. ΟαΓίΙιβζίηίεηδεδ βυΐεπι, 3<1νεη1υ δείρίοηί)

εο^ηίΐο, Γ0£3θ3ηΙ, αϊ ρβεβηι ίηΐβτ 86 εί ΜΜίοίββαιη εοηεί-

ΙίβΓβΙ. ΙΙΙβ ρβΓ(«3 ας^ηχίΐ αά εοΐίοςυίυηι : ςαυιη^ηε

ο
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αϋτούς· γιγνομένων δέ προκλήσεων, οί Καρχηδόνιοι τω

Μασσανάσση τήν μεν περί το Έμπόριον γην Ιλεγον

μεθησειν, κα! αργυρίου τάλαντα διόσειν διακόσια αύτίκα,

χαΐ Οκτακόσια συν χρόνω. Τους δ' αυτομόλους αιτούν

τος, ούν υπέστησαν ούδ' άκοϋσαι, άλλ' άπρακτοι διε-

χρίθησαν. Κα! Σχιπίων μέν ές Ίβηρίαν, έχων τοΰς

ίλέφαντας, επανηει. Μασσανάσσης δέ, τον λόφον των

πολεμίων περιταφρεύσας, έφύλασσε, μηδεμίαν αϋτοϊς

άγοραν έσφέρεσθαι. Ούδ' άλλο>ς έγγΰς ην ούδέν, έπε!

χα! αύτω μόλις εκ μακροΰ σφόδρα Ιπιμόχθως έφέρετο

δλίγα. Άσδροΰβας δ' εύθΰς μέν Ιδόχει δύνασθαι διεχ-

παίσαι τους πολεμίους ερβωμένω ετι και άπαθεϊ τω

στρατί). Άγοραν δ' έχων Μασσανάσσου πλείονα, προ-

καλεϊσθαι τον Μασσανάσσην ένομιζε- και παρέμενε,

πυνΟανόμενος άμα και 'Ριομαίων επιέναι πρέσβεις ές

διαλύσεις. Οί δ' ηλθον μεν είρητο δ' αύτοϊς, εί Μασ

σανάσσης έλασσοΐτο, λϋσαι την διαφοράν εϊ δ' έπ!

χρεισσόνιον είη, κα! παροξϋναι. Οί μέν δή το έαυτών

έπραξαν.

Γ,ΧΧΙΠ. Όδέ λιμός τον 'Ασδρούβαν καΐτοΰς Καρ

χηδονίους έξέτριβε- κα! τοις σώμασι πάντα έχοντες

ασθενώς, βιάσασ6αι μέν ουκ ετι τους πολεμίους έδύ-

ναντο· τα δ' υποζύγια πρώτον, εΤτα τους ϊππους έπ! τοις

Ειποζυγίοις εΟυον, και ιμάντας ίψοΰντες ήσθιον. Κα! νό-

σο)ν αυτούς ίδέαι πασαι κατελάμβανον, εκ τε πονηρίας

τροφών, χα! ακινησίας έργων, κα! ώρας έτους. Συνε-

κέκλειστο γαρ ες Ιν χωρίον χα! τό δέον στρατόπεδον

όχλος ανθρώπων, Λιβύη βέρους. Των τε ξύλων αύτοϊς

ές τήν ίψησιν έπιλιποντων, τα δπλα κατέκαιον. Και

των αποθνησκόντων ούδε!ς ουδέ έξεφέρετο, Μασσανάσ

σου τήν φυλακήν ούκ άνιέντος· οΰτ' έξεκαίετο, ξύλων

απορία. Ό ουν φθόρος αύτοϊς ην πολύς τε και περιο>

δυνος, συνοϋσιν δδιοδόσι κα\ σηπομένοις σώμασι. Τό

τε πλείστον ήδη του στρατού διέφθαρτο- χα! τό υπό-

λοιπον οΰδεμίαν σφίσι σωτηρίας δρώντες έλπίόα, τους

αυτομόλους υπέστησαν έκόοϋναι τω Μασσανάσση , χα!

πεντακισχ (λια αργυρίου τάλαντα πεντήκοντα έτεσιν έσε-

νεγκεΐν, τούς τε φυγάδας σφων καταδέξασθαι, παρά τί)

δρκιον χα! αύτο! δια μιας πύλης τοΰς εχθρούς χαθ' ένα

διεξελθεΐν μετα χιτωνίσκου. Γολόσσης δ' αΰτόϊς άπιοϋ-

σι, χαλεπαίνο)ν της ου προ πολλοί) διιόξεως, είτε συν-

ιιδότος τοϋ πατρός, είτε δι' έαυτοϋ, Νομάδας ιππέας

Ιπέπεμψεν, οί ούχ αμυνόμενους, ούτε δπλον έχοντας ές

ίμυναν, ουτε φυγείν ΰπ' ασθενείας δυναμένους , έκτει-

ναν. "Εκ τε μυριάδων πέντε στρατού κα! δκτακισχι-

λίων άνδρών δλίγοι πάμπαν ες Καρχηδόνα περιεσώθη-

σαν κα! σΰν αύτόϊς 'Ασδρούβας τε δ στρατηγός, χα!

ϊτεροι τών επιφανών.

ΕΧΧίν. Τοιόσδε μέν δ Μασσανάσσου χα! Καρχη

δονίων πόλεμος ην. Έκδέχεται δ' αύτον ό τρίτος έν

Λιβύη κα! τελευταίος 'Ρωμαίων. Κα! Καρχηδόνιοι

τψ Μασσανάσσου πταίσματι συμπεσόντες , άσθενεστά-

της υπ' αυτοί! της πόλεως γενομένης, αύτόν τε Μασσα

νάσσην έδεδοίκεισαν, έγγΰς έτι όντα μετα πολλοί) στρα-

εοη(ϋΙίοηίΙ)ΐΐδ βδβΓίΙοΓ, Ροεηί Μβδίηϊδδα; εεβδηΓοβ βε ΒΪεοβηΙ

ροδδεδδίοηβ 3@Γ0Γυηι ςηί δυοΙ οίΓεβ Ειηροπυιη , ροΐΐίεεοβη-

ΙιΐΓςυε <χ 3Γ§εηΙί ΙβίΛΐβ ρηεδεηΐίδ μβαιηι.ΐ , εί οαχ άΛ οβΓ-

Ιοηι Ιειηρυδ ρεηάβηιΐΐ : δειΐ ιριυπι ΐΓ3ηδίΉ§33 ϋΐβ ΓβρβΙβΓβΙ,

ηε αιιΟΪΓβ ςυίιίειη Ιιοο δηβΐίηυειυηΐ, εί ίηίεοΐβ Γε ιϋδεβδ&β-

ΓϋΐιΙ. ΕΙ δείρίο ίη Ηΐδραηώπι, βεεερίίδ είερίι&ηΐίδ, ΓεάίίΙ.

Μβδίηίδδϋ Τ8ΓΟ 0381Γ3 Ιιοδ(ίυπ) ίη Ιιιηιυΐο δίΐ3 πιόιιιιι\ αΐΐανίΐ,

ευδίοάίνίΐο,υβ ηε εοηιιηββίυδ εϊδ δυ1)νεήθΓ8[ϋΓ : εί β1ίο<]υίη

ηϊΐιϋ 8Γ»1 ίη ρΓορίηςυο, αίςυβ βΐίιηι ίρδί νίχ ε Ιοημίηιιαο 1α-

1χ>Γίθδβ ρβΓΟοςϋε ϊ1ΓθΓ8ΐ)3ΐιΐΓ. ΛδΐΐΓϋοαΙ ίβίΙιΐΓ δΐϋΐίιη ςαί-

(Ιεπο , ίηΙβςΓΪδ εΐϊ&ηι Ιυηι εχβΓεϊΙηδ νίπ))υδ , ρεΓ Ιιοδίββ ρο*>ίβ

ενηηιιΚΓε νί(1εΙ>3(υΓ. 8εά ςαίβ ρίοβ εοηιηιεαίυυηι Ιιαηεοαΐ ,

ραΙβΙ>3ΐ, Μβδίηίβδβη] ίρδίπη ΐ(1 ρυ^ηαηι ρΓονοεαΙυηιπι :

ϊιίεοςιιε άΊΩεΓεΙκΙ, αεεερίο εΐίαιη εοιίεηι ΙεωροΓβ υυηεϊο <1β

3(1νεη(υ 1β^3ΐοπιηι Κοηιαηοπιηι, ςυϊ ραεειη εββεηΐ εοηιρο-

βίΐυπ'. ΕΙ ϊίΐνεηβι υηΐ φΐίίΐβιη Ιο^ηΙϊ : θγλΙ αυΐεπι εϊ$ ηιβη-

(ΙαΙυηι, δϊ Μαδίηίββ» 1)εΙΙο δυοο.υιηΙ)8ΓεΙ, ίΙΙί Πηβηι ίιηροηε-

ΓβηΙ : ςηοιΐ δϊ βιιροΓϊΓεΙ , βηίηιοδ ςυο(ΐυε εί βιΙϋβΓεηΙ : εί

Κ'ίϊΐΙί ιηϊΐκίαΐα ιδία δαηΐ εχδβουΐί.

Ι.ΧΧΙΙΙ. ΙηΙβΓε» Γίΐηιεδ λβάπιΐηΐβιη Ρσ-ηοδςυε αΚπνίΙ,

υΐ <]εΙ>ί1ίΐ3ΐίδ ]ϊηι εοΓροΓίοιίδ, ηοη ροδββηΐ βηιρϋυδ ΙιοδΙειη

νί ΓερεΙΙεΓβ : εί ρηηιυηι ^υ^ηεηI^, άάη εςυοβ ηιαείΑΓοη!,

Μ 1ογ3 (Ιεηίςυε ιΐεοοοίβ ίη είυηηι νεΓίεΓηηΙ. ΑεοεδδβπιηΙ

εί ηιοΓΟΟΓυηι μβηεΓβ οηιηϊΓαι-ία , (μια: εχ ΐΙίιηεηΙΟΓυπι ρΓ3>ί-

ΙιΛβ, εχ οεδδβΐίοηβ αϋ οιηηί ορειε, (Ιεηίςυβ εχ ίρδο 3ηηί

(βαιροΓε , οπΛϋηΙυι·. Ουηείυδα βηίηι ίηιπι ιηοίΐϊιυηι η-

δΐΐ'οι ιιιη βρβίίηα) βτ&! ίη§εη$ νίδ ηοηιίηυηι , ίτϋβηΐβ ΒΒβΙίΙβ

ςιιαίίδ εβ( ίη ΑΓΓΪεα. ΕΙ ψιυηι Ιί^ηα εοςιιεηιΐίδ ιίΐιίί άεΓιεε-

ΓβιιΙ, «ηιβηία (εΐοηιηι εοηιηιΐΓβΙιαηΙ. ΜοΓίυοηιιη βυΐεσι

0ΟΓΡΟΓ3 ηεςυε βΠβΓεοαηΙιΐΓ, Μίΐδίηίδδα ηοη ίηΐεπηίΐΐβιιΐβ

δίαΐίοηεδ; ηεςυε ΟΓβηΐίΐπ ροΙεΓ&ηΙ, ΙίβηοΓυηι ίηορία : ί(α

ρβδίίδ ίη ιΐίβδ ΙϊΙίιι» ηιαηεΙ)3ΐ βΓανεδεείκιΙςιιε ,άαια νεΓδΐηΙιιτ

ίηΙβΓ οίεηϋα 1<ιΙ)ο ΟΗΐΙβνεΓ». ^3η1(]ιιε ρΙυΓίιηα μβΓδ εχεπ-ί-

(υδ Ρηηίεί ρββίβ αΐΐδΐιιηία εκιΐ; ηιιυηι εχΐβη, ιιιιΙΙαιη δαίυΐϊδ

βρεπι τίάεηΙεδ Γβΐίςυαπι, βά 1)38 ραοίδ εοηάίΐίοηε» άβδεεη-

(ΙβπιηΙ : « υΐ ΐΓβηδΓημβδ ιΙειΚτεηΙ Μβίίηίδδχ; εί ςυίαςυβ

πιίΐΐίβ ΙαΙεηΙΟΓυηι 3Γ^εηΙί ρβηάβΓβηΙ ίηΐΓ3 ηυίηςυα^εβϊπιιιιΐ]

αηηιιιη; βχυΐβδ δηοδ, ρο8ΐ1ΐ3ΐ>ίΐ3 ]υπ'δ]υΓ3η(1ί Γβΐί^ϊοηε, Γετί·

ρβΓεηΙ; ίρδί ευπι δίηςιιΐίδ Ιυηίείδ υηίοβ ροΓία δϊη§υΐ3ΐίηι

επιίδδί ρεΓ πιβιΐίοδ ήοδίεδ ιΙβοβϋβΓεηΙ. » 6υ1υδδ& αυΐεπι,

ηιεηιοΓ δε ρβαίο βηίβ 31) είδ βχ3?ίΐ3ΐιιηι, ίη 3ΐ>ευη1ε8 (ίηεβΓ·

Ιαπ) , υίπιηι εοηδείο ρα(Γβ, 3η ρηνβίο εοηδίΐίο) ϊηιιηίδίΐ

βηυίΐεδ Νυιηίιΐίεοδ, ηιιί ηεε 3(1 βΓπιβ ΓβδίβΙβηάηηι , ηεε 8<1

Γπ^ίοικίηιη νίΓεβ, 3ΐ1εηιΐ3(ίδ εθΓροη1)υδ, Ιΐ3ΐ)βη(εδ, εοηίΓυεί-

ά8πιηΙ. δίο β ηυίηςιΐ3§ίηΐ3 οείο Ιιοπιίηιιηι ηιϊΐϋουδ ραιι«

3(1ιηο<1υπ) , ίη ψιοπιηι ηαπηβτο ΑκΙγοΙ»] άαχ εαηα ιϋϊβ ηοη-

ηυΙΙίβ εχ ηουίΐίουδ Γυϋ, 03Γΐ1ΐ3§ίηεηι ίηεοΐυηιεδ ΓβάίεηιηΙ.

ΙιΧΧΥΙΙ. Ηιιίιΐδηκχΐί 1>εΙ1υηι ΓαεΓβΙ ίηΙεΓ Μ8δίηίδ$3ηι εί

03Γΐ1ΐ3§ίηίεηδ88. δεευΐιιιη εβί Τει Ιίπηι, ίίίειηςυε υΐΐίηιηιη,

Ρυηίειιιη ΚοιτίΛηοππη ηεΐΐυπι, ίη ΑΓΗεα ^εβίιιη). ^αη1ςυβ

Ρο?ηί βεεορία & Μ3δίηί883 είαιίε (ΙεοϋίΙβΙί , δίηιηΙ ίρδηηι Γβ-

ί»βηι (ίηιεηαηΐ , ίη ρτορίηςαο λάηηε ουηι ηιβ^ηίδ οορϋβ τετ



ΌΕ ΚΕΒΙΙ8 ΡΓΝΙΟΙδ, 73 — 75. Ι>1

του, καί 'Ρωμαίους δυσμε,ναίνοντας άεί σφίσι, καί

πρόφασιν θησομένους τα ές τον Μασσανάσσην γενόμενα.

Ών ούδέτερον καχως ίιπενόουν. Αΰτίκα γαρ οί 'Ρωμαϊοι,

πυθόμενοι, στρατον έπηγγελλον ές ίίλην τήν Ίταλίαν,

τήν μεν χρείαν οΰ λέγοντες, ώς δ' αν δξέως έχοιεν ές

ταπαραγγελλόμεναχρησθαι. Καί οί Καρχηδόνιοι, νομί-

ζοντες έκλύσειν την πρόφασιν, έπεκηρυσσον Άσδρού-

βα τε , τώ στρατηγησαντι τοϋδε τοϋ προς Μασσανάσ-

σην πολέμου, καί Καρθάλωνι τω βοηθάρχω , καΐ εϊ

τις άλλος έφηπτο τοϋ έργου, θάνατον, ές έκείνους την

αίτίαν τοϋ πολέμου περιφέροντες. ΚαΙ ές 'Ρώμην

πρέσβεις έπεμπον, οί κατηγορούν μεν αϋτοϋ Μασσα-

νάσσου , κατηγορούν δέ και τώνδε τών ανδρών, ώς άμυ-

νομένων αύτον βξέως τε και προπετώς, κα\ την πόλιν

ές πρόφασιν έχβρας εμβαλόντων. Ώς δέ τις των βου

λευτών τους πρέσβεις ήρετο· οπως ουκ εν άρχη τοϋ πο

λέμου τους αιτίους, άλλα μετα την ήσσαν, έξεκήρυξαν

και προς ήμδς ου πρότερον, άλλα νϋν πρεσβεύεσΟε;

οί μεν άποκρίσεως ήπόρουν ή δέ βουλή, πάλαι διε-

γνωκυΐα πολεμησαι , και προφάσεις έρεσχελοϋσα , ώδε

άπεχρίνατο, Καρχηδονίους ουπω 'Ρωμαίοις ίκανως άπο-

λογησασθαι. Πάλιν ουν άγωνιωντες ήροΊτοιν εϊ δο-

κοϋσιν άμαρτεΐν, τί παθόντες άπολύσονται το έγκλημα ;

Οί δέ οδτως εφασαν τω ^ηματι· εί το ίκανον ποιήσετε

'Ρωμαίοις. Ζητουντων δ' έκείνων, 8 τι είη τί) ίκανόν

οί μέν ωοντο, 'Ρωμαίους έθέλειν, τοις χρημασι προσε-

■πιθεΐναι τοις επί Σκιπίωνος ώρισμένοις· οί δέ , Μασσα-

νάσση της άμφιλόγου γης μεταστηναι. Άποροϋντες

ουν, πάλιν ές 'Ρώμην έπεμπον, καίπαρεκάλουν, γνώναι

σαφώς, 8 τι εστίν αύτοϊς τί) ίχανόν. Οί δέ αύθις έφα-

σαν, ε'ιδέναι Καρχηδονίους καλως' καΐ εϊπόντες, απέ

πεμψαν.

ΓιΧΧν. Οί μέν δή φόβου καΐ άπορίας ησαν Ιν τούτω.

Ίτύκη δέ, ή Λιβύης μεγίστη μετα Καρχηδόνα πόλις,

λιμένας τε έχουσα εύόρμους, καί στρατοπέδων κατα-

γωγας δαψιλεϊς, Ιξήκοντα σταδίους άπί) Καρχηδόνος

άφεστώσα , καί καλώς ές πόλεμον αύτοϊς έπικειμένη· τα

Καρχηδονίων άρα και αύτή τότε άπογνοϋσα, καΐ τί)

πάλαι μίσος ές αύτοΰς έκφέρουσα Ιν καιροί , πρέσβεις

|ς 'Ρώμην επεμψεν, οί την Ίτύκην 'Ρωμαίοις έπέτρε-

πον. Ή δέ βουλή , καΐ τέως Ις τον πόλεμον δρμώσά

τε και παρασκευαζομένη , πόλειος όχυρας οίτω χαί έπι-

χαίρου προσγενομένης, έξέφαινέ τε τήν γνώμην, καί

ές το Καπιτώλιον (ουπερ ε'ιιόΟασι περί πολέμου σχοπεϊν)

συνελθοϋσα, έψηφίσατο, Καρχηδονίοις πολεμεϊν. Στρα

τηγούς τε τους υπάτους αύτίκα έςέπεμπον, έπί μέν τοϋ

πεζοϋ, Μάνιον Μανίλιον, έπί δέ τοϋ στόλου, Λεύ

κων Μάρχιον Κηνσωρΐνον οΤς έν αποζητώ λέλεχτο , μή

άνασχεΤν τοϋ πολέμου, πρίν Καρχηδόνα χατασκάψαι.

Οί μέν δή θύσαντες, ές Σιχελίαν επλεον, ώς έκειθεν εις

τήν Ίτύκην διαβαλοϋντες. Ναυσί δ' έφέροντο, πεντη'-

κοντα μέν πεντηρεσιν, έκατον δ* ήμιολίαις, άφράκτοις

δέ καί κερκούροις καί στρογγύλοις πολλοίς. Καί

στρατον ηγον, όκτακισμυρίους πεζοϋς, καί Ιππέας ές

ΜΜαη ; ιίπιοί ρορυΐιιηι Κοπκηααι , βΐίοφιί βεπφεΓ ίηίςαίο .

Γβπι βίοι , Ιαηο τβτο εΐί&ηι οεεβδίοηβπι απΈρΙυι-υπι εχ εοη -

ΠίεΙαΙίοηε οϋηι Μβδίηϊδδβ. Νβο ηκύβ εοη]εεΐ3θ3η1. Ν&πιςυβ

Κοιηηηί , ΙιΪ8 ΜΐάίΙίβ , βίηβ ιώογλ ιηϋίΐββ ίηιρεΓβνεηιηΙ οηαηϊ·

1)ΐΐ8 ΙΙαΙί»; ηοη ε<1ίεεη1ε$ φΐϋαα, ςιιβπ) αά ομιοι ρννβη·

(ατ, ββιΐ ρτοτΜβηΙββ η( ρβΓβΙοβ ΙιβϋβΓβηΙ, «ίηιιιίαο ρο8(υ1ΐτει

ιΐ8υβ. ΟϋΓΐΙι<ι§ϊηϊβη8β8 , υΐ οπιηβιι, ςυοά ρΓΒΕίβοιΙί ρο(βΓα( ,

(ΙίΙυβΓΡίιΙ , Αβάηιο&Ιβπι , οβΙΗ εοηΐηι Μα8Ϊαί883ΐη ςβ8(ί άα-

οειη, εϊ ΟίΐΓΐΙιαΙοηεπι οοβύκκίιαα), εχΐβτοβηυε φΐί ααη α»

ΓεεβΓβηΙ, εβρίΐϊβ εοηιίεσιηβίοβ (1εεΐ3Γ%Γαη( , εβυβαιη ΜΚ

ίη Ιΐ08 εοηΓεΓεηΙεβ. ΚοΛιλιτι νειο 1ββ*(08 πιί8εηιη( , ςαί <1β

Μββίοϊβη φιΜεα) εΐί&αι εοηηυεΓεηΙιΐΓ ; «β^ βϊαααΙ βυοι ίΙΙοβ

εϊνεβ πΐ3χίηιε κϋυΜτβηΐ , ςυοά ρπερτορβτβ Ιαηβητίβςαβ

*πη& βυηιβϊΜβηΙ βάτβτβαί τεςεαι , ει οίνΐΐβίβιη ία ηοτιηιηι

ίηίηιίείΐίβηιπι ροπο,υΐυηι εοΐ)}βοί836ηι. Α Γ|ΐιίΙ>υ& ςϋΐιηι αΐί-

ααίβ ε ββηβΙΟΓΐΐΜΗ ηίΜΜΪΗββΙ : οατ «γ%ο ηοη &ο ίηίΐίο Μ1Ι

άβηιΐΜΗβηΙ ηυοίςιιοί ε]υ8 οηβ* ΓυεπηΙ, Ββά ροβΐ βεεερίβιη

άΌηαηι άαάαα 1 ε( , οατ ηυηε όβηουηι , ηοη ρτίυβ , ιηίβΜ εβ-

βε( &ά 3£η»1ιπη ΙβςαΙϊο ? ϊΐΐΐ , ςαίιΐ ΓβδροηιΙεΓεηΙ , ηοη ίητε-

ηβπιηΐ. ΙΙδίριε βεη&Ιηβ, ςιιί Ιιείΐο ]απιρτϊ<1βηι ϊάνεΓβιΐδ Ρπν

ηοδ (ΙεοΓεΙο οοοίδϊοηβιη ΙαηΙυπι εϊ βρβείεηι, ςυχ ρΓβΒίεηάί

ροδδεί, ςυβΒβ'ίνεηΙ, ΓεβροηάιΙ Ιε^βϋδ : ηοη δαΙϊδΓεείδδε δβηβ-

Ιυί εχεαβαΐίοηβπι 08ΓΐΙΐ3(>ίηί6ηδίυηι. Ι11Ϊ βηχϋ , ΓΟϋϊνβΓυηΙ

τίεϊδδίηι , ςυβηαηι ίβίΐατ εοηιϋΐίοηε νεηίβηι ίιηρε(τ3Γ8 οπ-

ηαίηίβ ροδδεηΐ , βί ρβοηβββ τίάβΓεηΙιΐΓ. Κεβροηβοοι ββ(

νεΓΟΟ : δί ρορυΐο Βοπιαηο ΜΐίδΓθΟβΗϋβ. ϋο φη βαΙίδΓ»-

εΐίοηε ηοί ίη ΗηιΙη Ο&τΙηβ^ίηίεηδί ηυκβΚηπι εβ( , ηακηιιη

βα ε88ε(; ραΙαίΜη! αΐη, Ηοηιαηοδ νβΙΙβ &άάί &Κφϊιά &ά ρτχ-

δΐίΐυΐαηιαδαρίοηε ρεοιιηίίΐη : αΐϋ, <1εεε<1εη<]υηι εδββ 3§το,

άε ςηο ευη Μ3δίηίδδ3 εβδεί οοηίβηΐίο. Οιιοϊ(3ηΙβ3 ί^ίΙυΓ,

ΓΗΓδϋβ 1ε^3(ίοηεηι ΚοηΐΗηι ηιίδεΓυηΙ, ςιΐίβ ροδίυΐ&τει, υ(

άίδειΐε βίοι ιηοίΐιικ 33ΐΪ8Γ3θΙίοηί3 ρηεβεποεΓεΙυΓ. Κεδροη-

βαιηββΐ, 03Γ(π3ξίηίεηδεβ οεηβ βεΪΓβ ηιοιίιιιη :3(ςυεϊ(3 1ε§3ΐϊ

(ϋηιίδδί βηηι.

ίΧΧν. ϋυηι βίε ΙίηιοΓε ΐηςυδίϋδηυε ρΓβπαυηΙηΓ 03ΓΐΙΐ3-

ξίηίεηδβδ, ίηίοππι υΐϊεβ, οΑβ οκχΐπη ΑΓπγ« ροδί ΟβτΙηβ·

§ίηβηι ( ροΓίαβ ηβοβηβ εοιηηκΜίοβ , «I &ά εχείρίεηάββ

εΐΐδδεβ εηηι εχεΓεϊΙυ δρβίίοδοβ , βεχβ^ίηΟ δίβϋϋβ τεπιοΐβ 3

03Γ(Ιΐ3@ίηβ , εϊ ορροΓίυηβ Άά βειίεηι Ιιείΐί 3(1νεΓδυδ εβιη Ββ·

Γεηιΐί), άεδρ6Γ3(ίδ Ιυηε 03Γΐ1)3ςίηίεηδίιιπι η*υδ βηΐίιριηηι

δίηιυΐΐβίεηι ίη (εηιροΓε ρΓοίεΓεηβ, 1ε§3ΐοβ Κοηιαηι πιίβίΐ,

ςαί 66 βυβηιηυε ιιγΙιθπι ίη ήιίεηι ρορυΐί Βοηΐ3ηί άεοΙεΓεηΙ.

5εη3ΐιΐδ<]υε , ηιυΚο εΐίβπι βηΐε 3<1 ΙχΊΙυιτι ρΓορεηβιΐδ ε( ρ3Γ3-

Ιηδ, είνίΐβίε 3άβο ηιυηί(3 εϊ ορροΓίυηβ 3^ αιηίοίΐίοπι ίρδίυβ

βεεεϋεηΐβ , ]3ηι ηιεηΐεπι δυβπι βρεπιίΐ : βί ίη Οαρίΐοΐίαπι ,

υΐιί (ΙεΜΙο άεΙί1)βΓ3Γ6 βοΐεηΐ, εοηνεηίεηδ , ρηοΐίεε οίεεΓε-

νίΐ, 03ΓΐΙΐ3£ίηίεηδββ 3Γηιίδ ρεΓδεςαεηάοβ εδβε. ΕΙ εοηΐίηυο

3(1 ί(1 ηιίδβί βυηΐ εοηβαΐββ , Μ.'ΜβηίΙίυβ, ςηί ρεΛεδΙτίοηβ

οορϋδ; ί. Μ3Γθίυβ Οεηδοππηβ, ςηί ρΐδοεδβεΐ εΐ3δδί. Είδ·

ςαε ββοτβίο ηιαηάαΐυηι εδ(, ηβ ρπαβ 3 οεΐΐο ύεβίηεΓβηί,

(ρΐ3ηι (ΙίπιΙβ ΟβΓίηββίηε. ΟοηβυΙεδ , νοίίβ εοηοερίίδ , ίη 8ί-

είΐίβιη η3νί§3ηιη(, υϋοβηι ίηάβ (Γ3]βε(ηΗ. ΛΌΙιβΙωηΙιΐΓ

βυίβηι (ριίη(|υ3^ίηΐ3 ηυίηφίβΓβηιϊουβ, εεηΐυηι ηβιηϊοΐϋβ,

βοαιϋαηΙϋΗΜ ηιυΙΙίβ ηβνίουβ βρειΐΐβ, οβτεαΓΗ, ε( οηβηηίι.

Ιη εχβτείΐυ ετ&ηΐ ι,χχχ μ. ρεύίΐηηι ; βηοΗηπίφΜ ΙεεΙίδδί
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τετρακισχιλίους, αρίστους άπαντας. Ώς γαρ ές επι

φανή στρατείαν, κα\ προ3πτον έλπίδα, πας τις αστών

καΙ συμμάχων ώρμα· και πολλοί και έθελονταί παρήγ-

γελλον ές τον κατάλογον.

ΙΧΧΥΙ. Καρχηδονίοις δέ προσέπεσε μεν ή τε κρί-

σις τοϋ πολέμιου κα\ τι) έργον δμοϋ δι' ένός αγγέλου.

Ό γαρ αύτος έφερέ τε τ6 ψήφισμα τοϋ πολέμου, καί

τάς ναϋς έδήλου πλεΐν έπΐ σφδς. Έκπλαγέντες ουν

άπεγίγνωσκον αΰτών, απορία τε νεών και άπωλεία

προσφάτω τοσήσδε νεότητος· ού συμμάχους έχοντες,

οΰ μισθοφόρους έτοιμους, ού σϊτον ές πολιορκίαν συνη-

νεγμένον, ουκ άλλο ουδέν, ώς έν άκηρύκτω και ταχεΐ

πολεμώ· οϋδ' αύτοί διαρκεϊν δυνάμενοι 'Ρωμαίοιςτε καΐ

Μασσα^άσση. Πρέσβεις ουν έτερους ές'Ρώμην έπεμ-

πον αυτοκράτορας, δπη δύναιντο, τα παρόντα δια-

Οέσθαι. Οΐς ή σύγκλητος εΐπεν έαν τοις υπάτοις έτι

ουσιν έν Σικελία, τριάκοντα ήμερων τώνδε, οί Καρχη

δόνιοι τριακόσιους τους ενδοξότατους σφων παΐδας ες

δμηρείαν παράσχωσι, και τάλλα κατακούσωσιν αύ-

τών, έξειν Καρχηδόνα έλευθέραν τε καΙ αύτόνομον, καΐ

γην οσην έχουσιν έν Λιβύη. Ταϋτα μεν ες το φανερον

Ιψηφίσαντο, κα\ τοις πρέσβεσιν έδωκαν ές Καρχηδόνα

φέρειν το δόγμα· έν αποζητώ δέ τοις ΰπάτοις έπέστει-

λαν, έχεσθαι των ιδία σψίσιν Ιντεταλμένων.

Ι>ΧΧνΐΙ. Οί δέ Καρχηδόνιοι την μεν γνώμην υπώ-

πτευον, ούκ έπι συνθήκη βεβαία τα ομηρα παρέχοντες·

οία δ' έν κινδύνω τοσώδε, τας ελπίδας έν ω μηδέν έκλεί-

ψουσι τιθέμενοι , σπουδή προλαβόντες τήν προΟεσμίαν,

τοΰς παΤδας ηγον ές Σικελίαν γονέων τε αύτοΐς Ιπι-

κλαιόντων, και οίκείοιν, καΙ μάλιστα των μητέρων, αί

συν δλολυγή μανιιόδει των τέκνων έξήπτοντο, καΙ νεών

των φερουσών αυτοί , κα\ στρατηγών των άγοντι»ν· αγ

κύρων τε έπελαμβάνοντο , και καλώδια διεσπων, και

ναύταις συνεπλέκοντο , και τδν πλουν έκώλυον. Εΐσι

δ' αΐ και μέχρι πολλού της θαλάσσης παρένεον, δεδα-

κρυμέναι τε και ές τα τέκνα άφορώσαι. Λί δ' έπΐ της

γης τας κόμας έτίλλοντο, καΙ τα στέρνα έκοπτον, ώς

έπι πενθεί. Έδόκουν γαρ, όνομα μέν εϊς εύπρέπειαν

εΤναι την δμηρείαν, έργω δέ της πόλεως έκδοσιν, έπ' ου

δεμία! συνθήκη τώνδε τών παίδο>ν διδομένων. Και

πολλαί και τούτο έν ταΐς οίμωγαϊς κατεμαντεύοντο τη

πολει , μηδέν αύτήν όνήσειν τους παΐδας εκδιδόμενους.

Έν μέν δή τη Καρχηδόνι τών δμη'ρων ή αναγωγή τοιάδε

τις ην. Έν δέ τη Σικελία παραλαβόντες αύτα οί δπα-

τοι, διέπεμπον ές 'Ριόμην, καΙ τοις Καρχηδονίοις εφα-

σαν, ές το τέλος τοϋ πολέμου τα λοιπά έρεϊν έν Ίτύχη.

Γ,ΧΧνίΙΙ. Διαπλεύσαντές τε ές αυτήν, έστρατο-

πέδευον, δ μέν πεζός , ένθα πάλαι το Σκιπίωνος ην

στρατοπεδον αί δέ νηες, έν τοις λιμέσι τοις Ίτυκαίιον.

Άφικομένιον δέ κάκεΐ πρέσβεων έκ Καρχηδόνος , οί μέν

ίίπατοι προΰκάθηντο έπι βήματος υψηλού , ήγεμόνων τε

σφίσι και χιλιάρχο>ν παρεστώτιυν ή στρατιά δ' έκα-

τερωθεν έπ\ μήκος πολΰ δπλοις τε έπισημοις έσκεύαστο,

υλ\ τα σημεΤα έφερον δρθα ίνα οί πρέσβεις τδ πλήθος

ιηοΓυσι είΓείΙεί1 ςοαΙαοΓ ηιίΙΙίβ : παπί &Α ΐαιιι ηοΜεηι βτρβ-

(ΙΗίοηβηι βΐ εβιίβηι δρεηι , είνεδ ρβπίεε ρΓορει·3ΐ)3ηΙ »ε 8θ-

εϋ, ΓΠϋ]Ιί& εΐίβηι ιιΐΐι-ο ηοηιϊιο (!;ιΐ)1ί1)υδ »<1 ηιίΐίιίαιη .

Ι.ΧΧΥΙ. 03ΐ·ΙΙ)3§ϊηίεηδίΙ>α8 3υΙεηα ηεΐΐυπι βίηιυΐ εί να-

(ΙίΓΐιιηι εΐ ί11;ιΙππι εδί : ηαπα ίάεηι ηυηααβ βΐ δεηβΐυδεοηδυΐ·

Ιπηι είδ βΐΐυΐίΐ, εΐ οΙοΜβη) εοηΐεβ 808 ρτοΓβοΙβπι δίξηίΩεη-

νίι. )ΐ3ΐ]ΐιο αϋοηίΐί άεβρβτιιΐΜηΙ κ&αι βυίδ; ςαίρρβ ςυί

ρβηΐο βηΐε Ι&ηΙυηι ]ιινεη1υΙίδ 3ηιίδβΓ3ηΙ, ηε<ριβ εΐαδδεηι ηβοε-

οβηΐ, ηοη δοείοδ, ηοη ηιοΐΐοηαποϋ ρβηίοβ, ηοη ΓΓϋπιβηΙιιηι ζά

δυδίίηβικίαηι ο1>8Ϊύίοηεηι εοηνεείιιπι, ηοη &ϋαά ςυίϋςυαιη,

υΐ Ιη τερεηϋηο εΐ ηοη άβηιιηααίο οβίΐο : άεηϊςυε ηοε $οϋ

βυΓΗεεΓε 3(1νβΓ8ΐΐ8 Κοποηοβ βίιηυΐ εΐ Μ38Ϊηί883ΠΊ ροΐΡΓβηΙ.

ΜίΚυηΙ ίβΗητ οΗοβ Ιββ&Ιοβ Κοιηαηι,ευιη ροΐββίαΐβ Ιίοβη,

ηυοειιηιιριε ηκκίο ροβββηΐ , Γβηι οοπαροηβηιΐϊ. Ηίβ 8βη3ΐιΐ5

άΐχΐΐ : 8ΐ 03ΓΐΙΐ3ςίηϊεη8ε8 , οοηβϋΗοαβ βάΐιιιε ίη δίεί1Ϊ3 ηχ-

Γεη(ίΙ)ΐΐ8, ίηίΓα Ιιίββδίηιιιηι «Ιίβιη , ΐΓεεεη(ο$ ηοοίΙΪ88ΪηιοΓαηι

ανίιιηι ριιεΓΟδ οοβϊιΐββ ιίειίϊδβεηΐ, εΐ ά\\ά ίιηρβΓ3ΐα ΓεεΪ88εη( ,

03ΐ ΙΙΐ3§ϊηεηι ΙίΙίΟΓαιη βιιίβςμιε υίβηΐβιη ΙφΙκιβ ηΐοΐΐατοβ ,

εΐ ίη ρο8ίε8δίοηβ ιη3η8ατο8 3§Γ0Γυηι , φιοβ ίη λΓιϊο (βαβ-

ρβηΐ. Ηοε δ. Ο. ρηοΟεε 1ε§3ΐί8 (ΙαΙαιη ββΐ ρβΓΓεΓβηιΙιιιη

Οβι 11>3§ϊηεπι : εΚιηι 3ΐιΙεηι εοη8ΐι1ε8 3(1ηιοηί(ί , ηε άίδοβάε-

ΓβηΙ 3 ηΐ3ηά3ΐί8 , φίκ ββοτβίο ίη ητοβ ΜΟβρίΗβηΙ.

I,XXVII. Ιμο ΡαβηΙ βηβρεοΐαηα φΐίάβη 1ιη1κ;1)ΕηΙ εοη$ί-

Ιίιιηι 8ειΐ3(υ8, εηί ηυΐϋβ βπηί$ εοη<1ίΙίοηίΙ)υ8 οΐκίίΐβδ ε8$βηΙ

ΐΓ3(1ίΙυπ. Λ'επιιηΙηηιβη ΙβηΙο αι^βηΐβ ρβποοίο, κρέπι

(]ΐιαηκ]αιιι ίη Ιιοε ι εροβιιεΓυηΙ , 81 ηυΙ!3 εχ ρβΓίβ οοειίίβα-

Ιίιηι ίη 80 όοβίεΙοΓαΓί ρβΙειεηΙιΐΓ. Κβο,ιιο , υΐ εείεπίαΐβ

εΐίβιη οί)8β(]ΐιϋ (ΙειηεεεΓεηΙιΐΓ εοπ8ϋ1β8, βηΐβ ρΓ3Β8(ίΙυΙιηη

Ιοπιρηδ βΙκΙιιχεΓυηΙ ρυβιοβ ίη δκϊϋαηι , ηιυΐΐο (]ΐιί(1βπι οηηι

ΠβΙυ ϋηιίββοβ 3 ραΓοηίι'ίιυδ <Ιοηιε8ΐίεί8ςυε, βε ρ[3?5βΓϋηι α

ιιΐ3ΐπΙ)υ8 , (]ΐι;ε ευηι ίηδβηο ε]υΐ3ΐιι ΙίϋεΓΟβ εοηρίεείεηάο , εΐ

Π3ΛΌ8 βνοείϋΐβδ ρΓ3ΒΓεεΙο8(]αε 3οϋυεΙιΐΓ08 ίεΐίηεηιΐο , αά-

ηβτβηόΐο 3ηεοΓίδ, Γυηίευΐοδ ηαηΐκοβ Γηηιρβο^ο, ίρδίδ η3υ·

Ιίδ είΓουπιρ1ίε3ηάΌ ηιβηυδ, ρΓοΙίΓοεεε ηανί^Ηΐίοηρηι εοη3-

Ι)3ηΙηΐ'. Νεε (ΙεΓπεπιιιΙ, ςηχ η3νε8(1ίιιη3ΐ3(υρΓ08βηιιεΓεηΙυΓ,

1ηει νηΐ35 ΓαηάεηΙβδ οευΐίδ ίη ΓιΙίοδ άεΓι.χίδ. ΑΙίοε ίη ΙίΙΙοΓβ

εοηΐ38 81138 ενε11ε1)3η[ , εΐ ρΐ3ηί»εοαηΙ ρβοίοπι , Ιιβυιΐ 8εευ$

ηικιηι ίη ΙυεΙυ. Υί(1εΙ)3ΠΐυΓ εηίπι δίηί , ηοπιίηε ςυϊείεπ) οΙ>-

δίιίεδ ά3Γε, τε 3υ1εηι νοι·3 είνίΐ3ΐεηι «ΙεϋεΓΟ, ςηιιιη ηηΐΐίδ

οβΓίίδ εοηιΐίΐίοηίυιΐδ Ιιοδ (ΐΐίοβ Ιΐ'βιΙοΓβηΙ. £1 ηιηΐΐβ: Ιιοε

ίρδίυη ςαοςαβ Πεηάο Υ3ΐίείη3ΐ)3ηΙηΓ είνί(3ΐί , ηίΐιίΐ εί ρεο-

Γοτβ ΙτβΛίΙοβ ΙΐοβΓΟβ. ΤβΙϊ ίρΙαΓ ηιοιίο ίΗί ευη) οΐΐδίάίοαδ

δοΐνειιιηΐ 03Γΐ1ΐ8§ίηε. ΕΙ οοδίέΐεβ, ίη δίείϋβ 3εχερΙο$,

Ιίοιη.ιηι ΙιαιίδίηίδεπιηΙ εοηβυΐβδ , εάΊεεηΙεδ ΟβΓίΙιβςίηίεη-

δίΐιυί : 3ΐιι]ί1ιΐΓ08 βχ 8ε 3(1 υΐίεηηι Γβΐίςαα , ψιχ αΑ ΙοΙΙεη-

ιΐηηι ΙμΊΙιιπι ρεείίηεβηΐ.

ίXXVIII. Οηο ρο8ΐςυ3ηι ΐΓ3]βεβΓυηΙ, ΙβΓΓεδΙτεβ εορίόυ

038ΙΓ3 πκΊϋΙ,'κ βιιηΐ , οΗ εροηϋβπι δείρίο : εΐβδδίδ (ϋνεείί! ίη.

ροι Ιυ3 υιίεεηδίηηι. Ουο ςυπηι ηιοχ εί Ιε^ιΐί Ροεηοευπι β<1-

νεηίδδβηΐ , εοηδίιίεδ , ρΓίηδςηβπι εοδ ίη εοηδρβοΐυηι βάηιίΐ-

ΙετεηΙ, εχεείβο ΓβδβάεΓυηΙ βυ^εδίυ, 3(ΐ8ΐ3ΐιΙίΙιυδ ΙεςβΙΙΐ

Ιι ίουιιίδςυε παίΗΙαπι : ύ> αΐτοφίβ ΙβΙετε βιετοίΐαβ Ιοηςο οτ-

(Ιίηε εοηδίίΐίΐ , ηίίβηΐίουδ βεηιίδ ΟΓΠβΙηδ, εί εεεεία δί§η8 ρΓ33-

ΓβΓβΜ , αϊ εχ ηίδ ϋΐϊ ροδδεηΐ ΓηιιΗίΙϋάίηεηι εοηρεβεβ. Τιιιη



ΒΕ ΚΕΒΙΙδ ΡϋΝΙ0Ι8, 76 — 79. 133

ίχ τούτων συμβάλοιεν. Έπεί δ'οί μέν ύπατοι τω σαλ

πιγκτή προσέταςαν Ειποσημηναι σιωπήν, δ δέ κήρυξ

άνεΐπε, τοΰς Καρχηδονίων πρέσβεις προσιέναι· οί μέν

είσηγοντο δια στρατοπέδου μακρού , καί του βήματος ου

προσεπέλαζον, άλλα περισχοίνισμα ην έν μέσω. Οί

δ' ύπατοι λέγειν αύτοΰς έκέλευον δ τι χρηζοιεν. Καί

οί πρέσβεις έλεγον ελεεινά πολλά καί ποικίλα, συνθη

κών τε πέρι των σφίσι προς 'Ριυμαίους γενομένων, καί

Καρχηδόνος αύτης χρόνου, και πλήθους, και δυνάμεως,

και άρχης της Ις πολυ μέγιστης έν γη καί θαλάσση

γενομένης. Ούκ έπΐ σεμνολογία δέ, εφασαν, λέγειν

ου γαρ είναι καιρόν εν συμφοραΐς σεμνολογι'ας ■ « Άλλ'

ές σωφρόνισμα ΰμϊν, ω 'Ρωμαίοι, καί μετριοπάθειαν ή

της ήμετέρας μεταβολής δςύτης έστω. Κράτιστοι δ! ,

6'σοι τους πταίσαντας έλεοΰντες, το σφέτερον ευελπι

ποιούνται, τω μηδέν ές άλλας τυχας άμαρτεΐν. Καί

τάδε μέν υμών αςια, κα\ της ΰμετέρας ευσέβειας· ί,ν

προσποιεΐσθε μάλιστα ανθρώπων.

ΕΧΧΙΧ. Εϊ δε και ανήμερων τετυχηκειμεν έχθρων,

κόρος έστιν ατυχημάτων ίσα πεπόνΟαμεν οΐ τήν ήγε-

μονίαν της τε γης και θαλάσσης άφηρήμεθα, και τας

ναΰς ΰμϊν παρεδιίικαμεν, και άλλας ούκ έπικτώμεΟα ,

και θήρας και κτήσεως ελεφάντων άπέστημεν, καί δμηρα

τα κράτιστα και πάλαι και νΰν παρεδιόκαμεν, καί ίρό—

ρους τελοϋμεν εΰτάκτιος, οί παρ' έτέροιν αεί λαβόντες.

Και τάδε άρκεσε τοις πατράσιν υμών, οΐς έπολεμησα-

μεν και συνθηκας έπ' αύτοϊς έγράψαντο ήμϊν, ώς φί-

λ,οις τε και συμμάχοις· καί όρκος εστίν εν ταϊς συνθηκαις

άμφοΐν όμοιος. Κάκεϊνοι μέν ήμΐν οΐς έπο).εμησαμεν,

πιστοί μετα ταΰτα έγένοντο- ΰμεΐς δέ , οΤς ούδ' ές χεί

ρας ηλθομεν, τί τώνδε των συνθηκών αιτιώμενοι παρα-

βεβάσθαι, τον πόλεμον τόνδε όζέοις ούτως έ<|/ηφίσασθέ

τε καί άκηρύκτως έπηγάγετε ήμϊν; Πότερον ου δίδομεν

τους φόρους; η1 ναΰς έχομεν; ή τοΰς έπιφθόνους ελέ

φαντας; τ) ού πιστοί τα προς υμϊς έξ έκείνου γεγό-

ναμεν; ή ούκ έλ,εεινοι των πέντε μυριάδων τών χθές

άπολομένων ΰπο λιμοϋ; Άλλα Μασσανάσση πεπολε-

μηκαμεν. Πολλά γε πλεονεκτοΰντι · καί πάντα δι'

υμας έφέρομεν. Άπαύστως δ' εχιον και άθεμίστοις Ις

ήμας και το έδαφος έν ω έτράφη και έπαιδεύθη , γην

άλ)*ην ήμών άπέσπα περί το Έμπόριον καί λαβών και

τη'νδε, έπέβαινεν έτέρας, μέχρι τας συνθηκας ήμϊν

τας προς ΰμας συνέχεεν. Ει τοϋτ' έστιν ή του πολέ

μου πρόφασις, ήμεϊς δέ κα'ι τους άμυναμένους αύτον

έ;εκηρύ;αμεν, και προς υμάς πρέσβεις έπέμψαμεν, οί

περι τούτων άπελογοΰντο· καί έτερους, αυτοκράτορας

3πη θέλετε συνθέσθαι. Τί ουν έδει νεών καί στόλου

και στρατού, προς άνδρας ούχ δμολογοϋντας μέν μή

άμαρτεΐν, έΊυτοΰς δέ ΰμϊν έπιτρέποντας; "Οτι δέ ούκ

άπατώντες υμας, ούδέ μικρολογούμενοι παθεϊν 8 τι αν

ζημιώτε , ταΰτα προύτείνομεν, έπιδέδεικται σαφώς, δτε

τοΰς αρίστους παϊδας ές δμηρείαν αίτοΰσιν ΰμϊν, εύθΰς ,

ώς τδ δόγμα έκέλευε , τας τριάκοντα προλαβόντες ήμέ-

ρας, άπεστείλαμεν. Τοΰ δ' αύτοΰ δόγματος έστιν, ή'ν

ρβΓ Ιίοίείηεηι , }ηβ8α εοηβαίιιω, βίίβηΐίί δίβηο ιΐίΐο, ριατο

Ιε§3ΐοδ Ροεηοπιηι νοοβνίΐ, ιιΐ βοεβίίετεηΐ. 1111 ρβΓ εχεΓείΙυηι

1οη§ο 0Γ<3ίηβ δίβηΐεηι &(Μυεε1>3ηΙυΓ ; ηεςυβ νε™ 3(1 ΙηϋιιηαΙ

&εεβ(ΙεΙ)3ηΙ ρΐΌρίυβ , 88(1 (ϋππιβοβηΐΗΓ ρΓ.ΈΐεηΙο Γυηίειιΐο.

Ταπί οοηβυΐεβ ]υ$5βηιηΙ βο8 (ΙίοβΓβ ςυίά ρεΙβΓεηΙ. ΕΙ

Ροβπι, πιηΐΐα ηιίδεη-ΛίΙίΙεΓ ρΓχΓΐΙί « ύβ ριϊδίίηίδ υΐτίιΐδφΐβ

ροραΐί ΓυεχΙβπΐΗΐδ , ιΐβ 03ΐ11ΐ3£ίηί8 ίρβίυδ 3ηΙίηυί(3ΐβ εϊ Γγε-

«ΐυβηΐία , ροίρηίίαηυβ , 3ΐςυβ ϊαιρβηο ΙβΓΓα αιαηςυβ ηυοικίαπι

&πιρΙί$8Ϊ0ίΐο ; » 8υΙ)|αηχβΓϋηΙ, « ηοη Ιιοοο 5β ]αι ΙαηΙβΓ εοπιιιιε-

ΠΙΟΓ3886 ; ςυιιηι ίη Γβϋυβ εαίαιηίΐοβίβ ηοη βί( Ιοηιρυβ ]&ε(αη-

Ιία; : 8β(1 υΐ Ι3ηι Γβρεηϋηίε ηιιιΐηΐϊοηίβ βχβηιρίο βίΙιηοηβΓοη·

Ιογ Κοηιαηί ηιο<1ο'3ΐίοηί3 αίςυβ εΐβπιεηΐίκ. » « ΓοΓίίδδίπιί

εηίηι (ίηςιιίΐ ΙεςβΙίοηί» ρΓίηεερβ) ε( ορίίηιί ηαίςυε πιαχίιηε

ηιίίβΓαηΙϋΓ ϊΓΠίοΙυδ : εϊ Ιι»ο νια εΠϊείυη(, υΐ ίρβί ιΐε ρΐΌρΓΪα

ΓοΓίπηα ηεηε βεπιρεΓ |κ>88ΪηΙ βρεΓβτε, 8ί ίη βΐίρηαηι ηοη

ρεεεβνεπηί. ΑΙψιβ Ιιοε νοϋίβ, Κοπιαπί, (Ιί^ηυηι ββΐ, νε-

δίΓϊφΐβ ΓεΙί^ίοηε, ςιι&ηι νοβ ηιαχίηιε ΙιοιηίηυηΊ οιηιιίυηι ρΓο-

Οΐβαιίηϊ.

ΙιΧΧΙΧ. « Ουοίΐ Βί νεπ> ϊηεΙεπιεηΙίοΓεβ εΐϊαηι η»ε(ί εββε-

ηΐϋ8 3(1νεΓ83ΓΪ08, 3θηη(Ιε ηοΜβ 03ΐ&ηιϊΐ3(υιη εΓαΙ, (]ϋ38

ρεΓίαΙίπΗίί , ροδίςιιαηι ίπιροπαιη ΙεΓΓ» πΐ3π(]ΐιβ ηοί)Ϊ8 8Γ8-

ρΐιιηι βδΐ , εϊ ηανββ τοοΐδ ΐΓ3(1ϊ(1ίιηυ8 , ηεηιιε αΐία» ραι »νί-

ωυβ, εϊ 3 τεηβΐίοηβ βο ρο88888ϊουε βίβρηαηίοταιη βοβϋηαί-

Π1115, ηο))ί1Ϊ88ΪΓηο8(]ΐιε οΜάεβ ει οΐίιη ε( ηηηε άεάίηιυί,

ΙτϊηιιΙβφιε δυΐ8 ΙεπιροΓΐοαδ ρεΓ8θ1νϊπιιΐ8, βοΐίΐί βεηιρεΓ &\ι

3ΐϋ8 .ΊΟοίρΟΓΒ. Αθ 08Γΐ8 ΙιΗΌ ρ3ΐΗΙ)Ι18 νβδίτΐβ 83118 ΛιεΓβ ,

ςυί1)ΐΐ8 ηοβ οεΙΙυιη ίηΙιιΙεΓαηηιβ. ΕΙ ίΐΐϊ Ιιί» 1ε§ίΙ)ΐΐ8 ηο5 τε-

εερεΓυηΙ ίη ίοοίείβίβιη εϊ βηιίοίΐίαπι ; ςυο ίη ΓίβάεΓε ηΐηηαβ

εχ χηαο βυηιηβ ]ιΐΓ3ΐί. ΕΙ ϋάβηι ςυίίΐβπι ίρδί, ςυϊϋαβ

ΙιεΙΙαπι ίηΙιιΙεΓ3ηιυ8, ρβεειη βεπιεί ηοΙ)ί8 ϋϋίαιη ββτναΓυηΙ

ΙϊϋιΊίΙθΓ : τοβ ΜΐΙβοι, οηηβ ςηίϋυβ ηηηηιιβιη (ΙεεετΙβνίηιυβ ,

ψύά Ι)3ΐ>ε(ί8, φΐοά ϋβυβεηιίηί ηοη ββΓΤ&Ιιιη) 3 ηοΜβ ίη ηοβ

ΓοΒθεΓε, ηΐ οβίΐϋηι Ιιοε Ι3ηι τερβηΐε (ΙεεΓενβιίΙίβ, εϊ, ηε ά«-

ηιιηείβΐηηι ηυίάειη, ηοΙ)ί3 ΐηΓβΓαΙϊβΡ Ναιη Ιπΐηιία ηοη βοίτί-

ηΐϋ3? 3ΐι ηβνεκ Ιΐ30βηιιΐδ? »η ίηνίάεηιΐοδ ε1ερΙ)3η(ο8? 3η εχ

ίδΙο ΙεηιροΓε Γιάεηι ίη νοδ ηοδ(Γ&πι ιιΐΐα ίη τε (ίεβία'εΓΐδΙίδ ?

Αη νβΓΟ ηοη ηιϊδ8Γ3ΐ>ί1εδ νοΙ)ΐ9 νί(1οηιιΐΓ, Γηπιο ηυρεΓ βηιίδδίδ

<]υίηςιΐ3§ίη(3 ηοπιίηυπι ηιΊ11ίΙ)υδ? ΑΙ, ευηι Μ38ίηίδδ3

Ιυπι (ξβδδίηιυδ! ΕΙεηίηι ηιοιίιιηι δβηε εχεββδεΓηΙ ευρίάίΐβδ

τίτί : 3ε ΙηΙβτΒηιΐΗ (βηιεη οηιηία ρτορίβτ τοβ. δεϋ ίΐΐε , ηηΙ-

Ιηη βηβπι ϋιοϊβηβ ίηίψιίΐΛΐυηι ίη ηοβ, εϊ ίη Ιατ&ιη ίη (ρη

ηαΙΗΙηβ ει βπιάΉιιβ ββΐ, βΐίοι άεηυο ιροβ ηοοίι α^εηιίι

είτεχ Ειηροπυπι : ηεε Ιιίδ εοηΐεηίαδ , βϋβπι πιηαβ ηοβίτα

(ίίΐίοηίδ ρ3Γ(εηι ίηνβιίεηδ , εΠεείΙ ΙαηΟοηπ , ιι[ ρβχ ΙυΓΟβΓεΙαΓ,

ςυβπι νοίιίδουιη ΙίΒηιιίηιιΐδ. δί Ιιγγϊ οεΙΗ εβιΐδ3 ρΓΚίεχίΙαΓ,

31 ηο$ εβΓίβ Ιιοδ , ηυί βιΐ ϋΐϋπι Γθρπιηίτκίαηι άππά εερει-υηΐ ,

ρϋοΐίοο ρΓβεεοηίο ιίαπιηανίιηιΐδ , εϊ 3(1 νοδ Ιεςβίίοηειη, εχ-

οοδϊΙιΐΓϊΐη Γααυηι, ιηίδίιηυδ, εϊ πίΓδίΐδ βΐίοδ Ιβ§3ΐθδ, ευηι

1ί5εΓ3 ρο(εδ(3ΐε ρβεεηι ΓβηοτΛηιϋ νβδίΓΟ 3γΙ)Ηπο. Οηί(1 ί§ϊ-

Ιιιγ οΐαδδβ ομυδ ειαΐ εϊ εχεΓοϋυ 3ΐ1νοΓβιΐδ εοδ , ςιιί ηεςιιε ηε-

@3ΓυηΙ δε ρεοοβδββ, εϊ βε δυβηιςυβ εβαδαιη βγΙμΊγιο τβδίΓο

οοηιιηίδοπιηΙΡ ρυοιΐ αυΐεηι ηβε ΓαΙΙοηϋϊ 3ηίηιο νοϋίδ Ιιυε

οϋΙυΙείΊΠΐιΐδ, εϊ Ιιαυιΐ ^ΓαναΙο ρβββηπ ίυεπηιαβ ςιοπιουη^υβ

ιηυ1οΐ3πι ιιοΐιίδ ΐΓΓοςΐδδοϋδ, κι 83(ίδ ςπίϋβιιΐ3 ηοΐιίδ Οειηοιι-

δίΓβΙυηι εβί , ςιοηάο ΙεεΙίδδίηιοδ ρυβι·03 , εχρείίΐοβ 3 τοηίδ

ο1)δί(1εδ, ρΓοϋηυδ, (|υ6πια(1ιηϋ(1υηι (ΙροΓεΙηιη ]η88ΐ(, ηο

εχδρβεΐαΐβ ηυί(1εηι (Ιίε Ιιί§ΐ'δίιιΐ3 , ηιίδίιηπβ. ΕβΙ (οΐβοο ίη

εο<1«ηι δεηαΙυβεοηδίιΚο, δί (ίΐ'ϋιτίπιιΐδ νο1>Ϊ8 οοβΜβ·, Οθγ
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παράαχωμεν δμΤν τα #μηρα, τήν Καρχηδόνα έλευθέ-

ραν έαν κα\ αύτόνομον, κεκτημένην & έχομεν. »

1.Χ XX. Οί μέν δή πρέσβεις τοσαΰτα είπον. Κην-

αωρΐνος δ' υπαναστάς άντέλεζεν ωδε · « Τας μέν αίτιας

του πολέμου τι δει λέγειν υμϊν, ω Καρχηδόνιοι, πρε-

σβευσασιν ές 'Ριόμην, καί παρα της συγκλήτου μα-

θοϋσιν; 8 δέ έψεΰσασΟε περί ήμών, τοϋθ' υμας έλέγξω.

Κα\ γαρ το δόγμα δηλοϊ, κα\ ήμεΐς ΰμΐν εν Σικελία

προείπομεν, τα δμηρα παραλαμβάνοντες, τα λοιπά των

δοξάντων έπικελεύσειν έν Ίτύκη. Των μέν ο3ν δμή-

ρων της τε ταχυτήτος καί της έπιλέξεως έπαινοϋμεν

υμας. Τί δέ όπλων δει τοις είρηνεΰουσι καθαρώς;

Φέρετε , πάντα , όσα δημόσια τε καί ίδια έκαστος υμών

έχει, βέλη τε και καταπέλτας, ήμΐν παράδοτε. » Ο

μέν ούτως εΐπεν. Οί δέ πρέσβεις έφασαν, έΟέλειν μέν

καί τοϊσδε υπακοϋσαι· άπορεϊν δέ , όπως Άσδροΰβαν, δ

θάνατον έπεκήρυξαν, δυο μυριάδας ανδρών ήδη συνα-

γαγόντα, καί αύτη Καρ^ηδόνι παραστρατοπεδεύοντα,

άμυνοΰνται. Είπόντοιν δέ τών ΰπάτιον, δτι 'Ρωμαϊοι

τούτων έπιμελήσονται, οί μέν και ταϋτα δωσειν δπέ-

σ"/οντο. Καί συμπεμφθέντες αύτοϊς Κορνήλιος τε

Σκιπίων δ Νασικας καί Γναϊος Κορνήλιος, δ Ισπανός

έπίκλησιν, παρελάμβανον είκοσι μυριάδας πανοπλιών,

χαΐ βελών και άκοντίων πλήθος άπειρον, και καταπέλ

τας δξυβελεΐς τε καί λιθοβόλους, ές δισχιλίους. Καί

φερομένων αυτών ή μέν ίψις ην λαμπρά καί παράλο

γος, άμαξών τοσώνδε δπ' αύτών τών πολεμίων άγο-

μένων. Οί δέ πρέσβεις εΐποντο αύτοϊς, καί όσοι της

γερουσίας, ή της άλλης πόλεως άριστοι, ή ίερεΤς, ή άλ

λως επιφανείς, έμελλον τους υπάτους ές έντροπήν ή

ίλεον άξειν. Εισαχθέντες δέ αύτώ κόσμω τοις δπάτοις

παρέστησαν. Καί δ Κηνσωρϊνος (ην γαρ εϊπεϊν ίκα-

νιότερος του συνάρχου) άναστας καί τότε, καί σκυθρω-

πάσας έπί πολί) , έλεξεν ώδε·

ΕΧΧΧΙ. ■ Της μέν εύπειθείας δμας,ω Καρχηδόνιοι,

καί προθυμίας της μέ/ρι νυν ίς τε τα δμηρα καί τα

δπλα έπαινοϋμεν χρή δ' έν τόϊς άναγκαίοις βραχυλογεΐν.

'Τπόστητε γενναίος τδ λοιπόν της συγκλήτου κέλευσμα·

έκστητε της Καρχηδόνος ήμΐν, και άνοικίσασθε δπη

θέλετε της υμετέρας, όγδοήκοντα σταδίους άπδ θα

λάσσης. Τήνδεγαρ ήμΐν έγνωσται κατασκάψαι. » Οί

δ', έτι λέγοντος αύτοϋ, τας χείρας ές τον οϋρανδν άνέ-

σχον μετα βοής, καί τους θεοΰς ώς ήπατημένοι κατε-

κάλουν πολλά τε καί δυσχερή κατα 'Ρωμαίων έβλα-

σφήμουν , ή θανατώντες, ή έκφρονες όντες, ή τους

"Ρωμαίους ές μΰσος πρέσβεων διερεΟίζοντες. "Ες τε

την γήν σφδς Ι^ίπτουν, καί χερσί καί κεφαλαΤς αυτήν

ϊτυπτον οί δέ καί τάς έσΟήτας έπερ^ήγνυντο, καί τοΐς

σώμασι τοις εαυτών ένύβριζον, ώς υπό άνοίας ένηδρευ-

μένοι. Έπεί δέ ποτε αύτοϊς δ οίστρος έληξε , σιωπή

πολλή καί κατήφειαην, οΐα νεκρών κειμένων. 'Ρωμαϊοι

δ' έξεπλήσσοντο, και οί ύπατοι φέρειν αυτούς έγνοίκεσαν,

ώς έπί άλλοκότω κελεΰσματι, μέχρι παΰσαιντο άγανα-

κτοϋντες· καλώς εϊδότες, ότι τα μέγιστα δείνα αυτίκα

Ιηβςίηεαι Τ08 βίιυΓΟβ ΙίΙίβΜΐΐ) 8ΐ»8 αΐί ΙββίΙΐϋβ , εΐ ία |κ>85β8-

δίοηβ εοπιιη , ςιι* Ιιβοβηιαε , ρεπηαηεΓε. »

Ι.ΧΧΧ. Ηκο Ριιτιοππη 1ε{*3ΐί. Αιΐ φιχ Οεηβοπηηβ , ρβυ-

ΙΐβρβΓ ββδηηξεηβ, βίε ηκροηιΐίΐ : ■> 03ΐιβ8β ΙχΊΙί , ('.ιτ ΙΙιαμί-

ηίεη&εβ, ηοη β&1 ευΓ τοΜβ βχροηαηι, ςιιββ ΙβςαΙί τεβιτί Κοηωβ

Λ βεηβΐιι βυ(1ίτεπιηΙ. (3ικκ1 βιιίεηι ΓαΙβο ηοοί8 ο!)]ε< ί-ιί>,

ηοε ( <«ι };ιι;ιηι. Νβτη εΐ βεηβΐϋβεοηβυΐΐιιιη <1π Ί;ιπιΐ , εΐ το-

1>Ϊ8 ].ιηι ίρβί ρπ\'ΐ1ί \ ίι ηιι·. ίη δίείΐίβ , ηυιιηι βεεερίαιυβ .>ι<1<_·> ,

Γείϊηυα βεηιΐυβ ρΐαείο τοί)ί8 ρΓοΙαΙυηι ίή πίι·»·. ΙμΐΐιΐΓ

ς ιιοι I οΙ>8ί(Ιβ8 , » « Ιοί ϊ ι οί" ε( ππη ιΐείβεΐυ , ιηΙδΪΒΐίβ , Ιαυιίαπιαβ

νο8. 1Η' ο.ίΊιτο , 3ΓΙΠΪ3 ΐ]ΐπ·1 ορυβ εβί , 3Ϊ ραεειη εαρίΐίε εχ

8ηίαιο? ΛμϊΙο : α,ιικίαακί τεί ρηνΐϋαι νοπίκ εβί, νεΙ ρυΐιΐίεβ,

(είοπιπι ΙοπηβηΙοΓυπιςιιβ, ίηϋΧβ ηοϋίβ! » Αά Ιι;π 1<·-ϋΐί

Γεβροηάεπιηΐ : « νεΙΙε^ιιίιΙειηβεεΙ ίη Ιιοο ραΓΟΓΟ ; 8ε(Ι ηεβείκ,

>]υοπιο<1ο εοηΐΓ3 Λβάπιοβίεπι , άϋηιηΐΐιιηι εαρίΐίβ , ηυί ].ιπι

εοΐΐεείίβ νίι-οηιηι νίμίηΐί ηιίΐΐίϋυε , ρΓορε ΟαΓίΙιβ^ίηεπι εα<ΐΓα

ροβυίεεει, (ΙεΓεηιΙεΓε ϋΓΟβπι ροββεηΐ. » Οιιυιικιιιε Γεβροη-

όίββεηΐ εοηβϋΐεβ, Βοπιαπίβ εαπι π·ιη πιπε ίοτε , ροΐΐίείΐί 8υη(

Ιγ^ιΙι'π' απιια. Α(1 (\αχ αεί'ίρίεηϋβ ηιοχ εαοι ϊρβϊβ Ιε^βΙίβ

ηιί88ί 8υη( ΟοΓηεΙίυβ δείρίοΝίβίεβ, ε( Γη. ΟοπιεΙίυβ Ηίβρα-

ηαβ. ΡυεηιηΙ 3υ1επι άυεεηία .ίι ιιι;ι! μι ,ίπμιι ιηιΙΙί.ι ; ΙβΙοΓααι

]αευ!θΓυηιςυε ίηβηίΐυβ ηαιηεηι»; εαΙαρυΙΙβΓυπ), ςυί(>υ$ νεί

Ιεία, τεί 83X3 εηιίΙΙυηΙιΐΓ, ίκΐ <1ιιο ηιίΙΙί». Οιι;γ ηυυηι αί·

ΓειτεηΙυΓ, ρΓίεεΐ3ηΐ8 ρΐ3ηε εΐ ηιίΓ3ΐ)ί1ί8 αιΐηκχΐιιηι ΓυϊΙ 3βρε·

ε(υ8 (ο( ρΙβυβίΓοηιπι , α,υίΐηιβ ίρβί ηοβ(ε8 3τηΐ3 βυ3 3(1νεΙιε-

Ι»η(. Ε( ρΐ3ϋ8(Γ8 βεηυεΙ)3η(ιΐΓ Ιε^αΐί , εΐ δεηίοΓεβ , βΐιίςυβ

είτίΐ3ΐί3 ορίίπιβίεβ, εΐ ςυίευηηιιε λ π ι ββεεπίοΐίο βυΐ βΐία

«ΙίρηίΐΗΐε εοηβρίευί ιτηηΐ ; ςυοΓυηι τεί ΓετεΓεη(ί3 τεί πιίββτί-

αοτάίΛ πιιηηιηΐηηι ίή εοηβυΐεβ, βρεΓ3ΐ>3ηΙ. Οιιί αά εοοβυΐββ

ίηΐτοιίυείί, οπιβίί ςυίβςιιβ βυχ (1ί^ηί(3ΐίβ ίηβΐ^ηίουβ εοΓαηι

β(ε(εΓυη(. ΕΙ ηΐΓβυβ ΟεηβΟΓΪηυβ ( εηιΐ εηϊιη βυο γοΙΚ'£3 Γ,ι-

ευηιΙίΟΓ) ίδβυΓ^εηβ, ρο3(ςυ3Πΐ (Ηιι ΙοΙπουιη νυΚιιηι (3εί1α3

£β8βί(, βίε ΙοευΙυβ εβί :

ίΧΧΧΙ. « ΟικχΙ βά ρΓοηιΙ,Ίηι ο1)ε(ϋρηϋηηι , τίη Γ.ιι I Ιια^ί-

ηίεηβεβ , αΗίηεΙ , ηυκ Ιυοι ίη 008Ϊ(1ϋ>υ3 όαηάϊβ , 1 ιι η ι ίη 3Γπαί$

ΐΓ3άεη<1ίβ , 3ρρ3ηιί( , εβ( , ςυοιΐ τοβ Ιβαιίεπιηβ. δβϋ ηοη ββ(

ηιυΚίβ τεΓυίβ υΐεηάυη ςιι»η(1ο υΓ^εΙ ηεεε8βί(38. ΡεΓίε Γογ-

ΙίΙεΓ Γείίςυβ ]υ8β3 βεηβΐυβ ! ΟεάίΙε ηορίβ ΟβΓίΚβ^ίηε ! Α·Ι

ςυεηιειιιηςαε 1ί1>υεή( ϋΐίοηίβ νεβίτχ Ιοευηι, ϋιιηβΓεΓβΙίβ

βε<1ε8 ; ηιιηΐΐ) βί( υ!ΐΓ3 ιΐεεεηι ρβββυυπη ηιίΙΙία 3 ηι.-ιι ί. Ογ·

Ιαηι εηίηι εβί ηοΙ)ί8 , ηβηε ςηίιίειη τεβίΓΒηι βειίεηι ιΙίπιεΓε. »

ΙΙ,ίί εοηβηΐίβ μίΙκι ίηΙειτυρΗ είβηιΟΓ ΙοΙΙεηΙίηιη ηιβηιιβ 3(1

εαΊυπι , ε( άεοβ , τίοΐβίβε ΓπΙιί τίηάίεββ , ηοη βίηε ηιιιΙ(ί> -'ΐ .ι-

τίουβςηε εοητίείίβίη Κοιηβηοβ εοη]εεϋβ, ίηνοεβηΐίυπι ; ιϊτβ

τίΐίΐ' ριτίΛ'ίί ηιοΓίεηι 3ρρε(εΙ>3η( , βίτε ηιεηΐίβ π ;ιηΐ ίηιρο-

(εβ , βίτε Κοηι&ηοβ εοηβυΙΙο Αά ηεΓβηηπι ίη Ιε^βίοβ 3(1ηιίΚεη-

ιίιιηι Γβείηυβ ρΓοτοεβτβ τοίεθ3ηΙ. .ι.ιηι εΐ ηυηιιιηι βε ρ^βεε-

πιηΐ , βοΐυηι ΙτοηΙίΙηιβ ηΐ3ηί1>υ8ςυε ριιΐββηΐεβ : ηοηηυΐΐί εΐίβηι

τεβΙίιηεηΐ3 κΙηΜΜίιΙ, εΐ ρ™ρπ3 εοΓροΓ3 ΙβεεΓβοαηΙ, τεί-

υΐ βυβ β(υ1(ίϋ& άβεερϋ. Τβηάεηι , υοί (ΙεβίίΙ ίηββηβ ϋί3

εοιηηιυΐί», ηιορίΌΓε οηηιΐι', βίίεηΐεβ {μΑμΗ Ρφηί, (3ηςυ3ΐη

ηιοΓίιιί. Ε( οΙΐδΙιιρυεΓυηΙ &ά ηοε 8ρεεΐ3ευ1υηι Κοηκιιιί :

εοηβιιίεβ 3υ1εηι , ΓεΓεηόοβ ΐ3η1Ϊ8ρεΓ Ηοηιίιιε8 , ιη,ιικί.ιΐο 13η

ίηορίηβίο ςΓβτίυβ εοηιηκιΐοβ , εβηβείχιηΐ , άοηεε εΠετουίββεΙ

ίηάΊβηβΙίο ; ηοη ίςη3ή , π)3ςη3β Γ,ΜαηιίΜε» αηόβεϊβηι ρήηιο
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ιιΚ ές θρασύτητα εκπλήσσει, συν χρόνω 81 καταδουλοϊ

τήν τόλμαν ή ανάγκη. *0 και τότε έπαθον οί Καρχηδό

νιοι. Πάρα γαρ την σιωπήν άπτομένου σφών του

κακοΰ μδλλον, άγανακτεΐν μέν έτι έπαύσαντο- άνέ-

κλαιον δέ καΐ κατεθρήνουν έαυτούς τε, καΐ παϊδας,

και γυναίκας, έξ ονομάτων, και τήν πατρίδα αυτήν,

ώς ές άνθρο>πον άκούουσαν λε'γοντες οίκτρά και πολλά.

Οί δε Ιερείς και τα των Ιερών ονόματα καϊ τους έν

αΰτοΐς θεούς άνεκάλουν, ώς παροϋσι κάκεινοις προφε-

ροντες την άπώλειαν. ΤΗν τε παμμιγής κα\ έλεεινος

οίκτος οϊμωζόντων δμοϋ τά τε κοινά και τ& ίδια, μέ

χρι καϊ 'Ροιμαίους αϋτοΐς έπιδακρΰσαι.

ΙΧΧΧΙΙ. Τους δέ υπάτους έσήει μέν οΤκτος αν

θρωπίνως μεταβολής· σκυθρωποί 8' άνε'μενον καϊ τού

των κόρον αύτοΐς έγγενέσθαι. Ώς δέ κα\ δδυρμών

έληξαν, α3θις ^ν σκυπή. Και λόγον αύτοΐς δίδοντες,

ώς ή μέν πόλις έστιν άνοπλος , ίρημος, ού ναϋν, ού κα-

ταπίλτην, ού βέλος, ού ξίφος έλουσα, ούκ άνδρας οικείους

Ικανούς άπομάχεσθαι, πέντε μυριάδων έναγχος διε

φθαρμένων ξενικον δέούδένέστιν,ή φίλος ή σύμμαχος ,

ή καιρός έ*ς ταύτα· εχουσι δ' αΰτοϊς οί πολέμιοι και τα

τέκνα και τα δπλα και την χώραν, καϊ περικάθηνται

το άστυ ένοπλοι ναυσι καϊ πεζώ καϊ μηχανημασι καϊ

ϊπποις, Μασσανάσσης δ' ένθρος Ιτερος έν πλευραΐς·

θορύβου μέν έτι καϊ άγανακτησεως έπέσχον, ώς ούδέν

έν ταΐς συμφοραΐςώφελούντων ίςδέ λόγους αύθις έτρά-

ποντο. Καϊ Βάννων, ώ Τιγίλλας έποινυμον ην, επι

φανέστατος ών έν τοις τότε παροϋσιν, αίτήσας ειπείν,

Ιλεξεν.

ίΧΧΧΙΙΙ. « Ε? μέν έστι καϊ τών πρότερον είρημένων

ίτι προς ύμας, ω 'Ρωμαΐοι, λόγος· Ιροϋμεν, ούχ ώς

δίκαια προφέροντες· ού γάρ έστιν έν καιρώ τοις άτυχοΰ-

σιν άντιλογία· άλλ' ίνα μάθητε , ώς ούκ άπροφάσιστός

έστιν ΰμΐν 6 έλεος 4 έφ' ήμϊν, ούδέ άλογος. Ήμεϊς γαρ

Λιβύης άρχοντες και θαλάσσης ό'τι πλείστης, περ\ ηγε

μονίας υμϊν έπολεμήσαμεν ■ καϊ ταύτης άπέστημεν έπΐ

Σκιπίυινος , δτε τας ναΰς υμϊν παρέδομεν, καϊ ελέφαν

τας ίσους εί^ομεν, κα\ φόρους έταξάμεθα δωσειν και

έοίίομεν έν καιρώ. Προς ουν θεών των τότε ώμοσμέ-

νοιν, φείδεσθε μέν ήμών, φείδεσθε δέ τών Σκιπίωνος

Ορκων, δμόσαντος έσεσθαι 'Ρωμαίους Καρχηδονίοις

συμμάχους καϊ φίλους. Ούδ' έστιν, ές ταϋθ' β τι

ήμάρτομεν. Ού ναϋς έ/ομεν, ούκ έλέφαντας, ού τους

φόρους έκλείπομεν. Άλλα καϊ συνεμα^ήσαμεν υμϊν

έπ'ι τρεις βασιλέας. Μηδέτωπαραστη καταγιγνώσκειν,

ε! ταϋτα καϊ πρώην είπομεν, δτε τα δ'πλα ήτεΐτε. Αϊ

τε γαρ συμφορά! ποιοϋσι μακρολόγους , καϊ άμα συν

θηκών ούδεν έν ταϊς ίκεσίαις δυνατιότερον ούδ' έχομεν

ές ουδέν έτερον άντι λόγων καταφυγεϊν, οί τήν δΰναμιν

Ομΐν άπασαν έξέδομεν. Τα μέν δή πρότερα τοιαύτα ,

ών ό Σκιπίων έστιν ήμϊν, ω 'Ρωμαΐοι , βεβαιοιτης. Τών

δέ παρόντων δμεΐς, ώ ύπατοι, δημιουργοί καϊ μάρτυρες

έστι ήμϊν. "Ομηρα τ,τησατε, και τα κράτιστα ήγά-

γομεν ΰμΐν. "Οπλα ήτησατε, καϊ πάντα έλάβετε,

ίπιρείιι βΙΤβΓΓβ, ςοβπι ρΓοεβίΙεηΙε (επιροΓβ ειηοΙΙίβΙ βίςυβ

8ϋΙ)ί§3ΐ ηεεεδδίΐ38. Οοοά βΐ Ιυηε 03Γ(Ιΐ3§ϊηίβη$ίΙ}α8 υδΐι

▼βηίΐ : ηίπκμιβ, ροδίςυαπι ρβΓ ίρ$ιιιη δίΐεηΐίυπι βεηδυδ ιηβ-

βίδ ε3)3ΐηίΐ3ΐί5 ΒΠίηιοδ βοπιηι ΙβΙϊ^Κ , οωί$83 ίηάΊξΐιβϋοηε,

άερίοτ&οαηΐ εαω Ι3ΐηεη1ί3 νϊοβηι βόλοι , βΙ Ιϋ)6Γοπιηι , εοο-

]υςυηιςυε, έπη ο&β, Ιυαι ίΙΙοβ ηυιιιϊηαΐίιη ίηοΐβοηηΐβ·; άβ-

ηίαηβ ρβΐπ» Οβυηι, φΐ*οι βΐ ίρβ&ιη, Ιβοααληι Ιιοαιίηεηι

ρβΓοίρίεηΙεπι τοοββ ηϊββηΐιϋββ, ίη>οοα1)αηΐ. δβεεπίοΐβί

αιιΐβιη &30Γ3 (1βυ5(]ΐιβ ίπ νο( αΙ)αιιΙ , βιιυηι ϊπίεηΐυιη ϋΐίδ , νβ-

ΙυΙί ρΓ868βηϋ1)υ8, βχρΓθ1)ΐ·3η()ο. ΡυίΙφίβ Ιίιίι ιηίββΓβϋΐϋϋ

ββαιϋυβ ρΓοπιϊδοοβ ρηνΐΐΐίτι ρ&Μίεβηιςυβ ίοΓίυη,ιηι άοΐβα-

ΰαπ> , αϊ Κοιηίηίί ίρ8Ϊ8 ςυοςυε εΙίεβΓβΙ Ιαιτίπΐϊδ.

ίΧΧΧΙΙ. ΟοηδίιΙβδ ηιιίεπι , ςιιαιηψίΗηι 8υ1ιί(>3( πιίββπιΐίο

!ιηηιαη3Γυηι τίείββίΐυαίουηι , Ιβιηβη βϋδΙοΓίβ νιιΐΐίίιιι» βχ-

8ρβε(3ΐ>3η( , (Ιοηβο ΙβηιεηΙοπιπι ςιιοηυβ 83ΐίβΐ35 Ρορηοβ οβ-

ρΪ38β(. Τβικίβηι ροδί ΐ3ηιοη(3 τυΓβυδ βϊΐοηΐϊυιτι πμΙΠΙ : Γβ·

ρυίβηΐβδςυβ δβεαιη Ροβιιϊ , υΛβπι 3γπιΪ8 ηικίαίαιη β88β βε

άβββΓίΒΐη; ηοη ηβτβπ), ηοη εβίηραΐΐβιη , ηοη (Ιοιηί είνίυηι

631Ϊ5 &ά <ΙβΓεη·]βη(ΐ3ηι ρβίΓΪβπι , ηυρβΓ βηιΐβδίδ ηυίικιυ&ξϊοΐο

ηιίΙΗΙιυδ; ηιιΐΐϋΐη ρΓ,ΤδΙο εβδβ ιηβΓΟοηβιίυηι ιηίΐίΐεηι, 3υΙ

βπιίεαιη, »αΙ δοείυπι, βΐ, ςαοαιΐηαι ρϊΓεηΙϋΓ, ειεΙυάΙ 8ε

βηρίδϋίβ Ιεοιροπβ; ίη οοβίίυπι ροΐββί&ΐβ ββββ βυοβ ΙϊϋεΓΟβ,

3ΓΠ13, Ά^τανα; ιι γΙϊοιϊι οϋδϊάεπ εΙβδδίϋυδ, ιτιβεΐιίηίβ, ρβ^ε-

δΙήΗυδ εςυε3(η1>υδ(]υε εορίίδ; 3 ΙβΙβΓο Μ&3Ϊηΐ883πι, ηΙϊιιπι

ΙιοδΙεηι ίπιπιίηοΓρ; εοπιρί'εδδβΓυηΙ )άπ\ ΓΓεπιίΙυηι ίηάίςηβ-

[ίοηβπίφΐβ , ιιΐ οπιιιίηο ίη (3ΐί εββιι ίηυΐϋεηι; ιυίδΐιηιςυε

3<1 ΟΓΗκΙαπα εοητβηΙ δηηΐ. ΕΙΒβηηο, οο^ιιοπαϊηο ΤΐςϊΙΙαβ ,

οηηίυιη ςυί Ιοιη 3άβΓ3η( Ροεηοπιπι ίΐΐυδίηδδίπιυδ, ίηιρε-

ΐΓ3ΐβ θίεεηάί νεηί3 , ηοβε ?εΓ03 Γεείΐ :

1.ΧΧΧΙΙΙ. « 5ϊ ηοοίδ ηβηε νεηΪ3ΐη (ΐ3(ίδ , Ρι ίιιοίρε» Κο·

πΐ3ηί, υΐ, ςιικ ςυίιίεηι ]3πι βηΐε 3 ηοΐιίδ «ΙιοΙα βηηΐ, εβ ί(ε-

Γυπι νοίιίδ εχροηβπιυδ, ϋίεεπιυδ, ηοη (3Π()υ3ΐη ςιιί εχ ]ιΐΓβ

νοοίδευηι νβΐίπιυ» οοοίβη^βτβ (ίηΐεηιρβδίίνβ ε.·ίΙ εηίιη πιί·

δβπδ εοηίβηΐίο) , 88(1 ιιΐ εοριοδεβίίβ, εββε 030838 ε( ΓβΙίοηεδ,

οϋΓ (1«οβ3ηΐϋ8 νοϋίδ ηοη ϊηάίςηϊ νεδίΓβ Γηίδοποοηΐία τϊ(3ετί.

Νοβ εηϊπι, ΑΓι ίοηϊ ςαοη(ΐ3πι ηΐ3Γί8ςυε ΐ3(ε (Ιοιηίηί, ρο8(ςυ3ΐιι

ϋβ Ιπιρβπο τοοίδεηπι (ϋηιίεβνίηιαδ, εβββίοιαι τοοίβ , κι

νε8(Γ33 3(1ηιίηίδΐΓ3ηΙε δείρίοηε; ιπιρβπο; ςυβη^ο ηβνεβ ε)

ε1βρΙΐ3η(ο$, ςυοίςιιοί Ιιβουίηιιΐδ, τοοίδ (ΓαάΜϊηιηδ, Ιήοη-

(βηυε Γεεβρίιτιυδ νοίιίδ ρεη(1εη(ΐ3 , ηυχ ε( ρβΓδοΙνϊηιιΐδ ρ™·

δΙϊΙϋΙίδΙβηιροΓίουδ.ΕΓβο,ρβΓ ιΙεοβΕΟΐεπιρϋ^υΐΜίοδ! ρβΓεϊΙε

]υΓί]ιΐΓ3ηί!ο δείρίοηίδ, ςιιί ]ηια\ϊΙ , Γογθ ρορυΐυηι Κοιτιϊιηιπι

ρορηΙο ΟΑΓίΙο^ίηίεπδϊ βηιίευηι »οείυηιηυε. Νβςυε εηϊαι

εοηΐΓβ Γακίυδ ίΙΙικ) ρεοοΛνίηιυδ φικίςικιηι. Νοη ηανεβ, ηοη

ε!(φ1ΐ3η(05 Ιιβηεαιυδ. ΤηΙχιΙβ ηοη (ΙεβίίΙεΓΒΐίδ. ^3ιη ε( εοη(Γ&

(τεδ Γββεβ Τ00Ϊ3 ηιίβίαιυδ ααχϊΐϊα. Νεε εδί , ειΐΓ ({υίδςυβηι

νεβίΓυηι ΓβρΓβΙιβηίΙαΙ, δί ομ βΐίιιη ρπυβ ηιβπΐ0Γ3νίπΐϋ8,

ςυυηι άποά ρείείωΐίδ. ΓβοίυηΙ βηίηι νεΓΐ)0808 ηιίδεηχ : οβε

εδί ίη άερΓεεβϋοηίΙηΐδ νβΐίύίυδ ςυίίίςυαηι, φΐ·ηι 3ί 3(1 Ιε§ε»

1(Β(1επ8 ρΓονοεβΓε ΙίεεΙ : ηεςηβ νει-ο, ρηβΙεΓ νεΓΐ)3, ςυο

οοηΓυκίίηΐϋβ , &ύαά ςυκίςυβιτι Π3ΐ>επιιΐ8, ηυ3Π(]οςυί(Ιεπι

ΓΟϋϋΓ οηαηε τοοίδ ΐΓϊάίάίαιυβ. ΕΙ βίε ηυίϋεηι τεΙεΓβ 1ΐ35εη(,

Κοηιαηί, ηηοΓυηι ηοΙ)ίδ βροηδΟΓ δοίρίο Αιί(. Ηοπιιη νείΌ

ΓβΐΐηΙίϋΐη ρβεΙΟΓΟΠ) ααεΙΟΓεβ, ίΜοπιςυβ (εβίεδ, ίρβί ηοοίδ

ε«((3, Οοηδυΐεβ ! 01)8ΐ(1ε8 ρβ1ίί8(ί5 ; ρΓ%8ΐ3η(ί88ίηιοδ οπιηίυιιι

νοίιίδ 3(1(1οχίη)α8. Αγιιιη ρείϋδΐίδ : εΐ αοεβρίβΐίβ οηιηή , <\ημ



136 ΑΡΡΙΛΝΙ ΕΙΒΕΚ VIII,

*>ν οΰδέ οί ληφθέντες εν ταϊς πολιορκίαις έχοντες με-

Θίενται. Έπιστεύσαμεν δέ ήμεΐς τω 'Ρωμαίων ήθει

κα\ τρόπω. Και γαρ ή σύγκλητος ήμϊν έπέστειλε , και

&μεΐς, τα δμηρα αιτούντες, έφατε, την Καρχηδόνα

αύτόνομον έάσειν, εϊ λάβοιτε. Εί δέ προσέχειτο, και

τα λοιπά υμών άνέξεσθαι κελευόντων · ούκ εικός ην,

δμας έπ\ μεν τοις όμήροις, αίτήματι σαφεΐ, την πόλιν

αύτόνομον εσεσθαι προαγορεϋσαι , έν δέ προσθήκη των

δμήρων ποιεϊσΟαι την Καρχηδόνος αύτης καταστροφήν.

*Ην εί θέμις ΰμϊν έστιν άνελεΐν, πως έλευθέραν ετι

αφήσετε , ή αύτόνομον, ώς έλέγετε ;

ΕΧΧΧ1Ύ. Τάδε μέν είχομεν ειπείν και περι τών

προτέρων συνθηκών, καΐ περί τών προς υμάς γενομένων.

Εί δέ καΐ τούτων ουκ άνέξεσθε, παρίεμεν άπαντα - και,

β τοις άτυχοϋσίν έστι λοιπόν, δουρόμεθα και δεόμεΟα.

Πολλή δ' ή Ικεσία, δι' άφθονίαν κακών. Υπέρ τε γαρ

πόλειος παρακαλόϋμεν αρχαίας , χρησμοΐς μετά θείον

συνωχισμένης , κα\ υπέρ δόξης έπΐ μέγα προελθούσης ,

και δνόματος έπιφοιτήσαντος έπϊ την γην 2λην· υπέρ

τε Ιερών τών έν αύτη τοσώνδε, κα\ θεών ουδέν άδι-

κούντυιν ους μή πανηγύρεις άφέλησθε καΐ πομπας και

έορτάς· μηδέ τους τάφους τα έναγίσματα, ουδέν υμϊν

ετι τών νεκρών έπιζημίων όντων. ΕΙ δέ καΐ ήμών έστιν

ίλεος (φατέ δέ και ήμας έλεεϊν, οΐ συγχωρείτε μετοι-

κήσασθαι) , φείσασθε πολιτικής έστίας , φείσασθε αγοράς,

φείσασθε βουλαίας θεοϋ, πάντων τε τών άλλων, δ'σα

τοις ετι ζώσι τερπνά κα\ τίμια. Τί γαρ δή και δέος

έστιν υμϊν έτι Καρχηδόνος, οί και ταςναϋς έχετε ήμών,

και τα ίπλα, και τους έπιφθόνους ελέφαντας; Περι δέ

της άνοικίσεως, εί τω δοκεΐ τοϋτο ές παρηγορίαν ήμϊν

προτίΟεσΟαι, έστι χαιτόδε άμήχανον, άνδράσιν ές ήπει-

ρον άνοιχίσασθαι Οαλασσοβιοιτοις, ων άπειρον πλήθος

έργάζεται τήν θάλασσαν. Δίδομεν δ' υμϊν άντίδοσιν

αίρετοιτέραν ήμϊν, χαι εύκλεεστέραν υμϊν τήν μεν πόλιν

έατε, τήν ούδενός ΰμϊν αϊτίαν, αύτοΰς δέ ήμας ους

άνοικίζετε , εϊ θέλετε , διαχρήσασΟε. Ούτιος άνθρώποις

δόξετε χαλεπαίνειν, οΰχ Ιεροΐς και Οεοϊς και τάφοις,

και πόλει μηδέν άδικούση.

ΕΧΧΧν. Δόξης δ' αγαθής και ευσεβούς έφίεσθε,

ω 'Ριυμαΐοι, παρα πάντα έργα, και μετριοπάθειαν έν

τοις εύτυχήμασιν έπαγγέλλεσθε ■ καίτοΰθ', οΐς αν άει

λάβοιτε, καταλογίζεσθε. Μή δή , πρός Διός και θεών,

τών τε άλλιον, και όσοι Καρ/ηόόνα έτι έχουσί τε, και

μή ποτε μνησικακήσαιεν ΰμϊν, μηδέ παισ'ιν ΰμετέροις·

μή άγαθήν δόξαν υμών αυτών έν ήμϊν προιτοις διαβά-

λητε- μηδέ τοσώδε έργω τήν εύκλειαν υμών καταιαά-

νητε , χαλεπώ μεν έργασθήναι , χαλεπώ δέ άκουσθήναι,

παρά τε πρώτοις υμϊν εξ άπαντος τοΰ βίου γενησομένω.

Πόλεμοι γαρ πολλοί μέν Ελλησιν έγένοντο και βαρ-

βάροις, πολλοί δέ ύμϊν, ω 'Ροιμαϊοι, πρός έτερους· και

ουδίΐς πω κατέσκαψε πόλιν χείράς τε προ μάχης κα-

θιεισαν, και δ'πλα και τέκνα παραδοΰσαν, χαι, εί τις

έστιν ές άνθριόπους άλλη ζημία, και ταύτην παθεϊν

ΰπομενουσαν. Προφέροντες δ' υμϊν όρκίους Οεοΰς, και

ηε εαρΐ£ ςοϊιίεηι πγΙ>08 βοΐεηΐ 8ροη(ε (ι .ι:1<·ι <·. ΟΓοΙίιΙίιηυβ

,ιιιίεπι 008 Κοπι&ηοΓίιπι ηιοΓΪΙιυδ εί εοηδίιεΙυάΊηϊ. Ν»ιη εί

δεηβίαβ, «1:ιΐί> 3(1 ηοδ ΙίΙειίδ, ε( νο8, ςυυπι οΐΐδίιίεδ ρ«ΙεΓ6ΐί8,

εεΓΠίοηε εοηΐίπηβυβίίδ, ( .π ιΐκιμπιπη δυίδ 1εςίΙ>ιΐ8 Γείίηφίεη-

ϋβηι, 8ί οΐκίάεδ νο1>ίδ ΐΓ3<1εΓεηΙυΓ. Οιιο4 8Ϊ 3<]}εοΙυηι Γι π ι ,

αϋ3 φΐοψιε ίιηρεΓ3ΐ3 ηοΐιίδ εδβε Γ3<;ίεηιΐ3, ηοη ιΐεεείκιΐ νο$,

ρΓΟ βεεερίίβ ο1»ίι1ίΙηΐο, ςυοδ βρειίε εί ηυιΐε ροροβείδΐίδ,

Ιίΐιι'ΐ ΐΜΐι ιη είνίΐβΐί ροΙΙίείΙοβ, ηυηε, νείυΐ βεεεδδίοηεηι ι>ΐ>-

8Ϊ(1υπι, ΐρδϊιΐδ Ο.ιΐΐΙι,ΐϊίιιΚ ροδε«Γ8 εχεϊιΐϊιΐίη. ριιηιιι δί

νιιΐιίκ ενειΙεΓε Γβδ εδί, ςυοηιοιίο ΙίΙκπιιη βίηείίβ 8ΐιΐ8 ιιΐϊ Ιε-

έρΊηΐδ, ηιιεπΐ3(1πιο(1υπι νοδ Γ3εΙιΐΓ0δ άίχίδΙί$?

Ι,ΧΧΧίν. <> ΕΙ 1ΐ330 ςιιϊϋεηι ΟϋΠ) άβ ρήοτί ΓοριΙεΓε, Ιυηι

άα Ιμκ' τεεεηβ ^ οΙμμ ιπη ίηίΐο , (1ίεεη<ΐ3 Ιιαϋιιίιηυβ. ςΐπ,Γ

8ί 3ΐΐ(1ίΓε ηοη 8υ8ΐίηεΙΪ8, οιιιίΙ(ίιηη8 οπιηίβ : ει, ςαιχ) αηιιηι

ηιίΜτΐ* εδί Γε1ϊ()ϋυιτι , β<1 11ε1ιΐ8 ρΓεεεβςυε ΓεευΓΓίηηιβ. Εϋ

βυΐεηι ΐ3η(ο 03ΐ3ΐηί(3(ιιηι βςιηίηε εΙκαοιτβΒίίι βπιρία Οε-

ρΓεεβηάί ηΐ3(ειί3. Κο^απιιΐδ εηίιη ρεΓ νε(ιΐ8ΐ3ΐεηι υΗ>ί5 ,

άεοηιηι ]υ$8υ αΐηιιε ηιιηιίηε εοηιΐίΐχ ; ρεΓ ε]ιΐ8<]εηι βρίεη-

(ΙοΓειη 30 ηΐΒβίιίΠοεηΙίηιτι ; ρεΓ ηοιηεη, ειι]υδ υηίνεΓ83ΐη

ΙεΓΓ3Γη ροΓΥΒδίΙ εε1ε1)πΐ38 ; ρεΓ Ιοί 3ε Ι3ηΐ3, φΐίΐχΐδ 0Γη3ΐ3

εδί (ειηρία; ρεΓ <]εθ8, ςυί ηϋιϊΐ ϊη νοδ (1ε1ίΐ]ΐιεΓυη( : ςυοδ

ηε, ηυχδυπιιΐδ, δοΐεηηίουδ μη* ηιαίείεΐίδ βε ροηιρίδ ε( Γε-

ϋ^ϊοηίουδ ! ηεηιιε νεη) (ΙεΓυηεΙοηιπι , ηϋιίΙ νοόϊδ ο!>ηοχίο-

πίΓη , δεριι1εΓ3 ΙίηβΙίοηίϋιΐδ ρηνβΐϊβ εί ρβΓεηΙβϋοηίηυδ ! (}υο<1

δϊ νεΓΟ ηοδίπ' φΐοηιιε ΓηίδεΓεΙ ; ηιΐ3ηι1οηιιί(1εΓη πιίδεΓβΙϊοηε

νο8 ηιοΐοδ, ιΐίείΐίδ, βΐίαβ ηο1)Ϊ8 βε«]ε8 εοηεεάεΓε; ρβΓείΙε

3ΓΪ8 Γοεΐδίιυε ! ρβΓοίΙε Γογο ! ρβΓείΙε Οε<Β <\ηχ αιήχ ρΓ3;δί<1εΙ;

ρϊΓείΙε εείειϊδ τεϋιΐδ, ςιια'ειιηίριε ίυειιηιία; εβΓβηυε δυηΐ

νϊνεηΙί1>ιΐ8! (^ιιίιΐ εηϊηι δείϋεεί ΙϊηιεΙϊδ ρογγο & ΟβΓίΙιο^ίηε,

(ΐυί εί ηανεδ ηοβΐΓ38 εί 3γπί3 ηοδίτβ ΙιβοεΙίδ , εί ίηνί^οδ το-

1)ίδ είερίιαηίοδ.' Ουοιΐ βί ειιί νεΓΟ 83ΐϊδ δο!3ΐϋ τΜβΙατ, ρβτ-

ηιίΙΙί ηοΙ)ίδ ρΓΟ Ιΐ3ε ιίΓοε .ιϋ^Γη εουιΙεΓε, ηε Πογϊ φΐίιίεηι Ιιοε

ροΐεδί, ιιΐ νϊιϊ 3δ8ΐιε1ϊ τίεΐαηι ε πιβγϊ φΐ.ΈΓεΓβ, ςυοπιηι

ίηϋηίΐυδ ιιυΓηεΓυδ <1ι··ηΐιι> εδ( π ί ηαυίίεα;, ηιί^ΓεηΙ ϊη ηιειίί-

Ιεπ·3ηε3. Ργο Ιιαε 3υ1εηι εοιιΟίΙίοηε , »1ϊ»ιτι νοΒίι οΠεπ-

ηιιΐδ, εί ηοηίδ ρπτορίϊΐβιη , εί τοΙ>ίβ ρΐιΐδ ςΙοηκ- 3ΐΐ3ΐϋΓ3ΐη.

δϋιΐ'ε ρβΐίηιίηϊ ιιιΐιειη ηϋ εοηίΓηεΓΪΙϊηι ; ηοδ νειο, ιριο»

ηιί§Γ3Γθ]υ1)εΙί8, 81 ίΐ3 νυΙΙίδ, ηε&ιΐε! 8ίε ΙίεΙ, ιιΙ Ιιοιηίιιίυυδ

ίηΓεηδί νϊιΐββτηϊιιϊ , ηοη 830Π6, εί άϋβ, εί δερυΐεηδ, εί ιιιΝ

ίηηοχίαι.

Ι,ΧΧΧν. « δοΐεΐίδ βυίειη νοδ, Κοηκιιιί, ΙιοηεδΙίΕ εχίδΐϊπι»-

Ιίοηϊδ ρϊεΐαΐίδςυε ΓβΙίοηεηι Ιΐ3ΐ>εΓε ίη ΟΓηηίοιίδ ΓβεΙίδ νεδίΓίδ,

εί ίη ιεΙ)ΐΐδ 1<χΊίδ ρΓββ νοΜδ ΓεΓΓε ηκκ1εΓ3ΐίοηειη ; 3ΐ(|ΐιε Ιι.< <·

ει^3 οιηηεδ ρΓοίΐΙεηιίηί , ςυοδ ηπηί - δυηί^Κίδ. Νε ίι ί ι π ι- . ρεΓ

,Ιονεηι νοδΟΓβιηηδ, εηίΙεΓοδφίειΙεοΓϋηι, εηηι 3ΐίοδ, ιαηα ψιί

ΰ3Γ(η3§ϊηί3(1ΙιυερΓ33δϊ(1εηΙ (φΐίυ(ϊιΐ3ηι ηβε τοηϊδ οηφηοι,

ηεε ΙΗιειίδ νεβίτίδ , »εεερΐ3 ηΐ3ΐ3 τερεηιίβηΐ ! ), ηε ίρδί Ιιαηε

εχϊδ1ίηΐ3ΐίοηεηι, φίβηι άα νουίδ Ιΐ3ΐ)εηΙ Ιιοιηϊηεδ, ίη ηοοίδ ριϊ-

111ΙΠ11 1:ι1>εΓ3εί3(ίδ! ηε ρΓχεΙβΓυηι τββίπιαι ηοηιεη εοπΐ3ηιίηεΙύ

ΐ3ηΙο ΓαείηοΓε, ΓβεΙυ βυϋϊΐυφίε Ιιοπεηιΐο, Γ,ιι]ιΐδ ριίηιιιηι

Ιιοεεχ οιηηί ιενο εχεΓηρΙιιηι ΓιιεπΙ αριιιΐ νοδ, Ι!οηΐ3ηί, ίη-

νεηΐυηι. Μυ1ΐ3 εηϊηι ΙιεΙΙα 8υη( β Οπτεϊδ εοη(Γ3 Ι}3γΙ>3Γ08 ,

ηιυΙ(3 3 νοίιίδ εοηΐΐ'3 31Ϊ38 );εη1ε8 £ε8ϋι : ηαιηφΐ>αι 3ΐιΙοιη

ηιήδςηβηι ϋίΓϋίΙ αΓΟβαι , φΐα> ηι&ηυβ ο"ε(1επΙ βηΐε ριιςη3ΐη,

εί 3Γηΐ3 εί ΙϊήεΐΌδ Ιγ.ιιΜιΙρι ίΐ, 3ΐί38>μιε ηιιιίεΐϊδ, φίχευηκριε

1ΓΓ063ΓΙ ΙιυιηίηίΙ)υ8 ροδδυηΐ, δυδίίηυεπί. Γεί' άεοδ 1βδ(68
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τυχην άνθρωπείαν, κα\ τήν φοβερωτάτην τοις εύτυχοΰσι

Νέμεσ(ν, δεόμεθα, μήτε ές τήν ΰμετέραν εύπραγίαν

δμας ΰβρίσαι, μήτε τας ήμετέρας συμφοράς ές άνήκε-

στον προαγαγεϊν συγχιορήσαι δ', εί μή δίδοτε τήν

πόλιν εχειν, ες γε τήν σύγκλητον ετι πρεσβεϋσαι περι

αυτής, και δεηθήναι. Βραχύ δ' δρατε τ6 διάστημα

τοΰ χρόνου, βάσανον μεν ήμϊν φέρον μακράν έν όλιγω,

δια τήν των έσομένοίν άμφιβολίαν υμϊν δέ το μεν

ασφαλές ίσον, ή νΰν ή μετ' όλι'γον τα δοκοΰντα δραν.

Τι) δ' ευσεβές και φιλάνθροιπον έπιγίγνεται. »

Γ·ΧΧΧνΐ. Τοιαύτα μεν ειπεν δ Βάννων. Οί δε

δπατοι δήλοι μεν ήσαν, έσκυθρωπακότες παρα πάντα

τον λο'γον, δτι μηδέν ένδιόσουσιν αύτοΐς. Παυσαμένων

δέ, δ Κηνσωρΐνος ελεξε ■ « Περί μέν ών ή σύγκλητος

προσέταξε, τί δεΤ πολλάκις λέγειν; προσέταξε γαρ, και

χρή γενέσθαι- ουδέ άναθέσθαι δυνάμεθα τα ήδη κεκε-

λευσμένα γενε'σθαι. Ταύτα δέ εί μέν ώς ε/θροϊς έπε-

κελεύομεν, έδει μο'νον ειπείν, και ποιεΐν άναγκάζειν

Ιπει δέ έπ' ωφελεία κοινή , τάχα μέν τι και ήμών , το

δέ πλέον ΰμών, ίο Καρχηδόνιοι, γίγνεται· ούχ όκνήσω

και τοΰς λογισμούς ΰμΐν ειπείν, ήν δΰνησθε πεισΟήναι

μάλλον ή βιασθήναι. Ή θάλασσα Ομάς ήδε, μεμνη-

μένους της έν αύτη ποτε αρχής και δυνάμειος, άδικεϊν

έπαίρει, ναι άπί) τοΰδε ες συμφοράς περιφέρει. Σι

κελία τε γαρ δι' αυτήν έπεχειρήσατε, και Σικελίαν

(απωλέσατε. Ες τε Ίβηρίαν διεπλεΰσατε , και Ίβηρίαν

άφήρησθε. "Εν τε ταΐς συνθήκαις έληΐζεσθε τοΰς εμ

πόρους· και τοΰς ημέτερους μάλιστα, ϊνα λανΟάνοιτε,

κατεποντοϋτε ■ έως, άλόντες, ποινήν ήμϊν έδοτε Σαρδώ.

Ουτω και Σαρδοΰς άφηρέθητε δια τήν θάλασσαν ή πε'-

φυκε πείθειν απαντάς άε'ιτοΰ πλέονος όρε'γεσθαι, δια

τήν έν αύτη ταχυεργίαν.

ΕΧΧΧΥΗ. Ό και Αθηναίους, δτε έγένοντο ναυ

τικοί, μάλιστα ηΰξησέ τε και καθεΐλεν. Έοικε γαρ

τα θαλάσσια τοΤς έμπορικοϊς κε'ρδεσιν, δ και τήν αυ-

ξησιν ε/ει και την άπώλειαν άθρόαν. "Ιστέ γοΰν

αύτοΰς εκείνους, ών έπεμνησθην, ότι, τήν αρχήν επί

τήν Ίόνιον έχτείνοντες ες Σιχελίαν, ου πριν άπέστησαν

της πλεονεξίας, πριν τήν αρχήν ίίπασαν άφαιρεθήναι,

χαΐ λιμένας και ναΰς παραδοϋναι τοις πολεμίοις , και

φρουραν ένδέςασθαι τη πόλει , και τα τείχη σφών αύτοι

τα μακρά καθελεϊν, και σχεδόν ήπειρώται τότε κάκεϊνοι

γενέσθαι. "Ο και διέσωσεν έπι πλείστον αύτοΰς. Ευ

σταθέστερος γαρ, μ Καρχηδόνιοι, δ έν ήπείρω βίος,

γεωργία και ήρεμια προς πόνων. Και σμικρότεοα μέν

Γσως τα κέρδη , βεβαιότερα δέ καϊ άκινουνότερα καθά-

παξ , τα της γεωργίας των έμπορων. "Ολως τέ μοι

δοκεΐ πόλις ή μέν εν τή Οαλάσση , ναΰς τις εΤναι μάλλον

ή γη , πολΰν τόν σάλον των πραγμάτων έχουσα και τας

μεταβολάς · ή δέ έν τω μεσογειω, καρποΰσθαι τδ άκίν-

δυνον ώς έν γή. Δια τοϋτ' άρϊ και τα πάλαι βασίλεια ,

ώς έπίπαν, ην έν μέσο) ■ και από τοΰδε μέγιστα έγένοντο

τα Μήδων, και Άσσυρίων, και Περσών, και έτέριον.

ΕΧΧ XVIII. Άλλα βασιλικών μέν ΰποδειγμάτοιν '

ΓιιμΙ.ί ιιιιι , ρεΓ ΓοΓίιιηαη» Ιιιιιιι,ιηηιη , ρβΓ Ιΐηιεηιίβηι ΓβΗοίΙ>υ!{

>Ί·ηι.·.-ίη, νο8 οΜεδΙαιηυΓ, ηε νείίΐίδ νεί ΓοΙίοϊΙαΙΐ νεβίΓίΜ

Ιιβηο ηυΐίΐιη ίηυΓβΓε, νβΐ ι»ίδεή3δ ηο-δίΓβδ ίη εχίΓεηιαπι εχϊ-

(ίυπι ίΐιΐιΐιιινιι-; <·Ι, ι|ιμμΙ >ί ιιι-Ιη >Ό8 ιμκίίγ ηοη ροΐεδίίδ,

»»Ηι·ι» ρεηηϊΐΐαΐΐβ, υΐ ρεΓ 1ε§3(ο8 αριιιΐ δβηίΐιιιη η· «-;»« (1ε-

ρΓεεαπ. ΒΓετβ δρ3ΐίυηι ρο3ΐυΐ3ηιυδ, ηΐΛ^ιιυιιι ίηίει ίιη υ· ■ I » ϊ -»

πμ;ιιίιιιι (οπηεηίαοι αΙΙαΙυΓυηι, ρΓορΙεΓ ενεη1α$ ίηεεΓίίιυ-

ιΐίικ ιη ; νο1>ΐ3 βυΙεπι ακ]υαπι (Χ>(ε$ΐ3ΐειη ιοϋαυπιηι, $ίνβ

ηαηε, κίνε ραυίο ρο$1, ηυ.ΐ ρΐαευεηΐ, ρεΓΓιείεηιΙϊ : εί ρίβ-

ΙαΙϊβ ϊηΐεπιη αε Ιιιιιικιηί1.ιΐί> 1&υ8 νοΙ)ί8 αεεε(1εΙ. »

1,\ \ \λ 1. ΙΙ.ι ι ιΐιπη Βθηηο \ιτ1α ΓεείΙ, εοηβυΐεβ 1εΐΓΪεΪ9

υιιΙΙιΙμιν >αΙίχ $ί§ηϋϊεαΙ»η(, βε ηίΙιίΙ εοΓυπι, ψω· ρε(«ΓευΙυΓ,

εοηοεδδϋΓβδ. 111>ί Πηειη ϋΐε Ιοιιιιβικίϊ ΕμΚ,Ιβ Ιιαηε πιούυη)

τείίροηιΐϋ ΰεηβοΓίηιΐδ : .· Ουχ μίμΙπ* ]υ58ΐΙ, εΐ ςιιίά ορυι

ε$1 $α'ρίυ$ ιΙϊοεΓβΡ ίιΐν.ίΐ «·»ίιιι εί οροιίεΐ ίϊβΓΪ : »«· ηε «ΙίΓ-

ΓεΓΓε ([ΐιίιΐΓΐη ηοΙ)ί3 1ίεε(, ηυοϋ, ιιΐ }άιπ ουηε Ιί,ιΙ , ηκιπιΐ,ι-

Ιυπι ι'λΙ. ΙιΙ νείΌ $ί νοΙιί8 (αηηιιαηι Ι)08ΐί1ιυ8 ίηιρεΓΐΓεπιιΐ8 ,

ειΐίείο (3ΐι1ιιπι ορυ8 <·ι·.α, ε( <··>«ι·ιΐιΙί νίοΐεαίία : ηυηε ηιιο-

ιιίαιη εοηιπΗίηίβ υ1ϋί(3ΐί8 ι·;ιη>», &Ηειι]ιΐ8 ςυί<1εηι πο8(γχ,

8ειΙ νββίτα ηια\ϊηιε, ΟαιΙΙιαςίηΐεηβεβ , Ιιοε ί(α ίαείυιη οροΓ-

Ιεΐ; ηοη πιε ρί^Ίιίΐ, Γ»Ιίοηεβ ςυοςυε νοΙ)ί8 εχρυηεΓε, 8Ϊ

Γυι ΐε ρεΓ8υα(ΙεΓΪ ροΐΐυβ, ςϋβπι εο@ί, ρο88ίΙί». Ηοε ιικπ ε

ηιιοΐίεβ νοβ βϋπιοηεΐ νε(εΓΐ3 ϊπιρεΗί α((|ΐιε ροΐεηϋχ, Ιοϋεβ

ίΐ<1 ρεεεϋΐκΐιιηι νο8 ρΓονοεαι, ε( ίικίε ίιι εαίαιηϊΐαΐεβ ηιιφαι.

Ηιι]ιις εηίιη οεε3&ίοηε ε( 8ϊοϊ1ϊαπι ίιιν38ί8(ί3, εβηιιίεηκιυβ

πΐΓβυβ 3πιί8ί8(ί8 : εί ίη ΙΙί8ρ3ηί3ηι (Γ33εεί8ΐί8, εχ εΐΐΐεηΐφΐβ

ίΙεπιπι εχρυΐδί εδίίβ; εί ΓοΊίειϊδ ΙεηιροΓβ ηεκοΙϊβΙΟΓεβ 8ρο-

ΙίβνίδΙίβ, ε( ηο8(ΐΌ8 ρο(ί88Ϊηιιιηι, υΐ βιείιιδ ΙαΙεΓεΙ, (ΙεηιεΓ-

δίδΐίδ ίη ηιαΓε; ιΐοηεε (ΙερΓεΙιεηβί 3 ηοηίδ, ιηυί( (3ΐί εβίίβ

δαιιΐϊηϊα. δίε ε( δαπίιιιϊαιτι βηιίδίδΐίδ ρΓορΙεΓ Ιιοε ιηαιε,

φιικΙ 8ΐΐ3ρ1ε ρ<εηε η.ιίιπ ;ι, ηυοηίβηι εείεηίεΓ ρεΓ ίΐΐυιΐ ρ3ΐ&ΓΪ

ορεδ ροδδΐιηΐ, ίηνϊΐαΐ οπιηεδ 3(1 (]ηβ38(ιιυηι ειιρί(1ί(3(εηι.

Ι,χχχνπ. « ι}ικμΙ (ΐιιίίΐεηι εί ΛΙΙιεηι'εηδεδ ςυοηιίβηι,

ςυυιτι τεί η;ι\;ιΙΐ< εβδεηΐ 8(ικϋο8Ϊ, ηιββηορεΓε εχΙηΙΚ, 30

ΓΑυχ (1ε]εεί(. 5υηΙ εηίπι ηιαηΐίιηϊ ηυ<Έ8(υ8 ηε@ο(ί3ΐοιϋ3 ςί-

ηιϊΐεβ : δυΐιίΐο εηηιυΐβίεςυε ε( νεηίιιηΐ εί ΒΐιευοΙ. Αε ίΐΐοβ

ι'ΐ)808 (]ΐιί(1εηι , ςυοΓυηι ηκκίο ηιειηίηί , ηο8ΐΪ8 , ίπιρεΓίο υ1(Γα

Ιοηίυηι πιαιε υδηιιε ίη 5ίείΙί3αι ρΓθΐ3(ο, ηοη ρΓΐιΐδ ιηυιΐιιιη

ίηΐ[Κ)8υϊ38ε ευρίι1ίΐ3ΐί, (]ΐΐ3ηι (οίηιη 3ΐιιΐ8εΓαη( ίηιρεΓίυηι,

(Γ3(1ί1ί3(ριε ΙιυδΙί ροιίυΐιυδ ε( ηβνίΐιυδ, ρΓΧδίϋίιιιη τεεε-

ρειιιηΐ ϊη ιίΓοεηι, εί Ιοηςοβ ϋΐυβ ιηιπ ο> δυίβ ηΐ3ηίΙ)ΐΐ3 (11-

ηιειυηΐ, εί ρΓορεπιο(1ιιηι ηιειίϊΐεηΐηεί ι.» Π 8ΐιη(. Οιΐίκ εί

ίρ83 τεδ (Ιίιι 8εΓν3νί( εοδ ίηεοΐυιηεβ. 8ΐ3ΐ>ίΙίοΐ' εδ( εηίιη ,

ν ϊ 1 1 03ΐ (1ια@ίηίεη8ε8 , νίΐα ίη εοηΐίηεηϋ , ψιχ ;ιμι ίπιΐι ιπ .ι:

εοηιιηοϋίδ, ρΓοευ! 3 ρει ίευΐίβ, ΐΓ3η(]ΐιί1ΐ3 I μι ι Ιιι γ : βΐ, ηΐ

παϊηυβ ΓοιΊ353ε ΙυεΗ ,ιΓΓ.ί.ίι, 3ΓΓβΓΐ ΐ3ΐηεη η(ί(]υε Ιηεηιηι

εεΓίίιΐδ, ιριαιη ηε§ο(ί3ΐίο. Οιηιιίηοςιιε ιηίΐιί ιιτυβ ιηβΓίΙίιηβ

τίο"εΙιΐΓ ηβνϊ^ίαιη ροΐίιΐ8 ε88ε, ί"·"11 νι'' ,,'| Γ·' ; Ί·1 ί3~

οΐβΐιιτ 8εηιρεΓ, ε( εοηΐίηυίδ τεπιπι ηιυΐ3(ίοηίυυ8 ε8( ο!>ηοχί3.

Με<ΙίΙεΓΓ3ηε3 νοιο, Ιβηηιοιη βπηο ίη 8θΙο, ΓΓυίίϋΓ δεευτί-

ΙβΙε. 01) εβηκίεηκίϋε οβαδβΓη εί νείει-εβ Γε{;Ϊ!ο ΓυεπιηΙ

οιηηβ» ηιε(ϋ1ειτ3η88!. ΑΙηιιε οί) ίιΐ ίρδυηι ίη ΙαηΐΗΐιι 3ΐηρΙί-

Ιυϋίηεηι ΓΓενει ηηΙ τε^ί* ΜείίοΓΗηι εί Α88)ποΓηιη , εί ΡεΓ-

83Γυηι , 3ΐίθΓυιη(]υε.

I. XX XVIII. « δε<1 Γεςίΐτηηι πι 1 ιί ιιι 1 1 οηιί((ο εχειηρία, (]υα:
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παύομαι, ούδέν ύμΐν ϊτι διαφερόντων ές δέ τήν

ύμετέραν Αιβύην άπίδετε, δσαι μεσόγειοι πόλεις ακίν

δυνους βιοϋσιν ων, ή"ς αν έθέλητε, γείτονες εσεσθε· ΐνα

την έρεθίζουσαν υμας όψιν τε καΐ μνήμην άφήτε των

νυν ένοχλούντων κακών, όταν ες τήν θάλασσαν κενήν

σκάφων άφορώντες, άναμιμνησκησθε του πλήθους ο>ν

είχετε νεών, και λαφύρων δ*σων εφέρετε , και ές τούσδε

τούς λιμένας κατήγεσθε σοβαροί, κα\ τα νεώρια καΐ τα

τών σκευών ταμιεία ένεπίμπλατε. Τι δε αί έν τοις

τείχεσιν υποδοχαΐ στρατοπέδων τε καΐ ϊππων και έλε-

φάντων; τί δέ θησαυροί τούτοις παρωκοδομημένοι ; τί

ταύτα μνημεία όμϊν έστιν; η1 τί άλλο, πλήν οδύνη,

καΐ έρεθισμα έπανελθεϊν Ις αύτα, εί ποτε δύναισθε;

Πάθος έστιν άνθρώπειον τοις μεμνημένοις της ποτε τύ

χης ,'έλπίζειν τήν τύχην έπανελεύσεσθαι- φάρμακον δέ

κακών άκεστηριον, λήθη· ής ουκ ένι μετασχέϊν ύμΐν,

ήν μή την όψιν άποθησθε. Κα\ τούτων σαφέστατος έλεγ

χος, έίτι πολλάκις συγγνώμης και συνθηκών τυχόντες,

παρεσπονδήσατε. ΕΙ μέν ο3ν ίτι της άρχης έφίεσθε ,

καΐ δυσμεναίνετε ήμϊν, ώς αφηρημένοι, καΐ καιροφυ-

λακεϊτε· δει τησδε της πόλεως ύμΐν, κα\ λιμένων

τοιώνδε , κα\ νεωρίο>ν, καΐ τειχών ές στρατοπέδου τρό

πον είργασμένων. ΚαΙ τί έτι φειδόμεθα έχθρών είλημ-

μένιον; ΕΙ δέ της μέν άρχης άπέστητε καθαρώς, ού

λόγω μδλλον ή γνώμη , μόνα δ' έζ^ρησθε Λιβύης &

Ιχετε, κα\ τάδε άπροφασίστως συνε'Οεσθε ήμϊν φέρετε,

καΐ ίργω ταϋτα επιδείξατε· ες μέν Αιβύην, ήν έχετε,

άνοικισάμενοι· της δέ θαλάσσης Ικστάντες, ή"ς άπέ

στητε.

ίΧΧΧΙΧ. Μή δ' ύποκρίνεσθε έλεεϊν ίερα, κα\

ίστίας, κα\ άγοράς, κα\ τάφους· δν τάφοι μέν ίστων

άχίνητοι. ΚάΙ έναγίζετε αύτοϊς έπερχόμενοι , καΐ τοις

ίεροϊς θύειν εΐ θέλετε έπιόντες. Τα δέ λοιπά καθέλω-

μεν. Οΰ γάρ καΐ νεωρίοις θύετε, ουδέ έναγίζετε τεί

χεσιν. Εστίας δέ και ίερα άλλα και άγορας έΤνι και

μετελθόντας έργάσασθαι , κα\ ταχύ κάκεϊνα ύμΐν εσται

πάτρια· ω λόγω καΐ τα έν Τόρω καταλιπόντες , ήλλά-

ξασθε Αιβύην τά τε έπίκτητα ύμΐν τότε γενόμενα,

νϋν πάτρια τίθεσθε. Βραχεί τε λόγω μάθοιτε αν, ώς

οϋχ ύπδ δυσμένειας, άλλ' έπ\ βεβαίω τε δμονοία καΐ

άμεριμνία κοινή τάδε προστάσσομεν · εί άναμνησθείητε,

ίτι και Άλβην ήμεϊς, ούκ έχθραν, άλλα μητρόπολιν

ουσαν, ουδέ δυσμεναίνοντες , άλλ' ώς άποικοι προτι-

μώντες , έπι συμφέροντι χοινώ μετωκίσαμεν ές 'Ρώμην ·

και Ιλυσιτέλησεν άμφοτέροις. ίνλλ' είσΐ γαρ ίιμϊν έτι

χειρώνακτες πολλοί θαλασσοβίιοτοι. Και τούτου πε-

φροντίκαμεν, ώς άν ευκόλως έπιμιγνύοισθε τη θαλάσση ,

καΐ τήν τών ωραίων διάθεσίν τε και άντίληψιν εχοιτε

ιύμαρή. Ού γαρ μακράν υμας άπο θαλάσσης, άλλ'

δγδοήκοντα σταδίους άναδραμεϊν κελεύομεν. Ήυ*ΐς

ταϋτα προστάσσοντες ύμϊν, έκατον της θαλάσσης

άπέχομεν. Χωρίον δέ ύμϊν δίδομεν, δ θέλετε, έπιλέ-

ξασθαι · καΐ μετελθοϋσιν, αύτονόμοις εΤναι. Τοϋτο δ'

έστιν β προύλεγομεν, αύτόνομ.ον έάσειν Καρχηδόνα,

]βοι ηίΙιίΙ 3(1 νοδ »11ίηεη1. ΥββΙηοι Γββρίείιβ Αίποίηι , αιιοί

υτΐχ'5 ΗΙα ηβάίΙεΓΓ&ηεββ, ατωβ 8θοιηηί ρεηευΐο Ιίοβηβ

8£υη(; β ιριίυυδ εΐί^εϋδ, ευ]ιΐδ ρΓ% εαΐεπβ νίοίηί εδδε νο·

ΙυβηΙίδ : υΐ 3δρεείυ Ιιοε, α,υί τοβ ηυηε ίιτίΐβΐ, ε3Γε3ΐίδ;

ηβεβίΐ τοΙ)ΐ8 πκ>1β8(3 ρπιβΙεπΙοΓυπι πιαίοι υιη πκΜίιοπα, \ί·

άεηΐίυυβ πατβ νβευυηι ηβνϊ^ηβ , Γειηίηί8εεπΙί1)υδςυε ηιιηιε-

Γ083ΐϋΐη εΐβββίυαι , εί βροΐίοπιηι , αη» 3(ϊεΓεηΙβδ 8υρεΓθί

Ιΐ08 ροτίοβ ίη(Γ8τΐ8ΐί( , εί ηβν&Ιία κΐςαε βπηβοιβοΐβπι τββίη

τερίενίβΐίβ. ^ϊΠ1 νείΌ, ςυα> ίο ηκεηί1>υ8 νββίπδ βαηΐ,

εχει-αίιιιιπ) Γεεερίαευΐ» , ε( έ(ραοΓυπι εΙερΙιαηΙοΓυηιςυε 8ϋ-

1)υ1ΐ, ί|Η8Κ|ϋε ϊιιχία βειΙίΠεαΙα βυηΐ Ιιοπεα, ευ]υ$ τεϊ ηχε

Τ08 3(1ιηοηεηΙ? &αΙ ψύά &1ίαά, ςυ»ηι ϋοΙοΓοιη, νοΙ)ί8 βΙΓβ-

Γβηΐ , εί ΪΓπ(3ΐηεη(ιιιη &ά Γερείεηιίαηι , 8Ϊ ηυαηιΐο ΓιεΓί ρο88ί( ,

εαιηάεπ] ροΐεηϋαηι ? ΗιιπίΛηυί πίε ΒίΤεεΙϋδ β8ΐ , υΐ α,αί ρπ-

βΙίηοΒ ίοΓίαηκ ΓεεοηΙίΐιΙιΐΓ, βρεΓεηΙ, 8β αά εβηι Γβ(1ί1υΓ08.

Κεπιεάίυπι 3ΐι(επι βο!νεΓ8ΐΐ8 ε3ΐ3ΐηί(3ΐε8 β$1 οβΜνιο : ςυχ

ηοη ροΐββΐ νο1)ί8 εοπΙίηςεΓε , ηί ββρεείαπι 3ηκ>τεπΙΪ8. Οα-

Ϊυ8 Γβϊ ΒΓβυιτιεηΙιιηι εδί πΐ3ηίΓεδΙίδ8ίηιυιη , ψίοά, 83?ρίϋ8

▼εηΪ3ΐη 3 ηυϋίδ ρ3εεπκ]υε 3(1ερ(ϊ , ηοη ηιβηδίδΐίδ ίη Γα·(1βΓ8.

Εγ^ο ςιιοά δϊ β(1Ιιαο ΒίΤε<'ΐ3ΐίδ ίηιροΓίύπι , εί ηο>>Ϊ8 , ςυί ίά

3ΐ>8(αΙίαιυ8 , ϊαίβηβΙ , εχδρεείβΐίδ οεοβΐοηβαι ; (ηη τβτο ορυδ

1ΐ3ΐ)ε(ί8 (βϋ οίνίΐ3ΐβ, ΙβϋΙκιβςυβ ροΗυΙηΐδ εί η>τ*1ί1>υ8, εί

εοηδίΓυεΙίδ ίη ηβίΓΟταοι ηκχΐιιηι ηκΒίιϊϋηβ. £( οηί εΐίβηι

ηυηε ρβΓεεΓειηυδ (ΙερΓεπεηδίδ ηοδΙίΙ>ιΐδ? Ουο<1 δί τεΓΟ δίη-

εβΓε νοδ ίηιρεπο ΒΜίεαδΙίβ , ηοη δοϋδ νεΛίδ , δβϋ εχ βιιίιηο ,

εοηΐεηΐί άίΐίοηε ςιιβηι ΙιβΙιεΙίδ ίη ΑΓγιοα , εί δίηε ίτβικίβ Γαβάυβ

ηοε ηοΜβοαιη ίηϋίΐίβ; 3^ί(ε, ορβτββίίαπι ί<1 εοιηρΓθΙ>3ΐεΙ

ΙηΛΓπεβπι, ςυίβ τε8(Γ3 βδΐ, ηιί§Γ3ΐε ; εί Γείίηηυίΐβ ηιατε,

ευ]ηβ ΰηρεηο ηοοίδ εεδδίβϋδ !

Ι,ΧΧΧΙΧ. ο Νεε ββΙ , ςηο<1 δίιηυ1α(3 ηιίδεΓ3(ίοηε ο'ερίο-

ΓεΙίβ (επιρίβ, ρεηβίεδ, Γογ3, δερυΐεη. ΜαηεηιιηΙ ίιηιηοΐ»

8βρυ1θΓ8, εί 1ίεεΙ)ίΙ εβ ρΛΓοηΙαιιιϋ ε3ΐι$3 ίηνίδεΓε; βΐ 83επδ

εΐίβιη ορβΓ3Γί, <ιαοΙίθδθΐιη(]ΐιβ 1ίΙ)ϋεπΙ εο βεεβάει ε. 0<ε(ετ3

νβΓΟ άίΓυβπιαδ. Νοη βηίπι Β3θπ(ίθ3ΐίδ ηβτβΐϊουβ, ηβςυβ

ρ3Γεη(3ΐίδ πκκηίουδ. Ροεοδ νεΓΟ εί 3Γ3δ , ε( 3ΐί3 830Γ3 , εί

Γογβ, ρΓοηιΙυπι επί τοΜβ, ςυοεηηςαε ηιίςτβνεΓΪΙϊδ, εοη-

όεΓβ ; ε( 6γ8τϊ (εηιροΓε ίΙΙα ςαο^αε νοοίβ ραίιϊα επιηΐ : ςυεηι-

3(1ηΐ0(1ιιπι ε( οΐίηι Γρίίεΐίδ ϋδ, ηυοε ΤνπεΓ»ηΙ, εοηιιηί@Γ3·

νίδΐίδ ίη Α(Υίθ3Π) ; βΐ 83 , ψικ Ιυηε Γεεεηδ επιιιΐ εοηιρχΓβΙβ ,

ηυηε ρηΐΓΐβ εχίδΐίιηαΐίβ. ΕΙ 1>Γενί βΓμυηιεηΙο άίδοβτβ ρο·

(ββΐίβ , Ιιβεε ηοδ ηοη ίηίηιίεο ηηίιτιο ]υηβτβ, ββά ><1 Ιαβηύβιη

εοηιηιυηεηι δεειΐΓίΐ3ΐεηι εοηεοηΙίΕηιηυε; δί ίη ιηεηιοΓίαιιι

Γενοεβνεηΐίδ , ΛΐΙωιη οΐίαηι , ηοη Ιιοδίίΐεπι υΓρεη , ββά νβ·

ΙεΓβηι ηοδΐΓ3ΐη ρ3(Γί3ηι , ηοη »1) ίηΓεηδίδ ηοΐιίβ , 88θ! 3 εοΙοηίδ

οΠΊείο8Ϊ8, οο εοηιηιυηεηι υΙϋί(3ΐειη εβββ ΐΓβηδΙαΙϋΐη ίη ηο-

βΐΓ3πι υΓΟβηι ; ςυοϋ ΓαοΙυιη υίπο,υε ρορυΐο ηεηε εε$$ίΙ. ΑΙ

εηίηι ηιυΚοδ ορίΓιεεδ νοβ ΙιβΙιεΙίδ , ςυί ε ηιβπ νίεΐυαι ρβΓ3ηΙ !

ΕΙ ηοίε Γβϊ ρτοβρβοΐϋΐη β ηοοί» ββΙ ; υΐ (βείΐβ 8ί( νοοίβ εοπι-

ηιβΓοίυιτι ευιη πιβΓί , βΐ ροββίΐίδ β-υείηϋ εχροΓΐ3τε ίηιρ«Γΐ3Γ8-

ςυβ ΙΐΆαά ηΐ3§ηο ηε^οΐίο. Νοη εηίηι Ιοη^β β ιητΐ , δβιί »ά

ύεείηιυηι Ιβρίιίεηι, ]υΙ>επιυδ νοβ τεεεάεΓε; ςιπιπο ηοδ ίρδί,

ςυί Ιιεεε τοηίδ ρΓΒεείρίηιυδ, ρ3δδίΙ)υδ XII ιηίΙΙε ςιιίη^εηΐίβ

3ΐ>δίηιυδ. Ι.οευηι 3η1εηι ιιΐ ίρδί εϋ^αΐίδ , ςυβακυηςαβ το-

ΙηεηΙίδ, εοηεεάίπιιΐδ, νββίτίδηυβ Ιβ^ίηυδ υΐ&ιηίηί ίη ηονίδ

ΑΙηηε Ιιοο ίιΐ εβί, ςυού 'μτη βηΐβ ρηειίίχίηιυθ, ϋ
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(ί πείθοιτο ήμΐν. Καρχηδόνα γΐρ υμ3ς, ού το έδα

φος, ήγούμεθα. »

Χ(ϋ. Τοσαϋτα ειπών δ Κηνσωρΐνος , ήσύχασε. Και

των Καρχηδονίου ΰπ' εκπλήξεως ούδεν άποκριναμένων,

έπέϊπεν β *Α μεν έδει πείθοντα καί παρηγοροϋντα ει

πείν, είρηται · το δέ πρόσταγμα της βουλής δει γενέ

σθαι, και αύτίκα γενέσθαι. "Απιτε ουν έστέ γαρ έτι

πρέσβεις.» Ό μέν εΐπεν ούτως. Οί δ' έξωθούμενοι

προς τών ύπηρετών, καί τι) μέλλον ΰπδ Καρχηδονίων

εσεσθαι προορώντες, ήτησαν αύθις είπεϊν. Και εισα

χθέντες, εφασαν · « Τι) μέν άπαραίτητοντοϋ κελεύσματος

δρωμεν ού γάρ ούδέ πρεσβευσαι δίδοτε ες 'Ρωμην.

"Ημείς δ' έπανελεύσεσθαι μεν προς ΰμας ούκ έλπίζομεν,

άλλ' δπδ Καρχηδονίων έτι λε'γοντες άπολεΤσθαι. Δεό-

μεθα δ' &μων, ούχ Οπερ έαυτων (Ισμεν γαρ πάντα

παθεΤν έτοιμοι), άλλ' υπέρ αύτής έτι Καρχηδόνος, εί

δυναιτο, καταπλαγεϊσα , τας συμφοράς ύποστήναι.

Περιστησατε αύτη τας ναϋς, έως δδεύοντες άπιμεν

ίνα και θεωροϋντες κα\ άκούοντες ίον προσετάξατε,

ένέγκιυσιν, άν άρα δύνωνται. Ές τοϋτο δ' ήμΐν ανάγ

κης άφΐκται καΐ τύχης , ώς αύτο\ παρακαλεϊν υμας , τας

ναΰς Ιπάγειν ίπ\ την πατρίδα. » 05 μέν δή τοσαϋτα

έΐπόντες, άπηεσαν ■ και δ Κηνσοιρϊνος πεντηρεσιν είκοσι

παραπλεύσας, άνεκώχευε παρα την πάλιν. Των δέ

πρέσβεων οί μέν έκ της δδοϋ διεδίδρασκον, οί δέ πλέονες

έπορεύοντο σιγή.

ΧΟΙ. Καρχηδόνιοι δ' οί μέν άπδ των τειχών Ις τους

πρέσβεις, Απότε ήξουσιν, άφεώρων, κα\ βραδύνουσιν

αύτοΐς ήχθοντο, κα) τας κόμας έτίλλοντο· οί δ' ΰπηντων

έτι προσιοϋσιν, ούκ άναμένοντες , άλλ' έπειγόμενοι μα-

θιϊν. Σκυθρωπούς δέ δρώντες, ίτυπτον τα μέτωπα,

κα\ διηρώτυιν, οί μέν δμοϋ πάντας, οί δ' έκαστον, ώς

εΐχεν έκαστος τις φιλίας ή γνώσεως ές αύτδν, έπιστρέφιον

τι καί πυνθανόμενος. Ώς δέ ουδείς άπεκρίνετο, άνω-

μ«>)ζον ώς έπ' δλέθρω σαφεΐ. , Και οί έπί τοϋ τείχους,

άκούοντες, συνανωμωζον αύτοΐς, ούκ εϊδάτες μέν ούδέν,

ώς δ' έπ\ σαφεϊ κα\ μεγάλω κακω. Περ\ δέ τας πύ-

λας δλίγου μέν αύτούς καΐ συνεπάτουν, έπιπίπτοντες

άθρόοι · δλίγου δέ καΐ διέσπασαν, εί μή τοσόνδε εΊρασαν,

δτι χρή τι) γερουσία πρότερον έντυχεΐν. Τότε γαρ οί

μεν διίσταντο αύτοϊς, οί δέ κα\ ώδοποίουν, έπιθυμία

τοΰ θϊσσον μαθεϊν. Ώς δέ Ις τδ βουλευτή ριον έσήλ-

θον, ή μέν γερουσία τους άλλους μετεστη'σατο, καΐ

μόνοι συνηδρευον έφ' έαυτών τδ δέ πλήθος εςω περιει-

στη'κεσαν. Οί δέ πρέσβεις άπηγγελον πρώτα μέν τδ

κέλευσμα τών υπάτων. ΚαΙ εύθύς ην βοή της γερου

σίας, και δ δήμος εξω συνεβόα. Ώς δέ έπήγον οί

πρέσβεις, δ*σα άντέλεξαν δικαιολογούμενοι, και δεόμε-

νοι, καί ές 'Ρώμην πρεσβευσαι παραιτούμενοι, α3θις

ή"ν της βουλής σιγή βαθεΐα , τδ τέλος μαθεϊν περιμε-

νουβης ■ καί δ δήμος αύτή συνεσιώπα. Ώς δ' εμαθον,

&η μηδέ πρεσβεύειν Ιπέτρεψαν, ήλάλαξαν έςαίσιον

δδυρόμενοι. Κα\ δ δήμος έσέδραμεν Ις αύτούς.

ΧΟΙΙ. Κα\ άπδ τοΰδε ^ν οΤστρος άλογος τε καί

οετίΠ) ΓοΓβ Ον(1»φΜαΐ| ηοΐιίβ ρατβϊΐ. ΥΌε εηίιη, ηοη

νβδίτηηι βυΐυηι 3ΐαοε ηΙΙΟαα, ρυ(3ΐηιΐδ εδδε 0»Γΐ1ΐ3£ίηεηι. »

ΧΟ. ΗΪ8 (ΙίεΙίδ, ΟεηδΟΓΪηυδ (αεαίΐ. Οιιυπκριι· Οι-αιη-

ςίηίεηδεβ αΙΙοηίΙί, ραπίβι· δίίει-εηΐ, 1ια;ε νει-ηβ &(1]βεϊΙ :

« Ουχ 3(1 ρβΓ8ϋ3(1βη(1ιιπι οοηβοΙιικΙιίΓηψιβ Γ;κτι ι· ροββϊιιΐ,

άϊχϊ. ΟαΊιτυπι βκηβΐυβ ίπιρβηο , βΐ ςυίιΙβΓη βίηβ πιογβ , ρβ·

Γθηίΐυπι ΒβΙ. Α&ϊΙβ Ι^ΙϋΓ : ββϋί επίπι βΐϊ,ιπιηαηο ]ε§α1ί. >.

Ηϊβ Βίκΐίϋβ, 8ΐι1)Γηονβ1)αηΙϋΓ 3 Ιϊείοηυυβ Ιε§αΙί ΟβΓίΙιβςίηίεη-

βϊυηι. δεά ρΓίβνΜβηΙεβ ϋϋεπι, ςιιΜ ΓαεΙιιπ 888οηΙ ανββ

8θί , ίΐεηιηι (ϋεβικίί ρείίεταηΐ νεηίβιη ; βΐ πιηιιι ΙηΙτοάυοΙί ,

βίο ΙοοιΙί 8υηΙ : « Υίϋοηκιβ ρ3Γεη<1ί ηεεεββίΐαΐεπι , ςιιβικίο

οβ Ιε§3(ο8 ςαΐάβαι αιϊΙΙβτβ Ηοηηαι βίιιίΐίβ. Ο,τΙί.τυηι &ά

Τ03 Γεάβαηάϊ βρβδ ηαΙΙα εβί ; 86(1 ηβαι1)ίηιυΓ 3 ατϋ>υβ , ρπαβ-

ςυϋΐη ιεπηοηεηι 3&8ο1νβιϊπ)ΐΐ8. ΟΓϊΠΐιιβ ίβίΙυΓ, ηοη ργο-

ρΙβΓ ηο8, οπιηΪ3 ΓεΓΓβ ρ3Γ3ΐοβ; βεά ρΓορΙβΓ ίρ^αηι 03τ11ΐ3-

ςίηβηι , βί ΓοΓίε ιηβΐη ροββίΐ »ά ΓβΓεηόΆπι ηΙ*ιηίΐ8(βιη »άιρ :

3(1ηιοτε3(ί8 ηκΓΐιϋιυβ εΐίββεηι , ίηΙβΓίβ άυηι ηοβ ΙεπεβΙΗ ίΐί-

ηεΓε (Ιοπιυιη ΓΟίϋπιιυ; υΐ βίπιυΐ νϊάεηβ, βίηιιιΐ »υ<1ίβη8 ρο-

ρυΐυβ ηοβΙεΓ, ςυα· ]υοεΙί8, ΓεΓβΙ, εί ροβδίΐ. Εο εηίηι ε»ΐ3-

ιηίΐβϋβ όθάυείβ τβδ ηοβίη εβί, υΐ ϊρδί νεβίΓβηι οίΛβδβηι

ίηνοεβΓε οοη(Γ3 ρ3ΐτΪ3πι ηοδίΓβηι δίηιυδ οοβεϋ. » ΗΪ8 άκία,

Ιε^ϊΙί β1)ίεΓυη(. ΕΙ Οεηδοπηυδ, ευηι XX ςυίηςυεΓεηιΙουβ

ρΓοΓβοΙυβ , οίΓοβ υΓΐ>ειη δυΜυεΙίδ νείϊδ 8η1>δΙί(ίΙ. Ι.ε^3(ο-

Γαηι βυΐεηι ρβΓδ (1ίΓΓυ§ίεθ3ΐ εχ ϊΙϊηβΓβ ; ρΙϋΓβδ (αηιεη ρει-ςε-

Ιηη< (3είΐί.

ΧΟΙ. ΙηΙεΓΪηι ΟβΓίηβςίηίεηδεδ , ραΓίίηι ε ηκΕπΐοηβ ργο-

8ρεε(3ΐ>3η(, εεςιιβηιΐο ΓβάΪΓβηΙ ΙβςαΙί , βΙ ΙηρβΙίεηΙι'3 ωοΓβ-

πιπί εβρϊΐΐοδ δϊηί νείΐεϋβηΐ : βΐϋ , τράίΐιιιη ηοη εχβρεετχηΐεβ ,

ρΓοευΓΓ6θ8ηΙουνΪ3ΠΊ,εο^ηο8ε6η(1ί (Ιεδκΐβι-ίο. ΕΙ ηυιιιη πκε·

8(οδ ίηεε(1θΓ6 ΥΪάεΓεηΙ, ρυΐ83ΐ»η( ιη&ηίοιίδ Π-οηΙεδ, εί ρετ-

εοηΙα1»η!ιΐΓ, ςαίίίβηι βχ αηίτεΓχίβ, ςυΜπηι υΐ φΐίδηυε ίη

βηιίειιηι ηοΐυηινε ίηεϊ(1εΓ3(, ρΓεΙιεηδ3η(1ο εί 8είδείΐ3η(1ο.

Νεηιϊηε τεΓΟ ΓεβροηήβηΙε , ίη 1αηιοη1;ιΙίυηθ3 , υΐ εεΓίο ϊη

εχϊΐίο, βε?ε εΠυηάεηαηΙ. Ιά ςυί εχβηάίβηβηΐ ίη ηιοεηίηηδ,

ηη3 ΐ3ηιεηΐ3ΐ)3η(υΓ, εεΓίί ςυίάεηι ηίηι'1 εο^ηίΐυπι 1ΐ3υεηΐ88,

88(1 (3η<)υ3πι ίη ιη3ηίΓβ8(3 Βίςυε α\Ά^α& εβίαπιίΐαΐε. ΟίΓεβ

ροΐ'ΐΛΓη νβΓΟ ρηηιιιηι ρββηβ εοηευΙΐΛπιήΙ Ιβ^βίοδ, εοηΓβΓίί

ϊπ-ϋβηΐββ; άείηιΐε ηοη ηιυΙΙυιη &1>ΓαίΙ , (|υίη βί (ΙίδεεΓρεΓεηΙ

608, ηίδί Ιιοε 83ΐ1επι άϊχίδδεηΙ, βοηαΐυί ρπηδ ίη(1ίε3η(ΐ3,

αυβε ΓβΓΓεηΙ. Τηπι νβΓΟ 3ΐϋ (1βοε(1ε1)3η( βίδ (1ε τΪ3, &1ϋ

(υΓυβηι εΐίβηι (ΙίπιοτβηβηΙ , ςιιο ηιαίυπυδ Γβηι εο^ηοδεβΓβηΙ.

υϋί τβΡΟ ίηίΓΟ^Γβδδί $υη( ίη ευΓίαηι , 5εηίθΓ8β , 3ΐϋδ βεηιο-

Ιίδ, βοΐί εοηδ6(1εΓυηΙ : ρΙεΙ)δ ευΓίβπι Γοπδ είη;υηΐδ(8ΐί(. ΕΙ

1ββ»1ί βηΐε οηιηίΛ Γβηιιηεί&ΓυηΙ }υδδβ εοηβυΐυηι. Μοχηυβ

εοηεΐ3Πΐ3(ϊοηε ογ(3 ίη εηΓΐ3 , ρίβηβ ηυοςυε Γοηβ εΙβηιΟΓβηι

■«(ΜίάίΙ. ϋβίηάε ΙεββΙίδ ηβΓΓΒΓβ ρεΓ@εηϋΙ)υ9, (|ΐιί<1 |>γο δΐιβ

ηοη ρΓΟίηϋδβεοΙ ίη ηιβ(1ίυιη , ηυίοαβςοβ ρκείουβ εοηβϋ

βίηΐ οηΙίηεΓβ , υ( Κοπιαιιι 1ε^3(ίοηεηι ηιίΙΙβιβ ΙίεβΓβΙ ; ΓυΓβυβ

ίϊιίΐ 3ΐ(υιη ίη δεη3(η βίίβηΐίυπι εχδρεείαηΐίιιηι βχίΐυηι; 61

ρίβηβ δίπιυΐ ΓοΓίδ εοηΐίεηίΐ. υ( τεη> 3θύίνβΓ6 , ηε 1ε£3(ίο-

ηβη ςυίίίοπι δίΙ)ί ρβΓπιίΙΗ , ίη^εηίβηι υΐυίβΐυπι εαΊάβΓαηΙ :

&ά ςυβπ) ρ]ε()5 ΙιτυρίΙ ίη εαπαιη.

ΧΟΗ. ^3Π1()υ^ ιιίηίΙ αΐίϋά βΓ3(, ςυαηι Λιγογ ει :
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μανιώδης, οίον έν τόϊς βακχεΓοις πάθεσι φασί τας μαι

νάδας αλλόκοτα καινουργεΐν. Οί μέν, των βουλευτών

τοΰς περί των δμήρων εσηγησαμένους , ως Ιξάρχους της

ένέδρας , ήκίζοντό τε και διέσπων οί δέ, τοΰς συμβουλεύ-

σαντας περί τών δ'πλων ■ οί δέ τοΰς πρέσβεις κατέλευον,

ώς κακών αγγέλους· οί δέ και περιέσυρον άνά την πόλιν.

"Ετεροι δέ τοΰς Ίταλοΰς, οΐ έτι παρ' αύτοϊς, ώς εν αι-

φνιδίω χαί άκηρύχτω κακώ , ησαν, έλυμαίνοντο ποικί

λους- Ιπιλέγοντες, δμήρων πέρι καΐ δ'πλων και απάτης

άμύνεσθαι. Οιμωγής τε αμα και δργής καΐ δέους καί

απειλής ή πόλις ένεπέπληστο , καί έν ταΐς δδοϊς άνεκά-

λ.ουν τα φίλτατα, καΐ ες τά'ίερα ώς ές άσυλα κατέφευ-

γον ■ και τοΰς θεοΰς ώνείδιζον, ώς ουδέ σφίσιν αύτοίς

έπικουρήσαι δυναμένους. Ετεροι δέ Ις τάς δπλοθήκας

Ιόντες, έκλαιον, δρώντες κενάς· οί δ' Ις τα νεώρια κατα-

βέοντες, ώδύροντο τας ναΰς, ώς άπίστοις άνδράσιν έκ-

δεδομένας. Κα\ τα όνόματά τίνες τών έλεφάντων

άνεκάλουν, ώς έτι παρόντων, τοΰς τε προγόνους καΐ

σφας αΰτοΰς έλοιδόρουν, ώς δέον, μήτε έλέφαντας, μήτε

ναΰς, μήτε φόρους, μήτε τα δπλα παραδόντας, άποθα-

νεΐν σΰν τη πατρι'δι ώπλισμένη. Μάλιστα δ' αύτοΰς ές

δργήν άνέκαιον αί μητέρες αί τών δμήρων, οίά τίνες έκ

τραγωδίας Ερινύες, έντυγ-χάνουσαι μετ' δλολυγης

έκάστω , καί την έκδοσιν τών παίδων προφέρουσαι , και

την έαυτών άπό^δησιν · έπεγέλων τε αΰτοΤς , ώς θεών

αμυνομένων αύτοΰς αντί τών παίδων. Όλίγον δ' ίσον

Ισωφρόνει, τας πύλας απέκλειε, καί το τείχος λίθων

αντί καταπελτών έπλήρουν.

ΧΟΙΙΙ. Ή δέ βουλή πολεμεϊν μεν έψηφίσατο αυτής

ήμέρας, καί τοΰς δούλους έκήρυξεν ελευθέρους είναι.

Στρατηγοΰς δέ είλοντο , τών μέν εςο) πράξεων Άσίρού-

βαν, ω θάνατος έπικήρυκτοςην, έχοντα δισμυρίων ήδη

σύνοδον ανδρών. Καί τις έξέτρεχεν, αύτοϋ δεησόμε-

νος, μή μνησικακήσαι τη πατρίδι έν έσχάτο) κινδύνου ,

μηδέ, ων υπ' ανάγκης ήδικήΟη 'Ρωμαίων δέει, νυν

άναφέρειν. Έντος δέ τειχών ήρέΟη στρατηγός έτερος

Ασδρούβας, θυγατριδοΰς Μασσανάσσου. Επεμψαν

δέ καί ες τοΰς υπάτους, αιτούντες αύθις ήμερων τριά

κοντα άνο/ας, ίνα πρεσβεύσειαν ές 'Ριόμην. Αποτυ

χόντες δέ και τότε , έπί θαυμαστής έγίγνοντο μεταβολής

τε καί τόλμης , δτιοΰν παθεϊν μάλλ ον ή τήν πόλιν έκλι-

πεΐν. Ταχΰ δέ και θάρσους έκ της μεταβολής έπίμ-

πλαντο· καί δημιουργεϊα μέν, τα δημόσια τεμένη,

καί ίερα πάντα , καί εί τι άλλο εύρύχωρον ήν, έγένετο.

Είργάζοντο τε δμοΰ άνδρες τε καί γυναίκες, ήμέρας τε

καί νυκτός, [μή] άναπαυόμενοι καί σϊτον αίρούμενοιπαρά

μέρος επί δ'ρω τακτώ, Ουρεοΰς έκατον ήμέρας έκάστης,

καί ξίφη τριακόσια, καί καταπελτικα βέλη χίλια, σαύ-

νια δέ καί λόγχας πεντακόσιας, καί καταπέλτας δ*σους

δυνηθεϊεν. Ές δέ τας έπιτάσεις αυτών άπέκειραν τάς

γυναίκας, τριχών Ιτέρων απορία.

ΧΟΙίν. Καί οί μέν έν τούτω σπουδής καί παρασκευής

η'σαν οί δ' ύπατοι, τάχα μέν τι καί δκνω, μή εύθΰς

έπιχειρεϊν ές έργον άλλόκοτον, άμα δέ καί τήν πόλιν

ροριιΐϊ, ηυβίίβ ηηΐβΠΐηΐ 1>.ΐΓΓΐ>3ηΙίαπι , εί ηοη υηο πιοιίο

ΙΊι ι γη ι ίιιιΐ). ΝοηηιιΙΙί εηίηι, εοδ εχ δεηβίοπίιιΐδ , ςυί βεη-

Ιβηΐίχ άβ <Ιίΐιι.1ί* ουδίιΐίυυδ Γικταιιΐ βηείοιββ, (ηικμηηι ηΙ>

Ηΐϊδ ΟΓΐυπι ΓιιίδδεΙ εΪΓευηινεηΙίοηίδ ίηίΐίυπι , ρυΐκαϋαηΐ Ι.-ιοβ-

πιΐκιηΐφιο : αΐϊϊ Ιιοδ, ςιιί ηπικι ΙγβιΙι μι,ίμτ.ίιιΙ , ΙτβεΙαίΜηΙ

βίηιίΙίΙεΓ : αΐίί ΙεςαΙοβ Ιβρκίίυυδ ρείευβηΐ, υΐ ητιιηι ΐΓΪ5ΐίυπι

ηιιηείοβ : ηΐϋ ρεΓ ιίΓυεηι βΐϊαηι εοδ Γ3ρ(αΙ)»α( : αΐϋ 1 1 1 1 ~ μ η ι

ΙΙϊΙοβ, ςυί εΐίβπι Ιυιη ίη υιΊ>ε, υΐ ϊη τερβηΐίαο ίηιρΓονίδιχριε

ηαΙ'», Ιι«δεΓ3ηΙ, ιιπιΐι Ι.ιΐκπιΐ ιιιο·1ί< Τ3ΠΪ8; άίεΐίίβηάο, δβ

υΐΐϊοηειη οΙ>8Ϊι1υιη ε( ;ιπηοπιιι> ΐίΙεηιΙΟΓυι» Γηιηάίδςυε 30

είβ εχρεΙεΓε. ΕΓβΙςυε (οία ιη-Ιι* ρΐεη» ίΐεΐυ, ίπι, πιείυ,

ηιίιιίΛ(|υε ; εί ρεΓ νΪ38 εΙβηιΟΓε είεϋβηΐ δυοδ (ριϊδίμιε εβτίδ-

8Ϊπ>08;εΙ ίη Γαιι» ΙΒηηιιβπι α>> Ι.ι εοηΓυ§ίεΙ>3ηΙ ; ίη ο"εοδ εΐίβιη

]αεΐ4ηΙε8 εοηνίεί», υΐ ςυί ηε βε ςιιίιίειη ίρβί ΙηεΓί ταίετβηΐ.

Αΐϋ ρείεηΐεβ »ΓΠΐ3ΐηεηΐ3Γί3 , ΠεοβηΙ , ςυυπι τίάεΓεηΙ νβευβ :

3ΐίί άεευιτεηΐεβ ίη ικιν.ιΐκι, ΐ3ηιεηΐ3ΐ)3ηΙυΓ η3νεβ ρει-Γκϋίβ

Ιγ3(Ιϊ(38. ριιΐ·1.ιηι εΙερηΒηΙο», ςυ38Ϊ ΐάηυε ρΓβε8εη(ε8, το-

ο;ιΙ);ιηΙ ηοηιίηε; εί 8ε πΐ3]0Γε8<ιυε 8υο8 νϋαρβηΐηηΐ , ςυί

ιιεε εΙερη3ηΐ08 , ηεε ηβνεβ , ηεε ΐΓίηυΙα , ηεε βτωβ (1&Γ8 , &ε<1

3τιη3ΐί πίογϊ ρΓΟ ρβίΓΐΐ <1<Ί>ιιί*Μ.·ηΙ. ΝίΙιϋ βυΐεηι 3?ηυε 30-

εεηάεί>3( ϊπιηι ρορυΐί , αε πιβίΓεβ οοβίάηηι : ςυ* 1ΐ3ϋά βεειιβ

Βίςιιε (Ίιιί.ι' ΙτΆ%\αΐ! εηηι ιϋυΐβΐιι β^τειΙίευβηΙυΓ 8Ϊη§υ1ο5 ,

εχρΓ0ΐ)Γ303ηΙφ18 Γΐ1ίθ8, ΓΓϋδΐΓ3 8888 ΙΊ'('].Λ!1ι;ιη1 ίΐηιί , 3ΐ>1ε-

^3(08; ίιτΜεηβηΙηυε , (αηηιιαηι (ΙεοΓυηι νϊη(1ίεΐ3ηι οί) ί<)

ΓβεΙαηι εχρετίεηΐίοιιβ. Ρβηεί , ι·,ι·ι.·ι ΐ< ιηαϊΐ* *»!ιι ϋ , ροι1ί8

ε1αυ8Ϊ8 , ίη ιη«·ηΐίΐ Ι3ρκ1ε$ Ιοεο εαΙβραΚβτηηι εοη^8Γε1>3ΐι(.

ΧΠΙ 1 . 8βη3ΐιΐ8 βυΐεηι Ο'αιΟιακίηίιηΐΜ» 83(1εη] άίε ΙηΊΙιιιιι

άβεΓετίΙ, ει βεΓνοβ ρεΓ ρΓίρεοιιεηι ρΓοηυηείβνίΙ ΙίοεΓΟί.

|)ιιι·ι·8 βυΐεηι εΙε^εΓβ , τεΓηπι ΓοΓίδ ^βΓεηιΙβΓυπι ΛμΙιίιΙμΙιί» ,

ηυβηι ά3ΐηη3Γ3ηΙ οαρίΐίβ , ίιβοεηίειη ]3πι ϊπηαΙοπΜΐι XX

ηιί11ί3. Μοχηυε 3() ευηι (]ΐιϊι)3ΐη ρΓοευιτίΙ, Γ0§<ι1υΓυ8, υΐ

απ'ΐ'ρΐΛ· ί^ιΐΓί» νεΙΙεΙ οΜίνίδεί ίη εχΐΓβπιο ρβίΓΪβΒ ρεπευΐο ;

ηυο;, ηιεία Κοηΐ3ΐιοΓϋΐη εοδείβ, ίη ίιιιηιεΓεηΙειη ρεεεβδδεί.

Ιη(Γ3 ιηο?ηί3 νεΓΟ ρΓ<ε(0Γεπι ΙεςεΓυηΙ ΑδϋΓυΙιβΙεηι 3ΐίυηι ,

Μ3δίιιίδδίε ηεροΐεπι εχ ιίΙκι. ΚυΓδυιηςυε 3 εοηδυίίηιΐδ ρεΓ

ηαηείοβ ρείίβηιηΐ XXX ιΐίιτυιιι ίηάαεΪ3δ, ιιΐ 1ε§3ΐοδ Κοηΐ3ηι

ηιίΚεΓεηΙ. ΟιιιχΙ ιιΐιϊ ίΙεΓυηι ίίΐίδ ηε§3ΐυηι εδί , Άά πητάτο

ΓοητεΓδί μιιιΙ 3υύ3εί3Πΐ, ηυίιίνίδ ρ388υη ροΐίυδ, ιριαιιι ΒΓ·

υειη (ΙεδβΓίαη. Μη(3ΐίδ εηΐηι οηΓίΓΐηϊΙίκςυε εεΙεηΙεΓ οπιηίαηι

ΑΠΙΓηίδ, 3Γ838 838Γ38, 81 ΙεΐΙίρΙ» , βΐ 3ΐί3 ΐρκυνί^ 8ρ3(ίθ83

1οε3 ίη οΠΊείη38 νεΓίεηιηΙ; υοί ιΐίβ ηοείεςηε τίτί ρβτίΙεΓ βε

Γεηιίηβ; ;. ι Γ3υπε3υ3ηΙυΓ, ηοη ίηΐεπηίδδο ΐ3υθΓε , είϋυηι

ροΓ ρ3[Γ88 (ΙιΊίιιίΙ.Ί ηιεη8ΐΐΓ3 3εείρίεηΐ88. £ίΤίείε1)3η1(|πε

8Ϊη(;ιι1ί5 (ϋεί)ΐΐ8 εΙ)·ρεο8 εεηΐιιηι , ΐΓεεειιΙοβ (;ΐ3(1ίο8 ; Ιεΐα ςιιιε

εχ 03ΐ3ρυ11ί8 ΓηίΚηηΙιΐΓ, ηιϋΐε ; Ιγ3§ιι1»8 εί Ι3ηεβ38 ςυίη^εη-

Ιβδ; ε3ΐ3ρυ1ΐ38, (]υοΙ(]ΐιοΙ ροΙεΓ&ηΙ : (]ΐΐ38 υΐ ΙειχΙεΓε ρο5·

βεηΐ, Γ3.δ8ηιηΙ Γεηιίη38 , ιρπιιη 3ΐίοΓυιη ρίΐοηιηι εβδεί ίηορίβ.

ΧΟΐν. ϋηπι Ροίηί 43ΐ)Ιο βίαιίίο ΙχΊΙιπη 3ρρ3Γ3ΐιΙ, ίηΐεπηι

εοηβυΐεδ, νεί ςυί3 ηοη1ί»ευ3ΐ 8(3(ίηι τεηι (απι ίηδοΐεηΐεηι

Λ^β,τΐάί , νεί ηυία 1ΐ3ΐι<1 (ΙίΠίείΙε γίϋβΙ)3ΐϋΓ, εχΛί πιαΙαηι υΓ·
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άνοπλον ουσαν λήψεσθαι κατακράτος, ότε θέλοιεν, ήγού-

μενοι, διέμελλον έτι· κα\ ένδώσειν αύτους ένόμιζον εκ

της άπορίας·οΤον έν τοις δυσχερέσι γίγνεσθαι φιλεΐ,

εύθυς μέν άντιλέγειν, προϊόντος δέ χρόνου καΐ λογισμού ,

<ρόβον όίπτεσθαι των άπειΟούντων. βΑ και των Καρ-

χηδονίιον τις αυτών, είκάσας σφών ήδη το δέος άπτεσθαι,

έτόλμησεν ώς έπΐ δη τι άλλο παρελθών ες το μέσον,

ειπείν · ότι νρή τών κακών έπιλέγεσθαι τα μετριώτερα,

οντάς άνόπλους· οίΐτω σαφώς ειπών τα της γνώμης.

Μασσανάσσης δέ ήχθετο 'Ρωμαίοις, και έκφερε βαρέως,

δτι , την Καρχηδονίων δύναμιν αυτός ές γόνυ βαλών,

άλλους έώρα τώ έπιγράμματι αυτής έπιτρέχοντάς τε ,

κα\ ού χοινώσαντας αύτώ, πριν έπελθεϊν, ώς έν τοις

πάλαι πολέμοις έποίουν. "Ομως δ' , αύτοϋ τών υπά

των άποπειρωμένων, και καλούντων έπι συμμαχίαν,

έφη, τήν συμμαχίαν πέμψιιν, όταν αισθηται δεομένων.

Και μετ' ού πολίι πέμψας, ήρετο ε? τίνος ήδη δέονται.

Οί δέ, οϋ φέροντες αΰτοΰ τό σοβαρόν, ήδη δέ τι καΐ

άπιστοϋντες ώς δυσμεναίνοντι , άπεκρίναντο , προσπεμ-

ψειν οτε δεηβεϊεν. Περ\ δέ αγοράς τω στρατώ και

πάνυ έφρόντιζον, εκ μόνης έχοντες Άδρυμητοϋ και Λέ-

πτεως , καΐ Σαξοϋ , και Ίτύκης , και Άχολλης. Τα γαρ

δη λοιπά Λιβύης ην έτι πάντα υπό "Ασδρούβα, ίθεν

εκείνος αγοραν ες Καρχηδόνα έπεμπεν. Όλιγων δ' ές

ταΰτα οιατριφΟεισών ήμερων, οί μέν ύπατοι προσήεσαν

άαφω τη πόλει τών Καρχηδονίων, ές μάχην έσκευα-

σαένοι, καΐ έπεχείρουν.

ΧΟΥ. ""Ην δέ ή πόλις έν μυχώ κόλπου μεγίστου,

χερ^ονησω τι μάλιστα προσεοικυΐα. Αύχήν γάρ αύτην

από της ήπείρου διεϊργεν, εύρος ών πέντε καΐ είκοσι

σταδίων από δέ τοϋ αύχένος, ταινία στενή και επιμή

κης, ήμισταδίου μάλιστα τό π)βιτος, έπι δυσμάς έχώ-

ρει, μέση λίμνης τε καΐ της θαλάσσης ** άπλώ τείχει

περίκρημνα όντα· τα δέ πρός μεσημβρίαν ές ήπειρον,

ένθα και ή Βύρσα ην έπΙ τοϋ αύχένος, τριπλώ τείχει.

Τούτων δ' έκαστον ην 8ψος μέν πηχών τριάκοντα,

χωρ\ς έπάλξειόν τε καΐ πύργων, οΐ έκ διπλέθρου διαστή

ματος αύτοΐς τετρώροφοι περιέκειντο, βάθος δέ ποδών

τριάκοντα. Διώροφον δ' ?|ν Ικάστου τείχους τό υψος·

καΐ έν αύτώ, κοίλω τε όντι καΐ στεγανοί, κάτω μέν

έστάθμευον έλέφαντες τριακόσιοι, κα\ θησαυροί παρέ-

κειντο αύτοΐς τών τροφών. Ίπποστάσια δ' υπέρ αύτοΰς

ην τετρακισχιλίοις ϊπποις, και ταμιεϊα χιλοΰ τε κα\

κριθής· άνδράσι τε καταγιογαΐ, πεζοϊς μέν ές δισμυ-

ρίους, ίππεϋσι δέ ές τετρακισχιλίους. Τοσήδε παρα

σκευή πολέμου διετέτακτο σταθμεύειν έν τοις τείχεσι

μόνοις. Γωνία δ', ή παρα τήν γλώσσαν έκ τοΰδε τοΰ

τείχους έπί τοΰς λιμένας περιέκαμπτεν, ασθενής ήν μόνη

κα\ ταπεινή , και ήμέλητο έξ αρχής.

ΧΟνί. Οί δέ λιμένες ές αλλήλους διεπλέοντο, και

ίσπλους έκ πελάγους ές αύτοΰς ή'ν εις εύρος ποδών

έβίομήκοντα, 8ν άλύσεσιν άπέκλειον σιδηραϊς. Ό μέν δή

πρώτος έμπόροις άνεΐτο, καΐ πείσματα ήν έν αύτψ

πυκνά και ποικίλα · τοϋ δ' έντός έν μέσω νήσος ην,

Ι)βιη, ςυΐηάοουηςυε ρΙιεβΓβΙ, νί εαρεΓβ, Οιιηοΐ3ΐ>3ηΙυΓ Λά·

Ιιιιο : βχίδΙίηΐ3ΐ)3ηΙ<ρΊ6 , ΓβηιίδβυίΌδ Ι'οεηοβ ίηιρείαηι ρΓ5Β

ίηορία; τι I ίη αηςυβίϋβ δοΐεΐ ίϊβΓΪ , ιιΐ ηυί ρΐ'ίιηηιη εοηΙτ&-

άίευηι, ριοεεάεηΐβ ΙβηιροΓε, εοηδί<1εΓ3ΐ3 Γβ ηιείήιβ, Ιί-

ηιεηηΐ ροίβηΐίοι-εβ οίίεηιΙεΓε. (}ιι<Ίηαι1ιηοι1ιιπι εΐ ίρδΟΓυηι

08Γΐ1ΐ3§ίηίεη8ίυηι ηοηηεπιο, εοπ]ίείεη3, είνεβ }3ΐη ηιεία

ΙεηΙαιϊ,εΙ ίη εοηείοηεηι ρΐΌ^ι-εβδηδ , ςυαβί αΐϊικί βεΙυΓυβ,

311811$ β$1 άίεεΓβ , β πΐΐΗ» εΗ^βηιΙα ιυ ίηίι ηα , ςιιιιηι :ιπη ί?

ρηΓΜΜίίιη ε88βοΙ ιΐεηιιιΐίΐΐί ; ηϋ (1ί88ίιιιυ1αη8 8εη1εη1ίαηι.

Μα8ίαΐ853 αιιΐι'ΐιι ϊιιιΙ^παΙι.ιΙιΐΓ Κοπιαοίβ, πιοίεβίε ΓεΓεηβ,

•ρι-κΙ , (|ΐηιιη ϊρβε ρε88υπιύ6<1ί88ε( Ροίιογιιπι ρο(εη(Ϊ3ΐη,

αΐίοί τϊΟβΓβΙ 8β8β ίηβεΓεηΙββ ϋδϋΓρβΓε νίείοιΐ»; Ιίΐυΐυαι, ηοη

εοηιηιιιηίεβίο βεευηι, ηυεπιβΛπιοιΙϋΐιι 8υρειίοπ'υιΐ8 οεΐΐϊ»

ΓβεεΓε εοη8ΐιενεΓ3ΐιΙ , ΟΟΗίϋο , ρηυβςιιβπι εοβ ε88εηι 3β-

9τε8δί. νεπιπι Ιβηιεη εοηβυΐίΐιυβ , αηίιηιιηι ε]ιΐ8 ρεΓίεηΙαηΙί-

Ιιιΐί ιΊ 3υκΜΪ3 ρο8εεηϋ1)ϋ8 , 3ΪΙ, 8ε ιηί-Μίπιιη 3ΐιχί1Ϊ3, υΜ

ορυβ 608 Ιι&Ι)6Γβ 86η8εήΙ : ηεε πιυΚυ ρο8ΐ ιηί-Η , ηιιί (■]ΐ^ ηο-

Γηίηε ρείΈοηΙβΓεΙιΐΓ, εαριΜ ηαηε οραβ Ικιΐκ-αηΐ ? ς>ιιί ηοη

ΓεΓεηΙεβ Γ6§'ΐ8 δυρβΓΟϊβπι , εΐ , αϊ ιγβΙο , ]3ΐτι (Ιίΐΐιίεηΐε» ςυο-

ςυβ, ΓεβροηιΙεΓυηΙ : « 86 ροδΙιιΙβΙαΓΟδ , 8ί οριιβ Ι)3θυεηη(. »

Ι)ο εοηιπιε3(ίΙ)υ$ ηιιΐοηι νηΐιΐε δοΙΗείΙϊ ιταηΐ , ψιί βιιΐινεΐιε-

ΙμπΙιιι· Ι3η1απι εχ ΑάΓαπιβΙο , 53χο [ροΐίνχ Τηϊρβο] , Ι,ερΙΐ ,

ΑεΙιοΙΙβ,εΐυΐίϋβ. ΝαηιΛΓπεοε πΊί(]ΐι;ι ι«·ικ-1>αΙ ;κ11ιικ- ΛμΙι ιι-

1)31 οπιπία : εΐ ίη(1β εοπιπιεβίυδ ιηίΙ(εΙ)3ΐ ϋ3ΓΐΙΐ3§ίηεηι.

Ιη(εΓ ηαχ ρβαείδ ιΙίΗηΐί βΐΜαιηϋβ, ηΔο εοηςυΐεβ »·1 ιιγΙηίιι

3άιυονεηιη( ίη8ΐΓυε(υηι βχβκΗαιη, ορραβηϊΓβ ρβΓβΙί.

ΧΟΥ. δί(3 3υ1εη 6Γ31 03Γ(ή&§0 ίη ίηΐίπιο βϊηιι αηιρίο,

ρεηίηδυΐχηυε Γοπιμιιι ΓβΓβΓεηβΙ. ΟεΓνϊχ εηίπι εβηι 3 εοη-

ΙίηεηΙί δερ3Γ3ΐ)3(, (γ>3 π))1ΙΪ3 ρβδδυυηα ρ3(εη3 ϊη Ιβΐίΐυάίηεη).

Αϊ) 63 εβΓνΐεε Ιίη^υβ <]ιιηή1ηιιι οΜοη§3 , ββηιίδίβιΐίιιηι οϊγοϊ-

ΙεΓ 1313, εχεηΓΓε1)3ΐ νεΓδυβ οεείϋβηΐεηι , ίηΙβΓ δΐ^πιιιηι βΐ

ηΐ3Γβ. Οιια τηατβ αρΐοΐαΐκιΐ «γ!>3, βίπιρίίεί πιογο οίηείβ εΓαΙ ;

ςυΪ3 τυρίυαδ υι»]ϊ(|ΐιε πιιιηίΐ3 δυηΐ οηιηΪ3. νβΓδηδ ηιει ί-

άίεηι νβΓΟβί οοηΐϊηβηΐεηι , υΙ>ί βΙί3η>ΒνΓ8β 8Γ31 ίη εει-νίοε,

ηιοπίδ ΐΓίρΙβχ ΓιιίΙ ; φΐοηιπι οιι]ιΐ8φΐβ βΗίΙηάο 1ι ί§ίη(3 εη-

Ι)ίΙοι υιτ) 8Γ31 , 30δ(ΐυε ρΓθρυ§η3ειι1ίδ εΐ Ιιιηι1>υ» ; (ιμιιΐ' Ιι[

ηοηιπι ]ιι§6Γυπ) δρβίίίδ ίηΙεΓ δε όίδΐ8ΐ>3η(, δίη^ηΐίε εοηΐί-

ςη3ΐίοηηπι ςυ3ΐυθΓ), Ιβΐίίικίο 3υ(εηι ρεύιιηι 1τίςίηΐ3. Οα-

]υδ1ίΙ>εΙ ηοΓυηι παυΓΟΓυηι 3ΐϋ(υ(1ο (1υ3ΐ)υδ άίδΐΐηι ΐβ βιαΐ εοη-

πιιηοΓ.-ιΙ ίιιιι ϋ)ΐΐ8 : εΐ, αιιιι ίπΐυβ εανί εδδεηΐ ητιηπ εΐ εηρβεεδ,

ίη ρ3Γΐε ίηΓεηοΓΪ *ι»Ι.ιιΙ»1μιιΙιιγ ο.γ. 6ΐερΙΐ3η(ί , εΐ 3<]]υηε1α

6Γ3ηΙ ρ3ΐ)ΐιϋ ρΓοαιΙυβΓίϊ : δορεήιιβ 8Γ3ηΙ (]υ3(υοΓ ηιϋΐίιιηι

εςιιοηιιη 8ΐ3ΐ>ιιΐ3 , εηιη Γοεηί 3ΐΐ]υε ΙιοπΙεί ρεήυβΓίίδ ; δίηιυΐ-

φΐε πιίΐίΐυηι (ΙίνεΓδοιΐα, χχ η. ροιίίΐυηι, ιν η. εηιιϋιιηι.

Τ3η(ο 8ρρ3ΐ3(υί οεΙΙίεο ίη ίρ$ίδ ηκΒίιίΙιιΐδ (ΙεδΓτίρΙυδ 3ΐ(]ΐιε

ρ3Γ3)ηδ Ιοευδ 6Γ3(. Αηςυΐιΐδ βαΙβη, ςυί 31) Ιιοε ιηυΐΌ ρΓ»>

ΙβΓ Ιίημπαηι β3Πΐ , (1β ηιιβ ιΐίεΐυπ) βδΐ, νβΓδϋβ ροιίιΐδ (ΙβεΙε-

ηβΙυΓ, 8ο1υ3 εΓ3ΐ ϋεοίΐίβ ε( Ιιυηιίΐίδ , ηεςίεείυδ 3υ ίηίΐίο.

ΧΓ VI. ΡυΓίυδ 03Γΐη3§ίηίδ βίε 8Γ3ηΙ (Ιίδροβίΐί υΐ ηβνίςβίίο

εδδεί εχ 3116Γ0 ίη βΙΙει-υπι , εΐ αϊ) 311ο ιιηιιηι εοηιιηιιηε οδΐίυηι

ραΐεΐιβΐ, Ι3ΐυπι ρεάεδ δερίυηβίηΐβ : ςιιοά ε^ΐεηίβ Γειτείβ

6ΐ30(1εΙ)8ΐϋΓ. ΡΠΟΓ ρΟΓίϋδ ιιι·«..Ιίίΐ|«.πιιιι εΓβΙ, 61 ίιι 60

πΊ'Ιιι-α εΓαηΙ εΐ ν3τϋ ^εηεηδ Γείίηβευΐβ ηβνϊιιπ). ΙιιΙγ» ροΓ-

Ιυπι ίηΙεήοΓεπι ίηδυΐΐ Γαϋ : εαπιςυε, ςαεηιβάιηοιίυιη ε(



1 «2 ΑΡΡΙΑΝΙ ΠΒΕΒ VIII,

χα\ κρηπΐσι μεγάλαις ή τϊ νήσος χαΐ δ λιμήν διείληπτο.

Νεωρίων τε έγεμον αί κρηπϊδες αίδε , ες ναϋς διακοσίας

και είκοσι πεποιημένιον, καΐ ταμιείων έπι τοις νεωρίοις ,

ες τριηρετιχα σκεύη. Κίονες δ' έκαστου νεωσοίκου

προ3χον Ιωνικοί δυο , ές εικόνα στοάς τήν όψιν τοϋ τε

λιμε'νος καΐ της νήσου περιφέροντες. ΈπΙ δέ της νήσου

σκηνή πεποίητο τω ναυάρχω, δθεν ίδει και τον σαλ-

πιγκτήν σημαίνειν, καΐ τον κη'ρυκα προλε'γειν, καΐ τον

ναύαρχον έφοραν. "Εκείτο δ' ή νήσος κατα τον εσπλουν,

και άνετέτατο ισχυρώς· ίνα 8 τε ναύαρχος τα έκ πε

λάγους πάντα έφορα, και τοις έπιπλέουσιν αφανής ή των

ένδον ^ οψις ή ακριβής. Οΰ μήν ούδέ τοις έσπλεύσασιν

έμπόροις ευθύς ην τα νεώρια σύνοπτα · τεϊχός τε γάρ

αύτόϊς διπλούν περιέκειτο, και πΰλαι, αΐ τους έμπορους

άπδ τοϋ πριότου λιμενος ές τήν πόλιν έσέφερον, ου διερ

χόμενους τα νειόρια. Ούτω μέν εϊχεν ή πόλις ή Καρ

χηδονίων ή τότε.

Χ(]νΐΙ. Οί δ' ύπατοι, διελόμενοι το έ:ργον, ήεσαν

έπΙ τους πολεμίους, Μανίλιος μέν άπο της ηπείρου κατα

τον αϋχε'να · έγχώσων τε τήν τάφρον, κα\ βραχύ έπι-

τείχισμα το έπ' αυτή βιασόμενος , και έπ' έκείνω τα

υψηλά τείχη· Κηνσωρϊνος δέ κλίμακας έκ τε γης κα\

νεων έπέφερε κατα τήν εϋτελή τοϋ τείχους γωνίαν.

"Αμφοι δ', ώς άνόπλων, κατεφρόνουν · έως έντυχόντες

δπλοις τε καινοΐς, καΐ ανδρών προθυμία παραλόγω,

κατεπλάγησαν, καΐ δπεχώρουν. Και εϋθυς αύτοϊς

τοϋτο πρώτον άντεκεκρούκει , έλπίσασιν άμαχεί λήψε-

σθαι τήν πόλιν. Ώς δέ και αδθις έπεχείρουν, καΐ α3-

Οις άπετύγχανον, τα μεν τών Καρχηδονίων φρονήματα

έπηρτο. 01 δ' ύπατοι , δεδιοτες Άσδρούβαν, όπισθεν

σφών δπέρ τήν λίμνην ούκ έκ μακροϋ διαστήματος

έστρατοπεδευμένον, ώχύρουν καΐ αυτοί δύο στρατόπεδα·

Κηνσωρΐνος μέν έπι της λίμνης υπο τοις τείχεσι των

πολεμίων, Μανίλιος δ' έν τω αύχένι της ές τήν ήπειρον

δδοϋ. Ής δέ αΰτοϊς έγήγερτο τά στρατόπεδα , δ Κην

σωρΐνος έπ\ υλην ές μηχανας διέπλευσε δια της λίμνης ■

καΐ άπέβαλεν υλοτόμων ές πεντακόσιους άνδρας, δπλα

τε πολλά, Ίμίλκωνος αϊφνίδιον αύτω, τοϋ Καρχηδο

νίου Ιππάρχου, προσπεσόντος , ω Φαμαίας έπώνυμον

3[ν. Κομίσας δ' όμως τινα υλην, μηχανας έποίησε

και κλίμακας. Και πάλιν έπεχείρουν άμφω τη πόλει,

καΐ άπετύγχανον δμοίως. Μανίλιος μέν ουν, μικρόν

έτι προσκαμών, κα\ μόλις τι τοϋ προτειχίσματος κα-

ταβαλών, άπεγνω μηδέ έπιχειρεϊν ετι ταύτη.

ΧΟνίΙΙ. Κηνσωρΐνος δέ, χώσας τι της λίμνης παρα

τήν ταινίαν, ίνα εύρύτερον είη , δύο μηχανας κριοψό-

ρους έπηγε μεγάλας ■ τήν μέν, ώθουμένην έξακισχιλίοις

πεζοΤς, ήγουμένων τών χιλιάρχων, τήν δέ υπο των

έρετών, ήγουμένων κα\ τόϊσδε ναυάρχων. Φιλονεικίας

δ', ώς έν ίσω κα\ δμοίω έργω, τοις τε δπηρέταις κα\

τοις άρχουσιν αυτών γενομένης, συνέπεσέ τι τοϋ τείχους,

καΐ τι έντος ήδη κατεφαίνετο. Καρχηδόνιοι δέ, καΐ

ώς , αυτούς άπωσάμενοι , τα πεσόντα νυκτός ωκοδόμουν.

Ουκ άρκούσης δ' ές το έργον αυτοϊς της νυκτός, δεδιό-

Ιρβοπι ροιΐυπι, αι&βηα ετβρί(1ίοεβ εοηΐίηεηβηΐ. Ιη Ιιϊβ

εΓερίάΊηίΙηΐδ εοηΐίηηβ βΓ»ηΙ ΓβΟΓεΓ&εΙβ η»ν>Κ* , φ«β οεχχ

ηινβδ ΓβείρίβυαηΙ ; βΐ ίρβίδ ΓβεερΙβεηϋβ ηατίιιηι βαρβηΐηκΐ»

8Τ3ηΙ οε1ΐ3θ , α,ηίηυδ εοηάεΙ>3ηΙιΐΓ 3πηαηιεηΐ3 ΙπΓοιηίιιπι.

Ιίπυηιφκχΐφιβ βυΐεηι η3\3ΐε ίη Γι-οηΙε ΙΐίΙχΊιβΙ άΊιββ οοΐη·

ηιη3δ, ορεπ'δ Ιοοίεί, ηιιο ΠεββΙ, υΐ εΐ ροΓίυί εΐ ίηβυΙαίΌ-

ΙυιιιΙιΒ ροΓίίεϋ» βρεείεηι ΓεΓεΓΓβηΙ. Ιη ίρ»3 ΐοηβίτυείιιπι εΓ»1

ρηεΓεεϋ οΐϊβδίί ρηΊοι ϊϋηι ; εχ ςυο Ιυοίεβη 8ο1ε1»1 Ιυί» βι-

Βηοιη ά&κ, εΐ ριχεο εάϊεεΓε, εΐ ρΓβ-ΓεεΙαβ ρΐΌβρίεετβ.

8ίΐΛ «υίβηι ε» ίη8»Ι& ρπ>ρε οβίίυιη |)0Γΐυ8, εΐ αΚίΙαάίηβ

πιυΐΐυιη εηιίηεοΐΐ; υΐ ρΓΟίΓεεΙυβ ρη>ευ1 ρΓοβρίεεΓε ροδϊβΐ

οαιηΪΑ ημχ ίη αΐΐο ΓιβΓβηΙ, 3(1η3νί§3ηΙίηυ8 ϋΐιίεηι ηοη ρ»(ε·

ΓεΙ εοη8ρεε1ιΐ8 εοπιπι , ςυχ ίηΐΓ3 ρυΓίυηι ββδεηΐ. Ιπκ> ηβ

ηΜΠ»Ιοπ1>υ8 ςιιίιίεηι, ροΓίυιη βιιιιιη ίηΐΓ8ηΙίΙ>υ8, Μ&ΙΗη ϊη

εοηβρβεΐη εΓβηΙ ο&τ&ΐϊα. 01>]εε1υ8εηίη] εΓϊΙ άυρίεχ ιηηπιι :

εΐ ρΓορπβ εΓ3ΐ ροιίβ , ςυβε ηε^οΙίίΙοΓεβ ε ρΓίπιο ροΓίυ ίη

υΓΟβπι ίηΐΓθπιί((ε63ΐ , ί(3 ιι( ηοη (ηΐΗΪΓβηΙ ρεΓ ηϊνϊΐίβ. Τβ·

Ιίβ βη( ϋΐο ΙεηιρΟΓε Γβείεβ 03ΓΐΙΐ3^ίηί3.

ΧΟνίΙ. }Άΐα εοηδϋΐεβ , ρατίϊϋθ ορεπδ , Ιιοδίεηι 3^Γειϋε·

ηβηΙϋΓ : ΜβηΗίυβ ςυίιίεηι ρεΓ εεΓνίεεπι 3 &οηΙίηεη1ε; ςη»

ρ&τΐε ΓερΙεΙαηιβ ΐτ&Ι Γοββαηι, ε(, βυρβΓβΙβ Γοββκ Ιοπο ,

ύείηεερβ 3113 ίΐΐβ ηιοεηίβ 8ε εχρυςηβΙυΓυηι , 8ρεΐ'3οαΙ : Οεη-

80ΓΪηιΐ8 ΛηΙειιι (ειΤ3 εΐ η3νίηυ8 3η§υ1ο ίΙΙί ιηυπ ηο^ΙοιΙίπ»

ηιυηΗο βάπητβοβΙ βε&ΐββ. Αεηηο βηΐβαι ηοβίεηι , Βί ίηεΓ-

ηιεηι, οοηΐεπιηβίωηΐ; άοηεε, οΜ>ΙΪ8 βίηί ηοτϊβ βπηίι, βΙ

νίπ8 αιϊτβ 3ΐ30Γί6α8 , ηΪΓ&ευΙο (ατϊϋ , Γβίτοεββββτηηΐ : 3(φιβ

Κα ιηοχ ίη Ιίπιίηε, οΟέηϋβταηΙ εοηβηίββ, ςαυω βιοβ εετίΛ-

ιηίηβ βε ιιγΙχ,' ροΙίΙιίΓΟδ 8|>εΓ3ββεη(. ΙΙβτβΙο (Ιοίηίΐο εοη3ΐυ ,

ηυυηι ταΓβιΐδ ηοη 8ΐιεεεάεΓε( , εΓενεΓυη! Ραηοπιηι 3»ίηιί.

Οοηβυΐεβ τεπ> (ίιηεηΐεβ λβάΓαηβΙβηι , φύ 3 Ιογ§ο 30 βΐΐβη

δ1.ΐ(ζηί ρ3Γΐε ΙιλικΙ ρΓοεαΙ &ο ίΐΐίβ αβίτβ ροβηβη! , βί ίρβί ηίηβ

ε38(Γ8 ιηιιηίνεΐ'υηΐ : Οβηβοπηιιβ *ά 8ΐ3@ηυιη 8υη ακΒηίοαι

ηοδίίηηι, Μαηϊΐϊαβ ίη ίρ83 εεΓνίεε νίχ, ςα& ίη εοηΐίηεηΐεηι

ίΐατ. Ο&δίΓίδ ρεΓηιυηϋίδ , Οεηδοπηυδ δΐ3§ηυηι (γη^οοιΙ , ρε-

Ιεη8 ηΐ3(επεαι δίΓυεη^ίδ πΐϊοΐιίηίβ; ηοί 6υ1>ίΙο ίηναδίΐδ 3Ρ

ΗίηιίΙεοηε, οοβηοπιίηε Ρη3ηιΐΒ3, εςυίΐηηι ρΓβεΓεεΙο Ο,ίι ΙΙιη-

^ίηίεηβίυπι , &ά ςιιίη^εηίοδ, ςιιί 1ί§η3 ηεάεοαηΐ , ηυ1(&ςυβ

3ΓΠ13, 3ΐηί8ί(. ΛοδΙϋΗΙ Ιβπιεη 3ΐίςιΐ3η1υπι ηΐ3ΐβΓί3Β, ΓβαΙ-

ααε βεβίβδ εΐ ηα3ο1ιίη88. Αε τυΓβυδ υ(βπ]υε εοηβυΐ ΙβηΙβτίι

ορρυ^ηβΐίοηεηι ; δει) ίιτίΐο ίίετυηι οοηαΐϋ. Αε Μαηίΐίηδ ςαΐ-

άβα\ ρβιιΙίβρεΓ 3θΊιαε βηηίδιίδ, πιβριο ]3ΐ)0Γε τίχ Ιοπολ ρβιΐε

8ΐί(ΐϋ3 άε]εε(3, ιΐ&ίΐίΐίΐ 3ΐ> ίηεερίο, άεδρεΓβηδ εχριίβηΒτί

ϋΓϋεηι 3ΐ> εο ΙβΙεΓε ροδ&ε.

ΧϋνΠΙ. Οεηβοπηηδ 3ϋ1ειη , ββ^εΓε ΓαεΙο ]υχΐ3 ]ίη§ΐ]3ΐτι

ίη δίβ^ηο, υΐ δρ3ΐίιιηι εδδεί «ηρΗοι, βάιηονίΐ ο"υο8 νβδίοβ

3τίε(εδ : ςιιοπιηι βΗεΓ 8 δεχ ηιίΐΐίηδ ρειϋΐηπ» ίπιρεΙΙείΜΐΙυΓ,

ρΓβεευηΙίΙηιβ ορεΓί ΐΓίοιιηίδ πιίΐίΐυιη ; βΙΙβΓ 3 Γεηιί8ί1)υ8 , ςιιί-

Ιηι8, βίπιίΙίΙεΓ ρΓ33ίΙ)3ηΙ ρΓ33ίεεΙί ΙπΓεηιίυηι. ΕΙ αΐτίηςηβ

οοιη ρπΕΓίΐΙοπιπι (υηι ηιίηίδίΓΟΓηπι βηίιηίδ, ίη ρβτί ηΐτίη-

ςυε ορεΓε , αίΐιιιιΐβΐίοηε βεεεηδίδ , ]ϊηι εοηοαβδβ εοπτιίΐ ρβκ

ιηυπ , εΐ ρΓΟδρεεΙιιβ ρβίαίΐ ίιι ϋΓΐ)επι. 5εά Ροεηί, νεί βίε αοο-

ςηε τερυΙδο ηοδίε , ηοεία ΓεΠείε1)3ηΙ ςυοά εοπτιεπιΐ. <}αο-

, ηίβηι ΒυΙεηι ηοη δϋΓΠείεΙί3ΐ ηοχ ορειι , τεπίί , ηε εΐ Μ , φιοιΐ
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τες περί τψ 455η γεγονότι, μή καί τοϋτο μεθ' ήμεβαν

αί 'Ρωμαίων μηχαναί νεότευκτον κα\ ΰγρδν Ιτι κατα-

βάλοιεν, έςεδραμον έ*πΙ τα μηχανήματα των πολεμίων ·

οί μεν, συν #πλοις, οί δέ, γυμνοί λαμπάδας ήμμενας

έχοντες. Καϊ ένέπρησαν μεν ούχ 8λα (ού γαρ έφθα

σαν, 'Ρωμαίων έπιδραμοντων) , αχρεία δ' έΓλα ποιησαν-

τες άνεχοιρουν. "Αμα δ' ήμε'ρα 'Ροιμαίοις έπεπεσεν

δρμή , δια τοϋ πεσόντος, ούπι» τελεως εγηγερμενου,

βιάσασθαι χαΐ έσδραμεϊν. Καϊ γάρ τι πεδίον έντδς

έφαίνετο ευφυές ες μάχην, εν <{> τους ένοπλους έστησαν οί

Καρχηδόνιοι κατα μετώπου, τους δ' άνόπλους αύτοϊς

επέταςαν συν λίθοις δπίσω και ξύλοις , έτε'ρους τε πολλούς

διαθεντες επι των περικειμε'νων οικιών, άνεμενον τους

επερχόμενους έΌδραμεΐν. Οί δ' ετι μάλλον ήρεθίζοντο,

ώς 6πο γυμνών ανδρών καταφρονουμενοι , και θρασεως

έπεπήδων. Σκιπίων δέ, 8ς μετ' όλίγον εΐλε Καρχη

δόνα , και παρα τοϋτο Αφρικανός Ιπεκληθη , χιλιαρχών

τότε, ώκνει, και τους Ιαυτοΰ λόχους ες πολλά διελών,

καϊ στήσας εκ διαστήματος επι τοϋ τειχίου , κατιεναι

μέν ες την πόλιν ουκ εϊα· τους δέ Ισελθόντας, έζοιθου-

μένους ύπδ των Καρχηδονίων, πάντοθεν αύτοϊς έπιπε-

σόντων, υπεδέχετο , κα\ περιεσωζε. Καϊ τοϋτο πρώτον

αυτόν Ιπί δόξης έποίησεν, εύβουλότερον τοϋ στρατηγοϋ

φανεντα.

ΧΟΙΧ. Κυνδς δ' τ^ν έπιτολή, καϊ το Κηνσιορίνου

στρατόπεδον ένόσει, σταθμεϋον έπι λίμνη σταθεροϋ καϊ

βαρε'ος ΰδατος, και ΰπο τείχεσι μεγίστοις, ού χατα-

πνεόμενον Ικ της θαλάσσης. "Οθεν δ Κηνσωρϊνος ες

την θάλασσαν άπδ της λίμνης μετεστρατοπεδευσε. Καϊ

οί Καρχηδόνιοι, δτε γίγνοιτο πνεΰμα ές τους "Ρωμαίους

έπίφορον, σκάφας φρύγανων και στυππίου εΐλκον υπο

τοις τείχεσιν, ού καθοροίμενοι τοις πολεμίοις, άπο κά

λων · εϊ δέ έπικάμπτοντ«ς εμελλον γενησεσθαι καταφα

νείς , θείον αύταϊς και πίσσαν έπιχέοντες , άνετεινον τα

ίστία, καϊ πλησαντες άνεμου, πΰρ ένέβαλον ίς τα

σκάφη. Τα δέ τω τε άνεμω και τη δοπη τοϋ πυρδς

ές τας 'Ροιμαίων ναϋς Ιωθεϊτο, και έλυμαίνετο , καϊ δλί-

γου τον στόλον κατε'φλεξε. Μετα δέ ού πολυ Κηνσω-

ρΐνος μέν ίς 'Ριόμην φχετο άρχαιρεσιάσοιν. 01 δέ

Καρχηδόνιοι τω Μανιλίω θρασύτερον έπε'κειντο· κα\

νυκτός, οί μέν, ίπλα έχοντες, οί δέ, γυμνοί, σανίδας

φε'ροντες, έπετίθεσαν τη κατα σφας τάφροι τοϋ Μανι-

λίου κα\ τδ χαράκωμα διέσπων. Άπορουμενων δέ (ως

έν νυχτι) των ένδον, δ Σχιπίων Ιξέδραμε συν ίπ-

πεΰσιν Ικ τοϋ στρατοπε'δου , κατα πύλας άλλας, ένθα

ούδεις πόλεμος* και περιδραμών, τους Καρχηδονίους

χατεφόβησεν. Οί δέ άνεχώρουν ες την πόλιν. Καϊ

δεύτερον δ Σχιπίων ίδόκει τώδε τω εργιο περισώσαι

"Ρωμαίους, Ιν νυκτι θορυβουμενους.

0. Ό δέ Μανίλιος τό μέν στρατόπεδον ετι μάλλον

ώχύρου, τεϊχός τε άντί χάρακος αύτώ περιτιθείς, και έπί-

νειον φροΰριον εγείρων επί της θαλάσσης, δια την κα-

ταπλεουσαν άγοράν. ΤραπεΙς δ' Ις τα μεσόγαια,

μυρίοις πεζοΐς καϊ ίππεϋσι δισχιλίοις την χώραν Ιπόρ-

βΠεεεκιηΙ, ΓΚβηδ βάΊιυε βΐ υύΌπι, ίηΙεΓ(1ίυ ϊΐβπιπι <1ε]ίοβ·

ΓβηΙ ιηϊοΐιίη»! ΙϊοηΜίιυηιπι, επιρίίοηειη , ρβι-β ιπτμΗ , ρβΓί

βοΐϊβ Γ3(ί1)ΐΐ8 ίιΐΛΐΐΊκ Ιι , ΓβεβΓυηΙ ίη ιιι;ιιΊιίη;ΐ8 1ιο$Ιίυπι. (}α»3

ε($ί Μοη οιηηίηο εοηεΓβπΐ3Γ6 ροΙυβΓυηΙ, βυεευτΓεηΙίϋυβ Κο-

ιη3ηί8 , Ιαηιβη ηοη ρΓίυδ 8β ΓβοβρβΓυηΙ , ςιΐ3πι ίηυΐίΐεβ ργογ-

8»8 εαβιΐΐπι τε<1(1ί<1ί88εηΙ. Τ ιι !ΐι , πΐιί ίΐΐυχίΐ, Κοπΐ3ηο8 Γυ-

ρϊιΐο οβρϊΐ, ρβΓ ϊ(1 8ρ3ΐίυηι, ηυοιΐ Ρ«ηί ηυηάαπι ρβπτιιιηίβ-

πιη( , ΪΓΓυιηρεαάί ίπ ιι ι-Ιιοπι. ΑρραπΊ)^ 1 εηϊπι ίηΐυβ ςιιβκΐβπι

3ρ(α 3(1 ρυ§η3πι ;ιπ·η , ίη ςυ3 Οβιΐπβςίηΐεηβεβ ίηβίΓίκΙί 8ΐα-

οβη(, 3ΓΠΐ3ΐί8 ίο Γι-οηΙβ ΟθΟ<Κ»Λ», ε( ρο8ΐ ηοβ ίοβΓηιίοαβ,

φΐί 83X3 εϊ ίυ8(ε8 £08ΐ3ϋ3ΐιΙ , 3ΐϋβ ιΐεηίςυε εοπιρΙιΐΓίυυβ ρεΓ

€ιγ(ίι ιιψ'(Ί,ιπιη) ιγ.1 ίη ιιι ΙβεΙβ (Ιίβροβίϋβ. 8ίε ηίπιίΓυιη Ροειιί

3ρρΓορίηςυ3ηΙεηι ηοβίεπι, βί ϋτυηιρεΓε εοηβΓβΙαί', εχβρβ-

(Ί:ι Ιιαη 1 . ΑΙ Κοιηαιιί, υΐ 3β 3ΐ> ίηεπηϊϋυβ νίιίεηιηΐ εοηΐεηιηί,

βο ηι,ιρί ίη-ίΐΛΐί, ίη ηΓυεηι ϊηκϊΐυεηιηΐ ΓεΓοείΙεΓ. 8ο'ρίο

τεΓο , ςηί ρβυΙο ροβΐ εχ εβρίβ 0&τ1η3ξίηε εο^ηοηιεη ΑΓπεαηΙ

η«Ί ιιίΐ , Ιυηε (πουηυβ, 8686 εοηΐίηεηβ, πιβηίραΐοβ 8ϋ08, ίη

ρ1υΓ68 ρ3Γΐ68 άίνίβοβ , βχ πι 1 ιτν αϊ |( ι ίη ίρβο II) 1 1 πι ΙοοβτίΙ , 80 ,

άεβεεηιΙβΓε ίη ιμΊκίπ τείβηβ, ίΙΙοβ (βηΐυηι, ηυί ίηΐΓοίεΓ3η(,

ε( 3 Ροεηίβ υηάίςυε ϋ-ΓυεηΙίοαβΓερεΙΙεοαηΙιΐΓ, ΓβεερϊΙ 86γυ»-

τίΐηιιε. ρικκΐ Γαι Ιιιιιι ε]υβ ρηηιυηι εοηιρατβτίΐ ίΙΙί ^ΙοΓίαπι,

υ( ρ1υ8 ιρκιπι εοηβιιΐ 8&ρεΓε νίιίεΓεΙυΓ.

ΧΟΊΧ. ΐΒΐη νείΌ βϊάβΓβ εβηίευΐβπ εχοιΐο, ηβηΐίει Οεη-

βυπηί ε38(Γ3 ιιιογΙπλ 3ΓηίςεΙ>αη(υΓ, ψιιιιη 3(1 8ΐ3^η3η(β8 εϊ

ςτ3νεο1εηΐ38 Ιβευβ &ςυ38 β88εηΙ ρο8ί(3 , ηεςηβ Πΐιοπι ίη βχ

ιη,ιι ί αΐΓ8ηηι αεΓΐ8 ίηιηιίηεη1ί3 3ΐ(ί88ίηΐ3 ιΐΓίιϊβ ιικιίικι 3(1-

ιηϊΙΙεΓβηΙ. Οιΐ3ΐηο1>Γεηι εχ Ι.ιπι ίη ίρβυηι πι&τε εΐ388εηι

ΙηηβηιονίΙ Οβηιοπηαβ. Τυπι νοΓΟ ΟβΓίΙιββίηίεηβεδ, ςυο-

(ίεβ οο8εΓΥ3Γεη( τεηΐυπι , φι ί Λά Κοηιβηοβ ΓεΓΓεΙ , βεαρίιω

8αητιεη(ί8 βίαρρΐςυβ Γβρ1ε(38 ρο8ΐ 8αα ηιο-ιιω , ηε νΜεΓεηιιΐΓ

«Ιι Ιιοβϋυηι εΙ&88ί3ηί8 , τεηιυΐεο (Γ3ηβ1>3η(. Οείηάε υοί ίη

εο εΓ3η( , υ( Οεχο εητβο ίη εοηβρεείυοι νεηίΓεηΙ, ρβΓΓυηάε-

Ιιαηΐ ε<ΐ8 ρίεβ βε βυΙΓιΐΓβ, εϊ, ορρβηβίβ νεη(ο νείίβ, ί^ηβιη ίη

638 ίη]ίείε1)3η(. 8ίε βεβρίΐίε, νεηΐο 80 νί Π,ιηιιηαπιιιι ,κΐ

ΙΙοπιβηβΒ ηανεί 3ρρυΐ83ΐ, ρΐηηηιυηι ηοχ»; ί!Ιί> ίηΓεΓΰΙιβηΙ;

ε( ρβηιηι 3υΓαί( , ςυίη οΙ&8$ί8 εοηετεηιβΓείιΐΓ. ΡοβΙ Ιιχε ηοη

ηιυΙΙο Οεηβοηηυβ Κυηιαιη, οοηιίΐίοηιιη ε3ΐΐ83, ρΓοΓεεΙαβ

68(. Ε( ΜΛΐιίΙίιιπι ίηάε 8υ()3είιΐ8 υΓ^εοβη! Ρθ3ηί : ει-υηιρεη-

Ιββηιιβ ηοείιι , ρβΓβ Λτπαϋ , ρ3Γ8 ίηεηηεβ, ροηΐβ» ΓβΓεηΙεβ,

3^Γε8δί βυηΐ Γοδδβηι ΜβηίΙίί ρΓοχίοιασι, εϊ νβΐίυπ) εβ^ρεΓυηΙ

εοητεΙΙεΓβ. ΤογΙμΙο βυΐεηι ίηΐιΐδ, υΐ ΠΙ ίη ηοοΙυΓηο Ιη-

πιυΐΐϋ , ηιίΐίΐε , δοίρίο ρΓοευιτίΙ οιιηι βφιίΐίουβ ρβΓ βνεΓδϊπι

ροΓίβπι , υοί ριιμικι ηυ1Ι;ι εΓ&1 : είΓειιπινεεΙυδςυε , Ρα-ηοβ

ρεΓίεπυίΙ, αϊ ίη αΓυβηι βεββ ΓβείρβΓβηΙ. 8ίε ίΐεπιιη

δείρίο 50ΐ ν.Λίοΐΐπι ίη ηοείυτηο ρεπεαίο εβδΙτοΓυηι ^Ιογιεπι

(ηίΐΐ.

Ο. Ιηάε οββίΓί ήΐ3]οπ άίΐ^εηΐία εοηιπιιιηϋΐ Μβηϊΐίαβ , Ιοεο

ναΐΐϊ ηιη-Ό είΓεαπκΙυεΙο , εί β(3 πΐ3Γβ εββίβϋο εχεί(3(ο, ςυοά

βρρείΐεηϋουβ εηηι ΐηηοηβ ηβτίουδ εββεΐ ρηβδίίΐίο. Τυπι

νβΓΟ ίη ιηείΙίΙβΓΓβηβ» Ιοε», ευσι (Ιβοεηι ρεάΚυη, (Ιυοϋυβ

βίΐυίΐυπι πιίΙΙίουί, εχρβίίΐίοηβιιι βυδοβρίΐ, ρορυ1βΙ)υη(1υβ
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θει , ξυλευόμενός τε και χορτολογών, καΐ άγοράν συλ-

λέγων. Ήγεΐτο δ' αεί των προνομευόντων χιλίαρχος

έτερος παρ' έτερον. Κα; Φαμαίας, δ ίππαρχος δ των

Λιβύων, νέος τε ών (τι καΙ θρασύτερος ές μάχας , και

Γπποις χρώμενος μικροϊς χαΐ ταχέσι, και ποηφαγοΰσιν,

δτε μηδέν είη , καΐ φέρουσι δίψος , ει δε^σειε , και λι-

μόν υποκρυπτόμενος έν λόχμαις, ?, φάραγξιν 5πη τι

άμελούμενον ιδοι, έφίπτατο εξ άφανοϋς, ώς τις αίετδς,

καΐ λυμηνάμενος άπεπη'δα · δτε δέ Σκιπκον άρχοι,

ούδαμοϋ οΰδ' έπεψαίνετο. Ό γάρ τοι Σκιπίυιν αεί

συντεταγμένους ^γε τους πεζούς, καΐ τους Ιππέας των

ϊπποιν έπιβεβηκότας · εν τε ταϊς προνομαΐς ού πρ'ιν

διέλυε τήν σύνταξιν, ί| τδ πεδίον, 6 έμελλε Οεριεϊν, ίπ-

πεϋσι και δπλίταις περιλάβοι· και τότε κύκλω αύτος

έτέραις ίλαις Ιππέων άει περιηει, και των Οεριζόν-

των τον άποσκιδνάμενον, η1 έξιόντα του κύκλου , πικρώς

έκόλαζεν. "Οθεν δ φαμαίας ουκ έπεχείρει μόνω.

ΟΙ. Και γιγνομένου τοϋδε συνεχώς, τδ μεν κλέος

ηυξετο τω Σκιπίοινι. Οί δ' έτεροι χιλίαρχοι κατά φθό-

νον έλογοποίουν, ξενίαν έκ πατέρων εΤναι Φαμαία πρδς

Σκιπίωνα τον τοΰδε πάππον. Λιβύων δε τοις ες πύρ

γους και φρούρια (ά πολλά ?[ν έν τ9ί χωρα) καταφεύ-

γουσιν, οί μέν άλλοι χιλίαρχοι σπενδόμενοι, κα\

μεΟιέντες , έπετίθεντο άπιοϋσιν · δ δέ Σκιπίων Ις τα

οίκοι παρέπεμπε· καΐ άπδ τοΰδε ού πριν τ\ Σκιπίο>να

άφικέσθαι συνετίΟετο ουδείς. Τοσαύτη δόξα αύτοϋ

ανδρείας τε πέρι καΐ πίστεως και παρά τοις ιδίοις δι'

δλίγου γεγένητο , και παρα τοις πολεμίοις. Έπανελθον-

των δ' αύτων άπδ της προνομης ές τδ στρατόπεδον, οί

Καρχηδόνιοι νυκτός έπέΟεντο τω επινείω· και θόρυβος

ην ποικίλος, συνεπηχούντο>ν ες εκπληξιν των έν άστει

Καρχηδονίου. Ό μέν ο3ν Μανίλιος τδν στρατδν έν

δον συνεϊχεν, ώς έν άγνοια του κάκου ■ δ δέ Σκιπίων

ίππέο>ν ίλας δέκα λαβών, έπηγε μετά δάδων ήμμένων

προειπών, διά την νύκτα μή συμπλέκεσθαι, περιτρέ-

χειν δέ συν τω πυρι, και τδ πλήθος έπιφαίνειν, καΐ

φόβον έμπεσουμένων παρέχειν άεί· μέχρι ταρασσόμενοι

διχόθεν οί Καρχηδόνιοι, κατεπλάγησαν καΐ ές την πά

λιν έφυγον. Και τόδε τοις Σκιπι'ωνος κατορθοιμασι

προσεγίγνετο. ΤΗν τε δια στόματος έπι πασιν έργοις,

ώς μόνος άξιος τοϋ πατρός τοϋ Μακεδόνας έλόντος,

Παύλου, και των Σκιπιιόνων, ές ους κατά Οέσιν άνεί-

ληπτο.

ΟΙΓ. Μανιλίου δέ ές Νέφεριν δδεύοντος έπι Άσδρού-

βαν, έδυσχέραινεν δ Σκιπίων, δρών πάντα άπόκρημνα

καΐ φάραγγας, και λόχμας , κα\ τά υψηλά προειλημ

μένα. Ώς δ' άπδ σταδίο)ν τριών έγένοντο τοϋ 'Λσδρον-

βα , κα\ Ις τι £εϋμα καταβάντας έχρην άναβαίνειν έπι

τδν Άσδρούβαν, ένέκειτο δή τότε, κα\ συνεβούλευε

στραφηναι, ώς άλλου καιροΰ και μηχανής άλλης έπι

τον Ασδρούβαν δεομένου. Άντιλεγόντων δέ, κατά

ζήλον αύτοϋ, των έτέρων χιλιάρχων, και μαλακίαν και

ούκ εύβουλίαν ήγουμένοιν, ε! τους πολεμίους ϊδόντες

άναχωρη'σουσιν, έν ψ χαι καταφρονοϋντες φεύγουσιν

3£Γ05 ΙιοδΙίυηι , 6ΐ Πΐαΐβπειη 30 ρ,ιΐκιΐ π ηι ΓηιηιεηΙυηις υρ οοΐ-

Ιίςεηδ. Ροραΐβίοιϊοηδ βιιίειη ββηιρβΓ οηυβ βχ Ιπΐιιιηίδ ΐη

νίεεηι ρΓίΒοηΙ. Ρ1ιαπΐίΡ38 νβΓΟ , ρΓίεΓβεΙιιβ ΑΓιόπιμ εςιιί·

(απι, ]ιινεηί8 »■! ρυ§ηΐ$ ίηψίρτ; εςιιίδυΐεηδ ρβι-νϊδβίεβ-

ΙΐΊ ίΙ 1 1 1 > , I κί Ιια εοηΐεηΐίδ , 5Ϊ (ΙεεδδεηΙ 3ΐΪ3 , εΐ δίΐίδ Γαιηϊβφΐε,

ςυοίίεβ ορυδ εβκεΐ , ραΐίεηΐίϋαδ ; ίη αΓίιαβΙϊβ αυ( ναΙΙίυυβ

ΙαΐίΐιιΐΗ, 8Ϊειι1>ί νί<1εΙ)<ιΙ ΙιοβΙειη βςεΓε (]ί88ο1ιι(ίιι$, αάνοΐα-

ΙϋΐΙ ε ΙβΙεΙιπδ , νβΐυΐί αςιιίΐα, ε(, άΐΐηηο (ΙαΙο, εεΙεπΙεΓ ίη

ΙϋΙυιη βε ΓοαρίευϊΙ. δεά ηυ^πάο άΛ δοίρίοηεπι τΐοεβ

ε]υ8 ρΐ'χΓεεΙυπε Γε(Ιϋ>αη( , ηυδηυαιη Ρΐιβηιβεαβ 3ρρ3Γε1»1.

Νίΐιη ϊΜε βεηιρεΓ ρβϊΐίΐββ ίη ΟΓϋίηίϋιιβ, εςυίΐεβ ίη εςυίβ,

εοηΐίηεοβΐ : εΐ ίηΙβΓ ΓΓυιτιεηΙαηάυιη ηοη ρηυβ 8θ1νεΙ>3(

ΟΓυΜηο», (]ΐιαηι ΟΛηιρυιη , ςυεηι (ΙειηεβδίίΓυδ 8γϊΙ, οίΓουσι-

ιΐεάίδδεί εηυίΐίουδ ε( βΓΠίαΙίδ ρειίίϋηιΐδ. Αε Ιιιηε ςυοςυε

εοηΐίηυε ίρδε οοβςυΙΙ&ΐΜΐ ευηι βΙϋδ,ηαεδδΟΓεδηηε δεεειίεηΐεδ

α εείεπδ, αυΐ εχεειίεηΐεβ είΓευΙυιη, δενεΓε εβδ1ί§303ΐ : ιριαιη·

ο1)π·ηι Ρπΐπιχαδ δείρίοηεηι δοΐαιη ηοη α 1 1 . 1 < ■ ί ι ; 1 1 ;ιμ_;ι <-<1ί.

ΟΙ. Ιά φιαη ίηιΙεδίηεηΙεΓ ΠεΓεΙ, πί^ι ,·!>,ιΙ δείρίοηίδ

μίοι-ί» : ευϊ ίηνΐιίεηΐεδ (Γίΐιυηΐ &Υύ, δραηςεοαηΐ ΓυηιοΓεπι,

βνίΐυιη 1ιοδρί(ίηηι 88«β δείρίοηί ευηι ιΊι:ιιιι».μ.· Γ.ιηιίΙία.

Οιιηπιΐ|πι> Λ! π ίη ΐιιπνδ εΐ εαδίεΐΐΐ , ςαχ ιηυΚΐ εΓβηΙ Ϊη ε&

Γε§ίοηβ,εοηΓυ§εΓεη(, &1Η ΐΓίουηί, εχ ρβείο «Ιίηιίδδοδ, 3(1ο-

ι·ίΓΐι;ιηΙιΐΓ ίη ίϋηεΓε εχ ίηδίιΐίίδ : δείρίο νειο (Ιοηιυπι οο»

(ΙεάυεεοαΙ. ΟαΐΐηοηΓειη, ηίδί ρΓΧδεηΙε δείρίοηε, ροδΙΙιαε

ηεηιο ραείδεί τοίυίΐ : 3άεο νΪΓΐυΙίδ ϊΠίυδ ίίιίείηυε ορίηϊο ,

<ΙιιοΙί<1ίαηΪ8 Γιίτ 3εεεδδίοηίΙ>υδ , εΐΐδεεη3ΐ 3ρυ<] δΐιοδ ρβήΙεΓ

3ε 3(1νεΓδ3πο8. ΡοδΙςυηηι βαΐεηι 3 ρορηίαΐίοηε τενεΓδί

π ηηΐ ίη 03δΐΓ3 , Ρα^ηί εβδίεΐΐιιηι ηβνβίε ηοείυ δυη( 3);μΓε&δί

ευηι πιβχίηιο ΙυηιυΗυ, εοηδίΓερβηΙε , 3ά ίηευΐίεηάυηι ΙεΓ·

ιόκ'νι, ε1ί3ΐη ιΐΓΐ)3η3 πιυΐΐίίικίίηε. ΕΙ ίηί (ιιηι ΜβηίΙίυδ

ηιίΐίΐεηι ίηΐυδεοηΐίηυίΐ, ςιιαίε εΐ ςυ3ρ3Γ(ε ρεηευΐηηι εδδεί,

ηοη δ3ΐίδ ίηΐεΐΐίβεηδ : δείρίο νετο, βδδϋΐηΐίδ άεε«ηι εςιιί-

Ιυηι (υηηίβ, εχειίΓπΙ ευηι βεεεηβίδ Γβείηιΐδ; ρΓα·ηιοηίΙί3

δΐιίδ, «Ι ρΓορΙβΓ ηοείεηι 3ΐ)δΙίηεΓ8ΐιΙ 3 ρυ^ηβ, Ιαηΐιιιη γϊγ-

ευηιευΓδβηιΙο ευηι ϊμηίυιΐδ ρΓοώει-εηΙ ηιιιΐΐίΐυάίηΐδ δρεείεηι,

εΐ ΙβΓΓΪΙαΓβηΙ ςιιβδί ]απι 33ηΊ(]ηε ίηνβδηπ. Εηςυε τβΐίοηβ

Ροεηί, βΐ) ηίΓοςυε ΙβΙβΓβ ίηΓεδΐ3[ί εί ρεΓΐεΓΓεΓ3εϋ , ίη υΓίιεπι

ΐ'εΓυ£εηιηΙ. ΕΙ Ιιοε ηυοηυε 3εεεδ8ΪΙ . ι < 1 3ΐί3 δείρίοηίδ ρτχ-

εΐ3Γ3 ΙβείηοΓβ : οΐι ςηχ ίη οιε ι··,α οπιηίΙ>ιΐ6 , (βηο;ιΐ9αι 3ο·

Ιϋδ <ϋ)5ηιΐδ ρ3(Γ8 Ρβϋΐο , άευβΙΙαΙΟΓβ Μ3Γε<1οηί<Β , εί δείρίο.

ηϊ()ΐΐδ, ίη ηυοπιιιι ιάορίκίαΐ ΓαεΓ3ΐ Γαπιίϋαηι.

ΟΠ. Μβηίΐίο νε™ Νβρίιεπιη εηηΐβ βάνεΓδϋδ Αδ(]Γϋυ3ΐεηι ,

ιτιοΐεδίβ Ίά ΓειεΙ)3ΐ δείρίο, νίιίεηδ, ρεΓ εοηΠ·3§οδ;ΐδ νβΐΐβδ

ββΐΐϋδςιιε εδδε ίΙεΓ , ιαρβήοηςυβ Ιοοβ αϊ) ήοβίίουδ οοευρβίβ.

υΐ νεΓΟ ΐΓΐηυδ βΙιαΊίββη Αβάπιοβίε 3θεΓ3ηΙ,εΙ 3(1 Πιιτηϊηίβ

ευ]ιΐ8ΐΐ3ηι βίνειιηι ρΓΟ^Γεβδίδ ρεΓ βεείίνί» ΓαίΙ 38εεηάεη<1ιιηι

Άά ΙιοδΙεηι, ηΐ3βηορεΓε εΐίβηι Ιηηι ηίβιΐδ εδί δείρίο, μι»»ιΙ-

ςαε , υΐ τείΓΟ^τειΙεΓεηΙπι· ; (1ίε1ίΐ3ηδ , βϋο Ιεπιροιΐ αΐϋβςιιβ

3Γΐί1)υδ ορυδ εδδε 3ϋνεΓδυ8 ΛχΙπιΙμΙιίπ. 0οη(Γ3<ΙίεοηΙίΙ)η8

τεΓΟ τείίςηίδ ΐΓΐυυηίβ, ςηί Ιίιπι* δείρίοηίδ ίηνίο!(Ί>3η( εί

ΐ(ϊη»ϊί;ιηι πιβ^ίδ , ςα3ηι ριιιάεηΐίβηι εβδβ , ρεΓίιίΙιεηΙίηϋδ , δϊ

Λ'ίδο ηοείε ΓβίΓοεειΙβΓβηΙ , β!ο;ηβ ίΐβ οεοβδϊοηεαι βί ρΓ8ε!)β·
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ε'πιχείσονται· δεύτερα τούτων ήξίου, στρατόπεδον προ

του γεύματος έγεϊραι, ίν' εΐ βιασθεϊεν, έχοιεν άναχιόρη-

τιν, ουκ οντος αύτοϊς νΰν ούδ' δποι καταφεύγοιεν. Οί

δέ και τοϋτο έγέλων, και το ξίφος τις ήπείλησεν άπορ'-

όίύ£ΐν, εί μή Μανίλιος, άλλα Σκιπίων, άρχοι. Αιε'-

βαινεν ουν δ Μανίλιος , οΰδέ τάλλα ών εμπειροπόλεμος.

Και αύτω περάσαντι δ 'Λσδρούβας άπηντα, φόνος τε

ην πολύς έξ έκατέρων. Και δ Άσδρούβας άναδραμών

Ις τδ φρούριον, ένθα μηδέν παθεϊν έδύνατο , έφήδρευεν

άπιοϋσιν έπιθέσθαι. Οί δέ, συν μετάνοια των γεγονό

των, άπεχώρουν, άχρι μέν Ιτή τδ £εϋμα , εν τάξει · δυσ-

πόρου δ' όντος του ποταμοϋ, και διαβάσεων δλίγων τε

καΐ δυσχερών, ές άταξίαν διηροϋντο εξ ανάγκης. Και

δ Άσδρούβας καθορών, έπε'κειτο λαμπρώς τότε μάλιστα,

και πλήθος εκτεινεν, ούδ' αμυνομένων, άλλα φευγόντων.

Έπεσον δέ καί των χιλιάρχων τρεις , οί τον στρατηγδν

μάλιστα έπεπείκεσαν ές την μάχην.

0111. Ό δέ Σκιπίων, τριακόσιους ιππέας ους εΤχεν

άμφ' αΰτδν, και δσους άλλους συναγαγεϊν έφθασε ,

διελών ές δύο, τοις έχθροϊς επήγε συν δρόμω πολλω,

παρα μέρος άκοντίζοντάς τε καΐ εύθΰς αποχωρούντος,

εΐτ' αύθις έπιόντας, καί πάλιν εύθΰς άποπηδωντας.

Ούτω γαρ είρητο αύτοϊς, τους ήμίσεας αεί παρα μέρος

έπιέναι , καΐ άκοντίσαντας άπελαύνειν, ώσπερ εν κύκλω

περιιόντας. Γιγνομένου δέ τοϋδε πυκνού, χαΐ διαστή

ματος ούίενδς όντος, οί μέν Λίβυες Ιβάλλοντο συνεχώς,

και Επιστρέφοντες ές τον Σκιπίωνα, ^σσον τοις περώ-

σιν έπέκειντο. Οί δ' έφθασαν διελθεΐν τδ £εϋμα· καί

δ Σκιπίων έπ' αύτοϊς άφίππευσε, βαλλόμενος τε , καΐ

χαλεπώς. Σπεΐραι δ' εν αρχή τοϋδε τοϋ πόνου τέσ

σαρες άποσχισθεϊσαι τοϋ γεύματος δπδ των πολεμίων,

ες τινα λόφον άνέδραμον ' καΐ αύτας δ Άσδρούβας πε-

ριεκάθητο , άγνοούντων έτι 'Ρωμαίων, έως έστάθμευσαν.

Έπεί δ' εμαθον, ήπόρουν. Καί τοις μέν έδόκει,

φεύγειν, και μή κινδυνεύειν ίπαντας δι' δλιγους· δ δέ

Σκιπίων έδίδασκεν, άρχομένοιν μέν ίργων ευβουλία

χρήσθαι, κινδυνευόντων δέ ανδρών τοσωνδε και σημείων,

τόλμη παραβόλω. Αύτδς δ' έπιλεξάμενός τινας των

Ιππέων ίλας, Ιπανοίσειν εφη Εκείνους, ή χαίρων αυτοϊς

συναπολεϊσΟαι. Δυο τε ήμερών σιτία φέρων, εύθΰς

ωδευε , δεδιότος πάνυ τοϋ στρατοΰ , μή ούδ' αύτδς έπα-

νέλθοι. Ώς δ' ί)Χίν έπί τον λόφον, ένθα ^σαν οί πο-

λιορκούμενοι, τον μέν άντικρυς αύτοϋ δρόμω κατέλαβε,

χαϊ μία τοΰς δύο χαράδρα διεϊργεν. Οί δέ Λίβυες τότε

μάλιστα έπέκειντο τοις πολιορκουμενοις , και πρδς αύ-

τοΰς ένενεύκεισαν, ώς ούπω δυνάμενου τοϋ Σκιπίωνος

έπικουρεΐν Ιξ δδοιπορίας συντόνου. Ό δέ Σκιπίων,

εΤδε τας πέζας ιών δύο λόφων την χαράδραν πε-

ριιούσας, τον καιρόν ου μεθήκεν, άλλα περιέδραμε δι'

αύτών δπέρ τοΰς Πολεμίους. Οί δ' ήδη κυκλούμενοι

διέφευγον άκόσμως, μεθιέντος αύτοίς άπιέναι τοϋ

Σκιπίωνος άδεώς, πολΰ πλείονας όντας.

Οίν. Ουτω μέν δή και τούσδε δ Σκιπίων περιέσω-

βίν, ίν άπογνώσει γενομένους. Και αύτδν ή στρατιά

ΑΡΡΙΛ509.
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τεηΐ , ηΐ εοηίβηιΐίπι Ιεη?3 Γφ··ηΐίιιη> ίηναϋρι-οΐ , βεευηώιηι

ρΐΌΐιιΙίΙ δεηΐεηΐίβιη, δβΚεηι ϊη ι-ίρ» είΐεποη εββίΓα ροηβΓβηΙ,

ςηο, βί ΓοΓβηΙ ίπιρβπ'8 εοηΐΓ3 \ ϊ η ι ήοδίίυπι, ίι;ι!ι*τ.·η( π-

εερίϋπι, αηί βίο ψιιιίπη ηυΐΐϋδ ίρδίβ ΓεΙίηηυεΓεΙυτ. 8«(Ι

Ιιοο ςυοςηε εοηδίΐίυπι πββπιηΐ ϋϋ : ;κ- ίαίΐ, (\α'ί εΐίαπι 3&-

]βΓ.Ιιιπιτη μ' §ΐ3άΊυηι , ηιπι.ιπ·1ιιι , >ί ηοη Μ;ιηίΙϋ , δε<] δοιρίο-

ηίδ ραΓβηϋοπι εβββΐ ίιηρβηο. Τγ.ίιιμιΙ ιβιΙιιγ Μαηϋίας , νΪΓ

.ίι·(· ρβιϊΐυβ ϋτΐίυιη ηιϊϋίαπυιη : ε(, 8υρεΓ3ΐο αιηηβ,

οΐινίιιιη ΙιαϋιιϊΙ Λ$»ΙηιΙκιΙι>ιη , πιοχηιιβ ηΐί«ιι» ι·μ·ι)ι·* ρ-1

βίΐίΐβ. Εχ (ΐ»3 Α«(1πιΙ)!ΐ1 ίη οαβίβΐίαπι 86 ΓβοβρίΙ , ηίοΊ βχ

(υ(ο ο1>8βΓν»Ι)8ΐ Ιΐ'ΐιψικ, ίη αίΜ,-υηΙββ ίπιρείιιηι Γαοϊβηϋϊ.

£( ίΐΐί, ςαοβ ]»ιιι οοιι»ίΙϋ ρίβεΐκΐ βυί, άίβοεΟεϋΐηΙ, υ$<]υβ

&ά Πυπιβη ιριπίοη , ίοΐεςη» 0Γ(ϋηίΙ>υ$. &βά Μ , ςυυπι ηκ>·

Γ«η ίη ΐΓ»ιι$ίΙυ αΙΤιη-η-ικ γ9Γϊ νβάβ, εβςαε ιΜηΐιιΊΐη, ηεοεδ-

ο3γιο (υΓ6ΐΙϊ$ οΓοΊηί1>υ9 (1ί$(Γ3ηε1)3[υΓ αςιηβο. ^πο<1 εοη$-

ρίο3ΐιΐ8 Α8ΐ1πιΙ)3ΐ , Ιιιβι π)»\ίηιε ίηευ1>υί( : πιυΙΙοβηυε ε,χ··

•ΜκιΙ, Λι»ι· ηιβςίβ ιρκιιιι ρυςηχ ηιεηιοΓεβ. Ιη ηίβ εεείιίειβ

Ιτιηιιηϊ Ιγ88 ; (Ηοη , ςαϊ ίηευοώη ρυ^ηοε ρΓοεείρυί ίΐιεΙΟΓεβ

ΓυεΓΐηΙ ίαιρβΓβΙοη.

αΐΐ. ΑΙ δείρίο ΐΓεεεηΙοδ εφίϊΐεβ , ηοοβ βεευηι (ιαΙ>εΙ)3ΐ ,

βΐ&ΐίοβ, ςηοίςυοΐ εεΙεπΙεΓ εοΙΙϊ^εΓε ροΙυεΓ&Ι, (Ιη38 ίη ίυι-

ηΐ38 ιΗνίίΗ» , ηιαςηο ίηιρείυ «Ιυ\ϋ ίη ηοβίεοι , ίη νίεειη 38-

8»1ΐ3ΐι(ε8 ]ηπι Ιαηιΐο , ιυοχηυε εειίεαίεβ : ίΙεΓαηιςυε ϊην<ιι1ι·η-

Ιεβ,βε ηοχ ΓϋΓ8ϋίη γρΙγο εαΓΓεηΙεβ. δίο εηίπι ρι^ηαοηίΐί

οπιηΐ, «Ι, νβίαΐ ίη οιΙκ-ιη εΪΓευπινεεΙί, ββηιρβτ ϋίηιίίϋ» ρ3Γ$

8ϋίβ νίεϊηυβ ηοδίεβ ίην3<1ετεΙ , εΐ επιίββίβ ]ίΐπιϋ8 τείκ) 3βε-

τεη( εςυοβ. Ουο<1 ςηυηι τερεΙβτεΙιΐΓ βίερίυβ , ηεςυε ηΐΐο

ΙεπιροΓΪ8 ιηυιηεηΐο ίη(εΓπιίΙ(6Γβ[υΓ πηρείυβ, ΑΓπ, ίη Ν<ϊ-

ρίοηεηι, λ ηυοεοηΐίηυο Ιεΐβ ϊιτυείιβηΐ, εοηνβΓ8Ϊ, ιηίηυβ ηιο

ΙεβΙί 6Γ3ϋΙ νίΐιΐιιπι ΐΓ3Π8ειιη(ίου8. ΑΙςυβ ίηΐεπηι 3ϋ Η1ί8

8ΐιρεΓ3ΐυ8 3αιηί9 εβ(. Αε ροβΐ εοβ δείρίο ςαοςυβ ευιη 8υί8,

.τμΓΡ ςηίάεηι 3ε ίη(εΓ (εΐ3 ΙιοβΙίυπι, εοηεί(3(ί8 εςιιίβ , ίη υΐ-

Ιοι ίοιοιιι πρηηι ρεΓνεηίΙ. ΙΙυ]υ8 3υ(εηι ριιμηΗ· ίηίΐίο ςιΐ3ΐιιοτ

( οί ιοιΊΐ'8 , ίηΙεΓνεηΙη ΙιοβΙίηηι εχείιιβχ 3 Πηνίο , ίη ςιιεπκΐβπι

Ιιιιηιιΐυιη 8ε τεεερεηηΐ. Η38 οΙ)8ίύεο3ΐ ΛμΙι ιιΙωΙ , Κοηιβηκ

3<]ηυε ί§ηοΓαηΐΠ)ΐΐ5 , άοηεε δίβΐίνβ ρο8υί$8εη(. ΊΊιιη νειυ

Γομιιίΐ3 τε, Ιι.ΓπΊιαηΐ αηείρίΐεβ οοηβίΐίϊ. ΕΙ ρΙεΓΪςηε εεη-

8εΙ)3η(, ρεΓ@6η<1ηηι ε8$ε ίη Γπ^η , ηεε εχροηεηιΐυπι ρβΓίεηΙο ,

ρΓορΙεΓ ρ3ΐιεο8, υηίνεΓβιιηι εχεΓείΙυηι. Λ ι δείρίο ηιοηεΙ)3ΐ :

3η(ε(ρΐ3Πΐ ορυβ »ΒοΙ'ε<1ί3Γί9 , υΙεηΑηπι 6886 ΓβοΙο εοηδίΐίο ;

3θΌΊΐ6ΐί8 νεΓΟ 8βπ)εί ίη ρεπευΐιιηι Ιοί νίπβ, ευπι 8ΐιΪ8 8ί^ηί8,

εχΐΓ8ηΐ3ΐη είί»Γη 3<ϋιίοεη(]3Γη 8888 3ΐι43εί3ηι. Μοχςηε ροΙ-

ΙίείΙυβ βδΙ,8β ίρ8ΐιπι, 8εεερϋ8 βΐίςηοΐ 8β1εε1ί8«<]ηί(ηηι ΙιΙΓ-

ηιίβ ΓοεερΙηηιηι ίΙΙοβ , 3η( υηα εαιη είβ ΙίΙ>εη(6Γ ηιΟΓΪΙιίΓυη) .

I ΑδβυπιΙίδςαε (Ιποπιηι άίεΓηπι είί>3Γίί8, ιηο\ ϊΙβΓ ίπςτε88η8

' εβί, νιιΐιΐΐ' βοΐΐίείΐο βχεΓείΙυ, ηε ίρβε ηοη πίΙϊκΊ. γι νπο

]«-ι νί'ΐιίι,κΐ ο!>8ε88ηηι (υηΊυΙηηι', »Ιίυηι Ιυηιυΐυπιεχ 3(1νεΓ8η

οιΐΓβίηι οεευρβνίΐ , 3ηςιΐ8(3 \'3ΐ1ε ;ι!ι ίΙΙο (ΙίΐΌΐιιΙιιηι. Ε( ΛΙπ

Ιυηε ηιβχίιηε, ηηΐυ 8ίηί ιηυΐιιο βίςηηπι α'βηΐεβ, ίη8(ί(6ΓυηΙ

0086881», ρήιιβςιιβηι δείρίο , εχ εοηείΐ3(ίοΗ ευΓ8α Γε88υ$,

ορεω ίΐιίδ ίβΓΓε ροδδεί. ΑΙ δείρίο , ηΐ νϊϋϊΐ, Γβάίεεδ ϋΐτίηδ·

ςυε (υηιυΐί είΓεβ τβΐΐεηι ίη(εΓ}βεΐ3πι Πβε(ί , ηοη ευηείβΐυδ ,

ΐΓ3η8ευιτίΙ ρεΓ 838 ίη Ιοειηη βιιρβηΟΓεηι ΙμμΙΟμι : ςυί ,

Ι]πιπιι ]3Πΐ ίη βο βδδβηΐ υΐ οίΓευηιτβηίΓεηΙυΓ, ίίίίΤϋβεΓβ ΙαΓ-

ΐΗΐίβοΓό'ίηίηαβ; δείρίοηε εοβ ηοη ρβΓβεςπβηΙβ , ςιιοϋ 8η[>ε-

™Γ6ηΙ ηηπιεΓΟ.

ΟΙΥ- II» 1ΐ08 ςιιοςιιε, ίβηι (ΙερΙοΓβΙοδ, ββττίτΐΐ δείρίο.

Οαεηι αΜ ρτοευΐ νίό>Γε πιίΐίΐβδ , ρΓ86ΐβΓ βρειτι 61 ίρδπιη ίη.
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140 ΑΡΡΙΑΝΙ Ώ ΒΕΪΙ VIII,

μακρόθεν ίδοϋσα εξ άέλπτου περισεσυισμένον τε καί

σώσαντα τους έτερους , μέγα ήλάλαξαν, ήδομενοι , χαι

δαιαόνιον αύτώ συλλαμβάνειν έδόξαζον, 8 χαΐ τω πάππο)

Σχιπίωνι προσημαίνειν έδόκει τα μέλλοντα. Ό μέν

δή Μανίλιος άνεζεύγνυεν ές το προς τη πόλει στρατό-

πεδον, πολλήν τίσιν ΰποσχών τοϋ μή πεισθήναι Σχι-

πίωνι, της στρατείας άποτρέποντι. Άχθομενων δέ

πάντων έπί τη τών πεσόντων άταψία, και μάλιοττα

έπί τοις χιλιάρχοις, δ Σκιπίων τινα λύσας τών αίχμα-

λοΊτων έπεμψε προς Άσδρούβαν, και παρηνει Οάψαι

τους χιλιάρχους. Ό δ' έρευνησάμενος τα νέκρα, καί

άπδ της σφραγϊδος εδρών (χρυσοφοροϋσι γαρ των στρα

τευομένων οΐ χιλίαρχοι , τών έλαττόνων σιδηροφορουν-

τι>)ν) εθαψεν αυτούς· είτε τδ ίργον άνθριόπειον καί

κοινδν έν τοις πολέμοις ηγούμενος, είτε τήν Σκιπίωνος

δο'ζαν ήδη δεδιώς τε καΐ θεραπεύων. 'Ριομαίοις δ'

άναζευγνύουσι μίν άπδτοΰ ΆσδρούβαέπέκειτοΦαμαίας,

δια τδ πταίσμα Οορυβουμένοις. Είσιοϋσι δέ οι Καρ

χηδόνιοι της πόλεως έκδραμόντες ΰπήντων, καί τινα

και τών σκευοφόρων διέφθειραν.

Ον. Έν τούτω δέ και ή σύγκλητος ές τδ στρατό-

πεδον έπεμπε τοΰς ε'ισομένους και μεταδώσοντας αύτη

τα ακριβέστατα. Έφ' ων 8 τε Μανίλιος, και τδ συνέ-

δριον, καί οί λοιποί τών χιλιάρχων, έσβεσμένου τοΰ

φθόνου δια τήν εύπραγίαν, έμαρτύρουν τω Σκιπίωνι,

και δ στρατός άπας, καί τα έργα έπ' έκείνοις "ίίστ'

έπανελθόντες οί πρέσβεις διεθρόησαν ές άπαντας τήν

έμπειρίαν χαί έπίτευξιν τοΰ Σκιπίωνος, καί της στρα

τιάς τήν ές αύτόν δρμην. Ή δέ βουλή τούτοις μέν

έχαιρε · πολλών δέ γεγενημένων πταισμάτων, ές Μασ-

σανάσσην έπεμπε, καί παρεκαλει συμμαχεΐν αΰτδν έρ^-

^ιομένως έπί Καρχηδόνα. Ό δ" Ειπδ μέν τών πρέσβεων

συ κατελήφθη· χάμνων δέ γήρα καί νόσω, και παϊδας

ίχων, νόθους μέν πλείονας, οΐς δεδιόρητο πολλά, γνη

σίους δέ τρεις, ουδέν άλλήλοις τα Ιργα έοικότας, έχάλει

τον Σκιπίιονα , κατα φιλίαν αύτοΰ τε καί τοϋ πάππου ,

σύμβουλόν οί περί τών τέκνων καί της αρχής έσόμενον.

Ό δέ ήει μέν αύτίκα ■ μικρόν δέ πριν έλθεϊν, δ Μασσα-

»άσσης άποψύχων έπέσκηψε τοϊς παισϊ, πείθεσθαι τώ

Σχιπίωνι , ώς αν αϋτοΐς διαιρή τά οντά.

Ονΐ. Και δ μέν τόϋτ' είπών, έτελεύτησεν άνήρ ές

πάντα επιτυχής, ω τήν μέν αρχήν τήν πατρωαν θεδς

έίωχεν, άφαιρεθέντι προς Καρχηδονίων καί Σύφακος,

άναλαβεϊν, χαί προαγαγεϊν έπί μέγιστον, άπδ Μαυρου-

σίων τών παρ' Ώκεανώ μέχρι της Κυρηναίων αρχής ές

τα μεσόγαια· ήμερώσαι δέ γήν πολλήν, τα πολλά τών

Νομάδιον ποηφαγούντων δια τδ άγειόργητον θησαυρούς

τε μεγάλους χ ρημάτων χαταλιπεΐν, καί στρατιαν πολλήν

γεγυμνασμένην τών δ' έχθρων, Σύφακα μέν αίχμάλωτον

έλεΐν αύτοχειρί· Καρχηδόνι δ' αίτιον της αναστάσεως

γενέσθαι, πάμπαν ασθενή 'Ρωμαίοις άπολιπόντα. "Κφυ

δέ και τδ σώμα μέγας τε καί ευριοστος ές γήρας πολΰ , χαί

μάχης έπειρατο μέχρι τοϋ θανάτου, ϊππου τε χωρίς

άναβολεως επέβαινε. Καί μεγίστω δή τώδ' έτεκμη-

εοΐιιιηεπ) , 61 βΐίοι-υηι ιβττβΙΟΓβη , ίη§εηΙεηι ]ιιοί1ιιηι οίκΐβ-

ηιηΐ ρΓ9ϋ @3ΐΐ(Ιίο , ορίηίοηειηαυε οοηοερειιιηΐ , (Ιευιχι δοίρίοηί

Ηΐΐβδδβ εηηκίειη, ςυεηι οΐίιη ηνο ο]ιΐ8, βυρειίοπ δοίρίοοί,

8ί§ηίΙΪ03Γε ΓιιΙυΓβ , νυΙ^υ ΓυεΓαΙ ρεΓβυβδίιιη. 8ϊο ίεχϊΙιΐΓ Ιαηιίεπι

ΜαηίΗυδ ίη οβδίΓβ $ιιϋυιΊΐίΐηα ιενεκυβ εβί, ρο5ΐ(|υ3ΐυ ηΐ3-

ςηβιη ριρηαηι άεάίΐ , ςοού δοίρίοηί , άί88υ3(1εη(ί εβπι εχρε-

άίΐίοηειη , ηοη ρΗπιίδδεΙ. Ουιιηι τεΓΟ οηιηεδ ηιοίεβίε ΓβΓ-

τεηΐ , ίιι1ιυηι<ιΙο8 Γείίοΐοδ ηιίΐίΐεδ , 30 ρΓβίοϊριιβ Ιτί1>ιιηο5 ;

δοίρίο ε<ιρΙίνοδ ηοηηηΙΙυχ, δοΐυΐοδ νίηοαίίδ, ιχιϊβϊΐ 3(1 Αδ(ΐΓυ-

Ιιβίειη, γο£303, υΐ δορείίιεί (ΓίΙ>υηο8. Ουοβ ΗΙε, ςϋ.ΐ'βίΐοδ

ίηΙεΓ 03(1ανεΓ3 , ε( βυΓεοηιιη ΗηηυΙοΓυηι 3§ηίΐ08 ίηάίείο (Ιιίί

εηίιη ΟίΠεΓυηΙ ΐΓίΙιυηί α νιιΙ^ο πιίΐίΐυπι , Γειτεοβ @ε8ΐ3η1ΐυιη)

8ερε1ϋΙ : δίνε Ιιαιηβπαπ) Ιιοε ηΐυβ , βΐ 3 1>βΜί ]ατβ οοο βϋε-

ηιιπι ; βϊνε πιείυεη» ^3Π1 Ιϋίτι δείρίοηί8 §1οπ3ΐιι, εΐ (αηίπιη

τϊηιηι Ιιοο οΠΊοίο (ΙβηκτίΙιιηίδ. ΟκΙεπιπι βί) Α8(ΐΓυ1)3ΐε

(1ί§Γε880ΐ' ΚυιηαηοΒ ΙΊΐΛΐιΐίΓΗί (]ΐιο<|ΐιε ίηΓοϊΙβνίΙ, ρΓορΙβΓ

3εεερ(30) εΐαϋεηι (Γερί(1ο8. ^^π1ςαβ 0381γ3 βυϋίίχιηΐ, ςυυηι

3 03ΐ1Ιΐ3^,ίιιίεη8ίΙ)υ8 εχ ιιγΙκ; ρπ>ευιτεηΙίΙ)υ8 ίην38Ϊ , εΐώω

(υιη οϋΐυηιιηι ηοηηυΐΐοβ 3ΐηΪ8εΓυηΙ.

Ον. ΙηΙεΓ83 8εη3ΐυ8 ίη 038(Γ3 ηηϊβίΐ , ςυϊ , γ«1)ιι8 ίη8ρεεΙΪ8

(ΙίϋββηΙβΓ, Κοηιαηι Γεηυηεί3Γεη( οηιηϊβ. Αριιά ηυοβ ει

Μ3ηί1ίιΐ8 εΐ εοη5ΪΙίαπ) εΐ (ΓίΙιιιιιί 8ϋρβΓ8ΐίΙε8, εχ(ίηε(3 ]3θΐ

(οηϋηϋίβ 8αοεεδδί1)υδ ίηνίιΐί», ρΓίεεΙβΓε ιΐο δείρίοπε (εδίΑΐί

δυηΐ', δίηιυίςυε ιιηίνεΓδϋβ εχεΓΟΪΙυδ, ε( ϊηβϋρβΓ ίρδβ εβΓεςίβ

ίΐΐίυβ ΓβείηΟΓβ. ΙΙβςυε (Ιοηιυηι ΓενβΓδί 1ε^3(ί, Άρηά οιτιηρδ

εεΙεΙ>Γ3Γυη( δείρίοηίδ βοΙεΓίίβπ) Γοιίυηβπιςυβ, βίςυβπι ρΓο-

ρεηβυβ ίη ευηι είβεΐ ΓβνοΓ βχεΓείΙυδ. ΕΙ Μ ςυίίΐθπ) ρεΓ@Γ3·

Ιηηι ΓυϊΙ δεη3(ϋί : δε<1 ςυίβ ηοη υη3 εΐβιίεδ ηοοερίβ ΓαβηΙ ,

ηιίδεΓυηί &ά Μβδίηϊδδβηι, ςυί ρεΙεΓεη(,υ( βυχίΐί» ν3ΐϊά&

εοηΐΓ3 Ρορηοδ ηιϊΙΙβΓβΙ. Λ'εηιηι 83 Ιε^βΙίο νίνυηι ηοη ίηνε·

ηίΐ Γε^εηι : ςυί ρβυΙο 3η(ε, ίεδδυδ δβηίο ηιοΓίιοςιιε, ςυυηι

ρΙϋΓΟδ Πϋοβ Ιΐϋίκτοί ίΙΙεςίΐϊηιοδ, ςϋϊΐηΐδ ηιαίΐβ όοηβτεπιΙ,

ΐΓ8δ νεη) εχ ηιηΐπ'ιηοηίο, ιϋνεΓδίδ ίη^εηϋδ ΓηοΓΪοιίδςυε ρπΕ-

ϋίΐοδ, δείρίοηεηι, υΐ βνίΐυιη βηιίευηι, βεεεΓδΐβδβΙ, ευηδυΐ·

(ιίΓυδ (1ε Γο;;ηο ΙίοεΓίδ εοηιηιΗΙεηοΙο, εΐ δίηε ιηογβ ρηΓεεΙυβ

8Γ3( δείρίο : δειΐ ρβυΐο 3ΐι1ε(|ΐΐ3ηι αάνβηϊΐ , Μβδίηίβ&β 3£βηβ

αηίιιιαιη Γιΐϋδ ρηεεβρϋ , ρβτβτβηΙ δείρϊοηί , (ΐυοηιοάοεηηιςυε

ρ&ΙΗπηηιηαι είδ άίτίδϊβββι.

Ονΐ. ΑΙςαε ίδίπο1 ρι-οΐοεοΐιΐδ Μϊδϊηϊδδβ , ,ιηίηιηπι εΠΙβνίΙ.

Υίτ ΓοΓίιιηαΙυδ οηιηϋιιΐδ Γε^β, ςυί, (Ιεο ΓβνεηΙβ , ρβίειτιηπι

ΓΒ^ηυηι, 3 ΟίΐΙΙιβμίιιίεηδίΙιυδ 30 8γρ1ΐ3ε« οεευρβίιιηι , τεοιι-

ρεΓβνίΙ , εΐ ίη ΙβηΙυπι βυχίΐ, υ( ρεΓ οηιηεηι ηιειίίίειτβηεαπι

Γε§ίοηβηι 3 Μ3υηΐ3ηί3, νίείηβ Οοββηο, α(1 0νΓβη3Ϊ03ηι

ηδ^υε ίηιρεΐ'3νεΓίΙ. ΚΙοηι ηιηβηιιπι ΐΓβοΙυηι Ιβιτβηιαι 3(1 ηιί-

ΙίοΓΡηι ουίΐυιτι τεάρ^ίΐ , Νιιηιί(1ίδ βηΐεβ ρΚΐΓΐηιυιη οΙεΓε τί-

( Ίίΐ3ΐε οοηδυείίδ , εΐ 3£Γθηιπι Γ.ιι1ΙιΐΓ3Πΐ ηερίίκρηίίϋυδ : τείΐ-

ςυίΐηυε ρεοιιηία: ιη3§η3Πΐ νίηι ίη ΙΙιεδαυπδ Γερο$ϊ(3ηι, εΐ

3ΐηρ1»δ ιορί3δ ('3δφΐε εχεΓθίΙβ(ίδδίπΐ38. Οϋοπιιη ίηίηιίοοΓηηι

3ΐ1βΓυπι, 5νρΙΐ3οεπι, βυβ ηηϊηιι οβρεΓε, είάειη εοηΐί^επιΐ;

3ΐ1εηιπι , ρορυΐυηι 03ΓΐΙΐ3§ίηίεη8επι , ί(3 (ΙοΙιίΙίΙβΙπιη Βοηιβ-

ηίδ ΓεΙίηιμεΓε, υΐ Γβοίΐεηι Ιιίδ ενεΐδίοηεηι 03Γ(Ιΐ3^ίηίδ Γεοβ-

πΐ. ΟοΓροΓβ βηΐεπι ιτΐ3§ηο 3ο Γο1)ϋ5ΐο 3(1 ηυΐΐαηι βεΐαΐίβ

ΓπίΙ : ςυβπκΐίιι νΐχίΐ, ίηΙεΓεδβε ρΓ3?1ϋδ δοΐίΐυδ, εΐ εςιιυηι οΙμ-

ςυε 8ΐΓ3ΐοΓε 3δοεη(ΙεΓε. Κοουδϋεςυε νβίεΐϋοϋηίβ νεί οιβ
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ρίωσε μάλιστα τήν εύρωστίαν αυτοΰ · πολλών γαρ αΰτω

παίδων γιγνομένων τε και αποθνησκόντων, ουποτε μέν

ή^σαν αύτω μείους τών δε'κα, τετραετές δέ παιδίον έν-

νενηκοντούτης ών άπέλιπεν. Ό μεν δή Μασσανάσσης ,

δδε χρόνου τε και σιοματος έχων, έτεθνήκει. Σκιπίων

δέ τοις μεν νόΟοις αύτοϋ παισι προσεθηκεν έτέρας διο-

ρεάς · τοις δέ γνησίοις τους μέν θησαυρούς και φόρους

κα\ το όνομα της βασιλείας κοινον άπέφηνε· τα δέ

άλλα διεκρινεν, ώς εμελλεν άρμόσειν προς β έβού-

λετο έκαστος· Μικίψη μέν (8ς πρεσβυτατος ών, ειρη-

νικώτατος ην) Κίρτην εξαίρετον έχειν, και τα βασίλεια

τα εν αύτη· Γολόσση δέ, στρατιωτικό» τε όντι, και

δευτερω καθ' ήλικίαν, πολέμου τε και ειρήνης εΤναι

κυρίω- Μαστανάβα δέ, δςνεώτατος ων ήσκει δικαιοσυ-

νην, δικάζειν τοις υπηκόοις τα άμφίλογα.

ΟνΐΙ. Ουτω μέν δ Σκιπίων τήν αρχήν χαΐ περιου-

σίαν Μασσανάσσου διεϊλε τοις παισί· κα\ Γολόσσην

εΰΟυς ες συμμαχίαν έπήγετο. Ό δέ τας Φαμαίου μά

λιστα ενέδρας, αΐ πολλά 'Ρωμαίους έλύπουν, έρευνώμε-

νος, άνε'στελλεν. Έν δε τινι χειμασία Σκιπίιον και

Φαμαίας άντιπαριόδευον άλλήλοις, μέσην έχοντες άβα-

τον ^αράδραν, και οΰδεν ές αλλήλους δυνάμενοι. Δε-

διώς δ' δ Σκιπίων, μη τις ενέδρα κατα το προ'σθεν είη ,

προϊών κατεσκέπτετο συν τρισι φίλοις. Και αύτον δ

Φαμαίας !δων, άντιπροήει μεθ' ένος φίλου. Έλπίσας

δ' αΰτδν δ Σκιπίων είπεΐν τι θέλειν, έξίππευσε μεθ' ένος

και δδε φίλου. Κα\ ώς ήδη κατακούειν έδύναντο αλλή

λων, πρ» Καρχηδονίων οί προελήλυθε- Τί δή της ιδίας

σωτηρίας οϋ προνοείς, εί μη της κοινής δύνασαι; Ό δέ,

Τίς έστιν, εφη, μοι σωτηρία, Καργηδονίιον μέν ούτως

έχόντο)ν, 'Ρωμαίων δ' υπ' έμοϋ κακά πολλά πεπονθό-

των; Κα\δ Σκιπίων, Έγγυώμαί σοι, φησιν, εί πιστός

εγώ καΐ άξιόχρεως, και σωτηρίαν κα\ συγγνώμην παρα

'Ρωμαίιον κα\ χάριν εσεσθαι. Ό δ' έπήνεσε μέν ώς

άςιοπιστότατον έκ πάντων Κρίνω δ', έΊρη· καν δυνατόν

ήγώμαι, φανερδν έσται σοι. Κα\ οί μέν ΙπΙ τούτοις

διεκρι'Οησαν.

ΟVIII. Ό δέ Μανίλιος, αΐδούμενος τήν δυσπραξίαν

τήν ές Άσδρουβαν αυτί) γενομένην, αύθις ές Νέφεριν

^στράτευε, πεντεκαίδεκα ήμερων τροφ&ς έπαγόμενος.

Πλησιάσας δ' ίθετο χάρακα, και ώχύρου , καΐ έτάφρευε,

καθα Σχιπίων έν τη πρότερα στρατιά παρήγγειλεν.

Ούδέν δέ άνΰων, έν αίδοΤ μείζονι έγίγνετο, καΐ φόβω

τοϋ πάλιν αύτοΐς άπιοϋσι τον Άσδρουβαν Ιπιθέσθαι.

Και δ μέν εν τωδε ήν άπορίας. Έπιστολήν δέ τις Ιχ

τοϋ Γολόσσου στρατού έφερε τω Σκιπίωνι. Ό δ', ώς

εΤ^ε , σεσημασμένην έπέδειξε τω στρατηγώ. ΚαΙ λΰ-

σαντες, εϋρον Ές τηνδε τήν ήμεραν Ιγώ μέν τόδε τδ

χωρίον χαταλήψομαι ■ σι» δ' ελθέ μεθ' δαων βουλει , χαΙ

τοις προφΰλαζιν είπέ, δέχεσθαι τον νυχτος άφιχνούμε-

νον. Ή μέν επιστολή, χωρίς δνομάτιον, τοιάδ' έδή-

λου. Συνηχε δ' δ Σχιπίο)ν, εΤναι παρα Φαμαίου.

Και δ Μανίλιος έδεδοίχει μέν περ\ τίο Σκιπίωνι, μη τις

άπατη παρ' ανδρός γένοιτο πιθανωτάτου πάντο)ν ές

χ ίιηιι ιη Ιιοι; άοευΒίεπΙοπι άβαΉ, <\αοά, εοηιρΙυηϋυβ ηα>>εεη-

Ιί&υβ οί άεεεάεηΐίΐιυβφΐε ή'Ιίίβ, ηιιηςυβπ) ιηίιιαβ ιίβεεηι 1)3-

Ιπιίι , ε( ηονίδβίηιιιηι αυβαπεηηβπι ηοη3§«Π3τϊιι$ δβηβχ Γείί·

φΐϊΐ. Ηαο ίβίΙιΐΓ εοΓροΓΪβ 1ια1>ϊΙα<]ϊηβ ρΓοοΙΐευβ , ε( Ιιιιο Β!ΐ3ΐί8

ρτονεείυδ, ςιιυιη νϊνϊβ εχεείβίδβεΐ Μββίηίβββ, δείρϊο ιϊΐιί-,

εχ εοηεη!)ίηΪ8 ηβΐϊβ , ;κ1 <1οη3 , ςυα> ]»ηι 3 ρα(Γε αεεερεΓαηΙ ,

ΐ^εείΐ αϋα : Ιε^Κίηιίβ νεΓΟ ΙΙιο.νιιίΓοί ε( νεεΜμηΜ» , εί ηο-

ηιεη ςυοςιιε Γεςίυπι εοηιιηυηε εβββ νοίιιίΐ; αείετα ι!ί\ ί>ίΙ,

ιιΐ (ίι]πμ|πι' ηιοΓίϋυβ ε( ίηςεηίο εοηξτιιυπι Γογο ^ ι.ΙιΊκιΙπγ.

Μ ί( ί [)><ι', ηαΐα πΐΐχίηιο, ραείβςυε ιαηΐΐϋΜΐΐΐΜ , α85Ϊ§η<ιΐ3

68( ρπι' είε[επ8 ( 'ί ι Ι;ι αΓυ8 , εί ίη 83 Γβ§ίυπι ρ3ΐ3ΐίυπι ( . π -

1υ88<£ , νΪΓυ ηιίΐίΐαπ ε( ρι-οχίιιιο 33(3(ε , 1>ε11ί ρβείβςυε ειΐΓ3

εοιιιη)ί883. Μ38(303ΐ)3ΐ , ικιΐϋ ιηίηίιηυβ, ηυί ^υ^^8 8ΐ'ίεη(ία'.

8(αι1ϊο ΙεηεΙ>3ΐιΐΓ, οοπΙγομί ίίίΐ ιιιη ίηΙεΓ 8αΙ)άίΙο8 Γιηίει»ΐ3-

π)ΐ)ΐ βεεερίΐ ]ιιάίείυπι.

ΟνίΓ. Χά Ιιιιηο πιούϋηι τε^ηο ρ;ιΐι ίηιοιιίιχρκ.· ίηΙβΓ Μ38Ϊ-

ηΪ88>ε ΙίΙχΐΓΟδ (Ιϊνίκο , δείρϊο 8(3ΐίιη βιιΐυβββηι ευπι βυχίΐίίβ

ίη Κοηΐ3ΐΐ3 ε38(ΐ'3 :κΜιι\ίι : ςυί , ρεΓ$εηιΐ3ΐιΐ8 1οΰ3 ίιΐ8ί<1ί3-

πιιιι, β <|υϊί>α8 Ρ1ΐ3ΐη8!38 Ηοιηαηοβ ρΐυπαιηπι ίηΓβδΙαΙ>α( ,

π'ρπ'ΛΜίΐ ηοχίιηε Ιιοπιίηίβ εοηαΐυβ. Λπ ίιΐίΐ βιιίεηι, ιι[ Ιιί·

1)8) 03 Ι8ηιρε8ΐ3ΐ6 δείρϊο εί Ρ1)3ΐη»)38 ίΐβ βίΐιί οεειίΓΓΟΓεηΙ ,

ιι I ε Γ8£ΐοηε 3ί(8Γ 3ΐ1εηΐ)8 3§πιεη Μΐιιπι (Ιικ'οιΊ αϊ) υίΓοηιιε

1318Γ8 ίιηρεΓνίί (ΟΓΓεηΙίβ, ηιιί ΚιευΙΙαΙεηι ίηνίεεη) Ια^εηιϋ

;κϋιιιιΊ<;ι( . Τιιηι δείρϊο , νεηΐυβ , οε υΙΙεηιιβ ΙβΙεΓεαΙ ίη8ί-

ιΐϊίΐ;, ρΓοεεϋδίΙ οιιιβ ΙπΙ)ΐΐ8 εοηιίΐίουε, εχρ1θΓ3ΐυΓϋ8 ίΙεΓ.

(Ο ι ιι η 1 υΜ \ίιϋι ΡΠ3ΙΙ1&38, ε Γβςίοηε εί ίρβε ρΐΌεεβ&ίΙ πι πι

υηο εοπιίΐε. ΕΙ δείρϊο , δροΓ3Π8 , νείΐε ευπι βϊίςυΜ άίεεΓε ,

ίρβε ηυοηιιε ευπι υηο (βηΐυπι 3πιϊοο βύεπυϊΐβνϊΐ. ρυυηιηυε

];»)) εχβυάίιΐ ρο88εη( πιυΐυο , 8ϊε Ροεηυπι , ββΐίβ ί3ηι ρΓοευ!

3 βυϊβ ρΓ0£ΐ-ε88υπι , 3(Γ3(υ8 ε«1 δείρϊο : « Οιιίιΐιιί ΐαικίεηι Ιυ»;

83ΐυΙί ρΓ08ρϊεί8 , ηυβηιίοςυίάεηι ρυί>1ϊεα3 ηοη ρο(ε8? ·· Τυοι

3ΐ1«τ , ΕΙ ί ιι.ο ιηίηϊ 83ίυ8 β8( Γβΐϊςυα , Ιιοε ϊη 8ΐ3ΐυ €,ιι11ιη^ί·

ηίεηβϊυηι , 3ε ρι>8( ϊΐΐαΐα νοηίβ 3 ηιο Ιο( ίιιπιιιιιηοιίιι : Εί δεί

ρϊο : « Εςοίάβη], ίηηυϊΐ, βί ςυίϋ ρυΐ3ί ϊη ηιο νεί ορΪ8 ε880

νεί Γιαεί , Ιίοϊ ΚοηιαηοΓυηΊ ηοπιϊηε ηοη 8θ1υηι 83ΐυ1εηι εί νε·

ηϊβηι, βεύ ε1ϊ3ηι §Γ3(ί3ηι, βροηιίεο. » Ρη3ΠΊ0?38, ΐ3υιΐ3(ο

δεϊρϊοηε, υ( ευμΐ3 Γιη!ε8 ρΓ·Έ ΓεΙίςυίβ οηιηϊυυβ ρΐυηπιυιη

Άραά 8ε ταΙεΓεΙ : « 0οηδϊ<1οΐ'3θο , ϊηηυίΐ, ε(, αυυηο ί<1 ιίιτϊ

ροβββ ρηΐβνεπ) , 8ί§ηϊηε3υο Ιίΐιϊ. » Ηϊβ ό'ίεΐίδ άϊβεεββεπιηΐ.

ΟνΐΙΙ. ΑΙ Μ3ηίΙίυ8, υΐ βοοΙεΓεΙ 3εεερΐ3ηι ϊ^ηοηιίηίηπ) ,

ΓυΓβήβ εοηΐτβ ΝερηεΓίιη , 388υηι(ϊ8 αυϊηάεείηι άίεΓυηι < ΐ 1 >;»-

τη», ρΓοΓεεΙυβ 881. Ουο υΜ 3εεβ88ίΙ, 838(γ3 ίΐ3 ροίυίΐ, εί

Υ3ΐΙο Γοβ83(]υε ηιηηϋΙ, ςυεηιβύπιοιίυπι βυρεΓίοπ εχρεΟίΙϊοηβ

δείρϊο ηιοηυεΓ3(. δεύ ρο8ΐ)]υ3ηι ϊΐθτυηι ηϋιϋ ρι-οΓεείΙ , ηιβ-

]θΓ]3ηι ρικΙοΓευηιίηοεδίίΙ, (ΜνΙοιφΜ ηιβίυί, ηε ηίΓδυηι «Ιιε-

υηΐΐ'8 3(1θΓΐΓε(ηΓ Λβατυοβί. Ουο βίε ΙιατεηΙο ηιιχίο 3ΐΓεΓυη·

Ιι)γ δείρίοηί 3 ςυο03Π) ε Ου1υ883ε ιηίίίΐίυυί ΙίΙβκε : ηυ38 ίϋ> ,

Ϊ13 ϋΐ 8Γ3ΙΙΙ, Ο08ί§η3ΐ38 08(εηύί( ίιηρεΓ3ΐοπ. ΗΪ8 8ρβΓΐΙ8 ,

βεηρίυηι ίητεηεηιηΐ : « Α<1 ΐΛίβηι .Ηειη ι·«ο ΙηΙι ηι Ιοειιιη οε-

ευρ3υο. Τυ, ευηι ςυο(ευηςυε 1ίουεη(, βάεβίο; ει εχευϋί-

(οΓίϋυβ ειΐίείΐο, υΐ ηοε(υ νεοίβηίβηι 3<1αιϊ1ΐ3η(. » Ηίεε ει~&1

8εηΙεηΙΪ3 βρί8ΐο1α?, ηιιβηι ηυίιίεΐ)) 3 ΡΙήπιοώ 888ε, ΗεεΙ ηοη

ηι]]<τΐα ΓιιεηηΙ ηοιηίηβ , Γβείΐε ίιιΙεΙΙεχίΙ δείρϊο. Ε( Μβηίΐϊυε ,

φΐ3ηιγί8 (ίιηε1)3) δείρίοηί β!) Ιιοηιίηε πά ίΙΙίείεηοΊιηι ίη ίηβί
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ενέδρας· εύελπιν δ' αΰτδν δρων, έπεμπεν, έπιτρέψας,

περί μεν της σωτηρίας δούναι πίστιν ασφαλή τώ Φα-

μαία, χάριν δέ μή δρίζειν άλλ' έπαγγέλλεσθαι , 'Ρο>-

μαίους τα πρέποντα ποιήσειν. Ού μήν Ιδέησεν ούδ'

έπαγγελίας. "Ο γάρ τοι Φαμαίας, ώς ^χεν ες το

συγκείμενον, περ\ μέν της σωτηρίας, εφη, πιστεύειν

δεξιουμένω Σκιπίωνι, τας δέ χάριτας 'Ριομαίοις έπι-

τρέπειν. Ταύτα δ' ειπών, έξέτασσε της Ιπιούσης Ις

μάχην. Κα\ προπηδησας μετα των ίλαρ/ών ίς το

μεσαί/μιον, ώς έπί τινα σκέψιν Ιτέραν, εΤπεν Εΐ με'ν

Ιστιν έτι τη πατρίδι βοηθεΐν, ίτοιμός εΐμι μεΟ' υμών

ε! δ' ε/ει τα έκείνης ώς έχει, εμο\ μέν δοκεΐτης Ιδίας

σιοτηρίας προνοεΤν και πίστιν έλαβον έπί τε έμαυτω,

χα'ι ίσους πείσαιμι υμων. Καιρός δέ, χαι ΰμας έπι-

λέγεσΟαι τα συνοίσοντα. Ό μέν ουτο>ς εΐπε. Των δ'

ϊλαρ/ών οι μέν συν τοις αύτων ηύτομόλησαν, χαι έγέ-

νοντο πάντες ες διαχοσίους χα\ δισ"/ιλίους Ιππέας· τοΰς

3' Άννων χατεχώλυσεν, ω Λεϋχος ήν έπίχλησις.

ΟΙΧ. Έπανχόντι δέ τω Σκιπίωνι μετα του Φαμαίου

δ στρατός άπήντα · χαΐ τον Σκιπίωνα εύφήμουν ώς έπι

θριάμβω. Μανίλιος δ' ΰπερηδόμενός τε, χαι ούχέτι

τήνέπάνοδον αΐσχραν έπί τωδε ήγούμενος , ούδ' Άσδρού-

βαν έ*ψεσθαι προσδοχων χαταπεπληγμένον, άνεζεύγνυεν

αύτίχα δι' ένδειαν, έπταχαιδεχάτην ήμέραν άντι πεν-

τεχαιδεχάτης έχων τρισι δ' άλλαις έχρην χαχοπα-

Οοΰντα έπανελΟεΐν. Ό ο3ν Σχιπίων, τόν τε Φαμαίαν

χαΐ Γολόσσην χαΙ τοΰς ΰφ' έχατέρο>ν λαβών Ιππέας,

προσλαβών δέ τινας χαΐ των Ιταλικών, ες πεδίον ήπεί-

χθη τδ καλούμενον Μέγα ΒάραΟρον και πολλήν έζ

άύτου λείαν τε καΐ άγοραν ήκε φεριον τω στρατίρ περί

νύκτα. Μανίλιος δέ, πυΟόμενός οί διάδονον έπιέναι

Καλπούρνιον Πίσωνα, προέπεμπεν ές 'Ριόμην Σκι-

πίωνα μετα Φαμαίου ■ και δ στρατός έπί την ναΰν κα*-

ταθέοντες εΰφήμουν Σκιπίωνα, καΐ ηΰχοντο υπατον Ις

Λιβύην έπανελΟεΐν, ώς μόνον αίρήσοντα Καρχηδόνα,

θεόληπτος γάρ τις αύτοϊς ^δε ή δόξα ένέπιπτε, Σκι-

πίωνα μόνον αίρήσειν Καρχηδόνα. Και πολλοί ταύτα

τοις οίκείοις ές 'Ρώμην έπέστελλον. Ή δέ βουλή

Σκιπίωνα μέν έπηνει· Φαμαίαν δ' έτίμησαν άλουργίδι,

κα\ έπιπορπηματι χρυσω, καίΐππω χρυσοφαλάρω, και

πανοπλία , καΐ αργυρίου δραχμαϊς μυρίαις. "Εδωκαν

δέ κα'ι μνών εχατδν άργύρωμα, και σχηνήν, και κατα

σκευήν εντελή· και έπηλπισαν περί πλειόνιον, εΐ τα

λοιπά τοϋ πολέμου συνεκπονησειεν αύτοϊς. Ό δ' υπο

σχόμενος, ές Λιβύην διέπλευσεν ες το 'Ρωμαίοιν στρα-

τόπεδον.

ΟΧ. 'Ήκε δέ Καλποΰρνιος Πίσο>ν δ δπατος 5μα

ηρι , και συν αύτω Λεύκιος Μαγκϊνος επ\ τήν ναυαρ/ ίαν.

Οί Καρχηδονίοις μέν ουκ έπεχείρουν, ούδέ Άσδρούβα·

τας δέ πόλεις έπιόντες, Άσπίδος μέν άπετύγ/ανον, έκ

γης και θαλάσσης άποπειράσαντες· έτέραν δ' έγγΰς

εΐλεν δ Πίσοιν, καΐ διηρπαζεν, αΐτιωμένην επ\ συνθη-

καις αύτω προσελθεϊν. Άπδ δέ ταύτης ές Ίππάγρετα

μετηλθεν, ή μεγάλη τε ήν, καΐ τείχεσι και άκροπόλει

ι1ί83 τβΓίοΙίββϊηιο , (3Π)βη , φΐυπι Ι)βηβ 8ρβΓ3η1βπι νϊάβκΐ ,

(ΙίπιίβΗ : πΐΐηιίανϊΐηυε , υΐ άβ ίβίοΐβ ςυί(Ιβιη οβΓίΛιη Μ«π\

ύβΓβΙ Ρ1ΐ3Πΐα'<τ, (1ε §Γ3ΐί8 8υ1επι ηίΐιϊΐ ΛοΠηίΓεΙ; υιηΐυπι ροΐ-

ΙίεβΓεΙαι-, 8εη3(υηι εβπι ργο ϋί^ίΐαΐβ ΓεΙβΙαπιπΊ. 8ε<1 ηε

ορυ3ηυϊ(Ιεηι<υϊ[ρο11ίεϊ(3(ίοηίΙ)υ8. Ν»πι Ρΐιαιηχΐδ, ροβίςαϊπι

&ά εοηβΐίΐυΐαηι Ιοοιιηι ρει-νεηίΐ , &ϊ( : « 83ΐιιΙβηι βυαπι 5α·

ρίοοΪ8 ίεχίΓβε 88 ΟΓεάεΓε; 033ΐεπιηι άε Γβρεηάεηάβ ^τβΐϊβ,

Κοακηίβ ρεπηΙΙΙεΓβ ϊαάϊοίαιη. » ΟοΗμμ άίεϋβ , ροβίετο ά'κ

βαοβ ϊηβίπιχη &ά ρΓβΒϋιιτη ΡΙμπηβμ. Μοχαιιε αηΐβ &ε4βηι

οαπι ρΓχΓεεΙίβ ρΓ08Ϊ1ίεη3, ςιιβδί βε αϋα Γβ ουιη εΪ8 εοΐΐαΐα-

ηιβ, βίο β08 αΐΐοευΐαβ ε$1 : » 8ί αΠ* βρε» ββ! βικχοιτεικίΐ

ραΐηχ, ρβΓαΙυβ βππι ϊά νο1ιίίκ;υηι ΓαεεΓε : δίη τετο ίη Ιαΐί

6ΐ»(α [ΐβΐηα βδΐ, ηοαίεπι βεί(Ϊ8, β«ο ιηείε 8»ΙυΗ οοπβιιίαιη :

Άάβια αυΐεηι βεεερί εΐ γπιΙιϊ εΐ το&Ιβ, σαο(ςυο( 8εηυϊ ιηε

τοίυεηΐίβ. νοβ, ςυϊά ίη τεπι νεβίΓβπι βΐΐ, ϊρδΐ τίιίεηϋ». »

Ηκο υΜ (1ί\ίΙ, ρΓίηΓεεΙοΓυηι ηοηηηΙΙί (ΓαηβΓιι^εΓυηΙ ; ηαοηιιη

8ΐιιηπΐ3 ΛιίΙ, Γεητιε οΪ8 ιηίΙΙε εΐ εο εςυϋεβ; ΓεΙίηυοβ Ληηο,

εο^ηοπιίηε ΑΙοαβ , οοΙιΙ1)πίΙ.

ΟΙΧ. δΰίρίοηί οιιπ) Ρπβηΐίεβ Γετειίεηΐΐ εχεκίΐυβ ρηχϋίΐ

οονίβηι, Γ8ΐΐ8(ϊ8 βοεΐ3ΐτΐ3ΐίοϋίΙ)ΐΐ8 νείαΐ ΐΓίαπιρηβηΙεπι βχα-

ρίεηβ. Μααίΐϊιιβ τεΓΟ 8υρΓ8 ηιοιίυπι ΙβϊΙαβ , ηεε ΙυΓρεηι ^3η^

ηάίΐαηι βχίβϋπιβηβ, ηεε ρεηευΐοβυιη , ςυ<χ1 Αβείταΐβΐ Ιετ-

η(Ηβ ηοη ρεΓβεευΙυΓοβ \ϊ<ΐ8Γ8ΐϋΓ, εοηΓεβΙίπι 8ε τεοερϊΐ ρΓβ-

ρΙβΓ ϊηορίβιη, ηοη (ριίηΐο άεείηιο εχρεάίΐίοηϊβ ε]υβ (Ιίβ , βεά

άβοϊιηο ββρϋιηο : εΐ βάΐιαο Γβείεηάηπι εΓ&ι )3ΐ)0ΓΪ08υπι ϊιετ

Ιτϊάαϊ. δεά δείρΐο,&ββηαιίίβ Πι^ηκω Οηΐυβββφίεαπη ΙρΜ·

ηιηι εςυϊΐαΐα, εΐ Ιΐίϋοοηιιη εςυίΐυπι ηοηηυΐΐίβ αι^υηοΐίδ,

ρΓορεΓβνίΙ ίη ε&ηρυηι ςηεηι νοεβηΐ Μβ^ηιιπι Ι,%3ΐ1ΐΓυιυ,

υη(1β ουηι ηιβ^ηβ ρΓα^8 ε( εοιηπιεβίίοαβ βυΙ> ηοοίοηι &ά

εχετείΐιιπι ΓβιϋίΙ. ΡοβΙηεεε ΜχηίΙίαβ , ηηηείο ύβ &άναΑπ

ΚκοβββοΗβ βαί, ΟβΙριίΓηϋ Ρίβοηίβ , βεοερίο , δαρίοηεηι ουηι

ΡΙμοηρ· Κοηιαιη ρπεηύβίΐ. ΕΙβυαι εχβτεΚυβ ίηΙεΓ ΓααβΙ&ί

3εεΐ3πΐ8ΐίοη68 8ά ηβτβηι άβάαχίΐ, εοπιρΓβοίϋβ άοοβ, 111

ομχ ίη Αίτίονη εοοβαΐ ΓετετΙβΓειιΐΓ δείρίο , ρτκίετ φΜ»

ηεοαο εχρυ^ηΑτβ ΟαιΙΙΐΒβίηεηι ροββεΐ. ΟίνίηίΙυβ εηίιη ηαο-

ιΐϋΐηηιοίΐο ηβεε ορίηίο ΟΗβ βυϋΟΓΐ» βη(, 8 8θΙο δείρίοηβ

ροβββ εβρί 08ΓΐΙΐ8§ίηεηι : Ηφΐβ ωαίιϊ ΚοηΜίη &Λ βοοβ Γαπιϊ-

1ί8Γ«8 ρ6Γ8€Γίρ88πιηΙ. δεη&[υ8 αιιίοιη δείρίοηεηι εοΙ1αυ(ΐ3-

νίΐ ρυΙ>1ίεε : ε! Ρΐιβηωββιη ηοαοπιτΜ νεβίε ρυΓριίΓεα αιω

Γιοιιΐ3 8υΓε&, εςυοςηε βϋΓείβ ΟΓηαΙο ρΐιβίεήβ, εΐ 8ΓηιαΙϋΓ3

ίη(ε§Γ8 ; 1ιΪ8 βιΜίάίΙ 3Γ^εηϋ δί^ηϊΐί 8β5ΐβΓ[ίίΐ ςιια(ΐΓ3βίηΐ8 ,

3ΐ'^εηΐί ΓαοΙί ροηΰο εβηΐηηι , ε( ΙεηΙοΓίυαι ίηδίηιείϋΐη βυρ-

ρείΐεείίΐίΐιιΐί ; ]υ38ΪΙηυε βηιρ1ίθΓ3 δρεΓ3Γ6 , 8ί άΛ ΓβΙίςυϋΐη

εοηΓιείεηάυηι οεΙΙαπι βίΓεηααηι βΐΐυΐίδβεΐ ορβΓβηι. ΙΙΙβ

οιιιηία ροΙΙίείΙιιβ, ίη ΑΓι-ίεβίΏ ΓϋΓβιιβ ΐΓ&]εοί( &Λ εα$1τ& Κο-

ηιαηοπιηι.

ΟΧ. ΙηευηΙε τεΓε βάνεηίΐ ΟβΙραΓηίοβ ΡΪ80 εοηβαΙ , βΐ βοή

60 I*. Μΐηείηυβ, εΐ888Ϊ ρΓδρΓεοΙυδ. δεά Ιιί ηβηαβ ΟαιΊηΒβί-

ηεηι ΙεηΙ&ταηΙ, ηεςυε Α^ΓυοβΙεηι : ΙβηΙαιη βάτβΓβαβ νίείηα

ορρίύβ είΓευηιΙιιΙβΓυηΙ οβίίαιτι. ΕΙ 8 Οΐυρεβ ηυίϋεηη , Ιργγ3

ηιβπςυε ορρηςη8(8 , Γεριιΐδί βυηΐ. ΑΙίυνΙ 8α1εαι ρΓορϊοςυαιη

ορρίιΐυηι Ρίβο εερίΐ, εΐ άΙΗριιίΙ; ορρίιίβηίδ ΠεεΙ (ΐΛεηι ιΐα-

Ι3ΐη, ηε Μ ΑβτβΙ , ε&υβαηΐίουβ. Ιη4β βά ΗίρρβςτεΙα (νεί,

Ηίρροηειη ΟίβΓΓίιγΙαηι) (Γβηβϋΐ, ατΙ>βΓϊι ώ8§η3ηα, πιορπίΙ>ϋ8
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χαί λιμέσι χαΐ νεωρίοις υπ' Αγαθοκλέους τοϋ Σικελιω

τών τυράννου χατεσκεύαστο καλώ;. Με'ση δ' ουσα

Καρχηδόνος και Ίτύκης, την άγορ&ν έληστευε την

'Ρωμαίοις διαπλεουσαν δθεν και πάνυ έπλούτουν.

ΚαΙ δ Καλποΰρνιο; άμύνεσθαί τε αύτοΰς έπενόει, κα\

το' γε κέρδος άφελέσθαι. Αλλ' δ μέν το θέρος δλον

έφεδρεύων, ούκ ήνυεν δίς δ' έκδραμόντες οΐ Ίππαγρέ-

τιοι, Καρνηδονίοιν αύτόϊς συμμαχούντων, τ&ς μηχα-

ν4ς αύτοΰ χατέπρησαν. Και δ μέν, άπρακτος ές Ίτύ-

χην έπανελθύν, Ιχείμαζεν. ·

ΟΧΙ. Οί Καρχηδόνιοι δέ, έπειδή σφίσι χα\ τδ

'\δρούβα στρατόπεδον απαθές η'ν, χαι αυτοί κρείττους

Ιν τη μά/η έγεγένηντο Πίσο>νος άμφ\ τα Ίππάγρετα,

Βιθΰας τε αύτοϊς δ Νομας μετα δκτακοσίων Ιππέων άπδ

Γολόσσου προσκε^ωρηκει, και Μικί'|/ην και Μαστανά-

6αν, τοΰς Μασσανάσσου παΐδας, έωροιν υπισχνουμένους

μέν αεί 'Ρωμαίοις όίπλα και χρήματα, βραδύνοντας δέ

χαι περιορωμένους άρα τδ μέλλον έπηρθησαν τοις

φρονημασι, χαί Λιβύην άδεώς έπηεσαν, χρατυνομενοι

την ^ώραν, χαι πολλά υβριστικά εν ταϊς πόλεσι κατα

'Ρωμαίων έκκλησιάζοντες. Ες τε την άνανδρίαν αυ

τών προΰφερον τα ες Νέφεριν αύτοϊς γενόμενα δις , κα\

4"σα έναγχος ές Ίππάγρετα ' και τδ αϋτης Καρχηδόνος ,

άνόπλου τε ούσης καΐ άφράκτου, μή δεδυνησθαι κατα-

σχεΐν. "Επεμπον δέ χαι ές Μικίψην κα\ Μαστανάβαν,

χαΐ ές τους αυτονόμου; Μαυρουσίων, παρακαλοϋντες

δμοΰ, χαί διδάσκοντες, δτι χαί σφίσι μετ' αύτοΰς έπι-

χειρησουσι 'Ρωμαϊοι. "Εστελλον δέ χαΐ ές Μαχεδο-

νίαν άλλους, πρδς τον νομιζόμενον υίδν εΤναι Περσέως,

πολεμοΰντα 'Ρωμαίοις· καΐ άνέπειθον, εχεσθαι τοϋ

πολέμου καρτερώς, ώς ουκ έλλειψόντων αύτώ χρημά

των καΐ νεών άπδ Καρχηδόνος. "Ολως τε μικρόν ου

δέν ετι έφρόνουν, δπλισάμενοι· άλλα θυμώ καΐ τόλμη

χαι παρασκευή κατα μικρόν ηύξοντο. Έπηρτο δ' εν

μέρει χαί Άσδρούβας, δ κατα την χώραν στρατηγός,

τω δις χρατησαι Μανιλίου· την τε της πόλευις στρατη-

γίαν προσλαβεϊν έπειγομενος , Άσδρούβαν τον άρνοντα

αύτης, άδελφιδοϋν δντα Γολόσσου, διέβαλε τη βουλή,

τα Καρχηδονίων Γολόσση προδιδόναι. ΚαΙ τοϋ λόγου

προτεθέντος ες μέσον, δ μέν ήπορεΤτο ώς έπ' άδοκητω·

οί δέ , τύπτοντες αύτδν τοις ΰποβάθροις, χατέβαλον.

ΟΧ1Ι. Ές δέ 'Ρώμην έξαγγελλομένης της τε Πί-

σωνος απραξίας , χ«1 Καρχηδονίων παρασκευής , δ δήμος

ή^θετο, καΐ έδεδοίκει, αυξανομένου πολέμου μεγάλου

τι χαΐ Αδιαλλάκτου , και γείτονος. Ού γάρ τινα διά-

λυσιν προσεδόκοιν, άπιστα πρότεροι χελεύσαντες. Των

δ* ού προ πολλού Σκιπίωνος έργων, £ν Λιβύη νι-

λιαρχοϋντος ετι, μεμνημένοι, και παραβάλλοντες αύτα

τοις παροϋσι, τών τε έπεσταλμένων σφίσιν υπδ τών

εκ στρατοπέδου ιρίλοιν και οικείων άναφέροντες , ώρμηντο

ΰπατον ε"ς Καρχηδόνα πέμπειν Σκιπιωνα. Ένειστηκει

δ' αρχαιρεσία· καί δ Σκιπίων (ου γάρ ΐΐι>> δι' ήλικίαν

αύτώ συνεχώρουν ύπατεύειν οί νόμοι) άγορανομίαν με-

τηει, και δ δήμος αύτον δπατον ί;ρεΐτο. Παρανόμου

3γγο, ροτ((ΐΙ)ΐΐ!>, π.ι\ ϋΐί 0113 , 3ΐ> Α£3< Ιιοι Ιι· , ΜπιΙοπιμι (V-

Γ&ηηο , ίο8ΐηιε(3οι ρυΐεΐιειτϊηιε : ςιΐ33 , πιειίία ίηιεΓ ('.ιγΙΙιη-

ρίηι'ΐη εΐ 11(10301 [ροΐίιιι , Ιιαηά ρι-οοιιΙ Οβιΐΐιββίοε βΐ

ΓΙκ'ϋ] δίΐβ, εοιηοιε8(ιΐ3 ϋοηκιηοππη ίηΙεΓεϊρίβΙ»! ; υη<1β

ορρίιίβηί ηοη ιηηΙίοεΓίΙεΓ (1ί(80βη(υΓ. ΑΙ) ήΪ8 (,'αΙρυιηίιΐΛ

ιιΐίΐΙιΊίΐ'ίηπιιι ι ρ(£ηα$ εχί^εΓε , εΐ Ιποπιιη ςαίιεπι ηιιΓειτε ,

(ΌίΐίΐΗΐιαΙ. δβιΐ ίΐΐε Γιίι*Ιγϊ ρετ ΙοΙαπι 838(α1εηι &8&εϋίΙ : υΐι-

ε«83ί νεΓο, οΪ8 6Γυρ(ϊοοε Γβεΐ3 , Ο&ΓΐΙιβξίοίβηβί&υβ ςαο-

ςυε ορεοι ΓεΓειι(ίοιΐ8 , ίηοεικΙεΓοηΙ ηοείιίοαβ ΙιοβΙίιιαι. ΕΙ

εοοβυΐ , ίηΓβεΙο ηε^οϋο, υΐϊεβηι ίη ΙιίΙχ-ι η,ι εοηεε38ί(.

ΟΧΙ. ΑΙ Οϊ!ΐΙι»ι;ΐιΐΜ·ιΐΝ««, ςυυη βΐ ΛπΙπιοαΙΐ» εχεΓοίΙυπι

Ιι,ιΙκΜ ί'ΐιΐ ίοεοΐιιοιεοι, ει ϊρβϊ εχ εοοΠίοΙυ &4 Ηίρροοεοι Ρί-

8οαε 8υρεΗθΓ08 (1ί&ε«88ί88εοΙ ; αικ·ΐ ί εΐί&ιη υοοο. ε^υίΐίουκ

Νυηιίιΐί», ηυί ΒιΙϋνα <]αεε & ΟοΙυ883 ΐΓ309Γϋ);εΓ3ηΙ ; \ϊ<1βη-

(εβςυε, Μ38ίιιί883! 3ΐίθ8 01ΪΟ8, Μίΐ'ίρ>αιιι εΐ ΜββίΑηβοβΙεηι,

βεαιρεΓ ηυίιίεοι Κοιυβηίβ ροΐΐϊεβή 3ηη» εΐ ρεευηίββ , πι η ·

ε(3η (3αιεη εΐ <1ε ΓοΙογο ΟΓευπιβρβεΙβΓε : 3ηίιηο8ίθΓ08 πίΙ-

ιϋϋ, ρεΓ ΛΓποαιη ναριΐϊ 8υη( ίηίΓερίιΙε, ι ομϊοιιοηι οιιιηίεηϋο

ρΓίύβϊιΙϋβ , ε( 3ρυ<1 ρορυΙοβ αιυ1ΐ3 εοη1οοιε1ίο83 ίο Κοιηβηο»

ρπ) εοηοϊοηϊοα8 άίββεΓβοιΙο. Ε(, ςυο ί£03νί30ΐ ίΙΙοΓυηι βυ-

ςίΐΐβτεοί, εοηιαιεπΗ>Γ3θ3οΙ τεβ 3(1 ΙΝερΙιεποι βεηιεΙ 3ΐςιιβ

ίίοιιιι» ρ3Γοοι ΓεΙίείΙεΓ βεβΐ38,ε(3<] Ηίρροηεοι βεεερίιιηι

τεεεοβ ίοεοηοκκίυιη ; (υοι ϊρ83οι €3τ11ΐ3ςίοεαι Γγο8Ιι'3 ορ-

ρυ§03ΐ30ΐ, ςιιβηινίβ ίοεπηεη) εΐ ίοιπιαοϊΐ3θΐ. ΜϊβεΓυηΙ

6(1301 3(1 Μίείρ83Π1 εΐ Μ881303ΐ)3ΐεθ1 ε! 3(1 Μ31ΙΓ03 1ίοετο8 ,

ψιί ΙιοΓ(3Γεο(ϋΓ Ηθ8 , (ΙοεεΓβοιςυβ , εβνεούυιη ίρβίβ ηυοςοε ,

οε 8ϋοΐ3(3 03ΓΐΙΐ3^ίηε εΐ ϊρ&ϊ 3 Κοοιαοίβ ίην3(ΙεΓεη(υΓ.

Μ ί.Μ'πηιΐ εΐ ίο Μ3ε6(1οαΐ3ΐη 1ε@3ΐθ8 3(1 να1§ο πίίΙιΙ ιπη ΡεΓ8εί

ΙίΗηηι , φιί (οοε οεΙΙυοι ςεΓεΙ»! βάνεΓδυβ ηοοιβηυοι ρορυ-

Ιιπη ; 1ιθΓ(3θ(«β, οί ίο ΙιπΙο ρεΓ8ΐ8(6Γε( μιι,ινίίοι· ; οοη (ΙεΓυιβ

ίΙΙί ρβειιαϊββ εΐ οβνεβ 3 03ΐ1ό3ςίοε. Οοιοϊαοςυβ ηίΙιίΙ ]3αι

εοςί(3θ30( ιο(χ1ίευοι , ροβίηυβοι 86 3ΓαιανεΓ3θ( ; μίΙ ίο <1ί£8

ετε8εε1>3( εΐ8 3θίαιυ8, αρραηΐυ», .ΊΐκΙαοία. Νεςυβ οιίου»

103^008 8ρίη1υ8 Α8(1ηιοΒΐ, ςυϊ Γοηβ οεΐΐυπι ·κ1ηιίηΜπι1)3ΐ ,

8ίΜ 8υοΐ8ΐ( , οί8 ρΐΌβρεΓε εοο^τε88ΐΐ3 ευηι Μβοίΐίο. ΕΙ ίβ

]3<ιι υΓ>>3η30ΐ ηαοςιιε ρΓχΓεεΙυΓβοι 3Πβε(308 , ΑηΙπιΐΜΐβιη ,

ςιιί Ιιιηο εβοι οοϋοεόβΐ, 6αΙυ88<Β εχ 80Γ0Γε οεροΐεηι, Γ3ΐβο

επαιΪ0303ΐυΓ ;ψυι1 βεηβΐυοι, ςυοά Γεοιρυ1>1ϊε3θΐ Ου1υ8$«

ρηκΙεΓεΙ. Οικκΐ εηιοεο ρο8ΐηυ3οι ο1>}6«Ιυοι Ιιυίε εβί ριι-

1»Ιί( ΐ·, ίοορίθ3ΐ3 Γβ εοη(υΓθ3ΐυβ, οοο 1ι»υιιί( ςυυ(1 ρΐΌ 86

βΠεπεΙ ; ηοχςιιε 8ΐι1>8ε11ο8 οογο(ο8 Βΐηυβ ορρΓβββυβ εβ(.

ΟΧΙΙ. Ιίοιικί' νεπ), υοϊ οοοεί3ΐοοι 681 άε ΡΪ800Ϊ8 βεςοίΐίε,

3ε (1ε 3ρρ3Γ3ΐιι 03Γϋΐ3^ίοίε08ίυοι , οιοίεβίε ίά ΙυΙΗ ρορυ!ο8;

ε( 3ηχίυ3 εΓ3( , εΓ68εεηΙβ ίο (1ίβ8 ΙκΊΙο Ιβη ,ιηίικι εΐ ίοεχ-

ρί3θί1ί βΙηυε τκίηο. ΝυΙΙΐηι εοϊιο ]βηι ραεβπι ροκΙΙιηε

8ρεΓ3θ30( , ςυΐ ρηοτεβ ίο ]π1ηίιι 1» ϋάεοι ρβηιοι μτ \ «γ.ίιιΙ .

δε(1 ορροΓίυοε (υοε οεευηεοβΐ ηιεηΐ0ΓΪ3 ΓβΓυοι ηιιρει- β ΙΗ·

ουοο δείρίοοε ίο ΑΓι ίοα ^ε8(3Γ0ΐο, φκε οοηΓβΓευβηΙιΐΓ ευοι

Μ'ΐιιι» ρΓ8Β8εηΙίΙ>ιΐ8. Οουηιηιιε ρ388ίπι εοοιιοεοιθΓ3ΓεηΙιιι·,

Φΐ.τ εχ ε38ΐΓΪ8 ρεΓ8εΓίρ(3 εΐ'3η( 30 30ΐίεϊ8 εΐ <3οιίΙΪ3τίΙ>ιΐ3,

νείιεοιεηβ πιρίιΐο ίονββίΐ οπιοεβ, υ( δείρίο ίη ΑΓπεβπι οοη-

βυΐ οιίΜει-εΙιΐΓ. Ε( ίθ8ΐ3)>3ΐ εοωίΙίοΓυοι άίεβ : ψιίίπι* δτΐ-

ρίοοεοι, ςυυοι .τιΙίΙίΙ.ιΐΓΐη ρε1ϋ886(, ςποοίβοι ρπ 3Ί3ΐειιι

εοοβοΐαΐυηι βεΓΟΓο εχ ΙεςϊΙηιβ ηυηάυοι ΙίεεΙ»!, εοηίΐιίεοι
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δ' όντος, και των υπάτων προφερόντων αύτοΐς τον

νόμον, έλιπάρουν και ένέκειντο- χα! έκεκράγεσαν, έκ

των Τυλλίου κα! 'Ριυμΰλου νόμων τόν δήμον εΤναι κυ-

ριον των άρχαιρεσίων, χαι των περι αύτων νόμων άκυ-

ροϋν ή κυροϋν βν έβέλοιεν. Τέλος δέ των δημάρχων τις

έφη , τους υπάτους άφαιρήσεσθαι την χειροτονίαν, εΐ μή

συνΟεϊντο τω δήμω. Και ή βουλή τοις δημάρχοις επεί-

Οετο, λϋσαι τον νόμον τόνδε, χα! μετά έτος Ιν αύθις

άναγράψαι. Οΐόν τι χαι Λακεδαιμόνιοι, λύοντες έν

"/ρεία τήν άτιμίαν των άλόντων περί ΤΙΰλον, έφασαν

ΚοιμάσΟων οί νομοί τήμερον. Οΰτω μεν δ Σκιπίων,

άγορανομίαν μετιών, ήρητο ύπατος. Και αύτδν δ

σύναρχος Λροϋσος περι Λιβύης πρός αύτδν έκέλευε δια-

χληροϋσθαι · μέχρι τις των δημάρχιον είσηγήσατο, τησδε

της στρατηγίας την κρίσιν τοΰ δήμου γενέσθαι· και δ

δήμος είλετο τον Σκιπίιυνα. Εδόθη δ' αύτω στρατός ,

έκ μεν καταλόγου , δ'σος ήν αντί των άπολωλότων Ιθε-

λοντας δ' άγειν όσους πει'σειε παρά των συμμάχιον

χα! ές βασιλέας, και πόλεις, δ'σας δοχιμάσειε, πέμπειν,

τδν'Ρωμαίιονδήμονταΐς έπιστολαΐςέπιγράφοντα. Και

Ιστιν, ους ίλαβεν ούτω παρά τε πόλεων καΐ βασιλέων.

ΟΧΙΠ. Ό μέν δή, τάδε διοιχησάμενος, ές Σικελίαν

κα! άπδ Σικελίας ες Ίτυκην έ*πλει. Καλπούρνιος δέ

Πίσιον έπολιόρκει τα μεσόγαια· και Μαγκΐνος έφορμων

Καρνηδόνι, μέρος τι τοΰ τείχους άμελοΰμενον Ιδων, ου

κρημνό! προΰκειντο συνεχείς κα! δύσβατοι, κα! παρ'

ούτι) ή\ και άμελοΰμενον, ήλπισε λαθών κλίμακας

έποίσειν έπ! τδ τείχος. Κα! προσέΟηκε μέν, χαί τίνες

των στρατιωτών άνήλθον εύτόλμως. Οί Καρχηδόνιοι

δ', δλίγων έ*τι ίντων καταφρονήσαντες , άνέωξαν πύλην

ές τοΰς κρημνούς έκφέρουσαν, κα! έπ! τους 'Ρωμαίους

έξέδραμον. Κα! αύτοϋς οί 'Ρωμαΐοι τρεψάμενοί τε

κα! διώκοντες, ές τήν πόλιν δια της πόλης συνεσέδρα-

μον. Βοής δ' ως έπ! νίκη γενομένης , ί τε Μαγκΐνος ,

Ικφερόμενος δπο της ήδονής, χα! τα άλλα ταχΰς ών

και χουφόνους, και δ άλλος όμιλος άμα τω Μαγκίνω,

τας ναυς άφέντες, ίς τδ τείχος έβοηδρόμουν, άνοπλοί

τε και γυμνοί. "Ηδη δέ του θεοϋ περί δείλην έσπέ-

ραν ίντος, έχυρόν τι πρδς τω τείνει καταλαβόντες,

ήσυχαζον. Τροφών δ' άπορων δ Μαγκΐνος, έκάλει

Πίσωνα κα! τους Ίτυκαίων άρχοντας, έπικουρεΐν αύτω

κινδυνεόοντι, κα\ τροφάς φέρειν κατά σπουδήν. Κα!

δ μέν έμελλεν άμ' £ω πρδς των Καρχηδονίιον έζωΟοΰ-

μενος ές τους κρημνούς συντριβήσεσθαι.

ΟΧίν. Σκιπίων δ' έσπέρας ές Ίτΰκην κατήγετο,

και περι μέσας νύκτας έντυχών οίς δ Μαγκΐνος έγραφε ,

τόν τε σαλπιγκτήν έκέλευεν εύΟύς έπι πόλεμον ήχεΐν,

και τους κήρυκας συγκαλεϊν έπι θάλασσαν δσοι συνε-

ληλύΟεσαν έ; Ιταλίας αύτω , και τους ήβωντας Ίτυ-

καίιον δσοι δ' υπερήλικες, άγοράν ές τας τριήρεις

καταφέρειν. Αιχμάλωτα τε Καρχηδονίιον τινά λύσας,

άφήκεν έξιγγέλλειν αύτοΐς, έπιπλεΐν Σκιπίο>να. Ες

τε τον Πίσωνα ίππέας άλλους έπ' άλλοις έπεμπε , κά

λων αύτδν κατά τάχος. Κα! κύτος έσχάτης φυλακής

Ιβ§ίΙ ρορυΐυβ. 0οη(τ3()ίεεηΙίΙ>υδ βυΐεηι οοιιςιιΐίύυβ, βΐ 1β-

ββπι οη.|ίείεηΙίουδ , ρΓβείηιΐδ ρορυΐυβ ίιυΐαίχιΐ , ηίΙεη3ΐυι·ςυε,

οΐβπιίΐαηβ , 5β εχ Ιε§π3ΐΐδ 3 ΤυΙΙίο Ηοηιυΐοα,υε ΙβΙίδ εβδβ βι·-

ηίίπιηι εοηιίΐίοηιηι , βΐ ροδδβ Ιβ^ιητ) 3(1 β» ρειΐίηεηΙιΐΗη

φιβηκυηφιε νβΐΐβΐ τβΐ υά\λϊλ ηβαετε νεί ιπϊΙηπι Γ»α;Γβ.

ΤΒΠΐϋβπκιιιο αηιΐ9 εχ ΙγΗμοιβ ρΐβΐιίβ ηιίηΗίυκ «81, ΛΐΙοηιΙιι-

ηιαι 5ε ροΐβδίβίβηι εοιηίΙίοΓυιη εοοβυΐίΐιυβ , αϊ 3&$εηϋΓεηΙ

ρορυΐο. ΙΐΗηιιε δεηϊΐυδ οεβδίΐ; ρεπηίδίίςυε, υΐ ΙπΙ>υηϊ

ρΐεΐίίβ 1ε§εηι ϊΙΙϊπι ΐη αηηυηι ιιηυιη ϊΙιιο^αΓεηΙ, ςοο εχβείο

ΓβΓΓεηΙ εαπ) (Ιεηυο. ριιεπίϊΐΐηιοιίιιιιι ΓβΓ8 εΐ Ι,βεειΚτπιοηϋ ,

(ΐυυηι ηεοεβδίΐβΐβ εοβεΐί οηρίοδ άΛ Ρ^Ιυπι 8>>δθΙνεΓεηΙ αϋ

ί^αοπιίηίΐ, άίχίδβε ΓβΓυηΙυΓ : Ι)οηη1ϊΐι( Ιιο<3ίθ 1β»ββ. II·

δείρϊο, ρβίβοβ αχΗΙϊΙαΙβηι , εοη$υΙ»Ιυηι αιίρρίιΐδ εβί. Οιιιη

ςαο ιιΙ>ί ϋΓυδίΐδ οοΙΙι^α ρΓονϊηείαδ δΟΓϋπ ροδίυΐβνίΐ, υηυδ

εχ Ιπυιιηίδ ρΐεϋίδ Γο^αΙϊοηεπι (υΐίΐ άΛ ρορυΙαιη άβ 1>β1Ιο

Ρϋηίεο, ςυειη είΐκΐΐο ρΓΟϊεβδε ]ιιΙ)ε3η(?ΕΙρορυΙιΐ5 δείρΐβηϊ

άειίίΐ εβπι ρΓΟτΐηεϊβπι; ρεηηίδίΐηυε, υΐ εχ (Ιείεείϋιιΐδ βορ-

ρΐεηιεηΐυπι εχεΓείΙα» εοηδεπ1)8Γ8ΐ, 30 ρηρΙεΓεβ τοίιιηίαποδ,

ηοοίςαο! ροδδβΐ, 3εείρεΓε( 3 δοοϋδ εΐ 3(1 τεβεδ είνίΐ3(βδ·ιαβ

3ΐ1>ίΐΓ3ΐιι δυο 1ίΙεΓ3δ άπκΐ, ηοπιϊηε ρορυΐί Ποπιαπί ίηδεπρίββ.

ΕΙ ίηιρείΓβνίΙ Ιιοε πιο<1ο 3ΐ) βΐίφιοί ΓεβίΙιυδ βΐηυε ροραΐϊβ

&υχί1ϊ*.

ΟΧΙΙΙ. Ηί$ ΙΙλ 3(1πιίηί8ΐΓ3ΐίδ, ίη δϊεϊϋβηι, εΐ ίηάε ροιτο

ΙΊίι ;αη, ηβνίςβτίΐ δοΐρϊο. ΙηΙβππι Ρίδο ορρυβηβίοΐ ορρί(ΐ3

ιηει1ίΙοπ·3ηε3 : Μαηείηυδ βπίεηι , ευιη οΐπδδε δίαηδ &ά Οβτ-

ΙΗβ^ίηεηι , ροδίηιιβπι ηιυπ ρηΓίοηι ηιΐ3ηκΐ3ηι ηεςίεΰίαιη 3ο

ηοδίίουδ ΛηΪΓπαάνβΓίίΙ , ςυβ ηϊαιίηιηι Γυρεβ εοηΐίπιιχ ίηβε-

εεδδΰοηπε εΓβηΙ ο1)]οεΙ«! (<]Π3ΐη ίρδβηι οί) εηιΐδ3Πΐ ηββίϊβρη-

Ιίυδ ευδΙοιΙίεϋαΙυΓ Ϊ5 Ιοευ»), δρεΓβνβΓβΙ, οΐβπι δε 3ο εβ ρβΓίβ

δεβίβδ ηιΊ>ί ρο«δε ΒίΙηιονεΓε. Ουίουβ' ίΑτοοϋΒ, ηΠίΙεβ

εΙΪ3πι 3ΐίι]υο( ίπιρίςτε ηιοηιπι 3δεβο(1επιη( : ςυοΓυπι 3(1ηυο

ρ3υεί(3ΐεπι εοηΐβιηηεηΐεδ Ρα·ηϊ , βρβΓίβ ροΓ(3 ψιχ άΛ ϊΙΙββ

ηιρεδ βάίΐυηι (ΙβοαΙ, ρΓοειιπεηιηΙ ίη ηυβίεβ. 8α1 Κοηιβηί,

ρυΐδίβ Ιιίδ Γυ^ϊΙίδφΐβ, υη3 ευπι Γυ^ίβηΙίουδ ρεΓ εαηκίοπι

ροΓίβπι ΐη ιιιΙ»οΓη ίΓπιρεπιηΙ. ϊιιηι νεη> οοοΚο, νβΐυΐ Γε-

ροΓίβΙβ νϊείοπβ, ]υ1ιι1ο , Μβηοϊηιΐδ Ιβ?1ί1ί3 βεδίίεηδ, τϊγ βΐ

3ΐί3δ Ιετίδ 3ε ΙβΠΜΤβηιιβ , εΐ ευπι βο Γβΐίςυ» η3υ1ίε& (υΓΚι,

ηβνίηυδ Γείίεΐίδ , βεπιίεΓηιεδ εοηειΐΓΓε1>3ηΙ 3(1 ηκΓηίβ, δυίδ

ορεηι ΐ3ΐαη. ^(ΐκριε βοίε &ά οοω.ιιιηι νεΓ§εηΙε, οεεαρβ-

πιηΐ ΓηιιηΚυηι Ιοευηι ίη ροπκεπίδ, ί!)ίςυε δε εοηΙίηυεΓυη).

58(1 Μβηεϊηιΐδ, ςηϊβ ε^βηϊβ οαΓεηβΙ, ηΛ Ρϊβοηεπι ηιΐβίΐ, εΐ

3(1 ηΐ3ξίδ(Γ3(υδ υΐϊεεηδϊιιπι , η( ρεπείϋβηΐί δηοευιτβΓεηΙ , Λ

εΐηοβ βΠεΓΓβηΙ ρΓορβΓβ. Εγ3( βυΐεηι ϊΐΐε ίη ρβπευΐο, ηβ

ρ^π'ηιο Γηβηε Ροβηί ρΓ8ΒθϊρϊΙεηι ρβΓ πιρεβ ίιηρβΙΙεΓβηΙ.

'Οΐν. δεϊρίο νεΓΟ εβαεηι νεβρεΓβ 1)Ιίθ3ΐη βρρυΙεΓβΙ; εΐ

είπ» ηιεΟι'βηι ηοείεηι βοτερίίδ Μβηείηί Ιϋεπδ, εοηΐίηυο ]η-

ηβΐ βΪ8η3 εβηεΓε; εΐ ηιίΗΙεδ βχ ΙΙ&1Ϊ3 βάνβείοδ, βίπηιίαυβ

ΙηνεηΙυΙβΜ υΐίεεηδϊυπι, ρβΓ ρΓ«;εοηβ8 εοηνοοπΐ 8(1 ηιβΓε;

βεηίοΓϋιυδςυε ηιηικίαΐ, υΐ εοιηπιββίυδ ίη ΙπΓβηιβδ εοηιροΓ-

ΙεηΙ. δίιηαΙ εβρίίνοδ βϋςιιοί ΟΒΓίΙιββίηΐεηδίυπι , νίηευϋδ

δοΐυΐοβ, (ΙίπιίΙΙίΙ, ςηί ίη ϋΓηε ηυηςίβΓεηΙ, δείρίοηρηι ουπ»

εΐβδδε .".(Ιτεΐιί : Ρίδοηεωςυε, ηιίδδίδ 8(3 ευηι βΐϋβ ροδί βΐίοδ

εα,ηίϋηυβ, ιΐΓβεΙ, »1 (}ΐΐ8ΐηρι ίηιΐ)ηι 3(1νοηίαΙ. Ιρδβ υΐΐίηιι
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άνη'γετο, κελεύσας, δταν πλησιάζωσιν, δρθοΰς έπι των

καταστρωμάτων Ιστάναι , τοΰ πλέονα την όψιν έμποιεΐν

τοις πολεμίοις. Ό μέν δή τάδ' έπρασσεν. Ό δε

Μαγχϊνος, άμ' έ'ω τών Καρχηδονίοιν ούτω πανταχόθεν

Ιπιπιπτόντο)ν, πεντακόσιους μέν, ους μόνους εΤχεν ένο

πλους , περιέστησε τοις γυμνοϊς, τρισχιλίοις ουσι. Τι-

τρωσκόμενος δέ δι' εκείνων, κα\ συνωΟούμενος έπι το

τείχος ήδη κατεκρημνίζετο ■ καϊ αί νηες ώφΟησαν αί

τοΰ Σκιπίωνος, £οθίω τε φοβεροί καταπλέουσαι , κα\

μεσταΐ παντανόθεν δπλιτών έφεστώτων Καρνηδονίοις

μεν, ήσθημένοις δια τών αιχμαλώτων, ούκ ανέλπιστοι ,

'Ρωααίοις δ' άγνοοΰσιν άδόκητον σοιτηρίαν ψέρουσαι.

Μικρόν γαρ υπο-/ωρησάντων Καρχηδονίων, δ Σκιπίων

τοΰς κινδυνεύοντας ές αύτας ανέλαβε. ΚαΙ Μαγκϊνον

μεν αΰτίκα ές 'Ρώμην έπεμψε (κα\ γαρ ?[κεν αύτώ

Σερ^ας ΙπΙ την ναυαρνίαν διάδοχος), αύτδς δ' ού μα

κράν της Καρχηδόνος έστρατοπέδευεν. Οί δέ Καρ

χηδόνιοι, των τείνων Ις πέντε σταδίους προελΟόντες,

άντηγειραν αύτώ χάρακα. Και αυτοϊς ές τόνδε τον

χάρακα άφίκοντο Άσδρούβας τε δ της χώρας στρατηγός

και ΒιΟύας δ ΐππαρνος, έξακισχιλίους πεζούς άγοντες,

και Ιππίας ες χιλίους, χρόνο) κα\ μελέτη γεγυμνα-

σμενους.

ΟΧν. Ό δέ Σκιπίων, ούδέν εύκοσμον έν τοις στρα-

τώταις δρών, ουδέ τεταγμένον, άλλ' ές άργίαν χα\

πλεονεξίαν και άρπαγας ΰπδ του Πίσωνος έπιτετραμ-

μένους· άλλο τε πλήθος αύτοΐς συνόντας άγοραΐον, οΐ

της λείας νάριν Ιπόμενοι, τοις θρασυτέροις συνεξέτρε-

χον, έπϊ τας άρπαγας άνευ παραγγέλματος ίοϋσι (τοΰ

νόμου λειποστρατιώτην έν τοις πολεμοις ηγουμένου τον

άποχιοροΰντα πορ^ωτέρω σάλπιγγος άκοης ) · ίσα τε

πταίσειαν οοτοι , πάντα ές τον στρατηγδν άναφερόμενα·

και δσα διαρπάσειαν, έτέρας ίριδος αύτοϊς κακών γιγνό-

μενα άρχάς· πολλοί γαρ και συσκηνων κατεφρόνουν

διίι τα κέρδη , καΐ ές ανόμους πληγας και τραύματα

και άνδροφονίας εχώρουν. *ίίν αίσθόμενος δ Σκιπίων,

καϊ έλπιζόμενος ούποτε κρατήσειν τών πολεμίοιν, ει

μή τών Ιδίων κρατησειε· συνηγαγεν ές έκκλησίαν αυ

τούς , καϊ έπΙ βημα υψηλδν άναβας , έπέπληζεν αίδε ■

ΟΧVI. « Έγώ μεθ' υμών, ω άνδρες, ΰπδ Μανιλίω

στρατηγώ ταττόμενος, της εύπειθείας Ιν ΰμϊν μάρτυσιν

έδωκα πεϊραν ■ ήν νυν υμδς αιτώ στρατηγών, κολάσαι

μεν ές εσχατον έξουσίαν έχων τους άπειΟοϋντας , ώφέ-

λιμον δ' ηγούμενος προαγορεϋσαι. "Ιστέ δέ, & πράτ

τετε· και τί με δει λέγειν, & αίσχύνομαι; Ληστεύετε

μάλλον, ή πολεμεϊτε · καϊ διαίιδράσκετε , ού στρατοπε

δεύετε· κα\ πανηγυρίζουσιν υπδ τών κερδών, ού πολιορ-

κοΰσιν, έοίκατε· καϊ τρυφϊν έθέλετε, πολεμοϋντες ετι, ού

νενικηκότες. Τοιγάρτοι τα τών πολεμίων έξ άέλπτου και

Ρραχέος, οΖ κατέλιπον, ές τοσούτον έπηρτο δυνάμεοις,

και ήμϊν δ πόνος έκ τησδε της δαστώνης γέγονε χαλεπώ-

τερος. Τας δ' αιτίας εΐ μέν εν ίιμϊν ούσας έώρων, εύθύς

αν έκόλαζον έπε! δ' άνατίΟημι Ιτέρω, νϋν μέν υμάς

ά^-ίημι τών μέχρι νυν γεγονότων. "Ιΐκοί δέ ού ληστεύ-

νί£ί1Ϊ8 βοΐνίΐ, ]υί>9ί8 ιηίΙΚίυιΐδ, υΙ>ΐ ρΐΌρίιΐδ ιιι1>οιιι ;κ»·ο<1ι·-

Γβη(, ΓβοΙί βίαι-εηΐ ίη (βουΐβΐίδ, ςηο αα}οτ ηιιιηεηιβ αρρΐΓ6Γ«1

ΙιοΜί1)ΐΐ8. Μ,ιικ ίηιΐδ, ρΗσια Ιιιοο υηιϋ(|υβ Ϊηιριΐ£η3ΐυ9 β

03ΐΛ1ιαβΐηίεη$)1>ιΐ8 , ογΙιοπι ΙεοίΙ βχ ςυϊηββηΐίβ, φΐοβ ίοΐοβ

3τπΐ3ΐ08 ΙιαϋυίΙ, ςυο ίηι1π>ίΐ ίηβπηίυιη Ιι ία ιιιϊΙΙϊα. ^ΑΠ1ςαβ

( ΐ(·1)ΐ\ι νυΙηβΓβ νίχ 8α$1ΐηεη!ί, εΐ ίη ηιυπιιη εοιηρυΐβυβ, ίη

βο «τ»ι ιι I ρΓ3!εερ8 (ΙεΙϋΓοβτεΙυΓ ; ηιιυηι ηανεβ δείρίοηίβ ίη

εοη$ρεεΙυπι νεηβιε, ΓοπηίιΐΗίπΙί ίηιρείιι ι1εΙ»(»:, εΐ αιηκιΐί^

ηιϊΙΚίοϋβ υηιΐίςιιε ΓορΙοΙ.τ; ηοη ίαεχ8ρεο(3(3ΐ ΗΙββ ηυΜεπι

Ριεηίβ , ςηί α εβρϋνίβ ρΓίεπιοηίΙί ΓιιεπιηΙ ; Κοπιβηίβ λόγο υεε

ορίηηΐ;ιιιι βαΐυΐεηι βίΐεΓειιΙεβ. ΟεάεηΙίΙιυβ εηίηι ρβυϋβρετ

Οί»1Ι)3§ϊηίεηβϊΙ}ΐΐ8, ρεήεΐίίβηΐεβ ϊΙΙοβ ία ηβνεβ ΓεοερίΙ δείρίο.

ΙηΊε οοηΐίηυο Βοιηβιη ΓεηιίίίΙ Μαηείηιιπι, ευί ]ΐηι 8υεεε880Γ

5βΓΓ3ηιΐ8 , ςυί ε1α88Ϊ ρΓκεθβεΙ, 3<1τ«ηεπι(. Ιρβε δείρίο ηοη

Ιοηςε α 03Γΐ1ΐ3£Ϊηε ε3$(Γ3 ηιείβΐυβ εβί. ΕΙ Ρα;ηί, ,κΐ ςυίη-

I ιιι 1 1 δίαείίυηΐ εχΐΓ3 ιηιεηίβ ρΓ0§Γε88ί , εχ &άτεΓ$ο δείρίοηί

ε38ΐΓ3 ροβυεΓυηΙ : ίη οηβε εββίΓα εοηνεηβΓε ΛβάΓηοαΙ , ςηί

ΓυπΒ ηιίΐίΐίχ ρΓχεΓβΙ, βΐ ΒίΙΙιν» ρΓκΓεεΙυβ εςυίΐυπι, ευηι

8εχ πιίΐΐίΐιπί τεΙεί'βηοΓυηι ρειίίΐιιιη, ε( πιίΙΙε εςυίΐίουβ εχιτ-

είΐ3ΐί88ίηιί8.

ΟΥ. ΑΙ δείρίο νίάεηδ εοΓΓϋρΙβω ηιίΐίΐυπι (Ιίδοίρϋηαηι, κηΙ>

Ρίβοηβ 388αεΙθΓαπι οΐίο, πιρίηίβ εΐ βνβπΙίίΒ, ηιίχίΜοςυε

Ιιί8 είΓουηιΓοί'βηεοΓϋηι ηιυΐΐίΐυιΐίηεηι, ςυί, ρτκάΐΒ οβηΜ

ε38ΐτ3 8εςοεηΙε8, βχευιτβΓε εηηι αα^αείοηουβ, ίη]α38α άα·

ευηι ρΓβκίβΙυιη εχειιη1ίί)ϋ8, εοηβϋενεηηΐ; ςιιαιη Ιεχ οβ-

βίΓεηδίβρΓΟ άεβεΓίοΓε 1ΐ3ΐ)ε3ΐ, 8ί ςιιίβ ηΙΙβτίυβ βεεειίβΐ, ςιΐ3πι

υηύε βϊβηοπιηι εβηΐηβ βυάίή ςυεβηί : ρΓβ!ΐ6Γβ3 ίηΙεΙΙί^εηβ,

φίκΙςυκ] ϋί εοηιιηίΙΐ3ηΙ, ίαιραΐβπ ίηιρεΓϊΙοπ; Γββ αυΐεηι

Γ3ρ(3β (ίει ί εοηΐεηΐίοηιιιη ηοτβτυηκιυο ίη}οΗ*ηιηι ηΐ2ΐβπ3ΐιι

(ηβηι Γηυΐΐί ρΓορΙβΓ ΙυεΓβ, εοηΐεηιΐίβ οοηΙπ1)θπια1ί1)ϋ8, 3<1

νεΓΐ)ει·3, νυΙηεΓβ, άΛ εβειίεβ ρΓοεεάεοβηΙ ) : ηαε, ίηςιΐ3ηι,

βηίηιβιΙνεΓίεηβ δείρίο, ε* εοςίίβηβ, ηυπιςυβηι άενίεΐιιπιηι

8ε ΙιοΒίεβ , ηί βαοδ ίη ροίεβίαίε ΙιαϋυβπΙ ; 3άτοε3(3 εοηείοηε

ρΓΟ ΪΓΪΙιαηαΗ , Ιιίδ νειΊήδ ιηίΐίΐεδ ε&δ(ί§3νί( :

ΟΧΥΙ. « Ε§ο νοοίβουιη , Μίΐίΐββ , βυ!) Μβηίϋο ϊηιρεΓβΙοι ε

ιηίΐίΐαηβ , οηειίίβηΐίχ νοοϊ9 (εβίίουδ ρκβουί δρβείηιεη ; ςυαπι

ηυηο ρΓΟ ίπιρεπο 3 τοσίβ ροβίυΐο, ροίεβίβίεπι 1ΐ3ΐ>εηδ ιηΙ·

ηιβίνβΓίεηάί εχίτεηιο δυρρΙίείο ίη εοηίαηι&εβδ, βε<1 νοβ

Ι3ΐηεη ρΓχηιοηεΓε (Ιυεεηδ δβΐίυδ. ΝοδΙίδ βυΐεηι ίρβί, ςυβίίί

δίη( ηυ» εοπιηιίΐΐίΐίδ ; φια.· ιτιε ςιιί(1εηι νεΙ ριοΓβπ ρυάβΐ :

ΐ3(Γοείηί3 ιη3§ί3 εχβΓεεΙίβ, ψκαα Μΐϋπι ςβΓΪΙϊβ ; εβδίΓοηιηι

(1βδεΓΐθΓ88, ηοη ευδίοιίεβ εβίίβ; βΐ ηυηάίηαΙοιϊηιΐΗ , ςυβηι

ορρυ§η3(θΓΪΙ>ιΐδ , βδΐίδ δίηιίΙίοΓεβ; (Ιεΐίείβδο^ιε εχρεϋϋδ ύυ-

ΓβηΙε Ι>βΙ1ο , βηΐε τίεΙοΗαηι. Ρι-ορΙεΓββ τεβ Ηοδίίυηι , ργη;-

18Γ δρεπι, 1)Γ6νί ςυο αΐ)Γιιί Ιεπιροκ, ίη ΙαηΙυηι 3υε(ίε βυηΐ;

ηοηίδςαε, ρβΓ ίδίβηι άί$είρΙίηα> Γειηίδδίοηεηι , Ιβ1κ)Γ ΓεάάίΙιΐδ

εδί ΙβηΙο ιΙίΙΐίοίΙίοΓ. Οιιαιη ευΙρβηι, δί νίιίεΓβηι νεβίΓβηι

εδβε, δΐ3(ίηι ροοηα δβςιιβΓεΙαΓ : ηυηε, ςυοηίαηι ίη αΐίαπι

ε3ηι ΓεΓβιο, τεηιίΙΙο νοίιίδ 8γγ3(3 ΓΓ3>1«πΐ3. Εβο τεΓΟ ηοη
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σων έ"γωγε, άλλλ νικήσων · ουδέ χρηματιούμένος προ

της νίκης, άλλα τοΰς ε/Ορους πρώτον έςεργασομενος.

"Απιτε πάντες εκ τοϋ στρατοπέδου σήμερον, ίσοι μή

στρατεύεσθε, χωρίς των έπιτραπησομένων ΰπ' έμοϋ

μένειν. Τοις δ' έξιοϋσιν ουδ' έπανελθεϊν δίδιομι, πλην

εί τις άγοραν φέροι, καΐ ταυτην στρατιωτικήν τε καΐ

ψιλήν. "Εσται δέ καΐ τούτοις χρόνος ώρισμένος, έν φ*

τα όντα διαθήσονται , και της πράσειος αύτων έγώ και

δ ταμίας έπιμελησόμεΟα. ΚαΙ τάδε μεν ειρήσθω τοις

περιττοϊς. Ύμϊν δέ, τοις έστρατευμένοις, £ν εστω

παράγγελμα κοινδν έπ\ πασιν έργοις, δ έμδς τρο'πος

και πόνος. Προς γαρ τόδε κατευθύνοντες αΰτοΰς, ουτε

προθυμίας άμαρτήσεσθε , ούτε χάριτος ατυχήσετε. Χρή

δέ νυν μέν πονεΐν, έν 5 κινδυνεύομεν · τα οέ κε'ρδη και

τήν τρυφήν ές τον πρέποντα καιρόν άναθέσθαι. Ταϋτ'

Ιγώ προστάσσο), και δ νόμος. Και τοις μέν ευπειθώς

εχουσιν οίσει πολλών αγαθών άμοιβήν ■ τοΤς δ' άπει-

Οοϋσι , μετάνοιαν. »

ΟΧVII. Ό μέν δή Σκιπίιυν ταϋτ' είπε , και εύθΰς

άπήλαυνε το πλήθος άνδρών αχρείων, κα\ συν αύτοϊς

όσα περιττά καΐ μάταια κα\ τρυφερά ην. Καθαρού

δέ του στρατού γενομένου, και περιδεοϋς, καΐ ές τα

παραγγελλόμενα δξέος, άπεπείραζε των καλουμένων

Μϊγάρων νυκτός μιας δι-^ή λανθάνων. Χωρίον δ' έστιν

ευμέγεθες έν τη πόλει τα Μέγαρα , τω τείχει παρεζευ-

γμένον ές 8 τη μέν έτέρους περιέπεμπε, τη δ' αυτός

συν πελέκεσι χα\ κλίμαξι καΐ μοχλοϊς έβάδιζε σταδίους

είκοσιν άψοφητι, μετα σιγής βαθυτάτης. Αίσθήσεως

δ' άνωθεν, δτε μαλιστ' έπλησίαζε, καΐ βοής άπδ τει

χών γενομένης, άντεβόησεν, αυτός τε πρώτος καΐ δ

στρατός αύτοΰ, και οί έπΐ θάτερα άπεσταλμένυι , μέ-

γιστον · ώς τώδε πρώτω τους Καρχηδονίους καταπλα-

γηναι, τοσούτοιν εχθρών Ιν πλευραΐς όίφνω νυκτός

έπιγενομένοιν. Κατά μέν ουν τδ τείχος, ουδέν, καί-

περ έπιχειρών, ήνυεν. Ές δέ τίνος ϊδιώτου πύργον

έρημον, έκτδς οντά τοϋ τείχους , κα\ τδ ίψος ίσον όντα

τώ τείχει, νεανίας άνεβίβασεν εΰτόλμους· οί τοΰς έπι

των τειχών άκοντίοις άνέστελλον, ξύλα τε χα\ σανίδας

ες τδ διάστημα έπιθεντες, χα\ δι' αυτών ές τα τεί^η

διαδραμόντες, καθήλαντο ές τα Μέγαρα- και πυλίοα

κόψαντες, έδέχοντο τον Σκιπίωνα. Ό δέ εΙσήλθε μέν

σΰν άνδράσι τετρακισχιλίοις · κα\ φυγή ταχεία των Καρ

χηδονίων ές τήν Βύρσαν ην, ως τής άλλης πόλεως άλού-

σης. Βοή τε έγίγνετο ποικίλη, καί τίνων αίχμαλοισία,

και θόρυβος· ώς κα\ τους εξω στρατοπεδεύοντας έκλι-

πεΐν τδ χαράκωμα, και ές την Βύρσαν ό,μοΰ τοις άλ-

λ,οις άναδραμεϊν. Ό δέ Σκιπίων (τδ γαρ χωρίον, τα

Μέγαρα , έλαχανεύετο , καΐ φυτών ωραίων έγεμεν ,

αίμασιαϊς^ τε, κα\ θριγγοϊς βάτου και άλλης άκάνθης,

κα\ δχετο^ς βαθε'σιν ύδατος ποικίλοις τε και σκολιοϊς,

κατάπλεοιν ή\) εδεισε , μή άβατον και δυσχερές ή

στρατώ διώκοντν , έν άγνοισία μάλιστα διόδων, καί τις

|ν νυκτΐ ένέδρα γένοιτο - άνεζεύγνυε δή.

ΟΧVIII. Και γενομένης ήμε'ρας, δ Άσδρούβας.,

3(1 ΐΛίπχϊιιαίΗΐιιηι , βειΐ &ά νίηεεηάιιηι νεηί : ηεε 3η(ε τίείο-

ηηοι ρβειιηίϊδ εχβεΐυτιΐδ, δεά Ιιοδίεηι ρπηδ (1ε1>ε11&1υηΐ8.

Αΐ)ϊΙβ οαιηΰ8 ε εβδίπδ Ιιοε ίρβο (Ιίβ , α,υοίφιοί ηοη πιίΐίΐβ'.ίδ ;

ρΓίεΙεΓ εοδ , α,αί ρο1εδΐ3ΐεηι ηιαηβιιϋί β πιο αΐεερετίηΐ. Νβ-

ςυε υΐΐυηι ΓβνεΓίϊ νοίο , ηίω ςοί εοπιηιεβίυιιι βΓΓείΐΙ , ευπιςυε

ιηίΙίΙϋΓεπι μ δίιορίίεεοι. ΥβΓυοα ει Ιιίδ Ιβηιριΐδ ειϊΐ άεΐί-

ηίΐυηι, ίϋΐΓβ ςαοά (ΙίδροιιβηΙ Γβδ 9υβ5, ιμιαππη νεικίίϋοοειη

ε^ο εί (]υ%8ΐ0Γ ευΓαοίπιυβ. ΕΙ Ιιοο ςυίϋεηι ιϋιΐυιη 8ί1 5ϋ-

ρβΓηυιηβΓΐηίδΙ Υοϋί&αυΙεπι, ΜϋίΙββ , υηυτη 3(1 οιηηία,

^βΓβικΙα βαηΙ , εοαυηοηβ ρπβοβρίυη ββίο , ηιεοπιαι πιοπκη

πιεβεςυε ϊηιΙιιβίΓί»! εχεηιρίαπι. Αά ςιιο(1 υΐιί νοβ εοαιροδυε-

ήΐίδ, ηβε βΐυςϋηαι νοίιίδ εί 3ΐαεΓίΐ38 άββΗΙ, ηεηυε £Μη

ΓΓυεΙαςυε ορεΓυαι εατεοίΐίβ. Ναηε νβΓα ΐ3ΐχ)Γ3ΐΐ(1υηι 681,

(Ιυπι υΓ^εΙ ρεηειιΐιιπι : 1ϋεΓ3 ει άεϋείχ ϋϋϊβπιηνιΐΓ ίη βυα

(εηιρθΓ3. Ηα% ε^ο, Ιιχο (ϋ&είρϋηα ρο$(υΐ3(. ΕΙ ουε-

(ΙϊβηΙββ (]ΐιίάειιι πΐ3§ηα ρΓΧίιιϊα ιιΐ3οειι(, εοηΐυιοβεεβ ραηί-

(εηϋ3. ·

ΟΧνίΙ. Ηχο 1οευ(υ$ δείρίο, εοηΐίηυο εχριιΙΚ ίουΐίΐεηι

οιηιιβΠΓΐ Ιιοηιϊηαπι Ιατοβϋΐ , φοίΐφΐε, ςαίάςαίό βαρβΓν&εαυπι

ει-3( , εί 3(1 (1β1ίεί38 ηΐ3§ϊ3 , ςυβπι 3(1 υ»αιτι , ΓβείβυβΙ. ΑΙαυβ

δίε ΓβρυΐβϊΙο βχεΓείΙιι , εί 3(1 ιη^ικίαΐ^ ρΓοιηΙε βε ΓβνεΓεηΙβΓ

εχ&βςυβηάα εοπιροδίΐο, υη3 ηοείε (1υοΙ>ϋ3 Ιοεϊβ, ηβο ορί-

ηαηΐίοαβ ΚοβΙίοαβ, ιιάοΓίαβ ββΐ εβπι ΟϊτΙηβρηιβ ραΓίειτι,

ςυα; Με(;3Γ3 νοεβΙιβΙιΐΓ. ΕγβιιΙ 3υ1εηι Με^3Τ3 Γβ§ίο ίη υχΐρβ

ρβΓ3ΐηρΐ3, πκεηίοαδ εοηΐϊςυβ. ΟΪΓευιηιηίδδίδ ί§Κατ, ςυί

Ιιαηε &ο &1ί3 ρατίε ϊητ&άβτειιΐ, ίρββ ηΐνβηυβ βΐίαιη, ρβτ

είΓευίΙυιιι μμπ ρβδδυυπι , ευιη (ΙοΙβυΓίβ , δεαίίδ , νεείίσαβ^αβ,

811Ι1Π110 βϊΐεηΐίο, δίηε υΙΙο βίΓερίΙυ ρΓοΓεεΙυβ 681. υΐ>ϊ τετο

βρρΓορίπςυααΙεπι βεηβεΓε ^ίδροβίΐί ρεΓ πια?ηΪ3; εοηεΐ3Π)3ΐΐ'

Ιίΐΐϋδ ϋΐίδ , ίρδε 8ΐ3ΐίπι ευηι δυο βχβΓοϊΙυ , ηιοχααε εί ϋΐϊ ,

(|υί 3(1 3ΐ(6Γ3Πΐ ρ&τίβη ηιίδδϊ 8Γ3ηΙ, ίιηπιβηί βίτβρϋιι Γβάιϋ-

(ΙβΓϋΏΐ εΐ3Ι110Γ6Π1. Οΐΐί ρπΐΐΐυδ 18ΓΓ0Γ 03Γ(Ιΐ3§ίηίβΙ1888 ρ8Γ-

ευΐίΐ, Ιο( ΙιοδΙΊ1)ΐΐ8 ηοείιι ΓβρβηΙβ 31) υίΓοςιιβ 13Ι8Γ8 βχοιΐίϊ.

8ε4 ωεεηϊΒ σαϊάεηι , ςυΒπιτϊβ ηΐ3@ηο εοηβία , ευρετβΓε οοη

ροΐιιίΐ. ΟιΒίβπιηι ρΓΪναΙϊ οίνί8 ΙυΓπηι (Ιεδειίαηι , βχΐΓ3 ηιιι-

Γ08 βίΐΛΠΐ, εί ηίβ ρ3Γ8πι εβίδίίικίιαε , ]υνβοβ8 μμΙμ» ίοΜΪΙ

88εειΐ(1εΓβ; ςυί, δυΐιιιιοΐίβ ]3ευΐ3ΐΐ(1ο ρΓορυ^ηβΙοποαδ , ίη]β-

εΐίβ Ιί^ηίδ ΐΛΐιυϋδφίο ροηΐεπι ΓαιίυηΙ , ρβΓ ςυβιη ίο αιεεαΐι

ΐΓβηβευΓΓϋηΙ. Ιικίε ίη Με§3Γ3 (Ιβδίΐίυηΐ, αίΩτβεΙβςιιε ροΓία

δείρίοηεηι ίηίΓοηιίΙΙυηΙ. Ουί ροδΙηυβηι εηηι ςυβΙοοΓ ιηϊΙ·

1ί1)ϋ9 ίηΐΓΟ§Γβδ8118 881, ΟβΙβΓΪΙβΓ ΟβΓίΙΐΒβίηίοηδββ , (3ηςα3Πΐ

εβρΐ3 ιίΓοε Γβΐίςιιβ , ίη(Γ3 1ίνΓ83ΐη εοηΓυ^ίυηί. ^^η1ί]ιιε ωιιΐ-

Ιίρίεχ αηάίςηε εΙβηιοΓ, ηαηηυΐΰβ εΐίαηι ίη ΙιοδΙίηηι οηηαι

ίΙΙβρδίβ , εχοΓίιΐδ εδ( : Ι&ηΙβφΐβ ΐΓερί(ΐ3(ίο ΓιιίΙ , υΐ ί>1ί θΙιηιϊι

ςυί Ιοπδ ίη εβδίπδ 6Γ3ΐιΙ , ΛεβεΓίίδ εβδίΓίβ , ίη βΓεεηι 868ε βί·

οιυΐ ειιηι Γε1ί(]υίδ ευΓβυ ΓεείρειεηΙ. δεά ηυοηκιηι Με§3Γ3

εοοβϊΐα (ταηί οόίΐίβ εί βτοηβΐϊβ βββίϊνοβ Γΐ'ηεΙυδ ΓβΓεη(ίΙ>υ8,

(ΙΐβΙίηεΙβηυε οιβεεηίδ , εί δερίουδ νίνίδ εχ γιιοο βΐϋδςυε δεη-

Ιίϋηδ, εί ιίνίδ ιηυΚίρΙίείΙιυβ, ϋδηαβ ρπιΙΊιικϋδ εί Πεχυοβίδ;

δείρίο , νβιΉιΐδ ηε άίΟίείΙε εί ρεΓίευΙοδυιη εβδβΐ ιηίϋΐίΐιυδ ,

ΙιοδΙεηι ρεΓ ί§ηοΐ3δ νίηπιηι βπιηββΡδ ρεΓδεφιί, ηετβ οοχ

οεΰαδίοηεαι άΆτβΙ ίηδίϋϋδ , τεεερίυί εεείιιίΐ.

ΟΧΥΙΙΙ. υοίίϋχ Γςύίϋ, Α5(ΐΓυυα1 ίηιΐί^ηε Γεκηδ 3§§το8-
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/αλεπώς ?/ων της ές τα Μέγαρα επιχειρήσεως, ίσα

'Ρωμαίων εΐχεν αιχμάλωτα , ίπ\ το τείχος άγαγών,

δ"6εν ευσύνοπτα 'Ρωμαίοις έμελλε τα δριομενα έσεσθαι ,

των μέν όφθαλμοϋς, ή γλώττας, ή νεϋρα, ή αιδοία

σιδηρίυις εςεϊλχε καμπύλοις ■ των δ' υπέτεμνε τά πέλ

ματα, χαι τους δάκτυλους έςέχοπτεν, ή το δέρμα τοϋ

λοιπού σώματος άπέσπα , και πάντας έμπνους έτι χα-

τεχρήμνιζεν αδιάλλακτα τοις Καρχηδονίοις τα ές

"Ρωμαίους έπινοών. Και δ μέν αυτούς ουτιος ήρέθιζε,

τήν σωτηρίαν έχειν έν μόνη τή μάχη. Περιέστη δ'

αύτώ ές το εναντίον ων έπενόει. Ύπό γαρ συνειδότος

οί Καρχηδόνιοι τώνδε τών άθεμίστων εργοιν, περιοεεΐς

αντί προθύμων έγίγνοντο, και τον Άσδρούβαν, ώς κα\

τήν συγγνιυμην σφών άφι}ρημένον, έμίσουν και μάλισθ'

ή βουλή αύτοΰ κατεβόα , ώς ώμα και υπερήφανα δε-

ορακότος εν συμφοραΐς οΐκείαις τοσαϊσδε. Ό δέ και

τών βουλευτών τινας έκτεινε συλλαμβάνων · και ές

πάντα ών ήδη περιδεής , ές τυραννίδα μάλλον ή <ττρα-

τηγίαν περιήλθεν ώς έν τφδε μόνω το ασφαλές έςων,

εί φοβερός αύτοϊς είη, καΐ δι' αυτί) και δυσεπιχείρητος.

ΟΧΙΧ. Ό δέ Σκιπίων τον μεν χάρακα τών εχθρών,

8ν τη πρότερα καταλελοίπεσαν ες το άστυ φεύγοντες ,

ένέπρησεν δλου δέ τοϋ ίσθμοϋ κρατών, διετάφρευεν

αύτον έκ θαλάσσης έπ\ θάλασσαν, απέχων τών πολε

μίων όσον δρμήν βέλους. Οί δέ έπέκειντο· κα\ ^ν

αύτω το £ργον έπϊ σταδίους τοϋ μετιόπου πέντε καΐ

εΐκοσιν, έργαζομενω τε δμοϋ και μαχομένω. Ώς δέ

αύτΐο τοϋτ' έξετετέλεστο , Ετέραν ώρυσσε τάφρον ίσην,

ού πολυ της προτέρας διασχών, ές τήν ήπειρον άφο-

ρωσαν. Δύο τε έπικαρσίας αύταϊς έτέρας περιθεις,

ώς γενέσθαι το 5λον όρυγμα τετράγοινον, έσταύρωσε

πάντα ξύλοις δξέσι. ΚαΙ Ιπί τοις σταυροϊς, τας μεν

άλλας τάφρους έ/αράκωσε ' τ9) δ' ί< την Καρχηδόνα

δρώσγ) και τείχος παρωκοδόμησεν, έπι τους πέντε καΐ

είκοσι σταδίους , ύψος μέν δυωδεκα ποδών, χωρίς έπάλ-

ξεοιν τε και πύργων, οί έκ διαστήματος έπέκειντο τφ

τείχεί' το δέ βάθος έφ' ήμισυ μάλιστα τοϋ ύψους, δ δ'

Ιν μέσω πύργος υψηλότατος τε ήν, και έπ' αύτοΰ ξύ

λινος έπέκειτο τετρώροφος, δ"θεν καθεώρα τα γιγνόμενα

Ιν τη πόλει. Ταϋτα δ' ήμέραις είκοσι και νυςιν έργα-

σοίμενος, ολω τω στρατώ πονοϋντι, και παραλλαζ έρ

γαζομενω τε, καΐ πολεμοϋντι, και σϊτον ή ΰπνον

αίρουμένω, τήν στρατιαν έσηγαγεν ές τόδε το χαρά-

χωμα.

ΟΧΧ. ΚαΙ ην αύτώ τοϋτο, στρατόπεδόν τε δμοϋ,

χα\ χατα τών εχθρών έπιτείχ ισμα Ιπίμηκες · δ'Οεν δρμώ-

μενοζ τήν άγοράν άφηρεΐτο Καρχηδονίους, δση χατα

γην αύτοΤς έφέρετο. "Οτι γαρ μή τώδε τώ αύχένι

ιχονω, τα λοιπά ή Καρχηδών περίχλυστος ην. Και

τούτο πρώτον αύτόϊς, και μάλιστα, έγίγνετο Αιμοϋ καΐ

χαχων αΐτιον. °Ατε γαρ τοϋ πλήθους παντός έκ τών

άνρων ές τήν πόλιν άνοικισαμένου , ουτε προϊόντες πη ,

5*4 τήν πολιορκίαν, ούτε ξένων έμπόροιν δια τον πόλε

μων θαμινα έπιόντυιν · μόνη τή της Λιβύης άγορα χρώ-

δίοηεπ) 3(ΙνβΓ5ΐΐ8 Μββ3Γ3 βιιβεβρίαηι , φΐοΐη, υ οί βχ ΚοΒίαηίβ

εβρίίνοδ ΙιβοβΙαΙ, 608 ίη ιιμπικι ρπχΐυ,οΐοδ , αηάε 8αΪ8 ροΐε-

Γ&ηΙ 698β εοηβρίευϊ , «υΐ οευΐίβ, αυΐ Ιίη^υίβ, απ ι ηει-νίβ, βυΐ

ρυάεηάίβ, πιιιΐϊΐανΐΐ , βάαηείδ Γ<·ι γϊλ ικΐ Ιιογ. βυρρίίι ίπιη ;κ11ιϊ-

Ι>ί(Ϊ8 : ίΐΐίοπιιη βικείϋΊΙ ρ1αηΐ38, αΐίοηιιη αηιρπί.ινίι (ΙϊςίΙοβ,

αυ( ρεΙΙεπι άβίΓαχίΙ ΙοΙο εοΓροΓβ : 3(ηιι« οηιηβ8 νίνοβ ρΓ»>

«•ίρϋ.ΐΜΐ (Ιΐ' ι η 1 1 π >. ρ ι ιοί] βο εοαβίΐίο Γ«είΙ , υ( 03Γΐ1ΐ3ςίηΪ6η·

5Ϊ1)ΐΐ8 ηιιΙΙαηι δρβηι ρβεϊβ α Κοιηαηίδ ίπιροίΓΒίκΙχ' ΓβΙίηηυεΓβΙ ;

ϊηεεηιΙβΓεΙςυβ εοπιοι αηίιιιοδ , α( ίη 8θ1Ϊ8 βηηίε 83ΐυ(εηι Γβ-

ροηβΓεηΙ. ΑΙ Γβ8 ίΙΙϊ ίη εοηΐΓΐΓΪυπι εβ88ί(. Νλπι ΙΊγγπ ,

Ιαιη ηεΓαΓίοΓυηι ΓβείηοΓυαι 8ίΙ)ί εοηβείί , Ιίιηίϋί ροΐίιιβ , ηϋ3Πΐ

,ίικΙ,κ ι·^ , πί1(ΙιΊι;ιμΙιιγ, εί Α$(1ηΐ03ΐεπι ικϋο 1)3υ603η(, ηιιϊ

νβηίκ βρεηι είβ ρτχαϊάβτ&Ι ; βε ρπκείριιβ 8εη3(υ8 ϊι κ 1 ϊ^η.ιΐ >λ-

ΙυΓ, ψιί , ΐ'αιη ϊιηηΐ3ηί(3(βηι ίη 3ΐίο8 ίηβοΐεηΐίαιηςυε ίηΐεπ)-

ρβ8(ίν'3ηι 6886 Τ0είΓεΓ3θ3(υΓ, ίη ΐ3η(Ϊ8 1ΐΪ8 <1οπιβ8ΐϊοΪ8 ι-;ιΙ;ι-

ηαίΐ3ΐίΙ>υ8. Α( ίΙΙε βεηβΙοΓββ εΐίβηι βΐίηυοΐ εοηιρΓεΙιεηβο»

οΐ'ΐ-ίιΐίΐ : ]3Πΐ(]υ6 οιηηίυυ» ηιο<1ί8 Γοιτηί(ΐ3ΐΐ(1ιΐ8, Ι> πιηηο ιριηιη

ρΓ2ε(0Γΐ 6Γ3( ρωρίοΓ : ίη βο (βιιΐυηι 8εευπΐ3(εηι εοΙΙοεβηβ,

8ί ΙίηιβΓεΙυΓ 3 ρορυΙο ; ΐ(ΐιοιιι ηοε ίρβο ηίΐιϋ ΓαείΙε εοη(Γ3 8ε$β

(εηΐ3ΐιιπηη, εοηΓκΙεη3(.

Π Χ . 1 1 1 ΐιτ ί η ι δείρίο ε&8ΐΓ3 1ΐ08ΐίαη3, ρΓΪιΙίε άΐ&βτ\& , ςυυηι

ίη υΓοεπι Γιι^ιτεηΐ, ίηεεηάίΐ : ε( υηίνβΓ80 ίβΐηηιο ροΐίΐυβ,

ίυ$83η) 3 πιβι-ί 3(1 π>3τε ρεΓ(Ιυχί( , ηοη »11τ3 (εΐί Ίλ< Ιιιιη ;ι!>

ιιγΙ)ι' 8ειηο(αβ. ΕΙ ίηΓβ8(3ΐ)3ΐ 1ΐ08(Ϊ8 : ιι( ρεΓ 8ρ3ΐίυιη \χν

8ΐ3(1ίθΓυηι (<ηΐ3η1υηι ίη ΓΐΌηΙε Γθ883 ρ3(εΙ)3() ιΐιιιιι Γβεΐυηΐ

ορυ8, ΒΪΓηυΙ ορεη, βίηιιΐ ρπρη.τ ίηΐεηΐιιηι ε88β ηιίΐίίοιη

οροΓίβΓβΙ. Ε3 Γ0883 ρΐ'ΐ Γιί' (α , ραπΊΐι ιιΐ ίαιιι 1ι;οκΙ \οη%ο Λ

ρήοή ίηΙβΓναΙΙο «ΙυείΙ , ςυκ εοηΐίηεηίβηι 8ρβε(303(. Ηίηο

βιΐιΐίΐίϋ ύυβηηβ (Γ3η8νεΓ8)8, αϊ ΙοΙυβ βηιηίΐυβ ηυβάΓβη^ϋ-

13Π) ΙΐίΐϋβΓεΙ Γοηΐΐαηι, οηιηί» κικΙιΙηι» 8ΐίρί(ίηυ8ςηε ρπι-α-

επϋβ [>Γ.Ί·Μ«·ρίΙ. Ηί8 ηοη εοηΐεηΐυβ, πΊιψι;ΐΝ Γο8833 .Ίμ^ιτε

6(Ϊ3ηη ηιυηίΐ; α<1 ίΙΙηιιι 3α(επι, ιρκι 8ρεεΐ3θ3( ΟιιΊΙκι^ιιπη ,

ηιιιι ιιηι εχ3(ΓυχίΙ, πι ηιίΐΐίιιηι ρ3$8υιιηι Ιοη^ίΐιιιΐίηε , 3ΐ(ί1υ·

(Ιίηε ρε<1υπι (Ιυοιίεείηι , εχεερίίβ ρΓβρυ^ηβεηΙίβ βε Ιυπϊουβ,

ιρι,ΐ' ριτ ίηΙεΓΥβΠβ επαίηεΙ)3η( : Ιαΐϊΐυϋο ηιυιί .τίρι.ιϋαΙ βΗί-

ΠκΙίιιίΝ (Ιίηιίιΐίιηη. 1η ηιειίίο πΐϋΓΟ Ιιιγγϊα 6Γ31 Ιβρίάββ 3Ι1Ϊ8-

8ίηΐ3 , ειιί 3ΐί3 Ιππ ίί Ιί^ηεβ (]ΐΐ3ΐιΐ0Γ Ι;ιΙιιιΙαΙοπιηι ιτ.ιΐ βιιρεΓ·

8ΐηιεΐ3, υη<1ε ρΓ08ρίεβΐ'β, ςιιίιΐ ίη υΓοε ΓιβΓεΙ, ΙίπΊι.ι!. ΗΪ3

ορεηηηβ , 1ο(ίϋ8 εχεΓείΙηβ Ι.ιΙκιπ; ( ηιίΐίϋηυβ ρεΓ νίεεβ οριιβ

αιιΐ 3Γηΐ3 ε3ρε88βη(ί5υ8, «ι 1 1 εοΓροΓα εαπιηΐίουβ) , ίη(Γ3 τι-

κίιιΐι «ΙΐΐΝ ηοε(β8ί]υε 3θ8θ1ϋΙί3, εχεΓείΙυιη ίη ε3 ομνΙγλ ίηίΓΟ-

(ΙυχίΙ δείρίο.

ΟΧΧ. ΑΙςυβ 6Γ3η( Ιιββο βίηιηΐ ε&8ΐτβ δείρίοηί , βίηιυΙ »<1-

τεΓβυβ 1)08(68 ρΓ.τ1οη(ξ)ΐπι ηιυηίηΊεη(υπ) ; ευ]ο8 0βηιηιο(1ίΙαΙβ

εοαιηιββίαβ οηιηεΒ ίηΙεΓείρίβοιΙ , ο;ϋί 3 εοηϋηεηΐί ΟαΓίΜβ^ϊ-

ηίεη8ίΙ)υ8 3(]νεΙιεϋ3η(υΓ : ςυοηίβηι, Ιιβε οβΓνίεβ βχεερίβ,

Γείίηυυηι ϋΓηϊβ ηΐ3Γί βΐΐιιοΐαίιιτ. ρυο<1 ρη'ηιυη) 3ε ρΓ3.·εί·

ρυαπ) Γ3ΠΊΪ8 π)η1οπιη)(ριο ΓιιίΙ ίηίϋηιη. Οιιιιηι εηίιη εχ ίφ'κ

ίη υΓίιεηι ιηυΐΐίίικίυ οπιηίί (1εη)ίβΓ388βΙ , ηεςηε νει-ο πβνεΒ

Γογ38 υ8(]υ3πι επιίΙΙεΓεηΙ ορρίάαηί ρπ>ρΙβΓ οηβίύίοηεηι, ηεο,υε

ρεΓεβΓίηί ηιεΓεβΙοιβδ, 1)ε11ί πιοΐυ ΙεΓΓίΙί, ΠΓΐ)βΓη ιηιιΚυπ) Γγ«-

ηυεη(3ΓεηΙ ; ΓπιηιοιΙιιηι , η<ιιο(1 εχ 8θί3 ΑΓι ίεβ εηΐ οιηηε εοοι
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μενοι, μικρί μέν ποτε καΙ δια θαλάσσης, οτε ώραΐον

είη, τα πλέονα 5) κατα τήν γην έπεκομίζοντο. Άφη-

ρημένοι δέ τότε τήν έκ της γης κομιδήν, έπιπόνως

ήσθοντο τοϋ λιμοΰ. Βιθύας τε, όσπερ ίππαρχος ήν

αύτοϊς , και έπέμπετο έπι σϊτον εκ πολλοΰ , προσελθεϊν

μέν ή βιάσασθαι το /αράκωμα τοΰ Σκιπίωνος ουκ

έτόλμα ■ περιφερών δέ την άγοραν ές τα πόρνοι δια μα

κρού , ναυσιν έσέπεμπεν, έφορμουσών μεν τη Καρχηδονι

νεών τοΰ Σκιπίωνος· άλλ' οΰτε διηνεκώς, ούτε πυκναι

συνειστήκεσαν, ώς έν άλιμένω καΐ περικρημνω θαλασσή ·

παρά τε την πόλιν αυτήν οΰκ έδΰναντο άνακωχεύειν,

των Καρχηδονίων τοις τείχεσιν έφεστιότοιν, και τοΰ

κώματος έκεϊ μάλιστα δια τας πέτρας ταρασσομένου.

"Οθεν αί φορτίδες αϊ Βιθύου , και ε? τις άλλος έμπορος

υπί) κέρδους έΟελοκινδύνως ήπείγετο, ιρυλάσσοντες άνε-

μον έκ πόντου πολύν, πεπετασμενοις τοϊςίστίοις διεθεον ·

άδυνάτοιν ούσών έτι των τριηρών δλκάδας φερομένας

ίστίω καΐ πνεΰματι διώκειν. Σπανίως μέν οϋν έγίγνετο,

και μόνον δτε βίαιον είη πνεΰμα έκ πόντου. Και ταΰτα

δ', βσαφέροιεναί νηες, Άσδροΰβας τρισμυρίοις άνδράσι

μόνοις διένεμεν, ους ές μάχην έπιλέλεκτο, κα\ τοΰ άλλου

πλήθους κατεφρόνει· #θεν έμόνθουν μάλιστα 6πο τοΰ

λιμοΰ.

ΟΧΧΙ. Κα\ δ Σκιπίων αισθανόμενος , έπενόει τον

εσπλουν αύτοϊς τοΰ λιμένος , ές δύσιν τε άφορώντα , καΐ

ού πάνυ πόρ^ω της γης ίντα, άποχλεϊσαι. Χώμα ο3ν

Ις την θάλασσαν ένου μακρόν, άρχόμενος μέν άπο της

ταινίας, ή μεταξύ της λίμνης ουσα και της θαλάσσης,

γλωσσά έκαλεΐτο, προϊών δ' ές τι) πέλαγος, καΐ ευθύ-

νυιν έπι τον έσπλουν. Εχου δέ λίθοις τε μεγάλοις κα\

πυκνοϊς, Ινα μη δπο τοΰ κλύδωνος διαφθείροιντο. ΚαΙ

πλάτος τοΰ χώματος, το μέν άνω, τεσσάρων καΐ είκοσι

ποδών · τι) δ' ές τον βυθον, καΙ τετραπλάσιον ήν. Τοις

δέ Καρχηδονίοις, αρχομένου μέν τοΰδε τοΰ έργου,

καταφρόνησις ην, ως νρονίου τε καΐ μακροΰ, καΐ ίσως

άδυνάτου· προϊόντος δέ, συν έπείξει τοσοΰδε στρατοΰ,

μήτε ήμέραν έκλείποντος έπι τοις έργοις, μήτε νύκτα,

έδεισαν · καΐ στόμα έτερον έπΙ θάτερα τοΰ λιμένος ώρυσ-

σον ές μέσον το πέλαγος, οί μηδέν νώμα προελθεΤν έδύ-

νατο δπο βάθους τε και πνευμάτων άγριωτέρων. Διώ-

ρυσσον δ' άμα γυναιξί και παισίν, ένδοθεν αρχόμενοι,

και πάνυ λανθάνοντες· ίμαδέ και ναΰς έξ υληςπαλαιδς

έναυπήγουν, πεντήρεις τε και τριήρεις, οΰδέν υπολεί-

ποντες εΰψυχίας τε καΊ τόλμης. Ουτω δ' άπαντα έπέ-

χρυπτον, ώς μήτετους αίνμαλιότους έχειν τι τω Σκιπίι>>νι

σαφές είπεϊν, άλλα κτυπον μέν έν τοις λιμέσιν ημέρας

τε και νυκτός είναι πολύν άπαύστως· τήν δέ ^ρείαν ούκ

είδέναι. Μένρι γε δή πάντων έτοιμων γενομένων οί

Καρχηδόνιοι το στόμα άνέωξαν περ'ι έω, και ναυσι πεν

τήκοντα μέν τριηρετικαϊς, κερκούροις δέ καΙ μυοπά-

ρωσι και άλλοις βραχυτέροις πολλοίς, έςέπλεον, ές κα-

ταπληξιν έσκευασμένοις φοβερώς.

ΟΧΧΙΙ. Ρυιμαίους δέ τό τε στόμα άφνω γενόμενον,

και δ στόλος έπ\ τω στόματι, ές τοσόνδε κατέπληςεν,

ρ3Γ3ΐ)(1υιη, πιβπ φΐίιίεπι ρβΐΐβ 3ε γϊγο, ρΐΌΗΐ Γ3Τβ1»( Ιβπι-

ρβδΐ38 , πιαχίοιαπι νεπ> ρβι-Ιεσι Ιεπ-εδΙπ ίΐίηει-ε ίη υι-ηειπ

ίΙΙίδ 3<1ηιιε ΓυβΓ3ΐ βίΐνεείηηι. Ουχ νί» ροΒίςυαπι ηυηε είδ

οηβερίβεδί, ςπιτϊΙβΓ ρεΓδεηΙίβεει-ε Γβιτιειιι Ριεηί είτρεπιηΐ.

ΕΙ ΒίΙηνβ, ρηεΓεειηβ βςυίΐυηι, ηυϊ βά Γηιιιιεηΐ3ηι1ιιιΐ] ρπ-

ά&η βιιιί88ΐι$ βταΐ , ρβΓΓυπιρβΓβ δοϊρίοηίβ εβίΐΓβ , ιη| οιηηίηϋ

ρΓορίυδ Άΐΐβάβτβ , ηοη ε$( »ιΐδΐΐδ : βε<1 Ιοη^ο είΐΐυϊΐιι &ά ιηβΓε

(ΙενεεΙυπι ίπιπιεπίαπι ηβνίΐιυκ ϋβΓΟιαμίιιεηι ηιϊΐΐεΐηι. ΕΙ

ίη 8ΐ3ΐίοηε ηυΜεαι ρΓορβ υΓΟβηι ίη8ί(1ίαΙ)ίΐη(υΓ ιιβνεβ Κο-

ΓΤΐηιι.τ : »ε<1 Ιιχ ηεε εοηΐίηυε 'ύλ, ηεε (ΙεηδΚ! 8[»Ι»ηΙ, ιιΐ ίη

ίπιροΓίυοΒο εΐ πιρίηιι» ϊηΓε8(ο ηωη; ηεε ροΙεΓϊΐιΙ ΠυίΙαη;

ρΓορίυβ, 8ΐ3ηΙί1>υ8 Ροεηίβ 8υρΓ8 ηκΒηίβ, ε( ΠιιεΙίυυβ ίΐιί π»8-

χίπιε ρΓορΙεΓ 8»χα ίίτνίεηΐίοιι». 113 ΠεΙιβΙ , υΐ ηβνε» οηε-

Γ8Π36 ΒίΙΙινεε, ει $ί ςιιίδ ευρίιΐιΐδ ηβροΙίΗίοΓ Ιυεπ εαυδα εοη-

ΙεΓηηεΙ)3ΐ ρεΓίειιΙυιη , οΙΐδεΓνΒίο νεηΐο , ςιιοΐίεδ 3 πιβιί ΠϊιχΊ

τεΙιεπιβηϋοΓ, ρΐεηίδ νείίδ ρεΓν»<ΐ6ΓεηΙ ; 1υ)33 3 ΙηΓειπίουδ ,

φίΣβ εϋΓβηπι βαπιηι κςη&τβ ηοη ροΙεΓβηΙ. 8β<1 οοεβδίο Ιι»ΐ

γ3γο 86 ο(ΤβΓβΙ)3ΐ , ηβε ηίδί (]ΐηιηι ά τη&ή τεηΐιΐδ ρβτΟβΙηΙ νε-

ΙιεσιεηΙίοΓ. ΕΙ ήοδ ιηαΗΙϊηιιοβ εοηιηιεΑίυδ Α«1πιΙ)«1 άίδίτί-

βυείκιΐ 8ο1ίδ 1η^ίη(3 πιίΙΙίϋυδ υϊγοπιπι, ςυοδ 3(1 ηιί1ί(Ϊ3πι δε-

Ιβ^εΓβΙ : Γείίηυβηι πηιΐΐίΐυιΐίοεπι εοηΙεηιηείΜΐ, ςυεε πιβχίιηβ

Γαηιε 1»Ιχ)Γ&1>3(.

ΟΧΧΙ. Ι<3 υ!)ί δβηδίΐ δείρίο , ίη8(ίΙοι( εΐβοάει-ε Γαυεεδ ροΓ-

Ιϋδ, 3(1 οεεκίεηΐεπι δρεείβηΐεβ, ε( ηοη Ιοη§ε βάηκχΐυηι κ-

ηιοΐ3$ 3 ΙίΙΙοΓε. \$1χη Ιοηςυπι β^βΓβπι ρΓούαχϋ ία ιηβτβ ;

ίηείρίεηδ 80 εβ Ιίηςυβ , <\αχ ίηΙβΓ δίβ^ηυπι εΐ πΐ3Γβ εη! ίη-

ΙβΓ)βεΐ3, εΐ ρεΓ βΐίιιτη τεε(3 τεΓδυδ οδΐίαηι ροΓ(υ$ ρπ>1εη-

άεηδ ; άε]εε1ίδ εΐ εοηδϋρβίίβ δβχίδ ρΓΜ^ΓβηιΙίοιιβ, ηβ Πυεϋΐιυδ

εβάεΓεηι. ΕγβΙ 3υ(βιη α^ςεΓΪδ ΙβΙίΙυάο νί^ίηϋ (ηιαΙυοΓ ρεχίιιιη

ίη δϋρει-ίίείε, ίη Γιιηιΐο νεω ςιιαϋι υρίβ. Ιιΐ ορυδ ίηίΐίο πάβ·

οβηΐ Ροεηΐ; εοη(εηιηεη(εδ, υΐ 1»Γ(]ε 3ηΙ ΓθΓ(3δδε ηιιηφίΐΐη

β1)δο1νεη(1υηι. 8«1 φιυηι ΙοΙιΐδ εχεΓείΙϋδ εεΓί.Κίηι εοηΓειτεΙ

ορεΓβδ, ηοη ίηΙβΓάϊιι, ηοη ηοείυ Ιβηοι-επι ίηΙεΓΠΐίΙΙβηΙο,

(3ηίΙβηι ΙειτίΙί , β^Γεδδί δΐιηΐ άίνεΓδ3 ροΓίιΐδ ρβΓίε , ψιΐΕ ηιε-

(Ιίυπι ίη Π13Γ8 δρεείβίχιΐ, Μίεηάο βρεήΓε οδΐϊυηι βϋιιιΐ , φΐο

ηυΐΐυδ 3(^(τ ρΓοΓιτπ ροΙβΓβΙ ρΓορΙεΓ ηιβπβ εΐΐίΐιιιΐίηεπι εΐ

▼ία» νεηίοιηηι δχνίεηΐίυηι. ΚοϋίεοβηΙ αηίοπι ηηβ εοη

ηιυϋίτίΐιυδ ε( ραεηδ, ίηΐυδ ίηείρίεηΙεβ , εΐ οεευΐΐε νεΓ8βη(εδ

ίη ορεΓε. 8ίπιυΙ(|υε Ιι ΪΓεηιΟδ 3ε ηυίηςιιειεηιεδ <Τ(ϋΓιε3ΐ)βηΙ

ε Π)3(επ3 τείεή; εΐ 3<1ηιΪΓ3ΐ)ϊ1 ί δΐιιάίο 3ΐκΐ3εί3ςυε εαηεΐ»

3()ηιίηίδ(Γ3ΐ)3η(. ΑΙςιιε βάβο εείβοβηΐ οιηηία , υΐ ηε εαρίίνί

ηηϊιίεπι ροβδεηΐ 8είρίοηί ηιιίιΐιριηηι εει-Ιί (ΙίεεΓε; ηϊδί, δίΓε-

ρί(ηπι ίη ροΜυηαδ εδδε (ίίε ηοείεςιιε εοηϋηιιυηι; ε«1βπ)πι,

ίη ηηεηι ιιβυηι , δε ηεβεΪΓε. Τβηάεπι 3ρρ3Γ3ΐίβ )άπ\ τ&υχ

οπιηίηυδ, 03Γ()ΐ3§ίηίεη8ε8 είτεβ αΉαεαΙυιη βρεπιεπιηΐ ηοτυιη

ροΓίιΐδ οδΐϊυπι, ει βπιρεπιηΐ ειιηι ι. ΙιίΓεηιίοιιβ, εβτευπδ

τετο βεπινορβΓοηίουβ ε( βΐίίδ π)ίηοπΙ>υδ ηβνίςίϊδ ρβπηαΐϋδ,

3(1 ΙείΤΟΓείΠ 0ΓΠ3ΐίδ 6^6^16.

ΟΧΧΙΙ. Κοηιβηοδ ηοτυη οδΐίυηι ΓβρεηΙε βρειΊυηι, ει

(Ιβδδίδ ίη(1ε βτηιηρβηβ, βάβο ΙβτπιίΙ, ηΙ Ροεηί, δΐ
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ώς τοΰς Καρχηδονίους, ε! αδτίχα ταϊς ναυσί τοις "Ρω

μαίων έπέθεντο, ήμελημεναις τε ώς έν τειχομαχία, χαΐ

ούδενός ναύτου παρόντος οΰδ' έρέτου, ό*λου άν τοϋ ναυ

στάθμου κρατησαι. Νϋν ουν (άλώναι γαρ εδει Καρχη

δόνα] τότε μέν ές μόνην έπίδειξιν Απέπλευσαν, χαί

σοβαρώς έπιτωθάσαντες άνέστρεφον. Τρίτη δ' ήμερα

μετά τοϋτο ες ναυμαχίαν χαθίσταντο· χαΐ οί 'Ρωμαΐοι,

τάς τε ναϋς χαί τάλλα εύτρεπισάμενοι, άντανηγοντο.

Βοης δέ χα ι παραχελεύσεως έχατε'ρωθεν γενομένης, και

προθυμίας έρετών τε καί κυβερνητών και των έπιβατών,

ώς έν τώοε λοιπω Καρχηδονίοις μέν της σωτηρίας ούσης ,

'Ρίομαίοις δέ της νίχης έντελοϋς ■ πληγαί τε πολλαι και

τραύματα ποικίλα έγίγνετο παρ' άμφοΐν, μέχρι μέσης

ήμέρας. Έν δέ τω πόνω τα σκάφη των Λιβύων τα

σμικρά ταΐς 'Ρωμαϊχαϊς ναυσί, μεγάλαις ουσαις, ές

τοΰς ταρσοΰς υχοτρε'/οντα, οιετίτρη πρύμνας, κα\ έξέ-

χοπτε πηδάλια χαι κώπας· χαι άλλα πολλά χαΐ ποικίλα

έλύπει, εύμαρώς τε ΰποφεύγοντα, και εύμαρώς έπι-

πλε'οντα. Ακρίτου δ' ετι της ναυμαχίας ούσης, και

της ήμέρας ές δείλην τρεπομένης, εδοξε τοις Καρχηδο-

νίοις ΰποχωρεΐν, οΰ τι κατά ^τταν, άλλ' ές την έπιοϋσαν

υπερτιθεμενοις.

ΟΧΧΙ1Ι. Κα\ αύτων τα σκάφη τά βραχύτερα πρού-

φευγε, και τον Ισπλουν προλαβόντα, ές άλληλα ώθεϊτο

ΰπο τοϋ πλήθους, καΐ το στόμα βύζην άπέχλειεν.

"Οθεν αϊ μείζους έπανιοϋσαι, τον έ'σπλουν άφηρηντο·

και ές το χώμα χατέφυγον, 6 προ τοϋ τείχους εύρύχω-

ρον έμπόροις ές διάθεσιν φορτίων έγεγένητο έχ πολλοϋ ·

χαΐ παρατείχισμα έπ' αύτοϋ βραχύ έν τωδε τω πολεμώ

έπεποίητο, ίνα μή ώς έν ευρύχωρο» στρατοπεδεύσειάν

ποτε οί πολέμιοι. Ές μεν δή τόδε το χώμα αί νηες

αί.τών Καρχηδονίο>ν, απορία λιμένος, χαταφυγοϋσαι ,

μετοιπηόον ώρμίσαντο· χα\ τους έχθροΰς έπιπλε'οντας

οί μεν άπ' αυτών τών νεών, οί δ' άπο τοϋ χώματος , οί

δ' έχ τοϋ διατειχίσματος, άπεμάχοντο. 'Ρωμαίοίς δέ

δ μέν έπίπλους ην £άδιος, χαΐ τι) μάχεσθαι ναυσιν

έστώσαις εύμαρές· αί δ' άναχωρη'σεις δι άναστροφήν

των νεων, μακρών ούσών, βραδεϊαί τε καί δυσχερείς

έπεγίγνοντο ■ δθεν άντέπασχον έν τωδε τα δμοια. "Οτε

γαρ έπιστρέφοιντο έπλησσοντο ΰπο των Καρχηδονίων

έπιπλεόντων. Μέχρι νηες Σιδητών πέντε, αί φιλία

Σκιπίοινος είποντο, τάς μέν αγκύρας χάθηκαν έκ πολλοϋ

διαστήματος ές το πέλαγος, άψάμεναι δ' άπ' αύτών

κάλους μαχροΰς, είρεσία τοις Καρχηδονίοις έπέπλεον,

χαΐ δτε έγχρίμψειαν, ύπενώρουν, τοΰς χόλους έπισποί-

μεναι κατά πρύμναν αυθίς τε (>οθίο> χαταπλέουσαι,

πάλιν άνηγοντο χατά πρύμναν. Τότε γάρ 6 στόλος

άπας, τόν νοϋν των Σιοητών δρώντές τε χαΐ μιμούμε

νοι, πολλά τους έχθρους Ιβλαπτον. Καί τι) έργον ές

νύχτα έτελεύτα· χαι ές την πόλιν διέφυγον αί των Καρ

χηδονίων νηες, δσαι γε ?τι ^σαν ΰπόλοιποι.

βΧΧίν. Σκιπίων δέ, γενομένης ήμέρας, έπεχείρει

τφ χωματι· χαϊ γάρ ην εύχαιρον έπιτείχισμα τοϋ λιμέ

νας. Κριοϊς ο3ν το παρατείχισμα τύπτων, χαΐ μηχα-

| εΐ388επι Βοηΐ3η3Π> «κ»ι·ε*;ί εββερί, ηι-ρίοοίαιη , βο&εηίίηυ»

εί »(1 ορρυ§η3ίίοηεηι νεΓβίδ ππη βοείίβ η3ν»1ίΙ)ΐιβ , I υ ιη ι-ε-

Π)ί£ίΙ>ιΐ8, ίαοΐΐβ Ιοί» ηΐΐιΙίεβ ε38ίΓ3 ροΐυεπηί ίη 8Η»Π) ροΐββίβ-

(βπι ι-βάϊςβκ. Ν ·, φιί.ι ΠιίίΐΙι· 6Γ&1 (Ιείεπ Οι-ΙΙ^ίηοπι ,

εοηίεηίί οβίεηΐβίίοηε ίηδηΐΐβίίοηεα,υε $υρειΊ>3 , ίη ροι-Ιυπι

ΓενεΓίεΓυηΙ. ΤειΊίβ νείΌ άίε ηβνεβ ρΓονεχεηιηί 3(1 ρι·3β-

Ιίυηι ; εί Κοηιΐηί , ηβνϊουβ ίηΐιτίιιι Γεϋυβςυε οηιηϊΙ)ΐΐ3 π(β

ίηδίΓΐιοΙίβ, εοηΐΓ3 $υηΙ ε^εβ». ΟοηευπεΓαηΙ ί^ίι πι · I .-μ·^,

ηΐ3ςηί$ υΐΓΐηηιιε ΙιοΓίβηΙίυπι εΐ3ΐηοηΙ)υ3 , ε( Γείϋί^ιιηι $ίηιυ1

βε μιιΐΗ-πΜίοηιηι ηιίΙί(υπκ)υε 3εεΓππιίβ &(υ(1ίί$; <1ιιιη ίη εο

ι ('ΐ Ι3ΐηίηε Ρεεηί Γε1ί(]υ3ΐη βρεηι βαΐηΐίβ ροηυηΙ , Κοπιαηϊ 3α-

Ιεπι (1ε Μψπ'ΐη» ηΐ3ηιι ίηιροηεηϋβ νίείοπίε ;ιμί 3ΓΐιίΐΓ3ηΙυΓ.

1ΐ3({υε ιηυΙΙί νιΐ 1ι<> ι ΐΐι <>. ρκ- ίεΙ»8 , ιηιιΙΙί τυΙηεΓ», 3<1ηιε(1ί3ΐη

υβηυε (Ιίεηι , ίηΓβηιηΙυΓ. ΕΙ ίηΙβΓ ρυςη3ηι η,ινίμκι Ρνηο-

ι ιιιιι , βα!>ευη1ί3 Κοιτ>3η38 η3νεβ, φικ ηΐ3]θΓε8 εΓ3η(, ηαηε

ρεΓΓοΐ'3η(Ιο ρηρρε», ηυηε ^υοεπιβευΐβ Γεπιοδνβ Μ&φαάο ,

3ΐϋ$φΐε Υ3ηί8 ηκκίίί, ε38 Πΐυ1εΐ3ΐ)αη1; ρ;ιιί 3^ίΙί(3ΐε 8υ1Τυ·

@ίεηΙΪ3 3ΐςυε πΐΓβυβ ίιιευΓ83ηΙΪ3. Ουυηιηυε «1υΙ>ίο Μ3ΐΊε

εεΓίβΙηηι ε88ε( υ8ςυε 3(1 νρ>|«·™η , νΪΜίηιε^Ι 03Γ0ΐ3|$ίηίεη-

8ΐ1)υ8 γρΙγ.κ·«(Ι··γι·; ηοη (αικριηπι νίεΐί ε88εηΙ, ,μίΙ ιμκιιΐ

εβΓίβηιεί) (ΙίΓΓεΓΓε Π)3ΐ1εη1 ίη εΓ&βϋηυιη.

ΟΧΧΙ1Ι. Πιιηι νεπ> εχ ρΓχϋο 8ε ΓεείρίοηΙ Ροτηϊ, ηιίηοιι

ίΙΙοΓυπι η3νί^ί3 εβΙεηοΓί Γυ§3 οεευρ3ηιηΙο8(ίυηι ροΚυβ, (Ί ,

εοηβΙίρ3(3 |ΐι;ΐ' ηιυΐΐίΐυιΐίηε , ΓεΓειΊηηι οίΐίιιηι οεεΙυβεΓυηΙ ;

3άεο υΐ ιηα)0ΓΪΙ>α5 Γε(Ιευη(ίΙ>υ8 ηοη ρ3(ει°ε( ίη ρβΓίυπι ίηίΓοί-

(υ8. Κείυ^εΓηηΙ ίϋίΐιπ Ιιχ 3(1 3§);εΓεηι, ηαί 3η1ε ιηιι·ηίη ,

83(ί8 «ρβϋοβυβ, ]3πι «Ιίιιι 3(1 εχροηειΐ(ΐ3 πιεΓε3ΐοτυπι οηεπι

εχ.Ί(ηιε(υ8 Γικ'κιΐ; βίεοΐ ρίηυηι ηιυηίπιεηΐυηι Ιιυ]υ8 υεΐΐϊ

(εηιροΓε Γυί( αιΐιΐίΐιιιη , ηε <|ΐι»ηι1ο 1οευ$ Ιιίε ρΓορΙεΓ 3ηιρ1ί1υ-

(Ιίηεηι οεεηρ3Γε(ηΓ 3(> ΙιοβΙίοαβ. λ·Ι ευη 3@βει-επι υ1>ί ηη-

νεβ Ροεηοηιπι, ροΓ(υ εχείαεβο, 868ε βρρϋεηεΓε, 8(ε(εηιη(

κ>8ΐη8 ίη Ιιοβίεβ οονεΓβίβ : ε( ίηευιτεηϋυηι ΚοηοηοΓυπι

ίιηρβίαιη , βΐίί εχ ίρβίβ ηηνίουδ ρυριβηΐρί , αΐϋ εχ β^εΓε,

3ΐϋ ε ηιηηίηιεηΐο, 3 ηιβΓ^ίηε 3^@εη8 ρβυΐαΐυηι τεπιοΐο, εχ-

είρίεΙ)3η(. Κοπΐ3ηί8 νείΌ εχρε<1ί(υ8 ιριίιίειιι ιί.ίΙ ίηευΓβυβ, ηοε

«ΙίΠίείΙε Γηί( ρυςηατε ειιηι η3νί!>υ8 8(3η(ί1>υ8 : μίΙ , ςυο(ίε8 86

τεείρεΓε νε11εη(, ιριιιηι η3νε8 εοηιιη ρη>ρ(εΓ Ιοημϋικίίιιοιη

(ΊΜΊΐιΐϋΐμί'κΊΐΙπί' (3Γ(1ίυ8, (3η(ιιπΐ(1εηΊ βεείρίεΐΜίηΙ (Ιβιηηί,

(]υ3ηίιιηιάε(]εΓ3η( : ηβηι < ) 1 1 1 1 1 3νεΓ(ε1>3η(υΓ, ο!>ηοχί3 Γιε1)3η(

Ρυηίεβπιηι ίηευΓΓεηΙίυηι ίε(ί1>ιΐ8 5ε<1 ν η&νε8 δί(1εΐ3ηιιη,

ςηα; ίηΙεΓ 3υχίϋ3 δείρίοηίβ εΓ3η(, 3ηεοπ8, ςυ38 1οη§ί88ίιηίβ

ηΐ(1ειιΙίηυ8 ηΊϊ^ϊνιταηΙ, εχ Ιοηςο ίηΙεΓνβΙΙο ίη μΙΙιμιι ];κ Ιί» ,

ίη Ρυηίεββ η3τε8 ίηνεΙιεήβηΙηΓ ιππίμίπ, ε( ίη(1ίε(3 ρΙ,·ι^ι

ΓηάεηΙεηι 3 ραρρί 1ε§ε1)3ΐι(; ηΐΓ8υην|υε τερε(ί(ο ίηιρε(υ,

εικίεηι ιηοιίο ίη ρυρρίηι ΓεΙτοεε^εΙ>3η(. 1(1 $ί(1εΐ3τϋΐυ εοπι-

ηιεηΐιιπι ηύί 3ΐιίηΐ3(1νεΓ(επιη( Βοηιβηί , ηιοχ Ιοί» εΙ»88ΐ8 ίηι>-

Ι3ί» εβί , εί ηιυΐίϋοι άΛΟΐαί ίηίυΐίί Ιιο8(ίου8. Ρο8ίςιΐ3Πΐ ηοχ

<Ιίκ·ηιίι ρΓχΙίυηι , ηβτεβ 03τίΙΐ3^ίηίεη808 , (]□% ςυί(1εηι 8α·

ρεΗυεΓε, ίη υΓυεπι ΐΓβηβίυ^εΓυηί.

ΟΧΧΙΥ. Ρο8ίπ(1ίε πιβηε β^εΓεηι ίΙΙυπι »(1θΓ(η8 εβί δεϊρίο;

φιοά ε88ε( 1οευ8 »() ροΓ(υπ) ίηίεβίβηά'υιη Μοηευβ. ΛιΙπκ.Ιγν

ίμίηΐΓ ιΐΜΐΙιί·. ηιβεΐιίιιίβ, εί 3ΓίεΙί1)Η8 ίη ηιηηίηιεηΐιιιη ίηριιΐ
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νάματα πολλά έπάγων, μέρος αυτού κατέβαλεν. Οί

δέ Καρχηδόνιοι, καίπερ ίιπδ λιμού κα\ κακώσεως ποι

κίλης ένο/λούμενοι, νυκτδς έξεδραμον έπι τα 'Ρωμαίων

μηχανήματα· ού κατα γην (ού γαρ η'ν δίοδος), ουδέ

ναυσίν ( άλιτενής γαρ η'ν ή θάλασσα ) · άλλα γυμνοί

δάδας ίφερον, ουχήμμένας, ίνα μή μακρο'θεν εΤεν κατα

φανείς · ές δε την θάλασσαν έμβάντες, ή μη τις αν προσ-

ϊδόχησεν, οί μέν ά^ρι τών μαστών βρεχόμε-νοι διεβάδι-

ζον, οί δέ καί διένεον · ίως Ιπί τα μηχανήματα

Ιλθόντες, έξηψαν το πϋρ, καί κατάφωροι γενο'μενοι, πολλά

μέν ίπαθον, άτε γυμνοί , τιτρωσκόμενοι , πολλά δ' άντέ-

δρασαν ίιπδ τόλμης· οί καΐ τας άκίδας των βελών καί

τας αι^μας Ιν στέρνοις και ίψεσι φέροντες ουκ άνίεσαν,

ώσπερ θηρία ταΐς πληγαΐς έγκείμενοι- μέχρι τα μηχα

νήματα ένέπρησαν, καί τοΰς 'Ρωμαίους έτρέψαντο

θορυβουμένους. "Εκπληξίς τε και τάρα"/ος η'ν άνα δλον

το στρατόπεδον, καί φόβος οίος ού πριν, ΰπδ μανίας

γυμνών πολεμίων. "Ωστε δείσας δ Σκιπίων, μετα

Ιππέων εξω περιέθει, καί τους οίκείους, εί μή ληξαιεν

της φυγής, έχέλευε βάλλειν. Έστι δέ ους έβαλε χαί

άπέκτεινεν ■ έως οί πλείους διεσώθησαν ές το στρατόπε

δον υπ' ανάγκης · καΙ διενυκτέρευσαν ένοπλοι , την άπό-

γνωσιν τών έχθρών δεδιότες. Οί δέ, τας μηχανας

έμπρήσαντες, έξένεον αύθις ές τα οίκεΐα.

ΟΧΧν. "Αμα δ' ήμερα, Καρχηδόνιοι μέν, ουκ ένο-

χλουσών σφας έτι μηχανών πολεμίων, το διαπεπτο>κδς

τοΰ διατειχίσματος ωκοδόμουν, καί πύργους έν αύτώ

πολλοΰς έποίουν έκ διαστήματος. 'Ριομαΐοι δ' έτέρας

Ιργασάμενοι μηχανας, χώματα ήγειρον αντιμέτωπα

τοις πύργοις· δ3δά τε συγκεχομμένην, καί θείον, έν κώ-

θωσι, χαΐ πίσσαν, έπ' αυτούς έσφενδόνων και εστίν

ους τών πύργων ένεπίμπρασαν , και τους Καρχηδονίους

φεύγοντας έδίωκον. Όλισθηρος δ' ην δ δρόμος, ΰφ'

αίματος πεπηγότος δπογύου τε καί πολλοΰ ■ ώστε τών

φευγόντων άπελίποντο άκοντες. Ό δέ Σκιπίων, τοΰ

χώματος δλου κατασχών, άπετάφρευεν αυτί), καί τείχος

ήγειρεν έκ πλίνθων, ούτε κολοβώτερον τοΰ τών πολε

μίων, ουτ' έκ μακροϋ διαστήματος αυτών. Ώς δ'

έξείργαστο αύτώ και τι) τεΐ/ος, τετρακισ/ιλίους ές αύτο

ίπεμπεν, έπαφιέναι τοις έχθροϊς βέλη τε και ακόντια

σΰν καταφρονήσει. Οί δέ, ίσομέτωποι γενόμενοι,

Ιβαλλον αυτούς έπιτυχώς. Καί τδ θέρος ές ταΰτα άνά-

λώθη.

ΟΧΧνί. Χειμώνος δ' αρχομένου , την έν τη χώρα

τών Καρχηδονίων δύναμίν τε και συμμάχους δ Σκιπίων

Ιγνιο προκαθελεΐν, δθεν αύτοΐς άγορα διεπέμπετο. Πε-

ριπέμψας ουν Ιτέρωσε έτερους, αΰτδς ές Νέφεριν έπί

Διογένη, τδν μετα Άοδρούβαν φρουροϋντα την Νέφεριν,

ήπείγετο δια της λίμνης, καί Γάϊον Λαίλιον χατα γην

περιέπεμπεν. Ώς δέ άφίκετο, δύο σταδίους άποσνών

τοΰ Διογένους έστρατοπέδευε · καΙ Γολόσσην καταλιπών

έγχειρεϊν άπαύστως τω Διογένει, αύτδς έπ\ Καρχηδό

νος ήπείγετο- δΌεν ές Νέφερίν τε καί Καρχηδόνα διε-

τροχαζεν, αεί τα γιγνόμενα έφορών. Δύο δέ του Διο-

818 ίβιτι ρβΓίβηι βίιιβ 8ΐΓ»νβΓβΙ ηιίηβ. ΑΙ Ροβηί, I

ΥΒΐϊίδφΐε ηιοΐββίίίβ οοηΓβοιϊ , ηοεία βχεπίΓβηιηι (ΐηιεη ίη

Κοηΐϊΐιοπιηι Πΐ3εηίη3δ : ηοη ρει· Ιβιτβηι, ςυί» ΐΓβηδίΙυδ

ί&ί ηοη βΓ3(; ηβο η3\ίΙ>ιΐ8, θγλΙ βηϊαι ηΐϊΓβ 63 ρϊΓΐβ τϊΛο-

βυπι : 8β<1, ςϋ3 ρβΓίε ηεπιο εχδρεεΐ3Γ3ΐ, πΐ3ΐ·ε ίη£Τ6δδί

βηηΐ ηαιίί, Ιβ<ΐ38 Γει-βηΙεδ ηοη 3εεεηδ3δ, ηβ β Ιοη§ίηφΐο ββ-

8βηΙ εοηδρίευί; 3ΐο·ιιβ βίο βΐίί νβάΊβ, δΐιπιπιο ΙϊηΙαιη ρεεΙοΓβ

βςυβ 6Χ8(βη(β8 , βΐίί ηβηάο , ΙτβηδίεηιηΙ. Τβηάβιη υ1>ί 3<1

™»οΙιίη38 νβηΐυηι β8ΐ, 3εε6η80 ϊβηβ, ]3ηι εοηβρϊευί, ηυ1ΐ3

ςαΐάβηι, π(ρο(β ηηδ), βεεβρβΓαηΙ νηΙηβΓβ ; 86(1 ηεςυβ ηιίηοη

ίηοοηιπιο<]3 ΙιοβΙιοηβ ρηε Γογοοι» ίη(ηΙ«Γηη1. Οαίρρβ βρίου-

1Ϊ8 61 ευ8ρΜίΙ)υ8 ιείοηιπι οοηΓιχί Γβαεβ βο ρβοΙοΓ» , ηοη Ιβηιβη

Γβπιί(ΐ603η( ίηαρβΐαιη; ββά ιηοτβ βηταπι ίη τηΐηβη πιε-

οαηΐ, άοηοο ίηεεηάεΓαηΙ ηοεηίηαβ, Κοηΐ3ηο8ς|ΐιε ΙετπΙοβ ίη

Γιι§3ΐη νεΓίεπιηΙ. Αε ΐΓερίάβΙίο ε( εοηβΙεΓηβΙίο , πιρΙπ8<(υ(; ,

ηααηΐυβ ηυηφΜΐιι βηΙεβ, Ιο(3 εββίη η<1 εοη.ιρεε1υη] ηικϋ

3ε (υΓβηΙίβ ηο8(ί8 ίηνηβίΐ. ΙΙβςυε Ιίηιεηδ δυϊβ δεϊρίο οίΓεηηι-

βςυίΙ»1)3ΐ 63 «ιπι Ιυπιΐ8ΐί1)ΐΐ8, φιοδ εοη6§βΓβ εβηιπιίΐίΐοηεβ,

ηί Γυςβηι δίδΙβΓβηΙ, ]υδβίΙ : βί εοηΒχίδ εΙΙαιη ηοηηηΐϋβ Ιβ(6γ-

ΓεεΙίδςαε, τείίςιιοδ ίη ΟϊδίΓβ ΓβίΙΪΓβ οοββίΐ; φιί ιΐβίηίίε ΙυΙαπι

63πι ηοείεηι ίη 3Γΐηίδ ΐΓβηδεββΓυηΙ. ΤκηΙιιπι ίβιτοηδ Λιγογ

(1ε8ρεΓ3ΐθΓυηι Ηθ8ΐίυηι ϊηΐιιίοτβΐ. ΙΙΙί τβη> , ηιβεηίηίδ ίηεεη-

818, ηβΙ&Ιη άοιηιιπ) ΓβτεΓδί βυηΐ.

ΟΧΧΥ. υΜ άίβ8 ίΙΙαχίΙ , Ρο?ηί , ]3πι ηιεία ηοδίίΐίυηι ηια·

εΐήηβι-υηι βοίηΐί , ίη8ΐβυΓ8ΐ>αη( ρβΓίεπι βηΙειηυΐΏΐίδ ιϋι·οΐ3ηι ,

&άά«οάο ηιυΙ(33 Ιυπββ εβΓίίβ ίηΙβΓδΙίΙϋδ. Κοηιαηί τεη> , Γα-

Ι)ΓΪ031Ϊ8 3ΐϋδ ηιβεηίηίβ, 38§βΓ6δ βχείΐ3ϋ3η( εχ βάνεΓδο (ιιγ-

παπί : ε ςυίοηβ ευρββ 388υΙίδ ίεόχ εί δυΙρηυΓβ ρίεεςιιε Γβ·

Γει (3δ }3ευΐ3ΐ)3η(υΓ ίη ΙιίΓΓββ : ίηεβηάετυηίςιιε ηοηηυΙΙββ, εί

Ρ(εηοβ ΓιΐδΟδ ρβΓδβΓ|υε1)3ηΙυΓ. Κγ3( 3υ1εηι δοΐυπι , ςυα οηγ-

Γ6ΐ)3ΐιΙ, οοηεΓβΙο εηιοΓε, ςηί τεοβη» ί|)ί ιηημηα εορΪ3 εΠΌδιιβ

ΓυβΓβΙ, 1υΙ>ηειιηι; αυο ΟεΙκιΙ, αϊ 3 ΓυξίεηΙίΙιηδ άεδίδΙβΓε ίη-

νίΐί εο^εΓεηΙυΓ. δεϊρίο νείΌ ΙοΙο β^βΓε οοευρβίο , ίοββ»

ειιπι ηιιιηϋΐ, εί πιογο ΙβΙεπίίο, ρ3Γΐ ευηι Ιιοίϋυηι ηιοειιίουδ

αΐΐίΐυιϋηβ, ηεε Ιοη^ο 3ΐ> Ηίδ ίη1βΓν3ΐ!ο. (}ιιο ηιυΓΟ εΐίβηι

ρεΓΓβεΙο, (]η3ΐυοΓ ηιίΙ1ί3 ΙενίΙεΓ ηπιιηίοπιηι ίΐιί ίη ρπτδίίΐίο

ροδυί(, ςυί Ιείίδ ε( ίβοιιΐίβ ΙιοδΙεηι , 3 φιο ηοη ηυΚυηι ροπο

[ίιηοικίιιηι εΓ3( , 3τε«ΓεηΙ : ηεηυε ίΙΙίβ ΪΓΓΪΙυβ ΙεΙοΓυηι }αε1η»

8Γ31, εχ ρβΓΪ ευηι ΙιοβΙε 3ΐ(ίίιΐ(1ίηε ιίερυ^ηβηΐϊουδ. Αίςιιε

ίηΙεΓ Ικεο «?δ1βδ οοηδϋΐιιΐ3 ε«1.

ΟΧΧΎΙ. ΤηβυηΙοβηΙβηιΙιίεηιε, δεϊρίο δ(3ΐϋί103ΓΐΙΐ3^ίΐιίβη·

δίιιπι εορϊ38 ε( βυχϊΐίβ ςη* Γοπβ ηβοεοαηΐ, ρππιυη] ΙοΙΙβΓβ,

υηόβ ίΙΙίδ εοηιιηββίυδ 8υΙ>ηιίΙΙεΙ>3ηΙυΓ. Οίιηίδδίδ ίρΙιΐΓ αΐϊίβ

3ΐίο (Ιυείΐηιβ, ΝερΙιεΓίιη εοηίπι Οίο^εηεηι, ηυί ροβΐ Αδάτα-

οβίβηι ορρίοΊιηι ίΙΙϋά ΙιιείωΙιΐΓ, ίρδβ ρεΓ δΐίίβηυηι ηβτίΐηιβ

ρη>ΓεεΙυ8 εδί, Ο. ίβεΐίο ΙειτεδΙΗ ίΙίηεΓβ εΪΓευηιπιί880. Οιιο

ροδίηιιβηι ρεΓτεηίΙ , ε3δΐΓ3 Αιιουυδ δΐ3(1ίίδ 3 Οίο^εηε ΓβπιοΙα

ροδυίΐ : εί ίΙ>ί τείίείο ΟυΙυβδβ [ ΐΥί ία?Ιίο], ςυί εοηΐίηυο

ίηβ(3Γε( ϋίο8<?ηί , ίρδβ πΐΓϋΐΐδ ρΐΌρεΓ3\'ίΙ 03ΓΐΙΐ3£ίηβΠ) ; δυΐ)-

ίηιΐε ιΐεΐιίηε υΙίΓΟ είίΓοηυε ευΓδίΙβηδ, ηι φι»3 μβΓβΓεηΙιΐΓ

ευηεία ίηδρίεεΓβΙ. ^ι1ϋη^^ι10 ίη ηιυηίΐίδβίηιίδ η ΓιόιιΙε «ι
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γένους μεσοπυργίων καταπεσόντων, ή'κεν δ Σκιπίων,

και ιλίους επίλεκτους όπισθεν τοΰ Διογένους ένεδρεύ-

σας, έτεροις έκ μετώπου τρισχιλίοις, άριστίνδην και

τοϊσδε έπιλεγομένοις , έπέβαινεν επί τα πεπτωκο'τα των

μεσοπυργίων ούκ άθρόους άναβιβάζων, άλλα κατα

8ΐπ9 Οίο§εηΪ8 μια άιιουυβ Ιοοίβ (αηΐυπι ηηΗ, φΐ8ηΙιιηι

ίηΐβτ άηββ Ιηιτββ ίηΙετβτ&Ι , ηίηα εδβεΐ ρτοβίηιΐιιηι , βανβ-

ηίβοβ δείρίο ιηίΙΙο ββίβείοβ ιτβτβα ρβιΊβ ΙοεβνίΙ ίη ίηδίάΊίβ,

ίρβε α ΓιΌΐιΙε ευπ» ΙπΙ)ϋ8 ηιίΗίηηδ ραηΙβΓ βχ Γοι-Ιίβδίηιίβ βείβ-

εΙΟΓυπι ρβΓ πιίη38 ιηιιπ 3δοεη(1ευ3ΐ; ηοη υηίνει·803 ι

μέρη πυκνοΰς έπ' άλλήλοις- ινα μηδέ βιασθέντες οί | 3<1ι1ιιεβη8, 8βι1 ίη ρΙαΓ3 ηυ<υϋ3ΐη (1εηδ3 ίψηιίηα (Ιίνίδοδ

πρώτοι φυγείν δύναιντο, δια τοΰς έπομε'νους. Πολλής 1 ■ -ι . . ι,., , , ..ι —

δέ βοής οΰσης και πόνου, καί τών Λιβύων ες ταϋτα

έπεστραμμένων, οί νίλιοι, καθάπερ αύτοϊς προείρητο,

ούδενος ες αυτούς αποβλέποντος , ούδ' υπονοοϋντος , ένε-

πεσον εις το χαράκωμα εύτόλμιος, και διέσπων αΰτο και

υπερέβαινον. Καί των προιτων ένδον γενομενοιν, αίσΟη-

σις έγίγνετο τανεϊα- και έφευγον οί Λίβυες, ούχ δ'σους

έώρων, άλλα πολΰ πλέονας, ήγούμενοι τους έπελθόν-

τας είναι. Γολόσσης δ' αύτοΰς έπιτρέχων σΰν Νομάσι

πολλοίς καί έλέφασι, πολύν είργάζετο φόνον ώς άπο-

λέσθαι μεν ές έπτακισμυρίους σΰν τοις άχρείοις, άλώναι

δ' ές μύριους, διαφυγεϊν δ' άμφι τους τετρακισχιλίους.

Έάλω δέ καί ή πόλις ή Νέφερις έπί τω στρατοπέδω ,

δύο καί είκοσιν ήμέραις άλλοις πολιορκηΟεϊσα προς τοΰ

Σκιπίωνος πάνυ κακοπαΟώς, εν νειμωνι, καί ψυχροί

χωρίω. Το δέ έργον τόδε μάλιστα συνήνεγκεν ές τήν

της Καρχηδόνος άλωσιν. "Ηδε γαρ ή στρατιά τήν

άγοραν αϋτοΐς διεπορθμευε , καί ές τόδε το στρατόπεδον

Λίβυες άφορώντες έθάρ^ουν. Τότε δ' αύτοϋ ληφθέντος ,

καί τα λοιπά της Λιβύης χωρία τοις στρατηγοϊς Σκι -

τίίωνος προσεχώρει, ή οϋ δυσχερώς έλαμβάνετο. "Η

τε άγορα τοΰς Καρχηδονίους έπέλιπε, καί ουδέν ούτ'

έκ Λιβύης, άλλοτρίας ήδη γενομένης, ούτ' άλλαχόθεν

αύτοϊς καταπλεΐν έδύνατο, διά τε τον πόλεμον αύτον,

κα\ τήν ώραν χειμέριον ο3σαν.

ΟΧΧνίΙ. 'Λρχομένου δ' έαρος, δ μέν Σκιπίων

έπεχείρει τϊ) τε Βύρση , καί τών λιμένων τω καλου-

μένω Κώθο)νι. Ό δέ Άσδρουβας νυκτδς ένεπίμπρη

τι» μέρος τοϋ ΚώΟωνος το τετράγωνον έλπίσας δ' έτι

τον Σκιπίωνα έπιθήσεσθαι, καί προς τόδε τών Καρ

χηδονίων έπεστραμμένων · έλαβε Λαίλιος επί θάτερα

τοϋ Κιόθωνος ές το περιφερές αύτοϋ μέρος άνελΟών.

Βοης δ' ό>ς Ιπ\ νίκη γενομένης, οί μέν έδεισαν, οί δέ

παντα/όθεν ήδη, καταφρονοϋντες, έβιάζοντο τήν άνά-

βασιν , ξύλα καί μηχανήματα καί σανίδας έπιτιθέντες

έπί τα διαστήματα, ασθενών τα σώματα τών φυλάκοιν

6πο τοϋ λιμοϋ γεγονότιον, καί ταΐς γνώμαις άπαγο-

ρευόντων. Ληφθέντος δέ τοϋ περί τον ΚοΊθωνα τείχους,

τήν άγοραν έγγυς ουσαν δ Σκιπίων κατέλαβεν. Ούδέν

τε, ως έν έσπέρα, πλέον έτι δυνάμενος, έν τοις δπλοις

διενυκτέρευσε μεθ' απάντων. Αρχομένης δέ της ήμέρας,

έτερους άκμήτας έκάλει τετρακισ-/ ιλίους · οί έσιόντες

ίερον Απόλλωνος, οϋ τό τε άγαλμα κατάχρυσον ην,

καί δώμα αύτώ χρυσηλατον άπο χιλίοιν ταλάντων στα-

θμοϋ περιέκειτο, έσύλων, καί ταϊς μαχαίραις έκοπτον,

άμελήσαντες τών έφεστώτων, έως έμερίσαντο- καί επί

το έργον έτράποντο.

ΟΧΧΥΙΙΙ. Σκιπίων* δ' η*ν μέν έπι τήν Βύρσαν ή | ΟΧΧΥΙΙΙ. ,Γβπι δείρίο 3(1

ί(3 8686 60Ι136(|Ι)6ΐ>3η[ΐ]Γ, 11 1 ρΠΟΓ68 , 81 νι'1 ΙΙΚ1ΜΙ11Ι· 111-

(ζιτοηΙιΐΓ 3ϋ 1ιο8ΐϋ>υ8, ηοη ΙκιΙκ'πίιΙ α,ηο ρεάβιτι ΓβΓβΓΓεηΙ,

ρηρΙβΓ ίηευιηοεηΐββ 3 (βΓ£0 βιΐ08. ΓΙ ιί ύυηι ηιυΚο εΙβηιοΓβ

εΐ εοηίβηΐϊοηε ρυ^ηβΙυΓ, ΛΓγι8 ίη 1ΐ3ηε ρατίβιη υηίεβ εοη-

νβΓ8ί8,3ΐ(£π ίΙΙί ηιί1ΐ6,<ιυ6ΐη8(1ιηο<1υηι]υ88ί ΓυβΓβηΙ , ηβηιίηβ

οη8βΓν3η(ε, 3η ηε 8υ8ρίε3η1ε φΐίιΐβπι βΟΓυπι 3(1νεη1αηι,

ΐΏ3χίηΊ3 βιιιΐβοία μιΙΙιιιιι ΐκΙοιΊί βϋηΐ , εΐ εοηνυίβο [Γ3η8εβη-

βοςυε ν3ΐΙο ίη 038(ι-3 ίιτυιηρβΓβ εφρεΓυηΙ. Ουοιΐ υοί ριί-

ηιυηι βεηβεΓε ΑΓπ, Γη§3ηι ρΓ0(ίηυ8 βιτίρυεπιηΐ; πιυΙΙο ρΐυ-

τεβ ίη(υ8 ε88β παί, ηυβηι ςηο8 νί(1ε!)3υΙ. ΕΙ 608 Ου1υ8β&

ιιι ιη Νυηιί(1ΐ8 ηιυΙΙίβ είβρηβηΐίβηυε ρβΓβεευΙυβ, ίη^εηίειη

3ΐΓ3§εηι ε(1ί(1ί(. ΡεήεπιηΙ ηιίΐίΐιιιη, πιιιι 3Ι13 ηοη ιηίϋίβη-

Ιϊ ιιιιι ΙυΓΐ)3, 3(1 ιχχ ηιίΙΙι.ι : ε3ρ(3 8υηΙ ηιίΙΙία άεεεηι, ενα-

βετηηΐ ςυβΙιιοΓ άιάίΐΓ ιηϊΙΙκι. Ιρββηι (Ιείηύε υΓΟεπι ςηο-

φιβ ΝερΙιεηηι εερίΐ 3είρίο ; ηιιιμπυ ςυΜεη Ι.ιΐ ιοί ι· ρεΓ (Ιυοβ

ε( τϊ^ίοΐί (1ίκ8 εοη(ίηη3ΐ3 ορρυ);η3(ίοηε , Ιοεο 3ε ΙεηιροΓβ

ΜϋΐιΙο. (ίιΐί>· φιίιΙιΜίι νκΊοιία ρΙυΓΪηιυηι 8(1 εχρυ^ηβΐίοηβιη

ίρδίυβ 03ΓΐΙΐ3§ίηί8 εοηΙυΙΚ. >";ιιη ίΐΐι Ιιοε εχείΐίΐιι εοηιηιεβίηβ

8ηρρβ(]ίΐ3ΐί 6Γ3ηΙ οΙ)8ε88ί8; ιΊ Ιιυπιιη ε38(Γοηΐ[η Γε8ρεε1αβ

Ικΐιιι ίαπι ΑΓγι8 3(1(1ί(1ετ3(. (^ιιίΙιιι?. 03ρ(ί8, βΐϊαηι τείΐςυβ

ΛΓπι ιι1 Ιοεβ ρ3Γΐίηι αΙίΓΟ (ΙοιϋιΙιτιιηΙ 86 8είρίοηί8 ϋυαΙίϋδ,

ρβΓίΐιιι 8Ϊηε ηε^οΐίο βιιηι τεεβρΐ3. ιι,ι εοπιπιβ3(υ9 3ρηά 03Γ·

11ΐ3£ίηίεη8εδ ύείεείΐ, ςηυηι ηεςυε εχ ΛΙι ίι.ι, ]3ηι 3ϋεη3ΐβ,

ηεςυε 3ΐίηη(1ε , ηαϊάςυαοι ίπιροΐ'ΐ3Γί ι>083ε1 ηβνϊΐιυβ,οο οεΐ-

Ιηηι ρβΓίΙεΓ Μ Ιιίεπΐ3ΐεηι 1εηιρε8(3(ειη.

ΟΧ XVII. Ιηεηηΐε 3Η(εηι νετε, δείρϊο ]ηιη ε( ΒνΓ83ηι, ει

ροπυπι ίηΙεΓΪΟΓεπι, ςηεπι ΟοΙΙιοηβπι τοε3υ3ηί, ορρυ§η3Γβ

ϊη8(ί(υϋ. £1 ΛμΙι ιι ϋιιΙ ηοείιι ϊηεεη^Η εβιη ΟοΙΙιοηίβ ρβιίειη,

ςηκ 6Γ81 (|η3(ΐΓ3η@ηΐ3 : 8ε(1 ύυηι ίη ΐΛτηάβπι ρ3Γΐεηι εΐίβιη

(αω ραίβΐ ίηιρείυπι Γ,κΊ ιιι ιι πι δείρίοηειη , 61 εο ιιηίεε ευηι

βυίβ ίηΐεηΐυβ 681, ϊηΐεπηι Ι,κΐίυβ, ίιηρπιι1ι·ηΐο Ιιθ8(β, ίη γο·

I ιι γηΙ.ι ιιι ΟοΙηοηίβ ρ3Γΐεηι , 8νεΓ83ηι 8ί> 111· , ββεεηάίΐ. ΕΙ

ιηοχ εΙβηιοΓε εόίΐο, νείηΐ ι-εροιΐ3(3 νίείοπβ, Ιιί-πΊιιγ Ιΐ08(ί8 ;

β( Ιίοπι.ιηί εοηΐεπιΐίηι ]3ΐη υηάίηιιβ πΐ3@ηο ίηιρείυ ββεεη-

(ΙαηΙ , ύη>ε1ί8 ΐΓ3υίηυ8 εί πιβεΐιίηίβ ροηΙϊυυ8(]ΐιε 8υρεΓ3η(εβ

Ιοεα ηίαη1ί3 , ρΓορυςηβΙοΓίουβ εχΙΐ8ΐΐ8ΐί8 εοΓροΓβ Γβηιε , 3ηί-

ηιηπιηυε (Ιεβροηάεηΐίΐιυβ. α ί ι > < 1 1 1 < · εχρη^ηβίο είΓεβ ΟοΙηο·

ηειη ακαο, νίοίηυηι Γοηιηι οεεηρΒνίΙ δείρίο. Πιϊ, ςηίβ

ηοχ ίπιηιίηεηβ ηίΙ 8ΐηβ08ΐ Ιβη(3Γβ βηιρίίυβ , ρεΓηοεΙανίΙ 8πη3-

1η3 ευηι οηιηίόηβ. Ργιμιλ βιιίεηι Ιιιεε (|η8(ιιοΓ ιηίίΐία τεεεη-

(ίυιη πιίΐίΐυηι βιΐνοεβί. Οιιϊ ρΓίυβ Λροΐΐίηίβ (εηιρίυηι ίη^Γεββί,

8(3(η3πι 6]η8 3ηη> Ιβε Ι.ίιπ , ε( 33(1ίευΐ3ηι 1ΐΓ3ε(ε3ΐ3Πΐ , φχΒ

αΓευπκΐ3υ8( βίβΐυβσι, ΙβΙεηΙοι ηηι βιιπ ηιϋΐε ροηάΌ, <1ερΓ83-

άΒΛΊ 8ϋηΙ ; βροΐίβςιιε ςΐ3^ϋ8 εοηείάεηΐεβ , 80Γύί α<1 ρπεΓεεΙο-

πιηι Π1Ϊ1188 , ηοη ριΊαβ 8(1 ορΟβ , βιΐ φιοιΐ νοεβϋ εΓ8ηΙ , 8β

εοηνειΙεΓπηΙ, <]ΐιαηι ρΓχάβιη ίηΙεΓ 8ε (ϋνί8Ϊ88εη(.
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σπουδή· τδ γαρ δχυρώτατον της πόλεως ^ν, καί οί

πλέονες ές αυτήν συνεπεφεύγεσαν. Τριών δ' ούσών

άπδ της αγοράς ανοίων ές αύτήν, οίκίαι πυκναι και

έξώροφοι πανταχόθεν ήσαν #θεν οί 'Ρωμαϊοι βαλλό

μενοι , τας πρώτας των οικιών κατέλαβον, και άπ' αυ

τών ήμύνοντο τοΰς έπΐ των πλησίον. "Οτε δ' αυτών

κρατησειαν, ξύλα και σανίδας τοις διαστήμασι των

στενωπών έπιτιθέντες , διέβαινον ως έπι γεφυρών. Καί

δδε μέν δ πόλεμος ην έπι των τεγων άνω ■ έτερος δ'

έν τοις στενωποΐς χατα τοΰς άπαντώντας. Στόνου δέ

και οιμωγής και βοής πάντα χαι ποικίλων παθών ένε-

πίμπλατο , χτεινομε'νιβν τε Ιν χερσί , καί ζώντων έτι

βιπτουμένων άνωθεν άπδ τών τεγών.ες το έδαφος, καΐ

φερομένων ένίων έπι δόρατα δρθα, ή αίχμας άλλας, ή

ξίφη. Ένεπίμπρη δ' ουδέν ουδείς πω, δια τοΰς επί

τών τεγών, έως έπΐ τήν Βύρσαν ^κεν δ Σκιπίων · καί

τότε τοΰς τρεις δμοϋ στενωποΰς ένεπίμπρη · χαΐ το άει

πιμπράμενον έτέροις δδοποιέϊν έκέλευεν, ΐνα εύμαρώς ό

στρατός άλλασσόμενος διαθέοι.

ΟΧΧΙΧ. "Αλλη δ' 55ν έκ τοϋδε &]/ις έτερων κακών,

του μέν πυρός έπιφλέγοντος πάντα καΐ καταφέροντος ,

τών δέ ανδρών τα οικοδομήματα ού διαιρούντων ές

δλίγον, άλλ' αθρόα βιαζομένων άνατρέπειν. "Ο τε γαρ

κτύπος έκ τοΰδε πολΰ πλείων έγίγνετο, κα\ μετα τών

λίθων έξέπιπτον ές το μέσον άθρόοι νεκροί. Ζώντες

τε έτεροι, πρεσβύται μάλιστα , και παιδία, και γύναια ,

δσα τοις μυχόϊς τών οικιών έκέκρυπτο, οί μέν καί

τραύματα φέροντες, οί δ' ήμίφλεκτοι, φώνας αηδείς

άφιέντες. "Ετεροι δ', ώς άπδ τοσοϋδε ύψους μετα

λίθων καΐ ξύλιον και πυρδς ωθούμενοι και καταπίπτον

τες, ές πολλά σχήματα κακών διεσπώντο, δηγνύμενοί

τε καί καταπασσόμενοι. ΚαΙ ούδ' ές τέλος αύτοϊς ταϋτα

άπέχρη. Λιθολόγοι γάρ, δσοι πελέκεσι και άξίναις

και κοντοϊς τα πίπτοντα μετέβαλλόν τε , χαΐ ώδοποίουν

τοις διαθέουσιν, οί μέν τοις πελέχεσι και ταϊς άξίναις ,

οί δέ ταϊς νηλαΐς τών κοντών, τούς τε νεκροΰς και τοΰς

έτι ζώντας ές τα της γης κοίλα μετέβαλλόν, ώς ξύλα

καΐ λίθους έπισύροντες ή άνατρέποντες τώ σιδηρω· ην

τε άνθρωπος άναπλήριομα βόθρου. Μεταβαλλόμενοι

δ' οί μέν ές κεφάλας έφέροντο, καί τα σκέλη σφών

ίιπερίσχοντα της γης ήσπαιρον έπΐ πλείστον · οί δ' ές

μέν τοΰς πόδας έπιπτον κάτω, και ταΐς κεφαλαΐς δπερ-

εϊχον υπέρ τδ έδαφος. "Ιπποι δ' αύτοΰς διαΟέοντες

ές τας όψεις ή τον έγκέφαλον έκόλαπτον, ούχ έχόντων

τών έποχουμένοιν, άλλ' Ειπδ σπουδής · έπει ούδ' οί λι

θολόγοι ταϋτ' εδρών έχοντες ■ άλλ' δ του πολέμου πόνος ,

καί ή δόξα της νίχης έγγΰς , χα\ ή του στρατού σπουδή ,

καί κήρυκες δμοϋ και σαλπιγκτα\ πάντα θορυβοϋντες,

χιλίαρχοί τε κά'ι λοχαγοί μετα τών τάξεων έναλλασσό-

μενοι και διαΟέοντες, ένθους άπαντας έποίουν και

άμελεϊς τών δρωμένοιν, ΰπδ σπουδής.

ΟΧΧΧ. Κα\ ταϋτα πονουμένων έδαπανήθησαν £ξ

ήμέραι τε καί νύκτες- της μεν στρατιάς έναλλασσομέ-

νης, ίνα μή κάμοιεν Ειπ' άγρυπνίας, και χοπου, και

8(ιιόΊιιαι ( υιιίϊτοΐιαΐ : ηίΐιίΐ εηίπι εηΐ ίο Ιο(α ατοβ οαυαϊΐϊαβ ,

βΐ βο ρΐεηςυβ οουΓυ^εΓαηΙ. Αιΐ ββπ» αυΐεηι Ιπ&υβ τϋ*

;ι«'(Ίΐ(1ι·1ι,ιη1ιιι α ΓοΐΌ, οίΓΟ» ςϋ38 ϋΐκΐίςιιβ ί ηπιιππ-Ικιιι ι εοηΐϊ-

ηιΐίΒ 8ΜΙ68 δεχ ΙίώιιΙίΐΙοπιιη : βχ ιμιίΐιυδ ςυυηι Κοηωηί ΙεΙίβ

Ιβρίάΐιαδςυε ρεΙεΓβηΙατ, ρηπιοήουδ (1οηιίΙ>ηδ βχραίξηίΐϊβ,

βχ 0Ϊ8 (ΙβρηςηβΙοηΙ ;ι<Ι\ιτμι* Ιιοβ ςυϊ ρΓθχίηΐ38 ΙεοευαηΙ.

ΕΙ ιρι..ΐϊ.Ν Ιιοβ ρερυΐεηηΐ, Ιτ3ηδνεΓ8Ϊ8 Ιίβηίδ 30 Ι.ιΐ, αΐί- 8α-

ρβΓ 3Π|;ίρθΓΐυυπι ίηΙεΓδΙίϋβ ίιτιροδίΐί, ΐΓΟίΐίίίωηΙ Ιβηο,ΟΒηι

ροο(ί1)ΐΐ8. ϋηιη ί(3 1>ο1Ιυιη (>ει «1 >;ι( ιιγ ίη ΙεεΙίδ ; ίηΐεποι βΐϋ ,

αϊ Γοι-Ιε ίηνίεοιη < κπιπ βίωηΐ , (Ιίηικβίκιιιΐ ίυ ίηιϊδ νϋβ. ΕγβπΙ

βυίρηι οιηηία ρΙεη3 (»επιίΙη , β]ιιΙαΙα , ΐ'ΙαηιοΓβ , ϊπΙργ ΙπδΙε.8

νβιϊϊ ^βηοπ8 <·38ΐΐδ; άυηι »1ϋ ενΊυηΙϋΓ (χ>αιίοιΐ8 Γειτο, 3ϋϊ

τίνί ε ΙεεΙίβ ϊη Ιπιηιππι ι]ρ]ίπιιηΙυι·, εΐ η ιΐΗ ρΓοΙαοεηΙεβ

εΓβεϋδ Ιι»8ΐΪ8 εχείρίαηΙιΐΓ, 3ϋΙ ;ι1ϋ > 8ρίευΙί8 , ^Ιαϋϋβνβ. »πιο

Ιβηιεπ βιΙΙηιε ίβηεηι ίη]ίείευ3( ίΒΐΙίοϋβ, ρΓορΙεΓ εοβ ςυί ριι-

§ηαο3ηΙ ίη ΙεεΙίβ , (Ιοιιεε 3(1 Β)τδ3Π) ενβδίΐ δπρίο. Ταπί

νείΌ Ιτϊ1)ΐΐδ δίηπυΙ νίίβ, ηιΐδΡ λΛ ΒνΓββηι (ΙυεεοβηΙ, ϊ^ηεηι

ΜΐΙι]ϊ( ί )αηΗ, εοη9ΐίΙυΙί8, ςυΐ 8(3(ϊηι, ρΓοαΙ ςυκςυβ ρ3Γ8

ίυεεηάϊο εο!ΐ3ρ83 βββεΐ , ΓερυτςβΓβηΙ τυίη38 ; ςυο εοπκικχΙίοΓ

β8βε( (Γ3Π8ί(ϋ8 εχεΓοίΙυί , ςυεπι νίεεδ πιαίβτε βΓ3ΐ ηετε88ε.

ΟΧΧΙΧ. Ιηάε 31Ϊ3 οαΐβιηίεαίυιιι εχ8ΐί(βΓυηΙ 8ρεεΐ3ευΐ3;

(Ιυηι 8ρ3Γ8υηι ΙβΙε ίιιπΜκΙίιιηι ειιηεΐ3 <1εν38ΐ3( , βΐ νίπ απίίΐϊαα

ΙβρίιΙεβ ποη ρεΓ ρβΓίββ ϋεβίΓυυηΙ, μμΙ, βυηιπιβ νί εοπηίβϊ,

υά3 ιτιοίε εοΓΓυεΓε εοςυηΐ. Ηίηε εηίαι εΐ Γγβ^ογ βιι^εοβΙοΓ

ρΐιιηπιυιη ; ε( « πηι πΐ(1εΓί1)ΐΐ8 εοηΓβΓίίηι ίη ρυΜίευπι ιΐο'ίιίε-

1>αηΙ 03ΐΐ3νεΓ3 ; εΐ 3ΐίί τίτΐ (Ιβεϊιίεοβηΐ , ρΓ3>8βΓΐϊηι δεηεβ , εΐ

ιηιιΙίικΊΐ Ι;ι ■ , (Ί ρυεη , ςυί 8ε ϊη ;ηϋιιιη ΙβΙοΙίΓΪδ ίηΐίηαίδ ;ι1«1ϊ·

(ΙβΓβηΙ, ρ3Γ8 νυ1ηΡΓ3ΐί, ρ3Γ8 δεηιίυδίί, ΙείΓϋδ οΙβηιοΓεβ ε<1βη·

Ιε8 : 3ΐϋ ΓαΓ8Ν8 13ηΐ3 εχεείδίΐυάϊαε υη3 πιπί ΐ3ρΜίΙ)η$ , Ιί£ηί$ ,

Ιί1ίοηί1>ϋ8, ρΓοΙβρδί ίη νβπβδ Γοπιΐ33 (1ί8(Γ3ηεη3η(υΓ, Γηηιρε·

1>3ηΙαΓ, ΐ3ε«Γ303ηΙυΓ. Νεε Ιιϊδ (ίηϊδ ΓυίΙ ηιβίοπιηι. >'.ιιη

ρυΓ^βΙοΓεδ πιϋεΓίιηι, ςυί βεεηηουδ, (1οΐ3ηη8, ΓιίΓεϊδ, Γβποο-

νεηάο φπιίψικί Ιιιιηιί δ1ΐ'3ΐηηι ετ3ΐ, νί3ΐη 1ΐ'3η8ευη[ί1>υ8

ρ3(εΓ3είεΙ»η( , ϋδ<1επι ίηδίΓυπιεηΙίδ εβιίειηφιε ορεΓβ εΐ οιογ-

Ιυο8 εΐ νίνοδ ίη Ιοεαεανα εοη]ίείεΙ)3ηΙ , εεη Ιίςηα εΐ Ιβρίιίεβ

εοδ (ΓβΙιεηΙεδ, βυ( ΓεΓΓ3αιεηϋ8 νεΓδαη(β8. 11α Ιιοηιίηηοι

εοηςεπε οοηιρ1ε1)»ηΙιΐΓ Γονεβε; εΐ ίη 638 3ΐίί ρΓκείρίΙββ «ΙλΙι

ιΐίιι ρκ1ρίΐ3ΐ)αηΙ , οιΐΓίοηδ 8ΐιρΓ3 Ιριτλιη εχδίαηΐίϋηδ ; αΙίοΓυιη

ε3ρϊ(3 εηιίηε!)»η( βοΐο , Ιιιιηιί (ΙρΓιχίδ ρεάίηιΐδ. ΑΙςιιε Ιιοπιπι

ίβείεδ εΐ οεΓε1)Γ3 ο1>ΙεΓε1>3ηΐΗΓ ηη^ηΐίδ εςηοπιπι ; ηοη φΐίάεαι

<ΐ3ΐ3 ορεΓ3 εςιιίΐυιη, δβά ΓεδΙίηβΙίοηε. Ν3ηι ηεε ε»ιηεηΙ»·

γιϊ , ςηί νί38 ρηΓβίΐΜίηΙ , ιΐβΐβ ορεΓβ ίΐίοιΐ ΓβεϊεοβηΙ. Υετηιη

εοηΐεηΐίο οεΓίβπιίηίδ, εΐ εοβίΐβΐίο ρΓορίη^ηιε νίείοπβ;, Ιαιη

ρΓθ[>βΓηΙίο ηιίΐίΐιιιη, βΐ ρΓ<χχ·οηιιηι νοοεδ, ΙΟΓίΜΓαηκιυβ βίτβ-

ρίΐϋδ , βΐ αΊδευιτεηΙεδ ΐΓΪοηηί εεηΙυΓίοηεβηυε , ςυί δίνε Γβ-

οεηΐεδ εοΙιοιΊεδ 3(1 ορηβ βηΙχΙυεείΜηΙ , βίνε (εδβοδ ΓβΛαεβ-

ΙίβηΙ , οηηείοδ νείηΐί Ινηιρίιβίίοο ςιιο<]3ηι (υΐΌΓβ ΓβρΙενεΓΒηΙ ,

ιιΐ ρπε δΐυιϋο ηοη ηιονεΓεηΙϋΓ ίδίοηιπι 8ρβοΐ3θη1θΓαηι Γοβ-

άίΐβίε.

ΟΧΧΧ. Ηο)ΐΐ8Πΐο<1ί ΙβΙμπ ίηδυηιΐί δβχ άίββ ηοοΙβδο;υβ;

δυοπιίδδίβ 8ΐι1>ϊηάε ίη νίεεηι Ι'εβδΟΓηπι ΓεεβηϋΙ)ϋ8, ηε ρβΓρβ·

Ιοϊβ νίβίΐϋδ , ΐ3ΐχ>Η1>υ8 , οβ?άιΙ>ιΐ8 , εΐ ΙβΙτίδ δρεείβουΐϊδ <1εύ
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οόνου , και όψεως αηδούς ' Σκιπίωνος δ' άπαύστως έφε-

στώτος , ή διαθεοντος , άΰπνου , κα\ σϊτον ουτιος επί τών

έργων αίρουμένου, μέ'νρι χάμνιον χαι παρειμενος έχα-

θέζετοέφ' υψηλοϋ,τα γιγνόμενα έφορών. Πολλών δ'

ετι πορθουμένων, χα\ τοϋ χαχοϋ μαχροτάτου δοχοϋντος

εσεσθαι, προσέφυγον έβδομης ήμέρας αύ-ϊζ) τίνες εστεμ

μένοι στέμματα Ασκληπιεία · τόδε γαρ ην το ίερδν

έν άκροπόλει μάλιστα των άλλων επιφανές χαΐ πλού-

σιον δθεν οΐοε τας ίχετηρίας λαβόντες έδέοντο τοϋ Σκι

πίωνος, περ\ μόνης συνθέσθαι σωτηρίας τοις έθέλουσιν

έπι τωδε της Βύρσης έξιέναι. Ό δέ.έδίδου, χωρίς αυ

τομόλων. Και έξηεσαν αύτι'χα μυριάδες πέντε ανδρών

ίίμα χαι γυναικών, άνοιχθέντος αύτοϊς στενοϋ διατει-

χίσματος. ΚαΙ ούτοι μέν έφυλάσσοντο ■ ίσοι δ'

αυτόμολοι "Ρωμαίων η'σαν, άμφΐ τους ένναχοσίόυς μά

λιστα, άπογνόντες αύτών, ές τ6 Άσχληπιεϊον άνέδρα-

μον μετα Άσδρούβα χαι της γυναικός της Άσδρούβα,

χαί δύο παίδων άξενων. "Οθεν εύμαρώς άε'ι έμά-

χοντο, χαίπερ όντες ολίγοι, δια τι) ίίψος τοϋ τεμένους

χαι τι) άπόχρημνον ές β χαι παρα την είρήνην δια

βαθμών Ιςηχοντα άνέβαινον. 'ίΐς δέ 8 τε λιμός αυτούς

χα&ηρει, χαί ή άγρυπνία, χαι δ φόβος, χα\ δ πόνος,

τοϋ χαχοϋ προσπελάζοντος , τδ μέν τέμενος έξέλιπον, ές

δέ τον νεών αύτοϋ χα\ τδτέγος άνέτρεχον.

ΟΧΧΧΙ. Καν τούτω λαθών δ Άσδρούβας έφυγε

προς τον Σκιπίωνα μετά θαλλών χαι αύτδν δ Σκιπίων

έχάθισε προ ποδών έαυτοϋ, χαι τοις αύτομόλοις έπε-

δείχνυεν. Οί δ' ώς εΤδον, τίτησαν ήσυχίαν σφίσι γενέ

σθαι· χαι γενομένης, Άσδρούβα μέν έλοιδορησαντο

πολλά χαί ποικίλα, τον δέ νεών ένέπρησάν τε, χαί χα-

τεκαυθησαν. Τήν δέ γυναίκα τοϋ Άσδρούβα , λε'γουσιν,

άπτομενου τοϋ πυρός, άντικρυ τοϋ Σκιπίωνος γενομέ-

νην, κατακοσμησασθαί τε ώς έν συμφοραϊς έδύνατο,

καΐ παραστησαμένην τα τέχνα, εϊπεϊν ές έπηκοον τοϋ

Σκιπίωνος· Σοι μέν ού νέμεσις έκ θεών, ω 'Ρωμαΐε·

έπι γαρ πόλεμίαν έστράτευσας. Άσδρούβαν δέ τόνδε,

πατρίδος τε και Ιερών καΐ έμοΰ κα\ τέκνων προδότην

γενόμενον, ο? τε Καρχηδόνος δαίμονες άμύναιντο, καΐ

σί) μετα των δαιμόνοιν. ΕΤτ' ές τον Άσδρούβαν έπι-

στρέψασα, εΤπεν ΊΒ μιαρέ, και άπιστε, καΐ μαλακώ-

τατε ανδρών, έμέ μέν καΐ τους έμους παΤδας τόδε τδ

πϋρ θάψει · συ δέ τίνα κοσμήσεις θρίαμβον, δ της μεγά

λης Καρχηδόνος ήγεμών; τίνα δ' οϋ δώσεις δίκην τωδε,

ω παρακαθέζη; Τοσαϋτ' δνειδίσασα, κατέσφαζε τους

παϊδας, και ές το πϋρ αυτούς τε και έαυτην έπέδ&ιψεν.

ΐίδε μέν φασι την Άσδρούβα γυναίκα , ώς αύτδν έν ρην

Άσδρούβαν, είποΰσαν, άποθανεΐν.

ΟΧΧΧΙΙ. Ό δέ Σκιπίων, πόλιν δρών Ιπταχοσίοις

ετεσιν άνθησασαν άπδ τοϋ συνοικισμοϋ , και γης τοσησδε

και νήσων κα\ θαλάσσης έπάρξασαν, δπλιον τε κα\ νεών

και ελεφάντων και χρημάτων εύπορήσασαν ίσα ταϊς

άρχαΐςταΐς μεγίσταις, τόλμη δέ και προθυμία πολϋ δια-

σχοϋσαν (ή γι, χαί ναϋς χαί ίπλα πάντα περιηρημένη ,

τρισ\ν όμως έτεσιν άντέσχε πολεμώ τοσώδε χαι λιμω ),

οβΓεηΙ. δοΐοδ δοίρΐο βίηε οεδδβΐίοηε πγ^θΙμΙ , βΐ (ΚκαιτβοΜ ,

ίηβοιηηίβ , ηεο οίοαιη ηίβί οοϋβτ ίηΐβτ ΙββοΓββ οβρίβηε : ιΐοηεο

ρηΒ Ιαβδίίικίίηε ίη Ιοοο εάίΐο οοηδεύΐΐ, υΜ, ςηβ3 ΰεκηΐ,

ίηβρκετβ ψοΙβηΧ. Οαηιηςαβ ηιυϊΐβ ίΊίαπι (υοι ναβίνβηΐυι·,

βί νίϋβΓβΙαΓ άία άηηίητα Ιιββο οαίαπιϊΐα» , ιϋε δβρίίηιο άβπιιιηι

ηοηηπΙΙί 8ΐιρρ1ΐοε8 οοηίυξεπιηΐ 3(1 δείρϊοηεπι, ρ[%ΓεΓεη(«8

νβΓΐ)8ηα8 ^8θα1&ρίί : ευ]ϋ8 (ειηρίαηι Ιοη^β οιηηίυπι ηοΐίϋδ-

ίϊηηιηι (ΙίΙίϋδίπιιιηκιιιο βη( ίη ιπκ. Εχ Ιιοε ίρ(ατ ΙβπιρΙο

ί 111 οοτοΐΐϊβ 5υρρΙίοί1)ΐ]δ ε&ρΐίβ , όε βιίαΐβ (·η(υπι υ( ριοίβοϊ

νοίΐβΐ δοϊρίο, οηΐηηΐ, οοηοειίεηάβ 1ιί8, ςαί ε» οοικίίϋοηβ

νβΐΐεηΐ βτεβ εχοεόεΓε. ΕΙ ίπιρείταίαιη εβί , εχοβρίίβ ΐΓίηβ-

Γυ^ίβ : εχίνεηιηΙ^υε οιοχ (|ΐιίη(]υ3£ϊη1α πιίΙΙία τίΓΟΓυπι ρκ>-

ηιϊβοϋβ αε ηυΐϊεηιπι , ΐΓαη8ΐηίδ83 ρβΓ 8ηςιΐ8ΐ3ΐιι ρΟΓΙβπι αηΐε-

ιηυπϋεαι ; φϋίχιβ βίβΐίπι αρροβϊΐ» εβί εα8ΐ<κ1ϊ&. ΤηοΒίυ^Β

&υ(βηι Κοηιαηοπιιη , είΓείΙεΓ ηοη^βηΐί, άββρβΓΒΐβ δαίυΐβ, ίο

<Ε80ϋΙαρϋ ΙειηρΙυηΊ 8ε ΓεεερεηιυΙ ευηι Λ8(ΐΓυοα1ε εΐ υχοΓβ

άυο1>υ8(ΐυε Ηΐϋβ Αβάηιοιίίβ : ιιηάε ΓβείΙβ Γβρυμηαίιαηΐ , ηυ3α-

νίβ ρβυεί ηαηιβΓΟ, υΙε Ιοεοειίίΐο βΐ ίαιροβίΐο ηιρϊοαβ; ηαπα

ρ»εί8 εΐίαπ) (βηιροτβ ίη ίρββηι ατβ&πι Ιβεηρϋ ββχαβίηΐβ §Γ3(1ί-

008 ίβεβηάβοβιιΙιΐΓ. Ταηιΐβπι Γαιτιβ , νίβίΐϋδ , ρανοΓε , Ι&οο-

η!>α8 οοιιίοοίί, 3ρρη>ρίηηυβη(β ]3πι υΐΰηχ) εχίΐίο, Γβΐίεΐ*

&ΤΜ, ίη ίρββηι ΒΰΛαη ιοχηπιιιηιηιιβ (βεΐααι Ιβαρίϊ 8εββ ρη>-

πραβηιηΐ.

ΟΧΧΧΙ. ΡεΓ 83Π1 οεοβδίοηεηι Αδ(1πιΙ)3ΐ, ίιηρπίίίβηΐί&υβ

εβίΐεηδ, &ά δείρίοηεηι ευιη ταηιίδ δυρρϋείουδ ρΓθΓυ@ί(.

Ουεηι δοίρΐο , ;ιΐδβυηι 388ίι)εΓ8 δί!)ί Άά ρεάεβ , οδίβικίίΐ 1ι·»η8-

Γυ§ίδ. Ουο εοηβρεείο, ϋΐί ροδίιιίαπιιιΐ δίίβηΐίϋηι; βϋεηΐίο-

ςοε ίπιρ«(Γ3(ο, ρο8( εΙΓιΐδβ ίη Λδΐίπιηαΐεηι ιηιιΙΙ» ν3ΐ ί3(]υβ

εοητίοϊβ, (εηιρίαηι ίηεεηάβΓυηΙ, εΐ βίηιιιΙ εηιη Ιεπιρίο οοη-

ετεηιβίί βαηΐ. ΡεΛϋΓ βυΐεηι, ιΐυηι βεοεηϋίΙυΓ ί^ηίδ, ιιχογ

Αδ<1ηι1)3ΐί8, 0ΓΠ313 ηυβπι ΐΌΐηηκΜίίδδίπΜ! ρΓο ΙβιηροΓε ροίε·

Γ3(, εοηβΐίΐηίδδε εχ 3<1νεΓδθ δοίρίοοίβ εηιη ιΐυοουδ ΓιΙϋδ, εΐ

οΙϊγ» νοοε (ϋχίββε : « Τίϋί ςυίόεπι, Βοηιβηβ, (Ιίί δίηΐ ρη>-

ρίΐίί, φΐΐ ]ητβ οβίϋ οΐβτίβ! Αϊ) Ιιοβ βηΐεηι ΑΜίπιοαΙβ, βί

ρΆΐήαι, εΐ 830γογιιπι, ει πιει, ΙίΠοπιιηςιιε ρΓοάίΐοΓε, βεηϋ

Ο'αΓίΙιβςίηίβ ρα-ηββ εχί§3ηΙ, Ιυςιιε ειιπι ίΙΙίβΙ » ΟβΙηάβ αά

Α8(ΐΓυθ3ΐειη εοηνεΓδ»; ■< δεείεδίε, ίηηυίΐ, εΐ ρεΗΊιΙε, βί

εΓίεηιίηβΙίδδίιηε υιγοπιπι οηβηίοαι ! πιε ςιιίϋειη , ει Ιιοβ ηιεοβ

ήϋοδ, ηιε ί§ηί8 βερεϋεΐ : Ιυ τεπ) ςιιεηι Ιαηιίεηι (ΙεεοΓϊϋίβ

Ιπυηιρηαπι? άυχ ηΐϊβη»> ΟϊΓΐΙιββίηίδ ! ε( ςα38 ηοη ρκηαβ

άβοίδ Ιιαίο, ευί ηηηε δυρρίεχ 36δί(1εβ? » Ηίβ εχρΓθ!)Γ3(ίδ ,

)ΐι^υΐ3νί[ ΓιΙίοβ, εοη]εεί(ςυε ίη ί^ηεηι, ε( βείρββηι ίηδηρεΓ.

Ηυηε »ίυηΙ Γυίδδε υχοπδ εχίΐυπι , ςιΐ3ΐίδ ίρδυπι Αδ<ΐΓυ1)3ΐβιη

ροΐίυδ ϋεευεΓ3ΐ.

ΟΧΧΧΙΙ. ΑΙ δοίρΐο, υΛεπι, ρεΓ αηηοδ, εχ ςιιο εοη<1ί(3

ΓϋβΓβΙ, 8ερΙίη§εηΙθδ εχίιηίο δρΙεηιΙοΓε εβίβοηίβηι ; 1επ·3

ηΊ3Γί([ΐιε Ι3ΐη Ι3ΐε (]θΓΤ)ίιι:ιπι;αΓπιοπιηι, εΐβδδίαηι, είερίιβηίο-

ηιηι , ρεευηίβπιπ) εορϋδ ευηι πιηχίπιο ςυονίδ Γ8§ηο εοηΓε-

Γεηάίΐη ; ΓοΚίΙυάπιε υογο εΐ ίηάϋβΐπβ ιηυΐιαηι εΐίβπι βηιί-

ηεηΐεηι, φι&αάο, βιίειηΐϊδ ηβτϊουβ Απηίβςαε, ιιτηεη ρχ.

(ηεηηίηπ) ίβηιεπι βί ΙχΊΙπηι βυβΰηυϋ : Ιοηε ίςίΐυι- ιιγΙμπι
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τότε άρδην τελευτώσαν ές πανωλεθρίαν έσχάτην λέγε

ται μέν δακρϋσαι, και φανερός γενέσθαι κλαίων υπέρ

πολεμίων. Έπι πολυ δ' έννους έφ' Ιαυτοϋ γενόμενος

τε, καΐ συνιδών, ότι καΐ πόλεις και έθνη καΐ άρχας άπά-

σας δεϊ μεταβαλεϊν, ώσπερ ανθρώπους, δαίμονα· και

τοϋτ' έπαθε μέν "Ιλιον, ευτυχής ποτε πόλις, έπαθε δέ ή

Άσσυρίων και Μήδων καΐ Περσών έπ' έκείνοις άρχή

μιγίστη γενομένη , κα\ ή μάλιστα έναγχος έκλάμψασα

ή Μακεδόνων · είτε έκών, είτε προφυγόντος αύτον τοϋδε

του έπους·

Έσσεται ήμαρ , δταν ποτ" ολώλη "Ιλιος Ιρή ,

χαί Πρίαμο; , χαΐ λαός ίϋμμελίω Πριάμοιο.

Πολυβίου δ' αύτον ερομένου συν παρρησία (χαί γαρ ην

αύτοϋ καΐ διδάσκαλος), 6 τι βούλοιτο 6 λόγος· φασιν, ού

φυλαξάμενον, δνομάσαι τήν πατρίδα σαφώς, υπέρ ής

άρα, ές τάνθρώπεια αφορών, έδεδίει. Κα\ τάδε μέν

Πολύβιος αύτος άκουσας συγγράφει.

ΟΧΧΧΙΙΙ. Σκιπίοιν δ', έπει κατέσχαπτο Καρχη-

δών, έπι μέν τινα ήμερών αριθμόν έπέτρεψε τη στρατιά

διαρπάζειν #σα μή χρυσός ή άργυρος ή αναθήματα ή\ ·

μετα δέ τοϋτ' αριστεία πολλά διαδοΰς άπασι, χωρίς

τών ές το Άπολλώνιον άμαρτόντων, ναϋν μέν όξυτάτην

κοσμήσας λαφύροις, άγγελον της νίκης έστειλεν ές

'Ρώμην · ές δέ Σικελίαν περιέπεμπεν, ίσα Καρχη

δόνιοι σφών αναθήματα κοινά πολεμουντες έλαβον,

Ιλθόντας έπιγιγνιόσκειν και κομίζεσθαι. Ο και μά

λιστα αύτον έδημαγώγησεν, ώς μετα του δυνατοΰ φι-

λάνθρωπον. Άποδόμενος δέ την λείαν τήν περισσήν,

δπλα καΐ μηχανήματα και ναϋς αχρήστους Άρει και

Άθηνα διαζ(ι>σάμενος αύτος έκαιε, κατα τά πάτρια.

ΟΧΧΧίν. Ο' δ' έν 'Ρώμη, ωσαύτως την ναϋν ίδόν-

τες, κα\ της νίκης περι δείλην Ισπέραν πυθόμενοι, ές

τας δδοίις έξεπήδων, χαί διενυκτέρευον μετ' αλλήλων,

ήδόμενοι και συμπλεκόμενοι , ώς άρτι μέν έλεύθεροι φό

βων γεγονότες, άρτι δ' άρχοντες έτερων ασφαλώς, άρτι

δέ βέβαιον την πόλιν έχοντες, καΐ νενικηκότες οίαν ου-

τινα πρότερον άλλην νίκην. Πολλά μέν γαρ αυτοϊς

συνήδεσαν έργα λαμπρά, πολλά δέ τοις πατράσιν, ές

τε Μακεδόνας και "Ιβηρας, καΐ ές Άντίοχον τον Μςγαν

έναγχος,' χαί περι αύτήν Ίταλίαν πόλεμον δ' ούδένα

άλλον ουτοις έπΙ θύραις έπίφοβον αύτοϊς ήοεσαν, διά τε

άνδρείαν κα\ φρόνημα καΐ τόλμαν έχθρων και άπιστίαν

[έν] σφίσιν έπικίνδυνον γενόμενον. 'Λνέφερον δέ κα'ι ών

επαθον δπό Καρχηδονίων, έν τε Σικελία και Ιβηρία ,

κα'ι περί αυτήν Ίταλίαν έκκαίδεκα έτεσιν, Άννίβου τε

τρακόσια έμπρήσαντος άστη, καΐ μυριάδας άνδρών

τριάκοντα έν μόναις μάχαις άνελόντος, Ιπί τε τήν 'Ρώ

μην πολλάκις Ιλάσαντος, καΐ ές έσχατον κινδύνου συν-

αγαγόντος. Ών ένθυμούμενοι μάλιστα , έςίσταντο

περί της νίκης, ές άπιστίαν αύτης· κα\ αύθις άνεπυν-

θάνοντο άλλήλων, ε! τώ όντι Καρχηδων κατέσκαπται ·

έλεσχήνευόν τε δι' δλης νυκτός, ίπως μέν αύτών τα

ό'π/·α περιηρέθη, και δπως αύτίκα παρα δόςαν έτεκτή-

ΓαηάϊΙιιβ Ιυηε <1εΙεη εχδΐίηβηίαυε νίάεηδ δείρίο, ίΐίβεηιη&δββ

(ϋοίΐυχ, ει ρτοραΐβαι άεΐίενίδβε ΙοΓίυηαηη ηοβίϊαπι. Αε <1ϊα

ςυαιη ηκ'(1ίΐ3ΐ)ΐιη(1ιΐ5 βεειιιιι εο^ΙηββεΙ , πγΙιϊιιιιι , ρορυΙοπιπι ,

ίηιρεηοι ιιιη οπιηίυηι , ηοη ηηΐηιΐδ ςυαηι Ιιοηιίηυηι , ίη ιηυΐϊ-

Ιίοηεηι ρΓοεΙίνεηι βδδβ ΓογΙιιιιοπι ; ίάα,οβ εί Ιΐίυιη , ΓοΓίαηαΙαηι

ψωηιΐ&ιη ιίΓυοπ) , ίαειηςηε Αδδνποπιηι εΐ ΜεοΌπιπι , εΐ ροδί

Ιιοδ ΡεΓδβηιπι ίηιρεΓίυηι , 3ΐηρΙίί«ίηιυπι οιηηίυυι , εΐ ηαρβΓ·

ηηιε αιΙΙιιιο ΠοΓβηβ ΜβεεοΌηίειιηι , 8988 εχρβΗιιηι ; βίνε εοη-

βιΗΙο δίνε ηιεηΐεπι ρι-βχυιτεηΐε Ιίοξαα, τεΓδϋβ ίΐΐοδ Ροεΐ33

ρτοηυηείβνίΐ :

)αακ|ΐιε ιΐϊβκ .κΐβπΐ, φΐο εοηείά3ΐ Πίοη ίη^εη*

£1 Ρπηπιυ* Ρήβιηίσαε Γα»1 ρ1β!>5 ΒΓΠιίροΙβηϋβ.

ΕΙ & ΡοΙνΜο ργο ΓπιαίΙϊαΓΪΙαΙβ ( ΓυβΓ»1 βηίπι 18 ρΓ0?εβρ(οΓ

δϋίρϊοηίδ) ίη[βΓΓ0β3ΐιΐ9 , ςυίιΐ 8Ϊ1>ί τεΙΙεηί εβ νβΓΐ)3; ηοη (Ιιι-

ύίΐ3ϊ11 ΐη^εηυε Γ3ΐεΗ, εοβίΐβΐϊοηεηι ίηοίιΐίδχβ 8ίΜ <1ε ρβΐπΐ,

ευ! ΙΐιηεΓεΙ , τίεββ Γεηιιη ηηπ)3η3πιιη εοηδκΙεΓβηδ. Ιιΐ <}ϋο<1

ίρβε Ροΐνοίιιβ, ςηί εχ ογε β^α8 νειΊ» ιδία ίαάίτίΐ, αιβαιοη»

ηιηηιΐβνίΐ.

ΟΧΧΧΙΙΙ. ΏίτηΐΆ €3ΓΐΙΐ3§ϊηε, ιηίΐίΐίουβ δεΙρίο ρβΓ άεΰηί-

Ιυπι άίβΓαηΐ ηυηιιτιιηι εοηεεδδίΐ, ιιΐ ύίπρεΓεηΙ ςυ^ςυΜ

βυρβΓΟδδεΙ , ρΓβΒίεΓ 3ΐΐΓυηι βι^ευΐυηιςιιε εΐ ΙειυρΙυπιηι (Ιοηβ-

γι&. Όβίοάβ ιιιίΙίΐΛΓΪα Οοηβ πιυ!(3 ίηιρεΓ3(0Γ άϊδίποιιίΐ οητηϊ-

1>ιΐ8, εχεερίίδ ηίβ, ςηί ΑροΙΙίηίδ Γβηυηι νίοΐΛΓ,ιηΙ : εχοΓηβ-

(3πκ]υε δροΐίίδ ιιβνίιη εείεπίαοηι Κοπιαηι ηιίβίΐ, νίεΙοΓία}

ηιιηείβηι. δείΙί% ςυοςυε ρορυΐίδ ρβδδίηι <Ιεηυηεϊ3νϊι , α(

βΓβρΐ3 βίοι οΐίαί 3 Ροεηϊβ, ίηδυΐ3Π] οεΙΙο ίηΓεδΐ3ηΙί1>ιΐδ, (Ιο-

ηβπβ ΓερεΙεΓεηι, ηυβεευηςυε ςυίάβηι β^ηοδεεΓε ροδββηΐ.

Οηο! Γ88 π)3χϊπ}β εοηοίΗβνϊΙ εί ΓβτοΓβηι ρορυΙοΓυπι, υΐ ςαΐ

ευηι ΓοΓίίΙικΙίηβ 1>εηίρηίΐ3ΐειη εοη]ιιη@εΓε1. Ρηβιΐβ (Ιβίηϋβ ,

ςαββ 8υρβΓεΓ3(, άίνβηάίΐβ, 3ΓΠ13, πΐ3θ1)1ηα8(]ϋβ , ε( 03τε3

ίηυΐϋεβ, Μ3Γϋ ΜίηεΓναΐςυε δ30Γ3ΐ33, βεεϊηείυδ ίρδε εΓεπΐ3-

νίΐ, ΙΠΟΓ8 ρ3ΐηο.

ΟΧΧΧίν. Βοηι;ε τογο ροδ(ςυ3πι ηβνίβ εοηδρβεΐβ β$1, εί

νίεΙοπ3 ιιιιηεί3ΐ3 8ϋ1) νεβρβΓβιη , να!§ο ρΓοευίΓεπιηΙ ίη ρα-

ϋΐίοηηι , εί β3ηι ηοείεηι εχε^οΓυηΙ ίηΙεΓ §Γ3ΐαΙ&Ιίοηε8 εοω-

ρΙβχυ8ςυβ ηυΐυοδ; <3η(|υ3ηι ηιιηε ρππιηηι ιηείυ ρβηευΐίδ-

ςυε εββεηΐ βοΐιιΐί, ηυηε 8(3ΐ)ί1ί(υπι ίηιρεηυηι ίη ρορυΐοδ,

ηιιηε εοηΓίΓπιβΙβηι ηβηεΓεηΙ ΓοίρυοΙίεχ δβΐυΐεοι; νίοΙοιί3θ,υβ

ροΐίΐϊ εβδεηΐ , φιβίϊδ 3<1 εβηι άίεαι ηυϋ& εοηΐίβίδδεί. ΝοτβηΙ

εηίιη πιιιΐΐβ 3 δε (;βδ(3 ε^Γε^ϊε, ηιυ1ΐ3 ίίβηι & δυίδ πΐ33οΓίΙ>υ9 ,

εοηΐΓ3 Μαεο(1οη35, εοηΐτβ Ηιβρβηοβ, ει ηονϊδβίηιβ εοηΐτβ

πΐ3ριυπι ΑηΙϊοεηηηι , βίςυε ίη ίρδβ εΐίβιη οΐίιτι ΙΙαΙίΐ. 5ε<)

ηυΙΙυηι ηονβΓαηΙ ΙκΙΙπηι Ιηιυ ρτορίηςαοπι , εί ηυο4 3<)60

ραηβ 3η(β ΙοΓβδ ιρ803 (ειτυΊβδβΙ , δίειιΐ Ρηηίεβ οεΙΙβ ; ςΐΗβ

ηοη ηιίηυδ οΙ> ΓοΓίϊΙυάίηεηι βΐ εοηδίΐίυη] εί 3ΐιϋ3εί3πι ηο-

δΐίηηι, (]ΐ)3ηι ου ροΗίίϋίηι εοΓηηιά'εη), ρεπευΙοδβ Γίοηιαηϊδ

ήιί88βη(. ΚερεΙεΙκιηΙηυε ηιβηιοΓίβ ίηΙβΓ δε, ςυΜςυίά &

ΟβΓίΙιβςίηίεηδίϋυδ ρββδϊ εβββηΐ, βίνε ίη δίείΗβ, δίνε ίη Ηί-

βρ3ηί3, δίνε ίη ίρ83 1ΐ3ΐί3 ρβΐ' 3ΐιηοδ δβόεείηι; ατιο βρϊϋο

ΑηηίΜ ςυ3απηςεηΐ3 άείενβιβΐ ορρί(ΐ3, εί βοΐίβ ίη ρΓαΊϋδ

οεεί(1εΓ3ΐ ΙγεορπΙλ τιγοπιπι ηιίΐΐίβ ; εί υΓΒεηι ςαοςυε , 3<ίηωΙο

ηοη δεηιεί εχεΓείΙιι, ίη εχίΓοιτιπιη 3()(ΙιιχβΓ3( ρεηευΐυηι.

0)138 Γ88 ΓβραΙαηΐΜ, Ι3ΐι(3 3(1ιηΪΓ3ΐίοηε νίοίοπίε ΠΙίιι.ι ετβηΐ

ροΓΟίιΙκί , ηΐ νίχ Γκίβιη ροδδεηΐ ϊάΙιίοεΓε , ΓοβίΙβτεηΙφιε ίΐβ-

γιιπι βΐίίδ βΐίοδ, δβΐίδηβ εβΓίο εοηδΙβΓεΙ, άίηιΐ3ηι εββε 03Γ·

ΙΙΐ3μίηεηι? ΑΙςηε ίΐβ ηοείειη ΙοΙαηι ΙπιάυεεοβιΚ εοηΓ»1>υ·

Ι&ηάο, άϊδδεΓεηιΙοο,ιιβ , ηιιοηιοάο εχ3ΐιη3ϋ Ροίηί, ρΓ«Ιβτ
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ναντο έτερα· βπως δέ τας ναϋς άφηρέθησαν, καϊ στόλον

ίπηξαντο πολΰν έξ δλης παλαιάς · τό τε στόμα τοΰ λι-

μενος ώς άπεκλείσθη, καί στόμα ώς ώρύξαντο έτερον

ήμέραις όλίγαις. Και τι) των τειχών ύψος αΰτοϊς δια

στόματος ^ν, καί τα των λίθων μεγέθη , κα\ το πυρ β

■πολλάκις ταΐς μηχαναΐς έπηνεγκαν. "Ολως τε τον

πόλεμον, ώς δρώντες άρτι γιγνόμενον, άλλήλοις διετύ-

πουν· καϊ ές τας φαντασίας των λεγομένων τω σχηματι

τοΰ σώματος συνεφέροντο. ΚαΙ τον Σκιπίωνα δρ3ν

έδόκουν επί κλιμάκων, έπι νεών, έν πύλαις, έν μάχαις,

πανταχού διαθέοντα. Ούτω μέν οί 'Ρωμαϊοι διενυκτέ-

ρευσαν.

ΰΧΧΧΥ. "Αμα δ' ήμερα, θυσίαι τε καΐ πομπαι

τοις Οεοΐς έγίγνοντο κατα φυλήν, καΐ άγώνες έπί τού

τοις , και θέαι ποικίλαι. Δέκα δέ σφών αύτών ή βουλή

τους άριστους έπεμπε, διαθησομενους Λιβύην μετα

Σχιπίιονος ές τδ 'Ρωμαίυιν συμφέρον. ' Οί Καρχηδόνος

μεν εί τι περίλοιπον έτι ^ν, έκριναν κατασκάψαι

Σκιπίοινα , καί οίκεϊν αυτήν άπεϊπον άπασι 1 καϊ έπηρά-

σαντο, μάλιστα περί της Βύρσης, εί τις οΐκήσειεν αυ

τήν, ή τα καλούμενα Μέγαρα· έπιβαίνειν δ' οϋκ άπεϊ

πον. "Οσαι δέ πόλεις συμμεμαχηκεσαν τοις πολεμίοις

έπιμόνιος, έοοξε καΟελεϊν άπάσας· καϊ δσαι 'Ρωμαίοις

βεβοηθηκεσαν, χιόραν έ;δο>καν έκάστη της ^ορικτητου ,

καϊ πρώτον μάλιστα Ίτυκαίοις την μέχρι Καρχηδό

νος αΰτης και Ίππώνος έπι Οάτερα. Τοις δέ λοιποϊς

φόρον ώρισαν έπι τη γη καί έπι τοις σώμασιν, άνδρί

και γυναικί δμοίως. Καί στρατηγδν έτήσιον αύτοϊς

έχ 'Ρώμης έπιπέμπειν έκριναν. Οί μέν δή, ταϋτα

προστάξαντες , άπέπλεον ές 'Ριόμην. ό δέ Σκιπίιον

έττοίει τα δόξαντα, και θυσίας έτέλει καί αγώνας έπϊ τη

νίχη. ϊϊς δέ αότώ πάντα έζετετέλεστο, διαπλεύσας,

έταφανέστατα δή πάντυιν διεθριάμβευε πολύχρυσον

θρίαμβον, άγαλμάτων τε γέμοντα καί άναΟημάτων, #σα

Καρχηδόνιοι χρόνω πολλώ και συνεχέσι νίκαις έκ πά

σης γης συνενηνόχασιν ές Λιβύην. Τότε δ' ί)ν, δτε

και κατα Μακεδόνων, άλόντος Άνδρίσκου τοΰ Ψευδο-

φιλίππου, τρίτος ήγετο θρίαμβος, καϊ κατά της Ελλά

δος πρώτος ΰπδ Μομμίου. Καί ^ν ταύτα άμφί τας

έξηκοντα και έκατδν δλυμπιάδας.

ΟΧΧΧνί. Χρόνω δ' ύστερον, Γαίου Γράχχου δη-

μαρχοΰντος'έν 'Ρώμη, καί στάσεων ούσών έξ απορίας,

έδοξε κληρούχους Ις Λιβύην πέμπειν έξακισχιλίους.

Διαγραφομένων δ' άμφί τήν Καρχηδόνα τών θεμελίων,

λύκοι τα θεμέλια άθρόα διέσπασαν και συνέχεαν. Καί

τότε μέν άνέσχεν ή βουλή τοΰ συνοικισμού. Χρόνω δέ

αύθις, δπότε Γάϊος Καίσαρ, δ και δικτάτωρ ύστερον

αύτοϊς διηνεκής γενόμενος, Πομπήϊον ές Αίγυπτον

Ιοίωκε, και τους Πομπηίου φίλους ές Λιβύην άπ' Αι

γύπτου, λέγεται, τη Καρχηδόνι παραστρατοπεδεύων,

ΰπ' ένυπνίου στρατδν πολΰν Ιδών κλαίοντα, ένοχληθη-

ναι, καί αύτίκα έαυτώ εις μνήμην υπογράψασθαι,

Καρχηδόνα συνοικίζειν. Καί μετ' ού πολυ τών από

ρων αύτδν ές 'Ροιμην έπανελθόντα περί γης παρακα-

ορίηίοηεηι δίΛΐΙιη Γ3ΐ)Ηε3νεΗη( βΙΙβ-βπηα; ιμιοπιοΟο, ηανί-

Ιηιβ βιΐβιηΐίδ , ηοναβ ηανοβ η·<1Ηϊοανβπηί β \ε(επ Ιϊΐ3ΐ4>ιϊ.ι;

οκΐιΐδοιιυβ ροΓίιΐδ οδ(ίο, (1ίνθΓ83 ριιΐβ Γοιίΐβηΐεδ , ίηΐΓί ρβυ-

008 ιϋβδ βρβπιβιίηί οδΐίαπι βΙίικΙ. ΟβΙρογϊΙμιπΙ βΐ πκΕηίιιπι

αΙΙίΙικϋηοιη , εί δ3χοι·υηι ιηοίβηι , ίςηβηιςιιε βίερίιιβ ίη ΙΙοιηα-

ηοιυπι ιηαοΐιΐηαδ ίη]ρΓΐυπι : οιηηίηοςυε (ο(8ηι Γεεβηβ ςβ8(ί

ΙκΙΙί Γαάβπι ηυββί οουΐϊβ 8Ϊ5Ϊ αιυΐυο ΓβρηΒ8βπ(α1>3ηΙ , πϊγγϊ-

(ίηποιη οΐϊαιη £β8ΐίΙ>ιΐδ 3(1 ΓβΓϋηι ςε8(3ηιηι δίπιϋίίικϋπβπι

8(1]πναπ(1ο : υΐ βίΐιί 8ρβε(»Γβ νΜβΓβηΙιιι· δείρίοηηιη ίη βοΐίβ,

ίη ηβτίουβ, &ά ροΓίββ, ίη ρΓΟΕίίίβ , ηαο ίΐΐυο <·.ϋΓ»ί(3ηίεηι , β(

ηυβιρίϊηι ηοη ρΓ3Β8εη(επι. Αίςηε ί(3 πηίϋοιη εαηι ηοοίοπι

βχβκίί ρορυΙυβ.

ΟΧΧΧ. υΐιί τβΓΟ άϊββ ίΐΐαχίΐ, βαεηΐίεία βυρρίίεβϋοηβίφΐβ

(Η1)ϋ1ίιη Β^εοβηΙηΓ οΊγοά άβοτχαα ρηΐνίηβτίβ : τ&ηβφιε δρε·

ε(3αιΐ3 Γε1ε1)Γ3ΐ)»η(ϋΓ. δεηβίυβ ηιιίειη χ 1ε@3(08, ε ρ3(Γυηι

ΟΓϋίηε ηοοίΐίδδίηιοδ , ηιίβϊί ίη ΑΓιίεαηι , υ( ευηι δείρίοηε ίη

εοηιιηοιίυιη ιείριι1)]ίεο3 οΐ(1ίη3Γεη( εβπι ρΓονίηοίαπι. Ηί,

ςυΜ<]ΐικ1 5ΐιρεΓβΓ3( ΟβτΟιβςίηίβ, ίιΐ 3 δείρίοηβ (ΙεοΓενβΓυιιί

ροιτο άίΓηεηιΙυηι : ίη(επϋχεηιη(<]υε, ηε ςυίβ ιοί 1ΐ3ΐ)ί(3η;(;

3ΐ1ι)ίΙί8 ε(Ϊ3πι (Ιίΐ'ίβ άετοίίοηίουβ, »ί ςυίβ εοη(τβ (ά(χτβΙ, ρΓ3>

βΟΓίίπι βί ςυί8 Β)Γ83ΐη Με^βΓβνε ιΐεηιιο οοηιίεΐ'εΐ : «είβηιηι

3(1ί(υ8 Ιοοί ηβηιίηί ηε^3(η8 εδί. ΡΙαευίΙ εί, είνί(3(ε8, ιριοε

Ιιοδίίιιηι εο Ιιεϋο 8οεί33 Γυίδ8εη( , οιηηβδ αά αηαιη άεΙοΓε ,

ρ3τίβηΐ(]ΐιε 3§π)Γυηι ΜΙο ρ3Γ(οηιπι 3(1ήουεΓε βοείίδ ΚοοΜοΙ

ρορυΐί : εί υΐίεεηδίουδ ςηίιίεηι ηι»χίιηθ, ςυίϋηυίά 80 υ(Γ0-

Οΐιε ΐ3(εΓε 03Γ(Ιΐ3βίηεηι ε( Ηίρροηεηι ιΐδηυε ρι-οΙεηάΊΙιΐΓ,

8((ΓίΙ)υεΓΐιη(. 0:ε(επβ ΙπΙιιιΙαιη ίιηροδιιεΓυη(, ευηι ίη 3£Γ08,

(ιιπι ίη εοΓροΓβ, πιυΙίεΓυηι ρ3Γί(εΓ 3ε τίΓοηισι. Οεοι-ενο-

τηηίςηε , η( ρΓ33(0Γ 3ηηυη& 3(1 εοδ Κοπιη ιηίΗοΓΟίυΓ. Ουί-

1>ϋδ ί(3 0Γ(1ίη3(ί8, ίη υιΐιειιι τενεΓδί 8αη( 1ε§3(ί. δείρίο νει-ο,

ηΐ3η<ΐ3ΐ3 ίΙΙοηιηι εχδεουίυβ , ββεπΓιείβ Ιυϋοδηυε νοίίνοβ ρεΓ-

8θ1νί( (Ιϋδ ίηιπιοΓ(3ΐίΙ)ΐΐδ. Λε ρετΓεείίβ ήΐβ οηιηϊ1>υδ, άο-

ιηυπα Γβρείίίί ; βί (πιιπιρίιο οηιηίυηι είβΗδδίηιο ιιγΙχ?ιτι ββΐ

ίηνεοίαβ, βρίεηιίβηΐε βιίΓείδ ρεπηυΐίίδ δίβίυίδ βο (Ιοηβπίδ,

ςυ&3 03Γ(η3§ίηίβηδεδ ρβΓ Ιοί χί3ίεδ , εχ (οί τίείοπίβ , (οίο

οιΊ>ε ρβΓίίδ , εοπιροΓ(8τεΓ3η( ίη ΛΓηεαηι. Ιηείάίί βυίειη ηίε

ίπιιηιρ1ιυ8 ίη Μεοα ίεηιριΐδ, ςυο άβ Μβεεύοηίουβ ε( Αη-

(Ιιίδεο, (]ϋί ΡβεηάοροϊΗρραι νοεβοβίιΐΓ, ΙοΓίίο ΙιίυιηρΙΐ3ΐιιηι

681 , ε( ςυο εχ ΑεΙΐ3ί3 ρπ'ηιυηι ίΓΪυηιρΙιβνίΙ Μυηιηιίαδ : οΪΓοα

Οίνηιρίβιίεηι εβηίβδίιηΒπι δεχ3ςεδίηΐ3ηι.

ΟΧΧΧνί. 8β<1 3ΐί(ΐυ3ηίο ροδί , ίη Ο. θ3εεηί (π1)υη3(υ ,

εχοΓίίδ Κοπαχ ββ4ί(ίοηί1>υ8 οο ίηορίβηι, ρΐαεαίί εοΐοηοηιιη

ββχ ηιίΐϋα ίη ΑΑϊεαηι ηιίίίί. Ουί εοΐοηΐκ ςοηηι Γυηάβηιεηία

άβδίίξηβΓβηίαΓ ίη δοΐο α'ίΓυΙαΐ 03Γ(η3@ίηίβ, Ιιιρΐ δί(ηΐ3 ΙβΓπιί-

ηοΓηηι οοαηίβ ετηΙδεΓηηί εοηΓυιΙεΓυηίηηβ. Οηο Γ3ε(υιη ββΐ,

ηί ίαπι ςυίάεηι δεηαίυδ τεηι ίηΙιίϋυεΓίί. ΚηΓδαηι νβΓΟ ή-

(βφοίο ίεηροΓβ, Ο. 0<Κ83Γ, ίβ ηηΐ ροβίββ ϋίοΙαΙοΓ Κοηιβ-

ηοΓυηι ρβι-ρείυηδ εΓεβίαβ εβί, ςηυηι, Ροηιρείαηι ίη <£βνρΐιιιη

ρεΓδβευίυβ, εχ .Έ^ρίο εοηίΓ3 βηιίεοδ Ροπιρεϋ ρΓοΓεείυδ

βδδεί ίη ΑΓπολπι, 03δ(Γ3(]ϋε ρΓορε 03ΐ 11ΐ3ςίηεηι (ιϊΙιογοΙ,

άίείΙϋΓ, ρβηηοΐϋδ ϊηβοηιηίο, ςυο ηιβ^ηυβ εχεκίίυβ, ρίοΓβΙυβ

εάεηβ, βε&β εί οηΐυίετλί, 5ΐ3ΐίηι ίη ηιεηιοηβίεδ (*1κιΐ3) τε-

(υΐίδδε άβ εοΐοηίη ΟαΓίΙι^ίηοπι (1ο(1ιιο«ηιΙα. Αε ηοη ηιαΙΙο

ροβί, ΓενεΓδυδ ίη υτίχαι, ςαηηι ρβορβτββ βϋ βο ϋρ-08 11α

II
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λούντων, συνέτασσεν, ώς πέμψων τους μεν ίς τήν

Καρχηδόνα, τους δ' Ις Κόρινθον. !\λλ' βδε μέν θασ-

σον άνηρέθη προς εχθρών εν τω 'Ρωμαίων βουλευτη-

ρίω· δ δ' εκείνου παις Ιούλιος Καίσαρ, δ Σεβαστός

έπίκλησιν, εντυχών άρα ταϊς ΰπογραφαϊς του πατρδς,

συνώκισε την νϋν Καρχηδόνα , άγχοτάτω μάλιστα Εκεί

νης, φυλαξάμενος της πάλαι τδ έπάρατον. Οίκητοράς

τε 'Ρωμαίους μίν αύτδν τρισχιλίους μάλιστα πυνθάνο-

μαι, τους δέ λοιπούς έκ των περιοίκων, συναγαγεΐν.

Ιίοε μέν Λιβύης της δπδ Καρχηδονίοις 'Ρωμαΐοι κα-

τέσχον, καΐ Καρχηδόνα κατεσκαψάν τε , κα\ συνώκισαν

αύθις μετα έτη τις σκάφης έκατδν καΐ δύο.

μίίαιτηΐ, άβκηρβΐΐ, ςαοβ 0&τ11ι&§ΐηεπι, εΐ η! ίο», φΐοβ Γο-

πηΐΐιιιπι, ΗΐίΙΙβτβΙ. 8(η1 Ομιπ> ;ι1> ίηίιηίαβ ίη πιπ'.ι εϊΐίαβ

οοείβο, ΠΜαβ ίΙΙίυβ, ,Ι»Ιία!> 08Β88Γ εο^ηοιηϊηε Αυ§ιΐ8ΐιΐ8, φΐηιη

ία εοπιπκηΐ3Γϋ$ ρϊΐπβ άε&εηρίίοηεπι Ϊ8ΐ3Π) Γερεή88εΙ, < οα-

ιΙμΙϊΙ <·»ηι , ιρι,ι· ηυηε ββΙ, ('.ιι 1 Ικιμίηρηι, ρι-οχίπιε Ιοευηι ςιιο

νείιιβ ϋΐα δίείεπιΐ , 3ΐιΙίφΐα8 άενοΐϊοηββ εβνεηβ. Εο Κοιηα-

ηοπιπι εοΐοηοπιπι πήβεβ ΓεΓΠΐε Ιιϊα ιηίΐϋ.ι , ίηνεηίο ; Γβϋςυί

εχ νϊοϊηϊδ Ιοεΐδ ίϋ]εε(ί. ΑΙςιιε ϊ Ια ΑίτίΐΛ δίΛ ϋοηι.ιιιοπιιη

εβ88ίΙ ροΐεδίαΐεπι : εΐ ΟαιΊΙω^ο , Ιυηε β Κυιιιαιιί» άϊπιΐβ, «Ι)

είβάεπι ροβΐ αηηυιη κβουηάυπι εΐ εεη(ε$ίαιυιη φΐ&ιη ετεΓβα

8Γ31, ίη8ΐ311Γ3ΐ3 85ΐ.



ΕΚ ΤΠΣ

ΝΟΜΑΔ1ΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΕΚΑΟΓΑΙ.

ΕΧ ΙΛΒΚΙ ΟΟΤΑνί

ϋΕ ΚΕΒυδ ΙΙΒΥΟΙδ

ΡΑΚΤΕ ΡΟδΤΕΚΙΟΚΙ,

ϋΕ ΚΕΒϋδ ΝυΜΙϋΙ(]Ι8.

ΕΧΟΕΚΡΤΑ.

Έχλογή περί γνωμών.

["Οτι Βομίλχας κατηγορούμενος έφυγε προ δίκης,

χαι ΊογόρΟας συν αύτω, τοϋτο δή το περιφερομενον

£ς τους δωροδοχοϋντας ειπών, δτι 'Ρωμαίων ή πόλις

ΙστΙν ώνία πασα , εΐ τις ώνητής αύτη γε ευρεΟείη.|

I. Έχλογή περί αρετής χαΐ κακίας.

"Οτι Μέτελλος άνεζεΰγνυεν Ις Αιβύην τήν ΰπο 'Ρω-

Ι&αίοις ,' αϊτίαν έ*^ων παρα τω στρατω βραδυτητος ές

τους πολεμίους, καΐ έπΐ σφίσιν ώμότητος. Σφόδρα

γάρ τους άμαρτάνοντας έκόλαζεν.

Π. Έχλογή περί άρετής και χαχίας.

"Οτι Μέτελλος Βαγαίων άνηρει τήν βουλήν δλην,

ώς τήν φρουραν προδο'ντας Ίογόρθα· καΐ τον φρουραρ-

χον Τουρπίλιον, άνδρα 'Ρωμαΐον, ούκ άνυπόπτως έαυ-

τδν έγνειρίσαντα τοις πολεμίοις , έπαπέκτεινε τη βουλή,

θρδκας δέ κα\ Αίγυας αύτομόλους λαβών παρά Ίογόρ

θα, των μέν τας χείρας άπέτεμνε, τους δέ ές τήν γην

{χέχρι γαστρος κατώρυσσε , κα\ περιτοξεΰων η1 έσακον-

τίζων, έτι έμπνέουσι πυρ υπετίθει.

ΙΠ. Έχλογή περί πρεσβειών.

"Οτι του Μαρίου ές Κίρταν άφικομένου, πρέσβεις

Βάκχου παρήσαν, οί πεμφθήναί τινας ές λόγους Βάκχω

παρεκάλουν. Και έπέμφθησαν Αυλός τε Μάλλιος ο

πρεσβευτής , καΐ Κορνήλιος Σύλλας 6 ταμίας. ΟΓς 6

Βόκ/ος έΊρη, 'Ρωμαίοις πολεμήσαι δια Μάριον γην

γαρ, ήν αύτος ΊογόρΘαν άφείλετο, προς Μαρίου νϋν

άφηρήσΟαι. Βόκχος μέν δή ταύτα ένεκάλει1 Μάλλιος

8' εφη· Τήν^ην τήνδε 'Ρωμαίους άφελέσθαι Σύφακα

πολέμου νόμω , καΐ δοϋναι Μασσανάσση δωρεάν. Δι-

δόναι δέ 'Ριομαίους τας δωρεάς έχειν τοις λαβουσιν,

έως αν τη βουλή καΐ τώ δήμο) δοκη· ου μήν άλόγως

μεταγνώναι. Μασσανάσσην τε γαρ άποθανεϊν, καΐ

τους Μασσανάσσου παϊδας Ίογόοθαν κατακαίνοντα

Τ*ωμαίοις πολέμιον γενέσθαι. Ούκ ουν ετι εΤναι δί-

κχι»ν, ούτε τον πολέμιον ?νειν δωρεάν, ήν έδομεν φί-

Βχατρίηηι ΫαΙκαηΗ

ΒοοιΠολγ 8θουδ3ΐυ8 ΜΓυβΗ 8η(« ]ικΙίεΗΐη>, ειιω εοψιε

.Ιαξυιΐηα, ρΓοΓβΓβηβ οε1εΙ>Γ8 ίΐΐιηΐ (ΙίοΙυηι ίη β08 φΐί πιαηε-

ΓΪ1>νΐ8 ββ εοπ-υηιρί ρ3ΐίε1>αηΙυΓ· : « Κοηΐ3οοηιπι ατΙ» τβη&Ιίβ

εβί Ιοία, βί φιεηι ίηνβηεπί βηφίοτβηι. »

I. Εχατρίατη Ρείηιοίαηυη».

Μβίοΐΐυβ ίο Αη-ίε&ηι ρΐΌνίικϊηηι βεκοερί!; ηιίΐίΐίοηβ βαη

8β§ηίΙί<Β ίη Κθ8(68, 61 κ,τνίΐίη' ίη βοοβ, ίηοιβαηΐΐοαβ. Οαίρρε

άεΐίεΐα ιτιίΐίΐηη» βεειίΗββϊηιβ οωΙί^Γβ δοΐεηαΐ.

II. Εχοβτρίιηη Ρήπκίαηηιη.

ΜεΙεΙΙηβ ευηείοδ ναοεεηδϊηηι βεηβΙοΓεβ ηεεί άεά\1, εο

φιικί Κοηιβηυοι ρΓχβίιΙίαπ] .Ιμ^ιιιίΙι,τ ρηχΙίάεΓίηΙ. Ιρδίιηι

ςιιοςυε ρΓχΓεεΙαπι ρΓΧ8ί<]ϋ Τιιι ρίΙ ίιπη , είτεπι Ηηηιηιιιιπι ,

<ριί ηοη ίίηο ρηκίίΐίοηίβ βυβρίείοηε ΙιοβΙΠ >ιΐ5 8βηιε( άεόίάβταΐ,

εχίΓεπιο βυρρίίείο »ΙΤεεί(. Τηΐ'βε38 ρι-»>(εη-α &ε ίί«·ιιη·8

I ι-ηη 5Γιι?38 , Ά 3\ι%ατΟΐΛ κΛάίίοΒ , ραΓίίηι ιηαηίΐιιΐδ (τυηεανίΐ ,

ραΓίίιη ίη Ιοι πιηι τεηΐΓβ (εηυ8 ΓϋεοάίΙ; Ιυηι νοιο 8&§ϊ[1ί8 βε

ίαευΐίβ βο εύ°ειιπΐ8ΐ3η1ε εχεΓοίΙο εοηΰχοβ, βρίταηΐββςυε ειίαηι

Ιυιη , αιΐηιοΐη ίρηο εοοετβηΐ3Τί(.

III. ΕπβτρΙατη XXVIII άβ Ι.ί //αίίοηιΙιιι*.

ΡοβΙςαβπι Μ3τία3 ίο ορρίόυοι ΟιγΙλιπ ρβΓνειιίΙ, &ΒοεεΙιο

,κΙνοηοΓο Ιΐ'μ.-ιΐί , ςυί ρβΐίνεηιηΐ, υΐ &ά Βοεείιηηι Μβηυβ

ηοηηυΙΙοβ εοΐίοςυεηιΐί οαιίία ιηίιίοι οΐ. ΕΙ ίΐΐβ Α. ΜαηΙίυπι

Ιο&ιΙιιη), ΟοΓηεΙίυπιηυε 8νΙΙ»ηι ηιιχβΙοΓεπι, ϊγο ]ιιΙη·». Ουίουβ

ΒοεεΙιυβ »ί( , βε αά &γπ)3 οοπΙγ,ί Ποηιηηοη εηρίεικία 3 Μ;ιπο

Γυίβ86 γολγΙμιπ ; ηυίρρε 3 ηαο Γβςίοηεβ ο<χ , ψιη» ίρβε 3α·

ίίΐιπίια· 3ΐ)8ΐυΙεΓί( , «Ι1)ί ΓυεηηΙ ειορΙ.τ. Η,το εοηςηεΓεηΙί

Βογι Ιιο Μ3ηΙίϋ8 τεβροηιΐίΐ : ■ ημπιηι ίβΐυπι Ποπιβηο» οΐίιη

Κνρΐιηοί ίυ8ΐο οεΙΙο 308(ιϋί88β, ευηιςυε Μ38ίηί883! άοηο

<1ε(1ί88ε. Ηυ]υ8θΐο<1ί βηΐεηι άοηα (Ι.ίγο Κοηΐ3ηθ8 οα εοούί-

Ιίοηε δοΐεΓβ, α(, ςοί 3θο«ρεΓίηΙ, Ιβηιάίυ ίεηεβηΐ, φιοβιΐ

βεοβίοί ροροίοςυε Ηοηωηο νίβιηη Γυί88βι : ηεςυε νεΓΟ

(επιεκ εοβ άοηοΓυηι βιιοπιηι ροεοίΙεΓε. >';ιιη ηυηε ςυί-

άεπι ( ίηςοίΐ ) , μογΙιιο ρπιίοιη ΗβϊΐηίβΗ , εΐ ήΊίίί ε]υβ 3 ίιι-

ΚπγΙΙιλ , οο$(ε Ι!ηηι;ιηοπιηι , ίηΙεΓΓεεΙίβ, ηοη &0ΐρ1ίυ8]υ8(ιιηι

ο>! , υ( νιΊ ΙιοβΙίβ ρο88Ϊ(1ε3ΐ (Ιοηυη , ςιιοιΐ 3πϋεο <1ε<1ίπιιΐ8 ,

II.
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λω, οίτε σέ δοχεΐν ΊογόρΟαν άφαιρεΐσθαι τα 'Ρωμαίων.

ΚαΙ Μάλλιος μέν τάδε περ\ της γης ϊλεξεν.

IV. Έχλογή περί πρεσβειών.

"Οτι δ Βόχχος ετέρους έπεμψε πρέσβεις, οΐ Μαρίου

μέν έμελλον περί ΐίρηνης δεήσεσθαι · Σΰλλα δέ , ϊνα

συμπράξειεν Ις τάς διαλύσεις. Ληστευθέντας δ' £ν δδω

τους πρέσβεις τούσδε δ Σύλλας δπεδέξατο, χαΐ ξενίζει,

μέχρι Μάριον άπδ Γαιτοΰλιυν Ιπανελθεϊν. Παρηνει

δε, Βόκχον διδάσχειν, δτι χρή Σΰλλα πείβεσΟαι περί

απάντων. Ένδιδους ουν ήδη προς τήν τοϋ Ίογόρθα

προδοσίαν δ Βόχχος, ες μέν Οπόχρισιν έπ' άλλον στρα-

τον περιεπεμπεν ές Αιθίοπας τους γείτονας, οί έπι Ισπέ-

ραν άπο των έωων Αιθιόπων διήχουσιν Ις τδ Μαυρούσιον

ίρος , β χαλοΰσιν Άτλαντα. Μάριον δ' ήξίου , Σύλλαν

οί πέμψαι συνελθεΐν έ"ς λόγους. ΚαΙ Μάριος μέν έπεμπε

τον Σύλλαν. 'Αψαρα δέ ΊογόρΟου φίλον, Ιν Βόχχου

χαταλελειμμένον έφοραν τα γιγνόμενα , αυτός τε Βόχχος

χαΐ Μαγδάλσης, φίλος Βόχχου , χαί τις εξελεΰΟερος αν

δρός Καρχηδονίου , Κορνήλιος , ένηδρευσαν δδε.

νβΐ υΐ Ια ριιΐββ ΙαβητΙηκ βΗρβτβ μ ροβββ , ηρχ ρορυΐί Κο-

ιτιαηϊ βϊαΐ. » ΙΙαχ <1ε ίΐΐο »βτο τβΓΐ» ΓβοίΙ Μ&ηΐίυβ.

IV. ΕχοετρΙαη XXIX άε Ιχ^αΙίαηϋη».

Κατβαβ &1ίοβ Ιβς&Ιοβ αιΐ&ϋ Βοοβίιαβ, ςιιί ρκεηι & ΜιΗο

ρβΙβΓβηΙ, ουηι δνΐΐ&ςαβ ϊββΓβηΙ, υ( ί$ δΐΐιί βά οοηοίΙί,-ιηιΐΛΠ)

ρβεβιη ίβυΙΟΓ &άβ88β(. Ηΐοβ ΙεςαΙοβ, ηααιη β ΙϊΙτοηίϋυβ ίη

ίΙίηοΓβ βροϋβΐί Γυίίδβηΐ, Ι)βηί§ηβ βχοβρίΐ 8?11», Η1>6Γ3ΐίΙ«Γςυβ

ΙϋΐΙιιιίΙ, άοηκ Μβπιιβ βχ ΟχΙυΙώ ΓβόϋβδβΙ; ηιοηιήΐφιβ,

ΙιοΓίαΓβηΙιΐΓ Γε§βπι, ιιΐ δνΙΙα; εοη9ί1ϋ8 ίη οηιηίΙ>ιΐδ ιβοιι**

αΙετβΙυΓ. ΙρίΙιΐΓ ςυιιπι )βιη βο ίαείίηατβΐ Βοεείιυβ, υΐ ρβοβιη

ρΓοϋίΙϊοηο .Ιιΐί;ιΐΓΐΙι<Ε ΓβόίαιβΓεΙ, («ςβηιΐί ςυϊάβπι εοηβίΐϋ εαυβα

3(1 νϊείηοβ ^ΕΙΙιίορ88 (ςαΐ αϊ) ο<χ38ΐι ^Ιηϊορίχ Οήβαΐαΐίε »<ϋ

ΛΙΙ.ιηΙοηι, Μ&ιιηΐ3ηϊεβ3 ηιοηΐβπι, ρβτΐίηεηΐ ) εϋ-αιηιηιϊβϊΐ,

νβΐηΐ ηονυηι οχβιτίΐιιηι οοηιρ3Γ3ΐιιηΐ5. δβά βϊοαιιΙ β Μαπο

ρβΐϋΐ, ιιΐ 8γ1ΐ8πι 8(1 8686, ευηι ςπο άβ εοπυηυηί^υβ Γβηυβ

οοϋοςυβΓβΙυΓ, πιϊΙΙβΓβΙ. ΑΙςυο ηοο πιιχίο Αρωι-βω, ,Ιυ-

ΒιιγΙΙιχ αηιίοπηι , ςυί βΐ) ϊΙΙο »ρο(1 ΒοεεΙιυηι Βοβοαίιηάοηιηι

β]αβ εοηβίΐϊοηιηι π*η8β Γβΐίοΐαβ βτ»1, Βοοεηυβ ίρκβ,οΐ Μβ^-

άβίβββ, βιηίουδ Βοοεηί , οί Οοτηβΐίικ φΐΐβκη, ΙΠιβΗοι ηβ-

ηιΐηϊί ΡιιηίοΙ , ΓβΓβΙΙβηιοΙ.



ΕΚ ΤΗΣ ΕΧ ΑΡΡΙΑΝ1

ΤΩΝ ΑΠΠΙΑΝΟΥ ΡΩΜΑΪΚΩΝ

ΒΙΒΑΟΓ θ',

ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ2.

ΕΧΟΕΚΡΤΑ ΕΤ

I. Εκλογή περ'ι πρεσβειών.

"Οτι 'Ροίμαΐοι του Φιλίππου τοϋ Μακεδόνος, τοϋ

πολεμήσαντος αύτοϊς, πε'ρι, πάμπαν έπολυπραγμόνουν

ουδέν, ουδέ σφίσιν ένθύμιος δ^ως , πονουμένης ?τι

της Ιταλίας υπό Αννίβου τοΰ Καρχηδονίου στρατηγού ,

χαΐ αύτο\ μεγάλοις στρατοϊς Αιβύην καί Καρχηδόνα

χαΐ Ίβηρίαν περιχαθη'μενοι, και καθιστάμενοι Σικελίαν.

Αΰτδς δέ Φίλιππος άρχης έπιθυμία μείζονος , ούδε'ν τι

προπαθών, έπεμπε προς Αννίβαν ές την Ιταλίαν πρέ

σβεις, ων ήγεϊτο Ξενοφάνης, υπισχνούμενος αύτω συμ-

μαχήσειν ΙτΛ την Ίταλίαν, ε! χάχεϊνος αύτω συνβοϊτο

χατεργάσασθαι την 'Ελλάδα. Συμβάντος δ' ες ταϋτα

τοΰ Αννίβου, και έπ\ τη συνθήκη δμ^σαντος, πρέσβεις

τε άντιπέμψαντος Ιπΐ τοΰς ίρκους τοϋ Φιλίππου· 'Ρω-

μαίων τριήρης έλαβε τους έκατέρων πρέσβεις άναπλέ-

οντας , χαΐ Ις 'Ρώμην Ικόμισεν. Έφ' δ Φίλιππος

άγανακτων, Κέρκυρα προσέβαλεν, ή1 'Ρωμαίοις συνε-

μάχει.

I β. Εκλογή περί γνωμών.

["Οτι ένηγε τους "Ρωμαίους τα Σιβυλλεια Ις τον

Φιλίππου πόλεμον έ*στι δέ ταϋτα·

Αύχοϋντες βασιλεϋσι Μαχτ,δόνες "Αργεαδησιν,

ύμΐν χοιρανέων αγαθόν και πημα Φίλιππος.

"Ητοι ό μεν πρότερος πόλεσιν λαοΐσί τ' άνακτα;

Οήσει, 6 ί' όπλότερος τιμήν από πασαν όλέσσει,

δμηΰείς δ' ίσπερίοισιν ΰπ' άνδράσιν ένΟάδ' όλεϊται.|

II. Εκλογή περί πρεσβειών.

"Οτι Πτολεμαίου τοϋ βασιλεύοντος Αιγύπτου πρέ

σβεις, κα\ συν αυτοΐς έτεροι, παρά τε Χίων, καΐ Μιτυ-

ληναίων, καΐ Αμυνάνδρου, τοϋ Αθαμάνων βασιλέως,

δις , ένθαπερ οί ΑϊτωλοΙ τας πόλεις Ιπισκεψυμένας Ικά-

λουν, συνηλθον Ιπΐ διαλλαγη 'Ρωμαίων καί Αιτωλών

χαΐ Φιλίππου. Σουλπικίου δ' είπο'ντος ούκ εΤναι κυρίου

περ\ της είρη'νης τι κρϊναι, καί Ις την βουλήν κρύφα

έπιστέλλοντος , δτι 'Ρωμαίοις συμφέρει πολεμεΐν Αιτω

λούς Φιλίππον ή μέν βουλή τας συνθηκας «κώλυσε,

χαΐ τοις ΑΙτωλοϊς έπεμπε συμμαχίαν, πεζοΰς μύριους,

καΐ ίππέας χιλίους. Μεθ' ών οί Αιτωλοί κατέλαβον

Αμβρακίαν, ή1ν οΰ πολΰ ύστερον αύτων Φίλιππος άπο-

πλιυσάντων άνέλαβεν. Οί δέ πρέσβεις αύθις συνηλ

θον, καί πολλά φανερως Ιλεγον, ότι Φίλιππος χα\ Αϊ-

ΚΟΜΑΝΑΚΙΜ ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ

ΠΒΒΟ IX,

ΌΕ ΚΕΒϋδ ΜΑΟΕΏΟΝ10Ι5.

ΚΚΑΟΜΕΝΤΑ.

I. Βχ&ΤρΙκη XIX ά* ίΰραϋοηϋν».

Νϋιϋ οπμιΙβο ηεςοίπ Κοπιωίδ ουιη Ρϋίΐίρρο Μβοβιΐοηο ,

ςαϊ οεΐΐυπι βίε !ά<χκ 3β§Γεδδΐΐδ ββΐ, Ιΐ3ηαεηηΙ; Βοιίβοο ηβ

εο£ίΐ3νεΓ3ηΙ φιίίΐβπι. Νβηι εί Ηοΐία ειϊβπι (ιιπι ιώ Αηηί1)3ΐβ,

03Γΐ1ΐ3@ϊηϊβη8Ϊυιη (Ιυοε, ρΓοηιευβΙιΐΓ, εί Κοικαηί ΑΓπο3Πΐ εί

03ΐΊ1ΐ3£ίηεπ) εΐ Ηίδρ3ηί3δ ίηςεηΐίουδ εχεΓείΙίουδ οΙ)6ίι1β1«ηΙ,

ο ι ίη Γβιΐίςεηάβ δίαΙία ιχχυρ»1ί εΓβηΙ. δεά ίρββ Ρηίΐίρριΐδ ,

αυ^οικίί ίιηριτϋ οιιρϊάϊΐαΐβ άιιοίηδ , ηυΐΐα ίη]υπ3 & Κοπιβηίδ

Ι300δδί1ιΐ8, 1ο^3ΐθ8 &ά ΑηηίΜεηι ίη Ι(3ϋ3πι πιίδίΐ , ηαοπιαι

ρΓΪηοβρδ 8Γ31 Χεηορίιαηε! , ΑηηίΙ>3ΐίςαβ ροΐϋείΐυβ ββΐ : ββ

ίΐΐί 3(3 νβΓ8υ8 Ιΐ3ϋ3ηι 3υχί1ί3 ηαΪ88υΓυοι, βί Αηηϋ)3ΐ κ%\ ορβτβιη

ΜΗη 3<1 ΜΐΙ>ΐΐοίβηάαιη ει Οηαά»χα βροροηιΐίϊβεΐ. Οικη

εοηάίΐίοηβπι ςυαπι αοοβρίίδεί Ληηί1)3ΐ , 3(ςυε , ΓιεάεΓε ]αΓ3·

ηιβηΐο ϋβηοίΐο, 1ε£3(08 ίη,νίεεπι αιΐ ΡΙιίΙϊρρυηι ιηίδίβββΐ, ηυϊ

3 Γββε ]υ8]αΓ3η(1ιιπι 3εεϊρεΓεη( ; Κοηΐϊηοπιπι ΙτΪΓβηιίί Ι«83ΐοδ

υΐΓίυδ(|υε ίη 311ο ηβνί^αηΐβδ ίηΙβΓΟβρίΙ , Ηοηυπιςυο άεροΓ-

ΙβνϊΙ. Ουο<1 ίεβοΓΓίηιε ΓεΓεηδ Ροίΐίρρυδ, ΟοτεγΓ», Κοιυί-

ηοΓοπι 9οεί33, ϊηίοΐίΐ οεΐίαπι.

1 » ΕχατρΙιαη ναΙΙοαηητη.

Βοιη3Πθ3 3<1 οεΙΙυηι ευηι Ρΐιίϋρρο ^εΓεικΙαπι ίυόυδεβ-

ΓΐιηΙ τεΓδίΐδ δίυ^ΙΙίηί ; βαηΐ ααΐβπι Ιιυ]ιΐ5ΐηοιίί :

βαοΐΐιαίι Μβοβαο τεκυπι δΙίΓρε ΑΓ6ββα3τυιη ,

ΓοβηαΙΟΓ Ιίοϊ εή( Αβηιηυιηηυβ Ιχ>ηαπιο;αε ΡηίΙΙρρυβ.

Ν3ηΐ(ηιε άαεεβ ηα^ΟΓ ροραΐΐδ 3(ηαε υΓΐ>ί1)α5 απιρίϊβ

ΙηιροηβΙ : κά ^ι1η1ο^ αιηΐιίεΐ άβοαβ οιηηε ,

Ηεδρετϋίφΐβ νίτΐδ Ιεΐυιη 8α1ι|εε1ιΐ3 ο1)11)ϋ.

II. ΕχεετρΙατη XX ίβ ίεααϋοηϋιι».

ΑΙ> Γεββ ^ΕβγρΙί ΡΙο1εηΐ33ο, Οΐιϋδςυβ βΐ ΜίΙ?1βη£εΐ8 , βΐ

Αηινιιαηίΐο , τε{;ε λΐΐιαιηβηηηι , 1)1» ϋδ Ιοείβ , ίη φίκ β(1 οοη-

βηΐίβηάυη ΜΧοΜ τοητβηηΙ είνίΐβίεβ , ΙεςαΙι οοητεηοΓυηΙ

»ά (ϋτίηιβηίΐυηι ίηΙβΓ Ρΐιίΐίρραπ) βΐηαβ Λΐοΐοδ Κοπιβηοδίΐυβ

ββΐΐιιιη. 8ο1 ςυηη δαΙρίείιΐδ, ίη δϋ3 ηοη ββδε ροΐβδίβΐβ,

άίχίββεΐ, άε ρ30β ςηίιίςυβιη δΙβΙιιεΓε, βεπρδίδβείςυβ οίβηι

αά δβηβΐυηι, β Γβ ΚοπΜηοηιπι ββββ, ιιΐ ΛΙοΙί εηηι Ρηίΐίρρο

ίη οβίΐο ρ8Γδετετ3τβηΙ; τβίαίΐ ββηβίαβ οεΐίαπι εοηιροηεΓθ,

εΐ 3υχί1ί3 ΛΪΙοΗβ ιηίδίΐ, ιαϊΐΐβ εςυίΐεβ, άοεοω ρεάΚαη ηήΐ·

Η». Ηοπιηι ορε ΑιηοΓβοΐαηι εβρβπιηΙ £Ιο1ί ; 50(1 ε3ΐη(1εηι

ροδί εοπιιη (Ιίδεεδδυιη ηιοχ τεεερϋ Ρηίΐίρρυδ. ΗυΓδυδ άεία

εοηνεηεΓε 1ε£3ΐί, αο ηιιιΐΐίδ νβΓϋίδ ρ3ΐ3ηι εοηφιεδίί βαηΐ,

ΡΙιίΙίρρατη ^Ιοίοδςυε δϋίβ άϊιβΐάϋι Οπεοαΐ ββττίΐαϋ δυ1)]ί·
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τω), οι, διαφερόμενοι, τους Έλληνας ές δουλείαν 'Ρω

μαίοις υποβάλλουσιν, έθίζοντες αύτοίις της Ελλάδος

Οαμινα πειρασθαι. Έφ' οΐς δ μέν Σουλπίκιος άντιλέ-

ξων άνίστατο· το δέ πλήθος ουκ ήχουσεν, άλλ' έκεκράγε-

σαν, τους πρέσβεις ευ λέγειν.

ϊ. Κα\ τέλος Αιτωλοί τε πρώτοι, κατα σφας, άνευ

'Ρωμαίων, Φιλίππω συνέβησαν χαΐ πρέσβεις αύτοϋ

Φιλίππου χα\ 'Ρυιμαίων έπι διαλλαγαϊς άφίκοντο ές

Ρώμην. Και έγένοντο συνΟηχαι 'Ρωμαίοις χα\ Φι

λίππω· Μηδετέρους άδιχεϊν τους έκατέρωΟεν φίλους. Ές

μέν δή τοϋτ' εληξεν ή Φιλίππου χαΐ 'Ρωμαίων ές αλ

λήλους πείρα πρώτη , χαΐ τάς συνΟηχας ουδέτεροι βε-

βαίους, οϋδ' άπ' εύνοιας, έδόκουν πεποιησθαι.

ΠΙ. Έχλογή περί πρεσβειών.

"Οτι μετ' ού πολΰ Φίλιππος μέν, των υπηκόων τοις

έπι θαλάσσης στόλον έπαγγείλας? Σάμον και Χίον είλε,

χαι μέρος της Αττάλου γης έπόρΟησεν. ΚαΙ αυτής

ίπεπείρασε Περγάμου , μή φειδόμενος Ιερών τ) τάφων

την τε 'Ροδίων Περαίαν έδηου, διαλλακτηρων οί γεγο

νότων κα\ έτέρω μέρει στρατού την Αττικήν ελυμαί-

νετο , χα\ τας Αθήνας έπολιόρκει , ως οΰδενδς τώνδε

'Ρωμαίοις προσηκόντυιν. Λόγος τε ην, #τι Φίλιππος

χαΐ Αντίοχος δ Σύρων βασιλεύς υπόσχοιντο άλλήλοις·

Άντιόχω "μέν δ Φίλιππος, συστρατεΰσειν έπί τε Αί-

γυπτον, χαΐ έπ\ Κύπρον, ων τότε η'ρχεν έ*τι παις ων

Πτολεμαίος δ τέταρτος, ω Φιλοπάτωρ έπώνυμον ήν·

φιλίππω δ' Αντίοχος , έπι Κυρήνην χαι τας Κυχλάδας

νήσους χαΐ Ίωνίαν. Κα\ τηνδε την δόξαν, έκταράσ-

σουσαν όίπαντας, 'Ρόδιοι μέν 'Ροιμαίοις έμηνυσαν.

ΈπΙ δέ τοις 'Ροδίων, Αθηναίων πρέσβεις ήτιώντο Φί-

λιππον της πολιορκίας. ΚαΙ ΑιτοιλοΙ , μεταγιγνοισκον-

τες, κατηγορούν, ως χα\ περί σφας απίστου γεγονότος·

ήςίουν τε, αδθις ές τοΰς 'Ρωμαίων συμμάχους έγγρα-

φηναι. 'Ρωμαΐοι δ' ΑΙτωλοΤς έμέμψαντο της οϋ προ

πολλοϋ μεταβολής. Πρέσβεις δ* ές τους βασιλέας

ίπεμπον οί προηγόρευον αύτοΤς, Αντίοχον μέν Αίγύπτω

μή Ιπιχειρεϊν, Φίλιππον δέ μηδέν ές 'Ροδίους , ή Αθη

ναίους, ή Άτταλον, ή ές άλλον τινα 'Ρωμαίων φίλον

άμαρτάνειν. Τούτοις δ Φίλιππος άπεχρίνατο, 'Ρω

μαίοις έΤξειν καλώς, αν έμμένωσιν |[ συνέθεντο προς

αύτδν είρηνη. Οίίτι» μέν αί γενόμεναι σπονδαΐ έλέ-

λυντο- και στρατιά 'Ρωμαίοιν ές την Ελλάδα ήπείγετο,

στρατηγοϋντος Ποπλίου, χαΐ ναυαρχοϋντος Λευκίου.

IV. Έκ τοϋ Σουίδα. — ΕΓΖΩΝΟΣ.

Ποιμήν δπέσχετο, στρατδν εΰζωνον άζειν δδδν άτριβη

τρισιν ήμέραις.

V. Εκλογή περί πρεσβειών.

"Οτι Λεύκιος Κοΐντιος ές τον των Αχαιών σύλλογον

απέστειλε πρέσβεις, οΐ μετα Αθηναίων κα\ 'Ροδίων

έπειθον αύτους, μεταθέσθαι προς σφας άπδ του Φιλίπ

που, αιτούντες βοηΌειαν ές συμμάχους. 01 δέ ένο-

χλούμενοι μέν οίκείω καΐ γείτονι πολέμω Νάβιδος τοϋ

α>Γ6 ΚοπιβηοΓυπι, φΐίρρβ ααοβ βά (βηίβηάΐπ) ίι-εςυβηΐβτ

Ογβχιϊιιι 858αεΓΕ0βΓβηΙ. λά Ιιαχ ςυυηι Γεβροηδίιηΐδ δαί-

ρίείιΐδ δυιτεχίδδβΐ , 3 ηεπιίηβ 831 βικίίΐιΐδ : εΐ3ηΐ3ΐιΙίΙ>ιι$ υιυυί-

1)ΐΐ8, νοΓυηι <ϋχίδ&β 1β§3ΐο8.

2. ΟβΟΐφΙβ ΤβΓΟ υΕΙοΙι ΡΠΟΓ08 , ρβΓ δβ , Γβ ΟϋΠΙ Ποσιβηϊδ

ηοη εοπιπιυηίε3ΐ3 , ρβεεηι ευηι Ρΐιίΐίρρο ΓεοβπιηΙ. Μοχφιε

βΐ 30 ίρβο ΡΙιίΙίρρο βΐ Κοπίΐηο ΐπιρβΓ3ΐθΓβ 1β§3ΐϊ (1β ρ»οβ

Κοηΐίΐιη ηιί88ί βυηΐ. £1 οοηνβηίΐ ραχ ίηΙβΓ Βοπιαποβ ΡΙιϊ-

Ιίρραπιηϋβ ίη Ιιβηε εοηύϊΐίοηεηι : « αϊ ηειι(Γ3 ρβΓβ αιηία>8

« 3ΐΐ6Γίιΐ3 ΐηΓββΙατβΙ. » Ηίο βχίΐπδ ΓαίΙρηιηχ Κοιοαποπιο]

οαιη Ρΐιίΐίρρο οοηίβηΐϊοηϊβ. δβιΙ δβϋβ &ρρ3τβΙ)3(, ηβυίταιη

ρϊΓίεηι ΓίΓηιϋεΓ οΙΐδβΓναΙυΓαιη ϋίαιη ραείδ εοηιϋΐϊοηβιιι, ηβιι-

Ιτβιηςυβ Ιχηβ τοίυηίαΐβ εαιη ίηΐίβββ.

III. Εχο&ηρΙιιιη XXI <ί« Ζοςαΐίοηϊΐηα.

Νοη πιοί(ο ροδί, ΡΙιΠΐρρυδ ρορυΐίδ πιαπϋηίίΒ, σα! βΐ ρ*-

Γθΐιαηΐ, ϊηιρβΓ3(α οΐίΐδδβ , δαιτκιηι Οηίυαιςαβ εβρίΐ, βΐ ρατ-

(βιη ηρά ΑΙίαΙί ιίονβδίανίΐ. Ιρβαιικιυε βΐϊιιη Ρετρυβαπι

Ιβηίανίι, ηβςαβ Ιβιηρϋβ ηεςυβ ββραίετίβ ρβΓοβηβ; εΐ Βΐιο-

άίοπιιη Ρ6Γ3Ραιιι (ΙεροριιΜιΐδ εβί, ηιιί εοηεϊΙίΐΙΟΓββ εϊ ραείδ

ΓιιβΓβήΙ; δίπιαίφίο ά\\ά εορϊαΓυηι βυαΓυπι ρΐΐΊε ΑΙϋεααι

ν&δ[3τί(, Α11ιβη3δςαβ οΙ)8ε883ΐη ΙβηυίΙ : ϋηςυΐΐη ίδΐβ

οπιιιΪ3 ηίΐιϊΐ 'βά Κοπι&ηοδ ρεΓίϊηεΓβηΙ. Ρβηιαηυβ ρβΓεΓβ-

1)ϋβΓαΙ , ίηΙβΓ Ρΐιίΐίρρυη) βΙ ληϋοεηιΐΒΐ , 8τπα τφαα , εοο-

τεηίβδβ : « ηΐ Ρΐιίΐίρραδ Ληΐίοείιο εοηίΓΑ ^£§γρ1υαι Ογρπιαι -

αυε, φηΙ)08 Ιπηε ΡΙοΙειοβευδ ςοβιΐυδ, ΙΊιίΙορϊΙΟΓ εοριο-

πιίηο, ρυεΓ 3(11ιυε, Γϋ^ιια1>αΙ , βιιχίϋβ ιηίΙΙβΓεΙ; ΛηΙϊοεοαβ

ααΐαη "ΡΜΙίρρο οοιιΙγε 0)τεηβα, ίαδαίοδςυβ Ογείβάεβ, εϊ

Ιοηίβπι. » Εαπιαιιε Γΐΐηαπι, ηιιοεοηιηεδ ναΐάβ εοηΙυΓίΜνίΙ,

Κηικϋί Κοηΐΐηίδ ΓεΙυΙβΓϋηΙ. ΡοβΙ ΚΙιοιΙίοΓυπι τείΌ ΙοςαΙοβ

αικίίΐί ?υηΙ Ιβ^αΙί ΑΙΙιεηϊεηδϊαηι , (1ε οΐΐδίύίοοο, ηυα ΑΙοεπαβ

ρΓειηεΙιαΙ Ρΐιίΐίρρυδ , εοηςαεΓεηΙεβ. £Ιο1ίφΐε , ςυοβ ραεηϊ-

(εθ3( εβρίί εοηβίΐίί , εϊ ίρδί (Ιο τε^ε εοηηυβδίί βαη( , ςαοά εϊ

δβευπι ρεΓΓιύε εβίββεΐ : ρεϋνεηιηίςυβ, υΐ ϊη δοεϊοηιηι Κο-

πι»ηοΓυηι ηυπιβΓυιυ ίΐεηιπι ΓεεϊρεΓβηΙυΓ. Κηπιβηΐ 3υ(βαι ,

οΙ>]υΓ§3ΐίδ τΕίοΙίβ ρΓορΙ«Γ ηηρβηηι (ΙείεεΙϊοηειη , Ιε&ιΙοδ

ιηίβεπιηΐ 3(1 Ηβξβδ : 3(1 ΑηΙϊοεΙιυπι σαΐάειΐ) , ςυί βαιη νβ-

ΙβΓεηΙ ίην3(1βΓε ^γρ!ϋπι ; 3(1 ΡΙιίΙίρρυιη νεΓΟ , ςαί βί ε«3ι·

εεΓεηΙ, υΐ 5εΙ1ο βεΙτεΓδυβ ΚΙιοάΊοδ, άοΙ ΑΙΙιεηϊεηβεδ , 3υΙ

ΑΙΙβΙαηι, 3αΙ ηΐΐυπι εχ βοεϋβ ρορηίί Κοπιβηί , βΐΐδΐϊικτεΐ.

Ουϊ1)ΐι$ Ρΐιϋϊρριΐδ τεδροικίίΐ : « Ιχηιβ Γογ8 Κοηΐ3οϊδ , δί ίρδί ,

ΓοεάεΓυπι ηιεπιοΓεβ , βεευπι δείΎβνεπη! ρ&εεαι. » II» ςαί-

άβπι ρ3χ 8θ1υΐ3 ε$1; ει ρΓΟίίηυδ, εχβεείΐϋβ ΚοΐΏ3ηοπιηι ία

ΟΓδεείβηι Ιι-α]βείΙ, ίπιρεΓ3ΐθΓ8 Ρυοίίο (δυΐρίεϊο), εϊ εΐα&βι

ρΓδβίεεΙο Ι,ιιείο (ΑρυβΙίυ).

IV. Αριιά 5ηίάατη.

ΡαδΙΟΓ ρΓοηιϊ«ίΙ Τ. Οιι'ιηϋο, δβ εορί&δ βχρεάίΐαδ ρβτ ειΐ-

Ιβηι ίηΐτβ (τίάαοιη ββββ ρετεΐυείαηιιη.

V. ΕχΜτρΙηη XXII άο ίοραΐίοηίΐ»).

I,. ΟιιϊηΙίυβ &ά εοηείΐίυπι ΑεηβΒΟΓϋηι Ιε^αΙοδ ηιίδίΐ, ςυί

υπβευπι Α11ιεηίεηδί1>υδ Κ1ιοι1ϋ8<]υβ 1ΐ0Γΐ3ΐί δΐιηΙ ϊΙΙοβ, ιιΐ αϊ]

Κοιη3ϋθδ (ΙεΗεεΓεηΙ 3 ΡΙιίΙίρρο, βαχίΐίβ ρείεηΐββ 3ΐ> ίΙΙίδ 3ά-

νεΓβιΐδ 8οείθ8. 1111 νβΓΟ, άοηιβδίίεο Ικΐΐο 30 νίείηο Ν3(>ί(1ί8 ,

Ιι3εειΐ8εη]θΐιίθΓυαι Ιττβηηί, ίαΓ«δ(3(ί, εϊ βεηίειιΐϊίδ (Ιϊνίδί,
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Λακεδαιμονίων τυράννου, διεστώτες δέ ταϊς γνώμαις,

ήπόρουν* χο\ οί πλείονες ή ροϋντο τά Φιλίππου, κα\

άπεστρέφοντο "Ρωμαίους διοί τινα ες την Ελλάδα Σουλ-

πικίου του στρατηγού παρανομηματα. Έγκειμένων

δέ βιαίως των ^ωμαϊζόντων, οί πολλοί της έκκλησίας

άπεχώρουν δυσχεραίνοντες· καί οί λοιποί , δια την δλι-

γότητα εκβιασθέντες , συνέθεντο τω Λευκίω, καί εύΟυς

ήκολούθουν έπί Κόρινθον, μηχανήματα φέροντες.

V α. Εκλογή περί γνωμών.

{"Οτι δ Φίλιππος δ Μακεδόνων βασιλεύς τω Φλα-

μινίω * * σητει συναγόντων αύτοίις Ηπειρωτών πρέ

σβεων ώς δέ δ Φλαμίνιος Φίλιππον Ικέλευσεν έχστη-

ναι της Ελλάδος, ού 'Ρωμαίοις, άλλά ταϊς πόλεσιν

αϋταΐς, καί τας βλάβας ταΐς προειρημέναις άποδοθη-

ναι, δ μεν Φίλιππος τα μεν * *]

VI. Εκλογή περ! πρεσβειών.

"Οτι Φλαμινϊνος αύθις συνηλΟεν Ις λο'γους Φιλίππω,

χατά τον Μηλιέα κόλπον ένθα κατηγορούντων τοΰ Φι

λίππου 'Ροδίων καΐ Αίτωλων, καί Αμυνάνδρου τοΰ

Άθαμανος, έκέλευσε Φίλιππον έξάγειν τας φρουράς

Ιχ Φωκίδος· καί πρέσβεις έ"ς 'Ρώμην άμφοτέρους άπο-

οτεϊλαι. Γενομένιον δέ τούτων, οί μίν "Ελληνες εν τη

βουλή τη 'Ρωμαίων ήξίουν, τον Φίλιππον έξαγαγεΐν εκ

της Ελλάδος τας τρεις φρουράς , ας αύτδς πέδας έκάλει

της Ελλάδος την μεν εν Χαλχίδι , Βοιωτοϊς χα\ Εύ-

βοεϋσι καΐ Αοκροϊς έπικειμένην την δέ εν Κορίνθω,

χα6άπερ έν πύλαις την Πελοπο'ννησον άποκλείουσαν

χαί τρίτην εν Δημητριάδι , την Αιτωλοϊς κα\ Μάγνησιν

Ιφεδρεύουσαν. Ή δέ βουλή τους Φιλίππου πρέσβεις

ή*ρετο· τί φρονοίη περί τωνδε των φρουρών δ βασιλεύς;

Αποκριναμένων δέ, άγνοεϊν Φλαμινϊνον, ίφη, κρινεϊν,

χαΐ πράςειν 8 τι αν δίκαιον ήγεΐται. Ούτω μεν οί πρέ

σβεις έκ 'Ρώμης Ιπαντ^εσαν · Φλαμινϊνος δέ καί φί

λιππος ές ουδέν συμβαίνοντες άλληλοις , αύθις ε"ς πόλε-

μον καΟίσταντο.

VII. "Εκλογή περί πρεσβειών.

"Οτι ήττηθείς πάλιν δ Φίλιππος, περί συμβάσεων

ίπεχηρυχεύετο προς Φλαμινϊνον. Ό δ' αδθις αύτώ

συνελθεΐν ες λόγους συνεχώρει· πολλά μέν των Αίτω-

τών δυσχεραινόντων, καί διαβαλλόντων αϋτδν ές δο>-

ροδοκίαν, και καταγιγνοισκόντων της Ις άπαντα εύ/ε-

ροΰς μεταβολής· ήγούμενος 3', ούτε 'Ρωμαίοις συμφέ-

ρειν, ουδέ τοις "Ελλησι, Φιλίππου καθαιρεθέντος,

έπιπολάσαι την Αιτωλών βίαν. Τάχα δ' αύτδν καί

το παράδοξον της νίκης αγαπάν Ιποίει. Συνθέμενος

δέ χα>ρίον, οι τον Φίλιππον έπελΟεϊν εοει, τους συμμά

χους έκέλευσε γνώμην προαποφηνασθαι κατά πόλεις.

Τα μέν δή παρα των άλλων φιλάνθρωπο ην, τό τε της

τύχης άδηλον, έξ ων ΙπαΟεν δ Φίλιππος , υφορωμένων,

καί το πταίσμα τοϋτο ού κατ' άσθένειαν, άλλα πλέον

Ιι,τνιΙ α1ι;ιη( : εΐ ρΐεηαυβ ρι-βεΓεΓεΙκιηι ΡΙιίΙίρρί βοείε(3(εηι ,

3(1ν«Γδ303ηΙυΓαυε Κοπκιηοδ, οΙ> ηοηηιιΙΙαβ 3 δυΐρίεϊο, βυ-

ρεποπ ίιηροΓϊΙοΓβ, ΟγκοΪ8 ίΐΐβίββ ίημιπ39. Οιιυηι νείΌ

αεπΙβΓ ίηβίΛτεηΙ Ιιί , ςυίουβ Κοηιαηοηιιη ρΐαεευβηΐ ρ3Γΐε8 ;

ρΐεηςιιε, α>|{ΐ·ε Γει-εηΙεβ , εχεεβββηιηΐ εοηείΐϊο : είΓεΙκμιί,

οί) ραιιείΐβίεηι εεϋεΓβ εοβεΐί , βοείεΐαΐεπα ίιιίβΓε ευπι ίυείο ,

εΐ ΒίαΙίηα ευπι Άά Οοι ίη! Ιιιιιη βεευΐΐ 8υηΙ , Πΐ3ε1ιϋΐ38αυε ιιΛί

3αηιονεηιη(.

V ». ΒχοστρΙιιτη ναΐκαηαιη.

Ρΐιίΐίρριιβ Μαεεάοηυσι ι·εχ ευπι Ρίαπιίηίηο ίη ΐοΙΙοφιίηίΛ

νβηΜ, ι\Λ φιοά ΕρΐΓοΙβΓίιηι ΙεςαΙί εοβ ;»Ι(Ιιιχι>ι·αηΙ. ΙΙιϊ

ηυυπι Ρΐαηιίιήηι» Ρηίΐίρρυιη (.πι·( ί.ι εχεε<1εΓε ]ιιοεηΊ , ηοη

ΚοηΐΐηοΓυπι, 8ε<1 ίρ8ίΐτυπι ιιΗιίιιιη βΓ3('3> (ΙϋπιηΑςυε ίΙ1&(3

ίιίιίοιη υτ1)ίυιΐ5 βατείΓε, (απι Ρΐιίΐίρρυβ * *

VI. ΕζοίτρΙναη XXIII Λβ ίτ^αΐίοηϋη».

Ρΐΐπιίηϊηυβ ίΙεΓυηι ίη εοΐίοςαϊυπι εοηνεηίίευπ) ΡΙιίΙιρρο,

ίη 8ϊηυ Μΐ1ί3εο. ΙΙιί ηυυηι άε ΡΙιίΙιρρο εοηηιιεΓεΓεηΙυΓ

Κΐιοιίϋ , εΐ . I : I < > 1 ϊ , εΐ Λιιι\ ηηικίιτ τεχ Λ[1ι;ιιιιαιιιπιι , Ι-Ίαηιί-

ηίηυβ Ρΐιϋίρρυηι , ρπβίίάίΐ ύεάυεεΓε εχ Ρΐιοείϋε, υΐηηιαυε

αυίειη ρβΓίεπι, Ιε^βΙοβ ιηίΚεΓε ϋηηκπη , ο π^>ίι. Οιιυι] υοί

ίΐΐϊ ΓβοβΓίιηΙ, Οπΐ (:ί αρυιΐ 8εη&(υηι Ποηιαηηπι ροβΙυΙαΓυηΙ,

υΐ ε 0Γ8Βεϊ3 Ρΐιίΐίρρυβ 1π3 ίΙΙ» ρΓβΒβϊιΙϊα εαυεεΓεΙ , ι\αχ εοηι·

ρειίεϋ 0;νπ;« αρρεΙΙατε Ηΐε εοη8υετεΓ3( ; υηαιη Οηαΐεϊάε ,

Φίικί Β(Κ0(ΐ8 εΐ Ευοοεεη8ΐΙ)ΐΐ8 εΐ ίοεπ8 ϊηιηιίηεη-Ι ; βΚεπιηι

Οοηιιΐηο , ΡεΙοροηηεβυηι Ιαηαυβηι ρΟΓίβ είβυιίεηβ ; ΙβΓίίυηι

ϋοηκΊπϋίΙο, Λ)Ιο1οβ Μβςηείεβςυε νείυΐ εχ ίηβίάϋδ οΙ)88Γ-

Τ3η8. 5εη3ΐυ8 τεπ> , αυαηι ίηΙεΓΓο§3(ί Ιε^βϋ Ρΐϋΐίρρί , αυκί

ιΐε ίΙΙϊδ ρΓίΚ8ί(1ϋ8 8εη(ίι·εΙ τεχ ? « «ε ηεβείΓε <· ΓεβροηάΊδβεηΙ ;

ΓΙβπιίηίηυβ, ίηηυίΐ, ]υ<1ίε3ΐ)ί(, εΐ, ηυοά βφιαιη πήμΊμΙ,

ΓαείεΙ. δίε Ιεςαϋ Κοιη;ι ΓενεΓβί 8υη(. Ε( Κΐ3ηιίηϊηυ8 Ρηί-

1ίρρυ8ηυε, ηυυπι <1ε εοπ(1ί(ΐοηϊου8 ίηΙεΓ εοβ ηοιι εοητεηίββεΐ,

&ά 3γπί3 ΓεαίεηιηΙ.

VII. Εχατρίατη XXIV β* ΙιςαΙϊοηϊΙηα.

ΥίεΙυβ (3<1 0νηο80βρ1ΐ3ΐ38) ΡΙιΠίρρυβ, ηΐΓβυβ εβιΙυεεΛίο-

Γεβ άβ ραεε &ά Γΐβπιϊηϊηυπι ηιίβίΐ. ΕΙ Ρίβηιίηίηυβ ίΐιτιπη

ρο(ε8ΐ3ΐεηι εί 8εευηι εοΐίοςυεηιΐί Γεεϋ ; ίΐ'ρτι ίη»- αιύ<)εη) ίιΐ

ΓεΓεηΙίουβ .κκ.Ιίϋ, ε( ΓφΪ8 άοηίβ εοπυρίυπι εβίυπιηίβηΐίουι

εί ιΐε βυυίΐα ε]υβ εοηκϊΙίοΓυηι παηίαΐίοηε εοηςυεΓεηϋϋυβ.

$ι·«1 ϊΙΙβ , ηεςυε Κοηιαηί* υΐϋε εββε , ηεηυε (ίι :ιί ί> , εεηβε-

031, βί, 8υ1)ΐ3(ο ΡΙιίΙιρρο, (1οπιίη3ΐ'εΙυΓ£Ιο1οηιπινίο1εη(Ϊ3.

Αε ΓοΓ(388ε ίρ&ίυκ ςυοςυε νίεΙΟΓίίε ίη8ρεΓ3ΐ3 ηιβςηίίικίο Γε·

ε«Γ3(, υΐ ε» εοηΐεηΐυδ εββε νείΐεΐ ρυίηΐίπί. βοηβΐίΐυΐο

ίίήΙιΐΓ Ιοεο, ηυο εοηνεηΪΓεΙ Ρ1ιϋίρρυ8, ρήυδςυΐΐη ;πΙμίηΙ

Ιεπιρυβ, εοηνοεβίίβ δοεϋδ , ]υ88ΪΙ ςυεηιηιιε |κ>ριι1ιιιη δεηίβη-

(ΐ.ιιιι -ιι,ιιιι εχροηεΓε. ΕΙ ο«ι·ΙοΓοπιηι ι|\ιίιΙ»·ιη Ι>εηί^η3θΓ3ϋο

ΓυϊΙ , ίηεεΓΐ» 1οι ι ιι ιι,τ , εχεπιρίο βοηιιη , ςυβε ΡΙιϋίρρυβ ρεΓ·

ρεδδυβ ΓυεΓ3(, βυβρεείΒ Ιι.ιΙμίι ιιιιιη ; εχί8ΐίπ)3ηΙίιιπιςιιε ,

ϊρβ&πι ϊΐΐϊΐη εΐ3(1β(η ηοη Ιαιη εχ ίηΓιπηίΙβΙε, ιρκιιη 3<1νεΓ3ο
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έκ συντυχίας αύτον παθεϊν ηγουμένων. Αλέξανδρος

δέ δ των Αιτωλών πρόεδρος , άγνοεϊν, έφη , τον Φλαμι-

νϊνον, ότι μηδέν άλλο μήτε 'Ρωμαίοις μηθ' "Ελλησι

συνοίσει, πλήν έξαιρεθηναι την άρχήν την Φιλίππου.

Ό δέ , Άλέξανδρον άγνοεϊν, ?φη , την "Ρωμαίων φύσιν

οΐ ούδένα ποτέ τών εχθρών εύθΰς άπ' άρχης ανέτρεψαν,

άλ'λα πολλών ές αύτους άμαρτο'ντων, και Καρχηδο

νίων εναγχος, έφείσαντο,τα σφέτερα αύτοΐς άποδόντες,

χαι φίλους ποιησάμενοι τους ήδικηκότας. Αγνοείς δ',

εφη , και τοϋθ', δτι τοις "Ελλησιν έθνη πολλίι , οσα

βάρβαρα την Μαχεδονίαν περικάθηται, εί τις έξέλοι

τους Μακεδόνων βασιλέας, έπιδραμεΐται ^αδίως. "Οθεν

Ιγώ δοκιμάζω, την μέν άρχήν έαν των Μακεδόνων,

προπολεμεΐν υμών προς τοΰς βαρβάρους· φίλιππον δε

έκστηναι τοις "Ελλησιν, ων πρότερον άντέλεγε χωρίων,

καΐ 'Ριομαίοις ές την του πολέμου δαπάνην έσενεγκεϊν

τάλαντα διακόσια, δμηρά τε δοϋναι τα άξιολογώτατα ,

καΐ τον υίδν αύτοϋ Δημητριον μέχρι δέ ταϋθ' ή σύγ

κλητος επικυρώσει , τετράμηνους άνοχας γενέσθαι.

ϊ. Δεξαμένου δέ πάντα του Φιλίππου, την μέν εί-

ρή"νην ή βουλή μαθοΰσα έπεκύρωσε· τας δέ προτάσεις

τας Φλαμινίνου σμικρύνασα κα\ φαυλίσασα , έκέλευσε

τας πόλεις #σαι ησαν Ελληνίδες υπδ Φιλίππω, πάσας

Ιλευθέρας είναι, και τας φρουράς άπ' αύτών Φίλιππον

έξαγαγεϊν προ των έπιόντων Ίσθμίων ναΰς τε δσας

έχει, χωρίς έξήρους μιδς καΐ σκάφων πέντε καταφρά-

κτιον, παραδοΰναι τω Φλαμινίνω· και άργυρίου τάλαντα

'Ριομαίοις έσενεγκεϊν πεντακόσια μέν αύτίκα, πεντα

κόσια δέ έτεσι δέκα , έκαστου τδ μέρος έτους ές 'Ρώμην

άναφέροντα- άποδοϋναι δέ κα\ αιχμάλωτα κα\ αυτόμολα

αυτών, ίσα έχοι. Τάδε μέν ή βουλή προσέθηκε, καΐ

Φίλιππος έδέζατο άπαντα· δ κα\ μάλιστα ή σμικρολο-

γία Φλαμινίνου καταφανής έγένετο. Συμβούλους δ'

έπεμπον αύτώ καθάπερ είο>θεσαν έπΐ τοις λήγουσι πο-

λέμοις δέκα άνδρας , μεθ' ων αύτον έδει τα εϊλημμένα

χαθίστασθαι- καΐ τάδε μέν διετίθετο συν Ικείνοις.

Αύτος δ' ές τον τών Ίσθμίων αγώνα έπελθών, πληΟύον-

τος τοΰ σταδίου, σιωπην τε έσημηνεν υπδ σάλπιγγι ,

καΐ τον κήρυκα άνειπεϊν έκέλευσεν Ό δήμος δ "Ρω

μαίων, και ή σύγκλητος , χαι Φλαμινϊνος δ στρατηγός,

Μακεδόνας καΐ βασιλέα Φίλιππον έκπολεμησαντες ,

άφιασι τήν Ελλάδα άφρούρητον, άφορολόγητον, ιδίοις

ήθεσι χαι νόμοις χρησθαι.' Πολλής δ' επί τούτω βοης

καΐ χαράς γενομένης, θόρυβος ή*διστος ^ν, ετέρων μεθ'

ίτέρους τον κήρυκα και παρα σφας άνειπεϊν μετακα-

λούντων. Στεφάνους τε καΐ ταινίας έπέβαλον τω

στρατηγώ, καΐ άνδριάντας έψηφίζοντο κατα πόλεις.

Πρέσβεις τε , μετα χρυσών στεφάνων, έπεμπον ές τδ

Καπιτώλιον, οί χάριν ώμολόγουν, χαΐ £ς τους 'Ρωμαίων

συμμάχους άνεγράφοντο. ΚαΙ δεύτερος 5δε πόλεμος

'Ρο)μα(οις τε κα\ Φιλίππω ές τοΰτο έτελεύτα.

3. Ού πολύ δέ ύστερον κα\ συνεμάχησε 'Ρωμαίοις

δ Φίλιππος έν τη Ελλάδι κατα Άντιόχου βασιλέως ■

περώντάς τε Ιπ\ Αντίοχον ές τήν Άσίαν δια Θρ4κ1?

ηαοάιπ) εβδίι ίοΛαοχ , βεείάΊδδε τβζΐ. ΑΐβΧΜκΙβ· βαΙρβι ,

ρπηεβρβ /ΕΙοΙοπιπι : « ΜΜττβ, αΐβίβΐ, ΡΙβπιίαίηϋπι , ηΐΐιΐΐ

»Ιίιΐ(1 πεφιε Κοπι&ηϊβ , ηβςυβ βπβαβ ρτοΓαΙηπιηι, ηϊβί αϊ

(ΙβΙβϊΙαΓ Γβ^ηαηι ΡηιΊίρμί. » Αά ςιι»? ςιιίηΐίυδ, « ικιμΙιρ

Λΐεχαηάι-υπ) , ίησ,υίΐ , ηιοΓβηι Κοηΐ3ηοπιηι : ςυί ηιύΊυπι ηη-

φίβηι Ιιοδίέπι ίηίΐίο βίαΐίιη (ίείετίδδεηΐ ; ββά ηια11Ϊ8 &3>ρβ, 8

ςιιίΐηΐϋ ΓυίδδεηΙ ίημιπα ΙβοεβκϊΙϊ, βΐ ηαροΓ 03Γ(Ιΐ3§ίηϊεη:ί|}υ8,

ρερεΓεί88εηΙ, «ηλ είβ ΓειΜοηΙεβ, ει βοοίοβ βϊ&ί ]ιιη°εη(ε$ 1κ>8,

φι! ϊηϊςυα ιιίτβηαβ ίρβοβ ρ&ΙηβββηΙ. δεά ηβε ΠΙυιΙ (ίηφίίΐ)

(υ εοη$ί(1εΓ38, 1)3Γΐ»ΓαΓυπι ^εηΐίυιη πι&ξηυηι ηαιηει-ιιπ],

φΐοίςυοΐ Μαοβάοηίβιη οιγοιΠπ 3ΐΙίη§ιιηΙ, 81 ςαίβ ΜαΓ«άο-

ηυηΐΓε(5β8 ΙοΙΙηΙ, ίη Οχοιλιπ Γαοϊΐβ 8β εΓΓιιβυΓββ. ΟυαΓβ

ε^ο ΓβΙίηφίεηιΙυιη Μβεεύοηααι Γβ^ηαιη, βτΙ)ί(Γ0Γ, αϊ τοβίΙΙϊ

αάτβηυι ΐΜΤίητοβ ΙυβΜΐΙαΓ; ΡΙιΗίρρυιη αυΐεπι ]ιιΙιεη<1ιιιη

εεηδβο , ΟΓίβεΐβ ΓβύίΙεΓε Ιοεα εβ , ςυίϋυβ εβϋεΓβ βοΊιικ: Γβεα-

μτΚ, εί ρορυΐο Κοπιαηο ρτο 1)β11ί βυηΐίΐιυβ ρεηάεΓε άιιοβηΐβ

(αΐεηία, ΓιΙίθ8φΐε ίαιηϊΙίαβ ηο!>ϊΙΪ88ίη]θ8, εί ίη Ιιίβ ΩΙίυιχι βιιυηι

ΟθΓηβΙπυηι, οΙ)8Ϊ(3ε8 ΐΓ.κ!βΓε : ίηίοηιη, ςυοΐά Ιικ οοαάί-

(ίοηεβ πιεΓίιιΙ 8 8εηα(υ οουΓίΓ^αΐΛ», ςηβΙυοΓ πιεαδίυπι ίηάα-

εΪ88 (ΐ8η(1&8. «

2. ΕΙ εα ςοίιίειη οηιηί» γρχ ΓεεερίΙ. δεηβΐηβ &υ(βπι, Γβ

ίηΐβΐίβεΐ», ρΐεεπι ηυίάεηι ΓαΙϋηι ΙιαϋαΐΙ; βεά εοηάίΐίοηεβ

Κΐαηιίηίηί , τείυΐ ]υ»(ο ΙεηυίοΓββ, βδρεηιβίαβ, Ιιββ ραείβ

Ιε§83 εδδε τοίυϊΐ : « Οιηηβδ ΟηβεοΓααι εϊνίΐ8(ε8 , ςυχ 8αΙ>

ιϋΐίοηο ΡΙιίΙίρρί ΓυΪ88εηΙ, ΙίοεΓββ 888βη(; εί ρΓΧβκϋα βχ Ιιίβ

κηΐβ ρη>χίπΐ8 ΙβΙΙιπιία Γβχ άββαεβκΐ : ηβνββ , φιοΐφιοί Ι>8-

ϋβΓβΙ, βχοβρίί ιιη3, ςυ,Ό 8βχ τβΓδίουβ ΓβιηοΓυιη 3£βΙ>αΙιιι-,

εί ΐ|υϊηςιΐ8 ηιϊιιοπυυβ ιΐΐτΊϋυβ (εεΙΪ8, ΓΙαιηϊπίηο ΙγοιΙθγοΙ :

(8ΐεη(8 8Γ§εηΙί Κοπιαηίβ ςυίη@βη(8 ρηεβεηϋα άβτβΐ; εί *Ηβ

ηυίηςεηία Βεηυίβ ρεηβίοηίουβ (Ιοοεηα βηηοΓοηι Κοιηβηι ηιίΐ-

ΙβΓβΙ : ΓβρΙϊνοβ ε( (Γίΐη8Γυ@88 ΓβιΙϋβΓεΙ, ςυοίςυοΐ ΙιαϋεΓεΙ. »

ΗαβεοικΙίΙίοηεβ, » 88ηβ1υ 3^βε(33, εί Ϊρ888 ι εχ ειιη<-(3δ »ε·

εερΊΙ : ςυο ηΐ3|;ί8 εΐίίπι 3ρρ3Γε1)3(, ηίηιΐ8 (εηαεβ Γυιβββ ίΙΙίβ,

ςιΐ38 Κΐ3ηιϊαίηιΐ3 ΙυΙεΓΗΐ. Οεϋεπι ΐΐιίεηι 1ε^3(ί , υ( βεή βο-

Ιεοαΐ ρεΓΓεεϋ8 1)8ΐ1ί8, Π1Ϊ88Ϊ βιιηΐ α βεη3ΐα 3ΐ1 ΡΙβπϋαίηυιη ,

εχ ςαοπιιη εοηβίϋο Γ88 νίοίοπβ ςιια;8Ϊΐ38 οτ(1ϊαβπ;(. Ουίουβ

πΐβ εοηδϋΐυΐίβ, ΙδΙΙιπιίοΓυιη Ιυιΐίεταπι οΙ>ϋΙ ΟυίϋΙίιΐί; οΐ

ιεΓεΓίο Ιιοηιϊηί()υ8 Μ&ιΐίο, (υΙ>3 βϊΐεηΐίο (βείο, ρΓβίοοηεηι

1ΐ830 ρΓοηυηεί3Γ8 ]υ!>εΙ : δβηβίαβ ρορηΙυδ(]αθ Κοηΐ3ΐηιβ , βΐ

Γΐ3ΐηίηίηυ8 ίηιρεΓβΙοΓ, (ΙεοβΙΙβΙίβ ΜβεβάοηίΙιυδ ΡΙιϊΙίρροηαο

τεςε , Οταχίααι εχίεπιίδ ρι·338ί(]ϋ8 1ί1)0Γ3Γη 8886 ]υ!>εηΙ , βΐ

ίπιιηυηβηι, βυίβ ϊηβΙΗυϋβ Ιεςί^υβςαε νίνεηΐεπι. » Ου3

βχ3υάί(3 νοεε, ρίβυβιιβ βΐ ξβυάίυηι , Ιχΐίββίαιυδηυε δίΓερί-

Ιαβ εοοΓίϋβ εβί ; ε( οηιηεδ ρβδβίηι Άά 8ε Γενοε3θ3ΐιΙ ρΓβϊεο-

ηβπι , υΐ 3ρυϋ ββ ςικκηιβ ρΓοηιιηείιηΙβαι ρΓίβεοηίαιη βυάϊ-

ΓβηΙ; εί εοΓ0038 βΐ Ιεπιηίδοοδ ίη ίηιρβΓ3(0Γεηι ]3είεο3ηι,

8ΐ3(υ38(]υβ βΐ εη£εη(ΐ3δ ορρίιΐβΐίιη ΛβοεΓηεόβηΙ. Ι,ε§3ΐθ8

ςυοιραβ οιιιη 3»ΓεΪ8 οοΓοηίδ ίη ΟβρϊΙοϋυιη ηιΪ88Γαη(, <]υί

ριιϋΐίοε ^ΐ'αΐϊββ βςεΓβηΙ, εί ίη Ι3υυΐ38 δοείοηιηι Βοηοηί ρο-

ρυΐί ηοπιίη3 είνίΐ3(ιιηι δυβπιηι ϊηδεη1>εΓεηΙ. ΑΙηυε Ιιιιηο

εχίΐυιη ΙιαΙ>ιιϊΐ βεευηιΐυιη Ποηοηοηιηι ΙχΊΙιιηι εηηι Ρΐιΐ-

Ιίρρο.

3. Νοη ποιιΐΐο ροβΐ βυΐβιη αυχίΐϊϋΐη β1ί3πι Ιαΐϊΐ Ποιτιπηίί

ΡΙιίΙίρρυδ ίη ΟΓίκείβ οοιιΙγβ Γβ^επι ΑηΙίοεΙιυηι ; β08ΐ1εσΐ(;ηβ ,

(]ΐιυαι 3(1νεΓδυ3 ΑηΙίοεηιιπι ίη Λβίβιη (Γ3]ίοοΓοηΙ , ιϋΓΠοίΙι
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καί Μακεδονίας δδδν οϋκ εύμαρή , παρέπεμπεν οίκείοις

τέλεσι και τροφαΐς καί δαπανήμασιν, δδοποιών, καί

ποταμούς δυσπόρους ζευγνίις, καί τους επικειμένους

θράκας διακοπτών, έως Ιπί τον 'Ελλήσποντον ήγαγεν.

Έφ' οΤς ή μέν βουλή τον υίδν αύτω Δημήτριον παρα

σφίσιν δμηρευοντα απέλυσε, καί των χρημάτων άφή-

κεν, ων ίτι ώφειλεν. Οί δέ θράκες οιδε 'Ρωμαίους,

άπδ της έπ' Άντιόχω νίκης έπανιόντας, ούκ έτι Φιλίπ

που παρόντος, την τελείαν άφείλοντο, καί πολλούς

διέφθειραν- ^ καί μάλιστα έπεδείχθη ίσον αύτους

άπιόντας ώνησεν δ Φίλιππος.

4. Εκτελεσθέντος δέ ** , πολλοί κατηγορούν τοϋ

Φιλίππου , τα μέν άδικεϊν αύτδν, τα δέ ου ποιεΐν, ων

δρισε Φλαμινϊνος, δτε διετίθετο την Ελλάδα. Καί

Δημήτριος ες άντιλογίαν έπρέσβευεν υπέρ αύτοϋ , κεχα-

ρισμένος μέν εκπαλαι 'Ρωμαίοις άπδ της δμηρίας.

Φλαμινίνου δέ αύτδν τη βουλή γνωρίζοντος ισχυρώς,

νεώτερον δ* ίντα καί θορυβούμενον, έκέλευσαν τα τοϋ

πατρός υπομνήματα άναγνώναι. Έν οΐς 3|ν έφ' εκά

στου , τα μέν ήδη γεγονε'ναι , τα δέ γενήσεσθαι, καίπερ

αδίκως ώρισμένα· και γαρ τοϋτο προσέκειτο πολλοίς.

Ή δέ βουλή τήν δπόγυιον αύτοϋ ές'Α.ντίοχονπροθυμίαν

αΐοουμε'νη, συγγιγνώσκειν τε, εφη, και προσεπεϊπε,

διλ Δημήτριον. Ό δ', δμολογουμενως αύτοΐς Ις τον

Άντιόχου πόλεμον χρησιμώτατός τε γεγονώς, κα\

βλαβερώτατος αν φανείς, εΐ Άντιόχω παρακαλοϋντι

συνέπραξε· πολλά έλπίσας επί τωδε, και δρών αύτδν

άττιστούμενον κα\ κατηγορούμενον, καί συγγνώμης

αντί /αρίτοιν άξιουμενον, και τησδε δια Δημήτριον,

ήχθετο, καί ήγανάκτει, και έπέκρυπτεν άμφω. Ώς

δέ και έν δίκη τινί 'Ρωμαΐοι πολλά των Φιλίππου

προς Εύμενή μετέφερον, άσθενοποιοϋντες αεί τον Φί-

λιππον, ές πόλεμον ήδη λανθάνων ήτοιμάζετο.

Υ1Π. Έχ τοϋ Ιουίδα. — ΤΕΤΡΤΣΘΑΙ.

Ό δέ Φίλιππος τους έπιπλέοντας διε'φθειρεν ϊνα

μή 'Ρωμαΐοι λέγοιεν, τα Μακεδόνων έκτετρϋσθαι.

IX. Εκλογή περί πρεσβειών.

Ότι 'Ρωμαΐοι ταχέως αύξανόμενον τδν Περσέα

6φορωντο· καί μάλιστα αύτους ήρέθιζεν ή των Ελλή

νων φιλία καί γειτνίασις, οΐς έχθος ές 'Ρωμαίους Ιπε-

ποιήκεσαν οί 'Ρωμαίων στρατηγοί. Ώς δέ και οί

πρέσβεις οί ες Βαστάρνας απεσταλμένοι , τήν Μακε-

δονίαν, εφασκον, ιδεΐν ασφαλώς ώ/υρωμένην, καί πα-

ρασκευήνίκανήν, καί νεότητα γεγυμνασμένην, 'Ρωμαίους

καί τάδε διετάρασσεν. Αϊσθόμενος δ' δ Περσεΰς,

έτερους έπεμπε πρέσβεις , τήν ΰπόνοιαν Ιχλυων. Έν

δέ τούτω καί Εύμενής, δ της περί τδ Πέργαμον Ασίας

βασιλεύς, άπδ της πρδς Φίλιππον ένΟρας δεδιώς Περ

σέα, ή*κεν ες 'Ρώμην, καί κατηγόρει φανερως αύτοϋ,

παρελθών Ις τδ βουλευτήριον δτι 'Ριομαίοις δυσμενής

γένοιτο αεί , χαί τδν άδελφδν οίκείως ες αύτους ε/οντα

άνέλοι· χα\ Φιλίππω τε παρασχευήν τοσήνδε κατ' αύ

τδν συναγαγόντι συμπράξειν καί βασιλεύς γενόμενος,

ΙϋοβΓβ, ρβτ ΜαοίκΙοηΙαπι Τ1ΐΓαοΙαηΐ(]πο , βυίδ βυηιΐϋχιβ ρΓο-

δβευΐιιβ ββ( , ει εοιηηιβ&ΐυβ βχβκίΐιιΐ βηρρβόΉβνϋ, βηί&ςυε

ίηιρεηδίδ νια» εοηιηιυηίνίι , βΐ Ωιινίοβ ΙπφΌΐιι (Ιΐϋίείΐβδ ροη-

ΙϊΙηΐδ ριηχίΐ; βΐ άϊβμεϊεηί ίηευηιοβηΐββ ΤΙΐΓ3Γ3δ, υδςιιε &Λ

ΗεΙΙεδροηΙυιη Κοπΐ3ηοδ ρει-άυχίι. Ιη ευ]ιΐ8 οίΚείί βΐίηιη

8εη»1υ8 βί εΐ ΒΗοπι ΟεηιεΙήυιη, ςαί οΙ>563 Κοιτι» βΓ3ΐ, βΐ

ρεειιηίβπι, ο,ιΐ3ηι 3(11ιυε ΡΙιϋίρρυβ άεοεοαΐ, ΓεηιίδίΙ. ΙΜεηι

τείΌ ΤΙΐΓϊοεδ ΓεάβυηΙίυϋδ (Ιοίηιΐβ α νίεΙοπ3 ιΐβ ΑηΙίοεΙιο Γβ-

ρθΓΐα(3 Βοιιΐ3ηί8, ςυιιπι ]3ΐη Ρηίΐίρρυβ ηοη ρι-κβίο 68861,

ρΓ33ά8ΐη 3ΐ)δΐΓ3χει·υηΙ , εΐ ηΐ3£ηιιη[) ηππιβπίΓτι τηϊΐίΐυπι ϊο(6γ-

ΓεεβηιηΙ : ςυο νεί πιβχίηιε αρραππΐ , ςυβινι υΐίΐίβ εϊ8 , &ά

Ίά Ικΐΐιιπι βχευηΐίϋυβ , ΓυεήΙ ορβΓβ ΡΙιίΙίρρί.

4. Ρει-ΓβεΙο τβπ) (ΜΙο αιΙνβΓβιιβ ΑηΙίοεΙιυηι), πιυΚί βχ

Ογ,-γοι» βρυά ΚοΐΓ)3ηο3 εοηςυεβίί βαιιΐ (1β ΡΙιϋίρρο, ςιιο<1

εΐ 3ϋ3 πιυΐΐα ίη]υδΙο 3^6γ«1, βΐ 63 ηοη Γ30βΓβΙ, ςυχ βδβεηΐ

3 Ρΐ3ηιίηίηο, ηιιιπη Οι,τοίαηι υκϋηβΓβΙ, όεΓιηί(3. Α<1 63 ετί-

ιηίθ3 ρυΓ^3Π(ΐ3 ϋβηιείιίιΐδ ρ3ΐΓΪ3 ηοηαίηε Κοιηαιη 1ε^3ΐυ3

β!)Μΐ; ςυί ε( 3 δΐιρβποπ Ιβηιροπί, ςυο 00868 ιοί ΓυβΓ3ΐ, Κο-

ιτίΒΐιίδ βεεερίυδ θγβΙ , βΐ ηαηε λ ΓΐΒπιίηίηο δβηβΐυί εΐίβιη 3ΐ·

ίριρβϊί3ηι εοιηπΐ6η({3θ3ΐυΐ'. δβ(Ι ηυυηι ίηβχεΓεϋβΙυδ εδδεί

]υτεηϊ8, εΐ 3ά Γ68ροη(1εικ1υηι ρεΓίυΓηβΙαβ, μιββεηιηΐ οοηι-

ιηεηΐ3Γίυηι ρβίΓΐδ εϊδ άβ Γεηυβ ρΓχΙε^εΓβ. Ιη βο ιυΐεηι άβ

δϊη^ιιΐίδ τεουδ ρεΓβεηρΙιιηΊ 8Γ31, 3ΐί3 ]3πι ΓβεΐΑ 6886, αΙιά

εΐίβπιηυηι 86 Γβεΐηηιπι, ηυβηςυβπι ίηίσ,υβ ροδΙυΐ3ΐ3 : η3πι

ε( Ιιοο ϊρδίιπι ςυίΙ>ιΐ8(ΐ3ηΊ Ιοείβ β^εείυπι βΓβΙ. ΕΙ βεηβΐιιβ

ηιιρβΓυιτι Γβρδ δΙυαΊυαι ΓβρυΙβηδ , ςυοά Κοπααηίδ ιάτβηα·

ΑηΙίοεΙιυηι άεηκ>η8ΐΓ3νεΓ3ΐ , ιβδροηϋίΐ : ίβηοβεεΓβ βε εί ; αά-

]β€ίΙ βιιίεπι, Ι)εηιε(τϋ εβυδΒ \Λ Οεπ. ^πι τεΓο ΡΙιίϋρρυδ,

ίριί , ευιη ρΐιιι ϊπίιιπί ηοεβΓβ Κοηΐ3ηί8 ίη οβΙΙο εοηΐΓβ ΑηΙίο-

εΐιιιηι ροΐαίδδβΐ, δί ευπι Αηΐίοείιο, 8θ1Ιίεί(3η(β βυπι, ΓβεβΓβ

νοίυίδδεί, υϋΐίδδίιηβηι είδ ορβΓαπι ρηΒδΙίΙβΓβΙ, πιββίκιηκριο

»1) ϋΐίδ £Γ3ΐΪ3ηι 8εββ 5ρ€Γ»νβΓ3[ ϊηίΐυηιπ) ; υηί νίιΐίΐ, ύάΐΐα

8Ϊοί ηοη Ιιαηεη, 61 3εειΐ83(ίοιιε8 3<1νεΓ8ΐΐ8 86 3(1ηιίΙ(εΓθ Ηο-

ιη3ηοδ, 83ΐίδςυε ίΙΙίβεδδβ, οιηι βΓ3ΐί33 άεοεβηΐ, υΐ νεηίβπι

8ϊΙ>ί, εβηιςυβ ίρδβπι ϋβηιοίηί εαιίΜ, εοηεβάβΓβηΙ; άοίοτβ

βϊηΐϋΐ εί ίηίΐί^ηβΐίοηε εοηιιηοΐυβ 681 : 8β<] βΗςυβηΙίδρεΓ εΐίβιη

Ιυηι οεευ1ΐ3τίΙ βηίιηί δβηδυπι. ΡοδΙ<ριαιη βιιίεηι ίη ΙίΙε

«Γΐ3ηι (|ΐκΐ(1αηι , (\αανα ]ιι<ϋε303η( Κοπιβηϊ , ηιυ!(3 , ηυχ ΡΙιί

Ιίρρί (υ«Γ*ηι , δυηΐ ίο Ιιίδ Εαηιβηί βΐΐήοιιΐβ , υΐ 3ρρ3ΓβΓβΙ ,

(]ΐΐ3νίδ οεεβδίοηε ορβ8 ΡΙιίΙίρρί 3ΐ> είδ ίηΓηηςί; Ιυιη νβΓΟ εί

Ιιείΐυηι εΐ3ΐη οαρίΐ βρρ3Γ3Γβ.

VIII. Εχ 8«ϊάα.

0»08 ΡΙιίΙίρραδ, ιΐ3νίυιΐδ βοοε(]εηΐ68, ΙηΙεΓεπιΚ; ηβ Βο-

Ιϋβηί (ΙίΟβΓβηΙ, 3ΐΙΐϊΐ38 6886 ΤΪΓ68 Μ30β(1οηιιιιι.

IX. Εχαη-ρΙιιτη XXV Αε ίεραΐϊοηίΐηα.

Ρβηβαιη, εεΙεπΙεΓ ορίοα8 ετεβεβηΐβπι, βαβρβεΐηιη ηβοβ-

ΙμοΙ Κοηιαηί : 3ε υωχίπιο 608 8ΐϋηαΙ&τϋ ΟπΒΟΟτηηι τίείηία

ε( ίη εηπι 3ιπογ, ςυί>>υ8 οιϋυηι βΛνεΓδίιβ Κοηιβηοδ βΐΐηίο-

Γ3ΠΙ 1Πΐρ0Γ3ΐθΓ65 ΚθΠ13ηθΓϋΠ1. ΡΟβΙφΙΜΙΙ Τ6Γ0 εί 1ε§3ΐί ,

ςυί 3(1 Β3β(3Γη3δ ηαΐββί ετ3η( , Μαεββοηίλΐη 8ε τΙαΊΐΜ , όΐχβ-

πιηΐ , ναΐϊάβ ηιυηίΐβπι , βΐ εορίοβυηι ίη 63 ηεΙΙί 3ρρ3Γ3ΐυηι ,

61 βχεΓείΙβΙβπι ]υτβη1υΐ60ΐ; ίά ςυοηυβ Κοηιβηοβ εοαίατηβ-

νί(. Ουοά υΙ>ί ίηΐβΐΐεχϋ ΡεΓβευδ , βΐίοβ πιίδίΐ Βοπιβηι Ιεςα-

108 , ρεΓ ςυοβ άίΐαβτεί βυβρϊεϊοηβιη. Εοάεηι 3ϋΙβπι ΙβιηροΓΟ

Εαιηεηεβ ηαοφίβ, Γβχ Αβίχ ΡεΓ^πιεηα;, ςυί οο ϊπίπαϊοϊΐϊαβ ,

ηυ38 ευπι ΡΗίΗρρο ρ;δδ6Γ3ΐ, ΙίιηεΙ»! ΡβΓββηηι, Κοπιαπι

νεηίΐ, 3ε ρυηΐίεββρυά δβηβΐυηι βεευδβνίΐ ΡεΓδευπι : « ςαοό"

ίηΓεηδυβ βεηιρεΓ Κοηιβηίδ ΓυίβδβΙ, Π-βίΓβηιςυε 1)βηβ βΓ8β

ίΙΙοβ βΠεεΙυπι βυβτηϋβββΙ; εί ΡΙιίΙίρρυπι, ΙβηΙοδ οεΙΙί ίρρβ-

Γ&Ιυδ βϋνεΓδυβ 608 εοη(Γ3ΐΐ6θΐ6Πΐ, ρινίδββΐ : φΐο άβ βρραταΐυ,
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ουδέν έκλύσειεν αύτης, άλλα καί προσεξεργάσαιτο

έτερα· και τήν Ελλάδα άμέτρως .Οεραπεύοι , Βυζαν-

τίοις τε χαι Αϊτωλοϊς καί Βοιωτοΐς συμμαχήσειε ■ και

θράκην κατακτώτο , μέγα δρμητηριον και θετταλους

καί Περ^αιβους διαστασιάσειε βουλομένους τι πρεσβεϋ-

σαι προς ύμας. Καί των υμετέρων, εφη, φίλο)ν καϊ

συμμάχων, Αβρούπολιν μεν άφήρηται την αρχήν,

ΑρΟέταυρον δ' Ιν Ίλλυριοϊς, και δυνάστην έκτεινεν

έπιβουλεύσας , καί τους έργασαμένους ΰποδέδεκται.

Διέβαλλέ τ' αύτοϋ και τας έπιγαμίας , βασιλικας άμ-

<ρω γενομένας, και τας νυμφαγωγίας #λω τω 'Ροδίοιν

στόλω παραπεμφθείσας. Έγκλημα δ' έποίει και την

έπιμέλειαν αύτοϋ, Χαι το νηφάλιον της διαίτης, δντος

οδτω νέου. Και δτι προς πολλών οξέως εν όλίγω

άγαπώτο καί έπαινοΐτο. Ζήλου τε καϊ φθόνου καί δέους

μάλλον, ή εγκλημάτων, ουδέν δ Ευμενής άπολιπών,

έκέλευσε τήν σύγκλητον ΰφορασΟαι νέον ε/Ορον εύδο-

κιμοϋντα καί γειτονέύοντα.

2. Η δ' έργω μέν, ούκ άξιουσα, βασιλέα σώφρο

να καί φιλόσοφον, και ές πολλούς φιλάνΟροιπον, αθρόως

οδτως έπαιρόμενον, και πατρικόν οντά σφίσιν έχΟρδν,

έν πλευραϊς εχειν λόγω δ', 3 προυτεινεν δ Ευμενής,

αίτιωμένη, πολεμεΐν έκρινε τω Περσεϊ. Και ταϋτ'

απόρθητα ετι έν σφίσιν αύτοΐς ποιούμενοι, "Αρπαλόν

τε , πεμφθέντα παρα Περσέως ές άντιλογίαν Ευμενούς,

και 'Ροδίων τινα πρεσβευτήν, βουλομένους ές όψιν τον

Ευμενή διελέγχειν, παρόντος μέν ετι του Ευμενούς, ού

προσήκαντο- μεταστάντος δέ, έδέξαντο. Καί οί μέν έπϊ

τώδε πρώτον άγανακτοΰντές τε, χαι παρρησία χροίμενοι

πλέον, βουλομένους δ' ήδη 'Ρωμαίους Περσεϊ και 'Ρο-

δίοις μάλλον έξηγρίιοσαν. Των δέ βουλευτών πολλοί

τον Εύμενή δι' αιτίας εΤχον, ϋπο φθόνου καϊ δέους αί

τιον τοσοϋδε πολέμου γενόμενον. Και 'Ρόδιοι τήν

θεωρίαν αύτοϋ , μόνου βασιλέων, ες τήν έορτήν τοϋ

Ήλιου πεμπομένην, ούκ έδέξαντο. Αύτος δ' ες τήν

Άσίαν Ιπανιών έχ Κί(5δας ές Λελφοΰς ανέβαινε θύσων.

Καί αύτω τέσσαρες άνδρες ύπδ τδ τειχίον υποστάντες

έπεβοΰλευον. Καί άλλας δέ τινας αιτίας οί 'Ροιμαϊοι

ές τον Περσέως πόλεμον, ώς ούπω κεκριμένον, προσε-

λάμβανον και πρέσβεις ές τους φίλους βασιλέας, Εύ-

μενή, κα\ Άντίοχον, και Άριαράθην, καί Μασσανάσ-

σην, και Πτολεμαϊον τον Αιγύπτου, περιέπεμπον.

Ετέρους δ' έςτήν Ελλάδα και Θεσσαλίαν, και "Μπειρον

και Άκαρνανίαν, και ές τας νήσους, δ'σας δύναιντο

προσαγαγέσΟαι· 8 και μάλιστα τους Ελληνας έτάρατ-

τεν, ήδομένους μέν τω Περσεϊ, φιλέλληνι όντι, άναγ-

καζομένους δ' ένίους, 'Ροιμαίοις ές συμβάσεις χωρεϊν.

3. 'ίΐν δ Περσεύς αίσΟόμενος, επεμπεν ες 'Ρώ-

μην άπορών δέ και πυνΟανόμενος, τί παθόντες έκλή-

θονται τών συγκειμένου, καϊ πρέσβεις κατ' αυτού

περιπέμπουσιν, ίντος φίλου· δέον, ε'ι καί τι μέμφονται,

λόγο) διακριθηναι. Οί δ' Ινεκάλουν, #σα Ευμενής είποι

καί πάβοι- καί μάλιστα , ότι θράκην κατακτώτο , καί

στρατιαν έχοι καί παρασκευήν ούκ ήρεμήσοντος άν-

ροβίςιιαηι Γβχ ΓαεΙυϊ ββΐ, αάβο ηίΐιίΐ ΓεπιίδίβδβΙ, υΐ ιπιιΐϋι

βΐίαιη βφεεεηΐ : θΓ«εί3ηι ααίβηι οηιηίΐηΐδ πκκίί.ι δίηί εοη-

οϋΪ3Γβ δΐυιίβηΐ, εΐ Β)/.αηΙϊιιΪ8 , ^(οΐίδςυβ βΐ ΒοροΙίδ βηχίΙία

ηιίδίδδεί : Τ1ιι·3είβηι νβΓΟ, ιηββηαηι 3ΐ·εβηι 1)β11ί, δίΙ)ί δηΐ)-

]εείδδεΙ : αρικί ΤΙιεδδβΙοβ εί ΡβιτΙΐ3εΙ)08 , φιιιπι ίη βο Γυίβ-

ββηΐ, ιι I Ιβ§&Ιϊοηβπι Ποηΐ3πι ύβ ΓβΙκίδ δυίδ πιίΙΙβΓΟ τβΙΙβηΙ,

οηιηίΗ δΐ'ιΐίΐίοηίΐιυδ εοη1ιιτ1>388βΙ. Αο (Ιϋοπιηι, ίηςαίΐ ,

ΗΐτιίΐΌΐ ιιηι νββίΓΟΓυηι βοαοπιπιςυβ, αΙΙβπιηι, Α))ΓυροΙίηι,

]'6§ηο 6|βοϊ I ; ϋΐΐεηιηι νβΓΟ , Αιΐΐιβίαιιηιπι , ΙΝνηχ Γε^υΙαπι ,

ίιι(βΓΐ'ιοίοηι]ιιπι βΐίΐΐη ρβΓ ίιΐδίίϋηδ ευΓανίΙ, βΐ ίηΙβπεεΙυΓεβ

αρικί 88 ιβοερίΐ. » ΡπΕίβΓββ νεΓΟ εΐ 3ίΙΊηίΐ3ΐΡ8 ΡεΓββϊ,

ιι(Γ3ΐ»<)ΐΐ8 ι ιιηι Γ0^ίϋυ8 αιηΐΓ«οΐ3ΐτι , ίη ίηνί<1ί3ΐη 3<1(]ιιοβΓβ

εοηαΐυβ βίΐ Εαηιβηββ; εΐ ιΐοίΐιιοϋοιιβ» 8ροη83ΐυιτι, ΙοΙάυδ

ΚΙιοιϋχ <:ΐ388ί8 οοηιίΐ3ΐιι εεΐεΐιΐ'3138. Οιιίη εΐ ίικίιΐδίπαπι

Γε^ί8, ει 8οΙ)Γίβΐ3(εΐΏ τίΐββ ίη 13ΠΊ ]οτβηϊϋ κΐβίε, ίη οχίηιεη

βάάιιχΜ : εί φκκΐ Ι3ηι εε1εη(8Γ ηιυΐΐοηιπι Ικηενοΐεηΐϊαπι

εχίβΐϊιηαΐίοηεηιςυε 888εΙ εοηββευΐαβ. Οπιηίηοςυε ηυΐΐβ γο

ρΓΧ(εηηί883, ςιΐίβ τεί 3(1 οοηΙΐ3ΐιιΐ3ηι Ρεκβο ίηνίϋίβιη, ίη-

ί;ϊΐ3η(ΐ3ΐηηυβ Κοηΐ3ηοΓΐιηι χηιαίβϋοηβηι , νβΐ Άά ΙίιηοΓεαι

εϊ8 ίηευΐίεοάυηι τηΆρί , ηααιη 3(1 ευΙρ3ΐη ΡεΓβεί βγ^ιιρικΙβπι ,-

ρεΓϋηεΓεΙ; πιοηιιίΐ Ειιπιεηβδ βεηαίιιπι, ιιΐ εβνετεί δίΐιί βί)

Ϊΐ08(ε ίυνεπε, ηαί (30(3 εχΐ8ΐίηΐ3ΐίοΩ8 ΓΓϋβΓβίιΐΓ, (3ηιςϋβ

ε$8βΙ νίείηαβ.

2. £( 8εη3ΐα8, Γβ τβΜ ςαϊάβηι, ςυοά ηοΐΐεΐ, 3 ΙεΓ^ο

1ΐ3ϋ6Γε Γε^επι βοίχ-ίυπ), εί δβρίεηΐίίο βΐιιϋίοδυιη , βΐ Ηοηιίηεβ

1>εηβΙϊοίί8 (ΙειηβΓεηΙειπ , ςαϊ Ι3ηι 1>Γβνι ΐεπιροΓε ίη ϊά ΓββΙί-

ίξίυπι ενεείυβ, ίηίιηϊοϊΐίββ 3(1νβΓ8υ8 ηοι»3ΐιο8 86Γ8ΓβΙ ρβ-

1βηΐ3 Ιΐ3ίΓει1ίΐ3ΐε 3εεερΐ38; ίη βρεείοαι βυΐεηι, εβυ838 ίη-

Ιει-δεΓεηδ 838, ς«38 ρι·ίϋΙεη08Γ3ΐ Εϋΐηεηεδ , Ιιεϋιιιη ίηΓεπ-β

Ρεί'δεο άεοΓενίΙ : ωνίΐ Ι&ιηβη αάηηο, ηβ ίη ρυΜίευπι εχίΓεΙ

εαρίαη ίη βαιη ρβΗβη εοηβίΐίυηι. Η3τρ3ΐυδ 3ϋίεπι, β

Ρετ&εο ηιϊδδΐΐδ'βά (ΙΙΙυείΗΐβδ Ευπιεηίδ εΓΪηυ'ηβΙίοηεβ, ει βϋυβ

1ε§3(υδ ηΐιοιϋοπιηι , ςυηπι ροδίυΐβββεηΐ , ιιΐ οογβιπ (ϋβοε-

ρΐ3Γβ οιιηι Εαηεηε ίη βεηβΐιι βίοι ΙίεβΓίΙ, ρπεββηΐε ςυίϋεπι

Ειιηιεηε ηοη δυηΐ 3(1π)ίδ8Ϊ ; 86(1 ροδί Ιιιι]ιιε άίδεεδδυηι (Ιβιηυπι

86Π3ΐιΐ8 ίΐΐίδ (ΙβΙιΐδ εβί. ΕΙ ίΙΙί, Ικκ ίρδο ρΓίιηιιιη ίικίίριβίϊ ,

Ιηηι εί ΙίϋεΓίβΙε ίη όίεβηιΐο ίηΙεηιρεΓβηΙίυβ υΐεηΐεδ, δροηΐβ

]βηι Ι)ε11ΐΗη ιηεύίΐβίοδ Κοπωηοβ, ηΐ3§ίδ ε1ί3ηι εχβδρεΓβπιη!

βΛνβΓβυδ ΡεΓδεϋηι Κΐιοόίοδςυε. ΕυεΓε Ιβηιεη Ιιβυιΐ ρ.κιεί

εχ 8εη3(οηοιΐ8, ςηί βεευδατεηΐ Ειιιηεηεηι, ςυο<1 ρΗνβϋ

ΙβηΙαιη ΐηνι<1ία ηιβίιιςυβ 3υοίοΓ (βηΐί ΙιεΙΙί εχδΐίίετίΐ. ΕΙ

Κ1ιθ(1ϋ ροδ11ΐ3ε ΙεςβΙίοηεπι δ30Γ3ηι, ςυβπι δοΐυδ εχ Γεςίουβ

Ειιιηεηεδ 8(1 ΓεδΙιιηι δοΐίδ ηιίδίΐ , ηοη ΓεεερεηιηΙ. Ιρδί 3υ1εηι

Ειιιηβηί, ηυιιιη, ίη Αδίβπι Γεάίβηβ, ϋίπ-ηβ βδεεηιΙεΓεΙ

ϋείρΐιοδ, ΑροΙΙίηί 83επ0ε3ΐυπΐ8, φιβΙιιογ νίη, ροβΐ πιβεβ-

ιίβηι 3ΐκϋΙί, ίιΐδί(1ί3δ δίπιχβπιηΐ. Α((]αε Ιΐ3ηεεΙ άΜλ& ύαια\

εβυ838 ρ™ ίιιΊΙο οοιιΙγβ ΡεΓδευιτι βυδείρίεηιΐο , Ι3ΐΐ(]ΐΐ3ΐη ηοη

]3Πΐ βηΐε (ΙβετεΙυηι ΓυίδδβΙ, 3ΐΙε§3η1εδ Βοηΐ3ηί,3(1 δοείοβ

Γ8888, 3(1 Ειιηιεηεπι , ΛΐιΙίοεΙιηηι , Απ'3Γ3ΐ1ιβηι , Μ38ίηί8$3τη,

ΡΙοΙβπιβ^ιιηιςιιε ΛβρΙί Γεςειη, Ιε§3ΐο8 είΓΟοπι ηιίδεπιηΐ.

ΙΙεηιςυε βΐίοβ ίη Οπεοϊαηι, ίη ΤΗεδδβΙίβπι , ίη Ερίπιηι, ίη

ΑοΛπκιηί,ιιιι, ίη ίηδυΐ38 άβηίφΐε πιίδεηιηΐ, υ( εβΓυιη, ςηοΐ-

ςιιοί ροδδεηΐ , 3(1 8038 ρβιΊεβ ρεΓΐτ3ΐΐ6ΓεηΙ. Οηϋ Γ8ϋ Ογληχ»»

πΐ3χίπιε εοηΙιΐΓϋανίΙ; ςυοΓυπι ηοηηυΐΐί, ςιιβηιριαπι εί$

ρί3ειιβΓ3( ΡβΓδευδ, η( βπιίευδ βπβοοταιη, εο30ΐί ΗΐηΙ «ά

βοείεΐ3ΐεηι ευηι Κοηιβηίδ ίηβαηάβηι.

3. Ουί1)ΐΐ8 Γε1)ϋδ εοβηίϋδ , Ρ8Γ8βϋ« ίΐεπιηι ΙεςβΙοβ Ποηκιηι

ηιίδίΐ : ςυί « ηιίΓβιί Γε^εω, ύίεβΓβηΙ, βΐ (ΙίδοεΓε 3 Κηηκιηίί

ειιρεΓε, ςυίϋυβ Ιαηιίειη εβαδίδ ίηιΐηείί οΜίνίδεβΓεηΙϋΓ Λε-

(Ιει ιιηΊ , Ιε^βΙοδηυε εοηΐΓβ δε , δοείαηι ροριιϋ Κοπωηί , οϊγ-

εαηιηιίΙΙειεηΙ; ηϋυηι , βί ςιΐ3 τε οΓΓβηβοβ 86 ρηΙβΓβηί , νβτ-

1)ί8 ρπιηυηι άίδεερΐ3Γ8 83 (1β τε οροΓίϋίβδεΙ. » Τιιπι νβΓΟ

8βη3(ιΐ8 ε3ϋδβ1ιΐ8 831 83, ςϋ» (1ε ΡεΓδβο ΓεΙϋΙεΓβΙ Εηιηεηεβ

βί ηϋΒΒ αϊ) ίΐΐο ίΛεηι βΓβΙ ρεΓρβδδϋδ; ηιαχίπιε νείΌ, ςηο<1

ΤΙΐΓβ( ί3ΐη 6α1)6§ί88βΙ ΡβΓββαβ, εί βαω βχβΓοΚαηι εοδιριε
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δρος. Χ) δ' αϋιθις ίπεμπεν έτέρους, οί, ες το βουλευ-

τηριον έπαχθέντες , έλεγον ώδε· « Τοις μεν προφάσεως

Ις πόλεμον, ω 'Ρωμαϊοι, δεομένοις, Ικανά πάντα ές

τήν πρόφασίν έστιν. Εί δ' αίδεϊσθε συνθήκας, οί πο

λύν άξιοϋντες αύτών λσγον εχειν, τί παθόντες ΰπό Περ-

σέως αίρεσθε πόλεμον; ου γαρ, 6τι στρατιαν έχει καΐ

παρασκευών. Ου γαρ έχει ταϋτα καθ' υμών ουδέ τους

άλλους κεκτησθαι βασιλέας κιυλυετε· ούδ' άδικον, ασφα

λώς ίχειν ές τους αρχόμενους, καΐ τά περίοικα, καΐ

εϊ τις έξωθεν Ιπιβουλεύοι. Προς δέ δμδς, ω άνδρες

'Ρωμαϊοι,δπέρ της ειρήνης έπρέσβευσε, καΐτάς συνθη-

κας εναγχος άνεκαίνισεν. Άλλα Άβρούπολιν Ιξέβαλε της

άρχης. Έπιδραμόντα γε τοις ήμετέροις, άμυνο'μενος.

Και τοϋτ' αυτός ΰμϊν έδήλωσε Περσεύς- καΐ τας συν-

θηχας αύτώ μετα τοϋτο άνενεώσασΟε , ουπω διαβάλλον-

τος Ευμενούς. Το μέν δή περί Άβρουπολιν , και πρε

σβυτέρων έστι τών συνθηκών , και παρ' ύμϊν, οτε συν-

ετίθεσθε, δίκαιον ίψχνι\· Δόλοψι γάρ έπεστράτευσεν ,

θ3σι της ιδίας αρχής. ΚαΙ δεινον, ει τών έαυτοϋ λο-

γισμον 6μϊν όφλησει. Δίδωσι 3' έίμως, περί πολλοϋ

ποιούμενος ΰμας τε καΐ δόςαν άγαθην. "Εκτειναν δ' οί

Δόλοπες οϊδε τον ήγούμενον αυτών, αίκισάμενοι. ΚαΙ

ζητεί Περσεύς- τί αν υμεϊς εδράσατε τους υπηκόους,

τοιαύτα πράξαντας; Άλλα Άρθέταυρόν τίνες άνελόντες,

Ιν Μακεδονία διέτριβον. Κοινοί γε πάντων ανθρώπων

νόμω , καθά και υμεΐς 'τοΰς έτερων φεύγοντας ΰποδέ-

χεσΟε. Μαθών δέ καΐ τοϋθ' δτι έγκλημα ποιεΐσθε,

έξεκηρυξεν αυτούς της άρχης δλης. Βυζαντίοις δέ, κα\

Αίτωλοϊς, κα\ Βοιωτοϊς, ου καθ' υμών, άλλα καθ'

έτερων συνεμάχησε. ΚαΙ ταϋτα πρίν υμΐν ήμέτεροι

πρέσβεις έμηνυον καΐ ούκ έμεμφεσθε, μέχρι της Ευ

μενούς διαβολής· ην ούκ είάσατε τούς ήμετέρους πρέ

σβεις ές όψιν αύτον ελέγξαι.

4. Άλλά την έπιβουλήν, την εν Δελφοΐς αύτω γε-

νομενην, προσγράιρετε Περσεΐ. Πο'σων Ελλήνων,

πόσων δέ βαρβάρων, κατ' Εύμενοϋς πρεσβευσάντων

προς υμας; οΤς πασιν εχθρός έστι , τοιούτος ών. Έρ*-

βέννιον, τον Ιν Βρεντεσίω, τίς αν πιστεύσειεν, δτι Περ

σεύς , 'Ρωμαΐον όντα , κα\ φίλον υμέτερον και πρόξενον,

είληφεν έπι την της βουλής φαρμακείαν, ώς άναλώσαι

τήν σύγκλητον 8ι' αύτοϋ δυνάμενος, τ| τους υπολοίπους

ευμενέστερους ?ςων, δια τους αναιρούμενους; Άλλ' Έ(5-

βέννιος μέν έψεύσατο τοις έπιτρίβουσιν Ις τον πόλεμον

υμας, πρόφασιν εύσχημονα διδούς. Εύμενης δ' δπ'

έχθρας τε, καΐ φθόνου, κα\ δέους, ούδέ ταΰτ' ώκνησεν

έγκαλέσαι Περσεΐ, ότι πολλοίς ίθνεσι κεχαρισμένος ,

χαι φιλέλλην, καΐ σωφρόνως άντι μέθης χαί τρυφης

άρχει. ΚαΙ ταϋθ' υμεΐς αύτοϋ λέγοντος υπέστητε

άκροάσασθαι. Τοιγάρτοι την Ικείνου διαβολήν αύξετε

χαθ' υμών, ώς ού φέροντες σώφρονας κα\ δικαίους χα\

φιλόπονους γείτονας. Περσεύς δ° Έρ'&έννιον μέν καΐ

Εύμενη, και εί τις άλλος έθέλοι, προκαλείται παρ' υμΐν

ϊΐς έξέτασιν χαΐ κρίσιν ύμας δ' άναμιμνησκει μέν

της ές Άντίοχον τον Μέγαν τοΰ πατρός έαυτοϋ προθυ-

3ρρ&Γ3(υβ ηβηετεί, ςυΐ ηοη βδβίηΐ νΙΗ άβ ρβεβ εοβίίβηΐίβ.

ΕΙ ηιοχ ηΐΓβυβ αΐϊοβ 1ε§3(οβ ηιίδίΐ ΡβΓβευβ, ςυί, ςυυηι ββη»·

Ιϋ9 εί» (1α1υ9 685β(, ίη Ιιυηε ηιο<1υπι νι-ι-Ικι ΓβεβΓυηΙ : « ΟαΙ

ϋεΐΐϊ ο<χ»$ίοηβιη πκκίο ςυΧΓυηΙ , ΡίΐΐΓβδ ΟοηβεπρΙϊ , βΐ βρβ-

είβιη, ςυβιη ρΓΚΐεο(]&η(, βί» ηυ:βΙϊΙ)6( ΠιείΙε <τκι-.ί ίβΐίβ

βρεείοββ \ ίιΙιΊιπ·. Ουο<1 8Ϊ νείΌ Γ<Β(1εΓυπι νοΜδ ΓβνβΓβηΙίβ

ε^Ι, ψιϊ ηιβ^ηβηι ίΙΙοιιιιη ΓαΙϊοηεπι ΙκιΙμτο ρΓο&ιβιηίηί ,

φίΜίηηιιι Ι.ιικίεηι ίη νοβ ρεεεανίΐ Ρειββιιβ , ιριοιΙ 30ΎβΓ$υ8

ευπι ,ίιίικι εαρε$8ί1ί8? Νοη εηίιη, ςιιοιΐ εχεΓείΙυηι εί 3ρρ3-

Γ3(υ3 Ιι.ιΙη-ι , εα νοοί9 ΙνΊ Ι,ιιιι Ιί εαιίδα ββ(. Ηχε εηίπι ηοη

εοηΐΓ3 νο8 ηβ1)εΙ; ηβηυε &1ϊθ9 ιοβββ Ιΐ3ΐ>0Γβ ε3 ρΓοηίοεΙϊβ;

ηεςυε ίη]υ8(υηΊ εβί, υΐ ΙϋΙυηι βε ρΓ3?3ΐεΙ Γβχ βΐ »ΛνεΓ8α8

εοΓοηι, ςιιί ίπιρβπο 8αο βιιοί βυ^εείί, εί νίείποπιπι, εί

εχΙεΓηί Ιιοβίίβ , η ιηίπηίηα. Λ < I Υ08 αυίειιι , Κι ιιη ιιιί , άε ρβεβ

ΜΊΛαιιιΙ.Ί 1ε^3ΐ03 τηϊδίΐ, εί ηοη ϋ;ι ρΓΐιΙειη Γιηΐηβ νοίιίβεηηι

Γεηον3νίΙ. ΑΙ Α1)ΓϋροΙίπι ΓΟ^ηο β;εείΙ! ηίιηίΓυηι ρΓοραΐ83Π9

υΐίηυβ ευπι, ςυί, ηυβ3 ηο8(Γ3 εΓ3η(, ίην38εΓ3(. (,ίππιΐ

εί ίρβε νο1)ϊ8 Ρει·8ευ3 <3εεΐ3Γ3ϊίΙ; εί τοβ, ροδί ΐ<1 ΓβεΙυηι,

ΓοΜίηβ ( ΐΜΐι εο Γεηον38(ί8, (|ηηηι ηοηιΐιιιιι βιίεββεΐ εβίιιιηηϊα-

Ιογ Ευπιεηεβ. («Ηιιγ ίΙΙιιιΙ (1ε Λυηιροΐί §ε8(υηι εβ[ αη(ε Ιιοο

Γοεάη3;ηεςυε ϊιΐ ίρ8ΐηιι νοίιίδ, ςηο Ιβηαροη ίηίίβΐί» Γαπ1υ9,

ίη]υ8ΐυηι νίβηπι εβί. .Ν, ιιη ηηοιΐ ϋοίορεβ 3Γηιΐ8 εοεΓευίΙ;

ήί ηίηιίηιηΊ ι τμηί (ΙίΙίοηίβηυε ίρβίυδ ΓυεΓηηΙ. Λε ιΐηπιηι 83ΐιε

ΓοΓεΙ, 8Ϊ άε Ιιΐ3 εΐίατη , ςη!» ευηι βυίβ 3§ίΙ, ηΐΐαηβιη νυΐιίβ

ΓειΙιΙεΓε ΙεηεΓεΙηΓ , Αγ. Γε<3<1εΙ Ιβηιεη εβυββπι , εηιη τενε-

τεηΐίβ τε8ΐή , (η ηι ηΐ οοηβπι <]ε 8ε εχΪ8ΐϊηΐ3ΐΙοηεΓη ΙιιεαΙυΓ.

ΡΓχΓεεΙυηι π κίηιιι ίηΙεΓ άίΐΌ8 0Γυεί3ΐυ8 Ιπκ ίιΙ.ινοιηηΙ Ι)ο-

Ιορεβ Ϊ8ΐί. ΕΙ ηυχΓίΙ 3 νο1)Ϊ8 ΡεΓβεηδ, νοβ νεβίπβ 8υ1χϋ1ί3

ςυΜ ΓβεΙυΓί ίυίδβεΐίβ, ςυϊ ι.ιΐί» ρ3(Γ383εηΙ? ΑΙ ηοηηυΙΙϊ,

ςηϊ ΛιΙΙηΊ.ιιιπιιιι ίη(εΓΓεεεΓ3ΐ>1, ηΐ0Γ3(ί 8ΐιηΙ ίη Μ3εε<1οηί3!

ΝίηιίΓυηι εχ εοπιηιυηί οηιηίυηι ^εηΐίιιηι ίιίΓΟ : (|υεηΐ3()ηιο-

ιΐιιι'η β( Τ03 3ΐίθΓυηΊ εχυΐεβ τεείρίϋβ. δει! ε( Ιιοε ίρβυπι

Ι»»ι 1 1 ιιιιιι ίη(ε11εχί( ίη επηιεη βίϋϊ 3 νο1>ϊ8 νεΓίϊ, ίηΐεηϋχίΐ

ίβΐίδ (0ΐίιΐ3Γε@ηί 8ΐιί ηηίουβ. ΒνζβηΙίηίβ νεη>, ε( ^£(οΙϊβ,

Βο?οΙί8(]ϋε, ηοη εοηΐΓβ τοβ,' βειΐ εοηΐΓβ αΐίοβ, βιιχίϋυηι

(υΐϋ. Ε( Ιιοε ίρ8υηι ]ιιηι 3η1ε3 νοΙ>ΐ8 ρεΓ 1ε£3ΐο3 ϊηι1ίε3νεΓ3ΐ

ηεςυε νοβ ίηεϋδβνίβΙϊδ , άοηεε Εηπιεηϊβ εβίυπιηϋδ ρΓΟΒίιβ·

τε(ί3 βυΓειη , ηυ33 υΐ ιόπιιπ ϊρκο 3εειΐ33ΐθΓε 3ρηι1 νοβ τε-

(εΙΙεΓεηΙ Ιεςαΐί ποβΙγι , ηοη εοη< ε88ίδϋ8.

4. « ΑΙ ίηβίιΐία», ηυχ Ειιηιεηί 3ά ΟεΙρΙιοβ 3ΐηιεΙ{ε 8υηΙ ,

ίηιριι(3(ί8 ΡβΓβεο ! Ρίοη εοβίΐαηΐεδ δείΐϊεεί , (]οοΙ ( ; ι ,ιί ί ρο-

ρηΐί , ςυοΐ Ηεηι Ι)3γΙ>3γΊ , 1ε^3(ο3 3ά νο8 3<ΙτεΓ8η8 ευηκίεη)

Ευηιεηεηι σιίδεΓίηΙ; ψιίΐιιπ εηηείίβ εχοβυβ <>Ι, ευηι (3ΐι°9

I ιοί ι ίο 8ί(. ΕΓβηηίο 3υ(εηι ΒΓυηάίβϊηο, ηυΪ3 <-ι·-ΊιιΙ , υΐί

νοίιιίδδε ΡβΓδευηι, είνε Κοηιαηο, εί βηιίί ο 1ιο8ρϊ(ε<]υε νε·

81γο, 3α νεηεηυηι βεηβΐυί πιΪ3εεηάΙυηι? Τβηιηυαηι νεΙ 8εη3-

Ιηηι ορβΓ3 ε]ιΐ8 ΙοΙΙβΓβ ροΐαίββεΐ , 3υΙ Γβΐϊςιιυβ ϋειιενοίρη-

ΙίθΓ89 δίΐιί ίυϊδδεί ΓειΙϋίΙυΓυδ ρη>ρ(εΓ εοδ , ςυοδ ε πιειίίο μ ι λ-

(ιιΐίδδεί. ΝίηιίΓυηι Γηεηαβεϊίδ ΕΓεηηίυδ αεεερίΐ εο3 , αηί 3(1

υεΐΐηηι νοβ βΙίηιυΙβΓυηΙ , Ιιυηεδΐ3ΐη βρεείεπι νοϋίδ βπρρε-

(1ίΙ;ιΙιιηΐ5. Ευπιεηεβ 3υ(επι , ϊηίηιί. Ίιί.ι , ίηνϊοΜ3αυβ , ε( πβ·

Ιυ ίηάυείυβ , ηε Ιιοε ςηί^επι νεπ1υ3 εβι ίη εΓίηιεη νεΓίεΓε

ΡεΓβεο, (\αοά ηιυΚίβ ρορυΐίβ §Γ3ΐυ8, συοα1 βπιίευβ (;γ.ι < α·

τυπι εβί, εί ψιοά βοΙίΓίβ τε^ηβΐ, ηοη νίηο εΓβρηΙίΜΐιιβ ίη·

(1υΙ§ε(. ΕΙ 1β1ί3 ευπι ο"ίεεηΙεπι νοβ ιιικίϊη· βυβίιηηίβΐίδ! νί·

αείε, ηε εβίυπιηίίε ε]υβ, 8Γ3νίθΓε8 εΐΐ&πι, ίη ίρβοβ νοβ τε-

είάαηΐ, (3ηηιΐ3ηι ηοη Γει·3ΐίβ βοηποβ, ]υ<1θβφΐβ εΐίηίυδίποβ

νίείηοβ. ΡεΓβεηβ νεΓΟ ΕΓεηηίυηι εί Ευηιεηεηι , εί πυίβπυίβ

ρΓίεΙεΓ 1ΐ03 νοίυεπί, ριονοεθΐ, υΐ εθΓ3Μ νοηίβ εοβηίΙοπόυ8

] ιΐιΙίι ϊΙιιΐΜ 1 1 ιο εβυββ ίρβίϋβ (ΙίδεερΙεΙυΓ. ΛΌοίβ βυΐεηι ίη ηιε-

πιοιίβηι ι-ενοεαΐ ρ3ΐΓίβ βηί βΐυαίυηι βυχίΐίυηιαυε βάνεΓβιιβ

Μβςηυηι Αηΐίοείιυηι. Ουαϊ ςη&ηΐυπι νο8 &ϋ]υνοΓίη(, φιο·
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μίας κα\ βοηθείας· ί[ς έπιγιγνομένης, καλώς ήσθάνε-

\ίθε·α?σχρδν δέ., παρελθούσης έπιλαθέσθαι. Προφέρει

δέ συνθηκας, πατρώας τε, καΐ ίδίας προς αύτον ΰμΐν

γενομένας· χαΐ επί τοϊσδε, ουκ δκνεϊ καΐ παρακαλεΐν

όαϊς, θεούς, ουςώμόσατε, αίδεϊσθαι, καΐ μή πολέμου

κατάρχειν αδίκως ές φίλους, μηδ' έγκλημα ποιεΐσθαι

γειτνίασιν καΐ σωφροσύνην και παρασκευην. Ου γαρ

άξιον, ώς Εύμενοϋς, κα\ ΰμών άπτεσθαι φθόνον ή φόβον.

Τθ δέ εναντίον έστι σώφρον, φείδεσθαι γειτόνων επιμε

λών, καΐ, ώς Ευμενές φησιν, ευ παρεσκευασμένων. «

β. Οί μέν δή πρέσβεις τοιαύτα εΤπον. 01 δέ ούδέν

αύτοϊς ΰποκρινάμενοι, τον πόλεμον ές το φανερδν έκύ-

ρουν. ΚαΙ δ ύπατος έκέλευε τους πρέσβεις, έκ μέν

της πόλεως , αύτης ήμέρας , έκ δέ της Ιταλίας , τριά

κοντα άλλαις , έξιέναι. Τα δέ αύτα καί τοις έπιδημοΰσι

Μακεδόνων έκηρυττε. Και θόρυβος αύτίκα μετα το

βουλευτη'ριον έπίφθονος ^ν, έν όλίγαις ώραις έλαυνομέ-

νων τοσωνδε δμοϋ, κα\ ούδέ υποζύγια ευρεΐν έν ούτω

βραχεί διαστηματι, ούδέ πάντα φέρειν, δυναμένων.

'Γπδ δέ σπουδής, οί μέν ουκ έφθανον έπι τους στα

θμούς, αλλ* έν μέσαις άνεπαύοντο ταΐς δδοϊς· οί δέ

παρα ταϊς πύλαις μετα παίδων έαυτους έό^ίπτουν, καΐ

μετα γυναικών. Πάντα τε έγίγνετο, ίσα εϊκος έν

αίφνιδίω καΐ τοιωδε κηρύγματι. Αίφνίδιον γαρ αύτοΐς

έφαίνετο, δια τας έτι πρεσβείας.

Χ. Εκλογή περί πρεσβειών.

"Οτι μετα την νίκην, δ Περσεΰς, είτ' έπιγελών

Κράσσω καί τωθάζων αύτον, είτ' άποπειρώμενος Οπως

έτι φρονήματος έχοι, είτε τήν 'Ρωμαίων δύναμίν τε καΐ

παρασκευηνΰφορώμενος, είθ' έτέρω τω λογισμώ, προσ-

έπεμπεν αύτίϊί περί διαλλαγών καΐ πολλά δώσειν

δπισχνεϊτο, ών δ πατήρ Φίλιππος ού συνεχιόρει· ώ καΐ

μάλλον ύποπτος η'ν έπιγελων και πειρώμενος. Ό δέ

Περσέϊ μέν άπεκρίνατο· 'Ρωμαίων αξίας ούκ εΤναι

διαλύσεις αύτώ , εΐ μή κα\ Μακεδόνας καΐ έαυτδν έπι-

τρέψειε 'Ρωμαίοις. ΑΙδούμενος δ', 5τι 'Ρωμαΐοι της

ήττας κατηρξαν, έκκλησίαν συναγαγών, θεσσαλοϊς μέν

έμαρτύρησεν, ώς άνδράσιν άγαθοΤς περί την συμφοραν

γενομένοις· Αιτωλών δέ καί έτερων Ελλήνων κατεψεύ-

σατο, ώς πρώτων τραπέντων καΐ τούτους ές 'Ρώμην

έπεμψεν.

XI. Έκ τοϋ Σουίία. — ΑΛΟΝΕΤΟΜΕΝΟΣ.

Το δέ λοιπόν του θέρους αμφότεροι περί σιτολογίαν

Ιγίγνοντο· Περσεύς μέν έν τοις πεδίοις άλωνευόμενος ,

'Ρωμαΐοι δέ έν τω στρατοπέδω.

ΧΠ. Έκ τοϋ Σουίία. — ίΙΙΜΕΛΗΣ.

Ό δέ πρώτος έξηρχε τοϋ πόνου, έξηκοντούτης ών,

καί βαρύς το σώμα, καί πιμελης.

XIII. Έκ τοϋ αΰτοΰ. — ΑΝΑΛΑΜΒΛΝΕΙΝ.

Τότε δέ έΌει τις δρόμω, δηλώσων τξΐ Πέρση λουο-

μένω, και τδ σώμα άναλαμβάνοντι. Ό δέ έξήλατο

τοΰ ύδατος · βοών, 6τι έαλώχοι πρδ της μάχης.

ηίβηι, ςυο ΙεαιροΓθ 613 αβΙ β»ΙΙβ, ρηβείβτβ ίηΐβΐΐβχΐβΐΐε;

νίάεΐβ, ηβ (οτρβ βίΐ ουίίνίβεί, ροβίςυοπι (ειηρηδ ϋΐυιΐ ρι-βο-

ίβΓϋΙ. Ταηι νβΓΟ ΓομΙογ» ίηνοεΜ , ηιια: εΙ ειιπι ραίΓΟ, βΐ πιγ-

6118 αιτα ιρδο ββ , ρερίδίδΐίδ. Αο ρΠΕίβΓ Ιωεο ηοη ΤβΓβΙΐΙΓ,

1ιογ13γϊ νοβ, ιιΐ ϋεοβ, ρβΓ ςιιοδ ]αΐΜΐ1β, νβΓοαιηίηί ; ηεςυβ

Ι)β11υπι ίη]υ8(υιη ίηΓβΓαΙΙβ δοεϋβ νεβίτίβ , ηβςοβ ίη ειίπιεη

νειΊαϋδ νϊείηίΐηι , ςοΐιηείαΐεπι , 3ρρ3Γ3ΐιΐ8. Ιηάί£ηαιη βδΐ

βηίπι νο1)Ϊ8, Κοιπβιιι', ίηνκΐίβ βυΐ ηιείιι ρβιϊοαίαπ, νείυΐί

Εαηιεηεπ). Οαίη ροΐίυδ βαρίεοΙεΓ ΓεεεηΙίβ , βί ρατεαϋί νϊεϊ-

ηί$ ϊιτιρίβΓΪΒ , εΐ, ςυεηιαάηηοιίιιιη Ευαιεηεβ 3ί(, Ικηε ρ3Γ4-

ϋβ. χ

5. Ηαχ ηυυιη ΡεΓβεί Ιε^αΙΐ (ΙϊχϊδδβαΙ , ηϊΐιϊΐ βίβ 3 8ει>3ΐυ,

Γεβροηβυηι εβί, 8β(1 ρΐΌΐίηυβ ΙχΊΙιιηι ρυΐιΐίεε ϋεεΓεΙυηι.

Οοηδίιίςυβ 1ε£3ΐο$ ]υδδϊΙ εο ίρ$ο (Ιϊε Κοπΐ3 , Μγά (Γίεεβίιηιιηι

3υΙεοι ΙΙλΙι», εχεβΰεΓε; βΐηυε ίάειη ρεΓ ρΓίεεοηεβ οϋίχίΐ

οοιαίΐΜΐβ Μ3εε<1οηί1)υ8 , ίη ΌΓΟβ ροΓΟβπηίηϋίιιυ. ΙΟςυβ

δίαΐίηι , (1ίπιΪ38ο βεηβΐυ , εοηδΙεπίΒΐίο ει-ηΐ &ε ΐΓερϊιΙβίίο ρΐεοα

ίηνί(1ί.ι· , Ιοί Ιιοηιίηίυυδ βίπιυΐ ϊπΙγ» ρβιιεβδ Ιιογη* ιιιϋε ε]εε1Ϊ8;

ςυί ηεςυβ ]αηιεηΐ3 ηΐηεϊβεί , Ιαηι ΙΐΓβτϊ εοηοβββο δραΐίο, ηβ-

ηυε ϊρβί Γεβ 8υαδ οπιηεβ ρο)εΓ3η( Γεηε. Α(ςυε ρηρΙεΓ

ΙαηΙαηι ρΓβΌΪρίΙβΙίοηειη , ηΐϋ, ηοεία ηοη 3ΐ(ίη§εηΙεβ ϋίτετ-

Β0ΓΪ3, ίη πιεάϋδ νϋβ ρεπιοείΒοεηΙ ; αΐϋ ιη(β ροτί&β, απη

εοη]υςί1ιυ3 εΐ 1ίΙ>βΓΪ9 , Ιιυηιυηι βεβε ρΓθ]ίοίε1)»ηΙ : οηιηίβηηε

τίάί8868, ςυ» (βίε (βηιηυε βιιΐιϊΐυιη ειΐίοΐϋηι εοηβεφίϊ γοπ-

βεηίαηεαιη εβ(. δυϋίΐυηι εηίαι ίΐΐίβ νίάεπ άβοείηΐ οιΐίεΐυηι ,

ςηί3 ρεΓ ΙεβϊΙίοηεβ εϋ&ηι (υηε αςβίιβΐ ΡεΓδειιβ.

Χ. ΕχοΰτρΙιιτη XXVI ά( Ζεραΐϊοηϋια.

Εϊ νίεΙοπ3 τεροΓίΛΐ» , ΡεΓβεηβ , βίτε Ια(1ίΙ)Γίο Ιΐ3ΐ>ί(ηΓη«

0τ38$αιη, βϊνε εί«8 τοίηηΐβίεπι βχρίοτβΐηπιβ , βίτε ςαο4

Κοπιαηοπιηι ροΐεηΐίαηι βρρβτβΐιΐδςιιε νει-ει-είοι·, βίτε φΐο

3ΐίο εοηβίΐίο , 1ες3ΐθ8 »ά Οπιβδυσι <1ε ρ3εε ιηίδίΐ ; 3(ςηε ηιηΙΙι

8ε 'εί <33[ϋπιηι ,ροΙΙίείΙυδ 6δΙ, ςαα; ρβΙεΓ ίρδίυδ ηυηςη&πι

Κοιηαηίδ εοηεβδδει°3( : φΐο ίρβο εΐίβηι ηβςίδ τίβοδ εδί , πάεΓβ

ΙίηΙαηι εοηβυΐεηι , εΐ εοηδίϋβ β^δ τείΐε εχρΙοΓβτε. ΑΙ Ρβτ-

βεο ίίείηίυδ ΓεβροηάίΙ : « ηοη 3ϋ& εοηο'ίΐίοηε ρη> ιϋριιΐ3ΐβ

ρορϋΐί Βοηΐ3ηί ρ3εβηι βί ά&ή ροβδε , ηίβϊ 88 Γβ^ηηπιςηε δυυπι

3Γηί(Γΐο ρορυΐί Κοπΐ3ηί ρβΓΠΐίΙΙεΓβΙ. » Οηυπι ρυ(1εΓεΐ3υΙβπι

εοηβυΐεηι, ςηο<1 Κοπιβηί ίηίΐίηπι Γυς% ΓεείδδεηΙ; εοηνοεβΐ»

εοηείοηε ,'ΤΙιεδδβΙοδ ηυίιίεηι ρυΜίεβ εο1ΐ3ϋά3τί( , φιιχί Γογ-

ΙίΙβΓ ββββ ίη ίΐΐβ 03ΐ3Πΐίΐ3ΐβ ββδδίδδεηΐ; ίη /ΕΙοΙοδ αυΐοοι

εχΙεΓΟδςιιβ θΓ8?εοδ εβηδβπι Γ3ΐβο εοηΐιιΐίΐ , &Η είβ ρηηαρίιιιη

Γιι^ορ β$88 ΟΓΐυηι. Ηοδςηε Κοπίϋπι πιίδίΐ.

XI. Βχ Βιιίάα.

ΒεΙίφιβηι Κδΐ3(εηι εοΐΐί^εηόο ίπιηιεηΐο ι

ΡεΓββαδ ίη ίρδί8 εβιηρίδ ΙηΙυΓοηδ; Κοηΐ3ηί τεΓΟ ίη οβίτίβ.

ΧΠ. 8αϋα».

111β τεΓΟ (0. Μβιτίϋδ ΡΙιϋίρρυδ) ρΓ3?ίηβΙ ΙβοοΓετη ηιίΐίΐί-

Ι)ΐΐ8; ςιΐ3η<μΐ3η] δεχβξβηβΓΪυδ , βί εοι ροΓβ ρΓ»!8Γ3Τίδ βιςυβ

XIII. 8νίάαί.

ΕΙ 3(1 ΡβΓδειιπι , ΙβνβηΙβηι Ιυηε εοφίιβοτιβ οατβηΐβπι , βε-

ουπ-ίΐ <]ΐιί<ΐ3ΐη , ηαηεί3\ί1ηυε (βόβδδβ ηοβίβηι.) ΕΙ Γβχ , βχ

Ιιβίηεο ρΓΟβίϋβηβ, είβηΐίνίΐ, βηΐβ ρυριβπι ββ «ρΐαηι ββββ.
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XIV. Εκλογή περί αρετής ·χαί καχίας.

"Οτι Περσεύς, άναΟαδρΤον ήδη χατ' όλίγον μετα τήν

φυγήν, Νικίαν καϊ Άνδρόνικον, ους ΙπΙ τον καταποντι-

σμδν των χρημάτων και τον εμπρησμών τών νεών επε-

πόμφει , περιποιήσας ούτω κα\ τάς ναϋς καϊ τα χρήματα,

συνίστορας ήγούμενος αισχροί; φόβου καϊ έτέροις έξαγ-

γέλλειν, άπέκτεινεν άθεμίστως. ΚαΙ άπο τούδε εύθυς

Ικ μεταβολής ώμος κα\ ευχερής ες Απαντάς έγένετο.

ΚαΙ ούοέν υγιές ούδ' ευβουλόν οί ίτι ήν. Άλλ' δ πιΟα-

νώτατος ές εϋβουλίαν, καϊ λογίσασθαι δεξιός , κα\ εύτολ-

μότατος ές μάχας, ίσα γε μή σφάλλοιτο δι' άπειρίαν,

αθρόως τότε καΐ παραλόγως ές δειλίαν κα\ άλογιστίαν

έτρέπετο· καϊ ταχύς, και εύμετάθετος άφνω , καϊ σκαώς

ές πάντας έγίγνετο, άρχομένης αυτόν έπιλείπειν της

τύχης. "Οπερ εστι πολλούς ϊδεΐν, μεταβολής προϊού

σης , άλογωτέρους γιγνομένους έαυτών.

XV. Εκλογή περί πρεσβειών.

"Οτι Τόδιοι πρέσβεις ές Μάρκιον έπεμψαν, συνηδό-

μενοι τών γεγονότων Περσεϊ. Ό δέ Μάρκιος τους

πρέσβεις έδίδασκε 'Ροδι'ους πεΐσαι, πέμψαντας ές 'Ρω-

μην διαλϋσαι τον πόλεμον 'Ρωμαίοις τε κα\ Περσεΐ.

Κα\ Τόδιοι πυθόμενοι, μετέπιπτον, ώς ου φαυλως

έχοντος του Περσέως. Οϋ γαρ είκαζον άνευ 'Ρωμαίων

ταϋτα Μάρκιον επισκήπτειν. Ό δ' άφ' έαυτοϋ καϊ

τάοε, χαΐ έτερα πολλά, δι' άτολμίαν έπραττε. 'Ρόδιοι

μέν ουν, καϊ ώς, πρέσβεις έπεμπον ές 'Ρώμην, καϊ έτε

ρους προς Μάρκιον.

XVI. Εκλογή περί αρετής χα! χαχίας.

"Οτι Γένθιος, βασιλεύς Ιλλυριών ένος έΌνους προσ-

οίχου Μακεδόσι, Περσεΐ συμμαχών ίτά τριακοσίοις

τολάντοις, ων τι και προειλήφει, έσέβαλεν ές τήν υπο

Τιυμαίοις Ιλλυρίδα, καϊ πρέσβεις περ\ τούτων προς

αύτον έλΟόντας, Περπένναν καϊ Πετίλιον, έδησεν. 12ν

δ Περσεύς αισΟόμενος, ούκέτι τα λοιπί τών χρημάτων

ίπεμπεν · ώς ήδη καϊ δι' αύτον 'Ρωμαίοις πεπολεμωμέ-

νον. Ές δέ Γέτας έπεμπε τους υπέρ "Ιστρον ■ καϊ Ευ

μενούς άπεπείρασεν έπί χρήμασιν, ή μεταθέσθαι πρδς

αύτον, ή διαλϋσαι τον πόλεμον, ή άμφοτέροις έκστηναι

τοΰ αγώνος. Εύμενεΐ δ' ώς ού λησομένω ταΰτα 'Ρω

μαίοις έλπίζων πράζειν τι αύτών, ή τη πείρα διαβαλεΐν

τον Εύμενη. Ό δέ μεταθησεσθαι μέν ουκ έφη· τά

λαντα δ' ήτει της μέν διαλύσεως χίλια καϊ πεντακόσια ,

της δέ ήσυχίας χίλια. ΚαΙ δ Περσεΰς ήδη, Γετών

αύτω προσιέναι μισθοφόρους, μυρίους Ιππέας, και μύ

ριους πεζούς, πυθόμενος, αύτίκα τοΰ Ευμενούς κατε-

φρόνει- κα\ της μέν ήσυχίας ουκ έφη διόσειν ουδέν

αϊσχυνην γαρ φέρειν άμφοΐν τα δέ της διαλύσεως οϋ

προδοίσειν, άλλ' έν Σαμοθράκη χαταΟήσειν μέχρι γένοιτο

ή διάλυσις" εύμετάβολος ήδη καϊ μιχρολόγος, υπο θεο-

βλαβείας, ές πάντα γενόμενος. 'Ενος δέ ών ήλπισεν

6μως ούκ απέτυχε, 'Ρωμαίοις Ευμενούς δπόπτου γενο

μένου.

2. Γετών δέ τον "Ίστρον περασάντων, έδόκει, Κλοι-

XIV. Εχϊρτρίιιηχ ΡΗτϋκίαηαη.

ΡβΓ8βιΐ8 , εχ Γυςα ρααΐαΐίπι βηίπιο οοηΓίΓηιβΙυβ , Νίααηι εΐ

ΑηαΓοηίουη) , ςυο& 3(1 ρεευηίβπι ίη ηι&Γβ ()β]ίείοηι!ιπι βΐ 8(1

ίηεεηάεη(ΐ3δ ηανββ ηιί86Γ3ΐ , ροδΙφΐ3πι 80ΓταΙ«; ϊρβΐ ηβτββ

βαηΐ βΐ Γοουρ6Γ»ΐ3 ρεευηία ββΐ, εχίδΐίηκιηδ, εοηδείοδ Ιβηι

ΙιίΓρί* ρβνοηβ λ1π8 αυοαυβ τβηι εβηι εβδε βηαηείϊΙαΐΌβ , ηε-

ΓίΓίε οεοίιΐίΐ. Αίςυβ ϊΐ) εο ΙεπιροΓε εηιάεΐϊί ίη οβοηββ βι

ίηεοηβΙαηβ, κηοίΐβ πιυΐαΐίοηε, 6886 εο?ρίΙ : ηβο άβίηεερ*

ςυϊάςυαιπ βίτιχ· πιεηΐίβ «ε ρηκίεηΐί εοηδίΐίο ε^ί(. δεά ςυϊ

3η(63 ιηεΓίΙο οηιηίοιΐ8 νί.·»ϋ8 6Γ31 ρηΐ(1βΐ)Ιί88ίηΊΐΐ8 ; εΐ ίη βχεο-

βίίβηάο 8θ1εΓ8 ΓυβΓ3( , ε( ίη ρυριβ , ιιϊβϊ (|ηυηι ίπιρεΓίΙία ΐ3υε-

ΓείΒΓ, ΓοΓίίβδίηιυϊ ; ίβ τερεηΐε (υηε ε( ίηεΐ'6(1ίΙ>ίΙί ιηο<]ο,

ρο8(ηιΐ3η> ευπι Γοι1υη3 <ΐ6δ6Γ6Γ6 εαφίΐ, βΛ ϋηιίύίΐαΐεηι εΐ

ίηιρΓυάεηΙίβιη άείΐεχίΐ, εΐ ρηβεβρβ, βο βηοίΐο ηιηίαοίΐίβ, ε(

ίη ΟΓηηε» ιΙυΓηδ εΐ 3δρβΓ, Γ»οΙυ5 ε8(. ΟυεηΐΒάηιοάηπι ηιυΐΐίβ

ιιβα νεηίΓβ βοΐβΐ, η(, τευυβ βαί» ίη ιΙεΙΟΓίυβ ηιεη1ίΙ>υ8, ρπ-

8ΐίη» εχεϊιίαοί ρηΐ(1εη1ί3.

XV. ΕχαπρΙατη XXVII άβ ΙίραΙΐοηϋηι.

ΚΚο^ίί 3(1 Μ3Γείυηι Ιβ^βίοδ ηιίδβιηηΐ, ςτβΐυΐβΐυιη άε Ιιίβ

ςΐ)33 Ρ6Γ860 366Μ6Γ3Ι11. Εθ8 Ιβ^ΛίΟβ ΠΙΟΠϋίΙ Μβτείυϊ , ρ6Γ-

8ϋ3(ΐ6Γ6ηΙ Βηοάίίβ , υ( 1ε£3ΐο$ Κοηΐ3Γη πιίΙίβΓβηΙ , εοηείΐίβηάω

Ρ36Ϊ8 ε3η83 ϊηΙβΓ Κοηΐ3ΐιοβ ΡεΓβευηΐφίε. Ρυο 3υ(1ίΙο , Κηο-

άίί ιηα(3πιηΙ ρβηΙίδρεΓ εοηβίΐίηηι , ίη1ε11ί§εη(ε8 , ηοη ρεβδίπη

1η βίβΐυ «88ε Γ68 ΡβΓδβί. 8ιΐδρί6Λΐ)3ηΙυΓ εηίιη, ηοη βϋδςαο

ρυΜίεο εοηδίΐίο ίΐίικί ηιβηάβίαπι βί1)ί άεάίδβε ΜβΓείαηι. δβ(1

Μβ εΐ ηοο ίρβυω , εΐ ηιιι1(& »1ία , ριίτβίο εοηβίΐίο ρπ>ρΙβΓ

ί(5η3τίβιυ ΓβεβΓβΙ. Κΐιοάϋ ίςίΐατ, ηΐΐιίΐο Ι3ηιεη δβείϋδ, 1ε^3-

Ιοβ Κοπιαω ιηίδεπιηΐ, εΐ ΓϋΓδίΐδ βΐίοδ βά Μβτείυηι.

XVI. ΕχΰίτρΙητη Ρηη$άαηιηη.

ΟεηΙηίιΐδ, ρ3Γ(ίβ Ι11)τίοΓυηι τεχ ΜΜβαοηΙοαβ βηϋΐηαβθ,

ροβίςυβηι βοείβίβίβιη ευπι ΡβΓββο ΐΓβοεηΙοΓαπι {βίεηίοτυηι

πΐ6Γ0β(1ε ρβρίβίδδβΐ, ε]ιΐ8(|υβ ρβεαηίχ εχί^ηβαι ρβΓίοπι 3ε-

εβρίδδεί ρΓ%δεη(εηι , ηιοχ ίη 63ηι Γφοηεηη ΙΗ^πεί, ηαχ ρο·

ρηΐο Κοιηαηο ρβηΐΜ(, εησι βχβτείΐα (ιταρίΐ ; ε( Ιε^βΙοδ,

ςαί άε 63 τε ςυεδίηοι βά ίρδίιπι ηιίδβί εΓβηΙ , ΡβΓρεηηβηι εΐ

ΡεΙίΗυπΊ, ίη νίηειιΐ3 εοη]εείι. Οπο 3ΐκ1ίΙο, ΡεΓβεαδ τείί-

(]υ3πι 8ηπιηΐ3Π) 3^ βεηΙΙιίυηι πιί((£Γε βυρβΓβεόίΙ , εοη(Γ3χίδ86

{•η βυηι ηΐαβ ρτορΗλοα οεΐΐί εαπι Βοηιβηίδ β6Γβηάί ηεεεβ-

βί(3(βηι. ΟίεΙεΓυπι αά ΟεΙβδ, ςιιί (ηηι ΙδΙτυιτι ίηεοΐυηΐ,

ηαίβίΐ 1ε@3(οδ : 3ΐςυβ Ευηιβηβιτι οΜάΙά ρβεηηίβ 8θ1Ιίείΐ3τί(,

ιι I ·α( 3(1 8υ38 ΙηηβίτβΙ ρ&Γίεβ, 3υΙ ρ3εβπι δίοί εοηείΐίβτεί

ευπι Κοηιβηίβ, αιιΐ εβτΐε ηευίτί ρβΓίί δεβε 3(Ι]υη@6ΓεΙ. ΕΙ

βρεΓ3ΐ)3ΐ, 3υ( Ευηιεηεπι, ςυοηίβηι οεειιΐίβε Ιεςβϋοηεδ, ςυ&3

ίηΙβΓ ίρβοδ (ηΙβΓεε<1εΐΜηί, 3(1 ηοΐίΐίαπι ΚοακηοΓΟίη εββεηι

ρειτεηΙαΓ8Β, ΓβεΙηΓυπι Βΐίηυίά εχ ηίβ; 3υ( 86 ευη ΚοπίΒηίβ

ίρδ3 ϋΊβ 8οΙ1ίεί(3Ηοηε δυδρεείυπι ΓβϋίϋΙυΓυηι. δεο" Ειιπιε-

ηεδ δοείείβίεπι ςυίο'εαι ίηίτο ευπι Ρβπβο Γεευ83ΐ)3ΐ : ρβεϊβ

νείΌ εοηείϋβηοΐοβ εβιιββ παΐΐΐβ εΐ σαίη^εηΐβ (αΐβαΐα ; υ! νοΓο

ηβυΐπ 8(1ε88ε(, ιηίΙΙε ροδεεο3(. ΙηΙεππι Ρεκεαβ , υ1)ί ίη-

ΙεΙΙεχίΙ, 0ε(8ηιπι 8υχί1ί3 βίϋί 8άτεη(3Γ6, (ίβοβσι ηιίΙΙίβ ρβ-

(ΙίΙυοι , εηυίΐυηι ρβτεηι ηιιπιρπιηι , δρεπιεΓε ρΐΌΐίηυδ Ευιηβ-

ηεπι εοερίΐ : βίαυε ργο εο, υ( ηεηΐίοδ ίυνβΓβΙ Ευηιεηεδ,

ηίήίΐ 80 άβΐυτιιπι , βίΙ ; ίά εηίιη βηιΐκιοαβ ραηΐβτ ηιηρβ ίοιβ.

Ρβοίδ Τ8Γ0 οοηοίΐίαικί,χ εβυββ άβΙαπιαι ςυίάεπι ρβείβοι ρε-

ευηίβηι ; ββά ηοη βηΐε Ιεηιρυβ : βίςυβ ίηΙβΓίηι δβηιοΙΙΐΓβεαϊ

(ΙεροδίΙηΓυηΊ , άοηεο ρβχ ρεΓίεεΙβ 688ε(. Τ3ΐιΐ8 ίη οιηηίοιιβ

Γεέϋβ βΐ ΙενΜβΙβ εΐ βτβτίΐίβ ΡεΓβευβ , Ιχτο ρεΓείΙυβ ηυΐηίαε ,

3{;οΙ>3ΐ. ΕΙ Ιβηιεη εοπιπι , ςυβε βρβΓβνεΓβΙ , βΚεΓυπι 83ΐ(επι

681 οοηβεευΐοβ, ηΐ Ειιπιεηε» Κοπΐ3ηί3 δυδρεοΐυδ ΓιεΓεΙ.

1. ΟβΛεταια εχ ηιιο ΟεΙχ ΙδίΓυιη ΐΓϊηί^τβδβί εΓβηΐ, όν
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λίω μέν τώ ήγεμονι δοθηναι χιλίους χρυσούς στατηρας, '

ίππεΐ δ' έκάστιο δέκα , καί τα ήμίσεα πεζώ. ΚαΙ τοϋτο

σύμπαν ην δλίγω πλέον πεντεκαίδεκα μυριάδων χρυσίου.

Ό δέ χλαμύδας μέν τινας έπηγετο χαΐ ψέλια χρυσά

καΐ ίππους, ές δωρεάν τοις ήγουμένοις, και στατηρας

φερομένους μυρι'οις. ΚαΙ πλησιάσας μετεπέμπετο

Κλοίλιον. Ό δέ τους έλΟο'ντας, εί φέρουσι το χρυσίον,

ί(ρετο· κα\ μαθών ουκ έχοντας, άναστρέφειν έπ' αϋτον

έκέλευσεν. ΤΩν δ Περσεύς πυθόμενος, πάλιν αύτδν

έλαύνοντος θεοϋ, κατηγορεί των Γετών έν τοις φίλοις,

έκ μεταβολής, ως φύσεως απίστου. ΚαΙ υπεκρίνετο,·

μή θαρ^εΤν δισμυρίους αύτών ές το στρατόπεδον υποδέ-

ξασΟαι. Μο'λις δ', ?φη, μυρίους· ων καί νεωτεριζο'ν-

των κρατησαι δύνασθαι. Ταΰτα δέ τοΤς φίλοις ειπών,

έτερα τοΤς Γέταις έπλάττετο, κα\ τδ ήμισυ της στρατιάς

ητχι, τδ χρυσίον τδ γιγνόμενον υπισχνούμενος διόσειν.

Τοσαύτης ανωμαλίας έγεμε , φροντίζων χρημάτων των

προ βραχέος ές θάλασσαν μεΟειμένων. Ό δέ Κλοίλιος

τούς άφικομένους ιδών, ήρετο μετα βοής· ει τδ χρυσίον

«κομίκασι ; Και βουλομένους τι λέγειν, έκέλευσε πρώ

τον είπεϊν περί τοϋ χρυσίου. Ώς δ' εμαθεν ουκ έχον

τας, ουκ άνασχόμενος αυτών ουδ' άκοϋσαι , τήν στρατιαν

άπηγεν δπίσω. ΚαΙ Περσεύς αφόρητο κα\ τησδε της

συμμαχίας , πολλής τε , καΐ κατα καιρδν έλΟούσης. Ύπδ

δ' αφροσύνης, έν Φίλα χειμάζων, καΐ στρατδν έχων

πολύν, θεσσαλίαν μέν ούκ έπέτρεχεν, ή 'Ρωμαίοις έχο-

ρή*γει τροφάς· ές δέ την Ίωνίαν έπεμπε, κωλύειν την

άγοραν την έχεϊΟεν αύτοϊς φερομένην.

XVII. Έχλογή περί άρετής χα! καχίας.

"Οτι Παύλω, έπ' ευτυχίας τοσησδε γενομένου, τδ

δαιμόνιον έφθόνησε της ευτυχίας. Καί οί τεσσάρων

παίδιυν δντιον, τούς μέν πρεσβυτέρους αυτών ές θέσιν

άλλοις έδεδωχει, Μάζιμόν τε καί Σχιπίωνα* τούς δέ

νεωτέρους άμφω, συνέβη, τδν μέν προ τριών ήμερών

του θριάμβου , τδν δέ μετα πέντε , άποΟανεϊν. Κα^

τοΰτ' ούδενδς ?[ττον δ Παύλος χατελογίσατο τώ δημω.

"ΕΟους γαρ όντος τοις στρατηγοΐς, χαταλέγειν τα πε

πραγμένα, παρελθών ές την άγοραν εΤπεν « Ές μέν

Κέρκυραν έκ Βρεντεσίου διαπλεϋσαι μιας ήμέρας· Ικ

δέ Κερκύρας πέντε μέν ές Δελφούς δδεϋσαι, και θϋσαι

τω θεώ· πέντε δέ άλλαις ές θεσσαλίαν παραγενέσθαι

και παραλαβεΐν τδν στρατόν άπδ δέ ταύτης πεντεκαί-

δεκα άλλαις έλεϊν Περσέα, και Μακεδόνας παραλαβεΐν.

Ουτω δέ δςέως απάντων έπιτυχών, δεΐσαι, μη τι τώ

στρατώ συμπέσοι, πρδς υμας έπανιο'ντι. Διασοιθέντος

δέ τοΰ στρατού, περ\ υμών έδεοοίκειν, εφη· φθονερός

γαρ δ δαίμων. Είς έμέ δέ άποσκηψαντος τοϋ κακοϋ,

καΐάθρόωςμοιτών δύο παίδων άποθανο'ντων, έπ Ιμαυτώ

μέν είμι βαρυσυμφορώτατος, έπ' δέ ΰμΐν αμέριμνος. »

Ταΰτ' ειπών, καί καταθαυμαζο'μενος έπΐ πδσιν, οίκτι-

ζόμενος δέ έπΐ τοις τέκνοις, μετ' ου πολύν χρο'νον άπέ-

θανεν.

Ι)(Ίι;ιιιΙ εχ ρ30ΐο ΟΙ.έΙΙο (ιΉ ΟΙοιχΜοο), ΛιιοΙ οοπιηι, βπι*ϊ

ηιί)1β ικιπιοιλπ, δϊηςυΐϊκ νείΌ βφΐίΐίϋυβ άβηϊ, ρεώΐϊοαβ

ςυίηί : ψκν βιιηιηι» οΠίι-ίιΊιαΙ ραιιΐο βηιρίίυβ ην ιηίΐΐίοιιβ

βιίΓΡΟΠιηι ηοιηπιιιπι. ΑΙ ΡεΓδευβ ο)ιΐ3ΐϊΐ}(1β8 ςιιΜεαι ηοη-

ηυΙΙαβ, βΐ αυΓβΟΒ Ιοπριεβ, βΐ βφΐ08, αΌη3 ρΓΪηοίρίΙ>α8 ΓβΓβ-

031, βΐ ΒϋΓβΟΓϋηι οιηηίηο ιηίΐΐίη (Ιεοεηι : ςυυηιςυε Ιιηυιΐ

[ΐπιιιιΙ 0εΐ3ηιπι οαδίιίί ,ίΙη-μΊ, Οίαίΐίηπι 3(1 8β 300Ϊνίι.

5β(1 ΗΙβ, ίηΙεπΌ8βΙ>8 ςοί &ά &ε πιϊδ&ϊ βτ&ηΐ, «οφύά ,-ηιι υ πι

βεοιιπι 3(ΙιιΙίδδβηΙ? ιιΐιί , πιϊηϊπΊβ βο$ 3ΐΙιι1ί88β, οοςηονίΐ,

&ά ΡβΓββαπι ρΓΟίίηηβ ΓβιϋΓβ ]ϋδδίΙ. <}υο οο^ιιϊΐο , ΡεΓβευβ ,

υΐ γι αϊ ίηοοηβΙαηβ , πΐΓ8ΐΐ8 ϋϋβ ίΐίαπι η<1 ρεπιίοίειη ίηιρείΐβη·

ΙίΙ)ΐΐ8 , ίη Λΐιιίΐ'οπ ι ιιι οοηοίΐίο α>ηςυβ8ΐυ8 681 άΐ ΟοΙαπιιη ρογ-

ϋ<1ο ίηροηίο. ΕΙ ρβηευΐοβυπι κίΐιϊ νίάκή βίηιυΐβνϊΐ, τί^ίοϋ

ηιίΙΙίιι 1«ι ΙιαίΌπιηι ίη ε&8ΐΓ3 3(χίρβΓβ : τϊχ ιΐιτι'ΐη ηιίΐΐία «ιΐ-

ιηίΙΙβΓΟ βε ηικίιτο : ςυοβ, 8Ϊ ββιΐίΐίοιιεπι πιοτί88εη[, εοηι-

ρβοΟβΓβ ΙιληΛ ϊάβο ΓοΓβΙ άίίΗεΊΙβ. Ηαχ φιιιηι ίηΙβΓ οηπίεοβ

<ϋχί886(, Οε(Ϊ8 αΐίβ, ηββείο <ιί;γ, εοϋΩοχίΙ, &ο <ϋπ\ίά'\Άΐη

ραΓίεπι εχβΓΰίΙυβ ρθ8(υ1»τί(; ροΙΗείίυβ, 8β βοπιπι, φίοι]

ρ3Γ3ΐαπι ηαοβΓβΙ , άαΐαηιηι. ΤαηΙβ ίηεοηβΐ&ηΐϊ» ΙοοογαΪ»! ;

βοΙΙίείΙυβιΙβ ρβειιηϊβ, ιιιι.ιιη ρ&υΐο αηΐε ίη ηιηι ο ρΓ0]ίεί ϊι»^*-οι .ιΐ .

8ε4 (Ίι ιΊί π* 3<1νβηίεη1ε8 τίιίεηβ Ιιοβ , ηυϊ άεηιιο 3 τεςε αι I

ίρ8υηι πιΐββί εηιηΐ, εΐ3ηΐ3η$ εΪ8 οΜ κιηι , ίηΙεπΌ^ΐτίΙ ρβευ-

ηί3ηιηε 3ΓΓεΓΓεη(? Οηί ({υιιηι πιπΙκί^ρ* ηιίβεεΓεηΙ, ριϊ-

ιηιιηι άβ αιιιο ΓεβροηιΙεΓβ ί«88ίΙ. ΟιιοιΙ υοί εο$ ηοη βΠειτβ

ίη(ε11εχί( , ηε νιτίιιιιη αυίιίεηι ηΐΐι,ι 31) εί» .-ιικίίιν βυβϋηβηβ ,

εχβΓεϋαηι τεΙίΌ ίη ρ3ΐη3ΐη 3ΐκ1αχί(. 1(3 ΡεΓ8ευ8 Ιιίβ ςυοςαβ

βηχίΐϋβ, ίη^εηΐίηηβ 83ηε, εί ροΓηπΒηι ορροΓίιιηε εί αϋτε-

ιι κίι ι ί 1)1 1 ί , 8εηιε( ίρβε ρπνΐνίΐ. ΕΙ ςοαιη ΡΙιίΙββ ΗίοετηβτεΙ ,

ηκικοιπικριε εχεΓοΙηπι ηΙεινΙ , ίΐ3 ίηιρπκίειι* Γυί(, ιιΐ ίη

ΤΙιεβββΙίαηι ηαίάεηι, φίοι 3ΐίηιεηΐ3 Κοηΐ3ηί8 8υρρεάίΐ303(,

ηυΐΐίβ ίηειΐΓ8ίοηίϋα8 ίπιιιιιμιτΗ ; ίη Ιοηίβηι Ιαιιΐιιιη ρΐιΐβ

εορίβιυηι ηιί883, ηυο 3ηηοηΐηι, ψι,ν ίηάβ 8υΙ»εΙιε1α(υΓ

Βοαΐ3ΐιί3 , ίηΙεΓεΙυάεΓεΙ.

XVII. ΕχοιτρΙντη Ράταήαηνηι.

ΡβυΙο .ΈιιιΠίο , 3(1 ΙαηΙιιηι Γβ1ίεί(3(Ϊ8 ΓαδΙί^ίυπι ετβϋΐο , ίη·

νί(1» ηυιεο'βηι ηυηιίηίβ τΪ8 ίηευΙ>υί(. Ν3ηι εχ ςυβΙηοΓ, ςυοβ

1ΐ3ΐ)υβΓ3( , Γιΐίίβ , ςηιιιη άιιοβ,ίη βιίορίίοηεηι (Ιείΐίββεΐ, Μιχϊ-

ηιιπη 30 δείρίοηεηι ; τείίςυοβ άυοβ, πιίηοΓεβ η3ΐα, βεείάίΙ,

υΐ βοάεηι Γεηί (εηιροΓβ βπιίβει-ίΐ, ,ίΙ Ιεπιηι ι πιΐυο 3η(β Ιηυιη·

ρΐιυπι, 3Κεηιπι ςυίηςυβ ρο8( (πυηιρίιυηι (Ιίεουβ. Ιάφιβ

Ρ3υΙα8 ίηΙεΓ 033ΐεΓ38Γ88 8ϋ38 ρΓΟ εοηοίοηε εοηιηιειηοΓβτίΙ.

Νβπι ςαυηι ιηοπβ βδδβΐ , υΐ ά« τεβαβ β 86 βεβίίβ ίηιρεΓβΙΟΓει

άΊδ8ει·8ΓεηΙ &ά ρορηίαπ , Ρ3ϋ1ϋ8 , ϊη οοηοίοηεηι ρΓοάϊεηβ ,

Ιιχε Γι'ΐ-ο ιΐίχίΐ : « Βηιηάηδίο ςιιηηι βοίτίδβειη , εοάειιι άϊο

ΟοΓονι-βηι Ιεηιιί. Ιηάε ςηίηΐο ιΐίε ΟεΙρΙιοβ νεηί, 3(ςαβ Αρ-

ροΐΐίηί 83εΓίϋε3νί. ΑΙίίβ ςηίηςιιβ <1ίβ1>αβ ΟεΙρΙιίδ ίη ΤΗεββα-

Ιί.ιηι ρεΓνεηί , εί βεεερί βχεΓείΙαηι. Αΐ)ηίηε , ϊηΐΓβ ςηίηΐηιιι

(]ι>( ίιιιπηι (Ιίεηι, ΡεΓβεηηιοερί, βεΜΒεεΑοηίβπι βυοε^ί. ()α&

ςυηηι ηιίΐιί βιίβο ρΓοεείρίΙϊ τεπιπι βεοαηιΙβΓυπι ευπηι εοηϋ-

βίδδεηΐ, νβΓβι·ί ηε ςιΐ3 <-;ιΙ;ιηιίΐη8 εχεΓοίΙυί ίη ιπΊμίιι

ιενεΓίεηΙί ίηδπιεΓβΙ. ΡοδΙςηβηι εχβΓΟΪΙυβ ίηοοίιιηιίβ 3<Ι

νοδ ρεΓνεηίΙ, νοϋίδ, ΟυίηΙεδ, ΙίπιεΓε βη ίηνίάί ηηηιίηίβ

νί ίηδίίϋ. ^3η1 τβΓΟ φΐαηι ηιοηηι ίη 03ρηΙ ε3ΐ3Πΐί[38 ίηεη-

1>αβιϊ1 , 3ο (Ιιιο ιμϊΙιϊ ΙΊΙϋ κίιηυΐ «ίηΐ ΓβΙο ΓβρΙί , βςηίιίειη ,

(]ΐιο(Ι 3(1 πιο βΐΐίηεΐ , οβίβηιίίοδίδβίηιυδ ηοηιίηυηι οηιηϊαηι ;

έΐβ το1)ίδ 3ΐι(επι , (}υίπΐ88 , ]3ηι δηπι βεουπιβ. » Ηίδ (ΙίοΙί* ,

Ρβιιΐυδ, οηιηίϋπι βιΙπιίΓβΙίοηε ο6 οεβΙεΓβ οεΙεϋΓβΙυβ, ογ(>ϊ(3(ϊ3

βυίβηι 03υ&3 οπιπίοηβ νίοεηι εϊαβ άοΐεηΐίοιιβ , Ιιαυα ιιιαΙΙ.»

ρο$1 (Ί ίρββ νί(3 6X063811.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ

ΡΩΜΑΪΚΩΝ

ΣΥΡΙΑΚΗ.

Αντίοχος, δ Σελεύκου τοϋ Αντιόχου, Σύρων χαί

Βαβυλωνίων χαΐ έτερων έθνων βασιλεύς, έκτος δε άπί)

Σέλευκου τοϋ μετα Αλέξανδρον Ασίας της περί Εύφρα-

την βεβασιλευχότος· Ισβαλών Ις Μηδίαν τε και Παρ-

θυήνην, κα\ έτερα έθνη, άφεστηκότα έτι προ αύτοϋ,καΐ

πολλά και μεγάλα δράσας, καΐ Με'γας 'Λντίοχος άπο

τοϋδε κληθείς· έπαιρόμενος τοις γεγονόσι, καΐ τη δι'

αύτα προσωνυμία, Συρίαν τε την Κοΐλην, κα\ Κιλικίας

έστιν & , Πτολεμαίου τοϋ Φιλοπάτορος, Αιγύπτου βασι

λέως, έτι παιδος δντος, Ιπιδραμών περιέσπασε. ΚαΙ

μικρόν ούοέν ένθυμούμενος, Έλλησποντίους έπη'εΐ, καΐ

Αΐολέας καΙΊωνας, ως οί προσήκοντας , άρχοντι της

Ασίας , ότι και πάλαι των της Ασίας βασιλέων ΰπηχουον.

"Ες τε την Εύρωπην διαπλεύσας, θράκην υπηγετο, καΐ

τλ άπειθοϋντα Ιβιάζετο, Χερ^όνησόν τε ώχύρου, καΐ

Αυσιμάχειαν φκιζεν ήν Λυσίμαχος μέν, δ Θράκης επί

Αλεξάνδρω βασιλεύσας, έκτισεν έπιτείχισμα τοις θρα-

ξιν είναι, οί Θράκες δ' αποθανόντος τοϋ Αυσιμάχου

καθηρήκεσαν. Κα\ δ Αντίοχος συνιίίκιζε , τούς τε φεύ

γοντας τίον Λυσιμαχέων κατακαλων, κα\ , εί τίνες αυ

τών αίχμάλιοτοι γεγονότες εδούλευον, ώνούμενος, καΐ

έτερους προσκαταλέγων, κα\ βοϋς κα\ πρόβατα κα\

σίδηρον ές γεωργίαν Ιπιδιδους, και ούδέν έλλέίπων ές

τα/εΐαν έπιτειχίσματος δρμήν. Πάνυ γαρ αυτφ τό

χωρίον Ιφαίνετο λαμπρώς έχειν επί 5λη Θράκη, και

ταμιεΐον ευκαιρον Ις τα λοιπά, ων έπενόει πάντων, εσε-

σθαι.

II. Ταϋτα δ' αυτω διαφοράς φανερας κα\ πρός 'Ρω-

μαίους η'ρξεν. "Ώς γαρ δή μετηει τας τηδε Ελληνίδας

•πόλεις· οί μέν πλεονες αυτί) προσετίθεντο, και φρουράς

έσεδέχοντο, δέει τίο της άλώσεο)ς. Σμυρναίοι δέ, καΐ

Ααμψακηνο\, καΐ έτεροι, έτι αντέχοντες, έπρεσβεύοντο

έ"ς Φλαμίνιον τον 'Ρωμαίων στρατηγον, άρτι Φιλίππου

τοϋ Μακεδόνος μεγάλη μάχη περ\ θετταλίαν κεκρα-

τηκότα. Έγίγνετο γαρ δή κα\ τα Μακεδόνων καΐ τα

Έλλήνο)ν έπίμικτα άλληλοις άνα μέρη κα\ χρόνους,

ως μοι Ιν τη "Ελληνική γραφή δεδήλωται. ΚαΙ γί-

γνονταί τίνες Αντιόχω καΐ Φλαμινίω διαπρεσβεύσεις Ις

αλλήλους, κα\ άπόπειραι ατελείς. Έκ πολλοΰ δέ οί

'Ρωμαϊοι κα\ δ Άντίοχος ίιπόπτως εΤχον άλλήλοις· οί

μέν ουκ άτρεμήσειν υπολαμβάνοντες Αντίοχον, έπαι-

ρόμϊνον άρχης τε μεγέθει , καΐ εύπραξίας άκμη· δ δέ ,

'Ρωμαίους οί μόνους αύξομένω μάλιστα έμπεδών έσε-

σθαι( κα\ κωλύσειν ές την Εύρωπην περαιούμενον.

ΑΙ,ΕΧΑΝΟΚυα

ΚΟΜΑΝΑΚυΜ ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ

υΒΕΚ

ΌΕ ΚΕΒΙΙ8 δΥΒΙΑΟΙδ.

Αηΐίοείιυβ δείειιεί βΐίαβ, ΑηΙίοεΙιί ηεροδ, δνΐΌπιιη εί

Ββονίοηίοηιπι βΐίβι-υπιφιεςεηΐηιιη Γεχ, βεχίιΐδ 3ϋ εο δε1βυεο8

ηιιί ροβΐ Λίοχαικίπιπι ίη Αδί3 οιγολ Ειιρηι·3ΐεηι ΓεβηβνβΓϊΙ :

Μεϋίαπι ρπηιιιπι ΒββΓεδβυδ εί ['αΗΙιώηι, βΐίβ&ςιιε ρι-ονίηείββ,

φιχ ά ρΓθ8οοίΙθΓΪ1)ΐΐ8 β]ϋ9 ιΙβΓβεβΓβηΙ, βΐ εχ ηιαίΐίδ Γ8ϋϋ3

ρηβεΙ&Γβ §εδΙίδ , Μΐ&ηυβ εο§ηοιηίΐ)3ΐιΐδ : εΐαΐαβ 'μνα ειιηι

δυεεεδδίηυδ , Ια™ εοςηοιηίηε , Οοείεδν™™ φΐοψιε εί ραΓίεηι

Οίείΐίχ ίην38Ϊ(; ΡΙοΙειακοςαβ ΡΙιϋορβΙοπ, Λ^χρΙί τ(%\,

εΐίαιη (ιιιη ρυεΓο, ρΓονϊηεκιβ ΠΙαδ ηΙκΙιιΜΙ. Μοχςαβ, ηίΐιίΐ

■ηβύΐοετβ οο£ΪΙ&ηβ, βΙ ΗβϋββροαΙϊοβ ΙκΊΙο ρείϋΐ, ε( ΜοΙβ»,

Ιοιηβφΐβ, ςρα&βΐ &ά βηβιη (Ιε^ίΙίοηεηα, αϊ τε^ίδ Αίί.τ, ρβτ-

ΙίηεηΙβδ ; ςιΐΐη(1ο(]αί(1επι βΐϊαηι Ηοηιηι ιηα]οΓεδ Γεςίουβ Α8Ϊ3Β

δϋΐχϋΐί ΓηίδδεηΙ. ϋείικίε ίη ΕυΓοραιη ΐΓ&]ίείεηδ , ΤΙΐΓ&εϊαιη

δΐιΙ)ίίξβ1ωΙ, νί 3(1 ο1)δβςυίϋΠΐ εοαείίδ, ηιιί ρβΓεΓε ηοΐίειιΐ;

ϋηβΓδοηβδϋηιςιιε ηαιιηϋΐ, ε( Ιι^δίπιαεηίαιηίηδΙαυΓανίΙ, ηιιιιιι

οΐίηι I,) δίιη&οΐιυδ, τεχ ροβΐ ΑΙεχαικίΓυπι ΤΙίΓαοκε, εευ ατεεπι

εοηΐΓϊ ϊρδοδ ΤηΓβεββ εοη<]ΜεΓ&1, ΤΙΐΓβεεβ τεΓΟ ροδί ε]ιΐ9

ιηοΓίεηι ύβΙβνβΓ&ηΙ. Ηαηε Ιυηε ΑηΙίοεηιιβ ΐϋΓδωη ίηεοΐί

, τενοεβίίδ είτΐοαβ ρΓοίυςίδ, εί ΓεάεηιΙίδ δί ςιιϊ εοΓυπι

ϊη εβρΙϊνίΐΒίε 8εΓτίεοαη(, αΐϋδςυε αιΐάίΐίδ εοΐοηϊδ; οΙΙγο <1ο-

η&η3 εϊβ 1»νε8 ονεδίΐιιε , εί ΓβπΊΐιη 3(1 α§ΓίευΚυΓ3ΐη : οπιηί-

φΐβ δίαάίο ϊ(1 3§βηδ, υΐ υΛδ, (]υα! 3ΐχ Ιιείΐί ε$δε( ΓυΙυΓ»,

ηυβπι εείειτίιηε εί ΓΓεςαεηΐΛΓεΙιΐΓ εί Ιιβηε ηιυηίΓεΙϋΓ. νί-

(1ε1)3ΐιΐΓ εηϊπ) εί Ιοευδ οίε ορροιΊιιηίδδίαιυδ βάτβτβαβ αηϊ-

τεΓδ3ηι Τ1ΐΓ3εί3πι, δίηιιιίςυε ηοπευπι εοιηηιοιΙίδβϊηΊυιη 3ρ·

ρ3Γ3ΐϊοιΐδ Γε1ί(]υ3Γυηι Γβηιηι , (]ΐΐ3δ αιιίηιο ηιε(1ίΐ303ΐυΓ.

Π. ΕΙ ηίηε ρΗηιυηι ίηίϋυηι εερεπίηΐ (ΙίδδίΟίβ , ψϋβ ραιιΐο

ροδί ϊηΙεΓ ΑηΙίοεηυπι Κοηιβηοδψιε εΓυρεηιηΙ. υΐ εηϊηι

ΟΓαχβδ οίνίΐαΐβδ, ςιιχ ίη ίΐΐίδ βαηί Γεςίοηίουδ , ίητ38ΪΙ τεχ ,

ρ1εΓ<εςϋε ηυίάεηι 88 εί 3ά]υηχεΓε, ρπεδίιΐίϊςϋε ε]υδ τεεβρεΓε,

τβπΐί ηβ νί εχρυ^ηβτεηΙϋΓ : δεά δη)>τη8βί εί 1.3πιρ53εεηί 3ΐϋ-

ηυε , ΓβδίδΙεηΙεβ βάηηε, 1β§3ΐθδ ιηίδεηιηΐ λΛ ΡΙβπιίηΙαη) ϊητ>-

ρεΓ3ΐθΓεηι Κοηιβηοπίίη, ςυί ρβυΐο βηΐε ηιββηο ρΓβεΙίο Ρηϊίίρ-

ραπι Μβεεάοηεηι νίε«Γ3ΐ ίη Τηεδδ3ϋ°3. Ρυί( εηίηι Ιεηιρυδ,

(]ΐιαικ1ο Γεδ Μ3οε(1οηυηι εί ΟΓββεοπιηι πιββηβ εχ ρβΓίε εΓβηΙ

ρβπηίχΙα; , ςυεηιβάηΜκΙοηι ίη ίί1)Γ0 άβ τεουβ Οιχοίχ 3 ηοοίδ

εχρο3ί(ηοι εβ(. Ηίηε ίηΙεΓ Αηΐίοείιυηι φΐοηιιβ ε( ΡΙβπιίηίυαι

ίηΙεΓεβδδβΓβ Ιε^βίίοηεδ ηοηηυΐΐ» , ςιιίηυδ ηίΐ α1ία«1 ϊεΐυηι ββΐ,

ηίβί ςυοά νοίαηΐιΐβιη βΙΙεΓ 3ΐΙεΗυ8 βχρΙοΓβνβπΙ. ^3η1(1υ-

οΌπι εηίηι ίηΙβΓ ΑηΙίοεηηηι β( Κοηιβηοβ ηιυΐυχ βαβρίείοηββ

ΓιΐΰΓαηΙ : ηυο(1 ηί ηοη (]αίε(υΓυηι Γ8§εη1 ρυΐ3Γεη(, βίαΐυηι

ηρα ηιαςηίίικίίηε , ε( Βοη ΓείίείΐΑΐίδ; τεχ Ύβη βοΐοβ Κοιη3-

' ηο8 ίηεΓβηΐ8η(3 8ϋ3 ρΓοηίΙ)ί(υΓ09εχί$Ιίιη3τε(, ηβηυβ ΙαΙατοβ



176 ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΛΒΕΚ

Ούδενδς δέ πω φανερού γεγονότος αύτοΐς είς έχθραν ,

ίφίχοντο πρέσβεις ες 'Ρώμην πάρα Πτολεμαίου τοϋ

Φιλοπάτορος, αίτιοιμένου, Συρίαν τε καΐ Κιλικίαν

Άντίοχον αυτόν άφελέσθαι. ΚαΙ οί 'Ρωμαΐοι της

άφορμής έπέβαινον άσμενοι, χατα καιρόν σφίσι γενο

μένης· καΐ πρέσβεις ες τον Άντίοχον έστελλον, οί λόγω

μεν έμελλον συναλλάξειν Πτολεμαϊον Άντιόχω, έ'ργω δέ

κατασκέψεσθαι την δρμήν Άντιόχου κα\ χωλυσειν δσα

δυναιντο.

III. Τούτων δή των πρέσβεων Γναϊος ηγούμενος

ήξίου τδν Άντίοχον, Πτολεμαίο) μέν, δντι 'Ρωμαίων

φίλο>', συγχωρεΐν άρχειν Οσων δ πατήρ αύτω κατέλιπε·

τας δ' έν Ασία πόλεις, ων Φίλιππος δ Μακεδών ηρχεν,

αύτονόμους Ιαν. Οϋ γαρ είναι δίκαιον, Άντίοχον

χρατεϊν ων Φίλιππον άφείλοντο 'Ρωμαΐοι. "Ολως δ'

άπορεϊν, έΊρη, τί τοσούτον στόλον δ Άντίοχος καΐ το-

σαύτην στρατιαν άγων άνοιθεν, έκ Μήδων Ιλθοι της

Ασίας επί θάλασσαν, ες τε την Εύρο'πτην έσβάλοι, και

πόλεις εν αύτη χατασχευαζοιτο, και θράκην έπάγοιτο-

ε! μή ταύτα έστιν ετέρου πολέμου θεμέλια. Ό δ'

άπεκρίνατο, θράκην μέν, των προγόνων αύτοΐί γενο-

μένην τε , και δι' ασχολίας έκπεσοΰσαν , αύτδς επί σχο

λής ών άναλαμβάνειν καΐ Αυσιμάχειαν έγείρειν, οϊχη-

τήριον Σελεύκω το) παιδί είναι. Τας δ' έν Ασία

πόλεις αυτόνομους έάσειν, εϊ χάριν ού 'Ρο>μα£οις άλλ'

έαυτφ μέλλοιεν Ιξειν. Πτολεμαίο) δ', έ<ρη , και συγ

γενής είμι, καϊ ίσον οΰπω καΐ κηδεστής εσομαι· και

χάριν υμΐν αύτδν δμολογεϊν παρασκευάσω. Απορώ

δέ κάγώ, τίνι 'Ρωμαΐοι δικαίω τήν Άσίαν πολυπρα-

γμονοϋσιν, εμού τήν Ίταλίαν ού πολυπραγμονοϋντος.

Οδτω μέν άπ' άλλήλων άπρακτοι διεκρι'Οησαν, άπο|5-

ρηγνύντες ήδη τας άπειλας ές τδ <ρανερο>τερον.

IV. Αόγου δέ καΐ δόξης έμπεσούσης, δτι Πτολε

μαίος δ Φιλοπάτωρ άποθάνοι , κατά σπουδήν δ Αντίο/ος

άπήει, ώς Αίγυπτον έρημο» άρχοντος άρπασόμενος.

ΚαΙ αυτοί κατα "Εφεσον Αννίβας δ Καρχηδόνιος

συμβάλλει, φεύγων τήν πατρίδα, δι' εχθρών διαβο-

λας, οΐ 'Ρωμαίοις αύτδν έφασκον είναι δύσερίν τε και

φιλοπόλεμον, κα\ ουποτε ειρηνευειν δυνάμενον. Τότε δ'

ην, δτε Καρχηδόνιοι 'Ρο>μαίοις υπήκουον ενσπονδοι.

Άννίβαν μέν δή , δώνυμον έπι στρατηγίαις όντα , δ

Άντίοχος υπεδέχετο λαμπρώς , καΐ εΤχεν άμφ' αύτόν.

Περί δέ τήν Αυκίαν Πτολεμαϊον περιεϊναι μαθών,

Αιγύπτου μέν άπέγνω, Κύπρον δ' έλπίσας αίρήσειν

άντ\ Αιγύπτου, διέπλ,ει κατά τάχος έπ' αύτη'ν. Χει-

μωνι δ' άμφΐ τον Σάρον ποταμδν συμπεσών , και πολ-

λάς των νεών άποβαλών, ένίας δ' αύταϊς άνδράσι κα\

φίλοις, £ς Σελεύκειαν της Συρίας κατέπλευσε , και τον

στόλον κατεσκεύαζε πεπονημένον. Γάμους τε των

παίδοιν έΌυεν, Άντιόχου και Ααοδίκης, άλλήλοις συν-

αρμόζων.

V. "Ηδη δέ τον προς 'Ρωμαίους πόλεμον έγνοικώς

άποκαλύπτειν, Ιπιγαμίαις τους έγγΰς βασιλέας προ-

κατελάμβανε. ΚαΙ Πτολεμαίω μέν ες Αίγυπτον ίστελ-

Ιρδΐϋδ 1η ΕαΓοραπι ΐΓοηβΙΙατη. Νοηάυπ) Ιαπιεη ιιΙΙηπι βί-

Πΐυ1ΐ3ΐί8 ρηοΐϊεαηι 3Γ£υπΊεηΙυπι εχδΙίΙει-31, φιυπι 1ι·βα<ί

Κοηιαηι νεηεηιηΐ & ΡΙοΙεηυεο ΡΙηΊοραΙοΓε , ψιπνπίρ άε λ η-

Ιίοεηο , ςυοα 8>π£ΐηι δίοί ΟΜίααηΐφίο αΙκίΓαλϊκ&εΙ. Εαιη

οεεβδΐοηεηι, ιιΐ 8ί6ί ορροιίιιηαηι , ΙίϋεηΙβΓ βπϊρηεηιηΐ Κο-

ιηηηί : ιηονμιε 1ε§3ΐοδ ίά ΛηΙίοεΙιυιη ππδεηιηΐ, ρΓχΙεχΙα

ΓΟΟοηο,Πίβηηί ι-εμεί, κ τεΓ3 υΐ εχρ1θΓ3ΓβηΙ εοηαΐυβ ΛηΙίο-

οΐιϊ , εϊ εοΙιίΙ)εΓ6η( ρι-ο τΪΓίΙ>α3.

III. Ε|υ8 1ε§ίΐϋοηϊ8 ρήηεερβ, Οηχιιβ [ροΐίια, ί. Οογ·

ηεΙίυβ ], ροβίυΐβτϊΐ 3 τε@ε , υΐ « ΡΙοΙεηιβευιη , ροριιϋ Κοηιαιά

βπιΐεαπι , 8ίαεΓεΙ ροΐίτί ραΐεπιο τεςηο ίηΐεςτο : εϊ Λ μ.τ εΐ-

νίΐβίεβ, ςα»8 Ρ1\ϋΐρριΐ8 Μ3εε<1ο (εηυΪ83β(, ΗΙ)εΓ38 Γείϊοςυε-

γοΙ ; ίηίςϋβ εηίιη αβΟΓραή 31) ΑηΙΐοεΙιο, ςιιχ Κοιηαηϊ αιΐβ-

ηιβΓίηΙ ΡΙιίϋρρο. Οοαηίποφίβ ηιι'πιιη ε886, αϊ I , ηιηά 8Ϊ(,

()ΐιο(Ι τεχ ('ΐιιιι Ι3ηΐ3 εΐ388ε (3η(ο<]υε εχειχίΐα ε Μεάί3 τβ-

ηεήΐ ίη Λ^ί.ιιη ηΐΛΐίΙίηΐΗΐιι , ];ιπκ|ΐιο ίηίεβίεΐ ΕιίΓορβηι , ε(

ιιγΙκ'5 ίη εα ΒεάϊΓιεεΙ, ΤΙίΓαοκιηκριβ βα!)ί§3ΐ : ηϊβί 1>αηε 3<1

αΐίαύ ΙηΊΙιιιιι @τ8άυιη ΓβείβΙ. » Κεβροηιΐίΐ ΑηΙίοεΙιιιβ :

« ΤΙ ι ΐ'ίΐιΪΗΐιι , ρθ88ε883ηι ι| ιιοικΙλιιι 3 81118 ιιι3]ογϊΙ)08 , (Ιείοάβ

1ιΪ8 αϊ ϋιί οεευραΙίβ 3ΐ>8ΐΓ3εΐ3ηι, βε ηαοε τεευρεΓ3Γε ρεΓ οΐίιιιη :

εϊ ϋιί Ι^8ίηΐ3ε1)Ϊ3πι εοηάεΓε, δβίευεο ίϊΐΐο βεϋειη τεςηί Γα-

Ιιιιαιη. ΟχΙεί'υπι Αβίβε είνίΐ3ΐε8 1ί1ιεΐ'38 βε Γείίεΐυηιπι, 8Ϊ

ςΐ'3ΐΪ3ΐη ΙΐΓΐιιΊκϋ 8Ϊ1>ί , ηοη ρορυΐο Κοπιβοο , εββεηί Ιΐ3ΐ>ί-

ΐιιι.τ. Ρίοίειηχί νεπ) εο^ιιβίυβ βυπι, ϊηςιιϋ, ηιοχ 8οε«Γ

ςαο(|ΐιε ΓιιΙιιΐ'ΐιβ; εϊ ευΓ3ΐχ>, υΙ νο1>ί8 Ηΐε ρΓΟ Ιιοε οΠϊείο 1ΐ3·

6ε»1 βη(Ιΐ>. Μϊγογ βιιίειη εϊ ε§ο, ςαο )υτβ ρορυΐιιβ Κοηΐ3·

ηυ8 (1ε Α8ί3 καΙημη! , φιηιη εςο ΓεΙ>υ8 1(3)ίεί8 πιε ηοη ίηςε-

Γ3πι. » 113 τε ίηΓεεΐ3 (]Ϊ8εε88ΐιιη εί(, αΐηβηυε ]3ΐη ίο &ρειϋθΓβ9

ιηίη38 ρΐΌπιιηρεηΙίΙιυί.

IV. Οηηπιψιρ πιιιιοι ίΠηί (ρπιογο π·ρ(1ί(1ίί^ί| ΛηΙίοι Ιιυί .

ηιοιίυιιπι βδδε ΡΙιϊΙορβΙοΓβηι, ρι-ορεΓβνίΙ ίη .ί.μ>ρΙαηι , υι

οεειιρ3Γ8( ογο3[3πί ρηηείρε. Ιη ςαο ϊΙιπβΓβ Ριεηιιβ εΐ Αη-

ηίΙ>3ΐ οεειιηίΐ ι·ίι (·η ΕρΙιεβιιηι, ρΓοΓαςυβ ε ρβΐπβ ρπ>ρ(εΓ ίηί-

ηιίεοΓυηι Γ,'ΐΙιιηιιιία*, ηιιϊ, ηηο ΙεπιροΓε ββτΙΙιαςίηίεηβεβ

Κοηιαηοηιηι 3ΐηίείΙί»ηΊ εχ ΓιεάεΓε εο1εΙ>3η(( ΑηηίΙ>3ΐεηι βειη-

ρεΓ ΚοπΊβηίβ ίηίπιίευη) εββε, (1ίεΙίΐ3τεΓ3ηΙ , ε( 5ε11ϊ εηρί-

(Ιιιηι , ηεςυε υηςυβηι ραεεηι εχ 3ηίηιο μίλ ,ιίππιιη. Ευηι

ίχϋιΐΓ ΑηΙϊοεΙιυβ, ρΐΌρΙεΓ ηοηεη 3ΓΐίΙ>υ8 ίηιρεΓ3(οηί8 < <■!· -

Ι)γο, βχεερϊΐ ηιαςηίΓιεβ, ε(εΪΓ03 8ε 1ΐ3οηίΙ. Ιη Ι.>(ϊ;ι τεΓα

εαοείι» ΡΙοΙεηιαΊΐηι τίτβΓβ, εο^ίΙβΓε άβ Μ%γρΙο αεβϋΐ;

Ονριυω (αηιεη (εΐεηαίΐ, 8ρει-3ΐΐ8, 86 εα ϊηβυΐβ «3ΐ(εηι,

ςιιιιηι ΛΙ^ρΙο ηοη ροδδεί , ροΐίΐυτυηι. 8εα ίη βο ΐΓ3]βεΙπ ,

ΙεηιρεδΙαΙε άερΓεΙιεηδϋδ είιεβ Πυηιεη δ3τυηι , πιυΐΐαβ ηατεβ

ηιηί.-ί ι, εϊ ίη Ιιίβ ηοηηυΙΙββ πι ιη 3Π)ίεϊ8 ε%1επ8(|υε νεείοηουδ.

Ηίηε 8ε1ευεϊ3ηι 8νιΪ33 άεΐ3(υ8 , εΐββδεηι φ ια^αίαιη ίόί Γε-

ραιανίΐ ; εϊ 1ίΙ)6Γθπιηι εε1ε1)ΐ·3νίΙ ηηρΙΪ38, Αηΐίοείιϊ εϊ 1,30<ϋ·

εε8, ςηοδ ηΐ3(ηηιοηϊο ]αηχεπιΙ.

V. Οιιιιηχριε ϊ»πι ηοη άιυΐίυβ οεοαΙίΑτε εοηδϋΐηίδϊδεί

ΑηΙϊοεΙιηδ εοηβϊϋυηι ΙκΊΙί 3(ΙνεΓδΐΐ8 Κοηΐ3ηοδ δυδτϊριεηαί,

τϊεϊηοί Γβςεβ 3ά]υηςεΓβ 8ΪΙ>ί εοηηιιϋίίβ ϊηβΙΚυϊΙ. ΜίδίΙαυε
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λε Κλεοπάτραν, την Σΰραν έπίκλησιν, προίκα Συ-

ρίαν την Κοίλην έπιδιδοίις , ήν αύτος άφηρητο τοϊ5

Πτολεμαίου· Οεραπεύων ήδη το μειράκιον, ΐν' εν τοί

πολέμιο τώ προς 'Ρωμαίους άτρεμη. 'Αντιοχίδα δ"

έπεμπεν 'ΑριαράΟη, τω Καππαδοκων βασιλεΐ, και

τήν έτι λοιπήν Ευμενεΐ τω Περγάμου βασιλεΐ. Ό δε

(έιόρα γαρ αύτον ήδη 'Ριομαίους τε πολέμησε ίοντα, και

προς τηνδε τήν χρείαν το κήδος αύτω συναπτο'μενον,

ήρνήσατο- και τοις άδελφοϊς, Αττάλω τε και Φιλε-

ταίρω, Οαυμάζουσιν δτι κηδος βασιλέως τοσοϋδε και

γείτονος, αύτοϋ τε κατάρχοντος και δεομένου, παραι-

τοΐτο , έπεδείκνυ , τον έσόμενον πόλεμον έν μεν άρχη

τι παρ' άμοοΐν ίςειν ισόπαλες , συν χρόνω δ' υπεροι'-

σειν τα 'Ροιμαίων , δι' εύψυχίαν και ταλαιπωρίαν.

Έγώ δ', εφη , 'Ρωμαίων μέν επικρατούντων, βεβαίως

της άρχής της έμης άρξω- Άντιο'χου δέ νικώντος, έλπίς

μέν άφαιρεθήσεσθαι πάντα προς γείτονος, Ιλπις δέ και

έ/οντα βασιλεύσειν βασιλευόμενον υπ' Ικείνου. Ό

μέν δή τοιοΐσδε λογισμοϊς τους γάμους άπειόσατο.

VI. Ό δ' Άντίο/ος αδθις έφ' Ελλησπόντου κάτσει,

κα\ περιπλευσας Ις Χεδρ\)'νησον, πολλά καΐ τότε της

Θράκης υπηγετό τε κα\ κατεστρέψετο. "Ελληνας δ',

δσοι τοις θραςιν υπήκουον, ήλευθέρου· και Βυζαντίοις

έ/αρίζετο πολλά, ώς έπίκαιρον Ιπΐ τοϋ στόματος πόλιν

ε/ουσι. Γαλάτας τε διόροις κα\ καταπλήξει της πα

ρασκευής ες συμμαχίαν ΰπηγετο, άςιομάχους ήγοΰμε-

νος εσεσΟαί οί, διά τα μεγέθη των σωμάτων. Μετα

δέ τοϋτο ε'.ς "Εφεσον κατηρε , καΐ πρέσβεις ες 'Ρώμην

ίπεμπε , Αυσίαν τε και Ήγησιάνακτα και Μένιππον

οί τίο μέν έργω της βουλής άποπειράσειν εμελλον. Τοί

λόγω ο" δ Με'νιππος εφη· Τον βασιλέα , περ\ την 'Ρω

μαίων φιλίαν έσπουδακότα, κα\ βουλόμενον και συμ-

μα"/ον αύτοϊς εΤναι, άν άξιωσι, Οαυμάζειν, δτι κελεύουσι

τδίν έν Ίοινία πόλεων άφίστασθαι, καΐ φόρους τισιν

άφιέναι, και της Ασίας ενια μή πολυπραγμονείν, καΐ

θράκην έαν, αεί τών προγόνων αυτοϋ γενομένην

όίπερ ου τοΤς φίλοις , άλλα τοις ήττημένοις τυυς κεχρα-

τηχότας επιχελεΰειν. Οί δέ , της πρεσβείας συνιέντες

ΙπΊ διαπείρα σφών άφιγμένης, δια βραχέος άπεκρίναντο

αύτοϊς- έαν 'Αντίο/ος αυτόνομους τους "Ελληνας έα

τους εν "Ασία, κα\ της Ευρώπης άπέ/ηται , 'Ρωμαίοις

αυτόν έσεσθαι φίλον, αν βέλη. Τοσάδε μέν άπεκρί

ναντο 'ΡωμαΙοι , και τας αιτίας ταϊς άποκρίσεσιν οΰχ

Ιπέθεσαν.

VII. Ό δ' 'Αντίο/ος ές πρώτην επινοών την Ελ

λάδα έσβαλεϊν, κάχεϊΟεν άρξασθαι τοϋ προς 'Ριομαί-

ους πολέμου, ΰπετίθετο την γνώμην τω Καρχηδονίψ

Αννίβα. Ό δ' εφη· Τήν μέν Ελλάδα, έχ πολλού

τετριμμένην, έργον εύ/είρωτον είναι· τους δέ πολέμους

απασι /αλεποΰς μέν οίκοι, δια λιμδν τον έπιγιγνόμε-

νον, έξω δέ, χουφοτέρους. Κα\ τα 'Ρωμαίων ούποτε

'Αντίοχον εν τη Ελλάδι χαθαιρήσειν, άγορας τε οικείας

και παρασκευής ίκανης εύπορούντυ>ν. Έκέλευεν ουν

τι προλαβεϊν της Ιταλίας, και πολεμεϊν εκείθεν δρμιό-

ΑΓΡΙΛΝΙδ.

ΡΙοΙεηκεο ίη ,Έ^ρΙαπι ΟΙοοραίΓαιη , δνΓβηι εοβηοτηίηε;

ιΐυίοπι 3ΐίύεη3 ΟαΊβ5)τίαπι , φΐαηι εί ρπιιβ ίρδβ βύβιηεηΙ,

ιΐεηιεηΐιιπίδ ]αχη βαοΐεδεκηΐεπι , υΐ υεΙΙο Κοηκιηο ψιίβδεεΓεΙ.

ΑηΙίοεΙιίάειη τείΌ πιίδίΐ Απ3Γ3ΐηί, τ«%ι ΟαρμΛίΙοαιιη; άκ

ΙιτΙίαιη, ςυα; Γβ1ί()ΐια »>γ»1 , Ειιηιοηί οΐιΐυΐίΐ, Ριτ^αηιί Γ6§ί.

δεά Ευηιεηεβ , φπΗ νίιΐοϋαΐ βιιιτι μια ϋεΐίαιη οοηΐια Κοιυ.ι-

ηο9 ιηοΐίπ, εΐ ίη Ιιιιηε υ$υηι αΠϊηίΙαΙεπι ίΙΙαηι ςυίΚΓΟΓβ, τε-

εαβΐτίΐ. λΙΐΓΐηΙίϋυβςιιε ΓΓαΙποαβ, ΛΙ(α1ο εΐ ΡΙιίΙεΙίβΓΟ,

(|υ(κ1 ακρεπιαΓεΙυτ αΠίηίΙΐΙεηι ϋιηΐΐ Γ8{;Ϊ8 νϊοίηί , εΐ υΐΐι ο ίη-

νίΐίΐιιΐίδ, οδΐΐ'ΐκϋΐ : « ΙχΙΙυιιι , ςαο<Ι ίιηπιίιιβΓβΙ ίιιΐιτ ΑηΙίο·

εΐιαηι εΐ Βοπιαηοβ, ρπ'ηιαιη ςυΜεπι χςαο Μαι°1ε §ε8ΐυπι ίι ί

υΐηηιςιιε; $ε<1 Ιαηάεηι ίυρεηοΓεβ ΓυΓε Κοηααηοβ, ρΓορΙιτ

ΓοΓίίΙυιΙίικ'ΐη <ιο Ι.ιίχιπιιιι ραΐίεηΐίααι. Ε^ο τείΌ, ίαςαϋ,

νίηεεηΐίΐιυίί Βοπιβηίί, ΙΪΓηιίΙεΓ πιευηι Γε^ουπι οΜίηβΙ)ο.

Οιιο<1 οοηίπι ΑηΙίοοΙιο> ϊοΙοπ3 οοηΙίπ^βΓβΙ, ρεπεαίιιαι ηιίΐιί

ΓοΓεΙ, ααΐ α ρΓίεροΙεηΙε νϊα'ηο χροΙώΓΚΓ ροββεβείοηίϋιικ

οπιηί1)ΐ]8 ; ααΐ , εΐίϊηι 8ί Γεβηυπι πιίΐιί ΐϊΐϊηβΓβΙ , ρΒΓβηιΙιιιη

ε88«1 πι^οΓίβ Γφβ ίηιρβπο. » ΑΙςαε Ιιίδ ίΙΙβ ιΐε ε^υβίβ Γε-

ηπίΐ ηιιρϋα8.

VI. ΑηΙίοεΙιυβ \ετο ηΐΓβυδ ίη ΗβΠεδροηΙιιηι ΓθτεΓ8ϋδ, βΙ

ρΓονεεΙυβ ίη ΟιεΓδοηεδυαι , ιηιιΙΙη Ιυηο ηυοςυε ΤΙΐΓβεί»!

Ιοαι νεί νΐ νεί ΛεάϊΙίοηε εερϊΐ. ο™οοδ νβΓΟ, ςυοίςυοΐ

Τ1ΐΓ3€ίΙ)υ8 ρβΓββαηΙ, Η1>εΓ!ΐΙ)3(; εΐ Β;ζ&η1ϋδ ηιυΐΐβ §Γ3(ίΙί·

οαΙιΐ8 851, ορροΓίυηβπι ατόβπι ϊη ογ8 Ροηϋ ΙΐϊοεηΙϊουδ.

Ο3ΐ1οςτ»εο8 φίοςιιβ πιυηεήουδ βί Ιβποτβ «ρραπιΐοβ ίη βο-

είε(3(εηι Ιιείΐί ρβήικΔΙ, φκ», βί ηοβίβδ η&οαϊββεΙ, &ά τε-

δίδίεηιίιιπι δίΙ)ί ρβΓεδ ΓοΓε εχίδΙίηιβνβΓβΙ , ρΓορΙεΓ οΟΓροπιπι

ιιιβ^ηίΙυιΙίιιοΓΠ. Ροδί Ιιβεε Ερίιεδίιηι ΓεάϋΙ, ιιηάβ 1β£3ΐθ8

Βοιτΐ3Πΐ ιηίδίΐ, ίγδίβηι, ΗεςεδίαηαοΙεπι , Μεηίρριιιη, τείρ83

ηυίάεαι , αϊ εοηδϋίβ βεηβΐυβ βχρΙοΓατεηΙ; ίη βρεείεηι βιιίειη

Ιμβο Γ«Γε (ΙίχίΙ Μεηίρριιβ : « ΑηΙίοεΙιιιηι Γε^εηι, 8ΐϋ(1ίθδυιη

Κοπίϊηί ηοηιίηίδ, εΐ ίη δοείε(3ΐεηι εΐίαηι, βί νείίβηΐ, τεοίρί

ευρίεηΐβη] , πιίΓ3π , ευΓ ]ιιΙχ'31ιιγ Ιοηίείδ υιΊιίϋΐΐδ βΚδοείεΓβ ,

ε( 3ΐϋδ (ηηυ(3 τεπιίΙΙεΓβ, εΐ ΑβΪ33 ηε^οΐίίβ ςιιίΙ>ιΐ8(ΐ3ΐη βεβε

ηοη ηιίδεεΓε, εΐ οπιίαβΓβ βνϋβιτι ροδδεβδίοηειη Τ1ΐΓ3(·ίιΤ :

<ιι]ιΐ5ηιο(]ί 1ε§88 ηοη βηιίείβ, βεά οεΐΐο -νίεΐίε «οίεβηΐ & νί-

εΙθΓίΙ)υ8 ΓβΓΓΪ. » Α(1 ςυδβ 8βη&Ιη«, ίηΐεΐΐί^βηβ, Ιε§3(οδ Ιεη-

ΙαΙπηι δε νβηί88ε , ρβυοίβ νβΓηίβ τεβροηιΐίΐ : ·< δί ΑηΙίοεΙιιιβ

ΟΓΟΧ08 ΑδίαΙίεοδ δϋΐ3( εβδε ΙίοείΌδ, εΐ βί) ΕυΓυρβ βοδίίηεαΐ,

ΓυΓβ 3ΐηίευπι ρορυΐί Κοηιβηί , βί τοΙυβΓΪΙ. » Νίΐ αΐίυά Γεβροη-

άί( βεηαίιΐδ, ηεε υΐίαπι ΐΐδροηβο οβιΐδϊηι Λ^βίίΙ.

VII. ΑηΙίοεηηδ τε™, εοςίίβηδ ΟίχεΪΒία ρΓΪηυισι ϊηνκΙεΓε,

ε( ίηιΐε Ι>βΙ1υηα βάνεΓδίΐδ Κοηιαηυβ ίηείρεΓβ, εοηιηιυηίεβνϋ

οιιηι Αηηίυβίε ί(1 εοηβίΐίυπι. Ρυί 0Γ35εί3ΐη, άϊχί(, ]απκ1α·

άυπ) »11πΐ3ηι , οεευρ3Γί ροβδβ βϋδςιιε ηείξοίϊο : ρβΐΐβ βυίβηι

οηιηΐ3 άοιηι εδδβ (ϋίίϊοίΐία ρΓορΙεΓ Γ3ηιεηι οοιηίίβηι; Γογι»

νειυ βεπ Γ3( ί1ίυδ, ηβςιιε ΑηΙίοεΙιπηι υηιιηβηι <ίεοε1ΐ3ΐυΓυη^

ίη 6πμμ Κοπηηοβ, 3ί>υη(1αηΙεδ εοιηηιεα1υ εΐ «ρρβΓβΙα

(ίοηιεδίίοο. » δυβύεοβΐ ί^ίΙυΓ ΑηηίΙ»! Γβ§ί, υΐ οεευρβΓβΙ

ραιΊεηι βϋαιιαηι ΙΙαΙϊβΒ , ίηίςυε δεϋκηι ϋβΙΙί ΓβεβτεΙ : ί(3 Κο·
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μινον, ίνα "Ρωμαίοις ασθενέστερα $ κα\ τ4 οίκοι χα\

τλ έξω. « "Εχω δ' έμπείρως, έφη, της Ιταλίας, καΐ

μυρίοις άνδράσι δύναμαι καταλαβεΐν αύτης τα Επί

χαιρα· ές τε Καρχηδόνα τοις φίλοις έπιστεϊλαι, τον

δημον ες άπόστασιν έγεϊραι, δυσφοροϋντα τέως έφ'

ίαυτοϋ , κα\ προς Φοιμαίους άπίστως έχοντα· τόλμης

τε χα\ έλπίδος έμπλησόμενον, εί πύθοιτό με πορθοϋντα

τήν Ίταλίαν αύθις. » Ό δ' άσμενος άκούσας του λόγου,

χα\ μέγα (ωσπερ ή*ν) ε?ς τον πόλεμον ήγούμενος Καρ

χηδόνα προσλαβεϊν, αύτίκα αύτον έπιστέλλειν τοις φί-

λοις έκέλευεν.

VIII. Ό δέ ουκ έπέστειλε μέν (ού γαρ ασφαλές

ήγεΐτό πω , 'Ρωμαίων τε πάντ' άνερευνωμένοιν , και

του πολέμου μή πω φανερού γεγονότος, χαΐ πολλών

οΐ διαφερομένων έν Καρχηδόνι καΐ της πολιτείας ούδεν

βέβαιον οϋδ' ευσταθές έχοΰσης· & χαι μετ' όλίγον ανέ

τρεψε την Καρχηδόνα)· Άρίστωνα δ' έμπορον Τύ-

ριον, έπ\ προφάσει της έμπορίας έπεμπε προς τους

φίλους, αξιών, δταν αύτος ές τήν Ίταλίαν έμβάλη,

τότε έκείνους την Καρχηδόνα ές άμυναν ων έπεπόνθε-

σαν έγείρειν. Κα\ δ μέν Αρίστων ούτως έπραζεν.

01 δέ του Άννίβου έχθροί , α'ισθόμενοι της Άρίστωνος

επιδημίας, έθορύβουν, ώς έπΐ νεωτέροις Ιργοις, και τον

Άρίστιονα έζήτουν περιιόντες. Ό δέ, ίνα την διαβο-

λήν μή έξαίρετον Ιχοιεν οί Άννίβου φίλοι, προύθηκε

νυκτός λαθών γράμματα προ του βουλευτηρίου, δτι

πάντας δ Αννίβας τοΰς βουλευτας παρακαλοίη τή πα-

τρίδι συνάρασθαι μετ' 'Αντιόχου. Κα\ τοϋτο πράξας

άπέπλευσεν. "Αμα δ" ήμερα, το μέν δέος έξήρητο τών

Αννίβου φίλων έκ της Άρίστωνος έπινοίας, ώς προς

άπασαν τήν γερουσίαν απεσταλμένου· ή δέ πόλις έπε-

πλήρωτο θορύβου ποικίλου, δυσμενώς μέν έχουσα

'Ρωμαίοις, λήσεσθαι δ' ού προσδοκώσα. Και τα μέν

Καρχηδονίων ωδε είχε.

IX. 'Ρωμαίων δέ πρέσβεις, έτεροί τε, καΐ Σχιπίων,

δ Καρχηδονίους άφελόμενος τήν ήγεμονίαν, Ις δμοίαν

πεμφθέντες Άντιόχου της τε γνώμης άπόπειραν, χαΐ της

παρασκευής κατάσκεψιν, έπεί τον βασιλέα ευρον οίχό-

μενον ές Πισίδας, έν Έφέσω περιέμενον ένθα συνήε-

σαν θαμινα ές λόγους τζ> Αννίβα, Καρχηδόνος τε

σφίσΐν έτι ούσης ένσπόνδου, καΐ ούπιο φανερώς Άντιό

χου πολεμίου- καταμεμφόμενοι τον Άννίβαν, δτι τήν

πατρίδα φύγοι, 'Ρωμαίων ούδέν, ούτε ές αύτον, ούτε

ές τοΰς άλλους Καρχηδονίους, έπι ταϊς συνθήκαις άμαρ-

τόντων. "Επρασσον δέ ταΰθ', ύποπτον έργαζόμενοι γε

νέσθαι τω βασιλεΐ τον Άννίβαν έκ της συνεχούς σφών

δμιλίας τε καΐ συνόδου. Και τοΰθ' δ μέν στρατηγι-

κώτατος Αννίβας ούχ ύπενόησεν δ δέ βασιλεύς πυθό-

μενος ύπιόπτευσε , κα\ άμβλύτερος ην το άπδ τοϋδε

ιπστεύειν έτι τώ Αννίβα· καΐ γαρ τι κα\ ζήλου προύπην

ίς αύτον ήδη καΐ φθόνου, μή τών γιγνομένων τον έπαι-

νον Αννίβας άποφέροιτο.

Χ. Αέγεται δ' έν ταϊσδε ταΐς διατριβαϊς έν τω γυ-

μνασίω λεσχηνεΰσαί ποτε προς αλλήλους Σκιπίωνα καΐ

ηΐδηαιυ τ&η άοιηϊ ΓοΗδφΐε (ΙεοίΙίοΓεηι Γογ*. « Εψύάαα τβΓΟ

ρεηΐηδ δΐιηι, ίηςιιίΐ, ΙΙβΙίΒβ, εί ροβδίιηι ίη ββ ευπι άβεεηι

πιί11ί1)ΐΐ8 τίΓοηιαι οεευρβτβ όρροι-Ιυηιιηι Ιοεαπι βΐίφιεπι : βΐ

03ΓΐΙΐϊβίηίβηδί1)υ9 βπιίείδ ηιβηιΐίτβ ρεΓ ΙίΙεηδ , υΐ ρορηίαιη

3(1 (ΙβΓεεΙίοηβηι πιονβαηΐ, μιη βηΐβ δυβ βροηΙε 3 ρΓββΐβηΙϊ

8>3ΐυ 3ΐ)1ΐ0ΓΓΡηΙεηι, βΐ 3 Γκίβ ίη Κοπι&ηοβ βΐίβηυιη, ΓαείΙεςυβ

πκΊίοιϊδ βρβ ΓοΓίιιηβ; αυβυτυιη βΐίςυίά, αοί ίηΐβΐΐβχβπΐ, II»-

1Ϊ3Π» Ϊ1βπιπΐ3 πιε ορριΐ£η3ΐ-ί. » Ηεχ, ΙίοβηΙβΓ Ιιίδ αιι<1ίΙΪ3 ,

πια?;ηϊ, ιι I ετ»1 , Γηοηιεηΐί ηιαβ Λά Ιιο€ ηεΙΙυπι βββε 3εεβ88ίο-

ηεπι ΟβΓίή^ίηϊεηβϊαηι , εοηίεβίίηι ειιηι 3ηιίεΪ8 ρεΓ 1ί(εΓ33

ηιαη()3ΐ3 ιΐβιε ]υ§8ίΙ.

VIII. ΑηηίΙ)3ΐ τείΌ ΗΙεΓ38 ηυΜεηι ηοη δεπρβϊΐ : Ίά επίοο

ηοηάυηι ΙοΙο Ωογϊ ροββε 3Γΐ>ίΐΓ&Ι>3(ϋΓ, ψχοά ει Κοηιβιιί «επί-

Ιβι-βιιΙοΓ 0ΙΏΠΪ3, εί 1)βΙ1ϋηι ηοηιΐιιπι ε88ε( (Ιεεΐ3Γ3ΐαιη , «Ί

πιυ1(08 ίρδβ *πίιι1ο8 Ιΐ3ΐιεΓεΙ ΟβΓίΙι^ίηε, ε( ίη ίρ83 ΓεριιΙιΙίαι

ηίΐιϊΐ (ΪΓΠΐΐ , ηυΐΐυιη 8(3ΐ>ίΙε εοηβίΐίηιη εκβεΐ ; ςικο τεβ β( ραηΐο

ροδί ενβΓίίΙ 03Γΐ1ΐ3§ϊη8ηι. 8ε<1 Απ8(οηεηι ςυεηυΐ3ΐη , ηβ-

ΒοΙίβΙΟΓβω Τνπιιπι δρεείε ηεςοίίβΐίοηίδ ηιίδίΐ βαιϊεοβ;

1>οδΙαΐ3ΐιβ, υΐ ςιιαπιρπιιηιηι ίρβε ίητΒδίδδεΙ ΙΙβΙϊαπι , ρορα-

Ιαπι 03ΐίΙΐ38ίηϊεηδεηι οοηοίΐΛΓβηΙ 3(1 εχρείεικίαηι υΐιίοηβηι

00 3(»βρΐ38 3 Κοιηαηίδ ίη]ιΐΓΪ3δ. Οιια; ηΐ3Π(ΐ3[3 ίΐΐε (Ιίΐί^εη-

ΙβΓ εχβεοϋΐυδ εδί. ΟαΙβπιηι ΑηηίηΗΐίδ ίηίηιίεϊ ηΙ βεηββπιηΐ

β(1τεη(υην ΑπδΙοηίδ, (υηιυΙ1α3ΐ)3ηΙυΓ, ςυβ8ϊ Γβ$ ηοτβτβηΙαΓ,

εί ςϋΚΓβ1)3ηΙ ρεΓ ιίΓοεηι ηοβρϊΐεηι Τνπαηι. Πΐβ, ηβ αηιΐεί

ΑηηίηαΗδ ρΓΒε βΐϋδ ΙιβεΓεΓεηΙ ίη εηηιϊηε, ηοείη είβηι βοη-

ρΐϋηα ςυο<3(ΐΛηι ρω ευπα εχροδυίΐ, ςυο Απηίοβΐ υηίνετβαηι

8εη3(ιιηι ΙιογΙβοβΙιιγ, υ( ραίπαηι (ΙεΓεηίΙεΓίηΙ 3αε(θΓβ Αηΐίο-

εηο : 3ε ρΓΟίίηυδ ε ροΓίυ βοΐνίΐ. Μ3ηβ τεη> αηιίοί ςυίάεπι

Αηηίοβίίδ, Ιιοε ΑΓίδΙοηίδ εοπιιηβηΐο, ηυ;ι«ί (οΐιΐδ δεηβίϋδ δοΐ-

Ιίείΐ3ΐϋ8 βϊΐ , 3 δυβρίείοηε ΙίΙχταΙί δΐιηΐ : ροριιΐιιβ νεη> ρΐεηοβ

ίιιϊΐ Τ3Γϋδ ΙηπιυΙΙίηυδ , ίηΓεηδυδ ηιιίιίεηι Κοιηαηίβ , ββά εΙ&αι

βϊδ ηιοΐίπ α]ϊ(]αι<1 ροδδε άκβρεΓβηβ. Η·εε ΟαΓίΙιβςϊηε ΒεΙβΛ.

IX. ΙηΙεΓεβ Κοηΐΐηϊ 1β§4ΐυδ, εί ίη ηίδ δί,ίρίοηρηι , ηυί

Ροκηίδ 3(1εηΊ8Γ3( ίπιρρπυπι , βίΓηίΗΙβΓ βΛ ΑηΙίοεηί ιηβηίειη

Ιεηΐ3η(ΐ3ηι , 8ϊηιυ1(ΐυε 3(1 3ρρ3Γ3ΐυβ β]υ« εχρ1θΓ3η(1ο8, ιηίδβ-

πιηΐ. ρυί ςηυηι Ερηεδί 3υ(1Ϊ88εη(, Γβ^ειπ ρΓοΓεΰΙυηι ίη Ρί-

δί(1ίαηι, ϊ1)ί εχδρεείΒΓυηΙ βΐϋβ ΓβάίΙυηι, βΐ 8β?ρβ εοΐΐοευΐϊ

βαηΐ εηιη Αηηίηβΐβ; ΟαΓίΙια^ίηε (υηε ρ,-ιοπία, ηεεύυιη (1β-

εΐ3Γ3ΐο ηοκίε ΑηΙίοεΙιο. ΕχροδΙυΐ3πιηΙφΐε ειιηι Αηηίοβίβ ,

ςικκΐ ρβΐηαπι Γυ^εΓεΙ, ςαυηι ηυΐΐϊΐη ηβςυβ ίρδε , ηεηυβ 3ΐϋ

03ΓΐΙΐ3§ίηίβηδβδ, 3 ροριιΐο Κοπιβηο ίη]ιΐΓί3Πΐ ροδί ιεηονβΐηηι

Γα·(1ιΐδ ρ38δί βδδβηΐ. Ιάηαε ΙϊιείεοΒηΙ, υΐ Αηηίοαίεαι Γβ^ί

δϋδρβεΐιιπι Γ8(1(1εΓεη( ηιιοΙί(1ί3ηίδ ευηι εο εοΙΙοςιιϋβ : ηυοά

Ρ(κηϋδ, ηυϊηιςυβηι 1>ε11ίε3ΓυηΊ 3Γ(ίιιηι εαΐΐίόίδδίπιυβ , ηοη

3ηίηΐ3(1νεΓ(ί(. δβά Γεχ βιΐηιοηίΐυβ, βϋδρίοίοηβιη εοηεερίΐ,

εί ΐ3π!ίθΓ βηήίηε 8Γ31 3(1 Βίίθηι εί ηΒηεηάβηι. ^^Iη εοϊηι

8υο8Γ3ΐ ςυοςυε ηοηηίΐιίΐ ιεηιυΐβΐίοηίδ ε( ίοτίάίβ;, ηβ Γβϊ οβηβ

ββδίίβ Ιβϋάεπι ΒυΓβΓΓβΙ Αηηίηαΐ.

Χ. ΚβΓίαΓ 3υΙεηι , ίηΙβΓ Ιιηρίδηκχΐί ΓαηιίΙίίΐΓΪ.ι εοΙΙοκριί.η,

ίη Βγπιη3δίο (ΐηοΛβηι ίηΙβΓ δείρίοηεη Αηηίΐκιίεηκιιιε δβιτηο
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Άννίβαν π«ρ\ στρατηγίας , πολλών έφεστώτων κα\ τοϋ

Σχιπίωνος έρομένου, τις δοχοίη οΐ στρατηγός άριστος

γενέσθαι , τον Άννίβαν ειπείν, δ Μαχεδών Αλέξανδρος.

Σχιπίωνα δ' ήσυχάσαι μεν έπι τώδ', Ιξιστάμενον άρα

Αλέξανδρο)· έπανερέσθαι δέ, τις εϊη δεύτερος μετ' Άλέ-

ξανδρον. Κα\ τον φάναι, Πυρ'ρ^ς δ Ηπειρώτης· την

άρετην άρα την στρατηγιχήν έν τόλμη τιθέμενον. Ού

γάρ Ιστιν εύρεΐν μεγαλοτολμοτέρους τώνδε των βασι

λέων. Δαχνόμενον δ' ήδη τον Σχιπίωνα , δμως έπαν-

ερέσθαι έτι, τίνι διδοίη τα τρίτα, πάγχυ γοϋν έλπίζοντα

Ιξειν τα τρίτα, τον δέ, έμαυτώ, <ράναι· νέος γαρ ών έτι,

Ιβηρίας τε έχράτησα, και στρατώ τα 'Αλπεια όρη

μεθ' Ήραχλε'α πρώτος όπερηλΟον. "Ες τε την Ίτα-

λίαν, υμών ούδενός πω Οαρ^οϋντος, έμβαλών, τετρα

κόσια άνε'στησα άστη , καΐ περι τη πόλει τον αγώνα

πολλάκις ΰμϊν επέστησα· ουτε μοι χρημάτων, ούτε

στρατιάς έπιπεμπομένης εκ Καρχηδόνος. Ώς δέ αύ-

τον δ Σκιπίων εϊδεν άπομηκύνοντα την σεμνολογίαν,

εφη γελάσας· Ποϋ δ' αν έαυτδν Ιταττες, ω Αννίβα,

μή νενικημένος ΰπ' έμοϋ; Τον δέ, «ρασίν, αίσθανόμενον

ήδη της ζηλοτυπίας, είπεϊν δτι έ*γοιγε έταξα αν έμαυ-

τον προ Αλεξάνδρου. Ουτω μέν δ Αννίβας έπέμεινέ

τε τη σεμνολογία , καΐ τον Σκιπίωνα λαθών Ιθεράπευ-

σεν, ώς καθελόντα τον άμείνονα Αλεξάνδρου.

XI. Διαλυομένης δέ της συνόδου, Σκιπίωνα μέν δ

Αννίβας έπι ξενία Ικάλει- Σκιπίων δέ, έλθεϊν αν, έφη,

μάλα προθΰμως, εΐ μή συνήσθα νΰν Αντιόχω, προς

'Ρωμαίους δπόπτως έχοντι. Ώδε μέν εκείνοι, της

στρατηγίας άξίΐΰς , την εχθραν ώρίζοντο τοις πολέμοις.

Φλαμίνιος δ' άνομοίως. Ήττηθέντος γάρ ίίστερον

Άντιόχου, φευγοντα τον Αννίβαν, χαΐ άλώμενον περ\

Βιθυνίαν, πρεσβεύων έφ' έτερα προς Προυσίαν, ούτε τι

ττρος του Άννίβου προπαθών, ούτε 'Ρωμαίων έντειλα-

{χένων, ουτε φοβερον έτι αύτοϊς γενέσθαι δυνάμενον,

Καρχηδόνος κατεστραμμένης, έκτεινε δι& τοϋ Πρου-

σίου φαρμάκω· λεγόμενον μέν έσχηκέναι ποτέ χρησμον,

δδε έχοντα,

Λίβυσσα χούψει βώλος Άννίβου δέμας ,

χα\ οίόμενον έν Λιβύη τεθνήξεσθαι. Ποταμός δ' έστι

Αίβυσσος έν τη Βιθυνία, καΐ πεδίον εχ τοΰ ποταμού

Αίβυσσα. ΚαΙ τάδε μέν ές υπομνήματα της Αννίβου

και Σκιπιωνος μεγαλονοίας , καΐ Φλαμινίου σμικρότη-

τος, παρεθέμην.

XII. Ό δ' Αντίοχος έκ Πισιδών ές την "Εφεσον

έπανήει, καΐ χρηματίσας τοις 'Ρωμαίοις πρέσβεσι,

'Ροδίους μέν καΐ Βυζαντίους και Βυζικηνους, καΐ ίσοι

άλλοι περ\ την Ασίαν είσΐν "Ελληνες, αυτόνομους έπηγ-

γείλατο έάσειν, ε! γίγνοιντο αύτω συνθηκαι προς

'Ρωμαίους· Αϊολέας δέ και "Ιωνας ού συνεχώρει, ώς εκ

πολλοΰ καΐ τοις βαρβάροις βασιλεϋσι της Ασίας εϊθι-

σμένους υπακοόειν. Οί μέν δή 'Ρωμαίων πρέσβεις, ές

ούδέν αύτώ συμβαίνοντες (ού γαρ Ιπ' έργω συμβάσεων

έληλύθεσαν, άλλ' ές άπόπειραν), ώχοντο ές 'Ρώμην.

οεοι (Ιο ο1βπ8 ίοιρεηΙοΗουδ ΙηοΜΙβκ Ια ηιυΐΐοηιηι ρΓΧδεηΙίβ;

εΐ ςοδρι-εηΐί ΑΓπεβοο, ςιιειη Γυίβδε πΐϊχίίηυιτ) ίηιρεηΙΟΓεηι

ΑοηίΙ>3ΐ ΰΓε(1βΓ6ΐ? ίΗυπι ΓβδροηάΊδδε, ΑΙεκβοάΓοοι Μβοειίο-

ηβπ). Ε( ηϊΐτϊΐ ΓβρυςηΒΟΙεοι δοίρίοηβπ) , <|αο<1 ΑΙοχαικΙΐΌ

βαοε ψικίβπι οβάϊΓβΙ , πίΓδίιπι ίηίειτο^βββε, ςυβοι βεουηίιιηι

ροδί ΛΙοχαικΙπιηι ροηετεΙ? Οαΐ Ααηίοβΐ, ςικχΐ βυάβαιαι

νίιΐυΐεηι άιιοϊβ ρΓδρείρηαπ) ρυΙβΓεΙ, Ρνπ-οαοι ΕρίτοΙαοι,

ίιτΙϋΓ, άίχϊ&ββ. Νβφΐί εηίτη όΊιοϋυβ ίβΐϊβ βαά&είοΓΜ οΐΐοβ

ιε§εβ ΙίεεΙ ίηνεηίιε. Τυηι νεΓΟ δείρίοηβηι, }άτά βυοπιοίεβίβ

ΓβΓβηΙβιη , Γυί δϋΐη ΐΒπιεη Γο^Λβδβ , ειιί Ιϊηιίειη (εΓΐίαηι ρϊΐ-

ηα&πα (ηΙ>αβτβ(? ίίοί βρεηηΐβαι οπιηίηο Ιβιΐϊηηι βϋΚεπι 1ο-

ειιηι οοηεβββααι ϊπ. δβά, ηΐηί ίρβί, κβρόηαΐβββ Αηηίϋαίειη :

ηβηι ]ανεηί8 εΐίβπι Ιιιιη Ηίβραηίαηι ρεΓάοπιιιί; Αίρεβηυε 8α-

ρεΓατΐ εαπι εχεΓεϋυ , ρπηιυδ ροδί ΗεΓεαΙεαι ; βι Ιΐαΐώπι ,

τοοίβ (ΓερίιΙαηΙίΙιαβ , ίη^Γεβδαβ, ςυΐΐΐΓΪη^εαΙβ ενεΓίϊ ορρίάι,

εΐ νόβα νοδίΓπιτι ηοη βεαιεί ία βχΐΓβπιυπι αιΜαιί ρεΓίεη-

Ιαπι; ηοο ρεεαοϊίδ, αοο βαρρίεπιεαίϊβ άοπκ> βι^υΐυδ. Ταα

δείρίο ιη.ιπΐ]ί1ο(]ΐιοιιΙί.Έ ΗοσιίηίΒ Γιοεπι ΓβεΙυΓαβ, »π·ίάεο8

8ΐιΙ>]εείΙ : ςιιοΐο \φχα Ιοεο ροηβΓβδ Ιε , Αοπίοαΐ , 8ί 3 ηβ

νίεΐυδ ηοο 8δ8εδ? ΕΙ Ρικοαβ, 3αίπΐ3άνεΓΐεα8 ]3Π» ίΙΚαβ

βεαιυΐΐϋοαεηα : Τυοι, ϊαηαίι, ΑΙεχαηιίΓΟ οίε βηΙεροηεΓεηι.

ΙΙβ ηαΐΐο ηΐ3ξαί1οςυεαΙϊίε δαβ3 (ΙβίΓίπιβηΙο , δείρίοαί ςαοςυε

ΙαεϊΙε υΐβαιϋίαδ εβί ΑααίΙ>3ΐ , ηα3$ϊ ϊδ τίεεπί Α1εχ3θ(ΐΓ0 ρΓ3>

δΙαηΙίοΓεπι.

XI. 8ο1αΙο ίη παηε αιοάαια εοΠοςαίο , Ααηί1>3] ΑΜηηαηι

ΐονίΐβνίΐ ίο αοδρίΐϊυπι : ςυϊ , ρεΓίίυεοΙεΓ 88 νεηΙϋΓϋοι , ύΐχίΐ ,

αΪ8ί ϊΐΐε (υηι βρυά ΑιιΙίοεαυηι β^ετεί, Κοπιβηίδ βυδρεείααι.

8ϊο ίΐΐί, α( άί^ηοαι 8Γ3( Ιαηιϊβ ίαιρετβΙοΗοαί , ίηίηιίοίΐίβπιηι

ιβο<]ιιπι ΜΗ βαίοαβ (βπηϊοβοβαΐ. ΑΙ αοα ΙβΙίδ Γαίΐ Ρΐϊ-

ηιίηίιικ : α,οί ροδ(Ιΐ30 Γυ§ίεα(εηι, νίεΙοΑηϋοεΙιο, Αηηί1)3ΐεηι,

Λ ταβοιη ύ,ΚΛ ΒϊΙαγηι&ηι , Ιεςβίίοοε οο ιΐϊαηι εβοΜαη Γιπι-

60115 3ραά Ρηιβίϊηι, ηίηίΙ 30 οορπναΐίηι Ιχβυδ, οεε ηιαη-

<1αΙυηι ββηβΐυβ ιΧΓβτβηβ, οβ Γοππίιΐϊΐκΐϋηι ςαίάβηι «ηρα'αβ

ΙιοδΙειη , ροδ( ετεΓδββ ορΜ 03τΙ>ΐ3§ίαίδ , νεοεαο ρεΓ Ρπι-

δΐβηι 8υ8(ιι1Η; (Ιηάααι αϊ ΓειΊυι·, ρΓ83θΐοοίΙυοι ΟΓ&ευΙο ηυ-

ίαβαιοαι,

Αηηϋαϋβ οίοβΓβδ 4εΓΓ3 Ι·0)γ883 1ε@ε( ;

εοςαε Γβίβαοι , ςυββί ηιοπίιιπίδ εδβεΐ ία ΑΓγιολ. ΕδΙ βηΙεοι

Ι/ίο>88υ8 ΒίΙΙΐ)ΐ)ί<Β ίΐϋτίυδ, & φΐο &(1]3εεοδ τε^ίο, ίη ηιια

αιοΓίυϋβ εβί Αοαίοαΐ, ΙίίΙ>)'883 ηοοιίθ3ΐυΓ. <)ϋ8Β εχβοιρία

ηΐ3§03ηίηΊίΐ3ΐί9 δείρίοηίδ εΐ Αηηίοβίίδ, εΐ εχ βϋτεΓβο ρυβίΐ-

ΙαηίηαίΙαΙίδ) ΡΙ»ηιίηϋ, 3ΐ> ηίο ηβΓΓβΙίοηε οοη 3ΐίεο3 εββε

ηιϋιί νί83 δυηΐ.

XII. ΟίεΙεΓυηι ΑοΙίοεοαδ ε Ρί&ίιΐία τενεΓδϋδ, 3υάϊ(8 Κο-

ηοηοπιπι Ιες&Ιίοηε , Ηοοάίοβ , ε( Βνζαηϋοβ , Ο^ζίεεηοβςυε ,

εΐ ςαίευηςυε αϋί Οτχχ,χ Αδί3ηι ίηεοΐυοΐ , Ποετοβ Γογ8 ροΐ-

ΙίείΙυδ βδ( δί Βοηιβηϊ Γοοι]υ8 8εευηι]υηςεΓετε1]εο1:^1ίοα8

τει» βΐ Ιοηίϋυί ί«3βοι ]υβ εοηεβο'εΐ'ε ΓεεαββνίΙ, βδδυείίδ

ηαίρρβ ]3πι & Ιοο^ο (εηροΓε 03Γ03Γ0ηιηι εΐίβοι Αβια; τεξίιηι

Ρ3Γ8Γ8 ΙΠίρβΠΟ. Ιΐβφΐβ Κοηΐ3Ιΐί 1β£3ΐί , ΟυΙΙϋ Γ8 080 ίοίρε-

Ιγ»13, ηβε εοοεεδδβ (οεηυε βοίαι ία Ιιοε, δεΛ εχρΙοΓβΙυαι,

νεοεΓ3ηΙ) , Βοοΐ3θΐ ΓβνεΓδί βαηΐ. Ροδί οοβ, ^Ιοίοτααι

υ.
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Άντιόχω δ' ή'κον ΑΙτωλών πρέσβεις, ων θόας ηρχεν,

αυτοκράτορα τε στρατηγόν Αιτωλών Άντίοχον άπο-

φαίνοντες, και διαπλεϊν ες τήν Ελλάδα ήδη παρακα-

λοϋντες, ώς έπΐ έργον έτοιμον. Οϋδέ είων άναμένειν

την στρατιαν από της Ασίας της άνω κατιοϋσαν άλλα

τα Αίτιολών ίιπερεπαίροντες, και Λακεδαιμονίους έπαγ-

γελλόμενοι σφίσι και Φίλιππον έπΐ τοις Αακεδαιμονίοις

τον Μακεδόνα, 'Ρωμαίοις μηνι'οντα, συμμαχήσειν,

έπέσπερχον εις την διάβασιν. Ο δ' ήρεθίζετο μάλα

κουφόνιυς, και, ούδέ τοϋ παιδος αΰτώ προαναγγελθέντος

έν Συρία τεΟνάναι, της δρμής.τι Ινδούς, διέπλει μετα

μυρίων, ιον τότε εϊχε μόνιον, ές Εΰβοιαν. Κα\ τηνδε

μεν αύτδς παρεστησατο άπασαν, ένδοϋσαν Οπό έκπλή-

ξεως· ΜικιΟίων όί, αύτοϋ στρατηγός, τοις περι Λήλιον

"Ρωμαίοις έπιπεσών (ίερόν δ' εστί τό χο>ρίον Απόλ

λωνος ) , τους μέν αύτών έκτεινε, τοΰς δ' έζώγρησεν.

XIII. Άμύνανδρός τε, δ 'ΑΟαμάνων βασιλεύς, ές

συμμαχίαν Άντιόχω συνήλθε , δια τοιασδε προφάσεως·

τίϋν τις Μακεδόνων Αλέξανδρος, έν Μεγάλη πόλει τρα

φείς, καΐ της αυτόθι πολιτείας άςιο>Οεις, έτερατευετο

γένος Άλεξάνδρω τω Φιλίππου προσηκειν γενομένους

τέ οί παΐδας ώνόμασεν, ές πίστιν ων έλογοποίει , Φ0>ιπ-

πόν τε, καΐ Άλέξανδρον, καΐ Άπάμαν, ην Αμυνάνδρω

προς γάμον ένεγΰησεν. Αγαγών δ' αυτήν Φίλιππος

δ αδελφός ές τον γάμον, έπε\ τον Αμυνανδρον εΤδεν

ασθενή κα\ πραγμάτων άπειρον, παρέμενε, τήν αρχήν

δια τό κήδος διοικών. Τούτον ουν τον Φίλιππον δ

Αντίο/ος τότε έπελπίζων ές τήν Μακεδόνων αρχήν, ώς

οΐκείαν οί, κατάξειν, προσέλαβε τοΰς ΆΟαμανας ές τήν

συμμαχίαν. ΈπΙ δ' αύτοΐς, καΐ Θηβαίους· αυτός ές

Θήβας παρελθών τε, καΐ δημηγορήσας. Ό μέν δή

θηβαίοις τε κα\ Αμυνάνδρω και Αίτωλοΐς έπ\ τοσωδε

πολέμω μάλα ματαίως έθάρ^ει· κα\ ές θεσσαλίαν,

έσκόπει, πότερον εύΟΰς, ή μετα χειμώνα, δέοι στρα-

τίυειν. Αννίβαν δ' έπι τη σκέψει τήδε ήσυχάζοντα ,

έκέλευε γνώμην πρώτον έσενεγκεϊν.

XIV. Ό δ' εφη· « Θεσσαλούς μέν οϋ δυσχερές, είτε

νϋν, είτε μετα χειμώνα έΟέλοις, υπάγεσΟαι. Τό γαρ

ίθνος έκ πολλοϋ πεπονηκός, ίς τε σέ νϋν, και ές 'Ρω-

μαίους, εί τι γίγνοιτο νεώτερον, μεταβαλεϊται. "Ηλ-

θομεν δ' άνευ της οικείας δυνάμεως· Αϊτωλοΐς έπάγουσι

πεισθέντες, ότι και Λακεδαιμόνιοι καϊ Φίλιππος ήμϊν

συμμαχήσουσιν. 7ϋν Λακεδαιμονίους μέν και πολε-

μεϊν ήμϊν άκουω μετα Αχαιών Φίλιππον δέ ουχ δρώ

σοι παρόντα, δυνατόν έν τώδε τω πολεμώ δοπήν, δπο-

τέριοσε προσθοϊτο, ποιήσαι. Της δε γνώμης εχομαι

της αυτής, τήν στρατιαν από της Ασίας καλεϊν ότι

τάχιστα , κα\ μή έν Αμυνάνδρω και Αϊτωλοϊς τλς έλ-

πίδας εχειν. "Οταν δ' άφίκηται, τήν Ίταλίαν πορΟεϊν

ΐνα τοΐς οίκείοις κακόϊς περισποΊμενοι, τα σα λυπώσιν

ήκιστα, καΐ περί τών σφετέροιν δεδιότες, μηδαμοϋ

προίωσιν. Ό δέ τρόπος ούκέΟ' δμοιος ω προυλεγον.

Αλλα χρή τό μεν ήμισυ τών νεών τα παράλια της Ιτα

λίας ιτορθίΐν, τό δέ ήμισυ ναυλοχεϊν, έφεδρεϋον ές τά

ΙββίΙϊ νεηεπιηΐ &ά ΑηΜιχΊιυιη, ΤΙιοαιιΙε 1β§3ίίοπί8 ρπικϊρβ;

α,υί οΠεΓεοβηΙ εί ΙοΙίυδ ΛΙοΙίίο εορώι-υπι δυηιηιιιηι ίηιρε-

γϊιιπι , ΙιοιΙβίκιιιΙιιΓίριβ υΐ, ίη ΟΓΒΡΟίϊηι δίηβ ιώογβ, Ιηιχμι;,™

πΊ)ΐΐ8 0!ΐιηί|>ιΐ8 ίύί ρ3Γ3(ίδ , (Γ»μεεΓεΙ : ηεο δίηεοαηΐ εαπι

εχδρεοΐ3Γε εχιτείΐηηι β βυρεηοη Αδί» ιΐβδοεηάοηΐΐ'ΐη , 8ε(1 ηϊ-

πιί8εχ3ς§εΓ3ΐ>3ηΙ νίι-εβ .Εΐοΐίεβδ ; ιιοεϊεΐ3ΐειιιςιιε Ι,ίοβΛΐπιο·

ηίοπιιη, αίςυε ΡΙιίΙίρρί Μβοβιΐοηί», ίιαίί Βυηΐΐηο ρορυΙο, ρπ>-

ηιίαβϋαηΐ; οηιηκριο ηοάΌ δΐίιηυΐηΐϊβηΐ , υΐ ΐΓ.^ιτΙυπι πΐ8-

ΙΟΓβτεΙ. ΕΙ ΙριηβΓβ βάπκχΐυηι οοηείΙβΗ βε ρ3β$υ$ Γβχ , ηβ

ηυηείο ςυκίοπι άα Ιίϋο ίη 5)τία πιογΙιιο ίηιρείυιιι ε]ιΐ8 Ιατ-

άΆαΙΐ, [Γ3]εείΙ ίη ΕπΙηγ.-ιιιι ηιηι 8θ1ί8, ςυβο Ιυηι &Λ ιιιαηιιιη

ΡΓϊηΙ, άκβαι ιηίΙΙίΙιιικ. ΚΙ ΕυΙχρβηι ςοίάεπι υηϊνετ8βπι,

Ργο* πιβίυ εειίεηΐεηι, «1<·(1ίΙίοηβ ίη Γιάβιη ίρββ ΑηΙίιχΊιυβ

ΓΡαφίΙ. ΙΙηυβ βυΐοηι εχ ε]υ8 (1ικίΙ)ιιι>, ΜίείΙΙιίο, Κοηιαηοβ

8ριΐ(1 ΟοΙίυηι, ΑροΙΙίηί ββΟΓθΙιιηι Ιικιιιη, άε ίιηρΓονίίο 3^-

ςτεκβυβ , ρβΓίίηι (χχ\άϊΙ, ραΓίίηι νίνο8 ΓβρίΙ.

XIII. Τυηι νεΓΟ ΑπινηΗηιΙθΓ ςηοηυε, Γεχ ΑΙΙιαπίΐηιιπ),

»Λ δοαβΐ3ΐβηι ΑηΙίοεηί βο^εβδίΐ, οί) εβιΐδΐηι Ιιιι]α$·ηοιΗ :

ΑΙεχαηάβΓ ςυΜίΐιη Μ»οε(1ο, αριιά Με§3ΐοροΙί(3ηθ3 θιΐιιοϊΐοί

βΙα1)βίκ*1ρηΐ3(ΐΓρίρ. πιοπογλ «(Ιηιίίδΐΐί, ρΓοιΙί^ίοδίδ πιβηάααΐβ

31) ΑΐβΧΐηιίΓΟ, ΡΙιίΙίρρί ΓιΙίο, ςεηυ9 βιιιιπι (ΙβΓίναηηΙ : εί, αϊ

Κάεηι Γαοιιΐίδ 8υί» ΓβοβΓεΙ, (Ιαοπιπι ΙίΙίοπιηι βΚεηιηι ΡΙιίΙίρ-

ριιιη , ΐΚεΓυηι ΑΐεχβηάΓΐιη) ηοηιίη&νεΓαΙ ; Ιϊΐίηιη ιριο , Λρβ-

Π)3πι. Ε»ηι βΐϊαηα Απινηηηιΐι-ο ΙοοβνρΓϊΙ ίη ηΐΒίΓίηιοηίυΓη :

ψΐΆΠ\ Ρηίΐίρρηβ Π'3ΐεΓ ηιιυηι ΛβΛηχίδδεΙ &Λ ηηρϋαδ, ιιΜ

ηιατίΐηηι ριιεΙΙβε νΐ<1ιΙ ίηΟητιηπ) εί τεπιπ ίηιρβπΐυπι , ηιβη-

88Γ31 &ραά ευηι , βίςιιε Γβ^ηιιηι εί ρΓΟρΙβΓ ηΠίιιίΙαΙπη αά-

ιηίηίδίτβΐ»!. Ηυίε ίβίΙηΓ ΡΙιϋίρρο ΑηΙίοηΙιυδ δρβ'πι Γαείβη!,

(]υα«ί Γβ(1ιιοΙυΓϋ8 ευηι ίη ςεηΐίΐίΐίυηι ΓΟ^ηπιτι ΜΑεείΙοηίίβ ,

Α1Ιι»ηΐ3Π38 βί1)ί δοοίοδ ρ»ΓβνίΙ. 50(1 εί ΤΙιεθ3ηο8 ίηδυρεΓ

3(1]υηχίΙ; Τ1ιεΙ)»δ ίρβε ρΐΌΓεοΙοβ, εί ργο εοηείοηβ ρορυΐυηι

&ΙΙοευ(υδ. 8ίε Αηι^ηΒηιΐΓί οί Τ1ιε1»ηοΓυηι /Ε(οΙοπιιη(]ΐιβ

(ί(1ϋΓ]3, 83(ίδ ΙεπιεΓϊΗε , ΙλιιΙιιπι 6ο1Ιιιπι «ρ^π-^Μΐκ Ληϋο-

εΐιιιβ, (Ιίδρίείεη&Ι (1ε ΤΗεβκ&Ιϊβ, ρΐΌΐίηυδ ηε ίηνβιίεηιΐβ βϋϊρΐ,

αη ε\3(ΐ3 ηίοηιε Ι1 Ουί «ΙοϋΙκταΙίοηί ςυιιηι ΑηηίΙ)3ΐ ίηΙεΓεδ·

βοΐ (3εί1υ3, τεχ ρΓίηιυηι ευηι Γ0§3νίΙ δεηΐεηΐίαηι.

XIV. Τυηι Ροτηυβ : « Τΐιεβδβίοδ , ίπηυίΐ , ηοη εβί (Ιίίΐίοϋβ

τεΙ ηυηο, νεΙ ροβΐ Ιιίεηιεη, δί νοίίδ, 8ΐιηί?ριε. Νβηι Ιυεο

§βηδ, (ΙίυΙίηίδ ηΐ3ΐίδ Γεβββ, ε( 3(1 Ιε ηυηο, εί ίΙεΓυιη αά Κοηΐ3-

ηοβ, δί ςηί(1 δεηΐδ 3θοί(1εΓί(, (ΙεΓιοίεΙ. ΎΌηίπιυδ βιιίβηι Ιιιιο 31)8-

ηηε ρΐΌρΗίδ οορίβΓυηι νίηόυδ; .ΈΙοΙίί, ()ηί ηοδ εχοίνεΓυηΙ,

ΟΓεΟεηΙεδ, 1,3θε<1χηιοηίθ8 ηοΙ)ίδ ΡΙιίΙίρρυιηηυε Γοιε «ΟΟΟ*.

ΑΙ νεΓΟ 1,3οο(ΐ3?π)οηϋ, υΙ β^ο αυάίο, ΙιοδΙεδ ηοΜ* βοη! ηοη

ηιίηηδ, ςυ3ηι Αείι,τί. ΡΙιίΙίρρυιη βυΐεηι ηοη νίάβο Ιίίιί δε 3(1-

]υηςεη{£πι , ςυ| , ιιΙγϊ ρβΓίί ΓανεβΙ , Γη3§ηυηι βΠεΓΓε νβίβΐ ίη

ηοε ΙχΊΙο ηκιηιεηΐιιηι. Εςυίόεηι ίη εβάειη, ηυι 31) ίηίΐίο,

ρρΓδΙο δεη1εη1ϊ3 : εορίβδ εχ Αβίι τοηοά&ιι εβ»β ρηηιο ηυο-

ςυε ΙβηιροΓε : ηεο οοΐΐοο&ηαλαι δρεηι ίη ,Είοϋδ &υ( Αηιν-

ηβικίτο. υΐ>ί 3(1νεηεηη( οορίκ , ϋεΐΐυηι ίηΓεΓεηαΌΓη Ι(3ΐί3?,

υΐ Ποηιβηί, (ΙίδΙεηϋ ηΐϊΐίδ ηΌιηεδΙίοίδ, Ιυ* (ϋΐίοηί ιτιοΐβ-

δΐϊ οδδε (ΙεδίηαηΙ, εί δυϊβ ι·εΙ>υ8 ΓηεΙηεηΙεδ, ηυδςυβηι βχετ-

είΐυπι ρΓΟπΜΤββοΙ. Κβϋη 3υ1εηι ΙχΊΙί ]3πι ηοη αηιρίίυ»

ε3(1εηι εδ( , φιΛπι 3η(ε3 (Ιίχεηηι. Οροι ΊεΙ εηίηι άΊηιίάΊα

εΐαβδίδ ρβΓ(« ΟΓ38 ίηΓεδΙβΓΟ ΙΙαΙίκ; ϊΗετβιη ()ίηιί(1ί3ΐιι ίη «13
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συμφερόμενα· αύτον δέ σέ τω πεζώ παντι προκαθήμε-

νον της Ελλάδος, άγχοΰ της Ιταλίας, δόξαν έμποιεΐν

Ισβολής, κα\, εί δύναιό ποτε, χαι έσβαλεΐν. Φίλιπ-

πον δέ πειρασθαι μέν προσάγεσΟαι μηχανή πάση,

πλείστον ες έκατε'ρους έν τώδε τώ πολεμώ δυνάμενον

ην δ' άπειθη, τον σον υίδν αύτώ Σε'λευκον έπιπε'μπειν

δια Θράκης, ΐνα και 5δε περισπιόμενος οίκει'οις κακοϊς,

μηδέν ή τοις πολεμίοις χρήσιμος. » Τοσάδε μέν δ Αν

νίβας εΤπε. Και ήν άριστα πάντων υπο δέ φθόνου

της τε δόξης αΰτοϋ καΐ συνέσειος, ο? τε άλλοι, καί

αύτδς ον/ ^σσον δ βασιλεύς, ΐνα μή δοκοίη σφας δ

Αννίβας τη στρατηγία προφέρειν, μηδέ ή δόξα των

έσομένων εκείνου γε'νοιτο, μεθήκαν άπαντα· πλήν δτι

Πολυξενίδας έπ\ την στρατιαν ές την Άσίαν ΙπέμφΟη.

XV. 'Ροιμαΐοι δ' έπεί της έσβολής της ες την Ελ

λάδα Άντιό/ου, καί των έπί Δηλίου 'Ρωμαίοιν άναι-

ρεσειός τε και αϊ/μαλιυσίας έπΰΟοντο, πολεμεϊν έψηφί-

σαντο. Οΰτω μέν δΆντιό/ουτε καί 'Ριομα ίων πόλεμος,

£χ πολλού δι' δπονοίας άλλήλοις γενόμενος, τότε πρώ

τον άπεδ^ήγνυτο ές έργον. Οία δ' Άντιόχου της τί

Ασίας της άνω πολλών χαι μεγάλων εθνών, καί της

Ιπ\ θαλάσση, χωρίς δλίγων, 3λης επικρατούντος, ές τε

την Εύρώπην Ιπιβεβηκότος ήδη, χαι δόξαν έπίφοβον

καί παρασκευήν ίκανήν έχοντος, πολλά τε άλλα καΟ'

έτέρι»ν έξειργασμένου λαμπρά, δι' & καΐ Μέγας !πω-

νυμον αύτώ· τον πόλεμον οί 'ΡωμαΤοι χρονιον σφίσι

καί μέγαν έσεσθαι προσεδόκων. Φίλιππόν τε τον Μα

κεδόνα δι' υποψίας εΐχον, άρτι ύπο σφών καταπεπολεμη-

μενον, χαι Καρχηδονίους, μήού πιστοί σφίσιν ωσιν έπί

ταΐς συνθήχαις, Άννίβου συνόντος Άντιόχω. Τους τε

άλλους σφών υπηκόους υπονοοΰ'ντες , μή και παρα τού

των τι νειότερον ες την Άντιόχου δόξαν γένοιτο- στρατιαν

ές άπαντας, έφεδρεύειν είρηνικώς αυτοϊς, καί στρατη

γούς Ιπι τη στρατιά, περιέπεμπον, ους αύτοί καλοΰσιν

έξαπελεκεας, δτι, τών υπάτων δυώδεχα πελεχεσι και

δυοιδεκα ^άβδοις, ωσπερ οί πάλαι βασιλείς, νρωμε'νων,

το ήαισυ της αξιώσεως έστι τοϊσδε τοις στρατηγοϊς,

χαι τα ημίσεα παράσημα, 'ίίς δ' εν μεγάλω φόβω,

και περί της Ιταλίας έδείμαινον, μη ουδ' αυτή σφίσιν

η πιστός ή Βέβαιος έπ' Άντιόχω. Πεζον δή πολύν ές

Τά ράντα διέπεμπον, έφεδρεύειν τοΤς έπιοϋσι- καί νεών

στόλος τήν παράλιον περιέπλει. Τοσόσδε φόβος ην

Άντιόνου τα πρώτα. Ώς δέ αύτοΐς τα ές τήν αρχήν

συνετετάχατο πάντα, Ιπ' αύτδν Άντίοχον ήδη χατέλε-

γον άπδ μέν σφών αϋτών, ές δισμυρίους άνδρας, άπο δέ

τών συμμά/ων το διπλάσιον, ώς άμα τω ηρι τον Ίόνιον

διαβαλοϋντες. Και οί μέν τον χειμώνα δ'λον εν τούτω

παρασκευής ^σαν.

XVI. Ό δ' Άντίοχος ήλαυνεν έπί Θεσσαλούς , και

γενόμενος έν Κυνδς κεφαλαϊς, ένθα το πταίσμα τοις

Μαχεδόσιν ίιπδ 'Ρωμαίων γεγένητο, τα λείψανα τών

τότε πεσόντιον, άταφα ετι οντά , μεγαλοπρεπώς έθαπτε·

δημοκοπών ές Μακεδόνας, και Φίλιππον αύτοΐς δια-

βάλλων, ού Οάψα»τα τους υπέρ αΰτοϋ πεσόντας. 'ίίν

Ιίοηε ΙβηεΓβ , οεεβδίοηίουδ Γοί 1>βηβ ββτίηάχ ίηιηιίηεηΐεηι.

Τβ νοΓΟ οιιιη υηϊνβΓκίί ΙειτεδΙπουδ οορϋδ Ογκοϊο! ρπϊδίιΙβΓβ

οροι-ΙεΙ ρι-ορε I Ι.ί Ιί , εΐ ίιτυρίίοηίδ εί ηιείυηι ίιιαιίοΐθ ;

ίίςιιβ αιίεο, δί ψιηηιΐο ροΐυοιίδ, ίιτηιηρβτβ. ΡΙιίΙίρρυπι

νει·ο οηιηίηιΐδ ιικχΐίβ ΒοΙΙίεΙΙβΓβ 3(1 βοείεΐΐίειη, ΓιιΙιιηιηι

υΐηυδευηφίε ρβΓίίδ 3(Χί·δδίοηεηι ηιίηίηιε εχίβυβιιι. ι}ικ»Ι

βί ΠεεΙί αβαηβλΐ, Ιϋίιΐδ Ιιιυβ δείβιιευδ ρεν ΤΙιι·3οί3ΐτι εοηίΓα

ϋΐυπι ηιίΙ[ειΐ(1υ$; ηί Ιιίε (]ΐιοΐ[ΐιβ (ΙίδΙιαΓ.Ιιιβ ΜΙο ιΐυιηεϋΐίεο ,

ηΗιίΙ ρΓΟδίΙ Ιιο$ΙίΙ)ΐι*. » Ηχο ιΙΚίΐ Ληηί1)Μ. λεε αΐίΐ ίη ευ

εοηείΐίο ηιεΙίοτ ηικίίΐβ εβί. 8ε<1 , οΐΐδίαηΐε ΐΙΙιΐδίΓΪ ρΓυιΙεη-

Ιίςυε υιγο ϊηνί(1ί3 , ηε νίόεΓείυΓ αυΐ ηχ ΙρΜ, 3υΙ αΐίί εοο-

8ί1ί3Γϋ , παίηυβ ίη 3Γ(ίΙ>υ» ύπρει-βίοτηδ ββρεΓε , ηενε Γβϊ Ιιεηβ

βεβίο; (Ιεευβ ΠΙϊ εοηΙίη^εΓβΙ, οηιϊδββ βιιπΙ οηιηία : ηιβι ςιιο<1

Ρο1νχεηί(ΐ38 ία Λβϊαιη 3ι1 εχεΓείΙυιη 3(1(1υεεη(1ιιηι ιηϊϋςυδ 881.

XV. Κοιικε δεη3(υ$, ρο$Ιςιΐ3Πΐ αυΐΐϊνίΐ <1ε ίΓηιρΙίοηε Αη-

(ϊοείιί ίη ΟΓΧ0Ϊ3Π1 , εί $υΪ9 αρυιΐ ΟεΙίυπι εχδίβ εβρίίίςυε ,

Ιιο$(εηι ]ικΙί«<·ινίΙ ΑηΙίοεηυπι : 3(ςυε ϊ(3 (Ιεπιυπι (ΙίιιΙιιπίδε

8υ$ρίείοιιε8 ηιαίιια; , (3η<1εοι ίη βροΓίυηι Μΐυηι ]3ηι 8Γϋρε·

ηιηΐ. (^ιικηί,ιιη 3υ1ειη ΑηΙίοε1ιυ8 ίη ίαρεποπ Αβ!· ηιιιΚίβ

ηΐ3@ηί8(}υε κεη(ί1>ιΐ8, ίηΓειίοΗ βηίειη ΑιΙβ, ιρι»· η<1 ηιαΓβ

ρεΓίίηεΙ , υηίν8Γ88Β , ρβυείβ εχοερίίβ , ίηιρεΓ3ΐΐ3ΐ ; ]3ΐηηυε εί

ΕιΐΓορ3πι ίη\38εΓ3(, ει ίρ83 ηοηιίηίΒ βυί Γβηιβ, εί εορίοβο

3ρρ3Γ3(ιι, ΓοΓίηίϋαΙιϋϊδ , οί αΐί.ιι ιιιη ΓεηΙηι 3(]γεΓ8υ8 αϋοβ

Βε8(3πιιη ^Ιοηα , <|υ·ε εί Μβ^ηί εοβηοηιεη εί ρερεΓεΓ3ηΙ , 8γβΙ

ίΙΙυβΙπβ : Ιιΐβ (1ε εβυΒίβ Κοηιβηί Μ Ι»·ΙΙιιιιι ε( ιηβςηυηι εί

(ΙίυΙυι-ηυηι 8Ϊ1)ί Γοτε εχΪ8ΐίηΐ3Π]η(. (}υο βοεβάβΐηΐ, ηιιοιΐ

εί ιΐε ΡΙιίΙίρρο Μβεβιΐοηε 8ΐΐ8ρίθ3τειι(υΓ, (]ΐιεηι ηυρεΓ <ΜμΙ·

ΙβνεΓβηΙ; οί άε €3ΓΐΙΐ3^ίηϊεη8ίΙ>ιΐ8 , ηε 3 Γα'ύει ίΐιπβ ιΐίβοειίε-

τεηΐ , ρΓορΙεΓ ΑηηίΙΐ3ΐί8 ΓαηιίΙίαΓίΙβΙοιη πιηι ΑιιΙϊοοΙιο ; εί

3ΐίθ8 φΐο<ριε (Ιίιίι ιπί> μι, γ ροριιΙοΒ 8η8ρεεΙο$ Ιΐ3ΐ>εΓεη( , ηε

εί ίρδί , εχβρεείηΙίοηε Γεπιηι 36 ΑηΙίοιΙιο ^ΡΓεηύβΓυηι , ηονϊ

,-ιΙίιριίιΙ ηιοΙίΓεηΙιΐΓ. Πβςυε ίη οηιηεδ ρΓονίηεΪ38 ηιίδεηιηΐ

εχεΓείΙϋβ , φΐί ρβεβίε ε38 οϋδβπβΓΡηΙ ; εί ειιηι ε\ειεί(ί1)ΐΐ8

ίπιρ8Γ3(0Γβ8 πι ιπ βεηίδ 8βευηΙ}η8, ςυοδ ρπείοτβι νοωηΐ,

ιριί, ιιΐ ϊηβίςηϊα εοηδηΙιιηι ι1ίιιιί<1ίίΐΙα, ί)3 (Ιί^ηίίΗΐίδ ηιιοηιιε

3ε ροΐεδΐ3ΐί8 Ιΐ3ΐ>εηΙ 'ϋιιιίΊίιπιι. ϋοηδυΐβδ εηίηι , υΐ οϋιη

Γ8^ε8, άυικίεείιιι δεευηΐιυδ εί < 1 ικχ Ι<·< ί 1 1 1 Γβδείουβ ιιΙυηΙιΐΓ.

Αο, Ι3ηφΐ3ΐη ίη ηΐ3βηο ρεππιΐο , <1ε ΙΙαΙία φΐοφίε Γιιειε

δοΐϋείΐί , ηε νοί ίρδβ ρ3Γηηι δίοί Μ& βίςηε Πγπι3 οοπΙγβ Αη·

ϋοεηοηι βδδοΐ. Κβφΐε Τ»Γεη1ιιηι ηιββηυδ εχειείΐυδ πιίδδυβ

881 , ςυί οηδβι νβΓεΙ 3<1ί1υηι : δίηιιιΐφιε εΐ3δδϊδ ΟΓβιη οϊγοιιιιι-

νει(3|)3(υΓ ιη.ιι ίιίΐΓ., ιιιι. ΤπηΙιΐδ ΙειτοΓ ΑηΙϊοεΙιί Κοηΐ3ηΪ9

3υ ίιιίΐίο (υί[. Γΐιί νείΌ (Ιοηιί 83(ίδ οτάίηαΐχ \ ϊμγ δυηΐ Γ89

ίιιιρειϋ ; (ΙεΙεεΙυδ Ιΐ3ΐ>εΙ)3η(ιΐΓ εοη(Γ3 Αηΐίοεηιιηι. Εχ ιιι·-

1>3ηί8 εοηδεπρίβ 8ηη( νϊ^ίηΐΐ ηιίΙ1ί;ι, (Ιυρίυπι ε βοείίδ, υ(

ρΓίηιο Λ8Γ8 Ιοηίυηι ηΐ3Γε (Γ3]ίεεΓεη(. ΑΙφίε δίε Ιιίεηΐδ ΙοΙβ

3ραι1 Βοηιβηοδ ϊη 3ρρ3Γ3ηι1ο Ιιείΐο εοιίδυηιία εβΙ.

ΧΥΙ. ΑηΙίοεΙιιΐδ 3υΙεηι ηιονίΐίη Τΐιοδδαΐίβηι. ΕΙ ροδί-

ςυ»πι ρεΓνεηίΐ3ΐ1 ΟνηοδοερΙιβΙβδ , υ1>ί ιΐβιΐβιη Μ3ορ(1οπρ3 λ

Κοηΐ3ηί8 αοοερεΓ3ηΙ; Γε1ί(]ΐιί3δ ολ\80πμπ, ίηδεριιΐΐαβ εΐίβηι

Ιιιηι , βερβίϋΐ ηια^ηίΐίεε : 03ρ(3ηδ ΓίνοΓεηι Μαεειίοηυηι , ει

ΡΙιίΙίρρο ίηγί(1ί3Γη Ι«« ΐιίΓυϋ, φκχΐ βυί 031183 ε<ε803 βερεΙίΓί
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πυθόμενος δ Φίλιππος, ένδοιάζων έτι και περισκοπών

δποτέρωσε προσΟοΐτο , αύτίκα εΐλετο τα 'Ρωμαίων Βαί-

βιόν τε, στρατηγδν αϋτών, άρχοντα τίνος πλησίον στρα

τού, καλέσας έλθεϊν Ις τι χωρίον, πίστεις αύθις έδίδου,

Ρωμαίοις άδόλως συμμαχήσειν κατ' Άντιόχου. Έφ' οΤς

αύτδν δ Βαίβιος Ιπηνει, καί θαρ^ήσας, αύτίκα έπεμπε

δια της Μακεδονίας "Αππιον Κλαύδιον μετα δισχιλίων

πεζών ες θεσσαλίαν. Καί δ "Αππιος, άπδ τών Τεμ

πών τον Άντίο/ον Ααρίσση παρακαΟήμενον ίδών, πϋρ

πυλΰ ήγειρεν, έπικρύπτων την ολιγότητα. Και δ

Άντίοχος , ώς Βαιβίου και Φιλίππου παρόντων, διατα

ραχθείς, εξέλιπε την πολιορκίαν, πρόφασιν τον χειμώνα

ποιούμενος , και Ις Χαλκίδα παρήλθεν. "Ενθα κο'ρης

ευπρεπούς εροιτι άλοΰς. υπέρ ετη πεντήκοντα γεγονώς,

καί τοσόνδε πόλεμον διαφέρων, εθυε γάμους , και πα

νηγύρεις ηγε· καΐ την δυναμιν ες πασαν άργίαν κα\

τρυφήν επί τον χειμώνα έιλον άνηκεν. Άρχομε'νου δ'

έαρος, εμβολών ές Άκαρνανίαν, ησθετο μέν της αργίας

τοΰ στρατού, δυσέργου προς άπαντα οντος· και τοτε

των γάμων αυτοί καί της πανηγύρεως μετέμελεν.

Ύπαγαγόμενος δ' βμως τινά της Ακαρνανίας, καί τά

λοιπά πολιορκών έπεί τάχιστα 'Ρωμαίους έπυΟετο πέ

ραν τον Ίο'νιον, ες Χαλκίδα άνεζεΰγνυ.

XVII. 'Ρωμαίοι δ' υπί) σπουδής, τοις τότε Ιτοίμοις

ίππεϋσι δισχιλίοις, καΐ πεζοΤς δισμυρίοις, και έλέφασί

τισιν, ήγουμένου σφών Άκιλίου Μανίου Γλαβρίωνος,

ες Απολλωνίαν έκ Βρεντεσίου διαβαλόντες, έπ'ι θεττα-

λίας έβάδιζον, καΐ τας πόλεις έςέλυον τών πολιορκιών.

Έν δσαις δ' ή'σαν ήδη Αθαμάνων φρουραι, τας φρου

ράς Ιξέβαλλον κα\ τδν Μεγαλοπολίτην Φίλιππον αί-

χμάλωτον έλαβον, έλπίζοντα ετι τήν Μακεδόνων άρχην.

Ειλον δέ και τών Άντιοχείιυν ές τρισχιλίους. Άμα

δέ ταύτα δ Μάνιος εϊργάζετο, καί δ Φίλιππος, Ις Άθα-

μανίαν Ιμβαλών, πασαν αύτήν υπήκοον έλαβεν, Άμυ-

νάνδρου φυγόντος εις Άμβρακίαν. 7Ων δ Αντίοχος

αΐσθανόμενός τε , καΐ την δξύτητα τών γιγνομένων κα-

ταπλαγεις, εδεισεν, ώς επί αίφνιδίω καί ταχεία μετα

βολή, και της ευβουλίας 'Λννίβου τότε ησθετο- ίς τε

τήν Ασίαν άλλους έπ' άλλοις έπεμπεν, έπισπέρχειν

Πολυξενίδαν ές τήν 'διάβασιν αύτδς δ', όσους είχε , παν

ταχόθεν συνεκάλει. Γενομένοιν δ'αύτώ, τών μεν οικείων,

πεζών μυρίων, και ιππέων πεντακοσίων, ΙπΙ δέ τούτοις

καί τίνων συμμάχων, Θερμοπύλας κατέλαβεν, ώς τήν

δυσχωρίαν προβαλούμενος τοις πολεμίοις, καί τον στρα-

τον έκ της Ασίας άναμενών. Δίοδος δ' έστιν αί θερ-

μοπύλαι στενή καί έπιμήκης- κα\ αύτήν περιέχει, τή

μέν θάλασσα τραχεία καί άλίμενος, τη δέ έ'λος άβατόν

τε και βαραθρώδες. Κορυφαί τε εϊσιν έν αύτη δύο

όρών απόκρημνοι" και τούτων τήν μέν, Τειχιοϋντα κα-

λοϋσι, τήν δέ, Καλλίδρομον. "Εχει δέ δ τόπος θερ

μών υδάτων πηγας, καί θερμοπύλαι άπδ τοΰδ' έπι-

κληίζονται.

XVIII. Τείχος ουν ε'νταϋθα διπλούν δ Άντίοχος

ώκοδομήσατο , καί τας μηχανάς έπι τδ τείχος επ/Οη-

ηοη ειιι·3νεπΙ. Οαοά ιιΐ Ρηίΐίρρυβ βυάίνίι, α,υυηι βάΊιυε

3ΐιιΙ)ί<>(ΐυ9 ΓϋίδβεΙ, υΐΓΪ ρβΓίϊ $6 3(1)ηη{;ει·εΙ , βΐϋΐίοι ρβΓίεβ

Ηοη>3η38 ρΓβεΙιιΙΗ : νοεβίοφιβ &Λ ΟίΓΐυπι Ιοαιιη ΒχΙιίο,

α,αί ρΐΌχίοιο ρΓ33βΓ&1 βχβΓΟίΙιιί, Ιίαειη άεηυο εί άβάίΐ δίηοει-ηβ

δοοίβίαΐίϋ οοβΙγ» ΑηΙίοεηυηΊ. Ουβηι οΙ) ηαι εοΐίαιιαανίΐ

βυπι Β&'οίυδ, ηβ(]ϋβ (1υΙ>ί(3ΤΪ( ρβΓ ΜαοεΟυιιίβπι Αρρίυιη

Οίαυιΐίϋΐ» ευιυ (Ιυυί>ιΐϋ πιίΐΐίΐιυβ ρειίίΐυηι ίη ΤΙιβββαΙϊϊΐη

πιίΙΙβΓβ. Ουί υ1)ί »ι] ϊοιιρβ ρΕίνεπίΙ, οοη$ρβοΙί8 ίη ρπ>-

ρίηι^ο 0381Π8 Αηΐίοοίιϊ , Ι,απβίκΐη) οΐϊβίϋβηΐϊδ , πιιιΚοβ ϊ^ηββ

εχείΐβνίΐ, α( βυοπιηι ραυείΐΐίβηι εεΙϊΓεΙ. ΕΙ Γεχ, Βα,Ίιίυηι

ειιηι ΡΙιίϋρρο 3άε88β Γ3ΐυδ, ηιοΐιίιρκ; ρεΓεαΙίϋδ, 8οΙνίΙ ο1>-

8ί(1ίοηεηι , ΙιίειηΪ8 εβιυβίϋδ ίαίειιιρει ίεηι , βί ΟιαΙείιΙεπι

ρβΐίίΐ. Ιϋί 03ρ(υ8 βηιΟΓε ΓοΓηιοίβο νϊι^ϊηίβ, ευιη (ριίηςυα^ε-

ηΒΓίο ιώ3]ογ βδδεί, (3η(ί(]υβ οεΐΐί ρΓβηβΓβΙιΐΓ οιοίε , οβ1εΙ)Γ3-

νίΐηυρίίαδ, εΐ Γβ8ΐο8 (Ιίεβ β§ί(; βίηιυΐηυε εχβΓείΙυιη ρεΓ

ΙοΙβπι Ιιίεηιειιι βοΐνϊ ίυ οϋυηι 3ε ϋεϋεΐ38 ρβ88υ8 ε8(. ΙηευηΙβ

βϋΐβπι νβΓβ, ϊηνβάεηβ ΑοϋΓΐιαηί3ΐη ΑιιΙίοεΙιυβ, δβηβίΐ, ηιί-

Ηΐ«ηι ηβυά ίαάΐβ 80 οϋο ι-βάϊτβ 3<1 οΐΰείυιη; ρα-ηϊΙιιϊΙ<|ΐΐθ ,

ϊο(1υΐ8Ϊ88β ηυρίίίβ εΐ οοιινϊνίοπιηι Ιυ^υΓυιη()υβ εείεϋπιΐίοηί.

Κεεβρϋβ ηί1ιί1οηιίου$ ίη βάεηι ηοηηυΐϋβ ε]υβ Γε§ίοηί8 ορ-

ρίϋί8, εΐ ορρυ^ηβΐίβ ι·εϋ<]ΐιί3, ηιιαηιριϊηιιιηι εο^ηονίι, Κο-

ηιβιΐϋβ Ι113Γ6 Ιοηίιιιιι (ι^ΐεβτβ , ϋΐιαίιίϋί.τη ΐΐάύΐ.

XVII. Κοηβηϊ, ηιιΙΙαιη ηιοπιπι Γαείεηΐεβ, ευιη ιΐυυοιιβ

εηυίΐυηι, ρειίίΐιιαι νίμϊηΐϊ ηιίΙ1ϊ5υ8, να« (υηε ηιαχϊιηε ρ>-

Γβΐ3 βΓαηΙ, ηοηηυ11Ϊ8()αε είερίιβηΐίβ, ίηιρρΓ3ΐ0Γε Μβηϊο Λεί-

Ιίο Οΐ3θΓΪοηε, ΒΓυηάυβίο ΑρυΙΙοηίβιη ΐΓϊΐιβνβεΙί βΓβηΙ. Ιΐηιΐβ

Τΐιεββαΐίαηι ρείεηΐεβ, κοίίοπιηι ορρίϋβ οοβίάίοηε βχίηιείιβηΐ;

εΐ εχ 1)18 , ηυββ }ΆΤΐι 31) ΛΙΙιααιαηϊϋαβ οεε<]ρ3ΐ3 ει βηΐ , ε]ϊπε-

οαιιΐ ρΓ8β8ίι1Ϊ3. ΡΙιίΙίρρυβ ηυοςιιε Με§3ΐορο1ίΐ3ηα8 ίη ροΐο-

8ΐ3ΐεπ) Γβιίαοΐυδ ε8ΐ, 3<11ιιιε βριταη» Γε°ηυιη Μίίαιίοηιιιη :

εΙ εχ ΑηΙίοεΙη εορϋβ οβρία «υηΐ οϊγγιΙογ Ιι ία ιηϊΙΙία. <)υη!

άητα 3 Μ3ηϊο ςεηιηΙυΓ, ίηΐεηιη ΡΙιίΙίρρυβ, ίη ΛΙΙκιηι.ιηί,ιηι

ΐΓΓϋηιρεηβ , Ιοίαιη δυοε^Η, Αιτΐ)η8η(ΐΓθΓιΐξίεη(« ΑιηΙΐΓηι ϊ.αιιι.

1}ιιο εο^ηίΐο, ΑηΙίοεήυβ, ΙεΓΠΐυβ εε1εηΐ3ΐε ηοβίίιιπι, ρβΓίϊ-

ιηιιίΐ ίη Ιαιη ΓερεηΙίηβ ιβΓυηι πιιιΐβΐίοηε; 3ε Ιιιιη ϋεηιυηι

βεηβίΐ, (]ϋ3πι 83ρίεη(βΓ εοηβυΐυίββει ΑηηίοαΙ. Μίβ8ί8(]υε

3ϋί8 ροβΐ 3ΐίθ8 ίη Α8Ϊ3Π1 ηυιιαί8 , υΐββοαΐ ΡυΙνχεηίιίβηι , ιιΐ

ηΐ3ΐιιιαΓε( ΐΓ3]βεΙιιπι. Ιρ$ε νεΓΟ , ηηυΐηιιοί Ιΐ3ΐ>υί( ηιίΙί(ι>$

υη<ϋ<ιηε 3(1 βε εοη(Γ3χίΙ. Οιι ί υ\ή εοηνεηεΓε, ρειίίΐιιηι εχ

91Π8 άεεειη ηιίΙΙία , ηυίηςεηΐί θίριίΐββ , εΐ αυα?(ΐ3πι βοειοΓυηι

3ΐιχίΙΪ3 , ευιη Ιιίβ ΤΙιβπηορ;Ι»8 οεευρβνίΐ : ΙοεοΓυηι 3η§ιι-

81138 ΙιοκΙίίιυδ ο1ι]οοΙίΐηΐ9 , ίηίςυε 3(1νεηΙιιηι εχοΓοίΙυδ εχ

Α8Ϊ3 εχ8ρεε(3ΐυΓη8. δυη( βυΐεηι ΤΙιβηιιορ)Ι,ΐ', αηξυβίυ» εΐ

οηίοηςυβ ΙιβηίίΙηβ , ςυί ρϊΐΐίιιι ηΐ3Γί ββρείΌ εΐ ίηιροΓ(υο$ο

3ΐΙυίΙυτ, ρβιΐίηι ραΐυιΐε ίυνία εΐ ρΐεηβ >Όΐ'3|;ϊηίου8 : ίηιπιί-

ηεηΐ^υε άυο ρ«ι·πιρΐ3 ηιοηΐίυηι εβευηιίηα, ηυοΓηηι βΐΐβταιη

ΤίοηίυηΙβπι, «Ιΐεηιπι ϋβΙΙίιίΓοηιιιηι ηοηιίηβηΐ. ΕΙ βοηΐ ίη

είβιίειη 1οεί8 3αυ3πιιη εβίίιίατιιηι ΓοηΙεβ , ηηϋε ηοηεη Ιοεο

3 Οποείβ ίηάίΐυηι.

XVIII. Ι1)ί Αηΐίοείιυβ (ΙυρΙίεβιη ηιυιυιη εχβίπιχίΐ, βί ιηυιο

ηΐ3εΙιίη38 ίηιροδυίΐ; .ΕΙοΙοβιριβ ]υδ$ί! ηιουΐίυπι ίηβϊιΙεΓβ εα
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χεν ?ς τε τας κορυφ&ς των δρών Αιτωλούς ανέπεμψε ,

μή τις λάθοι κατά τήν λεγομένην Άτραπόν περιελθών

ζ 8ή και Αακεδαιμονίοις τοις άμφι Λεωνίδαν Ξέρξης

έπέθετο, αφύλακτων τότε των δρών όντων. Αιτωλοί

δέ χίλιους μεν έκατέρω τώνδε των άκρων επέστησαν

τοις δέ λοιποΐς έστρατοπέδευον έφ' Ιαυτών, περί πόλιν

Ήράκλειαν. Ο δέ Μάνιος , έπε! κατεϊδε την των πολε

μίων παρασκευήν, σημεϊον εδωκεν ές έω μάχης- κα\

δύο των χιλιάρχων, Μάρκον Κάτωνα και Αεύκιον Οΰα-

λέριον, έκέλευσε, νυκτός, έπιλεζαμένους έκάτερον δπό-

σους έθέλοι , τα όρη περιελΟεϊν, καΐ τους Αίτωλοΰς άπδ

των άκρων, δπη δΰναιντο , βιάσασθαι. Τούτων δ μέν

Αεύκιος άπεκροΰσθη τοϋ Τελούντος, αγαθών ένταϋθα

των Αιτωλών γενομένων δ δέ Κάτων, τξ> Καλλιδρόμω

παραστρατοπεδεΰσας, κοιμοιμένοις έτι τοις έχθροϊς έπέ-

πεσε περί έσχάτην φυλακήν καΐ πολύς άμφ' αύτδν

έγίγνετο άγων, βιαζόμενον ές υψηλά καΐ απόκρημνα,

κωλυόντων τών πολεμίων. "Ηδη δέ καΐ Μάνιος επήγε

τήν στρατιαν Αντιόχω κατα μέτωπον, ές λόχους όρ

θιους διηρημενην ώδε γαρ μόνως έν στενοϊς έδΰνατο,

καΙ δ βασιλεύς τους μέν ψιλούς καΐ πελταστας προ-

μάχεσθαι της φάλαγγος έκέλευσε. Αυτήν δ' έστησε

προ τοϋ στρατοπέδου· επι δεξιά δ' αύτής τους σφενδο-

νητας κα\ τοξότας , έπι τών υπωρειών τους δ' έλέφαν-

τας, Ιν αριστερά, καΐ τδ στίφος 8 μετ' αυτών αεί συν-

ετάσσετο, παρα τη Οαλάσση.

XIX. Γενομένης δ' έν χερσι της μάχης, τά μέν

πρώτα τον Μάνιον οί ψιλοί, πανταχόθεν έπιτρέ/οντες,

έλυπουν. Έπει δέ αυτούς φιλοπόνως δε/όμενός τε και

άναχωρών, και αύθις επιών, έτρέψατο- τοΰς μέν ψιλούς

ή φάλαγξ τών Μακεδόνων διαστασα, ές αυτήν έδέξατο, καΙ

συνελθοϋσα έκάλυψε , κα\ τας σαρίσσας έν τάξει πυκνας

προυβάλοντο· &> δη μάλιστα οί Μακεδόνες έξ Αλεξάν

δρου καΐ Φιλίππου κατεπλήσσοντο τους πολεμίους , άν-

τίοις δόρασι πολλοίς καΐ μακροϊς ού τολμώντας πελά-

ζειν. ΑΊφνίδιον δ' ώφθη τών Αιτωλών έκ τοϋ Καλλι-

δρόμου φυγή καΐ βοή , καθαλλομένων ές τδ Αντιό/ου

στρατοπεδον. Τδ μέν δή πρώτον Ικατέροις άγνοιά τε

τοϋ γιγνομένου , και θόρυβος ην, ώς έν αγνοία. Ώς δέ

δ Κάτων έπεφαίνετο, διώκων αυτούς μετα πολλής

βοής, και υπέρ τδ στρατοπεδον έγίγνετο ήδη τδ Αντιό-

χου· εδεισαν οί τοϋ βασιλέως, περί τε της 'Ριομαίων

μάχης έπιφόβως έκ πολλοϋ πυνθανόμενοι, καΐ σφδς εί-

δότες δπδ αργίας καΐ τρυφής δι' δλου τοϋ χειμώνος ές

δυσεργίαν διεφθαρμένους. Τους τε συν τω Κάτωνι σα- .

φώς μέν ου καθορώντες δπόσοι τινές εΤεν, δπδ δέ τοϋ

φόβου πλείους νομίζοντες εΤναι, και περί τώ στρατο-

πέδω δείσαντες , άκόσμοις ές αυτδ κατέφευγον, ώς άπ'

αύτοϋ τοΰς πολεμίους άμυνοΰμενοι. 'Ριου,αΐοι δ' αύτοϊς

παραθέοντες , συνεσέπεσον ές τδ στρατοπεδον · κα\ ην άλλη

φυγή τών Άντιο/είων εκείθεν άκοσμος. Ό δέ Μάνιος

μέχρι μέν έπΐ Σκάρφειαν έδίωκεν αΰτους, κτείνοιν τε

καΐ ζωγρών άπδ δέ της Σκαρφείας έπανιών, διήρ-

παζετδ στρατοπεδον τοϋ βασιλέως· καΙ τους Αιτωλούς,

ουπϋη» , ιιο ηυϊ9 ρεΓ «ιΙΙοηι ατιεπι ΑίΓβροη νοεαηΐ , νϊαιη ίη-

νεηϊι-εΐ ;ιιΙ 8656 ι ίπ ιιιιιιηηιιΙιμιι : φια νΪ3 εΙΪ3ηι I ,οοιιί<1;ιιιι βΐ

ΐΑΟεάχιηοηίοδ οΐίιη ΧβΓΧββ α^τε$5υ$ ιτίΐΐ , ηεηιίηε Ιιιηε

ηιοηΐεδ ειΐδΙοήΊεηΙε. ΕΙ νΕΙοΙί βίη^υΐα εαευηιίηα ηιίΐΐεηί*

οεεορβπιη! ηιίΐίΐίουβ; Γβ1ι<]ΐιί εοηιπι δβοΓβιιηι ε3δ(ι-3 πιυηί-

νεηιηΐ 3<1 ΙΙγπηΊιμπι. Μωίυβ, ροδίςυβηι 3ρρ3Γ3ΐιιπι 1>ο-

81 ϊιι πι ρεΓ8ροχί(, βί^ηυηι ριιςηβΒ ία εΓ3$Ιίηαηι ρΓοροβυίΙ;

ρΓ8ΒπιΪ5$ί9 ηοείυ <1υοΙ>υ8 Ιτίϋυηϊβ,Μ. θ3(οηβε( V. Υαΐεπο,

ςυί ειιιη ςυοίςυοΐ τείΐεηΐ βείεείϊβ ιηοοίεβ είΓευηιίΓεηΙ, ε(

8ΐ3(ίοοε .ΐΐυΐοί ςυοειιηηαε ηιοιίο ρο88βη( <1ε}ίοεΓειιΙ. Ηο-

πιηι 3ΐΙεΓ ίυείυβ 3 ΤίεΙιίυηΙε τεραΐβαβ εβ( , 1.ι··1ι- Ηοε Ιοεο

ΓοΓίίΙβΓ ρυ^ηβηΐίΐιυί. 031ο νεπ>, βάνεΓβυβ ΟβΙϋόΓοπιυηι

ιηίββυβ , ίπ άοπηίεηΐεβ ,κΙΙιιη·, ΙιοβΙεβ ίππίΙ είΓεα υΚίιηβηι

νίξίΐϊαιη : πιαΚαπι Ιαιηεη εεΓ(3ΐυηι ε8ΐ , ενβύεηΐίΐιυβ ρεΓ «ι -

άιΐ3 ρι·α?ηιρΐ3ηιιε εοη(Γ3 ρ ι < > 1 1 ί 1 > » » 1 1 ( < ■ 1 1 1 ΙιοβΙεηι ηιϊΐίΐίΐιυβ.

.Γβιιιηυε Μαιιίιΐϋ εΙΪ3Πΐ ΑηϋοεΙιυιη 3 (τοηΐε ρε(ε1>3(, τεείίβ ογ-

άίηϊΙ>υ8(]ιιεεη8εχεΓείΙυιη; ηεε επίηι αΙΗεΓ &0£ΐΐ8ΐύβ Ιοεί ρα-

1ϊε1)3η(ιΐΓ. Ε( Γεχ τείίΐβϊ εΐ εεΐΓ3(08 3η(β ρ!ΐ3ΐ3η§ειιι 81α-

ΙιιίΙ; ίρ$3ηι ρ1ΐ3ΐ3η@επι ϊαβίι αχϊΐ ριυ εββίηβ, ε( »ι1 ιΐεχίηιιη

(/«</; κ5 , 8ϊοί8ΐΓυπι) ε]υβ Ι3(υ8 ΓυηάίΙΟΓεβ <ιο 83§ί((3Γίθ8 βυΐι

ίρ8ΐ8 Γβάίεΐΐιυβ πιοηΐίβ ; βΙερΙΐ3η(08 τεη>, πιπί ρι-%8ί<1ϊο ςιιο<1

ί1ΙΪ8 δϋΐηριτ ίΐιΜί 8θ1ε(, [3 8ίηΪ8(Γ0 Ι.ιίοιρ] ]ιιχΙ;ι πιβτε Ιοεα-

νΐί.

XIX. Οοη8ειΊο ρΓχϋο , ρππιιιιη Μ3ΐιία9 8 ΙενΙΙει- 3πη&-

ιϊβ ίηΓε8ΐ3ΐ>3(υΓ, υηιΐίςυε εϊ ββ ίηββΓειιΙΐΙιυβ. Ουοβ υΙ)ί Γογ-

ΙϊΙβΓ 8ΐΐί I ίικ'ΐιιΐο , εϊ ηυηε εειίεηιΐο , ηιιηε ηΐΓ8υιη ίηιρΓεββίο-

ηεηι Γβεϊεηιΐο, βιΐ εε<1εη(Ιυπι Ιβηάεπι εοε^ίΐ; ρΐιαίβηχ, ίΐΐΐβ

ρεηηεάίιΐΜ {ταηβπιΐββίβ , ΓϋΓβυβ εοϊνίΐ, εϊ 8αή8838 εοηύεη-

838 οΙ>3εεί( : ςμιο ηκιχίπιε ίη8ΐίΙιι(ο Α1εχ30(ΐΓί ΓΙιίΙίρρϊςυε

Μίίαιίοηεϋ Ιιοδΐϊϋυβ εΓ3η( ΙβΓΓΪΙιϊΙββ , ηοη βικίεηΐίϋυβ ίη ίη-

ΓεβΙβδ 1οη§38 εοηΓεΓίβδςαε Ιΐ38(38 ώευΓΓεΓε. Τιιηι τε™ Γβ-

ρεηΐε εοηβρεείί 8υη( ΑίΙοΚ πιηι εΙβιηοΓε ε ΟβΙΙΜίΌΠίο Γ» ι -

μϊΐ'ΐιΐρδ , εϊ ίη ε38(τ3 ΛηΙίοεΙιί άεδίΐίεηίεβ. 0 υα1 τε9 ρπηιυιη

ιιΙΐ'08(ΐιιε (οηΐϋΐΐκινίΐ, ηοικίιιιιι 831Ϊ8 εοςηίΐβ , ηυβίίβ εββεΐ.

υΐ τεΓΟ 03ΐο εοηβρεείυβ εδί , ηιβςηο εΙαηιοΓε Γυ§ίεη(ε3 ρει-·

βεο,υεηβ, ε( εβδίηδ ]αιιι ίηιπιίηεηδ ΑηΙίοοΙπ, ΙειτίΙί βαηΐ

π·μϋ , ςηί ];ιιιι 3η1ε ηιυΐΐβ όε Κοηΐ3ηυΓυιη ρυ^η3η<1ί Γ3ΐίοηε

ΙίιιιΜο 80Ϊ8είΐ3ΐί ιταηΐ , εοηβεϋ 8υ&? Μ£η1ϋββ, ίη ςυ3Πΐ ΙιϊΙμτ-

ηίδ το1ιιρΐ3ΐί»υ8 ε( εεβδαΐίοηίουδ ίηείι1εΓ3η(. Ουαπιςυε

ηοη εεΓηετεηΙ , ςυ3η(3πι πιβηυπι ΟβΙο βεευηι (ΓαΙιβΓβΙ , ρη»·

παβίιι Γ3ΐί ρΙυΓεβ εβδε, εϊ εβδίήδ ΙίιηεηΙοδ, (υΓ03(ί8 οπίϊυίΐιιιβ

ίη εα ΓεΓιι^εΓυηΙ , εχ ναΐΐο ηοείεηι ρΐΌριιΙδβΙυή. 8εά Κυ-

πιαηί ΙεΓββ βοπιηι ρΓεηιεηΙεδ, δίιηιιΙ ίη(Γοηιρεηιη(. 11>ί ηον.ι

Γυ^3 ιτμίιρππη ε εβδίΓίδ εχοΗβ. ΕΙ Μ3ηίυβ εοβ δεβΓρΙιίβηι

ηδψιε ρεΓδεεηΙαδ εδ( , ε«(1εη(1υ , ε3ρίεη<1ο(|ΐιε. Ιικίε Γβτβτ
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έπιδραμόντας τω 'Ρωμαίων χάρακι παρα τήν άπουσίαν

βύτών, έξη'λασεν έπιφανείς.

XX. Απέθανον δ' έν τη μάχη καί τη διώξει , 'Ρω-

μαίων μεν, άμφ\ τους διακόσιους· Αντιό/ου δέ, συν

τοις ληφθεϊσιν, άμφι τους μύριους. Αυτός δ' δ βασι

λεύς άπο μέν της πρώτης τροπής μετα πεντακοσίοιν

Ιππέων είς Έλάτειαν άμεταστρεπτι διέδραμεν άπο δ'

Έλατείας, ές Χαλκίδα, κα\ ες "Εφεσον, μετ' Ευβοίας

της νεογάμου (τοϋτο γαρ αύτήν ώνόμαζεν), έπι των

νεων Ιίφευγεν, ουδέ τούτων άπασών ■ άγοραν γάρ τινας

αύτών διαφέρουσας δ 'Ρωμαίοιν ναύαρχος έπαναχθείς

διεφΟάρκει. ΟΊ δ' έν άστει 'Ρωμαϊοι της νίκης πυθό-

μινοι, ταχείας τε ούτω και εϋνεροϋς σφίσι φανείσης,

Ιθυον, εκ φοβέρας της Αντιόχου δόξης τήν πριότην πεΐ-

ραν άσπασάμενοι. Φιλιππο'ν τε της συμμαχίας αμει

βόμενοι, τον υίδν αύτώ Δημϊίτριον, δμηρεύοντα έτι

παρα σφίσιν, έπεμψαν.

XXI. Και τάδε μέν ^ν εν άστει. Μάνιος δέ Φω-

κέας μέν, κα\ Χαλκιδέας, και ίσοι άλλοι τω Άντιόχω

συνεπεπράχεσαν, δεομένους, άπέλυσε τοϋ δέους. Τήν

δ' ΑΙτωλίαν αύτός τε και Φίλιππος έδηουν, κα\ τας

πόλεις έπολιόρκουν. Δαμόκριτόν τε, τον στρατηγδν

των Αιτωλών, ενταύθα δ Μάνιος έλαβε κρυπτόμενον,

δς Φλαμινίω παρα τον Τίβεριν ήπείλει στρατοπέδευε ιν.

Ό μέν 3ή Μάνιος έπί Καλλιπόλεως διώδευε το ορος,

δ καλοΰσι Κόρακα, ΰψηλότατίν τε όρων, καί δυσόδευ-

τον, και άπόκρημνον, μετα στρατού βαρυτάτου τε καί

λάφυρων καταγόμου. Πολλοί δ' έξέπιπτον Ειπο της

δυσοδίας ες τα απόκρημνα, και σκεΰεσιν αύτοϊς και

ίπλοις κατεφέροντο. Και αύτοΰς δυνηθέντες αν οί

ΑΙτωλοΙ συντάραξα ι, ουδέ ώφΟησαν, άλλ' ές 'Ρώμην

περι ειρήνης έπρέσβευον. Άντίοχος δέ τήν στρατιαν

άπο των άνιο σατραπειών κατα σπουδήν έπί θάλασσαν

έκάλει, και τας ναΰς έπεσκεύαζε , ναυαρχοΰντος αύτίο

Πολυξενίδου 'Ροδίου φυγάδος. "Ες τε Χερ^όνησΟν δια ■

πλεύσας , πάλιν αυτήν ώχύρου , καί Σηστδν καΐ Άβυ-

δον έκρατυνετο, δι' ών έδει τήν φάλαγγα τήν 'Ρωμαίων

ές τήν Ασίαν δδεϋ'σαί τε και περάσαι. Λυσιμάχειαν

δέ ταμιεΐον τώδε τω πολεμώ ποιούμενος, δπλα και σΤ-

τον πολύν ές αύτήν συνέφερεν ήγούμενος αύτίκα οί

"Ρωμαίους πεζω τε πολλω και ναυσιν έπιθήσεσΟαι.

Οί δέ Μανίω μέν αίροΰνται διάοοχον έπί τήν στρατη-

γίαν Λεύκιον Σκιιτίωνα, δ; τότε αύτοϊς ύπατος ην

άπράκτω δ' όντι καί άπειροπολεμω συμβουλον αίροΰν

ται τον άοελφόν Πούπλιον Σκιπίωνα , τον Καρχηδονίους

υφελόμενον τήν ήγεμονίαν, και πρώτον δνομασΟεντα

Αφρικανόν.

XXII. Και οί μέν Σκιπίιονες ?τι ησαν έν παρα

σκευή- Λίβιος δ', δ φύλα; της Ιταλίας, επί τήν ναυαρ-

χίαν αίρεΟεΐς Λτιλιω διάδοχος, αύτίκα ταϊς τε ίδίαις

ναυσιν, αΤς τήν Ίταλίαν περιε'πλει, και παρα Καρχη

δονίων αύτώ τισι δοΟείσαις, και συμμαχίσιν άλλαις,

έ; ΙΙειραια κατηχΟη. Και τον ύπ' Άτιλίω στόλον

παραλαβών, έπλει καταφράκτοις όγίοηκοντα και μια,

8119, ΑηΙίοεΙιί εο8(Γ3 <1ίηριιίΙ; εΐ ,£ΙοΙο9, ςηί 1η ταευα Κο-

πνιηοΓυπι γλ91γ3 ίπ-υρεπιηΐ , 8ΐιο 3(1νεηΙυ εχρυΐίι.

XX. Οεεκίρπιηΐεο Ακ εχΚοηΐ3ηί8 είΓαΙει <5ιιοβηΙϊ. Αη-

Ιίοείιυβ ίη ριι^η» Γυςβοηβ , υη3 πι πι εβρίίδ , 4(1 άβεεηι ηιίΙΙίί

•πιΙϊΐΙ. Κεχ ίρ8ε, υΜ ρπιηηηι ϊηοΐίηαίαιη δΐιοΓυπι τίάεηΐ

αείεαι, εοΠι ςυίη§εη(ί8 εςιιϊ(ιΙ)ΐΐ8 εοηΐίηυΐΐο ευΓ8ΐι ΕΙβΙεαπι

ρβΙίεΓϊΙ. Ιηίΐο ρογγο ΟΙΐίΙεκΙειη , εΐ ΕρΙιοβιιηι , εηπι ηον»

ηιιρία ΚιιΙχτ'3 (είε εηίιη οηιη νοεαίκιΐ) ηανίΐχΐϋ ρΓοΓυβίΙ, ηβ

Ιιΐ8 φίΜβιη οπιηί1)ΐΐ5 εοη8εΓΤ3ΐί8;ηοηηυΙΐ38εηίπι, εοιηπιει-

Ιυιη ΓβΓεηΙΡδ, εΐηβδίί Κοπκιηηρ ρΓ36ΓρεΙιΐ9 (1ερΓ888εΓ3ΐ. Κοηι,τ,

ρο8( ηυηοίβίαηι νίοΐοΓίαηι Ιηιτι εεΙεηΙεΓ (βηιςιιε (αεϋε Γβ·

ρθΓ(3ΐ3Ηΐ , 8υρρ1ϊεαΙίοηε3 ΓϋβπιηΙ : Ι,τρΙι'β οπιιιίυυί, ρεπευ-

Ιοδί (υ( νί(1(Ί)αΙιΐΓ) 1)β11ί ρηπιαπι εχρεπεηΐϊαηι εβ88Ϊ88ε Ιαπι

ΓεϋεϊΙεΓ. Ρΐιίΐίρρο εϋαπι , ίο Γκίεί βοεϊαΐίβ ^Γ3(ϊ3πι , Ρειηε-

Ιπϋβ Ωΐίιιβ , ςιιϊ 3(1 ΐά (ειτιρυβ οΙ>βε8 Κοαια} ΓυεηΙ , η-ηπ^π»

681.

XXI. ϋϋηι 1)30 ριι1)1ίε3 §Γ3(υ1βΙίοηε υΓΐ)5 ΓπηΊιΐΓ, Μηηίιΐδ

ΡΙιοεεη8ε8, εΐ ΟΙιβΙείΛεηδεβ , 3ΐίο3(]υε ςιιϊ ΛπΙίοοΙιιιπι

]υνεΓ3ηΙ, νεηίβιη ρβίεηΐεβ, πιείυ Ιίίχτϊνίΐ. ^ΐΙοΓιαηι τετο

οιιιη ΡΙιίΙι'ρρο νββΙβτΙΙ , εΐ ιπΐχ'5 ε]ιΐ3 ορρυ^ηβνϋ. Ι)αιηο

ετίΐϋβ ςιιο<|υε , ρΓβεΙοΓ ,Ί-ΙΙυΙοΓυηι, 3 Μ3ηίο ΐ3ΐεΙ>Γί8 8λ(Γ3ε1.υ8

εβρίυβηυε εβί; ςυϊ ΚΙβπιίηίο ηιίααίπδ ΓυεΓ3ΐ, 8ε &ά Τί1>εηαι

■ηβΙβΙΟΓυαι οαβίτβ. Τιιηι νοΓδυ» ΟαΙΙίροϋιη ϊΙργ ΓβεϊΙ Μ3-

ηίυ» |ιργ ηιοηΐεηι 0θΓ3εεπι , οηιηηιηι αΙΙίΒίίηιυιιι, εΙ ρΓορίΡΓ

τυρε8 (Γ3ΐΐ9ΪΙυ ρεηΙϊΓηείΙεπι , ριβεβεΓίίη) ίηιρειίίΐο 83τείηϊ8 ε(

5|χι1ίί9 εχεΓείΙυϊ. ΙΙθίριε πιυΐΐί ίη νίβ Ιβπη ίηεοηιηΗΜία ρη>-

Ι»ρ8ί, ρεΓ ριπτορίβ ευπ> 3πηί9 εΐ ίηιροΐίηιοηΐίδ ιίενοΐνε-

03η(υΓ. Ιοί ςυιιηι ιτιιιΐΐιιιη νεχηΓε ηρ;ηιρη ροΙιιί88ρηΙ ,ΈΙοΙί,

ηιιβηυΒΠΐ εοη9[»εε1ί βιιηΐ , βε(Ι Ποηιβιη <1β ρβεε ΙβςαΙίοηεπι

ηιίβεηιηΐ ΑηΙίοτΙιιΐ9 ίηΐεηηι β 8ΐιρεΓίθΓΐ8 Αλϊβ- 83(Γ3ρϋ8

ρΓορεΓε εορΪΛβ οοηνοε»1)3ΐ &ά παη ; εΐβδβεηιηυε 3ρρ3Γ303(,

ευί Ρο1νχεηίι]33, εχυΐ Πΐιυιΐίιΐδ , εΓ3ΐ ρΓϊ'ΓεεΙιιβ. Μοχηαε

0ΙιβΓ$οηε9ΐιιιι ΐΓβίίείεηδ, άεηιιο εβπι ηιυηίίΐ, βΐ δβδίιιιη

Αΐ>)·<1ιιηι<μΐ8 ρΓα;9ί<1ίί9 ΓίΓπιβτίΙ ; ρεΓ ςιΐ38 ΐΓ3]εεΙα8 ΟΓβΙ Κο-

ηΐ3ΐιί9 Ιε£ίοιϋ1)ΐΐ8 , 8Ϊ ίη Αβίαιη νείΐεηΐ Ιιαιΐ9ίΓ8. £1 ηυιιηι

ΙιοΓΓευηι Ιιυίε ηεΙΙο Ι.γ8ίπΐ3ε1ιί3ηι (1ε3ΐίη398ε1 , ιηβςηβπι 3Γ-

ιηοΓυπι ΓιυηιεηΙίςιιε νίπι εο εοηιρ0Γ(303ΐ ; Γ3(υ8, Βοιηβηοβ

1)Γ6νί ευηι ιπα^ηί» Ιειτε8(τίΙ)υ9 ηβΥβΙίουβςηε εορίϊβ ίρβιιω

3β@Γε98ΐΐΓ08. Ιηΐεηηι Κοιηη» Μ. ΑοίΙίο 8ΐιεεε890Γ εΙβε(υ3

εβί I,. δείρίο, οοπδυΙ : είςηία ϊηεχεΓΟΪΙβΙυί 8Γ31, ηεε 8η1ί3

εβΙΙεηβ γοπιιπ ηιϋίΐΛπυιη , 1ε^3(ιΐ3 εί β(1ιΙι'Ιυ3 Ρυ61ίιΐ3 Γΐ3(βΓ,

ςυί β 03Γΐ1ΐ3{;ίιιε ϋβνίοΐβ ρπηιυ8 εο^ηοιηεη ΑΓηοαηί ΓεΙη-

ΙβΓβΙ.

XXII. ϋιιηι Γγ3(γ88 δείριοηε» ίη εοηιρβΓ3η(1ο αιΙΙιυο οε-

πιραΐί ΟΓαηΙ, ϋτίυβ, ηιιί εηΐ'βηι ΙιαΙιιιεΓηΙ ιΙεΙεικΙρηΛορ ΙΙ3·

Ιίβο, 8(1 εΐ388ειη ηιίδβϋβ 9ϋεεε880Γ ΑΙίΙίο, Βίβΐίιη ευηι 8ηϊ9

Π3νίηη8 ,(]υί1»ΐ8 ΙΙλΥιχ ογ39 ΙυβίΓβνετβΙ, ε( ςιιϋ)υ8<ΐ3ηι 3

03Γΐ1ΐ3ςίιιίεη3ί1>υ8 ηιί98ί9, 8υχί1ί<ιΗ1)ΐΐ8()ΐΐ8 3ΐϋ8 , ίη ΡίΓβρειιπι

αρρυϋΐ. ΙΙιί 3εεερΐ3 3ΐ> ΑΙίΙίο εΐ3888, ηανίςηνϊΐ υη3 ο(

οε1θ£ίηΐ3 η3νίου3 βϋ-βΐίβ; φΐ38 88ΐ]υε1)3η(υΓ ε( £ααιεηε5
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ίπομένου χαί Ευμενούς πεντήκοντα ιδίαις· καί ηΝι κα-

τάφρακτον χαί τώνδε το ίίμισυ. "Ες τε Φώχαιαν,

ίιπηχοον μέν Άντιόχου , υπδ δ' εκπλήξεως αυτούς δεχο-

μένην, κατηγοντο· καί της έπιούσης ές ναυμαχίαν άνέ-

πλεον. Άντανηγετο δ' αύτοϊς δ ναύαρχος δ Άντιόχου

Πολυξενίδας διακοσίαις ναυσί, κουφοτέραις τών πολε

μίων παρα πολύ· δ δή και μάλιστα προυλαβε , τοϋ πε

λάγους ετι 'Ρωμαίων άναπειρωμένων. Καί δύο τών

Καρχηδονίων ναϋς ίδών προπλεούσας, τρεις των ιδίων

Ιπιπέμψας, είλε τας δύο χενάς, έςαλομένων τών Λι

βύων ές το πέλαγο;. Λίβιος δ' έπί τας τρεις έφέρετο

πρώτος υπδ δργης τη στρατηγίδι νηι , πολυ προΰχων

τοϋ στόλου. Αί δ'., ώς μια , συν καταφρονήσει , χείρας

τε σιδηράς έπέβαλλον καί συνεστηκότων τών σκαφών,

δ άγων η% ώσπερ έν γη. Πολΰ δέ κρείσσους ίντες οί

"Ρωμαίοι ταϊς εύτολμίαις , έπιβάντες ές τας άλλοτρίας

ίχράτουν, και μια νηι δύο δμοϋ φέροντες έπανηεσαν.

Και τόδε μέν της ναυμαχίας προαγώνισμα ^ν. Έπεί

δε οί στόλοι συνέπεσον άλλη'λοις , ίσχύϊ μέν καί προθυ

μία τα τών 'Ροιμαίων έπεκράτει· δια δέ βαρύτητα τών

σκαφών τους έχΟροΰς ουκ έδύναντο καταλαμβάνειν,

κούφαις ναυσιν ΰποφεύγοντας. "Εοις οί μέν ές την

"Εφεσον όξέως κατέφυγον, οί δ' ές Χίον άπηραν ένθα

αύτοϊς 'Ροδίων νηες συμμαχίδες ηλθον έπτα και είκο-

σιν. Άντίοχος δέ , περί τησδε της ναυμαχίας πυΟόμε-

νος, Άννίδαν εστελλεν έπί Συρίας εις νεών άλλων εκ τε

Φοινίκης καΐ Κιλικίας παρασκευην. Και τόνδε μεν

ΐπανιόντα 'Ρόδιοι κατέκλεισαν ές Παμφυλίαν, καί τινας

αύτοϋ τών νεών εϊλον, καί τας λοιπας έφεδρεύοντες εφύ-

λασσον.

XXIII. Πούπλιος δέ Σκιπίων, άφικόμενος ές Αίτω-

λίαν μετα τοϋ υπάτου, καί τον Μανίου στρατδν παρα

λαβών, τας μέν έν Αίτιολία πολιορκίας ΰπερεϊδεν, ώς

μιχρδν έργον, καί τοις Αίτωλοΐς δεομένοις έπέτρεψεν

αύθις ές 'Ρώμην πρεσβεΰσαι περί σφών έπί δέ τδν

Άντίοχον ήπείγετο, πριν έχβηναι τώ άδελφώ την

στρατηγίαν. Δια δέ Μαχεδο'νων ωδευε χαί θρακών

Ιπι τον Έλλησποντον, δυσχερή καί χαλεπήν δδδν αύτώ

γενομένην αν, εϊ μή Φίλιππος δ Μακεδών ώδοποίει

χαί ΰπεδέχετο καί παρέπεμπεν, έζευγμένοις τε ποταμοϊς

έχ πολλοϋ, καί άγοραϊς έτοίμοις. Έφ' οΐς αΰτδν οί

Σχιπίιονες αύτίκα τών υπολοίπων χρημάτων απέλυσαν,

Επιτετραμμένοι τοΰΟ' ΰπδ της βουλής, εϊ πρόΟυμον

ιδροιεν. Έπέστελλον δέ καί ές Προυσίαν, τδν Βιθυ

νών βασιλέα· καταλέγοντες , ίσοις βασιλεΰσι Ρωμαίοι

συμμαχησασι τας άρχας έπηύζησαν. Φίλιππον δέ

(φασί) τδν Μακεδόνα καί πολεμώ κρατήσαντες άρχειν

έωσι· καί τδν παϊδα αύτώ της δμηρείας άπελυσαμεν,

χαί τδ ?τι όφλημα τών χρημάτων. Οΐς δ Προυσίας

ήσθείς , συνέΟετο συμμαχησειν έπ' Αντίοχον. Λίβιος

δ' δ ναύαρχος, έπεί της δδοιπορίας τών Σκιπιώνοιν

έπύΟετο, ΙΙαυσίμαχον μέν τδν 'Ρόδιον μετα τών 'Ρο

δίων νεών έν τη ΑΊολίδι κατέλιπε, καί μέρος τι τοϋ

ιδίου στόλου· ταϊς δέ πλείοσιν ες τδν Έλλησποντον

ουπι ςυίηφΐ3§ίη(3 βαϊβ,ςααταπ) εϊ ίρδβπιιη (ΙίπιίάΊιιβ ηα-

ιηεηιβ ΙεεΙυβ βτΛί. ΑρρυΙεηιηΙ αιιΐβιη ΙΊιυο<ΐ!ίκ , ςιιοτ, Αη·

Ιίοείιο ΙίοεΙ Ιυιιο δΐιΐιίβοΐβ, Ιβηιοη ιτΐϋΐυ ροι-οηίδα βοβ

3<1ηιίΙΙβΙ)3ΐ. Ιιιϋο ροδΙοΐΌ ϋίε ρΓοΚείδουηΙυτ, 3(1 π.ινβΐβ οεΓ-

Ιαπιεη 5€ ίηβίΓαεοΙββ. ΕΙ εοηιι-3 εςΓεόΗυΓ ρηεΓεεΙυβ εΐαβί»

ΑηΙίοεΙιί, Ροΐνχβπίιΐ&β, οαω ύυεειιϋ» ηανίϋιιβ, 1ετίοΐ'ί1>ιιβ

ηιυΙΙο ςυαηι ΙιοβΙϋεβ εΓ3π1 : ηαοά εϊ ηωχίιηβ ρΓοΓιιϋ , ςυοιΐ

Κοιηβηί ηοικίυηι ββΐίί εββεηΐ ιοί ιι;ιιι Ιϊολϊ ρεπίί. ΙΙΙβ , υΜ

νίιΐίΐ &η(ε ιϋββ Γεγγι (Ιυαβ ηβνεβ Ρυηϊεαβ, ίιηπιί$$Ϊ8 ίη «38

ΙΗΙμμ οχ βιιίβ , &αι))38 εερίΐ, βεά νΒευαβ , ΑΓι 13 ίη ιιιβγο ργο-

8ίϋοη(ί1)υ9. Τιιιη ίίνίϋδ ΪΓαΙυ», ρππιυβ ίη ε»8 ϊηιρείυπι

ΓβοίΙ ηίΤϊ ρΓίβίοπβ, ηιυΐΐυηι βηΐε ηΊϊ<]ΐι»ιη ί·ΐ3.ι«!ηι ρκ>-

τεοΐιΐδ. ΕΙ ϋΙα> , υ( Ιτεβ ΓοηΙι» υουηι , εοηίειηΐϊπι ηιιίο

ΓβΓΓ038 πΐίΐιιυ8 ίη]βοβτιιιιΙ. Οιιο ΓαοΙο, ςιιαπι ]3ΐη οοΙια5·

ΓθηΙί1)ϋ8 ηανίουβ εβΓ(3ΐηεη εββεΐ ΙεΓΓββΙπ είηιίΐε, Κοπΐ3ΐιί,

ΓοΓίίΙυιΙίηε βυρεηοι-εβ, ίη 3ΐίβα38 ηανβ8 Ιηηδ&ίϋαιιΙ , βί&ςυο

ροΙίυπΙϋΓ : 8ΐο<ιυε υη» ηανϊδ όαα» βϊπιυΐ ε»ρϋ?38 <1ιι·

εεη8 , 3(1 βϋο.ι ΓβιΙίϋ. Ρθ8( Ιιοο ριιςηκ ρΓχΙυϋϊυηι , οοιι-

0ί§εηΙίου8 ε)388ίΙ>ιΐ8 , Κοπίίΐιί τουΟΓε «μιίϋοΐΏ 8υρεΓ3ΐ>3η1 Λα

νίΓΐυΙβ : 8θ(1 (]υΪ3 ^ΓβτϊοηΙιυβ υΙβοβηΙυΓ ηα\ί1)υ8, ηοη ρο-

ΐρ.Γ3η( 3<1νεΓ83ποηιπι 03νε8 α88εςυϊ, 3§ίϋΐ3ΐβ δΐιι Γαοϋβ

εΐ3οβηΙε8. Αο Ιβικίεηι εεΙοΓϊ ΐα%& ΙιοβΙεβ Ερηεβιιαι βε Γβ-

εβρβιυηΐ : Κοηκιηί νεΓο Οηίυπι ρείίειιιιιΐ, ιιΐιί 3αχϊ1ί3Γε3

ΚΙιικΙΐίΒ ηβνεδ βε ουπι είβ οοη]υηχβΓυηΙ ν%ίπ1ϊ βερίεηι. Αη·

ΙίοοΙιυβ, ρο5ΐ({ΐΐ3ΐη Ιιιφίδ ηΛναΙίβ ρΓΟΐΙίί ηηηείιιηι βεεερίΐ,

ΑιπιϋωΙοηι ίη 8)ΊΊ3ηι ηιΪ8ί(, υΐ3ϋ38 ηανεβ ε Ρηοεηίοε ε( Ο'ί-

Ιίαα εοηιρ3Γ3ΐ«(. Ουβηι Γβιΐουηίοηι ΗΙκχΙϋ εοηρυΙεΓυηΙ

ίη Ρ8ηιρΙΐ)Ίί3ηι , εβρίίδηυε 3ΐίηαοΙ εχ εα οΐ388β ηατίηυβ ,

Γείίφΐίδ ίΙ)ί εοηιΊυδί» ίηδίϋίαΙαηΙυΓ.

ΧΧΠΙ. ΙηΙβΓβ3 Ρ. δείρίο ίη ΜΑο\αϊη τεηίΐ ευπι οοηβυΐε,

βεεερίοςυε εχβΓείΙυ 3 Μαιιίο, ΙιεΙΙυηι ορρί(ΐ3ΐίπι ρβΓ £10-

Ιίβηι είΓΟϋπιΓβιτε εοηΐεπίδίΐ, οΐΓβηιβχΙβυίΐη; .ΐΙοΙί$(]υεϋβ-

ριοοΒίιΙίΙκίδ ροπηίδίΐ, υ( Π1Γ808 Κοοοβη) Ιε^&Ιοδ ηιίΐΐρπ'ΐιΐ.

ΜβΙηΗ βηίηι «άτβηιιι Αηϋοεηαιη ριχιρβηιτβ, ρπυβηαβιη

εοηδΐιΐ3(υ8 (γ3(γι8 εΙαΙκτεΙοΓ. ϋυχίΐ 3ΐι1εηι ρ«Γ Μϋοοίΐο-

ηίβιη ΤΙΐΓβείβηιηιιβ αά Ηεΐίεβροηΐυηι; ίΐίηοπ' ιραοιΐ άίΠϊείΙ-

Ιίιιιυηι εί ηιοΐκδίίδδίπιυπιςυε ΓκογηΙ ΓιιΙυΓυηι, ηϊδί νί3ηι

ηιυηίν ίδδεί ΡΙιίΙίρρυβ Μβεοιίο, εϊ εχεερίδδεί νεηίεηΐεδ, ρΓΟδε-

ειιΐυβςυε εββεΐ, Ιοημε βηΐε εχείπιεϋδ ροηΐίοπβ, εΐαηποηβ

ρΓίερ3Γ3(3. ΟυβηιοοΓεηι δίβΐίιη δείρίοηεδ εί Γβΐίςυυηι ρε-

ευβίοε <1εΙιίυ£ ΓειηϊδβΓηηΙ , ηηεηΐ3(1πιοι}υηι πΐ3η<ΐ3Γ3ΐ δεηβΐυδ,

8ί οηδΡ()ΐΐ(ΊΐΙειη ίηνεηίδδεηΐ. Ρι·υ$ίχ ςυοςυε, Βί11ΐ)'ηοΓυηι

ΓΟξί , δοπρδεηιιιΐ ; εοπιηιεπιΟΓαηΙεδ , ηυαιιι ηιιιΐΐίδ τε^ίΐιυβ

βηιίείδ 30 βοεϋδ ρορυΐυδ Βοαΐ3ΐια8 τΐ%η& βιιχβΓΪΙ : ΡΙιίΙίρρο

ςαα([υε Μ»εεϋυηί νίοΐο Γββηυηι ΓεΙίεΙυπι , Πϋυηι ο!)δί(Ιειη

κάάϊΐυαι, Γειηίδδβηι ρβοιιηίαπι <]ε6ίΐ3ΐη. Ουίουδ ίηΐεΐ·

ΙοοΙίδ , Ρι υδίίΐδ ΙίίιεηΙεΓ 8θοίεΐ3ΐειιι οοηΐΓ3 Αηΐίοείιυηι οαπι

Βοηιβηίδ ίηϋΐ. ϋνίαδ βυΐεπι, ρΓ·εΓεεΙ(ΐδ ιΐίδδίδ , ροδ1ςιΐ3ΐη

εο^ηο νί I δείρίοηοδ ε»8ε ίη ίϋιιεΓΟ, Ρ3ΐΐδίηΐ3θΙιο ΚΙιικϋο ευπι

ηβνίΐιυβ Κΐιοιϋίδ εϊ ραιΊβ δυαηιϋι ίη /ΕοΙίίίε τείίείο, ευπι

πια]θΓβ ρ3Γ(ε ίη ΗεΙΙεδροηΙυηι ηα\ ϊςα\ ϊι , υΐ οχβΓοίΙυιη βχ
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έπλει, τδν στρατδν ΰποδεξόμενος. Και Σηστός μέν

αύτώ καί 'Ροίτειον, καί & Αχαιών λιμήν, καί τινα άλλα

προσεθετο ■ "Αβυδον δέ άπειθοΰσαν έπολιόρκει.

XXIV. Παυσίμαχος δ', θιγομένου Λιβίου, πείρας

τε πυκνας και μελετάς τών ιδίων εποιεΐτο, καί μ,τ,χα-

νας ποικίλας συνεπηγνυτο, πυρφόρα τε αγγεία σιδήρεα

Ιξηπτε κοντών μακρών, αίωρεϊσθαι το πϋρ ές το πέλα

γος ■ ?να τών μεν ίδίιον σκαφών πολύ προΰχη , τοις δέ

πολεμίοις προσιοΰσιν Ιμπίπτη. ΚαΙ αύτδν τάδε φιλο-

πονούμενον Πολυξενίδας, δ Άντιόχου ναύαρχος, 'Ρόδιός

τε ών και βδε, καί τιίιν αΐτίαις έκπεσών της πατρίδος,

ένήδρευεν ϊιπισ/νούμενος, τον Άντιόχου στόλον έγχει-

ριεϊν, εί συνθοϊτο συμπράςειν ες κάΟοδον αύτώ. Ό δε

υπώπτευε μέν έπίχλοπον άνδρα καί πανοϋργον, καί ες

πολύ καλώς έφυλάσσετο. Γράψαντος δ' αύτώ τοϋ Πο-

λυξενίδου περί της προδοσίας έπιστολήν αύτόγραφον,

καί ίπ αύτη και άναζεύξαντος άπο της Εφέσου, καί

την στρατιαν ύποκριβέντος ες χορτολογίαν περιπέμπειν

& Παυσίμαχος , την τε άνάζευξιν ορών, και ούκ έλπίσας

άν τινα περι προδοσίας έπιστολήν αύτόγραφον ούκ άλη-

Οεύοντα πε'μψαι, πάγχυ πιστεύσας εςέλυσε τας φύλα

κας, καί Ις σιτολογίαν καί αύτος περιεπεμπεν. Ό δέ

Πολυξενίδας, |πε\ κατεϊδεν αύτον ένηδρευμένον, αύτίκα

τήν παρασκευήν συνηγε , κα\ Νίκανδρον τον πειρατήν

συν δλίγοις ές τήν Σάμον περιέπεμπε, κατα τήν γην

όιίισθεν τοϋ Παυσιμάχου θορυβοποιεϊν. 'Εκ δε μέσων

νυκτών αύτος Ιπε'πλει, και περι τήν έωδινήν φυλακήν

έπε'πιπτεν ετι κοιμωμένω. Ό δέ, Ιν αίφνιδίω κακώ

χα\ άδοχη'το», τους στρατιιότας έκελευε, τας ναΰς εκλι

πόντος , άπο της γης άμύνεσθαι τους πολεμίους. Προσ-

πεσόντος δ' όπισθεν αύτώ τοϋ Νικάνδρου, νομίσας

χαΐ τήν γην προειλήφβαι ούχ υπο τών Ιωραμένων μό

νο^, άλλ', ώςνυκτΐ, πολύ πλειόνοιν, πάλιν £ς τας ναΰς

ένέβαινε θορυβούμενος· πρώτος τε ες μάχην άνηγετο,

και πρώτος έπιπτε, λαμπρώς άγωνιζόμενος. Τών δ'

άλλων οί μεν Ελήφθησαν, οί δ' άπώλοντο. Κα\ τών

νεών έπτα μέν, αΐ το πϋρ έΊρερον, ούδενος αύταϊς δια

τήν φλόγα προσιόντος, εφευγον τας δέ λοιπάς εΐκοσιν δ

Πολυζενίδας άναδησάμενος, £ς τήν "Εφεσον καττ'|/0η.

XXV. ΚαΙ επί τηδε τη νίκη Φιόκαια αύθις χαΐ Σά

μος και Κύμη προς Άντίοχον μετετίΟετο. Δείσας δ' δ

Αίβιος περι τών σφετε'ρων νεών, £ς £ν τη Αίολίδι κατα-

λελοίπει, κατα σπουδήν £ς αύτ&ς επανηει. ΚαΙ Εύ-

μενής προς αύτδν ήπείγετο- 'Ρόδιοί τε 'Ροιμαίοις ναΰς

έτερας είκοσιν £πεμπον. Μικρόν δέ διαλιπόντες , άπαν

τες άνεΟά^ησαν, και επί τήν "Εφεσον επλεον, ίς ναυ-

μαχίαν Ισκευασμενοι. Ούδενος δ' αύτοΐς άντεπιπλεον-

τος , το μέν ή*μισυ τών νεών Ις έπίδειξιν έστησαν εν με'ση

τη θαλάσση μέχρι πολλοΰ· ταϊς δ' υπολοίποις Ις τήν

πολεμίαν καταχθέντες , έπόρΟουν. Μέχρι Νίχανδρος

αύτοΐς έχ της μεσογαίας έπιπεσών, την τε λείαν άφεί-

λετο, και ές τας ναΰς κατεδιωξεν. Οί μέν δή πάλιν

ίς Σάμον άνήγοντο, και δ χρόνος έληγε Λιβίω της

ναυαρχίας.

είρει-ει : πιοχςυε δεβίυβ, ΚΙκεΙβαοι, Αείιακηιη] ροΗιΐδ, εί

αΙία ψΐίΐάΆΐη ορρίιΐβ , βί 8β όεάίάβΓυηι : ΑϋνύΊιηι τβπ> , ϊπι-

ρβηία ίΙβίΓβοΙβηΙεπ) , ορρυβηβνίΐ.

XXIV. ΡϊυβΐαιαεΙιυβ , ροβΐ (ϋβοωβυιη υτίϊ , πιυ1(ί$ ηκχΐϊί

8υο8 βχεΓ0β()8ΐ εΐϊδβίβποδ, ηΐΛθΙιίη35φΐ<' ναΓΪί βΡϋΡΓί» ιοι ιι-

ρίηββίΐϊΐ : βί Γβιτβ38 ϊηιΐΐαδ ίβηίΓβΓΟδ Ιοηςίβ οοηΐίδ βυβρβα-

ΛβΗβΙ , υ( ϊίμιίβ ιηυΚυηι ίη ηιαιβ β ηϋνϋιυβ 8υΪ8 επιίηίΓΡΐ ,

βί ίη 1ιθ8ΐίΐ68 ΕΐρρΓθρϊηςυ3ΐι(β8 'ιηάΛβκί. Ηίβ 8(υ(1ϊΪ8 <χχμι·

ρϊΐυηι Ρο1νχβηί(]33, Αηϋοοίιί ε1ΐ88ΐ8 ρΓκΓεεΙιΐ8, εί ίρδβ

ΚΙίίκϋυβ, βεϋ Ιαπι οϋ οι ίηιίηα ηι>α?(1αιη, ςηοταιη αεειΐ8»|υ8

ΓυβΓ3ΐ, ρ&ΙΓία εχιιΐ, ίη8ί(1ΐθ8θ εοηιηιεηΐο 3^Γε3βυ8 681;

ροΙΙίεεηβ, ΐΓαιϋΙυπιηι 8ε ΑηΙίοοΙιί οΙϊ«δεηι, 8Ϊ ϋΐε 8ΪΜ Γεεί·

ρεΓεΙ Γβ<ϋΙυιη ίη ραίι-ίαιη α^υΐυηιιη. δοβρεεί» ΓυίΙ Ιιοπιίηίδ

ν&Γηϋεβ,εΙ 3ΐίςυ&ηάϊυ ρυΙεηΓε άοΐοβ εβνίΐ Ραυβϊπιβεηαβ.

8ε«Ι ροβίςυίΐιιι &ά ευπι Ρο1;χεηϊ(1α8 ΙίΙεΓϊβ πιϊδίΐ (1ε ρπχΐϊ-

Ιίοηε, 8υ» ηιβηη 8επρΐ3δ, ιηοχςαβ εΐίβηι ΕρΙιεβο ιΐίδεββδίΐ ,

8θθίΐ8 ηβναϋΙ)ΐ]8 ρεΓ βίπιυΐαΐίοηεηι ΓπιηιβηΐΛΐιιπι <1ίιηΪ5&Ϊ8 :

Ιηοε ΡϋΐιβϊιηαοΗαϊ , (1ίδεεδδί88ε ειιηι νί(1εηδ , πιΐυδφΐε ηεηιί-

ηβηα οοιηπιίδδϋΓαηι , υΐ &(1νεΓ8ΐΐ8 δειηείίρδυηι ϊικίίοία ιηΐηιι

βιΐ3 1εδ(3ΐ3 άΑΚΙ, ρίοηαιιι εί Γκίεηι 3(1Ιιί1)εΓε οαβρϊι , ηεςίε-

χίΐηαε εχειίϋίβδ, εί δυοδ ίρβε ηυοςυε Γηιηιρηΐ3(υηι (ΙίιηίδίΙ.

Ρο1νχεηί(ΐ38, υΙ>ί 3ΐιίπ)3(1νεΓΐί( βαεεεύεΓε (Ιοίυη, ηοχ δαοβ

ίεεεΓδϊνίΙ, ε( Νίεβη^Γυπι 3ΓεΙιίρίΓ3ΐ3ΐη ευπι ρβυείδ δ3ηιυηι

ΐΓ3ηδπιί8ίΙ , υΐ ρεΓ Ιειτίΐη 3 ΙεΓ^ο ίηΓεδ(3τε( Ρ3ϋδίηΐ3ε1ιαηι ;

(Χ ίρδβ, παάΪΛ ηοείε βοΐνεηβ, ιάτετηβ ευπκίεηι ύίΓεχίΙ

ειίΓδίιπ), εί βηΐε (Ιίΐυευΐυηι ίη (ΙοπηίεηΙεηι ΛάΙιαο ίτΓηίΙ.

Ρβυδίπιβεηυβ, τερεηΐίηο ίηορίιιβίοςυε πΐ3ΐο ΙεΓΓίΙυβ, 3υδδί1

ηίϋΐεδ τεϋεΐίδ ηβνίίϊυδ ε Ιεπ-3 Γερυςη3τε. δε<1 φΐυηι ι

ΙεΓ^ο ΝίεβηιΙεΓ ίιηρείιιηι ίη ευηι Γ3εεΓεΙ, ρεΓ ηοείυτηυηι

ετΓΟΓεη) ρυίβηβ Ιειτβηι οεευρβίβπι 3 ρΐυπϋαδ , ΓϋΓδίιηι ηβνε*

ΓιίρΙίηι εοηβεεηίΐίΐ : εί, ρπηιυδ ίη ΙιοδΙεβ εχειίΓΓειίδ , ρηπιιΐδ

ςυοςυε, ΓοΓίίΙβΓ ριιμηβηδ, Ρβιΐδίηιβεΐιυβ ίηΙεΓΓεεΙυδ εδί.

Βεΐίςιιί αυΐ ε<ιρ1ί 3υ1 εχδί βηηΐ. Νβτεβ βερίεπι ιαηΙιΐΓπ

εΙΓιι@εΓυιι( ; φϋΒ, ςυιιηΊ ί^ηεπι ΓεΓΓβηΙ, ηιίεαηΐϊηιΐδ Πβηιηιίί

(ΙεΙεΓΓϋεΓβηΙ ίιοδίεηι , ηε 3εεε(1εΓεΙ ρΓορίηβ : Γείίςυβδ νίβίιιΐί

εβρίβδ ΕρΙιεβιιιη βεειίΓη τειίυχίΐ Ροΐ^χεηίιΐββ.

XXV. ΡΟδΙ 63Π1 νίεΐ0Γί3Π1 Ρ1ΐθε3?3 ΓϋΓδϋΙΗ, 61 §30108,

ει 0ιιιιΐ3 άεΓεεεηιηΙ αά Αηΐίοείιιιηι. Τυηι Ιίνίυβ, νβΓίΙυδ,

ηε ηηκΐ βαΐβ ιητΟμη ίη ΧβϋΛΐ τείίεΐίδ βεεί(1εΓεΙ , ρΓορεΓβ

3(1 838 τεόίίΐ : ςυο εΐίβπι Ευιηεηεδ ρΐΌρεΓ3νίΙ; εί ΚΙκκΙϋ

νίρηίί β1ί33 Π3Τ68 Βοηΐ3ηίδ πιίδεΓυηΙ. Ι(3ςυβ ΙΐΓβνί πμ>γ3

ίηΙεΓροδίΙβ , ΟΓηηε» , τεεερίίδ 3ηίπιίδ, Π3νί§3πιη( Ερηεδαηι,

ηβνίΐιιΐδ 3(1 ρΓΧίίυηι ίιΐδίηιείϊδ. Ρθ8ΐςυ3Γη ηεπιο 3(1νεπ>(ΐ8

ρΓοάίίΙ , (Ιίιηί(1ίιιιιι εΐ38δίδ ίη 3ΐΙο (Ιίυ ΟδΙεηΙβνεπιρΙ : Γείίςιιίβ

ηβνίύυδ 3(1 ΙεΓΓ3τη βρρυΐδϊ, άερΓ8εά3ΐ)3ηΙυΓ ΙιοβΙίυπι Ιϊ(Ιογ3;

ςυοβ ΚίεβικΙεΓ 3 εοηΐίηεηΐί δυΐιίΐο 3(1θΓ(ϋδ, τεεερία ρπ«]3,

ίη ιΐ3>ε8 εοιηρηίίΐ. Τυηε δβιιιιιπι τυΓδυλ ίΙΙί βρρυΙβΓίιοΙ ,

είβρδο ]3ΐη ρΓ8εΓεεΙιιΐ'83 ίίνϋ Ιεηιροιε.
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XXVI. Τοϋ δ' αύτοϋ χρόνου Σέλευκος, δ Αντιόχου,

τήν Εύμενοϋς γην έδηου, και Περγάμω παρεκάθητο,

τους άνδρας ές τήν πόλιν χαταχλείσας. "Οθεν δ Ευ

μενής ές Έλαίαν, το της άρχης έπίνειον, διέπλει κατά

σπουδήν, χαι σϋν αύτώ Λεύκιος Αιμίλιος 'Ρηγίλλος, δ

Διβίου τήν ναυαρχίαν παραδεδεγμένος. Ηχον δέ χαΐ

παρα των Αχαιών Εύμενεΐ σύμμαχοι χίλιοι πεζο\, χαι

Ιππείς Ικατον επίλεκτοι, 'ίίν Διοφάνης δ στρατηγός,

από του τείχους ίδών τους Σελευκείους παίζοντας τε καί

μεθύοντας έκ καταφρονήσεοις , έπειθε τους Περγαμη-

νούς έαυτώ συνεκδραμεϊν έπΙ τους πολεμίους. Ούχ

υφιστάμενων δ' εκείνων, ώπλισε τους ιδίους χιλίους,

και τους έκατον Ιππέας , και προαγαγών υπό το τείχος

έστησεν άτρεμεϊν ύπερορο')ντο>ν αύτους ές πολύ των

πολεμίων, ίις δλίγους τε και ού τολμώντας ές χείρας

έλθεΐν. Ό δ' άριστον ποιουμένοις έπιδραμών, έθορύβησέ

τε και έτρέψατο τους προφύλακας. Των δ" άλλιον

επί τα όπλα άναπηδιόντων, και τους ίππους περιχαλι-

νουντων, ή φεύγοντας διιοκόντων, ή δυσχερώς άναβαι-

νόντων ουκ εύσταθοϋντας , έκράτει πάνυ λαμπρώς" έπι-

βοώντων άνωθεν άπο τοϋ τείχους των Περγαμηνών,

και ούδέ το'τε προελθεϊν υφισταμένων. Κτείνας δ'

όσους έδύνατο, ώς έν επιδείξει ταχεία , καί τινας αιχμα

λώτους Ιλών άνδρας τε κα\ ίππους, έπανηει κατα

σττουδην. ΚαΙ της έπιούσης αύθις ί'στη τους Αχαιούς

δπο το τείχος, ούδέ τότε τών Περγαμηνών αύτω συν-

εςιόντοιν, Σέλευκος δ' ίππεϋσι πολλοίς αύτω προσεπέ-

λαζε, προκαλούμενος· δ δέ τότε μεν ούκ έπεςηει, παρ'

αύτδ το τεΤχος έστώς, άλλ' έφυλάσσετο. Έπει δ' δ

Σέλευκος, παραμείνας ες μεσημβρίαν, καμνόντων οί

ήδη τών Ιππέων, έπέστρεφε και έπανηει, τοις τελευ-

ταίοις αύτοϋ δ Διοφάνης έπιθέμενος καί Οορυβοποιήσας,

και βλάψας δ'σα κα\ τότε δυνατός ην, εύθυς έπανηει

πάλιν υπό τδ τείχος. ΚαΙ τόνδε τον τρόπον συνεχώς

εν τε χορτολογίαις και · ςυλείαις ένεδρεύων αεί τι κα\

ένοχλών, από τε Περγάμου τον Σέλευκον άνεστησε,

χαΐ άπδ της άλλης Εύμενοϋς χώρας έξήλασε.

XXVII. Πολυςενίδα δέ καΐ' 'Ρωμαίοις μετ' ού πολύ

γίγνεται ναυμαχία περί Μυόννησον ές ην συνηεσαν,

Πολυξενίδας μέν ναυσίν έννενήκοντα καταφράκτοις,

Λεύκιος δ' δ 'Ρο>μαίων ναύαρχος δγδοηκοντα και τρισι-

χαϊ τούτων ή'σαν έκ 'Ρόδου πέντε καί είκοσιν. Ί2ν δ

στρατηγός Εύδωρος έτέτακτο μέν έπι τοΰ λαιοϋ κέροίς·

ίόων δέ έπι θάτερα Πολυξενίδαν πολύ προύχοντα 'Ρω-

μαίοιν, εδεισέ τε μη κυκλωΟεϊεν, κα\ περιπλεύσας δςέως,

άτε χούφαις ναυσι κα\ Ιρέταις έμπείροις θαλάσσης, τας

ναϋς τάς πυρφόρους τώ Πολυζενίδα πριότας έπηγε,

λαμπομένας τώ πυρί πάντοθεν. Οί δ' έμβαλεΐν μέν

αύταΐς ούκ έτόλμων, δια τδ πϋρ· κύκλω δ' αύτας περι

πλέοντες ένέκλινόν τε και θαλάσσης έπίμπλαντο, καί

ές τάς έπωτίδας έτύπτοντο· μέχρι 'Ροδίας νεώς ές

Σιδονίαν έμβαλούσης, κα\ της πληγής εύτονου γενο

μένης, άγκυρα έκπίπτουσα της Σιδονίας ές τήν 'Ρυδιαν

πάγη τε , και συνέδησεν άμφω προς άλληλας. Οθεν

XXVI. ΡβΓ εοδάεπι ιΐίεβ δείευευδ , ΑηΙίοεΙιί ΙίΙίυβ , Γ.ιιηκ·-

ηίδ Γβ^ίοπΐπι ρορυΙαοβΙυΓ, ιΊ ΡεΓβαιηυηι οηδίαεοαΐ, εοηείυβίδ

ίη εαηι ΙιοδΙίΟϋκ. 1}υβηιοθΓβιιι Ευηιεηεβ ΚΙ,υ;πη , φι& ε]ιΐ8

Γεβηι ηβνβίε εβί, βίηβ ιτιογβ (Γ3]εείΙ, ει ειιηι εο ί. /Επιίΐίιΐί

Κε£ί11υδ, βαεεεδβΟΓ ΙΛνϋ. Αιΐνεηει-αηΐ βιιίοπι Εηιηεηί »1>

ΑεΙίθΒΪβ π,υοςυε αυχϊΙίαΓββ , πιίΐΐε ρβάίΐεβ, εΐ οοηΐυηι βείεείί

υ'ΐιι ίΐβδ. Ουοπιηι ι1ιι\ ϋίορίιαηοδ , α,υυπ) ε αιο?ηίΙ>υ3 ιιι-ΐιί.·*

ρΐΌβρεχίββεΙ δείεηείαηοδ ΙαάεηΙεβ εοηΐεηιΐίηι βΐ ροΐαηΐεβ ,

1ιοΊΙ;ιΙιΐ8 εβί ΡεΓ@3πιεηο8, υ( δβΐυιη ίη ΙιοβΙβηι εηιηιρεΓεηΙ.

0υο4 φιαοι ίΐϋ ηοο ιυάεΓβηΙ ΓαεβΓε , 8υο8 ρεάίΐεβ εηιιίίεβηυε

Λτναα εβρεΓε ]α88ϋ , ιίΓοεςυε εάυείοβ <ιη(ε ηκρηίΐ ηυίείοκ

εοηΐίηιιίΐ. £( ίΐιί (ΐυΜεηι <1ίπ ;ιΙ> ηοβίίουβ εοηΙεπιηείΜηΙιΐΓ,

οο ρ8υεί(3(εηι , εΐ ςυο<1 ίη ρυςηβηι ρΓοιΙΐΓβ ηοη ,ιιιιΙιί ίίιΙ. ΑΙ

Ηΐβ εΪΓεα ρπιιηϋυιη οεευραΐοβ βυοίΐο ΙηΥ&βίΐ; ΙεΓΓί(ί8ςυε ςυί

ίη 8(3ΐίοηε εΓ&η( , ε( ΙεΓ^α νεΓίεΓε εοαείίβ , ΓεΙίηυοβ οΐί.ιιη ,

ιΐιιιη α(1 απηα ρΓΟβίΙίυηΙ, ε( εςυο» νεί ίηΓΓεηβηΙ, νεΙ ϋίΙΤυ-

§ίεηΙε8 ίηβεηυιιηΙυΓ, &υ( 8ΐβΓε ηοΐεηΐεβ ηοη ροβκυηΐ »8εεη-

(ΙΐΊτ , 8υρβΓ3νίΙ εςτεςίε ; ΡβΓ^αηιεηίβ β ιηιιιη βεείαηιαηΐίηυβ ,

ηε ηε Ιυηι ηυί(1επι ριχχΙίΓβ 3υάεηΙίΙ>α8. 0»?8ί8 ί^ίΙιΐΓ ηαοίηυοΐ

ίη Ι3ηι εείειί νίι-ΐυΐίβ οβίεηΐβϋοηε ροΙβΓβΙ , εβρίί^ηε εΐϊβπι

νίπβ ηοηηυΙΙί8 0(]υί8'|υε , ίη ρΓχβίιΙίηηι ιιι1)ί8 τοιίϋΐ Οίορίι»-

ηε8. ΡοβΙβΓΟ ιΐίε ΓυΓβυδ Αε1ΐ3?08 »υο ρΓο ηΐϋΓΟ ΙοεανίΙ , ηε

Ιπιη ηηίιίεηι ΡεΓ^3Πΐεηί8 βεςιιεηΐίουβ. Ε( δείευευβ ευηι

πιυΐΐίκ εηυϊΐυπ) Ιαπηίβ βεεεβδίΐ ρΓορίυβ, ροίεδίβίειη ριιςηα:

Γ»είεη8. δειΙ ηηίενίΐ Ιηηε Λοηχυβ , ηοη (Ιίβεειίεηδ α πια'ηί-

1)08, εΐ οεεβδίοηεπι ορρεΓίεηβ. ΙΙϋί νει·ο ροδί πιεΓίάίεπι

ΓεδδΟδ εςυίΐβδ νίάίΐ τενεΓίϊ ίη εβδίΓβ , πΐϋςηο ίπιρείυ ίη ρυ·

8(Γεπιυηι αςιηεη ίηευιτίΐ; ΓυΓδυδ^υβ ΙυπιυΙΙη ρβνοΓεηυε

ίηευδδο, εΐ (Ιαηιηο, ςυβηΐυιτι ροίηίΐ, ίΙΙβΙο, δυΐ) παυπηία 8ε

τεεβρίΐ. Α(1 βυπιιίεηι ιικκίιιιη ρβΐηιίβηΐεδ 1ί^η&η1ε8(]υε Ιιο-

8ΐεβ δΐερίυδ 3ΐ1θΓΐυ8 εχ ίηδίάΊίβ, εΐ ηιιηηυαπι δίηε (Ιβπιηο

εΐ3ΐ>ί ρ&δδυβ ΟίορΙιβηεβ, εχ α«π> ΡεΓ^βηιεηο δείευευηι ηιο-

τειε ε88ΐΓ& εοεςίΐ, ε( οηιηίηο ε τεςηο Ευηιεηίδ εχρυΐίΐ.

XXVII. ΡίϋΙο ροβΐ Βοηιβηί ευηι ΡοΙ)'χεηίιΐ3 ηαναίε ρΓ*-

Ιίυιη εοηιπιίδεΓίιηΙ &ά Μγοηηεδυπι, ίη α,υο ΡηΙνχοηίιΐ33 η3-

νί!>ιΐ8 8ΐΓ3ΐίβ χε ριι§η3νί( ; ηυίουδ ΙίεςίΙΙυδ , Κοη)3ηα3 ϋΐιββίί

ρπΒΓεεΙιιβ, ορικ)δΐιίΙ οείοβίηΐβ ΐΓΟδ. Ιη Ιιίδ βΓβηΙ χχν

ΚΙκχϋβ, (]υίουδ ΕυύοΓυδ ίη δίηίδίΓΟ εοπιυ ρΓχΓυίΙ. Ουί

ηυυιη νίιΙεΓβΙ , ίη βΙΙεΓΟ εοπια ΡοΙχχβηίιΙ»; 3είεηι ενεείβπι

πιαΙΙιίΓη πΙΙγλ βοηΐ3η8ηι; νεπίϋδ, ηε ϋεχίΓηιη εοΓηιι 3θ

ηοβίε είΓΟίιηινεηίΓεΙιΐΓ, οίΐ3ΐ)8δίπιο ειίΓδυ , (]ηιιιη εΐ ΜτΙΙηιβ

ιιΙοπΊιιγ Ιενίοηδ εΐ π ιιιϊκίοιίδ εχεΓοίΙβΙίδδίηιίδ, ίη αΙΙοπιιη

ρβΓίεηι οίΓουπινεεΙιΐδ, ί^ηίΓεπίβ ρΓίηιιιηι ηβνεδ ίη ΡοΙ^χοηί-

ιΙ.·ιη» ίηιηιίδίΐ , ΐ3(β εοηίδεαηΐεβ ΙΙ&ηιηιίδ. Ε( π·μί.ι· η*νβ> ,

ΓηεΙυ 3(1τθΓδί ίριίδ ηοη βηδβϊ εοηευιτεΓε, ύυηι είΓουιηνε-

ΙιυηΙυΓ ιΊΙβδ εΐ εΐεοΐίηηηΐ, ΠυεΙίοιίδ εοηιρΙεο&η(υΓ, δίπιυΐ^αε

αΐίίδ οηΙί(]ΐΐ38 δε ίρδα; άΛ ίεΐηδ ]υχΐ3 ρΓ0Γ3δ ίηΓεΓεικΙοδ ριβε-

ηε))3η(. ΛεοίάίΙ (Ιοίη , ιιΐ , (Ιηηι βΐιοάία ηανίβ ΓΟδίΓΟ ρεΓευΙίΙ

8ί(ίοηί.ιπι , 3Π0ΟΓ8 , Υ3ϋ()ο ίεΐυ εχευδ» εχ δϊΐΐοηία ηβνί ,

(Ιι ΐΊ^Ί,Ίιιι ίη Ιΐΐιοιϋαιιι , <Ί 3ηιΙ>3δ ηανεδ ίηΐ6Γ 8ε εο11ί^3Γε(



188 ΑΡΡΙΑΝΙ ΕΙΒΕΒ

3[ν δ άγών άτρεμούντων των σκαφών τοις έπιβάταις,

ώσπερ έν γη. ΚαΙ προσιουσών άλλο>ν ές έπικουρίαν

έκατέρα πολλών, φιλονειχία τε παρ' άμφοΐν έγίγνετο

λαμπρϊ, και τι) μέσον των Άντιόχου νεών, έρημον έκ

τούτου γενόμενον, αί 'Ρωμαίων νήες διέπλεον, και τους

πολεμίους άγνοοΰντας έτι έκύχλουν. Ώς δ' έμαΟόν

ποτε, έγίγνετο φυγή καΐ τροπή· και διεφθάρησαν Άν

τιόχου νηες μιας δέουσαι τριάκοντα, ων τρισκαίδεκα

ούτοΤς άνδράσιν Ελήφθησαν 'Ρωμαίων δ' άπώλοντο

μόναι δύο. Και δ Πολυζενίδας, την 'Ροδίαν ναΰν Επα

γόμενος, ες την "Εφεσον κατήχθη.

XXVIII. Τοϋτο μέν δή τη ναυμαχία τη περ\ την

Μυόννησον ή'ν τέλος. Ούπω δ' αυτής δ Άντίο/ος

αίσΟόμενος, Χερ^όνησόν τε καΐ Λυσιμάχειαν Επιμελώς

άχυρου, μέγα (ώσπερ ην) τι) έργον ήγούμενος έπι 'Ρω-

μαίοις· έίπου γε και την αλλην θράκην διελθεΐν στρα

τόπεδα) δυσόδευτον αύτόϊς αν έγένετο καΐ δύσβατον, εΐ

μή Φίλιππος διέφερεν. Άλλ' δ Άντίοχος, ων καΐ τά

αλλα κουφόνους άε\, καΐ ταχύς ές μεταβολήν, έπεϊ της

ήσσης έπύΟετο της περ\ Μυόννησον, πάμπαν έςεπλάγη.

ΚαΙ νομίσας αύτώ τδ δαιμόνιον έπιβουλεύειν (παρα

γαρ λο'γον έκαστα χωρεϊν 'Ριομαίων μεν έν τη θαλασσή

κρατοΰντο)ν, έν ή πολΰ προύχειν αύτδς ένόμιζε· 'Ρο-

δίων δ' Άννίβαν ές Παμφυλίαν κατακεκλεικότων Φι

λίππου δέ 'Ριυμαιους παραπεμποντος άβάτους δδους,

βν μάλιστα μνησικακήσειν αύτοΐς,ων έπαθεν, υπελάμ-

βανεν)· ΰπδ δή τώνδε πάντων έκταρασσο'μενο'ς τε, και

Οεοϋ βλάπτοντος ήδη τοΰς λογισμούς (δπερ ίπασι,

προσιόντων ατυχημάτων, έπιγίγνεται) , Χερρόνησον

Ιξέλιπεν άλογίστι>)ς, πριν και ές όψιν έλθεΐν τοϊς πο-

λεμίοις · ούτε μετενεγκών, ίσος ην έν αύτη σίτος σεσιο-

ρευμένος πολύς, ή όπλα, ή χρήματα, ή μηχαναί· ουτε

έμπρήσας- άλλ' ύγιεϊς άφορμας τοσάσδε τοις πολεμίοις

χαταλιπιόν. Λυσιμαχέας τε, αύτώ καθάπερ έκ πο

λιορκίας συμφεύγοντας μετ' οιμωγής, άμα γυναιξί κα\

παιδίοις, ύπερειόρα· μο'νου του διάπλου του περι "Αβυ-

δον είρξαι τους πολεμίους έπινοών, και τήν λοιπήν έτι

έλπίδα τοϋ πολέμου πασαν έν τούτω τιθέμενος. Ου

μήν ούτε τον διάπλουν έφύλαξεν, ύπδ θεο€λαβείας · άλλ'

ές τδ μεσόγαιον ήπείχΟη έπανελΟεϊν, φΟάσων τους πο

λεμίους· ούοέ τινα φυλακήν έν τω διάπλω κατέλιπεν.

XXIX. Οί δέ Σκιπίιονες, έπει τής άναχωρήσεως

αύτοϋ έπύΟοντο, Αυσιμάχειάν τε δρόμω κατέλαβον,

και τών έν Χερδονήσω θησαυρών τε και δπλιυν κρατή-

σαντες, τον Ελλησποντον, ερημον οντά φυλακής, εύΟύς

έπέρο)ν μετά σπουδής, φΟάσαι τον Άντίοχον έτι άγνο-

οϋντα έν Σάρδεσι έπειγόμενοι. Ό δ' έκπλαγεις έβαρυ-

θύμει , και τα ίδια αύτοϋ αμαρτήματα ές τδ δαιμόνιον

άνατιΟεις, Ήρακλείδην τον Βυζάντιον έπεμπεν ές τους

Σκιπίωνας, έπι διαλύσει τοϋ πολέμου· Σμύρναν τε

και Άλεξάνδρειαν αύτοϊς διδούς τήν έπΙ Γρανίκω , καΐ

Λάμψακον, δι' άς ή"ρζεν αύτοϊς δ πόλεμος, και τδ ήμισυ

τής δαπάνης τοϋδε τοϋ πολέμου. Ένετέλλετο δέ, εί

δεοι, και τών Ίάδων πόλεων δοϋναι και τών Αίολίδων,

νηάβ, ΙπιιτιοΙίί ηβνϊϋιΐδ, ρυ$η3 εχοΓία εβί ίηΐβτ τβεΙΟΓΡβ

ρεάεδίιϊ δίηιίΐίδ. (}!ΐο άυηι πιυ]Ι*τ αϋίε ηβνρδ Ιη υίπυδςυβ

βυχίΐίυπι εοηΠηυηΙ, εΐ υίπηςιιβ ΓοΓίϊεβΓ ριίβηαΐυι·, ίοΐβήαι

Βοιιΐ3πί ηιοάίβπι Αηΐίοοίιί βείβπι, 63 οεεαδίοηβ άβηυάΐΐΐΐη

ρειτυιιιριιηΐ , ΙιοδΙεδςυε , ρπυδφοπι ίρδί ββηΙΪΓβηΙ , εΪΓευαι·

νεηίυηΐ. (}ιιυ(1 υ!>ΐ ΐΐΐϊ δεηδεΓυήΐ , Αι Γυ§3 ε( ρΡΓϋεουΙίο : ε!

εχ Γεξίίς ρβΓίβΓε ηβτεβ υηιίείτίβϊηΐ» , εχ ςυίΙ>υ$ ΐΓεϋεείπι εαπι

νεείοι-ίΐηιβ οαρίΣΚ $υη(. Κοπιαηί (Ιυαβ ΙβηΙυπ) βπιίββΓυηΙ ; β

φΐί1>υ8 Κίκχΐίαηι ίΙΙαηι εαρίαηι ΡοΙνχβιιί(1α$ Κρίιοδίιπι ββουπι

αΐχΐυχίι.

XXVIII. Ηϊο εχί1ϋ5 ΓϋίΙ ηαΤ3)ΐ9 ρηςηχ αά Μϊοηηε«υπι.

Ουριβ ρηϋβςυαπι ηυηείιιπι βεερρϊδδεί ΑηΙϊοεΙιυβ, ββάυΐυβ

8Γ31 ϊη ρειτηυηίβηιΐβ ΟΙιεΓβοηεβο εΐ ίνδίπίΑεΙιί» : Γ3(υδ , ίά

φΐού οη(, εβηι τεηι ηΐίβηί ηιοιηεηΐί Γογρ οοηΐΓ» Ποπίϊηοδ;

Φΐϊ1)ΐΐ8 ηΐίςυε εΐ ρβΓ Γβΐϊςααιη ΤΙΐΓβείβπ» εηιη εχείΐϊΐυ Ιπωβ-

ΙΓ8 ΓυΪ8$ε( ρβΓάίίΓιπΙε, ηί ΡΙιίΗρρυβ εοδ ΐΓ3ηβ<]ιιχΐδί6(.

ΥεΓυπι υΐιί ϋΐίΐηι βριιό Μνοηηβδηπι βεοερίβηι εΐβιΐρπι εο^οο-

νϊΐ, νίΓ εΙεεΙεΓοςϋίη ϊηεοηδίβηΐϊδ ίη^εηϋ ε(1ενίΙ>υδ ιΐβ εβιΐΛΐί

Πΐιιΐ3ΐ)ί1ί8 , βαρΓ3 ιτιθ(1υιη ε$( (εποι-ε ρεΓουΙδηβ. ΕΙ ευηεΐ3

ρΓ8β(εΓ ορΐηίοηεηι 03(ΙεΓ6 νΜεηδ : ΒοηίΛηοδ ηιαπ δαρβΓΪΟΓεδ

βδδε, ίη ςυο βε ϊρβε ηιυΚιιπι ρυΙανει»1 ργ.ίτιΊΙιί ρ; ΑηηίϋαΙρηι

»ΚΙιο<1ϋδ ίη ΡβηιρΙινϋα εΐαοβηιη ; ΡΙιϋϊρρυπι ΙιοδΙβδ «ΙεΛυοεκ

ρεΓ ίηνΪ3, ςυεπι π)3\ίιτ)β ΡΓεΟίιΙρπιΙ Γογρ βοεερΙβΓυπι .ιΙ>

είδάειιι ίη]ιιπ3τιιηι ιηριηοΓεηι : 'μχα ΓοΓίιιηβηι δίοί ϊηδίιίίαπ

ρχϊδίίιηβνϊι. ΑΙα,υε Ιιίδ ΓΡίηΐδ ιιπιιιίόιΐδ εοηΙυιΙι.ιΙιι> ΑηΙίο-

οΐΐϋδ, άΐθ}Λαι ηιβηΐρπι αιΐϊιηοηΐβ (υΐ Γιθγϊ βοΐρΐ, ίηιηιίη<·ηϋ·

ϋιΐδ ωΐίηιίΐαΐίουδ) , ΟήεΓδοηεδυηι ΛεδεΓυίΙ ρεδδίπιο εοηδίΐίο,

3ΐιΐρ<]Π3ΐτι ΙιοδΙίβ ίη εοηδρεείυηι νεηϊδδεί; βε ηε αρραπία

ςηί(1επι ΓηιπιεηΙί, ϊΓηιοΐ ϋηι , ηιαε1ιίιι»™ιη, ρεευηίερ, Ίηάί

ΐΓβηδΙαΙο , 3ηΙ ίηεεηδο , ςυεπι ιηΆ$η& εορί» ίΙ)ί ειιπιυΐανεηΐ ;

βειΐ Ιιίδ οπιηίοϋδ ίηΐεςηδ ϊη υδυηι Ιιοδίίυηι Γβΐίοιϊβ. ΕΙ Ιν-

δίιτιβεΐιίεηδεδ , ςπϊ, Ιβηηιιαηι ιΐΓΐιε ο1)δεβδ3,ουτη υχοπουβ

εΐ Ιίυεπδ , ΠεηΙεδ ρη>δεςυε1)3η(ιΐΓ Γιι^ίρηΙβη) , ίηδπρρι ΙιβΙηιϊΙ;

ϊη απίεαπι ειπβηι ίηίβηΐιΐδ, φιοηιοιίο Κοιηαηοβ Αήνιΐο 3Γεε-

ΓεΙ,βΙ ίη εο δρεπι οεΙΗ ΓεΙίςιιαιη εοΐΐοεαηβ. Α1ΐ3ΐηεη ηβ

Ιιυηε ςιιίιίρη) ΐΓ3]ρ(Ιιπη (βιίεο <1ϋ ιηεηΐεπι ρΡΓνεΓίεΓβηΙ )

οιΐδίοιίίνίΐ : δβ(1, ϊη ιτιε<Ιίΐ6ΓΓ3ηε3 , υΐ ΙιοδΙεηι ρηβνεηίΓεΙ,

ρΐΌρεί'βηδ , ηε ρΓβΒβίάϊυπι ςυίιίεπι υΙΙαιη &ά ίΠυιη Ιΐεΐΐεδροηΐί

1ΐ'3]ρε(υπι Γείίςυϋ.

XXIX. Τιιπι δείρίοηρδ, άΜδεΰδδη ρ^ϋδ εοςηϋο, ουΓβϊηι

οεειιρβΓυηΙ 1,ν$ίηΐ3εΙιί3πι : βΐ ροΐίΐί ίη ΟιεΓδοηεδο (ΙιεβαυΗδ

3ΐτιΐ3Π)εη(3ηίδςυε τε^ϋδ, ΗρΙΙΡδροηΙυηι ιηευδίοάιΐυιη Ιη-

ίεεεΓαηΙ ρΓορεΓΡ, ΓβδΙίηβηΙεδ υΐ ρπιΐδ ςιι»ιη Αηΐίοείιιΐδ, ίςηο-

Γ3ηδ 3ΐ11ιιιε ίρδοβ ΐΓ3]ρεϊδδΡ , 83Γΐ3Ρ8 νεηΪΓεηΙ. Τιιηι νρπ)

ρεΓίΡΓπΙιΐδ τεχ , (ξΓβνίδδίπιεςυβ εοιηηιοΐυδ, εΐ ρΓΟρΓΪΛ 8ΓΓ3ΐα

ϊη ΓοιΊπηηιτι τεΓεΓεηδ, ΗΡΓ3εΙί(1ειη Κνζ.ατιΙίυΐΏ ιηίίίΐ αά 5α·

ρίουεδ,ςυί ιΐε ρβείδ εοηιροδίΐίοηε 3§ργρι. ΟΓΓβΓεΙ»! βα-

Ιβιη ίδ Αηΐίοείιϊ ηοηιίηο Ηοιηαηίδ 8ιη)πΐ3πι , Αΐοχ3ηι1π3Πΐ

βά ΟΓβηίευπι , Ι.αηιρδ3ευπκ]υε , ςυ<ε 1)ε11ί εαιίδα ΓυβπιηΙ , ρ>

ίιηρρη833 ίη 1κ:1Ιιιηι Γαεϋε ρβΓίεηι (ΙίΓηίάίαηι. Μβικίβΐυιηςυρ

' ρπε(βΓ83 Ιιαίκΐβΐ, υΐ Ιοηίοαδ εΐίαιη βε ^Εοΐίεββ είνίΐίΐίδ,



ΌΕ ΒΕΙΧΟ ΜΙΤΗΚΙΒΑΤΙΟΟ.
189

£σαι τα 'Ρωμαίων £ν τωδε τω άγώνι είλοντο, χαΐ εί τι

άλλο αϊτοϊεν οί Σκιπίωνες. Ταϋτα μέν εΤ/εν ες το

φανερδν λε'γειν δ Ηρακλείδης- ιδία δέ προς Πούπλιον

Σκιπίιονα έφερε παρ' Άντιόχου χρημάτων τε πολλών

υποσχέσεις και τοϋ παιδος αφέσεις. 'Ηρηκει γαρ αύ-

τδν £ν τη Ελλάδι δ Άντίοχος, ε'ς Δημητριάδα έκ

Χαλκίδος διαπλέοντα· καΐ ην δ παις Σκιπίιον, δ Καρ

χηδόνα ύστερον έλοιν τε και κατασκάψας, και δεύτε

ρος ίπΐ τωδε τω Σκιπίωνι Αφρικανός ονομασθείς·

Παύλου μέν υίδς ών, του Περσε'α τον Μακεδόνα ίλόν-

τος, Σκιπίωνος δέ τω γένει Ουγατριδοϋς, και θέσει

παϊς. Κοινή μεν ουν οί Σκιπίιονες τφ Ηρακλείδη

τηνδε εδοσαν την άπόκρισιν Έαν δ Άντίοχος ειρήνης

δέηται, μή των Ίάδων, μηδέ των ΑΊολίδων αύτον

έχστηναι πόλεο>ν, άλλα πάσης της έπί τάδε Ταύρου,

και την δαπάνην του πολέμου πασαν έσενεγκεϊν , δι'

αύτον γενομένου. Ιδία δέ δ ΙΙούπλιος έ*φη τω Ηρα

κλείδη· 'Ριυμαίους, ε'ι μέν έτι Χερ^ονη'σου και Λυσι-

μαχείας κρατών δ Άντίοχος ταΰτα προύτεινεν, ασμένως

αν λαβείν τάχα δ' εϊ και μόνον ετι τοϋ Ελλησπόν

του τον διάπλουν έφύλασσε. Νυν δ' αύτούς ήδη

περάσαντάς τε και έν άσφαλεϊ γενομένους, και τον

χαλινον (φασ\ν) ένθέντας, καΐ Ιπι τω χαλινω τον

ΐππον άναβάντας, ούκ άνέςεσθαι διαλύσεων έπ' δλί-

γοις. Αύτδς δέ χάριν εϊδέναι τω βασιλεΐ της προαι

ρέσεως, καΐ μάλλον είσεσθαι, λαβών τον υίόν· άμεί-

βεσΟαι δ' αύτον ηδη, και συμβουλεύειν, δέχεσθαι τα

προτεινόμενα , πριν ές πεΐραν έλΟεϊν μειζόνιυν έπιτα-

γμάτιον.

XXX. Ό μέν δή Πούπλιος, ταΰτα εΙπών, ές Έλαίαν

νοσηλευόμενος υπεχώρει,σύμβουλον τω άδελφω Γναϊον

Δομίτιον καταλιπών. Ό δ' Άντίοχος, οΐόν τι και Φί

λιππος δ Μακεδών, οίηθεις τώνδε τίον έπιταγμάτων

πλέον ούδέν αύτοϋ τον πόλεμον άφαιρήσεσΟαι, συνέ-

τασσε τήν στρατιαν περί το πεδίον τδ θυατείρων, ού

μακράν άπδ των πολεμίιον και Σκιπίωνι τον υίόν άπέ-

πεμπεν ές Έλαίαν. Ό δέ τοις άγουσι συνεβούλευε,

μή μάχεσθαι τον 'Αντίοχον, έως αύτδς έπανέλθοι. ΚαΙ

τώδε πεισθείς δ Άντίοχος, μετεστρατοπέδευσεν άμφ'ι

τδ όρος το Σίπυλον τεϊχός τε καρτερδν τω στρατοπέδω

περιετείχιζε, καΐ τον Φρύγιον ποταμδν έν προβολή

τοις πολεμίοις ετίθετο, ίνα μηδ' άκιον άναγκάζοιτο πο-

λεμεΐν. Δομίτιος δέ , φιλοτιμούμενος τον πόλεμον έφ'

έαυτοϋ κρι&ηναι, τον ποταμδν Ιπέρα μάλα θρασέως,

χα\ σταδίους είκοσιν άπ' Άντιόχου διασχών έστρατοπέ-

δευσε. Τέτταρσί τε ήμέραις έφεςής έξέτασσον έκάτε-

ροι παρα τον χάρακα τον έαυτών, και μάχης ού κατηρ-

χον. Τη πέμπτη δέ δ Δομίτιος έξέτασσεν αύθις, και

έπέβαινε σοβαρώς. Ούκ άντεπιόντος δέ τοϋ Άντιόχου,

τότε μέν έγγυτέρω μετεστρατοπέδευε. Μίαν δε άλλην

διαλιπών, έκήρυσσεν ές έπήκοον των πολεμίων, ές αύ-

ριον Άντιόχω και άκοντι πολεμησειν. Ό δέ, συντα-

ραχΟεις, αύθις μεθίει τα δόςαντα· καί, δυνηθείς αν

ίστάναι μόνον ΰπό τδ τείχος , ή καλώς αύτον άπδ τοϋ

ηαοίηυοΐ Κοηΐ3ηοΓΐιπ) ρβιΐβδ ίη ΗΙο ηβΐΐο βΓ3ηΙ δεεηΐχ, βΐ,

8Ϊ ςιιίά πΚαά δείρίοηβδ ρβίετεηι, εοοεειΙεΓεΙ. Ηεβε Ηοτ3-

είκΐί οοηιιηίδδβ βαηΐ, ριιοΐίεε ρΐΌΓεΓβηάα : ρπνβΐίηι βϋίβηι

Ρ. δείρίοηί ]αββαβ ββΐ ροϋίεεπ ίηκβπδ βϋΓΪ ροηάυβ , βΐ ίίΐϋ

ΓεβΙίΙυΙίοηβηι βϊηβ ρΓευ'ο : εερβΓ3( εηίπι ευηι Γβχ ίη ΟΒβείβ,

λ Οΐ3ΐείάβ ρβίεηίειη ΟβΓηεΙπβάεπι. 18 βΓβι δείρίο, ςοί

ροδίεβ,εχ ΟϋΓΐΙιαςϊηβ εβρί» Λίφκ άίταΐα , βΗβΓροβΙ Ιιυηο

ΑΜοηο) εοβηοπΊίηαΙυ3 ββΐ ; ΡβαΙί ΓιΙία», ρ]υ8 ςυί ΡβΓββιιιη

Μ3«χ1οηβπι οβρίι, 5είρίοηΪ8 ηεροβ οχ ΠΙίϊ, βΐ 3<1ορΙίοηβ

Ιίΐίιΐδ. δοίρίοηεβ ϊβίΙιΐΓ ίη εοηοΠϊο ΓεβροηιΙβΓυηΙ Ηεΐΐεϋιΐϊ :

« 8ί ΑηΙίοοΙιυδ ρβοβιη νεΙίι, οροΓίβΓβ βυιη ηοη 8θϋ8 Ιοηίείβ

.-Εοϋοίβςυβ είνίΙαΙίϋυβ ΛοοβίΙβΓε, 8εά οιηηϊ οΗγ» ΤβυηιΐΒ

ΑδΪ3 : εϊ ίπιρεη88ΐη ε]υδ 1>ε11ί οιηηβιη ρΓΚ8ΐ3Γε, φιηά 1>ι·11ιιηι

ίρδίϋβ οιιΐρβ εχεί(3(υηι εδδβΐ. » ΡηνβΙίπι βυΐεηι Ραοΐϊικ

άίχίΐ ΗβΓ3ο1ί(]ί : « δί Γεχ , άαηι Ι>)>8ίηΐ3θΙιί3ηι ε( ΟιβΓδοηεδυιη

ΙοηεΙ)3ΐ, Ιιβδ εοηιΐίΐίοηεδ Κοπιβηίδ οηΐιιΐίδδεί , ΗοβηΙετ άο-

εερΙϋΓ08 ΓιιΪ88β : ΓοΓίββδε ςυο<]αε , δί κβΙΙίΐη ρΓο1ιίΙ>ί1ί Γιιίβ-

βεηΐ ΗεΙΙεδροηΙιιπι ΐΓ3]ίεβΓε. Νϋηο υογο, ροδίηυβηι Ιηηδ-

ιηίδίδδοηΐ , εϊ ηοη δοΐιιηι Πβηυηι,^ηοιΐ αίααΐ, ίι^εείδδεηΙ,

δβιΐ εϊ ο(|υιΐ0ΐ ίηδοβιιιΐίδδβηΐ , Ι3ΐη Ιενεδ εοηάίΐίοαεδ βυιϋΪΓβ

ηοη ροδββ. Ργο η^ηί^ηβ \Όΐιιηΐ3ΐ8 1ΐ3ϋβΓ0 βε τε^ί %τ&1ί&ιη ;

ηΐ3]οι·ε[ηςυε Ιΐ3θί(ιΐΓαηι , υηί ΗΙίυηι τεοερεπί. Ιη ρΓΒΒδεηΙΙα

1>εηεΙίείυηι ε^ιΐδ ΐΌΐηυηοΓΛΠ, ίΜεΙε εοηβϋΐυηι (ΐ3ηιίο, α(

εοηύίΐίοηεδ ΙβΙββ βοοίρίαΐ, ρΗοβφίαιη (Ιαποη βχρβπαΐυι-. »

XXX. ΡοβΙ η»» Εΐεεβηι κ§6γ (1βΐ3ΐηδ εβΙ Ρ. δοίρϊο; γοΙϊ-

εΙιΐί(]ΐιβ Άρηά ΓγλΙγοιπ Ιεςαιυβ Οη. ϋοηιίΐίυβ. ΑηΙίοοηιΐδ

νεΓΟ, βίεα! ιηΐεβ Ρΐιίΐίρρυδ ΜμτΑο, η(08, βΙί*ηι ύ'μΑο

δϋ)ί ηίηϋ 3ηιρΙίυδ , (μιβηι ηυοά δείρίοηβδ ]αοβΓβηΙ , »ϋ(ΡΓΠ

ροδδε , είιΐ3 ΤηνβΙίΓοηοδ ο&ιηροβ οοηΐηχΐΐ εορί3β , ηοη Ιοη^β

30 ηοδίίουβ , εϊ δείρίοηί Γιΐίυοι ΓβιηίβίΙ ΕΙοεβοα. 111ε βϋιία-

εεηΐίΐιιΐδ Πΐίιιπι δαβδίΐ , ηε τεχ βηΐε ίη βείεαι ύβδεεηάεΓεΙ ,

ψΐΆνη ίρδβ ίη εβδΐΓ3 τειίίίδδεί. £( ΑηΙίοεΙιυδ, 3αεΧοπΐ3(θ

νίη ηιοΐυδ, ΐΓ3ηδ(α1ίΙ δαβ Ρ3δ(Γ3 3(1 δίργίαιίι ηιοηίβηι, νβ-

ΙΜοηυε ηαυΓΟ 83 οοηιηιυηϋΐ ; ΡηΓ^ρο ηυοηιιε βηιηο ο1ι]εε(ο

Ιιοδίίόιΐδ , ηε ίηνίΐυβ ρυ§ιΐ3Γ6 εο^βΓεΙυΓ. ϋοπιίΐίυβ βηΐβιη ,

ςηί, Ι3ΐκ1ίβ βνίόΙαδ, ρεΓ βε άεεβπιεΓε εηρίβοβι, βαάεηΐετ

8(1πιο(1ιπη 3ηιηβπι ΐΓβηδβΓββδϋδ , όαο ηιίΐΐίβ ει ο,ιιίηίίβηίοβ

ρ3δβηδ 31) ΙιοδΙε 03δΐΓ3 Π>εΐ3ΐα8 εβΙ. ΡεΓ οοηΐίηηαιη ηαα-

ΙτΜιηιπι 3ϋ1ιίηο ίηδίΓυοΙίΕ υίπηο,υε βείεδ ρτο υβΙΙο δΙβΙεΓβ,

ηευΐηδ ρυ^ηι ίηείρίεηΐίϋαδ. Ουίηΐο άϊε ϋοηιίΐίυδ, ίη-

6ΐΠ10ΐ3 ΓϋΓβυδ 3016, βηρβΓΟβ 3ϋνβΓ8Π8 ηΟδΙεΜ ρΓΟΟΟδδίΙ.

Οοιιηΐ(]υθ Αηΐίοοίιιΐδ ηοη ΓηονβΓεΙ ο1)ϊί3Πΐ, ίρδβ βοΊηονίΙ

βυηι ε38(Γ3 ρΓορίυβ : ίηΙεΓηιίδδοςαε υηο άιβ, ρβΓ ρητεεοηοηι

ρΓοεΐ3Πΐ3Γί ]ϋδδίΙ, 3υόίεη1ί1)υ8 1ιθδ1ίΙ>υδ, ογ38 δβ ρυ§η3(υπιπι

νεί ίηνίΐο ΑηΙίοοηο. ΕΙ ίΙΙο εοηΙηΓηβΙυβ , ηιυΐ3(ο Γϋΐδΐιβ

εοηδίΐίο, ςουπι ροββεΐ ρκ> τ»Βο ΙβηΙηπι δηοδίδΙβΓβ, 3ϋΙ ο
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τείχους άπομάχεσβαι, μέχρι ^αίσειεν δ Πούπλιος, αΐ-

σχρον ήγεΐτο , μετα πλειόνιον φυγομαχεϊν δθεν εις μά-

χην παρέτασσε.

XXXI. Κα\ έξήγον έτι νυκτός άμφω περι έσχάτην

φυλακών. Διεκόσμει δ' αυτών έκάτερος ώδε· το μεν

λαών εΐχον δπλϊται 'Ρωμαι'ων μύριοι, παρα τον ποτα-

μον αυτόν καΐ μετ' εκείνους ησαν Ιταλών ϊτεροι μύριοι·

τρεις £κατέρων τάξεις έπΐ βάθος. Έπι δέ τοις Ίτα-

λοΐς δ Ευμενούς στρατός έτάσσετο, και Αχαιών πελτα-

σται περι τρισχιλίους. Ώδε μεν είχε το λαιόν · το δε-

ξιον δ' ^ν ιππείς, οϊ τε 'Ρωμαίων καΐ Ίταλων και

Ευμενούς, ού πλείους ούδ' ούτοι τρισχιλίιον. 'Ανα-

μεμίχατο δ' άπασι ψιλοί τε καΐ τοξόται πολλοί. ΚαΙ

αμφΐ τον Δομίτιον αυτόν ησαν Ιππέων ίλαι τέσσα

ρες. Ουτω μέν έγίγνοντο πάντες ές τρισμυρίους.

Έπεστάτει δέ τοϋ μεν δεξιού Δομίτιος αύτος , κα ι ές τι)

μέσον αύτον ϊστη τον δπατον · το δέ λαών έδωκεν Εϋ-

μενεϊ. Των δ' ελεφάντων, ους εΤχεν Ικ Λιβύης, οΰ-

δένα νομίζιον έσεσθαι χρησιμον, δλιγωτέριυν τε όντων,

καΐ βρα/υτέρων, οία Λιβύων (δεδίασι δ' οί σμικρότε-

ροι τους μείζονας), έστησεν όπίσω πάντας. Ώδε μεν

δή διατετάχατο 'Ρωμαϊοι.

ΧΧΧΠ. Άντιόχω δ' η*ν μέν δ στρατός άπας έπτα-

κισμύριοι, καΐ τούτων τι) κράτιστον ^ν ή φάλαγξ ή

Μακεδόνων, άνδρες Ιξακισχίλιοι καΐ μύριοι, ές τον

Αλεξάνδρου και Φιλίππου τρόπον έπικοσμούμενοι.

"Ιστη δ' αυτούς Ιν μέσω , διελών, άνα χίλιους και έξα-

κοσίους , ές δέκα μέρη· και τούτων Ικάστου μέρους ησαν

Ιπ\ μέν τοϋ μετώπου πεντήκοντα άνδρες, ές δέ το βά

θος δύο καΐ τριάκοντα, ές δέ τα πλευρά ίκάστου μέρους

έλέφαντες δύο καΐ είκοσιν. Ή δ' <5ψις ην της μέν φά-

λαγγος, οία τείχους· των δ' έλεφάντων, οίον πύργιον.

Τοιούτον μέν ήν το πεζον Άντιόχω · ίππεϊς δ' εκατέρω

θεν αύτοϋ παρατετάχατο , Γαλάται τε κατάφρακτοι,

καΐ το λεγόμενον άγημα των Μακεδόνων · είσΐ δέ κα\

οΐδε Ιππείς έπίλεκτοι , καΐ παρ' αύτο άγημα λέγεται.

Τάδε μέν εξ ?σου της φάλαγγος ^ν έκατέρωθεν. ΈπΙ

δ' αύτοϊςτα κέρατα κατεΐχον, έν μέν δεξιά, ψιλοί τε τι

νές, κα\ έτεροι Ιππείς άργυράσπιδες , και ίπποτοξόται

διακόσιοι· το δέ λαών, Γαλατών τ' έθνη , Τεκτοσάγαι

τε και Τρόκμοι και Τολιστόβοιοι , καΐ Καππαδόκαι

τινές, ους έπεμψεν Λριαράθης, καΐ μιγάδες άλλοι ξένοι.

Κατάφρακτός τεΐππος έπ\ τοΐσδε έτέρα , καΐ ήν έκάλουν

ίππον έταιρικήν, ώπλισμένη κούφιος. Ώδε μέν και δ

Άντίοχος έζέτασσε. ΚαΙ δοκεΐ την έλπίδα λαβεΤν έν

τοις ίππεϋσιν, ους πολλούς έ'στησεν έπι τοΰ μετώπου·

την δέ φάλαγγα πυκνήν ές όλίγον συναγαγεϊν απειροπό

λεμος, ί| δή κα\ μάλιστα έδει Οαδ^εΐν, πάνυ ήσκη-

μένη. Πολύ δέ κα\ άλλο πλήθος ην λιθοβόλων τε και

τοξοτών, και ακοντιστών καΐ πελταστών, Φρυγών τε

και Λυκίων, και Παμφύλων, καΐ Πισιδών, Κρητών τε

κα\ Τραλλιανών, και Κιλίκων ές τον Κρητών τρόπον

έσκευασμένων. Ίπποτοξόται τε έπ\ τούτοις έ'τεροι,

Δααι, και Μυσοι, και Έλυμαΐοι, καΐ "Αραβες, οί κα-

πιιιγο ρΓορυΙβ&Γβ ΙιοβΙεηι , <1οηοο. εοητ&1ιιί38ε( Ριώΐίυβ , ίυφο

ριιίαιι» , εί ( (ίΊλιικμι ϋο Ιιει (αι οί βηρεηοι· ιιι ιπιεη ι , ρβτβίκιΐ

86 ρηιΊίο.

XXXI. ΙΙΐΓΪηυε 038(Π8 ρΓΟξτββδί βιιηΐ βηίε άίΐυεοΐυηι ,

απ α ιιΙΙίηΐ3ηι τί^ϊΙίαπι. Λγμ·* υίπηςηε Ιιο<- πωχίηιε οκχίο

ίη<ι πκΛίΐ' δηηΐ. ΚοηκπκΗπηι Ιχνοπι οοι-ηιι , }οχ(4 ϊρβυια

Πυνίιιιιι, ΙβηβΙ>απΙ Ιβξϊοηεβ η<ιηι;ιιι»>, ιΚτ.·ηι ηιϊΙΙία ρεάί(υπ) :

ηίβ ]αη('ΐ3 ει-30ί βΐία <Ιι·< πη ηιϊΙΙία χμίοΓυηι ηοπιίηί&ςιιε Ι..Ί-

Ιϊοΐ. υίποηε ρΒΓΪΙεΓ ϊιι ΙηρΙϊοβιη :κ ίοιη , ιρι;ιι ιιιιι ϋΙΙιτ.ι

ρθ$1 3|(6Γ3Π1 1θ03(3 6Γ3(, (1Ϊ8(ίηε(ϊ. ΟΙΓ3 Ι,,ιϋΐΜ» 8ΐ3()3ΐ

Ευπιβηίβ εχβκίΐυβ, ε( ΑεΙίίΒΟΓίιπι εείΓΐΙοΓυηι 1π3 πιίΙΙΪ3.

Ιιι (ΙεχΙτο τεη> εοπιιι (τητιί εηυί1ε8 Κοιηβηί , εΐ Ι.αΐίη ί , Εο-

ηΗΊΐί»ριι>, ηοη ρΙυΓ«8 ευηείί ΙιϊΙηιν πιίΙΗυιιβ : οηιηίΐια» ηο·

Ιειη ΓΓεςυεηΙεβ ίηΐεηηίχΐί εΓ3η( ΙβνϊΙβΓ ηπη.ιΐί εΐ 83@ί1ΐ3ηϊ.

1)οιηίΙίιιιη 8ΐίρ3ΐ)3α( εςυίΐυηι Ιιιιιιμ- ηυαΙυοΓ. 8ίε ίη ιιηΐ-

νεηυπι ΓυεηιηΙ ίη Π οηκιιι,ι 3είε ;ιι! 1 1 ίμίηΙ.·ι Ικιηιίιιιιιη οιίΐΐίΐ.

Ρι'.ί γγ,ιΙ βιιίεπι (ΙεχΙη) εοπιυ ίρ&ε 1)οιηίΙίπ> , εΐ ίη ηιεάϊο

εοΙΙοεβτίΙ εοηϋυΐεηι. [.»·νηιιι Εαπιεηϊ .Ι··ιΙΗ. 8ε<1 είερπ&η-

(οηιηι, ςυοί Ιΐ3ΐ>εΙ)3( εχ ΛΓπι-η, ηιιΙΙιιιιι ΓοΓε πχιιη Γ3ΐυβ,

ςιιοά εΐ ρβυείοΓεβ εβ8εη( , εΐ πιίηοΓεβ , υΐροίε ΑΓηεί , ηιιί

ιικΊιιΐ'π· ιηαίοΓεβ 8θΙεη( , ρο8( Γ<Ίί<μιιι<ιι υηιπε α^ηιεη ί!1θ8

ΙοεβτϊΙ.

ΧΧΧΠ. Ιο Αηΐίοείιί βχεΓείΙυ ι.χ\ ηιϊΙΙία ηυπιεΓ»(>3ηΙυΓ.

ΚοΙμιγ εΓ3( ρΐΐίΐΐίΐηχ Μ3εειΙοηϊε3, χνι ηοπιίηαιη ιιιιΙΙμ, εχ

Αΐεχβικίη Ρΐιίΐίρρίςυε ϊηβϋΐυΐο οπΐ3ΐοΐ'ΐιηι. Η.τε ηιειίίί

3είβ8 ΓιιίΙ, ίο ιΐΐΐιτη ρ3Γΐε8 άί\'Ϊ83; ςυΒΓίιιη χ'ιιμιιΐιΐ' ηιίΐΐε

βεχεεηίοβ , εΐ ίο ό-οοίβ ηυίάεοι ςυίοςοβςίοϋι , & Γπ>η1ε ω-

(επι ίη(Γ0Γ808 <1υο3 εΐ (ηλιθία 3ΓΠ13108 εοοΙίοεΙ)3ηΙ. ΛιΙ

ΙηΙογλ πφιχριο ρ8Γΐΐ3 οΌο είεροβοΐί 8ΐ3ΐ»α(, υΐ ίο Π-οηΙε

(υΐίοβ ρ(ΐ3ΐ30@ί8 είερίιβοΐί εββεοί χχιι. ΙΙβ ρΙΐ3ΐ3θχ ηοβ&ί

ηιιΐΓί βρβείεπι ρπβ βε ΓηίΊμΙ, εχ ςυο είερηβοΐί, ΐ3οςυ3θΐ

Ιυιτεβ, εαιίηε1)30ΐ. δίε ρειίίΐαΐυβ Αοΐίυείιί ίοβίηιείυε επί.

Ε]ο3 3υ(εηι υίΓΟΟιηιιβ ΙαΙαβ εηυίΐεβ Ιε§εί)3ηΙ; εοοι Οβίΐο-

Ιίπιτί ΙοΓίεβΙί, (ιιηΐ ςυί Αςεηια νοεβοΙΟΓ ΜβεβΟοηίειιηι, »οη(-

ςυε ΙεεΙίίβίηιί βςυίΐεβ, εχ ςυο ε( ηοηιεη Α^ειη& Ιι,ι1χ·ικ.

Ηί ρβπ ουαιεΓο οίηοςιιε είΓευηκΙβΙιβοΙ ρΐιβίβηςεηι. ΡτκιεΓ

1)08 , ίο πιπιί |>ιΐϋ εΓ30( , 3 π) , Ιι 1 νίΐιτ ηοοοοίΐί .'ίπικιϋ ,

ε( 8ΐϋ εηυί(ε8 , ςυί ΑΓ^νΓ38ρί()ε8 νοε3θ3θ(θΓ, ε( βα^ίΙΐΗηί

εςιιίΐεδ (τηίΙΙβ εΐ) άα<χηί\. Αϊ) Ιίενο εοπιιι 8Γ3ηΙ ΟβΙΙοβπκείΕ

Ο3ΐίοηε8, ΤεοΙο83βί, ΤΓοεηιί, ΤοΙίβΙοΙκιίί , εΐ ββ ΑηβΓβΙΙιε

οιί38ί 03ρρ3(1οεε8, αΐίαηυβ εοοιΙυεϋΙίοΓίοτι ηιίΐίΐυοι ιηιιΐΐί-

(οάο ρΓοηιί3ευ3. Τυηι ΙοπεβΙοδ αΐίυδ εςυίΐβίοβ, <·ι φι.τ

βηιίεοΓυιο 3ΐ3 :ι1) ΪΙ1Ϊ3 το€3ΐ>3(ιΐΓ, 1ενίιΐ8 3Γπΐ3(3. Α(ςυε ίΐ3

ΑοΙίοεου3 8008 ΙηβΙταχίι; ΓιβΙιιβ , οί νϊάβΙυΓ, οιαχίηιε εηιιε-

8(ΓίΙιιΐ3 εορϋ8 , ςυ38 ίη ΓΓοηΙε ρ1ιιηηΐ33 ροκιιίΐ : ρπβΐΐηςοαι

3η(εηι ίπιρεπίε ίη 3Γ0ΐιιηι εοε^ίΐ, ςαβ οιβχίηιε, ιιΐ ρ™ ε»>·

16ΓΪ8 εχει·είΙ»ΐ3, ϊιάβτβ <1ε1)υ6Γ3ΐ. ΑάεΓβΙ βοΐεηι ρηεΙβΓβα

ε( αΐία ηι,ιρια ηουΐΐίίικίο, Γιιηά'ίΙοι-ιιηι, 33βί(ΐ3ΓίθΓΐιηι , )άοι-

ΙηΙοπηιι εείΓβΙοηιηιςοε , ΡΗιχ^ίιιη, ΐΛΐ ίοπιηι, Ραπΐ|>Ιΐ)1ϊο·

Γϋΐο, Ρίίί(ΐ3Γηηι, ΟΓεΙεηβίιιηι , ΤπιΙΗαηοιιιπι , Οίΐίειιηιηαε

ηιοΓΟ €Γε(εη3ίιιηι 3γπι3(ογοοι : (ιιηΐ »Ιϋ εαυίίεκ 83|;ί11»Γίί,

Ι),\Ιι;ι·, Μν8ί, Είνπικί, Ατ3ΐ)ε8<ριε , <]ΐιϊ ε3ΐοε1ί8 νε1οεί88ίηιί$
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μήλους δξυτάτας έπιχαΟήμενοι, τοξεύουσί τε εύμαρώς

άφ ΰψηλοϋ, χαι μα/αίραις, δτε πλησιάζοιεν, έπιμήκεσι

χα\ στεναϊς χρώνται. Δρεπανηφόρα τε άρματα έν τω

μεταίχμιο), προπολεμεΐν τοϋ μετοιπου, τετάχατο1 καΐ

είρητο αύτοϊς, μετά τήν πρώτην πεϊραν υποχωρεϊν.

XXXIII. *0·1<ις τε ην ώσπερ δυο στρατών, τοϋ μέν,

αρχομένου πολεμεϊν, τοϋ δ" έφεδρεύοντος. Έκάτερος

δ* αύτών Ις κατάπληξιν έσκεύαστο δεινώς, πλήΟει τε

καΐ κόσμιο. Έφειστηκει δέ τοις μέν δεξιοϊς Ιππεϋσιν

Άντίοχος αύτός, τοις δ' έπι Οάτερα Σέλευκος δ υίός

Άντιόχου· τη δέ φαλάγγι, Φίλιππος δ έλεφαντάρχης·

καΐ τοις προμάχοις Με'νδις τε και Ζεϋξις. Άχλυοιδους

δέ και ζοφερας της ήμέρας γενομένης, ή τε οψις έσβεστο

της επιδείξεως, και τά τοξευματα πάντα άμβλΰτερα ήν,

ώς εν αέρι ΰγρώ και σκοτεινώ. "Οπερ έπει κατεϊδεν

Ευμενής, των μέν άλλων κατεφρόνησε- την δέ δύμην

τών αρμάτων, τεταγμένων έφ Ιαυτόν μάλιστα, δείσας·

δσοι ^σαν αυτί) σφενδονήται και άκοντισται και έτεροι

κοϋφοι, συναγαγών, προσέταξε, τά άρματα περιΟέοντας,

ές τους ίππους άκοντίζειν άντι των επιβατών. "Ιππου

γαρ εν άρματι ζυγομαχοϋντος, άχρεϊον τδ λοιπόν άρμα

γίγνεται, και πολλά και της άλλης ευταξίας παραλύε

ται, τά δρέπανα τών μιλίων δεδιότων. Ο και το'τε

συνηνέχΟη γενέσθαι. Πληγέντων γάρ των ίππιον

αθρόως , και τά άρματα ες τους φίλους περιφερόντων,

αΤτε κάμηλοι πρώται της αταξίας ησθάνοντο, πλησίον

τοΤς δρμασι παρατεταγμένα^ και μετ' αΰτάς ή κατά-

φρακτος ίππος, ού ^αδίως ΰπδ τοϋ βάρους τα δρέπανα

εκφευγειν δυναμένη, θόρυβος τε ην ήδη πολΰς, και

τάραχος ποικίλος · άρξάμενος μέν άπδ τώνδε μάλιστα ,

/ωρών δε επί 5λον το μεταίχμιον · και μείζοιν υπόνοια

τοϋ άχριβοϋς. Ώς γάρ έν διαστήματι μακρώ, και πλή-

θει πυκνώ, και βοή ποικίλη, και φόβω πολλω, τδ μέν

ακριβές ούδέ τοις άγχοϋ τών πασχόντων καταληπτον

^ν, τήν δέ ίιπόνοιαν μειζόνοις ες τοΰς £ξής έκαστοι με

τέφεραν.

XXXIV. Ό δ' Ευμενής, Ιπει τά πρώτα καλώς έπέ-

πρακτο αύτώ, καΐ τδ μεταίχμιον, ίσον αΐ τε κάμηλοι

και τά άρματα επεΐχεν, έγεγύμνιοτο , τοΰς ιδίους ιππέας,

χαΐ ίσοι 'Ρωμαίων αύτω και Ιταλών παρατετάχατο,

έπηγεν έπι τοΰς άντικρΰ Γαλατάς τε και Καππαδόχας,

και τήν άλλην σόνοδον τών ξένων, μέγα χεκραγώς, χαΐ

παρακαλών έπι άνδρας άπειρους τε μάχης χαΐ γεγυμνω-

μένους τών προπολεμοΰντιον. Οί δ' έπείθοντο · χαΐ βα

ρείας σφών της εμβολής γενομένης, τρέπονται τούτους

τε , χαΐ τοΰς παρεζευγμένους αυτοϊς ιππέας τε και κατα-

φράκτους, Ικ πολλοϋ ταρασσομένους διά τά άρματα·

ους δή καΐ μάλιστα, διά τδ βάρος ΰποφεύγειν ή άνα-

στρέφειν εΰμαρώς οΰ δυναμένους, κατελάμβανόν τε και

συνέκοπτον. Και τάδε μέν ην περι τδ λαιδν της φά-

λαγγος τών Μακεδόνων. Έν δεξιά δέ, ^περ αύτός δ

Άντίοχος έτέτακτο, διακόψας τδ σύνταγμα της 'Ρω

μαίων φάλαγγας, άπέσπασεν, έπΙ πολΰ διώκων.

XXXV. Και ή φάλαγξ ή τών Μακεδόνων, τεταγμένη

ίηδίιίεηιεδ , Γαπίβ Ιιοδίειη ε βυΜίηιί 83£ίΙΙίδ ίηιρειηηι ει

ηυοίίεβ εοηιίηυδ ρυ^ηβηΛυπι εβί, βΐηιΐίίδ ιιΙιιηΙιΐΓ ρπιΊοη§ί!

Ιβηϋίυϋβ. Ιη ρππΐ3 βυΐβιη ίϊοηΐβ , ϊηΐβ Γβΐίηυΐΐη βείεπ) ,

Ιοεαιχ 6Γ3ΠΙ ώίεβίχ ^υ»<1π&Έ , φΐ8Β ριι<>ηα; ίηίΐίυηι ΓβεετεηΙ :

υ,υίοιίδ πιαικίϊΐυηι 8Γ31, υΐ ροβι ρπαιυιη εειΊβηιίηίβ ρεήοα-

Ιασι ΓβίΓΟΟβάβΓβηΙ.

XXXIII. δϊο Ιο(3 βείεδ ΑηΙίοεΙιί νείυΐί ιΐυοηιηι εχειτίΐιιιιιη

βρεείειη ΓβΓβΓβΙωΙ; ςυοΓυπι &Ι(βΓ ίηίΐίιιηι ρηβΐϋ ββϊβΐ Γϋεΐυ-

Γϋδ , αΙΙβΓ ίη 8υ 1)»κ1ϋ!> εβββι εο11οεβ(υ8. ΕΙ εηΐ υΙεΓςοβ Λά

ΙβΠΌΓβηι ΐικ'ΐιΐίεηϋυπι ηιίΓε εοπιροδίΐαβ, ουιη ορραταΐα

Γβΐίςυο, ίυηι 3πη3(οπιιη πιυΐΐίίικίίηβ. Κρχ ίρββ ίη (ΙεχΙτο

εοιηα δβίευευηι ίϋϊυηι Ιβετο ρΓίκροβυίΙ. ΡΙιιϋαημί

ΡΙιϊΙϊρρηβ ρΓίκβΓϊΙ, ιτίΕβίϋΙοι· εΙερηβιιΙοΓυηΊ ; βηΐββίβωηίβ

Μεηάίβ εΐ Ζειιχίβ. Νευυΐοβυβ ί3 (1ίε8 εΐ ε3ΐί§ίηο5υ3 Γιιϊι : φιο

Γιε1>3ΐ , υΐ εΐ ευΐυφεειιιβ 3(1ίπΐ6ΓεΙαΓ οβίεηίαΐίοηϊβ , ε( ΙΐϋΐΏΟΓβ

36ΙΪ3 ειηοΙΙΪΓεηΙιιΐ' 3Γευβ αακΒίΆψΐΐ ^α^ι)1οΓϋη^. ()υίοά υυΐ

Ευηιβηεβ νϊϋϊΐ , εοηίειηΐί» Γείίςυίβ, (]ΐΐ3<3η§3Γυηι ηιο(1ο ίπι-

ρείυηι, ςιιχ ίϋνβΓδϋδ ίρδίιιη ροΐίβδίιηιιηι ΊΐΓβίΙΐ' 6Γ3η(, 1ϊ-

ηιρη» ; ΓυιιάιΙοΓβϋ ε( ]30ΐιΙα1οΐΐ8 , ηυοίηαοί Ιι»Ι)β()3ΐ , 083ΐβΓθ8·

ςιιε ΙενίΙβΓ βι πιβίοδ, ίυββίΐ εΐιεβ ηιΐ3(1ΐ'ΐ§38 ιΗδαιιτεΓε, εΙ

ίη 3θΙθ8 οςιιοί, ηοη ίη νβοίοιβδ, ιιιΐ(1ί(|ηε ϊη^βΓβΓε πιίδδίΐίβ.

Εςυίβ εηίηι ίη οιιιπι οοηδίβπιβίίδ ε( Γιεη» οιοπίεηΐίηυδ, οηπ υβ

ίηιιΙίΙΪ8ΐε(Ι(1ίΙιΐΓ; εΐηοη ΙβηιΙιοδΙίυπι,ηυαιη δαοπιηι, ΙιπηαΙ

οιϋίηεδ, ηιείη Γ«Ιοίηιη. Ουοιί εΐίαπι Ιιιηο βεείιΐίΐ. ΥοΙηε-

ιαΐίδ βηίιη εΐ'εΙ)ΐ'ίδ ίιΐίυιΐδ εςπίδ, βΐ ευιτυδ ίη δΐιοδ νειΊειιΙί-

1>υδ, ρΐ'ίηιί εβιηβΐί (ιιγΙ)31ϊ βυηι, ηυί ρΓοχίιηε ροδ( ευΓΓϋβ

εοηδΙίΐ6Γ3η1 ; «Ιβίικίβ ΙοιίοαΙί εηιιίΐεδ,ηυί ρΓίβ 3Γηΐ0Γυηι ροη-

άβΐΒ ηοη Γβι ίΙΐ! ιίεοϋηβΓε ΓαΙοεβ ρυΐεηηΐ. υηιΐε ητια§τιιΐδ

(υηιιιΙΙιΐδ βχδΐίΐίΐ , ν3Π3ςιιε ρβιΐιιτίιαίίο , 3 ςυβάη^ίδ ρηιηυηι

ογ(3, ηιοχςηβ ρει· οιηηεηι αηΙβδίςηβηΟΓυηι ΙιίΓυηιη, ιμιχ

ηιειίίιιιη ϊιιίεΐ' (Ιιιβδ 3ΐ;ίεδ οΗιηριιιη οοοϋρανριηηΐ , οοιιΜηυαίΛ,

β( ηι;ι]οι- ηυ.ιιη ριο ιβ ΐΓερίιίβΙίο. Ναπι ηηηπι (3ηι ΙβΙβ ρβ·

ΙβιβΙ 3θίεβ , ίη (3ηΐ3 Ιιοηιίηιιηι πιυΚίΙυάίηε, Ιαιη ιΐίϋδοηίβ

εΐ3ηιοΐ'ίΙ)ΐΐδ, δβιιιεί οοευρ3ΐίδ (βηοιε <ιηίηιίδ, ηε Ιιί ςηίϋεπι,

ςαί ρβΗευΙο ρπιχίιηί εηηΐ, εχρΙοΓίΙιιπι 83(ίβ, ςυίιίικιηι ιοί

εδδεί , Ιΐ3ΐ>εΙ)3η( , εΐ ςιιϊ(|ΐιβ ιοηιοΐίοιεδ ηΐ3]θΓβπι ιηαΐί ορί-

ηίοηειη ρΓορ,ι^:ι1)ηηΙ.

XXXIV. Τυιη Κιιηιεηβδ, υήί ριίιιιυβ εοηαιυβ βυοοβδδίΐ

ΓεΙίείΙει-, εβηιρο ηικίιΐο , ςαβπι οΛίηβΙί ε( εαιταβ οεεηρβτβ-

ηηΙ, 5ΐιο8 ρβΓίΙετ 3ε Βοπκηοβ ΙίαΙίεοδςυε βςηΙΙββ ίη ορρο-

δίΐοδ ΟαΙΙυ(5ΐ.Τ(.Ό8 εΐ 03ρ|)3ΐ1θ€3$ , εα>1εΐ'3ΐιΐ(|υε ηιεΐΐειΐ3ΐίο-

ηιηι Ιυι ί>αηι , ιηϊρηο οίαηιοιο εοηοίΐ3νί(, Ιιοιίβΐηβ, ιιί ίη

Ιιοηιίηεδ ίηεχειείΐβίοδ εΐ 3 ριοριι^ηΒίοι ίυηδ ιΙε&βΓίο» ΓοτΙίΙβΓ

ίιηρείιηη ΓβεβΓβηΙ. ΕΙ ρβηιβτυηΙ ΜΙί : (αηιηηε ναΙίιΚιηι ίσι-

ρΓ68δίοηεηι ΓβοεπιηΙ, υΐ εΐ Ιιοδ, εΐ εοηΐί^υοδεςηίΐβδ, ίρδοεφίε

ΙοΓίεβΙοδ, ίη Γυ^3ηι νειίεκπΐ, ]3ηι βηΐε ΙυιΙιβΙοδ εοηβΙεΓηβ-

Ιίοηε (|υ3(1η£3ΐ-ηπι. ΑΙςιιε Ιιί ηιιίιίειη ίρδί ηΐ3\ίιηε , ΐΒτάαηΙε

ΚΓ3νίΐ3ΐε 3ΐηιοηιηι, ηΐΒβη» εχ ραΓίβ ιίερΓεΙιεηδί είκβίςυε

δΐιηΙ. Οηηι 3ΐι1εηι δϊο ίη Ιχτο εοιτιιι ρΐΌΠί^βηΙιΐΓ ΙιοβΙεδ,

ίηΙεΓεβ ίη (ΙεχΙιο ΑηΙίοεΙιυδ, ςηί Μ ρποβΓ»!, Ιεςίοηεδ Βοιηβ-

η»δ ρεηιιρίΐ; εί ρΓοευΙ ρΓ0§Γε85υ8 εβί ηΐδεςιιεηβ.

XXXV. Ρ1ΐ3ΐ3ηχ βυΐεπι Μβεεάοηίεα , φνε Γογπι» ςηβΛιβΙβ
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μέν, ώς μεθ' ίππέοιν, έπ\ στενού τε και τετραγώνου,

γεγυμνωμένη δέ των Ιππέων εκατέρωθεν, τοΰς μέν ψι

λούς τους έπι του μετιόπου σφών έτι προπολεμοϋντας ,

διαστασα, ές αυτήν Ισεδέςατο, κα'ι πάλιν συνήει. Δομι-

τίου δ' αύτήν ίππεϋσι πολλοίς και ψιλοΐς εύμαρώς, οΤα

πλινΟίον πυκνδν, κυκλώσαντος, ούτ' έκδραμεϊν έτι έχου

σα, οίτε έζελίςαι βάθος οϊτο» πολΰ, μάλα καρτερώς έκα-

κοπάΟει. Και ήγανάκτουν, αύτοι μεν ταΐς έμπειρίαις

ουδέν έχοντες έτι χρήσθαι, τοις δέ πολεμίοις εύβλητοι

και έπιτυχεϊς πανταχόθεν όντες. Ομως δέ τας σαρισ-

σας έκ τετραγώνου προβαλλόμενοι πυκνας, προύκα-

λοΰντο 'Ριομαίους ές χείρας έλθεΐν, και δόςαν έπιβαινόν-

των άει παρεϊχον. Ού μην τι προεπήδων, πεζοί τε

καΐ βαρείς όντες ύπδ των όπλων, και τους πολεμίους

έπ\ ίππων δρώντες· μάλιστα δέ, ?να μή τδ της τάξεως

πυκνον έκλύσειαν μετατάςασθαι γαρ έτέρως ούκ έφθα-

νον. 'Ριυμαϊοι δ' αύτοϊς ού προσεπέλαζον μεν, ούδ' ες

χείρας ήεσαν, δεδιότες ανδρών ήσκημένων έμπειρίαν τε

και πυκνότητα, και άπόγνωσιν περιΟε'οντες δέ έσηκόν-

τιζόν τε και έσετόξευον. Και ουδέν ην άχρεΐον, ώς έν

δλίγω πολλών συνεστώτων · ού γαρ εΤχον ούτε έκκλϊναι

τα βαλλόμενα, οίτε φερομένοις διαστήναι. "Οθεν ήδη

πολλά κάμνοντες, ένεδίδοσαν υπο της απορίας, και

βάδην ΰπεχώρουν συν απειλή, πάνυ ευσταθώς, και

'Ρωμαίοις έπιφόβως. Ούτε γαρ τότε προσπελάζειν

αύτοϊς έτόλμων, άλλα περιθέοντες έβλαπτον μέχρι,

τών έλεφάντων έν τη Μακεδόνων φάλαγγι συνταρα-

χΟέντων τε καΐ ούχ υπακουόντων ετι τοις έπιβάταις, δ

κόσμος δ της φυγής συνεχεΐτο.

XXXVI. Και ταύτη μέν δ Δομίτιος έκράτει, και

Ιτά το στρατόπεδον του Άντιόχου φΟάσας, έβιάζετο

τους έν αυτοί φυλάσσοντας. Ό δέ Άντίοχος, ές πολύ

διώκιον παρ' ους έκ της 'Ρωμαϊκής οάλαγγος έτέτακτο,

ούδενδς ούδ' έκείνοις ίππέιον, ή ψιλοϋ, παρόντος ές έπι-

κουρίαν (ού γαρ παρετετάχει Δομίτιος, ήγούμενος ού

δεήσεσΟαι δια τον ποταμόν), μέχρι του "Ρωμαίων χάρα-

κος ηλΟεν. Έπει δέ αύτδν 8 τε χιλίαρχος δ του χάρακος

φύλαξ, άκμησι τοΤς φύλαςιν ύπαντιάσας, έπέσχε της

ορμής, και οί φεύγοντες τοις άναμιχθεΐσι Οαρ^οϋντες

έπεστρέφοντο ■ έπανήει σοβαρός δ Άντίοχος , ώς έπι νίκη,

ούδενδς τών έπι θάτερα πεπυσμένος. "Ατταλος δ' αύ-

τον, δ Εύμενοϋς αδελφός, ίππεϋσι πολλοίς δπαντιάζει.

Κα'ι τούσδε μέν εύμαρώς δ Άντίοχος διακόψας διέδραμε ,

και παρατρεχόντιον έτι και μικρά λυπούντων ούκ έφρόν-

τιζεν ώς δέ κατεΐδε την ή^τταν, και το πεδίον άπαν

νεκρών ιδίων πλήρες, ανδρών τε και ίππων και έλεφάν-

των, τό τε στρατόπεδον είλημμένον ήδη κατα κράτος·

τότε δή και δ Άντίοχος έφευγεν άμεταστρεπτί , και μέχρι

μέσιον νυκτών ές Σάρδεις παρήλθε. Παρήλθε δέ και

άπδ Σάρδεων ές Κελαινάς, ήν Άπάμειαν καλοΰσιν οί

τον υ'ιδν έπυνθάνετο συμφεύγειν. Της δ' έπιούσης ές

Συρίαν έκ Κελαινών άνεζεύγνυ, τους στρατηγούς έν

Κελαιναΐς καταλιπών ύποδέχεσθαί τε και άθροίζειν τους

διαφυγόντας. Περί τε καταλΰσειυς τοΰ πολέμου πρέ-

88ΐί» 8Π8ϋ5ΐβ ίηΙΟΓ βηυίΐβδ εοηίΐίίβηΐ, <1ί8εβ<1ρηΙίηηδ Πΐίβ

ηικίαΐα ιιίπιψιρ ΙβΙεΓε, Ιενεηι 3Γπΐ3ΐιΐΓ3πι 8 Γγοπ(8 3<)1ιαε

ρΓοριι^ηβηΙοηι , ηκχΐίείβ βρριΐίδ ίηΙΡΓδΙίΙϋδ , ΓβεερεΓβΙ ίη Γηβ-

ιΐίιιηι , ΓΠΓδίΐδ ΓοίνβΓΒΐ. δίε εοηδίίρβίοβ ΒοπιίΙίυδ ΓβΓίΙβ

είΓ0ΐιηκ1ρ<1ί( ρςυίΐίβπδ ηιυΐΐίβ 30 ΥεϋΙί&πδ. ΕΙ ίΐίί, (ΐυηηι μία

ηεε ίηιρΓεδδίοηεηι βηιρϋυδ ΓυΐΡΓο, ηβε εχρΙίεβΓε Ιλιώ (Ιβηδοβ

οΜίηεδ νβΙοΓβηι , ΥβΙ(1ε Ι:ι1κ)Γ»1)3ηΙ ; ίηΊί»η3ΐΐ3ηΙιΐΓ(]υρ , ςικχΐ

ηίηίΙ μια ]υΥ3ΓβΙ γρι ηιίΐίΐβπδ ρεηΐίβ, ΙβΙίδ ϋοβίϊυηι εχροδί-

[0$ υη(1ί<ριε. 01))ΡερπιηΙ Ι3ΐιιρη 3η οιηηίηυδ (ρΐ3ΐυοΓ ΙαΙβ-

ΓΪ6υ8 (Μ>Π(]εη888 8<1ΓΪ8838 , ρΓΟΪΟΓΛΠίβί ΚθΙΤ13ηθ5 8(1 εοη§Γβ-

(]ίεη<1ιΐΓη εοιηίηυβ; βΐ βρβο,ίβπι βεπιρβΓ ρπΐ'ΓΰΓεΙ)απ( , ςυ35Ϊ

ηιοχ ίρ$ί ίη βοβ ίηιρρίυιη 05«βηΙ ίαείιιπ : ηβςυε Ιβπιεη υ»]ΐιαπι

ρΓοευΓΓβΓε Λυ»ί βυηΐ, ρειίίΐε: ςυϊρρβ, εΐ ρπινίΙβΓ ίηιΐΛΐί ,

αι1νθΓ8ϋ3 ΙιοκΙεπι εχ εςηί» ρυ^ηβηΐβαι ; 30 νρΓίϋ πιαχϊηιε ,

ηβ ρΐιαίηηρρηι βοΙνεΓβηΙ , ςυ8Π> ηΙιΙογ μνα ίηίΙηιεΓε ηοη βπι-

ρΐίυβ ροΐκπιηΐ. Κοιηαηί νεΓΟ ηοη 30Ρβ(ΙρΙ)ηηΙ ριυρίυ» , ηεηυε

πιβηιι» 3ΐκ1ρ))8ηΙ εοη^εΓεΓε ευπι νεΙβΓβηο εΐ εοη^Ιο!>8(ο ιΐβ-

ΒροΓ3ΐο(ριε ιηίΠΙβ : 8β»1 εΪΓευπιευΓ88ηάο 83§ί1ΐ3ί Ϊηιηιί1(ε03η(

ε( ]3αιΐ3 ; «ριοηιηι ηιιΙΙυηι ίΓηΙυηι 03ΐ1ρ|)3ΐ ίη « οηΓιτΙοί , ςιιϊ

ηβ€(1ροϋη3Γρ]3ου]3, ηεε ΐ3Χ3ηι1οοπ1ίηοδ εΙικΙβΓε κίΐ^ίΙΙαηιιη

ϊεΐυβ, ροΙεΓ8η(. ΙΙβηυε ηιυΙΙυπ) ρεΓρεΒβί ρΐιβίαηςίΐβ, εΐ

ίηορεβ εοηβϊΐϋ , ρε<1επι ΓεΓεΓεοΛηΙ ηιίηβαΐΡΓ, βεη-Βΐίβ βεΐϋ-

Γ3(ε ΟΓάίηίηυ»; 3()ρο υ( ηε Ιυπι ςυϊόΐεηι ίηβΙβΓε εοηιίηαδ βα-

(ΙργριιΙ Κοηΐΐηί , ε( εΪΓευηιεηΓ88η(1ο ΙβηΙυηι ίηΓεβΐ8ΓεηΙ. Λά

ρχΐιρηιπηι υργο, (υηυΐΐυ&ηΐίουβ είερηβηϋβ, ςαί ρΐιβίβη^ϊ

ίηΐρπηίχΐί ργ3πΙ, ηεηυε ρ&Γεη(ίου8 βηιρίίυβ τεεΙοΓαπι ϋηρε-

ΠΟ, ϊηθΟΙ)(1ίΐ3Β ίΐ!§Εβ 8088 Ι113Ι1ΐΐ3Γυΐ)1.

XXXVI. Οοηιίΐίυδ ίρΙαΓ, ΗβερατΙε τίεΙοΓ,3(1ε38ΐΓ3 υβςιιε

ΛηΙίοεΙιί ρεΓνεηϊΙ; εΐ ίρ88 Ρ38ΐΓ3 ςυοςυε, νβΐίύε ηιπάνιη

ΓΡ8ί5ΐεη8ί6ϋ8 ευδΙο<1ϊηϋ8, τι εχριι§η3νΐ[. Α((|υε ίηΙεΓίιη

ΛηΙίοεΙιυ» β3ΐη ρβΓίβηι Ιεξίοηυηι Κοηΐΐηβηιηι , (]ΐι»ιη ί|)8ρ ίη

8Γ.ίε ορρο8Ϊΐ3Πΐ 1ΐ3ΐ)υΡΓ3ΐ, ηίηιίΓυηι εΐ ίρββπι ριριίΐ3ΐιΐ8 |ρ-

νί8φΐε 3ΐτη3ΐιΐΓ3> ρΓβΡΒίιϋο άε»1ί(ηΐ8ΐη (ηρςιιρ ρηίηι ί!>ϊ 1ο-

Ρ3νρι-3ΐ ΡοπιίΙίυβ, Πηπιίηρ 8&1ί8 ιηιιηίΐ3ΐη εαηι ρατίεηι Γ&1υ8),

3(1 Υ3ΐ1ιιιη ιΐίηιιρ Κοηιβηοπιπι βΓ3ΐ ρεΓ8εειι(ιΐ8. ΡοίΙιρι.τπί

νεΓΟ ΐΓϋηιηυδ 0381ΓΪ8 ρη'ΓρχΊυβ, οιπη τρρρηίί ηιίΐίΐυηι ιηαηϋ

οεεηΓΓβηβ , ίηιρείυηι ε]ϋ8 ΓερΓΟδβίΙ, εΐ ςυϊ ηιθ(Ιο Ιϊγ^α υργ-

ΙθΓ8η1,εχ 3&οιΐΓ8υ βυοΓυιη εοηεερίβ βικίαοίη, ίη ριιςηηηι

ΓενΡΓ(βΙ)3η(υΓ; Γ0(1ί1>3( Γεχ, 8ΐιρρΓΐ»ιΐ8, νρΐυΐ ρ3Γΐ3 νίεΙΟΓία,

ί^η3Γϋ8(]ηε εοΓυηι ςιια; &1) &Ι(εΐ8 ρβΓίε βοοίάειβηΐ. ΕΙ οο-

ο,ιίΓΓΡίιΐρ ρί (ηηε ΑΙΙαΙο, ΓγοΙγρ Ειιιηρηίί, ευπι 83ΐίβ α>3£η&

Ρ(|υίΙυιη ηιβηιι, Γβείΐε <ριί(1ριη ρρΓ ήθ8 ηΐΡ(1ίο8 ρΡΓΓυρίΙ, 30

(ηηε εΐίβηι ίη8ε<]υεηΙ«8 οί ηοηηίΐιίΐ εβΓρεηΙε» εοηΙβΓηβίΙ. 8ρι1

υ1>ί 6ΐΓ3§εΓη εοηβρεχίΐ ίποπιπι, ε3(]3ΥεΓί1)η8ςηε υιγοπιπι,

ρ(]ΐιοιιιιτι, ρ1ρ[>Ιι.ίιιΙοπιιι>, Ιοίυιη οπιριιιη ιρρίρΐυπι, ρί ('3*Ιγ3

νί εχρημ;η8ΐ3; (υηα υόγο ίη (ΊΤιΐ83ΐη Γυ§3ηι 8Ρ8β ρΓοηριιίΙ

Αηϋοεηυβ , εΐ εοηΐίηυβίο ουηο ναΐάί» ηοε(ε 53πΙο8 ρρΓνρ-

ηίΐ. 5ΐ3(ίιηςυε εΐ δ3Γ(1ίί»ΐ8 Γείίεΐίδ, 0ρΙα;η38, α,υαιη Λρβ-

ηιεβηι γοε3ηΙ , ρείϋΐ ; ςιιο ΠΙίηηι Γυμί88ε βιηΙιΎεηΙ. Ιιΐ8β-

ηυεηΐί νείΌ ά'ια ίη 8\ ιίαπι πογγο ριοΓεεΙυδ 881; ΓεΙίρΙίί

ΑρβΓηεκ (1υΓί1)ϋ8, ςυί γρ^ιοβ β Γυ§3 ρχρίρριειιΐ ΓβεοΙΙί^ε-

ΓΡηΙηιιρ. δίπιιιΐφΐρ 1<^3ΐϋ8 (1ε ρβεε ηαΪ3Ϊ( 3(1 εοηβυΐεηι,



ΌΕ ΒΕΙΙΟ ΜΙΤΗβΙΟΑΤΙΟΟ. ΙΟΙ

σ€εις έπεμπε προς τδν Οπατον. Ό δέ τα οικεία έθαπτε,

καΐ Ισκύλευε τους πολεμίους, κα\ τα αιχμάλωτα συνη-

γεν. Έφάνησαν δέ νεκροί 'Ρωμαίων μεν τών εξ άστεος

Ιππείς είκοσι και τέσσαρες, και πεζοί τριακόσιοι μάλι

στα, ους δ Άντίοχος εκτεινεν Εύμενοΰς δέ ιππείς πεν-

τεκαίδεκα μόνοι. Άντιόχου δέ, σΰν τοις αίχμαλι&τοις ,

εΐκάζοντο άπολέσθαι περί πεντακισμυρίους · ού γαρ

εύμαρές ην άριθμησαι δια το πλήθος. ΚαΙ των Ελε

φάντων οί μεν άνηρηντο, πεντεκαίδεκα δ" αιχμάλωτοι

γεγένηντο.

XXXVII. Ώς δ' Ιπ\ νίκη λαμπροτάτη , κα\ παρα-

λόγως τισΐ δοκούση γενέσθαι (ου γαρ εϊκδς ένόμιζον,

δλιγοιτέρους πολύ πλειόνων Ιν άλλοτρία γη παρα τοσόνδε

κρατησαι, και μάλιστα φάλαγγος Μακεδόνων, ε3 γεγυ-

μνασμένης και εύανδρούσης τότε μάλιστα, και δόξαν

ίμαχόν τε καΐ φοβεραν Ιχούσης), οί μέν Άντιόχου φί

λοι την προπέτειαν αυτού της ές 'Ρωμαίους διαφοράς,

καΐ την εξ άρχης άπειρίαν τε και άβουλίαν έπεμέμφοντο ■

Χερ^νησόν τε και Λυσιμάχειαν αύτοϊς δπλοις και το-

σηδε παρασκευή μεθέντος εκ χειρών, πριν και ές πεϊ-

ραν έλθεΐν τοϊς πολεμίοις, καΐ την του Ελλησπόντου

φυλακήν εκλιπόντος, 'Ρο>μαι'ων ουκ αν εύμαρίϋς έλπι-

σθέντων βιάσασθαι την διάβασιν. Κατεμέμφοντο δ'

αύτοΰ κα\ την τελευταίαν άφροσύνην, άχρεΐον εν στενω

το κράτιστον τοϋ στρατού πεποιηκότος, καΐ τήν Ιλπίδα

θεμένου Ιν πληθει συγκλύδιον άνδρών άρτιπολέμοιν

μϊλλον, ή1 έν άνδράσι δια μελέτην και χρόνον έργάταις

τε ούσι πολέμου, και έκ τοσώνδε πολέμων τδ φρόνημα

Ις εύτολμίαν και Οάρσος ηύξημένοις. Τοιαύτα μέν ή\ι

τα περι Άντιόχου λογοποιούμενα ■ 'Ριομαίοις δ' έπηρτο

τα φρονήματα , κα\ ούδέν έτι σφίσιν ήγοϋντο εϊναι δυσ-

εργές, υπό τε άρετης καΐ θείον Ιπικουρίας. Και γαρ

δή καΐ ες δόξαν ευτυχίας έφερεν, δτι ούτω γε δλίγοι τε

πολλών, καΐ έξ έφοδου, καΐ έν πρυΊτη μάχη, και Ιν

άλλοτρία γη, τοσώνδε έθνών, και παρασκευής βασιλι

κής, κα\ μισθοφόρων άρετης και δόξης Μακεδόνων, και

βασιλέως αύτοΰ, μεγίστην τε αρχήν κεκτημένου, κα\

ΐπίκλησιν Μεγάλου, κεκρατηκότες η'σαν ή μέρα μια.

Πολύ τε σφίσιν η'ν τδ έπος έν τοις λόγοις · Ήν βασιλεύς

Άντίοχος δ Μέγας.

XXXVIII. Τοιάδε μέν δή κα\ 'Ροιμαΐοι περι σφων

έμεγαλαύχουν. Ό δέ δπατος, έπεί αύτω δαΐσας δ

αδελφός Πούπλιος ηλθεν άπδ της Έλαίας, έχρημάτιζε

τοις Άντιόχου πρέσβεσιν. Οί μέν δή μαθεϊν ήξίουν,

8 τι ποιων δ βασιλεύς Άντίοχος Ισται 'Ρωμαίοις φίλος·

δ δέ Πούπλιος αύτοϊςωδεάπεκρίνατο- « Αίτιος μέν αύτω,

δια πλεονεξίαν, Άντίο/ος και των νυν καΐ τών πρότερον

γεγονότων ίς άρχήν μεγίστην έχιον τε, και 'Ροιμαίων

αύτδν έώντοιν έχειν, Πτολεμαίου, συγγενούς ιδίου, κα\

'Ροιμαίοις φίλου, Συρίαν τήν Κοίλην άφείλετο· και ές

τήν ΕύροΊπην ούδέν αύτω προσηχουσαν έμβαλων, Θρά-

κην κατεστρέφετο, κα\ Χερ^'νησον ώ/ύρου, και Λυ

σιμάχειαν ήγειρεν ές τε τήν Ελλάδα διελθών, έδου-

λόϋτο τους "Ελληνας, ΰπδ 'Ρωμαίων άρτι αυτόνομους

ΛΡΡΙλΝΙΒ.

οεειιρϊΐοηι ,κΙΙιικ: ίη βερεΙίεηιΙίδοοι-ροΓίΙιιΐδ βοοτοη, ηοββαη

νβΓο κροΗαηιϋδ, βΐ οοηΙι-βΙιβηάΊβ οαρίίνίβ. Κερειίί δυηι

ϊΐιΐβιη ϊηΙβΓ «6803, εχ Ηοηιααϊβ , βφΐίΐβδ νίςίηΐί φιβίυοι·, εί

ιι-εεεηΐί ρεάίΐββ , ςυοβ ΑηΙίοεηιΐδ ορριβ88«Γ3ΐ : β\ Γ.ιιηιοηίδ

τβΓΟ εφίίΐίουδ, ηοη βπιρίίιΐδ ηυίηάεείπι. Αηΐίοοίιυπι απιί-

8ΐ58β ΓΓβ(ΙίΙυιη 681, Οοη εβρίίνίδ, είιτίΙεΓ (μιίη<ρΐΗβί[ΐΐ3

ιηίΙΙϊα : ερ^Γ* εηίηι ίηίπ ηιιηιβπιβ εχδοηιιη ροΙβΓΟί ρτχ πιυΐ-

(ίΐιιάϊηβ. Είερίιβιιίοπιπι ίΐίί ίηΙβΓΓοοΙί βυηΐ; ηαίηιίβείηι

ωρίί.

XXXVII. Ροδί Ιϊπι ίΠϋβίΓεπι ΒοηΐίΐηοΓαπι νϊοίοπβηι , ιρικ

ηιιιΙΙίδ νίχ 0Γ6(1ίΙ)ίΙί3 τίβ» ββ( (ηοη βηΐπι ρυΐ3ΐ αηΙ ββη ροβββ,

υΐ 3 ΙβηΙο ρΐυαοηϋυβ , ίη αΐΐβηο βοΐο ρυ^οαηΐίουβ , (αηίαηι

εΐΐάεπι βεεϊρεί'βηΐ Γβ§ϋ, βε ρπβίβηχ ρΓΧ86Γ(ίηι Μΐεειίοηίεα,

ςαοΒ εο πιβχΐιηβ ΙβηιροΓβ Ιιεηε εχεΓΟίΐΗΐβ ίοΓΐΪ8<{ϋε ει βΐ, ει

νείυΐ ίηνίεΐ3 Ιεπ-οπ ΓαβΓβΙ οιηηίοιιβ) , βηιίεϊ ΛηΙίοεΙιί (ειηβ-

Γίΐβίεηι 16818 ίη ίηΓοΓβηϋο ΚοηίΛηίδ ηβΐΐο, Ιιιη» ε( ίηιρεΓί(ί3ΐη

3εευ83ΐΐ3ηΐ, ςιιοιΐ ηιοχ »1) ίηίΐίο (απι ίηεοηδυΙΙε Οηεπίοηβ-

βηιη ΐ3ί8ίηι»οηίαηΐ(|υε , ηη3 ευηι βπηίβ (3ηΙοςιιε 3ρρ3Γ3ΐη ,

(ΙίπιίδβίδδβΙ β ηΐ3ηίΙ)ΐΐ8 , ηβ αάνβηΐιι ηαίιίεηι ΙιοδΙίυηι οχδρβ-

εΐβίο; (ριο<](]ΐΐ6 ΗεΙΙεδροηΙο »η<1υχί8$εΙ ρΓ8ϋκί(1ί3 , ςιΐΛί ηο-

ιηΒΐιοδ λ ΐΓβηδϋυ ίη Αδίαιιι Γαείΐε 3ΓεεΓβ ρο1υεΓ3ηΙ. Οεηίςιιε

ρθ8ΐΓβπΐ3ηι ίΙΙαπι νίΙυρβι·3ί)»ηΙ ίηιρπκΙειιΙίΒηι , <μιο<1 ιοοϋΓ

βχβιείΐιΐδ, εο3ΓεΙαη(]ο, ΓεείδβεΙ ίηηΐίΐε; εί δρβηι εοΐΐοοβδδβΐ

ίη ΠΊΪδοβΙΐΗηβα ηΐϋΚΚικίίηε ηονεΙΙοΓηηι ηιίΐίΐυιη ροΐίαδ , <ιυ3ΐη

ίη νίιί» ]οη§3 εχεΓεί(3(ίοηε 388ηε(ί8 ηιίΐίΐία; ΙβΙκιγϊ , βΙφΜ εχ

1ο( ΙιβΠοηηη υβυ βά δΐιιηιηαηι ευπι 3ηίηΐ0Γυηι Ιυη εοΓροι υπ)

ΓοιΓιΙικϋιιβηι ο1)(1(ΐΓ3ΐίδ. ϋυηίΐ Ιΐίβε δβπηοηίηυδ 3^Ι(3η(αΓ άβ

ΑηΙίοεΙιο, Βοηΐ3ηί ΙοΙΙβυαηΙ βρίπΐϋδ, ηΐΙιϊΙ<χιιβ ^3η1 βηιρίίυ»

3π1υυπι β·Ι>ϊ ρυΐαίιαηΐ, ΓιεΙί ευηι νίι ΐυΐε ρΓ0ριί3, Ιυηι άεο-

πι πι ΓβνοΓε. Νβπι βΐ 8Ϊπβΐι1αΓΪ8 ΓεΙίείΙβΙίδ ορίηίοηειη εί»

βΐΐιιΐίΐ, (|ϋοι1 Ιβιη ρ3ηεί, εχ ίρδο ίΙίηβΓΟ Ιιοδίεπι βς^τεδβί ,

ρπηιο εεΓίβηιίηε, ίη αΐϊοηα (βπ-3, Ιβηΐο ηΐ3}θΓβηι ΙιοδΙίυιη

ηυηιβηιηι , ΙοΙςιιο ςεηΐεβ , ει 3ρρ3Γ3ΐιΐ3 Γβςϊοδ , ε( ΓοΓίίδδίηιοβ

πιεΓεβηβποδ , εί ΜβεβάΌηίειβ ρΐιβί&ηςίδ ^Ιοπβηι, ίρδυηιςηε

Γββίπι , ΐ3ΐίδ8ΪΓηβ Γβ§η3η1εηι , βΐ οοριοηιίηβ ηιιοηυε Μαςηηηι ,

υηο άίε άεΙ>ε1ΐ3>Ίδ36η(. ΑΙςυε νοί^ο ηιηηίηηι δεπηοηβ

ΓβιεΙιβΙϋΓ νεΛιιιη ηοε : Ρυίί τεχ ΑΒίίοεηυβ Μ3((ΐιυ8.

ΧΧΧΥΙΠ. ϋηηι ίΐβ Κοιηβηί δίηί ρΐαεεηΐ, Εΐίββ &ά εοηδίι-

Ιεηι νεηίΐ ΡυΙιΙίιΐδ Π-αΙεΓ, εχ ΓηοΛο Γββίίΐυΐαβ : ει ωοχ Ιεββίί

Αηΐίοείιί βάηιίδδί βηηΐ, ςαί, ηυχβίΐηηι 3ε βάνβηίδδβ, ΰίχβ-

τυηΐ , (ριίΙ>Η8 Ιεκίηυβ ΑηΙίοεΙιο ίη βηιίείΐηι 8. Ρ. Ο. Κ. βΛ-

ηιίΙΙί ΙίεεΓβΙΡ Ουίοηβ δίε ΓββροικΗΙ Ρ. δείρίο : « ΑηΙίοεΙιο

808 ευρίόί(38 ε( ρπβββηΐίβ εΐβάϊβ ει βαρβΗοπηχ εβίβηιίΐαΐυηι

83Η83 εδί : ςυί ςαηηι ηβηβτβΐ, ηοη ίη\ίΙΪ8 Ηοιηβηϊβ, 30ΐρ1Ϊ8-

δίηιυιιι ίηιρεηυπι , εο ηοη εοηΐεηίαβ , ΡΙοΙεηιβίϋηι , εοςη3(αηι

8ηαπι, βηιίευιηηϋε ρορυΐί Κοηΐϊηί, ΟαΊεδ^Γία; ροδδεδδίοηε

άε]εεί(; εί Ευτορβηι ηϋ 3<1 δε ρεΓίίηεηΙβηι ίηνββίΐ, εί ΤΙ»·3·

εί3ηι δΐιΙι]ϋ83νίΙ, ΟηεΓδοηεβορ^ιβ πιυηίΐβ 1,}3ίπΐ3εΙιί3ηι εοη·

ά'ιιΐίΐ. Τηηι ίη ΟΓχείβηι ΐΓ3ΐίιιε(ίδ εορίίβ, ΟΓχεοβ, ηυρβΓ 3

ροραίο Κοπΐ3ηο ΙίηεΓίαΙε ιΐοηβίοδ ίη ββτνίΐυίειη νίαιίίεβνίΐ;
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άφειμένους, μέχρι περί θερμοπύλας ήττήΟη μάχη.

ΚαΙ φυγών ούδ' ώς έληξε της πλεονεξίας, άλλα καν τη

Οαλάττη πολλάκις έλαττοιΟεΙς, σπονδών μέν, άρτι τον

Έλλησποντον ήμών πεπερακότων, έδεήΟη· δια δέ ίιπερ-

οψίαν τα προτεινόμενα Οπερεΐδε, και στράτευμα αύθις

πολυ και παρασκευήν άπειρον έφ' ήμας συναγαγών

έπολέμει, βιαζόιχενος ες πεΐραν ΙλΟεΐν τοις άμείνοσι·

μέχρι συνηνέχΟη μεγάλω κακίο. Ήμας δέ, είκδς μεν

ην, αυτί) μείζονα την ζημίαν επιΟεϊναι, βιασαμένω

πολλάκις 'Ρωμαίοις ες χείρας έλΟεΐν άλλ' ούχ ΰβρίζο-

μεν ταΤς εύπραξίαις, ούδ' Ιπιβαροϋμεν τοις έτέρων

άτυχήμασι. Δίδομεν δέ, 8σα και πρότερον αυτί!» πρού-

τείνομεν μικρά άττα προσΟέντες , ίσα και ήμϊν εσται

χρήσιμα , κα\ αϋτζ) λυσιτελή προς το μέλλον ές άσφά-

λειαν ΆπέχεσΟαι μέν αύτδν της Εϋριόπης όλης, και

Ασίας των έπι τάδε τοϋ Ταύρου (καΐ τούτοις δροι τε-

θησονται)· παραδοϋναι δ' ελέφαντας ίσους έχει, κα\

ναΰς όσας αν έπιτάξωμεν έ*ς τε λοιπόν ελέφαντας μεν

ουκ έχειν, ναΰς δέ δσας αν δρίσωμεν δοΰναι δέ κα\

εΐκοσιν δμηρα, α; αν δ στρατηγός έπιγράψη, καΐ χρή

ματα ες τήν τοϋδε τοϋ πολέμου δαπάνην, δι' αύτδν γε

νομένου, τάλαντα Εύβοεικα, αυτίκα μέν ήδη, πεντα-

κο'σια· καΐ, δταν τάσδε τας σπονδας ή σύγκλητος επιψη-

φίση , δισχίλια καΐ πεντακόσια· διόδεκα δ' ετεσιν άλλοις

ίτερα μύρια κα\ δισχίλια , τι) μέρος Ικάστου έτους άνα-

φέροντα ές 'Ρώμην άποδοϋναι δ' ήμϊν αίχμάλο)τα

καΐ αυτόμολα πάντα και Εύμενεϊ όσα λοιπά της προς

"Ατταλον τον Ευμενούς πατέρα συνθήκης ίχει. Ταϋτα

Άντιόχω πράττοντι άδόλως δίδομεν είρηνην τε και φι-

λίαν, δταν ή σύγκλητος έπιψηφίση. >■

XXXIX. Τοσάδε προύτεινεν δ Σκιπίων, κα\ πάντα

έδέχοντο οί πρέσβεις. Τό τε μέρος αύτίκα τών /ρη

μάτων, κα\ τα εΐκοσιν δμηρα έκομίζετο- καΐ ην αυτών

Άντίοχος, δ νεώτερος υίδς Άντιόχου. Ές δέ τήν 'Ριό-

μην οϊ τε Σκιπίωνες καΐ δ Άντίοχος πρέσβεις επεμπον.

ΚαΙ ή βουλή τοις έγνωσμένοις συνετίθεντο. Και έγρά-

φοντο συνθήκαι, τους Σκιπίωνος λόγους βεβαιοΰσαί τε,

χαΐ περ\ των αορίστων έπιλέγουσαι, καΐ βραχέα άττα

προσεπιλαμβάνουσαι· "Ορον μέν Άντιόχω της άρχης

είναι δύο άκρας, Καλύκαδνόν τε καΐ Σαρπηδόνιον, καΐ

τάσδε μή παραπλεϊν Άντίοχον Ιπι πολέμιο- ναΰς δέ κα-

ταφράκτους έχειν δώδεκα μόνας, αΐς ές τους υπηκόους

πολέμου κατάρχειν πολεμούμενον δέ, και πλέοσι χρη-

σθαι· μηδένα δ' έκ της 'Ρωμαίιον ξενολογεΐν, μηδέ φυ

γάδας Ιξ αύτης υποδέχεσθαι- καΐ τα δμηρα δια τριετίας

έναλλάσσειν, χωρίς γε τοϋ παιδδς Άντιόχου. Ταϋτα

συγγραψάμενοί τε, καΐ Ις τδ Καπιτώλιον ές δέλτους χαλ

κάς άναθέντες (οδ κα\ τας άλλας συνΟηκας άνατιθέα-

σιν), ίπεμπον αντίγραφα Μαλλίω Βούλσωνι , τω διαδεδε-

γμένω τήν Σκιπίωνος στρατηγίαν. Ό δ' ώμνυ τοΤς

Άντιόχου πρέσβεσι περί Άπάμειαν της Φρυγίας, κα\

δ Αντίοχος έπΐ τοϋτο πεμφθέντι θέρμω χιλιάρχω.

Τοϋτο μέν δή Άντιόχω το> Μεγάλω τοϋ προς "Ρωμαίους

πολέμου τέλος ή"ν. ΚαΙ έοόχει μέχρι τοϋδε προελθεϊν

άοηεε 3(1 Τΐιρπιιορνία* ρηείίο νίρίπς Γϋ£3ΐυ8φΐ6 681. Αε

1)6 Ιυοε ηηίίΐεπι ηκκίυηι ίπιροβυίΐ εαρίάίΙΜί : βειΐ , ηαΥ3ΐίΙ)ΐΐ9

γ( ι.ιιιι ρΓαΊϊΪΒ ηΐίιριοί 8ΐιρεΓ3ΐιΐ8, ηοη ρπυβ ράπτη ροΐίίΐ,

(]ΐΐ3Πΐ ΐΐ',κΙικΊίΝ ίη Α8Ι3Π) Βοη)3οί8 εορϋβ. Ει Ιαηο ςυοςοε,

εοη(1ίΙίοηίΙ>υ8 βιιρειΊ>β Γ«]βοΙΪ3 , ι-υτβυβιριβ ϊη^βηΐί 6χετεϊ(υ

ϊηΓιηίΙοςυβ 3ρρ3ΐ'3(υ 3ΐ1νβΓ8ΐΐ9 ηοδ οοηΐΓβοΙο, ΙιβΙΙηπ) οοηΐϊ-

ηυβνίΐ; ο!)$(ίη3ΐυ8 3(1 (1βο«Γΐ3ηάυιη ηιηι ρΓΧ8(3ηϋθΓΪΐ>υ8 ,

(Ιοηεε Ιηηάβπι ίη ηΐ3^η3ηι Μ.ιιιι ίηοίθΐΐ 03ΐ3ηιίΐ3(«ιη. δβά

ηο8, (]ΐΐ3πινΪ8 ηιπίΐο ρο88βηιιΐ8 §Γ3νϊθΓβηι εί π>υ1οΐ3ΐη ίικίί-

εβΓ6 , ρο8ΐφΐ3ηι ΙοΙϊ«8 ηοηίβευιη ο))8(ίη3ΐο εοηςϊΐίο ίη βείεαι

ρΓο§Γε88υβ εβί; (3η)εη ΓεΙίαΙβΙε ίηβοΙεηΙεΓ 3ηη1ί ηοίηηυβ,

ηεε 3ΐίβη38 ε3ΐ3η)ίΐ3(68 3^Γ3ν3ΐ)ϊη)η8. Γ". ,ι-< 1. η ί , ςυ38 ριϊΐ)8,

εοηάίΐΐοηεβ Ληΐίοείιο οιΤβηιηιιβ ; ρβυείβ 3(1]εε[ίβ, ςαα; ηοη

ηιϊηυβ 3(1 ϊρβιιιβ , ςυβαι <κ1 ηο8ΐΓ3ηι, αΐιΐίΐαΐοηα Γιι1ητ3ΐΐ)(]υβ

8βεηπΐ3ΐειιι ρβΗίηεηΙ. ΕιΐΓβρβ 3ΐ>8ΐιηε3( τεχ ; Λ8ΐ3ηυε οηιηί

εί8 Τβυηιπ) (Ιεεβιΐβΐ, ]υχΐ3 άεΓιηίειχΙοβ ΙεΓΠ)ίηθ9 : ε1ερΙ)3η-

Ιοβ, ηυο!ςηο11)3ΐ)βΙ, Ιπχΐ.ιΐ , η3τε8ςυε, ςαοίηιιοί ίιηρβΓβϋί-

ηαιΐ8 : <Ί ίη ρηβίεηιηι ηβηαε είερίιβηίοβ αΐίοβ ρ3Γ3(υηιοι

βε ρο11ίεε3ΐιΐΓ, ηεςυε η3?εβ η1ΐΓ3 8ΐ3(υ1ηηι πιπηοι πηι : οίκϊ-

άεβ νίςίηΐί 3Γΐ)ίΐΓ3ΐα εοη8ΐι1ί8 1 1 ;»·1αΙ : εί ρΓΟ ίηιρεη>ϊ.> ίη Ι>οε

οεΙΙυηι ΓβεΙίδ, ϋ (3ΐεη(3 Εηοοϊεβ ρΓίΒβεηΙίβ ρεευηίβε $ο1ν3(,

ε( μμρ 3ΐί3, ιριππι 8εη3ΐυ8 ρβε«ηι εοηιρΓοΙκιτεΓίΙ ; άείηάε

μ. (3ΐεη(3 ρεΓ αηηοβ χιι ,νφΐί* ίη βίη^υΐοβ ροΓ(ίοηί1>υ8 :

εβρίίνοβ (ρκχρκ· (·( ΐΓ3η8ίΐ)@38 οιηηεβ π .ΙιΙ,ιΙ; εί Ειιηιεηί

ρεΓ8θ1τ3( ςυί(1ηαί(1 3(11>υε ρΓβεΙεΓ Γοεύα» ευπ) ΑΙΙαΙο ρ3ΐ(υιη

ρο88ί(1ε3ΐ. ΙΙκτ βί ΑηΙίοεηυβ βίηε η-3υ(1ε Γεεεηΐ , ράπτη εί

(]3πιυ8 εί 3ΐηίείΙί3Π), ςηυηι 8εη3ΐιΐ8 εοιηρΓθ1»νεπΙ. »

XXXIX. Οηιηεβ 1)38 εοηάίΐίοηεβ , » δοίρίοηε (ΙίεΙββ , βεεβ·

ρεηιηΐ ΛηΙίοεΙιί ΙεςαΙί. Μοχςυε ρ3Γ8 ίπιρεΓ3(3 ρεευηίκ

3(1τεε(3 681 , ε( ηιΜικΊί τίςίηΐί ο1)8ί(1ε8 , ίηΙεΓ ςυο8 επι( }ιιηίι.ΐΓ

1ίϋπ8 ΓΡ^ίί ΑπΙίοοΙίϋδ. ΕΙ ευπ> 3 δείρίοηίου$, Ιαηι 3 γρ§ρ

Αηϋοείιο, 1ε^3(ί Ποηΐ3ηι π)ί88ί 8υη(. Ε( 8εη3ΐυ8 3ε1β εοηι-

ρΓθ!)3νί(; 8εΓΪρΙυηΐ(]υε ε8ΐ Γ(εάιΐ8 εχ 8εηΙεη1Ϊ3 δΐ'ϊρίοηίβ ,

ρηικτ.Ν 34|εε1ί$ 3υΙ ΑβΙβπηΙηϋΐ , ςηχ ηοη(1υηι (1εΓιηί(3 Γυε-

ΓβηΙ :« υ( ΑηΙίοε1>ο (επηίηαβ π-ρπί (Ιυο ρΓοηιοηΙθΓί3 ε$8εη(

03ΐ>ε3(1ηυ8 ρΙ $3Γρε(1οηίηπ) , ςυκ ςαίϋβηι ΙηΊΙί εβηβι εί

ρηεΙεΓ ηανίκαπ· ηοη Ιίπτρί : υΐ ηβτεβ 3πη3ΐ35 ύαοΐΐεείιΐ)

Ι3η1ιιπι 1)306Γ6( 3(1 εοηΙίηεη(1θ8 ίη Γκίε >π1 »Ηΐη> ; ΓερεΙΙεη-

ιίπιιι τεΓΟ ΙιρΙΙιιμι ρο88ε( ιιΐί ρ1ιΐΓί1>α8 : ηε ίη Βοη)3ηοπιηι

(ΙίΙίοηε εοηάηεεΓεΙ ηιϋϋεβ ηιεΓεεη3Γίο$; ηενε ΓηςίΙίτοβ ίηιΐο

ΓεείρβΓβΙ : βί υΐ ΙβΓίϊο ςυοςηε βηηο ηιιιΙβΓεί οΙ>8ί(1ει , εχεε-

ρ(ο ΑηΙίοεηο Γιΐίο. ·> Ηοε {αίάχκ ίη Κ8 ίηεί8ΐιη) , (ΙριΙϊιίιΙ υιη

681 ίη θ3ρί(ο1ίο , ιι I >ϊ 8θ1εηΙ εί 3ΐί3 άεκΙίοβΓΪ Γ< ιί1ργ;ι. Εχεπι-

ρΐ3Γ ε]υ8 ΜηηΙί» νυΐβοηί, 8υεεε880ΓΪ δείρίοηίβ ίη ίηιρεΗο,

(Γ3η8ΐηί88υπι εβ(. Ιβ ΑηΙίοε1)ί 1ε£3ΐί8 βρηά Αραιηρ»ιη ΓΙ ιγ; ·

8ί;>']ιιφΐ';>η<]ιιηι ίη Ιε^εβ Γιρι1ριί$ ρκεβίίΐίΐ; βίεηΐ ΑηΙίοεηυ$

Τΐιεπηο ΐΓίΙιυηο, ηιιί 1ι;ιγ άβ 03083 3(1 ΪΙΙιιπι ν... :^ ε$(.

Ηίε ΓυίΙ ϋηίβ 1 »« -1 1 ϊ ίηΙεΓ Αηϋοεηυιη Μ.τρηηιη εί Κοιηβηυηι

ροριιίαιη : φιο<1 ςυίόαπι ρυΐαηΐ ηοη ρΓθεε«8ί886 υΐΐβτίυί,
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μόνου, δια χάριν τήν ές τον παΐδα του Σχιπίωνος Άν- ι

τιόνω γινομένην.

XX. Καί τίνες τον Σχιπίωνα έπανελθόντα διέβαλλον

έπ\ τώδε- χαΐ δήμαρχοι δύο δωροδοκίας αύτον έγρά-

ψαντο και προδοσίας. Ό δέ άδοξων, χαΐ δπερορών

του έγχλήματος, έπεί συνήλθε το δικαστήριον ή'ς ή μέ

ρας ποτέ Καρ/ηδονα παρεστησατο, Ουσίαν προύπεμψεν

ές το Καπιτώλιον, καί ές το δικαστήριον αυτός παρήλ-

Οεν έπί λαμπρού σχήματος, αντί οίκτροΰ χαΐ ταπεινοί

τών υπευθύνων ώς εύθυς έπΐ τώδε πάντας έκπλή-

ξαί τε, χαΐ ές εΰνοιαν, ώς έπΐ χρηστώ δή συνειδότι

μεγαλοφρονούμενον, προσάγεσθαι. Λέγειν δέ άρξάμε-

νος, της μέν κατηγορίας ούδ' έπεμνήσθη' τον δέ βίον

Ιαυτοϋ, καί έπιτηδεύματα κα\ έργα πάντα έπεζήει,

καί πολέμους ίσους έπολέμησεν δπέρ της πατρίδος· και

£χαστον αυτών ώς έπολέμησεν, δσάκις τε ένίκησεν. *βς

έγγενέσθαι τοις άκροωμένοις τι και ήδονής, δια την

ίστορίαν της σεμνολογίας. 'ΕπεΙ δε ποτέ προήλθεν

ίπ\ Καρχηδόνα, έζάρας ές φαντασίαν τάδε μάλιστα,

και δρμής αυτός τε έμπλησθείς , κα\ τι) πλήθος έμπλή-

σας, εΐπεν δτι, Τησδε της ήμε'ρας έγώ τάδε ενικών,

και Καρχηδόνα δμΐν, ίο πολϊται , περιεποίουν, τήν τέως

υμΐν έπιφοβωτάτην. Απειμι δή βύσων της ήμε'ρας ές

το Καπιτώλιον. Κα\ υμών ίσοι φιλοπόλιδες, της

θυσίας μοι, γιγνομένης υπέρ υμών, συνάψασθε. Ταύτα

Ιφη , καί ές το Καπιτώλιον έβη , μηδέν της δίκης φρον-

τίσας. Εϊπετο δ' αύτώ το πλήθος και οί πλέονες

τών διχαστών, σΰν εύ<ρήμω βοή , καί θύοντι δμοια

έπεφώνουν. Οί κατήγοροι δέ ήποροϋντο, και ουτε

αύτώ τήν δίχην αύθις, ώς άτελεστον, έτόλμησαν έπι-

γράψαι, ούτε μέμψασθαι δημοχοπίας· δυνατώτερον αυ

τού τον βίον είδότες υπόνοιας τε χαΐ διαβολής.

ΧΕΙ. Ό μέν δή Σκιπίων ώδε έγκλήματος άναξίου

τών βεβιωμένων οί κατεφρόνησε· σοφώτερον (έμοί δο-

χεϊν) Αριστείδου, περί κλοπής, καί Σοικράτους, περί

ων ένεκαλεΐτο, ουδέν είπόντων υπο άδοξίας δμοίας, ή

Σωκράτους είπόντος & δοκεΐ Πλάτωνι. Μεγαλοφρονε-

στερον δέ άρα καί Έπαμινώνδου, 8ς έβοιωτάρχει μέν

5μα Πελοπίδα χαι έτέρω. Εξέπεμψαν δέ αύτους οί Θη

βαίοι, στρατδν έκάστω δόντες, έπικουρεϊν Άρκάσι και

Μεσσηνίοις, πολεμουμενοις Ειπο Αακώνων ούπω δ' δσα

έπενόουν έργασαμένους, έπΐ διαβολή μετεκάλουν. Οί

δέ τοις διαδόχοις σιρών τήν άρχήν έπΐ μήνας έξ ού με-

θήκαν, έως τα Λακεδαιμονίων φρούρια καθεΐλον, και

έπέστησαν αύθις έτερα τών Άρκάδοιν Έπαμινώνδου

τους συστρατηγους ές τοϋτο άναγκάζοντός τε , κα\ υπο-

δε/ομένου το έργον αύτοΐς άζήμιον έσεσΟαι. 'ΕπεΙ δέ

αΰτοΐς έπανελθοΰσιν οί κατήγοροι, καθ' ένα διιόχοντες,

έτιμώντο θανάτου ( Οανάτω γαρ δ νόμος έζημίου γε τον

έκ βίας άρχήν άρξαντα αλλοτρίαν), οί μέν έτεροι διέ-

φυγον, οίχτω τε χρώμενοι κα\ λόγοις πλείοσι , και τήν

αίτίαν ές τον Έπαμινωνδαν άναφέροντες , αύτδν ούτω

λέγειν δποθε'μενον αύτοϊς, και λέγουσιν έπιμαρτυροϋντα.

Ό 8έ, κρινόμενος τελευταίος· Όμολογώ, ίφη, παρανό- I

ρΓορΙβΓ ηεηβίίείυηι ψιοιΐ ίη δείρίοηίβ Γιϋυιη εοηΙυΙεΓβΙ Αη·

Ιίοείιαβ.

Χί. Νεε ϋεΓυεηιηΙ, ατιϊ ΓβτβΓβο Βοϊρϊοπί ρ» οίε εβηββ

ηββοΐίηηι Γ3ε«δδ8ΓεηΙ. ΕΙ βί άίββ άίεΐβ ββΐ 3 άΊιοΙηΐδ Ιτίί>α-

ηίδ ρΐβΐίί» , ςυοιΐ Ιαι-ςίΐϊοηίΐκιβ εοιτυρίυβ ρπχΐίύίβββΐ αΙϊΗ(&-

(βηι ρυΙ)1ίε3ΐη. Οιιαιη ίΙΙβ 3«υ8β(ϊοηεηι ίηιΐί^ηβπι ρυΐαηβ,

εοπίβιηηεηβςυε , ηιιυηι ]ικ1ϊπυιτι ΐηεί(1ί5$ε( ίη ίρ$&ηι άϊεπι ,

ςυ,ε νίεΙοΓίκ άν ΟβΓίΙΐίΐ^ηίεηβίυυβ ΓεροΓΐα(<Β εΓ3ΐ βηηίτβΓ-

83π» ; ρΐίϊτηίβΒΪ» ίη Ο&ρίΙοΙϊυηι »ά βοΐεηηε ωοπίίοίυπι \ίε(ΐ-

ηιίδ, ίη ]υ(1ίοίυπι ίνίι Γεβ(ο ΙιαΜΙα, ηοη Γεοηιιη ηιοΓβ δοπίί·

άαίιιβ Λά ιιιίίοπιΐίοηριη οηρΙ,ιικίΛΐιι : ηαο ϊρβο κΐηΐϊηι ρειταΠί

οπιηίυπ) »ηίηΐ08 , ρΓ0ρβη805(]ϋ8 βίοι ΓεείΙ , ρι-.νεΙαΓΟ ίβεΙΟΓυπι

εοο8είεη(ί& βΓεχΙυαι νίάβηΐββ. Οπ;α9 βυΐοηι άίοοτε, ηϋΙΙα

οηιηίηο επηιίηίβ ΓϊοΙϊ ηιεηΐίοηβ, αιιΐβαείίο νίΐββ 8ΐυ(ϋα,

Γθδςιιβ §85)35 οηιηεδ , εΐ βεΐΐα ηιιοίςυοΐ ρΓΟ ραΐΓΪα ^εββεΓίΙ ,

ςηαηυε ΓβΙίοηε ίΗβ 3(1ηιίηί$ΐΓ388€ΐ, ε( ηυοΐ τίείοηί» τεροΓ-

(&85β( , είΙίδδβΓΗίι. Οιιο ΓιεΙ»! , υ( τοίιιρίαίε ηυοςυε ρειΤυη·

ιΙρΓΟηΙυτ «ηίιτιί βηάίεηΙίυηΊ, ε( αιρκίε ηυΓΟδ ρΓχοεΓεηΙ εαηε(ί

τΐτο εηηι ΙβηΙα ρτΗΤίΐΒΐβ άβ ββ ίρβο νεΛ» Γαείεηϋ. ΡοβΙ-

φηπι 3η1ρηι βί] ΟβΓίΙιαρίηεηι (ΙενίεΙιτη ρΓοεεδβϊί ΟΓΐΙίο,

Ιυηε ηΐ3χίηιε Βρεείοκα 3ηιρ1ίβο·Ιϊοηβ αηιβ, ροκίφίαηι ει

δείρδίιιτι βί ηιιιΚίΙικΙίηεηΊ εοηείΐανϊΐ : « Ηοε, ίηφιίΐ, άίε , Ουί·

πίεβ, \1εΙθΓί3Γη ίβίαηα ΓεροΓίβτί; 03Γ(1ΐ3ςίηειηΐ]ΐιε, ςηβ3 &ά

ϊΙΙιιχη άίεπι (βηι Γοιηιί(1αΙ)ίΙί8 νοΙ)ί8 ΓυεΓ3(, νοϋίβ δυΙ)]«εί.

ΙΙβςοβ ίη ΟαρίΙοΙίιιπι ρεΓ^ο , 830Γ3 οί) ίΙΙιιιη «ϋβπι Γβεΐυπίδ.

νοδ , ςοοίςαοί βηιβίίβ ρβΐπβηι , ηιίΐιί [)γο νο1)ΐ3 (Ιβοδ δαίυίβηΐϊ

3(1εδΙε1 » Ηίβ <3ίοΙΪ3 , ηίΐ ειΐΓ3Π9 ]υ(ϋείυηι, ΐη ΟαριΙοΙιυηα η<1-

βερηϋίΐ : οί ηιιιΐΐίΐυάο οιηηίδ, εΐ ]υ(]ϊεηιιι ρίειίςυε, ϊηΙεΓ

Ι.ΐΐΛδ 3οεΐ3ηΐ3ίίοηεδ , ειιηϋ βεευΐί δΐιηΐ, ε( δαεηϋεβηΐί ςηο·

ςυε ΓβϋδΙβ ςϋίενίδ ηεείϊηιβτε ηοη (1«5ΐίΙιιβππιΙ. Οιι.ηε Γββ

ρβιρίεχοδ εοηδίΐϋ ιοιίιΐίιΐίΐ 3εευ83(0Γεκ ; ςιιυηι ηεςυε Γενο-

εβΓβ ίη ]ικ1ίείιιηι , Ιαηςιιαιη ηοη ροΓΓεεΙαιη, ηεςυε βιυΐιίΐίο-

ηίβ 8ΐι( Ιηιρίΐίοηίδ αεειΐ83Γβ, 3υι)εΓεη( νίπιηι, ειι]ιΐ8 νίΐ3ηι

εχΐΓ3 οηιηεπι βυβρίείοηϊδ βυΐ ωίοιηηίκ βίεαπι ροδίΐαηι εβδβ

ηοτεΓαηΙ. ·

ΧΜ. 5ίε Κείρίο εοη(εηΐ8ί( βεευδβΐίοηεπι , αηίεβεΐβ νίΐα

ίηόί^ηβηι : δβρίεηϋυβ, υ( ηιίηί νί<1ε1υΓ, ςυαηι ΛηβιΜεβ,

ςιιυ™ ΓυιΊΐ , 3υΙ δοεΓ3(ε8 , (ριιπη εοπιηι επηιίικιιη τβιΐδ »βε-

ΓβΐιΐΓ, ηηο εί οΐιίεείβ εβδε εοηιρεΓίηΐϋβ : ςυοηιηι υΐεηριε,

οΙ>8ίπιί1ειη ΓβΙίοηβιη , ςυοϋ ίηάί^ηβδ βεβε βεευδβΐίοηεβ ]ϋϋί·

εατεηΐ, ηίηίΐ δΐιί άεΓεηάεηά'ί εβαββ άίχίΐ : δίνε εΐίαηι β* ιϋχβ-

Η1 ΒοατλίΜ , ψητ βυηι άίοβηίβηι ΡΙβΙο Γ3είΙ. Ιιηο εχεείδίοπ

φΚΜίαιη αηίιιιο κΙβηι δείρίο, φΐβη £ρ3ηιίηοη(1»δ , ηιιυηι

βρυά ΒοΌΐοδ ίη βαιοιηο ηΐ3§ίδΐΓ3ΐιι , ειπη Ρείορίιΐβ εί »1ίο

εο11ε§3 , ΓυίδδεΙ εουδίίΐυΐυβ. Ηοβ ΤηεΙκιηί , 3(ΐΓίΙ>υΙί9 οιιίατιβ

εορϋδ, ίη 3υχϋίαηι ΚταΔαιη εί ΜεδδεηίοΓηηι εοηΐΓβ Ιμλ·

(Ικηιοηίοδ ηιίδΡΓηηΙ ; εοδϋεηιςηε ρπηβςιιβηι βα , ςυβ; ίηβΗ-

ΙυοΓαηΙ , ρεΓΓεείδβεηΙ , οη ε»1ιιηιηίαδ ςιι&δ(ΐΗηι ΓβτοεβνετβιιΙ.

ΑΙ ηΐίί 8ΐιεεε88οηοϋ8 ρεΓ βεχ ηιεηβεβ ηοη ΐΓΛίϋιΙοηιηΙ εχεΓ-

είΐιιηι , (Ιοηβε ρυΙβίβ Ι,βεεάββηιοηίοΓυηι ρητδίϋϋ» 8υΙ>8ΐίΙϋε-

ηιη( ΑΓε3^88 : Μφιβ Γε1ί(]ϋί άυο ΓεεεΓυηΙ «Λ> Εραηιίιωηιία

εοβεΐί , ςυί τεεερεΓ3( ΓβεΙυπι ίΐίικί ίηιρυηε εοΐΐε^ίδ Γογρ. ϋοί

τεπ) άοηΐϋΐη τενεΓδΟδ βϊβίΐΐαΐϊπι 388Γβ55' βεευ&βΙοΓεβ τεοβ

3@ε1)3η1 εβρίΐίδ (η3ηι εβρίΐβίε ειαΐ ίΙΙοηιηι Ιο^ίΐηΐδ , ρεΓ νίπι

τεϋηεΓε ίηιρεηιιιη εχεΓείΙυδ , ηιιοιΐ βΐϋ ]βηι άεηιβηάβΙυπι

88561), Γείίςιιϊ ενββεΓυηΙ ]ιι<1ίείυηι, οιπη ΠεΙιίΙϊ ΟΓβΙίοηε

ηιυΐΐίδςιιε νεΓοίδ υβί, ΐιιηι ειιΐρβπι ίη εο1Ιε£3πι οοηΓεΓεηΙεβ;

(]ΐΐ8ηΐ3(Ιηιο(Ιιιηι ίρβε ΚρΛίηίηοηϋηβ πιοηυεΓβΙ , ςυΐ νεΓβ ί(1 8ΐ>

ίΙΙίβ ιΐίεί ρΓοίεβδυδ εβί. 18 ϊςϋυΓ ροβίΓβιηο ίη ]υάίείιιηι το

13.
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μως άρζαι τόνδϊ τδν χρόνον, καΐ, οβς άπελύσατε νυν,

έγώ συναναγκάσαι. Κα\ οΰ παραιτούμαι τον θάνατον,

παρανόμησα;. Αιτώ δ" υμάς , αντί των προβεβιωμέ-

νων μοι, κατά τον τάφον έπιγράψαι· Ούτος εστίν δ

περί Λεϋκτρα νικήσας· και την πατρίδα, τους εχθρούς

ούχ ύπομένουσαν, ούδ' εί τις ξένος έχει Λαχοινιχον πΤ-

λον, έπι τίιν Σπάρτην αύτην προαγαγών. Ούτος ύπδ

της πατρίδος άνηρηται, παρανομη'σας επί συμφέροντι

της πατρίδος. Ταϋτ' ειπών χατέβη τε τοΰ βη'ματος, χα\

παρεδίδου το σώμα τοις έθέλουσιν άπαγαγεϊν. Οί δι-

χασταΐ δέ τω τε δνείδει του λόγου, χαΙ θαύματι της

απολογίας, χα\ αίδοΐ τοΰ ανδρός άπολογουμένου , τάς

ψήφους ούχ οποστάντες λαβεΤν, έζέδραμον έχ του δι

καστηρίου. Τάδε μέν δη τις, ώς έθέλοι, συγχρίνειν

.XI, II. Μάλλιος δέ, δ τοϋ Σκιπίωνος διάδοχος, την

άφαιρεθεϊσαν Άντιόχου γην έπιών καθίστατο. ΚαΙ

Γαλατών τών Άντιόχω συμμαχησάντων Τολιστοβοίους,

άναφυγόντας ές τον Μύσιον "Ολυμπον, έπιμόχθως τοϋ

όρους έπιβάς, έτρέψατο φεύγοντας· έως έκτεινε και κα-

τεκρημνισεν ίσους άριθμησασθαι δια το πλήθος ουκ

έγένετο· αιχμαλώτους δ' Ιλαβεν ές τετρακισμυρίους,

ων τα μεν δπλα κατέχαυσε, τα δέ σώματα (ού δυνά

μενος τοσόνδε πλήθος έν πολέμοις περιάγεσθαι) τοΤς

έγγύς βαρβάροις άπέδοτο. Έν δέ Τεκτοσάγαις τφαι

Τρόκμοις έχινδύνευσε μέν έξ ένέδρας, χαΙ έφυγεν.

Έπανελθών δέ ές αύλιζομένους τε και βεβυσμένους ΰπδ

πλήθους, περιέστησε τους ψιλούς αύτοϊς, χαι περιτρέ-

χων έκέλευσεν έσακοντίζειν, μη'τε προσπλεκομένους ,

μήτε πλησιάζοντας. Ουδενδς δέ βέλους άτυχοϋντος, δια

την πυκνότητα τών πολεμίων, εκτεινεν ές δκτακισχιλί-

ους, καΐ έδιωξε τοΰς λοιπούς υπέρ "Αλυν ποταμόν. Άρια-

ράθου δέ, τοϋ Καππαδοκών βασιλέως, καΐ τοϋδε συμ

μάχους πέμψαντος Αντιόχω, δεδιότος τε και δεομένου,

καΐ διακόσια τάλαντα πέμψαντος έπΙ τη δεήσει, την

χώραν ουκ έπέδραμεν. Άλλ' Ις τον Έλλη'σποντον

έπανηλθε, σΰν γάζη τε πολλή καΐ χρημασιν άπείροις,

και λεία βαρυτάτη , καΐ στρατίο καταγόμω.

\ ΜΠ. Τάδε μέν χαλώς έπέπραχτο τω Μαλλίω.

Το δ' έντεϋθεν, άλο'γως πάμπαν, ώρα θέρους πλεϋσαι

μέν ύπερεϊδεν, ούτε τδ βάρος ων έπήγετο ποιησάμενος

ένθύμιον, ουτ' έπειγόμενος διαπονεϊν ή γυμνάζειν δδοι-

πορίαις έτι στρατδν, οΰχ Ις πόλεμον δρμώντα, άλλ' ές

οϊκείαν μετά λαφύρων έπανιόντα. Δια δέ Θράκης

ώδευε , στενήν κα\ μακράν καΐ δύσβατον δδδν, πνίγους

ώρα· ούτ' ές Μακεδονίαν Φιλίππω προεπιστείλας

άπανταν, ϊνα παραπέμψειεν αυτόν· ούτε τδν στρατδν ές

μέρη πολλά διελών, ΐνα κουφότερον βαδίζη, χαΙ τά

χρήσιμα εύμαρέστερα εχη· ούτε τά σκευοφόρα συντάξας

ές λόχους όρθιους, Ϊνα εύφυλαχτότερα ^. Άλλ' άθρόο)ς

?)γεν άπαντας έπΙ μηχος πολύ, καΐ τά σκευοφόρα εΤχεν

έν μέσω, μήτε τών πρόσθεν αύτοϊς δυναμένων έπικου-

ρεϊν, μητε των όπισθεν, όξέως, διά μήκος δμοϋ καΐ στε

νότητα της δδοϋ. "Οθεν αύτω πανταχόθεν Ις τά πλάγια

οβίιΐδ : « ΡβΙεοτ, ΙηςυίΙ , ηΐ6 ιιΙΙτα ρκΕΓιηίΙαπ) 1β£ΐΙ>ιΐ8 Ιεην

ρυβ ΓβΙίη ιιϊ89β ίπιρεπιιπ) , εί εο1Ιε£38 ηιεοβ , ςιιοδ βύβοΐνϊβϋβ,

εοβ{;ϊ88β υΐ κίεηι ΓαοβΓοηΙ : ηεεεβρϊϋβ ροεηαιη Ιβςε <1<>ΐίηί(3ΐη

άερΓεεοΓ. Γη πιη 3 νοοίβ , ρΓΟ ρΓβεΙεηϋ 8 ιηεπίίβ , ρο8ΐα1ο ,

υ( πιεο βερηίει-ο ιμμ ι ίΙ ι;ι(πγ : Ηίε 8Ϊ(υ8 ε8ΐ , ςυί τίεΐΐ αρικί

Ι,βαείΓίΐ, ε( είνεβ βαοβ, ιιιιίΐηΐϋ »8ρεε1ιΐ8 ϊρ8ε ηοη ιηοάο

ΙιοβΙίιιπι, 8βιΙ νβΐ Ιΐ08ρί1ΐ8 ρίίβο Ι,αίοηίοιι Ιεεϋ, ΓυεΓϊΙ Ιβιτϊ-

1>ίϋ$ , βιιΙ> Ϊρ83 5ρ3Γΐ<£ ιιΐι ι'ΐιϊίΐ ιΐιιχίΐ . Η ιιικ: ρβίτία οηαΐεΐανϊΐ

εαρϊΐε, ςικκΐ εοη(Γ3 Ιε^εβ ΓεείΙ, ιιΐιί υΐίΐίΐαβ ΓβίρυΜ. ίΐα

Γ,κΊ ιι ι» ροροβεϋ. » ΗΪ8 (ΙίεΙίβ , β 8υ§^εβ1υ (ΙεβεβηάίΙ , εοηηιβ

οίΤεΓεηβ , 8ϊ ςυί8 «<1 ραη&πι ίρβυιη ΓβρβΓε τεΙΙεΙ. 8εά ]υάί·

(τ> , εχρΓθΙ)Γ3(ίοηε ΙβοΙϊ , οί «ΙεΓεηβίοηϊβ ^εηυβ ηι»·»ΐί , βϊιηαΐ-

ηυε ίρβίυβ τεϊ ρεΓ80Π3ηι ΓετεηΙί, ηε εβίευΐίβ ςαίάεηι ρο8(α-

ΙαΙίβ, ε ίοη> βεβε ρηοΓίρυεηιηΙ. Ο ι Ίο πι πι ίβΐβ ηαϊβφΐε, ιιΐ

8ΪΜ ν ίίίπη Γυεή( , ίηΙεΓ 8ε εοπιροηβΐ.

ΧίΙΙ. Μβηΐίαβ, δείρίοηϊβ 8υεεε880Γ, άιιπι αιίβηιΐω Αη·

(ίοείιο (ειτ38 οΙ>Η ε( οηΐϊηβΐ , Τοϋβίοΐκιϊοβ, υαυηι εχ ρορυΐ»

Ο3ΐ1ο8ΐα>οί9 , ςαί Αηΐίοοίιί ΓιιεΓ&ηΙ βοεϋ , ίη ΟΙνηιριιιη Μ

ιηοηΐ(Μϊΐ ΓεΓυςοβ, ΐ3ΐχ)Γίο8ε 8εευ(υ8 ρΓοΠίςβνϊΙ; (3η(3ηκ]ηβ

ηιιιΙΙίΙιιιΙϊιιπη ρΛΐΊίιη Γεεί(1ί(, [κιιΊϊιη ίη ρΓ33Γϋρΐ3 ερί , α!

ηιοιΊιιοπιιη ίηίπ ηιιοιεΓυ8 ηοη ροΐυεηΐ. ΟβρΙα βυηΐ εχ εί§-

άεηι χι. ηιίΙΙΐ»; <ρκ·πιιιι »πηα ι·η·ιη»\ΐΙ, εοΓροΓ3, ςυϊα Ιαηι

πια1ΐ3 ίη ΙιιΊΙι'λ είΓευπκΙυεεΓε ηοη ρο(εΓ3ΐ, 6ηϊ[ίηιί8 Ικιι Ικιι ί*

(ϋνεηιΐίάίΐ. ΤεεΙοβαςοβ νιτυ εί Τη>ειηο8 , βχ ίηβίάϋβ ΐρβαηι

3οΌγΙο8 , νίχ Γυ^3 ετ38ϋ. δε<1 ηω \ 3<1νεΓ8ΐΐ8 εοβάεπι Γεςτεβ-

808; υΜ ίη ϋΐαΐήί* εοηΓεΓ(θ8 ρι·.τ ηιυΐΐίΐιιάίηε <1ερΓεηεη<ϋΙ,

είτευηκίεάίΐ ΙενίΙετ 8Γηΐ8ΐί3, ηαοβ είΓεαπιεφιίΙαηβ Ιιογ(3(ιι3

εβί, υΐ (εΐίβ εηαίηαβ οοΓυεΓεηΙ Ιΐ08(ε8. Ουυηυΐυε, <ριο ίΐϋ

<1εη8ίοΓε9 8ΐ3ΐ)3η(, εο π>3ςί8 ι Η υ π ι ιι 1 1 II πιη βίηε νυ!η«Γε 03·

ιΙοπΊ , ίηΙβΓΓεεΙίβ οείο ηί11ίΙ>υ8 , Γε1ί<]ΐΐ08 υ1(Γ3 ΙΙ,ιΚ η Ουτίαιη

ρερηϋΐ. Λπ»γ;ιΙΙιι·λ, τεχ Οβρρβάοεαηι, ςηϊ εί ίρβε 3ηχϋϋ9

ΑηΙίοεηηπι ]ηνεΓ3ΐ, οεΙΙί ιηοΐιι νεηίβπι ρε(εη8, <Ί ρι^ΐετ

ρΓβεεβ άυεεηία Ιβίεηΐβ ηιίΙΙεηβ, ίηιρείΓΐνϊΙ , υ( 3 Ιίηί1>η.> ε]αβ

3ΐ)8ΐϊηεΓεΙ Μ3η1ΐϋ8. <?ιιϊ ];ιιη εαπι ιηιιΐιίί <1ίνϋϋ8, ϊηΓιηΐΙϊ

ρεευηίβ , ρΓ»χΐ3 £Τ3νί88ίπΐ3 , εχεκϊΐα βροΐίίβ οηηβίο , ;ι<1 Ηεΐ-

ΙβίροηΙιιπι τείΓΟ 88 τεΓίίΙ.

ΧΙιΙΙΙ. ΕΙ βάηυε ηυίύεπι ρπεεΐ3τε τεαι @ε88εΓ3ΐ Μ3η1ία9.

5εά βχϊηιΐε, ίηιρηιάεη(εΓ βάηιοιίυηι, οοπιπιο(1ίχδίηιο (επί-

ρθΓ8 «δΐίνο ηανίΐιπ-, τεάίΓε «Ιοιηιιηι εοη(εηΐ8Ϊ(; ηεςυε 8Γί·

τί(α(εηι ίπιρεώηιβηΙοΓίιιη ΓεριιΙβηβ, ηεςυε η1ΐ3 κ εοςεηΐε,

ιι I εχετείΐηπι, ηοη ],ιιη Λά ΙιιΊΙιππ (εηάεηΐεηι, «εά άοηιαιη

ευηι βροΐϋδ ΓερεΙεηΙεηι , ΜμΗοιη ίη(1υΐ'3ΓεΙ, 3υ( Γβεϊεινίίβ

ϊ(ίηοΓΪ1>ιΐ3 εχεΓεεΓει. Μκΐυϊίςυε ρεΓ ΤΙπ ;κ'ί.τ Ιοηςβιη ε( .ίη-

§ϋ8ΐ3ηι άίίΤίεϋεηιηυθ νϊβηι άυεεΓε, βϊβϋιΐε ΓεΓνϊίΙβ; ηεε Ρηί-

Ιϊρρο ρΓβεηιοηίΙο, ηΐ, οεευιτεηδ ε Μβεεάοηίβ, βε άε<1ϋεεΓεΙ;

ηεε εχεΓεϊΙα ϊη ρβιΐεβ άίνίδο, υΐ εχρεϋίιίαβ ίηεεάετεί, εί βί

ςαϊιΐ οριιβ εβδεί , 8(1 πιαηιυ ΙιβοεΓεΙ ; ηεε ίηιρεάϊπιεηΐϊβ <1Ϊ8·

ΐΓίυυΙίβ ίηΙεΓ τεείοδ οηϋηεβ, ςηο Γαοϊΐϊαβ ευδΜϊΓεηΙυτ.

δεά οηιηεβ δϊηιαΐ ϊτε ]ϋδδίΙ υηο Ιοηβο 3§ηιίηε , ύηρεάίπιεηΐίδ

1 1 ιοί ί π η ι (βηεη1ί1>υ8 ; υΙ ηβε ρήπιί ηεε ηονίδβίηιί , ρπ>ρ(ετ νίχ

1οη{ϊ(υ(ϋηβιΐ) &ε ηη>;π8ΐίαηι , εί(ο ροδ&εηΐ βαεειιπεΓβ. 0α3
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των θρακών έπιχειμένων, πολύ μέρος άπώλεσβ της τ(

λείας καΐ τών δημοσίων χρημάτων, καΐ αύτοΰ δή τοϋ

στρατού. Μετά δέ των υπολοίπων ές Μακεδονίαν διε-

σώθη. Ο δή καΐ μάλιστα έγένετο καταφανές, δσον

ώνησε παραπέμπων τους Σχιπίωνας δ Φίλιππος, καΐ

βσον ήμαρτεν Άντίοχος έκλιπών τήν Χε(5£όνησον. Ό

δέ Μάλλιος, εκ τε Μακεδονίας ές θεσσαλΐαν διελθών

χαΐ έκ Θεσσαλίας ές Ήπειρον, ές Βρεντέσιον έπέρα,

χαΐ την λοιπήν στρατιαν ες τα οίχεϊα διαφεις , έπανήλ-

θεν ές 'Ρώμην.

ΧΧ.ΙΥ. 'Ρόδιοι δέ, κα\ Ευμενής δ Περγάμου βασι

λεύς, μέγα φρονοϋντες έπ\ τη κατ' Άντιόχου συμμα

χία, Ευμενής μέν αύτδς 'Ρώμην έστέλλετο, 'Ρόδιοι δέ

πρέσβεις επεμπον. Ή δέ βουλή 'Ροδίοις μέν έδωκε

Λυκίους τε καΐ Κάρας· οΰς ού πολυ ίίστερον άπέστησεν

αυτών, ώς Περσεϊ τώ Μακεδο'νι μάλλον, ή σφίσι, πολε-

μοΰσι τώ Περσεϊ, προθυμοτε'ρων γενομένων. Εύμενεϊ

δέ παρέσχον δ*σα λοιπά άφηρηντο τον Άντίοχον, χωρίς

Ελλήνων τών έν αύτοϊς. Τούτων δέ ίσοι μέν Άττάλω

τώ πατρΐ Ευμενούς έτέλουν φόρους, έκέλευσαν Εύμενεϊ

συμφέρειν ίσοι δ' Άντιόχω πρώτον έτέλουν, απέλυσαν

τών φόρων, και αυτόνομους άφήχαν. 12 ίε μέν 'Ρω-

μαϊοι διέθεντο τα δορίκτητα.

ΧΕΥ. Άντιόχου δ' ύστερον του Μεγάλου βασιλέοις

τελευτησαντος, γίγνεται Σέλευκος δ υίδς διάδοχος. Και

τον άδελφδν δ*δε Άντίοχον έξέλυσε της υπδ 'Ρωμαίοις

έμηρείας, άντιδους τον έαυτοϋ παϊδα Δημήτριον. Άν-

τιόχου δ' έπανιόντος έκ της δμηρείας, καΙ ίντος έτι

«ερ'. Αθήνας, δ μέν Σέλευκος εξ επιβουλής Ηλιοδώρου

τινδς τών περ\ τήν αύλήν αποθνήσκει. Τον δ' Ήλιό-

δωρον Ευμενής καΐ Άτταλος, ές τήν αρχήν βιαζόμενον,

έκβάλλουσι, χαΐ τον Άντίοχον ές αυτήν κατάγουσιν,

Ιταιριζόμενοι τον άνδρα. Άπδ γάρ τινο>ν προσκρουμά-

των ήδη χα\ ο?δε 'Ρωμαίους υπεβλέποντο. Ούτω μέν

Άντίοχος, δ Άντιόχου τοϋ Μεγάλου , Συρίας έπεκράτη-

σεν δτω παρατών Σΰρων Ιπώνυμον ή"ν Επιφανής, δτι,

της άρχης άρπαζομένης ύπδ αλλότριων, βασιλεύς οίκεϊος

ώφθη. Συνθεμένος δέ φιλίαν και συμμαχίαν Εύμενεϊ,

Συρίας και τών περ\ αύτήν εθνών έγκρατώς ήρχε , σα-

τράπην μέν έχων Ιν Βαβυλώνι Τίμαρχον, έπι δέ ταϊς

προσόδοις Ήρακλείδην, άδελφώ μέν άλλήλοιν, άμφω

δέ αύτοϋ γενομένω παιδικά. Έστράτευσε δέ κα\ έπΙ

Άρταξίαν, τον Αρμενίων βασιλέα.

ΧΕνί. ΚαΙ αύτδν ίλών, έτελεύτησεν ένναετές παι-

δίον άπολιπών, Άντίοχον, ω προσέΟηκαν όνομα Εύπά-

τωρ οί Σύροι, δια τήν τοΰ πατρός άρετην. Κα\ τδ

παιδίον έτρεφε Λυσίας. Ή δέ σύγκλητος ήσθη, φα-

νέντος έν δλίγω τοϋ Άντιόχου γεννικοΰ, καΐ ταχέοις

αποθανόντος. Δημήτριόν τε, τον Σέλευκου μέν υίον,

Άντιόχου δέ του Επιφανούς άδελφιδοϋν, υίωνδν δέ τοϋ

Μεγάλου Άντιοχου, άνεψιδν δντα τώδε τώ παιδίοι,

δμηρεύοντα ?τι έν 'Ριόμη , και έτος άγοντα τρίτον έπΙ

τοις είκοσιν, ές τήν βασιλείαν καταχΟήναι παρακα-

λονντα, ό>ς αύτώ μάλλον προσήκουσαν, ού χατηγον ού

ρτορίβτ, Τητβοίοαβ ηηάΜςιιε οοοιΊΙδ Ιη ΙβΙβη, ιηΐφΜηι ρβτ·

Ιβηι εΐ ρτχάχ βΐ ριώΙίοΒ ρβοιηίχ , βΐ ίρδίυβ αυο<μιο εχβΓ-

οίΐαδ , αηιίίίΐ; β( οηηι Γβΐίςαίδ Ιαηάεηι ίη Μαεε(Ιοηί<ιηι οναβίΐ.

Εχ φΐο τβΐ ηωχίιηβ βρρϊηιίΐ, φΐαηΐυπι ΡΙιΐΙϊρραβ δοίρίοηΐ-

βυβ, άεάυεεηάο βχβΓΟίΙαηι, ρι-οΓιιοπΙ; ε( ηυαπίυηι ΟΙιοΓβο-

οββο (Ιβ&βΓία ρβα»νβΓΐΙ ΑηΙίοεηυδ. Μαηΐίιΐδ, ΙτβάηεΙίδ β

Μαοοίοηϊα ϊη Τΐιβδδβΐίβιυ, οί ίηιΐβ ίη Ερίηιτη, οορίίβ, ΐΓ3]εοίΙ

ΒπιαοΊιβίιιιη : άίηαιβίβφΐβ πϋΐϊΐϋχιβ Γβΐίςαϊι , Κοηιαηι Γβνβτ-

8ϋ5 €81.

ΧΙΧν. ΑΙ Κΐιοάϋ , βίςιιβ Ευηιβηϋβ , Γβχ ΡβΓββπιί , ηιιιΐΐυηι

βίοι ρΐόΐοείίβηΐ ου Γβ8 οοιιΙγ» Αηΐίοοίιυηι ρΓΟ ρορυΐο Κοιηιηο

§08128 ΓοΙίοίΙβΓ. ΟυοΓυηι βΐΐβπ Ιβ^αΙοί βοιηαη) ιηίίοπιηΐ,

3ΐΙβΓ ίρ«β ρΓθΓβοΙυ8 ββΐ. δβηβΐϋβ ΚΙιοϋίδ ϋοηανϋ ίνάαπι

βΐ ΟαΓίαηι : ςιιββ ηοη πιαΚο ροβΐ είβ ΓυΓδπηι »Ιΐ8ΐαΙίΙ, ψιοά

Ρ0Γ860 Μαοβ(1οηυπι Γβ§ϊ, ςυαπι Ηοηιηηίβ, ευπα εο ίχΊΙιιηι

(56ΓβηΙϊυυ8, ηΐ3]υ8 βΐυάίαιη (1βπιοη$ΐΓΗνοΓ3ηΙ. Ευπιεηί τβΓΟ

αΙΙπ1)ΐιβΓυηΙ (ηιΜςαϊά Αηΐίοείιο &άεηιεΓ3ηΙ , εχεερϋβ βΠΒεϊβ

ίη Αβίβ εΐτϊΐβϋοαβ. ΟιιιιπιΠ) ςηοΙφιοΙ ΑΜαΙο ρβΐπ Ευοιεηίβ

ΙπΙ)υΙαπ3> ΓιιβηηΙ , ίηβΗβ βαη( ΙπΙ>αΙβ Ευηιβηί Γβά^βΓβ : β

φΐΟ>αβ ΒΟίβηι ΑηΙϊοοηαβ ]3πι οΐίηι βχβ^εΓβΙ , βα ίηιηιυηβδ

ροβίηαβ ρβπηίβββ βιιηΙ τίτβτβ Ιββίηαβ. Αίςιιβ ηοε ακκίο

Ιεπ-38 Ιιείΐο ρβΗΜ 8. Ρ. Ο. Κ. ΛίβροβυίΙ.

Χίν. ΡοδΙβα τβτο, Αηΐίοείιο Μακηο άβΛιηοΙο , ίη τε^ηαπι

βιιο«:55ίΙ δβίεαευβ βΐίοβ. 18 ίη Γηιτίί ΑηΙίοοηί τίεοιη βΐίαιη

βαηηι ΰοιηοΐι ίυηι ΗοπμιιΙμ οοβί^βοα άβάϊΐ. Οιιο Γ&εΙο Αη-

Ιίοβηο (Ιοηιυιη Γβόεαηάί ροΐββίββ ά&(α β»ί. Οαί υηϊ Κογπι

Α11ιεη38 ρειτβηίΐ , δβίευοαβ ίηδίοίϋδ Ηβΐίοάοπ εη]υβά3ηι ρυΓ-

ριΐΓ3ΐί ορρΓ088ϋ8 681. Ει ΗβΙκκΙοπιπι , Γ0§ηιιηι τί οοουρίτβ

οοηαηίοπι, βχρηίεηιηΐ Εηηιβηεδ εΐ Α1(3ΐυ8; ΑηΙίοοίιυηιςυθ

ίη ροδ8β8δίοηεπι τβ£ηί άεάηχβηιηΐ , η( Ηηιίοαιη βίΐ» Γβ4άβ-

ΓβηΙ ηοο ϋβηεΟοίο : ]3τη οηίηι οο ςυα«<1αηι οΓΤεηβίυηουΙαβ

εΐϊβπϊ Ιιί Κοπΐ3ηο5 δυβρεοΐοδ η&οεο3η(. ΑΙςαβ ίΐα Αηΐίοοίιυβ,

ΑηΙίοοΙιί Μ3§ηί ηΊϊηβ , δνπβ ροΐίΐαδ βδΐ : ουί εο^ηοπιεη Πΐυ-

8(τΪ8 8γπ οίεάεπιηΐ ; φοά , ςυυηι βίίβηί Γβ^ηυηι αιΐ δβ Γβρηίβ-

βεη( , ίρββ 3νίΙ«3 (ΙίΙίοηίβ ο856γΙογ βαίβ ίΐΐαχεπί. Ιβ , ίηίΐβ

ευηι Ευηιοηο δοοίείβίε οί βηιίοίΐίβ, (ίτηιο ίη>ροι ϊο δνπαπ)

ββηΐεδηυβ Γιηί(ίηΐ38 (εηβ03ΐ ; ε( «βίΓβρβηι Ββηνίοηί ρΓκΓβεϊΙ

ΤίπιαΓοΙιυηΊ , ίοΓβπο τβΓΟ Ηετβεΐίάβηίΐ , άυοβ Γγ31γο8, ςηοβ

3ηιΙχ>8 ίη ιΐεΐίοϋδ ή3ΐ»ιεΓ3(. ΕχρεάίΙίοηεπι εΐίβπι δπδοορίΐ

εοηΐΓ3 ΑΓΙβχίβηι , Γε^επ) Απηβηίοηιηι , βαζηςαβ νίτηηι οβ-

ρί(.

Χΐνΐ. Νοη πιιιΐΐο ροδί ορίηηι ΑΓίαχίαηι , Γϋοτΐααβ ββί

Ερίρη3ηβ3, Οΐίυηι Γείίηηηβηδ ηοτεηι βηηοπιηι, ΑιιΙίοοΙιυιη,

ςηεπι ΕυρβΙοΓβΓη , ίη ρβίβπΐίβ τΪΓΐυΙίβ Γηβηιοπίπι , οοβηοηιΐί

ηίπιοί δνή. Ε]υ8 ρυβπ εάυεβΙοΓ ΓυίΙ Ι,^δίβδ. δβηαΐαι

τετο Ι3?1ϋ8 βυάϋΐ, ΑηΙίοοΙιυπι , ςυαα) ΟΓβτί ββηείΌδΐιηι δβδβ

ρΓίΟδΙίΙίδβεΙ, είΐο ΓβΙο ΓυηοΙϋΐη. ΕΙ ϋβηιβΙτίϋΓη, δείβυεί

Γιΐίυιη, ΑηΙίοοίιί ΙΙΙυδΙηδ εχ ΓγηΙγο , Μίβηί ΑηΙίοοΙιί εχ Αϋο,

ηεροΐεπι , ρβίΓϋβΙεπι ηη]υβ ρυεπ , βάηιιε ίη ατυε οοδίάεπι ,

ίη^ΓΟδδαηφηι αηηιίΓη νί^βδίΓηυΓη ΙβΓίίυιη ςηοηι γο£3γοΙ, ηΐ

ίη ΓΟ^ηυηι , Ι3ηηυβηι 3(1 8β ροΐίαδ ρεΓίϊηεηβ , (ΙοιΙυοβΓοΙαΓ,

ηοΐυίΐ ιοιίυοοτο : εχίδΐύηαηβ, υΐ3£ίβ εχ υΙί1ί(3ΐε Γείραοΐ.



198 ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΤΒΕΚ

συμφέρειν σφίσιν ήγούμενοι, τελειότερον άρχειν Σύρων

άντ'ι παιδδς άτελοϋς. Πυνθανόμενοι δ', Ιν Συρία στρα

τών τ ελεφάντων είναι , καΙ ναϋς πλείονας των ορισμέ

νων Άντιόχω, πρέσβεις έπεμπον, οί τους Ιλέφαντας

συγκόψειν εμελλον, καΙ τας ναϋς διαπρησειν. Οικτρά

δέ ή οψις ην αναιρουμένων θηρίων ήμέρων τε κα\ σπα

νίων, καΙ νέων έμπιπραμένων. Καί τις εν Λαοδικεία ,

Λεπτίνης, την όψιν ούχ ενεγχών, Γναϊον Όχταούΐ^ν

τον τώνδε των πρέσβεων ηγεμόνα, άλειφόμενον έν τω

γυμνασίω, διεχρησατο. ΚαΙ τον μέν 'Οκταούΐον έθα-

πτεν δ Λυσίας.

ΧΙΛΉ. Δημήτριος δέ, αύθις ίς την σύγκλητον

έσελΟών, έδεΐτο της γοϋν δμηρείας μόνης άπολυθήναι,

ώς Άντιόχου μέν άντιδοθεις, Άντιόχου δ' αποθανόντος.

Έπε\ δ' ούκ έτύγχανεν ούδέτοϋδε, λαθών Ιξέπλευσε.

ΚαΙ δεξαμένων αύτον άσμένοις των Σύρων, ίρχε, τόν

τε Λυσίαν χαΐ το παιδίον Ιπ' αΰτω διαφθείρας, και

Ήραχλείδην Ιχβαλών, κα\ Τίμαρχον έπανιστάμενον

άνελών, κα\ τάλλα πογηρως της Βαβυλώνος ήγούμενον

έφ' ψ και Σωτήρ, άρξαμένων των Βαβυλυινίων, ώνο-

μάσθη. Κρατυνάμενος δέ την άρχήν δ Δημήτριος,

στέφανόν τε 'Ρωμαίοις άπο χρυσών μυρίων, χαριστη-

ριον της ποτε παρ' αύτοΐς δμηρείας, έπεμψε, και

Αεπτίνην τον άνδροφόνον 'Οκταουίου. Οί δέ τον μέν

στέφανόν έδέχοντο, Λεπτίνην 2έ ουκ έλαβον, ώς δη τι

τοϋτ' έγκλημα τοις Σύροις ταμιευόμενοι. Δημήτριος

δέ, καΙ Ικ της Καππαδοκων αρχής Άριαράθην έκβα-

λών, Όλοφέρνην επί χιλίοις ταλάντοις άντ' αύτοΰ κα^

τήγαγεν, άδελφδν εΤναι δοκοϋντα Άριαράθου. ΚάΙ

'Ριομαίοις έδόκει μέν, ώς αδελφούς, Άριαράθην κα\

Όλοφέρνην βασιλεύειν δμοϋ.

ΧΙ/νΐΙΙ. Έκπεσο'ντοιν δέ καΙ τώνδε , χαΐ Άριοβαρ-

ζάνου μετ' αύτους ού πολίι δστερον ίιπο ΜιΟριδάτου τοϋ

Ποντικού βασιλέως· δ ΜιΟριδάτειος πόλεμος έπΐ τίίδε,

καΙ έφ' έτέροις, ήρςατο συνίστασθαι, μέγιστος τε καΙ

πολυτροπώτατος εΟνεσι πολλοίς γενόμενος , καΙ παρα-

τείνας ες έτη μάλιστα τεσσαράκοντα. Έν οίς πολλαΐ

μέν άρχαι Σύροις εκ τοϋ βασιλείου γένους δλιγοχρόνιοι

πάμπαν έγένοντο, πολλαι δέ τροπαι καΙ επαναστάσεις

έπι τα βασίλεια. Παρθυαΐοί τε, προαποστάντες άπδ

της των Σελευκιδών αρχής, Μεσοποταμίαν ές έαυτους

περιέσπασαν, η τοϊς Σελευκίδαις ΰπηκουε. Κα\ βα

σιλεύς Αρμενίας Τιγράνης, δ Τιγράνους , έθνη τινα των

περιοίκων ιδίοις δυνάσταιςχρώμενα έλων, βασιλεύς άπο

τοϋδε βασιλέων ήγεΐτο εΤναι, και τοις Σελευκίδαις έπε-

στράτευεν, ουκ έθέλουσιν υπακούειν. Ούχ όποστάντος δ'

αΰτδν Άντιόχου τοϋ Ευσεβούς, δΤιγράνης ηρχε Συρίας

τής μετ' Εύφράτην, δσα γένη Σύρων μέχρι Αιγύπτου·

ίρχε δέ δμοϋ καΙ Κιλικίας (καΙ γαρ ήδε τοις Σελευ

κίδαις υπηκουε), Μαγαδάτην στρατηγδν έπιτάξας όίπα-

σιν, έπ\ έτη τεσσαρεσκαίδεκα.

ΧΕ1Χ. Λευκόλλου δέ τοϋ 'Ρωμαίον/ στρατηγοϋ

Μιθριδατην διωκοντος, ές τον Τιγράνην Οποφεύγοντα,

δ Μαγαδάτης ήει μετα του στρατοΰ Τιγράνη βοηθη'-

β886, βΐ αϊ) ίπυηαΙιίΓΟ ραατο, ηη&τη β! & ΠογοπΙΙοΗ» κΐβΐίδ

βάοΐεδεεηΐε, δ)'Π3 Γε§βΓβΙυΓ. Ουηηΐφΐε 8ϋϋί9δβηΙ, ηηΐΐοβ

βίβρίιβηίοβ βά" 1>6ΐ1υπ) αΐί ίη δνπβ, βΐ ηβνεβ ρΙιΐΓβδ ε.<ββ,

φΐΆτη ΓαβΓβΙ ΑηΙίοεΙιο (ΙεΩηίΙυηι, 1β§ϊΙί πιίδδϊ 8αη(, (]αί βίβ-

ρΐιαιιΐοβ ίηΙβΓ&οβτβηΙ, βΐ ηανββ βχητβκοΐ. Αο ηιί86Γ3ΐ)ί1β

δΰρβΟΐα ΓοίΙ, ΟΟΟΙίΙί Π13Π8α6ΐ38 ε(Γ3Γ38 Ι)β11υ38, η3Υ68φ)β

οοαΒί&ΟΛή. Ι<1 ιιοη (βτβηβ ηυίά&Π) 1>6ρ(ίηβ8 , Οη. ΟοΐΑνίοιη

Ιββ&ΰοηίβ ρπηαρβιη, άπω ιιηςίΙϋΓ ία ^ναιηαβϊο ίΕοιϋοβί',

οοηΓοάίΙ; ηκεπι 1ν3ί»8 δερβίϋΐ.

ΧΙιΥΙΙ. Ταπί ϋειηείηιΐδ π)Γ8ϋΐυ ΡίίΓεβ βάϊϊΐ, Γ0§ιη8,υΙ

ΒβΗεηι ηβοεδδίΐίΐβ ρπ> οϋδΜβ ιηαηεηιΐί 8ο1νεΓεΙυΓ : ςυαηάο-

ηαϊάβιη εαοΓίααβ ββββΐ ΑηΐίοοΙιυβ , αφιβ ίη Ιοουιη οοβββ ά&-

Ιυβ ίυίδδβΐ. ΕΙ, ςαυαι ηβ Ιιοο ςιιΜβπ) ϊηιρβΙηΓβΙ, εΐβπι'

αυΓαςίΙ ηανί^ίο : εΐ ΙϋιεηΙεΓ & 8γή& εχεερίυβ , τεςηο ροΙΚυβ

βδ(, Ιινδίΐ ρπηιυη) ίηΙεΓΓεοΙο, ιηοχφΐβ ε( ρυει°ο; ε]εΐΙοςιιβ

ΗβΓ&οΙΜη, εΐ ΤίπιβΓεϋο, υΐ τε1>εΙ1ε, οεείδο, ςυϊ βΐϊοςαίη

βΐίαη) Ι!α1)) Ιοηίδ ρηεΓβοΙοηη) ηι&Ιβ ΒχϋηίοίδΙτ&τεταΙ. Οιμπι-

οΙίΓβπΊ δοΐεΓ εοςαοηιίη&Ιυδ ββΐ, ογΙο λ Βαϋχίοηϋδ ϊηίΐίο.

ΟοηίϊηηϊΙυδ άείηάε ίη τεςιιο ΟεηιεΙί'ίυδ, εοΓοηαπι άβείββ

ιηίΐΐε ΗαΓββΓυπι Βοηιβηι ηιίδίΐ, §Γ3(ί39 ϊβεηδ, ςυο<1 οοδββ,

1)3οίΙυδ βδδβΐ 1ίοβΓ3ΐίΐ6Γ; δίπια1(ΐιΐ6 ίερίίηειη (1ε(1ίάί(, ηο·

ηιίι·ί(1απι ΟεΙίΐνϋ. δβηϊΐαδ εοΓοηβπι βεεβρίΐ : ΙερΙίηβιη τβτο

ηοη αεεβρίΐ, κϊϋεβΐ εαΐρ&ιη ίΙΙ;ιιη ίη εοιηπΗκΙαιη Ιειηρυβ

δ)τίδ ΓεροδίΙοΐϋδ. Ροδί Ιικε ϋεηιείιϊυδ, ραίβο εχ Οαρρίκϊοοϊϊ

ΑπϊΓαΙΙιβ, ΟΙορΙιεπιεπ), ςιιί Γγ»18γ τε^ίδ βδδβ ρεΓίιϋκοαΙυτ,

ίη Γρβηυιη ίηιΐυχίΐ, πιίΙΙε ΐΒίεηΙοΓυηι ηιβΓοεύεηι δίίιί ρΐΌ

ίΐΐα ορεΓβ ραείυδ. δβηαίιΐί αυΐοηι ΚοΓη3ηιΐδ]ικ1ίοΛνίΙ, υ(ηιπι-

ςιιε Γι-3ΐΓ6Π) , Απ»ΓαΙΙιεπι εΐ ΟΙορηεΓηεηι , δίηιυΐ (ΙεοβΓβ Γ6·

^υ3τε.

ΧΙ-νΐΙΙ. ϋείηάε ρο$(ηυ3ΐιι εΐ ηί Γ6§ηο εχείιίεΓυηΙ , εΐ ηοη

πηιΐΐο ροδί ΑΓΪοΙ>3ΓΖ3ηε8 3 Μί11ιηιΐ3(β, ΡοπΙί Γβββ, ρηΙδί»

ββΐ, ΜίΙηΓίιΙβΙίευηΊ οεΙΙυη) εαπι οο 1)3ηε εβυδβη), Ιαη οο

3ΐί3δ ηοηηα1ΐ3δ, εχοιΊυπ) εδί : ηΐΒβηιιΠ), δί ςιιοίΐ αηηιιαιη,

ε( νβΓίαηι εββίηηδ 3ε εοη(3§ίο πιυΚβπιπι ξβηϋαηι , βΐ ίη 3η-

ηυηι ΓεΓβ ηυ3(ΐΓ3ξβδίηιιιιη ρΓοΐΓ»εΙυηι. Ουίοηδ Ιεπιροι-ίουδ

8γπϊ ρΙϋΓεδ ηβηιιίΐ γο§03, Ι>Γβνί1>υ8 ίηΐ6ΓΤ3ΐΙίδ δίίιί ίηνίοβη)

διιεεεάεηΐεβ , εχ τεςίβ Ι3ΐηεη βΙΪΓρε οιηηεβ οηυηιΐοδ : ηηΐ-

Ια'ςαβ δίηαυΐ ηιυΐαΐϊοηοδ άείεε(ίοηεδ(|ΐιβ 31) ίηιρεηο βοεΙΛε-

ΓϋηΙ. £( Ρ3ΓΙΙ11 , ςυί ]βηι βηΐε & δείευείά^ταηι ίιηρεΓίο <1ε-

ΓεεεΓ3η(, ΜββοροΙ&ιηίαιη , ςα» δείευείιΐίδ βάΐιυε ραπιετΕί,

8036 άίΐίοηί 3(]]εεβΓυη(. £1 Τί^ταπεδ, Τί^Γβηίδ ΓιΙϊιιβ, Γβχ

ΑΓπιβηίχ , δη1)]υς3ΐίδ ηοηηηΙΙίδ ΑηίΙίιηίδ ςεηϋ6ηδ , ςακ ρπαδ

ρΓορίοδ Γβ^υΐοδ 1ια1)υθΓ3ηΙ , Κε§εηι Γβςυηι ]3ΐη βε βρροΙΙβηδ ,

δε1ευεί(ΐ38 Ιηΐ68(&τί(, άβίτβοΐαηΐβδ β^υβ ίηφβπηπ). ϋιι]α9

νίπι ηυηιη ηοη δυδ(ίηβΓ6( Αηΐίοείιυδ Ρίηδ, ]βπι Τί§Γθηε8

οιηηεδ ΟίδευρήΓΒίεηδίιιιη δνΓοηιη) ββηίοδ, Λ^νρΐιιηι υδ<]υβ,

δίίιί 6ΐιΙ)]οοίΙ. δίπιυίςυε οεουρβνίΐ 0Πίεί3Π), βΐ ίρβαπ) 5β-

Ιεηείάίδ ρ3Γβτβ βο1ίΙ&π>. ΟαίΙ>υ« οηιηίηηδ Μϊ^^ιΙββ ,

δυί ηοπιίηε, εηιη βχεΓείΙυ ρπιΉιίΙ ρβΓ 3ηηοδ <]υ3ΐιιθΓ<1εαηι.

ΧυΧ. 8β4 άυαι ΜΜηΗ^λΙβπ) ΙιιευΙΙϋδίη Τί^Γ.ιηίδ υδςαβ

Γρρηπηι , &ά ςηοηι ίΙΙβ εοηΓιιςεΓβΙ , ρβΓίοςιιίΙιΐΓ, εΐ Μ3@3<)3ΐε3

εχεκΚυπ) ίη Τί@Γ3ηί3 αυχίΐίιιηι »ΜυοίΙ : ίηίειίηι Αηϋοοίιιΐί,
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σων. Κα\ έν τώδε παραδύς ές τήν Συρίαν Αντίοχος,

6 Αντιόχου τοϋ Ευσεβούς, η'ρχε των Σύριον έκόντων.

Κα\ αύτφ Λεύκολλος μέν, δ Τιγράνη πρώτος τε πολε-

μήσας, χαΐ της επίκτητου γης αύτον έξελάσας, ουκ

έφθόνησεν αρχής πατρώας. Πομπήιος δέ , 6 έπι Λευ-

χόλλω Μιθριδάτην έξελών, Τιγράνη μεν Αρμενίας συν-

ε/ώρησεν άρχειν, Άντίοχον δέ έξέβαλε της Σύρων

άρχης, ουδέν ές 'Ρωμαίους άμαρτόντα· έργω μέν, ότι

ην εύκολον αυτί) , στρατιάν έχοντι , πολλήν αρχήν άνο-

•πλον άφελέσθαι· λόγω δέ, δτι τους Σελευκίδας, &πί)

Τιγράνους έκπεσόντας, ουκ εΐκος ήν έτι Συρίας άρχειν

μάλλον, ή 'Ρωμαίους Τιγράνην νενικηκο'τας.

Ιι. Ούτω μέν δή Κιλικίας τε, καΐ Συρίας, της με-

σογαίου και Κοίλης, κα\ Φοινίκης καΐ Παλαιστίνης, και

ίσα άλλα Συρίας άπο Εύφράτου μέχρι ΑΙγυπτου καΐ

μέχρι θαλάσσης ονόματα, άμαχεί 'Ρωμαϊοι κατέσχον.

*Εν δέ γένος έτι το Ιουδαίων ένιστάμενον δ Πομπήιος

έξεϊλε κατακράτος, κα\ τον βασιλέα Αριστόβουλον

έπεμψεν ές 'Ρώμην, κα\ τήν μεγίστην πόλιν Ιεροσό

λυμα, καΐ άγιωτάτην αυτοϊς, κατέσκαψεν ήν δή καΐ

Πτολεμαίος δ πρώτος Αιγύπτου βασιλεύς καθηρήκει·

κα\ Οΰεσπασιανος αύθις οίκισθεϊσαν κατέσκαψε, και

Αδριανός αύθις έπ' έμοϋ. ΚαΙ δια ταϋτ' εστίν Ιου

δαίος απασιν δ φόρος των σωμάτων βαρύτερος της

άλλης περιουσίας. "Εστι δέ καΐ Σύροις και Κίλιξιν

ετήσιος, έκατοστη τοϋ τιμήματος έκάστω. Πομ

πήιος μέν ουν τώνδε των &πο τοις Σελευκίδαις γενομέ

νων έθνών τοις μέν έπέστησεν οίκείους βασιλέας, ή δυ-

νάστας , καθα και Γαλατών των εν Ασία τοΤς τέσσαρσι

δυνάσταις εβεβαίωσε τας ,τετραδαρχίας, συμμαχήσα-

σίν οί κατα Μιθριδάτου. Και ου πολύ 2στερον καΐ

τάδε περιήλθεν Ις 'Ρωμαίους, έπ\ Καίσαρος μάλιστα

τοϋ Σεβαστού , κατα μέρη.

ΕΙ. Συρίας δ' ευθύς δ Πομπήιος Σκαϋρον, τον έν

τοις πολέμοις έαυ,τώ γενόμενον ταμίαν, έταξεν ήγεΐ-

σθαι· καΐή βουλή Φίλιππον έπ\ Σκαύρωτον Μάρκιον,

χάΐ Μαρκελλϊνον Αέντλον Ιπ\ τω Φιλίππω, άμφω

στρατηγικούς κατ' άςίωσιν. Αλλα τώνδε μέν Ικατέρω

διετής έτρίφθη χρόνος, τοΰςγείτονας Ινοχλοϋντας "Αρα

βας άμυνομένω. Και τοΰδε χάριν ές το έπειτα έγέ-

νοντο Συρίας στρατηγοί των τα επώνυμα άρξάντων έν

όστει· ίνα έχοιεν έξουσίαν καταλόγου τε στρατιάς κα\

πολέμου, οία ΰπατοι. ΚαΙ πρώτος έκ τώνδε έπέμφθη"

Γαβίνιος μετα στρατιάς. ΚαΙ πολεμεϊν αύτον δρμών-

τα,Μιθριδάτης μέν δ Παρθυαίων βασιλεύς, Ιξελαυνό-

μενος της άρχής ΰπο Όρώδου τοϋ άδελφοϋ, μετηγεν έζ

Αράβων έπι Παρθυαίους. Πτολεμαίος δέ αύτον, δ

ένδέκατος Αιγύπτου βασιλεύς, έχπεσών καΐ δ"δε της

άρχης, μετέπεισε χρήμασι πολλοΤς, αντί Παρθυαίων

έπι Αλεξανδρέας δρμήσαι. ΚαΙ κατήγαγε μέν τον

Πτολεμαϊον έπι τήν αρχήν δ Γαβίνιος, Αλεξανδρεϋσι

πολεμήσας· ΰπο δέ της 'Ρωμαίων βουλής έφυγεν,

Ιτά τω άνευ ψηφίσματος ές Αίγυπτον έμβαλεϊν, έπΙ

Ρϋ 61ίιΐ8 , δνΓΪ3 ηοη Ιηνϊΐίβ , ίη Γεςηαπι 8686 ίηβίηιιανϋ.

Νεε Ι,ικ·.ιι11υ5, φιί ρπιηιΐ8 Τίμι-αηί οεΐΐυπι ίηΐιιΐίΐ, εΐ ι-εεεηι

&εςυίδίΙΪ3 Ιβιτϊβ βυιηάβηι εχρυϋΐ, ΑηΙίοεπο ανίι,ιιιι ρο8868-

βϊοηειη ίηνίίΐίΐ. 8ε<1 Ροπιρβίιιβ, Ι,υευΐΐί βυεεεββΟΓ, < 1<-Ιιο1 -

ΙβΙο ΜίΙΙίΓΜΐΙε , Τί^πιηβπι <ριϊιΐ··ηι ίο Απηεηί» Γε^ηβι-β ρ3δ-

δϋ8β8ΐ; Αηΐίοείιυηι νβΓΟηυηφίίηι άε ρορυΐο Ηοιιιβηο ηιηΐε

ηιοι ί! ιιιιι , 8)τίίβ τεςηο δροΐίανίΐ : βοϊΐϊοοΐ , φιοηί,ιι» ΓηαΙβ

ΓυϊΙ Iαη Ι(ΐ <·\··ΓΓΐ(ϋ η·κ<·ηι >ιι<·πιιι·ιη ορρΓΪηιβΓε; ςυίΐηιςιιαιιι

&1Ϊ3 Γαιι*ι ρπιΊεχιΊκιΙυΓ, ηεπιρβ « ίαίςυπιτι 6886, ρο8(ςιΐ3ηι

νε(6Γβ8 Γ6^68 8611161 Τί^ΤίΙοίβ 3ΓΠ)13 ρίιΚί ΓυΪ88βη( Ννιίιΐ,

η ιι ι κ· ΐΜίπιΙΐ'ΐη 5ε1ευεί(1ϊ8 τίεΐίβ εβάβΓβ ροΐίυβ, ςυβπι Κοηιβηίβ

νίείοποαβ. »

I·. ΑΙςυβ ίΐΛ ΟίΙίεία, εΐ ΒυγΙβ οηιηϊβ, εαπι ητείίΙβΓ-

Γβηεβ, Ιαπι Οο?1ε, Ρήοεηϊεβςϋε 30 ΡβΙχβΙίη», είςυ.τευηςυβ

&1ΪΧ ^εη(ε8 , αϊ) ΕυρΙ)Γ3(ε π μ μη: 3(1 .ΐ:μ>ρΙιιιη , εΐ Οβςοβ 3(1

ηΐ3Γε, οοπιηιυηΐ Κυγογηπι ηοπιίιιε εοηιρΓ6ΐιεη<]υιι(υΐ', βίηβ

(χτίαιηίηι; 3εο£88εηιη( Κοιηαηο ϊπιρεήο. Γικιπι ^ <ι·1.ι"< ιι ιιηι

§εη(ειη, ίιηρπαΐ.ι Γ3εβΓ6 άείΓεεΙβηΙεηι , 3γπιΊ3 βυοεςίΐ Ροιη-

ρείυ» , ε( Γ6§ειη Αη8(οου1υιη Κοιιηπ) ηιϊβι'Ι ; εΐ ΗίεΓυ8ο1)ηιο-

ι ιιιη πκεηί3, ιη;ι\πη,τ υΓΐ>Ϊ8, εΐ 83ΐιε1ί88ίιιΐίε 3ρυ(1 ^ιι(1.το5,

•ΙΐπιίΙ, βίοιιΐ ίίηι οΐίηα ΡΙο1επιχα8 ρΓίπΐϋβ τεχ νΕ^ρΙϊ Γεοβ-

ΓβΙ : ςιΐ3ΐη εΐ ν68ρ38ΐ'3ΐιιΐ3, (Ιεηιιο ιηιιηίΐβη) , πιγμια ιΐίπιίΐ ,

ε( ρο9(Γ6πιυηι ΑάΓΪβηυβ, ηοβΐΓ3 κΐβίε. ΐίιιαιη οϋ ιπη ^α■

(ΐ£ΒΪΒ (ι ίΙ)υ(3, ςιΐ33 ίη 3ίη£ΐιΐ3 ε3ρί(3 εοηΓεΓυηΙ, ςτ3νίθΓ3 βυα(,

ιίικιη ι ρΓο εεηδυ . 5νπ ηαοςιιβ βΐ Οίΐίοεβ βηηηαηι ΐΓΪΙ>υ ΐυιη 03-

ρίΙΪ3ρεη(1αη(, εεοίεβίηιβιη εειιβυβ ρ3Γΐειη. Ηίί'ςβηΙίουβ, ηυβθ

δε1ευεί(1ίβ 3η(ε ρβηιεηηΐ , Ροπιρείυβ ρβΓίίηι τεςεβ ρΓορι-ίοβ

Γε^υΐοβςυε ιΙεάΊΐ, ρ3Γΐίηι εοηΓΐΓΐιΐ3νί[ τείειεβ : ςαεαίίΐίπιο-

άιιηι εΐ ΟβΙΙοξΓχεοηιιη ΤεΐΓ3Γεη33, ιριοπι ιη Γκίεΐϊ ορεΓ3 Ικ·11ο

ΜίΙΙπ ίιΙ.ιΐί( ΐ) ιιβυβ ΓιιγγπΙ, ίη (εΐΓ3ΓεΙιϋ3 βηίβ εοηϋΓηΐ3τί(.

>Ό']ΐιε ίΐ3 πιυΐΐο ρο8ΐ εΐ 1 1 ;· ■<■ , 8υ1) 0Χ83Γ6 Αϋ@ιΐ8(ο ιηαχίιηβ,

ϊη ηοιηβηοΓυηι (ΙίΙίοηεηι ρεΓνεηεΓυηΙ οηιηΪ3.

υ. Κ)πηηι νβτο Ροπιρείιΐ8 δεαυίΌ, ςαϊ φωεβΙΟΓ ε]υ3 ίη

ΙιεΙΙίί ΙΊκΊΛΐ, Γε§εη(1βπι Γβΐίηυίΐ. δεβιίΓΟ 8εη3ΐυ3 Μβτείυηι

Ρίιίΐίρριιηι 8υεε6880Γβιιι ηιίίϊΐ; ε(, ρο:( Ιιυηε, Ι,εηΐιιΐυηι

Μ3Γεε11ίηαπι , 3ΐη1>οδ ρΓχΙοηοβ. υΐεηιιβ οίβηηίο , ςαο ργο-

νίηεί33 ρΓϋ>ΓυίΙ, εοηΠίεΙβΙυδ εβί ευηι ΑΓβοίϋυβ εχ νίείηο ίη

ίοδίαηΐίϋυ». Ουίβ ε3ΐΐ83 ΓιιίΙ, υ( ροΒίηβε ίη 8νι ίαηι ηιίΐΐο-

τεηΙιΐΓ ρΓοεοηβυΙββ, εοηβηΐβπ ρο(β8(3ΐε ίη ^οπ-ικίο ΙκΊΚι

ρΓακΙίΙί. ΟαοΓυιη ρΓΪηιυβ Οβοίηίαβ εαιη εχβΓείΙη ϊη εαηι

ρι-οΓεεΙυβ 681. Οαί , 8(1 οεΐΐιιηι 8686 βεείη^βηΐί , ρβΓβυαβίΙ

Μί(1ιπιΐ3(ε3 , ΡβΓίΗοηιιη τεχ , β Γγ31γ6 ΟΓοάβ Γβριο βϊεείοβ ,

ηΐ ίη Ρ3Γΐ1ιίίπι ροΐίαβ, ςαβηι εοηΐΓ3 ΑΓ3ΐ)6δ, άιιεεΓεΙ βχεΓεί-

Ιαπι. 5βά πιοχ ευπκίεηι ΡΙο1εηια3υ8 υη(1εείιηη8, τεχ Λ :μ\ ρϋ,

βΐ ϊρδθ ρΐΐΙ$Ι13 & 8υί3, Π13£η3 3υπ Τί ρεΓΠ10νί(, «II , 011)1833

Ρ,ίγΙΙικμ βχρειίίΐίοηβ, ρβΙβΓβΙ Αΐβχ3ηάΓί3Γη. ΕΙ ίη Γββηιιηι

Γ68ΐί(υίΙ ΡΙοΙεπκβοη) 03ΐ)ίηίιΐ3, ΜΙο ΑΐεχωΛΓΪηίβ ίΐΐβίο.

<}ιιο ΓβεΙο 3 βεη3ΐυ βχίϋο ηιυ1εΐ3ΐιΐ8 ββΐ, (|πο<1 3ΐ)8ςιιε 8. ϋ.

πολέμω 'Ρωμαίοις άπαισίψ νομιζομένφ· ^ν γάρ τι ι οεΐΐυηι Π)θτίβ8εΙ, ίηδοδρϊεβίυπι , εΐ δϋ>γ11ίηί8 τείίΐηηι εβΓ
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Σιβύλλειον αϋτοΐς άπαγορεϋον. Έπ\ δέ Γαβινίω μοι

δοκεΐ Κράσσος άρξαι Σύρο)ν δτω, πολεμοϋντι Παρ-

Θυαίοις, ή μεγάλη συμφορά γίγνεται. Και επί Αευ-

χίω Βύβλω, μετα Κράσσον στρατηγοΰντι Συρίας, ές

τήν Συρίαν έσέβαλον οί Παρθυαϊοι. Σάξα δέ μετά

Βύβλον ήγουμένου, καί τα μέχρι Ιωνίας έπέδραμον,

ασχολουμένων 'Ρωμαίιον ές τα έπ' αλλήλους εμφύλια.

Άλλα τάδε μέν εντελώς έν τη Παρθική συγγραφή

λέςο).

ΙιΙΊ. Της δέ βίβλου τησδε ούσης Συριακής, δπως

μεν εσνον Συρίαν 'Ρωμαΐοι, χαΐ συνέστησαν ές τα νϋν

όντα, είρηται. Ουκ άπεικδς δέ , ουσαν Συριαχήν, τα

Μαχεδόνοιν έπιδραμεΐν, οΐ προ 'Ρωμαίων Συρίας έβα·

σίλευον. Αλέξανδρος μέν δή βασιλεύς ην έπΐ Πέρσαις

Σύρων, δ καί πάντων βασιλεύς δαων ειδεν. Αλεξάν

δρου δ' αποθανόντος έπί παισί, τω μέν, βραχεί πάνυ,

τω δέ , έτι κυϊσκομένω· οί μέν Μακεδο'νες , πόθω τοΰ

Φιλιππείου γένους, εϊλοντο σφων βασιλεύειν Άριδαϊον,

τον άδελφδν Αλεξάνδρου , καίπερ ουκ έμφρονα νομιζο-

μενον είναι· μετονομάσαντες δή Φίλιππον άντϊ Άρι-

δαίου- τρεφομένων ετι τών παίδιον Αλεξάνδρου. Έφύ-

λαξαν γαρ δή και τήν κύουσαν. Οί φίλοι δ' ές

σατραπείας ένείμαντο τα έθνη , Περδίκκου διανέμοντος

αύτοϊς Οπδ τω βασιλεΐΦιλίππω. Και οΰ πολυ ύστερον,

των βασιλέυιν άποΟανο'ντων, βασιλείς έγένοντο οί σα-

τράπαι. Σύριον δή πρώτος γίγνεται σατράπης Λαο-

μέδο>ν δ Μιτυληναΐος, εκ τε Περδίκκου, και έξ Αν

τιπάτρου, του μετα τον Περδίκαν προστατεύσαντος

των βασιλέων. Λαομέδοντα δ' έπιπλεύσας Πτολε

μαίος, δ της Αιγύπτου σατράπης, έπειθε πολλοίς

χρήμασιν έγχειρι'σαι οί τήν Συρίαν, προβολη'ν τε

ούσαν Αιγύπτου, και έπιχείρημα κατά Κύπρου. Καί

ου πειΟόμενον, συλλαμβάνει. Ό δέ , τους φύλακας

διαφθείρας, προς 'Αλκέταν εφυγεν ές Καρίαν. Καί

τινα χρόνον δ Πτολεμαίος ηρχε Συρίας και φρουράς

έν ταΐς πόλεσι καταλιπιυν, ές Αιγυτττον άπέπλει.

ΕΠΙ. Αντίγονος δ' ^ν Φρυγίας μέν και Λυκίας

καί Παμφυλίας σατράπης. Επίσκοπος δ' είναι της

δ*λης 'Ασίας έξ Αντιπάτρου περώντος ές τήν Εύρώπην

άπολελειμμένος , Ευμενή τον Καππαδοκίας σατράπην,

ψηφισαμένων είναι πολέμιον τών Μακεδόνων, έπολιόρ-

κει. Ό δέ αύτον έκφεύγει, καί τήν Μηδικήν έκρατύ-

νετο έαυτω. 'Αλλ' Ευμενή μέν κτείνει καταλαβών δ

Αντίγονος· καί έπανιών, Οπεδέχθη λαμπρώς υπο

Σελεύκου σατραπεύοντος έν Βαβυλώνι. Ύβρίσαντος

δέ τινα τών ήγεμονων του Σελεύκου , και ού κοινιόσαν-

τος Αντιγόνο» παρόντι, χαλεπήνας δ Α,ντίγονος ήτει

λογισμούς χρημάτιον τε καί κτημάτων. Ό δέ, ασθε

νέστερος ών Αντιγόνου , προς Πτολεμαϊον ές Αϊγυπτον

υπεχώρει. Καί δ Αντίγονος εύθΰς έπί τη φυγή Σε

λεύκου, Βλίτορά τε, Μεσοποταμίας ήγούμενον, παρέ-

λυσε της αρχής, δτι Σέλευκον μεθήκεν άπιόντα· καί

τήν Βαβυλωνίαν, καί τήν Μεσοποταμίαν, καί 5σα άλλα

έκ Μήδων έπί τον Έλλη'σποντον έθνη, καθίστατο

ιιιΙιπΙ>ιι«. θ3ΐ>ΙηΙο ρΐΌχίηιο, ηΐ ΓβΙΙογ, ίη 8νπη ρΓονίηιί.ι

βηεεεδδϊΐ 0Γ3ϊ8ΐΐ8 ; ςιιί , ΙινΙΙυιη ΒατΙΙιίβ ίη&Γεηβ , πΐ3§ηΑπι

ϋΐΕΐη ( ΙαιΚ-ιη αοοερίΐ. ί. Βίυυΐο νείΌ δνπαηι ροδί θ333υπι

οοΐίηεηΐβ, ΡίΐιΊΙιί ίη ίρ83π» δνπβηι ίιτυρεΓίιηΙ. 8υ1) 83X3.

αυΐι-ηι, ροβΐ ΚΐΙιιιΙυιιι , ϋάβηι εχειιιτεπιηΙ ηδηυε Ιοηίαπ),

ΚοιιΐΗΐιΐ* ι·ίη·» ΜΙα είν Ηί:ι οεευρΒίίβ. Υοιιπιι 1)39ε αεειίΓαϋι»

ίη ΕίβΐΌ ϋε τευυδ ΡλγΙΙιϊοϊβ εχροηεηίητ.

ΜΙ. Ηοε βυΐεπι τοίαηιεη φΐηηι πΊηη δνπβείβ άΊεαΙηπ)

ΐΚ, ςιιβ Γϊΐίοηε 3<1 Κοπ>»ηοδ (ΙενεπεπΙ δνιϊβ, εΐ φιοηχχίο

ίη ρΓίε$εηΙειη Μίΐΐοηι πίΚιγΙ» μ», εχροδίΐηηι ββΐ. Νβα,ιιβ

νεπ> αϋι'ηυιη αϊ) Ιιοε ίΓβϋηιεηΙο ΓαβΓΪΙ , ΜαεεάΌηηπ) ίη εαύεηο

8)Π3 Γ88 888135 ρεΓ011ΓΓ8Γβ , <]Ι1Ϊ 3Πΐ8 ΚθΠ)3ηθ5 ίΐΐί I «ΐΙΙ,ΙΠΙ 111.

δνπ'δβ ίβίΙϋΤ, ρ08ΐ Ρ8Γ838, ίηΐρβΓβνίΙ Αΐ8Χ3Ι1(1εΓ, ίδ, (]υί Ιοί

ΓεςίοηίΙ)ΐΐ8 , ςιιοΐφιοί βάΊίΙ , ίηιροπινίι. Ροδί οΙ)ί(υηι νβπ)

ΑΐβχβηιΙΗ, ςυυηι (ΐΙίοΓυηι ε]ιΐδ βΙΙβΓ 3ΐ1ηιο<1υηι ραβί-, αΙΙεΓ

Βάηηε ίη υΙεΓο ΠΊβΙεπιο βδβεΐ, Μβεβιΐοηεβ, βηιοΓε βΙΪΓριβ

Ρΐιίΐϊρρί , εΐββεπιηΐ δίΙ)ί Γε^επι Απάοπιπι , ΓΓαίΓεπι Αΐεχβηιϋ-ί ,

φΐηηινίδ ηιεηϋδ , ιιΐ ριι1»1ΐ3ΐιΐΓ, ηοη 33ΐίδ εοπιροΐεηι ; πια(3(ο

ίη ΡΙιΝίρρυιη ΑΓίιΙχί ηοηιίηε : ηιιί τε^ηατεί , ιΐιιηι αιΐΐιυε μ ι1>

8(1ιιε3ΐοη1)υ9 εββεηΐ Αΐεχαηιίτί Ιίΐϋ. >'.ιιη ε( ηιβΙεΓ ρΓββςηαηβ

3δ50ΓΥ3ΐ)3ΐυι·. Αιηίοί \8γο ΑΐεχβηιΐΓί 8υ1)3εΐ38 ρεη Ιβ3 «ϋνϊ-

88ΓυηΙ ίη 83ΐΓ3ρΪ33 , ΡεηΙίεοΒ άινϊβΟΓβ βχ Γβ^ίδ Ρΐιίΐίρρί 3α·

εΙοΓΪ(3ΐε. Νβε πιυΙΙο ροδί, ηιοΓίυίδ τε^ίουδ, τε^ίηπ) ηοιηεη

8ηηΐδ8Γυη( 83(ΐ'3ρ3ε. δνιίβε ρηηιυδ ρΓχροδίΙυδ εδί 8βΙτ3ρ3

Ι.;ι ιιιιπίοιι Μί(ν1εη38ΐΐ8( ΓβνοΓε Ρεπϋοε», εΐ ΑηΙίραΙτί, φιϊ

ροδί ΐνηΐϊιτίΐιιι τεδ 3(1πιίηίδ(Γ3ΐ)3ΐ ρΐΌ Γεςίοηβ. Λιΐ Ι)ΐιιιο

1.3οη)εάοηΙεπ) ΡΙοΙεπαχυβ , . Γμ> ι ιϋ δα(Γ3ρ3 , οητα εΐαβδε ρπ>-

ΓεεΙυδ', ο!)ΐ3(ο ίηςεηΐϊ 3υΓΪ ροηάεΓε εηηι (εηίανίΐ, ιιΐ δνπαηι

δίήί ΐΓ3(1εΓε(; ιιικίε /ΚμνρΙυηι εοηιωοιίε Ιυετί, εΐ Ονρπιπι

ίηναιΙεΓε ροδββί. Ουοιΐ ςυιιηι ηοη ίπιρείταδβεΐ, οοιηρΓεΙιεη·

(ΙίΙ Ι,βοηιβΟοηΙβιη : ςυί, εοΓηιρΙίδ εηδίοάίΐιυδ, Λά ΑΙεεΙαπι

ρΓοΓιΐβίΙ ίη Οαπαηι. δίε ΡΙοΙεηιχυδ ηΐίαυαηαϋιι δνη» ρο(ϊ·

Ιυ8 εδί; Γείίεΐίδςυβ ϊΐιί ρΓΧδίιΙϋβ, ίη .·Εϋ>ρΙιιηι πιπί εΐαδδβ

ιοάϋΐ.

υΠ. ΑηΙίςοηαβ Ρηι-νροΒ βΐ Ι,γάκ ΡβηΊρηνΙίβεςιιβ 83ΐΓ3·

ρίαπι ο!)ΙίηυεΓ3(. Ιιίεηιςαε , .ι1> ΑηΙίρβίΓΟ , ίη ΕυΓοραηι (γ3-

]ίείεη1ε, ίηδρετ,ΙοΓ ΙοΙίιιβ Αδία; Γείίεΐυβ , ΕαίΜΜη , Οβρρα-

(Ιοαχ 83(Γ3ρ3ηι, Ιιθ8ΐειη3Μ3εε^οηί1)υ8}υάίε3ΐυπ),οΙ)δϊ(1ίοηβ

είηχϋ. ΑΙ ίίΐε είβρδυδ , εοηΐΓβεΙίβ εορίϊδ , οεευρανίΐ ΜεαΊαιη :

υοί εβρΐιΐδ ;ιΙ> ΑηΙί£οηο, ε( οεείδυβ εδ(. ΑηΙίςοηπβ, ίηιΐβ

τενεΓίεηδ , εχεερίαδ εδί ηιββηίΗεε 3 δείευεο , δ3ΐΓ3ρ» Βίϋογ-

Ιοηίχ. Ουυπι νεΓΟ δείεηεηβ Π)ΐ)1εΐ388ε( εχ «1<>« ΐΐηι* &Β-

ψιιΊΐι, ηοη εοη)ΐιιυιιίε3(ο ευηι Ληΐίμ >, ιρπ Ιυηε 3^6Γ3(,

εοηδίΐίο , ίηιΐί^ηβΐυδ ίΐΐε , Γ3ΐίοηε8 3ΐ> 6ο ροροδεϋ Γβη)Π) αίςυβ

ρεευηί3Γυηι. ΕΙ δείευεηδ , ΑηΙίξοηυ ίηιρατ, &ά ΡΙοΙεπιβεαιη

ίη ^νρΐυηι είβηάεδίίηα ΐ'ιιμ,Ί δεεεδδίι. Μοχ^ιιε ΑηΙί§οηυ9

ΒΙίΙοΓεηι, ρΓίεροδίΙυηι ΜεδοροΙβηιίκ , π)3£ίδΐΓ3ΐη ΐπιονίΐ,

<|ΐ»χΙ δείεηεηπ) αοεηηΐεηι ΐΓβηδπϋδίδ^εΙ. Οείηάε Γ>;ιΙι\Ιο·

ιιίβηι , εΐ Με8οροΐ3ηιί3») , εΐ πηοίηυοΐ αΐίχ {;εη(εδ 3 ΜεοΙίδ

3<1 ΗεΙΙεβροηΙυηι ρβΓίϊηβηΙ , (ΙβΓυηεΙο ]3ηι ΑηΙίραίΓΟ, 9ϊ1>ϊ



ϋΕ ΒΕΕΕΟ ΜΙΤΗΒΙΌΑΉεΟ. 201

ίαυτφ , ήδη και Αντιπάτρου τεθνεώτος. Έπίφβονός

τε εύθίις εκ τώνδε τοις άλλοις σατράπαις έγίγνετο, γης

άρχων τοβησδε. Διδ καΐ μάλιστα τω Σελεύκω παρα-

καλοϋντι συνέΟεντο Πτολεμαίος τε, καΐ Λυσίμαχος δ

Θράκης σατράπης, καΐ Κάσσανδρος δ Αντιπάτρου,

Μακεδόνων ίπ\ τφ πατρι ηγούμενος· κα\ δμοϋ πρε-

σβευσάμενοι, τον Άντίγονόν ήξίουντήν έπίκτητον αύτώ

γενομένην γην τε και χρήματα προ'ς τε σφας νείμα-

σθαι, καΐ προς έτερους Μακεδόνας, οί των σατραπειών

έχπεπτώκεσαν. Έπιχλευάσαντος δέ αυτούς του Αντιγό

νου, οί μεν ές πόλεμον καθίσταντο κοινόν δ δέ άν-

τιπαρεσκευάζετο, κα\ εξέβαλλε τας φρουράς δσαι ετι

ή'σαν έν τη Συρία Πτολεμαίου· Φοινίκης τε καΐ της

λεγομένης Κοίλης τα ετι ίιπηκοα τοϋ Πτολεμαίου προς

έαυτον άθρόοις περιεσπα.

Ι,IV. Χωρών δ' ΰπέρ τας Κιλικίους πύλας', Δη-

μήτριον τον υίδν, άμφ\ δυο καί εΐκοσιν ετη γεγονότα,

έν Γάζη μετα τοϋ στρατού καταλείπει , προς τας δρμας

Πτολεμαίου τοις άπ' Αιγύπτου. Τοϋτον δ Πτολεμαίος

ενικά περί την Γάζαν μάχη λαμπρώς, καΐ τδ μειρά-

κιον ές τον πάτερα έχώρει. Πτολεμαίος δ' αύτίκα τον

Σέλευκον ες τήν Βαβυλώνα πέμπει, τήν άρχήν άνα-

ληψόμενον καί πεζούς ες τοϋτο Ιδωκεν αύται χιλίους'

και τριακόσιους Ιππέας. Και συν ούτως δλίγοις δ Σέ

λευκος την τε Βαβυλωνίαν, προθύμως αύτδν άμα τών

άνδρών έκδεχομένων, άνέλαβε , κα\ τήν άρχήν μετ' ου

πολίι εις μέγα προήγαγεν. Ό δ' Αντίγονος Πτολε-

μαΐον ήμύνετο, καί ναυμαχία περί Κύπρον ένίκα πε-'

ριφανεϊ , Δημητρίου τοΰ παιδδς στρατηγοϋντος. 'Εφ'

8τϋ> λαμπροτάτω γενομένω, δ στρατός άνεΐπεν άμφω

βασιλέας , Άντίγονόν τε κα\ Δημήτριον, ήδη καΐ τών

βασιλέων τεΟνειότων, Άριδαίου τε τοϋ Φιλίππου, κα\

Όλυαπιάδος , καΐ τών υιών Αλεξάνδρου. Άνεΐπε δέ

και Πτολεμαΐον δ οικείος αύτοϋ στρατός βασιλέα, ώς

μή τι δια τήν ^σσαν μειονεκτοίη τών νενικηκότων.

Τόΐσδε μέν δή τυχεϊν δμοίων συνηνέχθη κατ' εναντίας

αιτίας. "Εσποντο δ' εύΟυς αύτοϊς οί λοιποί, καΐ βα

σιλείς άπαντες εκ σατραπών έγίγνοντο.

Εν. Ούτω δή κα\ δ Σέλευκος έβασίλευσε της Βα

βυλωνίας. Έβασίλευσε δέ κα\ Μηδίας, Νικάτορα

κτείνας αύτδς έν τη μάχη, τον ύπ' Αντιγόνου Μηδίας

σατραπεύειν άπολελειμμένον. Πολέμους δ' «πολέμησε

πολλούς Μακεδόσι καΐ βαρβάροις. Και τούτων Μακε-

δόσι μέν δύο μέγιστους· τον μέν ύστερον, Λυσιμάχω

βασιλεύοντι Θράκης· τον δέ πρότερον, Άντιγόνοι περ\

Ίψον της Φρυγίας , αύτω στρατηγοϋντι , κα\ αύτώ μα

χόμενο», καίπερ υπέρ δγδοήκοντα έτη γεγονότι. Πε

σόντος δ' Αντιγόνου κατα τήν μάχην, δ'σοι βασιλείς τον

Άντίγονόν άμα τω Σελεύκω καΟηρήκεσαν, τήν Αντι

γόνου γην διενέμοντο. ΚαΙ δ Σέλευκος τότε της μετ'

Εύφράτην Συρίας Ιπ\ βαλάσση , καΐ Φρυγίας της άνα

τδ μεσόγαιον, άρχειν διέλαχεν. Έφεδρεύων δέ άει

τοις έγγυς έΌνεσι, κα\ δυνατός ών βιάσασθαι, και πιθα

νός προσαγαγέσΟαι , ηρξε Μεσοποταμίας, κα\ Άρμε-

ίρβί βυ^βείΐ. Εχ ςαο ηιββηβπι βίοι βΐ&ΙΙιη εββίβτοταπι η(η-

ρβπιπι ίηνί(1ί3ηι εοηΙι·3χίΙ, ΙαηΙυπι Ιβπ·3πιπι οΜίηεηβ.

Οη&ηι οί) οαιίδϊπι πιβχίηιβ , ΙιοιΊαηΙβ δείεαεο, ίηίΐαηι εοηΐτα

Αηϋξοηαπι ΓοΒααδ εβί ιηΐετ ίρβαπι δείεηεααι, βΐ ΡΙο1επ)38ηαι,

ί)8ίιιια(;1ιυηιςυβ ΤΙΐΓβεία; δβίτβρβηι, εΐ Οβδδβηοταιη , ΑηΙί-

ρβΐπ Γιΐίοηι , ςαί Μβεβάοηίΐιοδ ροδί οϋίΐυιη ρβίτίβ ρπΕει-31.

Α ςυί1)ΐΐ8 εοπιοιαπίβ ΙεββΙίο ιηίβδβ ββΐ 3(1 ΑηΙί£οηαιη, ςα*

ΙεΓΓαδ Γεεεηβ 36 ϋΐο οεευρ3ΐ3β ρεεαηίβδςπε ραίιΐίεββ ΓβρβΙβ·

Γβί, (1ίνϊάεηιΐ38 εαπι ίρβίδ, εΐ εαπι ε%1εΐ'ίδ Μ3εεαοηίΙ)αβ ααί

83ΐΓβρίϊ8 βϋ38 301181888111 ίεςαΐίβ ααΐβιιι εχοερίίβ Ιυιΐί&ιϊο ,

εοηιηιυηο ΙιοΙΙυηι ίη εαπι οοηΐΐαΐυηι ββΙ. Νεςαε νεΓο ίρββ

ΑηΙίβοηιιβ εεδββνίΐ; βε<1 ρΓ5Ρδί(1ί3 ΡΙοΙειηκϊ, ςυοίςυοΐ &ά·

ηυο ίη 8;γϊ& βΓ3η(, β]εεί(, ε( ςυίιίςιιίίΐ ία Ρηο?ϋίεί3 3ε Οοε-

Ιββνηα ΡΙοΙεηοεβο αάΐιαε ρ3ηιβΓ3ΐ, ϊά οπιηβ εί αϋοπιίΐ.

υν. ΰείαιίε αΙ(Γ3ροΓ(38 Οϋίεί38 ρΓοΓεεΙαβ, ϋοηιείπυπι

αϋααι , βηποβ ΓεΓαιε χχιι ηαΐυιη , Οάζχ ΓεϋςυϊΙ εαπι εχεΓ-

εϋα, υΐ ΡΙοΙβπίδευηι εχ Μξ^ρίο αάτεαίεηΐεαι ΓβρπηιβΓεΙ.

8β<1 Ιιαηε ΡΙοΙεπιββαδ αια§ηο ρι-χΗο τίεΐααι , εοε^ϊΐ 3(1 ρ&-

ΐΓεπι ΓεΓϋ§βΓβ. Μοχηυε δεΙεαεααι ίη Βαο^ΐοηίβηι βά ρηη-

οίρβίυπι Γεείρίβηίΐαηι αιίδίΐ, άβΐίβ ίη οοο μ. ρεύίΐίΐιαδ , οιιιη

εοο εςαίΐίοαβ. ΕΙ εαπι Ιαηι ρβΓνβ ηιβοα Βαίινίοηίαπ) , εα-

ρίάβ βεεερίαβ 3ΐ> ίηεοΐίδ , τεεερίΐ δείεαεαβ; ε( ΙίΓενί (εηιροΓβ

ρΐυτίπιπηι βαχίΐ ίπιρεπυηι. Αη(ί§οηα8 νοο ΡίοΙεηια'αηι

ΓερΓεδδίΙ , εααιε1εηΐ(|ΐιε ηβνβΐί ρΓ3?1ίο , ςαο ΟβπιεΙπυδ (ϊίίιιβ

ΡΓ338Γ31 εΐ38δί , βραά ΟγρΓαηι νίείΐ ε£Γε§ίε. Οο ςαβπι τεπι ,

ρηβεΐιπββίιηβ ΒββΙωι , βΐ ΑηΙί^οηυιη ε( ϋβηιείΓίυηι η^Μ

3ρρε1ΐ3ΤίΙ βχβΓείΙαβ; εχδ(ίηεΙΪ3 Ϊ3πι τεςίοαδ, Αήάχο ΡπΗίρρΙ

Βϋο, εί 01νηιρί3(ΐ8, ηΐϋβηαβ ΑΙεχβηάΓί. Μοχσυε εΐίβπι

ΡΙο1εηΐ33απι Γββεηι 63ΐιι(3νίΙ δααβ βχεΓεϋαβ; ηβ ρΓορΙβΓ

3εεβρΐ3πι εΐ3(1εηι τίιΙεΓβίαΓ νίείοπ εεΟεΓε. ΑΙςαε ί(3 άίβρβ·

Γβηι εβδυπι ρ3Γ βνβηΐιΐδ δεεαίαβ εβί. Ιά βχεπιρίυηι 8(3(ίπι

ίηιί(3(ί Γείίαυί οαοηββ, β β&ΙηρΙι τεςβδ εχοΓίί δΐιηΐ.

Ι,Υ. 8ίε ίβίΙυΓ δείεαεαβ Βαονίοηί»! Γεχ ΓβεΙαδ εβί; ε(

Μβάίαοα ςαοςαβ Γε^ηο βαο βφεείΐ, Νίε3(0Γ8 βυβ αιβιια εχδο

ίη ρα§η3, οηΙ ΑηΙίςοηυδ Μεάίββ 83ΐτ8ρί3ΐη εοηιηιίδετβΐ.

Μα1(&ςαε ροβίββ οβϋβ @εδδί( δείεαεαβ , οοηΐτβ Μ3εεάοα3δ 3ε

1)3ΐ1)3Γ08 ; 88(1 (Ιαο Πΐ3χίηΐ3 εοηΐΓ3 Μ3εε(1οη3β ; ροδΙεΓίϋδ, 3(1 -

νεΓδαδ 1,γδίηΐ3οηαπι ΤηΓβείβϊ Γε^βηι : ρΓίαδ, βάνβΓδαδ ΑηΙίβο-

ηαπα , ςαί εοπιηιίδββ 3(1 Ιρβυηι , ΡΙίΓνβίβί ορρίιΐυηι , ρα^ηα

εεεία'ίΕ; ςααηι, οείο^εηβπο Ιίεεί π)3]ογ, εί βχβιχίΐυί 3(11ιαε

ρΓα-ΓαίδδβΙ, εί ίρβε ΓογΙιΙθγ ρα^ηβΑββι. Αηΐί^οηο ϊιιΙιΙηΙο,

(εεάβΓβΙί τε^εβ νίεΙοΓεβ (ΙίΙίοηβηι ε)υδ ίηΙβΓ ββ ρ3Γΐί(ί βαηΐ.

Οα3ρ3Γ(ί(ίοηε δείεαεαβ δντίαηι, βη,Εαρ1ΐΓ3ΐβ αβςαε 3(1 ηιβΓβ,

εί Ρηΐ7^ί3πι ηιεϋίΙεΓΓβηββπι , βΟΓίε βεεβρίΐ. Ουοηίαηι 3α-

(επι ηυΙΙβηι αηςαβπι οεεββίοηεηι ρΓ33ΐεπιιί[(8ΐ)3( ορυιη 3ηι·

ρΙκιιιάαΓαηι, (3ΐη τίπΐιαβ βά βα1>ίυ§3η(1αηι, σαβπι νεΓϋίδ αά

ϋοποϋίαηιΐϋηι, εΓΟεαχ; βεα,αίβίνίΐ ίηβηρβτ Μββοροίαπιίβηι,



ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΙΒΕΚ

νίας, και Καππαδοκίας της Σελευχίδος λεγομένης, καΙ

Περσών, καΙ Παρθυαίιον, κα\ Βακτρίιον, καΐ Άραβίων,

και Ταπύρων, καΙ της Σουγδιανής, χα\ Άραχωσίας καΙ

Ύρχανίας, κα\ ίσα άλλα ίμορα έθνη μέχρι Ίνδοϋ πο

ταμού Αλεξάνδρα) γεγένητο οορίληπτα- ώς ώρίσθαι τώδε

μάλιστα μετ' Άλέξανδρον της Ασίας τδ πλέον. Άπδ

γαρ Φρυγίας έπΐ ποταμον Ίνδδν άνω , πάντα Σελεύκω

κατήκουε. Κα\ τον Ίνδον περάσας, έπολέμησεν Άν-

δροκόττιυ , βασιλεϊ των περί αύτδν Ινδών μέχρι φιλίαν

αύτω κα\ κηδος συνέθετο. Κα\ τώνδε τα μέν προ της

Αντιγόνου τελευτης,τα δέ μετ' Άντίγονον Ιποίησε.

ΓιVI. Λέγεται δ' αύτω, στρατιώτη βασιλέως έτι

όντι, κα\ έπΐ Πέρσας έπομένω, χρησμδν Ιν Διδυμέως

γενέσθαι, πυνθανομένιρ περί της εις Μακεδονίαν έπα-

νόδου·

Μή σπεϋδ" Εΰρώπην , Άσίη τοι πολλον άμείνων.

Κα\ εν Μακεδονία την έστίαν αϋτψ τήν πατρφαν, ού-

δενδς έίψαντος, έκλάμψαι πϋρ μέγα. Κα\ όναρ αϋτοϋ

τήν μητέρα ίδεΐν, 8ν αν εύροι δακτύλιον, δούναι φόρημα

Σελεύχω* τον δέ βασιλεύειν, ένθα άν δ δακτύλιος έχπέση.

Και ή μέν εΖρεν άγκυραν έν σιδήρω χεχαραγμένην δ

δέ την σφραγίδα τηνδε άπώλεσε κατά τον Εύφράτην.

Λέγεται και ές την Βαβυλωνίαν άπιόντα ύστερον, προσ-

κόψαι προς λίθιυ, καΙ τον λίθον άνασκαφέντα άγκυραν

δφθηναι. θορυβουμένων δέ των μάντεων, ώς έπΐ συμ-

6όλω κατοχής, Πτολεμαΐον τον Λάγου παραπέμποντα

είπεΐν, ασφαλείας την άγκυραν, ού κατοχής, είναι σύμ-

βολον. ΚαΙ Σελεύκω μέν δια τοΰτο άρα καΐ βασίλευ

σαν™ ή σφραγις άγκυρα η\ι. Δοκεΐ δέ τισι, χαΐ περι-

όντος έτι Αλεξάνδρου, χα\ έφορώντος, έτερον τω

Σελεύκω σημεΐον περί της άρχης τοιόνδε γενέσθαι.

Άλεξάνδρω γαρ έξ Ινδών ές Βαβυλώνα έπανελθόντι,

κα\ τας έν αύτη τη Βαβυλώνι λίμνας, έπ\ χρεία τοϋ

τον Εύφράτην την Άσσυρίδα γην άρδεύειν, περιπλέοντι,

άνεμος έμπεσών ήρπασε τι) διάδημα- και φερόμενον

έκρεμάσθη δο'νακος, έν τάφω τινδς άρχαίου βασιλέως.

ΚαΙ έσι/;μαινε μέν ές τήν τελευτήν τοϋ βασιλέως και

τόδε. Ναύτην δέ φασιν, έκκολυμβήσαντα , περιθέσβαι

τη κεφαλή τδ διάδημα, χαΐ ένεγκεΐν άβροχον Άλεξάν

δρω· χαΐ λαβείν της προθυμίας αύτίκα δωρεάν παρΑ

τοΰ βασιλέως, τάλαντον άργυρίου. Τών δέ μάντεων

αύτδν άναιρεϊν χελευόντων οί μέν, πεισθηναι τδν Άλέ-

ξανδρον αύτοΐς· οί δέ, άντειπεΐν. Ε!σ\ δέ, οί, τάδε

πάντα υπερελθόντες , ού ναύτην ίίλως , φασιν, άλλα Σέ-

λευκον έπΐ τδ διάδημα τοϋ βασιλέιος έχκολυμβησαι ,

καΐ περιθέσθαι Σέλευκον αύτδ τη κεφαλή , ?να άβρο

χον είη. ΚαΙ τα σημεία ές τέλος άμφοΐν άπαντησαι·

Άλεξανδρον τε γαρ έν Βαβυλώνι μεταστηναι τοΰ βίου,

και Σέλευκον της Αλεξάνδρου γης, δτι πλείστης μάλι

στα τόνδε τών Αλεξάνδρου διαδόχων, βασιλεϋσαι.

ΕVII. Τοσαϋτα μέν δή περ\ τών Σελεύκω προμαν-

τευθέντων έπυθόμην. Γίγνεται δ' εύθυς Αλεξάνδρου

μεταστάντος ήγεμών της ίππου της έταιρικής· ή*ς δή

καΙ Ήφαιστίων ήγησατο Άλεξάνδρω, χα\ έπι Ήφαι-

λπηβοί&πι, Ο&ρρικΙοακ ρ&τΐαη, ςα* δείεηείδ 3ρρε1]αΙατ;

3άη»?0 ΡεΠΜδ, ΡβΓίΙΐΟδ, ΒβΟΐίΌδ , ΑΤΟΟββ , Τ3ρ)Τ08 , δο-

(ξάϊβηοδ, ΑιβεηοΙβδ, ΗγΓ0ίηο8, βΐίαβαιιβ εοηΙβπηϊη»8 §εηΙβ8 ,

σ,ηοΐα,υοΐ 3(1 Ιηϋυηι ιιβφιε Πυνίυηι Λ Αΐεχ3ηάτο ΓαβΓ3ηΙ

άβνίεΐχ. ΙΙβα,αε ροβΐ Α1εχ3ηι1πιιη ηβιηο υηαυ3Π) ρΐυτββ

Ιβττββ ία Α8ίβ , φι&αι δείευευβ , ΙεηοίΙ : ηαιη 3 ΡΙίΓνρβ»

Ιεπηίηίβ , Ιικίυπι ιιβφΐβ , δείευχο ρβτεοβη! οιηηί». ΕΙ Ιηάο

ςυοςυβ (η]βο(ο , ΙιβΙΙπηι ^εδδίΐ οαηι δβηάΐΌΟΟΙΙο, Γβ§β Ιηΰο-

Γυπι Πιιιηεη Μ βεοοίβηΐίϋπι ; άοηβο ϊηΙβΓΟβΛβηΙβ βΠίηι'ΙϊΙε

ρ3Χ δβτ,υΐα ββΐ. Η*ο 3υΙ«πι ρ3ΐΊίπι ίηεοΐυηιί ΑηΙίβοηο,

ρ&ιΐίηι ροδί ε]υβ ηιοΓίεπι , §εβΐ3 βυηΐ.

I.VI. ΡεΚοτ &υ1επι, ςκυπι βόΗοε δϋυ ΑΙεχβηάΐΌ οιϊ1ί(3ΓεΙ

δείευεηβ, ευπαςυβ 3(1 ΡεΓδϊεαηι 1>εΙ1υπι ββφίΟΓεΙϋΓ, Όιάγ-

πιχαιη εοηβιιίεη» οΓπευΙυηι άε Γβχΐϊΐα ίη Μ3οε(1οηί3πι, Γεβροο-

δϋΐη Ιυΐίδβε Ιιυ]ιΐ8Β)0(1ί,:

ΕαΓορβ νβίβαΐ, ΑβΙβπι εοιηρίβείετε 1υ(ιΐ9.

ΕΙ ίη Μαοβίΐοηίϊ (ριοςαβ ρβίβηαιη Ακχηη , ηβηιϊπβ βοοβα-

άεηΐβ, ίηςβηΐί (Ιαηιηι,ι εο1Ιιιχϊ$8β. ΜβίΓειη εΐίβηι ε]ιΐδ,

Γεηιη( , ρεΓ χοπιηαπ) βίοι τίββιη εββε , ςυειτι βηηηΐυηι ϊρ&α

ίηνεηίδβεΐ , δείειιεο ξεβίβηάαηι (Γ3άί(1ί88ε ; δείεαευηιςυε ί1>ί

τεςη3856, ηΜ εχοϊ(ϋ8&εΙ 3πηυ1υ8. ΕΙ ίηνβηίΐ ιΊΙ» Γβιτεππι

βηηαίιιηι ευπι ίηβεα!ρΐ3 αηοοΓα : ε( εική αηηυΐιιη) δείευεηβ

3ηιί8ΪΙ είτεβ Οανήιηι ΕυρΙΐΓβΙεηι. Οαίη βΐ ΐΙΙα(1 Γβιΐϋχ,

ςυυηι ρο8(ε3 (3(1 ΓεευρεΓ3ηά3ΐη) ΒβϋγΙοηίβηι ρΓοΙίείβεβΓΒίαΓ

δβίευευβ, οΗεηΰίδδε 3ά Ιβρίιίειη; ςιιο βίΓοόΊ ]υ$80, »ρρ3-

Γυίββε 3ηεοΓ3ηι. ^υυIηςυ^ νβίεβ ΙεΓΓβΓβηΙυΓ Ηοε ρΓοΛίμϊο ,

φΐ38Ϊ ΓεπιοΓβΙϊοηειη ροΓΐεη(1εΓε( , ΡΙοΙεηυευιη Ε3@ί, (ριϊ

ευπι εοσιίΐΛυ3ΐυΓ, (ϋχϊδδε, δβαιιϊΐΒΐίδ δϊ^ηαηι 8ηεοΓ»σι,

ηοη Εποηταιη, εδδε. ΟοΚημ άβ εβαβίβ δείβαευβ εΐίαοι,

ροδΙ(ρΐ3Π> Γεςηυηι 3άερ1υ8 εβί , 3ηεοΓ8 ϋ(ευ3(ιΐΓ !η βηηαίο

δί£η3ΐοΓίο. Νβο άββαηΙ ςαΐ «ΙΒπηβοΙ, ΑΐεχβηΰΓυ Ηίζια

Ιυπι βηρετβίίΐβ , εΐ ϊηδρεε(3η1ε , βΐίυά οπιεη ΓυΙιιπε ροΐεηΐίχ

οΐιΐίβίβδβ δβίειιοο Ιι^αβηκχϋ : Αΐβχβηάπιηι , εχ Ιη<1ϊα τενετ-

8υπ) Βα))> Ιοηοηι , ΙαβΙηβδε ηανί^ίο ρβΐυιίεδ Β3ΐ>]τ1οηί% , υΐ

(ΙίδρϊεεΓεΙ (1ε ΓβΙίοηε ίιτί^βικΗ ρεΓ ΕιιρΙΐΓ3(εηι Α88)τί3008

β^τοδ : εοοτίοςαε νβηΐο α1)ΓβρΙυηι Γ6βί άίαιίβηιβ , ρηκυκριε

3ΐ)ΐ3ΐυιη Ιικδίδβε ίη βΓυηάίηεΙο , ηυοά ρΓίβεί ειι]ιΐδ(1ϊ(η Γβ8Ϊ8

ββριιΙοτυΓη (ε§ε1>3ΐ ; ςιιο ίρδο ];ιη> ΓαΙαΙβ ρΓ9ε83§ίυπι ο1))(υβ

ίηιηιϊηεηΐίδ π'κί εοηΙίηεΙ)3ΐιΐΓ. Τυηι τεΓΟ ηϊαΐαηιπι υηηπι,

εη3(3ηΙεηι , (ΙίαϋβηΐΕ εβρίϋ δυο ίηιροδίπδδε , βίςηε βάεο ηοη

ηι.κΙοΓαοΙυηι τβΐυΐίδδε 4(1 Αΐεχ&ηαταιη; Γβρβηδυπιςηε βί

δ(3(ίπι ρΓΟ ίδΙο οΠιείο (βίεηιυπι 3τ§εη1ί. δινί ναΐίηυδ ηιο-

ηεηΐίουδ, υ( ΙοΙΙβΓβΙυι ίδ Ιιοιιιο, δΐιηΐ, ςυί ρβΓηίδδε Γε^επα

Υ&1ϋ>αβ ΐΓ»(1;ιηΙ; ηε@3η( αΐϋ. Κηηηηι 3ΐϋ, οπιίδδίδ Ιιίβεβ,

οοηΙβαΑηηΙ, ηεςυβςυβπι η3ΐιΐ3ΐη) δεά ίρδυηι δείευεηηι,

εη»(3δδε , ε( ϋίβιΙοΐΏα , ηε ΙίεΓεΙ πιβάίάυηι , ίηιροδηϊδδε βιιο

ειιρίΐί ; Γιιίδδεηυε οπιίηα ΓβΙβ βηιυοϋυδ : ηβιη ε( Αΐεχβηιΐηιηι

Β3θ)1οηε πιίβΓΒδδε ε νίΐβ, είδείβυειιπι ίη ηιβχίιηαη) Ιργγ3-

πιπί , α,υα: εί ραΓϋβΓαηΙ , ρ3Γΐοηι δυχεεδδίδδε.

ΙιΤΠ. ΕΙ 1ΐ83ε ηυίαεαι άβ οπιίηίουδ, ςυφ δευίευεο εοηΐϊ-

ββταηΐ, εοπιπΐ8ΐηοΓ3(8 ιβρεπ. ΟβίΙεΓυηι, Αΐεχβηάτο ηιοτ-

Ιαο , δ(3ΐίιη ρηείβεΐιΐδ βη! ϋιβ (ΙοιηεδΙίεοΓυηι τε^ϊδ εςιιίΐυηι ;

I ευί ΗερηχβΙίοη Γεββ νίνο, εί ροβ! ευιη Ρετάιεοβ ρο,'ΓυεπΚ.

■



ΌΚ ΒΕΙΧΟ ΜΙΤΗΚΙΌΛΤΙΟΟ.

στίωνι Περδίκκας· μετά δέ τήν ΐππον, σατράπης «

της Βαβυλωνίας, κα\ βασιλεύς έπΙ τη σατραπείαι Γε-

νομένω δέ αύτ<|) τα ές πολέμους έπιτυχεστάτω , Νικά-

τωρ έπώνυμον γίγνεται· τψδε γαρ αρέσκομαι μάλλον,

τοϋ Νικάτορα κτεΐναι. ΚαΙ τι) σώμα οντι εύρώστω τε

χαΐ μεγάλω , χα\ ταϋρον άγριον, έν Αλεξάνδρου θυσία

ποτέ έχθορόντα των δεσμών, υποστάντι μόνω , χαΐ ταΐς

χερσί μόναις χατειργασμένω , προστιθέασιν ές τους αν

δριάντας έπ\ τώοε κέρατα. Πο'λεις δέ ωκισεν ίτά το μή

κος της άρχής δλης, έκκαίοεκα μέν Αντιοχείας, έπΙ τω

πατρί· πέντε δέ έπ\ τη μητρί, Λαοδικείας- έννέα δ'

επωνύμους ίαυτοϋ· τέσσαρας δ' έπι ταΐς γυναιξί , τρεις

Άπαμείας, χαΐ Στρατονίκειαν μίαν. Καί είσιν αυτών

έπι;ρανέσταται χα\ νυν, Σελεύχειαι μέν, ή" τε έπι τη θα

λασσή, καί ή έπ\ τοϋ Τίγρητος ποταμού· Ααοδίχεια δέ

ή έν τη Φοινίκη , χαΐ Αντιόχεια ή υπο τω Λιβάνω

5ρει , κα\ ή της Συρίας Άπάμεια. Τας δέ άλλας έχ

της Ελλάδος Μακεδονίας ώνόμαζεν, ή έπι εργοις Ιαυ

τοϋ τισιν, ή ές τιμήν Αλεξάνδρου τοϋ βασιλέως. "Οθεν

έστίν έν τη Συρία, κα\ τοις υπέρ αυτήν άνω-βαρβάροις,

πολλά μέν Ελλήνων, πολλά δέ Μακεδόνικων πολισμά-

των δνόματα· Βέροια, "Εδεσσα, Πέρινθος, Μαρώνεια,

Καλλίπολις, Αχαΐα, Πέλλα, Ώρωπος, Άμφίπολις,

Αρέθουσα, Άστακδς,Τέγεα, Χαλκίς, Αάρισσα, Ηραία,

Άπολλο)νία· έν 8έ τη Παρθυήνη, Σώτεφα, Καλλιόπη,

Χάρις, Έκατόμπυλος, Αχαία· έν δ' Ίνδοϊς, Άλεξαν-

δρόπολις· έν δέ Σκύθαις , Άλεξανδρέσχατα. ΚαΙ έπ\

ταΐς αύτοϋ Σέλευκου νίκαις έστι Νικηφόριόν τε έν τη

Μεσοποταμία, καί Νικόπολις έν Αρμενία, τη άγχοτάτω

μάλιστα Καππαδοκίας.

ΙΛΊΗ. ΦασΙ δέ αύτώ τ&ς Σελευκείας οίκίζοντι,

τήν μέν έπΙ τη θαλάσση , διοσημίαν ήγήσασθαι κεραυ

νού. Κα\ δι& τοϋτο θεον αυτοΐς χεραυνον έΟετο· χα\

θρησχεύουσι χαΐ υμνοϋσι κα\ νϋν κεραυνόν. Ές δέ τήν

έτΛ τοϋ Τίγρητος ήμέραν έπιλέξασΘαι τους μάγους κε-

λευομένους, καί της ήμέρας ωραν, $ των θεμελίων

άρξασθαι της δρυχης ?δει , ψεύσασθαι τήν ώραν τους

μάγους, ουκ έθέλοντας έπιτείχισμα τοιόνδε σφίσι γενέ

σθαι. Κα\ Σέλευκος μέν έν τη σκηνή τήν δεδομένην

ωραν άνεμενεν δ δέ στρατός, ές το έργον έτοιμος,

ατρεμών Ιστέ σημήνειεν δ Σέλευκος, αφνω κατα τήν

αίσιωτέραν ώραν δόξαντές τινα κελεύειν, έπΙ το έργον

(ίνεπηδησαν, ώς μηδέ των κηρύκων έρυχόντων έτι άνα-

σχέσθαι. Το μέν δή έργον έξετετέλεστο. Σελεύχω

δέ άθύμως έχοντι, καί τους μάγους αύθις άνακρίνοντι

■περί της πόλεως, άδειαν αίτήσαντες ελεγον οί μάγοι·

« Τήν πεπρωμένην, ω βασιλεϋ, μοΐραν χείρονά τε και

κρείσσονα, ούχ έστιν ουτε άνδρδς, ουτε πόλεως, έναλ-

λάξαι. Μοίρα 8έ τις και πόλεών έστιν, ώσπερ αν

δρών. ΚαΙ τήνδε χρονωτάτην μέν έδο'κει τοις Οεοϊς

γενέσθαι, άρχομένην έκ τησδε της ώρας, ^ς έγένετο.

Δειμαίνοντες δ' ήμεϊς, ώς έπιτείχισμα ήμΐν έσομένην,

παρεφέρομεν το πεπρωμένον. Τδ δέ κρεΐσσον ην καί

μάγων πανουργούντων, καί βασιλέως ίγνοοΰντος αυτό.

Ηίηο «1 δ3ΐΓ3ρί3ΐη Βαηνίοηί», μ ροβίτεαιο 8(1 Γβ£ηαιη, ρτο-

σκ>1υβ ββΐ. £( σηίβ βίη§ηΐ3τί ίη ηεΐΐίδ Γείίαΐβΐβ βταΐ ομμ ,

ΝίοβΙΟΓ εδί εο£ηοιηίη3ΐιΐδ : Ιιοο βηίαι 0Γβ(1βΓβ ηκιΐίηι, (μιωη

εορηοιηοη εχ ΝίεβΙΟΓβ εδββο Γείηΐίβδε. Τϊηι Γοίχίδίο &ο(βιη

§ταη(1ίφ)β οοΓροΓβ δβίβυαίδ Γαϊΐ, αϊ Ιβογοπι ΓβΓοοοηι , 830Γί-

ΓιολπΙβ Αΐβχ&ηύΓΟ τίηουΐϊδ ηιρίί» ρΓοΓυ^υπι, 3ο1ϋδ ΓβΙίηυοΓίΙ,

ηυιΐίίηηε ηιιιή&ιΐδ οοηΓβεβΓίΙ : ίη οα]α8 Γβί ωοηιΟΓίβηι αΙΤίη^ϊ

·1>(α1β β]αβ οοπιηβ δοΐβηΐ. Οη&τΗ ΜΐΙβηι ίπιρβΓϊυιη βααηι

6Χ8(ΓαεΙΪ5 ρβΓ (οίαηι β]αβ απιρίίίικϋηοπ) ιίΓοίουδ : ςυοταιη

δβ^βοίω λ ρ3(Γβ (ΙεηοπιίηΐνΚ ΑηΙίοεηϊαδ; δβχ α πιαίΓβ , ίιο·

ιΐίοββδ; ηονειη & δε, δείεαείαδ; ςικιΙυοΓ αο αχοηοα», &ββ

Αραιηβα3, αηβπι δίτ&ΐοαίεε&πι. Εχ ςιιίΐΝΐβ εΐοηβδίοιχ βΐΐιιη

ηαηο δΐιηΐ δβίευείδβ ι1υ<κ, αΐίοπι α«] ηι&Γε, ίΐΙΙεΓ» &ά Τί^πηι

(Ιανίαιη ; (υοα ίΐοάίεεα ίη Ρηοβηίεβ , ΑηΙίοεΙιίβ δαο ίίηβηο ,

βΐ Αραπιεα 8γΓΪ8Β. Αΐϋδ νεΓΟ ϋοαηΐΜ εχ Ογβμϊ» νεί Μβεε-

άοηίΛ ίηιροδίιίΐ , βυΐ εχ Γεϋιΐδ σηϊηηδίΐΐηΐ α δβ §β5ΐίβ , ααΐ ίη

Αΐεχϊηιΐπ Γββίδ ΙιοηοΓεπι. ρηο ΠιοΙυηι εδ(, υϋη 8γπ», β(

ίη 1)3τηΗτίδ δΐιρβηοηβ Αδίχ Γε^ίοηίηαδ , ηιαίΐα ορρΜοηιηι

βπβϋοππη νβΐ ΜαοβάοηίεοΓϋΠΊ ηοηιίηα εε1ε1>Γβη(αΓ : ςααΐία

δυηΐ Βεπηοεβ, Εάβ853, ΡβΓίηΙηυβ, ΜίΓοηεα, Οαΐΐίροΐϊδ,

Αεηβίβ, Ρείΐι, ΟΐΌραβ, Αηιρηίροΐίδ, ΑΓεΙηηδβ, ΑδΙαεηδ,

Τε^εα, ΟηαΙείδ, υιτί«Η, ΗβΠΜ, Αροΐΐοηία : ίη Ρ&ιΐηίβ

ηυοςηβ, βοΐβη, Οβίΐίορε, Οηαηβ, ΗβεαΙοπιρ^Ιοδ, ΑοΙιαία :

ίη Ιηάία, Αΐεχ&ηάΓοροΗβ : ίη 5ε;11ιία, Α1εχ3η(ΐΓβδεη3ΐ3. Εχ

τίοΙΟΓϋδ &υ(εηι βείευεί αεεερεπιηΐ ηοπιίηα Νϊοερηοπυηι ίη

ΜεδοροΙβωί»; Νίεοροΐίδ ίη Απηβηί>, Οβρρβιΐοοία! ΓιηίΙίπΐί.

ΙιΤΠΙ. ΤΓίΰοηΙ αηΐεηι, άιΐ3δ 8ε1εηεί3δ εοηάεηΐί δείευεο

δί^ηβ άίνίηϊΐαδ ηιίδδβ ρι·32ίνίδδε. ΕΙ ίη ϋΐ3 ηηΜεπι , ςυ8β

»ά πΐ3Γ8 ε$Ι , Γαίαιίηε άυεβ ηδαβ εδδε ηιεηΐ0Γ3(ηΓ. (}α&κ εί

ίηεοΐίδ ε]ϋδ υΓϋίδ ΓυΙηιβη Ιαηςυ,ιιη ηηηιεη οοηδβθΓ3νίι δβ-

Ιεαοιβ ; ςυοϋ Ιιοίίεςιιε Η^ηιηίδ ρΓορπ'ίδ 3ε εετβηιοηίίβ 30

είδάεηι εοΙίΙηΓ. Οϋηπι νε™ 5βίβαεί3πι &ά Τί^ηηι εοηιΙεΓεΙ ,

Μ3§οβ, βίαηί, ]υδδθδ ιΐίβιτι ΙιοΓβηιςυβ ε1ί§βιε, ςυβ Γυηιία-

ΓηοηΙοΓυηι Γο4Ϊ6ηάοταπι ΒβΓβΙ ίηϊΐίαπι, ηκηϋΐοβ εδδε ηοηη) ;

(\αοά ηοΐίεηΐ, ΙαηΙαηι αΓΟβηι νβΐυΐ 3Γ0βπι εοηΙΐ3 δβδε ιηυ·

ηίη. Οααιηςυβ τεχ ρηββεηρίαπι ηοτβπι βχβρβοΙβΓεΙ ίη Ιβη-

Ιογιο, ε( χηϊΐίΐββ , Άά ορηδ ραταΐί , βίΐεηΐίο δί^ηυηι ορεη-

ΓβηΙυΓ , τερβηΐβ , ίεΐίείοπ Ιιογ3 , τίβί δΐιηΐ δίηί λυαίτβ νοεεηι

ίησεοί» : ιηοχφΐβ 3(1 οραβ ρτοδίΐαετυπί ΙβηΙβ &ΐΜτΗβΙβ,αΙ

3 ρκιηίοεηϋηιΐδ ρηεοοηίουδ ηαΙΙο ρβοΐο «πιρίίυδ εοηίηβιΐ

ροίηεηηΐ. ΓβεΙο εοηΐιίδίαίιιπι δείευεηηι , εί άβ ΓβΙο ηγ-

Ιιίδ (Ιεηυο ρεΓςιιίΓεηΙεηι , Μ,ι§ί, ίηιρυηί(3(ίδ βρε ίπιρεΐΓ3ΐ3,

βϊο αΟΙαΙί δυηΐ : » Γ3(3ΐεηι ηεεεδδί(3(ειη , τεχ , δίνε πι&ΐβπι ,

βίνε οοηβπι , ηεε Ιιοηιο ηεε υηο» πιυΐ3Γε ροΐεδί. δυη( βηίπι

εί υΓοίυιΐδ δυ3 ίβΐβ, βίοοί Ιιοηιίηίουδ. Ηιιηε νεΓΟ ρβΓ ρΐα·

Γίπΐ3 6εευΐ3 ηιβηεΓε, άίίδ ρίβεαίΐ; ηηαη(]ο ίηίΐίυηι β]αβ ίη

1)3ηε, ςηβ οπι ί εοερίί, ηοΓβηι ίηείάΊΙ. Νοβ τεπ>, (ίπιεπίεβ

Ιβίεηι ιηαηίΐίοηεηι εοη(Γ3 ηοβ εΓίββηιΙβηι, ΓβΙβο ίαΐα ίηΙβτρΓβ-

(3ΐ)»πιαΓ. ΑΙ ίΐΐβ ρΐυβ νβΙαεΓυηΙ, συαηι τεί Μββοπιηι νβΓδυϋα,

ι νεί ιεβίδ ίβηοΓ&Ιίο. Ιΐβςυε Γοιίυηα ϊρθβ, ςυοά Γείίείυδ 8Γ31,
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Τοιγάρτοι το δαιμόνιον τα αίσιώτερα τώ στρατω προσ-

έταξε. Και τοϋτο ενι σοι καταμαθεΐν ώδε, ΐνα μή

τι χαΐ νϋν ήμας ετι τεχνάζειν ύπονοης. Αυτός τε γαρ δ

βασιλεύς συ τω στρατί) παρεκάΟησο, χαι το κέλευσμα

αΰτος έδεδιόκεις άναμένειν. Κα\ δ εύπειθέστατος ών

σοι προς κινδύνους χα\ πόνους, ουκ ήνέσχετο νΰν ούδέ

αναπαύσεως έπιτάγματος, άλλ' άνέθορεν ουδέ άνΐ

μέρος, άλλ' άθρόως, Ιπιστάταις αύτοΐς· καΐ ένόμιζε

κεκελεϋσΟαι. ΚαΙ κεκέλευστο δή\ Διόπερ ούδέ σοϋ

κατερύχοντος αύτούς έτι έπείθοντο. Τί αν ο3ν βασι

λέως εν άνθρώποις είη καρτερώτερον άλλο Οεοϋ ; 8ς της

σης γνώμης επεκράτησε, και ήγεμόνευσέ σοι της πόλεως

άντί ήμών, δυσμεναίνων ήμΐν τε χαΐ γένει παντι τω

περιοίκω; Ποϋ γαρ ετι τα ήμέτερα ισχύσει, δυνατωτέ-

ρου γένους παρωκισμένου; Ή μεν δή πόλις σοι γέγονε

συν τύχη, καΐ μεγιστεύσει, καΐ χρόνιος Ισται. 21)

δέ ήμΐν, έξαμαρτοΰσιν δπδ δέους οικείων αγαθών άιραι-

ρέσεως, την συγγνώμην βεβαίου. » Ταϋτα των μάγων

είπόντων, δ βασιλεύς ήσθη , καΐ συνέγνω. Τοιάδε μέν

Ιπυθόμην περ\ Σελευκείας.

ΟΧ. Ό δέ Σέλευκος τον υίδν Άντίοχον, περιών

ϊτι, της άνω γης βασιλεύειν άπέφηνεν άνθ' έαυτοϋ.

Και εΐ τω μεγαλόφρον εΤναι τόδε φαίνεται καΐ βασιλι-

κδν, μεγαλοφρονέστερον έτι χαΐ σοφώτερον ήνεγκε τον

έρωτα τοϋ παιδδς, χαΐ την ές τι) πάθος αύτοϋ σωφροσύ-

νην. "Ηρα μέν γαρ δ Αντίοχος Στρατονίκης της αύ

τοϋ Σέλευκου γυναικός, μητρυιας οί γενομένης, χαΐ

παϊδα ήδη τω Σελεύκω πεποιημένης. Συγγινώσχων

δέ την άθεμιστίαν τοϋ πάθους , ούτε έπεχείρει τώ κακώ,

ούτε προύφερεν άλλ' Ινόσει, καίπαρεϊτο, κα\ έκών ές

τον θάνατον συνεργεί. Οΰδ' 6 περιώνυμος ϊατρδς

Ερασίστρατος , έπι μεγίσταις συντάξεσι Σελεύκω συν-

ών, είχε τεχμήρασθαι τοϋ πάθους· μέχρι, φυλάξας

καθαρον έκ πάντιον το σώμα, είκασεν, είναι της ψυχής

την νόσον ?[ δή και ενωμένη κα\ νοσούση τδ σώμα

συναισθέσΟαι. Αύπας μέν ο3ν και δργας καΐ επιμε

λείας άλλας δμολογεΐσθαι , έρωτα δ' έπικρύπτεσθαι

προς των σωφρόνων. Ούδέν δέ οΰδ' ως τοϋ Άντιόχου

φράζοντος αύτω, λιπαροϋντι μαΟεϊν εν άπο(δ^ήτω, πα-

ρεκαθέζετο , χα\ έφύλασσε τας τοϋ σώματος μεταβολας ,

Οπως έχοι προς έκαστον των είσιόντων. Ώς δέ εϋρεν,

επί μέν των άλλων σβεννύμενον αεί τδ σώμα καΐ μα-

ραινόμενον δμαλώς- δτε δέ ή Στρατονίκη παρίοι προς

αύτδν έπισχεψομένη , την μέν γνώμην υπ' αίδοϋς καΐ

συνειδότος τότε μάλιστα αύτδν ένοχλούμενον και σιω-

πώντα, τδ δέ σώμα καΐ άκοντος αύτοϋ θαλερώτερόν τε

γιγνόμενον αύτω χα\ ζωτικώτερον, κα\ α3θις άπιούσης

άσθενέστερον έφη τω Σελεύκω, τον υίδν άνιάτως έχειν

αύτω. Ύπεραλγησαντος δέ τοϋ βασιλέως , και έκβοή-

σαντος ε7πεν · Έρως ΙστΙ τδ πάθος , κα\ £ρως γυναικός,

άλλ' άδύνατος.

ΙιΧ. Σελεύκου δέ θαυμάσαντος , εί τινα μή δύναιτο

πεϊσαι Σέλευκος, δ της Ασίας βασιλεύς, επί γάμφ

τοιοϋδε παιδδς, Ικεσία τε καΐ χρη'μασι και δωρεαϊς,

ίιΐ ίαιρεΓ&τϋ βχβΓΕΪΙαΙ. ΑΙςυβ κΐ 11& εβββ , Γκίΐβ ίη(ε11ί£6Γβ

ροΐεβ , ηεηο9 βιΙΙιιΐΓ εΐίβηι εοηιηιεηΐίΐϋδ υΐί »ΓΐίΙιυ.« «ικρΐεοΗ».

Νιιηι (υ ίρδε Γεχ ρΓβ:8ίάε1>38 βχβΓείΙυϊ , εΐ βί£ηυιη εχερεείβτϊ

]υ55βΓ38. Κ\ιτ«'ίΐιΐϋ τβΓο , βΐίββ ίεηιροΓ νεί λ<1 κιι)κίιπ·Ια ρε-

ηειι!3 3ε ΙϊυοΓεβ οΙ>8βφ]βηΙί88ϊππΐ8 , ηυηε ηβ ςυίεβεεΓε ςαί-

Λέπι , Ιε ριββηΐε , βυβίίηυίΐ ; βεά εοάεηι πωιτιεηΐο αηϊνεΓβυβ

αηβ ευπι ρΓδβΓεεΙίβ ρΐΌδΠιιίΙ , ]ΐΐ38ΐιιη 8ε ε*$ε ρυ(3η8. ΕΙ Γί

νει·» ςυΜεη ]υβ8υ8 εη(. Οιιαπιοβι-οπι ηϋ Ιαο ηυΜεπι ί 1 1 1 ρε

πό εοΐιίΐιεη ροΐυίΐ. ριι ί(1 ίβίΙαΓ ίη τείιυβ ΙιαηΜηίε ροίειιΐίυβ

Γε§θ ΓυεήΙ, ηί8Ϊ(Ιευ8? ιριί (ιιιιπι 8ΐιρεΓ3νίΙεοη$ίϋυηι,ε( ιηο-

Ηογ Ιίυί, «ριηιιι ηο8, »υε(0Γ εοοάεηάίε ιιιΙιι'α ΓυίΙ, ίηΓεηβακ ηο-

«Ιγο ,'κ- ΙοΙϊ ΓιηίΙίιηοΐΊίπι §εηεή. Ουίά «ηίηι ροβΠιηο τεβ ηο-

8ΐτ% νη1ι-1)ϋηΙ, ίκΐηιοΐί* αά ηοδ ροΙεηΙίθΓΪ1>υ8 &εεοϋ8? Η«:

εειτβ π γ I ·- Ιχ>η3 ΓοΓίιιηα ΟΓΐυιη εερίΐ : εΐ ηκιμικι επ(, ΑοΓε-

Ι)ϊΙςυε (ϋυΐϊββίηιε. Τϋ τογο ρεεεβίο ηοβίΓΟ, ςιιοιΐ λ ιηεία

3ΐιιίΙ(ειΐ(1ί ρΓορη3πι ΓεΙίείΙβΙεΓη ρΓοΓεεΙυπι ββΐ, νβαί3π) οοη-

ΓιπηβΓε ιΐίμικιΐιιτί^. » Η3ε Μ3@0Γυπι οπιΐίοηε η·\ <1ε1εε(3·

Ιυ8 , ν<·ηί.ιιη 6Ϊ8 αοιίΐΐ. £1 Ιικε $ιια1 , φχ άε 8ε1εϋα& <:οηι-

ρβπ.

Ι.ΙΧ. Μβπι βείευευδ Ιϊΐίαπι ΛηΙΐοοΙιυπι , 8υρεΓ8(ε3 3(11ιαε,

ρΐΌ 8ε Γε^επι 8ϋ|)εποΓϋηι Αδίκ Γββίοηυπι'άοάχΜ'Α. <ίυοά

εί αιί τϊιΙκΙϋΓ 3ϋ ηιαμη.-Ηΐΐηιι<η(·>ιη ρεΓίίηβΓε τε^ε (Ιίμηαιη ,

ηΐ3]θΓε εΐίιπ) βηϊηο 83ρϊεηΙίθΓεςιιε ΙαϋΙ ,ιιηυιεηι Γιΐίϊ , εΐ ίη

ί Πα 3(Γεεϋοοε ε]υ8<1ειη ηιο<ΐ66ΐίϊΐΐ). ΛπιηΙ»! εηίηι Λ 1 1 1 κ μ ! ι ιι 5

51τ3(οηϊεειη , ίρβϊυβ δείευεϊ υχοΓεηι , ηονεΓεβαι βηβιη , ςυβε

'μνη ΠΙίυιη 5βΙεαεορερεΓβΓ3(. ΑξηθβεεηβΐυΙεπ) ευρίϋίΐβίεαι

ηεΓ3Π3Π), ηεε ΙεηΙ.ινίΙ ηιιιΐί (ριίώριβηι, ηεηυε ϊιηϋι ίιιιπ &Γ-

Γεείυβ βυί < ■< 1 ί < ϊ ί ι : βεά Ιβη^υεηβ ύεευηιΙ)ε1)3(, ιιΙΙγο εοκ>ή

εαρίεηβ. Νεε εείεΙ>εΓΓίιηυ8 ηιβάίειιβ ΕΓ38ί3ΐΓ3ΐυ&, ηιβχίηιίί

εοηιΐίΐίυηϊΐιυδ δείευεο βειτίει» , ροΐυίΐ ηιοι I ιί η3ΐυΓ3ηι εοο-

]οε(αη. Ταηϋεηι , 3ηίπ)3<1νεΓ(εη3 εοΓρυβ ρυηιηι :ιΙ> οηιηί·

1>υ8 ι!ερΓ3ν3(ί3 (ιιιιηΐ)πΙιιΐΛ , εο§ϊ(ανί( : « αιιίηιϊ ε88β νίΐίυηι,

ευ]α9 εοηΐ3βίο οοτροβ 1αΙχ>ΓεΙ : ΙτίδΙίΙίαβ 3υ1εηι, ε( ϋ-39 , εα-

Γ38ςυε < ;ι Ίιί ;ι > , ηοη 8θ1εΓε εεΙβή ; αηιοπηη &ο1ιιπι 3 πκχίεεϋβ

οεεαΚατί. 5ε<1ι]υυπ) ηεΙυηεηυίάειιιςυϊάηυβηιΓβΙεΓεΙαΓΛη-

(ίοεϋυδ, ΙίεεΙ 1>1.ιιιι1ε εΐ εηίχε ΓΟ^αηϋ 8ίηε βτίιϊΐπδ, αί*ί«)ε·

ί>3( ιικίΙϊι υ-;, ο1)$εΓν3ΐ)3 εοΓροπβ ιηαΐαΐϊοπββ, ηιιοηβπι ηιοΊο

αΓΚεεΓεΙυΓ λΛ δίη^υίοβ, ςυί ίηΐΓ3ΓεηΙ ευί>ίεαΙατη. Αε Ιαηο

ψιίιίειπ (1ερΓε1ιεη<ϋ(, ;κ1 3ΐϊθΓυηι βεεεδδαηι χςυ3ΐί(εΓ οογ-

ρυβ άεΠεεΓε 3ε Ι3ί)θ8εετε; ςυυΐίεβ αιιίεπι δίτιΐοηίεε νΚεηιΙί

βτίΐΐί» 3εεε<1εΓε( , πιβοίεπι ·ριϊ.Ιι·ιιι ]ατεηί8 ΐιιηι οιβχίαιε Ιιιγ-

1)»ι ί , ρυάοη βε εοη3εϊεηΙϊ3 , ηεε \ οι Ιηιηι ;ι!ι εο ρΓοΓεπί ;

εοΓρυδ 3ϋ1επι δΐιαρίβ βροηΐε νίνίϋίαδ τίςεηΐίυδςιιε Γιεπ , ηε

πι γμ ιι η ε3 άίκεεΟβηΙε άείϊεεΓε. Οιιο ϊηΐείΐεείο, δείεαεο ιϋχίΐ

ηιεάίευ3 , Οΐίυπη ε]α8 ίηβαηαίιϊΐϊ πιογΙκ) ΐ3ί>0Γ3Γε. 0 ιι ιπικριη

τεχ, τεϋεηιεηΐί ύοΐοκ εοιηπιοΐαβ, εχεΐ3Π)388ε(, βυΙ)]εεί(

ϊίίε : « ΛηιοΓ εβί, ςιιο (ϋδρετίΐ, εΐ 3πιογ ηιαίίεηδ; βεά ςυ&

υ( ροΙί3ΐυΓ Γιεη ηεςιιίΐ. >

IX. 0εηιΪΓ3η(ε νεκι τβββ, εί εαί ηοη ρο$3εΙ ρβΓδΜά'εΓβ

5ε1βυευ3 τεχ Α>ΐ;>·, ρΓοροβϋο π>η]ιιμίο Γιΐϋ, αάαίΐϊεηιιε εΐΐ.ιηι

ρΓεείϋαβ, ε( »υη>, α1ϋ8<ιιιεηηιηοπΙιυ9, αΐ' ΙοΙο ίοβυρετ Γβ^ηο
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κοί #λη τη τοσηδβ βασιλεία , ττβριιούστ) μέν ές τόνδε

τον κάιινοντα βασιλέα , δοθησομένη δέ καΐ νϋν άντι της

σιοτηρίας, εΐ ήδη τις έθέλοι· κα\ μόνον άξιοϋντος μα-

θεϊν, τίς εστί τδ γύναιον; δ Ερασίστρατος έΊ^η- Της

. έμής γυναικός έρ3. ΚαΙ δ Σέλευκος· ΐίιτ' , ω 'γαθέ ,

έ*φη , φιλίας μεν ούτω καΐ χαρίτων έχων έφ' ήμϊν, αρε

τής δέ και σοφίας έν ολίγοις , ού σώσεις μοι νέον άνδρα

κα\ βασιλικδν, φίλου καΐ βασιλέως υΐδν, άτυχοΰντα καΐ

σιοφρονοϋντα , και τι) κακδν έπικρύπτοντα , κα\ προτι-

μώμενον αύτώ θανάτου; άλλ' ΰπερόψει μεν ούτως Άν-

τίοχον, ύπερόψει δ' επ' αύτώ κα\ Σέλευκον; Ό δ' άπο-

μαχόμενος, εϊπε λόγον ώς άφυκτον, δτι, Μηδ' αν συ,

χαίπερ ών πατήρ, της σης Άντίοχος ε! ήρα γυναικός,

μεβήκας αν αύτώ τήν γυναίκα. Ένθα δή πάντας

ώμνυ τοΰς βασιλείους θεούς δ Σέλευκος, 3 μεν έκών άν

καΐ χαίρων μεθεΐναι, κα\ δείγμα γενέσθαι καλδν εύ

νοιας άγαθοϋ πατρός Ις παϊδα συ>φρονα , καΐ έγκρατη

τοΰ κακοϋ, καΐ άνάξιον της συμφοράς. Πολλά τε

όμοια Ιπενεγκών, ήρξατο ίχθεσθαι , δτι μή αυτδς αύτω

γίγνοιτο ϊατρδς άτυχοϋντι, άλλα καΐ Ις ταΰτα δε'οιτο

Ερασιστράτου.

ΙιΧΙ. Ό δ' επε\ χατεΐδε τήν δρμήν τοΰ βασιλέως,

ίργον υποφαίνουσαν, ούχ υπόκρισιν άνεκάλυπτε τδ

πάθος, χαΐ, δπως αύτδ εύροι κρυπτόμενον, διηγεϊτο.

Σελεύκω δέ ήσθέντι, έργον μέν έγένετο πεϊσαι τον υΐδν,

έ"ργον δ' Ιπ' έκείνω τήν γυναίκα, Ώς δ' έπεισε, τήν

στρατιαν συναγαγών, αίσθομένην ΐσως ήδη τι τούτων,

χατελογίζετο μέν αύτοϊς τα έργα τα Ιαυτοϋ, χαΐ τήν

άρχήν, #τι δή μάλιστα των Αλεξάνδρου διαδόχων ΙπΙ

μήκιστον προαγάγοι· διδ καΐ γηρωντι ήδη δυσκράτητον

εΤναι , δια τδ μέγεθος. « 'ΕΟέλω δέ (έ*φη) διελεΐν τδ μέ

γεθος, ές τήν δμετέραν τοΰ μέλλοντος άμεριμνίαν, κα\

τδ μέρος ήδη δούναι τοις έμοϊς φιλτάτοις. Δίκαιοι δ'

έστέ μοι πάντες ές πάντα συνεργεΐν, οΐ ές τοσούτον

άρχης καΐ δυνάμεως ηύξήθητε υπ' έμοΰ μετ' Άλέξαν-

δρον. Φίλτατοι δ' είσι' μοι καΐ άρχής άξιοι , των τε

παίδων δ τέλειος ήδη, χαΐ ή γυνή. "Ηδη δ' αύτοϊς

χαΐ παίδες, ώς νέοις, γένοιντο ταχέως, καΐ πλέονες

φύλακες υμίν της ήγεμονίας εϊεν. Αρμόζω σφίσιν άλ-

λήλους εφ' υμών καΐ πέμπο) , βασιλέας εΤναι των έθνών

ήδη των άνω. Κολ οδ Περσών ύμΐν έΌη κα\ ίτέριον

έθνών μάλλον, ή τόνδε τον κοινδν ίπασιν έπιθήσω

νο'μον ΆεΙ δίκαιον εΤναι, τδ προς βασιλέως δριζόμενον. »

Ό μέν δή ούτοις εΤπεν. Ή στρατιά δέ ώς βασιλέα τε

τών έπι Άλεξάνδρω μέγιστον, καΐ πατέρα άριστον,

εύφήμει. Κα\ δ Σέλευκος, Στρατονίκη κα\ τω παιδί

τα αύτα προστάξας , έζεύγνυ τον γάμον, καΐ έπΙ τήν

βασιλείαν έξέπεμψεν έργον άοίδιμον τόδε καΐ δυνατώ-

τερον τών έν πολέμοις αύτω γενομένων έργασάμενος.

Ι.\ 1 1. Σατραπεϊαι δέ ησαν δπ' αύτώ δύο και έβδο-

μήκοντα. Τοσαύτης έβασίλευσε γης· κα\ τήν πλείονα

τώ παιδί παραδοΰς , ή*ρχε τών άπδ θαλάσσης επί 'Ευ-

φράτην μόνων. ΚαΙ πόλεμον τελευταΐον Λυσιμάχω

περί Φρυγίαν τήν έφ' Έλλησπόντω πολέμων, Λυσιμά-

απιρίίίίίινιο, φΐοό" »ά ηιιηεεε (ρςι-οίβηΐεπι η%βιη βίι άενεη-

Ιαηιιη, βί <\αοΛ τεί ηαηε βί, βί ροβεβΙαΓ, ρΓΟ Γβάϊπιεηάα

ΓιΙϋ 83ΐυ(ε, ΐΓ3(1βΓβ ρ3Γ8ΐυ» εδβεΐ ρβίετ : ευρίεηΐεηυε ιικκίο

άΊβεεΓβ, ςιΐ3?η3πι Ιβηϋβιη &ίΙ ίΐΐβ Γβπιϊηα ? ΓββροηύβΙ Εγ3-

δίδίΓϊΙυβ : « Μβ3ηι &ιη&( υχοΓβπι. * Τυπι δείευεα» : « Έτζο,

ο ορίίπιβ ! ςυυπι είβ βπιίοιβ ηοίΙεΓ Ιοί πιυ(ϋί$ άενίηείαβ

βΐ'3ΐίίβ, εΐ ϊη ρηπιίβ ΙιοηεβΙυβ τϊγ 3ε ββρίβηβ; ηοη βειτβϋϊβ

πιίΐιί μνεηεπι ΓΟβίυπι, βηιίεί ρ]υ$ι1εηυ]υε Γββϊβ Γιΐϊυπι, ,Ίΐηαη-

Ιεαι ΐηίβϋείΙοΓ, εΐ βΛ ιηοΓίβηι υβςυε οβίβηίοπι ηιοΓϋυιη οΐ)

πιοίΐβδίίβιη ? Οεβρϊείεβηε Ιιοε ιήο<]ο ηοη ΑηϋοεΙιιιιη βοΐυηι ,

8βό δεΙεαευηι εΐίβηι ? » Αά ηβεε ΕΓ38Ϊ8ΐΓ3ΐηδ , (εΓ^ίτεΓ&βηβ,

ε( νείαΐ βτ^αιηεηΐϋΐη ίητϊηείηίΐε 3ΓΓεΓεηβ : « Νε (η ςυίιίεηι ,

ίηςυίί , ηαβπινίβ ρβΙεΓ, (ιιβηι ηχοΓβπι βί 3πΐ3ΓεΙ , εί εοηεβ-

άβτββΙ » Π)Ι τετο ρβΓ υηιηββΓε^ίοβιΙεοβ άε]απιτΗ8ε]ευευ8,

οπιηίηο νοίεηίειη ΙίοεηΙεηκριε (ΙαΙυτιιιη εϊ βε ίΐίαιη Γυίδβε ,

εί β§Γθβίϋηι εχεπιρίυπι βεϋΐιιηιιη ρ3ΐβΓΠ33 οβηετοΙβηΙΪΗ; ίη

ιηοάββίυιη β* εοηΐίηεηίβηι ϊη ίκίο πιβΙο βΐίυηι, 13Η <·α1απιί-

(8ΐβ ϊη<]ϊ£ηί88ίηιηπι. ΜυΙΙίβ άείηιΐε ίη εβπιάβπ) 8εηΙεη(ί3πι

λά]βεΙίβ, εοηςαεπ εοβρίι, ηηοιΐ ηοη ϊρβε ροβδεί ίηΓβΙίεί ιηε·

άϊεηβ ββή , &εά ίη 1ΐ3ε β(ΐ3ηι τε ορυβ 1ΐ3ΐ>βΓ6ΐ Εγ3$ι8(γ3(ο !

ΜΙ. ΕΙ ίΐΐε Ιβηίβπι , ρεΓδρεεΙο τε^ϊδ 3(ΙεεΙα, φιειη 88-

παπί εδδε , ηοη δίαιιιΐ3(υηι , ρβ(6ΐ}3ΐ ; βρβΓυίΙ τεαι , ε( , ςτιο

ραείο εεΐαηΐεπη άερτβοβηάϋΜβΙ , εχροβυϋ. δείεαεο νεπ»

]ηα 1χ(ο, ηήηΪΕπε (βείΐε ΓαίΙ, ρβηαβάβτε Γβπι ΗΙίο; ηεςηβ

Εαβςίδ Γαοίΐθ , ρβΓβα&ϋβΓβ ϊιϊβιη υχοη. ΡοβΙφίβηι 3υ1βη>

ρεΓ8ΐΐ38ίΙ, 3(Ινοε3(οίη εοηείοηβηι βχβιχίΐυ, ςυί ΓθΓ(3δδε]3ΐιι

3ΐίςυίά ρη6£βηδβΓ3( , εηηηιβΓβτίΙ βιίββ Γβδ ^88188, β( ίιηρβΓίί

βιηρίίΐυιΐίηειη , ςακ 1οη§β οι3]ογ βίϋί ββδβΐ, φίΛαι υΙΗ εχ

εβΐΙεΗδ ΑΐεχβηάΓί βυεεε&βοηουδ ; 3<1εο, υΐ ]3πί δεηεδεεηΐί

δίηί (ϋΙΒείΙε βί( Ιαηΐο ίηιρβπο ρΓ33εδδβ. « Υοΐο Ι^Ιαι (ΙοφίΗ)

ε3Γη ιηοΐοηι άίτίάβΓβ , δίηιυΐηιιβ οοηδίιΙεΓβ νβ8ΐΓ83 δρεαπίαΐί

ΓιιΙιιγο , εί ρβΓίβιη ε]!» ]3Π» ηυηε ά3Γ8 ιηβϊδ εβπδβίηιίβ.

νοβ βυΐβπ) , π^ααηι εβί, ιηε ίη οηιηίηυβ 3ά]υνε1ίδ, ηυί ηιβίβ

ροδ( Λΐεχ3ηάΓηΓύ 8υ8ρίείί8 ίη (3η(3ηι ροΐεηΐίβηι ετενίβΐίβ.

8ηηΙ βυίβηι πηΊιί εβΓίβδίηύ εί Ιιοε ίηιροΓίο (Ιί^ηί , εχ ΙίοεΓίβ

ηίε ]βπι 3(3υ11αδ, ε( ηχογ : ςυί , χΙΛΰ ΠοΓβηΙεβ, ηυπιεΓοδβηι

ςιιοφίε ρΓοΙεπι 1>Γβνί ιΐαΐατί νΜεηΙατ, υΐρΐυτεδ ρο(εηΙί33τετ

δίΓα; ευδ(ο<1ε3 Ιι»1>οαΙϊ8. Ηοβ ίβίΙϋΓ )νη%ο εοηηυοίο , ίη τε-

δΐΓ3 ρπεδεη(ί3 ; βί πιίΙ(ο,η(]3ηιηηηε ΓΟβηβηΙίη 8υρεποηϋα8

ρΓοτίηςϋβ. Νβε νοβ ΡβΓ&βτυηι βΐίβηιηιτβ ββηϋυπι ηιοΓεβ

πΐ3£Ϊ8 8ρβε(3Γε ]υΙ>80 , ιμιαιη υηβηι Ιιαηο εοηιηιηηεπι Ιε^επι

οιηηίαιη : δεηιρεΓ ]υδ(ηηι ββδε , ςιιοά 3 τε^ε κ(3(ιΐ3ΐϋΓ. »

Η3?ερο5ΐςιΐ3ΐη νει·1)3 Γβείΐ, οχβΓείΙιιβ (άο&Ιά ςυδενίδ 3εε1ι·

ηΐ3νί( Γε§ί ροδί ΑΙεχβηάΓυπι ηιβχίπιο , βί ρβίτί ορίίηιο. 8ε-

Ιεαεαδ ηχοΓβιη βί Γιΐίυιη , εοάοιη ηιοιίο ρητηιοηίΐοδ , ]υηχίΙ

ηιβίπηιοηίο, ε( ίη Γεςηυηι άίιηίδϊΐ ; ΓοΓίίοΓβιη &ε εβ1βθΓ3(ο

ϊδίο ΓβεΙο ρΓ3>δΐ3ΐΐδ, φΐ3ηι Ιοί τεοαδ βάνβΓδϋδ ηοδίεδ ρΓ3>

εΐ3ΓΪ88ίηιε ςεδίίβ.

ΙιΧΙΙ. Η3ηιιεΓ3( βιιίεηι δυυ ββ δείεαευβ 1ΧΧΙΙ δβίΓβρίβδ :

13Π) ΙαΙβ Γομηιιηι β]υδ ραΙο!)3ΐ ; οιι]αδ ηΐ3]θΓε ρβΓίε ΓιΙίο (Γ3-

(ϋΐ3 , 83 πκμΙο , ςυαϊ ίηΙβΓ Ειιρ1ΐΓ3ΐβηι εί ηιβΓβ δίΐ3 ευηΐ , δίηί

ΓβΙίηιιίΙ. ΒβΙΙο «Ιβίηιΐβ , φΐεκΐ εί ΓυϊΙ ιιΚίηιυΓη, ίη ΓΙίΓΥ^ίβ

Λά Ηβΐίεβροηΐυπι αάτεΓβαβ ίνβίοκιείιιιιη βββίο, ίνδίηΐ3εηαιη
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χου μέν έκράτει, πεσόντος εν τη μάχη" αύτδς δέ τον

Έλλησποντον έπέρα· καί ές Αυσιμάχειαν άναβαίνιον,

κτείνεται. Πτολεμαίος δ' αυτόν έπόμενος ίκτεινεν,

δτω Κεραυνός Ιπίχλησις. Υίος δ' ?]ν δ Κεραυνός 33ε

Πτολεμαίου τοϋ Σωτηρος καΐ Ευρυδίκης της Αντιπά

τρου. ΚαΙ αύτον έχπεσόντα Αιγύπτου δια δέος, δτι

νεωτάτω παιδί δ Πτολεμαίος τήν αρχήν έπενόει δοϋναι,

δ Σέλευκος, οία φίλου παΐδα άτυχοϋντα, υπεδέξατο,

κα\ εφερβε , κα\ έπηγετο πάντη φονέα έαυτοϋ.

ΕΧΙΙΙ. ΚαΙ Σέλευκος μέν ουτω τελευτα , τρία και

έβδομηχοντα έτη βιώσας, καί βασιλεύσας αύτών δυο

καί τεσσαράχοντα. Καί μοι δοκεΐ και (ς τοΰτο αύτώ

συνενεχθηναι τδ αύτδ λόγιον

Μή σπεϋδ' Εΰρώπην, Άσ(η τοι πολλδν άμείνων.

Ή γαρ Αυσιμάχεια της Ευρώπης εστί· και τότε πρώ

τον άπδ της Αλεξάνδρου στρατείας ίς τήν Εϋρώπην

διεπέρα. Αε'γεται δέ καί περί αύτοϋ τοϋ θανάτου ποτέ

αυτω χρωμένω λόγιον προαγορευθηναι·

"Αργός άλευόμενος , τό πεπρωμίνον εις Ετος ί,ξεις.

ΕΙ ί' "Αργεί πελάσαις , τότε κεν παρά μοϊραν δλοιο.

Ό μήν δή "Αργός τδ Πελοποννησιον, καί "Αργός τδ

Αμφιλοχιχδν, χα\ "Αργός τδ £ν Όρεστεία (δθεν οί Άρ-

γεάδαι Μακεδόνες), κα\ τδ έν τω Ίονίω λεγόμενον οΐκί-

σαι Διομ^δην άλώμενον, καί εί τι που γης άλλο "Αργός

έχαλεϊτο, πάντα άνεζητει χα\ έφυλάσσετο. Αναβαί-

νβντι δ' ες τήν Αυσιμάχειαν αύτώ άπδ τοϋ Ελλησπόν

του, βωμός γ]ν έν όψει μέγας τε χαΐ περιφανές· καί

πυθόμενος, αύτδν $ι τους Άργοναύτας στησασθαι παρα

πλέοντας ές Κόλχους, ή τους Αχαιούς επί "Ιλιον στρα

τεύοντας· κα\ δια τοϋτο έΤτι τον βωμδν τους περιχώρους

"Αργός καλεΐν, ί| δια την ναϋν διαφθείροντας τδ όνομα,

ί\ δια τήν πατρίδα των Ατρειδών κτείνεται, ταϋτα Ιτι

μανΟάνων, υπδ τοϋ Πτολεμαίου προσπεσόντος όπισθεν.

Κα\ Σέλευκον μέν έκαιε Φιλέταιρος δυναστεύσας ,

πολλών χρημάτων τδ σώμα τδν Κεραυνδν αΐτ^σας· χαΐ

τα λείψανα έπεμπεν Αντιόχω, τω παιδί αύτοϋ. Ό

δ' Ιν Σελευχία τη προς θαλάσση άπέθετο, καί νεών

αυτω επέστησε , κα\ τέμενος περιέθηκε- καί τδ τέμενος

Νιχατόρειον έπικληίζεται.

Ι,Χίν. Λυσίμαχον δέ, πυνθάνομαι, τών δπασπι-

στών όντα τών Αλεξάνδρου, παρατροχάσαι ποτέ έπι-

πλεΐστον αύτώ, και καμόντα, της ούρας τοϋ βασιλέως

ϊππου λαβόμενον, έτι συντρέχειν. Πληγέντα δέ ες τδ

μέτωπον έπΐ τήν φλέβα τω τέλει τοϋ βασιλείου δόρα

τος, αίμορ^οεΐν τδν δέ Αλέξανδρον, άπορία τελαμώνος,

τώ διαδήματι αύτοϋ τδ τραϋμα περιδησαι. ΚαΙ έμ-

πλησθηναι μέν αίματος τδ διάδημα· τδν δέ Αλεξάνδρου

μάντιν Αρίστανδρον, φερομένω τω Αυσιμάχω, κα\ώδε

έχοντι, έπειπεϊν δτι, Βασιλεύσει μέν ούτος δ άνήρ,

βασιλεύσει δ' έπιπόνως. Ό μέν δή κα\ εβασίλευσε

τεσσαράκοντα έτη μάλιστα , σΰν οΐς έσατράπευσε. ΚαΙ

Ιπιπόνως έβασίλευσε. ΚαΙ έβδομηκοντούτης ών, στρα-

\ ίο ί I , ίη ρΓχΙίο Μεβα ηι : (Γ3]εε Ιοφιο ΓγοΙο, Ι.νίίηι,ιοΐι ίαηι ρε-

Ιβη» , οεείβηβ ββΐ 3 ΡΙοΙβηχο, οοςηοπιίηε ΟεΓβηηο, ηαί ευπι

ββφίβΙωΙιΐΓ. Ηίο ΟβΓβυηιιβ 61ίυ8 6Γ&1 ΡΙοΙοηκεί δοΐεήβ, εί

ΕυΓ^άίεεβ , ΑηΙϊραΙΓί Γιΐίχ : ςυεπι , εχ Λίμνρίο πιείυ ρι-οΐυ-

ρΐΗΐι , ςυίβ ρα(εΓ ]υηϊθΓί βΐίο Γε^ηυιη «Ιογο Λε<τενρπι« , 8β-

Ιουοιίδ , ιιΐ &ΜΪο4 ΓιΙίαιη ΐηίεΐίεεπ), εχοερβΓϊΙ αίικτηΐιριε, ίη-

ΙεΓΓεεΙοΓειη βυυπι υϋΐςριε βεεαιη εΪΓΟυηιάυεεηβ.

ίΧΠΙ. Ηίο ΓυίΙ εχίΐυβ δείεαεί, εχ&είο ββίβϋβ βηι

Γε£ηΙ \ι ιι. ΕΙ φι,ιηίαηι ομο ϊηΐεΐΐίςο , ίη ηοε ςαοςυε <

ίρβί ναΐυϊί ΟΓΟευΙυηι ϋΐυά :

ΕαΓΟρε νηίοϋΐ , Αβίαιη εοπιρΙεεΙεΓβ (α(π9.

Νηιη Ι.νϋϊιηηοΙιίΛ μΙλ ε3( ίη ΕαΓορα : ε( ίΠε Ιυηο ρπηηπι

ίιι ΕιίΓορβηι Γε£Γε8βιΐ3 εκί , εχ ςιιο Αΐεχαηιΐηιπι ίη ΑβίΐΙίεβπι

ηιίΐίιίαηι 8εευ1υ9 εΓ&Ι. Ρειίατ εΐίαηι , άβ οί>Κα ρεΓεοηΙαηΙί

οϋιη δείεαεο Γε8ροηύί$5β ναΐβηι :

Αγ8ο« 81 οατβϊδ , ίβΐϊϋβ (επιροΓΐ εν»(1ββ.

(^ΐυοιΐ μ ηοη ε&νεαβ, υοοίϋε* αη(ε ϋίι ιη.

ΙΙΙβ ίΐαςυε ιΊ Ρείοροηηεβίΐίευηι Αγ^09, εί Απιρίιίΐοοίιίεηηι,

εί ίΙΙυά ςηοΛ ίη 0Γε$(εαε8( (υηιΐε Λγκο.ίιΙ.τ Μϊοεάοηεβ ),

ε( ςικκΐ 3(1 Ιοηίιιηι πάγβ οοη<1ί(1ϋ ρπ>Γυ^υ8 ϋίοηιεάεβ, εί

8Ϊ ςαο4 υβηηΐΐη (επαΓυπι αΐίυά Αι^οβ ηοηώι&Ιιιηι εηΐ,

οηιιιίίΐ Γεςηί8ίνί( άίϋ^εηΙεΓ, εβτίίςυε. ΟβθΙεηιηι ΐ|ΐιυιιι <ι1>

ΗεΙΙεβροηΙο ίγβϊηαείιίαη) ρε(εΓεΙ , οοΐυίίί βε οεηΐίβείυβ .ίγλ

ιιι.-ιριιη εί 8ρεεΐ3ΐ>ί1ί9 : ;ιο (1ε εβάειη ρεΓεοηΙ^ηΙί , ιόΓογΙιιγ,

• βίνε «1> ΑΓ^οηααΙίδ, ρπιΊιτ Ιοεαιη ί-Ι πιη Οοΐεηοβ η,ι νίς,ιη-

ΙίΙ>ιΐ8, βίνε 3.ϊ> Αεηίνίβ ΤΓθ]»ηι ορριι@η3η(ίοη8, Γυίβββ εχ-

8ΐτηε(3ηι ; οΐι εβηιςυε οαηβασι ;κ1 ίΙΙιι ηι άϊεη , 8εα εοΓΠίρΙο

ηβνίβ ηοαιίηε , φα τεείί ΛγκοικηιΙλ· εκιηΐ, βεη »Ι> \ΐι ίιΐ,ιπιηι

Ι>.-ιΐΓίη , Αγ^08 ρλιιι λγλπι 30 3οεο1ί8 τοοαγϊ. » ΕΙ άαια ηβεβ

δείευεο ΓεΓεηιηΙυΓ , β ΙεΓ£θ ευπι ιιραη ί! ί Ιπγ ΡΙοΙεηιβευβ ,

εοηίοιίίΐςαε. ΟθΓρυ8 εϊυβ εΓεηιβτίΙ ΡηίΙεΙβηΓϋδ, ινιμ.ιηιί

Γε^υΐυβ , ρΓΟ ηκιριο 3υΓΪ ροηάεΓε 3 ΟεΓβυηο βίϋί (Γ3(1ί1υηι ,

ε( είηεΓεβ 3(1 ΑηΙίοεηυηι Ιίΐίυιη ε]υ8 ΓβπιίϋίΙ : ςυο$ ίΙΙε δβ-

Ιευείχ 3(1 παβτε εοηύίάίΐ, 8υρεΓ8(Γυε(ο (Ιεΐυηπ), ο!

0Γ3ΐα 3τβ3 είΓθαηι]8θΐ3, ευί ΝίοβΙοπαηι ηοηιεη ίπιρο8υί(.

Ι,ΧΓν. Ι,νδίπιβεηαηι \8γο, 3ίυηΙ, δβίεΐΐεβ ηυιιπι

Αΐ<·Μΐϋ>1ιί, εςυίΐαηΐεηιηοβ 3ΐίφΐ3η(1ο Γε^εη άΊο

«εςυαββεΐ , βε Γεββιιβ (αικίειη , εοΓΓερ(3 εςηί ο.ι ικία , ςαο τ«-

ΙιεοβΙυΓ τεχ , ευκιιηι εΐίβηι Ιπ ηι εοηΙίηυ388ε( , ριτειίΜηηι

ΓοΗε ίη ίΓοηΙίβ τεηβαι εχ(Γεπιί(3(ε Ιι»*1ίβ π'ϋίιο, ηι;ιρη;ιηι νίιιι

83ηςυίηί3 ρΓοΓυάίββε. Ιηί Ιιπη ΑΙεχΐηάηιηΊ, ίηορία Γ38είχ,

τυΐηηβ ε]υβ ιορο οΙ)Ιί§388ε άκιίεπιβίε : φκμΙ ρο^Ιηυαπι ετα-

εηΐ3(υιη ε8(, Τ3(ειη ΑΙεχβηάπ ΑιΜηκΙππη , ςυησι ίΐ3 8χη-

είυβ ίεπεΙυΓ Ι^βίιηβοΐιυβ , ρΐΐ»1ίχί£8ε : « η'ριαίιιηιηι ίΐΐηηι

λ ϊιιιιιι , βεά ΐ3υ0ΓΪ09ε. » ΕΙ ινριι.ι ν ίΐ 83ηε , Βηηίβ α,υ3(1τ3-

ρη(3, 8ί ίηιι^κ ίΐΐοβ (]ηίΙ>υδ 83ΐΓ3ρ3 Γυί(, ΐ3θοπο8β(]υε γο-

βηανίΐ : εί εβρΙυαββηϊΓίυ» , 1κ$11απι εϋαηι Ιυηι ςεΓβηβ, ίη
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τευο'μενος κα\ μαχόμενο; ?πεσεν. Εύθίις δ' έπαναιρε-

Οέντος αύτώ τοΰ Σελεύκου, χεΐμενον το σώμα τοΰ

Λυσιμάχου χύων οικείος, έςπολύ υπέρμαχων, άλύμαν-

τον έξ δρνέων κα\ θηρίων διεφύλασσε· μέχρι θώραξ

δ Φαρσάλιος, εδρών, εθαψεν. Οί δέ Άλέςανδρον,

<ρασ\, θάψαι, τον αύτοΰ Λυσιμάχου παϊδα, φυγόντα

μέν υπο δέους προς Σέλευκον, δτε Λυσίμαχος Λγαθο-

κλέα τον έτερον αύτοΰ παϊδα άνεϊλεν έρευνησάμενον

δε έν τω τότε το σώμα , και εκ τοΰ κυνος μάλιστα άνευ-

ράντα , ήδη διεφΟαρμε'νον. Τα δε δστα τους Λυσιμα-

χέας ένθέσθαι τώ σφετέρω Ιερώ, κα\ το ίερδν Λυσιμά-

χειον προσαγορεϋσαι. Τοιόνδε μεν δή τέλος έκατέρω

τώνδε τών βασιλέων συνηνέχθη, άνδρειοτάτων τε καΐ

τα σώματα μεγίστων γενομένων τοΰ μέν, ές Ιβδομή-

κοντα έτη, του δέ, Ις πλέονα τούτων έτι άλλα τρία,

μεμαχημένιον έχ χειρός οικείας άε) μέχρι τοΰ θανάτου.

ΕΧν. Σέλευκου δ' αποθανόντος διάδοχοι, παις

παρα πατρός έκδεχόμενοι την Σΰρων αρχήν, έγένοντο

οϊο«· Άντίοχος μέν πρώτος έίδε , δ της μητρυιας έρα-

σθείς- δς καΙ Σωτήρ έπεκλήθη , Γαλάτας έκ της Ευ

ρώπης ές την Άσίαν έμβαλόντας έξελάσας. Δεύτερος

8έ, Άντίο/ος έτερος, έκ τώνδε τών γάμων γενόμενος,

δτω θεος έπώνυμον δπδ Μιλησίων γίγνεται πρώτον,

δτι αύτοϊς Τίμαρχον τΰραννον καθεϊλεν. Άλλα τόνδε

μέν, τον θεόν, έκτεινεν ή γυνή φαρμάκω. Δυο δέ

είχε, Λαοδίκην καΙ Βερενίκην, ές έρωτος τε και έγ-

γυης ** Πτολεμαίου τοϋ Φιλαδέλφου θυγατέρα. Και

αύτδν έκτεινε Λαοδίκη, καΙ έπ' έκείνω βερενίκην τε

κα\ το Βερενίκης βρέφος. ΚαΙ Πτολεμαίος δ τοΰ Φι

λαδέλφου , ταΰτα τιννύμενος , Λαοδίκην τε έκτεινε, καΙ

ές Συρίαν ένέβαλε, και ές Βαβυλώνα ήλασε. ΚαΙ

Παρθυαϊοι της αποστάσεως τότε ηρϋαν, ώς τεταραγμέ-

νης της τών Σελευκιδών αρχής.

ΕΧνί. ΈπΙ δέ τώ θεώ βασιλεύς γίγνεται Συρίας

Σέλευκος, υίδς τοΰ θεοΰ τε καΙ Λαοδίκης, φ Καλλίνι

κος έπώνυμον. ΈπΙ δέ Σελεύκω, δυο παίδες αύτοΰ

Σέλευκου, καθ' ήλικίαν Ικάτερος αύτών, Σέλευχός τε

και Άντίοχος. Σελεύκω μέν δή, άσθενεΐ τε όντι, και

πενομένω, χαΐ δυσπειθή τον στρατον έχοντι, έπεβού-

λευσαν Ά φίλοι δια φαρμάκων, και ές ετη δύο μόνα

έβασίλευσεν. Ό δέ Άντίοχος 5δε έστίν δ Μέγας έπί-

κλην, περί οδ" μοι πάλαι είρηται , 'Ρωμαίοις πεπολε-

μηκότος. Έβασίλευσε δέ Ιτη έπτα χα\ τριάκοντα.

ΚαΙ αύτοΰ περί τοϊν παίδοιν προεΐπον, άμφοϊν βεβασι-

λευκότοιν, Σελεύχου τε καΙ Άντιόχου- Σελεύκου μέν,

ίτεσι δώδεκα, άπράκτως αμα καΙ ασθενώς, δια τήν τοΰ

πατρδς συμφοράν Άντιόχου δέ, δώδεκα ού πληρεσιν

έν οις Λρταξίαν τον Λρμένιον ε?λε, χαΐ ές Λίγυπτον

έστράτευσεν, έπΐ έκτον Πτολεμαϊον, δρφανευόμενον

μετα άδελφοΰ. Κα\ αύτώ , στρατοπεδεύοντι περί τήν

Άλεξάνδρειαν, Ποπίλλιος παρα 'Ρωμαίων πρεσβευτής

•^κε , φέροίν δέλτον, έν ^ τάδε έγέγραπτο· Μή πολεμεΐν

Πτολεμαίοις Άντίοχον. Άναγνόντι δέ αύτώ, καΙ λέ-

γοντι βουλεύσεσθαι, κύκλον τ?) £άβδω περιέγραψεν δ

ρα£08 εεεί(1ίΐ, δβίβποο τιοΙογο ηοη <3ία βαρβηΙΚβ. Εχ-

βΐϊηείί ί)'5ίιηαοΙιί εοτρο9 εβηίβ άοιηεδίίειίδ άία ρτοΐβ^βοι ,

»1> βΐίΐίΐηιβ Γβπβφιβ ίΐΐκ&αα) ρΗββΙϊΙΗ , άοηεε ΤΙιογεχ Ρπαγ-

δ»1ίαβ ίηνβηΐιιπι βερείίίΐ. 8αηΙ ςηί (ΙίοαηΙ, ββρυΐΐαηι 3ΐ>

ΑΙβχ&ηάΓΟ ΰΐΐο , ςυί ηιείιι λΛ δβίβυευηι ΓαςεηΙ , ηυβηάο

ϊΚβΓϋΐη ίίΐίαιη Α£3ΐηοο1ειη οοοίϋίΐ ΐΛ$ίπιαο1ιυ3 : άΊα βυΐοηι

»1) εο ψΐίοί,ίΐιοη (Βό&νβτ, ίρβϊυβ ε&ηίβ ηχιχίιηβ ίαάίείο Ιβιι-

Λ&ύ ΓβρβτΙυαι ββββ , ραΐτβάίηβ ρτίάειη εοπορίυπι. Οβη α

1,\·8ίπΐ3οΙιοηϋί1)ΐΐ5 εοηάίΐα , Ιη αΗ)ί8 ΐρβοπιαι ΙβπφΙο , ςυο<1

ί)'8ΐπΐ3εΙιίυπι ίηιΐε βίΐ βΐ) ίΐϋδ βρρβίΐβΐυιη. II» ία ϊάβιη

Ιεπιρυ3 άυοΓυιη τε^ιιιη Βηΐβ ίηοίάίΐ, ΓοΓίίββίιηοπιπι ε( εοΓ-

ροΓίβ πιβ^ηίΐυιϋηβ ρηεβίΑοΙίυιη : ςιιοΓυπι βΙΙεΓ 3(1 αιιηυω

δβρίυίΐβί'δίιιιαηι , βΚεΓ νβΓΟ 3(1 ΐΟΓίίυηι ίπ8υροΓ, ηΐ3ηα ρη>-

ρη3 άβρα£ηαπιιιΙ ηβφΐε άΑ πιοΓίβπι.

ίΧΥ. ΟβίαηεΙο δείευεο , ρεΓρεΙϋί βεπε 3 ρ3(Γε 3(1 Οΐίοβ

(τβηβαιίββαπι βίΐ 5>νπ,ΐ ι ρ^ηαπι. ΡΓΟχίηιιιβ δείβιιεί 8ΐκχε880Γ,

ϊρβε Ιιϊε Αηΐίοείιιΐδ ΓιιϊΙ , φιί ΏονεΓΟίηι Άά&πΐΆ\οταΙ ; εοί 8ο-

18Γ εο§ηοηιβη εβί ά3(υιη, ρο8(φΐ3ΐη ββΙΙοβ εχ Ευι-ορβ ίη

Αδίαιη ίιτυιηρεηΙεβ ΓβρυϋΙ. 8εευ1ιΐ3 εβ( 3ΐϊαβ ΑιιΙϊοοΙπιβ, εχ

Ϊ11Ϊ8 ουρίϋβ 03(υ8, ηαί ϋευδ 3 ΜίΙοδϋί ρηηιυπι οορηοηιίηα-

(αβεβΐ, α,υϊα Τίαΐ3ΓεΙιυηι, Μίΐεΐί ΙγΓβηηυηι , δΐιβίιιΐίΐ. 5βό

Ιιυηε Οβιιιη υχοΓ νεηεπο ίηΙΟΓβηιίΙ : (Ιυϊδ 3υ(εηι ΙιαοβοβΙ,

ίηοιϋοοη ει ΒεΓεηίεεη , αΗβηηι 3σιοΓε &ΪΜ εορυΐ&ΐ&αι , αΐ-

(βηη 3 ΡΙοΙβοακο Ρ1ιί1;ιι1κΙ[>1ιο άββροαΜίβηι. Εχ Ιιίδ Ιαο-

άίεε ίρδυιη ίηΙβΓίεοίΙ, ε( ηιοχ ΒεΓεηίεεη ευω ίηίβηίαΐο.

Οαβιη ίη]αιΐ3ΐη Ρίοΐβιηηαβ, ΡΙιίΐΛΐΙβΙρΙιί θΐίηβ, υΐ αΐεϊβεβ-

ιεΙιΐΓ, ά« ί3θ(1ίοε βυπίδίΐ δυρρΗείιιπ) , εΐ , εχεΓείΙυ ίη 8>τ1απι

(ΙυοΙο, Βαο^Ιοηεηι υδςυε εχευΓπΙ. οοεΑδίοηε Ρ3Γΐηΐ

(άΜβ Αηαα) ΰεδείνεΓϋηΙ 3 δείεαείάβηιηι Ιηφβτίο, εοηΐϋτ-

ο3ΐ3Πΐ εοτϋΐη τΜβηιεβ ίίϋηίΐίαηι.

ΙιΧΥΙ. ΑηΙίοεΙιο ϋεο βηοοεβδΐΐ ίη 8γΓί3! Γβριυπι δβίβαοαβ

βΐίαβ , ίΛθϋ<χ ββηίΐιΐδ , εοςηοπιίηε ββΐΐίηίεαβ . Ώάηάβ, εχ

8βΐ3ΐίδ οπϋηβ, άηο β]αδάοπι Γιΐϋ, δείεηευδ (ΟεΓβυηοβ) ε(

Αηϋοείιυβ : ςαοπιπι ηΐ3]θΓ, ηεε Τ3ΐε(υι1ίηε βπηυβ , ηεε ορί-

1)08, εαηι ίη οΓΗοίο οοηΙίηβΓββχΟΓοίΙυπι ηοη ροβδεί, νεηεηο

8υΙ>ΐΗ(υ3 εβί ρυΓραΓ3ΐοπιηι ρετϋάίβ, ροδί εχβεΐυπι τεςηί 3η-

ηαιη λΗογοπι : ιηίηοΓ ϋ-αίι οηι, ΑηΙίοεηυβ, εο§ηοηιίηε Μ3-

Βηυδ , ίδ εδί , ευ]υδ όεΐΐβ βάνεΓβυβ Κοηΐ3ηο8 ^εδίβ εχροβυί-

ιηιΐδ. ΚββοανίΙ βηηοδ ΙπςίηΙα ββρ(βπ). Ι)β εη]υδ βΐίαιη

βΐϋδ άυοίιιΐδ ]»ηι 3ηΙο άίχί , α,ιιί 3ηιοο τε^ουπι οΐιΐίηυοηιηΐ :

8ε1ευευδ (ΡΙϋΙορβΙοΓ) αηηίδ άαοάβοΐπι, οΐίοδυδ, ηεε 3(1ηιο-

(Ιιιηι ροΐεηδ , ρΓορΙεΓ εΙαΟεηι ςυ.3ηι ρβΙεΓ 3εεερεΓ3( : Αηϋο-

είιυδ Τ6γο (Ερίρΐΐϊηεβ) υηίεείηι, εΐ ςηοά εχουΓΓίΙ, βηαίι;

ςιιο δρβίίο Αγ(3\ϊ3πι εερίΐ ΑΓηιεηίοιη, εΐ ίη Λ^γρΙοπι εχ-

ρεόΉίοηεηι δϋδεερίΐ οοηΐΓϊ ΡΙο1επΐ33υιη δοχίοη , ευ]υ3 ρβ-

ΙεΓ Ιυπι ε νίτίδ εχεεδδβΓίΙ (Ιυοοοδ Ιίΐίίδ ηιίηοη χΐ3ΐε τεΙί-

εΐίβ. Ιη ε]ιΐ8 Αη(ίο<:ΐΗ ο»81γ3 , ρΓορε Αΐβχ3ΐΐ(1π3πι ηιυηίΐ» ,

Ρορίΐΐίυδ 3 Βοπΐ3ηί8 ΙοριΙυδ τβηΙΙ οιιιη ΙίΙοπβ, άβηοηεΐαηΐί·

1)ϋ8, υΐ βοδΙίηεΓεΙ β Γβριο ΡΙοΙεηΐΒΒοηιηι. Οαίοαβ Ιεειίβ,

ηααπι, μ άεϋηεηίαηιιη, άίοβΓβΙ ΑηΙίοεηυβ , τίτςβ βηο) ςίτ



208 ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΪΒΕΚ

ΊΙοπίλλιος, χαΐ εΤπεν Ενταύθα βουλεύου. Ό μεν δή

χαταπλαγεις άνέζευξε, καΐ το της Έλυμαίας Άφροδί

της ίερδν έσύλησε· καΐ φθίνων έτελεύτησε, παιδίον

ένναετές άπολιπών, Άντίοχον τον Εύπάτορα , ώς μοι

καΐ περι τοϋδε εϊρηται.

ΙιΧνίΙ. Είρηται δέ καΐ περί Δημητρίου τοΰ μετ'

αύτον, δς ώμηρευεν έν 'Ρώμη, καΐ της δμηρείας έκφυ-

γών έβασίλευσε· Σωτήρ και 8δε προς των Σύρων, δεύ

τερος έπΐ τω Σέλευκου τοΰ Νικάτορος "παιδί , δνομα-

σΟείς. Έπανίσταται δέ αυτω τις Άλε'ξανδρος , ψευδό

μενος .είναι του Σελευχείου γένους· κα\ Πτολεμαίος , δ

της Αιγύπτου βασιλεύς , κατα μϊσος Δημητρίου , συνέ-

λαβεν Αλέξανδρο). ΚαΙ Δημήτριος μέν δια Πτολε-

μαΐον έξέπεσε της άρχης , κα\ έτελεύτησε. Τδν δέ

Άλ\ίξανδρον έξέβαλε Δημήτριος, δ Δημητρίου τοϋδε

τοΰ Σωίηρος υίός· κα\ επί τωδε, ώς νόβον τοΰ γένους

4νδρα νικήσας, Νικάτωρ άπδ των Σύρων ώνομάσθη ,

δεύτερος και ίδε μετα Σέλευκον. Έπί τε ΠαρΟυαίους

καΐ βδε μετα Σελευκον έστράτευσε. Καΐ γενόμενος

αιχμάλωτος, δίαιταν εΤχεν έν Φραάτου βασιλέως· καΐ

'Ροδογούνην έζευξεν αύτω την άδελφήν δ βασιλεύς.

ΕΧνίΙΙ. Πάρα δέ την άναρχίαν ττ^νδε, δοΰλος των

βασιλέων, Διόδοτος, παιδίον Άλέξανδρον, έξ Αλεξάν

δρου τοΰ νόθου χαΐ της Πτολεμαίου θυγατρδς, έπί τήν

βασιλείαν ήγαγε. ΚαΙ τδ παιδίον χτείνας, αΰτδς έπε-

τόλμησε τη άρχη , Τρύφων άφ' ίαυτοΰ μετονομασθείς.

Άλλα αύτδν Άντίοχος, δ άδελφδς Δημητρίου τοΰ αϊχμα-

λώτου, πυθόμενος έν 'Ρόδω περί της αιχμαλωσίας,

χτείνει κατιών ες τα πατρφα συν πόνω πολλω· καΐ

στρατεύει καΐ δ3ε έπί τον Φραάτην, τον άδελφδν αϊτών.

Ό μέν δή Φραάτης αύτδν έδεισε, και τον Δημήτριον

έξέπεμψεν. Ό δ' Άντίοχος καΐ ώς συνέβαλλε τε τοις

Παρθυαίοις· κα\ ήσσιίιμενος, ίαυτ&ν έκτεινεν. "Εκτεινε

δέ καΐ Δημήτριον ές την βασιλείαν έπανελθόντα ή

γυνή Κλεοπάτρα, δολοφονήσασα , δια ζηλον τοΰ γάμου

'Ροδογούνης· δι' δν δή χαΐ Άντιόχω τω άδελφξ) τοΰ

Δημητρίου προγεγάμητο. ΚαΙ παίδες ησαν αύτη , δύο

μέν έκ Δημητρίου, Σέλευκος τε, και' Άντίοχος, δτω

Γρυπδς έπίκλησις· έκ δέ Άντιόχου, Άντίβχος, δτω

Κυζικηνδς έπώνυμον. Τούτων τον μέν Γρυπον ές

Αθήνας, τον δέ Κυζικηνδν ές Κύζικον, έπεπόμφει τρέ-

φεσθαι.

ΕΧΙΧ. Σελευκον δ', εύθυς έπ\ τω πατρί Δημητρίω

τδ διάδημα έπιθέμενον, έπιτοξεύσασα έχτεινεν είτε

δείσασα περί της τοΰ πατρδς δολοφονήσεως, ειτε καΐ

μανιώδει προς πάντας μίσει. Μετά δέ Σελευκον δ

Γρυπδς έγένετο βασιλεύς, κα\ την μητέρα οί φάρμα-

χον κεράσασαν πιεϊν ήνάγκασεν. Ή μέν δή δίκην

ποτέ εδιοκεν. "Αξιος δέ άρα της μητρός ην κα\ δ Γρυ

πός. Έπεβούλευε γάρ τω Κυζικηνω, καίπερ όντι

δμομητρίω. Ό δέ, μαθών, έπολέμησέ τε αύτω, καΐ

της αρχής αύτδν έξήλασε· και βασιλεύς άντ' έκείνου

τοις Σύροις έγένετο. Άλλα καΐ τόνδε Σέλευκος δ Άν

τιόχου τοΰ Γρυποΰ παις, έπιστρατεύσας , όντι περ

ευπίδεπρδϋ ΡορΙΗίαβ, άΊχΙΙατιβ : ΗΙε ιΙοΗΗοιη ! Ε( ΐ]1β ίβΓ-

ιϊΐαδ , άίδεεδδίΐ , δροΐίβίοφιε ΕΙνηιβΜ Ιεπιρίο νβηβπ'8 , 13&6

ρεπίΐ; πΊίοΐο ηονεηηί Γιΐϊο, ΑηΙίυιΊιο ΕυρϊΙοΓβ, άβ ςηο βί-

πιιΊίΙεΓ άίχίπιηδ.

ΕΧνίΙ. Ηυηε εχεβριΐ βεπιείηαβ , άε φιο εί ίρβο βηρι·» β

ηο&ίβ εχροδίΐυιη εβί : <ρή, φΐιιπι Κοηιχ ο&δεβ εββεΐ, ρπν

ΓϋβϊΙ ίη 8ϊπ»πι, βΐ, ΒάβρΙυβ Γββηυπι, 5οΙβΓ3δγιΪ8, ββεοη-

άυβ ροβΐ Νϊο»ΙθΓΪ8 ϋΐϊαιη, εοςηοαιίηΐΐυβ βδΐ. Αάτβτβυβ

Ηηηο εχοΓίιιβ εβί φΐί<]3πι ΑΙεχαηάεΓ, ίϊίβο ίη ίϊοΐιηκ ί.Ι.ιπιηι

ββηίειη βε ίο^εΓεηβ , ςιιεηι Ρ(ο1ειη%υ8 /Εβγρϋ τεχ ΓονεΙβΙ ,

οιΐίο ϋεηιείτϊί : βίςιιβ ίΐϋα» ορεη ΟεπιεΙΠαβ Γε^ηο εχυΐυβ

εεΙ, εΐ «ϋοηι ίΐιρπΊηπηι οΐιίιΐ . ΡϊΙίυβ η^υβ ΟιμικΊ ι ίί 8οΙεπ8,

ΟεπιείΓΪυβ ε( ϊρ&ε, Αΐεχαοάταπι ε]εοίΙ; εΐ τίείοιΐ» Ιιαε, άβ

βραΓΪο, φιϊ ίη ι νμί.ιηι Γαηιίΐίαηι 86 ίη§ε88εΓ3( , ΓεροΓ(β(3, Νί-

<»(0Γ & δχτίδ , βεεαηάυβ ροβΐ δείευευη , ηοςηοηιίηίΐυβ ε8(.

Ηίε, ρηπιί ΝίεαΙοπβ εχεπιρίο, 8αβεερί( εχρεάίΐίοηεηι Ρλτ·

Ιΐήε&πι : ε( εβρίυβ λ Ρ.ίγ 1 1 ιίί, ν ίΐηηι ε^ϊΐ 3 ρικί ΡΙιγηλΙοιπ ι-ορ-ιτ ,

ηιιί 8ΟΓΟΓ0Π) βυ&ηι ΚηοάοΒυη&ιη ιηαΐΓίιηοηίο οπηι εο εοη]ιιη-

χίΙ.

ΙΛΎΠΙ. ΙπΙογιγγι δγπχ Γβρατη , Ιιιηε τοεαοπι , οεπιρ,ι ν ί (

βειτυβ κςααι Όίυάοίΐβ , ίηάυείο ΛίβχαηιίΓΟ ραεπ>, Αΐεχΐη·

(1ι-ί ΝοΙηί ΙΊΙίο , εχ ΡΙοΙεηιχί Ιίΐία ςεηίΐο. Οαο πιοχ 8ΐ)1>ΐ3(ο,

ίρβε π'μηαΓβ βυβιιβ εβί, 3(ΐ8εί(ο 8Ϊηϊ ηονο ΤΓγρηοηΐβ ηοιηίηε.

ΥεΓυηι ΑηΙίοεΙιυβ (δίάείββ) , εβρίίτί Ποιη.Ίιϋ ΙϊαΙιτ , ρο$1-

«ρι.ιιη Ιϋωιΐί άβ εβρίίτίΐαίε Γγ31π8, εΐ (]ϋί(1 βεευΐιιαι -ϋ, .1ί-

άίάΐ, ίη ραΐηαπι ΓενβΓβυβ, Τιγρηοπεπι ηιαμηο ΙβοοΓε τί-

εΐυηι ίηΙβΓΓεεϋ : ιηοχφΐε εοηΐτ» ΡΙιι-ααΙειη ευηι εχεΓείΙυ

ρΓοΓεεΙυβ εβί, Γγ31γ8πι τερείεηβ. ΕΙ ίΐΐε , 8ΐιί8 ιηείυβηδ Γβ-

1>υ8, ΓβηιίΒίΙ ΠειίΗΊιίιιηι. Αη1ίοεηα8 τεΓΟ, ηίΐιϊΐοηιίηυβ

πιπί Ρ3Γ()ιί8 εοη§Γε88υ8 ρΓ,τΙίο. είνίεΐαβ , 8ί1)ί ίρβε πιΟΓίεπι

εοηδεϊνίΐι ΕΙ ϋβηιείΓίυβ, ίη Γε^πυητι ΓβίΙίΙηΙαδ , ηεοϋΙαΓ λ

ΟεοραίΓα υχοΓε , ίηβίάίαβ εί ηιοΐϊΐα ρΓορΙεΓ χηιηίαΐίοηεηι

ροδίεήοηδ ιιηρίΛ' Κοάοςυηίβ : ςιια <1ε εΑυ83 εΐίαιη ρπαβ

ίρ83 ΑηΙίοεηο, ΓγϊΙγι ηι,ιιίιί 8υί, ηυρ80Γ»(. ΗαουίΙ &υ(εηι

01εορ3ΐΓϊ (1αο8 Γιΐίοβ ε ϋεπιείπο, δείειιεηηι, εί Λπΐίικ Ιπιιη,

Οι νριι ιη εο^ηοηαίηε : εχ ΑηΙίοεΙιο νβΓΟ ΑηΙίοεηιιηι , ( > / ί ·

εεηηπι εο§ηοηιίη3ΐηπι. ΟΓγραηι ΑΙαβοββ, Ο^ζίοεπαω Οχ-

ζίευιη , ειΙιιεαηάΌβ εη!8εΓ3(.

ΕΧΙΧ. Εχ Ιιίδ δείεηειιπι , ηώ βίβΐίπι ροδί ρ3ΐπδ οηίΐιιηα

(1ί.Ί(1(Ίΐκι δυηΊδεΓβΙ, δ3βί1ΐ3 8ΐΐ3 ηΐ3ηιι ειηίδδ3 πιβΙεΓ εοη&χίΐ;

δίνβ ηιείϋεηδ , ηο ρβΐπδ ηεεεπι ίΙΙβ αΙείβεεΓεΙϋΓ, κίνε Γυιΐοβο

<κ1ίο ρΓοδβηηεηδ οηιηεβ. δείευεο ίη Γββηυηι δΐιεεεδδίΐ Οιτραδ,

ςηί νεηεηιιηι , ηυο<1 ηιβίετ Ιίΐίο ρβτβνεΓβΙ , ίρββπι εοεςίΐ βΙ)ί·

1)βΓθ. δίε ΙαικΙοιη ίΙΙ» ρο;η3δ ΠαβίΙίοηιηι (ΙειίίΙ. Νβςηβ

νεΓΟ Οητρυδ λ πιβΙεΓ άε§εηεΓ3τίΙ : δίΓϋχίΙ εηίηι Ογζίεεηο,

ςηβηινίδ υΙεΓίηο Γγ31γϊ , ίηβίϋίαΒ. ΑΙ ίΐΐε ρΓ^ηιοηίΙιιβ, βρβΗο

ΜΙο ΓΓβίΓειη εχριιΐίΐ, εί ργο εο ΓεβηβνίΙ ίη δ^πβ. Ηπικ

ιμιοφιο δείευευδ, ΑηϋοεΙιί Οηρί ("Ί'"»» ςυβητίδ ρ.ιίπππη ,
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θείω, παρείλετο τήν αρχήν. Βίαιος δέ καΐ τυραννικώ-

τατος ών, έν Εστία Μόψου της Κιλικίας κατεπρήσθη

κατα το γυμνάσιον. ΚαΙ αύτον διεδέξατο Άντίοχος,

δ υίος τοΰ Κυζικηνοϋ' βν, έπιβουλευόμενον ΰπο Σέλευκου

του ανεψιού, οί μεν Σύροι νομίζουσι περισωδηναι δι'

εύσέβειαν, και δια τοΰτο Ευσεβή παρωνόμασαν.

Εταίρα δ' αύτον έσιοσεν, έρασθεϊσα τοΰ κάλλους.

ΈμοΙ δέ δοκοΰσιν γέλωτι αύτω ποιήσασθαι το όνομα

οί Σύροι. "Εγημε γάρ ούτος 6 Ευσεβής Σελήνην, ή

καΙ τω πατρ\ αύτοϋ γεγάμητο τω Κυζικηνω, χοϊί τω

Γρυπω , θείω γενομένω. Τοιγάρτοι αύτον, θεοΰ μετι-

όντος, έξήλασε της άρχης Τιγράνης.

ΕΧΧ. ΚαΙ τον υ16ν εκείνου τον ίχ της Σελήνης

αύτω γενο'μενον, εν Ασία τε τραφέντα , και άπο τοϋδε

Άσιατικον έπίκλην, Πομπήιος άφείλετο τήν Σύρων

άρχήν, ώς μοι λελεκται· οντά μέν έπτακαιδέκατον εκ

Σέλευκου Σύρων βασιλέα (εξαίρω γαρ Άλε'ξανδρόν τε

καΐ τον Αλεξάνδρου παϊδα , ώς νο'βους , κα\ τον δοΰλον

αυτών Διόδοτον)· βασιλεύσαντα δ' έν ταΤς άσχολίαις

ταΐς Πομπηίου , ίπ\ £ν μόνον έτος. Ή δέ αρχή των

Σελευκιδών Ις Ιβδομήκοντα Ιτά διακοσίοις ενιαυτους

διίχετο· καΐ εί τις έπισκοποίη τον ες "Ρωμαίους χρόνον

1\ Αλεξάνδρου, προσθετέον επι τοις διακοσίοις έβδομή-

*κοντά Ιτεσι, τα Τιγράνου τεσσαρεσκαίδεκα. Τοσάδε

μέν δή καϊ περί Μακεδόνων τών Συρίας βεβασιλευκό-

1 εϊχον ειπείν, ώς εν άλλοτρία συγγραφή.

νί ιΊ &γικιϊ5 Γ6£αο ε]βείΙ : α,ιιϊ, ηυοηϊαοι τίοΐεηίαι εί βυρια

ηιηιΐιπη ΙνΓβηηίοιίδ ΓυίΙ , Μορβνβ&Ιίϊ , φιοά 0*1 Οίϋάβε ορρί-

«Ιιιηι , ίη μ\ [ηη:ι-ϊο π'οηιηΐιΐϋ ββΙ. Ηυίί* βαεοεββϊΐ ΛηΙίοεΙιιιβ,

('ν/.ί«·ΐ'ΐιί ΓιΙίυβ : ςοεοι δείειιεί ρβΐηιείϊβ ϊηβυϊαβ ενβίίεβε ρυ-

Ι.ιηΐ δνπ ρίεΐαΐίβ ηιοπίο, κίεοςοε Ρίυιη ευβοοαιίο&ηιοΙ.

δει-νϊΐυβ εβί ΗΐιΙοηι α πιεΓεΙπεε, .'κίαηκιΐυ* Γοι-πιχ ραΐίη.

Αε πηϊΐιΐ νίάεΙοΓ ρεΓ ]οπιιιι & δνπβ Μ ηοπκη εί .κΜίΐιυ» :

(1ιι\ϋ εοίαι Ιιϊε Ρίαβ δείεοεη, φιχ ρπαβ ραΐτί ε}ο$ Ονζίεεηο,

εί ραίπιο Οι-νρο , ουρβεηΐ. ρπ,ίττ , άίτίηα ευηι ρει-βεςιιεηΐβ

ν ίοι 1 ίεΐβ , Γε&οο α Τί£Γ3οε ε]εεΙυ8 εβί.

1Λ\. Ρϋ ΙίΙίυηι (ΑηΙίοευυπι), εχ δείεοεβεοίΐιιοι, ιηΙιιγ,ί-

(ιιο) ίο Αδίί , εί ίαιίε Λ-ί.ιΐίπι ιη ιΐίι- Ιπιη , Ροοιρείυβ , υ( >Ι ί \ ί-

πιιιβ , δνπκ τε^ηο ρΗνϊνίΙ. ΐ'ικταί ϊβ ϊυΐεηι β δείεοεο

βερ(ίπ>υ8 ιίβούηυβ Γεχ δνπα! (Αΐεχβοιίπιαι ευίηι εμίδςοβ

Ιΐΐϊαιη , οί οο11)08, βετνυηιςυε εοι-απι ϋίοάοΐιιη), εχείρίο) :

Γεςηυοιψιε ηοο υΙΐΓϋηηυπι (εοιιίΐ, α,ηο 1«πιροΓε βΐϋβ ηεςο-

(ϋ8 Ροοιρείιιβ (ϋ8ΐηε(υ8 επα. ΚεςοβΙαηι εβ( βοΐεοι ία Γαοιί-

Ιία δε1εϋΓ.ί(Ι&Γυοι , ρεΓ αοηοβ ιΐυοεαίοβ ε( 8ερ(υ3^ίο(& (ρο-

Ηια ΟΟΧΧΧ). Ι ΐ ςιιο<1 8ί ςοίβίοΐβαι τε^οί δνΓίχ ροβΐ Αΐε-

χκιάπυη ϋϋΓβΙίοηεοι, υ8((υε (Ιυαι βυο Κοω&ηοΓοη] εεββίΐ

ίαιρεπαπι, τείίΐ βυρροΐατε, &Αά«αάϊ 3(1 ίΙΙοοι ουοιεΓυοι

ετοηΐ Τί£τααί8 αηηί XIV. Λε πβεε ςυίάεηι άε Μαεε<1οηϋ>υ8

δνπ83 Γε§ί1>ιΐ8, νείιιΐ ίη αΐίεηο ΙίϋΓΟ, οοίΐβτ ιϋεΐα βυοίυ.

ΑΡΡ1ΑΜ8.
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θράκας, "Ελληνες ήγοϋνται, τοΰς ές "Ιλιον μετα

'Ρήσου στρατεύσαντας , 'Ρήσου νυκτός ύπο Διομήδους

άναιρεθέντος , δν τρόπον "Ομηρος εν τοις έπεσι φράζει,

φεύγοντας Ιπ\ του Πόντου τι) στόμα, ή στενώτατός

έστιν ές θράκην δ διάπλους- οί μεν, ούκ έπιτυχόντας

πλοίων, τηδε καταμεϊναι, καί της γης κρατησαι Βε-

βρυκίας λεγομένης· οί δέ, περάσαντας υπέρ το Βυζάν-

τιον ές τήν θρακών των Βιθυνών λεγομένων, παρα Βι-

βύαν ποταμδν, οϊκησαι· και λιμω πιεσθέντας ές Βέβρυ-

κίαν αύθις έπανελθεϊν, και Βιθυνίαν άντι Βεβρυκίας,

άπο τοϋ ποταμού παρ' δν ωκουν, δνομάσαι· ί| και το

άνομα αΰτοΐς άλόγως συν χρόνιο παρατραπηναι, ούκ ές

πολΰ της Βιθυνίας παρα τήν Βεβρυκίαν διαφερούσης.

*Ώδε μέν ένιοι νομίζουσιν. "Ετεροι δέ, Βίθυν άρξαι

πρώτον αύτών, παΐδα Διός τε και Θράκης, ους Επωνύ

μους έκατέρα γη γενέσθαι.

II. Τάδε μέν ουν μοι προλελέχθο) περί Βιθυνίας.

Των δέ προ 'Ρωμαίων αύτης βασιλέιον, έννέα κα\ τεσ-

σαράκοντα έφεξής γενομένου, οΰ τι μοι μάλιστα μνη-

μονεΰσαι προσήκει, τα 'Ροιμαίων συγγράφοντι. Πρου-

σίας ην, & Κυνηγός έπίκλησιν, φ Περσεΰς, δ Μακεδό

νων βασιλεύς, τήν άδελφήν ένεγύησε. Και ου πολυ

ύστερον Περσέως καί 'Ρωμαίων ές χείρας έπ' αλλήλους

{όντων, δ Προυσίας ούδετέροις συνεμάχει. Περσέως δ'

άλόντος , απήντησε τοις 'Ριομαι'ων στρατηγοϊς , εΤμά τε

'Ριομαϊκον άμπεχόμενος, δ καλοϋσι τηβεννον, και υπο

δήματα έχων Ιταλικά, τήν κεφαλήν έζυρημένος, και

πϊλον Επικείμενος (ω τρόπω τινές προΐασι των έν δια-

Οηκαις έλευθεριοθέντων ) , αισχρός ών καί τίλλα δφθή-

ναι, και βραχύς. Έντυχων δ' αύτοϊς, έφη 'ΡιομαϊστΊ

τξ) £ήματι· 'Ρωμαίιον ειμί λίβερτος· δ*περ έστίν άπε-

λεύθερος. Γέλιοτα δέ παράσχων, ές 'Ριόμην έπέμφθη·

και φάνεις κάνταϋθα γελοίος , έτυχε συγγνιόμης.

III. Χρόνω δ' ύστερον Άττάλω τι χαλεπήνας, τω

βασιλεϊ της Ασίας της περί το Πέργαμον, τήν γην

έδήου την Άσιάδα. Μαθοϋσα δ' ή 'Ρωμαίων*|3ουλή ,

προσέπεμπε τω Προυσία μή πολεμεϊν Άττάλω, φίλω

'Ρωμαίων όντι καί συμμάχω. Και δυσπειθως ετι

ε/οντι οί πρέσβεις μετ' άνατάσειος προσετασσον, πεί-

θεσθαι τοΐς ΰπδ της συγκλήτου λεγομένοις, και ήκειν

μετί χιλίων Ιππέων ές τι μεθόριον έπί συνθήκαις·

ένθα καί τον "Ατταλον εφασαν περιμένειν μετα τοσωνδε

έτέρων. Ό δ', ώς όλίγων, των συν Άττάλω καταφρο-

νήσας, κα\ έλπίσας αύτόν ένεδρεύσειν, προύπεμπε τοΰς

ΤΙΙΓ3068 ΠΙοβ, ςυί βυΐ) Β1ιρ50 ιιιίΐίΐϊπιιιΐ ηιΙΙΙίυηι, ιΐαορ

ίη$ί(1ϋδ ηοείυτηίβ ρβΓ 1 )ίι ιιικίΙιίιι , Γ|υ< ιη;ι<1ιιιο«1ιπΐϊ Ηοπιεπιβ

οαηϊΐ, 8ΐιΙ)1αΙο, ΟΓ8ΒΟΪ βεηρίοτεβ ρειίιϊοεηΐ Γυ^β 880688Ϊ8δε

;π1 ΡοηΙί οςίϊυηι , ςιΐ3 (Γ3]εεΙυ8 681 ίη ΤΙιτα. ί;ιηι 1>ι-ενί$8Ϊιηιΐ8.

Ιοί βοβ ηοηηυΙΙί ριιΐ.ιηΐ, ςυο<1 η&νεβ ηοη εαβεηΐ ηηι ΐί , ιηηιι-

81886 , Γεςίοηεςυε , εηΐ Ιϊ» Ίπ > < ϊ;ι ηοπιβη 8Γ31 , 6886 ροΐϊΐοβ.

Αΐή', (ι^εεΪ88ε ίη ΤΙ ι πι πι πι ΒίΙη>ηοπιπι Γβ^ίοηβοι αΐΐτ»

]!\ /,'ΐηΙ ί ιιηι , ΓβΓεπιηΙ , β( ]ιι\ Ια ΒΜΙινβηι Πυνίυπι εοηββάϊβββ :

ιιηάε Γπιπο ρυΐβοβ ΓενβΓΐϊ886 ίη ϋιΊιι νι ίιιπι , εΐίηςυε πιυ(Αΐο

ηοπιίηε , 3 Πυνίο ςυεπι Γε1ί(]ΐιϊ88εηΙ , ΒϊΙΗνηίβηι 3ρρεΙΙ».«β« ;

3ΐιΙ (Ίί,Ίΐη ε38υ εΐ Πεχιι (επιροΓίβ ηοηιεη Γυί8&ε ρ3υ1ί$ρεΓ

ίηιΠ)ΐιΐ3ΐυπΊ , ςυυπι ηοη ιιιιιΚυηι 3 ΒγΙιι \<ί,τ ηοηιϊαε (ΙίΠεηΙ

Ιϋ(1ι\ιιί;ι. Ηχε Θ8( ηοηηιιΙΙοΓυηι, άε ηοηιίιιί8 οηςϊηε, 8εη-

Ιεη1ί3. ΑΙϋ ΓεηιηΙ, Ιίίιΐηηι ρηηιυηι ^εηϋ ϋΐί ίαιρεΓ3$8ε,

ΙονΪ8 εχ ΤΙΐΓβεε Γιΐίυηι ; ει α1> 1ιί8 Γε^ίοηεηι υΐτβαιςαε ύεηο·

ηήο&Ιαχη.

Π. Η3Χ [ΐΓ,τΓ,ιιί άε ΒΪΙη>ηί3 Ιίΐιιιϊΐ. Όβ τεςίουί λπΙρπι .

ηυί βη(ε Βοηΐ3ηο8 Γ>ί!1ι\Ίΐί.ιιι> , ςιΐ3()Γ3§ίηΐ3 ηονεοι ηαπαετο,

εοηΐίηυβ 8εήε οο(ίοαεΓυη( , ηϋιϋ ηΐ3§ηορεΓε εοαιηιεαΐ0Γ3τε

3(1 πιε 3((ϊηε(, Βοηΐ3ΐ)38 ηίβίοήββ ρεΓβεηοεηΙεπι. Α( Ρηΐ8Ϊ38,

π π Υεη3(0Γ εοςηοπιεη οι ;ιΐ, εοιηηιειηοΓβηιΙυβ £8(. I - Ρετβεϊ.

ΜιιοιίΙοιπιμι Γεβίβ , βΟΓΟίεπι ιΙπμί ;ιΙ ; εΐ , εχΟΓίο ρβυΐο ροβΐ

ι π ι (τ ΡεΓβειιπι εΐ Βοπΐ3ηο8 I μ·1Ι<> , ηευΐΓ38 ςυίιΐβιη 3ά]υτεΓ3(

ρβΚεβ. ΟβρΙο 3υ1ειη ΡεΓ8εο, άυείηυβ Βοπΐ3ηί8 Ιο@3ΐυ8

Ρι υ8ί38 οοεαητί, εΐ οβίοεβίιΐδ πιοΓε ΙΙβΙϊοο , Γ380 οβρίΐε, ρϊ-

ΙεβΙυβςυε (ςαο ευΙΙα Γει-ε υΙυιιΙυΓ, ηυϊ εχ ΙεβΙβηιεηΙο 1ϊΙ>βΓ-

(3ΐεηι βεεερεΓυηΙ) : άεΓοπηί εΐϊβιη βΐΐοςυί Γβεΐε, β( ρυ&ϊΙΙα

8ΐ3ΐιΐΓ3. Λιΐ ηυοβ ιιΐιΐ 3εε«88ί( , [>3ΐίηε άΛ νεΓουιη <Ιι\ΐ» :

ροριιϋ Βοηιβηί Ιί1)εΓ(ιΐ8 8υηι. ΒίβεηιηΙ ϋϋ , εΙ Βοιαβηι ηί-

ΜΊ ΐιηΙ Ιιοπιίηεηι : ιιΐιϊ ςυαηι ηοη ιιιιιπη τί8υ8 ε»86ΐ ι ίιΐκιι-

1ϋ8, νεηϊβιη ίπιρείΓΒνίΙ.

III. ΑΐίςηβηΙο ροβΐ, ίηΓεη8ΐΐ8 ΡΓϋδίββ ΛΙΙαΙο τε^ί ΡβΓβϊ-

ιηι-η,Γ Α8ΪΚ, βμη« ε]ϋ8 νββίβνίΐ. Ουοιΐ 8εη3ΐυ8 Βοηνιηυβ

ρο8ΐςυ3ΐη εο^ηονίΐ, ρεΓ Ιε^βίοβ εί άεηυηείβνίΐ , ηε ΑΙΙϋΙυηι,

3ηιίευιη βοεϊυηιηυε ρορηίί Βοπιβηί Ι)εΙ1ο ίηΓεδΐ3ΓεΙ. ραιιι,ι-

ςυε ϋΐε ρβΓεΓε βΓ3Τ3ΓεΙιΐΓ, 1«83ΐϊ ΓΪ^ΐάβ εϊ ΒίβηιΙβΓίιηΙ , >υΙ

ρ3Γ6Γε( βεηβΐιΐδ ίϋδβϊδ, βϋΐ 3(1 όίβοερίβηιΐυηι τεηίΓεΙ αιιη

ιτιϊΙΙε εςηϊΙίΙ)υ8 &ά εοηΓιηίβ, ιιΐιϊ εί Αΐιβίυπι εχδρεείίτε βαιη,

3ίε1)3η(, οιιιη ΙοΙίόεηι β!ϋ8. ΙΙΙε, εοηΐεηιΐβ ρβυάΐαΐβ ςη«

8Γ31 εΪΓεβ ΑΙΙαΙαηι; βρει-ίηβ, ευπι ροδβε ρβΓ ίηκίάίκβ α 80
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πρέσβεις , ώς μετα μιλίων έπόμενος· πάντα δ' άναστή-

σας τον στρατδν, ήγεν ώς ές μάχην. Αττάλου δέ καΐ

τών πρέσβεων αισβομένοιν τε, καΐ διαφυγόντων ?[ δυ

νατός αυτών έγίγνετο ίχαστος· ό'δε καΐ των σκευοφόρων

των "Ρωμαϊκών δπολειφΟέντων ίξπτετο, καΐ χωρίον τι

Νικηφόρων έξελών χατέσκαπτε, χαΐ τους έν αύτώ νεώς

ένεπίμπρη· Άτταλόν τε , ές το Πέργαμον συμφυγόντα ,

έζολιόρχει· μέχρι Χ°« τώνδε οί 'Ρωμαϊοι πυθόμενοι,

πρέσβεις ίτέρους έπεμπον, οί τον Προυσίαν έκέλευον

Άττάλω τας βλάβας άποτϊσαι. Τότε ουν καταπλαγεις

δ Προυσίας δπήκουσε , καΐ άνεχώρει. Ποινην δέ των

πρέσβεων δρισάντιον αύτδν έσενεγκεΐν Άττάλω, ναΰς

χαταφράκτους είκοσιν αύτίκα, και αργυρίου συν χρόνω

τάλαντα πεντακόσια, τάς τε ναϋς έδωκε, και τα χρή

ματα έν τω χρόνω συνέφερεν.

IV. "Οντι δ' αύτώ δια μίσους τοΤς υπηκόοις έπι

ώμότητι χαλεπή , Νιχομήδης υίος ήν, πάνυ τοις Βιθυ

νοί; άρέσχιον. "Οπερ δ Προυσίας ΰφορο'ιμενίις, ές

'Ρώμην αυτόν βιοϋν μετεστησατο. Και μαθών εύ-

δοκιμοϋντα κάκεϊ, προσέταξε της βουλής δεηθηναι,

τών Ιτι δφειλομένων Άττάλω χρημάτων αύτδν άπο-

λϋσαι. Μηνδν τε αύτώ συμπρεσβεΰσοντα έπεμπε

καΐ είρητο τω Μηνα, ει μεν έπιτυχοι της αφέσεως τών

χρημάτων, έτι φείδεσθαι τοϋ Νικομήδους· εΐ δέ άπο-

τύχοι , κτείνειν αύτδν έν 'Ρώμη. Κερκούρους τε τινας

ίς τοΰτο συνέπεμψεν αύτφ , καΐ δισχιλίους στρατιώτας.

Ό δέ, της μεν ζημίας ούκ άφεθείσης τω Προυσία

(Ανδρόνικος γαρ έπιπεμφθείς ές άντιλογίαν δπδ Αττά

λου, την ζημίαν άπέφαινεν έλάττονα της αρπάγης),

τον δέ Νικομηδη λόγου και σπουδής άξιον δρών, ήπό-

ρητο, καΐ ούτε κτείνειν αύτδν υφίστατο , ούτε αύτδς ές

ΙΙίΟυνίαν έπανιέναι δια δέος. "Ομως δ' αύτώ βραού-

νοντι, συνείς δ νεανίσκος, ές λόγους ηλθεν, έθέλοντι

χάκείνω. Συνθέμενοι δ' έπιβουλεϋσαι τώ Προυσία,

τον Άτταλου πρεσβευτην Άνδρόνιχον ές τδ έργον προσ-

έλαβον, ϊνα τον "Λτταλον πείσειε τον Νικομηδη κατα-

γαγεΐν ές Βιθυνίαν. Άναμείναντες δ' αλλήλους έν τη

Βερνίχη , πολισματίω τινί της Ηπείρου , νυχτδς έσβάν-

τες ές νουν, δ τε δέοι ποιεΐν συνετίθεντο, χα) διελύΟη-

σαν έτι νυκτός.

V. "Αμα δ' ήμερα, Νιχομήδης μέν έξέβαινε της

νεώς , πορφύραν τε βασιλιχήν ήαφιεσμένος, χαι διά

δημα έπιχείμενος· Ανδρόνικος δ' αύτδν ΰπαντιάσας τε

και βασιλέα προσειπών, παρέπεμπε μετα στρατιωτών

ων εΐχε πεντακοσίων. Μήνας δε , ύποκρινάμενος, τότε

πρώτον ήσΟησθαι Νικομήδους παρόντος, ές τους δισχι-

λίους διαδραμών, έδυσφόρει. Προϊών δέ τώ λόγω·

Δύο , έφη , βασιλέοιν, τοϋ μέν όντος έν τϊ[ χώρα , τοϋ δ'

έπιόντος, άναγκαΐον ήμΐν τδ αφέτερον ε3 διατίθεσθαι,

χαΐ τοϋ γενησομένου καλώς τεκμαίρεσθαι · ώς έν τώδε

της ήμετέρας σωτηρίας βεβαιούμενης, $ν καλώς προϊ-

δώμεθα , πότερος αύτών έπικρατησει. Ό μέν δή γέ

ρων έστιν, δ δέ νέος· χαι Βιθυνοί τον μέν αποστρέφον

ται, τδν δέ αίροϋνται. 'Ρωμακον τε οί δυνατοί τον

ορρηαιί, ρηι-πιίδίΐ Ιες&1θ8 , α,υββί δεειιΐιιπίδ ευηι ιηϊΙΙβ βιιϊβ :

βεα" , οοηαΐαίο υηίνεΓδο εχεκΚυ , (3ηςιΐ3πι 3(1 ρυ£ηαηι νεηίΐ.

ί^αοά υ1>ϊ ιηΐβΐΐεχεηιηΐ ΑΙ&Ιυβ εί 1β£3(ί, ά'ίπυβεΐ'υηΐ ψη

αυίδςηε ροίηίΐ. Ρπιβίβδ βυΐεπι ]ιιηιεηΐ3 Κοπίϊηοι-υηι ειιιη

ίιημεάΊπιεηΙίβ Γε1ίε(3, εοηιριείιεικίίΐ ; εΐ εβδίεΐΐιιπι Νίεερίιο-

πυπι εχριι§ηϊνίΙ άΊηιίΙφίβ, εί Ιεπιρία, φαε ίη ευ εΐϊηΐ, ίη-

εεηιΐίΐ. Οείηαε ΑΙΙαΙηιη , ϊηΐτβ Ρεημιηιυιη εοηιριιίδυηι ,

ορρυςηβνίΐ. Οιιίυυβ Γεουδ εοςοίϋβ, ββηαΐϋδ αϋοβ αιίβίΐ

1«8αΙο8, ηπί ΡηιςίΐΠ) ]υοεΓεο(, ΑΙΙϋΙο (Ιαηιηα ίΐΐαΐα ΙυοΓβ

ρβοπηίϊ. Τυαι ϋεπιυη) ΡΓϋδίβδ Ιεπί(ιΐ8, ραΐϋίΐ αΐηυε τε-

εε88ί(. ΕΙ ςαυπι βίβίαίββεηΐ ΙεςβΙϊ , υΐ ηιυ1ε(« Ιοεο νί^ίηΐϊ

η»νε8 (εοΐ38 βίαΐίπι ΑΙΙαΙο ΐΓ3(1ρΓβΙ, εΐ ίηΐΓβ εβΓίυιη Ιειηρυβ

ςιιίιίβρηίβ ϊΓβεηΙί (αΐεηία , άειίίΐ ηβνεβ . εΐ «ΙιΊπιίΙο (επιροΓβ

ρεευηίαηι 8ο1νετβ εοερίΐ.

IV. Ουι™ τείΌ δυόαίΐίβ εχοβυβ εβββΐ ΡΓαβίίβ οί) ηίπιίαπι

ΚΒτίΙΐβηι, ΝϊΓοπιεάεδ, Οΐίυδ ε]υβ, τβΙάβ αό βϊδάεπι αίΐί^εο»-

Ιογ : εΐ ίάεο βυδρεείυιη ρϊΙβΓ Βοπιαπι πιϊβϊΐ, υΐ ιοί «Ιε^ειεΙ.

Οιιεηι ροδίςυβηι εοςηονίΐ Ποιηιο ςαοςυε κιηΐίοδυηι εβ&ε,

οΐΐηαανϋ βί , υΐ & δβηαΐυ ρειεκΐ , ΓεπιίΙΙί δί1)ί αυοα δαρεΓείΉΐ

ρβευηίίε ΑΙΙαΙο άεοίΐο : βάάίαίίςυε εί Μεηαηι , ςυϊ βίπιυΐ

ΙββαΙίοηβ Γυη^εΓεΙαΓ. Ουί εΐαπ) ηΐΑηάαΙιιηι άε<1ίι, δί ίιτιρε-

ΐΓΒδδβΙ ιεηιίδδίοηοπι ρεοπηί»; , ιιΐ βάΐιιιο Νίεοηιεϋϊ ρΐΓεεΓεΙ;

§ίη πιίηυδ, ίη ιΐΓβε ίΙΙυηι ίηΙβΓίϊοειβΙ : εί άΑ ηοο εβΓουΓΟδ αϋ-

ςαοί ευπι εο ηιίβίΐ, εί ϋιιο αιίΐΐία πιίΐίΐυαι. Ι», ςιιυπι ηεε

ιηυΐεΐα τεπιϊΙΙεΓεΙυΓ ΡΓυβίβί (ηΐπι ΑικίΓοοϊευδ, 30 ΑΙΙηΙο

άΑ εοηΐΓ3(1ίε«η(1αιη ηιίδδΐιβ, άεηιοηδίΓβνίΙ, ηιυ1ε(3πι ηιίιιο-

τεπι εβδε (]υ3πι πιρίηίηι), εί ςιιυηι Νίεοπιεάεπι ε^Γε^ϊχ εί

ρΓεεεΙβΓΚ ίικίοΐί» ,ιυνεηεηι εδβε νίιΙεΓεΙ , ϊηορβ εοηβίΐϋ , ηεε

οεείόβΓβ ευπι βιΐδΐΐδ εβί, ηεε ίρβεΓετβΓίϊ ίη ΒίΙΙι νηίαηι. 113

πΐ0Γ3η1επι Ηβηαηι Νϊεοηιεάεδ , ηιβρίαΐαβ λΙΙςαΜ , εοπιρεί-

ΙβΙ , ςυοιη εί ίρδε εοηδΐ1ί3 εοηΓεπε ειιηι ^ιινβηβ ευρίνίδδεΙ.

ΟοηδρίΓΒπΐηΙςυε ίη Ρηΐδίβηι, 3ϋδεί(ο ίη δοάείβίεπι ΑηιίΓΟ·

ηίεο Α1(3ΐί 1ε§3ΐο, ςοί Γεβί δϋο ρβηακΙβτβΙ , υΐ Νίεοηιείΐεηι

ίη Βί(1ι;ηί3πι άεάαεεΓεΙ. Εχ εοιηροδίΐο ί§ί(υΓ εοηβΓεδδί

βρυά Βεπιίεεη , ορρίάιιίαπι Ερίπ , ηοείυ εοηβεεηδ» ηβνε ,

(]ΐιί(1 3£βηάΊιπ) εββεΐ, εοΗοευϋ βυη(; εί βηΐε άίΐυευΐυη) ΑΊ·

Τ8Γ8Ϊ (ΙίδεεβδεΓυηΙ.

V. Μβηε νείΌ Νίεοπιειίεβ εχβεεηάίΐ ηβνεηι, τηοη Γορο

ρυΓρυΓ3(υδ , εί άί3άεηΐ3ΐε τεαιηιίΐυβ. Ουί ηιο\ Αηάπ>ηίεηδ

οεειπτίΐ , ε( Γε^εη βρρεΙΙβΙηπι άεάιιεείκιΐ ευη ςυϊηςεηΐίδ ,

ςυοδ είΓεβ βε η3ηεΙ>3( , Π)ί1ί1ί1>υ8.* Μει>38 ν θγο , Ιιιιη ρΓίιηιιπι

βε βεηδίδδε Νίεοπιειίίδ ρπτδεηΐίηηι δίιηυίβηδ, πιρίϊιη βηοδ

οίδ πιίΙΙε β^ίίΐ, νείιιΐ ίικίίμηο ΓεΓεηδ ΓβεΙηηι. ΡτοεβίεηΙβ

τεΓΟ θΓ3(ίοηε : « Νυηε , ίπηυίΐ , ςυυπι άυοδ τεςεδ Ιΐ3ηε3ηιαβ ,

αυοπιηι αΙΙβΓ άοιηί εβ( , ηΐΐιτ ίη ϊΙίηοΓβ , ηοΐιίδ ρΐΌδρίείεηιΙιιηι

ΓίΊιιΐδ ηοδίηδ, 3ε (Ιο ΓυΙυΓΟ τεείε εοηδυΐεηάιιηι εδ( : φΐ3ΐι<1ο·

ςυί(ίειη βΙ> ηοε ηοδίΓΧ βαίιιΐϊβ ηΓπιί(3κ ρεηιίεΐ, δί 83^3εί(βΓ

ρΓΚνίάεππιυδ , η(ετ εΟΓυηι ίυΙυΓϋδ 8ίΙ ροΐίοι·. ,Ι;ιηι υργο

ίΐΐε , δεηεχ εδί, ηίε , ]ατβηίβ : ΒϊΙΙινηϊ ιΙ Ιιιιη Λ\ ρπνίηΐηι, Ιιυικ

ορίαηΐ : Κοιη3ηθΓυπκ)υε ορίίηαβίεδ ^11νεη^ιη (ϋΐίειιη! : εί
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νεανίαν άγαπώσι· χαΐ Ανδρόνικος , αύτδν ήδη δορυφό

ρων, ύποδείκνυσι τήν Αττάλου συμμανίαν, άρνήν τε

μεγάλην έ/οντος καί Βιθυνοϊς γειτονεύοντας, χαΐ έχ

πολλοΰ τω Προυσία πεπολεμωμένου. Λέγων δέ ταΰθ',

άμα χαί τήν ωμότητα τοϋ Προυσίου παρεγύμνου , καί

δσα πονηρά πράζειεν ές απαντάς, καί τι) χοινον επί

τοϊσδε Βιθυνών ές αύτδν έχθος. Ός δέ χάχείνους εΤδε

την Προυσίου μοχθηρίαν άποστρεφομένους, ή'γεν αύτους

ϊς τον Νιχομήδην αύτίχα, χαί προσειπών χαί δ'δε βα

σιλέα δεύτερος έπί Άνδρονίχω, μετα των δισ^ιλι'ων

έδορυφόρει.

VI. Άτταλός τε τον νεανι'αν προθύμοις υπεδέ^ετο,

χαι τον Προυσίαν έκέλευσε, τω παιδί πόλεις τε' τινας

ές ένοίκησιν, καί χο)ραν ές έφόδια, δοϋναι. Ό δ',

αύτίχα δώσειν, έφη, την Άτταλου βασιλείαν άπασαν

ί,ν δή χα'ι πρότερον Νιχομήδη περιποιών, ές Άσίαν

έσβαλεϊν. Ταϋτα δ' εϊπών, επεμπεν ές 'Ριομην τους

Νιχομήδους καί Άτταλου κατηγορήσοντάς τε , καί προ-

καλεσομένους ές κρίσιν. Οί δ' άμφί τον Άτταλον εύ-

θΰς έ-/ώρουν ές την Βιθυνίαν, και προσιοϋσιν αύτοϊς οί

Βιθυνοί χατ' ολίγους προσετίθεντο. Προυσίας δέ

άπασιν άπιστων, χα\ 'Ριυμαίους έλπίζων αΰτον έξαιρη'-

σεσθαι της επιβουλής , Διήγυλιν τον θράκα , κηδεστήν

ίντα οί, πεντακόσιους θράκας αίτήσας καί λαβών,

τοϊσδε μόνοις τι) σώμα έπέτρεψεν, ές τήν άκρόπολιν

τήν έν Νικαία καταφυγοίν. Ό δέ 'Ρωμαίων στρατη

γός έν αστει ούτε αύτίχα έπήγεν έπΐ τήν βουλήν τους

τοϋ Προυσίου πρέσβεις, χαριζόμενος Άττάλω· έπαγα-

γών τε ποτέ, ψηφισαμενης της βουλής, τον στρατηγον

αύτδν Ιλέσθαι τε και πέμψαι πρε'σβεις, οί διαλύσουσι

τον πόλεμον, εΐλετο τρεις άνδρας, ων δ μέν τήν κεφαλήν

ποτε λίθω πληγείς, άσ/ήμονας έπέκειτο ώτειλάς· δ δέ

τους πόδας διέφθαρτο ΰπδ γεύματος· δ δ' ήλιθιώτατος

ένομίζετο εΤναι. "Ωστε Κάτωνα , τήν πρεσβείαν έπι-

σκώπτοντα , ειπείν τήν πρεσβείαν ταύτην μήτε νουν

ίχειν, μήτε πόδας , μήτε κεφαλήν.

VII. Οί μέν δή πρέσβεις ές Βιθυνίαν άφίκοντο,

καί προσέτασσον αύτοϊς , τον πόλεμον έκλϋσαι. Νι-

κομήδους δέ καΐ Αττάλου συγχωρεϊν ΰποκρινομένων

οί Βιθυνοί , διδαχθε'ντες , ελεγον ούκ εΤναι δυνατοί φέ-

ρειν έτι τήν ώμότητα τήν Προυσίου , φανεροί μάλιστα

αύτώ γενόμενοι δυσχεραίνοντες. Οί μέν δή πρέσβεις ,

ώς ούπω 'Ρωμαίων τάδε πυθομένων, έπανήεσαν άπρα

κτοι. Προυσίας δ', έπετ1 και τα 'Ρωμαίων άπέγνω, οΐς

μάλιστα πιστεύων ούδενος ές άμυναν έπεφροντίκει, με-

τήλθεν ές Νικομήδειαν, ώς κρατυνούμενος τήν πόλιν,

και τοις έπιοΰσι πολεμήσων οί δε, προδιδόντες αύτδν,

τας πύλας άνέωζαν. Και δ μέν Νικομήδης έσήει μετα

τοϋ στρατοϋ· τον δέ Προυσίαν ές ίερδν Διός καταφυγόν-

τα συνεκέντησάν τίνες έπιπεμφθέντες έκ τοϋ Νικομή-

δους. Ουτω Νικομήδης άντί Προυσίου Βιθυνών έβα-

σίλευε. Και αύτδν, γρόνω τελευτήσαντα, Νικομήδης

δ υίός, ω Φιλοπάτωρ έπίκλησιςήν, διεδέξατο, 'Ρωμαίων

αύτώ τήν άργήν ώς πατρωαν ψηφισαμένιον. ϊά μέν

ΛηιίΓοηίειίδ , ]αηι εοπι δβΙεΙΙίΙίορΓΟδεφιεηδ, ρΐΌπιίΙΙίΙ είάβιη

αϊ) ΑΙΙβΙο αιιχίΐίυπι, ΓΡ^β νίείηο ΒϋΙινηίδ, βΐ ΙβΙε Γβ^ηαηΙο,

νεΙβΓβαυβ Ρπιβϊκ ΙιοβΙβ. » Αα" ηα?ε βϊηιυΐ επιά'βΐίυιίεαι Ρπι-

βίίβ, άβίβξεηβ «ι'υβ ίη οπιηεδ ραΐη-ι!» Γαιίηοπϊ, πιβωοΓβΙκιΙ ,

βΐ ίηαε ικΐίυπι ρυόϋειιιη. υΐ νβΐΌ , βΐ ίρβοβ παϋϊΐββ θΙιΙιογ-

ΓϋΓβ Ρπΐ813Π1 οί) δεεΙεπβ, βηίηιβά'νει-ΙίΙ Μεηβδ, 8ΐ3ΐίΐΠ €08

Λά Νίεοηΐ6ά!επι βαΊΙηχίΙ, εΐ βρευηάΊΐδ Κεςεηι ευπ> βρρείΐβτίι

ροβΐ ΑηάΓοηίευπι, δΙίρ3ΐί((πιε (Ιυοηιηι ϋΙοΓυπι ηιιΊϋυηι 8β·

ΐβΐΐίϋο.

VI. ΑΗαΙυβ Τ6Γ0, ρΐΌηιΙβ βχεβρίο ]υνεηβ, Ρπΐδίβηι ]αβ-

8Ϊ( , ΗΙίο είνίΐ3ΐβ8 ΐΐίφίοΐ &Λ ίιιΙΐ3ΐ)ί(3η^υπ] ε( ββ/08 »ά τίείαιη

»ΙΙπ1)ϋβΓ6. Οαϊ Ρπΐδίβδ ΓβδροηάίΙ, ηιοχ δε υηίνίΓδυπι

ΑΙΙϋϋ Γ6£ΐ)<ιηι ΠΙίο ά&ίαταϊη , ίη εο)υβ @πι(ίαηι βΐ αηΐε ίηνα-

8Ϊ88εΙ Αδϊβιη. Ουο τεδροηδο άΆΐο , ηιίδίΐ Κοηιβηι , ςυί 3εεα-

5ΛΓοηΙ Νϊεοηΐθάειη εΐ ΑΙΙαΙυηι, είΐβτεηΐηυε απι1κ>δ ίη ]υ<1ί-

είηηι. δα) ΑΗ&Ιυβ οιιηι βιιΐβ ηιοχ ΒίΙΙινηίϊπι ϊη^τεδβαβ βδΐ ;

εΐ 3<Ι εοδ ρ3υΐ3ΐίηι Βίΐΐινηί (ΙοΓεοβΓυηΙ. Ρπιβίβδ τείΌ , η«·ηιίηί

δεεΓειΙβηδ, εΙδρεΓ3ηδ Κοιηβηοβ βε βΓερΙϋΓΟδ ει ίηδϊάϊίβ,

3 Οϊεβνΐε Τητβεε, βοεείΌ δυο, ο,υίηΒβηΙοδ ΤΙίΓαεβδ ρβΐϋΐ ϊπι·

ρείΓβνίΙ/ριε; ηιιίουδ δοΐίδ εοηιηιίδίΐ οΟΓροιϊδ βυί ουδίοιϋϊπι,

ε( ίη 3Γεεηι Νίοίβββ ευπι είδ 8β ίηείηδίΐ. ΑΙ ϋοηι.τ Ργ«?(ογ

υΛβηυδ, ΑΙΙβΙο ^ΓβΙίΓιοβηβ , ηοη δίβΐίηι βά δεη3(υιη βάάαχίΐ

1ες3ΐ08 ΡΓυδίχ. Αε ροδίηυβηι Ιϋηόοπι ίη(Γοάοχί(, ]υδ808 β

δεηαΐυ 1οββΙθ8 εΙί§βΓ8, ςυί ΜΙιιηι εοηιροηεΓεηΙ , εΙε£ί( Ιτεβ

νίΓΟδ, ςυοπιπι ιιηυβ, 83X0 (]υοη(ΐ3ΐη ίη ΜρυΙ ρεΓευδδϋδ,

ΓακαΛβ είοΛίΓίεεδ ρΓ3"ΓεΓεΙ)3ΐ : βΙΙεΓ εχ Πηχίοηβ 3?8εΓ εΓ3ΐ ρβ-

ύίουδ ; ΙεΓίίαβ ηκςηε 3ά δΐυΐίίΐίθηι δίαιρίεχ η3οεΙ)3ΐηΓ .- ίΐ3 υΐ

ΟβΙο , εβνίΙΙβηδ , ηβε ηιεηίειη 1>306Γε 1ε§3ΐίοηειη εαηα , ηβ«

ρεάεδ , ηεο εβριιΐ , (ΙίεεΓβί.

VII. Ι«£3ΐϊ, ρΓοΓεεΙί ϊη ΒίΙητηίαηι , ϊυδδεπιηΐ ρβΓίεβ αϊ)

ιΐΓΐ>ε άίβεβάβΓε. Νίεοηιεάε βυίβηι εΐ ΑΙΙβΙο «ϊιτιυΐηηΐ ίΙ>α^ ,

8ε 3αεΙοή(3ΐί δβηβΐιΐδ εεάεΓε , ΒίΙήνηί, ρΓχηαοηίΙί , ηο^αΐαηΐ,

βε ρο8ΐ!ΐ3ε ίβιτβ ροδδβ'ΐηιηΐ3ηίΙβ(εηίΐ ΡΓυδί* , ηια\ίηιε , ροβί-

ηπβηι όβρΓείιεηδί εδδβηΐ ηιοίεβίβ Γειτβ ε]η8 ίηιροπυηι. δϊο

Ιο^αΙί , ρΓ3!ΐεχΐ3 β3 03υδ3 , ςηοιΐ ηοηάηηι Ιιοε ςιιεΓεΙ» βά:

δρη»1υηι ρεΓνεηίδδεηΙ , ίηΓεεΙο ηεςοίίο (ϋδεβδδει υηΐ. Ρπι-

5135 , ββ8ρ6Γ3ΐ3 Ορβ 3 ΚοΠΙβηίδ , φΐίΙ)ΙΙ8 ΓΓ81Ι15 ΠΙΐΙΙβ ρ3Γ3Τ6Γ3ΐ

3ηχίΙί3, πιί(5Γ3ΐίΙ Μοοηιβίΐίαηι , υ( ηβε ηαηΐΐα, 8ά'νεΓ8ΐΐ3

ίη^ΓυεηΙεδ ΙιοβΙβ* ίηίβ άβροβηβΓβΙ. δεά" ορρίιΐϊηί, γρ^ρπι

ρΓοάεηΙεδ, βρεηιεΓοηΙ ροΓίβδ; οί Νίεοηιεχίεδ ευηι εχετεϊΐα

ίηΙΐΌβΓε86ΐΐ8 εβί ΡΓυδϊβηι νείΌ, ΓβΙί§ίοηο Γβηί Λτίβ 8β

ΙιιΙβηΙεηι , εοηΓοιΙβΓυηΙ ψιί<ΐ3ηι ίηιηιίβίί 3 Γιϋο. βίε Μοο-

ηιειίεδ Ιοεο ρβίτίδ Γβ§ηυηι οεευρβνίΐ ΒίΙΙινηίιΐ'. Γυί ρο5(

όίιιΙιίΓηιιηι ίηιρΡΓίυηι ΓβΙο Γ(ΐηεΙο,βυεεβδδίΙΟΙίυδΝίεοηιβ<1β5,

εοςηοιηίηε ΡΜΙορβΙΟΓ, βχ δ. €. ίη Γε^ηο ρ3(επκ> οοηβτιυα
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δή Βιθυνών ωδε εΐχε. Κα\ , ε( τω σπουδή πάντα προ-

μαθεϊν, υίωνδς τούδε έτερος Νικομήδης 'Ρωμαίοις τήν

άρχήν έν διαΟήχαις άπέλιπε.

VIII. ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ δέ προ μέν Μακεδόνων

οΐτινες ηρ/ον, ούχ εχω σαφώς ειπείν , είτε ιδίαν αρχήν,

είτε Δαρείου κατηκουον. Αλέξανδρος δε μυι δοχεϊ

-ους άρχοντας τίονδε των έθνών έπι φόρω χαταλιπεϊν,

έπειγόμενος έπ\ Δαρεΐον. Φαίνεται γαρ και Αμισδν,

Ιν Πο'ντω πάλιν Αττικού γένους, έπι δημοκρατίαν, ώς

πάτριον σφίσι πολιτείαν, άγαγών. Ιερώνυμος δέ ούδ'

έπιψαΰσαι των έθνών δλως, άλλ' άνα την παράλιον της

Παμφυλίας χαι Κιλικίας έτέραν δδδν επί τον Δαρεΐον

τραπέσθαι. Περδίκκας δέ, δς έπ\ Άλεξάνδρω της

Μακεδόνων ηρχεν, Αριαράθην, Καππαδοκίας ήγούμε-

νον, είτε άφιστάμενον, είτε την αρχήν αύτοϋ περιποιού-

μενος Μακεδο'σιν, εΐλε και έκρέμασε · καΐ επέστησε

τοις έθνεσιν Εύμενή τον Καρδιανο'ν. Εύμενοϋς δέ

άναιρεβέντος , δτε αύτδν οί Μακεδο'νες είλοντο είναι

πολέμιον, Αντίπατρος , έπι τω Περδίκχα της δπδ Αλε

ξάνδρω γενομένης γης έπιτροπεύων, Νικάνορα επεμψεν

Καππαδοκών σατραπεύειν.

IX. Μακεδόνων δέ ού πολύ βστερον ές αλλήλους

στασιασάντων, Αντίγονος μέν ηρχε Συρίας, Ααομέ-

δοντα Ικβαλών Μιθριδάτης δ' αύτώ συνην, άνήρ γένους

βασιλείου Περσικού. ΚαΙ δ Αντίγονος ένύπνιον έδοξε

πεδίον σπεϊραι χρυσίω, καΐ τδ χρυσίον Ικθερίσαντα

τον Μιθριδάτην, ε'ς τον Πόντον οίχεσθαι. Και δ μέν

αύτδν έπι τώδε συλλαβών, έβούλευεν άποκτεΐναι. Ό

δ' έξέφυγε συν Ιππεϋσιν £ξ, καΐ φραςάμενός τι χωρίον

της Καππαδοκίας , πολλών οί προσιόντων έν τηδε τη

Μακεδόνων ασχολία , Καππαδοκίας τε αυτής και των

δμόρων περί τον Πόντον εθνών κατέσχεν. 'Επί τε

μέγα τήν άρχήν προαγαγο)ν, παισι παρέδωκεν. Οί

δ' ηρχον, έτερος μεθ' έτερον, έ*ως έπΙ τον έκτον άπδ τοϋ

■πρώτου Μιθριδάτην, βς 'Ρωμαίοις έπολεμησε. Τού

του δέ τοϋ γένους όντες οί Καππαδοκίας τε κα\ Πόντου

βασιλείς , εσθ' δτε μοι δοκοϋσι διελεΤν τήν αρχήν, καϊ οί

μέν τοϋ Πόντου κατασχεϊν , οί δέ Καππαδοκίας.

Χ. "Ο γέ τοι 'Ρωμαίοις πρώτος έν φιλία γενόμενος,

κα\ ναϋς τινας ίτΛ Καρχηδονίους και συμμαχίαν δλίγην

παράσχων, βασιλεύς Πόντου, Μιθριδάτης, ευεργέτης

Ιπίκλησιν, ώς άλλοτρίαν τήν Καππαδοκίαν έπέδραμε.

Και διαδέχεται Μιθριδάτης υίδς, <Γ) Διόνυσος και Εύπά-

τωρ έπώνυμα ην. 'Ρωμαϊοι δ' αύτδν έκστηναι Καπ

παδοκίας έκέλευσαν Αριοβαρζάνη, καταφυγόντι τε ές

αύτοΰς, και δόξαντι άρα γνησιωτέρω τοϋ Μιθριδάτου προς

τήν Καππαδοκών αρχήν ή κα\ τδ μέγεθος της αρχής

τοϋ Μιθριδάτου, πολλής ούσης, ύφορώμενοί τε κα\ ές

πλέονα διαιροϋντες άφανώς. Ό δέ τοϋτο μέν ήνεγκε-

Νικομήδει δέ, τω Νικομήδους τοϋ Προυσίου, Βιθυνίας

ώς πατρώας ΰπδ 'Ρωμαίων άποδειχθέντι βασιλεύειν,

Σωκράτη, τον άδελφδν αύτοϋ Νικομήδους, δτω Χρή

στος έπώνυμον ή'ν, μετα στρατιάς έπέπεμψε. Και τήν

Βιθυνών άρχήν δ Σο>κράτης ές αύτδν περιέσπασε.

Ιϋ8. 113 66 Γ88 ΒίΙΙινηίίΒ Ιι,ίΙι.Ιμιι! . Ε( , ψΙΟιΙ 81 ι 111 ΙίΜ

εχίΐυηι 3ηΙε (·ο,ϊιιι)λγοπ' , [ηεριΐδ Ιιιιμίδ, αΐίϋδ] Νίεοηιειίββ

ροριιΐιιπι Κοηιαηυπι ΙεβΙαπιεηΙο Ιι,τπίΙιτιι π'^ηί η-ΙίψιίΙ.

VIII. ΟΛρρβΛοοίίΕ (]ΐιί βηΐε Μ3εεάΊ>η35 ρΓ3?(υεηιηΙ , ρΓΟ-

ρπυπιηε ΙκιηιιπίηΙ π'^ιιιιιη , 3η I ).ιγϊ ϊ ϊπιρβπο ΓυειίηΙ μι1>·

]ΐ'ΐ ΐί , Ιιαυά &3ΐίβ ('οηιρίΊ'Ιιιηι Ιι;ιΙιι·υ. ΛΐεχαηάβΓ μί ο νίϋεΙιΐΓ

Ιι.Ίπιηι ςεηΐίιιηι ρηηείρεδ 83 ]β£β , υ( Ιι ϋιπίπιη ίρβί ρεηάε-

ΓεηΙ, Γείίφιίδδβ , φιυιη εοηΐτβ ϋαπυηι ρι·ορεΓ3τεΙ. Ν3πι

«1 Λιιιϊμιιιι , ΡοηΙί οϊνϊΐαΐβπι , Λ ιι ίπ<· οΐ'ίβίηί* , α[> ΛΐεχαηιίΓΟ

1ίΙ)ΐτΐ;ιΐι· οΌηαΙαΗ) , ε( ρορυΙϋΓειη ίη εβ αάιηϊηί8(Γ3ΐίοηειιι ,

νείυΐί ρ,ιΐ π,ιιιι Γε^ίπιίηίβ Γ»ι πιαιη , τεβίϋυίαιη ε8»ε η .ιηριτί-

πιιιβ. υ ι κιηι| ιιηηι Ηιει-οηνιιιυ» 8εΓΪΙ)ϊ( , αε 3(1ί^ί88β ςυκίεηι

Λΐΐ'χίΐιιιΐηιιιι ϋΐ38 @εη(ε8, 8β<1 »1ία νίβ ]υχ(3 ιηαηΐίιιιαιιι

ΡβπιρΙινΙίίΒ ε( ΟίΙίαβε 0Γ3ηι , 3(1νεΓ8υ8 θ3τίυπι εββε ρΓοΓε-

εΐυιη. ΡεΓάίεεβ τεη>, ηυί ροβΐ ΛΐεχβΓκΙηιπι Μβεειίοηίϋυ»

ρΓβεΓυΚ, Απ3Γ3ΐΙιεηι , θ3ρρ3(1οα<Ε ρπεΓβοΙυη) , βίνε ρΓορΙεΓ

(ΙεΓεεΙίυηεηι , 8ίνε υ( Γεςίυηεηι εαπι Μ3εε<1οηϊ1>υ8 Λβφιίια-

ΓβΙ , ('.ιρίπιη, ίη ΐ'πκ'Γΐη ι·μί(; Ειιπιεηεπιςηε Οβπΐίβιιυιη

ξεη(ίΙ>υ8 ίΙΗβ ρΓ8?ρο$υίΙ. £( Ειιιηεηε 8ΐι1<Ι»Ιυ , ηυυιη >

Μΐεεάοηίουβ Ιΐ08ΐί8 ΓυίββεΙ ]αάίε3ΐυ8; Αο1ίρ3(6Γ, ηυί ρο3(

Ρεπϋεεβιη Ιιίτιιπιπι 31) Λΐεχ3η<1ΐΌ (1ενίεΐ3Γυιη οογ&Ιογ (υίΐ,

ΝίεβηοΓεαι 83ΐΓ3ρ3ΐη Οβρ[)3(1οεί% εοηβΙϋιιΚ.

IX. Νοη ηιηΐΐο ρο$1, εοη(εη(ίοηϊοα8 εχοι-ΙΪ8 ίηΙεΓ ίρ809

Μ;ιεειΙοιΐ38, Αηΐίξοηυ», ψιί ε]εε1υ ί3οηιε(1οιιΙε δνη3Π> οι:-

ευρβνΚ, ςυυηι εβευπι η3υεΓ6[ Γ30ΐί1ί3Γεηι ΜίΙΙΐΓίιΙαΙεπι ,

νίΓυιη Γε§ϋ 3ρυά'ΡεΓ838 ςεηεπ8, ρεΓ 8οηιηίυηΊ νΐ8ϋ8 &ίΙ>ϊ

ε3{ αιιηιηι ίη βτνο 8εηιίη3Γε, εΐ ίΙΙικΙ ;ιιιπιηι (ΙεπιεΙεΓε Μί-

ΙΙιΐ'ίιΙαΙεπι, ίη Ροη(ηπιςυε 33ροΓΐ3Γε. ριι,ιιη οο εβυββπι εοπι-

ρΓεηεηβυπι ΜίΙΙΐΓΪιΙαΙβιη, οοοί<1βΓβ εοη8ΐί(ιιίΙ. ΕΠΊ^ΪΙ 3υ1εη>

ίΙΙε, εοηιίΐ3(υβ βεχ εςυίΐίΐιυβ : ει εοιηαιυηίΐο ςηοιΐ3ηι ίη

ΟβρρβιΙοείβ 038ΐε1Ιο , ηιαΚίβ 3<1 ευηα , άαηι Μβεεάοηεβ ΙίΙίΙιαβ

βυίβ (ϋβΙήη^ιιηΙϋΓ, (1ε(ϊαεηΙίοιΐ8 , ευηι ίρ83 03ρρ3άΌα3,

1 ιι ηι 6ηίΙίσιΪ8 Ροηϋείβ ρΓονίηείίβ , ροΐίΐιιβ ε8ΐ. ΑΙηυε Ιιίε

Μί11ΐΓί(ί3(68 3πιρ1υηι νίτίοηβ η'μηιιιη , ρο3( πιοΓίεηι , 1 1 1 » ■ ι ϊ 5

8ϋΪ8 τείίςυίΐ ; ηυί εοηΐίηυβ βειίε , υβαυε »ά βεχίυηι 3 ρπιηο

ΜϋΗιίιΙϋΙΐ'ΐη , ιίπιι ηυί ΙμΊΙιπιι ευηι Κοπΐ3ηί8 ^ε8$ίΙ, Γε§η3-

πιηΐ. Εχ 60 κεηει-ε ςυυιη εββεηΐ ε( Ο3ρρ3(1οο»; β( ΡοηΙί

Γε£6β , >'ί(1εη(υΓ ηαϊΐιί (επιροη3 άεευηυ (Ιίτίβίίβε η^ηιιηι ,

ιι I 3ΐϋ ΡοηΙυοι , αΐϋ Οβρρβύοείβηι , οΗίηετεηΙ.

Χ. ΟεΓίε ίΐΐε Γβχ ΡοηΙί ΜίΙΙΐΓί<1«(68, ΕνβΓ^εΙεβ (ορηοηιίηε,

ρηπιΐΗ 3ηιίευ8 ροριιΐί Κοηιαηί , ςιιί ιΊίηηι εοηΐΓβ Γ,ιγΙ Ιι,-ιμί-

ηίεηβεβ ηβτεβ 3ΐίςυο( οι»η ρβιιείβ εορίίβ Βΐιχίΐίβηουβ ιηί >6Γ3ΐ ,

Ολρρ3(1οοί«πι , (3οςυ3πι βΐίεηβπ), ίητ38ίι. Ουί βυεεεββϋ

Αΐίυβ, ΜίΙΙΐΓΐιΙιιΙεί , ςοί Ευρ3ΐθΓ, ίάβηνριβ ΰίοηνβυβ (ίά β$(

Ββεεηυβ) εο£ηοπιίη3ΐιΐ8 εβί. Ηυηε Κοηιαηί ]υ$8επιη( Λπο·

Ι)3ΓΖ3ηί Οαρρηιΐοί ία εβέΙεΓβ, ςυί ίη Γκίεηι ρορυΐί Κοιηβηί εοη·

ΓυμεΓ3(,ε( τί(1ε03(υΓ ρΐυβ ]ιιγϊη 1ια1ιι>Γρ ίη ΟιρραιΙηι ί.ιιη :

αιι! ΓθΓΐ388ε , ςυοά βιΐί ριτίαιη ΗβοεΓεηΙ αιηρίίι ιιιΙϊικίιι τε^ηϊ

ΜίΙηΓί<ΐ3(ί8 , ηΐ3ΐυεηιη( Ίά ^ί8δίηιηΐ3η(εΓ ίη ρίυΓεβ ροιίίοηββ

άίνίάεΓε. Αε 1υΙί( ίά ηιιίο'εηι ΜΗΙιηϋ3ΐε8. 8εύ εοηΐτβ Νί-

εοιηεο'εΓη, ΝίεοηιεάΜβ ΠΙίυηι, ΡΓυίίχ ηοροΐεηι, ςυί 3νί(υιη

Βί(Ιινηία3 π'μηιπιι εχ δβηβΐυδεοηδίιΐΐο βεεερεΓβΙ, Π,ίΙπμιι

ίρδίυ» Νίι-οηκ'ΐΐίί ευηι εχεΓείΙυ ιιπμΙ , δοιταΐβιη , ΟίΓεδΙυπι

εο^ηοηιίηε, ςυί Γε^αυπι Ιιοε 8ίί>ί υ$υΓρ3νί(. ΑΙςυε ρεΓ ίιίεηι
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Τοϋ δ' αυτοϋ χρόνου, Μιθράας χαι Βαγώας'Αριοβαρζά-

νη τόνδε τδν δπδ "Ρωμαίων κατηγμένον ές τήν Καπ

παδοχίαν Ικβαλόντες, Αριαράθην κατήγαγον ές αύτήν.

XI. "Ρωμαίοι δέ Νικομήδην δμοϋ και Αριοβαρζά-

νην Ιπανηγον Ις τήν οίχείαν Ικάτερον πρέσβεις τέ τι-

νας αύτοϊς ές τοϋτο συνέπεμψαν, ων Μάνιος Αχύλιος

ήγεΐτο- χαι συλλαβεΐν ές τήν χάθοδον Απέστειλαν Λου-

χίω τε Κασσίω, της περί τδ Πέργαμον Ασίας ήγου-

μένω, στρατιάν έχοντι δλίγην, χα! τώδε τω Εύπάτορι

Μιθριδάτη. Άλλ' δ μέν, αύτης τε Καππαδοκίας ού-

νεχα 'Ροιμαίοις έπιμεμφόμενος, κα\ Φρυγίαν έ"ναγχος

υπ' αύτών αφηρημένος (ώς δια της "Ελληνικής γρα

φής δεδήλωται), ού συνέπραττε. Κάσσιος δέ καΐ Μά

νιος, τοί τε Κασσίου στρατώ,κ«\ πολύν άλλον άγείραν-

τες Γαλατών κα\ Φρυγών, Νικομηδη τε κατήγαγον Ις

Βιθυνίαν, καΐ Αριοβαρζάνην ές Καππαδοχίαν. Ευθύς

τε άνέπειθον άμφο>, γείτονας οντάς Μιθριδάτου, τήν

γην τήν Μιθριδάτου χατατρέχειν, χαΙ ές πόλεμον έρε-

θίζειν, ώς "Ρωμαίων αύτοϊς πολεμοϋσι συμμαχησόν-

των. 01 δέ ώχνουν μέν δμοίως Ικάτερος, γείτονος

τοσοϋδε πολέμου κατάρξαι, την Μιθριδάτου δύναμιν

δεδιο'τες. Έγκειμένων δέ των πρέσβειον, δ Νικομήδης,

πολλά μέν υπέρ της έπικουρίας τοις στρατηγοΓς χαΙ τοις

πρέσβεσιν ώμολογηκώς χρήματα δώσειν, καΐ έτι δφλων,

πολλά δ' άλλα παρά των Ιπομένων "Ρωμαίων δεδα-

νεισμένος, χαΙ δχλούμενος, άκων έσέβαλεν Ις τήν Μι

θριδάτου γην καΐ έλεηλάτησεν, έπι πόλιν "Αμαστριν, ού-

δενδς ουτε κωλύοντος αϋτδν , ούτε άπαντώντος. Ό γάρ

τοι Μιθριδάτης , έτοίμην ίχιον. δΰναμιν, ίμως δπεχώ-

ρει, πολλά καΐ δίκαια διδοίις έγκλήματα τω πολέμω

γενέσθαι.

XII. Άναζεύζαντος δέ τοϋ Νικομήδους μετα πολλών

λαφύρων, Πελοπίδαν δ Μιθριδάτης έ"πεμπεν ές τους

'Ρωμαίιον στρατηγούς τε και πρέσβεις· ουκ άγνοών

μέν, αύτους πολεμησείοντας αύτφ, καΐ τησδε της

έσβολής αιτίους γεγονότας· δποκρινόμενος δέ, και

πλείονας δμδϋ κα\ ευπρεπεστέρας αιτίας του γενησομέ-

νου πολέμου πορίζων, άνεμίμνησκε φιλίας καΐ συμμα

χίας Ιδίας τε καΐ πατρώας. Άνθ' ων αύτδν δ Πελο

πίδας £φη Φρυγίαν άφηρήσθαι και Καππαδοχίαν τήν

μέν, άε\ των προγόνων αύτοϋ γενομένην, και υπδ τοϋ

πατρός άναληφθεϊσαν Φρυγίαν δέ έπινίκιον έπΙ Άρι-

στονίκω παρα τοϋ υμετέρου στρατηγού δοθεϊσάν τε,

χα! ούχ ί|σσον παρα τοϋ αύτοϋ στρατηγού πολλών

χρημάτων έωνημένην. « Νϋν δ', έ*φη , χα\ Νιχομήδη τδ

στόμα τοϋ Πόντου διακλείοντα περιορατε, και τήν γην

μέχρι Άμάστριδος έπιτρέχοντα, καΐ λείαν άγοντα δσην

ΐστε άκριβώς· ουκ ασθενώς ούδέ άνετοίμως έχοντος

πρδς άμυνα'ν τοϋ έμοΰ βασιλέως, άλλ' άναμένοντος

υμδς έν ίίψει μάρτυρας των γιγνομένων γενέσθαι.

Επειδή δέ έγένεσθέ τε, κα\ είδετε· παρακαλεί Μιθρι

δάτης, φίλος ων ΰμϊν κα\ σύμμαχος, φίλους όντας δμ3ς

και συμμάχους (ιϊιδε γαρ αί συνθήκαι λέγουσιν), έπι-

(επιραβ Μι'ΙΙιγπ;ι3 (Υβΐ ΜίβΙΙιηηβ) εΐ Β8£038, ρυίβο ΑΗοοιγ-

ζαηε ί 11ο , ςυεηι Κοηιβηί ΟβρραάΌεί,-ρ Γβ§βηι εοηβΙίΙοεΓβηΙ ,

Λπ.ιι,ΊΐΙιρηι ίη Μ ΓΡρηηηι <]β(1υχεΓΐιη(.

XI. Ηοηιβηί νεΓΟ Νίεοηιεύεπι βϊαιιιΐ εΐ ΑπουϊΓζαηβπι ίη

βυυηι ςαεπιςυε π^ιππη ΓβδΙίΙπεπιηΙ ; 1εε>3(ίοηε 3<1 Ιιοο

ιηϊ$$3, ε^υβ ρπηε«ρ$ ϊγάΙ Μμπϊιιμ Αςιιϊΐίιιβ, ]α8$ί8ηυε ;ι·1 ■

]υΐ3τε Ιυείο Οββεϊο, ςυί Λ$ίαηι ίΝτριπιπιαιη πιπί εχίςαο

εχειχϋυ οΐιΐίηεπΐΐ, εΐ Ιιοο ίρβο ΜίΙηηϋίΐΙε ΕυραΙοΓε. Λ'βηπιι

ηίε ςαίάεηι , ρΓορΙεΓ ίρ$βηι Οβρρα^οοίαηι Κοπίΐαϊί ϊηίεηβϋβ ,

(Ί 1'ΙΐΓνμί» εΐίβιη ηυρεΓ αϊ) εϊβάειη ((]υβπΐ3ΐ1ιηο(1υηι ίη 1>ϊ1>η>

(Ιι· γ(-1)ιικ Οτ ,ίτοπιπ) όίχίπιυβ) βροΐϊβία: , ηίηιΐ ορϊ» ίΚυΜι.

038$ϊυ$ 3υ(εηι ε( Μαηίαβ, ευπι Οπκι,-ιηο εχβΓείΙυ, 3ΐϋ$ςιΐ6

εορίίβ ε ΟβΗο^ηβεϊα ΡΙίΓν^ίβςυε η»»»» ηαπιείΌ εοηΐΓ3ε(ί$,

Γβιΐυχεηιηΐ Μεοηιβάεηι ίη Βίΐηνηίβπι, ε( ΑΓίο(>3ΓΖ3η8ηι ίη

θ3ρρ3·1οεΪ3Πΐ. 8(3(ίη)φΐε ηίτυπιηυβ ΙιοΓίβϋ βυηΐ , υ! , νί-

είηΒσι Μί(ΙΐΓί(ΐ3(ί3 άίΐίοηεπι ίηευΓβίοηίηυβ τεχβηιΐο , ηΐ3(β-

ι ί.ιιιι ΙκΊΙί ([ιι,ι'γογρπΙ ; βρεπιςιιε βυχίΐϋ ;ιΙ) Κοιη.ιηϊκ 08(εη(3-

1>3η1. ΙΙΙει-φΐε ν ογο, ηβ(α ροΐεηΐίβε Μ ί I Ιι πιίαΐί $ , π ι ικ: (,ί 1 κι) ιι γ

13Π1 μπινρ οεΙΙυπι ίη νίείηίβ εοηεί<3Γε. δ«ά, υΓξεη(ί6υβ

1ε@3(ί8, Μι.οηκΗίοδ , ηυί ηΐ3ςη3πι ρεευηίβε νίιη ύυείοαβ εΐ

ίρ$ί8 1('«α1ίί ρΓο »υ3 Γε$(ί(α1ίοηε εχ ρηιΊο (ΙεοεοβΙ, ε( 3ΐί3β

ηΐ3ςη38 8ΐιηιηΐ3Η 3 Κοηΐ3ηί8 ΛβίαΙίείβ ΓαεηεΓ3(ο 3εεερεΓ3( ,

φΐχ (υηε ΓερεΙεΙ)αηΙηΓ, ίητίΐηβ ίη «Ιϊιίοηοπι ΜίΙ>ιΗ(ΐ3(ί$ ι>-

πιρίι, ε( υ8ςυε ΛιτιαδΙπιη υΛρηι ρορυΐβΐυβ β«1, ηεηιίηβ

τείβηΐε αηΐ οεεηπβηΐε. Ν3πι ΜίΙΙιη<ΐ3(ε8 , ηυβιηνί» ρ3Γ3ΐβ8

Ιι;ι!λ·π'[ εορίββ, Ι3ηβη βε8β Γεείρϊε1>&(, υΐ πιυΙΐ38 ]α$1β$ηηβ

0311838 ββΙΙί η3ηεί$εβτβ1ηΓ.

ΧΠ. Ρο8(ηυ3Πΐ νβΓΟ Νίεοηιε<Ιε8 πιπί ηιαρια άα-

ηιιι πι πΗΐϋΙ , ΙΊΊορίιΙαιη Μί11ιΗ(ΐ3ΐβ9 ηιί <ίι 3(1 Κοπΐ3ηο8 άυεεβ

ΙεςβΙοβςιιε; ηοη ί@η3Γυ8 «ιυίάεηι, ϊρβοβ 3ρρε(εΓε Ιιοΐΐιιπι ,

εΐ ϊηευΓβίοηίβ ε]υβ εβαββηα Γυίββε : βεά, ρΙαΓεβ ΙιοηεβΙίοΓεβςυβ

Πι I π τι ΙκΊΙί 0311*33 εβρίβηβ, άί88ϊηιαΐ3ΐ)3ΐ, 8υ8πΐ(|ΐιε 3ε ρα-

Ιβιτιηπι 8οεϊεΐ3ΐβιη εΐ 3ΐιιί(ϋίαηι εοιηπιεηίΐθΓ3θ3(. « Ργο φΐβ

(ίηηυίΐ Ρείορίάββ) ρι ,ίίιπϊ Ιοοο 3(1ίηιϊ(υΓ Γ«·μί ΡΙιημϊα οΐ

03ρρ3(1οεΐ3 : ιριαππη 1ΐ3ί!0 «εηιρεΓ ιη!ΐ]θΓηπι ϊρδϊϋδ ΓυεηΙ

ρο88ε88Ϊο , ηΐι 1ιιι]πκ ρβίτε τεεερΐ3 : ί1ΐ3 νεΓΟ ίη νίείοπχ άβ

Αή8(οηίεο ρβΓία; ΜεΓοεϋεπι 3ΐ> ίηιρεΓβίοΓε τεβίΓο <1αΐ;ι , «ο

ΓρόοηιΙα ηίΐιίίοπιίηυδ 3ΐ> βοιίειη ίρβο ίηιρεΓ8(0Γ8 εβ( ιοΆξαο

βϋΓί ροηϋεΓβ. Νυηε νεΓΟ ε1ί»ιη Νίοοηιοάοιη οβίίυπι ΡοηΙί

8ίηίΙί8 ίη! ρκΊ η ιΐιτί' , ε( 3@π>8 υβηαε Απΐ35ΐΓίιη , \ < Λ ιί* ηιίηίιηβ

ίηβεϋβ, ρορυΐ3ή, ρΓβεάβηιηυε ίηςεηΐβιη <ι1)3Ιγ31ιργρ : η πιπί ι

τεχ ηιεαβ ηε<]υε ηοη 83ΐί8 ροίβηβ βίί λΛ Γββίβίεηιΐϋπι , ηεηιιβ

ηοη 83(ί8 ρ3Γ3ΐιΐ8; βεά εχβρεείβνβπΐ ηιοόΌ, υΐ το8 ίρβί Ιβ-

βίεβ οουΐβΐί ΠεΓεΙίβ ΙιοΓυηι ςιιοε βεπιηΙιΐΓ. Ε3 ίκϋιΐΓ ροδίςηβηι

τίάίβΐίβ, ΜίΙΙιπάβΙββ , βηιίοϋβ τεβΙεΓ εΐ 8οείυ3, νοβ, 3ηίεο3

βοεϊοβςηε (βίε εηίπι βρρεΙΙβί ίοβιΐυβ), οοββΟΓβΙ, υΐ ορβπι Γβ
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χουρεΐν ήμΐν άδικουμένοις ΰπδ Νιχομήδους, ή χωλύειν

αύτδν άδιχοΰντα. >·

XIII. Ό μέν τοιαύτα εΤπ«. Νικομήδους δέ πρέ

σβεις, ές άντιλογίαν ούτω παρόντες, ίφασαν « Νικομήδει

μεν έκ πολλοϋ Μιθριδάτης έπιβουλεΰων, Σωκράτη μετά

στρατιάς έπι τήν βασιλείαν έπηγεν, ήσυ^άζοντα χαΐ

δικαιοϋντα τον πρεσβύτερον άρνειν. Και ωόε Μιθρι

δάτης ες Νιχομήδην έπραζεν, 8ν ύμεϊς, ω 'Ρωμαϊοι,

Βιθυνών έστησασθε βασιλεύειν 8 κα\ δήλόν έστιν, ουκ

ές ήμ3ς μδλλον, ή ές υμάς γεγονέναι. Τω δ' αύτώ

λόγιο κεκελευκότων ϋμων τοις έν Ασία βασιλεϋσι της

Ευρώπης μηδέ έπιβαίνειν, τα πολλά Χερσονήσου περιε-

σπασε. ΚαΙ τάδε μεν έστω της ές ΰμας υβρειός τε

χαι δυσμένειας αΰτοΰ και απείθειας έργα. Ή παρα

σκευή δέ δση· και πασα έτοιμος, ώς έπΙ με'γαν δή καΐ

Ιγνωσμένον πόλεμον ήδη, τοϋ τε Ιδίου στρατού, και

συμμάνοιν θρακών και Σκυθών, δσα τε άλλα πλησίον

ίβνη. Ές δέτον Άρμένιον αύτώ κα\ έπιγαμία γέγονε,

και ές Αίγυπτον καΐ Συρίαν περιπέμπει, προσεταιρι-

ζο'μενος τους βασιλέας. Νήές τε εΐσιν αύτώ κατάφρα-

χτοι τριακόσιαι, καΐ έτέρας προσαπεργάζεται· έπί τε

πρωρέας καΐ κυβερνήτας ές Φοινίκην και ές Αίγυπτον

περιεπεμψεν. "Απερ ουκ έπϊ Νικομήδει που, τοσάδε

όντα, άλλ' έφ' υμΐν, ω 'Ροιμαϊοι, Μιθριδάτης έργάζε-

ται ■ δυσμεναίνων μέν έζ οΖ Φρυγίαν αύτδν, πανοΰργως

πριάμενον, καΐ δεκάσαντα τών υμετέρων τινά στρατη

γών, άποθέσθαι προσετάξατε, της ού δικαίας κτήσεως

χαταγνο'ντες · χαλεπάίνων δ' έπι Καππαδοκία, δεδο

μένη καΐ τηδε προς υμών Άριοβαρζάνη · δεδιώς δ'

αύξομένους δμας· χαι παρασχευαζο'μενος, έν τή καθ'

ήμας προφάσει, χαι δμϊν, εί δΰναιτο, έπιθέσθαι. —ω-

φρόνων δ' έστί, μή περιμένειν, δτε πολεμεϊν υμΐν δμο-

λογησει· άλλ' ές τά έργα αύτοϋ μάλλον, ή τοΰς λόγους

άφοραν, μηδέ φιλίας όνομα έπίπλαστον δποκρινομένω

τους αληθείς καΐ βέβαιους έκδοΰναι φίλους· μηδέ τήν

σφετέραν περί της ήμετέρας βασιλείας κρίσιν ύπερι-

ίεΐν άκυρουμένην δπ' ανδρός δμοίως ήμΐν τε κα\ Ειμΐν

έ/θροϋ. »

XIV. 'Ώδε μέν χαΐ οΐ Νιχομήδους ?λεξαν. Έπελ-

βών δέ α3θις δ Πελοπίδας ές τδ τών 'Ρωμαίιον συνέ-

δριον, περί μέν τών πάλ«ι γεγονότων, εί τι Νικομήδης

ίπιμέμφοιτο, διχάσαι 'Ρωμαίους ήξίου' τά δέ νυν (έν

ί]/ει γάρ δμών γέγονε, της τε γης της Μιθριδάτου

δηουμένης, καΐ της θαλάττης άποκεκλεισμένης , καΐ

λείας τοσησδε Ιλαυνομένης) ού λόγων έφη χρήζειν,

ουδέ κρίσεως. « Άλλ' αύθις δμ3ς παρακαλοϋμεν , ή

χωλυειν τά γιγνόμενα , ή Μιθριδάτη συμμαχεϊν άδικου-

μένω,ή τελευταϊον, ω άνδρες 'Ριομαΐοι, μηδέ κοιλύειν

άμυνόμενον, άλλ' άμφοϊν έκστηναι τοΰ πόνου. » Το-

σαΰτα τοΰ Πελοπίδου παλιλλογήσαντος, έγνωστο μέν

εχ πολλοϋ τοις "Ρωμαίων στρατηγοϊς έπιχουρεΐν Νικο

μήδει , χα\ ές δπόχρισιν της άντιλογίας ήκροώντο. Τά

δέ εΐρημένα δμως ΰπδ τοϋ Πελοπίδου, χαΐ τήν Μιθρι-

ΓαΙίβ ϊιι](ΐΓΪα8 8 ΝίοοιηριΙο ρβΐίεηΐί , 8υ( ειιΐΐΐ'ΐιι |ί οΐιίηειίι*

ίιοιηίηί» νίοΐεηΐίβηι. »

XIII. Ουχ πιηι ΡεΙορίάω άίχίββεΐ, ΙβςαΙϊ Νίεοηιβά'ίδ,

ψιί ηιΐ εοηΐτα (ϋββεΓεηάΊιηι ΑάεηηΙ, ίο ηβηο 8εηΙ«ιιΙί8αι

βυηΐ 1οι υΐι : « ΜίΙΙΐΓχΙαΙβ» , ηοβίίΐί ρπιΐβπι βηίηιο βάνεΓβιιβ

Νίεοπΐ6(1επι ημί'ΐικ, 8ο< ι.ιίοιπ 8ΐ·ηιί8 ίιι Γεμηυηι ϊη<ΙυχίΙ;

ςπίοΐιιπιηι βΐίοψιίη , βΐ βίΐβΐϊ Γγ31π8 ηΐ3]οΐΊ8 ευηεεββϋπιπι.

Ε( Ιιιΐ'ΐ' εοηΐΓΒ ιππη .Νίαιιηπίπη , ςυί 3 νοίιϊδ , Κοηιβηϊ , Βϊ-

(Ιινηίβε Γβχ εβΙ εοοβίϊΐυΐυβ , Γπίι ΜίΙΙιηιΙΐΙεβ : υηϋε 8β(ϊι

αρρβΓβΙ , ηοη αά οοβ ιιιημΐ* , ΐ|ΐι;>ηι Λά τοβ , ρβΓίίοετε Ϊ8(3πι

ποηιίηίβ ίιψίΓίαηι. Ρβη ηϋοοβ , ςπυηι τββίτυηι εαίεΐυπι

]υ1>63( Α8Ϊ3Ι108 ΐΊ-μίΝ 3ΐ>8ΐίηεΓε βϊ) ΕυΓορ3, ίιΐΐ'ΐη πκ^οΓεηι

ΟιεΓ8οηε8ί ρβΓίβπι 8ΪΙ>ί υκυΓρβνίΙ. Ουκ ςυυιη ΐη]υΓί3Γυιη

ει^3 Τ08 , ε( Ιΐ08ΐί1ί8 «ιιίιηί εοηΙαη»εΪ8(]υε βρεείηιίοΒ ε<1 ίιίε-

γϊΙ : ςυο Ι;πκ1<· ιη ρειϋηεΓε ρυΐ3ΐίβ Ιβηίοβ ί1Ιο8 βρρβι βΐυδ .'

ςηο8 οιηηεβ , 1;ιη< ιιιηιη ».| ίη^εηβ 3ε ]»ηι ϋεεΓεΙϋΠΐ ϋβΐΐαπ) ,

ϊη ρΓοαιΙυ Ιι»Ιιι·ι. Οαϊ, ργχΙ«γ ρη>ρπ38 εορί&8, Β ΤθΓ3εί-

1>α8, 3 δενίηίβ, ;ιΙι οπιηίΐιαβ είΓευιηεΪΓΟ ςεηΐίουβ, αυχϊϋ&

εοοίΓβχϊΙ. Ουιη Απικίπο \γπ> 3Ωΐηϊ(&(6πι ηαο<ρΜ ]αηχΗ;

εί ίη .1 :μ\ [ΐΙ πιιι 8νπαηΐ(]ΐιε ηιΙΙίΙ , ηυί 8οείεΐ3(68 ΓΡμιπη εί

εοπιρβΓεηΙ. Νιτββηυβ 8(Γβ(38 1ιιι1«·ι (ΓεεβηΙαβ, εί αΐϊαβ

ίηβυρεΓ κάίΆο&Ι, εί ε ΡΙκεηίεί* ε( ! !·■ ρΐΌΓε(38 η ι- μιι·

Ιιεπΐ3ΐθΓε8 3εεινίι. Ουχ, ΙβπΙβ Ι3ΐηςιιε παιιΙΙβ, ηοο (αηι

ιοί 1 1 τα Ν'ίΐ'ιιιηπίΓΗΐ ρΓοΓεεΙο, ςυ3ηι εοο(τ3 τοβ, Κοηιβηί,

Ρ3Γ31 Μί1ΙΐΓΪ<]3ΐε8 ; ίπΓεηβυβ νοΙιϊΜ , εχ ςυο ευπι I Ίπ \ μίΛ

ι·\ι ιίΙπι' 3ΐιβ3Ϊ$ΙΪ8> ςυ3ΐη β νεείΓοηιιη ΐιηρεηιΐοηιηι αΐίηυο ,

ΐ3ΓΚί(ίοηίϋυ8 εοΓηιρΙο, βυΜοΙβ ηκ·ι< ;ι1ιι* 6Γ31; ίΓΒΐυβςυβ

ρη>ρ(εΓ Οβρρβιΐοείβηι , ηΐι π μΙιίιι το1>ί9 ΑποΙ)3ΓΖ&ηί ιΐυ (ηιτι ;

νείΐΓβπιηιιε ηεΐυεηβ ΟΓεδοεηΙειη ροΙεηΙΪΑοι; εί εχ νο5ϊ&

3<1νεΓ8υ8 \08 οοεββϊοηεπι εβρίοοβ , ο( \ ο* ΟικΙεπι , >ί ροβ-

8ί(, β^ΓβάϊβΙυΓ. £τί( ί§ί(0Γ 83ρίβη(ί8ε νεβίΓΚ, ηοη εχβρβ-

εΐ3Γε, (Ιιιιη ΠΙε βε ΙιοβΙεπι ρΓθΗ(β3(υΓ, 8εά ΓβεΙβ ε]υβ ιιι.ί^ικ ,

ςιΐ3ηι νειΊια 8ρεεΐ3Γβ; ηεηαε εί Ηοπιίηί, ςιιί ΓιεΙχ Βηιίεί-

(Ϊ9β ηοηιεη πιεηΙίΙιΐΓ, υργοκ βπηοβςυβ ργοΟργο Βΐηίεοβ ; ηε-

ςυε ίηιρυηβ εοηΐεηιηί βίηεΓε , ίπίίαπιςυε 6εη , τε8(τυπι ιΐε

ηο8ΐη> π'ίζηο ]υάϊείυιη &1> βο, ςαί ηοοίβ τοοίβςυβ ραήΐετ

ίηίαιίεαβ »

XIV. ΡοβΙ ηβηε Ιβ^αΙοπιπι Νίεοπιε<1ί3 ΟΓϊΙίοηεη, ηικι»

ίη εοηείίίυπι Κοηιηηοηιιη ρΓοαίεηβ Ρείορίιΐββ : χ δί ςυ&3

βυη( τεΙεΓεβ, ίηςυίΐ, Νίεοηαεάίβ όε Μί11ιπ<ΐ3ΐε ηυεΓεΙχ,

63Π1Π1 ίπιϋι ίππι 3(1 τοβ , Ποηιαηί, άεΓεπηιυ8. δεά τεεεηΐία

I ι,ιί' , ςυχ ίρ8ί νοβ 38ρεχί8ΐί8 , ύίΐίυηειη Μί1ητί(ΐ3(ί8 η·ΐΜ ί

ρορυΐβϋοηίουβ , πιαι·ε είβυάί , ρΓ8ε*1&8 (3ηΐ3β εχ β^Γίβ αοί^ί ,

ηε(]ΐιε \6Γΐ)ί8 ίηάί^εηΐ , ηεςαε ^ίβε«ρΐ3ΐίοηίί)ϋ8. δεά πιγ-

8ΠΙ11 οΙιΐΐΆίαιιΐϋΓ νοβ , ρηηει'ρεβ Κοηιβηί , βυΐ ρΓοηίοεΙε ίη-

}ϋΓί38 >υ( ορεηι Γβιΐε ίικίίμπ» ρβΐίεηΐί Μίιΐπίιΐ,ιΐί ηιιΐ

εειίβ βίηίΐβ ίρβυπι 86 ύεΓεηΰεκ , εί ηειιίτί ρβΓίϊ νοβ ίιηηιί·

βεείεί » Η330 ίΐ6Γ3ηΙβηι ΓεβεΓεηΙβηιςυε Ρείορί&ηι , ςαβη-

ηυ3ΐη ί&πι ρηύεπι 3υχί1ί3 Νίεοηιεάί (Ιειτενί'πιηΐ , ΐΒΐιιεη

(1ί88ίηιιιΐ3ηΐ68 αυϋίιΊιηηΙ Κυπκιιιί άηεεβ. δειΐ εοηιπιοϋ Ρε-

ΙορΜβε ιΐίεϋί, εί ηοηιεη βηιίείΐίκ ΓβτβήΙί ΜίΙΙΐΓίόβΙίι, αϊ
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δάτου φιλίαν,ένσύνθηκον έτι ουσαν, αιδούμενοι,ήπόρουν

άποχρίσεως έπΐ πολύ· μέχρι, έπιστησαντες , μετά

σοφίας ώδε άπεκρίναντο· <■ Ούτε Μιθριδάτην άν τι βου-

λοίμεθα πάσχειν άχαρι προς Νικομηδους, ούτε Νικομη'-

δυυς άνεξόμεθα πολεμουμένου. Ου γάρ ήγούμεθα

'Ρωμαίοις συμφέρειν, βλάπτεσθαι Νικομηδη. » Ταϋτα

δ' ε'ιπόντες, τον Πελοπίδαν, βουλόμενον διελε'γχειν

της άποχρίσεως την άπορίαν, απέπεμψαν έχ τοϋ συνε

δρίου.

XV. Μιθριδάτης μέν ουν, ώς έμφανως ήδη προς

'Ρωμαίων άδικούμενος, έπεμπε συν πολλή χειρ\ τον

υΐον 'Αριαράθην βασιλεύειν Καππαδοκίας. Κα\ εύθΰς

ίρχεν αύτης δ Άριαράθης, Άριοβαρζάνην έκβαλιόν.

Πελοπίδας δέ ές τους 'Ρωμαίων στρατηγούς αύθις

έλθών, Ιλεγεν ώδε· » *Α μέν ήδικημένος προς υμών, ω

'Ρωμαϊοι, βασιλεύς Μιθριδάτης έΤφερε , Φρυγίαν τε χαι

Καππαδοχίαν αφηρημένος έναγχος, ήκούσατε· & δέ

Νικομήδης αύτον εβλαπτεν, δρώντες, υπερείδετε. Φι-

λίαν τε καΐ συμμαχίαν ήμϊν προφέρουσιν, ώσπερ ούκ

έγκαλοΰσιν, άλλ' έγκαλουμένοις, άπεκρίνασθε, μή νο-

μίζειν συμφέρειν τοις 'Ρωμαίων πράγμασι, βλάπτε-

σθαι Νικομηδη, οΤάπερ αύτον άδικούμενον. 'ΊΓμεΐς

ουν αίτιοι τω κοινοί 'Ρωμαίων τοϋδε τοϋ περί Καππα-

δοκίαν γεγονότος. Δια γαρ ΰμας, ωδε μέν ήμας

υπερορώντας, ωδε δέ σοφίζοντας εν ταΐς άποκρίσεσιν,

ούτως ίπραξεν δ Μιθριδάτης. Και πρεσβεύσεται

καθ' ύμών Ις την ΰμετε'ραν βουλήν Ιφ' ήν υμϊν

άπολογησομένοις έπαγγέλλει παρεΐναι, φθάνειν δέ μη

δέν, μηδ' έςάρ/ειν άνευ τοϋ χοινοϋ των 'Ρωμαίων

τοσοϋδε πόλεμου· ένθυμουμένους, δτι Μιθριδάτης

μέν βασιλεύει της πατρώας άρχης, ή δισμυρίων έστι

σταδίων το μήκος· προσκε'κτηται δέ πολλά περί/ωρα,

και Κόλ/ους, έθνος άρειμανές, Έλληνιον τε τους έπι

τοϋ Πόντου χατωχισμενους , χαΐ βαρβάρων τούς όντας

υπέρ αυτούς. Φίλοις δ' ές παν τδ κελευόμενον έτοίμοις

/ρήται, Σκύθαις τε καΐ Ταύροις, καΐ Βαστάρναις,

καί θραξι, καΐ Σαρμάταις, καΐ πασι τοις άμφΑ Τά-

ναίν τε καΐ Ίστρον, κα\ την λίμνην έτι την Μαιώτιδα.

Τιγράνης δ', δ Άρμε'νιος, αύτω κηδεστης έστι· κα\

Άρσάκης, δ Παρθυαϊος, φίλος. Νεών τε πλήθος έχει,

τδ μέν, έτοιμον, τδ δέ γιγνόμενον έτι, και παρασχευήν

ες πάντα άξιόλογον.

XVI. Ουκ έψεύσαντο δ' υμϊν ίναγχος οί Βιθυνοί

και περ\ των έν Αιγύπτω καΐ Συρία βασιλέιυν ους ού

μόνον εικός Ιστιν ήμϊν, ε! πόλεμος γένοιτο, προσθη-

σεσθαι, άλλα και την νεόκτητον υμϊν Άσίαν, κα\

Ελλάδα, καΐ Λιβύην, καΐ πολλά καΐ αϋτης Ιταλίας,

ίσα , την ΰμετε'ραν πλεονεξίαν ού φέροντα , πολεμεϊ νϋν

υμϊν πόλεμον άσπειστον. *Ον ούπω διαθέσθαι δυνη-

θέντες, έπιχειρεϊτε Μιθριδάτη, Νικομήδην αύτω καΐ

Άριοβαρζάνην παρα μέρος έπιπέμποντες ■ καΐ φατέ

μέν, είναι φίλοι καΐ σύμμαχοι, και ύποκρίνεσθε ούτω,

γρησθε δέ ώς πολεμίω. Φέρετε ουν, καΐ νϋν, εϊ τι

προς των γεγονότοιν εις μετάνοιαν ήρέθισθε, ή Νικο-

φΐί ίοΜίβη ηοηαΌπι νίοΐϊβββΐ, ΙΐΒίβίΙ&ηιηΙ άΐα, ςυΜηαη

Γεβροηίίεηάυηι εβδεί. ϋεηίαυε , Γβ εηΓ&Ιίηδ ρεί'ρεηδα , ε*1-

ΚάΊιιη Ιιοε ι-εδροηδίιιη άβάβπιηι : « Νεψιε Μί11ιΐΊ<ΐ3ΐεηι

ηιοίεβίβη ρΐαεβΐ & Νίαχηβάβ , ηεςηε Νίεοηιειίί οεΙΙαπι ία-

Γειτϊ ρβΐίβηιιιι· : ηοη τίάβΙϋΓ εηίηι β ΓερηΜίεβ, Νίεοιηειίειη

άβίπηιβηΐίδ βΠίεί. » Ηκε ρΓοΙοοοΙϊ, ΡβΙορίάβηΊ, νοίβπ-

Ιεπα Ίά Γββροηβααί α( ρβτρίβχαιη οοβΓ^ιιετε , ε εοηείϋο ιΐί-

ηΐΗβηιοΙ.

XV. ΙΙαςυε Μί11ιπ<ΐ3ΐε8 , ϋΐ βρβΗβ )Μη λ Κοπίΐηί; 1χ$υ3 ,

οιί$ίΙ ευιη πΐ3§ηα ηιαηιι Γιϋυηι ΑΓΐβΓβΙΙιβπι 3(1 οεευρΐηάυπι

Γε^ηυπι Οαρρίκίοεία; : ςυί ηιοχ, Λπο))3ΓΖ3ηβ ρυίδο, ίυί

Γε§η3νίΙ. Τϋηι Ρβ1ηρϊ(ΐ3$ , τυΓβυηι 3ι1ί1ί9 ίαιϊΐιυδ Κοηΐ3ηί3

ϊ(3 Ιοευΐυβ εβί : « Οπηιη ρβΙίεηΙβΓ ΙυΙεήΙ Μί11ιπ(ΐ3ΐβδ Γεχ

3άειηΐ3ΐη 8ίΙ)ί οοηΙι·3 ]υβ ΡΗγυρλιώ εϊ ηυρετ ςιιοςυε Οβρρα-

άοοίΆΠϊ, βιιάΙτίΒΰι, ΚοοΜίϋ. ΟαΜ τεΓΟ ίη]ϋΓΪ38 άάβνα

λίοοπιβ(!β8, νοΙ)ί8 εΐίϊηι ίπ8ρεεΐ3ηΙί1ηΐ8, ίηΐυΐίΐ, εββ εοη-

Ιεπΐ8ί8ϋ8 : αε ηοΙ>ί3 , βπιίείϋβη] βοείείβίεπιςυε τε8(Γ3ΐη

βρρεΙΙαηϋΐΜΐβ, ηυββί ηοη βεευββίοιίουβ , 8β<1 , 3εευ83(ϊβ,

ΓεβροηοΙίβΙΐβ, ηοη τίςΙεΓί ε τερ. νεβίΓβ Νίοοπιειίεπι άΐίή-

πιεηΐίβ 3Πίεί : ςυαβί τεπι ά\> βΐίςυο 3Γΐΐεετε(υΓ ϋΐε ίι^υπ».

νο8 ίβϋϋΓ ίη 03ϋ83 ββιίι , αποιΐ εοηΐΓ3 νεδίΓαηι Γβηιρ. ηχο

βρβία 8ίη( ίη θ3ρρβ(1οοί3. Νβηι ρΓορΙοΓ νβ8ΐΓ3ΐη ίη τεοαβ

ηθ8(ΓΪ8 ηε^ΐί^βηΐίαηι, νεδΐΓ35ςυβ ίη Γθδροηβίδ 1ικ1ϊ1ίε3(ίοηε$,

Ϊ13 86 §68811 Μί11ΐΓΪ(ΐ3ΐεβ. ΕΙ 1ε§3ΐθ5 , ςιιοί,Ιυηι άο νοΙ)Ϊ3 , Λά

βεηβΐυηι πιίββαΓαβ β8( : νο1)ί5<]ΐιο (ΙβηυηοίαΙ, υΐ ιοί αά οη-

83ΐη <1ίεεη(ί3ηι βιίδίΐίβ, ηενε ρΓκρΓορβΓε 3@3ΐί8 (|πίι1(]υ3ηι,

ηεε 308ηυε εοπιιηυηί 8. Ρ. Ο. Κ. ιίεΓΓβΙο (βηΐυηι ΙιεΙΙαιη

ίηείρίβΐίβ. ΐυν3ηί( βηίηι το8, εο^ίΐββδε, Μί11ΐΓί<3η(ί ραΙεΓ-

ηυιη τε^ππηι β88β , νίείββ ςυίηςυίβδ εεηΐεηβ Μ. Ρ. ρθίβηβ

ϊη Ιοηςίίικίίηεηι , ηιυΐΐαβηυβ είΓοηηι \ίοίη;ΐ8 ββιιίεβ βεςυίβί-

(38; ε( ίη Ιιϊβ Οοΐεηοβ, 1κΊ1ίοοδί8δίηΐ3Π) ^εηίεηι, ε( Ο™οοβ

ΡοηΙαηι «εεοΐεηΐεβ, ε(, ςυί οΙΙγβ ηοβ ίηεοΐυηΐ, Ι)3γ1)3γο$.

Αηιϊεοδ εΐίβηι ρ3Γ3(οβ 1)3ΐ>εΙ 3<ί εχβεςυεηάβ ]υβ83 οπιηιβ ,

ϋενίηαβ , ΤιαΓΟβ , Β&βΙ&τηα* , ΤΙιτμμ, 8·πι»ΐ38 , Λεηίςυε

οηιηεδ ςιιϊ Τβηβίηι εϊ ΙδΙπιπι ρβΐυάεπιηηε Μ8»1ϊ(1εηι βε-

εοΙυη(. Ρογγο ΤίβΓβηεβ, ΑΓηιβηιιβ, κβηβΓ ίΐϋ; ΑΓδβεεβ,

Γεχ ΡατΙπίβε , βοείαβ ε( 3ηιίευδ αάβ&Ι. Νβνίυηιςιιε πΐ3§η3πι

ηιιιΗΐΙυάϊηβιη ίη ρπ>ηι(υ ΙιαοβΙ ,.εΐ εβπιπ) ηυοίίιΐίβ ηηηεΓυηι

αυ^ει , εϊ ίάοηβο »ρρ3Γ»(ιι &ά οιηηία βΐιηηάβΐ.

XVI. « Νεςηε νβΓΟ Γβίδβ τοόίδ ηυρεΓ ΛίχβΓβ ΒίΙΙι>τιί άβ

£ςγρΙί εϊ δνΓίοβ Γ«^ίΙ)υ8 : (}υοδ , ηοη εδί άυηι'υηι , ηοη δοΐοδ

ρβΓίεδ ηο8(Γ38, ει ΙκΊΙαιη βχοπβΙϋΓ, «εευΙυΓΟδ; βεα',βΐ

ευιη ηίβ, ηονβδ ρΓονίηείβδ νεδΐΓ38, Αδί&ηι, ΟητιίΒΐη,

ΑΓπεαηι, ϊρβοδηυε πΐ3§η3 βχ ρβΓίβ ΙΙβΙοδ,ςυί, τε$(Γ3ηι

ίηιροίβηΐβιη ευρί<ίίΐ3(6πι ηοη ΓεΓβηΙεδ, υβΙΙυηι ηιιηε νο1>ίκ-

< ιΐΜΐ ϊηεχρίβϋϋε ^ειυηΐ. Ουοά οεΙΙυπι ςιιυιη ηοικίϋηι

8β(1»Γβ ροΙυβΓίϋδ , ίιηριι<!η3ΐί8 Μίΐΐιποίηΐεηι, ΓοιηηιίΙΙβηΙοδ

βαιη ηυηε ευηι Μίεοιηειίβ, ηιιηε ευπι Αηο1)3Γζαηβ : ει

βηιίεοδ (]ΐιί(1βηι βε δοοίοβ νοδ ρΓοΓιίβιηίηί βίπιυΙηΙίί(]ϋε, 8ιί0

ορβΓΒ ΓαοιΙϊδ ΙιοδΙίυηι. Α§ίΙβ ί^ίΙυΓ, νεί ηιιηε ςυοφίβ, βΐ

ΓοΓίε Ιιχε , ςυκ ϊεΐβ δΐιηΐ , &ά πιβ1ίθΓ3 εοηδίΐίΐ νοβ Γοιίαχο
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μήδη κωλύσατε τούς υμετέρους άδικεΐν φίλους (κα\

τάδε πράςασιν ΰμΐν Ειπέχομαι, συμμαχήσειν έπι τους

Ιταλούς βασιλέα Μιθριδάτην) , ή τήν δοκοϋσαν ές ήμας

φιλίαν λύσατε· ή ές 'Ρώμην έπι κρίσιν ίωμεν. » Ό

μεν δή Πελοπίδας ωδε ελεςεν. Οί δέ, φορτικώτερον

αϋτδν ειπείν ήγούμενοι, Μιθριδάτην μέν έχέλευον άπέ-

χεσθαι Νικομήδους καϊ Καππαδοκίας (αυτοί γαρ αύ

θις) Άριοβαρζάνην ες αυτήν κατάξειν · ΙΙελοπίδαν δ' ευ

θύς έξιέναι τοϋ στρατοπέδου , και μηκέτι πρεσβεύειν ές

αύτοΰς, εί μή τοις κελευομένοις δ βασιλεύς Ιμμένοι.

Ουτω μέν άπεκρίναντο· και άπιόντι φυλακήν συνέπεμ-

ψαν, ίνα μη τινας έπιτρίψειε παροδεύων.

XVII. Ταύτα δέ είπόντες, ούκ άναμείναντες, περί

τοσοϋδε πολέμου την βουλήν τ) τον δήμον έπιγνώμονα

γενέσθαι, στρατιαν ήγειρον εκ τε Βιθυνίας και Καππα

δοκίας και Παφλαγονίας, και Γαλατών των εν Ασία.

Ώς δέ αϋτοϊς δ' τε ίδιος στρατός, δσον εΤχε Λούκιος

Κάσσιος δ της Ασίας ήγούμενος, έτοιμος ην ήδη, καΐ

τα συμμαχικά πάντα συνεληλύθει· διελόμενοι τδ πλή

θος, έστρατοπέδευον, Κάσσιος μέν, έν μέσω Βιθυνίας

τε και Γαλατίας · Μάνιος δέ , ή διαβατδν ήν ές Βιθυ-

νίαν τω Μιθριδάτη - Όππιος δέ, έτερος στρατηγός, έπι

των δρών των Καππαδοκίας· Ιππέας ε/ων έκαστος

αυτών και πεζούς άμφΐ τοΰς τετρακισμυρίους. ΤΗν δέ

καϊ νεών στόλος αύτοΐς, ου περί Βυζάντιον Μινούκιός

τε 'Ροϋφος και Γάϊος Ποπίλλιος ήγοϋντο , τδ στόμα τοϋ

Πόντου φυλάσσοντες. Παρήν δέ αϋτοϊς και Νιχομή-

δης, άρχων έτέριον πεντακισμυρίοιν πεζών, και ίππέιον

έξαχισχιλίων. Τοσόσδε μέν αύτοΤς αθρόως στρατδς

άγηγερτο. Μιθριδάτη δέ τδ μέν οίχεΐον ήν, μυριάδες

πεζών πέντε και είκοσι, και Ιππείς τετραχισμύριοι,

χαΐ νηες κατάφρακτοι τριακόσιαι, δίκροτα δέ Ικατδν,

χα'ι ή άλλη παρασκευή τούτων κατα λόγον στρατηγοί

δέ, Νεοπτόλεμος τε καΐ Αρχέλαος, άλλήλοιν άδελφώ.

Και τοις πλείστοις αϋτδς βασιλεύς παρεγίγνετο. Συμ

μαχικά δέ ηγον αύτώ, Άρκαθίας μέν, αϋτοϋ Μιθριδά-

του παις, έκ της βραχυτέρας Αρμενίας μύριους ίππέας,

καϊ Δορύλαος έν φάλαγγι ταττομένους· Κρατερός δ'

έκατδν και τριάκοντα άρματα. Τοσαύτη μέν ήν έκα-

τέροις ή παρασκευή, δτε «ρώτον ή'εσαν ές αλλήλους

'Ρωμαϊοί τε καϊ Μιθριδάτης, άμφΐ τας έκατδν και

έβδομήκοντα τρεις δλυμπιάδας.

XVIII. 'Εν δέ πεδίω πλατεϊ παρα τον Άμνειδν πο-

ταμον κατιδόντες αλλήλους δ' τε Νικομήδης και οί τοϋ

Μι9ριδάτου στρατηγοί, παρέταττον ές μάχην Νικομή-

δης μέν δπαντας τους έαυτοϋ, Νεοπτόλεμος δέ καϊ

Άρ/ίλαος τους εύζώνους μόνους, καί ους Άρκαθίας

ηγεν ίππέας, καί τινα των αρμάτων ή γαρ φαλαγξ έτι

προο-ηει. Ές δέ τινα γήλοφον τοϋ πεδίου πετριόδη ,

προλαβόντες, ανέπεμψαν δλίγους, ίνα μή κυχλ(ι)θεϊεν

ΰπδ των Βιθυνών, πολυ πλειόνων όντων. Ώς δέ έξω-

θουμένους εΤδον αυτούς έκ τοϋ γηλόφου , δείσας δ Νεο-

■πτόλεμος περί τη κυκλώσει, προσεβοήθει μετα σπου

δής, καλών άμα καϊ τον Άρκαθίαν. Νικομήδης δ',

ΓυηΙ , εοΐιίοείε Νίεοηιεό'βιη , ηβ αηιϊοοβ νεβίΓΟδ ίηίαπίβ

βηΊείαΙ (φιοά δί ίεεεπίίδ, ροΙΙϊοβΟΓ νο&ίδ, Γε§ΐδ ΜίΙηι-ί-

άαΐίβ ηοπιίηε, εοηΐηι Γεοείΐεβ Ηβίοβ βοχίϋβ) : αυΐ νβΓο αΙ>-

ηιπφίΐε δίιηυΐ3ΐ3ηι ίβίαηι αηιίείΐίαηι : αυΐ ββπιοδ Ηοπιβοι

ίη ίυάϊοϊυαι. » Ηοεε ΡβΙορίάΌΐ ΓοίΙ ΟΓβΙίο. <}ιι;ε ηαοηίβπι

; νίδβ εδί ίηδοΐεηΐίοι-, Κοηιαηί ]οβδει·οηΙ ΜίΙΙιιίάίΙβηι « 3ΐ>8-

ΙίηβΓβ » Νίεοπιειίε βΐ Ορραύοείϋ : δίϋί εηίιη ειΐΓ8Β Γογθ, υΐ

| ηιοχ ίη βίΐη Γε$(ϋηα(υΓ Απο{>αΓΖ3ηε$. » ΡεΙορΜϊηι αιιίεη

ΟΗβΙπδ δΐίΐίαι ]αβββπιηΙ εχεοιΙεΓε, εί, ηίδί Γεχ]υδδϊ ΓεεεηΙ,

ηοη ΓεάίΓε βπιρϋυδ. Ουηι ηοε Γβδροηδο ϋΐε (Ιίπιίδδαβ εδί;

ε( ΐοευηΐί ΆάάίΐΆ ακίοάΐΆ , ηε ςυοδ ϋΐε ίη ΐΓϊηδίΙα δοΐΐίοί-

(3τεΙ.

XVII. Μοχςαβ, ηοη εχβρβείβΐ» άβ ΙβηΙο 6ε11ο δοηϊΐυβ

βυ( ρορυΐί 8εη(εη1ί3 , εχεπ;ί1υηι Κοηιβηί οοΙΙεςεΓυηΙ ε Βί-

(Π]τηί3 , θ3ρρ3<]οοία , Ρ8ρΙιΐ3§οηί3 , ΟϊΙΙοςτβεείβ. ΡοδΙηυβιη

τεΓΟ εΙρΓορήυδ ί, Οβδβϋ εχεΓαΙυδ, ευηι ηυο Λβϊ&ηι οΙ>Ιί-

ηε))3(, 83ΐίδ ίηδίΓυοΙιΐδ βδΐ, ε( αυχϊΙία εοητεηετε οπιηί»;

(Ιίνίβίδ εορίίδ, Οβδδίαβ 0381Γ3 ηιε(3ΐυ8 εδί ία εοπΠηίο ΒίΙΙιγ-

ΙΠ33 ΟαΙΙο^ποοίίρςιιβ : Μβηίυδ , ηαα (ηηβίΐαβ ρβίεοβΐ Μ1-

1ηηά°3ΐί ίη ΒϊΙηγηΪΗΠΐ : (ετίίαβ (Ιυχ , 0. Ορρίαβ, ίη ιηοηΐϊοαβ

Οβρρβάοείίε. Εοηιηι ηηίΐίοεί, ρΓ32ΐεΓ εςυϊΐββ (ιτΜ. ),

ςυ3(ΐΓ3@εη3 ηιίΙΙία ρειίίΐυηι 1ΐ3ηεΙ)&1. Η3ΐ>εΙ)3η( 3υ(εηι εί

(Ι388ειη, ουί ρΓορε 1!)ζ«ηΙίϋηι Μίηυείυδ Κοηη βΐ Ο. Ρο-

ρϋΐίηδ ρΓ3»Γ&ηΙ, ΡοηΙί οδΐίυηι εηδίο^ίεηίεβ. ΑιΙεΓϊΙ ε(

Νίεοηιεάεδ, ευηι ρεάίΐυηι ςηίηηιΐ3^ίη(3 , εςυίΐαηι βεχ ηιίΐ-

1ίΙ)υδ. Η,όο ίΐίίδ ΓιιίΙ δυηιηια οορίϊτιιηι. ΜϊΜίΓΪύαΙβδ ίη

εχεΓεϋυ ρΐ'ορΓίο ΙιβοεοβΙ οευ ρε<]ί1υηι , χι, εςυίΐιιηι ηιϋΐίβ ,

ΐΓεεεηΙβδ ηβνεδ Ιεοΐ3δ, εεηίαιη (1ίιτυ(3, εί βΐίαηι 3ρρ3Γ3-

Ιυπι ργο ΓβΙίοηε Ιβηι ηυηιεΓ088ε ιηΐΐιΐίββ. ΡπεεΓβηΙ 3υ(εηι

Ιιίδ εορίίδ Νεορίοΐεηιυβ ε( ΑΓεηεΙβηδ, άυο Γγ31γ88; εί ίρββ

τεχ ρβτ δε 3(Ιπιίηί5ΐΓ3ΐ)3ΐ ρ1υππΐ3. Αϋχί1ί3π|)υ8 εορίίδ ηί

(Ιυεεδ ρΓ33εΓ3η( : ΑΓεβΙΙιίβδ , ίρδίϋδ Μί11ιη<ΐ3ΐί8 βΐίυβ , οΥεεηι

ηιίίΐίηυδ βςυίΐυηι εχ ΑΓΠιεηί3 πιίηοι ο ; ΟοΓγΙβηδ ρ1)3ΐ3η§ίΙίδ ;

0Γ3!επΐ8 εβηίαιη βΐ Ιηςίηΐβ Γ3ΐε3ΐίδ ςυβάπβίδ. ΤβηΙυδ ΓυίΙ

ιιΐΓΐηφίβ 3ρρ3Γ3ΐυδ, (]υαπι ρπηιυηι ιτιονβΓυηΙ εοη(Γ3 βο

ίηνίεεπι Κοποηί εί ΜίΙΗπάβΙεβ, εΪΓεβ 01>πιρία£ΐβηι δερ(υ3-

ββίίηιβπι ΙεΓίίβηα δαρι-β εβηΙεδίπΐ3η).

XVII) υΐ τε™ λΛ Αιηηίιιηι Πυνίυπι ίη ΐ3(ίδ 03πιρίδ εοη-

βρεχεηιηΐ δε Νίεοηιεάεβ εί ιΐαεεδ ΜίΙΙ)Π(ΐ3ΐί5, ίηδΙιυχρΓυηΙ

βείεδ : Νίεοηιεύεδ οηιηεβ 8υοβ , ΝεορΙοΙεπιυδ ε( ΑΓεηεΙβυδ

βχροιίίΐοδ (βηΙυπι, ε( εςυίΐεβ ΛΓεβίΗία;, εί ςιΐ3(ΐΓΐ83δ βΐία,υοΐ :

Π3ηι ρίοΐαηχ ηοηο'υηι 3<1βΓ3ΐ. ΕηιίηεΙ)3ΐ εβηιρίδ δ3χοδΐιβ

(υπιυΐηδ; ςυεηι, ρβηείδ ρηηιίδδίβ, οοεηρβΓε εοηβηβηΙυΓ

ΜίΙηπά^Ιίδ άυεεδ, ηβ είτευηιτβηΪΓεηΙυΓ 3 ΒίΙΙινηίδ , ηυπιεπ>

Ιοη^ε 8ηρεΓ3ηΙίΙιιΐδ. Α ςυο (υηιιιΐο τεραΐδοδ 8υοδ, ςιιοδ

ρΓ36ηιίδεΓ3ΐ, νίιίεηδ ΝεορΙοΙειηιιβ , ΙβηΙο παββίβ είΓουηινεη-

(ίοηεηι ηιείυεηβ, ίεδίίηυδ βυεουπτΗ, βεείΐο δίιηυΐ ΑτοΙηίβ.

000(1 βηίηιβιΙνοΓίεηδ Νίεοηιε(ΐ65, οεειιπίΐ : ηιοχςηε «ΟΓβ
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δρών, άντιπαρι^ει- καί γίγνεται πολύς ένταΰθα άγων

χαΐ φόνος. Βιασαμένου δέ τοΰ Νικομηδους, έφευγον

οί Μιθριόάτειοι· έως δ Αρχέλαος, άπό τοΰ δεξιού με-

τελθών, ένέβαλεν ες τους δκόκοντας ■ οί δ' ές αύτόν Επε

στράφησαν. Ό δ' ΰπεχώρει χατ' δλίγον, ϊν' έχοιεν έχ

της φυγής έπανελθεϊν οί περί Νεοπτόλεμον. Ώς δέ

είχασεν αύτάρκως έχειν, έπέστρεφεν. Και τοΤς Βιθυ-

νοϊς τα δρεπανηφόρα άρματα έμπίπτοντα μετά £ύμης,

διέκοπτε χαι διέτεμνε τους μέν αθρόως ές δύο, τοΰς δ'

ές μέρη πολλά. Το' τε γιγνόμενον έξέπληττε την

στρατιαν του Νικομη'δους, δτε ίόοιεν ήμιτόμους άνδρας

έτι έμπνόους, η1 ές πολλά διεδβιμμένους, ?| των δρέπα

νων άπηρτημενους. Αηδία τε μάλλον όψεως, η μάχης

ή*σση, την τάςιν &πδ φόβου συνέχεαν. Ταραχθεϊσι δ'

αύτοΐς δ αΐν Αρχέλαος έχ τοΰ μετώπου, Νεοπτόλεμος

81 καί Άρκαθίας, έχ της φυγής άναστρέφοντες , έπέ-

χειντο όπισθεν. Οί δ' έπΐ πολύ μέν ήμυνοντο, ές

έκατέρους έπιστρεφόμενοί" ώς δέ το πλείστον έπεπτω-

χει, Νικομήδης μέν έφευγε μετα των υπολοίπων ές

Παφλαγονίαν, οΰδ' είς χείρας έλθούσης πω της Μιθρι-

δατείου φάλαγγος. Έάλο> δ' αύτοΰ το χαράκωμα, και

τ& χρήματα πολλά όντα, και πλήθος αιχμάλωτων.

Ους πάντας Μιθριδάτης, φιλανθρωπευσάμενός τε, και

έφόδια δούς, άπέλυσεν ές τα οικεία άπιέναι· δόξαν

έμποιών τοις πολεμίοις φιλανθρωπίας.

XIX. "Εργον δή τόδε πρώτον τοΰ Μιθριδατείου

πολέμου καί οί στρατηγοί των 'Ρωμαίων κατεπεπλήγε-

σαν, ώς ουκ ευβουλία μδλλον, ή προπετώς, άνευ τοΰ

χοινοΰ, τοσόνδε πόλεμον άψαντες. Όλίγοι τε γαρ

πολυ πλειόνων έχεχρατηχεσαν, κα\ ουδεμία συντυχία

χωρίων, ί) πολεμίου σφάλματος ■ άλλ' άρετη στρατηγών

καί άνδρεία στρατοΰ. Νικομη'όης μέν ουν Μανίω πα-

ρεστρατοπέδευε · Μιθριδάτης δ' έπ\ τι) Σκορόβαν όρος

- άν^ει , 8 τέλος έστ\ Βιθυνών καί της Ποντικής χιόρας.

Πρόδρομοι τε αύτοΰ , Σαυροματών έκατδν ίππεΐς , δκτα-

κοσίοις ίππεΰσι τοΰ Νικομήδους έντυχόντες, αίροΰσι

καί τούτων τινάς· ους πάλιν δ Μιθριδάτης συν έφοδίοις

μεθηκεν ές τας πατρίδας άπιέναι. Μάνων δ' υποφεύ

γοντα Νεοπτόλεμος τε και Νεμάνης δ Αρμένιος, άμφ\

τό πρώτον Πάχιον χωρίον, έβδομης ωρας καταλαβόν-

τες, οίχομένου προς Κάσσιον Νικομήδους, ήνάγχασαν

Ις μάχην, Ιππέας έχοντα τετρακισχιλίους, και πεζούς

?τι τούτοιν δεκαπλασίονας. Κτει'ναντες δ' αύτοΰ περ'ι

μυρίους, έζώγρησαν ές τριακόσιους· ους δμοίως δ Μι

θριδάτης, ές αύτόν άναχθέντας, άπέλυσε, καταδημοκο-

πών τους πολεμίους. Μανίου δ' έλη'φθη καί το στρα-

τόπεδον καί φεύγων αύτός έπι τον Σαγγάριον ποταμον,

νυκτός γενομένης έπέρασέ τε καί ές ΙΙέργαμονέσώθη.

Κάσσιος δέ, χαΐ Νιχομηδης, και ίσοι άλλοι 'Ρυιμαιων

πρέσβεις παρησαν, ές Λεόντων κεφαλήν ( 8 της Φρυγίας

έστιν δχυρώτατον χωρίον ) μετεστρατοπέδευον · και τδ

πλήθος δσον εΤχον, ού πάλαι συνειλεγμένον, χειροτε

χνών, ί| γεωργών, ή Ιδιωτών, έγύμναζον · κα\ τους Φρύ-

γας αύτοΤς προσκατέλεγον. Όκνούντο)ν δέ έκατέριον,

βΐ εηιεηΐυπι (ΧΓΐΆίοβα εοπιηιίδδϋΐη 681. Τίηάεπι ΒίΙΙινηυ*

εοπηίχυβ, ηοβίβδ ίη (αζΆτα εοη]βείΙ, άοηεε ΑΓοΙιεΙβυβ, 3

(ΙεχίΓΟ οοΓηυ (ηοιοαπβηι , ρεκβευΙοΓεβ ίηταδίΐ. <3υί1>ιι-;

ηιοχ ίη ευσι εοηνβΓδϊδ , εεαβηβΐ ρβυΐ&ΐίιη , υΐ ΝεορίοΙεηιη »

ευηι 8ΐιΪ3 ρο88βΙ β Γυ(ξ3 8ε ΓβοίρΡΓβ : ςυοϋ υοί Ιβειυιη εορ-

ΙανίΙ, ίη ρυςη3Π) ΓβνβιΊϊΙ. Ταπί νβι-ο ίπιιηίδδί ίη ΒΗΙινηοβ

Γβίεβίί ευπτίδ ηιββηο ίηιρβίυ , βΐίοδ 5ϋΙ>ίΙο ίη άΉβδ ρβτίββ

βεεβϋαηΐ , βΐίοδ ίη ρΙιίΓεδ 1;ιοΡΓ3ΐ)αιιΙ. ()αχ Γβ8 ηΐ3\ίπιβ ϊΙΙοβ

ΙβΓίιιίΙ, (Ιυαι νίαεηΐ ϋϊιηϊϋϊαΐ05 νίι-οδ κρίΓβηΙβδ βιΙΙιιιε, 3υΙ

ίη ηιιιΐΐ» ΓηίδΙ» αϊδεειρίοδ , βυΐ 3Γΐυβ ρεηαεηΐβδ β ΓαΚ ίυυ*.

Ιΐ3ΐ]ϋε ΓοεάίΙαΙε η>3§ί8 βρβοίβεηΐί οοηιηιοΐί, ηυβπι ριιςη3

νίοιί, ΙηΛϊΓυηΙ ρπίε ηιείυ ΟΓάϊηεβ. ΤηΓ>)3(08 ΑτεηεΙβυβ α

ΓΐΌηΙε , Νεορίοΐεπιιΐδ εΐ Αγο31Ιιϊ35 , ε Γυβ3 τενβΓχί , 3 Ιεη?ο

3^Γ686Ϊ 8αηΙ. ΕΙ 110, ίη υΐτοβαυε οόϊθΓβί, ά\η Γερηςηβ-

νβηιηΐ. ΎΛοάΐαι νεΓο , ρο8ΐ ηκιβηαηι 5υοΓυπι δίτα^επι , Νί-

εοηιειίεβ ευηι τείίςηίδ (α$\1 ίη Ρ3ρ1ι1αςοηί3πι , ευηι ρΐιαίϊηχ

Μί11ΐΓί(ΐ3(ί8 ηε λΛ νηαηυ» ςηίάεηι εΐίαηι Ιυηι τεηί$86(. \'ε-

ηεπιηΐ εΐ ε38ΐΓ3 Νίεοηιεαιβ ίη ροίεβίβίβηι νίοίοπβ , ευω ϊη·

^βηΐί τί ρεουηί,Έ, ε( ε«ρΙίνοΓυηι ηΐ3§ηο ηαηιοι-ο ; σηοβ οπιηεε

ΜίΙΠΓΪιΙαΙεδ , 1>εηί^ηε ΐΓ3εΐ3ΐοβ , άϊηιϊδΐΐ (Ιοηιιπη εαπι νϊβΐίεο ,

ηΐ βραά 008(68 ρβητβι είΐιί ορίηίοηεπι εΙεπιεηΙίΐΒ.

XIX. ϊά ρπσιυηι 1ιιι]ιΐ8 ηβΐΐί Γβείηιιβ όυεβδ Ηοπιαηοδ ΙεΓ-

Γαί(; ςυοά ΙβιηεΓβ ηιβςίβ, ςαβιτι εοηβυΚε, 8ίηε (ΙβετεΙο ρα-

οΐίεο, (βηΐυηι ηεΐΐυιη βοοβηα'ίδδβηΐ. Ραυεί εηίηι Ιοη^ε ηα-

ηιεΓΟ ρΙηΓβδ 8υρεΓ3νεΓ3η( ; ηοη 3<1]ιι1ί ορροΓίυηίΙΐΙε ΙοεοΓυηι,

3υΙ βΐίσαο επ-3(ο ηοβίίυαι , 8βό τίΓΐυΙε (Ιηεηηι εΐ ίοιίίΐυάίοβ

ιηΗίΙυπι. Τυηε Νίεοηιειίεδ ρη>ρε Μαηίαιη ε38(Γ3 3(1πιοτίΙ

ΗΐΙήτΜιΙββ δοοΓΟυβηι ιηοηΐεπι βδεεηάίΐ , ςιιί ε«1 ΒίΙηνηο-

Γαοι ε( ΡοηΙίεοΓυπι εοηΓιηίηπι. Ηυ]υδ 3ηΙβθϋΓ8θΓβδ, εεηΐυηι

εςηίΐβδ δβΓΠίβΙχ , ψιηχα ΓοΓίε ίιιείάΐδδεηΐ ίη κοο. Μοοηιο-

αίδ εηιιίΐεδ εερεπιηΐ εΐ εχ Ιιίδ ηοηηυΐΐοβ : αυοβ δϊηιίΙίΙεΓ ίη

ραΐΓίαπι ευηι νίϊΐίεο Γβεηηϊι ΜίΙΙΐΓί(ΐ3(βδ. Μαιιίιιηι νετο

ΓείΓοεεϋεηΙεπι Νεορίοΐεηιιΐδ εΐ Νεη\»ηεδ Απηεηϊυδ εΐιτ*

ΡΓοΙοραεΙιίυηι εαδΙεΙΙυηι εοηδεευΐΐ 1ιογ3 δερίίαιβ,ευπι Νίεο

ηιειίεδ βά 03δδϊιιιη 3ΐ)ϋδδε( , εοε§εηιη( ρυςηΒτβ , άαεεηΐεηι

εηυίΐιιηι ςοβΙαοΓ ηιϊΙΙία , ρειίίΐυηι νβτο (Ιεεηρίηηι : <36δίδ-

ςυε άεεεΛί ηιϊΐΐίηυδ, ΐΓεεεηΙοβ νίϊοβ εερεπιηΐ ; ςιιοβ δίπιϊΐίΐετ

Μίΐηιΐάβίεβ, βά βε Βΐΐάαείοβ, άίαιίδϊΐ, εαρίβηδ ΓανοΓβπι

ΙιοδΙίυηι. ΜΒηίυδ, εβδΙτίδ ςυοφίε εχυΐυδ, 3<1 δαη^απαπι

Πυνίυηι ερηΓα^ΐ! ; εοςυε ηοείη Ι^εεΙο , ενββίΐ ίη ΡεΓξιπιυιη.

0388ΗΙ8 νβΓΟ , εΐ Μοοιηρίΐοδ , ο%(εηςαε ςιιοΐφίοΐ 1ε§3(ϊ Κο-

ηΐ3ηί 3άεΓ3η( , ιηονεπιηΐ εββίη βΛ 1·εοηΙοεερ1>3ΐεη , ςαιχΐ

εδ( Ρΐιιγκ'* ε38ΐε11ιιηι ηιυηίϋδδίηιυπι ; υ!)ί ηονίιίαιη ΙίΓοηυπι

ηιυΙΙϋυαϊηεηι , βχ ορίΓιεί5υδ 3υΙ β^ΐ'ίεοΐίδ &υΙ ρΐεΐκ· ίυΙΊπιια-

εο!1εεΐ3ηι , ίη 3ητιίδ εχεΓεευαηΙ , εΐ ηονοβ βχ ΡΙιτ^ςίυυδ αβ-

ΙεεΙαβ ίβείεΒβηΙ. 5βα ηιιιιηι ηΐηαιιε ρί^τί εδδεηΐ »ά οΙΒεϊαπι ,
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άπέγνωσαν πολεμεΐν άνδράσιν άπολβμοις. ΚοΙ διαλύ-

σαντες αύτώς, άνεχώρουν Κάσσιος ;χεν, ες Άπάμειαν,

συν τί|) έαυτοϋ στρατίϋ· Νικομήδης δέ ές Πέργαμον,

Μαγκΐνος δέ έπ'ι 'Ρόδου. Ίϊν, δσοι το στόμα τοϋ Πόν

του χατεΐνον, πυθόμενοι, διελύθησαν κα\ Νικομήδης **

τάς τε κλεΐς τοϋ Πόντου, χαΐ ναϋς, ό*σας εΤχον, τω Μι

θριδάτη παρέδοσαν.

XX. Ό δέ δρμη τηδε μια την αρχήν δλην τοϋ Νι-

χομήδους υπολαβών, έπήει, χα\ καθίστατο τάς πόλεις.

Έμβαλων δέ καϊ ές Φρυγ(αν, ές το τοϋ Αλεξάνδρου

πανδοκεΐον κατέλυσεν, αίσιούμενος άρα, ένθαπερ Αλέ

ξανδρος άνεπαύσατο, καϊ Μιθριδάτην σταθμεϋσαι. Ό

μέν δή και Φρυγίας τα λοιπά, καϊ Μυσίαν και Άσίαν,

ά 'Ρωμαίοις νεόκτητα ην, έπέτρεχε ■ και έ*ς τα περίοιχα

περιπέμπων, ΰπηγάγετο Λυχίαν τε και Παμφυλίαν,

και τα μέχρι Ιωνίας. Λαοδικεϋσι δέ ετι άντέχουσι,

τοις περί τον Λύκον ποταμον ('Ρωμαίων γάρ τις στρα

τηγός , Κόϊντος "Οππιος, Ιππέας έχων κα\ μισθοφόρους

τινάς, ές την πόλιν έσδραμών, έφύλαττεν αΰτην) , κή

ρυκα έπιπέμψας έπΐ τα τείχη, λέγειν έχέλευσεν, ότι,

Βασιλεύς Μιθριδάτης ύπέχεται Λαοδικεϋσιν. άδειαν, εϊ

τον Όππιον αύτω προσαγάγοιεν. Οί δ' έπΐ τω κηρύ-

γματι τους μεν μισθοφόρους Όππίου μεθηκαν απαθείς

άπιέναι· αυτόν δ' ήγαγον τω Μιθριδάτη τον "Οππιον,

ήγουμενων αύτοϋ των ^αβδοφόρων έπι γέλωτι. Και

αυτόν δ Μιθριδάτης, ουδέν διαΟεις, έπήγετο πανταχοΰ

λελυμένον, έπειδεικνύμενος άμα 'Ρωμαίων αίχμάλωτον

στρατηγόν.

XXI. Μετ' ού πολύ δέ και Μάνιον Άκύλιον, τον

τησδε της πρεσβείας καϊ τοϋδε τοϋ πολέμου μάλιστα

αίτιον, έλών, δεδεμένον έπι όνου περιήγετο, κηρύσσοντα

τοις δρωσιν, ότι Μάνιος εϊη ■ μέχρι έν Περγάμω τοϋ

στόματος αύτοϋ κατεχοινευσε χρυσίον, δοιροδοχίαν άρα

'Ρωμαίοις δνειδίζων. Σατράπας δέ τοΤς εθνεσιν έπι-

στήσας, ες Μαγνησίαν και "ί',φεσον καϊ Μιτυλήνην

παρηλθεν, ασμένως αύτόν απάντων δεχόμενων, Έφε-

σίων δέ καϊ τας 'Ρωμαίων εΙκόνας τας παρα σφίσι

καθαιρούντων ■ έφ' φ δίχην έδοσαν ού πολυ ύστερον.

Έπανιών δέ έκ της Ιωνίας, Στρατονίκειαν είλε, και

έζημίοισε νρήμασι, καϊ φρουραν ές την πόλιν έσήγαγεν.

ΠαρΟένον τε εΰμορφον ίδών, ές τας γυναίκας άνεδέξατο·

και, εϊ τω σπουδή χαΐ τό όνομα πυθέσθαι, Μονίμη

Φιλοποίμενος ην. Μάγνησι δέ καϊ Παφλαγόσι και

Λυκίοις, Ιτι άντέχουσι, δια των στρατηγών έπολέμει.

XXII. Καϊ τάδε μέν ην άμφΐ τον Μιθριδάτην.

'Ρωμαΐοι δ' , έξ ού της πρώτης αύτοϋ όρμης τε και ές

την Άσίαν έσβολής έπύθοντο, στρατεύειν έπ' αύτόν

έ{/η:ρίσαντο , καίπερ ασχολούμενοι στάσεσιν άτρύτοις εν

τη πόλει , καϊ οϊκείω πολέμιο χαλεπώ της Ιταλίας

άφισταμένης σχεδόν άπάσης άνα μέρος. Κληρουμένων

δέ των υπάτων, Λάχε μέν Κορνήλιος Σύλλας άρχειν

της Ασίας, και πολεμεϊν τω Μιθριδάτη. Χρήματα δ'

ουκ έχοντες αύτω έσενεγκεΐν, έψηφίσαντο πραθηναι

^σα Νουμ3ς Πομπίλιος βασιλεύς ές θυσίας θεων διετέ-

&1>]εεβηιηΐ Ιβιη ίιηοβίΐββ ϊάνβΓβυβ 1)0-

βίεπι άποβηαΜ : άΊπιίδβίβαΊΐε οιηηίίηΐδ , ι-εεεββεπιηΐ , Οα&βίιιβ

οιπι 8ΐιο εχει-είΐυ Αρβηαββιη, Νίοοπιεάββ Γοΐ'μ,ιιηιιιη , Μαη-

είηηδ [αη , ΜβηίυδΡ] νει·8Η3 ΒΙιοάυπι. (}ιΐίβ ιι ί >ί αυϋίβπιηΐ

0Π8 ΡοηΙί ι·ιΐϋΐικ1ι·ϋ, <Ιί$ρβΓ8ϊ βυηι; εϊ Νίεοιηεάεβ ** εΐβαβ-

ΐΓ»(]ΐιε ΡοαΙί εϊ οανεβ ςυ&8 Ικιΐιοΐκιηΐ Ιγ,κΙηΙιίίπι) ΜίΙΙιι ϊιΙαΙί.

XX. 8ίε ΜίΙΙιήιΙβΙεβ υηο ίαιρείυ ΙοΙα Νίεοπιεάϊς ύϊΐίοηε

ροΐϋαβ, υΙ)ϋ«1 εαπι, είνί(<ι(ε8 εοηβΐίΐυεηβ ΟΓάίηβηΒςυε.

Ιιχίι· ΓΙ π νμί;πη ηυοςυε ίαςΓεββι», υκυβ εβ( ΑΙεχαΐΜίΓΐ ιϋ·

νεΓ8οηο, ΓαιιβΙυηι οιηεη ραΐαηβ, βί, υΐ» ΛΙι-χαικΙιτ ιοΙογ-

ςιιίενίΐ, ρεηιοείΗΓεΙ ΜίΙΙιπάβΙεβ. ΛΙςυε ίΙ;ι ε( ΡΙΐΓ)§ϊ<ε

ιτΐίφκι , εϊ Μν>ϊ:ιιη Λ8Ϊ3ΐιΐ(]υε Ηοηι,ιηοπιηι τεεεηβ αεςυίκϊ-

1&8 ρΓονίηεϊΐβ, ρεΓευη-ε1>3(. ΜΪ88Ϊ8ςυε εϋϋΐη ίη ϋηίΐίιηβκ

ρΓθνίηεί&9 8υίβ ^υεϊΙ>υ3 , ίπΐιομίΐ Ιλ π.-ιιη εϊ ΓηιηρΙιλ Ιίιιηι ,

2ΐΐ3(]ΐιε υβςυε Ιοηίαπι. Ιιβοάίεεηβε» 3υ(επι Γλπ ΠπμΊ βε-

εο1&8, α(ΙΙιυε τεδίβίεηΐεβ, »ά (|ιιοβ Ο. Ορρίιιβ ευαι εηιιίΐί-

|>ιΐ3 ε( πιεΓεεη3Γίί3 ηοηηυΐΐίβ 8ε τεεερεΓ3( , ρεΓ ρππ οηοηι 3ι}

πιαβοίβ ιηίΛΜίπι ϊηνϊΐανϊΐ Ιιίβ μί 1μ> : ΜίΙΙιπιΙαίΡΐιι ΐ"ε£επι ρΓΟ-

πιϊΙΙβΓβ 1.3θάίεεη8ίΙ>υ3 8εεαΓί(3ΐεη> , 3Ϊ Ορρϊυπι εϊ ύε<1ίάί3-

ββηΐ. £( ϊΙΜ, ααάί ίο ρΓίεεοηβ, ιηεΓεεη3Π03 άίπιί3εΓοη( ίηεο-

Ιυπιεβ : ίρβυηη τεπ> Ορρίαπι αύα'υχεΓαηΙ &ά ΜίΙΙιηάβΙεηι,

ρΓχεβ<1εηΙίΙ)υ3 Ιίε(οηΙ>υ8 ίη ΙικϋΙιππιη. Ευηι ΜϊΙΙιηΊαΙββ ,

ίΠ;ΐ'>ιιιιι ε( 8θΙϋΙυαι , 8εεαηι είΓεαηκΙυεεΙιβΙ, 03(εηΐ3η8 Γαρίί-

νιιιη ίιηριταΙοΐΌΐιι Ι'.οηι,ιηυιη.

XXI. 8γι1 ηυυηι ηοα πιυΙ(ο ροβΙΜβηίαιη ςυοςυε Λςυϋίυπι,

1εβ3(ίοηϊ3 1ιυ]ιΐ3 εϊ ΙκΊΙί αυεΙοΓεηι ρΓίεείρυιιιη , εβρίίνυπι εε-

ρΐ88ε(, νϊηεΙυπι Ιιυηε 3»!ηο<μιε ϊηιρο8ΪΙυιη είΓουηινεχίΙ , ε(

ρΓοεΐ3ηΐ3Γε βυΐιίηάε αά 8ρεεΐ3ΐοΓε8 , Μβηίυπι 8ε ε.38ε , εο«βίΙ.

Οεηϊςιιε Γη^πηί .ιιπιιηι 1ίηυεΓ3ε(υπι ίη 03 ε]υ.ι ίηΓηιΙϋ,

εοη-υρ(βΐ33 βεϋίεεί |3ΐ-ςί(ίοηυσι εχρΓθΙ)Γ3η3 Κοηΐ3ηο ηοηιίηί.

Οείηάε, ρΓ83Γεε(ϊ3 υοίςαε ρεΓ ρΓονίηεΪ33 εοη8(ί(υ[Ϊ8, ηιΐϋΐ

Μ3§ηε8ί3ΐη , ΕρΙιεβυηι , εϊ ΜΗ?1εηεη , ΗΙ>εη(εΓ εχεερίυβ 3ο

οηιηίΙ)υ8 : ΚρΙιεβϋ» εΐίβηι 8ΐ3(ϋ33 ΚοιηβηΟΓυηι , ςυβ; ίη υΓηε

ίρ8οηιιτι εο!Ιοε8(<Β εΓβηΙ, ενεΓίεηΙίίιιιβ ; φιαιη οΙ> τεηι ηοη

ΓηιιΙΙο ρο8ΐ ροειιβ» (Ιεάεηιηί. Εχ Ιοηία τενεΓίεηβ, εερίΐ

8(Γ3ΐοηίεε3ηι , ηιυ1εΐ3νίΙ(]υβ ρεειιηί3, εϊ ίιηροΜίίΙ ρη-νβί-

(Ιίπιη. Ιη εβιίβηι ιιι-ΐιε εοηβρίεβίυβ Γογπιο83Π) νίΓ^ίπενι,

τεεερίΐ ίιι βηυηι §>ηαχευηι , Μοηίηνιπι , Ρηί1ορο3πιεηί8 Γι-

Ιίαιη , 3ί ουβηι ]ϋνβΙ εϊ ηοηιεη ε3υ9 οοβηοβεεΓε. ΜββηεΙί-

1>υ3 βυΙεπι (βό δίρνίιιηι) ε( Ρ8ρ1ιΐ3§οηίΙ>υ8 ίνείίβςυε, ςυί

ίηιρβΓ3ΐ3 ΓβεεΓε άεΐΓεεΐ303η( , ρεΓ άυεεβ βυοβ ίη(υΙί( ΙχΊΙιπη.

XXII. Πι ι πι ηχε ΜίΙΙΐΓΪάαΙββ ^εηΐ , Κοπιβηί , αικίίΐη ρπηια

«]ϋ3 ΪΓπιρΙίοηε ίη Λβϊαιτι , οεΐΐιιιη εοηΐΓ3 ευηι άεεΓετεηιηΙ,

ςυβιητίβ (ΙοηιεβΙίείβ οεευρβίί 86ϋίΙϊοηϊ1>υ8 ε( ΙχΊΙο βοείβΐί

ρΐ'πΙίΓΙίπΙί , Ι13ΙΪ3 ΓεΓε οιηηίουβ 3ΐϋ8 ροβΐ 3ΐίο8 άεΓιείεηΙίου9.

Ρυιιηιςυε ρΓονίηεί33 80ΓΐίΓεη(υΓ εοηβυΐεβ , ΟοΓηεΙίο 8>Ι1α;

Λ8ΐ3 οΐινεηίΐ εϊ 1>εΙ1ιιιη ΜίΙηηϋβΙίευπ). 5εά ηυυπ α<1 ίίΐυά

ρΐ'Γΐ'ΐκΙιιηι (ΙεεββεΙ ρεευηίβ, ΓβεΙυηι ε8( 8εη3ΐιΐ8εοη8υΙ(υηι,

υΐ νεηάεΓβΙυΓ ςαϊι1<]ΐιϊ<1 Νυηια Ροιηρίΐίυβ 8θ1εηηίΙ>υδ (Ιβοιυηι

■
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τακτό. Τοσηδε μέν ην τότε πάντων άπορία, καί ές

πάντα φιλοτιμία. Κα( τινα αυτών έφθασε πραθηναι,

καί συνενεγκεϊν χρυσίου λίτρας έννακισχιλίας· ας μόνας

ες τηλικοϋτον πόλεμον έδοσαν. Σύλλαν μέν ουν ές

πολυ αί στάσεις κατέσχον, ώς έν τοις Έμφυλίοις συγ-

γε'γραπται. Έν τούτω δ' δ Μιθριδάτης έπί τε 'Ροδίους

ναϋς πλείονας συνεπηγνυτο, χαΐ σατράπαις άπασι χαι

πόλεων άρχουσι δι απορρήτων έγραφε, τριακοστών

ήμέραν φυλάξαντας, δμοϋ πάντας έπιθέσθαι τοις παρά

σφίσι 'Ριυμαίοις και Ίταλοϊς, αύτοΐς τε, χαι γυναιξιν

αύτών, καΐ παισΐ, και έλευθέροις #σοι γένους Ιταλικού.

Κτείναντάς τε, άτάφους άπορ^ΐψαι, χαι τα #ντα αύτοϊς

μερίσασθαι προς βασιλέα Μιθριδάτην. Έπεκηρυξε δέ

καί ζημίαν τοις χαταθάπτουσιν αϋτοίις, η έπιχρύπτουσι,

καί μτξνυτρα τοις έλέγχουσιν, τ) τους κρυπτομένους

άναιροΰσι· θεράπουσι μέν έπι δέσποτας, έλευθερίαν ·

χρησταις δ' έπί δανειστας, ή*μισυ του χρέους. 'Γάδε

μέν δι' άποδρ^των δ Μιθριδάτης έπέστελλεν άπασιν

δμοϋ. Και της ημέρας Ιπελθούσης, συμφορών ίδέαι

ποικίλαι κατα την Άσίαν η'σαν. Ών ένια τοιάδε ην.

XXIII. Έφέσιοι τους ές τδ Άρτεμίσιον καταφυ-

γόντας, συμπλεκομένους τοις άγάλμασιν, έξέλκοντες

Ικτεινον. Περγαμηνοι τους ές τδ Άσκληπιεΐον συμ^υ-

γόντας, ούκ άφισταμένους, έτόξευον τοις ξοάνοις συμ-

πλεχομένους. ΆδραμυττηνοΊ τους έχνέοντας, έσβαί-

νοντες ές την θάλασσαν, άνι^ρουν, χαΐ τα βρέφη χατε-

πόντουν. Καύνιοι , 'Ροδίοις υποτελείς έπι τω Άντιόχου

πολέμω γενο'μενοι , χαι Ειπδ 'Ρωμαίων άφεθέντες ου πρδ

πολλού , τους Ιταλούς ές την Βουλαίαν Έστίαν χατα-

φυγόντας, έ'λχοντες άπδ της Εστίας, τα βρέφη σφών

πρώτα έχτεινον έν όψει των μητέρων, αύτάς τε καΐ τους

άνδρας έπ' έκείνοις. ΤραλλιανοΙ δ' , αύθένται του κακοϋ

φυλαξάμενοι γενέσθαι, Παφλαγόνα θεόφιλον, άγριον

άνδρα, ές τδ έργον έμισθώσαντο. Και δ Θεόφιλος αυ

τούς συναγαγών έπι τδν της Όμονοίας νεών, ήπτετο

του φόνου· καί τίνων τοις άγάλμασι συμπλεκομένιυν τας

χείρας άπέκοπτε. Τοιαύταις μέν τύχαις οί περι την

Άσίαν όντες Ιταλοί και 'Ρωμαϊοι συνεφέροντο, άνδρες

τε δμοϋ, και βρέφη, καί γυναίκες, και έξελεΰθεροι, και

θεράποντες αύτών, δσοι γένους Ιταλικού. τί1 καί μά

λιστα δηλον έγένετο, την Άσίαν ού φόβω Μιθριδάτου

μάλλον, μίσει 'Ρωμαίων, τοιάδε ές αυτούς έργάσασθαι.

Άλλ' οϊίτοι μέν δίκην έδοσαν διπλην, αϋτοϋ τε Μιθριδάτου

μετ' δλίγον άπίστως έξυβρίσαντος αυτούς, και ίίστερον

Κορνηλίω Σύλλα. Μιθριδάτης δέ ές μέν Κώ κατέ

πλευσε, Κώων αύτδν ασμένως δεχόμενων. Και τδν

Αλεξάνδρου παϊδα του βασιλεύοντος Αιγύπτου, συν

χρημασι πολλοίς Οπδ της μάμμης Κλεοπάτρας έν Κω

καταλελειμμένον, παραλαβών, έτρεφε βασιλικώς ■ εκ τε

τών Κλεοπάτρας θησαυρών γάζαν πολλήν, καί τέχνην,

κα\ λίθους, και κόσμους γυναικείους, και χρήματα

πολλά ές τδν Πόντον επεμψεν.

XXIV. Έν δέ τούτω 'Ρόδιοι τά τε τείχη σφών και

τους λιμένας έκρατύναντο,και μη/ανας άπασιν έφίστα-

830Π6 άκατβηΐ. ΤβηΙο Ιιιηε , ίη ΓβΓυηι οιηηίυιη ίηορία,

κίικίίο απΙιΊι,ιηΙ ΙιοηοΓβηη ηοηιίηίδ Βοπιαιιϊ 0ΓΠΐιϊΙ>α^ ηιι><1ϊ$ άβ-

ΓεηάεηάΊ. ΕΙ ρΓορβΓβ άΊτεηάϊΙβ ραιΊβ δαοΓΟΓϋηι ΓυηάΌΓϋΐη ,

ηονεπι ηιίΙΙίβ ΙίΙ>Γ3Γυιη βυπ οοηίοιοπιηΐ ; ψιχ , ηεε 3ηιρΙίιΐ3 ,

ίη (,ιηΐιιιη οβΙΙυηι ϊηβυηιββΓΒοΙ. Οα?Ιεηΐ(η δνΙΙβ <1ϊυ >ο,Ιί-

ΙίοηίΙ>υ8 άοηιι ΓεΙεηΙυδ εβί , υΐ ίη ΒβΙΙοΓυπι Οίνϊΐίυιη ΙιίβΙοη»

άΊχίηιηδ. ΙηΙβιίιη ΜίΙΙιΗ(ΐ3(β8 εΐ εοηΙι-3 Η1ΐ(χ)ίο8 ρΐιιτεβ

ηβνοβ ΓιηήεατίΙ , εΐ βηίΓαρίβ οηηίΐηΐδ οίνίΐαΐυπιςυβ ιοά&-

6ΐΓβΙίΙ>υ3 8εοΓ8ΐ38 ΙίΙοιββ βεπρδίΐ , αϊ » υηϊνεΓΜ ,ΐιΐ ευηΐιίεηι

«Ιίΐ'ΐιι, ΙΐΊμι'ϋίπιπιη βηεο, ςυο <]3(%Ιί[εΓΧε58εηΙ,ίιιΤ3ΐ1εΓ«ο(

3ΓΠΐίβ ΚοΐΏ3ηο$ ΙΙβΙοκςιιε ηοβρίΐβδ, ουηι υχοηηα», βΐ Ιϊηβ-

ΓΪ8, Γ<-εΙβη$(μιε ίη^βηιιίδ άοηιεβίίοίδ, ςυο(ςυο( εΐ ηοπιηι ΙΙβΙίοϊ

ςεηεηβ ε9βεηΙ ; εΐ οοοί$ο5 βίηε βερυ11ϋΓ3 3ΐ>]ίοβΓ«η[ , ηυοπιπι

υοκ3 ραΓίίιη Γβ^ί , ρϊΓΐίπι ρεΓευ88οηηυ8 εειΙεΓεηΙ. » ΙοΙβτ-

ηιίηαΙυ3 εΐίβη ηΐϋΐοΐϋα βδΐ βερείίεηΐίουβ εχβοβ , ιαΐ τϊτοβ

0Ρΐ3ηΙί1)υδ; ρΓβειηίβηυε ρΓοροβυίΙ ίΪ8, ςυί τεΙ ύεηυηεϊ&Γεη(

οεευΐίβηΐεβ, νεί Ι3ΐίΐ3η(ε8 ίηΙεΓίΐοετεηΙ, 88γτο Ιίθ€Γΐ3ΐεπι ,

βί ηεπιπι τεί άβηηαοακί νεί οεείιΙεΓεΙ; άεηίίοπ νετο, $ί

εΓειΙϋοΓεπι , άΜηιϊάϊιιπι άεοϊ(% ρειιιηί*. Ηί8 είβηι αά οιηηεβ

δίηιιιΐ 8Γ,ηρΙΪ8, ιιΐιί δΐΐΐυΐυβ <1ϊβ3 τεηϋ, νβτία; εαΐ3ηιΐΐ3ΐυηι

βρεοίεβ ρεΓ Α8Ϊ3ΐιι βχοι ία; δαηΐ : <|υ3Γυηι ηοηηιι1ΐ38 εοιηιιιε·

π)0Γ3Γβ ΙυοεΙ.

ΧΧΠΙ. Ερίιβδϋ ε ΏΊάώκ Ιειηρίο Λ ίρββΓϋηι δίΛΐιιαπιιη

εοηιρίεχυ ύίβίΓβοΙοδ ϊηίειϋεϊευβηΐ. Ρει§»ιηοηί εοβ ςυί ίη

χάβνα ^Εβευίβρϋ εοηΓιΐ|;εΓ3ηΙ , ςυυη ηοΜεηΙ 3ΐ)8ο«ΙεΓε,

8ΐβΙυΪ8 ΙικΓεηΙεβ 83@ϊΙ(ί8 εοηΠ@εΙ)3ηΙ. Α(ΐΓ3Πΐ)ΙΙβηί Ιιοβ

ςυί η3ΐ3ΐΐ(1ο ενβάεΓε εοη3)>3η(υΓ, ίη παβτε ρεΓδβευΙϊ, ηε-

(3>)3η[, ίιιΓ3ηΙβ5ςυε ειιπιηι 8ΐι1)ΐηθΓ^ε1)3ΐ)1. Οαηϋ, Αη-

ΙίοοΙιο (ΙενίεΙο αΙΐΓΪ1>αΙί Κΐιοάϋβ , εΐ ρβυΐο 3η1ε 8βη3(υ5 Κο-

πΐ3ηί 3υεΙοηΐ3(ε ]υπ βιιο ΐΐ<Ιι1ίΙί, Ιϋιΐοβ, ςυί αά νεβϋε

«!<1ί»ιτι ίη ευπ8είνί(3(ί8 άεάίε3ΐ3ηι εοηΓυςοΓ3ηΙ, 3η ϊρβίκ 3τϊβ

ρΓΟίΓΑχεΓυηΙ : εβεβί&φιε ρπηβ ίη εοηδρεείυ ιηβίΓηιη ίηΓβηΙϊ-

^Η8, ίρ838 άείηοίε, εΐ ροδίΓεηιο ε3ηιηι πιβηίοδ, ίη(εΓεηιβπιη(.

ΤΓβΙΙίβηί, ηβ ΙιοδρίΙιιηι 03?ιΐ8 ηωηυδ οοηΙαιηίιιβΓοηΙ, Τηεο-

ρηίΐυηι Ρ8ρΙιΐ3§οηβηι , νίΓυπι Ιηιεεηι, 3(1 Ιιοε ηιειτειίε εοη-

(ΙϋΧθΓϋηΙ : ηυί ίη βεάεηι Οοηεοπίίβ; εοηείυδβδ Ιβηι ίπιιηβηίΐΓΓ

εοηίΓυείϋβτίΙ, ιιΐ 5ΐ3ΐιΐ33 εοηιρίεείβηΐίυηι ηιβηυδ ρΓακ-Μετεΐ.

Τ3η(ο ίηΓοΓίαηίο Ιηηο ρεΓ Λ&ίαιιι ΚοΓηβηί ΚβΙίςηε ορρΓΪιηε-

Ι)3η(υΓ, νίή ρβπΙβΓ εΐ ίηΓβηΙεδ, βΐ Γεηιίηκ; ίηιο εΐίβιη Ιίηβτϋ

δεΓτίςυε, φΐοίηυοΐ ΙΙβΙίεί ειβιιΐ 63η§υίηί$. Όηάε ββϋδ βρ-

ρβΓυίΙ, ηοη ηιβίιι ηΐ38ίδ ΜίΙΙιπιΙίΙίί , ςηβηι οιϋο Κοιη3ηο-

Γηηι, Α8Ϊ3ηοδ Ιαΐϊα ίη εοβ ρ3ΐΓ3888. νεΓυηι ηί ρα>η3ΐη Ιυε-

πιηΐ (ΙυρΙίεεηι; ρΓΪηιυπι 31) ίρδο ΜΗΙιιίάβΙβ ρ&ηΐο ροβΐ

δΐιρβΓϋβ 1ΐ3ΐ)ί1ί βΐ ρεΓΠϋε; βε άείηάε 3 Οοπιείίο 8νΙΐ3 ρυηίΐϊ.

ΜίΙΙΐΓίΛβΙεδ ίηΐεηηι ίη Οοηηι ίηδυΐβη ΐΓ3]εείΙ : η1)ί εχοβρίϋδ

3 Ιίοεηϋόαβ , Αΐεχβηάπ, ςαί ίη ^ΕβνρΙο ΓββηΒηβΙ, ΓιΜαιη,

οιιιη πιυΚίβ ρεευηίίδ ίη ϋοο ΓεΙίεΙυηι 3 01εορ3(Γ3 3τί», 35-

3ΐιηα8ϊ1, εύηεβτίίςυε τεβίε : εΐ ε ιΐιεβαππβ ΟΙεορβΙπίρ ηι*£η*δ

<!ίνίΙΪ38 , 3Γ(ίΠευπι ορε™ β§Γβ§ία , ςεπιηι.ΐδ , ηιιιηϋιιηι ηιυΐίο-

\>κιώ, ηιβςηβηιςυε νίιη ροευηί*, ιηίβίΐ ίη Ροηΐιιιη.

XXIV. Η3>ε όυηι ΓιιιηΙ, ΚΙιοΟϋ ίπίεπηι ηκτιιί,ι ροτίυδφΐε

ηιυηίοΓυηΙ , «I ίιυίΓηνεΓϋηΙ ηιαοΐιϊηϊδ , βΟ]ην3ηϋ1)υ5 ηοιιηυΐ
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νον καί τίνες αύτοΐς Τελμισσέων τε και Αυχίων συνε-

μάχουν. "Οσοι τε ές Ασίας Ίταλοι διεπεφεύγεσαν, ές

'Ρόδον άπαντες έχώρουν ■ καί συν αΰτοΐς Λούκιος Κάσ-

σιος, 6 της Ασίας ανθύπατος. Έπιπλέοντος δέ του

Μιθριδάτου, τα προάττεια καθήρουν, ΐνα μηδέν είη

χρήσιμα τοις πολεμίοις. ΚαΙ έπί ναυμαχίαν άνήγοντο,

ταϊς μεν, έκ μετώπου , ταΐς δέ πλαγίοις. Ό δέ βασι

λεύς, έπί πεντηρους περιπλε'ων, «κέλευε τους Ιδίους ές

το πέλαγος άνάγειν έπι κέρως, και την είρεσίαν έπιτα-

χύναντας, περικυκλοΰσθαι τους πολεμίους , δλιγωτέρους

όντας · μέχρι δείσαντες οί 'Ρόδιοι περι τη κυκλώσει,

υπεχώρουν κατ' δλίγον εΐτ' έπιστρέψαντες, έν τον λι

μένα κατέφυγον, και χλείθροις αυτόν διαλαβόντες , άπδ

των τειχών τον Μιθριδάτην άπεμάχοντο. Ό δέ τη

πόλει παραστρατοπεδεύων, χα'ι συνεχώς τών λιμένων

πειρώμενος, και άποτυγχάνων, ανέμενε το πεζον έκ

της Ασίας οί παραγενέσθαι. Καν τούτω βραχεϊαι και

συνεχείς έγίγνοντο ά^/ιμαχίαι τών έφεδρευόντιον τοις

τείχεσιν. Έν αΐς οί 'Ρόδιοι πλεονεχτοϋντες , άνεθάρ-

σουν κατ' ολίγον, και τάς ναϋς δια χειρός εΤχον, ώς, ει

πη καιρόν ευροιεν, έπιθησόμενοι τοις πολεμίοις.

XXV. Όλκάδος δέ βασιλικής ίστίω παραπλεούσης,

'Ροδία δίκροτος έπ' αυτήν άνήχθη· και ταϊσδε κατα

σπουδήν έκατέρων έπιβοηθούντων, ναυμαχία γίγνεται

καρτερά, Μιθριδάτου μέν έπιβαρΰνοντος όργή και πλή-

θεσι νεών, 'Ροδίων δ' αύτοϋ τα σκάφη συν έμπειρία

περιπλεόντων τε και άνατιτρώντων · ωστε και τριη'ρη

αύτοΐς άνδράσιν άναδησάμενοι, και άκροστόλια πολλά

και σκΰλα ές τον λιμένα φέροντες έπανελΟεϊν. Πεντη

ρους δέ σφών είλημμένης ΰπο τών πολεμίων, άγνοοΰντες

οί 'Ρόδιοι έπί ζητησιν αύτης έ"ξ ταϊς μάλιστα ταχυναυ-

τούσαις άνέπλεον, και Δαμαγόρας ές αύτας δ ναύαρχος

ίπέπλει. Πέντε δ' αύτω καί είκοσιν έπιπέμψαντος του

Μιθριδάτου, μέχρι μέν ές δύσιν δ Δαμαγόρας ΰπεχιόρει-

συσχοτάζοντος δ' ήδη, ταΐς βασιλικαΐς ές άπόπλουν

έπιστρεφομέναις έμβαλών, δύο κατεπόντωσε· δύο δ'

άλλας ές Λυκίαν συνεδίωςε, καί τήν νύκτα πελαγίσας

έπανηλΟε. Τοϋτο 'Ροδίοις καί Μιθριδάτη τέλος ην

της ναυμαχίας, παρά δόςαν 'Ροδίοις τε, δια τήν δλι-

γότητα, και Μιθριδάτη, δια το πλήθος, γενόμενον.

Έν δέ τω εργω, περιπλέοντι τω βασιλεΐ, και τους

οικείους έπισπέρχοντι , Χία συμμαχίς έμβαλοϋσα έκ

θορύβου κατέσεισε. Και δ βασιλεύς, ουδέν ΰποκρινά-

μενος, τον χυβερνητην ύστερον έχόλασε καί τον πρω·

ρέα , και Χίοις έμήνισε πασι.

XXVI. Τών δ' αύτών ήμερων, τοϋ πεζόϋ τω Μι

θριδάτη παραπλέοντος έπί δλκάδοιν και τριηρών, πνεϋμα

Καυνικ'ον έμπεσδν ές αϋτας, ές 'Ρόδον παρήνεγκε· χαΐ οί

'Ρόδιοι τάχιστα έπαναχθέντες , ένοχλουμέναις δπδ τοϋ

κλύδωνος έτι και διεσπαρμέναις έμβαλόντες, άνεδή-

σαντό τινας, και διέτρησαν Ιτέρας, και ένέπρησαν

άλλας · και άνδρας αίχμαλιότους είλον ές τετρακόσιους.

'Εφ' οίς δ Μιθριδάτης ές έτέραν ναυμαχίαν δμοϋ και

πολιορκίαν ήτοιμάζετο. Σαμβύκην δέ τινα , μηχάνημα

Ιίβ εχ Τε1ηιίβ8οη9Ϊΐ)ΐΐ8 ει Ιχείϊδ. ΕΙ φΐοΐφιοί ΙΙβΙί εν&96·

Γ3η(εχ Α8Ϊ3, Κίκκίί 1ΐ3ΐ>βΙ)3ηΙ Γεεερίβεοΐαηι : ίη (ιίδηυε 1.

Οαββϊυ» , Α8Ϊ33 ρΓοεοηδυ]. ΑάτεηΙαηΙε αυίειη εαιη εΐβδδε

ΜίΙΙιιϊιΙαΙβ, βυ!>ιΐΓάί& άίτυβΓυηΙ, ηε ΙιοδΙίοιίδ εδδβηι ιιβιιί.

Μοχαυε 3(1 ηΐνβίε ρΓ3?1ίηιη ρι-ονεείί, ρβΓβ 3 ίτοηΐβ, ραη 3

ΐ3ΐετβ , 3ς§Γβ<ϋ ηοδίειη ρ3Γ3ΐ»ηι. 8β<1 ΜίΙΙιπιΙαΙρβ, ψιίη-

φΐβΓειηϊ είΓευιη βηοβ νοίίΐϊηβ, ]υδδίΙ η3Τβ& οτάίηε 1οη§ο

εχίεηιΐί ίη οοΓηαα, υΙ Γβιηίβίο εοηείΐ3(33 ΙιοδΙίεβδ είτουιητβη]-

Γβηι, ρβυοίοΓβδ ιιιιιιμτο. Ιιΐ νβπΐϊ Κΐιοίϋί, ραηίαιίαι εβάε-

ΙκιηΙ : άείηάβ νεΓβίδ ρΐΌΠδ ίιι ροιΊυο) οοηΓυβΡπιη! , εΐ ορρο5ΪΙΪ8

είβυδίπβ , 3 ηιοΒηϊηυδ ρΓορυβηβηάο Γβββηι ηγμΙχιπΙ. ΙΙΙβ

0381Γ3 πιείΒΐϋδ ίη ρΐΌΝΪπιο, εΐ 8β3ρε ροΓίυηι βχρυ§η3Γε ΓΠ18[Γ3

3££Τε88Ι13 , 6Χ8ρεε(3ΐ>3( ΙβΓΓβδΐΓ88 εορίβδ 8Χ Α8Ϊ3. ΙηΙβΓίω

εοηΐϊηαα; Ββ1)3ηΙ 3(1 πκρηία νείίΐαΐίοηεβ ; ίη φΐίοαδ βηρεπο-

Γ68 Κΐιοάϋ , ρβιιίαΐίηι ΓεδίιιηευαηΙ αηίηιοδ , ε( η3νβδ βεηιρεΓ

ίη ρΓοηΙυ Ιιαυε1)3η(, ίηνίδυπ ηοδίεηα, βί δε ΛζτβΙ οοοβδίο.

XXV. Μοχ ςυυπι ρΓ3?ΙβΓνβηβΓεΙϋΓ τεϋβ οηεΓ3π3 τε^ϊβ ,

ρΓονβεΙβ εδί εοηΐΐ'3 83ΐη ΚΙιοάίΒ άίοτοΐοβ. Ουϊουβ υύϊ ρπ3-

ρεΓβ ρΙυΓββ υίπηςυε βυιχυιτει-υηι , οΓΐυηι εβ( 30Γ8 ρΓίεϋυιη ,

Μί11ΐΓί(ΐ3ΐε ξΓ3νίυδ ίη$ΐ3η1ε ρΓορΙβΓ ΪΓ3Π1 βί ιηυΐΐίίικϋηειη

ηβνίυπι; Κΐιοιίίίβ ν?Γ0 3Γΐε ηβνβϊ ε]ϋβ είΓευιηηβνίξβηΙίοϋδ

εΐ ρβΓΓθΓ3ηΙίΙ)ΐΐδ ; ςυί ε( ΙηΓβηιεπ) ευιη δοοϋβ ηαναϋ1)ϋ3, β

ρηρρί ΓενίηεΙβιη , ιηυΙΙβςηε 3ηη3ΐηεηΐ3 ε( βροϋβ , ίη ροΓίυηι

ΓβροιΊϊΓΐιηΙ. Ουυηι νει°ο (1β8Ϊ<1εΓ3Γεη( ΗΙιοάϋ ςυίηηιιβΓε-

πιεηι , ίμηβπ ΏρΙβιτι Γυίδδβ 3ο ΙιοδΙίουβ , αά εάοι (\αχκηάΛΐα

εηιίδεΓϋηΙ ίη βΙΙαιη βεχ βΐίαβ οπιηίυηι οβ1βΓΓίηΐ38 , οιιιώ ρΓβε-

ΓβεΙο εΐ38δίβ ϋβιηββΟΓβ. ΟοηΐΓ3 (]α38 ςιΐϋηι ΜίΙΙιηοΙβΙβδ

χχτ πήδίδδεί, ϋαηΐ3§0Γ38 0θ(1β1)3ΐ υβηυε αιΐ βοΐίδ οεεβδυηι :

(Ικίηϋβ ΙοηβηΓβ&οεηΙβ ]βπ» οαίο, Γβ§Ϊ38 ΓείΓΟ δβ νεηεηΐεβ

3(1θΓΐΐ18, άϋ33 8Χ βίδ (ΙεΟΐεΓδίΙ, άυ38((ϋ6 3ϋ38 ίη ί)Χ13Π1

εοηιρυΐίΐ; ειηοείε ίη 311ο εχ3ε(β, ΓενβΓβϋδ εδί. Ηίε ετβη-

(υδ Γηίΐ ηβτβΐίδ ρΓΜίϋ, 13Π1 ίηβρειβίυβ Κΐιοιίϋδ ρΓορΙβΓ ρβυ-

οίΐΛίοηι η3νίυπι, ςααηι ΜίΙηπόβΙί, ρΓορΙβΓ ωυΐΐίΐυάίηεηι.

Ιη ίρδο βυΐεηα οβΓίβηιίηβ , ηβνεπι Γβ§ί8 , 3(1 δυοβ οοΙιοΓίβηιΙοβ

είτειιαίΥοΙβηΙίβ , ΟΙιίβ η3νί8 8οεί3 ρβΓ Ιηηιυΐΐυπι ίηιρβοΐβ

εοηευδίίΐ. Ου]οδ ^ηοεπηίοκιη 3ε ρΓ0Γεΐ3πι , ύίδδίηιηΐ3ΐ3

βίαίίηι ΪΓ3 , άείηεερδ βυρρίίείο βίΓεείΙ ΜίΙΙιηάαΙββ , οιηηίηαδ·

ςαβ Οίαίίβ δεηιρεΓ Γαίΐ ίηΓεηδυδ.

XXVI. ΡβΓ εοβάβη (Ιίεδ , ΙειτβδίΓβδ εορϊ33 , οηεΓβπίδ βί

ΐΓίΓεπιίηιΐδ &ά ΜίΙηΓίάβΙβηι η3νί§3ηΙβδ, τεηβηιβηδ τβηΐηβ,

εχ 03υηΪ3 ρβΓΠβηβ, 3ά ΚΙκμΙιιπι βρρυΙΚ. ΟοηΐΓ3 ςυαβ βιΐυείη

εΐβδδε, Κηθ(1ϋ ΙαΓϋ3ΐ38 βάΐιυε 1βηιρβδΐ3ΐε <1ίδρβΓ838(](ΐε 38-

^Γ888ί , ραιτίπι εβρετηηΐ , ρβτΐίηι ρεΓΓοΓβΓυηι , τεί ίηεεηάβ-

πιηΙ ; βί &ά α,ηβαΓίη^εηΙοδ τίτοβ εβρίίνοβ 3(1(1αχβταηΐ. Ουαη>

οοΓβηι ΜίΙηπιΐΒίεβ ΓυΓδυηι ε( 3(1 ηβτβίβηι ραςη3πι , εΐ &Α ργ-

όίδ ορρυ@η3ΐίοηεπι , δβ$ε ρ3ΐ'303ΐ : εΐ 6αιηΙιιοαηι, ηιβχίηιαπ)
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μέγιστον, Ιπί δύο νεων φερόμενον, έποίει. Αυτομόλων I

ο" ούτω λόφον ΰποδεξάντο>ν Ιπιβατδν, ί) Άταβυρίου

Διδς ίερδν ην, και κολοβδν τειχίον έπ' αύτοϋ, την στρα-

τιαν Ις τάς ναϋς νυκτός έπεβησε, και έτε'ροις άναδούς

κλίμακας, ίκε'λευσε χωρεϊν έκατε'ρους μετα σιωπής,

μέχρι τινές αύτοϊς πυρσευσειαν έκ τοϋ Άταβυρίου· καϊ

τότε αθρόως, μετα βοης δτι μάλιστα μεγάλης, τους μεν

τοις λιμέσιν έμπίπτειν, τους δε τα τείχη βιάζεσθαι.

Οί μέν δή μετά σιγής βαθείας προσεπε'λαζον · 'Ροδίων

δ" οί προφυλακές αισθομενοι των γιγνομενιον έπύρσευ-

σαν. Καί ή στρατιά τοϋ Μιθριδάτου, νομίσασα τοϋτο

εΤναι τον έκ τοϋ Άταβυρίου πυρσδν, εκ βαθείας. σιιοπης

ήλάλαξαν δμοϋ πάντες , οϊ τε κλιμακοφόροι , και δ στό

λος 6 νηίτης. 'Ροδίων δ' αύτοΐς άκαταπληκτως άντα-

νακραγόντο>ν, καί αθρόως άναδραμόντων ές τα τείχη,

οί βασιλικοί νυκτός μέν ουδέν έπεχείρουν, ήμε'ρας δ'

άπεκρούσθησαν.

XXVII. Ή σαμβύκη δ' , έπαχθεΐσα τοϋ τείχους ^

το της "Ισιδος ίερόν έστιν, έφόβει μάλιστα, βέλη τε

πολλά δμοϋ και κριούς και ακόντια άφιεϊσα. Στρα-

τιωταί τε σκάφεσι πολλοίς αύτη μετα κλιμάκων παρε'-

θεον, ώς άναβησόμενοι δι' αύτης έπί τα τείχη. Οί δέ

'Ρόδιοι και τάδε εύσταθώς ύπεμενον έ*ως τό τε μηχά

νημα ΰπο βάρους Ινεοίδου, και φάσμα της Ίσιδος εδοςε

πΰρ άφιέναι πολύ κατ' αύτοϋ. Καί δ Μιθριδάτης,

άπογνούς και τησδε της πείρας, άνεζεύγνυεν έκ της

'Ρόδου. Πατάροις δέ την στρατιαν περιστησας , έκοπτε

Λητοϋς άλσος ίερδν ές μηχανάς · μέχρι φοβησαντος αύ-

τδν ένυπνίου, της τε ύλης έφείσατο- και Πελοπίοαν

Αυκίοις πολεμεϊν Ιπιστ^σας, Άρχέλαον ές την Ελλάδα

έπεμπε, προσεταιρισόμενον ί| βιασόμενον αύτης δσα

δύναιτο. Λύτος δ' άπδ τοϋδε τοϊς στρατηγοϊς τα πολλά

μεθείς, Ιστρατολόγει , και ώπλοποίει, και τη Στρατονι-

κίδι γυναικι διετε'ρπετο, καί δίκας έδίκαζε τοις έπιβου-

λεύειν ές τδ σωμα αύτοϋ λεγομένρις, ή νειοτερίζουσιν,

?| #λο>ς δωμαίζουσι.

XXVIII. ΚαΙ δ μέν έπί τοϊσδε η\· κατα δέ την

Ελλάδα τοιάδε έγίγνετο. Αρχέλαος , έπιπλεύσας καί

σίτο) καί στόλω πολλω, Δηλόν τε άφισταμένην άπδ

Άθηναίοιν, καί άλλα χωρία , έχειρώσατο βία καί κρά-

τει. Κτείνας δ' εν αύτοϊς δισμυρίους άνδρας, ων οί

πλέονες ^σαν Ιταλοί, τα χωρία προσεποιεΐτο τοις Άθη-

ναίοις- καί άπδ τοϋδε αύτούς, καί τα άλλα κομπάζων

περί τοϋ Μιθριδάτου, καί ες μέγα έπαίροιν, ές φιλίαν

υπηγάγετο- τά τε χρήματα αύτοΐς τα ίερα έπεμπεν έκ

Δήλου, δι' Άριστίωνος, ανδρός Αθηναίου , συμπε'μψας

φυλακήν των χρημάτοιν ές δισχιλίους άνδρας. Οίς δ

Άριστίων συγχρώμενος, έτυράννησε της πατριοος , καί

των Αθηναίοίν τους μέν εύθυς έκτεινε ^ωμαίζοντας, τους

δ' άνέπεμψεν ές Μιθριδάτην καί ταϋτα μέντοι, σοφίαν

την Έπικούρειον ήσκηκ&Ίς. Άλλα γαρ ούχ δ*δε μόνος

Άθήνησιν, ούδέ Κριτίας έτι προ τούτου, καί δ*σοι τω

Κριτία συμφιλοσοφοϋντες , έτυράννησαν άλλα καί έν

Ιταλία, των πυθαγορισάντων, καί έν τη άλλη Ελλάδι,

ΠΜοΗίηβοι, άα*ου8 ηανίΐιυ» ίπιροΝίβη, (άΜοβ\>&1. ΕΑοείαβ

αιιΐβιη 3 (ηηιΑιςίβ, εΐίνιιιη ββββ ιβββηβη Γβείίειη , ςιιβ ,Ιοτίβ

Α13&υγϊϊ Γβηαηι βΓ3ΐ , Ιιυιηίΐί πιιιγο είηοΐιισι ; ρϊΓΐβπι ιηΐΐΐΐυιη

ίη ηανββ ηοβίο ίοαροβαίΐ, Γβΐίφΐϊβ βεβίβδ (ΙίίΙπ&υίΙ, ]υδδί(·

(]ΐιβ υΙΐΌδψιβ δϋεηΐεδ ΪΓβ, άοηβε ίβηε βίςηιιπι άβτβίατ βχ

Λΐ3)>γπο ιηοηΐε : Ιυη νβτο οιηϋββ βίαια] οοηοΙαπιαΓβ ςπιπι

ηπηχίηιο β(Γβρί(υ , βΐ βΙΙβΓΟδ ροΓίιιπι , 3ΐΙβΓ0δ πιπτυπι ΐην»-

ΛβΓβ. ΕΙ ίΙΙί ςυΜεπι βρρΓορίηςϋβΙιαηΙ »ΙΙο δίΐεηϋο : οΐ)5ΐο-

ιΐβδ αυΐοηι ΚΙιοάπ, Γβ οοβηϊΐ3 ίςιιβιη βχΙυΙβΓυηΙ. Τυηο ιηϊ-

ΙίΙββ Μί(ΙΐΓΪ(ΐ3ΐ!8 , Γ3ΐί, Ιιυηο ββββ ϋΐυπι ί^ιιεπι εχ Α(3ΐ)>πο,

ΓβρεηΙε ε ρΓοΓϋΐκΙο δϋεηΐϊο ειΐϊιίεπιηΐ ίη^εηΐβπι ία1>ί1υαι,

δίπιυΙ ει δθθϋ§βπ, εΐ ηβνβίβδ βοοϋ. Ουϊϋυδ ςυοπι ρβΓβπι

οΙαιηοΓβπι οτΙίΛηϊ Γβάάκ1ί&8βηΙ ίηΐΓερί(3ε, εΐ εοηευιτϊ&δβηΐ ϊη

ηκεηίβ, ι-εβϋ ηοοίε Ιΐ30 ηίΐ ΙεηΙβνεΓυηΙ, ροβίηάίβ τβΓΟ 3

πιυρηίϋυδ Γε]εοϋ βαηΐ.

XXVII. δεά πιβχίηιε δβιηϋυϋΒ ΚΙιοάίοδ ΙβΓΓϋίι , αάπκι(3

πΐ(ρηί1)Π8 ρι-ορε (»οατα Ιδίιΐίδ; ςα.ιρ ΙεΙβ βίηιιιΐ ηηιΐΐβ, β(3πε-

Ιεδ, εΐ ]3θΐΐ3 βηιί(1ε1>3(. ΜίΙΚεδ ςυοςηε ηιιιΐϋ ηατίςϋδ

]υχ1β β3ΐη <1ίδουΓΓεί)3ηΙ εοπι δοβϋδ, πκεηίβ ρβΓ εβπι 35Γβη-

ϋβΓΟ ρ3Γ3ΐϊ. ΚΙκχΙϋ Ι&ηιεη Ηκο ηυοηυβ οοηδΐ3ηΙβΓ ρβΓίϋΙε-

ΓϋηΙ. Τ3η()βΓη νείΌ βαΙ)8εάϊ( πιβεΐιίη» ρπβ ροαάβτβ, βΐ

βρεοίπιπι ΙδΜίβ τίδιιιη βδΐ ηΐ3§η3ηι νιοι ί^ηίδ ίη 83Π1 ^^^υ|&π ;

εΐ ΜίΙηι-ΜβΙεβ, ροβΐ ηυηο υΙΙίπΐϋπι εοηβίαηι, ρχριιριυΐίο·

ηεηι <1εδρεΓ3ηδ, ηιονϊΐ β ΒΙιοόο. ΟΙιβεδδίβ άείηιΐε ΡβΙαΗδ ,

εθΜΐεΙ>3( Ι,βΙοηββ Ιυουηι άΑ «(ΙίΙίοβηιΐΛδ ιη3οΙιίη3δ , όοηβο

ηιίηβεί δοπιηίο ίϋδδυβ βδΐ 8ΐ>δΙίηεΓε 3 ββεΓϊδ 3ΐΙ)οηΙ>υ3. Τοηι

τβτο, ΓεΙίεΙο &Α Μΐιιπι ίη Εγ<-.ϊ3 εοηΐίηιιβηο'υιη Ρβίορΐό^β,

ΛΓεΙιεΙβυπ) ίη Οπβοίιιιη ηιίδίΐ, υΐ, βυβάεηιΐο εοςεηάοςηβ,

ςυοίςυοΐ ροδδεί είνΐΐβίεδ &ά δΐιββ ρβΓίβδ 3ΐΜυεεΓε(. Ιρββ

Μί(ΙΐΓί()3ΐε3 ροδίηβε ρΙεΓββςυε ειΐΓ3δ βιιίδ εοπαηιίΚεηδ <3υοί-

οιΐδ, άβίεείυβ Ιΐ3ΐ>εΙ)3ΐ πιΗϊΙητη , εΐ >ίγπι3 ΓαοποαΙοΙ, οί οη-

1εεΙβΙ)3( δε ηπη δίΓβΙοηίεεηδί ηιαΙΐεΓε, βΐ ρι-ο ΐΓί!>υη3ΐϊ εο-

ΚηοβεεΙ>3( οβιΐδβδ βοηιιη ςυί ΟίεεΙ>3ηΙυΓ ίηδΜΐαΙΐ ίρδϊιΐδ δΐΐυϋ,

&υ( Γ88 ηονβδ Γηοΐϊΐϊ , 3υΙ ηυοευηηαε πιοάο ίη Κοηΐ3ηο8 ρτο-

εΐίνεβ.

XXVIII. ΟυίΙΐϋδ Γβΐιιΐδ Λητη ΜίΟίΓΐάβΙεδ οεευρβΙυΓ, ίη

0Γ56ΓΪ3 Ιΐϊβε ϊηίειίιη βεβίβ βιιηί . ΑΓεΙιεΙβϋβ ειιιη ηπί^ηβ ε1*8$ε

εΐ εορϊοδο εοπ)ηιε3(υ ίη 0Γ<βεΪ3ηι ρΓοΓεεΙιιβ, Ι)«1απι, ςη*

31) ΑΙΙιβηίεηβίουβ άεΓεεβΓβΙ, εΐ 3ΐί3 εβδίεΐΐβ, βχρυ^ηβτϊΐ :

«ϋδίδςιιε ίη εϊδ τίςϊιιΐί πιίΙΙίΙιιΐδ Ιιοηιίηιιιη, ιριοππη ρΐεπφΐε

ΙΙβΙί ΓυβΓβηΙ , εαδίηΙΙα εβ ΑΙΙιεηίεηδίΙχίδ 3((Γί1>αϊΙ. ΕΙ αιηι

Ιιίδ ΓβΙ>υδ , (ιιη) υογο ε( ηιι1ΐ3 ηΐϊα άε ΜίΙΙιπιΙ.ιΙ* )30ΐ3ΐ»1ο ,

ε( ηιίπβ ηκκίίδ ευω εχίοίΐεηιΐο, ΑΙΙιεηιεηδεδ 3(1 3ΐηί<-ί1ϊ&πι

τε^ίβ ρεπίιιχίΐ ; ρεειιηίβηιηυε δαεΓ3Γη ε ϋβίο είδ ιηίβϊΐ ρβτ

ΑπδΙίοηβηι ΑΙΙιεηίεηδεηι , όβΐίδ δίιηυΐ 3(1 ΠΗίοιΙίβηι ρβουηί«

εοιηίΐίϋυδ, <1υο1)υδ παίΙΙί6αδ ηιίΙίΙαΓΠ. ^υοη]η1 ηιίϋΐυπι

ορεΓβ υδυδ ΑιίδΙίοη , 1>Γ»ηηϊόεηι οεευρβνίΐ ίη ρβίτίβ ; «*■

νϊαιτιςιιβ βΐίοδ , ςποίΐ Κοιηβηίδ ρ3τΙ>6ϋδ ΓβνβΓεηΙ , δίβΐίηι ίη-

ΙεΓΓεείΙ, βΐίο» 3(1 Μί(1ιη(ΐ3ΐεηι ΐΓαη$ηιίίίΙ. ΕΙ Ιι,-εε ςυίάεηι

ίΐΐε ΓεείΙ, (ροπινίδ ρΐιίίοδορίιοηι 88 εχ ΕρίεηΓΪ (Ιίδείρΐϊη»

ρπιΓεδδΐΐδ. ΑΙ ηίιηίπιπι ηοη ηίε δοΐϋδ ΑΙηεηίδ , ηεε ιηΐβ

Ιιυηε ΟπΙί3δ , εΐ ΟπΙί.τ ευη ίη ρΙιίΙοδορίιαη()ο , (αη ίη Ιτ·

Γβηηκίε , δοτίί ; νεπιπι εΐίβηι ίη ΙΙαϋα , εχ Ρ^ΙΙιβ^οΓβϊ δβείβίο-

■ ήοιίδ , βΐ ίη Γε1ί(]ΐΐ3 θΓ.·οεϊ3 , βχ ίιίί ςυί νιι δβρίβηΐεδ άϊβΐί
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των ίπτα σοφών λεγομένων, ίσοι πραγμάτων έλάβοντο,

δυνάστευσαν τε καί έτυράννευσαν ώμότερον των ίδιω-

τιχων τυράννων. Ωστε καί περί των άλλων φιλοσό

φων άπορον ποιήσαι καί δποπτον, είτε δι' άρετην, εί

τε πενίας και απραξίας την σοφίαν εθεντο παραμύθιον.

Ών γε χαι νϋν πολλοί ίδιωτεύοντες και πενόμενοι , καί

την άναγκαίαν εκ τώνδε σοφίαν περικείμενοι, τοις πλου-

τοϋσιν ή άρχουσι λοιδοροϋνται πιχρώς- ούχ 6περοψίας

πλούτου χαί άρχης δόξαν σφίσι μάλλον, ή ζηλοτυπίας

ές αυτά, προφέροντες. Ύπερορώσι δ' αύτών οί βλα-

σφημούμενοι πολίι σοφώτερον. Ταϋτα μεν ουν ήγη"-

σαιτο άν τις ές Άριστίωνα τον φιλο'σοφον είρημένα,

αύτον αίτιον της έχβολης γενόμενον.

XXIX. Άρχελάω δ' Αχαιοί καί Λάκο>νες προσετί-

βεντο, και Βοιωτία πασα, χωρίς γε θεσπιέων ους

περικαθήμενος έπολιόρκει. Του δ' αύτοϋ χρόνου Μη

τροφάνης έπιπεμφθείς ΰπο Μιθριδάτου μεθ' έτέρας στρα

τιάς, Εύβοιαν καί Δημητριάδα καί Μαγνησίαν, ουκ έν-

δεχομένας τα Μιθριδάτεια, έλεηλάτει. Και Βρύττιος

έκ Μακεδονίας έπελθών συν δλίγω στρατω, διεναυμά-

χησε τε αύτώ, και καταποντιόσας τι πλοϊον και ήμιο-

λίαν, ίκτεινε πάντας τους έν αύτοΐς, έφορώντος τοϋ

Μητροφάνους. Ό δε , καταπλαγεις έφευγε· και αύτον

αίσίω άνεμω χρώμενον δ Βρύττιος ού καταλαβών,

Σχίαθον εζεΐλεν, ή της λείας τοις βαρβάροις ταμιεϊον

^ν· και δούλους τινας αύτών έκρέμασε, καί έλευθέρων

άπέτεμε τας χείρας. Έπί τε Βοιοιτίαν τραπείς, ετέ

ρων οί χιλίων ίππέοιν καί πεζών έκ Μακεδονίας έπελ-

θοντων, άμφι Χαιρώνειαν Άρχελάω καΐ Άριστίωνι

τρισίν ήμεραις συνεπλεκετο, ίσου καί άγχωμάλου παρ'

#λον τον αγώνα τοϋ έργου γιγνομενου. Λακώνων δέ

καί Αχαιών ές συμμαχίαν Άρχελάω και Άριστίιονι

προσιόντοιν, ό Βρύττιος, ίπασιν δμοϋ γενομένοις ούχ

ήγούμενος άζιόμαχος Ιτι εσεσθαι, άνεζεύγνυεν ές τον

Πειραιά ■ μέχρι καί τοΰδε Αρχέλαος, έπιπλεύσας, κα-

τέσχε.

XXX. Σύλλας δ', δ τοϋ Μιθριδατείου πολέμου στρα

τηγός ΰπο 'Ρωμαίων αίρεθείς εΤναι, τότε πρώτον ές

Ιταλίας συν τέλεσι πέντε καί σπείραις τισί καί ίλαις

ές την Ελλάδα περαιωθείς, χρήματα μέν αύτίκα καί

συμμάχους καί άγοραν εκ τε Αιτωλίας χαί Θεσσαλίας

συνέλεγεν. Ώς δ' άποχρώντοις ίχειν έδόκει, διέβαινεν

Ις την Άττικήν έπί τδν Άρχέλαον. Παροδεύοντι δ'

αυτω Βοιωτία τε άθρόως μετεχώρει, χωρίς δλίγων.

Κα\ το μέγα άστυ αί θήβαι, μάλα κουφόνως αντί 'Ρω

μαίων έλόμενοι τα Μιθριδάτεια, όξύτερον έτι, πριν ές

πεΐραν έλθεΐν, άπο Αρχελάου προς Σύλλαν μετετίθετο.

Ό δ' έπί την Άττικήν έχώρει, χαί μέρος τι στρατοϋ

ές το άστυ περιπέμψας Άριστίωνα πολιορκεϊν, αύτος,

ϊνθαπερ ή\ Αρχέλαος, έπί τον Πειραιά" κατήλθε, κα-

τακεκλεισμένων ές τα τείχη τών πολεμίων. "Υψος δ'

ην τα τείχη πήχεων τεσσαράκοντα μάλιστα, καί είρ-

γαστο έκ λίθου μεγάλου τε χαί τετραγώνου · Περίκλειον

ϊογον, δτε τοις Άθηναίοις έπί Πελοποννησίους στρατη-

8υηΙ, ςυοίςαοί ΙηοΟυιιιιΙ ΓβηιρυΜίθ3Π) , ηοη ιβο<3ο ιΐοηιί-

ηβΐί διιηΐ , κ«1 ωβνίαβ εΐίβηι , ςιΐ3π> ταίρτα Ινι-βηηί , 3ΐ)υ&ί

9ΐιηΙ ()Τ3ηηί(1ί$ ροΐεηΐία. υηάβ βΐ άβ ε,τίειϊβ ρΐιίίοδορηίδ

αΊιΙιίΙβΙίοηεπι ίη]εεεπιηΙ δυερίείοηεηΐφΐβ , νίΓΐυΙϊκοβ βΐιιιΐίο,

βη ίη ρβαρειΐαϋδ οΙΗςυε δοΐβΐίιιηι, δεείβΐί $ίιι( ΜρίβηΙίαηι.

Ου]ϋ8 §εηεπ8 ηοαΊβφΐε ηιοΙΙί, ριίναΙηηί 30 ϊηορβιη νϊΐαηι

άε@βηΐ68, βΐ Ιιυίο ηοοίδδίΐιιΐί ρΓβΒίεχβηΙεβ βαρίβηϋΐπι, ίη

ύϊνϊΐ68 Άΐ, πΐ3§ί8(Γ3ΐυδ αηιαΓυΙβηΙίβ οοηνίοϋδ (ΙθΙωεοΙιιηΙιΐΓ ;

ηϋ08, 83118 3ρβΓ[β ΐίά638, ΠΟΠ 13Π1 ΟΟΠίΟΙΤίΙυ (1ίτί(Ϊ3Τ0ΐη

Ιιοηοηιπιηυβ ί(1 Γβοοιθ , ςυβπι φιοά Ιιβκ; ϊρ83 ίηνί(1ε3ΐι( αΐϋϋ.

ΑΙ ηιυΐΐο 83ρϊβη(ίοΓΪ ΓβΙίοηε Ιιοβ εοβάβηι οοηΐβπιηυηΐ ϋ , ηαϊ

οοπιπι ρΓοΙιΐ'ίβ ρΓϋδοίηιΙυηΙϋΓ. 8βί Ιιβ?ο. ίη Λη8(ίοηεηι ά\-

εΐ3 8ΪηΙ, ςυί ηοβ ίη Ιι&ηε (ϋ8£ΐ'688ίοηεηι ίικίαχίΐ.

XXIX. ϋκΐβπιηι ΑΓΓ,ΙιβΙβιΐδ Αεηβ»8 ςυοςηβ, εΐ Ι,βεοΐίκ-

ηιοηίοβ, ΒοροΙθ8(ΐυβ οηιηεβ 3(3 ΜίΙΙιπάβΙίί ρατίεβ (ταάηχίΐ;

εχεερίίβ Τηββρίεηείηιιβ , ςιιοβ οοβίϋίοηε είηείοβ ορρο^ηβυβί.

ΐαΛαη ΙεηιροΓε ΜείΓβρΙιβηβδ, βυ^ηιίδβυβ & ΜΗΙιηόαΙβ εηιη

3ΐί3 ιηβηυ ιηίΐί(υπ) , ΕυΙχεβπ) , εΐ 3§γο8 ϋεηβΐπΐΐϋδ Μ3^ηε-

8Ϊ8βςυε, ηικε οίνί[3ΐο$ λ Γαεϋοηβ γρ§ι3 3θΙιθΓΓβΙ)3ηΙ, ροριιία-

1»ΙηΓ. Ουβηι ΒΓαΙΙίυβ, ε Μβεεϋοηίβ οαπι εχί^ηΐδ οορίί»

Μίτβηίβηβ., ρυ§η3 ηαναϋ 3^Γ888υ8 ε8ΐ; άβηιβΓββφΐβ υηα

η3Υβ ηΜφ» εΐ υηβ Ιιεηιίο1ί3, οπιηββ βοείοβ ηατβίββ, φΐί ίη

βϊ3 ΓυεΓαηΙ, ίηδρεείβηΐβ ΜεΙτορηαηε, ίηΙεΓΓεάΙ. 111ε ΙβπίΙαβ

Γυ§ί( : εΐ ΒηιΙΙϊυβ , ςυίβ βεοιηάο νεηΙο η3νί^3ηΙοιη εοηδβςαί

ηοη ροΙβΓβΙ, δείβΙΙιυηι ειρυ^ηβτίΐ, ςιΐίβ ρΓ»3(1οηϋηι ΙμΗμ-

ΓΟΓϋπι 8Γ31 Γεοερίβουΐαηι : ςιιοβ ίη ρο1β8ΐβ(6πα Γε<ΐ30ΐ08,

ββΓνοδ ίη εηιεβηι ε^ίΙ, Ιίηει-οδ ηιηΐίΐβνίΐ η>3ηίΙ)υδ. Ιηΰβ

Βοεοΐίβπι ρείίίΐ , βηείυδηηε 3ΐϋβ τηίΐΐβ εηιιίΐίουδ ρβιΐίΐίουδφΐβ

βχ Μ3αχ1οηΐ3, είΓεα ΟηΦΓοηεβηι ευπι ΑήδΙίοηε εΐ ΑΓεηεΙαο

ρβΓ εοηΐίηηυπι Ιήάααιη <3ιιΙ>ϊο ΗνΙε εοηΠίεΙβΙυβ εδί. δβά

ροβίςυαπι βϋ ΗοδΙεδ βυρβΓτεηεΓυηΙ Ι,βεεάκηοηίοΓυηΊ εΐ

ΑεηχοΓυηι αηχϋΐα , ΒπιΗΙαβ , ϋηρΒτβαι δε μιη ηΛα» βίπιυΐ

οιηηίηυβ , εαβ(Γ3 ηαονϋ 3(1 ΡίΓίββυπ) : φιεηι ε( ίρβυπι ρβυΐο

ροδί ΑΓεηεΙβυδ , εΐβδδε βάτεείυβ, οεευρβνίΐ.

XXX. ΑΙ δν1ΐ3, ευί ΜίΙΙιπάαΙίουηι ηεΐΐηηι βεηβίαβ άε-

ηΐ3η<]3νεΓ3( , Ιαηε ρππιυηι εχ ΙΙβΙϊβ ευπι ςυίηςηε Ιε^ίοηίηιιβ

εΐ εοηοΓίίηυβ 8ΐίφκ>(, εςηίΐαηιςυβ βΐίδ , ΙτβηδνβεΙυβ ίη Ογ86·

οί3πι , πιοχ ρβεηηίβδ εΐ 8ΐιχί1ί3 εοηιηιεβίυβςυε βεεεΓδίνίΙ εχ

/ΕΙοΙίϊ εΐ Τ1ιεδδ3ΐί3. υηί νεΓΟ 63ΐίδ ρ3Γ3ΐυδ βίοι νίβυβ εβί,

εοηΐΓ3 ΑΓεηεΙβαηι ΐΓβηβίνίΙ ίη ΑΙΙίεβιη. Ιη φιο ίϋηβΓβ ύβ-

ΓεοίΙ 3(1 βηηι ρβηβ Ιοί* βίπιπΙ Βοεοϋ* : ε( ηκ^η* ίΙΙβ είνί(3β

Τ1ιεο3ηοΓυπι , ψιχ ρπϋβ Ιενί 3άπ\οάυπ\ 3ηίπ)ο Κοπ)3ηίδ Μΐ-

Ιηη<ΐ3ΐεπι ρτεεΙηΙεΓβί, Ιπηε εείεποπ εΐίβηι ηιηΐβΐίοηε, βηΐε-

ςυβπι νίπηπι ρεήευΐυηι ΓίεεΓεΙ, ΓΠΓδαηι »ά δνΐΐβπι (Ιεβείτϋ

30 ΑΓεηεΙβο. ΙπιρεΓβΙοΓ Κοπιαηυδ, ροβίςυαηι &1ΰ$1 Α11ί·

ηη, πιίδδ3 εορί3Γυπ) ρατίβ βά ορρυβη&ηαΊηη ίη ατοβ ΑΗ·

Βΐίοηεηι, ίρββ ΓββΙβ Ρίτχεηη) ρβϋίΐ, ηοί λτεηβΐ&ηβ ΙηΙτ*

■ηατοβ δε Γβεβρεη(. Ηοπιπι ηυΓοηιηι βΐΐίιαάο βηΙ ηιΐ3ι)τ3·

ραί» Γβτβ εηοίΐοηιιη : Ρετίεΐίδ ορυβ , ϊη^βηΐί 83X0 ^ΟΒάηΙΰ

βχδίηιείυπ) , 1>ε11ί Ρβίοροηηββίαεί Ιβηροτε ; φη ίΙΙε , ΙοΙα ιρ*
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γών, καΙ την έλπίδα της νίκης εν τω Πεφαιεΐ τιθέμενος,

μάλλον αύτδν έκρατύνατο. Σύλλας δέ και τοίοϊσδε

ο3σι τοις τείχεσιν εύθυς έπηγε τΙς κλίμακας. ΚαΙ πολλά

μέν εδρα, πολλά δ' άντέπασχεν, ισχυρώς τών Καππα-

δοκών αύτδν αμυνομένων ■ έστε κάμνοιν Ις Ελευσίνα

κα\ Με'γαρα άνεχώρει, και μηχανας έπί τον Πειραιά

συνεπηγνυτο, και χώμα αύτω προσχοϋν έπενόει. Τέ-

χναι μέν δή καΐ παρασκευή πδσα αύτώ , καί σίδηρος ,

κα\ καταπέλται, καί εί τι τοιουτότροπον άλλο, έκ Θη

βών έκομίζετο· δλην δέ έκ της Ακαδημίας έκοπτε,

και μηχανας είργάζετο μεγίστας. Τά τε μακρά σκέλη

καθηρει , λίθους και ξύλα και γην ές το χώμα μετα

βάλλων.

XXXI. Δύο δ' εκ του Πειραιώς Αττικοί θεράπον

τες, αίροΰμενοι τα 'Ρωμαίων, ή σφίσιν αύτοϊς καταφυ-

γην, εί τι γίγνοιτο , προορώμενοι , πεσσοϊς έκ μολύβδου

πεποιημένοις έγγράφοντες άει τι) γιγνόμενον, ες τους

"Ρωμαίους ήφίεσαν άπδ σφενδόνης. ΚαΙ τοϋδε γιγνο-

μένου τε συνεχώς , καΙ ες γνώσιν έλθόντος , Σύλλας τοις

έσφενδονημένοις προσέχων, εδρε γεγραμμένον δτι, Της

έπιούσης έκ μετώπου πεζοί κατα τους Εργαζομένους

έκδραμοΰνται , κα\ ίππεϊς έκατέρωθεν ες τά πλάγια

'Ρωμαίων έμβαλοΰσι. Κρύψας ο3ν τινα στρατιαν

άποχρώσαν, ως έγένετο τών πολεμίων ή εκδρομή , δό

ξασα δή μάλιστα αιφνίδιος είναι , αϊφνιδιώτερον αύτοϊς

τους κεκρυμμένους έπαφείς, έκτεινε πολλούς, καΙ ές

τήν θάλασσαν Ιτέρους περιεωσε. ΚαΙ τοϋτο μέν της

πείρας Εκείνης τέλος ην. Αϊρομένοις δέ έπί μέγα

ίνο) τοις χωμασι πύργους δ Αρχέλαος άντεμηχανατο,

καΙ πλείστα έπ' αύτοϊς όργανα έτίθει· τάς τε δυνάμεις

έκ Χαλκίδος κα\ τών άλλιον νησο>ν μετεπέμπετο, και

τους Ιρέτας κάΟώπλιζεν, ώς όντος οί τοϋ κινδύνου περί

τών δλων. Έγίγνετο μέν δή , πλείων ουσα της Σύλλα

στρατιάς ή Αρχελάου, κα\ έκ τώνδε πολΰ πλείων.

Νυκτός δέ μέσης δ μέν Αρχέλαος, Ικθορών μετά λαμ-

πτηρο>ν, ένέπρησε τήν Ιτέραν τών χελωνών, καί τα

έπ' αύτη μηχανήματα. Ήμέραις δέ δέκα μάλιστα

άλλα δ Σύλλας έργασάμενος, Ιπέστησεν αύθις ένθα

καί τα πρότερα ην. ΚαΙ τούτοις δ Αρχέλαος πύργον

άνθίστη κατα τδ τείχος.

XXXII. Καταπλευσάσης δ' αύτω παρα Μιθριδάτου

στρατιάς έτέρας, ^ς ήγεΤτο Δρομιχαίτης, έξηγεν άπαν-

τας Ις μάχην. Άναμίξας δ' αύτοϊς σφενδονήτας καί

τοξότας, υπδ τδ τείχος αυτδ παρέταττεν, ?να και οί

τειχοφύλακες έφικνοϊντο τών πολεμίων έτεροι δ' υπδ

ταϊς πύλαις αύτω πυρφόροι καιρόν έκδρομης έπετη'ρουν.

Άγχωμάλου δ' ές πολύ της μάχης ούσης, ένέκλινον

έκάτεροι παρα μέρος. Πρώτον μέν οί βάρβαροι, μέ

χρι Αρχέλαος αύτοΰς έπισχών, έπανήγαγεν ές τήν μά

χην. Ω δή καί μάλιστα καταπλαγέντες οί 'Ρο)μαϊοι,

μετ' αυτούς έφευγον ές τε και τούσδε Μουρηνας ΰπαν-

τησας έπέστρεφεν. "Αλλο δ' άπδ ξυλείας τέλος έπα-

νιδν, κα\ συν αύτοΐς οί άτιμοι, σπουδή τον άγώνα εΰ-

ρόντες, ίπέπιπτον τοις Μιθριδατείοις πάνυ καρτερώς·

τϊοΙοπιβ ίο ηοε ροτία οοΠοεβΙ», ηιιιηίϋδδίιηιιηι βυιη τβάάί-

άίί. ΑΙ 5ν1ΐ3, ηίηίΐ (Ιείειτίΐϋδ αΐΐίΐαάίηβ, «ΙαΙίηι δοβίβε

ηιυπ'δ βάπιοτϋ : εί, ίΙΙβϋδ βοοερίίδςυε ιτιυΗίδ νιιΐηεποαδ,

Οαρρ&ιΐοεώυβ ΓογΙιΙογ ρι·υριι§η3ηΙί1)ΐΐ8 , Ιΐηάεπι Γεβδίΐδ , ΓβΙτο-

οβδδίΐ 3(1 ΕΙευδϊηεαι εί Μες&τ3 : υΙ)ί ΐΜοηίηβδ εοηρίη§ε1>3ΐ ,

φΐυηι 3§§ει·ί1)ΐΐ8 ορρυ£Π3Γε ΡΪΓχειιιη εοηδίίΐυίδβεΐ. Αύ

ςυοό" ορυβ βΓΐίπεβδ ε( οηιηί» 3ρρ3Γ3ΐυ8, Γεπ-υιη, οβΙαρυΙΙίΡ,

03ϊΐ8Γ3ςϋε ηηυβιηοάί, Τηεοίδ ρείεΐκηΐυι·. ΜβΙβτίβ αεάεία-

Ιητ ϊη Αοίκίοηιίη, εχ ςιιβ ίηςεηΐεβ εοηβΙηιεοβηΙυΓ ηαάάιαι.

ΟεδΙηιοϋδςυβ ηιυπδ, ςιιϊΙ)υ8 ροΓΐυ$ υι·Ι)ί ]υηοΙυβ βΓ3ΐ , Ιβρϊ-

<3ίδ , (Γ3ΐ)68 , 16ΓΓ3ΠΙ , 1Π 3β§εΓβ8 8)"1ΐ3 ΤεΓίεΟβΙ.

XXXI. ΕΓβηΙ 3υΙεηι ίο ΡΐΓθ3βο <5αο βεΓνί ΑΙΗθηίεηβεβ , ςηϊ ,

δίνε ρΑΓίίΙηΐδ Κοιτΐ3ηοπιπι Γ3γεη(ε8, δίνε δϋίβ δαίαΐί, δϊ φΐίά

ββευδ ααΛάβτΐΙ , ρΓοδρεοΙυπ , ςυίάςυίά' ίηΐυβ Πεο3( , ςίβηάί-

1)υδ ρΐυαίυείδ δοηιρβΓ ίιΐ80Γί1)β1)αη( , φΐαβ Γαηάίβ 3(1 Κοιηαηο»

θΓηίΙΙβΙι,ιηΙ. Ιά <]υυηι εοηΐίηιιε ΙβεεΓεηΙ, 8ν1ΐ3, τε ίηίεΙΙεοΐϊ,

ύίϋςεηΐίυδ ουδεΓνβηδ β]βοιιΐ3ΐ3δ ξΐαηάεδ , ίηνεηίΐ δοπρίϋΐη :

« 0ΓΒ«Ιίηϊ ϋιε ρεάίΐβδ εηιρΙιίΓΟδ 3 Γι-οηΙε ίη ορϋβ ΓβείεηΙεδ,

βηυίΐβδ ρεΓ ΙβΙεΓβ ίηνβδίίΓΟδ Κοηιηηιιηι οχβΓΟίΙαηα. » Ι(3(]υε,

3Μί(3 ίάοηβα ιιπϋΐυιη ηιβηυ , ίιοδίεβ ίηιρΓονίδο , υ( ρυΐ3ΐ»η( ,

ρΓοευπεηΙεδ , ίρδε ηιβςίδ ίπιρΓονίδυδ βάοΓίιΐδ , πιυΙΙοδ ο<χϊ-

(ΙίΙ, βΐίοδηυε ίη πΐ3Γβ άείταβίΐ. ΕΙ (βίεπι ηηίάβηι εχϊΐαηι

οοηβίαδ ίΐΐε ΙιβοαίΙ. ΟχΙεπιπι, ςοαιη β^ΡΓεδ ίιι ιΐΐαηι ειιγ-

ββΓβηΙ, ΑΓ('1ιεΐ3υδ (υιτεδ εχ 3άνεΓβο εχείΐβνίΐ, ρΙυΓίιηίβςιιβ

ΙοπηβηΙίδ εβδίίεπι ίηδ(Γυχί). : 3εεί(Ϊ8ςυε οορϋδ β ΟηβΙεΜβ εί

βΐϋδ ίπδυΐίβ , Γειοί^εβ (]ΐιο(ΐυε βπηανίΐ , υ(ροΙε άβ 8ΐιιηηΐ3 ι«-

γιιπι ρβήεΐίίβηβ. ΑΙςαβ ί(3, ]3πι 3ηΙε ηυηιεΓΟ βορει^ηβ,

ε(ί3ΐτι 1ΐ3ε 3εεε38Ϊοηε ηοΙΙο Π33§ίδ βυείυβ εδί. Ταηι νετο

ναε&Λ ηοείε επιιηρεηδ ευπι Γβείυυδ ΑΓεΙιεΙβιΐδ, ίηοβϋΐΐίΐ «Ι-

ΐοΓΒΐη (ββίαάϊηυηι,υηα ευπι ιοαεοίοϊβ, ςαβφββΐ β·ιη άίβρο-

δί(% Γαβι-αηΙ. δνΐΐβ νεη> ίηΐΓβ (Ιεείπιαηι άίεηι ρβητϊΙ αΐίβδ,

εί ίη ρποι-υιη Ιοεαηι βηοβϋΐαίΐ : φηηαβ ΑΓεηεΙβηβ Ιυπίπι ίη

83 αχη-ί ρβΓίε ορροδυίΐ.

XXXII. Ουαηι νεΓο &ά Ρίηεεαηι βρρηίίβδβΐ ηονυιη βηρ-

ρίβηιειιΐυηι ηιίΐίΐυιη 3 ΜίΙηΓίάβΙε δΐιοηίδδηηι , (Ιηεε Οιοηιί-

οη*Ιε, ηιοχ ηηίνεΓ838 εορίβδ εάυχΗ ΑΓοΙίρΙαυδ, βΐ, ίηίετ-

ηιίχΐίβ ίαη(3ί(οηΙ)ΐΐ8 3ε δ.ι^ίΙΐΛπίδ, βυη ίρδο πιογο ίηδίτηχϊΐ

βείεπι , υΐ εΐίβηι ηιοοηίυιη εηβίοιίεδ ηοβίεπι ροβδεηΐ ΙεΚβ βηιϊ-

ηιΐδ αΙΙϊιΐββΓβ. Οίπ» ροΓίβδ νεΓΟ 3ΐϋ , ειιηι ΓαοίΙ)ΐΐ8 , δί§ηυπι

8Γηηιρεη(1ί βχδρεοΐ3ΐ)3η1. Π)ί (ίίϋ ύιΐυίο ΜβΓίε ρυριβίυπι

881 , ηυηε ηίδ , ηαηο ίΐΐίδ εεύεηΐίηυβ. Ρπηπιιη 03τυ3τί Γαββ-

Γ«ηΙ , 8β(1 ηιοχ &1> Ατεηείβο εοβεϋ βυηΐ βίδίειε βπκίαπι , εί

ΓενεΓίί ίη ρηΕίίυπι. Ου33 τεβ πΐ3χίηιβ Κοηιβηοδ (ετπιΗ, υ(

εΐίρβί Γυ^βΓοηΙ ; άοηεε Μϋκηβ, οεευΓΓβηβ, ηοδςυοφίβίη

ηοδίεηι άεηοο νΟΓίϋ. δίηΐϋΐ β1ϊ3 Ιφο , β Ηκηαϋοηβ Γβνετ

Ιβηβ, βΐ ευηο ηΐβ ηοΙ&Ιί ί^ηοηιίηίβ, ορβτοΜ ρυςηβε εηρβττε-

ηίεηΐε», ΓοΓίϊΙβΓ 3(Ιιηο4υηι ίιηρείηηι ΓεοεπιηΙ ίη Μίΐηηάβϋ
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μέχρι κτεΐναι μέν αύτών ές δισχιλίους , τους δέ λοιπούς

ές τά τείχη συνελάσαι. Αρχέλαος δ' αύτους επιστρέ

φων αύθις , κα\ τω άγώνι δια την προθυμίαν ες πολίι

παραμένων, και αποκλεισθείς, άνιμήθη δια καλίϋδίων.

Ό δέ Σύλλας τους μέν άτιμους, περιφανώς άγιονισα-

μένους, έξέλυσε της ατιμίας· τους δ' άλλους έδωρήσατο

■πολλοίς.

XXXIII. ΚαΙ χειμωνος έπιόντος ήδη, στρατόπεδον

έν Έλευσϊνι θέμενος, τάφρον άνωθεν έπ\ Οάλατταν

έτεμνε βαθεϊαν, του μή τοΰς πολεμίους Ιππέας εϋμα-

μαρώς έπιτρέ^ειν οί. Κα\ ταδε αύτω πονουμένω, χαθ'

έχάστην ήμέραν έγίγνοντό τίνες αγώνες· οί μεν, άμφΐ

την τάφρον, οί δέ, παρα τοις τείχεσιν, Ιπεξιόντων θα-

μινα των πολεμίων, χα\ λίθοις και βέλεσι χαΐ μολυβδαί-

ναις χρωμένων. Ό δέ Σύλλας νεών δεο'μενος, μετε-

■πέμψατο μέν έκ 'Ρόδου. ΚαΙ 'Ροδίων ού δυνηθέντιον

διαπλεϋσαι, θαλασσοχρατοϋντος τοΰ Μιθριδάτου, Λού-

χουλλον, άνδρα 'Ριομαΐον περιφανή , χαΐ τούδε του πο

λέμου στρατηγον έπ\ Σύλλα γενο'μενον, εχέλευεν ές

Άλεςάνορειαν χα\ Συρίαν λαθο'ντα διαπλεϋσαι· παρά

τε τών βασιλέων χαΙ πόλεων, δσαι ναυτικά! , στόλον

τινά άγείραντα , το 'Ροδίων ναυτιχον παραπέμψαι. Ό

μίν δή, πολέμιας ούσης της θαλάσσης, ουδέν ένδοιάσας,

ές χελήτιον ένέβη , χαι ναϋν έχ νεώς,ΐνα λάθοι, δια-

μείβων, επ' Αλεξανδρείας έφέρετο.

XXXIV. Οί δέ προδιδο'ντες, άπο των τειχών πεσ-

σοΤς πάλιν έγγράψαντες, ότι πέμψει τησδε της νυκτός

Άρ/έλαος ές το των Αθηναίων άστυ λιμω πιεζόμενον

πύρους υπό στρατιωτών φερομένους, έσφενδόνησαν.

Και δ Σύλλας ένεδρεύσας , έχράτησε του τε σίτου και

τών φερόντων. Της δ' αύτης ήμέρας αύτω καί Μου-

νάτιος περί Χαλκίδα Νεοπτόλεμον έτερον στρατηγον

χατατριόσας , έκτεινε μέν Ις χιλίους καΐ πεντακόσιους,

έλαβε δέ αΐ/μαλώτους έτι πλείονας. Ού πολυ δέ 3στε-

ρον Ιν τω Πειραιεϊ νυκτός, ετι κοιμωμένων τών τει-

χοφυλάκων, 'Ρωμαϊοι διά τών έγγΰς μηχανών κλίμα

κας έπενεγκόντες, ίτΑ τό τείχος έπέβησαν, καΐ τους

φύλακας τους έγγυς έκτειναν. Έφ' <<> τών βαρβάρων

οί μέν εύθύς άπεπηδων έςτόν Πειραιά, τό τείχος κατα-

λιπόντες, ώς εϊλημμένον άπαν οί δ' Ις άλκήν τραπέν-

νες , Ικτεινάν τε τον ηγεμόνα τών έπιβάντων, καί τους

λοιπούς εξω κατεκρημνισαν. Οί δέ , καΐ δια τών πυλών

έκδραμόντες, δλίγου τον έτερον τών 'Ρωμαϊκών πύργων

ένέπρησαν εί μή Σύλλας έπιδραμύν από τοΰ στρατοπέ

δου , νυκτός τε δλης και δι' ήμέρας έπιπόνως άγοινισά-

μενος, περιέσιοσε. Και τότε μέν ύπε^ώρουν οί βάρ

βαροι. Τοΰ δ' Αρχελάου πύργον έτερον μέγαν επί τό

τεΐ^ος άντικρυς του "Ρωμαϊκού πύργου στήσαντος,

Ιπυργομάχουν πρός αλλήλους, έκατέρωθεν πυκνά καί

Οχμινα πάντα άφιέντες· έως δ Σύλλας εκ καταπελτών,

άνα είκοσιν δμοϋ μολυβδαίνας βαρυτάτας άφιέντων,

εκτεινέ τε πολλοΰς, και τον πύργον Αρχελάου κατέ-

σεισε, και δυσάρμοστον έποίησεν, ώς εύθυς αύτόν υπό

Αρ/ελάου δια δέος δπίσω κατά τάχος υπα/θήναι.

ΑΡΓΙΑΜΙί.

εοβ , (Ιοιιεο ε«8ί8 Γειηιε άιιοουδ η > ί 1 1 ί 1>ιι 5 , Γβΐίςαϊ ίαΐτα ηιοεηίβ

εοηιριιΐδϊ 8υηΙ. <}ϋ08 άυιη ΛιτΙιΛιιι* οοχαΐατ ςίδίεκ, βΐ

ρΓββ εοηΐεηΐϊοηε πιογοΙιιγ άίυΐϊαβ, ροΓΐ3 εχεΙυβοβ, ίυηε ϊη

π ι π πι ιιι 8ΐι1χΙυεΙιΐδ ββΐ. 5>Ί1» Ϊ£ηοη)ϊηίθ8θβ , ο!> ορεηπι Ιπηο

ε§Γε§'ιε ηα\αΙαηι , ίξηοπηηίβ βηβοΐνίΐ ; εχΙεΓΟδ (Ιοηίβ ηιίΐίΐα-

πΙιιιλ εορίοδε οι ιιανίΐ.

XXXIII. Ι3ηνηιε ίηβϋηΐβ Ιιίεηιε, &ά ΕΙεαδίηεπι Γ881Γ3

ηιείαΐηβ δνΙΙα , Γο88ειπι & ηιοηΐίΐιυβ αά ιβλκ ρΓοΓυηϋβηι <1.>ι1ιι-

χίΐ, ηε Γϋΐ-ίΙΐ' ίυευτ83ΓεΙυΓ λΙι βςιιίΐβΐϋ ΙιοβΙίυιη. Ουΐ ορεή

ιΐιιιη ϊηΐεηΐυβ ε8( , ςυοίίιΐίε βεείάιιηΐ ρι-.τ 1 ί;ι , ηυηε &ά Γο883Πΐ ,

ηπηε αά ιτιηγοβ ΙιοδΙίιιηι , ΓιεφίεηΙεΓ ρΓοουΓΓβηΙίυιΐ) , εί 84χΪ8,

Ιεΐίβ, β1αη«1ϊ5αδ<]αβ Βοηαβηοβ ίοεεβΒεηΙίυπι. Τιπη νοιο

δνΙΙβ, η&νίΙ>ιΐ8 ίηιϋ^εηβ, ΚΙιοΟυπι ιηΐ»ϋ , φπ ίοάε μι·«·γ«>.

τεη(. δεά ςηιΐΜ ρΓορΙεΓ ΜϊΙΙΐΓΪάαΙϊβ εΐβββεβ , πΐΐη8 ίπιρε-

ι ίιιιιι (ΐΐ)ΐίηβηΐεβ, ΚΙιοιΙίϊ ηανεβ ΐΓ^ίεεΓε ηοη ροββεηΐ, ίυουΙ-

Ιαηι , νίτυιη ίηΙβΓ Κοπιβηοί ίΠπ ί ι ιτιη (ςυΐ ε( ίρ8β (Ιείηεβρβ

ροβΐ δνΊΙαηι Ιιιιίο ΙκΊΙο ρΓχΓεεΙυβ ε8ΐ ) , οΙλπι ηανί^Γε ία

δχιίΐπι εί ΑΙεχβηιΙπϊηι ΐιΐ8δϊΙ, εί & Γε§ϊΙ>υ8 λγ είνίΐΑΐίουβ

ςυββΓβιη ηαη&αΐη εχεΓεεΓεηΙ, εΙ&ββεηι ;ιϋΐ|ΐι;ιηι εοΙΙί^βΓε,

οιιηι ςαβ ΚΙκκΙίη* βϊιηυΐ ηατεβ ΙτααβιΙϋοβΓεΙ. κι ίηευΠυβ ,

ίηΓε8(υηι ιη»ι·ε ηϋιίΙ νεπίυβ , 38εει»1ί( 3ε1υαπ3ηι η3τίευΐ3ηι ;

ηιυΐ3ΐί8ηυε βυυίοάε ηβτί^ίίί, ςαο Π}3£Ϊ8 ί.ιΙΙοπΊ, ρείευβί

ΑΙεχβηάτίααι.

XXXIV. ΙηΙεππι , ςιιί ρΓοόεΓβ εοηβίΐία ΛγοΙιο1»ι 8θ1εί)3ηΙ ,

πίΓΜίί ε ηιυπδ]3ευ1αυαηΙυΓ ^Ιαηάεβ, ςυί!>υ8 ίοβεηρίυηι ργλΙ »

ΛηΊιιΊαιιιη ρπ.χίηια ηοε(ε ΑΙΗεηίεηβίΙιυδ , Γηηιρ Ι,ι!χ>ι»ηΐϊ·

1>α8 , ΓπιηιοηΙ πιιι ϊη πι Ιηίιι ιιιϊ-.>ιιι πηι , ΜΪΙίΙυιη ΙιυπιεΓΪ8 ςε-

βίβηιΐυηι. <}ιιο8 ηϋΐϊΐββ δγ!ΐ3, εχεβρίοβ ίηίΜίίβ, υηβ ευηι

ΓηιηιεηΙο ίη 8υ3ΐη ροΙε8ΐ3(επι κ ιΐι-μίι. ΚίκΙΐΊίκριο <1ίε Μα-

η,ΊΐπΐΝ εΐίβιιι , άτα 01ΐ3ΐεϊύεηι , Νεορίοΐεπιυπι , βΐΐεηιηι εχ

Μϊ(Ι)Π(]3ΐί8 (1υείΙ)ΐ]8, 83υεί3τίΙ, ε( &<1 η. ι>. ίηΙεΓΓεεΚ, νίνοχ

τεΓο βΐίαπι ρΙυΓεβ εερίΐ. Νεε ηιιιΚο ροδί , ηοοίυ , όοπηίεπ-

ϋϋαδ βιΙΙιυε Οΐΐ5ΐοι3ί1)ΐΐ8 , Κοηιαηί ε ρΓΟχΪΓηϊβ ηιαϋΐιΐηίβ βεβίβϊ

ϊη]8θεηιηΙ ίη ΡΐΓκεΐ ιικι ηϊ,ι ; είβςυε 8υρεΓ3ΐίβ , ρΓοχίπιοβ ϊη-

ΙεΓίεοεηιηΙ εαδίοιίεβ. Οοο Γ»εΙο 3((οηίΙί Ιι.ιι Ιιιιι οπιηι βΐϋ,

8(βϋπι τείίείο ηιιιγο ίη ροιίυηι ρΓΟδίΙίβΙιηηΙ, ]»ηι οηιηοηι

ηιιίΓυηι οεευρβίυηι η!ι Ιιο9(ί1)ΐ)8 ρυΐαηΐεβ : ;ιΙϋ νειο 3(1 νίτία-

(π ιι τεΓ8ΐ, ίηΙεΓΓεεΙο (Ιυεβ εοιυηι ςιιί 38εεη<1εΓ3η(, Γε1ί(]αο8

εχε^εηιηΐ ρΓίεείρΙΙεβ : ηΐΓβιιβ αΐϋ , επιρίίοηε ςυοςυε ρεΓ

ρθΓ(38 (Μ-Ια, ίηεο εΓ»ηΙ, ιιΐ αΙΙΐ'ΐαηι βοηιαικιι-ιιηι (υηίιιηι

εοηεΓεηΐ3ΓεηΙ ; εί εοηθΓεηΐ388εη(, ηί 8>ΙΙ.ι β 03δ1η8 ρΓορεΓβ

ίεεηΓΓβηβ , εοηϋηιΐ3ΐ3 ρεΓ (οΐ3ηι εβηι ηυείεηι ϊη ρο8ΐεηιηι

(Ιίεαι ρπμικι , ηοη βίιιβ δπηιιιιο Ι.ιΐ» ιπ· ε3ηι εοη8εΓΥ38βεΙ. ΙΙα

ιΐεηιυηι Ικιι ΐκιι ί τερΓεβδί βυηΐ. Τιιιη τβΓΟ ΑΓεΙιεΙβυδ βΐϊαηι

ηΊ3&η3ηι Ιππ ίηι εχ 3(1νεΓ80 Βοιη3η:ε εχείΐϋτΐΐ ϊη πιιιγο : ςυο

Γ.ηΊο , βίηε ϊη1εΓηιί88ΐοηε , οηιηί ρέπετε πιί88ί1ίυπι ββ ίηνίεεηι

ίηΓεδΐ3ΐ)3ηΙ; (Ιοηεε δ)Ι1ΐ ε3(3ρυ11ί8, ςιιαηιιη ςυβρηυβ νίξίηΐί

βϊιηυΙ ρΐιιηιηεοδ (;1οΙχ>8 ςΐ'βνίδβίιηοδ εηιίΚεοβΙ, ιηυΚοϊ ρεΓε-

ηιί(, εί ηοδϋΐεπι Ιππ ίιη ίΐβ εοοουββΗ, ιιΐ ΓβΐϊβοβΓθΐ, εί 8ΐ3ΐίηι

πιίη.'ι: ηκΊιι ^ιι^ιι ΑΓΟίιβΙβϊ $υηιηΐ3 εεΙεΓίΙβΙε τείΓο μιΙχΙικο-

Γ8ΐΗΓ.

15
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XXXV. Πιεζομένων δ' έτι μ8λλον £>πδ τοϋ λιμοϋ

των έν άστει , πεσσοί πάλιν έμήνυον, δτι πέμψει νυκτός

ες τδ άστυ τροφάς. ΚαΙ δ Αρχέλαος, Ειπονοών τι περί

τδν σΐτον γίγνεσθαι μήνυμα καΙ προδοσίαν άμα τον σΐ

τον έπεμπε , καί τινας έφίστη ταϊς πύλαις , μετα πυρδς

ές τους "Ρωμαίους έκδραμουμένους, ε! Σύλλας γίγνοιτο

περί τον σΐτον. Και συνέπεσεν, άμφω, Σύλλα μεν,

έλεϊν τους σιταγωγοϋντας , Αρχελάω δ' έμπρησαί τινα

τών μηχανημάτων. Τοϋ δ' αΰτοϋ χρόνου χαΐ Αρκα

δίας, δ ΜιΟριδάτου υΙος, μεβ' έτέρας στρατιάς ές Μα-

κεδονιαν έμβαλών, ού δυσχερώς δλίγυιν των όντων έκεΐ

"Ρωμαίων έκράτησε, χα\ Μαχεδονίαν πασαν υπηγά-

γετο, και σατράπαις έπιτρέψας, αύτος έπΐ τον Σύλλαν

έχώρει, μέχρι νοσήσας περί τδ ϊίσαιον έτελεύτησεν.

Έν δε τη Αττική, τω μέν άστει, πονουμένω σφόδρα

δπο λιμοϋ, πολλά δ Σύλλας έπετείχιζε φρούρια, τοϋ

μή διαδιδράσχειν, άλλ' έμμένοντας , ΰπδ τοϋ πλήθους

μδλλον ένοχλεϊσθαι.

XXXVI. Τω δέ Πειραιέϊ, το χώμα ές βψος έγείρας,

τα μηχανήματα έπηγεν. Α ρχελάου δέ τδ χώμα ΰπο-

ρύττοντος καΐ την γην υποφέροντος τε, καΐ ές πολυ

διαλανΟάνοντος , τδ χώμα Οφίζανεν άφνω· καΙ τα

χείας αϊσθήσεως γενομένης, οί 'Ρωμαϊοι τα μηχανή

ματα υφεϊλχον, κα\ τδ χώμα άνεπλήρουν. Τω δ'

αύτώ τρόπω χαΐ αΰτοί την γην ές τα τείχη, τεκμαιρό

μενοι, διοίρυττον άλλήλοις τε συμπίπτοντες κάτω, ξί-

φεσι καΙ δόρασιν έκ χειρδς , ώς δυνατόν ήν έν σκότω ,

διεμάχοντο. Όμοϋ §ε ταϋτα έγίγνετο, κα\ δ Σύλλας

άπδ τών χωιιάτων μηχανήμασι πολλοίς τδ τείχος έκριο-

κόπει· μέχρι μέρος αύτοϋ καταβολών, κα\ τδν πλησιάζον

τα πύργον έπειγόμενος έμπρησαι, πολλά μέν ήφίει πυρ

φόρα τοξεύματα ές αύτδν, τους δέ εύτολμοτάτους άνέ-

πεμπεν έπΐ κλιμάκων. Σπουδής δέ πολλής γιγνομένης

έκατέρωθεν, δ' τε πύργος ένεπιμπρατο· κα\ μέρος τι τοϋ

τείχους δλίγον δ Σύλλας καταβαλών, εύθίις επέστησε

φυλακεϊον · τά τε δπορωρυγμένα τοϋ τείχους θεμέλια ,

ξύλοις ανηρτημένα, κα\ θείου κα\ στυππίου καΙ πίσσης

γέμοντα, αυτίκα πάντα ένεπίμπρη. Τών δ' άλλο παρ'

άλλο κατέπιπτε , καΙ τους έφεστώτας αύτοϊς συγκατέ-

φερεν. "Ο τε θόρυβος ούτος δή μάλιστα , αιφνίδιος καΙ

πολύς ών, πάντη τους τειχοφύλακας έτάραττεν, ώς καΙ

τδ υπδ σφίσιν αύτίκα πεσούμενον. "Οθεν είς πάντα συν-

νεχώς έπιστρεφόμενοι, τήν τε γνώμην Βποπτον εΐχον υπδ

τοϋ δέους, και ασθενώς τους πολεμίους άπεμάχοντο.

XXXVII. Κα\ δ Σύλλας αύτοϊς ωδε εχουσιν έπι-

κείμενος άπαύστοις, κα\ τών ίδίοιν τδ άεΐ πονοϋν έναλ-

λάσσων, έτέρους έφ' Ιτέροις άκμητας έπηγε σΰν κλί-

μαξι, καΙ βοη κα\ παρακελεύσει , προτρέπων άμα κα\

απειλών καΙ παρακαλών, ώς έν τώδε τώ βραχεί τοϋ

παντδς αϋτοΐς κριθησομένου. Αντεπηγε δέ καΙ ό Αρ

χέλαος Ιτέρους αντί τών τεθορυβημένων, άνακαινίζων

καΙ δδε τδ έργον άε\, καΙ παρακαλών άμα καΙ έπο-

τρυνων άπαντας, ώς έν δλίγω σφίσιν έτι της σωτηρίας

ούσης. Πολλής δέ σπουδής κα\ προθυμίας έκατέρωθεν

XXXV. Ηίπο ηυυπι 1η Ηΐεβ ηΐίρδ βίςηε ηΐ38ίδ Γαιιιβ 1β1χ>-

ΓϊΓϊΙϋΓ ΑΙΙιβπίβ , ΓϋΓδίπιι ίζΙαίΜΪββ ίηυΊ0303η( πύΚβηάϊ ηοοίιι

ίη υιΊ>βιη οί!)3Π3. δεά Ιιιηη Αιχίιρίαιίδ , δΐΐδρίοαίυβ , 6556 ηυί

<1β ΓπιηιρηΙοπιηι ίηιροΓίαΙίοηε βοΐεαηΐ Γβεη ρΓοάβτε ηοδίίηυε ,

βοοΌπι (βηιροΓβ ςυο ΓπιηιβηΙυπι ηιίδδυηι εβί, ςυοδάβηι αά

ρ0Γ138 ρΠΒβΙΟ 6596 |υδδίΙ 011Π1 ΓΒείΙηΐδ, βχοαηατοβ ίη Κοοαλ-

ηοβ, ςιιβηιρηπιιιηι 8>1Ι» (ΓυπιεηΙβΙοΓβδ ίηνϊάβΓοΙ. ΕΙ ωχι-

(ΙίΙ υίπιηκιυε, ηΐ 61 8>11λ ΓΓυηιβηΐ3ΐθΓ65 03ρβτβΙ, βΐ Ατοηβ-

Ιϊυβ βΐίςυοί ίηεβηάει°ε( εχ πΐ3οΙιΐπί5. Εοθεπι Ιβωροτε

Αγο31Ιιι38, ΜίΙΙΐΓκίΒΐϊβ ΠΙίιΐδ, ευοιοϋο εχετείΐα ΜβεειΙοιιίαιη

ίη^Γβ88ϋ8, ραυοοβ Κοηΐϊηοδ ρΓ3?9ί(Ηο ρΓονίηείΐΒ τείίείοβ ρΓο-

ίΐϊ^ανϊΐ ; ίοΐκιείβφΐε Ιοία Μ3εε(1οηΪ3 , ε( ρΓ8εΓβε(ί8 ίη β» εοο-

βΐίΐυΐίβ, ίρ5β εοη(Γ3 Βνΐΐβπι ρΓοΓοοΙυδ, ίη ίΙίηβΓβ <λκα Τί-

βκαιη πιογΙχϊ οοϋΐ. ΙηΙεπιη ΑΙΙιεηββ , νείιεηιεηϋυβ Γϊτηε

ρΓβδββδ , ηιιιΐΐίβ 038ΐρ11ίδ είΓΟυηκίειΙΚ 5;1Ι3 , ηε ηιιίδ βχ υιΐιε

3ΐιΓυμεΓ6(, υ((|ΐιε ίη (αη(α πηιΗίΙικΙίηε 8Γ3νίθΓ εΐίαηι Ιιοη-Ι

Γαηιεδ.

XXXVI. Ρίπββηιη βυΐεηι, &%%βη )»χη ίη βΐΐιιπι ϋποΐο,

ορρυ^η3ΐ)Ηΐ ιηβεΐιίηίδ. δεά ΑΓεΙιεΐ3ϋ9 ευιιίοιιΐίδ 5υ(Το<]ί(

3886Γεπι , ά\α ηίΙιίΙ βεηΐίεηΐίΐιυδ βοηιβηίδ ; <1οηεε 8ΐι1>ίΙο 3ς·

§ετ δη1>5ε(1ί[. Ταηι τβκ), τε ηιβΙυΓε ίηΐβΐΐεείβ, δηΐκΐυχε-

ΓαηΙ πΐΐεΐιίηβδ , β^οΓοπιςυβ Γερίετεπιηΐ. ^^Π1 τε™ β( ϊρ&ί ,

ίοάίείβ δβευΰ , ίίηηΐίΐιτ ειιηίειιΐοδ νβΓδυδ ηια:ηί3 ε^εΓυη! :

εΐ εοεαηΐίουδ ίοτείβ, βηοίεΓΓβηεβ ριιςηα ίη(εΓ Γο8δθΓε$,

(}ϋ3ηΙυιη βειΐ ροΐυίΐ ίη (εηεοπδ , 8ΐ3<ϋίδ εΐ 1ΐ35ϋδ εοηιϊηυδ

εοηιιηίίδβ εδ(. Εοάειηηηε (εηιροΐ'6 ηιυ1(ο ηιβςίδ βΓίβΙβδ εχ

3886Γίοιΐ8 ΙιιηάεοβηΙ πκΕηίβ. Ε( , άίηιΐβ ηιυη ρ3Γΐβ , δ;Ι]3

ίη ρΓΟχίηιβηι (υπίηι ηιιιΙΙπηι ί^ηβεα ]αουΐ3ΐϋ$ εδί, υΐ63ηι

ίηεεηιΙβΓε! : βίηΐύΙηυε αικίβείδδίπιυηι φΐεπκιαβ ρεΓ 803135

35εεη(1εΓε ]υβ8ΪΙ. υΐπδςαβ αυΐοηι 68τε£ίε ίοηείίδ οΠίοίο,

ΙυΓΠ8 ίηεεηδβ β8ΐ ; εΐ αύ%αχ αιυή ρβτϋ , ςακ εοιτυετβΐ ,

ου8ΐο<1ΐ3 8ΐ3ΐίαι Λά ροβίΐα. δίηιυΐ εχ β1ϊ3 ρβΓ(ε , δυΓΓοδβίδ

ηιαη ΓυηϋαηιεηΙίδ, ςυίε ηοη ηίδί ΐΓβοίουδ ρπι βυδρεηδβ

8Γβηι , δϋΙΓυΓ δΐυρβπιςυε εΐ ρίεεηι πιαρια ουρία βιιΜί δ}'11»

ϊιι&βϊι , οηιηίαςυε ρΓυϋηυδ ίηοεηάί. Ουο ΓβοΙο, ηυηο ίιίε,

ηηηο ίΐΐίο τυεοβΐ ηιυηιδ, εΐ ρπ>ρα8η3(0Γεβ δίηιυΐ ίη πιίιΐίπι

(Γ3ΧΪΙ. Οαβ; (αηΐβ Ιβηιςιιε ίηιρΓοτϊΜ οίαάεδ πιβχίηιε ουδίο-

άοβ ηιυΓΟΓυηι αΐιίνίδ ΙβΓΓυίΙ, άαηι ργο δε ςυίδςυε ΐΓ«ρί(ΐ3(,

ςυββί ί&ηι]3Πΐ δίηιίΐί ηιίηα οηΙεΓεηΛϋβ. ΟιΐΛΓε ίη οηαηεδ

ρ3Γΐεβ βεηιρεΓ οοηνεΓδί , ει ρΓ* ιίπιοΓε δϋδρβοί» η&οεηΐεδ

οηιηία , ρ&ηιηι Γοι ΙίΙιτ Γ«δίδ1ε1>3ηΙ ηοβίί.

ΧΧΧΥΤΙ. ριιοδ Ι3ΐί χηοάο δε η3ΐ>εη(ε8 ιΐΓ^ΟΓβ 5} 11α ηοη

άβδίίΐίΐ, ΐ3θθΓ3η(68 81108 οοηΐίηυο ουιη βΐϋδ οοπιηΐυΐ3η3, ε(

ΓεδβοΓϋηι Ιοοο ΓεοεηΙεβ δοωρβΓ ουη δοΐίδ αόιΐιιοεηβ ; ΙιογΙϊ-

Ιογ οοηΐίηοηβ , β( πιίηββ βΐ ρΓεοεδ οοηοΓΐ3ΐίοηί!>ιΐ8 πιίδοεηδ;

οΐβπιϋ&η&φΐβ ίη ηοο ητβτΐ οεΓίβπιίηβ 8ΐΙ*ηι οαιηβηι τίοΙο-

ΓΪ3ηι. Νεο τεΓΟ δεβηίυδ ΑΓοηεΙβϋδ εί δε ορροηεηαΐ ουηι γ?-

εεηΐίουβ, αηιοΐίδ, ςυοδ ιίηιοΓ ρβπιηι ιιΐίΐεδ τε<1(1ί(1εΓ3ΐ ; ε(

ίρβε ρ&η(εΓ οοηΐεηΐίοηειη ΓβάίηΙερ-ϊηδ, υΓ§εΒ8 3^ηοιΐ3η5ςυβ

υηίτεΓβοδ, άατβΓεηΙ ρ3υ1ί8ρεΓ, βχίβηο αάηυο ΙαυΟΓβ δαίυίειη

ίρβίβ οοηδΙϋΓε. ΙΙα πΐ38ηα ιιΐΓίηςιιε αίαοπίαί οπιηίουβ ΓβΛ·
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αύθις άπασιν έγγενομένης, φερεπονώτατος ην χα\ δ

φόνος ίσος καΐ δμοιος εξ έκατέρων 2ως δ Σύλλας,

έξωθεν επιών, κα\ μάλλον τι κάμνων, άνεκάλει τϊ) σάλ-

πιγγι την στρατιαν, χαΐ, Οαυμάσας πολλούς, άπη-

γεν. Ό δ" Αρχέλαος αϋτίκα νυκτός τα πεπτωχότα

τοΰ τείχους ώκοδόμει , μηνοειδή αυτοϊς πολλά περιθεις

ένδοθεν. οίς έτι νεοδομητοις δ Σύλλας αύθις έπεχεί-1-

ρει παντ\ τώ στρατω, νομίσας, άσθενη κα\ ΰγρα έτι

ίντα, £αδίο>ς κατερείψειν. Κάμνων δέ, ώς έν στενώ,

και βαλλόμενος άνωθεν εκ τε μετώπου χα\ των κεραιών,

ώς έν μηνοειδέσι χωρίοις, τοΰ έπιχειρεϊν έτι τω Πει-

ραιεϊ πάμπαν άπεϊχε τη γνώμη, καΐ ές πολιορκίαν, ώς

λιμω παραστησόμενος αυτούς, καθίστατο.

XXXVIII. Αϊσθόμενος δέ τους έν άστει μαλλόν

τι πεπιεσμένους, κα'ι κτήνη πάντα καταθύσαντας , δέρ

ματα τε και βύρσας έψοντας, και λιχμωμένους το

γιγνόμενον έξ αυτών, τινας δέ και τών αποθνησκόντων

άπτομένους· έχέλευσε τω στρατω την πο'λιν περιτα-

φρεύειν, ΐνα μηδέ καθ' ίνα τις έκφεύγοι λανθάνων, ϊίς

δέ και τοΰτο έξείργαστο αύτζ) , κλίμακας έπηγεν δμοΰ ,

χα'ι το τείχος διώρυττε. Τροπής δ', ώς έν άσθενέσιν

άνδράσιν, αύτίκα γενομένης, έσέπεσεν ές τήν πόλιν.

Και εύθΰς έν Αθήναις σφαγή πολλή ^ν χα\ άνηλεης.

Ουτε γαρ υποφεύγειν έδύναντο, δι' άτροφίαν ούτε παι

διών ?, γυναικών έ*λεος ην, τοΰ Σύλλα τον έν ποσιν

άναιρεΐν κελεύοντος, ίιπο δργης, ώ; έπΐ ταχεία δή καΐ

ές βαρβάρους άλόγω μεταβολή , χαΐ προς αΰτον άκράτω

φιλονεικία. "Οθεν οί πλέονες, αϊσθανόμενοι τοΰ

κηρύγματος, Ιαυτους τοις σφαγεΰσιν υπε^ίπτουν ές

το έργον. Όλίγων δ' ήν ασθενής ές τήν άχρόπολιν

δρόμος· χαΐ Άριστίων αύτοΤς συνέφευγεν, έμπρησας το

Ώδεΐον, ΐνα μή έτοίμοις ξύλοις αύτίκα δ Σύλλας έχοι

τήν άχρόπολιν ένοχλεϊν. Ό δ' έμπιπράναι μέν τήν

πόλιν άπεΐπε, διαρπάσαι δέ έδωκε τω στρατω. ΚαΙ

έτοιμοι σάρκες άνθριόπων ές τροφήν έν πολλοίς ο!κημα-

σιν ευρέθησαν. Τη δέ έξης δ Σΰλλας τους μέν δούλους

άπέδοτο· τοις δ' έλευθέροις, δσοι νυκτός έπιλαβούσης

ουκ έφθασαν άναιρεθηναι, πάμπαν δλίγοις ουσι, τήν

μέν έλευθερίαν, έφη , διδόναι· ψηφον δέ και χειροτονίαν

τώνδε μέν, ώς οί πεπολεμηχότων, άφαιρεϊσθαι· τοις δ'

Ικγόνοις κα\ ταΰτα διδόναι.

XXXIX. 'Ώδε μέν άδην εΤχον αί Άθηναι κακών.

Ό δέ Σύλλας τϊ) μέν άκροπόλει φρουραν έπέστησεν,

1{ τον Άριστίι>)να καΐ τους συμπεφευγότας , λιμώ καΐ

δίψει πιεσθέντας, έξεϊλεν οδ μετα πολύ. ΚαΙ αυτών

δ Σύλλας Άριστίωνα μέν χαΐ τους έχείνφ δορυφορη-

σαντας, ή άρχήν τινα άρξαντας, ή δτιοΰν άλλο πρά-

ξαντας, παρ' 4 πρότερον άλούσης της Ελλάδος 6πο

'Ρωμαίων αύτοΐς διετέταχτο, έχόλασε θανάτω. Τοις

δέ άλλοις συνέγνω, χα\ νόμους ίθηχεν άπασιν άγχοΰ

των πρόσθεν αυτοΐς δπδ "Ρωμαίων δρισθέντων. Συν-

ηνέ/θη δ' έκ της ακροπόλεως χρυσίου μέν ές τεσσαρά-

κοντα λίτρας μάλιστα, άργύρου δ' ές έξακοσίας. Και

τάδε μέν άμφΐ τήν άχρόπολιν όλίγον ύστερον έγένετο
I

άΊΐ3 εδί : 61 ςιιυηι ρβι-Ιίηααδδίηιο δΐιηΐίο τε& ^βΓβΓβΙιΐΓ

υΐιίπκριε, εβιάββ εΐίβπι εΐ οίηιΐβδ ρ&Γ βφΜΗι ΓυίΙ.

Τΐηιίειη νείΌ Μ 11η, φιυιη υΐροίε ορρυ^ηβίοι-, ΙηΙ ιηπιι ιΊ βΓβ·

τϊϋβ, τεοβρίϋί εεείηί(; Γβιΐιιχίΐηυο 5ϋ08, πιιι1(0Γυιη αϋιηΪΓα·

(υβ ΓοΓ(ί(υάίηεπι. Κυίηαβ ιτιιιγϊ Λκ ΙιιΊηΐΝ ηοείιι βίηυοίίί

πιιιηίΙίοηίΙ>ιΐ8 η·ρηι η\ίι . Οιμ- τεοεοβ εχβΐΓυεΐ3$ ηιοχ δνΙΙα

(Ιβηαο 3^Γ6β8υβ ε$1 οιηηίϋυβ εορϋβ ; ΓΐΙιιβ , 1 1 π 1 1 ηιΐ .κ ,,.ΐ|ιιι«

εΐ ίη£πη38 Γ;κ·ίΙβ Γθί(υΓ38. Κι·<1 Ιυηε (]υο(ΐυε ΙιιινΙι» Γ»(ί·

ςβίαβ ίη ΙοεοΓυιη αηςυβίϋβ, εΐ ά ΓΐΌΐιΙε [>;ιι ί ί· τ Ι,ιΙιίϊΙι»·.,

υΐ ίηΙβΓ Ωεχυο8θ8 βίηιυ, (εΐίβ ΙιοβΙίαιη ρε!ΐ(ιΐ8, η1> ορρυ-

Ηηηΐίοηε Ρίτοοεί οηιηίηο (ΙεβΙίΙίΙ: εΐ υΙ)δίι1οιι; εαηιϋεηι ία-

8(ίΙυϋ, Γ.ιιιιο 8ρεΓ&ιιβ εχρυβηαη ρο$$ε.

XXXVIII. (Οιιιιιη νεΓΟ εοςηονίββεΐ , ϊα ιη ΐιι· ίρ83 λΐΐιεηίβ

ςτ3νί88ίπιε ]3πι ΙίώοΓβΓί Γβπιε , αίκυιηϋ&ςυε ^υηιεηϋβ οιηηϊ-

1ιιΐ8 εΐίχαη εοΗα εΐ (Ιϊ^ικ ίη ύεΐαηιυί , ίηιο 688ε φιί ηεε 3 «3-

(Ι3νεπ1)υ8 3ΐ)8ΐίηε3ηΙ ; ]υ$8ί( πιίΐίΐεβ Γυ883 ιιι Ικίιι ι ν γμμκΙ,ιγο,

ηε τεί βίηςυΐί ι Ιηηι εΓΓυ^εΓε ρο88εη(. <}υο ορεΓε 3ΐ)8θ1ϋΙο ,

803ΐί8 βίπιυΙ ε( βτίεΐίΐιυβ ορρυςηβΐίοηεηι ογΙ>Ϊ8 $)Ί13 ημ^ιρί·

8»8 681. νεΓβίδηαε βΐ3ΐίηι ίη Γι ι μηη ι Ιιοηιίηίοα8 ϊαιοεεϊΙΙίοιιβ,

ϋταρίΐ ίη(Γ3 ιικπώ. ΕΙ ρΓοΙίηιυ ρ1ϋΓίπιΪ8 89ενί8ςυε αεάΊ-

ϊ>α$ π'ρΙιΊ.ι· ΛΐΙιι-ιι.ΐ βυη(. >'ηιη ηε η<1 Γιιςίεηιΐυπι ηυίιίεηι

ΤΪΓ68 εηεΓν3ΐί8 Ι'ηιηο 8αρεΓεΓ3ηΙ; εΐ Ι3η(3 εΓ3ΐ ίη< ΙπηίΊΐΙίη ,

ιι ι ηεε κΙλΙϊ ρηπΊ'πΊιιι- ηεε βεχυί. ΐΓ3ΐυ8 (ριϊρρε $>1ΐ3 ,

φιοά Ιη ιη εεΙεΓίΙεΓ 8ίηε υ1ΐ3 εβα83 (ΙεΓβείδβεηΙ 3<1 Ι)3γ1)3γο8,

8Ϊ1>ίςυε I ηη ι η ρεΓΐίη3εΪ3 Γε8ΐίΙί88εηΙ , ίηΙειΤιεί οΐιτίυπι ςιιεηι-

ςηε 3α$8εΓ3ΐ. Ιάεοςυε ιιιηΙΙί , ηικίίΐη ρΓΒεεοηίβ νοεε, ηΚτο

8β ρεΓείΐ880ΓίΙ>η3 ο1ι]ίι ίοΐιηιι ( . Ρ3ΐιεί ειΐΓ8υ ίηΓίΓηιο ίη 3Γεειη

ΓετεΙωηΙυΓ, ε( ίη |>ί< ΑπβΙίοη; ίηεεηβο ρήυ9 Οιίεο, ηε ο\

(ΐ)ΐι* ΐΓ3ΐ)ί1)η3 8>11α αιβΙεΓίεηι ρ3Γ3(3ηι 3(1 ορρυ§η3ΐίοηεηι 3Γ-

οϊ8 ίητεηίΓεΙ. ΙΙΙε υΓοεηι ϊηοβπάϊ φιΜοιη τεΙοΚ, βειΐ ίη

ρι,τιΙ,ιηι εοηεε88ίΙ ιηί1ίΙίΙ)υ8 : ηαί , (Ιπηι 8εΓυ(3η(υΓ .-<··!»*> »

τίηηι , ίη ηοη υηίδ ίηνεηεΓυηΙ 03Π)ε8 1 ιιιιηηιιηί η.1 « ίΐιιπιι ρβ-

Γ3138. Ρθ8(6Γ63 <Κβ 8^113 88ΓΥ08 8ϋ1) 1ΐ39ΐ3 Υεηΐΐίΐΐίΐ : ίΐΐίξβ-

ηιι ίί , φΐί, βάηιοιίυηι ρβυεϊ, ίηςτηεηΐε ηοείε ι.ί ίΙοι π εν356Γ3η(,

1ίΙ>εΓΐ3(επι βε, ρτοηιηκ1·τΗ , εοηεειίειε; ]υβ 3ΐι(εη] 8υ(ΤΓ3-

ρί·)Πιΐη εΐ ρΜιί-αίοπιηι 8ί)Γ083Γε , εο ςηοά Ιιείΐυιη $ί(>ί Γε-

εΪ88εη( : ηεροΐίουβ Ι3ηιεη ίρβοηιηι Ιι.ιχ ςυοηιιε ίηύιιΐ-

ββΓ6.

XXXIX. ΑΙςαεί(3ευιηηΐ3ΐ6ε3ΐ3ηιίΐ3(ίΙ)υ3ορρ1εΙ%ΛΙΙιεηα!

βαη(. Κά ατοβαι τβτο οΐυίϋοηάηηι ευδίοϋεβ 8ν1ΐ3 τείίςηί!;

& (ριϊηαβ Ιιαικί ί(3 ηια1(ο ρθ8ΐ Απβϋοη , εΐ εβΙβΗ <χυϊ βοάβαι

οοηΓυ§8Γ3ηΙ , Γβηιε βε βΐΐϊ »ά άεάίΐίοηεηι εοπιρυΐβί βηηΐ. Εχ

ηϊ9 ΑπδΙίοηβηι οοηι βυο 83(ε11ίΙίο, ε( ςηί η)3ςΪ8(Γ3(υηι &1ί-

ςυεηι @688εΓ3ηΙ, 3ϋ( ηαοεαηηυε ηιοιίο 3 εοηβΐίΐηϋοηίηυβ

ΚοηιηηΟΓυπι , ρο»( 03ρΐ3πι ΟΓδεείαηι οηΐίηηΐίδ, άίβεεβδεΓβηΙ ,

εχίτεπιο δΐιρρίίοίο 8γ1Ι» ηίΐ'οείΐ. ΟββΙεΓίδ νεηίβηι άεάϋ; 1ε·

ββδςυε οηηίουδ τε<1(1ίάίΙ εηδχΙοηι Γεπηε ςαββ ρηυβ 3 Κοηΐ3-

ηίδ3εεερεΓ3ηΙ. Εχ βτοβ αΐιίαΐίη βυη( 3υπ ΙίηΓβε ςυ<ΐ(ίΓ3§ίη1η,

βΓββηΙί ΗΙ>Γ8β δεχεεη(%. 8ε<1 1«εο ηαίάεαι ίη 3Γ0β βίίφίβηΐο

ροδί ^εδ(3 δ»η(.
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ΧΙι. Ό δέ Σύλλας αύτίκα του άστεος ληφθέντος,

οΰ περιμένοιν έτι τον Πειραιά δια πολιορκίας έξελεΐν,

κριούς δμοϋ και βέλη καΙ άκόντια έπηγεν, άνδρας τε

πολλούς, οί δκόρυσσον οπό χελώναις τα τείχη, και

σπείρας, αΐ τους Ιπ\ των τειχών, άκοντίζουσαί τε καΙ

τοζεΰουσαι Θαμινα, άνε'κοπτον. Και κατήρειψέ τι τοϋ

μηνοειδοϋς υγρότερου και άσθενεστέρου ετι έίντος, 2τε

νεοδομήτου. Ύπιδομένου δέ τοΰτο ίτι πρότερον Αρχε

λάου, καΐ προοικοδομησαντος έ*νδοθεν όμοια πολλά, το

μέν έργον ην τω Σΰλλα διηνεκές, έμπίπτοντι εις έτε

ρον δμοιον έξ έτέρου· δρμη δ' άπαύστω και στρατού

μεταβολή πυκνή χρώμενος, κα\ περιΟεων αυτούς, κα\

παρακαλών έπΐ το έ*ργον, ώς έν τώδε £τι λοιπώ της

δλης ελπίδος και χε'ρδους τών προπεπονημένων δντος·

οί δέ αυτοί, τω δντι τοΰτο σφίσιν ήγοΰμενοι τε'λος είναι

πόνων, και ές τι) έργον αύτό, ώς μέγα δή και λαμπρον,

τοιώνδε τειχών κρατησαι, φιλοτιμούμενοι, προσέκειντο

βιαίως. Μέχρι καταπλαγεις αυτών την δρμήν δ Αρ

χέλαος, ιυς μανιώδη καΊ άλογον, έξέλιπειν αύτοϊς τα

τείχη· ες δέ τι τοϋ Πειραιώς άνέδραμεν δχυρώτατο'ν τε

και θαλασσή περίκλυστον ιϊ> ναΰς ουκ εχοιν δ Σΰλλας

οϋδ' έπιχειρεΐν έδΰνατο.

XXI. Εντεύθεν δ μέν Αρχέλαος έπΐ θεσσαλίαν

δια Βοιιοτών άνεζεΰγνυε , κα\ συνηγεν ές θερμοπύλας

τα λοιπά τοϋ τε ιδίου στρατού παντδς, δν έχων ήλθε,

κα\ τοϋ συν Δρομιχαίτη παραγεγονοτος. Συνηγε δέ

καΙ το συν Άρκαθία τω παιδί τοϋ βασιλέως ές Μακε-

δονίαν έμβαλόν, άκραιφνέστατον δή κα\ πλήρες ?ν το'δε

μάλιστα, και οδς αύτίκα άλλους δ Μιθριδάτης άπέ-

στειλεν ού γαρ διέλιπεν έπιπέμπων. Ό μέν δή

ταϋτα συν έπείξει συνηγεν. Ό δέ Σΰλλας τον

Πειραιά, τοϋ άστεος μδλλον ένοχλησαντά οί, κατε-

πίμπρη, φειδόμενος οΰτε της δπλοθήκης, ούτε τών

νεωσο(κο)ν, οΰτε τίνος άλλου τών άοιδίμων. ΚαΙ μετ»

τοϋτ' έπΐ τον Άρχέλαον ηει δια της Βοιωτίας και δοε.

Ώς δ' Ιπλησίασαν άλληλοις, οί μέν έκ Θερμοπυλών

άρτι μετεχο'ιρουν ες τήν Φιοκίδα , θράκες τε όντες, καΙ

άπο τοϋ Πόντου, κα\ Σκύθαι, καΙ Καππαδόκαι, Βι

θυνοί τε και Γαλάται και Φρύγες, καΙ δσα άλλα τω

Μιθριδάτη νεόκτητα γένοιτο- πάντες ές δυώδεκα μυριά

δας άνδρών. Κα\ στρατηγοί αυτών ηΌαν μέν κα\ κατα

μέρος έκάστι>), αυτοκράτωρ δ' Αρχέλαος έπ\ πασι.

Σύλλας δ' ίγεν Ίταλιώτας, και Έλληνιον ή Μακεδό-

νοιν ίσοι άρτι προς αυτόν άπδ Αρχελάου μετετίθεντο,

η1 εϊ τι άλλο περίοικον ούδ' ές τριτημόριον τα πάντα

τών πολεμίων.

XIII. Άντικαθίσαντες δ' άλληίοις, δ μέν Αρχέ

λαος έζέταττεν ές μάχην, αεί προκαλούμενος· δ δέ

Σΰλλας έβράδυνε , τα χωρία καΙ τδ πλήθος τών έχθρών

περισκοπούμενος. Άναχωροϋντι δ' ές Χαλκίδα τω

Άρχελάω παρακολουθών, καιρόν έπετηρει καΙ τόπον.

Ώς δέ αυτόν εΤδέ περί Χαιρώνειαν Ιν άποκρημνοις

στρατοπεδευόμενον, έ"νθα μή κρατοϋσιν άποχώρησις

μηδεμία η%· πεδίον αυτός εύρΰ πλησίον καταλαβών,

Χ Γ,. ΚΙ.ιΙίΐΏ βιιΙρπι ιιιϊχ; οαρία, Ιοηροπι ρηΐΛΠδ δνΐΐϊ οΐι-

8ί<ϋοηε Ι'ϊι ;ι-οιιηι ρΓβπιεΓε , βπείεδ δίτηυΐ εϊ (είοπιπι οηιηε

£εηυ8 ιιιΐιηονίι , ηι^ικιηιφιΐ' νίπι ΙιοΓηίηυιη, ςαί (εδΙαάΊηί-

Ιηΐδ ΙεεΙί ρεΓίοάβΓεηΙ πιαΓοβ , ρΙηΓεεαυε εοΐιοτίεβ , ψκνραι-

Ιοππη δαβίΐϋιπιηΐίμιβ ίηιίικ' ρΓορυ§η3ΐθΓβδ β πηπό άερείΐε-

ΓεηΙ. .);ιηιφιο ΟίηϊίΙ ρβΓίεηι οοπιίοιιΙ»Ιί ίΐΐίυβ ινηιιί, ςηϊ,

ηιιρειτίηιε εχδίτηείυβ ,' ΙιιιηιίάίοΓ βάΐιηε εϊ ίηΠπιιίοΓ βηΐ.

(}αοά ίρδυπι ηυοηίΐπι ];ι ιιι &η(ε βυβρίεαίυβ ΓυεΓβΙ Λΐΐ)ιε1ΐυ$ ,

ίηΐεπαβ ρΙυΓεβ βίιηίΐεβ ϊΐΐίαβ εχβίπιί ]ιι$3ει°αΙ ; υΐ ίίηειη ηυ Ι-

I ιηη ΙβΐΜΓίβ ίηνεηΪΓεΙ 1ΐ08(ΐ8, εχ αΐίο ίη ίΐίυπι 8ίπιϊ1ειη ίηα-

άεΐ)8. $.··Ι 8; ΙΙ.ι ϊιΐ(1εΓε880 ϊΐιιιΐίο ιιΐβ.·1>.ιΙ ορυβ , <1ϊ»ί>ί« ρεΓ

εΐ'εΙ)Γ38 \ίεε8 ηιίΐίΐιιπι ορβΓί8, (ϊτοιιηοιίΓββηβ , ε( .ήΙ τεαι

βίΓεηυε βιτυηιίαηι «ιιοχ εχ>ΐ0Γΐαη8, απιρ1ί88Ϊπΐ3πιςυβ $ρειη

ρΐΈεπιίοηιηι εχ)ι&ϋ8(ο Ιιοε υηο ΙΐΙκίΓε ΟΒίεηΙαηβ : εϊ ίρίϊ ςυο-

φιε πιίΙΚεε , Γιηεπι ΙαΙιοπιηι ίη Ιιοε ορει ε ΓκνεΓα 8ΪΙ)ί ροείίαπι

8Γΐ>ίΐΓ8ΐί, εϊ μίοπ,ι' ευρίάί(ΐ(ε άΛ 1»1>οτεπι ϊηοίΐαΐϊ , ςυηπι

ιηαςηιιιη βε ρΓαχΙαηιηι οραβ ρυΐΒΓεηΙ Ιαϋα ηκκηία 5ΐιρεπ>88ε,

βεεΓπηιε ίηδΙβΙ)ΗηΙ. ϋοηεο , ριτιίιΙμια ίηςαηο ϊΗοπιηι ιε

νείιιΐί ΓιΐΓίθ8ο ίπιρείυ , ΑιεΙιεΙβηβ πιιιγο$ (ΙεκεΓϋϋ; εϊ ίη ρ&τ-

Ιι ιιι Ρϊιχεϊ ΓηιιηϊΙΪ85ϊπιαπι , ηιαιί υηάίςυε <·ίη<·ΐαιη , 8ε τεοε-

ρίΐ; ςιιαιη 8;11λ, ικηϋκι-. εβΓεοβ, ηε 3ΐ(εη(3τβ ςυΜειιι ρο·

Ιβηΐ.

ΧΜ. Ιηιΐε ΤΙιε58αϋαηι ρεΓ ΒοεοΙίαπι ρείϋΐ ΑΓεηεΙϊΐυ; βΙ

είκα ΤΗεΓηιορνΐ38 εοΙΙί^εΙ»! Γε1ίςυί»8 εορίΐΓυπι οηιηίιιηι ,

ςιΐ38 νεί ίρ8β ίη 6ια?είΐπι Αίάαχβτ&Ι, τεί ςυββ ϋΓΟίηίεηχΙβ

άιιεε ΒάνεηεηηΙ. ΑεεεΓβίνίΙ εϊ εοβ , ςυί ευπι ΑΓεβΙΗϊ» , μ-

£18 ΠΙίο, Μηεβίΐοηίαηι ειβηΐ ίηξτε88Ϊ , ηιηηηίιι ιπΙρ^ιμί ίιιι.ιπι

πιβχίιηε νίιίουβ, ηιιΐΐίβηυε 8υρρΙεπιεη1Ϊ8 ίηιΐί^ρηίοηι ; <Κίπ-

φιε ΓεεεηΙίοΓετη εΐίαηι βΐίαπι, ηυαπι Ιυηι ρηαιαιη ιηίίιτηΐ

Μί11ΐΓΪ(1βΙβ8 , ςιιί ηιιηςυβΠ) εε$53ΐ>3ΐ 8υρρ1εηιεη(3 δπηηιίΐ·

Ιειε. ΙηΙεΓεβ δνΐΐα ΡίΓχευπι , ιιΙ>ί ρΐυβ ςιΐΐτη αρυά ιιι Ικ ιη

Ιαΐκιπιιη εχ1ΐ8ΐΐ5εΐ'3ΐ , ίηεεικίίΐ; ηεε &πιΐ3ΐΐ)εηΙαηο ρβΓεεηβ,

ηεε ηαχ'αΐϊΐιιιβ , 3ΐιΙ 8ί ςυοά βΐίιιιΐ ορυβ ϋιϊ ε«1ε!>Γ8ΐ)8ΐυΓ.

Οείηάε εοηΐΓβ ΑΓεΙιεΙβιιηι ρΓοΓεεΙαδ εϊ ίρβε 881 ρεΓ ΒοεοΙίβΓΠ.

.1 ηιικρκ' 8ρρΓθρίηςιΐ3Π(ί Κλ II»· ποβίεδ εχ ΤπεΓΤηορ)1Ϊ8 οΙ>τί3πι

νεηίεΐκιηΐ ίη ΡΙιοείόεηι. £Γ8η( βυΐεπι ΤΙΐΓβεεβ , εϊ Ροηΐίεί ,

εϊ 8ενΙΙιβε, Ιυηι εβρρβάοεββ, ΒίΙΙιχηί , ί^ιΐΐο^ι ;ι·< ί , ΡΗγ)··

ςεεηιιε, εϊ 3ΐϋ εχ &1ϋ8 ρΓονίηείίδ ΜίΙΙΐΓίιΙαΙί τεεεηβ $ιιΙ>ίε-

εΐίδ , ηυπιεΓΟ ίη υηίνεΓβυηι εχχ ηιίΐΐίβ : ςυίοηδ ρεΓ 8ϊπ§ιιΐ88

ςεηΐεβ π·αηΐ άΊιεεβ ρΓ»?Γεε(ί, «ίΙ ΑΓεηεΙβυβ δυηιηαυηι ίη

οπιηεβ ίπιρεπιίΓη οϋΙίηεΙ)8(. 8; 1 Ι.ίπι νιτο , ρΓ8?(εΓ Βοπιβηοβ

εϊ ΐΛϋιύ ηοπιίηίβ βοείοδ, δεαηεΙ)3ηΙυΓ ΟΓββεί Μ3εεϋοηεδςυε ,

ςιιί ηυρεπ-ίπιε &ά ίρ,ιιηι ηΐΓβυδ βΐ) ΑΓεΙιεΙβο άεΓεεεΓβηΙ,

ευηι αΐϋβ ηοηηιιΐΐίδ εχ Γε£ίοηίΙ>υδ ΓιηίΙίηιίδ : οηιηεδ δύτιυΐ η«

(εΓΐίαηι ςυίιίεηι ρβΓίεηι ΙιοδΙίυπι ηυηιεΓΟ »;ςυ3η(ε8.

ΧΙ.Π. ΤΊιί νριο ε3δ(Γ3 εοΙΐ8ΐ& δΐιηΐ , ΑπΐΗεΙβηδ εοηΐίηιιε

δΐιοδ ρΓ0(1υεεΙ>3(, Γηείεηδ ρυ^ηαηάϊ ροΙεδ(8(εηι : δνΐΐα τεΓΟ

ειιηε(3ΐ>3ΐιΐΓ, ΙοεοΓυιη η8(ιΐΓ3Γ/ι εϊ ηοδίίυηι ηιυΐΐίίικϋηεηι

είΓευπΊδρίείεηβ. ΒεεεάεηΙειτι <1είη()ε νεΓβιιβ ΟηαΙείιΙεηι

Λπ ΙιιΊ.ιπιη δυοδεευΐυδ , (ειηρυδ Ιοειιηηιιε ο^$εΓV3^^αι. υι

τεΓΟ νίάΊΐ ρΓορε Οήβτοηεβπι ίη ρΓΧΓυρΙίδ Ιοείβ 0881γ8 ωε-

ΐ3(οδ Ιιοδίεβ, υη<1ε τίεΐίδ ηηΙΙυηι ρ3(εΙ)3ΐ εΠΤυ^ίηπι; ίρεε ίη

ρΓοχίηιο οτχυρ8(8 1318 ρΐαηΐΐϊβ , ηιοχ κιημ ρΐΌάιιχίΙ. .\ι <·!>···
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εύθυς έπηγεν, ώς χα\ άκοντα βιασόμενος ές μάχην Άρ-

χέλαον έν ω σφίσι μέν Βπτιον και εύπετές ές δίωξιν

χαί άναχώρησιν 3[ν πεδίον Άρ/ελάω δέ κρημνοί πε-

ριέκειντο, οί το έργον ούκ είων έν ούδενι κοινον ίίλου

τοΰ στρατοί» γενέσθαι, συστηναι δια τήν άνωμαλίαν

ούχ φόντος· τραπεΐσι' τε αύτοΐς άπορος δια των κρη

μνών έγίγνετο ή φυγη. Ό μέν δή τοιοϊσδΐ λογισμοϊς τη

δυσχωρία μάλιστα πιστεύουν, έπηει, ώς ουδέν έσομένου

χρησίμου τοΰ πλήθους Άρχελάω. Ό δ' ούχ έγνώκει

μεν αύτώ τότε συμπλέκεσθαι , δι6 καΐ άμελώς έστρα-

τοπέδευσεν. Έπιόντος δέ ήδη, της δυσχιορίας δψέ

χα\ μόγις ήσθάνετο· καί προυπεμπέ τινας Ιππέας ές

χωλυσιν αύτοΰ. Τραπέντων δ' εκείνων, καί ές τους

κρημνούς κατα(5£ιφθέντων, Ιξήκοντα α3θις έπεμψεν

ίρματα, ε! δύναιτο μετα ^ύμης κο'ψαι και διαδδηξαι

την φάλαγγα των πολεμίων. Διαστάντων δέ των "Ρω

μαίων, τ& μέν άρματα ίιπο της φοράς ές τους δπίσω

παρενεχθέντα τε και δυσεπίστροφα όντα, προς των

δστάτων περιστάντων αύτά και έσακοντιζόντων διεφθεί-

ρετο.

ΧΙ.1ΙΙ. Ό δ' Αρχέλαος, δυνηθείς αν καί ώς άπο τοΰ

χαρακος ευσταθώς άπομάχεσθαι, τάχα οί καί των

κρημνών ές τοΰτο συλλαμβάνοντος, έξηγε συν έπείξει,

κα\ διέτασσε μετα σπουδής τοσόνδε πλήθος ου προε-

γνωκότων ανδρών, έν στενιοτάτω μάλιστα γεγονώς, διλ

τον Σύλλαν ήδη πλησιάζοντα. Τοΰς δ' Ιππέας πρώ

τους έπαγαγών μετα δρόμου πολλού, διέτεμε τήν φά

λαγγα 'Ρωμαίων ές δυο- κα\ εύμαρώς Ικατερους έκυκ-

λοΰτο, διά την δλιγότητα. ΟΊ δ' άπεμάχοντο μέν

έγκρατώς, ές πάντας έπιστρεφόμενοι. Μάλιστα δ'

έπόνουν οί τίερι Γάλβαν τε καί Όρτήσιον, καθ' ους αυ

τός δ Αρχέλαος έτέτακτο, των βαρβάρων, ώς έν όψει

στρατηγού, συν προθυμία σφοδρά έπικειμένιυν. Μέχρι,

τοΰ Σύλλα μεταχωροΰντος ές αυτούς συν ίππεΰσι πολ

λοίς, δ Αρχέλαος άπο των σημείων στρατηγικών όντων,

καΐ τοΰ κονιορτοΰ πλείονος αίρομένου, τεκμηράμενος

εΤναι Σύλλαν τδν έπιόντα, λύσας τήν κΰκλωσιν, ές τά-

ξιν άνεχώρει. Ό δέ, των τε ίππέιον τι) άριστον άγιον,

κα\ δύο νεαλεΐς σπείρας έν τη παρόδω προσλαβών, αΐ

έτετάχατο έφεδρεύειν, ουπω τον κύκλον τοϊς πολεμίοις

έξελίξασιν, ούδ' εις μέτωπον ευσταθώς διατεταγμένοις ,

Ινέβαλε· καί θορυβη'σας έκοψέ τε, καί ές φυγήν τρα-

πέντας έδίιοκεν. Άρξαμένης δ' ένταΰθα της νίκης,

ουδέ Μουρήνας ήλίνυεν, έπί τοΰ λαιοΰ τεταγμένος, άλλ'

δνειδίσας τοις υφ' αυτόν, καί γενναίως έμπεσών, έδί-

ωκε κάκεΐνος. (

Χίΐν. Τρεπομένων δ'ήδη τών Αρχελάου κερών, ούδ'

οί μέσοι την τάξιν έφύλασσον, άλλ' αθρόα πάντων έγί-

γνετο φυγή. "Ενθα δή πάντα ίσα είκασεν δ Σύλλας ,

ένέπιπτε τοις πολεμίοις. Ου γΐρ έχοντες άναστροφήν

εύρύχωρον, ούδέ πεδίον ές φυγήν, έπί τους κρημνούς

ΰπο τών διωκόντων έωθοΰντο- καί αυτών οί μέν έξέπι-

πτον προς αύτον, οί δ' εύβουλότερον ές το στρατόπεδον

ίφε'ροντο. Αρχέλαος δ' αύτους προλαβών, άπειρότατα

Ιαυπα νεί ίηνίΐιιηι εοαείυτιΐδ &ά ρα£η&ηόΊιηι ; φΐβοάοφίΜαη

ίρβί ΓβνβΓβί ορροιΊαηίΙ&δ Ιοεί, εχρεοΐίΐί 3<1 βΓ3<1ιιπι νβΐ ίηΓβ·

Γβηάϋπη νβΐ ΓοΓβΓβηιΙιιπι ; (μι υ πι ΑΓεΙιεΙίΐιβ 8βρ>Γβ(υΓ Γΐιρίΐηιβ ,

(}ϋ3β ίη οβΓΐ3πιίηο ηοη δϊηβΓΡηΙ εχεΓοΗιιηι νίΓββ ίη αηαηι

οοηΓβΓΓβ , ίηΙϋΓΓυιπρεηΙϊϋυί ββρΓβϋβ : (|ΐιθ(1 βϊ δβπιβΙ ίη ία%&π\

τειίβΓβηΙϋΓ 1)08(ββ, «χάΐΐα πιρβδ ογηπΙ ΓβοίρΙυιη ίηΊρ6(1Κα-

Γ8β. Ηβο ηιαχίηιε ΓβΙίοηβ Ιοοοπιηι πιοΐιΐδ, 8^11α 3^^Γε$$υδ

εδί ΙιοβΙεηι, ηβ εϊ ρΓοΓοΓεΙ εορί&Γΐιπι πιυΚΚαάο. ΑΓεΙιβΙαυδ

αιιίβηι ηϊηίΐ Ιαπι άε ρυ@03 οομίΐαηαΐ ; εβηιηαε οΙ> εαυδΒΐη

ηεβΙί§εη(ϊθΓ ΓυεΓβΙ ίη Ιοεο εαδίτϊδ εαρΐεηάο. Αο ίϋηε (Ιοηιυπι ,

φηιηι ]απι ίιτυεΓεηΙ Κοηιβηΐ , χζκ Άΐφχβ δεΓΟ αηίηιαιΙνεΓ-

1βΓ3ΐ Ιοεϊ ίηίςυίΐβίεηι. Τυη νειχ> ραιίειη βςιιίΐβΐυδ βά

Γβρηηιβη(1υηι βοΓυηι ϊπιρείαιη ρΓκηιίδίΙ. ΡΓο(1ί§Μίδο;υε

εςαίϋηηδ, ε( ίη αΐιι υρία βοϋδ, ηίΓδηηι δεχαςίηΐβ ςηΐΐΐπξΐδ

ΐΓηηαϊδϊΙ , δί ΓοΓίε ρεΓ εβτυηι ίηιρβίυη] ροββεΐ δοίηάεΓε αο

ίηΙειτυηιρεΓΒ Ιεβίοηυηι οπίίηεδ. Οϋϊδ Κοπΐ3ηί , όίδεεδδίοηβ

ΓβοΙ» , αά υΙΙίΐΏηπι υδςυε βοίεηι δίνεΓυηΙ ρΓβεΙε/τεηί : υ!)ί

ρΓίυδςυαηι τε1η> νβΓίί ροδδεηΐ, α Ιπαιϋδ εςαί εϊ αυης»

Ιεΐίδ οηΓηΙί εϊ ορρΓεβδί βαηΐ.

ΧΙιΠΙ, ΑκΜβαβ, ηηαηι βίε ςυοφιε ΙμΙο ροΐυίδδεί βχ

νβΐΐο ρυ^ηίυ-ε , ρΓοΙε^εηΙίοαβ εΐίϊΐη πιρίσαδ , ηιαίιιίΐ ρΓορετβ

ε( ΐ'πρίίιη (βηίαπι Ιωιηίηυηι πΊΐιΙΙίΙυ<1ίηβιη , ςυΐ (1ε ρυςηβ ηβ

εοβίΟνεΓβηΙ <]αϊ(1βιη , ίη 3θίβπι εθυο«Γβ ; ΗεεΙ ΙοεοΓυηι βΐίβπι

3η)ζΐΐδΙϋ3 , ςυοΛ 5)113 ]βηι εβδεί ίη ρΓΟχίηαο, ηιαχίπιε ίπιρε-

άΪΓβΙαΓ. Ιηιπιίδδίδ ί^ίΙιΐΓ ρΓίιηυπι εςιιίΐίηυδ, ρεΓΓυρίΙ ηιριΐίϊπι

Βοποηοηιηι 3οίεηι; Άίψιε ίΐβ υΐτιιηιηυε άίηι1<1ίαηι , ρΓορΙεΓ

ρ3υεί(3ΐβηι £κϋβ οίτοαιητβηίΐ. Κερυ§η3τεηιη( ιηίειη Γογ-

ΙίΙεΓ Κοπιαπί , ίη 0Γΐ>εηι ρυρηβηίοδ. δβίΐ πΐ3χίηιε ΐ3ίχ)Γ3νεΓβ

ϋ, ηαίοαδ 0311)3 ε( ΗοΓίεηδίαϋ ρΓχεΓ3η(; ςυοβ ίρκβ ΑΓεΙιε-

13115 υΓ^εοβΙ ορροδίΐυβ, ίη εη]ιΐ3 εοηδρεείη νίΚυΙεω δυβιη

3ρρΓθ1)3Γε ηίΙε1)3ηΙυΓ 1)3γΙ)3π. δεά δνΐΐ» ίη εβπι ρβιίεπι

εηπι πιηΐΐίδ εςυίΐίουδ βοευπεπίε; ΛΓοηβΐ3ϋδ, βχ ίηιροΓΛίο·

Ηίβ ίη$ί§ηίηυδ ε( ηΐ3]0Γε οοογΙο ριιΙνεΓε, εοη]ίείεηβ, ίρβυπι

3(1νεη(3Γβ , οπ)ίδ&3 οίΓουηιτβηΙίοηβ , ίη ]αδΐ3Πΐ βοίεπι Γβ<1ϋ1.

ΑΙ δ)1Ι&, Γθ1>αΓ3£εη8εα;ιιί(ιιιη, εϊ βδδαηιΐίδ εΐίαω ίη 1Γ3Π3-

ίΐα άα&ηαβ ΓεεεηΙίηηδ εοΙιοΓίίηυδ, φι* ίη βη1)βκΙίίβ ΛιεΓοη!

εο11οο3ΐ33, ηοδίοδ, ρΓίηδςα3ηι εχ ογ(>6 είκυηι Ιϊοιηαηυδ

ΓβοΙο ίη ΓεεΙβηι π-οηΐεηι βεβε ΟΓίΙίηβ εχρίίεβδδβηΐ, Ιην3βίΙ,

ΙυΓΐ)3(οδςυε ρβπυρίΐ, εϊ ίη Γυ§3ΐη νβΓδοβ ρεΓδεειιΙιΐδ β$Ι.

Μοχ εοεριαπι Ιΐ30 ρβτΐβ νίείοπβπι ΜϋΓεηβ ίη Ιχνο εοΓηα

3(1]ητίΙ ηοη δβ§ηί(βΓ : ίηεΓερίΙίδςυβ ςυοβ είπ» δε 1ΐ3ΐ>ε1>αΙ,

ίρδε ςηο^υβ ΓοΓίίΙβΓ ίηιρείυηι ΓβοΗ,.εΙ ορροδίΐοδ ΙιοβΙβδ ίη

ία%»ια εοηιρυΐίΐ.

XXIV. ΙΟ ρΓθ(1ί83ΐο αΐτοηηβ εοπιη ΑΓοΙιεΙβϊ , ηε πιβ<1ί1

ςυΜεηι βυ1)δΙί(βπιηΙ , βε<1 ηηβ ειβΐ Γυ§β οηιηίυπι. Τυηο

ϊβϊΐυτ οηιηία ΙιοδΙίηυδ βεείιίεηαηι , ςα» «τεη(ιΐΓ3 εοη]εεεΓ3ΐ

8ν1Ιβ. Νβηι ΒηξυδΙϋδ ίηιρβϋίΐί, (ριυηι Γπ^χ ηοη ρβΙίΓεΙ

Ιοεηδ, ίη 3ΒΓϋρΐ3 ρΓΟίΓαάεοαηΙιΐΓ βί) ίηδεςηεηΐίυυδ ; ει

Ρ3Γ8, άυηι είβηί εοηβΙυΓ, ίη ίρδοηιπι Κοπιαηοηιη] ίηεί(1ε1]3ΐ

ηΐ3ηυδ. Αΐϋ ηιιίιίεηι ρΓϋύεηΙίοπ εοηδίΐίο εαδίΓβ βυ3 ι ερβίε-

οαηΐ. ΑΙ Ιιοβ &η(«τβΓ(βΓ&1 ΑΓεΙιεΙβυβ , β( ΐύάϊΐη εχείυδοβ,
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δή τότε μάλιστα συμφορών πολεμικών, άπέκλειε, και

έπιστρέφειν ές τους πολεμίους έκέλευεν. Οί δ' άνέ-

στρεφον μέν εκ προθυμίας· ούτε δέ στρατηγών ή έπι-

,ϊτατών ές διάταξιν έτι σφίσι παρόντων, οΰτε τα σημεία

έκαστοι τ& ίαυτών έπιγιγνώσκοντες , ώς έν άκόσμω

τροπή διεδβιμμένοι, χωρίου τε καΐ ές φυγήν και ές

μά/ην άποροΰντες, στενωτάτου τότε μάλιστα αύτοΐς

δια τήν δίωξιν γενομένου, έκτείνοντο μετά αργίας, οί

μέν &πί> των πολεμίων, ουδέν άντιδρασαι φθάνοντες·

οί δέ ΰπο σφών αυτών, ώς έν πληΟει κα\ στενοχώρια

Οορυβοΰμενοι. Πάλιν τε κατέφυγον έπ\ τ&ς πυλας,

καί είλοΰντο περι αύτας, έπιμεμφόμενοι τοις άποκλεί-

ουσι. θεούς τε πατρίους αύτόϊς καί τήν άλλην οικειό

τητα σΰν δνείδει προΰφερον, ώς ούχ υπδ τών εχθρών

μάλλον η τώνδε υπεροριόντων αυτούς αναιρούμενοι· εστε

μόλις αύτοΐς δ Αρχέλαος, όψέ της χρείας, άνεώγνυ τας

πύλας, καί &πεδε'χετο μετά αταξίας έστρέχοντας. Οί

δέ 'Ρωμαϊοι, ταΰτα συνιδόντες, καί παρακαλί'σαντες

τότε μάλιστα άλλή*λους, δρόμω τοις φεύγουσι συνέπι-

πτον ές το στρατόπεδον, καί την νίκην ές τέλος έξίΐρ-

γάσαντο.

Χ1<V. Αρχέλαος δέ, καί δ*σοι άλλοι κατα μέρος

έςέφυγον, ές Χαλκίδα συνελέγοντο, ού πολΰ πλείους

μυρίων, έκ δυώδεκα μυριάδων, γενόμενοι. 'Ρωμαίων

δέ έδοζαν μέν άποθανεϊν πεντεκαίδεκα άνδρες, δύο δ'

αυτών έπανηλθον. Τοΰτο μέν δή Σύλλα καΐ Άρχε-

λάω, τω Μιθριδάτου στρατηγώ, της περι Χαιρώνειαν

μάχης τέλος ην δι' εΰβουλίαν δή μάλιστα Σύλλα, καί

δι' άφροσύνην Αρχελάου, τοιόνδε έκατέρω γενόμενον.

Σύλλας δέ , πολλών μέν αιχμάλωτων, πολλών δ' όπλων

και λείας κρατών, τα μέν αχρεία σωρευθέντα, διαζω-

σάμενος, ώς £θος έστί 'Ροιμαίοις, αύτος ένέπρησε τοΤς

ένυαλίοις θεοϊς. Άναπαύσας δέ τήν στρατιαν έπ' δλί-

γον, ές τον Εύριπον συν εύζώνοις έπι τον Άρχέλαον

ήπείγετο. 'Ρωμαίων δέ ναϋς ουκ έχοντων, άδεώς τας

νήσους .περιέπλει , τα παράλια πορθών Ζακυνθιυ δ',

ίκβας, παρεστρατοπέδευσε. Καί τινο)ν 'Ρωμαίων, οί

έπεδήμουν, νυκτός έπιθεμένων αύτφ, κατα τάχος έσβας

αύθις άνήγετο ές Χαλκίδα , ληστεύοντι μϊλλον ή πολε-

μοϋντι έοικώς.

ΧΙΛΊ. Μιθριδάτης δ' έπει τοσησδε ήττης έπύθετο,

κατεπλάγη μέν αΰτίκα καί ίδεισεν, ώς έπι έ'ργω το-

σούτω· στρατι4ν δ' όμως άλλην άπδ τών ύπ' αύτον

έθνών απάντων κατα σπουδήν συνέλεγε. Νομίσας δ'

άν τινας αύτψ , δια τήν ^τταν, ή νϋν, ή εΐ τινα καιρόν

άλλον εβροιεν, έπιθήσεσθαι , τους υπόπτους οί πάντας,

πριν όξύτερον γενέσθαι τον πόλεμον, άνελέγετο· και

πρώτα μέν τους Γαλατών τετράρχας, ίσοι τε αύτώ συν-

ησαν ώς φίλοι , καί ίσοι μη κατήκουον αύτοΰ , πάντας

έκτεινε μετα παίδων καί γυναικών, χωρίς τριών τών

διαφυγόντων τοις μέν ένέδρας έπιπέμψας, τους δ' επί

διαίτη μιας νυκτός· ούχ ηγούμενος αύτών ούδένα οί

βέβαιον, ε! πλησιάσει Σύλλας, έσεσθαι. Σφετερισά-

μενος δ' αύτών τας περιουσίας, φρουράς έσηγεν ές τίις

«Ιτβηαι ΙιοδΙεαϊ ΓβτβτΙΙ ]αββ11; ηιαχΙηΐΒΐιι Ιιλο φιΜαη κ

ίπιρβπΐίϊτη 03δΐιιιιη ηβΐΐί ρτοάΐηΒ. ΕΙ ρ3τευ3η( ίΙΙί ςαίάαη

βΙβοηΐΡΓ : 8βά ηυυαι ]ϊπι ηεο άιιοβδ 3ΐιΙ ρΐίεΐεοΐί ίΐΐίδ βάββ-

8βη(, ςιιί ίηβίΑΐΐΓΒΓβηΙ οπίίηεδ, ηβο εί^ηα ςυίβςιιε δι» ιΐίί-

οβπιβΓβηΙ, ίηεοιΐ(1ίΐ3 φΐίρρε (η^Ά οπιηβδ ι1ί$]βοΙί, ρτχίαα

ηβο ρυςηχ Ιοοηηι ηβο Γαββε Ικιΐια οπί , οοβοΐί Ιιιηο π>3χίηΐί

ρΓορΙβΓ ίηβεψιεηΐε!) ΙιοβΙεδ ίη $αηιηΐ3$ 3η@α$1ί3β ; Ιτυοίώ-

ΙηοΙαΓ ίιηριιηβ, νβΐ 8ί> 1ιο$ΙϊΙ>υ$, ηιιϋιιΐδ 'μηι ιιϋιίΐ αιηρίίυδ

ύαπιηί ίηΓβΓΓβ ίρβΐ ροΙβΓϊηι, τβΐ & βαϊ», υΐ 61 ίη οοη5ΐιι»1»

80 ΙαωυΚυϊηΙε ΙατΙη. ΙΙαςυβ ροτίαε ίίβηιηι ρβίεηΐω,

οίΓΟβ β33 μΙυιπι'πΛαηΙυι· ; Ιιοβςυβ , ςαϊ ββ εχοΙυιΙεΓβηΙ , οί-

ϊαΓ^αΙιαηΙ, εοιηηιαηίβ βΐβ βαοηβ 093(βΓ35ο;υβ ηβοβδδίΙυϋηΜ

ϊηίβΓ οοηνίοί» εχρΐΌ0Γ3ηΙβ8 ; αο , ηοη ι&ηι »1) Ιιο-,ΙίΙιυ Μ?ί

ρβΓάί, νοοίΓβΓΟηΙββ , ςυαπι Ιιΐβ ίρβίβ 8βββ άββρίοίεηΐίΐιυί.

£( ίΡ^ΐΌ Ιιίικίοπ) ΑΓοΙιεΙίυδ, εβΓΪυβ ςαίόίειη ηυίπι ηευβροδί-

ηΐΐοίΐΐ, ροΓίϊΜ αρβηιΚ, ει οοηΓυβίβ οπίίηίΐιαε πιεηΐε;

Γβοβρίι. Ουοι) οοηερίοηΐί Κοηΐΐηί, ηιυΐαο ββ οοΙιοΓίϊηΙίί,

βίηιηΐ οιιηι Γυ§ίεη(ϊΙ)υβ ίη οβδίι α ίη υρεηιηΐ , ε( ΒϋρΓεηυηι

ηιαηυηι ίηιροβαβπιηΙ τΐοίοτϊοβ.

ΧΙιΥ. ΑΓΟίιβΙβυδ, εΐ (ριοΐςαοί αΐϋ ρϊδδϊηι (Ιί(Γϋ?βΓ3ΐι[,3(Ι

Οιβίοίάεηι οοη§Γβ§»θ3ηΙυΓ ; ε οειιΐιιπι νί^ίηΐί πιίΐΐίηυδ , ηοη

ηιυΐΐο ρΐυβ ςυ&ηι άβοίββ ιηίΙΙε 8ΐιρβΓ8ΐί(εδ. Ε Κοηωηί8

ρηηιιιηι ςυϊηοΐεοίηι νίπ (Ιβ8ίάεΓ»(ί βυη( ; ε\ ςυίουε ΐρβϊβ

άυο άεϊηάβ ΓβάίβΓυηΙ , Γϊίδο ρεηϊδδβ ΟΓβάίϋ. Ηοο ετεηΐη

δχΙΐΕ οηηι ΛΐΐΗεΙηο, ΜΗΗπο'αϋδ άαοβ, ρυ^ηΒνίι &Α ΰΐι&το·

ηεβιη; αά ςυβηι ςυίιίεηι ρυ^ηχ ετβηΐυηι ρηκίεηΐίβ ροϋίβί-

ηιαηι δνΐΐοε, ε( ίηοοηδίάεΓ&ηϋα ΑΓοηεΙ&ί, ρΐηπηιυιη οβηΐη-

ΙβΓυηΙ. 8)11», ηΐ3§ηο ηυηιβΓΟ οβρΙίνοΓυηι ηιυΐΐίδφΐβ >πηίί

ε( βΐια ρΓκιΙα ρο(ί(αδ, ϊηαΐϋϊα δροϋβ οοβεβΓΤίΙα, Κοιηιηο

πιοΓβ &οοίηοΐυδ, οτεηωτϋ, άϋι ΒβοηίΑ 1)β11ί ρΓδΜίώ&ικ-

Τυπι τογο ραυίυΐυηι (εηιροΓίδ ηιϋϊΐϊ 3(1 ςαίείεηι <ΐ3ΐο , 3<1

ΕηΗρυηι ουηι εχρεάίΐίδ ρΓορεΓανΗ αιΙτεΓβυδ ΛΓοηβΙ^ηοι.

8β(1 ίΐΐβ, ςυοηίΕηι Κοηιοηί οΙημ οατεηαηΐ, δεοατε ρβ ίη·

βυΐαβ ν3£303ΐιΐΓ, πΐ3ΓίΙίηΐ8δ ΟΓ39 (Ιβροραΐαηδ. Ζ30\η11ιιωι

εΙί8Π), ΓβεΙβ εχδοεηδίοηε, οηεεάϊΐ : βοά & Κοιη&ηϊδ ςυίοη!·

(ΐ3ηι, ϋ)ί ρεΓε^Γίιΐ3ηΙίΙ)υδ, ηοο(υ ίηνββαβ , οβΙβπΙεΓ οοηίοβη·

8Ϊ9 ηανϋιυδ, εΐΐ8ΐοϊάειη ΓβιϋίΙ, ρίτ3ΐ8Β ςα&ηι Μΐ8ΐοη δίιηί·

ΙίϋΓ.

XIVI. ΜίΙΙιιΜαΙο» νειο, 8(1 (8η(α; οΐβύίβ ηυηοϊηιη, Ιβτ-

ΓΟΓβ ςυίύβιη, ιιΐ ρ&Γ βΓ3ΐ, ΙίηιοΓβςυβ ρβτουΐβϋβ ε$1; 31 ρη>

Ιϊηαβ Ιβηιεη ηονββ οορί3β εχ οηιηίΐιηβ βίοι δηΙ>ΐεο(ί$ ςβηΙίηΐΒ

οοη(Γ3χϊΙ. ΚαΙιΐ5(|πο, ηοη (ΙβίοΓε συί βίηί νϊοΐο, τεΙ ηιιηο,

τεΙ ρει· ρΓΟχίπιβω «ιυβηκιυε οοοβδίοηεηι, βίτυοίαπ βίηί

ίηδί(1ί88; βυερεοΐοβ οηιηβδ, ρπιΐδςα3ηι βπινίιΐδ ί^πιεπ-Ί

ϋβΐΐαηι , οοΙΙεςίι, Αο ρππιαηι ηυΜεηι ΟΜο^ΆΧοταιη I*·

ΐΓ3Γ0ΐΐ3β, ουηι ςυοβ οϊγοβ ββ ηβηβηβΐ ίη αηιίοοΓυηι οοΐιοτ^ι

Ιηηι ςαί βί ηοη ετ3ηί βυΙ)]εο1ί, ηεο8Λ'ί( οηιηεβ οιιηι 1ϊ1>βΓΪ5

εΐ υχοπίχΐδ; εχοβρίίβ ιπΐιιιβ, Γιΐ83 δβΓϊβΙίβ. ΙΙΙοπιπκιοβ

βΐίοβ ίηβΜίίβ ορρΓββδίΙ, βΐίοβ αηβ ηοοίε ρβΓβηιίΙ ίη οοη"η0>

ρυίβηδ, ηιιΐΐυιη βοπιηι ίη Γκίβ ηΐ3η8ηΓυηι , βί 8)113 «Λνβηι-

ΓβΙ. Βοηίβίριβ βοηιηι (ΐβοο βιιο βΐΐτϊϋιιΐίβ , ίη οίτίΐβίββ ίηάΌιίΙ
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πόλεις, χα\ σατράπην ές τδ ίθνος Εύμαχον έπεμψεν

θν αύτίκα των τετραρχών οί διαφυγόντες, στρατιαν

άγείραντες άπο των άγρών, έζέβαλον αύταΐς φρουραΐς,

διώκοντες έκ Γαλατίας. Κα\ Μιθριδάτη περιήν, Γα

λατών έχειν τά χρήματα μόνα. Χίοις δε μηνίων, έξ

ο5 τις αυτών ναΰς ες τήν βασιλικήν εν τη περί 'Ρόδον

ναυμαχία λαθοΰσα ένέβαλε, πρώτα μεν έδήμευσε τα

όντα Χίοις τοις ες Συλλαν φυγοϋσιν έξης δ' έπεμπε

τους τα 'Ρωμαίων έρευνησομένους έν Χίω. Και τρί

τον, Ζηνόβιος στρατιαν άγων, ώς ές τήν Ελλάδα δια-

βαλών, τα τείχη των Χίων, κα\ δ*σα άλλα έρυμνα χω

ρία, της νυκτός κατέλαβε- κα\ ταϊς πύλαις φρουρ&ν

ίπιστησας, εκήρυσσε, τους μέν ξένους άτρεμεϊν, Χίους

δέ Ις έκχλησίαν συνελθεϊν, ώς διαλεξόμενος αύτοϊς τι

πάρα του βασιλέως. ΈπεΙ δε συνηλθον, έίλεξεν δτι,

Βασιλεύς ύποπτον έχει τήν πόλιν, δια τους δωμαίζον-

τας· παύσεται δέ , έ&ν τά τε όπλα παραδώτε, και δ'μηρα

των παίδιον τους άριστους. Οί μέν δή, κατειλημμενην

σφών τήν πόλιν δρώντες, εδοσαν άμφω· καΐ Ζηνόβιος

αύτα ές Ερυθράς εζε'πεμψεν, ώς αύτίκα τοις Χίοις

γράψοντος του βασιλέως.

Χ£.νΐΙ. Επιστολή δέ ^κε Μιθριδάτου, τάδε λέ

γουσα· « Ευνοι χαΐ νϋν έστε 'Ρωμαίοις, ών έτι πολλοί

παρ' έχείνοις είσί- καΐ τα έγκτήματα 'Ριομαίων καρ-

ποΰσθε, ήμΐν ούκ άναφέροντες. "Ες τε τήν έμήν

ναϋν έν τη περί 'Ρόδον ναυμαχία τριήρης υμετέρα ένε

βαλε τε κα\ κατέσεισεν. *0 Ιγώ περιέφερον έκών ές

μόνους τους κυβερνητας, εΐ δύναισθε σιόζεσθαι, καΐ

άγαπδν. Λανθάνοντες δέ καΐ νϋν τους αρίστους υμών

ές Συλλαν διεπέμψατε , καΐ ούδένα αυτών ώς ούκ άπο

τοϋ κοινοϋ ταϋτα πράττοντα ένεδείζατε , ούδ' έμηνΰσατε*

& των ου συμπεπραχότων έργον ην. Τους ουν έπι-

βουλεύοντας μέν τη έμη άρχη , έπιβουλεύσαντας δέ κα\

τώ σιόματι, οί μέν έμοί φίλοι έδικαίουν άποθανεϊν έγώ

δ' δμϊν τιμώμαι δισχιλίων ταλάντων. » Τοσαΰτα μέν

ή έπιστολή περιεΐχεν. Οί δ' έβούλοντο μέν ές αϋτον

πρεσβευσαι- Ζηνοβίου δέ καταχωλύοντος , ο'πλυιν τε

άφηρημένοι, χαί παίδων σφίσι των άρίστο>ν έχομένων,

στρατιάς τε βαρβαρικής τοσαύτης έφεστώσης, οίμώ-

ζοντες, ?κ τε Ιερών κόσμους, κα\ τα των γυναικών

πάντα, Ις το πλήροιμα τών δισχιλίων ταλάντων, συνέ-

φερον. Ώς δέ καΐ ταΰτ' έπεπλήρωτο, αΐτιασάμενος

τον σταθμον ένδεΐν δ Ζηνόβιος, ές το θέατρον αύτοίις

συνεχάλει- καΐ τήν στρατιαν περιστήσας μετά γυμνών

ξιφών άμφί τε το θέατρον αυτό και τας άπ' αυτού μέ

χρι $ης θαλάσσης δδοΰς, ιζγε τους Χίους, άνιστας έκα-

στον έκ τοϋ θεάτρου, καΐ ένετίθετο ές τας ναϋς, έτέ-

ρωθι μέν τους άνδρας, έτέριοθι δ' αυτών τα γύναια καΙ

τα παιδία , βαρβαρικώς ίιπο τών άγόντων υβριζόμενα.

^νάσπαστοι δ' έντεΰθεν ές Μιθριδάτην γενόμενοι,

διεπέμφθησαν ές τον Πόντον τον Ευξεινον. Και Χϊοι

μέν <?δε έπεπράχεσαν.

ΧΙΛΊΗ. Ζηνόβιον δέ Έφέσιοι μετα στρατιωτών

προσιόντα έκέλευον έξοπλίσασθαί τε παρα ταΐς πύλαις,

ρΓΧβίοΜ», βΐ ββηΐϊ &αΐΓ&ρ&πι Ευηιβεηιιιη ίηιροβυίΐ. <2ηεοι

ρΓΟΙίηιΐδ ίΙΙί βχ ΙβίΓίΓΟίιΐβ , ςηί βνβββΓϊηΙ , εοΐίβείο εχ Λ%ή&

βχοΓοίΙιι, βίβεεπιηΐ ευπι βυίδ ρΓΚδίάϊίδ β ΟβΙΙοβΓηοείΒ; υΐ

Μίΐηπίΐβίεδ ηίΐιίΐ βχ β» (ξβηΐβ Γείίςυυπι ηβοβΓβι, ρπιεΙβΓ

ρβευηίΕηι. ΟΙιίίβ ςυοςυβ ίτβίαδ , οχ φΐο η»νίβ εοι-υηι ΐΐίςυα

ϊηιρπκίεηδ ίη τβ^Λία ίηιμββΟΓϊΙ ία ηβνβΐί εοηΙι-3 ΒοοαΊοβ

ρΓκϋο , ρπιηιιπι ρυ!>1ίε3τϊΙ 1>οη3 είτϊηιη ςυί »ά δ;11αιη ρπ>·

ΓυβΟΓϊηΙ; (Ιβίηϋβ ηαϊδϊΐ , ςυϊ ίη ροβββδβϊοηββ , <]υ38 Κοηΐΐηϊ

Άραά ΟΗίο5 ηιώβΓεηΙ , ίηφίίΓβΓβηΙ. Ροβίτβπχ) ΖβηοΜαι οαπι

βχβΓοϋυ , ςααβί 1πι]6ε1ιιηΐ8 ίη Οπβεί&ιη , &ά Οοίιιηι οίαβββ

8ρρυΐ93, ηιηηΜ Οηίοταιη εΐ ηαοηίΰοτβ αακνιιβ Ιοη ηοείυ

οεεηρανίΐ : 3<1<ϋ1ί3αηβ βά ροΓΐ38 ευβίοάίίβ, ρβΓ ρΓ8βεοοεηι

ε^ίχίΐ, υΐ 1ΐ08ρί(β8 ςιιίβΐί ηιβηβΓβηΙ, Οηϋ τβΓΟ εοηνβηΪΓ6η(

ίη εοηαοηοιη , βυάίΐαή ηιαη()8ΐ;ι τεςίβ. Οαο<1 υΜ ΓαοΙιιιη

681, άίχΚ : 8α5ρ60ΐ3Π1 6886 Γββί θίνίΐ3ΐβΠ1 , ρΓΟρΙβΓ ΚϋΙΙΐηηίΟ

Γ3ε(ΐοηί8 Ηοηιίηββ : βί βυβρίείοηί Γβιηβάηιιη (οΓβ , βί ιπη

(Γ3άίάβΓΪηΙ, 6( 0ΐ)91<1β3 86160(08, 0ρΙΐΠ13ΐυΠ1 Ιίθ6Γ08. ΙΙΙί,

(Μχυρ3ΐ3πι υΛβηι 8ΐΐ3ΐη εβι-ηεη(β8, αίΓοαιςαβ (ΙοΟβΓυηΙ.

Ζεηοοίυβ οηιηί3 Εγ^Ιπγ33 ηιίδϊΐ , εΐ ΟΙιίοβ Γβ§ϊ3δ Ιί(εΓ»8 βχ-

8ρεε(3Γ6 ]α8εϊ(.

ΧΙιΥΙΙ. Μοχφΐβ βάνβηβΓοηΙ ΜίΙΙΐΓίάβΙίβ Λά Οηίοβ ΙίΙβτχ ,

βεηρΙχ ίη 1ΐ3ηε βεηΐεηΐίβηι : α Ρ3τβ(ί8 ηυηε ςυοψιβ Κοπΐ3·

ηίβ,βρυά (ριοδ βάηυε παυίΐί δυηΐ εχ νεδίιϊβ είνίουβ : ε(

ρΓ3«1ϋ8, ςυχ Κοοα&ηοΓυπι βηηΐ ίη νβδίτϊ ίηβοΐβ, τοδ (ηιί-

Γηίηί , ηβφΐε ίΐΐβ ηοΜι ίη εβηβαηι ηΓβτϋβ. Νβτβπι βΐϊβπι

ηιββηι , Κηοάίβηδί ρΓ3β1ϊο , τβδίτ» (ηΓβηιίβ ίηιρ3ε(3 εοηευβδίΐ :

4ΐΐ3πι ευΐρβπι ΙίΙιεηΙεΓ β§ο ίη βοΐοβ §αοβπΐ3(θΓε8 Γ8]βεί,

8ρεΓ3ηδ, ΓοΓίβ δβΓνβπ νοδ ροδβε, ηεςαε αΙΙει-ίυβ ρΓΟ^ΓβδδυΓοβ

Π38ίΙίθΓυιη. ΑΙ τοβ εΐβπι ορίϊπαβίεδ νεδίΓοδ 3(1 8ν1ΐ3Γη ναι·

βίδΐίδ : ηηοΓηηι ηβιηίηεοι ηησυβηι (Ιβιυΐϊδίίβ , ςιιοιΐ βοβσηβ

εοηδβηβα ραοΐίεο ίά ΓεεβΗΙ ; δίευΐ όεεαίδββΐ βοβ , ςαΐ οοο&ίΐϋ

ϊΙΙογιιγπ ηοη ΓυίδδβηΙ ρ3τ1ίείρεδ. Ουβηινϊβ ίςίΙυΓ 3(1τβΓδ3Γϋ

τε^ηϊ πιει β( ίρδίϋβ τίΐ» ίηβίάίιΙΟΓβδ εοηηΊβΓυίβδεϋβ, εχ

ίπιίοοπιηι πιεοηιηα δεηίβηΐίβ, υΐ εβρίΙβϋΙεΓ ία νοβ βηίαιβιΐ-

τεΓίεΓβΙϋτ; ηι&Ιο (βπιεη νοδ ιηυ1οΐ3Γβ ύυοηαβ ΐ3ΐβηΙοπιπι

ηιϊΐΐίοαδ. » Ηοο 6Γ31 3Γ§ιΐ[ΐιοη!ιιιη ερίδίοΐαΐ. Ουο αυιΐίΐο ,

ρβΙβ1)3ηΙ ΟΗϋ , υΐ 8ΐ1>ΐ ΙίοβΓβΙ 1ε£3ΐοδ Λά τεςεαι πιίΙΙβΓΟ :

86(1 Ζεηοηίο οβ ίά ςιιΜβαι ρβΓαιίΙΙεηΙθ, βχΒΓΠίβΙί, β( ο"3ΐίδ

ο1)δί(1ίΙ)υ3 οοβίιΐοΐΐ, ίηιηιίηοηΐβ 1&η(ο βχβκΗα 1>3Γΐ)3ΐίοο,

§6ηιεη(«3, ΟΓηβηιβηΙβ ΙεαιρΙοΓαηι βί ηιαη<1υηι.οιοΙίε1>Γεηι

εοοΓεΓβηβηΙ, υ( <1υο πιίΙΙί3 (&1βηΙβταιιι εοηΒεβτβοι. Οαϊοαβ

εοαίβεΐίδ, Ζεηοοίυδ, 03υ33ΐυ3 (Ιββδδβ 3ΐί(]αίά ]υβΙο ροηάβπ,

ϋοηνοε3τί( βοβ ϊα ΙΙιεβίΓυηι : άβϊαιίβ , (Ιίδροδϋίβ οαη) είΓεα

ίρδυηι ΙΙιεβΙταηι, (υηι εΪΓε» τίββ ηυββ ίοάβ Λά να&τβ ΓεΓ8-

ηαοί, ηιίΐίΐίηυδ εααι βίπείϊδ βΐ3Λϋβ, δίη^υΐοβ β ΙοεβΙτο

βτοεβίοβ ηβνίϋηδ ]υδδί( ίιηροηί , βεοΓβίηι νίΓΟδ, δεοΓβίηι

ριιβΓΟδ 3ε πιυϋβΓβδ ; φΐϋ3ϋ9 εΙΪ3ηι 1>8Γη3πεο ηιΟΓβ ϋΐυάο^βηΐ

τεεΙοΓββ. 113 άοιαο Λά ΜίΙηΓί(ΐ3(εηι (Γΐηβροι ίΑΐί Οϋίί, βη

εο ίη ΡοηΙαηι Ευχίηιυοα αίαιί&δί δΐιηΐ. ΕΙ οίε ςαΐάβοι Οαϊο-

Γυιη ίαϋ οβαβ.

ΧΐνίΠ. ΑΙ Ερίιβδίί ΖεηοΙιίιιηι , ευηι ηιίΐίΐίοϋβ βεεβ^βα·

Ιεηα , )υδ5βηια( Λά ρΟΓίβιη απιιβ άεροηβτε , ει ευηι ρααείβ ίη
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και συν δλίγοις έσελθεΐν. "0 δ' Οπέστη μεν ταΰτα,

καί έσηλθε προς Φιλοποίμενα τον πατε'ρα Μόνιμης,

της ερωμένης Μιθριδάτου, έπίσκοπον Έφεσίων έκ Μι

θριδάτου καθεστηκότα· καΐ συνελθεϊν οί τους Έφεσίους

ές έκκλησίαν έκ^ρυττεν. Οί δέ, ουδέν χρηστδν εσε-

σθαι παρ' αύτοϋ προσδοκώντες , ές την έπιοϋσαν άνέ-

Οεντο. Κα\ νυκτός άλλή'λους άγείραντε'ς τε καί παρα-

καλέσαντες, Ζηνόβιον μέν ές το δεσμωτηριον έμβαλόντες

έκτειναν, καΐ τα τείχη κατεϊχον, καΐ το πλήθος συνελό-

χιζον, καΐ τα εκ των αγρών συνέλεγον, και την πόλιν

ίλως δια χειρός εΤχον. Ων πυνθανόμενοι Τραλλιανοί

κα\ ΎπαιπηνοΙ καΐ Μητροπολΐται, καί τίνες άλλοι, τά

Χίων πάθη δεδιότες, ίμοια τοις Έφεσίοις εδρών. Μι

θριδάτης δ' έπ\ μέντα άφεστηκότα στρατι&ν εξέπεμπε,

και πολλά καί δείνα τους λαμβανόμενους ?δρα· δείσας

δέ περι τοις λοιποϊς, τας πόλεις τας Ελληνίδας ήλευ-

θέρου, κα\ χρεών άποκοπας αΰτοϊς έκηρυσσε, και τους

έν έκάστη μετοίκους πολίτας αύτών έποίει, καί τους

Οεράποντας, έλευθέρους· έλπίσας (όπερ δή κα\ συνηνέχθη)

τοΰς κατάχρεως καί μετοίκους και Οεράποντας, ηγου

μένους εν τϊ) Μιθριδάτου άρχη βεβαίως τα δοθέντα αϋ-

τοϊς ίξειν, ευνους αΰτώ γενησεσθαι. Μυννίων δέ κα\

Φιλότιμος, οί Σμυρναίοι, και Κλεισθένης και Άσκλη-

πιόδοτος, οί Λέσβιοι, βασιλεϊ γνώριμοι πάντες (δ δέ

Άσκληπιόδοτος αύτδν καί ξεναγι^σας ποτέ) έπιβουλήν

έπ\ τον Μιθριδάτην συνετίθεσαν ^ς αύτος δ Άσκλη

πιόδοτος μηνυτής έγένετο, χαΐ ές πίστιν Ειπδ κλίνη

τινί παρεσκεύασεν άκοϋσαι τοΰ Μυννίωνος. Άλοΰσης

δε της έπιβουλης, οί μέν, αΐκισθέντες έκολάσθησαν

δποψία δ' ές τα ίμοια πολλούς κατεϊχεν. Ώς δέ και

Περγαμηνών τα αύτα βουλεύοντες δγδοι^κοντα άνδρες

ίάλωσαν, καί έν άλλαις πόλεσιν έ"τεροι , ζητητας δ Μι

θριδάτης πανταχού περιέπεμπεν, οΐ, τους έχθρους έν-

δεικνύντων έκάστων, έκτειναν άμφ\ τους χιλίους καί

έξακοσίους άνδρας. Ων οί κατηγορ^σαντες , ου πολΰ

ύστερον, οί μέν Ειπδ Σύλλα ληφθέντες διεφθάρησαν, οί

δ! προανεΐλον έαυτους, οί δ' εις τον Πόντον αΰτω Μι

θριδάτη συνέφευγον.

ΧΙΛΧ. Γιγνομένων δέ τωνδε περί την Άσίαν, δκτώ

μυριάδων στρατός ήθροιστο τω Μιθριδάτη· και αύτδν

Δορύλαος ές την Ελλάδα πρδς Άρχέλαον ^γεν, έχοντα

των προτέρων έτι μυρίους. Ό δέ Σΰλλας άντεστρα-

τοπέδευε μέν Άρχελάω περί Όρχομενόν. Ώς δέ εΤδε

της έπελθουσης ίππου τδ πλήθος, ώρυσσε τάφρους πολ-

λας άνα τδ πεδίον, ε3ρος δέκα πόδας· καί έπιόντος αΰτδ)

τοΰ Αρχελάου άντιπαρέταξεν. Ασθενώς δέ των 'Ρω-

μαίων δια δέος της ίππου μαχομένιον, ές πολυ μέν

αύτους παριππεύων παρεκάλει, καί έπέσπερχε συν

άπειλη. Ούκ έπιστρέφιυν δ' αΰτους ές τδ ε*ργον ούδ'

ως, έξηλατο ΐοϋ ίππου- καί σημεΐον άρπάσας, άνλ τδ

μεταΐχμιον έθει μετα των υπασπιστών, κεκραγώς· Εί

τις ΰμών, ώ 'Ρωμαΐοι, πΰθοιτο, που Σΰλλαν τον στρα-

τηγδν υμών αυτών προύδιόκατε· λέγειν, έν Όρχομενώ

μαχόμενον. 01 δ' ηγεμόνες αύτω κινδυνεύοντι συνεξ-

ιιγ1)οπι ϊη§Γ©<ϋ. ΤοΙίΙ Ιιοο ίΙΙε : βΐ ίΙίνβΓίβπβ α<1 Ρΐιϊίοροβπιβ-

ηεπα, ραΐτβη» Μοηίηιχ, αά&ιηβίββ 3 ΜΗηιίΛαΙε , φίβηι Γβχ

ρΓ3Ρ8ί(3βη) 30 008ΐθάεΠ1 βί ΟΪνίΙβΙί Ι'βΙίςΗβΓΒΐ , ρβΓ ρΓ««οηβπι

3(1 εοηοίοηβηι ενοοβνίι ΕρΙιεδίοδ. (}ιιί, ηίΐιίΐ ηεηί@ηυηι

.ί[) βο εχβρεείβηΐβδ , (ΙίδΙιιΙεΓϋΐιΙ Γβηι ίη ροδίοπιηι (Ιίεηι ; ε(

ηοεία εοη^Γε^Ιί εοΙιΟΓίβΙίςιιε 8ε ηΐϋΐυο, Ζβηοϋίηπι ίη 03τ-

εεΓεπι (Γυβυηι ηεεβΓηηΙ : είηιυΐιμε οεειιρ3ΐ)3η( ηκΕ0Ϊ8,

πιιιΐΐίίικίίηοιη εεη(ιιπ3ΐ]3η( , ΓΓϋ@«8 βχ 3βτϊ8 εοπιροΓίβΐΗΐιΙ ,

3ε Ιο(3 ϋΓΐ)8 βειίυΐο οιηηϊβ 3(1 άεΓεηάεη(1υηι οοπιρίΐΓ3ΐ>3ηΙ.

^α^^α3 &υάί(Ϊ3, ΤηΙϋαιιΙ, Ηγρβρβ&ί, ΜείΓοροΙϊΙχ , εί &11Ϊ

ηοηηαΐΐί , Οιϊοηιηι 0&ΐ3ΐηΙ(3(6 ρβΓίβτηΙί, ΕρΙιββίοΓυιη εχεηι-

ρΐυηι ίπιί(3ΐ>ιη[ϋΓ. ΜίΙΙΐΓΪάαΐββ ϊϋΐβιο , ηϋ8&ο οοηΐΓ» άεβεϊ-

δοβηΐβ» εχοΓΟΪΙα, ιηυΐΐίβ ηιθ(ϋ8 8ΜνϊβΙ)αΙ ίη εο$ ηυοβ ίη

ρο(68(3(εηι ΓεοερίΙ 8υ3ΐη. 56(1 εί οχΙβΓοηιπι 1ίιηεη8 άβΓεοϋο-

ηεηι , είνϋβίεβ Ογβρολ» ΙίηειίΑίε άοηβνϊΐ , άεοϊΐοηουκ Γεηιιβ-

δίοηβπι ρεί' ρΓίΤΟοηεπι Εΐιηιιηοϊαηβ, ίηςιιίϋηίβ τεγοίϋδ οϊνίΐαΐϊβ

ίη 8ΐΐβ ευϊ^ιιε ορρίϋο, εί κεΓνίβ 1ίΙ>εΓΐ3ΐεπι : βρεΓ&ηβ ΓοΓε,

φιοά εί ιοείάίΐ, α( οοεβγβΙι, ίηηαίΐίηί, βεΓνίηυε, οοηηίςί

δυο ΜίΙητίάβΙίβ ίπιρβΗο βπηϊΐβΓ δε ροδδεδδυι-οδ τεοεηδ εοη-

00883 ΒΓηί(Γ3η(β8, ρο1οη1ΐ3ηι ίρδίιΐδ ρΓθρυ§η3ΓεηΙ 8ετί(βτ.

Ιηΐ6Γβ3 Μγηηίο ει ΡΙιϊΙοΙίιηυδ , δηι^Γηοΐί, Οίδΐΐιβηβδ βί

ΑδεΙερΜοΙυβ , ίεδοϋ , εοηείί ΓαηιίΙϊαι-ββ Γεβίδ (ΑδοΙερίοάοΙυκ

νεΓΟ Ιιοδρίϋο οΐίαπι ευη οΐίαι εχεερεηΐ) οοηδρΪΓΐτιιηΙ ίη

ΜίΙΙιΗίΙαΙβιη. Οηίηβ οοηβρίΓβΙίοηίδ ϊρβε Αδείερίοάοίηδ ϊη(3ρ\

ΓαίΙ; εί, αϊ τετοίί βυίβ Οάεπι ραιαπΊ, εΠεοίΙ, α( Γεχ Ιεοΐο

ςυοάβιη ΙεοΙιΐδ Μ^ηηίοηεηι βυιΐίιβί. II» ρπκΐίΐίδ ίηδίαϋδ ,

δοοίί οοηδρίΓ3(ίοηίδ εχοΓϋοίαΙί ρεπεΓυηΙ. δεά δίσιαΐ εαιίειη

βυδρίείο 31Ϊ08 ηιιιΐΐοβ ρΓεβδίΙ. υι νειο εΐίαιιι ΡθΓ§3ηιί ι,χχχ

νΪΓΪ βΪΕηϊΙϊα &8ίΐ38δε οοηδίΐϊ» (ΙερΓεηεηδί δυη(, εί ίη αΐϋδ οϊ-

νϊ(3(ίηυ8 βΐϋ, 80Γϋΐ3ΐ0Γ88 ηοίηαε οίΓΟϋηιπιίδίΙ Γεχ; οτιί,

ςυυηι ίηίηιίοοδ βαοδ ςυϊδ()υε ίηάίεατει, δυδΙαΙεΓυηΙ οίΓοίΐετ

ηοηιίηεδ. ΑεοαβαΙΟΓεβ υογο ίρδί ηοη ηιυΐΐο ροδί 3υ( 3

8>1ΐ3 βιιηΐ βΙΤεεΙί βυρρίίοίο, αυ( δοίρδοβ ίηΙβΓβτΏεπιηΙ , 3υΙ

ΓηβίεηΙί ίη ΡοηΙυηι ΜίΙΙιπϋαΙί βε 3(]]υηχεηιηΙ οοηιίίεβ.

ΧΙΙΧ. Ουοε άιιπ) ίη Αδία ββΓυηΙυΓ, ιχχχ ηιϋΐίιιιη εχεκί-

(υηι τεχ οο11ε§Κ; ςιιεηι ΌοΓ^Ιβυδ άιιχίΐ ίη ΟΓΧοίβηι 3ά Αγ·

οΐιοίβηπι , εαί εχ ρΓίοηοηβ εορίίδ άβιχια α<11ιυο ηιίΐΐί» ΓυρηηΙ

ΓβΙίςϋϊ. £( 8}1ΐ8 ευηι Ακηθίβο οβδίΓβ οοηίαΐίΐ 3(1 ΟγοΙιο-

Πίεηυπι. υΐ νεΓΟ τίάίΐ »άνεηΐ3ηΙίδ εαΊΐί(3ΐυδ ιτιυΐΐίίικίίιιεπι ,

π»ι1ΐ38 Γοδδβδ ρεΓ οβπιριιηι ΓοαίΙ, (Ιεοεηι ρεϋεδ 13133 : β^τε-

αίεηιεηιςαε Ατοΐιείβηηι εχοβρίΐ ίηδίΓυοΙα βοίε. Κοηΐΐηϊδ

αυίβηι πιεία εηυίΐαίιΐδ 8ε^ηί(εΓ ριι@η3ηϋ1>υδ; οοβςι^Ιαηδ

8ϊ1ΐ3, άία 1ιοΓΐ3(υ3 ε$1 εοδ ίηοίΐβτίΐηυε ηοη βίηε ηιίηίβ.

Ροδ(φΐ3ηι τβτο ηε βίε ηυίάεηι 3(1 βίΓεηυε 3§@τε(]ίεη(1υηι ηο-

δ(επι 3άάυο6Γ6 βαοβ ρο(υί(; ιΐθκίΐϋΐ βο εηαο, ε!, οοπερίο

δίβηο, ρΓοεοιτίΙ ίηίβΓ άΊΐ33 3είεδ οιιω ββίεΐίίΐίηυβ, ο1αη52ηδ :

8ί ςηίδ νοβ , πιίϋΐβδ , γο^τογιΙ , ηηίηιηι 8ν1ΐ3ΐη ίπιρεΓβΙοΓεηι

τεδίτιιηι ρΓοάΜεΓΪΙίδ , ΓεδροηΛεΙε, Ρη§η3ηΙεηι 3(1 ΟΓεηο-

πιεηυηι. Τυιη ρΓκΓοοΙί, ρεποϋΐο ε]ϋ8 ηιοΐί, δυοουΓΓΟΓυηΙ
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είθεον έκ των ιδίων τάξεων, συνεξέθεον δέ και ή άλλη β βυίβ οπίίηίουβ

πληΟΰς αίδουμένη , παλίωξίν τε είργάσαντο. ΚαΙ της

νίκης αρχομένης άναθβρών αύθις ίτύ τδν ΐππον, έπηνει

τον στρατδν περιιων, και έπεσπερχεν εως τέλεον αύ-

τοΤς τι) έργον έξετελέσθη. Κα\ των πολεμίων άπιόλοντο

μιέν άμ^Ι τοί/ς μυρίους καί πεντακισχιλίους. Κα)

τούτο)ν ήσαν οί μύριοι, Ιππείς μάλιστα· χαΐ συν αύ-

τοϊς, δ παις Αρχελάου Διογένης. Οί πεζοί δ' ές τ6

στρατόπεδον συνέφυγον.

Ι>. Και δείσας δ Σΰλλας, μή πάλιν αύτδν δ Αρχέ

λαος, ούχ έχοντα ναΰς, ές Χαλκίδα, ώς πρότερον, δια-

φύγοι- τδ πεδίον δλον έκ διαστημάτων ένυκτοφυλάκει.

ΚαΙ μεθ' ήμέραν, στάδιον ούχ δλον άποσχών τοΰ Λρ-

^ελάου, τάφρον αύτω περιώρυσσεν ούχ έπεξιόντι. Κα\

παρεχάλει τότε μάλιστα τήν έαυτοϋ στρατιαν, έκπονή-

σαι τοΰ παντός πολέμου τδ έτι λείψανον ώς των πολε

μίων αύτδν ούδ' υφισταμένων χαΐ Ιπηγεν αύτήν έπΐ τδ

χαράκωμα τοΰ Αρχελάου. "Ομοια δ' έκ μεταβολής

Ιγίγνετο καΐ παρα τοις πολεμίοις ΰπδ άνάγκης, των

ήγεμόνων αύτους περιθεόντων, χα\ τδν παρο'ντα κίνδυ-

νον προφερόντων τε, καΐ δνειδιζόντιον, εϊ μηδ' άπδ

χάρακος άπομαχέσονται τους έχθροΰς, δλιγωτέρους δν-

τας. Όρμης δέ καΐ βοης έκατέρωθεν γενομένης, πολλά

(Αεν έγίγνετο έπ' άμφοϊν έργα πολέμου. Γωνίαν δέ

τινα τοΰ χαρακώματος οί 'Ρωμαϊοι , τας ασπίδας σφών

δπερσχόντες, ήδη διέσπων καΐ οί βάρβαροι καταθο-

ρόντες άπδ τοΰ χαρακώματος είσω της γο>ν£ας, περκ-

στησαν αύτήν, ώς τοΤς ξίφεσιν άμυνοΰμενοι τους έστρέ-

χοντας. Ουδέ τις έτόλμα· μέχρι Βάσιλλος, δ τοΰ

τέλους ταξίαρχος, έσήλατο πρώτος, καΐ τδν υπαντή-

σαντα έκτεινε. Τότε δ' αύτω συνεισέπιπτεν δ στρατός

ίπας. Κα\ φυγή των βαρβάρων έγίγνετο , καΐ φόνος ,

των μέν, καταλαμβανομένων, των δ' εϊς την έγγΰς λί-

μνην ωθουμένων τε, κα\ νεϊνούχ έπισταμένων, άξύνετα

βαρβαριστι τους χτενοΰντας παρακαλούντων. Αρχέ

λαος δ' έν έ"λει τιν\ έκρΰφΟη· καΐ σκάφους Ιπιτυχών, ές

Χαλκίδα διέπλευσε. Κα\ εΐ τις ην άλλη Μιθριδάτου

στρατιά κατα μέρος ποι διατεταγμένη , πάντας αύτους

έκάλει κατα σπουδών.

ΙΑ. Ό δέ Σύλλας της Ιπιούσης τόν τε ταξίαρχον

ίστεφάνου, χαΐ τοις άλλοις αριστεία έδίδου. Και τήν

Βοιωτίαν, συνεχώς μετατιθεμένην, διήρπαζε· και ές

θεσσαλίαν έλθών έχείμαζε, τας ναΰς τάς μετά Λου

κούλλου περιμένων. Άγνοών δ', δπη δ Λούκουλλος

ιΤη, έναυπηγεϊτο έτέρας. ΚαΙ ταΰτα μέντοι, Κορνη

λίου τε Κίννα καί Γαίου Μαρίου, τών εχθρών αύτοΰ,

εν 'ΡιόμΤι ψηφισμένων εΤναι 'Ρωμαίων πολέμιον, και

τήν οίκίαν αύτοΰ καΐ τας έπαύλεις καθηρηκότιον, χαΐ

τους φίλους άνελόντων. Ό δέ ούδέν ούδ' ώς καθιίρει

της έξουσίας, τδν στρατον έχων εύπειθή και πρόθυμον.

Κίννας δέ Φλάκκον έλόμενός οί συνάρχειν τήν ίίπατον

άρχήν, ίπεμπεν ές τήν Άσίαν μετα δύο τελών, αντί

τοΰ Σύλλα, ώς ήδη πολεμίου γεγονότος, της τε 'Λσίας

άρχειν καΐ πολεμεΐν τώ Μιθριδάτη. Άπειροπολέμω δ'

ςιιοβ ρΓ<£ ριιιΙοΓβ βεευΐα ]απι <·! εαΛβΓα

ιουΚϊΙαάο, < πίπτ ι·ι»·μίΐ ΙιοδΙβπι, ςυί πιοαΌ ίηευΙηιεΓαΙ

ΓβΓοείΙβΓ. Λ(ηυβ ίΐα ΓαεΙο νϊοΙοΓΪ3β ίηίΐίο, δνΐΐβ, ππ -ιπιι

εοη8ε«η$ο εηυο < >Ι ι ί 1 1; 1 1 8υο8 , Ι3υ(]3ΐ)3ΐα;υε , ε( οοΐιοι ΙϊΙκΗιιγ.

ϋοηβε ΙαίιΊιΊΐι οοπιρίβΐϊΐη Γεροι-Ιανί! νίείοηαπι, εα«ί8 Ιιο-

δΐίυηι οϊγοϊΙογ χν μ. ςιιοηιπ) ΓεΓε ι μ. ε<ριί(ε8 ΓυΡΓβηΙ, εΐ ίη

1ιΪ8 Γιΐΐαβ Λπ ΊκΊ,ιί , Οίο^βηεβ : ρειϋΐβί νεΓΟ ίη ι ;ι>1ι .ι τερυΐβί

δΐιηΐ.

I.. Τιιιιι δνϋ», τεπίαβ, ηβ Λη·Ιιι·Ιαιι* 86 η»\ί!ιυ< εϊτβηΐεπι

πίΓδυπι εΠΊι^εΓεΙ ίη Οΐΐΐείιΐβιη , (οίο εβιηρο ηοε(υπΐ38 8ΐα-

(ίοηεβ <1ί8ρο8υί( : ε( ϊηβεπαβηΐί άίε 3(1 8(β(1ϋ εϋβίβηΐϊαιη ,

ηεςυε Ϊ11ίυ8 ίη(ε§τί, Γοββαπι < ίκ.ι τΐΐΐιιπι Λκ ΙκΊαι < ίκ ιιηι-

<3οχΐΙ, ηβ ρη·μη·ιΙί.·ηΐι· ςηίάειη ηοβίβ. Αε Ιυηε πΐΐχίπιβ

ηοΓίαΙυβ δ)1ΐ3 β8( ηί1ί(ε8, η( εχί^υ38 οεΙΗ Γ«1ίςυί38 βίτεηιιβ

εοηβεβΓβηΙ, Ιιοβϋουβ ίη εοηβρεείιιηι ρΓοάίΓβ ηοη βυΜίηεηΙί-

Ι)ΐ]8 : δίηιυίςυβ ηι] νβΙΙυηι ΑΓεΙιε)3ί ε(1υχί(. Τυηε νβΓΟ βί-

ηϋΙΚεΓ ίίρικί Ιΐ08(β8, 8εευ8 αε ραιιΐο 3η(β, ηεεε88ί(3(ε ]3Π»

υΓ^βηΙβ , 3ΐ11ιθΓ(3ΐίοηίΙ>υ8 ΓεΓνε1>3η( οηιηϊβ; <]υεϊΙ)υ8 ρβΓίεα-

Ιυπα 0$(εηάεηΙίΙ)ϋ8 , εΐ ί§η3νΪ3πι εχρΓθ1>Γ3η(ίηυ8 , βϊ ηβ β

ηιιιηϊ(ίοηίΙ>ιΐ8 ςηίιίβηι 1ιο8(βπι , ίηΓβηοΓβπι ηυηείΌ , β88βη(

ρη>ριιΐ8υΓΪ. Ι(α υΐηηηυε εΙαιηοΓβ βε ίηιρείυ εοοΓ(ο, ηιιιΐΐα

30 πίπήψιε εάβΙ)3η(υΓ ηιίΐίΐβπα (λοβοτλ. Ιμμ^ικ αηςυΐυηι

ςιιπιιιίαηι νηΐϋ εοητεΐΐεΐκιηΐ Βοηιαηί , 8ευ(ί8 ρΓΟίβεΙί; ηιιυιη

Ι)»γ1>3γϊ , 3 Τ3ΐ1ο ίη(Γ3 βη^υΐιιηι ρΓ08ϋίεη(β8 , είτευιη$1εΙεΓοηΙ

&η@ιι1ϋηι, 8(πε1ί3 {ζΐαϋϋβ εχεβρίιιτί Ιιοβ, ςυί ι'ΓΓϋπιρεΓβ εο-

ηβΓβηΙυΓ. Νεε 3υβυ8 β8( φΐΪ8ηυ3ΐη πτππν ; ιΐοηεε ΒαβϊΠιιβ,

Ιηϋιιηυ8 Ιβξίοηίβ, ρΓΪηιιΐ8 ίηβίΐίίΐ, ε( 8ΐΓ3νί( οηνίϋΐη. Τιιιιι

τεΓΟ υηίνεΓ8α8 εχβΓείΙυβ 8ΐπιυ1 ίη(Γ& νβΐΐαηι ΪΓΓίιρϊΙ , ειιηι

ηι,ιμη.ι Γιι«:ι 8ΐΓ3§6<ιυε 1 »;»» Ιιιιι οι ιιηι : ςυοηιπι ηΐϋ <'.ί·<1ι·Ιι.ίιι·

ΙυΓ Ιμοιμ , 3ΐϋ ίη ρΓΟχίιηυηι Ιαπιηι εοηιρε1ΙεΙ>3η1ϋΓ, εΐ,

ϊηιρεπίί η3(3Π(Ιί , ηαι-όαΗε.ο < Ι.ιηιοι ο Π·η8ΐΓ3 ρΓεοββ είΤυηιΙβ-

1«ηΐ , ηοη ίη(6ΐ1εεΐ38 οεεί8υΓΪ8. ΛΓε1ιεΐ3υ8 ϊη ραΐηιίεηι

ηιιαηιιΐβιη 8β 3ΜΜβΓ3ΐ , ηαείιιβηυε η3\ίεηΐ3ηι , ΐΓβ]βεϋ Οηβΐ-

είιίεηι : β( , ςυίιΐφικί ιι-ιρωπι 6Γ3( εορί3Γηπι .Μ ίΐΐιιίιία (ί> ρβΓ

ΟΓχείαηι (ΙίβροβίΙααι , εοηνοεβνίΐ ρΓορβτβ.

I I. δνΙΙα ροβΙβΓο (Ιίε (ηουηυπι εοιοηβ <1οη3νίι, β( &1ίΪ8

3ΐί3 ι Ιι 'Ί ίΐ άοη3 ηιϋί(3Π3. Ιηιΐο ΒιροΙ ίαηι , εοηΐίηυίβ άεΓβτ.Ιϊο-

ηί1>υ8 ηυίβηΐεπι, (ΙίηριιίΙ; (Γ3η8£Γε8βυ8ε<υε ίη Τ1)68$3ΐί»ηι ,

ΙιϊβπιανίΙ , 1 ,ικ π 1 1 ιιηι εχβρβεΐαηβ εηπι η3νί1>υ8 : β( (]υία ηίΐιίΐ

εοηιρεΓίί άβ εο Ιΐ3θεΙ)3(, ηανεβ ϊρ8β ΓαοπεατίΙ 3ΐΪ33. £(

Ιιιιτ ςυϊιίεηι 8)113 3(1ηιϊηί8(Γ3ΐ)3(, (|ΐΐίΐη<ριαηι ίη Γι-ΐχ· 30

ίηίπιίεί8, ΟοΓηβΙίο 0ίηη3, εΐ Ο. Μ3ΐιο , 1ΐ08ΐΪ8 ΓείρυηΙίε»; ΓυβΓβΙ

]ιιιϋΐ'.Ί(ιι-ί , 8β(1ε8<ρϊβ 3ε νίΐΐοβ ε3υδ .Ηπιΐ.τ , εΐ βσιίεί ίηΙβΓΓεεΙΙ.

Νίηίίςιιε οϋ ππη τβηα άβ ρο(ε8(3ΐε 8υ3 άε(Γ3ΐιί ρ338ΐΐ8 ε$(;

ηυοηί3Πΐ βχβΓείΙηηι ΙιαοεοβΙ οηδβςυβηΙβΜ εΐ ρΐΌΠίρΙυπι βά

0ΠΊΠΪ3. Γίηη» νεπ> αΐΐεείυπι μΙ.ϊ ίη εοη8υΐ3(υ εοΐΐε^βη

ΓΙαεευηι πιΐ8ΪΙ ίη Λ -ϊ.ηηι ευηι (Ιυαουβ Ιε^ίοηίηυβ, υΐ ρπ>

5)113, ]3Πΐ 1ιθ8(β <1εεΐ3Γ3ΐο, ρΓονίηείχ ρΓβεβββεΙ, αε ΜΙιηυ

^βΓβΓεΙ εοηίΓα ΜίιηΓίιΙαΙεη). Εαπι, Γβϊ ΓύίΙίΙαπβ ϋηρβΓίΙυΓη,



234
ΑΡΡΙΑΝΙ Ι1ΒΕΚ

ίντι τά) Φλάκκω συνεξηλθβν ίκών άπδ της βουλής άνήρ

πιθανός ές στρατηγίαν, δνομα Φιμβρίας. Τούτοις έκ

Βρεντησίου διαπλέουσιν αί πολλαΐ των νεών άπδ χειμώ-

νος διελύθησαν κα\ τας πρόπλους αύτών ένε'πρησε στρα

τός άλλος έπιπεμφθείς έκ Μιθριδάτου. Μοχθηρδν δ'

όντα τον Φλάκκον, κα\ σκαιδν έν ταΐς κολάσεσι, καΐ

φιλοκερδή, δ στρατός άπας άπεστρέφετο. ΚαΙ μέρος

αϋτων τι , προπεμφθέν ές θεσσαλίαν, ές τον Σύλλαν

μετεστρατεύσαντο- τους δέ υπολοίπους 6 Φιμβρίας,

στρατηγικώτερος τοϋ Φλάκκου φαινόμενος αύτοΐς και

φιλανθρωπότερος , κατείχε μή μεταθέσθαι.

ΟΙ. Ός δ', έν τινι καταγωγή περ\ ξενίας ίριδος

αυτώ κα\ τω ταμία γενομένης, δ Φλάκκος διαίτων ου

δέν ές τιμήν ύπεσήμηνε του Φιμβρίου, χαλεπηνας δ

Φιμβρίας, ήπείλησεν ές 'Ρώμην έπανελεύσεσθαι. Και

τοϋ Φλάκκου δόντος αυτί) διάδοχον ες ά τότε διώκει·

φυλάξας αϋτδν δ Φιμβρίας ές Χαλκηδόνα διαπλέοντα,

πρώτα μέν θέρμον τας δάβδους άφείλετο, τον άντι-

στράτηγον ύπδ τοϋ Φλάκκου καταλελειμμε'νον, ώς οΤ

τοϋ στρατοϋ την στρατηγίαν περιθέντος· είτα Φλάκκον

αϋτδν, συν δργη μετ' δλίγον έπανιόντα, έδίωκεν ?ως

6 μεν Φλάκκος , εϊς τινα οΐκίαν καταφυγών, και νυκτδς

τδ τεΐ/ος ύπερελθών, ες Χαλκηδόνα πρώτον, και άπ'

αύτης ές Νικομήδειαν έφυγε, καΐ τλς πύλας άπέκλει-

σεν. Ό δέ Φιμβρίας αύτδν, έπελθών, έκτεινεν, έν

φρε'ατι κρυπτόμενον, ίίπατόν τε ίντα 'Ρωμαίο>ν, καΙ

στρατηγδν τοϋδε τοϋ πολέμου , ιδιώτης αύτδς ών, καΙ ώς

φίλω κελεύοντι συνεληλυΟώς. Έκτεμών τε την κεφα

λήν αύτοϋ, μεθηκεν ές θάλασσαν καΙ τδ λοιπόν άταφον

Ικρίψας, α&τδν αυτοκράτορα άπέφηνε τοϋ στρατοϋ.

Κα\ μάχας τινας ουκ άγεννώς ήγωνίσατο τω παιδί τοϋ

Μιθριδάτου. Αυτόν τε βασιλέα συνεδίωζεν ές τδ Πε'ρ-

γαμον καΙ ές Πιτάνην έκ τοϋ Περγάμου διαφυγόντα ,

έπελθών, άπετάφρευεν έως δ μέν βασιλεύς έπι νεών

ίφυγεν ές Μιτυλήνην.

ΜΗ. Ό δέ Φιμβρίας, έπιών τήν Ασίαν, έχόλαζε

τους καππαδοκίσαντας, καΙ των οϋ δεχόμενων αϋτδν

τήν χώραν έλεηλάτει. Ίλιεϊς δέ , πολιορκούμενοι προς

αύτοϋ , κατέφυγον μέν έπ\ Σύλλαν. Σύλλα δέ φήσαν-

τος αύτοΐς, ήξειν, και κελεύσαντος έν τοσωδε Φιμβρία

φράζειν, δτι σφας έπιτετρόφασι τω Σύλλα· πυθόμενος

δ Φιμβρίας , έπηνεσε μέν, ώς ήδη "Ρωμαίων φίλους·

έκέλευσε δέ, κα\ αύτδν, όντα 'Ρωμαΐον, είσω δέ/εσθαι·

κατειροινευσάμενός τι και της συγγενείας της ούσης ές

'Ρωμαίους Ίλιεϋσιν. Έσελθών δέ , τούς έν ποσΐ πάν-

τας έκτεινε, καΙ πάντα ένεπίμπρη· καΙ τους πρεσβεύ-

σαντας ές τον Σύλλαν έλυμαίνετο ποικίλως· ουτε των

ιερών φειδόμενος, ουτε των ές τον νεών της Αθήνας

καταφυγόντων, ους αύτω νεψ κατέπρησε. Κατε'σκαπτε

δέ καΙ τΐ τείχη· κα\ της έπιούσης ήρεύνα, περιιών, μή

τι συνέστηκε της πόλεως έτι. Ή μέν δή , χείρονα των

έπΙ Αγαμέμνονι παθοϋσα υπδ συγγενούς, διωλιόλει·

Χ«\ οικόπεδον ούδέν αύτης, ούδ' ίερδν, ούδ' άγαλιχα ετι

ην. Τδ δέ της Αθήνας ίδος, β Παλλάδιον κα'λοϋσι,

βροηΐε ςοπιΙΙβίιιβ ββΐ υηυδ εχ «βηβΙοΗΙχιβ ΡίηΛΗβ, νίτ ηοη

εχίβηκ βαοίοπίίΐίβ βρηά πηΐίΐεδ. Ηίβ β Βπιηο'ίδίο Ιγ»π*

πιωβ η&νί£ΐηΙί1)υδ , ρΙβΓδεςυβ ηβνββ ΙβπιρεδΙβΙε ςυιβϊβΐ»

δυηι; βΐ ρι·*ευΓ80Π38 οϊπιηι ίηεεηάΊΙ ηονοβ εχβΓεϊΙηδ α Μί-

ΙΙιηάβΙε δυοηιίδδηβ. ΟεβΙβπιπι ΡΙβεευδ, ςυιπη νϊι· βίίβΐ

ρΓ3\ϊ ίη§εηίί, βνβπΐδ, εί ίη ρυηίειιάΌ εηκίεΐίβ, οιηηί1)ϋ&

εχοβηδ βΓβΙ πιίΐίΐίηυδ : ςαοπιιη ρΐΓ9 , ρΓΗ?ηιίδ53 ίη Τηβδδβ-

Ιίβπι, ία δνΐΐα; εβδίΓίΐΓϊηβίίΙ; Γείίςαοβ Ρίαιηπα, ιηβϋοΓ άαχ

νί808 βΐ οΙβιηεηΙίΟΓ, αυ»πι Κΐϊοοαβ, οοηΐίηαίΐ ηβ (ΙβΟοβΓβηΙ.

ΙΜ. ΡογΙβ ίη 3ίνβΓ80Γίο ηηοά^ηι ίηΙβΓ Πηι1>Γί£ΐηι βΐ ςηκ-

δΙοΓοηι Ιί8 εχοΓία βΓϊΙ αε ηοβρίϋο : ευρβ ΙίΙίδ &ΓηίΙετ ΡΊβε-

οϋβ αυυπι ηυΐΐϊηα ΓβΙίοηεηι ΙιαουίββεΙ ΙιοηοΗβ Ρίηιοηχ ; ίΙΙβ ,

ίηάίβηε ΓβΓβηβ, πιίηαΐηβ ει»1, ίη υΓΟβιη 8β Γετεηυπιηι.

ΡοδΙςυίηι 3υΙ«ηι 8αοοβδ8θΓ εί ηιοχ &ά βϋπιίηίίΐΓβηίΙίβ βοδ

Γ63 , ςυίουδ ίρβε ρΓκΓαεκιΙ , β ΡΙ&εεο ά&(υ8 681 , Ρίηιυπβ ρετ

308εηΙί3πι ΡΙβεεί, ΟηϊΙοβάοηεηι ευηι εΐββββ ρε(βη1ί8, ρπ-

ηιαηι Τηβ™ο, ρΓΟ ρΓ8ε(0Γ6 &1> ίϋο τείίοΐο, Γ&8εβ8 βηβΐηΐϋ,

ςιΐϊβί εαηι ηιαςίδίΓΐΙαηι 8ίοί άβ(α1Ϊ886ΐ εχεΓοίΙιΐδ : ιΐείηάε

ίρβυπι Ρΐαεευη, αηαπι ίτ&Ιηβ ηιοχ Γεαη88βΙ, ία%βκ οοεφί.

ΡΙαεεηβ , ίη ρπνβΐί ου]υ5(1αηι κάεβ ρΓοΓυ^ϋδ , ηοοία ωοεηί-

0ϋ8 ΐΓϊηδβοεηδίδ , Οιαίεειίοηεηι ρΓίηηιηι , ίηάε Νίεοπ«χ1ίωη,

8β ρΐΌΓΪρυίΙ, βΐ ροΓίββ ε]υ8 υΓΜδ εΐ&υβίΐ. ββιΐ Ρίιηοηΐ,

βυρεΓΤβηίβηβ , οεείιΐίΐ ρΓοΙταεΙιιηι ρυΐεο ουηδίιίεηι Κοηια-

ηυηι, εί 1ιυ]υ8 οεΐΐί ίηιρεΓίΙοΓεηι ; ςαεηι ϊρβε ρΗτΐΙυβ, α!

ϊπιίεαιη ίητίΐαηΐεη βεβε , δεουΐαδ ετ&Ι ίη ρη>νίηααηι. Οα-

ραΐ ηβεβίί &08εί88υπι ρΓθ]εεί( ίη ηιαΓε , (τυηεαηιςυε Γείίςιιυηι

ίηδεραΐΐαηι Γβΐίηυίΐ. ^^η1(]υε βίοι αδηι-ρΐηδ ίη)ρεΓ3(0Γί&ηι

(1ί§ηίΐ3ΐεη) Ρήηοηα , ρΓίεΙίίδ αΐίςαοί ηοη ίηιρΓοβρετε ρη^ηι-

τίΐ εηπ ΜίΐΗηά&Ιίδ ήΊίο. Ιρδυηι άείηιΐε ΜίΙΙιτίΟβΙβηι οοω-

ρυΐίΐ ϊη(Γ& ΡεΓ£3ηιαιη ; β( ίηάβ ρΓοΓυ^υπι ίη ΡίΙαηεη ορρίϋυηι

ίηβεειιΐυδ , Γοβδ» εοη3ΐιΐ8 68( οίΓοαηιαβΓε : άοηεε Γβχ , οοη-

δεεηδίδ η3τί1>α8, Μίΐνίβηβη Γυ^ίΙ.

Ι,ν. Τηω ΡίηΛπ», Αδίίΐηι ρΓονίηείΐπι οοεηηοΌ , ιηυΐείβ-

τίΐ Γαοϋοηοπι Οαρρβάοεηπι, ε( αςτοβ ροραΐΐΐαδ εβί εοηιηι,

Φΐί ιηοεηίουβ ίρκυπι βχείυ^εο&ηΐ. Ιϋεηββδ αιιΐβπι β ρϊηοπβ

ορριιςηβΐί , ρβϋτβτηηΙ & 8;11β ίυχίΐίιιιη. ραί ςιιυω δε ενβη-

(ητητη ρΓοηιίδίδδβΙ,ϊυδδίδδεΙςυε βοδ ίηΙοΗηι οδΙεηϋβΓε Ρίηι-

1)Π3β, ψΙθά 8ν1ΐ35 8686 άβάίάίδδβηΐ , ΚίπΐΙ)Π3, 3ϋ(ϋΐ0 ΓεβροηΜ,

εο1ΐ3αά3τίΙ βαάίείοβ ]&ηι υοίοίΰΐΒ Κοηιβηοπυη ; βίηιυΙ τετο

ροδίαΐανίΐ, αϊ εί 86, ηοηιίηβιτι Κοηΐ3ηυηι , ίηΐτα ηκεηίΐ Γβ-

είρβΓβηΙ; εο^ηβΐίοηίβ βϋβιη, ψϋΒ Ιϋεηδίοαδ εαιη Βοηΐ3ηίδ

ίηΐ8Γ06άεΓ8ΐ, ρβΓ ΐοοοηι ηιεηΐίοηβ ί3ε(3. ΕΙ αΛεηι ίη^Γεδ-

βυδ , ίηΙβΓίεείΙ οηνίοβ φΐοβςαε , εί οοηοΓειηίνίΙ οηιηίβ; βοδ-

ςυε, ηηί 1β£3ΐίοηε ΓυηεΙί αά 8>Παηι εΓβηΙ, νβπίδ ηβεβτίΐ

εΓαεΪ3(ίΙ)ΐΐ8. Αοηβ 630Π3 ςηίάβη] ΒΒδΙίηυίΙ, ηεηυε βη ϋδ,

ςηί ίη Μίηειτχ 86<1οηι εοηΓυ^εΓαηΙ, ςυοβ ουηι ίρβο (εηιρίο

εοηιηαδβϋ. Ουίη ε( ηιοεηί3 άίΓαίΙ , 3ε ροδίτίιϋβ οοίτίΐ ατ·

Ιιβηι, είτοηηιβρίείεηβ, ηυηιηυίύ δυρεΓβδβεΙ Γεϋφίαηι. β>

Ιιιηι ρε]η8, ςη3ηι υΐίπι 30 Α^ιηεηϊηοηβ, (Τ3εΐ3(ηηι ΙΙίυηι

ββΐ 4 νίΐΌ εο^ηβίο; ηΐ ηβο βεαϋίείυηι ηΐΐαηι, ηβε Ιβηιρίααι,

ηεε δίβΐυ» ΓίΙίηφίβΓβΙατ. ΟβοΙβΓυηι ΜίηεΓνκ δίςηυηι , φκκΐ
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κα\ διοπετές ήγοΰνται, νομίζουσί τίνες ευρεθήναι τότε

όίθραυστον, των έπιπεσοντων τειχέων αυτί) περικαλυ-

ψάντων εί μή Διομήδης αύτο καί Όδυσσεΰς έν τω

Τροιϊκφ εργω μετηνεγκαν έξ Ιλίου. Τάδε μέν δη

Φιμβρίας ές Ίλιον είργάζετο, ληγούσης άρτι της τρίτης

έβδομηκοστης χαΊ εκατοστής Όλυμπιάδος. Καί τίνες

ήγοΰνται, τδ πάθος αύτη τάδε μετα Αγαμέμνονα και

χιλίοις χαΙ πεντήκοντα ετεσι γενέσθαι μάλιστα.

Ι,ΐν. Ό δέ Μιθριδάτης, έπεί καί της περ\ Όρχο-

μενδν ήττης έπύθετο , διαλογιζο'μενος τδ πλήθος , ίσον

έξ αρχής ές τήν Ελλάδα έπεπόμφει, και .τήν συνεχή

χαΙ ταχεΐαν αύτοϋ φθοραν, έπέστελλεν Άρχελάω , δια

λύσεις ώς δΰναιτο εύπρεπώς έργάσασθαι. Ό δέ,

Σύλλα συνελΟών ές λόγους, είπε· Φίλος ών ΰμϊν πα

τρώος, ω Σύλλα, Μιθριδάτης δ βασιλεύς, έπολέμησε

μεν δια στρατηγών Ιτέρων πλεονεξίαν διαλύσεται δέ

δια την σήν άρετήν, ήν τα δίκαια προστάσσης. Καί

δ Σύλλας απορία τε νεών, χαΙ , χρήματα ουκ έπιπεμ-

πόντων οΰδ' άλλο ουδέν οϊχοθεν αυτω των έχθρων, ώς

πολεμίω, άψάμενος ήδη των έν Πυθοϊ χαΙ Όλυμπία

χαι Έπιδαυρω χρημάτων, καί άντιδοΰς πρδς λόγον

τοις ίεροϊς τδ ήμισυ της Θηβαίων γης πολλάκις άπο-

στάντων ες τε τήν στάσιν αύτήν των έχθρων έπειγδ-

μενος άκραιφνή χαΙ απαθή τδν στρατδν μεταγαγεϊν ,

ένεδίδου πρδς τας διαλύσεις, καί είπεν « Άδικουμένου

μεν ή\, ω Αρχέλαε, Μιθριδάτου, περί ων ήδιχεΤτο

πρεσβεύειν άδικοϋντος δέ , γην τοσήνδε άλλοτρίαν έπι-

δραμεΐν, κα\ κτεΐναι πολυ πλήθος άνδρων, τά τε κοινά

κα\ ίερα των πόλεων, χαΙ τά ίδια των άνηρημένιον,

σφετερίσασθαι. Τω δ' αϋτω λόγω καί ές τοΰς Ιδίους

φίλους, δ περί ήμ3ς, άπιστος γενόμενος, έκτεινε χαΙ

τώνδε πολλοΰς, καί των τετραρχών, ους δμοδιαίτους

εΤχε, νυκτδς μιας, μετα γυναικών κα\ παίδων των ου

πεπολεμηκότων. Έπ\ δέ ήμϊν καί φύσεως έχθραν

μάλλον ή πολέμου χρείαν έπεδείξατο, παντοίαις ίδέαις

κακών τοΰς περί τήν Άσίαν Ίταλιώτας , σΰν γυναιξί

χα\ παισι, χάΐ θεράπουσι τοις ουσι γένους Ιταλικού,

λυμηνάμενός τε χα\ κτείνας. Τοσούτον έξήνεγκεν ές

ιλίαντην Ίταλίαν μίσος δ νϋν ήμΐν ΰποκρινόμενος φ

πατρώαν ί;ς ού, πριν έχχαίδεκα μυριάδας υμών ΰπ'

έμοΰ συγκοπήναι, έμνημονεύετε.

ΕΥ. Άνθ' ων δίκαιον μέν ην, άσπειστα αύτω τα

παρ' ήμων γενέσθαι· σου δέ χάριν υποδέχομαι, συγ

γνώμης αύτδν τεύξεσθαι παρα 'Ρωμαίων, άν τώ όντι

μεταγιγνοΊσχη. ΕΙ δέ ίιποκρίνοιτο χαΙ νυν, ώρα σοι

τδσαυτοϋ σχοπεΐν, ω Αρχέλαε- ένθυμουμε'νω μέν, ίπως

έχει τ! παρόντα σοί τε κάκείν»· σκοποϋντι δ', δντινα

τρόπον έκεϊνός τε έτέροις κέχρηται φίλοις , κα\ ήμεϊς

Εύμενεΐ και Μασσανάσση. » Ό δ', έτι λέγοντος αύτοϋ,

τήν πεΤραν άπεσείετο- καί δυσχεράνας, εφη· τδν έγ-

χειρίσαντά οί τήν στρατηγίαν οΰποτε προδώσειν ·

"Ελπίζω δέ σοι διαλλάξειν, ήν μέτρια προστάσσης.

Διαλιπών ουν δ Σύλλας δλίγον, εΤπεν * Έαν τον στόλον

ήμΐν, 8ν ϊχεις, ω Αρχέλαε, παραδιδίρ πάντα Μιθρ·-

Ρβΐΐααίυιο νοεβηΐ αε Λ» οαΊορυΐΑηΙ αείβρβοοι, ΠΙίΜυιυ Ιυηο

ίηνεηΐυηι εββο ρειΊιίοεηΙ ποοηοΐΐί, <]ΐιιιιη ίαείιίεηΐεδ πιοτΐ

πΊπά ρΓοΙεχίδδεηΙ. Ουοά αυίιίεοι ΟΓβίϋ ροδβει , οίβί 8 Οίο-

πιβΟβ εί υΐ]Γ88β,Ι)βΙ1ο Ίΐο}3ΐιο, ϊ1)1ίΐ(υπι Ηίο ΡαΙΙίοΊαηι εοη-

8(3τε(. Ηαηο ε1ϊ(]βηι.Ι1ίεη8ε8 α ΓμιιΙιπλ ρ&ββί βυηΐ , βχβϋηΐβ

]&ιη Οίνηιρίΐϋβ ει,χχιη. Αε βυηΐ, (]ΐιί ρυΐεηΐ, ίηΙβΓ Ιιαηε βΐ

ίΙΙαπι ρη^εαπι Ιΐϋ εαΐαηιίΐαΐβιη , α1> Λ^ΐΐηειηηοηε βεεβρίβπι,

είτείΙβΓ Η. Ι. 30008 ΪΟΐβΓΟβιΙβΓβ.

1.1 V. Αι ΜίΙΙιι ίιίαΐοβ , βχ ({υο ηαρβΓΧ βα&ηι &ά ΟΓεΙιοηιε·

ηυπι εΐ3()ί8 ηιιιιείπιη αεεερρΓϊΙ, Γβρυ(αιΐ5, ςυαοΐβπι Ιιοπιίηυπι

οιαίΐϊΐυάίηεηι &ο ίηίΐίο ίηιΐβ όβΙΙί ιοί8ί$$ε( ίο ΟΓΛ'οίίπι , βΐ

ςυ3ΐη οτβτϊ (βαιροκ ΙιηΙββ Ιβηκ]ηβ οοηΙΐηαΜ Γεεί89βΙ ]αεΙιι-

Γ38, ρβΓ ΚΙβΓβδ Π)ΐ0^3νβΓ3( ΑγοΜβΟ, 111 , (]0α01 1ΐΟΟβ8ΐί851-

ηιΪ8 εοο(1ί(ίυηίοιΐ8 ρο8&β(, Ιίηειη ΓϊεβΓβΙ ϋεΐΐο. Ουί εηιο

8> ΙΙ.ι εοη^ΓββΒυβ &ά εοΐίοςυίυηι : « ΡβΙβπΐϋβ , ίοςυϋ , τββΙβΓ,

ο 5)113, Βηιίευβ, τεχ ΜίΙητίϋαΙεβ, οεΐΐυιο εοηιρυΐβυ» ε$ι

ρβΓ ϊΐίοηιηι εχ τεβίτίβ «Ιηείουβ &ν3η(ίβιο. Τιιηπι αυΐεηι

νΪΓΐυΙεηι αιΙπιΪΓαΙαδ , ροιιεί Ευτιια, δί ηιθ(1ο ^ΐδΐ*;; εοοάίϋο-

ηββ Ιοίεπβ. » Ταπί 5]τ11α, ςυιιπι ηβε εΐ&ββεηι ΙιβοεΓεί, ηβε

ρεεαηί38 εχ ϋΓΟβ 3υΙ &\ίαά φιίάφι&νη βεείρεΓεΙ, Ιΐ08(Ϊ8 30

ίηίηιίεΐ8 ]ααίεβ(υ8; ίαπιςυβ αο8ΐιηΐ8Ϊ88εΙ εχ Ρ)Ίηίεϊ , εχ ΟΙχπι·

ρϊεΐ, εχ ,ΕρΜβυπεϊ Ιεοιρϋ βροΐαβ εοηιραΓ&Ιβαι ρεευοίαπι,

ρΐΌ ατίϊ ΙεηιρΙίδ ϋΐίβ (Ιίηιίάίυηι 3§π ΤΙιεοίΐηοΓυιη , οο εΓεοΐΛπι

(ΙείεεΙϊοπεπι ΤΙιεοϊηϊδ βαεηιΐυηι, ργο ροΓίίοηβ ϊΙΙηουεπιΙ;

άεηίςιιε ηιιυηι ΐΓΗΐιδ[)0Γΐ3Γβ εοη(Γ3 ίπϊΓηίεοδ ρΓορεΓ3Γε( Γβ-

εεη(βη) εχεΓείΙαιη ε( ίπίε^πιπι ; εοηβεηδίΐ ίη ραεεπι , αε >αΙβ

ΑτεΙιβΙαο Γεβροηδυπι ιίειίίΐ : « δί ςυϊάεηι ίη]υδ(α δε ρθδδυπι

ΜίΙοΗ03ΐββ εΓβάίϋΙ, Ιεςαΐοδ ιηίΗβτβ, ΑτεηβΙλβ, (]ΐιί άβ ίη]α-

ήίδ εοοςαεΓεΓεηΙυΓ, ϋεΙιιιεΓβΙ. Αι ίΙΙε εοιιΐΐ'3, ιη]υπ3ηι

ϊοίεΓεαβ, ρ1υΓίηΐ38 ΙεΓΓαβ 3ΐίεη38 ίατβδίι , οεείύίΐ ίη^ειιίεηι

Ηοηιίηυιη ηιυΐΐίΐιιάίηεπι, ρυοϋεβδ 83εΓ38αυε ρεευοίβδ άίι ί-

ρυίΐ, ρΓΐν3ΐ3βςαε ροδ&ε88ϊοοε8 ίηΙΟΓΓεεΙοΓυιη βίΙ>ί υδυΓρβ-

νϊΐ. Νεε ετ£3 βυοβ βαιίεοδ, ςυαηι ετ£ΐ ηοβ, βαείΐοτ, εχ οΐι

ςοοςαε οιυΙΙοβ ίαΙεΓΓεείΙ : ε( ΤεΙπυχηΛβ , ηαοηιηι εοηνίεΐα

υδυβ «ηΐ, ιΐ03 οοε(ε ΜΐβΙαΚΙ εοοι υχοΓίοοβ εί Ιίοβτίι οίΐιίΐ

Ιιοδίίΐε 30803. Ιο ηοδ νεΓο ίοπ3(οηι αΐ3£ΐ8 οόΊ'οπι, ςυ3πι

ΙιιΊΙί οεεεδβίϋΐεπι, <Ιεεΐ3Γ3τίΙ; άαοι οοιπί§εοΪ8 ('3ΐαηιίΙα1υιη

Γοπιιίβ ρεΓ Αδίβπι βββτϊϊχ ίο οοοιίοεβ ΙΙβΙϊεΐ βεηεπβ , 3 ηοΐΐο

ββχο , αϊΐβίε , εοοιίίΐίοπε , ε«ε4εοι βίςοε (οΓπιεηΙβ 3ΐ>δ1ίηεη8.

ΤβηΙυπι ρΓ35 8ε ΙοϋΙ ί&Ιίηί ηοηιίηίδ οαίυιο Ηΐε, ςοϊ οοοε

ρ3ΐεΓηϋηι 8β 3Πΐίευοι βίπιαίβΐ ; ευ]υδ 3πιίείΙίχ ποο ρπυβ βί

8οεεοΓΓί( ηιεηΐ0ΓΪ3, ηυβπι εβϊδίδ ρεΓ πιο εΧ τεδίΓΐδ εορϋδ

(XX ΜΐίΙΙίϋΠδ.

Ι,Υ. » ρυ3ρΓ0ρΙεΓ 8βηοοπι ογβΙ, οί ηυΐΐαδ νοίιίδ οοιηίηο

ρβεϊδ εοηάίΐϊοοεβ εοηεειΙβΓεπιοδ. ΛΙΙβιηεη Ιοί ^ιαΐία ίο πιο

Γβείρίο, ϊπιρείΓαΙυηιπι νεοϊβηι τε^εηι 3 δ. Ρ. 0. Κ. βί εχ

βηίπιο ΓεβίροεΓίΙ. Οαοά βί τβτο οοηε ηοοςυβ δίπιαίαΐ,

εοαοηοοβο (ε , ΑτεΙιεΙαβ , οί ίρβε εοοβυΐββ Ιίυί , ε( ρτίκβεηΐβπι

δΐ3(ιιπι εοηδί(]βΓε9 γεγοπι, Ιαηι ίΐΐίοβ, ςο3ηι ίιιαπιιη; εοβί-

Ιββςοε , (]υο ρβείο βί Οΐβ βΐϋδ ε δηίδ βηιίοίβ υδπδ δίΐ , εί ηοβ

φΐο ηιικίο οδϊ δίηιιΐδ Εοαιεοε ε( Μ38Ϊαίδ$8. » δεά ΑΓεόβ-

1308, ίηΙβΓΓορίΒ δν11«; ΟΓβΙίοηε, ίηάίβηηΐϊΐιηάυδ ΓβροάίβτϊΙ

(εηΐ3(ίοοεοι : ηερ3ΐΐ5, δε υηςοβπι ρΓοάίΙοταπι εοοι, ςιιί

βίΐιί ίηιρεΓίοοι εορίαπιπι εοπιπιίδίδδΡΐ : άβ ρβεο 3υ1εηι οβηε

βρεΓ3τε βε, βίεοβΐ, βί βεςυυοι 5>11α ροδίοΐβδβεΐ. Τυιπ

8) 11α, ηιοάίεο ίηΙβΓροδίΙο δίΐεηΐϊο : « δί εΐβββειο, ίηςοίΐ,

φαιό 1ΐ3οεβ , ΑΓεΙιεΙαε , οηαπειη ΜίΙητίάβΙεβ ΐΓβαίαεπΙ ; βί
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δάτης· αποδώ δέ και στρατηγούς ήμϊν, ή πρέσβεις , ί|

αιχμαλώτους, ή αύτομόλους, ή άνδράποδα άποδράντα·

χα\ Χίους έπ\ τοΐσδε, κα\ βαους άλλους άνασπάστους

ές τον Πο'ντον έποιήσατο, {χεθ5)· έξαγάγη δέ κα\ τας

φρουράς έκ πάντων φρουρίων, χωρ\ς ων έκράτει [προ

τησδε της παρασπονδνίσεως· έσενέγχη δέ χαΐ τήν δα-

πάνην τοϋδε τοϋ πολέμου, την δι' αύτον γενομένην καΐ

στέργη μόνης άρχων της πατρώας δυναστείας· έλπίζω

πείσειν "Ρωμαίους, αύτώ μηδέν έπιμηνϊσαι τών γεγο

νότων. » Ό μέν δή τοσάδε είπεν. Ό δέ Αρχέλαος

τας μέν φρουράς αύτίχα πανταχόθεν έξηγεν ■ περ\ δέ

των άλλων έπέστελλε τω βασιλεΐ. Και Συλλας την

εν τοσώδε άργίαν διατιθέμενος, Ενετούς, χαΐ Δαρδα-

νέας, κα\ Σιντους, περίοιχα Μακεδόνων έθνη, συνεχώς

Ις Μακεδονίαν έμβάλλοντα, επιών έπόρθει· και τον

στρατον έγύμναζε , χαι έχρηματίζετο δμόϋ.

ΙιΥΐ. Έλθόντων δέ των Μιθριδάτου πρέσβεων, οΐ

τοις μέν άλλοις συνετίθεντο, μόνην δ' έξαιρούμενοι

Παφλαγονίαν, έπεϊπον, δτιπλεόνων αν έτυχε Μιθριδά

της, ει προς τον έτερον ΰμών στρατηγον διελύετο

Φιμβρίαν δυσχεράνας δ Σύλλας τη παραβολή, κα\

Φιμβρίαν, έφη , δώσειν δίκην, [κα\ αύτος έν Ασία

γενόμενος αίσθέσθαι, πότερα συνθηκών ν} πολέμου δει—

ται Μιθριδάτης. Ώδε δ' εΙπών, ήλαυνεν ίτά Κύψελλα

δια Θράκης, Λούκουλλον ές "Αβυδον προπέμψας. Ηδη

γαρ αύτί|) χα\ ίδε άφΐκτο, κινδυνεύσας μέν ΰπο ληστών

άλώναι πολλάκις, στόλον δέ τινα νεών άγείρας από τε

Κύπρου καΐ Φοινίκης χαΐ 'Ρόδου, κα\ Παμφυλίας, και

πολλά δηώσας της πολεμίας, χαΐ τών Μιθριδάτου νεών

άποπειράσας έν παράπλω. Σύλλας μέν ουν άπο Κυψέλ-

λοιν, χα\ Μιθριδάτης έκ Περγάμου, συντ^εσαν αύθις ές

λόγους· χα\ χατέβαινον ές πεδίον άμφω συν όλίγοις, έφο-

ρώντων τών στρατών ίκατέρωθεν. ΤΗσαν δ' οί λόγοι, Μι

θριδάτου μέν, δπόμνησις φιλίας κα\ συμμαχίας Ιδίας καΐ

πατρώας, χαΐ έπΐ τοις "Ρωμαίων πρέσβεσι χαΐ προ-

βούλοις χα\ στρατηγοΐς κατηγορία , ων ές αύτον έπε-

πράχεσαν αδίκως, Άριοβαρζάνην τε χατάγοντες ές

Καππαδοχίαν, και Φρυγίας αύτον αφαιρούμενοι , και

Νικομηδη περιορώντες άδικοΰντα. « ΚαΙ τάδε , έφη,

πάντα έπραξαν έπΐ χρημασι , παραλλαξ παρ' έμοϋ τε

χα\ παρ' έκείνων λαμβάνοντες. Ο γαρ δή μάλιστ'

ίν τις υμών, ω 'Ρωμαϊοι, τοις πλείοσιν έπικαλέσειεν,

έστιν ή φιλοκερδία. Άναδ^αγέντος δέ υπο τών υμε

τέρων στρατηγών τοϋ πολέμου , πάντα ίσα αμυνόμενος

έπραττον, άνάγχη μάλλον, ή κατα γνοιμην, έγίγνετο. ι>

ΙΝΏ.. Ό μέν δή Μιθριδάτης, ωδε ειπών, έπαύ-

σατο. Ό δέ Σύλλας, υπολαβών, άπεκρίνατο « Έφ'

έτερα μέν ήμας έκάλεις, ως τά προτεινόμενα άγαπη-

σων ού μήν όκνησω, καΐ περί τώνδε δια βραχέος

είπεϊν. Ές μέν Καππαδοκίαν έγώ κατήγαγον Αριο

βαρζάνην, Κιλικίας άρχων, ωδε 'Ρωμαίων ψηφισα-

μένων. ΚαΙ συ κατηκουες ήμών, δέον άντιλέγειν και

μεταδιδάσκειν, ή1 μηκέτι τοις έγνωσμένοις άντιτιθέναι.

Φρυγίαν δέ σοι Μάνιος ίδωχεν ΙπΙ δωροδοκία· 8 κοι-

ιΐιιεεβ ηοί>ί8 , 6( 1ε£3ΐο8 , εβρίίνοδφΐε οηηβδ , εαιη ΐΓβηδίιΐβίβ

3ε ββιτίβ ΓιΐβίΙίνίδ Γβά<1ί(1επ(, βΐ ΟΙιίοδ βΐϊοβςιιβ ε άτίΐ3ΐίΙ>υδ

8ϋΪ8 ίη Ροηΐυηι 3ΐ)8ΐΓ3εΐ08 άίηιίδεπί ; δί ρι-;κ>κ1ί3 Ιοεί» οιηηί-

1)ϋβ <1βάυχβΓΪ( , εχεερϋδ ςυ<ε βηΐε νίοΐβίβιη ρβεεηι ΙβηηΗ;

(1ειιί(]ΐιε , 8Ϊ δηηιΐυδ ίο Ιιοο ϋεΐίαιη Γ,κΊοδ , ευ]ιΐ3 ίρββ 03ηδ3

ΓϋίΙ, Γ6δΙίΙυεπΙ, εΐ ρ»Ιεπιο τεςηο εοηΐεηίαδ δίΐ : Ιιιαι, ερβτο

■ηβ βίϊβοίαπιηι , ιιΐ ρΓ3βΐ8Γίΐ3πιηι ίημιπαηιηι ρορυΐυβ Κοηιη-

ιΐϋβ οΜίνίβεαΙιΐΓ. >> Οαϋιαβ βιιόΐϊΐίβ , ΑΓεΙιεΙαυβ ρΓ8ε$ί(1ί3

βίβΐίιη οιηηίΙ)ΐΐ5 1οοϊ8 (ΙεάιιχίΙ; 3ο άβ εαΊοΓίβ εοηάΐϋοηίΐιυβ

3ΐ1 Γβ§εηι δυυπι ρεΓβεπρβΠ. 8>Ίΐ3 , υΐ ίηΐεπηι Ιιβηε οΐβκίοτ

οΐίο, ΕηεΙο», ϋαπίαηοί, δίηίοβ, Γιηί1ίπ>39 Μ3εβ(]οηίυυ8

^εηΐββ, φίκ οοηΐϊηηίβ ίηεατβίοιιίΐΜΐβ Μβοβάοιιϊβπι ϊηίε$ΐ3-

(ιβηΐ, 1>β11ο ρβΙϋΙ ροραΐ&ΐαβςαε ββΐ, βχβκβηβ βϊηιαΐ ει ΑϊΙμη

ηιϋΗβηι.

ΐνΐ. Οιιυηι τβτο 1β§»1ί 3 ΜΗΙΐΓίϋϊΙε Γβνβτδί, εκ(ετ3 ςυί-

ά&ίη ρη>1>3η1ε3 , βοΐβπι εχείρεΓεηΙ Ρβρίιΐβςοηίβιη , β^ίοβΓεη!·

ςυε , χαυίΟΓΟδ εοηϋίΐίοηοδ 31) αΐΐιτο Κυηΐϋίοπιηι ίπιρβτϊ-

ΙθΓ8, Κίαι1)ΠΗ, ίιηρβίΓαΙϋΓυιη Γυίδδε Γε^ειπ; Ϊηάίςη3(υδ

8>1ΐ3 εοΐΐβΐίοηε ίβΐ3 , Γ(·5ροικ1ίΙ , εΐ Κίιηβιϊίΐηι ροεηβδ <ΐ3ΐα·

Γϋηι , εΐ 8ε ίρβαπι ςυαηι ρηηιυΓη ίη Αδί3 ρΓα'δοηΙβιη νίβα-

Γυηι , ρ3εεηι ηβ , βη ΙκΊΙυπι ειιρίβΐ Μί(1ιηι)3ΐε8 ? Ηαχ ΙοευΙυδ ,

ρβΓ ΤΗγ30ϊ3πι (ΙαχίΙ 3(1 ΟνρδβΙΙβ, Ι,υευΙΙο Λθ)(1υπι ρηρηιϊδδο.

^3II1 εηίηι ε( ίυειιΙΙυδ 3(1 ευπι 3(1τβιιβΓ3ΐ, Η^Γβ δχρϊηβ βία-

ρβιΐδ ε ρίΓ3(3πιηι ϊηδίιΐίίδ , εο11εε(3 Ιαηιεη εΐβδββ ηοηηαΐΐϊ β

ΟνρΐΌ, Ρπ(εηϊεί3, ΚΙιοϋο, Ραπιρ1ι>Ίϊ» , Υ3$(3ΐί$ςαε ρ»88ϊπι

οιΐβ ηο8ΐϋϋ>υ8, ε( ευπι Μι11ιη(ΐ3ΐΐ» εΐ388β τε1ί(3(αβ οΙ)ίΐ6Γ.

Μοχφΐε 8ν11β ιηονίΐ ΟνρδβΗίδ, βΐ ΜϊΙΙιήύβΙεβ ΡεΓ§3ηιο; 30

ηΐΓβυβ ίο οοΐίοςυίυπι νεηεπιηΐ , 3ηι1κ> ειιπι εχί^υο εοιηίΐαΐυ

ίη εβηιραηι ρΓο^εβδί, ίιΐ8ρβε(3η1ε υΐΓίικριε βχβΓοίΙυ. ΙΝ

ΜίΙηπάβΙεδ , ΟΓ8Η8 3 εοπιηιεπιθΓ3(ϊοηε βοκΊΡίβΙίδ απιίαΐώβφΐβ

ευιη δυο; (αιη ρ3(εΓηαΐ , 3εευ83ΐ>3( Κοηιβηοπιιιι 1εβ3ΐο8 εΐ

Ιΐΐ3ξί8(τ3ΐυ8 ίιηρεΓΒΙοΓεβςυε , ηαοά ηιαΚίβ δβδε ίη]υΓϋβ &ββ-

είδβεηι, ΑΓίοο3ΓΖ3ηοηι ΓεάυεβηΙβδ ϊη 03ρρ3(1οεί3ΐη , βΐϋί

βάίπιβηΐββ ΡΙιγ) ςί3ΐη, εΐ Νϊοοπιΐ'ϋοηι Ιηιραηε ίηυηϊβ βεββ

ΙαεεδδβΓβ βΐηεηίεβ. « ΑΙςαβ ΠΕεε οιηηία, ίηηυϋ, Γεοεπιαί

ρεευηίίε εβαδβ, ςιιβιη 3ΐΙβΓηί$, ηυηο 3 ηιε, ηιιηε 30 ηιΐνιτ·

83Γϋβ ηιείβ , 3οεϊρίβ1>3ηΙ. Νϋιϋ βδΐ εηίηι , Κοηιβηί , ηυοά ίη

ρίει ίδφΐε τββίΓϋΗΐ ηιβ^ίβ ΓβρΓεηβηάί ροδβίΐ, ψΐ3ΐα Ιαετί εα-

ρί(1ί(3δ. ΡοδΙςηβηι ί(3φΐβ τεβίτί άηεεβ ίηίΐίιιιη ΙκΊΙί ίεεε-

ΓυηΙ,ςηκευηςυε ίη ύρίειίδίοηειη ιηκυη Γεεί, εβ ηβοβδδίΐΛΐίί

ηΐΒβίδ, ηϋ3ΐη νοίαηίαΐίδ, ΓυβΓηηΙ. »

ί\Π. Ιη ηίβε τβτΐ» άβδίίΐ ΜίΙΙιπ(ΐ3(β3. ΛΛ ψηι: 8}1Ι3 :

« Ρυ3πιτί3, ίηςηίΐ, ηοη*ίη ηοε ηοδ νοεβνίδΐί, δεά υΐεοη-

άίΐίοηεβ αεοίρβΓεδ; ηοη βηταΙχίΓ Ιαιηεη, ε( αά Ιιβό Γββροη-

(Ιογο ραυείδ. Ιη Οβρρβιΐοείβηι ε§ο Γβίΐϋχί Ατίοθ8Γ7.»ηεηι

εχ 8εη3(υ8εοη8υ11ο, ςαυπι ρΓβεεδδεηι Οίϋοίορ. ΕΙ Ιη ]α88ί8

δ. Ρ. Ο. Κ. ρβπηδίί; φΐί 3ϋ( (υηε εοηΙτβιΙίεεΓβ άε1>υεΓ38,

οβυδΒπιςυβ Ιυβηι ηιείίυβ ηοΜβ εχροηεΓβ, βυΐροδίεα βεςυίε-

βεβΓε ύβΟΓβΙίβ. ^3η1 ςηο(1 Ρ1ιπ};ί3ηι Ιίΐιί Μβϋίαβ άβάίΐ,

οοτπιρίαβ ΙατβίϋοοϋΗΐβ , \ά φΐκίβηι οοηιηιαηβ βαιοοπίΒΐ οη



ϋΕ ΒΕΙΕΟ ΜΙΤΗΒΙϋΑΤΙΟΟ
237

νόν Ιστιν άμφ'οΐν άδίκημα. ΚαΙ τώδε μάλιστα αυτήν

δμολογεΐς ού δικαίως λαβείν, εκ δοιροδοκίας. "Ο τε

Μάνιος και τα άλλα ήλέγχθη παρ' ήμϊν ίπΐ χρήμασι

πράξας- καΐ πάντα άνέλυσεν ή βουλή. 7φ λόγω και

Φρυγίαν, αδίκως σοι δοΟεΤσαν, ούχ έαυτη συντελεϊν

έπεταξενές τους φο'ρους, άλλ' αύτόνομον μεθήκεν. 7Ωκ

δέ ήμεΐς, οί πολέμω λαβόντες, οϋκ άξιοϋμεν άρνειν,

τίνι λόγω σι) καθέξεις; Νικομήδης δέ αΐτιαται μέν σέ,

και Άλέξανδρον αύτώ το σώμα τροισαντα έπιπέμψαι,

και Σωκράτη τον Χρηστον έπι την αρχήν καΐ τάδε

αύτος αμυνόμενος , Ις την σην έμβαλεϊν. Εί δε τι

όμοις ήδιχοϋ, ες 'Ρώμην πρεσβεύειν έδει, καΐ τας

άποκρίσεις άναμένειν. Κ! δε και Οαττον ήμύνου Νι-

κομηδη, πώς κα\ Άριοβαρζάνην άπηλαυνες, ουδέν

βδικουντα; Έκβαλών δ', ανάγκην έπέθηχας τοις πα-

ροΰσι 'Ρωμαίυιν χατάγειν αυτόν. Και καταγόμενον

χωλύων συ, τον πόλεμον έξήψας· έγνωκώς μέν ουτω

προ πολλού, καΐ έλπίδι εχυιν γης άρ/ειν άπάσης, εί

'Ρωμαίων κρατήσειας, προφάσεις δ' έπΙ τη γνώμη

τάσδε ποιούμενος. ΚαΙ τοϋτο τεκμήριον, δτι καΐ θρά

κας και Σαυρομάτας, κα\ Σκύθας ουπω τινί πολέμων,

Ις συμμανίαν υπηγου, και ές τους άγχοϋ βασιλέας

περιέπεμπες, ναϋς τε έποιοϋ, και πρωρέας καΐ κυβερ-

νητας συνεκάλεις.

ΙιΥΙΙΙ. Μάλιστα δ' δ καιρός έλέγχει σε της επί

βουλης. "Οτε γαρ τήν Ίταλίαν άφισταμένην ήμών

ί,σΟάνου, την άσχολίαν τήνδε ήμών φυλάζας, έπεβου

μέν Άριοβαρζάνη καΐ Νικομήδει, καΐ Γαλάταις καΐ

Παφλαγονία· Ιπέθου δέ Ασία, τω ήμετέρω χωρίω.

Και λαβών, οία δε'δρακας ή τάς πόλεις , αΐς τοΰς θερά

ποντος καΐ χρήστας έπέστησας, έλευΟερίαις κα\ χρεών

άποκοπαΐς· ή τοΰς "Ελληνας, ών μια προφάσει χιλίους

χαΐ έξακοσίους διέφθειρας·ή Γαλατών τοΰς τετράρχας,

ους δμοδιαίτους έχων άπέκτεινας · ή το των Ίταλιω-

τών γένος , ους μιας ήμερας σΰν βρέφεσι χαι μητράσιν

έχτεινάς τε χα\ κατεπόντωσας , ούκ άποσχόμενος οΰδέ

των Ις τα ίερί συμφυγόντων. βΟ πόσην μέν ώμότητά

σου, πόσην οέ άσέοειαν, και υπερβολήν μίσους ές

ήμας, προενηνοχε; Σφετερισάμενος δ' απάντων τα

χρήματα, Ις την Ευρώπην «"πέρας μεγάλοις στρατοΐς·

ήμών άπειπόντων άπασι της Ασίας βασιλεΰσι, της

Ευρώπης μηδέ έπιβαίνειν. Διαπλεύσας δέ , Μακεδο-

νίαν τε ήμετέραν ο3σαν έπέτρεχες, και τοΰς "Ελληνας

τήν έλευθερίαν άφηροΰ. Ού πρίν τε ήρξω μετανοεϊν,

ούδ* Αρχέλαος υπέρ σοϋ παραχαλεϊν, ή Μαχεδονίαν μέν

με άνασώσασθαι , τήν δέ Ελλάδα της σης έκλϋσαι βίας,

έχχαίδεχα δέ μυριάδας τοϋ σοϋ στρατού καταχόψαι,

καΐ τα στρατοπεδά σου λαβείν αύταϊς παρασκευαϊς.

"Ο και θαυμάζιο σου δικαιολογουμένου νυν έφ' οίς δι'

Αρχελάου παρεκάλεις. *Η πόρ'&ω μέν όντα με έδεδοί-

κιις, άγχοϋ δέ γενόμενον έπΙ δίκην έληλυθέναι νομί

ζεις ; ή'ς δ καιρός άνάλωται , σοΰ τε πολεμήσαντος ήμϊν,

καΐ ήμών δμυναμένων ήδη χαρτερώς, κα\ άμυνουμέ-

νων ές τέλος. » Τοσαϋτα τοϋ Σύλλα μετ' δργης έτι λέ-

πιβη ββΐ. ΕΙ ηοε ίρβο ηι;ι\ίιιιρ , ίημιΜβ εβηι (β ροδδεώβδε,

ρΓοβΙβήβ ίρβε, φιοά «Ι ι Ιιοηιίηε ιιπιιι>·π1ιιι> εοιτυρίο ίεεβ-

ρεπβ. ΕΙ Μβηίαδ, αϋ» α,αοαυε εφδβε ρι-εΐίο, εοΐηςηίαβ

αρικί ηοίΐ «31 : 3εΐ3α,αε β]ιΐ8 οιηιιία δεηβίαδ ϊπτϊΐα Ιι&1>υί1;

βαιίοπίφΐβ Γ3(ίοηε βΐ ΙΊιι > μί,ιηι , ίηριβίβ 1ϊ1)ί ;ιΙ Ιπίοιίηιη , ηοη

μΙμ Γι·{ ϊι Ιι ίΙ)ΐιΐ3Γί»ιη , μμΙ ΙιΙιιτλιιι £886]υ88ΐ(. Ουίθ ϊμιΐ π γ

ηθ3, 1 ><·1 1 ί ]ιΐΓβ 1ίεε(ρ&Γΐ3, λ άοπιίηΐΐα ηοβίτο εχίιηίηιυβ,

ςυο }ατΐ εαάεπι Ιιι ΙβηεΙ>ί9? ϋε Νίοοπιείίβ ηπεΓεΓίδ : αϊ ίβ ,

3 (ε ρΡΓπίΝδοΓοηι $ί!)ί Λ Ιι'\ίΐηιΙπιηι , Ιπηι 8ογπ\Ιρπι ΟΐΓε8(υιη

τΊ-μπί εειηυΐυπ), ίηιπιί8809 , Ιε8(3(ιΐΓ; Ιιαεηιιε ϊη]υΗβ8

υΙΙυΓυπι &ε Ιίηβ; 1υο8 πιιη εχεΓείΙυ εββε ίη^Γεββυπι. ΑΜ&·

ηιεη 8) (ε Ιίεβυπι ριι(3ΐ>38 ίπιπιεΓίΙο , (ΙεϋιιεΓββ 1ε^3ΐ08 Ηο-

ηιαιιι ηιίΙΙεΓε, βΐ Γ03ροηβυ[η εχδρβοΐ3Γε. 8«1 εβίο : Νΐοο·

■Μάθη, νίηι ίηΓεΓβηΙειη, νί ΓερυΙεΓίβ! ΑΓΪοΙ)3ΓΖ3ηε8 ςυίά

οοηιηιεΓϋίΙ.' ςυεπι Ια β,μαεηβ, ηροβ35ίΐ3ΐεπι ϊπιροδυίβΐί Κο-

ιηΒΐιί» (1ιιείΙ)ΐΐ8, ίη ρΓθ\ίπιο νεΓ33ηΙϋ>ϋ3, υΐ ηπη τΐάαοβ-

τεηΐ : ςυϋ>ιΐ3 ίιΐ βςεηΐίϋυβ Χα οΐι&ίβίβηβ , ΙιιΊΙπιη Ιιοο βεεεη-

(ΙίβΙί. (^ιιπ.Ι ίρβιιιιι ςυίιίεηι ΜΙααι μπα ηιαίΐο 3η(ε εΓ23

ιηε(1ίΐ3[α3, 1οΙία8 Ιργγο; 8ρεΓ3Π8 ι ιιι ] ι. ί ι ιιι η , >ί Κοπιβηοδ τίη-

οβιε ρο85Ρ8 : ϋεεΓεΙοηυε ρπαεηι ΜΙο ϊβίαπι ηιοιίο βρεοίεηι

ρΓ3!(εχαί3(ί. Ου]α3 τεί 3Γβαπιεη(αηι ε5(, ααο<1 ΤΙΐΓβεββ,

8ενΙΙΐ38, δ3Γπΐ3ΐ33 , ρΓίιΐδααβπι αΙΙαηι ΙιεΙΙαπι ^εΓεΓεβ, .κΐ

8οαεΐ3ΐεπι Ιααπι ρεΓΐΓ3χί3ΐί , νίείηοβ Γε^ε3 8ο11ίοί(33ΐί Ιε^β·

(ϊοηί1>υ8 , Π3νεβ Ια1>πι·α>ΐί , εί ρη>Γεΐ33 £αΙ>επΐ3(0Γε8<{αε ι·οιπ

νοοβδίί.

Ι.\ 1 1 [. « ίιχα τεηι ϊρβυηι πιβχϊαιε (εοιραβ (υβ βι^υϊ! ίη-

$ί4ίο33 εοη8ίΙί3. ΡοβΙααβηι εηϊοι (ΙεΓεείββε 3 ιιοΐιί» ΙΙαΙοβ

βοείοβ ίη(ε11εχί8ΐϊ , »ΓΓερ(3 »1> ίβϋβ ηοβίτίβ οεευρ3(ίοηί1>α8

οεεβ8ίοπβ , β^Γβββαβ ε3 Απο1»ΓΖ3ΐιεπι ε( Κίεοηαειίεπι , (απι

(ίηΙΙηϊΐ ίΐ'( ο>, εί Ρ3ρ1ιΐ32οηί3πι , αΐηαε βιίεο ΙρΜίΒ Αδίθηι ,

ηο8(Γ3ΐη ρΓονίηαβπι. ΟαίΙιαβ τε^ίοηίΐιυβ ροΐίΐυβ, ηαΜ ία

ίί8 ηοη ρεΓροΐΓ38ΐί, νεί ίη είνίΐ3ΐε8, ηα38 βεπτίβ ε( οΙ>33Γ3ΐίβ

μιΙι](ί ί-[ί .' ςαοππη ιΐίβηβ βεΓνίΙαΙε Ιϋχτη-Ιϊ , ;ι 1 1 < ί ,τπ'

βΐϊεηο : τεί ίη Οηβεοδ, ηαοΓαηι μ. ι>γ. αηο ΐυΛα επαιίηβ

8α8(αΙίδΙί ? τεί ίη βΕΐΙο^ΓΧϋοι-αηι ΊΊΊ ι;ιπ Ικι-', ςαοβ ίηΙεΓΓε-

α3(ί ηιεη833 8οείθ8?νεΙ ίη Ιιοηιίηεβ ΙΙβΙίεί ηοηιίηί8, ςαοβ

αηίνετ308 αηο άίβ αιηι ίηΓαηΙίυαβ ε( ηιηΐι ϊΙμι^ ίη(εΓεηιί8ΐί

ηιβΓδίδΙίςιιβ , ηε Γείί^ίοηεηι ςυίάεηα ΙεηιρΙοΓαηι τενεηίαβ,

3(1 ηαχίΐΐί εοηία^εΓαηΙ ? ΟυίΙιαδ τεοαβ ςααηϋπι εταιΙεΠίΒίεπι

Ιπ»ηι , ςαβηίβηι ίηιρίε(3(«ηι , ηαβπι ίηιιηβηε ίη ηο3 οιϋαπι

(1βεΐ3Γ38ΐί? Οα-αρηΙίΛ άείηά'ε οιιιιμΙηιλ οηιηίαπι ρεεαηίίδ,

ίη ΕαΓόρβπι ίη^εηΐεβ Ιτ3]εοίδϋ εχεΓείΙαβ; βρΓεΙο ηοδίΓΟ ε^ί-

εΐο , ςαοιΐ οπιηεβ Κοά τεβεβ βΙΐδΙίηεΓε ΕαΓορβ }ηΙιεΙ. Ηίηο

Μβεοΐοηίβπι ίηπίΓββδΙί, ηοδίΓβηι ρΓονίηείβπι; εί ΟΓίκείβ

Ιί1ιεΓΐ3ΐεηι 3(1εηιί3ΐί. Νεααε ρπαδ ρ<ι·ηί1εη1ί3 η3Πΐηι ΓΐΓαηι

Ιαιιηι βαίιίίΐ βηίιηαηι , ηεε οβρΓεεΛίοι-ε ΑΓεΙιεΐ30 ρπαδ αδαδ

εδ,ςυβπι ββο τεεερί ΜβεεΛοηίβιη , εί 0Γ3βεί3ηι ε 1α3 νιο-

ΙεηΙίβ εείραί, εκδίδ οι.χ ηιίΙΙίΙιαδ εχ Ιαίβ εορίίβ, εί 1>ϊηϊκ 03-

8ΐτί3 εαιτι 3ρρ3Γ3ΐα οηιηί εβρίίδ. Οαο ιακμΐ- πιϊιόγ, εχοαδβτβ

Ιε ηαηε εβ , ςαοΓαηι ρεΓ ΑΓεΙιεΙβυηι ροΐϋδΐί τεηίβηι : ηίδί

ιηε ΓοΓίε , ςυαηι ρηκαΐ βΙ)«85εηι , Ιίαιεθ33 ; ηαηε τετο , ςηυπι

ρΓορίαδ 3<1δαηι, 3<1 άιβεερίβηααηι Ιεεαηι ραΐββ βοεεδβίββε.

δεα1 ηίηιίΓαηι ρΓ«ΙεΓϋΙ ιεηιρυβ (ΙίδεβρϋιΙίοηίδ , ροδίαυβηι η«1

3ΤΠ13 Γ88 ΛετεηίΙ, Ιβ ίηΓει-εηΙε Ιιβίΐο, ηοοίβςαε ρΓοραΙδβηΙί·

1ηΐ5 δίτεηαε, βΐ «$ςαβ 3(1 εχίτειηυιη ρΓοραΐ33ΐυΓί3. » Ηβο
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γοντος , μετέπιπτεν δ βασιλείις καί έδεδοίκει· καί ές τάς

δι* Άρ/ελάου γενόμενος συνθήκας ένεδίδου. Τάς τε

ναΰς καί τά άλλα πάντα παραδούς , ές τον Πόντον επί

τήν πατρωαν αρχήν έπανήει μόνην. 'ίΙΙι μέν δ πρώ

τος Μιθριδάτου τε καΐ 'Ρωμαίων πόλεμος κατεπαύετο.

ΙΛΧ. Σύλλας δέ, Φιμβρίου δύο σταδίους άποσνών,

Ικέλευε παραδοϋναί οί τον στρατδν, οΖ παρανόμως άρ

χοι. Ό δ' άντεπέσκιοπτε μεν, ώς ούδ' ΙκεΤνος ετι έννό-

μως άρνοι. Περιταφρεύοντος δ' αύτδν τοΰ Συλλα ,

καί πολλών ούκ άφανώς άποδιδρασκόντων, ές έκκλη-

σίαν τοί/ς λοιπούς δ Φιμβρίας συναγαγών, παρεκάλει

παραμένειν. Ού φαμένυιν δέ πολεμήσειν πολίταις,

καταρ^ήξας τον χιτωνίσκον, έκάστοις προσέπιπτεν. 'βς

δέ και τοΰτ' άπεστρέφοντο, και πλείους έγίγνοντο αί αύ-

τομολίαι, τας σχηνας τών ήγεμόνιυν περιήει· καίτινας

αύτών γρήμασι διαφθείρας, Ις Ικκλησίαν αύθις συνεκά-

λει καί συνόμνυσθαί οί προσέτασσεν. 'Εκβοησάντοιν δέ

τών ένετών, δτι δέοι καλεϊν έπί τον δρκον εξ δνόματος,

6 μέν έκήρυττε τοΰς ευ τι παθόντας ΰφ' έαυτοΰ- καί

Νώνιον πρώτον έκάλει, κοινωνόν οί πάντων γεγονότα.

Ούκ δμνύντος δ' ούδ' Ικείνου, τδ ξίφος έπισπάσας,

ήπείλει κτείνειν αύτόν · μέχρι , βοής εκ πάντων γενο

μένης , καταπλαγείς , καί τοΰδ' Ιπαύσατο. θεράποντα

δέ χρήμασι καί έλπίσιν Ιλεύθερίας άναπείσας , έ*πεμψεν

ώς αύτόμολον Ιπιχειρεΐν τώ Σύλλα σώματι. Ό δέ,

τώ έ'ργω πλησιάζων, καί ταρασσομενος , καί εκ τοϋδε

βποπτος γενόμενος, συνελήφθη τε καί ώμολόγησε.

Καί δ στρατός δ τοΰ Σύλλα, συν δργη καί καταφρονή

σει περιστάντες τδ τοϋ Φιμβρίου χαράκιομα , κατελοι-

δόρουν αύτδν, καί Άθηνι'ωνα έκάλουν 8ς δραπετών τών

Ιν Σικελία ποτέ άποστάντων δλιγήμερος γεγένητο βα

σιλεύς.

£Χ. Έφ' οΐς δ Φιμβρίας, πάντα άπογνους , επί τήν

τάφρον προήλθε, καί Σύλλαν αύτώ παρεκάλει συνελθεϊν

Ις λόγους. Ό δέ άνθ' αδτοϋ 'Ρουτίλιον έπεμπε. Καί

τόδε πρώτον Ιλύπει τον Φιμβρίαν, ούδέ συνόδου , διδο

μένης καί τοις πολεμίοις, άξιωθέντα. Δεομένω δ'

αύτώ συγγνώμης τυχεϊν, εί τι νέος ών έξήμαρτεν, δ 'Ρου-

τίλιος υπέστη , Σύλλαν άφήσειν έπί θάλασσαν απαθή

διελθεϊν, εϊ μέλλοι τής Ασίας, ί[ς έστιν δ Σύλλας άν-

θύπατος, άποπλευσεϊσθαι. Όδέ, είπών έτέραν δδδν

έ/ειν κρείττονα , έπανήλθεν ές Πέργαμον, καί Ις τδ τοΰ

Ασκληπιού ίερδν παρελθών, ε/ρήσατο τώ ξίφει. Ού

καίριου δ' αύτώ τής πληγής γενομένης, έκέλευσε τον

παϊδα έπερεΐσαι. Ό δέ καί τον δεσπότην έκτεινε , καί

άυτδν έπί τώ δεσπότη. Ούτι» μέν καί Φιμβρίας

απέθανε, πολλά τήν Άσίαν επί Μιθριδάτη λελυμασμέ-

νος. Καί αύτδν δ Σύλλας έφήκε τοις άπελευθέροις

θάψαι· καί έπεΐπεν, ού μιμεΤσθαι Κίνναν χαί Μάριον,

Ιν 'Ριόμη θάνατον τε πολλών καί άταφίαν επί τώ θα-

νατω καταγνόντας. Τδν δέ στρατδν τοΰ Φιμβρίου ,

προσιοντα οί, δεξιιοσάμενός τε καί τώ σφετέρω συνα

γαγών, Κουρίωνι προσέταξε Νιχομη'δην ές Βιθυνίαν,

καί Άριοβαρζάνην ές Καππαδοκίαν, καταγαγεϊν τή τε

ϊηοαηάα 5ϊ11κ οηϋοοβ ΙβιτϊΙυβ Μί11ιπάϊΙβ8, οοηββηβΐΐ ιη

1β§β5 ρϊΟΪδ ΑΓΟΠεΙβΟ 03188 : (Τ3(1ί1ί8αυε ηβνίΐϊυδ , 81 ΟίΡίβΠθ

Γβίχιβ άβ φΐϋηΐδ οοητβηβΓίΙ , ίη ΡοηΙιιπι ΓβνβΓβαβ ββι , ρβ-

ΙβΓηο Γβ^ηο οοηΐεηΐυβ. ΑΙςυο ίΐ3 ριϊηιυηι 1>β11ααι Κοηιιηο

πιηι οιιιη ΜίΙΙιπάβΙε εοηιροδίΐιιιιι 881.

ΙΛΧ. δ}1)3, ρΓοηιοΙίδ ειβίπβ »ά ββοιαάυπι β ΡιπΛιτί

6ΐ3(ϋυπι, ]υδ»ίΙ ευπι Ιι-κΙβΓβ βϊΙ>ί ΰχβΓείΙαπι, οαί οοιιΙγβ 1β-

§ββ ρΓ8ββ88βΙ. Οαί ίΐΐυάβηβ ΓββροηύϊΙ , ηβ 8}11απι ςαϊ^αη

}Λΐα ϊναρκΓΆΓΟ Ιβ^ϊΙϊηιβ. Ηίηο οίΓουηινβΙΙίΙυδ 3 5>1ΐ3 Ρϊιη-

6π3, ςυιιηι β ηιυΐΐίβ ηυοςαβ <ΐ68βΓβΓβΙυΓ ρΓορβΙϊηι , οοηνο-

0313 εοηοίοηβ Γο@3τϋ Γε1ίηυο8 , υ( ροπηΕηβΓβηΙ. Οπί ςυυσι

ηε§3ΓεηΙ, εοηΐΓ3 άνββ 8ε 1>ε1ΐ3(ιΐΓ08 , (Ηβα883 Ιυηίεβ, βορ-

ρϋοίΙεΓ ρΓβηδα!)3ΐ δϊηβιιίοδ. ΕΙ ηυαηι ϊά ηυοςυε 3νβΓ83τβη-

ΙαΓ, ρΙυΓβςαε ΓιεΓεηΙ (τ3Π8Γυ§ί3 , οίΓοαιηϊνϊΙ ΙβηΙοπβ (τϋ>α-

ηοταπ) , ει ΙβΓ^ΐίοηε εοιταρίίβ εχ βϊβ ιϋςηοΙ , ηιτβαπι βιΐνο-

08(3 εοηεϊοηε, εχε^ίί ]υί]ιΐΓίΐηϋιιηι. 11>ί Οθΐιοΐ3ΐιιαη1ίΐ3ΐί9

Ιιΐ8 , ςαί 8ΐιΙχ)Γη3ϋ εΓβηΙ , οροΓίεΓε ηοηιίηαΐίιη &Λ 83εΓ3ΐηεη·

(απι είΙβΓί 8ίη§υ1θ8; ίΙΙε εί(3Γε ία$(ϊ(ιιί( εοβ, ςυϊ ΙιεαεΰΓϋβ

8ί5ί ςυίΐιυδίΐβπι «Γ3η( οΙ)8ΐΓίεΙί ; εί βηίε οπιηεβ Νοηϊαηι ηο-

ηιίηΛνίΙ, (]ΐιϊ εοηβίΙίοΓαηι οηιηίιιηι ίρβί ΓυεΓ3ΐ βοείιΐϋ. υΐή

νβΓΟ ηε Ηίε ηαίάεπι ]ϋΓ»τϊί , βΐιϊοΐο §1βάίο ΡίπιΙιπβ ηβεεηι εί

ϊη(βη(3τϊι : άεβίϊΐίΐ Ιβηιβη , (ειτίΐυδ οοογΙο βΐ) οαιηϋ)υ8 ε1«·

ηιοΓβ. δεη-υπι (Ιείηιΐε ρεεαηϋβ εί βρε 1ίΙ)βΓΐ3(ϊ8 ίηάαχί(,

υΐ , ρΓΟ ΐΓ308Γυ^3 ίη δ;1ΐ33 ομΜβ ΓεεερΙαβ , ϊηΙβΗΊεΐΓβΙ 8)Ί·

ΐ3πι. Ουί ρΗΓυηι εοη8ΐ3ηΐ8Γ τειη 3^Γε88υ$ , ςριιιηι βχ ίρ$3

ΐΓβρϊάαΙίοηο βιΐδρίείοηεπι <1ε βεβε ηονίδβεΐ , οοιηρΓβΙιβηδϋί-

ςιιε ε88ε, οηιηίβ ϋιββυβ εβί. Ηίηο 8ν1ΐ3ηί ηιίΐίΐεβ, εαπι ιγ3

εί εοηΐεπιΐυ είΓΟίιπιβίδΙεηΙεβ νβΐΐιιπι Γίω1)Π3;, εοηνίείβ ίη

Γίη>1)Γί.ιηι ρΓο]ίείεΙ)3η( , εί ΑΙΙιεηίοηεπι εαηι νοεί(3ΐ)3ΐι( ; (ριο

ηοηιίηο 3ΐίφΐ3ΐκ1ο εχ Γϋ^ΐΗτίβ ίη 8ίεί1Ϊ3 βΐίςυίβ ρκοοοτηοι

(ΙίεΓϋΐη Γ8£ηυπι οΙ)ΙίηιιεΓ3(.

1Λ. ΟαίρΓορΙεΓ Ρίηι1)ΓΪ3 , βρε οηιηϊ 3ΐι]εε(3, ϊη τβΐΐηηι

ρΓ0βΓβ88ϋ8, δνΐίβηι ίηνίΐ3νίΙ Άά εοΐίοςυίϋπι. Ουί πΐιί ρη> 8β

ηιϊδϋ Καΐϊΐίυηα , ί(1 ρηηιηηι εοηΐήδίβνίΐ ΓίηΛΚαηι , ηεεοί·

Ιοηιιίυηι (ριιιίοιη δί1)ϊ οοηεε<1ί, ςιιοιΐ (3ηιεη ηεε ΙιοβΙϊουβ 80-

ΙεαΙ ηε§3Γί. Τυηι νεΓο τβηί,ιηι ΓΟββηΙί , βί ηοίΛ ρβε«3δδεΙ

ρβΓ 83ΐ3ΐί8 ίηιρΓυάβη(Ϊ8ΐη , ροβίηυβηι Κηϋϋυβ ρΓοηιίδίΙ δ\1·

13Π1 ρεηηίδδυπιηι , υΐ ίηοοίυηιίδ 3(1 πιβγο ΐΓ3ηβε3ΐ , δί τεϋΐ

εί Α8Ϊ3, ει^αβ ίρββ ρΓοεοηδυΙ ιϋ, άεεβαεΓε : Ιΐ3οεΓβ δε, Γβ-

δροηϋίΐ ΡϊιηοΓίβ, πιεϋοΓβηι νί3ΐη βΐίβπι ; δίηηιίςυβ ΡβΓ(;<ιπΐϋΐη

ΓβάηΙ, βΐ, ΐη£ΐ-ε88ΐΐ8 Ιβηιρίϋπι /Εδουίβρϋ, %Ιαά\ο 8ε (Γ»ίοα(.

Ουυηιφιε Ιείβίε ηοη εδδβΐ νοίιιυδ , ββΓτυπι ]υ88ΪΙ άβηυο βίϊ-

88Γ8 Γειτηπι ; ςυί εί άΌπιίηιιηι ρπηιυπι , εί ηιοχ κε ϊρβιιαι ,

ίη(8ΓΓεεί(. Τβίεπι εχίίαπι ΙΐδΙιιιίΙ Ρίοι1>ΓΪ3, ςααηι ηιυΙΙίβ

ροδί Μί11ΐΓί(ΐ3ΐεηι ηΐ3ΐί8 βΠεείδδει Αδϊβηα. ΟβΓρυβ 8;ΙΙ3

ΙϊΙιβΓίίβ άείιιηεϋ ίά 8ερυ1(αΓ3ΐη εοηεεδβίΐ; 8ά}ίείεη8, ηοΐΐβ

βε ίαιίΐβπ 0ίηη3πι Μ3Γίιιηιςυε , αηί ηιιιΐΐοδ ϊη υΛβ δερυΚαη

δίωιιΐ ευπι νίΐβ ρηνββδεηι. Ταπί βχεΓεϊιυιη Ρίπαύπ»; 3(1 8«

βεοείΐεηΐεηι ϊη Γιαεπι ΓεεερϊΙ, εαηι δυοηηβ οοη]υηχίΙ. ΕΙ

ηιοχ Π1Ϊ880 ΟιΐΓίοηε, ιιΐ Νίεοπιειίεηι ίη ΒίΙΙινηίβιιι εί Απο
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βουλή περ\ πάντων έπέστελλεν, οδχ δποκρινόμενος

έψηφίσθαι πολέμιος.

ΙιΧΓ Αύτήν δέ την Άσίαν καθιστάμενος, Ίλιέας

μέν καί Χίους , και Αυκίους , χαΐ 'Ροδίους, χα\ Μαγνη-

σίαν, καί τινας άλλους, ή συμμαχίας άμειβόμενος, ή

ων δια προΟυμίαν έπεπόνθεσαν ου ?νεκα, έλευθέρους

ήφίει, κα\ 'Ρωμαίων ανέγραφε φίλους. Ές δέ τα

λοιπά πάντα στρατιαν περιέπεμπε- χαΐ τους θεράπον-

τας οίς έλευθερίαν έδεδώχει Μιθριδάτης, έκηρυττεν,

αύτίχα ές τους δέσποτας έπανιέναι. Πολλών δε άπει-

Οούντων, και πόλεων τίνων άφισταμένων, Ιγίγνοντο

σφαγα'ι κατά πλήθος έλευθε'ρων τ ε και θεραπόντων,

έπΐ ποικίλαις προφάσεσι. Τείχη τε πολλών καθη-

ρεΐτο, κα\ συχνά της Ασίας ήνδραποδίζετο και διηρ-

πάζετο. Οϊ τε χαππαδοκίσαντες , άνδρες ή πόλεις,

έχολάζοντο πικρώς, καί μάλιστα αυτών Έφέσιοι, συν

αισχροί κολακεία ές τα 'Ριομαίων αναθήματα ένυβρί-

σαντες. Έπ\ δέ τοϊσδε καί κήρυγμα περι^ει, τους

έν αξιώσει κατα πόλιν ές ήμέραν (5ητην προς τον Σύλ-

λαν άπανταν ές "Εφεσον. Καί συνελθοϋσιν αύτοΐς, έπΐ

βήματος έδημηγόρησεν οδτως·

ΕΧΗ. « Ήμεΐς στρατώ πρώτον ές Άσίαν παρηλθο-

μεν, Άντιόχου τοϋ Σύρων βασιλέως πορθοϋντος δμδς.

Έςελάσαντες δ' αύτον , χα\ τον "Αλυν χα\ 'Γαϋ-

ρον αδτφ θέμενοι της άρχης δρον, ού κατέσχομεν

υμων, ήμετέρων έξ έχείνου γενομένων άλλα μεθηχα-

μεν αυτόνομους· πλήν εΓτινας Εύμενεϊ χα\ 'Ροδίοις,

συμμαχη'σασιν ήμϊν, ίδομεν, ούχ υποτελείς, άλλ' έπι

προστάταις είναι. Τεκμηριον δ', δτι Λυχίους, αΐτιω-

μενους τι , 'Ροδίων άπεστησαμεν. Ήμεϊς μέν δή τοι-

οίδε περί δμας γεγόναμεν. 'Τμεϊς δέ, Αττάλου τοϋ

Φιλομητορος την άρχήν ήμϊν έν διαθήχαις καταλιπόν-

τος, Αριστονίκω καθ' ήμών τέσσαρσιν ετεσι συνεμα-

χεϊτε- μέχρι καί Αριστόνικος έάλω , κα\ υμών οί πλεί-

ους ές ανάγκην καί φόβον περιηλθετε. Και δδε

πράσσοντες , δμως , ετεσιν είκοσι και τέσσαρσιν ές μέγα

περιουσίας καί κάλλους κατασκευής ιδιωτικής τε και

δημοσίας προελθόντες , υπο ειρήνης καί τρυφης έζυβρί-

σατε αύθις· καί την άσχολίαν ήμών την άμφΐ την Ίτα-

λίαν φυλάξαντες, οί μέν έπηγάγεσθε Μιθριδάτην, οί δ'

έλθόντι συνέθεσθε. *0 δ' έστί παντοιν μιαρωτατον,

δπέστητε αύτώ, μι3ς ήμέρας τοΰς Ίταλιώτας Απαντάς

αύτοϊς παισ\ καί μητράσιν άναιρησειν · καί ουδέ τών

ές τα ίερα συμφυγόντων δια τοΰς υμετέρους θεοΰς έφεί-

σασθε. 'Εφ' οΐς ίδοτε μέν τινα και αύτώ Μιθριδάτη

δίκην, άπίστω τε ές δμδς γενομένω , καί φόνου καί δη

μεύσεων έμπλησαντι δμδς , και γης άναδασμοΰς έργα-

σαμενω, και χρεών άποχοπάς, καί δούλων έλευθερώ-

σεις, χαι τυράννους έπ' ένίοις, καί ληστηρια πολλά

άνά τε γην καί θάλασσαν · ώς εΰθΰς δμας έχειν έν

πείρα καί παραβολή , οϊους άνθ' οϊων προστάτας έπελέ-

γεσθε. Έδοσαν δέ τινα και ήμϊν δίκην οί τώνδε ίρ-

ξαντες. Άλλα δει χαΐ κοινήν δμΐν έπιτεθηναι , τοιάδε

εργασαμένοις· ήν εικός μέν ^ν δμοίαν οΐς έδράσατε

1)3τζ3ΐιεπ) ίη Οβρρ&όΌεί&π) ΓβθαεβΓεΙ, &ά

ρβΓδεπρδίΙ , ΙιοδΙβπι 8β ΐυόϊοβίιιηι βδββ (Ιίίδίηιυΐϊίΐδ.

ίΧΙ. Ηίηε Αβίαιη ρΓονίηοίαηι οΜίηαηί 8ν11α, Ιΐίβηίββ,

Οΐιϊοδ, ίνείοβ, ΚΙι<χ1ίθ5, Μα^ηβδίοδ, βΐ αΐίίβ ηοπηιιΐΐω ηί-

νίΐ3ΐβ8, νβΐ ΐη &υχί1ϊοιυιη ρΓδειηίαιιι , νβΐ ίη ΒοΙαΙίϋΠΐ πιαίο-

Γυηι, ςίΜΒ ριορΙβΓ ίρβαηι ρβΓίιιΙβίίΐηΙ, ΗϋβΓίαΙβ ιίοπβίοβ,

3ά8εΗρ8ϊ1 ϊα(βΓ ρορυΐί Γ.οπκιιιί βοείοβ. ϋβίη , άίπηϊϋβίβ οίτεα

Γβΐίςυα οιηηία ορρίά» ηιϊΐίΐίϋαβ , ρβΐ' ρΐ'βχοηεαι εάίχίΐ , ιι(

ςυοίηιιοί ηιαηείρία ΙίΙκτΙϋΙοΐΏ 3 ΜίΙΙιτίϋβΙβ »00βρίβ3εηΙ,

εοιιΓββΙίιη ίη ΙιεπΙβηι ΓβάΐΓβηΙ ροΐβίΐαίβηι. ()υο<1 βιΐίεΐυηι

ηυυιη πιιιΐΐί οοηΙετηηβΓβοΙ , βΐ αΐίςαοί είνϊΐαΐββ ϋβΒεβΓβηΙ,

βεευΐχ 8ϋηΙ πιυΙΗρΙίεε» ε%<]ε8, Ιαιιι 8εΓνοηιηι, ςιιβπι ίη^β-

ηυοΓυηι, εχ νβΓϋβ οεε&8ΐοιύΙ]υ8 : β( ιυυΐΐοΐϋΐη ορρίάοπιιιι

(ϋτυΐβ πιοΒηίβ βυη(, »1ί;ι ορρίύα άπερίΒ , ςαοΓυηκΙαιη εϊτβϊ

8υ1) 1ΐ35(3 νβηϋίΐί. Ταπί ςυί Γίεϋοηίβ τφχ ΓυβΓβηΙ , τβΐ εί-

νβ8,τβΙ ρορυΐί, ββνβΓβ ηιυΙο1α1)αηΙυΓ ; ρΓχββΓίίοι Ερηββίί,

φΐί ρεί' (υιρβπι »(1υ1.ιΙϊοηοηι άθΏ&ή& Κοπιαηυππιι ευπι Ιυάί-

1>ηο άβ(Γ3χ6Γ&η(. ΡββΙ Ιιχε ριχεοηεβ ρβΓρίΌνίιιοίαηκΙίηιίβδί

βιιηι, ηιιί ορ1ίιΐ)3ΐβ3 εϊνίΐβίαπι ]ιιοειεη( &ά βετίοιη εϋβαι

αραά δνΐίαπι αιΐββδβ Ερίιβδϊ. ^υ^ ροβίςαοαι εοητεηβιβ, βίε

εο8 δνϋα ργο (ΗΐΜίηΙί ιΐΐοαιίαβ εβ( :

ΙιΧΙΙ. « Νοβ ριίηιυηι ίη Αδίβηο βχβτείΐηπι «ΛΙαχΙιηαΒ,

ςυηηι Αηΐίοεηιΐδ δ^πχ τεχ νοβ ρορυΙαιεΙϋΓ. 0«ο ϋΐΐτβ

Ηα1>ιη Ταυπιπιςυο, ςυοδ 1ίπ)ί1β8 Γβ§ηί βί Οχίιηαβ, εοιηρυΐβο ;

νοδ, ηυί ηοδίπ Γ»εΙί εδίίδ, ςυυπι ίΙΙί ρβηιίδδβΐίδ , ηοη ΓβΙί-

ηιιίπιυδ ίη ροΐβδίβΐβ, βεά ροΓΠΐίϊίπιιΐΒ 688ε ΙιΊχτοβ : εχεερϋβ

ϊΐίςυοΐ ρορυΐίδ , <]υο3 Ευηιεηί ΚΙιοάϋδηυβ , ηοδίιΐβ δοεϋδ ,

3ΐΙπΙ>υίιτΐϋ8, υ( εΐίεηΐβδ βοηιηπ πια^ίδ, ςυϊηι (ηϋυΐαηί,

688εη(;ευ]ιΐ3 Γβί αιςιιιηεηΐυηι βδΐ, ςηοά ίγείοδ, άε ΚΙιοιΙϋβ

ςαββίοδ , βχειηίπιυδ εοηιπι ίπιρεηο. Η«ε ηυίάεπι ηοδίΓ»

βυη( άβ νοϋίδ ηιοΓίΙ». Ργο ςυίουδ νοβ , ροδίηυ&πι ΑΙΙβΙαδ

ΡΙιίΙοηιεΙΟΓ ρβι- Ιββι&ηιβηΙαηι ηοοίβ Γβςηοιη ιοικη Γβΐίςιιίΐ,

ΑΓίδΙοηίεο εοηΐη ηοδ ορεηι (ιιΐίδΐίδ ρεΓ ηυΐΐίιίβηηίυηι; άο-

ηεε , ίΙ Ιο εηρίο , ρίεηςυβ νεδίι ιιηι πιείυ εοηιρυΐδί , ΓΟίΙίβπιηΙ

Άά οΟίείυηι. δε<1 ϋο'επι νοδ ηίΐιϋοπιίηιΐδ, ροδίςυβηι ρβΓ

νί^ίηϋ ςυβΙυοΓ βηηοδ ριιόΐίοε ρην&Ιίπιςυε ορί1>υ8 εΐ οπα-

ηιβηΐίδ ΒυεΙί βΐ3ΐίδ , βχ οΐίο (Ιεΐίεϋδςαβ ΓεβυηΐδίδΙίβ εοηΐτα

ηοδ ρε(υΐ3η(ί3πι : εΐ αιτερία οεεαδίοηε ε Ι)εΙΙο ηοδίΓο δοείΐΐί ,

ί>3Γΐίηι &ϋο'υχίδΙϊβ βάτβΓβηδ ηοβ Μί(Ιιιίι]3(εηΊ , ρΒΓίίητι νβ-

ηίεηϋ νοδ 3(1]ιιη\ίδΙίδ : εΐ, ςυοά Ιοη^β 681 δοβίβδίίδδίιηυπι ,

]υδδϋ ε]ιΐδ ίη νοδ ΓβεερίβΙίδ, υηο άΊεΙΙβΙοβ οηιηεβ ίηΙεΓΓιεεΓε

ειιηι ΙίΙιβιίδ βί ηοΐιίΐΐϋδ; &ε ηβ ίΙΙίδ ηυίάεπι ρερβΓοίδΙίβ,ςαί

3(1 33ίΙββ άϋδ νβδίήδ 836Γ3138 εοηΓυξβΓβηΙ. ραοπιπι βεεΙβΓυηι

ροΏ3πι ψιίιΐο») 3ΐί([ϋ3Πΐ ίρδί ΜίΙΙιπϋβΙί εϋβηι άβιϋδΐίβ; ςυί,

6Γ£& νοβ ρβΓίίιΙυδ, Γβρίηίδ αεάίουδςυβ νοδ εχΐιβυδίΐ, α^Γΐβ

ίηδίιρεΓ β( εΓβάΚίβ ρεευηϋδ ηιυΐοΐβνίΐ, δειτοβ τβδίΓΟβ ίη 1ί·

οειίβίεηι τϋκϋε&τϋ, ηοη ηυβφίααι εΐ Ι^Γβηηοβ εοηβΐίΐαίΐ,

I ηΐ3τ6 άβηίσυε Γερίβτίΐ ρΓβχΙοηίΙιυ» : υΐ δίβΐίηι εχρβη'ηιεηΐο

εοηΓειτβ ροδδείίβ, ηυΒίίηυβ ΓεΙίεϋβ ςυαίεβ το!)ίδ ρ3ΐη>ηο*

ορ(3νεπΐίδ. ΕΙ ηοηίβ ςιιοςυε ιϋςυαιη ροεηιπι ]υη ΙυεπιιιΙ

βυεΙοΓββ ΙβΙοτηιη ηΐ3ΐθΓϋπι. δεά οροΓίβί εΐίβιη .ριΐβΐίεβηι

ηιυΐείβηι τοοίδ ιγγο^γι ; φΐβαι κφιυπι εΓβΙ , υ( ρβΓεηι ρεη
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γενέσθαι. Μ^ποτε δε 'Ρωμαϊοι σφαγάς άσεβεϊς ί|

δημεύσεις άβουλους, ί[ δούλων έπαναστάσεις , ?| ίσα

ίλλα βαρβαρικά, μηδ' έπί νοϋν λάβοιεν* φειδοϊ δέ

γένους έτι κα\ δνόματος Έλληνιχοΰ καΊ δόξης της έπΙ

τϊ] Ασία, καΙ της φιλτάτης 'Ρυ>μαίοις ευφημίας οίνεκα,

μόνους ΰμΐν έπιγράφω πέντε Ιτών φόρους έσενεγχεΐν

αϋτίκα, καΙ την <τοΰ πολέμου δαπάνην, ίση τε γέγονέ

μοι, κα\ έσται καθισταμένω τά υπόλοιπα. Διαιρησω

δέ ταΰθ' Ικάστοις έγώ καΙ κατά πόλεις, καΙ τάζω προθε-

σμίαν ταϊς έσφοραϊς. ΚαΙ τοις ου φυλάξασιν έπιθη'σω

δίκην ώς πολεμίοιξ. »

ΕΧ1ΙΙ. Τοσάδε ειπών, έπιδιτ^ρει τοις πρέσβεσι την

ζημίαν, καΙ επί τα /ρήματα επεμπεν. Αί δέ πόλεις,

άποροϋσαί τε , χαΐ δανειζόμενοι μεγάλων τόκων, αί μέν

τα θέατρα τόϊς δανείζουσιν, αί δέ τα γυμνάσια, ή τεί

χος, τ) λιμένας, ή τι δημόσιον άλλο , συν ίίβρει στρατιω

τών έπειγόντων, υπετίθεντο. Τά μέν δή χρήματα

ωδε τω Σύλλα συνεκομίζετο. ΚαΙ κακών άδην είχεν

ή Ασία. Έπέπλει δ' αυτήν κα\ ληστηρια πολύανδρα

φανερώς, στόλοις Ιοικότα μάλλον ή λησταΐς· Μιθριδά-

του μέν αύτά πρώτου καθέντος ές την θάλασσαν, 6τε

πάνθ' ώς οΰκ ές πολυ καθέςων έλυμαίνετο- πλεονάσαντα

δ' ές τότε μάλιστα, καΙ ού τοϊς πλέουσι μόνοις, άλλα

κα\ λιμέσι, κα\ χωρίοις, καΙ πόλεσιν έπιχειροϋντα φα

νερώς. Ίασσός γέ τοι, καΙ Σάμος, καΙ ΚλαζομεναΙ,

καΙ Σαμοθράκη, Σύλλα παρόντος, έληφθησαν καΙ τι)

ίερον εσυληθη το Σαμοθράκιον, χιλίων ταλάντου κό-

σμον, ώς Ινομίζετο. Ό δέ, ειτε έκών, ώς άμαρτόντας

ένυβρίζεσθαι καταλιπών, εϊτ' έπΙ την ές 'Ρώμην στά-

σιν έπειγόμενος, ές την Ελλάδα, καΙ άπ' αύτης ε'ς τήν

Ίταλίαν, μετά τοϋ πλείονος στρατού διέπλει. Και τά

μέν άμφΐ Σύλλαν Ιν τοις Έμφυλίοις άναγέγραπται.

ΙιΧίν. "Αρχεται δ' δ δεύτερος 'Ρωμαίων τε καΙ

Μιθριδάτου πόλεμος ένθένδε. Μουρηνας μέν 6πο

Σύλλα συν δύο τέλεσι τοις Φιμβρίου καθίστασθαι τά

λοιπά της Ασίας υπελέλειπτο , καΙ πολέμων άφορμάς

ήρεσχέλει, δι' έπιθυμίαν θριάμβου. Μιθριδάτης δ',

ές τον Πόντον έσπλεύσας , Κόλχοις καΙ Βοσποριανοϊς

άφισταμένοις έπολέμει. ΤΩν Κόλχοι τον υίον παρ'

αύτοϋ, Μιθριδάτην, βασιλέα σφίσιν ητοΰντο δοΟηναι·

κα\ λαβόντες, αύτίκα υπηκουσαν. Ύποπτεύσας δ' δ

βασιλεύς, τόδε προς τοϋ παιδος αύτοϋ, βασιλείας έπι-

θυμοϋντος, γενέσθαι" καλέσας αύτον, εδησεν έν πέδαις

χρυσαΐς· και μετ' ού πολυ άπέκτεινε, πολλά χρησιμόν

οί περ\ την Ασίαν έν τοις προς Φιμβρίαν άγώσι γενό-

μενον. Έπι δέ Βοσποριανους ναϋς τε συνεπη'γνυτο ,

και στρατον ήτοιμάζετο πολύν ώς το μέγεθος αύτω

της παρασκευής δόξαν έγεϊραι ταχεϊαν, ουκ έπι Βοσπο-

ριανοΐς , άλλ' έπΙ 'Ριυμαίοις τάδε συλλέγεσθαι. Ού γάρ

πο> ούδ' Αριοβαρζάνη πασαν έβεβαίου Καππαδοκίαν,

άλλ' έστιν αύτης ά καΙ τότε κατεϊχεν Αρχέλαόν τε

Ιν υποψία έτίθετο, ώς πολλά πέρα τοϋ δέοντος κατά

την Ελλάδα έν ταΐς διαλύσεσιν έπιχωρησαντα _ τφ

Σύλλα. 'βν δ Αρχέλαος αΐσθανόμενός τε κα\ δείσας,

(1βΓβΐϊ9 νββΙΗδ εοηΜηβΗΐίδ. 8ε<1 βΙ)δίηΐ 3 ΒοηίΒηϊδ οχάα

ιηρικ, ρυοίίεβίίοηεδομε Ιίοηοπιηι Ιρμργβποβ, νεί εοηείΐα-

ίίοηββ δεηίΐίοπιηι, βΐ Ίά βεηηβ εχεηιρίβ ΙαΛαϊα; α α;αο-

πιηι εΐίβηι εοςίΐαΐϊοηε βηΐιοιτεί βηίηιιιβ. Οα1>ίΙαΓ νεηί»

(ίεηειϊ εϋβιη ηηηε ηοηΗηία,υε Ογ36«> ρβΓ Αδίβιη εε1ε1>Γ3ΐο ;

βΐ Γ3ϋο 1)ϊ1)β1)ίΙϋΓ ηωηδυείικίίηίδ , ευ]αδ εαπβδϊηιβ Κοπιβηίδ

Ιβυδ βδΐ. ΤπϋιιΙαπι ΙβηΙαηι ςαίαςαβ κηηοπιπι νοί)Ϊ8 ίιηροαο

ηιιηο δίβΐίιη ΓβρΓΚ8βηΐ3θάυιη , βυπιΐυδςιιβ ίη Ικΐίαπι ΓϊοΙοδ.

βΐ βί ςαοδ ρΓ%[6Γβ3 δυπιίαδ ρο5ΐαΐ3ΐ)ϊΙ <χ>η8ΐίΙυΙϊο ρΓονϊηείχ.

ΕΛηκμιβ εοΐΐαΐίοηβαι ββο ίη 8ώ§υ1α8 είνίΐαΐββ άί\ίάΛΐη, βΐ

(βηιρυδ α>ιιΓ6Γεηόί ϋβΓιηίαηι. Ουοδ βϋΐεηι δεοιίδ ίβεετε

άερΓεΙιεο<1εΓθ, ϋ πιίΐιί, (βηςαβοα ΙιοδΙεβ, ροεηβδ άβΐιυηΐ.»

1ΧΙΠ. Η330 ΙοουΙυδ 8^113 , ηιυΐεΐηηι ίη Ιε§αΙοδ ανίΐβΐιπη

ύί8ΐτί6υί( ; δίηιυίςυε πιίβϋ , ηηί εβω εχί^ΕΓεηΙ. ΑΙ εϊνϊΐαΐεδ,

ίηορία ρΓ88β3Β , πΐ3£ΐιο ΓοεηοΓε οιυΙυβΙι&ηΙυΓ ρεευπίαβ , εΐ ϋΐΐα'

(1ιε3(Γ3 Γοεα3(οΓΪ1>ιΐδ , αΐίίε βνπηωβΙ· , >αΙ ηκεηϊ3 , ·οΐ ροτία» ,

αυΐ 3ϋϋ(1 φΐιά εχ ρυοίίείβ ροδβεδδϊοηίΐιυδ , ορρί§ιΐ0Γ3ΐιαηΙ,

οοηίαιηείίοδε υΓ^βηΙΛϋδ ιηίΐϊΐίύιιβ. ΑΙςαε ϋα ρεουπία;

εοιηρθΓΐ3ΐ>3οΙαΓ 3(1 δν1ΐ3πι , §επιεη(ε βοί) οι1αωί(3ΐαπι ροη·

άεΓ8 Αδίβ. Νβηι ε( ρίτ3ίθ3, ιηα^ηο Ιιοαιίηυπι ηυωβΓΟ $1ϊ·

ρβΐί , ρΓ0ρβΐ3Π1 ρεΓ Α8133 0Γ3δ ΤΒ^ΗΟβΙΐΙϋΓ, ]υδ(3ΓΙΐηΐ εΐ3δ5Ϊυηΐ

ιηβ^ίδ δρεείεπι , ψΐΛία ρίΓαΙβηιιη , ΓβΓοΓεηΙβδ. Οιιί ρπιηυπι

3 ΜίΙΙιπάβΙε ίιιεΓ3η( ω3π ίηιηιίδδί , ςαυιη οηιηία ίΙΙβ , (αιι-

ςα30ΐ 1)Γ8ϊί 3ΐηί88ΐιτυδ , τββΙβΓεΙ : δειΐ Ιυηε πΐ3χίηιε εΐ ηα·

υαετο εΐ νίπόυδ ΟΓβνβΓ.ιηΙ; ηοη ηβνίβαηϋύϋδ δοΐυπι ϊηΓεδϋ,

τεηιαι ε( ροΓίυβ , εΐ ε&8ΐε1ΐ3 , ε( ορρί<1α ρΓορβΙαηι ίηνβάεηΐεϊ.

ΟεΓίε ^38βυδ, δβιηυδ, Οβζοηιεηίκ, 83ΐηςΙΙΐΓβι·ε , ρΓ8ε$εη1β

βιΐΐηιε 8^113, 3 ρίΓ3ΐίδ εβρίββ βιιηΐ; εΐ ε Γαηο δαηιοίητβεΐα;

ηιϋΐβ Ιαΐεηίοηιπι οπΐ3ηιεη(3 3ο>3(& ΓετοηΙηΓ. ΑΙ 8)1Ια, δίνε

ςυο<1 ρΓορΙεΓ ρεεεβίβ ϊηόί^ηοβ εχίδΙίηιβΓει, ςυοβ ΙυβΓεΙυΓ,

8ϊτε ςυοό ίη ΙΐΓϋβιη ρΓορΙβΓ βειίίΐίοηεδ ρΓβρεηΓεΙ , ίη Ογ«-

είβπι (Γ3]εείΙ, εΐίη^ε ροπο ίη ΙΐΛΐίαηι εηπι οΐ3]οιε ραιίε

εχεΓεί(η$ ΓενεΓδυβ εβί. Ουοε ΐβιο ίηί §ε$$ϋ , εοηιιηεηιοηιη-

ΙϋΓ ίη ΒβΙΙοΓϋηι Οίνίΐίαηι ΗίβΙΟΓία.

Ι,Χίν. Μοχ ΕυΙβπι δβευηιΐυιη Βεΐΐυηι ΜίΙηηάβΙίειιηι ,

1ιυ]ιι$ηΐ(χ1ί όΐε εβηδ3, εερίΐ ίηίΐίυιη. ΜυΓεηβ, 3ά Γείίφιβ ίη

Αδίβ οηϋηαηίΐ», ευηι άηβηηδ Ρίπιοπ3ηίδ Ιε^ίοηίηυβ 3 δ^ΙΙ»

τείίεΐυδ , οεΙΙοΓυηι οεεβδίοηεδ ροΓ ν3π&3 εβνίΙΙβϋοηεβ εθρίϊ-

ο3( , Ιποπιρίιί ειιρί(1ίηε. ΜίΙΙιηιΙαΙεδ, ίη Ροηιυιη κτβηα·,

εηηι Οοΐεΐιίβ εΐ ΒοβροΓβηίβ οβΟαιη ΒβτβΐΜΐ, ιριί βΐ) β^α8 ίηι-

ρειίο (ΙεΓεεεΓαηΙ. Εχ ηϊί ΟοΙοΙιί Ιίΐίαηι ε^υ8ι ΜίΙΙιπίίίΙεηι,

βίΜ Γ8§εηι ροβΙηΐ3ταηΙ : ςηο ίηιρείΓϊίο, δίβΐίηι ΓειϋβπιηΙ

δυο ίηιρεπιιηι. 1(1 τεχ δϋδρίεαίιΐδ ΓαεΙοηι ρεΓ ίρβίαβ βΐϋ

3ηι1)ίΙίοηειη , νοεϊΐηω »ά δε νίηχίΙ βαΓείδ εοηιρε(1ίοϋδ , ηεε

ηιαίΐο ροβΐ ηεεβτίΐ ; ςαυηι ε8Γ88ία ε]υ8(1ειη ορεί'β υδυ8 ΓαίδδεΙ

ίη Αδία εοηΐτβ Ρϊπιηπβιη. ΑάΎεΓβϋβ Βθ8ροΓ3ηοδ βυΐεηι

εΐ3δδεηι ρ3Γ3ΐ)3ΐ εΐ ηΐ3§ηϋΐη εχεΓείΙιιηι; βάεο υΐ ρΓορΙεΓ

3ρρβη(ααΓη ηΐ38ηί1ϋάίηεηι ιηοχ εχοΓίβ 8ίΙ ορίηίο , ηοη ίη

ΒοδροΓ3ηοδ, δεά ίη Βοπιβηοδ ηίβε ρβΓβπ. Κ3Π> ηεςυε άυία

Αήο1)3ΓΖ3ηί δοΐίΛίπι'ΟβρρβιΙοείβϊ Γεάιϋ(1εΓ3ΐ ροδδεδδίοηεη) ,

ΓεΙεηΙίδ δίϋί Ιοείδ ηοηηηΐΐίδ : εΐ ΑΓεΙιεΙβοπι δυδρεείυηι Ιιαοε-

1)αΙ, ςιιβδί ίΐΐβ ίη ρ3είβ εοηαΊΐίοηί1)υ8, (1ε ςυίηυδ εαηα δνΐΐβ

ίη 0Γ8εεί3 ε^ει-βΐ, ηιηΐΐο ρΙυΓ», ψανα ηεεεδδε ΓιιβΓβΙ , 5>ΙΙίΒ

εοηεεδβίβδεί. ρηοιΐ υΜ βεηβίΐ ΑΓεΙιβΐ3υ$, ΙβΤΓΪίυβ Λά Μα
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ίς Μουρ^ναν ίφευγε, κα\ παρόξυνα; αύτδν, έπεισε,

Μιθριδάτη προεπιχειρεϊν. Μουρηνας μέν δή δια Καπ

παδοκίας αύτίχα έσβαλών ες Κόμανα, χώμην ύπδ τώ

Μιθριδάτη μεγίστην, σεβάσμιον ίερδν και πλούσιον

εχουσαν, ίππέας τινας έκτεινε τοϋ ΜιΟριδάτου· χαΐ

πρέσβεσιν αύτοΰ, τας συνθηκας προτείνουσιν, ουκ, έφη,

συνθηκας δραν. Ού γαρ συνεγέγραπτο Σύλλας· αλλ*

έ"ργω τα λεχθέντα βεβαιώσας, άπηλλαχτο. Ταΰτα δ'

ειπών δ Μουρηνας, εύθέιος έλεηλάτει· χαΐ οΰδέ των

ξέρων χρημάτων άποσχόμενος, έχείμαζεν έν Καππα

δοκία.

ΕΧν. Μιθριδάτης δ' ές 'Ρώμην έπεμπε προς τε τήν

βουλήν και προς Σύλλαν, αίτιώμενος ά ποιεί Μουρη

νας. Ο δ' εν τούτω τον "Αλυν ποταμον περάσας,

μεγαν τε όντα , χα\ δΰσπορον τότε μάλιστα αύτώ γε-

νομενον ΰπο ομβριον, τετρακοσίας τοΰ Μιθριδάτου κω-

μας έπετρεχεν, οϋκ άπαντώντος ές ουδέν αύτώ τοΰ

βασιλε'ο>ς, άλλα τήν πρεσβείαν άναμενοντος. Λείας

δέ πολλής καταγε'μων, ές Φρυγίαν και Γαλατίαν έπα-

νηει. "Ενθα αύτω Καλίδιος, έπί ταΤς ΜιΟριδάτου μέμ-

ψεσι πεμφθεις άπο 'Ρώμης, ψήφισμα μεν ουδέν επέ-

δωκεν έφη δ' ές έπηκοον έν μέσω , τήν βουλήν αύτω

χελευειν φείδεσθαι τοϋ βασιλέως , όντος ένσπόνδου.

Ταΰτα δ' ειπών, ώφθη διαλεγο'μενος αύτώ μο'νω. Και

δ Μουρηνας, ούδέν άνεις της δρμης, χαΐ τότε τήν γην

έπηει τοΰ ΜιΟριδάτου. Ό δέ, σαφώς όπο 'Ρωμαίων

ήγούμενος πολεμέΐσθαι, Γόρίιον ές τας κώμας έσβα-

λεϊν έκέλευσε. Κα\ αύτίκα δ Γόρδιος υποζύγιά τε

πολλά και σκευοφόρα και ανθρώπους, Ιδιώτας τε καΐ

στρατιώτας , συνηρπαζε· καΐ αύτώ Μουρηνα , μέσον

λαβών ποταμον , άντεκαθέζετο. Μάχης δ' ούδέτερος

ήρχεν, έως άφίκετο Μιθριδάτης συν τώ πλείονι στρατώ'

καΐ εύΟυς άμφΐ τω ποταμω μάχη γι'γνεται καρτερά.

Και βιασάμενος δ Μιθριδάτης έπέρα τον ποταμον και

τάλλα πολυ κρείττων τοΰ Μουρηνα γενόμενος. Ό

δ' ές λόφον καρτερον άναφυγών, έπιχειροΰντος αύτφ

τοΰ βασιλέως, πολλούς άποβαλών, έφευγε δια τών δρει-

νών έπί Φρυγίας, δδδν άτριβη, βαλλόμενος τε και χα

λέπώς.

ΕΧνί. "Η τε νίκη, λαμπρά καΐ δξεΐα έξ έφόδου

γενομένη, ταχΰ διέπτη, και πολλούς ές τον ΜιΟριοάτην

μετέβαλεν. Ό δέ κα\ τα έν Καππαδοκία φρούρια τοΰ

Μουρηνα πάντα έπιδραμιόν τε χα'ι έξελάσας , ΪΟυε τώ

Στρατίω Δι\ πάτριον θυσίαν Ιπι όρους ΰψηλοΰ , χορυ-

φήν μείζονα άλλην άπδ ζύλοιν έπιτιθείς. Πρώτοι δ'

ές αύτ}·,ν οί βασιλείς ξυλοφοροΰσι· καΐ περιθέντες έτε

ρον έν κύκλω βραχυτέραν, τη μέν άνω γάλα, και

μίλι, καΐ οίνον, κα\ έλαιον, καΐ θυμιάματα πάντα έπι-

φοροΰσι- τη δ' έπιπέδω σϊτόν τε χαΐ οψον ές άριστον

τοις παροΰσιν έπιτιθέντες (οΐόν τι καΐ έν Πασαργά-

δαις έστί τοις Περσών βασιλεΰσι Ουσίας γένος), άπτουσι

τήν 6λην. Ή δ' αϊΟομένη , δια τδ μέγεθος , τηλοΰ έχ

χιλίων σταδίων γίγνεται τοις πλέουσι καταφανής· κα\

πελάσαι φασιν ές πολλάς ήμέρας, αίθομένου τοΰ άέρος,

4ΡΡΙΛΗΜ.

ιτιι.Ίΐΐ) (ΊιηΓυμϊΙ; ευπιηυε ίιπί.ιικίο , εΑεοίΙ, υΐ ρποτ ΜίΙΙιιί-

ιΐηΐϊ 8ΓΠ13 ίηΓειτεΙ. Ιΐ3φΐ8 Μ ιιιίμια βΙαΙίηΊ ρεΓ ('.Ίρρ.κΙι κ ί.ιηι

ίητΐβίΐ 1'υηΐΛΐι;ι, νίευιη ίη ΜίΙΙιπιΙηΙί* άίϋοηε ηΐ3χίπιυπι , εί

Γείίβίοβο οριιίεηίοιμε Ιεηιρίο ίηδίβηεηι; εςιιίίεβψιε ηοηηιιΐ-

1θ5 Γεςίδ ίπΐι'ΐ Γΐ'ΐ ίΐ. ΟυϋΠΐηυε ΙεςαΙί τεςίβ ρΓονοεΑΓβηΙ 3(1

ίΊΐΜΐιτη , η υ 11η βε νίιίεκ ΓοηΙεΓΐ, τεβροικίίΐ : ηαΙΙβ ειιίαι εοη·

δοτίρδεΓίΐΙ 8)11» , δειΐ ε^εευΐίοηε ρΐοίοι υιη οοηΐεηΐυβ ιΐίϋοε»-

βετΐΐ. Εβ ΙοευΙυβ ΜατβΜ, ηυΐΐϊ ΙηΙβτρο·Η> ιηοΓα ριιι-ιΐη*

η^ι.ΊιηΙ , ηο ηβ α βαοίβ ςυίϋειη ρεευοϋβ ηιηιπιιιι &1)9(ίηεΐΜΐ(.

ΟϋΟ Γ.κ:1ϋ ίη Ο&ρραύοα&αι Ιιϋιει ηηΐυιιι $εεε$3ΐ(.

Ι,Χν. Μίΐΐιπιΐΐΐεβ ίηΙβΓΪιη 3(1 $βη<ι1ιιπι εΐ ;κ1 δνΐΐΐηι πιϊμΙ ,

ςυϊ (1ε Ματεηα εοηςυεΓεΓεηΙυΓ. Ουΐ ρπυκςυίίπι ΓεκΙίΓεηΙ ,

ΜιΐΓ803, Ιι-.ηοοίιι Η3ΐν Ιΐυνίο, ιηβ^αο εΐ Ιυηι ιιιηχίυκ' ίηιοΐΊ·

Ν.ν Ιηπιίιΐο, α.α: Μί1ππ(ΐ3ΐί5 νίεοβ ίικ υι>,ι\ί( ; ηυ$ςιΐ3ΐη

οεοαιτεοίε τεςε, βεά εχςρεείβηΐε Γεάϋυπι Ιε^ΙοΓυηι. ΙΙΙβ

ΓείεΓ(υ$ ρι,πΙ,ι, ρ06ΐ(](Ι3Π1 ίπ ΓΙπΛ^ί,πη (,.ίΙΙπ^ι ;ι < ί;ιπ)(;ΐ!0

ΓβνεΓδυβ ε$(, ίητεηίΐ ί1)ί ΟηΙίιΙίιιηι, ρΓορΙεΓ ΜίΙΙιη(ΐ3ΐί8 φΐε-

Γεΐ33 Ιίοιηη πιί5>ιιιη : ψιί ηυΙΙυηι ηυΜεοι εί εεηβΐιΐϋοοιιβυΐ-

(υη οοΐαΐίΐ, <1εηυηεΐ8τί1 (βπιεη, βιιάϊεηΐΐϋυβ οαιηίΐιυβ , ]υ-

Ικτο 8εο3(υηι , υ( 3 Ι&άιηΙο κ$ΐ 30$1ηιε3[ ηπηη. ρυίΰΐιβ

άίεΙΪ8, πιοχ ίη εοηβρεείυ ηΐίοι ιιιη 860Γ$ίιη εαηι εο εοΐΐοευΐυβ

εί ι. ΕΙ Μυκηβ , οίΐ ΓΟΐοϊΙΙοηβ <1ο νείιεπιεηΐία , βοΐιίοε ηυο-

ςυε ίηευΓββνϊΙ &οε$ Μίΐατίίΐβΐίβ. ^υ^ , 3ρει°(ο ]ηιη ΙηΊΙ» ρείί

βε 3 Ηοηιαηϊβ εχίβΐίιηβηί , ϋοπίίπηι ]ϋ.ι$ί( ίηνβιΙεΓε ΰηίΐίοιοβ

τκ-08. ΕΙ ηιοχ Οοηΐίυϋ ]υχηεηΐ3 ιιιυΙΙη εί ίιηρεώηιεηΐι

νΪΓΟβςυβ, ευιη ρβςοηο», Ιαηι ηιίΐϋεβ, εοηιρΓεΙιεηίΙίΙ; εί

ε3β(Γ3 ε3$1ιί3 ΜυΓεηοΐ , ίηΐεήεείο Ουνϊο , ορροβυίΐ. Ριιςηχ

τεη> ηευΙεΓ ΓβείΙ ίηίΐϊυιη : 86(1 , ρο8ΐςυ3Π) ΜίΙΙΐΓΪ<1αΙε8 3(1νε-

ηΐϊ ευπι η~)3]οη εχεΓεΚυ , ηιοχ είΓ03 Πυνίυιη ηπ <· εοηιιηί5$υιπ

ολΙ ρΓίίΊίιιηι. (}υο ρΓθ?1ίο φΐυηι βυρεηοΓ (ϋ$ε68$ί8$ε( Μί-

ΙαΐΊάβΙββ, εί νί βυρεΓ385ε( Πυνίαπι, ΜιίΓοπη ίπ (υηιυΐυηι

03(υΓ3 αιυηίΐυιη 8« τεεβρίΐ. I Ιιί ίητ38ϋ8 β Μϊ11ΐΓΪ«1α(ο ,

8Πΐί8$ί8 π>υ1ϋ8, ρεΓ ηιοη(3ηο3 εβίΐεβ π'^γο, εί υθ8ϋαηι (εΙΙβ

εοηΐίηαε ίηΓεδΙβΙιΐί, ρΓοΓυ^ίΙ ίη Ρ1ΐΓ>ςϊαπα.

ΙΛ\Ί . II, γ( Ι»ιη ρπεεΐ3Γ8 (.ιηκριε εεΙεπΙεΓ εί ρπιηη ίη·

εαΓβιι ρβΓίβ τίε(οπ3, ρΓ8?ρε(ί ι'.ιιηη αΙ>ϊ<]ΐιβ τυ1§αΐ3, ιηυΙΙο»

ΓυΓβιιβ 3(1 ΜίΙΙΐΓί(ΐ3ΐειη ΐΓ3η&(υ1ίι. ΕΙ ι οχ , ρυΐβί» εχ Οαρρ»-

άοείβ οπιπίουβ Μιιπίκγ ρηεδίύίίβ, ρβίΓίο ΜΟΓε 83επϋΓ3νΙΙ

.Ιο\ ί ΙιοΙΙοπιηι ΡΓΚίίάί. Ου]η8 ί&δΐϊΐαΐί 1 1. > (■ Γ3ΐίο εβί. Ιη

εχεείβί πιοηΐίδ εβευηιίηβ ηΐΐ.πη ΗςηοΓυηι εοηςειίεηι εχ·

βΐηιηηΐ, 3(1 ςιΐ3ηΊ ρπιπί Γεςε8 ίρ$ί εοηιροΓΐ3η( Ιιμπη. ΊΊιιη

είΓεβ εβηι εοηςεΓίεπι εοηβίΓυοηΙ .ιΐίηιη ίιιπηίΙίοΓεηΊ : ε( ίη πι-

ρεήοΓεηι 13ε εί ηιοί νίηηπιφιε <Ί οίευηι εί 3Γοηΐ3ΐυηι οηιιιε

ρι·ηιι> ίηρτιιηΐ ; ίη ίιι&τίοπ βυΐεηι εριιΙυπι ρΓχ1>ε(ιΐΓ ρΓ«>8εη-

Ιϋιιιί; : ηυεηΐ3(]ηιο(1υιη ει Ρ8$3Γ{;3(1ί8 Γιειϊ εοηβηενεΓηΙ ίη

8ο1εηηίου8 η'ρπιη ΡεΓ&βΓυηΊ βαεπβοϋ». Οείηάε ααχηάΐΐατ

ιηηΙπΊ» : (Ί Π,'ΐιιιηιη, ρΓθρ(εΓ ηιημηίίικίίηοιη ίηεεηϋϋ, 3(1

ιηίΙΙε 8ΐ3(1ί3 εχ ιιιλγϊ εοηίρίείΙϋΓ : ηεηιιε 3ρρΓορίικ]υ3ΐε

ςιιεπΊςυΐΐη ρεΓ εοσιρΙϋΓεδ (Ιίεί, ρΓορΙετ 8εΓίδ Γρι-νοτεπι,
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ου δυνατδν εΤναι. Ό μέν δή τήν ουσίαν ί[γε πατρίω

νομω. Συλλα δ' οΰκ άξιοϋντος Μιθριδάτην Ινσπονδον

πολεμεΐσθαι, Αυλός Γαβίνιος έπέμφθη, Μουρήνα μέν

άληθη τηνδε προαγόρευσιν έρών, μή πολεμεϊν Μιθρι

δάτη· Μιθριδάτην δέ κα\ Αριοβαρζάνην άλλήλοις συν-

αλλάζων. Ό δέ Μιθριδάτης έν τηδε τη συνάδω

άκατΑ ροδδε. ΤβΗ ϊβίΙιΐΓ ίηδίίΐυΐο ρβΐι-ίο δβεΓίηείυηι εείβ-

Ι)Γ»τίΙ ΜίΙΙιη'ϋϊΙββ. ΟχΙεηιηι φιοηίβηι ίικ1ί§ηιιιη εεικβίηΐ

8ν1ί3 , Μι11ιπ(1;ι1βπι ηβΙΙο ίη(β8ΐ3π , ςηί Γαχίϋδ ηοη νίοΐ3δδε( ,

ηιίδδΐιβ εδί Αυΐιιβ 03ΐ>ίηίυδ , ο;υί δίσιυί Μηγοπ* (1εηυηεΪ8Γε(,

ββΓίυηι Γυίδδο ιηαηϋβΐυη), ςιιο ί 11ο βΟδΙίηεΓε Μίαπι 3 Μϊ-

ΙΙΐΓίιΙαΙβ ΓιιβΓϊΙ ίυδδΐΐδ; δίπιυΐ ΜΗΙιπιΙαΙειιι οπιπ Απο1)3Γΐ3ηε

παιδίον τετραετές έγγυήσας τω Άριοβαρζάνή , χαΐ έπΐ ] 'η β"·8"»™; Ι" βο οοηνεηΐυ ΜΗΙιπ(3»Ιβ5, άεδροη-

τηδε προφάσει λαβών έχειν Καππαδοκίας 8σα τε είχε ,

χαΐ έτερα έπ' έχείνοις, είστία πάντας, χαι χρυσίον,

έπί τε τη χύλιχι , χαΐ τη τροψη , κα\ έπί σχωμμασι ,

κα\ έπι φδη, χα\ πασιν, ώσπερ εΐώθει, προύτίθει· οΖ

μονός Γαβίνιος ουχ ήψατο. Ό μέν δή δεύτερος Μιθρι

δάτη χαΙ 'Ρωμαίοις π&εμος, τρίτω μάλιστα ετει, ές

τοϋτο διελύετο.

Ι.ΧνΐΙ. Κα\ σχολήν άγων δ Μιθριδάτης, Βο'σπορον

έχειροΰτο, χαΙ βασιλέα αύτοϊς των υϊέων ένα άπεδεί-

χνυε Μαχάρην. Ές δ' Αχαιούς τους &πέρ Κόλχους

έσβαλών (οί δοχοΰσιν είναι των έκ Τροίας χατα τήν

έπάνοδον πλανηθέντων), δύο μέρη τοϋ στρατού πολέμιο

τε χαΙ χρύει χαΐ ένέδραις άποβαλών, έπανήλθε , χαΙ ές

"Ρώμην έπεμπε τους συγγραψομένους τα συγκείμενα.

"Επεμπε δέ καΐ Άριοβαρζάνης, εΐθ' έκών, είτε πρός

τινι·)ν ένοχλούμενος , ούχ άπολαμβάνειν Καππαδοκίαν,

άλλα το πλε'ον αύτης ε*τι Μιθριδάτην άφαιρεΐσθαι. Μι

θριδάτης μέν ουν, Σύλλα κελεύοντος αυτί) μεθεΐναι

Καππαδοκίαν, μεθηχε· κα\ έτέραν πρεσβείαν έπέπεμ-

πεν έπί τας τών συνθηκών συγγραφάς. "Ηδη δέ Σύλλα

τεθνεώτος , ουκ έπαγόντων αυτήν, ώς έν ασχολία , των

προβούλων έπι το κοινδν, Τιγράνη τον γαμβρον Μι

θριδάτης Ιπεισεν, ές Καππαδοκίαν έμβαλεϊν, ώσπερ

άφ' έαυτοϋ. ΚαΙ το μέν σόφισμα ουκ έλαβε "Ρωμαίους.

Ό δ' Αρμένιος, Καππαδοκίαν σαγηνεύσας, ές τριά

κοντα μυριάδας άνθρώπων άνασπάστους ές Άρμενίαν

έποίησε , και συνιοκιζεν αύτους μεθ' έτέρων ?ς τι χω

ρίον, ένθα πρώτον Αρμενίας το διάδημα αύτος περιε-

θήκατο, κα\ Τιγρανόκερταν άφ' Ιαυτοΰ προσεΐπε· δύ

ναται δ' εΤναι Τιγρανόπολις.

Ι>ΧνΐΙΙ. Κα\ τάδε μέν ην έν Ασία. Σερτώριος

δ', Ιβηρίας ήγούμενος, αύτην τε Ίβηρίαν και τα πε-

ρίοικα πάντα έπ\ 'Ρωμαίους άνίστη, χαΙ βουλήν έχ

τών οί συνόντων, ές μίμημα της συγκλήτου , κατέλεγε.

Δύο δ' αυτοϋ τών στασιωτών, Αούκιοι Μάγιός τε και

Φάννιος, Μιθριδάτην έπειθον συμμαχησαι τώ Σερτω-

ρίω, πολλά περί της Ασίας αύτον καΐ τών έγγυς

έθνών έπελπίζοντες. Ό μέν δή, πεισθείς, ές τον Σερ-

τώριον επεμψεν δ δέ, τους πρέσβεις ές τήν Ιαυτου

σύγκλητον παραγαγών τε , και μεγαλοφρονησάμενος ,

δτι τδ κλέος αυτοϋ καΐ ές τον Πόντον διίκετο , καΐ 'Ρω

μαίους £ξοι πολιορκεΐν άπό τε δύσεως κα\ έξ ανατολής,

συνετίθετο τώ Μιθριδάτη, δώσειν Ασίαν τε καΐ Βιθυ-

νίαν, κα\ Παφλαγονίαν, και Καππαδοκίαν, και Γαλα-

τίαν στρατηγών τε αύτώ Μάρκον Ούάριον, καΐ συμ

βούλους τους Λουκίους Μάγιο'ν τε και Φάννιον, έπεμψε.

Μεθ' ων δ Μιθριδάτης έςέφαινε τον τρίτον κα\ τελευ-

8813 Αηοί)3ΓΖ3ηί Πΐίοΐϊ ςυοίΐτίοπηί , 8ΪΙ>ϊι]υβ βΐίριιίαίο ρ»>Γ

03ηιι1βιη οϋϋΐΒΐοηβπι ]ϋΓβ ΓβΙίηβικϋ ηοη βοίαπι β3ΐη ραπίοπι

θ3ρρ3(1οοΐ3; , ςιΐΛΠΐ ]3πι Ιυηο 1ι>ικΊ«1, βοά βΐ αΐίβιη ρβτίβτα

ίηβηρβτ οοοαραικΗ, εοητίνίυηι ρΓα?1>υί( οπιηίΐιυβ; ίη ςυο

οογΙιιπι 3ΐιπ ροηΛιΐδ ρη>ρο8αΐ( Ιιϊβ, ςιιί 1>ϊΙ>αοϊΙα1β , τβΐ βάβοί-

ΙβΙβ , (ΙίοΙΐ!Γϋ8 , οβηία , εχΙεΓΪβφΐβ 8θ1βηηί1)ΐΐ8 Ιικ1ιΌγϊ5 νϊηεβ-

ΓβηΙ : φίοπιηι ρΓβΙίοπιηι βοΐοβ βχρβη ΓαίΙ Οαϋίηίιιβ. Αίςυβ

ϊΐα αΚβηιπι ΜίΙΙιπάβΙιιπι Ββΐΐυπι ΙβΓίίο »ηηο (ίηίίαιη ββΐ.

1.ΧΥΠ. ΜίΙΙιπ(ΐ3ΐ68 , οΐϊυπι ΐ]30ΐιΐ8, βυΐκςίΐ Βθ8ροι-υιη ;

βΐ ββηΐί ίΐΐΐ υπυπι εχ (ϊΐϋδ, ΜβεΙίΐΓεηι, Γε§βπι ιΐεάϊΐ. Ιαάβ

Α('1ΐ«05 386Γ688Π8 , φΐϊ ϋ1ΐΓ3 ΟθΙθ1)09 ΪΙΚόΙιιγιΙ , εΐ ΟΓΚΟΟΓυΠΙ

β Τγο]» Γενει ΙεηΙίιιπ) βίςοε ειτοκ ίπ «89 ογ38 (ΙεΙαΙοΓυηι

ριιΙαηΙυΓ Γείίηιιίβε , <]ιΐ33 ρβΓίεβ εχεΓΟΪΙιιβ ραπΗσι βρεΓίο 1»ΙΙο ,

ρ»Γΐίιη Γι·ϊ30ΓΪ8 ίηείεηιεηΐίβ , ρβΓίίπι ϊηβίιΐϋκ ΙιοίΙίαπι , αηιίίίΐ.

Οοηηυηι ΓβνεΓβιιβ , παϊβΗ Βοιηβπι , ςυϊ Ιε^εβ ί(τάεπ8 βοηρίο

οοηδίβηβΓοηΙ. δίηηυΐ τεΓΟ εΐ ΑποΙ)3ΓΖ3ηε8 , δίνε δροηΐε,

βίτε ίηεϊΐβΐυβ 3ΐ> 3ΐίί9 , ηιίδίΐ , ίχυϊ ΡϊίΓεβ (ΙοεεΓεηΙ , βε ιμπ

Γβοερϊδδε Οβρρβάοείβπι , ε( πλοκοί ε]υδ ρ3Γ(εηι 8 ΜΚΙιγϊ-

ά3ΐε εΐίβηιηυιη (εηεπ. ΕΙ Μίΐΐιηάβίεβ, μιβδίΐδ 8 δνΐΐα οβ·

(ΙοΓβ ΟαρρβάοαΒ , οεδδίΐ ΓυΓδυδςυε 3(1 οοηδοτίΐΜΊκΙβδ ΓοηίΙε-

ΓΪ5 Ιε^θβ 3ΐϊ3Πΐ ΙεςβΙίοηεπι ηιϊδίΐ. Οιι<έ ςυοηίβοι , πμγΙμ

ηυρεΓ 5)1)3, βεηβΐυςυε βΐιίδ ηε§ο(ϋδ <1ίδΙπε(ο, 8 ρΓ3?(οΗ1>ιΐ9

ίη βεηβΐυπι ηοη είΐ ίηΐΓ(κ1ποΐ3 , Τ^πιηοιτι «βηεπιηι εοηεϊΐβ-

νίΐ ΜίΙΙΐΓί<ΐ3ΐΡδ, υΐ, Ιβηηιιβηι ρΐΌρπο εοηδίΐίο, ϊητ3(1εΓεΙ

θ3ρρ3<1οα3ΐη , ςυοά ςηίάειη οοηιηιοηίπηι ηοη ΙβΙηίΙ Κοηΐ3·

ηοδ. ΤΙ^τβηεβ, 0«ρρ3(1οοΐ3 τείιιΐί ίαάαβϊηβ αηοΐ3, «ά Ιτβ-

εεηΐβ ηιίΐΐίβ Ιιοηιίηππι 8ΐ)$ΐΓ3\ΐ( ίη Λπτιοηί3ηι ; ε( βςτοδ είδ

ευηι βΐϋδ αΛ ίηωίεηάιιηι ίη εο Ιοεο «ΙΙηυυίι, υοί ρηπιιιηι

βίΙ)ί ίπιροδυεΓ3ΐ τε^ηί Απηεηίχ άίβΟεηιβ, ιίΓηβιηςιιβ 3 $υο

ηοηιίηβ Τίρΐ'βηοοΓΓίαηι , φΐ3δί όίοηβ Τί^ΓΕηίδ ϋΓϋβαι, άεηο-

Πΐίη3ΤβΓ8ΐ.

Ι,ΧνίΙΙ. Ηχο άατα ίη Αδί3 ββπιηΙυΓ, 8ει1οπυ8, Ηίδρβ·

ηϊαιτι ρΓονίικΊΛΐιι οΙ>(ίηεη8 , εΐ ίρδ3πι εΐ 8εεοΐ38 οπιηεδ 3<1τεΓ-

δΐΐδ Κοιηβηοδ εοηείΐβνίΐ : εΐ εχ αηίείδ, (]ΐιοδ γϊγολ 8β 1ιη1)0·

1)31, δοηβίαιη 3(1 ίηίΐβΐίοηβπι ϋοηιβηί ιεηβΐυδ ίηδίίΐυίΐ.

Ηιι]ϋδ ΓβεΙϊοηίδ άυο βοοίί, ί. Μβ^ίηδ εΐ Ι·. Γβηηίιΐδ, ΜίΙϋη'·

(ΙβΙρπι 8(1 Γ(Γ(1ϋβ ρειτυΐίεηάυπ) ευηι δεΓίοηο ίιπίΐηπιηΐ;

βρεπη εί ΓβοίεηΙεβ, Αδί3π> εΐ ΓιηίΙίιηββ ρΓονίηεΪ8δ ρποπιίί

βοείεΐ8(ί8 ΓοΓε. ΕΙ ροΓ8ΐΐ3δΐΐ3 ΜίΙΙιι ί(ΐ3(εδ , 1ε@3(0δ 3(1 8εΓ-

ΙοΓίυηι ιτιίδίΐ. (3υί1ηΐ8 ίη δοηβΐιιηι βυυπι ίηίΓοάυεΙίβ , δεΓ-

(οήυδ, πιιιΐίαιτι δϊΐιϊ £Γ3(αΐ3ΐιΐδ, ςυοά ίη Ροηΐυηι ηβςυβ

ρεηείΓβτεπΙ ηοηιίηίδ δυί Γβπιβ , υΐ ]3ηα ροδδίΐ Κοηκιιιοδ 31)

οοοίό'εηΐε βε οιίεηΐε ορρυ^ηβΓε ρβηΙεΓ, Γοεάιΐδ ευηι ΜϊΙΗγϊ·

ά3ΐο ρΟΓΟϋδδίΙ; ίη ηηο εί εοηοβδδίΐ ΑδίβηΊ, ΒίΙΙιτηίΒπι, Ρ3-

ρηΐ3@οηΪ3ηΊ , ΟβρρβιΙοοίΒηι , ΟβΗο^πτείβητι. Ππιοπι ςυοςυε

3(1 ευηι ηιίβίΐ Μ. Υβπυηι, ευϊ άιιοδ ίιιείοβ, Μβρυιη , Κιη·

ηϊιιπκ]ΐιε, 8ΐ1η1ιιιί( εοηβίΐίβιίοδ. Ουΐ1)ΐΐ8 &αϋ!οηΙ>α8 ΜϊΙΙιπ
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ταϊον οί γενόμενον Ις "Ρωμαίους πό"λεμον· έν δ πδσαν

<χπ<ί>λεσε τήν ορ"/ήν, Σερτωρίου μέν άποθανόντος έν

Ιβηρία, έπιπεμφΟέντων δε οί στρατηγών από "Ρώμης,

προτέρου Λουκούλλου τούδε, του νεναυαρχηκότος

Σύλλα , υστέρου δέ Πομπηίου- έφ' 6'του πάντα όσα ήν

Μιθριδάτου, και έίσα αύτοΐς γειτονεύοντα , μέχρι έπΐ

ποταμόν Εύφράτην, προφάσει καΐ όρμη του Μιθριδα-

τείου πολέμου ές "Ρωμαίους άπαντα περιηνέχβη.

ΓιΧΙΧ. Μιθριδάτης μέν ουν, οΐα "Ρωμαίιον πολλά

κις ές πεΐραν έλθών, και τό"νδε μάλιστα τόν πόλεμον

ήγούμενος , άπροφασίστως δή κα\ δξέως γενόμενον ,

βσπειστον £ξειν· πασαν έπενόει παρασκευήν, ώς άρτι δή

χριθησόμενος περί απάντων. ΚαΙ τό λοιπόν του

βέρους καΐ τον χειμώνα ίίλον υλοτόμων, έπηγνυτο ναΰς

και όπλα, καΐ σίτου διακοσίας μεοίμνιον μυριάδας έπΐ

βαλάσση διετίθει. Σύμμαχοι τε αύτω προσεγίγνοντο,

/οιρ'ις της προτέρας δυνάμεως, Χάλυβες, Αρμένιοι,

ΣχύΟαι, Ταΰροι, Αχαιοί, Ηνίοχοι, Λευκο'συροι, καΐ

ίσοι περι θερμώδοντα ποταμόν γήν Ιχουσι την Άμα-

ζόνοιν λεγομένην. Τοσαΰτα μεν έπι τοις προτέροις

αύτω περι τήν Άσίαν προσεγίγνετο· περάσαντι δ'

ές τήν Εύρώπην, Σαυροματών οϊ τε Βασίλειοι καΐ

Ίάζυγες , καΐ Κόραλλοι , καΐ θρακών ίσα γένη παρα

τον "Ιστρον ή "Ροδόπην ή τόν ΑΤμον . οικοΰσι, και

έπΙ τοΐσδε Ιϊαστάρναι, τό άλκιμωτατον αύτών γένος.

Τοσάδε μέν δή καΐ της Ευρώπης τότε προσελάμβανεν

δ Μιθριδάτης. ΚαΙ μυριάδες έκ πάντων ές τό μάχι-

μον αύτω συνελέγοντο τεσσαρεσκαίδεκα μάλιστα πεζών,

και Ιππείς έπΙ μυρίοις έζακισχίλιοι. Πολύς δέ καΐ

άλλος όμιλος δδοποιών κα\ σκευοφόρων εϊπετο χα\ έμ

πορων.

Γ.ΧΧ. Αρχομένου δ' ^ρος , άπόπειραν του ναυτικού

ποιησάμενος, έ*6υε τώ Στρατίω ΔιΙ τήν συνήθη θυσίαν

καΐ Ποσειδώνι λευκών ίππων άρμα καθείς ές τό πέλα

γος, έπ\ Παφλαγονίας ήπείγετο, στρατηγούντων αύτω

Ταςίλου τε καΐ Έρμοκράτους. Ώς δ' άφίκετο, έδη-

μηγο'ρησε τω στρατώ περί τε τών προγόνων μάλα

σεμνολόγως, κα\ περι αύτοϋ μεγαληγόρως· ότι τήν

αρχήν έκ βραχέος έπΙ πλείστον παραγαγών, ουποτε

"Ρωμαίων ήττηθείη παρών. ΕΤτα κατηγόρησεν αύ

τών ές πλεονεξίαν καΐ άμετρίαν υφ' ί[ς , ειρη , καΐ τήν

Ίταλίαν καΐ τήν πατρίδα αύτήν δεδούλωνται. ΚαΙ

τας γενομένας οί τελευταίας συνθηκας έπέφερεν, ώς

ουκ έΟέλουσιν άναγράψασθαι , καιροφυλακοϋντες α3θις

έπιΟέσθαι. Κα\ τοϋτο αίτιον τοϋ πολέμου τιθέμενος,

έπηγε τήν έαυτοΰ στρατιαν δλην και παρασκευήν, καΐ

"Ροιμαίων άσχολίαν, πολεμουμένων υπό Σερτωρίου

κατακράτος έν Ιβηρία , κα! στασιαζόντοιν ές αλλήλους

άνα τήν Ίταλίαν. Διό και της θαλάσσης , εφη , κατα-

©ρονοΰσι ληστευομένης πολύν ήδη ^ρόνον, και σύμ

μαχος αύτοϊς ουδείς έστιν, ούδ' υπήκοος εκούσιος ετι.

Ούχ δρδτε δ' αύτών, εφη , και τους αρίστους ( έπιδει-

κνϊις Ούάριόν τε καΐ τους Αουκίους) πολεμίους μεν ον

τάς τι) πατρίδι, συμμάχους δ' ήμϊν;

όβϋα Ιβτϋααι εί υΐΐίπιιιηι ΜΙυιτι ΠοηωηΙί ΙηΙπΙΙΙ ; 1η φΐο

ΙοΙαπι βπιίδίΐ ίηιροπιιηι , δβτΙοΗο ιηοΓίυο ίη Ηίίρϋηία , εοηΐη

Ιρβααι τβΓΟ αάβώ &ο υΑβ όΊιείοιίδ, ρπαιαοι Ι,υευΙΙο βο,

αυί βοή 8νΙ1β εΐ&ββί ρΓεεΓυβΓβΙ; άΐ'ίηάβ Ροοιρβϊο, ευ]ιι$ ·α-

βρίο,ιίβ υηίνβΓ6ί ΜϊΙΙΐΓΪάαΙϊδ ά'ιύο, βΐ τίΐΊηα· Ιιυίο Γβξϊοηεβ

ιιβςιιβ Άά ΠιίΓηβη ΕαρηηΙβηι, υηο ίπιρβίυ ρβΓ οοοαβίοηβ»

ηιι]υδ οεΐΐί $υί> ϊιηρβηυιιι ρορυΐί Βοποηϊ Γεάαεϋβ βυηΐ.

£ΙΧ. ΜΗ1ιΠ(1αΐ68 ίβίΙϋΓ, ^»^η κχρίυβ νίΓββ Κοιη,ιηαδ βχ·

ρβιίαβ, βί Ιιυ]π» ηι&χίηιβ ΜΗ, Ιβαιβη β( τρρεηΐβ ιηοΙΙ,

ηυΙΙϋπι δροΓϊηδ νβηίϊηι ; ΙοΙιιβ ΟΓαΙ ίη βρρΐηία , άε βαιηη»

ηυϊρρε Γβπιηι ]ϊπι ]3ε1υπΐ8 αΐεαιη. £$(βϋ$ ΓεΙϊφΐυηι ε(

ίηΙε§Γ3πι ηιεακη εοηιβηηιβϊΐ παΐαϊβ οχάαηάΆ, Γα1)πεαη<1ί5-

ςυε ηϋτϊουβ εΙβΓηιίβ : <ΓυιηεηΙίςυε εο. ηιεάίηιηοηιπι πιγτ\&·

άΐβ, ΐ(1 πκιι-ε άβίαΐαβ, ραββίηι ρβτ οτββ (ϋβροβιιίΐ Αυχϋίι

ρΓίΓίΙο εί ΓυβΓε , ρΓΚίεΓ νεΙεΓββ εορίβΒ , 01ιι1)ηβ8 , Λπηεηϋ ,

5ενΙη%, ΤβϋΗ , ΑοΙιβεϊ , Ηεηίοεηί, ΐΛαεοβγή, ει ςαϊ εΪΓεβ

Τΐιεπηοιίοηΐβπ) Πανίυηι ΙβΓΓΐηι εοΐαηΐ ςυαπι τοεαηΐ Αιη»-

ζοηιιηι : Ιιβεο εχ Α$ί» 3εεε$8εηιη( ρπίΐϊηχ ροΐεηΐίχ. ΤΓβηβ

ηιβΓε τεΓΟ βχ ΕϋΓορβ , 8οείθ8 Ιυηε βί1)ί »<1δείνίΙ , εχ 8ιπη·

Ιίοί« ρορυΐίί, Β»8ίΙίιΐ38 εί ^,ν^εδ , Ιοηι ΟοΓαΙΙοβ, εί ΤΙϊΓβ-

επηι ςιιίευηςυβ ΙδΙηιηι Βοιηβη εί Κηοάορβη Ηχιηυηΐφΐε

ιηοηΐεδ αεεοίηηΐ , βί ΐηδυρετ ΓοΓίϊδδίηιοδ ηοΓυηι οπιηίηηι

Βα5ΐ3Γη48. £ ςυίηυδ υηίτετδίδ 1ε@ίΙ ;η ηιίΐίΐίαπι οά ρε-

άίίαιη, βφΐίΐυιη χτι πιίΙΙίΐ. δεςιιβϋβΙιΐΓ αυΐεπι ϊ&$Ιγ& 6(

»1ϊ3 π>Ά^αΆ ΙϋΓοβ εοπιπι ςυί νΪ38 ιηιιηίε1>3ηΙ, βυ( «ΙοΓβΓΟοαηΙ

83τείη38 , 3(ςαε εϋ&ιη ηε§οΐϊ3(οΓυσι.

Ι,ΧΧ. ΙοεηηΙε αηίειη νεκ ΜίΙηπάίΙβδ , (ΙεειίΓβϊοηε Γ»εΐ3

εΐαδβίυηι , ββοιβ ηιοΓε εοηδίιείο ^τϊ οεΙΙοΓυιη ΡπεβΜι (β-

ειΐ; ε( ΝερΙϋηο ςυ3ϋΓί§38 βΙοοΓυηι εςυοΓυπι ΛβηιίδίΙ ία

ηΐ3Γ6. (}υίΙ)ΐΐδ ροΓϊοϋδ , ρΐΌρεΓβνϊΙ ίη Ρ3ρ1ιΐ3§οηί3ηι , (1α-

εί!>υδ εχείΐίΐιΐδ Τηχίΐβ εί ΗεπηοοΓβΙβ. Οιιο ροδίςυβηι τβη-

ίυιη 881, εοηεϊοηεηι 3(1 ηιίΐίΐεδ Ιΐ3ΐιυί( πιβριΠοςυαηι , εαηι

(1ε δΐιίδ ηΐ3]θΓΪ1)ΐΐδ , (υπι ηιαχίιτιο άε βείρβο ; ςιιοά εχί£ΐΐ3 Γ8-

;;ηί ροκκΕΓία ίη ίηιηιεηδυηι βηχίδδεί , ηεε υη(]03ηι ρΓΒβδεηβ

τίεΐαδ είδεί & Κοεαληίδ. Ηίηο ΚοπίΛηοΓυπι 3οοιΐδ»νίΙ βνβ·

Ηΐίβπα, βάβο ίηιηιθ(ΐ6Γ3ΐ3πι , υΐ εί ΚϊΙίαπι ε( ίρδΐπι ρβίΓΪβηι

ίη βεΓνΗυΙεηι Γεάε§ίδδεηΙ. Ταπί Λβ Γθ6(3βΓε, ροδίΓεηαο Ιοεο

δοεαηι ίηίΐο, εοδ(Ιειη βοευδβτίί; ίΛεοβοβ ηοϋε Γυεόιΐδ ϊΐΐυά

βεπρίο εοοδί^ηαΓε , υΐ οϋδεΓνβΙο οοηιηιοιίο ΙβιηροΓε οβίΐηπι

δίοί άβαυο ροδδίηΐ ΙηΓβπτβ. Ηίβ 1>ο11ί εβυβίδ εοηιπιεηΐ0Γ3ΐίβ ,

εχροδυίΐ εορί33 8ϋ3δ οηαηεβ, Γείίαυυπιηυε 3ρρ3Γ3(ππι ; εί

ςιιαηΐί» ηε@ο(ίίδ ρΓεηιβηΙιΐΓ Κοπ>3ηί,3 δετίοηο Ιυηο (ξΐηνϊβ-

βίηο 1>ε1Ιο ίηΓεβίΑΐί ίη Ηί$ρ3ηί3 , ε( ίη Ι131Ϊ3 δεο'ίΐίοηίοαβ (1ο-

ηιεδίίείδ 1«υοηη(β«. ΟαβρΓορΙβτ εί ηιβΓε, ίηςιιΚ, }<αα Λα-

(Ιιιηι 3 ρίτ3ΐί$ ίηΓβ8ΐ3π ρ3ΐίυη(υΓ, ηεε «113 ϋοοίοπιηι ΗβηεηΙ

3>ιχίΙί3,ηεε βυΜίΙοβ υΐΐοβ,ςυί ϋοεηΐβτ ίρβΟΓαπι ρβτββηΙ

ίηιρεΓίο. Αηηοη τεΓΟ, ίηςιιίΐ, εοπιπι ορίίηιβίεδ (Υβηοπι

08ΐεη(1εη8 εί Ι,ϋοιΌδ), ΙιοβΙεβ ο^ιίάεηι ρ3ΐπχ, ηοδ(Γθδ τεΓΟ

δοοίοδ εββε, νίάεΐίδ.' »

Ιβ.
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Γ,ΧΧΙ. Ταυτ' ειπών, καΐ τον στρατδν έρεΟίσας,

ένέβαλεν ές ΒιΟυνίαν, Νικομήδους άρτι τεΟνεώτος

άπαιδος, καΐ τήν άρχήν 'Ρωμαίοις άπολιπόντος. Κότ-

τας δ' ήγούμενος αύτης, άσθενής τά πολέμια πάμπαν,

έΊρυγεν ές Χαλκηδόνα μεΟ' ης είχε δυνάμεως. ΚαΙ Βι

θυνία μεν ην αύθις υπο τω Μιθριδάτη, των πανταχού

'Ρωμαίων ές Χαλκηδόνα προς Κο'τταν συνδεόντων.

Έπιόντος δέ χαΐ τη Χαλχηδόνι τοϋ ΜιΟριδάτου, Κότ-

τας μέν υπο απραξίας ού προήει· Νοϋδος δέ, δ ναύ

αρχος αύτοΰ, σΰν μέρει τινί στρατού τά όχυρωτατα

του πεδίου καταλαβών, χαΐ έξελαθείς , ίφυγεν έπ\ τας

πυλας της Χαλκηδόνος δια Οριγκίοιν πολλών, πάνυ δυσ

χερώς. 'Λμφί τε τας πυλας ώθισμδς ην έσπηδώντων

δμοϋ· δθεν ουδέν τοις διώχουσιν αυτούς βέλος ήτΰχει.

Ώς δέ χαΐ περί τών πυλών δείσαντες οί φύλακες τά

χλεϊΟρα χάθηκαν ές αύτάς άπδ μηχανής, Νοϋδον μέν

χαΐ τών άλλο>ν ήγεμόνοιν τινάς υπο χαλωδίοις άνιμή-

σαντο- οί δέ λοιποί μεταξύ τών τε φίλο>ν και τών πολέ

μιοι άπώλλυντο, τας χεΐρας ές έκατέρους δρέγοντες.

"Ο τε Μιθριδάτης, τη φορα της ευτυχίας χρώμενος,

έπηγίν αύτης ήμέρας έπ\ τδν λιμένα τας ναϋς· χαΐ το

κλεΐΟρον άλύσει χ,αλκη δεδεμένον άποδ^ηξας, τέσσα-

ρας μέν ένέπρησε των πολεμίων, τας δέ λοιπας έξή-

κοντα άνεδήσατο, ουδέν ουτε Νουδου κωλύοντος έτι,

ούτε Κόττα , άλλ' ές τα τείχη συγκεκλεισμένων. Άπέ-

θανον 61 'Ρωμαίων μέν ές τρισχιλίους, χαΐ Αοΰκιος

Μάλλιος, άνήρ άπδ βουλής" Μιθριδάτου δέ, Βασταρ-

νων τών πρώτων έσπεσόντων ές τον λιμένα , είκοσι.

ΙΑΧΙΙ. Λούκιος δέ Λούκουλλος ΰπατεύειν και στρα-

τηγεΐν αίρεθεις τούδε του πολέμου, τέλος μέν τι στρα

τιωτών ηγεν έκ 'Ρώμης· δΰο δ' άλλα τα Φιμβρίου,

καΐ έπ' αύτοϊς έτερα δυο , προσλαβών, σύμπαντας έχων

πεζούς τρισμυρίους, και Ιππέας ές χιλίους έπ'ι έξαχο-

σίοις, παρεστρατοπέδευε τω Μιθριδάτη περί Κύζικον.

ΚαΙ δι' αυτομόλων έπιγνους, εΤναι τω βασιλεϊ στρατιάν

μέν ανδρών άμφ\ μυριάδας τριάκοντα, άγοράν δέ, είτισι-

τολογοϋντες ή έκ θαλάσσης λάβοιεν έΤφη προς τοΰς άμφ'

αύτδν, άμαχεί ληψεσΟαι τους πολεμίους αύτίκα· καΐ

τόϋ έπαγγέλματος αύτοΐς ένεκελεύετο μνημονεΰειν.

Όρος δέ Γδών εύκαιρον ές στρατοπεδείαν, δθεν αύτδς

μέν εύπορήσειν έμελλεν αγοράς, τους δέ πολεμίους

άποκλείσειν, έπεχείρει καταλαβεΐν, ώς έν τώδε την

νίκην άκίνδυνον έξων. Μιας δ' ούσης ές αύτδ διόδου

στενής, δ Μιθριδάτης αυτήν έφύλαττεν έγχρατώς, ωδε

και Ταζίλου χα\ τών άλλο>ν ήγεμόνοιν αύτω παραινούν-

το>ν. Λούκιος δέ Μάγιος,δΣερτωρίωκαΙ Μιθριδάτη τά ές

αλλήλους διαιτήσας, άνηρημένου τοϋ Σερτωρίου, προς

Λούκουλλον έπεπόμφει κρύφα- καΐ πίστιν λαβών, με-

τέπειΟε τον ΜιΟριδάτην, ΰπεριδεΐν 'Ρωμαίων παρο-

δβυόντων τε κα\ στρατοπεδευόντων #πη θελήσειαν. Τά

γάρ [Σερτωρίου] ΰπδ Φιμβρία γενόμενα δΰο τέλη

βουλεύειν αΰτομολίαν , καΐ αυτίχα τώ βασιλεϊ προσέ-

σεσθαι. Τί ουν χρήζειν αύτδν αγώνος χα\ φόνου , δυ-

νάμενον άμαχει κρατησαι τών πολεμίων; Οΐς δ Μιθρι»·

Ι.ΧXI. ΗΪ8 (ΙΐοΙΐβ ϊγπΙπΙο βχβΓοίΙα , ΒΗΗνηίαπι Ιητ&βίΙ ΜΙ·

ΙΗίΙβίβδ, α Νίεοπιειίβ, ηυρεΓ βίηε ΙΐΙκτί* (ΙβΓιιηοΙο, ρβΓ Ιβ-

δίαηιεηΐυιη γΗκ-Ι,-ιι» ροριιΐο Κοιηβηο. Ου]ιΐδ ρΓΦβββ ΟοΙϋ»,

τϊγ ίηιΙχΊΙίί ,ΊΐΙιιιοίΙηηι , ΓιΐβίΙ Οηη1οβ(1οηβιη ειιπι δυίδ οβρϋδ :

βίςιιε ϊΙ.ι Ι!ί11ι> 0Ϊ3 ι ιΐΓ,Ίυιη 8υϋ ΜίΙΙιΗίΙαΙίδ ίιηροπυπ) η·.ΙϋΙ ;

ΙΊοιη.'ΐιιϊΜ ιπιι]ϊ(]ΐιο ΟΙιβΙεεάοηειη εκ] ΟοΙΙηιτ) οοηΠυοηΙίΙχίδ.

Οιιλιπ ιιι 1)οιιι ςιιιιιη εΐ ίρίαπ» π·\ ρείετεί, ΟοΙΐ3, ηεςοίϋβ

ηβΐΐϊώβ ιηίιιίιηε βεβιιβίαδ, ηοη ρπχϋίΐ : μη] εΐαββίβ 6}α»

ρΓβ-ΓβεΙυβ, οοπιίηε Νυιΐιιβ, αιιη ρβΓίβ εχειεΚυβ πιαηίΐίοπι

Φΐίΐ'ΐΐίΐιιι <·ϋΐηρϊ Ιοοη οοειιρβνίι. ριιϋιιΐϋ πιοχ (Ιεραΐβαβ, Γβ-

ΑιςίΙ 3(1 ροΓίβιη Οΐ3ΐεε<1οηΪ8, 1αΙκ>ΓΪ08ε αιυΙ(3 8ερ(3 8υρβ-

Γοηβ. ΕΙ 3(1 ίρ83ΐη ρθΓ(3ΐιι ΙΪΙ εοηιρΓε88ΐο 8ϊηιυ1 ίΓπιεοϋυαι ;

φιο ΓβεΙαπι «81, υΐ ρετββευΙοΓεβ ηαΐΐυιη ία εοβ Ιείαιη ΓηκΙτ*

ηιίΐίει-ειιΐ. 1)1 τβτο ροιΙ.ΐ' ευ8ΐθ(1ε8, Ιίπιεοΐββ υιΐιϊ. (1ε-

πιίβεηιηΐ εχ πιηείιίηβ εΐ3ΐ1ΐΓ08 , ΝικΙυπι ςιιΜειη, πιπί βΐϋ*

οοηηυΐϋβ εχ ρηεΓεεΙίβ βυΙχΙιιχεΓυηΙ ίυηίΐΗΐβ : Γβΐϊςαϊ τετο

3πιίεο8 ίηΐ£Γ εΐ ΙιοβΙεβ εοηΐΓυεί(ΐ3ΐί 8υη(, ίη<-3.-*υηι ηιαηυβ

Ιβικίοηίοί 3(1 ιι1γο8(]ιιο. ΜίΙΙιΗ(ΐ3ΐε8, ιιίεικίυπι ΓοΓίιιαβ γλΙικ,

(■0(Ι(μιι (Ιίε εΐ388ειη 3(1 ροΓίυιη 8(1π>ονίΙ : ρεΓπιρΐ3({υε Γεπβ»

ε3ΐεη3, ιμι,-ι· εΐ3υ(Ιε)»1 ο$(ίυηι, φηίοοτ ΙιοβΙίΙεβ η3ν«8 ία-

εεπ(1ί(, ΓβΙϊ<χυα5 8εχ3@ίη(3 3(1 ριιρρεβ «ιιαηιιη Γε1ί@3ΐ3$ :ι!ιν '

Ιγ3χΚ; ηεε Νικίο ρΓθ1ιίΙ>εηΙε, ηεε ΟοΙΙα, ψιϊ ϊηΐνα πκιόχλ

&ε8ε εοηΙίηε!)3η(.ΡεΓίεΓυιιΙ ΚοηιβηοΓυιη 3(1 Ιι-ίβ πιίΙΙίβ , εΐ ίη

Ιιί8 Μ3η1ία8 ββηαΙοΓ. Μί(1ιπ(ΐ3ΐε8 ε Β38(3Γηί8 , ςυί ρηιηϊ

ροΓίαηι ίο(Γ3νεΓ3ηΙ, νίμίιιΐί αηιίβϊΐ.

ΙιΧΗΙ. .Γηηι τοιό ί. ίυευΐΐυβ εοηβιιΐ, &ά Ιιοε 1>ε1]υιη ηιϊβΐηβ,

3(1]υηεΙΪ8 3(1 ιιπιιη Ιε^ϊοηεπι εχ ΙτΙχ; βεηιιη ειίαείβιη ιΐιιη-

Ιιπμ Κίπι1>ή3ηΪ8 , ε( >Ι ιιαίπκ ίΐεπα 3ΐίΪ8 , υΐ ίη υηίνεΓβυηι ηι-

ΙιιτίΊ χχχ Η. ρείΐίΐυιη, η. ι><:. εςιιίΐββ, άτ(Ά Ονζίευοι

088(Γ3 ( ΐιιη .ΜίΙ1ιΗ(Ι;ιΙο εοηΐυΐίΐ. 111>ί (ριιιιιι εχ ΐΓ3η£Γυ^ίβ

εο@ηονΪ88εΙ, τε^επι Ικιίκττ είΓείΙεΓ (Γεεεη(3 νίη>ηιοι ιιιί11ί3 ,

εοηιιηεβίυβ βιιίεπι Ιιίβ ηοη 3ϋθ8 ε88ε, ηΐβί <[ΐιί ρ3Γϋιη 3 Γπι-

ΒΜΒΙιΙοΗΙηιι , ρ3Γΐίηι πΐ3ή, μιΙιμη Ι,ιπίιΙπγ ; εοηνεΓβυδ 3(1

βυθ8 , 3Ϊ( , εε ρΐΌΐίηιιβ 3ΐ>8ςυέ εβΚβπιίηε ίη ροίεβίβίεηα τε«ΐ3-

γΙπγιιιιι ΙιοβΙεδ; ]ϋ8δϊΙ<ιιιε 808 ρΐΌΐηίβΒί Ιιυ^ιιβ ΠΊεηιϊιιίββε.

Οοη8ρίε3(α8 βυΐβιη ηιοηΐεπι εββίΓΪβορροι Ιπηιιηι, ςαο <χχϋ-

ρ3ΐθ Ϊρ80 0θρΪ3Π1 Ιΐ3>)ί1ΐΐηΐ8 68881 εΟΙΤΙΠίεβΙΐΗΙΠ), Π08ΐί1)Ι18 ¥8-

γο ΐηΙεΓοΙικΙβΓε εοπιηιεβίυηι ρο8δβΙ , εππ) οεευρβΓβ ΒββΓεββιιβ

681, ηΐ ηΐ3χίιηί ηιοιηεηϋ ΓιιΙυπιιη 3(1 νίεΙοπ3Πΐ εΐηε ρεπαιίο

ρ3Γ3η(ΐ3ΐη. Οηαηιςϋβ ηηίευβ, ίβίΐιιβ αηβηδίαβ, ββ8βΙ ϊη

βαηι βάίΐαβ, ΜίΙηπΛΒίεβ ηιιηε ΙεηεϋβΙ νβΐίίο ρΓΧ8ί(1ίο, »

Τβχϋε άιιεί1)υ8ηιιε 3ΐϋ8 ϊ(3 3(1πιοηίΙυ8. ΑΙ Γ.. Μ3£ΐιΐ8 , <ριΐ

808ίβΐ3(εηι ίηΙβι-δβΓίοπαηι ΜίΙΙΐΓίάΒίβπιςϋε εοοεϋΙ&ηΙ , ρο«1

δβΓίοηί πιοΓίεπι είβηι α<1 1,υευΐΐαηι ιηίββτβΐ ηιιηαιπη, & ςυο

βεεερίβ Πάε , ρβΓ8ϋ3δίΙ Γβ§ϊ , δίηεΓεΙ Κοπ>3ηο9 ΙτΒηβΪΓβ ει

03δΐΓ3 ηιε(3Γί υοίευηςιιβ νοίιιίδββηΐ : « Ρία>1>η&η38 βηϋη

1β8Ϊοηβδ[5εΓΐοπ3η3Γυηιε8δβρ3Γΐϊαπι(8ΐ]ηιο1ϊπΐΓ3ηδΊϋοηβπι,

ρΓορεόίεπιηιιε 3(1 τεβειη βί^ηβ ΐΓβηδΙβΙυΓββ. Οαίά ϊβϊΐιιτ

οριΐδ εδβε δϋ(1οιε 81 δβηβϋϊηβ, (}ΐΐ3η(1ο 8ίηβ εβιΐΛΐηϊηβ τϊη
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δάτης συνΟέμενος άνοήτως μάλα καΐ άνυπόπτως ,

περιεϊδε Ρωμαίους δια στενού παροδεύοντας άδεώς,

χαί έπιτειχίζοντας βϋτίί μέγα ίρος· οδ κρατούντες,

αύτοι μέν όπισθεν έμελλον άγοραν άδεώς έπάξεσΟαι,

ΜιΟριδάτην δέ λίμνη καΐ ορεσι καΐ ποταμοϊς άποκλεί-

σειν των χατα γήν απάντων, δ τι μή γλίσχροκ ποτΐ

λάβοι , ούτε έξόδους ευρεία; έτι έχοντα , ούτε βιάζεσΟαι

δυνάμενον ετι Αούχουλλον υπο της δυσχωρίας· ί)ς κρα

τών κατεφρόνησεν. "Ο τε χειμών ήδη πλησιάζιον

έμελλε και των άπο της θαλάσσης αύτδν έν απορία

χαταστήσειν. βΑ Οειορών δ Λούκουλλος, τοΰς φίλους

άνεμίμνησκε της υποσχέσεως, καΐ το έπαγγελΟέν, ώς

παρόν, εδείκνυεν.

ίΧΧΙΙΙ. Ό δέ Μιθριδάτης, δυνηθείς αν ίσως και

τότε δια το πλήθος δια μέσων ώσασΟαι των πολεμίων,

τούτου μέν υπερεϊδε, Κυζίκω δέ οΐς παρεσκεΰασε προς

πολιορκίαν έπετίθετο· νομίσας έν τωδε διόρθωσε ιν τήν

δυσχιορίαν δμοϋ καΐ τήν άπορίαν. Οΐα δέ ευπόρων

στρατού πολλοϋ, πδσιν έργοις έπεχείρει, τόν τε στα-

θμδν άποτει/ίζων τείχει διπλώ, καΐ τ4 λοιπά της

πόλεως άποταφρεύων. Χώματά τε πολλά ήγειρε,

καΐ μηχανας έπήγνυτο, πύργους, και χελώνας κριοφό-

ρους· έλέπολίν τε έκατδν πήχεων, έζ ής έτερος πύργος

έπήρτο, καταπέλτας χαΐ λίθους και βέλη ποικίλα άφιείς.

Κατα δέ τους λιμένας δύο πεντήρεις έζευγμέναι πύργον

έτερον έφερον, έξ οδ γέφυρα, δπότε προσπελάσειαν ές το

τείχος, Ειπδ μηχανής έξήλλετο. 'ΐίς δ' έ*τοιμα αύτώ

πάντα γεγένητο, πρώτα μέν τρισχιλίους αιχμαλώτους

Κυζικηνους έπ\ νεών τη πόλει προσήγεν οΐ χείρας ές τι)

τεΤ/ος όρέγοντες, έδέοντο, σφών κινδυνευόντων φείσα-

σ6αι τους πολίτας· μέχρι Πεισίστρατος αύτοϊς, δ

στρατηγός δ των Κυζικηνων, άπδ του τείχους «κήρυξε,

φέρειν τδ συμβαίνον έγκρατώς, αΙχμαλώτους γεγονό-

τας.

Ι,ΧΧίν. Ό δέ Μιθριδάτης, ώς άπέγνω τησδβ της

πείρας, έπηγε τήν έπί των νεών μηχανήν κα\ ή τε

γέφυρα ές τδ τείχος έζήλατο άφνω, και τέσσαρες άπ'

αύτής άνδρες έξέδραμον. δή καΐ μάλιστα καινο-

τρόπω φανέντι χαταπλαγέντες οί ΚυζικηνοΙ, έπί μέν τι

υπε/ιόρησαν ουκ δξέιος δέ Ιτέρων έπιδραμόντων, άνε-

θά(5ρ^ησάν τε, καΐ τους τέσσαρας κατέωσαν ές τδ έζο».

Ταϊς τε ναυσΐ πΐίρ κα\ πισσαν έπιχέαντες, ήνάγκασαν

πρύμναν τε κρουσασΟαι, και ΰποχοιρεΐν δπίσι» μετα

τοΰ μηχανήματος. Ίβδε μέν δή των κατά θάλασσαν

έπενεχΟέντων έκράτουν οί Κυζιχηνοί. Τρίτα δ' αύτοϊς

έπήγετο της αυτής ήμέρας τα έν τη γη μηχανήματα

δμοΰ πάντα , πονουμένοις τε καΐ μεταθέουσιν ές τδ άει

βιαζόμενον. Τους μέν ουν κριούς λι'Οοις άπεκαύλιζον, ή

Ρροχοις άνέκλοιν, ή φορμοϊς έρίων τής βίας έςέλυον

των δέ βελών τοις μέν πυρφόροις υπήντων δδατι καΐ

ίζβΐ' τα δ' άλλα προβολαϊς Ιματίων, ή δθόναις κε^αλα-

σμέναις της φοράς άνέλυον δ*λως τε ουδέν προθυμίας

(ίνδρι δυνατής έξέλιπον. ΚαΙ τάδε αύτοϊς φερεπονιό-

τατα δή καχοπαΟοϋσιν, δμως γε τοΰ τείνους έχαύΟη τι

οβΓΟ ΙίοββΙ. » Ηαιε οοηΒίΙίο ΜϊΙΙιΗ(ΐ3ΐε$ ϊιιιρπκΙβηΙοΓ βάίηο-

(Ιυπι ββδεηβηδ , ηίΐιίΐφΐε βοιρίοηβ , ρβββυβ ββΐ Κοαιβηοβ , ββ-

ΟϋΓβ βιιρβΓαΙίβ Γ<ιιιπ1)ΐι« , εοηΐΓβ 86 πΐίψιιιιηι ηιοηίοιη τηυηΪΓβ :

ςιιο ίη ροΙβδΐ3ΐοηι γο£|3ΓΙο , ίρδίβ & Ιργ^ο ΙίϋΟΓβ δΐιβτβΐιί οοπι-

η κ.'ίΐΐ ιΐί ροίβηηΐ : ΜϊΠιπιΙαΙββ αιηίΓα |»αι , πιοηΙίΙ)υ« , βΐ

Πιινϊίβ 2|) ϊπιροΓ(8ΐίοηιυιι$ οιηηίΐιυβ ΙείΓϋίΙπΗιικ, ηίΜ &ί ςιιϊιΐ

ρβΐΐβ ε( ίηΐνπΐιιπι εϊ αάνβηίΓεΙ, οτλΙ εχείυβυ», (]ηυηι

'μαι ηειμιε εί |«ΙβηΊ βχίΐαβ , ηοςυβ νί ΓβρβΗεΓε ροβββΐ Ι.υ-

ευΙΙυιη , οϋ Ιοοοπιιη (ΙίΠίοαΙΙαΙεηι ; ηυαιη Γβι , <|ΐιπηι ίϋ ρο-

(63ΐ3ΐ« 8ΐΐ3 ΙΐΐΙ>υί88ε( , εοηΙεηΐ8εΓ3ΐ. ^^ηΊ(]ι1ϋ ϊιηπιϊιιεηβ

Ιιίοηΐϊ η)3ΓΪΙϊπΐ38 (]ϋ(Χ]υε ΐιηικΗϋιϋυηεδ βΓ3ΐ ίηιρε<1ί1ιΐΓ3.

<ίιΐ3ί νίιΐοη» ίυευΙΙυ» , 3ΐιιίϋί8 βυυιη ρΓθηιί88υιη ΓετοϋβΙ»!

ίη ηιεηιοπ3Πΐ , βΐ ι-επι ηυαβί ]3ΐη οοηΓοο,Ιθηι εϊβ 08ΐεη(1βΙ>3(.

ΙιΧΧΙΙΙ. Μίΐΐιπϋαΐεβ , ηυαπινίδ Γογ1388ο Ιυηο ςυοηυβ ρο-

ΙϋϊΒδεΙ, ρΓορΙετ βυοΓαπι ιηιιΚίίυβίοειη , ριτ ιηειίϊοβ ΙιοβΙεκ

βπιηιρεΓε, Μ Ιβπιεη ηεςίβχϊΐ, ε( ορρυριατε Ονζϊευηι ϊηβΐϊ-

(ηϊ( &ρρ&Γ3ΐυ βο, ηαεπι ίη8ΐΓηχεΓ3( : ΓβΙυβ, Ιιοε Γεηιεϋίιιηι

Γογο δϊητιιιΐ (ΙίΠίουΙΙαΙί Ιοεοηιπι βΐ 3ηςα8(ϋ$ τεί Π-υπιεη(3ΓΪα?.

ΙΙβηυβ φιοιώπι ϊΐιπιχί.ιΐ»! ηιϋίΐβ, οηιηί>>υ8 ορεπουβ τεηι

«88Γ88διΐ8, ηβναΐβ ιΐΓϋίβ άυρίίά πΐϋΓΟ οίιτυηιϋβΐ, Γείίςιωπι

υΓυεηι οίΓουηιτιΙΙαΙ, βββΟΓΟβ αιυΐΐοβ εχείΐβΐ, ιιιγγθ8, 3τίε1β8

1β8(υ(1ίπίΙ)ΐΐ8 (εε(ο8 , 3ΐία8·ριε ηιβεΐιίηββ, οοηβίΓυΚ : ίη Ιιίβ

ηβίεροΐίη εβηΐυηι ευυίΙοΓυαι, 8υρΓ3 ηυβιη 3ΐία Ιυπ°Ϊ8 388ϋΓ·

§«1)31, εβίβρυΐΐί» ίη8ΐτυεΐ3 , β ςιιίοαβ 83X3 (εΐβςυε ευ]»8(]υε

ςεηεηβ ενί1>Γ3ΐ>3ηΙαΓ. Αά ροΓίιιπι βυίειη ϋιΐίε εοι^υηεία^

φΐίηςαβτβπιββ αΐίαιη ίηΓβτεΙ)βη( Ιπγππι , ιιηϋε ροηι ίη ιηυ-

πωα ίη]ίεετβ(υΓ. Οαίηαβ οπιηϊΐΗΐι ρ&πιΐϊβ, ρηιηυιη (τίβ

ηιϋΐίβ 0;ζίεεηοΓυηι εβρΙίνοΓυιη ίη η3νίου8 3(1 υΓϋεηι αιΐιηο-

τίΐ; ςιιί, Π13ΙΗΙ8 (εηιίεηΐεβ 3(1 πκγιπ» , οηΐιαηΐ, ηΐ βί!)ί ρε-

ήο1ί(3η(ί1>υ8 ραΓοβΓβηΙ οίνεβ. 8ε(1 Ρ)8ΐ8ΐΓ3ΐυ8 , ργκΙογ Ογ-

ζίεεηοπιηι, ε πηιγο ρεΓ ρΓίΕοοηεηι βο8 ιυοηυϊΐ, υ(, δβπιεί

ίη ιϋαηιη ροΙββ(*Ιβιη τβάι&Μ , Γοιίυηβπι ίβττβηΙ Εατϋΐβτ.

ίΧΧίν. Μί(1ιΗ(ΐ3ΐε3 , ηοο εοηβΐη Γηΐ8ΐΓ3ΐυ8 , ίηιρο8ί(3πι

ηβνίουβ ηΐ3ε1ϋη3πι 3(1ιηονί( : εϊ κρεηΐβ άΊηιίβϋο ροηΐο ,

ςυαίυοτ ηί1ί1ε8 ρΓοβΗυεηιηΙ ίη ιηυπιηι. Ιοί τεί ηονίΐβΐβ

ρεΓευΙδί Ονζίεεηί, οεβββηιηΐ ηοηηίΐιίΐ : νεΓυπι εχίετϊδ βυΙ)-

βεςυϊ ευηείαηΐίΐιυβ , ΓεεερεΓηηΙ βηίηιοβ, εϊ ςιΐ3(υοΓ ίΠοβ

β]εεεηιηΙ. Τηπι νείΌ ροΓΓυβίβ ρίεβ ηβνίουβ Ιιοβϋυηι, ιΊ

1η]εο(ο ί§ηε, εοβςεΓυη! 638 υηα εοηι ηΐ3εηίη& γ«Ιγο βο Γβεΐ-

ρετβ. ΑΙςυε ϊΐβ Γβρυΐββ οβί ορρυςηίαίο ηιαι ίϋυι». Εικίειη

τβτο άίβ, Ιειϋο εοηαίιι , 3 Ιβιτ3 ηυοςυβ οηιηεβ βίηιυΐ ΒΐΙηιοΙβ;

βηηΐ ηΐ3ε1ιίηιε, ΐ3ΐ)0Γ3ηΙίυυ3 ορρϊ(ΐ3ηί3, εϊ ιιΗγο αΙπκ|ηε ,

ςυβουηηυε πωχίπιο ίη$ΐ3ΐ>3ΐ ΙιοδΙίδ, εΪΓεαηιευΓ83ηΙί1)υ^.

ΕΙ βΗβΙεβ ςυί(1εηι 3«1 83χί5 ίηιηιίββίβ ρΓκΓπη^ε1>3ηΙ , 3υΙ

ίη]βειϊβ ΙβςιιβΗ ίβΟεοΙβΟδηΙ, βυΐ ΙεΙαβ εοηιηι πιο11ίβ1>αιιΙ

οΙ)]εεΙϊ8 ετβΐίοιιβ Ιαηα ΓβΓετϋβ. Τβΐβ τβτο ί^ίΐ» εχείρίεΐκιηΐ

οβιΙοηίΐΜΗ 3ςη3 βΐ βεείο ηιαιίίιΐίδ; εχΐβτοηιηι ϊηιρείυιη α1Ι·

εϊίβ «αϊ 1ίη(εΪ8 Ιβχβ ορρ3η$ί3 ίηίΓίηββϋαηΙ. 1η βυπιηια,

ηίΐιίΐ ίηβχρβτΐυπι ΓβΙιηςηβΐΜίηΙ , ςαοά ηαπιοηβ εοηίβιτβ

ροΐββΙ Ιηάηβιτΐα. Νβςυβ Ιβιιιεη , οηιηεηι ΙίοεΙ ΙΐΟΟΓβιη ρβ·

ΙίεηΙίδδίηιε ΓεΓΟίιΙεί , οΩϊοοιο ροΐϋοιαηΐ , φΐίη ρβτδ ηια>ηίυηι
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καί συνέπεσεν ές ίσπέραν. Ού μην εΊρθασέ τις έσαλά-

μενος έτι θερμόν άλλ' αύτϊ> νυκτδς αύτίκα περιωκοδό-

μησαν οί Κυζικηνοί. Τών δέ αυτών ήμερων πνεϋμα

σφοδρον έπιγενόμενον περιέκλασε τα λοιπά των μηχα

νημάτων τοϋ βασιλέως.

Ι,ΧΧν. Λέγεται δ' ή πόλις έμπροίκιον ΰπδ Διδς

τη Κόρη δοθηναι· χαί σέβουσιν αυτήν οί Κυζικηνοί

μάλιστα, θεών. Επελθούσης δέ της έορτης, εν ή θυ-

ουσι βοϋν με'λαιναν, οί μέν, ούκ έχοντες, έπλαττον

άπο σίτου. Μέλαινα δε βοΰς έκ πελάγους προς αυτούς

διενήχετο, καί τι) κλεϊΟρον τοϋ στόματος ΰποδϋσά τε,

χαί ές τήν πόλιν έσδραμοϋσα, ώδευσεν άφ' έαυτης ές το

ίερδν, καί τοις βωμοΐς παρέστη, ϊαύτην μέν ουν οί

Κυζικηνοί μετα χρήστης έλπίδος έΟυον. Οί δέ φίλοι

τω Μιθριδάτη συνεβούλευον, ώς ίερας της πόλεως άπο-

πλεϋσαι. Ό δ' οϋ πεισθείς, έπί τι) Δίνδυμον όρος

υπερκείμενον άνηει, καί χώμα άπ' αϋτοϋ ες τήν πόλιν

έχου, πύργους τε έφίστη, χαί δπονόμοις το τείχος άνε-

χρήμνη. Τους δ' ίππους αχρείους οί τότε όντας, καί

ασθενείς δι' άτροφίαν, καί χωλεύοντας έξ υποτριβης,

Ις Βιθυνίαν περιέπεμπεν. ΟΤς δ Λούκουλλος περωσι

τον 'Ρύνδακον επιπεσών, έ*κτεινε πολλούς, και αιχμα

λώτους Ιλαβεν άνδρας μέν ές μύριους καί πεντακισχι-

λίους , ίππους δ' ές έξακισχιλίους , και σκευοφόρα πολλά.

Καί τάδε μέν ην περί Κύζιχον. Τω δ' αύτώ νρόνω

Φρυγίαν Ευμαχος Μιθριδάτου στρατηγός έπιτρέχων,

έκτεινε 'Ρωμαίων πολλούς μετα παίδων και γυναικών.

Πισίδας τε καί Ίσαύρους Οπήγετο, καί Κιλικίαν μέχρι

των τις Γαλατικών τετραρχών Δηϊόταρος έπιπολάζοντα

αύτδν συνεδίωξε, και πολλούς διέφθειρε. Και περι

μέν Φρυγίαν τοιάδε έγίγνετο.

ΕΧΧΥΙ. Μιθριδάτου δέ χειμων έπιγενόμενος άφη-

ρητο καί την έκ της θαλάττης άγοραν, εί τις ην. "Ωστε

πάμπαν δ στρατός έλίμωττε· και πολλοί μέν άπέθνησκον

εϊσί δ' οί καί σπλάγχνων ** έγεύοντο βαρβαρικώς-

οί δ' άλλοι, ποηφαγοϋντες , ένόσουν. Και τά νέκρα

σψών άγχοϋ άταφα ρ\πτούμενα λοιμδν έπηγεν έπί τώ

λιμώ. Διεκαρτέρει δ' όμως δ Μιθριδάτης, έλπίζων

ϊτι τήν Κύζικον αίρησειν τοις χιομασι τοις άπο τοΰ

Δινδύμου. Ώς δέ καί ταϋθ' ΰπεσύροντο οί Κυζικηνοί,

χαί τας Ιπ' αυτών μηχανας έπίμπρασαν, και αϊσθήσει

τοΰ λιμοϋ πολλάκις υπεκθέοντες τοις πολεμίοις άσθενε-

στάτοις γεγονόσιν έπετίθεντο· δρασμδν δ Μιθριδάτης

έβούλευε. Καί έφευγε νυχτδς , αύτος μέν έπί των νεών

ές Πάριον, δ δέ στρατός α£τοϋ χατα γην ές Λάμψαχον.

Περώντας δ' αυτούς τον Αίσηπον, δ' τε ποταμός, τότε

μάλιστα αρθείς μέγας , χαί έπί τώ ποταμώ Λούκουλ

λος έπιδραμών, έφθειρεν. Ώδε μέν οί Κυζικηνοί πολ-

λήν βασιλέ(»ς παρασκευήν διέφυγον, αυτοί τε γενναίιος

άγωνισάμενοι, καί λιμώ πιεσθέντος Οπδ Λουκούλλου.

Άγώνά τε αϋτώ θέμενοι, μέχρι νϋν τελοΰσι, τα Λου

κούλλεια καλούμενα. Μιθριδάτης δέ τους ές Λάμψα-

κον έσψυγόντας, έτι τοϋ Λουκούλλου παρακαθημένου,

ναΰς έπιπέμψας, έξεκόμισε σΰν αύτόϊς Ααμψακηνοΐς.

εχιΐδία εοπαθίβΐ βιιΐ) νβ$ρβΓ3ΐη. δβ(1 ρΓορΙβΓ εβΙοΓεη ίηοεηάϋ

ηεηηο ρΓ0(ίηιΐ3 ίιτιιηιρβί'ε 8ϋ«υ3 ε«1 ; ίόεοφιε ίρδί Ο^ζίεβηί

ηοείυ ηυηίΐίοηειη Ϊ1)ί βΐϊαιη 8ΐι1)δΙι·υχβπ)ηΙ. ΡεΓ εοδίΙεηΜπιε

(Ιίεδ ρι-οεβΙΙβ τείιβπιβηβ εοοι-13 ιβΙίςυίβ Γββίβ πωείιίηω δίο

ΙαεεΓΐνίΙ, αϊ ίηυΐϋεβ Γβ(1<1βΓβηΙυΓ.

Ι,ΧΧΥ. 0)ζίεϋΐη ιίΓυεηι ρεΓίιίϋεηΙ ϊη άοίβηι » ίονείϊΐεπι

ΡΓΟδεΓρίιΐίβ : εαηιςυε άεαπι Ο.νζίεβηί νεηβΓϊηΙιΐΓ ργκ οπιηί-

1)υ8 ηαπ)ϊηϋ>ιΐ9. Ο^υ» βοΐεηηϊ ΓεάειιηΙε, ίη ςιιο βίτϊπι Ι»·

νβηι 8θΙβηΙ ιπιπιοΙϊγο; ΐΠί, ηυΐΐαοα Ιβίεηι Ιιαίβηΐεβ , ε \αύα

Γιηχειυηί ΙιοδΙίηηι. ΐηΙεΓίπι άΙτλ 1)08 εχ ΜΙο *Α ώτϊκπι

ρει ηαΐβνίΐ , εί ϊη 0Γ8 ροΓίυβ ρεΓ ε1αυ$(Γ3 3υΙ> βηυϊβ ετι&ίΙ ;

βΐφΐε Η» ρεΓ ηιοίΐί,ιηι υΓΐ)«πι ευίδϋ &ά άεχ Ιεωρίαιη «ΙεΙεΙε,

&ηΙβ βι-βιη εοηβΐίΐίΐ : ηιιαηα 0>ζϊεεηί, εβΓεβίϊ δρε εοηεερί»,

ίπιπιοΙβΓυηΙ. (}ικ) ΓαεΙο Μί11ιπ(ΐ3ΐί οοηδυΐβίωηΐ οηιία , υΐ

31) ϋΓί)ε 83εΓ3(3 εΐβδδεπι δοΐνβιεί. δβά τει, ηίΙιίΙ ιηοΐιΐδ,

ββεβηάϋ ϊπιπιίιιεηίειη υΓϋϊ πιοηΐεηι ϋίικίνπιυη) , εί ίΐι βο

άαχίΐ εοηΐίηεηΐεπ) 3<1 πιυΓοδ υιΊ>ί$ ι^εΓεπι , εαί Ιυπτί ίη·

ροδυίΐ; δίπιυίςυβ ιτια-ηί» εαηϊευΐί» 8υί1Όδδ3 δϋδρβηϋΐ.

Εςυοβ τβΓΟ,ςυοτιιηι ηιιϋιΐί εί Ιυηε 8Γ31 αδυδ, ίηβπιιοδ

ρπιεΙεΓεβ βχ ίιιοϋία , εί ο& Ιοη^βπ) πιοΓαηι ε1»υ<1:οιοΙ»,

3νεΓ8Ϊδ 3(> ΙιοδΙβ ϊΐίηεηΐιυδ ηιίδίΐ ίη ΒϋΙινηϊβπι. ΟϋΟϊ 1α·

ευΐΐιΐδ 3ΐ)οιΙιΐ8 ίιι Ιη]β«1α ΚΙινηϋαεί, πια^ηα βό!Η3 $Ιιι%«,

εερίΐ ΥίιΌΓυηι 3(1 φιίικίεείιη Π)ί11ία, εηυοΓυπι ηιίΐΐίι 8«χ,

εαπι ίιτιροίΐίηιρηίοπιπ) ηΐ3^ηο ηπιτιεΓο. Ουκ (Ιαηι 3(1 0)-

ζίευηι ςεηιηΙυΓ, ΕυιηβεΙιυδ , ΜίΙΙιπιΙβΙίβ άαχ , ίηειΐΓ5ΪοηίΙ>ιΐ8

ίπΓεβΙβηδ ΡΙίΓνβίΒΠ) , πιιιΐΐοδ Κοιη3ηο3 ϊηΙεΓΓεείΙ εαπ) ΙίΙκΓίδ

βΐ εοιι]υ;;ίΙ)υ3; Ρίδί(ΐ33ςηβ εί Ιδαιιιοδ βΐ Οίϋοίαπι 8α1)«8ίΙ;

άοηβο Οείοΐ3ΐΊΐ8, αηυδ β ΙεΙτβκηίδ θ3ΐΙο§Γ8εείχ, ΓβΓοείιΐδ

ναββηΐεηι ΓερΓεδβϊΙ, ιηαβίια^ιιε εΐβιΐβ 3(Γεα(.

Ι.ΧΧΥΙ. ΙηΙεπη) ΜίΙηη(ΐ3(ε3, ηίεπιβ βορβΓνεηίεηΙε, η»-

γϊΙϊγπϊβ ςυοηιιε εοιηηιε3ΐί1)υ$, δί (]ΐΐ03 Ιιβ5υεΓ3ΐ, ρη^ΐο;

εβί. Ιΐ3(]υε οπιιιΐηο Γβηιε ρΓεπ>εο3(υΓ βχβΓοϋυδ : «ε πιηΙΙί

ςιιίύεπι εηιοΐ'ίε1)3ΐ)Ιυι· ; 3ΐϋ εχΐίδ η>οι (υοπιηι ηιοΓε ηβΓΟβτίεο

νεδεε1)3ηΙυΓ; 3ΐϋ 1ιεΓΐ>38 ιβο'ίεεδηιιε νβπί βεηειϊδ ίη οϊΐιυπι

νβΓίβηάο, ιώοι 1»5 βίϋί εοη(Γ3ΐιε()3η( ; άεηίςυε εί ηιοΓίυοηιιη

ηάατβΓα, ίη ρϊορίηφιο βίηε 8εριι11ιΐΓ3 ριοϊεείβ, ρεδίίπ

ίηνεχβπιηΐ ιηδίιρβΓ. ϋυια!)3ΐ (αηιεη Μί1ητίι1αΙε$; κρβΓϊηβ

εΐίβηι Ιοηε, εχριιςηβΓΪ ροδβε Οχζίεαηι β^ειίηυδ, «ιιιο*

άυεεοβΐ β ϋίηίΐϊηιο. υΐ νεΓΟ εί Ιιοβ 8ΐι(Το(1οπιηΙ 0^ζ\ιχη\,

ΐηεεηίΙεΓίιηΙςυε π)3εΙιίιΐ33 , βΐ , ηοιι ίςιιβιϊ ΙιοκΙβπα Γαηιβ ίίίβ

(1εΙ)ίΙίΐ3ΐϋηι , εΓεΙ)ΐίδ ειιηι «ηιρίίοηίοιίδ νβχβοβηΐ, ΜίΙΙΐΓ^3-

Ιβ5 Γυξ»ιτι ιηε(1ί1»1ιΐ8 εδί. ΡΓοΓϋ8ίΙ(ΐ·ιβ ηοείη, εί ίρ&ε ςϋίιΐΓΠ)

εηπι εΐ388β ρΓονεεΙιιβ ββΐ Ρβηιιιη : Γείίςυχ εορίβ; ΙβΓΓβδΙιϊ

ίΙίηεΓε ρβΐίεπιηΐ Ι.3πιρδηειιηι. <3υ;£ άυπι Πυνίιιηι (Γ3)ίοι»ιΐ

Λδερπηι, δοΐίΐο Ιπηε ηιαχίιηε ΙυηιΜίοΓεηι , ιηυΚοδ ίρδβ Οιι·

■νίυδ, ηιηΐΐοβ ίίβηι Ι,υευΙΙυβ, 3(1 ί1ηγίαηι βο8 ίηδεαιίιΐϊ ,

3ΐ)δΐιηΐδίί. 113 Ογζίεεηί Ι3ηΐ08 βρρβΓβΙϋδ εοηβΐιιβςηβ γρ818

βτ38επιηΙ, ευηι 8υ3ρ(ε τίΓίαΙε, Ιηπι οεηείίείο Ι,υειιΗί , Ι"1

βηηι ίβηοε ρΓ88δεΓ3ΐ. Οαβ άβ εβιΐδβ ηοάίεςϋο Ιοΰοδ ίη 1»°-

ηοΓβπι ίυευΐΐί εβ1ε!>Γ8ηΙ, ςαοβ ίηευΐΐεβ βρρβίίβηΐ. ΜίΙΙιπ-

αβίββ 6008, 1.αηιρ53θυη) ρι-οΑίβΟδ εί οοβεβδοδ ί!)ί 3 ΙυαιΙΙο,

( εΐβδβε ίΐΐαε πιίβββ βχροτίβνίΐ υαβ ειιπι ίρ$ί8 Ι,βηιρδβεβιώ·
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Μυρίους δ' έπιλέκτους έπ\ νεών πεντήκοντα Οΰαρίω,

πεμφθέντι οί στρατηγεϊν όπδ Σερτωρίου , και Άλεξάν-

δοω τω Παφλαγόνι, καϊ Διονυσίω τώ εύνούχω κατα-

λιπών, ταΐς πλέοσιν αύτών ές Μικομήδειαν έπλει. ΚαΙ

χειμών έπιγενόμενος πολλας έκατέρων διέφθειρε.

Γ·ΧΧνΐΙ. Λούκουλλος δ' έπεί τδ κατά γην είργαστο

δια. του λιμοϋ, ναϋς έκ της Ασίας άγείρας, διέδωκε

τοις άμφ' αύτδν στρατηγοΰσι. Καϊ Τριάριος μέν Άπά-

μειαν ειλεν έπιπλεύσας· καϊ πολλή των Άπαμέων

συμφυγόντων ές τα ίερα έγίγνετο σφαγή. Βάρβας δέ

Προυσιάδα εΤλε τήν προς τω δρει, και Νίκαιαν Λαβε,

των ΜιΟριδάτου φρουρών έκφυγόντων. Λούκουλλος δέ

περ\ τον Αχαιών λιμένα τρισκαίδεκα ναΰς εΐλε τών

πολεμίων. Ούάριον δέ κα\ Άλέξανδρον κα\ Διονύσιον

περί Λημνον έν έρημη νήσω καταλαβών (ένθα δείκνυ-

ται βωμός Φιλοκτήτου, καϊ χάλκεος όφις , καϊ τόξα,

και Οιόραξ ταινίαις περίδετος, μίμημα της έκείνου πά-

θης), έπέπλει μέν αύτοϊς £οθίω τε πολλώ, καϊ μετα

καταφρονησειος· Ευσταθώς δ' εκείνων υπομενόντιον,

έστησε την εϊρεσίαν, καϊ κατα δύο ναϋς έπιπέμπων,

ήρέθιζεν ές έκπλουν. Ου σαλευόντων δ' έκείνων, άλλ'

απδ γης αμυνομένων, περιέπλευσε τήν νησον έτέραις

ναυσ\, καϊ πεζούς ές αυτήν έκβιβάσας, συνήλασε τους

έχθροΰς έπΐ τας ναϋς. Οί δ' ες μέν το πέλαγος ουκ

ήφίεσαν, τον Λουκούλλου στρατδν δεδιο'τες· παρα δέ τήν

γην πλέοντες, εκ τε της γης και της θαλάσσης αμφίβο

λοι γιγνο'μενοι , κατετιτρώσκοντο ■ καϊ φόνος πολύς ^ν

αυτών καϊ φυγή. Ελήφθησαν δ' έν σπηλαίοι κρυπτό-

μενοι Ούάριός τε, και Αλέξανδρος, καϊ Διονύσιος δ

εδνοϋ^ος. Και αύτων δ μέν Διονύσιος, πιών όπερ

ήγετο φάρμακον, αύτίκα άπεθανεν. Ούάριον δέ άναι-

ρεθηναι προσέταξε Λούκουλλος· ούγαρέδόκει,'Ρωμαϊον

άνδρα βουλευτήν θριαμβεύειν. Αλέξανδρος δέ ές τήν

πομπήν έφυλάσσετο. ΚαΙ Λούκουλλος περ'ι τώνδε

'Ρωμαίοις έπέστελλε , τα γράμματα δάφνη περιβαλών,

ώς εθος εστίν έπι νίκαις· αύτδς δέ ήπείγετο ές Βιθυνίαν.

ΕΧΧνίΙΙ. Μιθριδάτη δ' ές Πόντον έσπλέοντι, χει

μών ές δις έπιγίγνεται· καϊ τών ανδρών άμφΐ τοΰς

μυρίους, καϊ νηες άμφΐ τας έξήκοντα διεφθάρησαν αί

δέ λοιπαι διερδίφησαν, ώς έκάστην δ /ειμών έξήνεγκεν.

Αύτδς δέ, δηγνυμένης της στρατηγίδος, ές ληστών

σκάφος , άπαγορευόντων τών φίλων, όμως ένέβη · καϊ

ές Σινώπην αύτδν οί λησταΐ διέσωσαν. "Οθεν δ μέν

ές Άμισδν άπο κάλω διαπλέων, πρός τε τον κηδεστήν

Τιγράνην τον Άρμένιον, καϊ ές Μαχάρην τον υίδν,

άρχοντα Βοσπόρου, περιέπεμπεν, έπικουρεϊν έπείγων

έκάτερον. Είς τε Σκύθας τους δμόρους χρυσδν καϊ

δώρα πολλά Διοκλέα φέρειν έκέλευεν. Άλλ' δ μέν,

αύτοϊς τε δώροις και αύτώ χρυσίω, προς Λουκουλλον

ηύτομόλησεν. Λούκουλλος δ' έπι τϊ) νίκη θρασέο>ς

προϊών ές τδ πρόσθεν, καϊ τϊ έν ποσίν δπαντα ^ειρού-

μενος, προύνόμευεν. Οία δ' εύδαίμονος χώρας κα\

πολϋν χρόνον άπολεμήτου, τδ μέν άνδράποδον, τεττά-

ρων δραχμών αύτίκα έγίγνετο · δ δέ βοϋς, μιας·

Τϋω Γβΐίοΐίβ άεεεπι ηιί11ίϊ>08 βείεείοπιηι, ειιπι ηβνϋχιβ

φΐίη(]η3ςίη(3, 8υ1) νβπο, άυεε 8ί1)ί β δειΙοΗο πιΙβδο, ει

Αΐεχ3ηά>0 ΡαρΙιΙαβοηε , εΐ ϋίοη)$ίο εηηυείιο, ίρβε ευπι

πια]θΓβ ραιίβ ηανίυηι ρείίίΐ Νίοοιηοίΐίίπι. νβπιηι βχ ιιΐι ίβ(]υβ

εοπιρΙυΓββ, οοοιία ηιοχ (βπιρββίβΐβ, ρεηβΓυηΙ.

υίΧΥΙΙ. Ι,υευΙΙυβ ρο$1«]ΐΐ3ΐη Ιβιτ» ΙιοδΙβηι , Γίΐιηβ ϊ(3]υΙιΐ8,

(ΙβνΐοίΙ, ]3ΐηη3Τββ, βχ Αβια οοηΐΓβςΙ»8 , Ιε^Ιϊδ 50Ϊ8 άίίΐά-

ΙιυίΙ. Εχ Ιιίβ Τπ&ηυβ , Αρβηκαιη »ρρυ1$υ8 , υιΚ'ηι νί οβ-

ρίΐ ; βΐ Αραπιοηοπιηι πιβ^οβπι ε%<1επι βιΐίάίΐ , ηε Μβ ςυΜεω ,

ςυί ίη (εαιρία εοηίυ^εΓβηΙ , τεηί» Αά\ά. Β;ΐΓΐ)α τεη> Ρτυδίί-

(Ιεηι 8ΐι1) πιοηΐε δϋβηι βΐ Νϊοβαηι οεεαρβνϊΐ , ιΙεβειΊΛδ α Μϊ-

ϋιηά&ϋι ρπΒβίάϋβ. ίυευΐΐαβ βραά ΑεΙιχοηιιη ροτίυπι εβρίΐ

Ιτειίεεεπι ηανβδ ΙιοβΙίαιη. Μεηι ναπυαι βΐ ΑΙεχϊηϋΓυπι

ει Οίοη^βϊιπη ηβεΐαβ ία όεδεΓΐ» ίηβυΐα ρΓορε ίοηιαυπι

(υΐιΐ πιοη8ΐΓϊΙιΐΓ8Γ3 ΡΙιίΙοεΙεΙίβ, ευπι &3ηεο βετρβηΙε,ΒΓευςυβ

β( ΙΙιοΓβεβ Γετίηείο Γαβεϋβ , β0ίεΐ3ΐη ηιοη8(Γ3η8 ε3ΐ3ππΐ3ΐεπι ,

φΐ33 ϋΐϋΐη ίΜ οΐίιη Ιε(ί§εΓ3(), εοοείΐβϋβ ηατϊ!>ιΐ8 εοΌΐεωϋπι ίο

βοβ ίηνεείυβ εβί. Ουϋ>υ8 εοηδΙβηΙεΓ ηιβηεηΐίυϋδ , ίϋ1ιϊ1)υί(

Γβπιί»ίυηί, βΐ 1>ίη33 ωνεβ εχ β^ηιίηε ίη εοδάεηι ίηιπιίΐΐοϋβ ,

βϋοβτβ ίη ραβη&η) ΙοηΙανίΙ. Ουυ ιγ> νβΓΟ ωβπ δε ηου εοη>

ιηίΚεΓεηΙ ίΐΐί , βεά 3 Ιβπ·3 βεβε <1εΓεηι1εΓεη( , εΐιεηηιιηίδβίβ

βΐϋδ ηατϊοαβ, ςιιχ ιϋτεΓδβ ρβιΐε ρεάΐΐββ ίη ίηδυΐαηι εχροηε-

ϋβηΐ, ίη ηβνεδ εοηιραΐίΐ ΙιοδΙεβ. Οαί ηε (ηηι ςαίάεηι αΚηπι

ρεΙεΓβ Ι.ιιευ11ί ηιείυ βαβί, 0Γ3ηι 1ε^εΙ)»ηΙ ; εΐ υΐΓίηςαε Ιεπβ

3ε ηΐ3ΓΪ ίηιριι@η3ΐί, πιυΐϋδ 3εοερ(ί8 τυΙηεΓίουδ εχδοςιιβ

ηιββηο δηοΓηηι ηυηιεΓΟ, ίη ίΊι§απι ΐ3Π(1επι 8υη( εο^εείί. ΕΙ

ηιοχ ίρβί ΐΓεβιΙυεεβ ίη δρείυηε»; ΙβΙεοήδ εβρίί 8ΐιη(:εςηί5α8

ϋίοη)5ίυ5 ευηυεηηβ, βροΐο ςαο<1 βεευηι ηβϋεΐιαΐ νεηοηο ,

ηιοχ 6\8ρίΓ3νί(; νιπιιιη Εηειιΐΐυβ, (|υοηί»ηι ίη Ιτϊαηιρίιο

άυεί Κοιηαηυιη δβηαίοπ'ΐη ηοη ρΐ.ιεεηαΐ, οεεΜί ]ϋδ8ί(; Αΐβ-

χαηάεΓ 3<1 Ιτίυπιρίιί ροηιρϊηι βειταΐϋδ ββΐ. ΕΙ ΕυουΙΙυδ (3β

Γβηυβ 3 βε ββδίίδ ΙβϋΓεβΙαδ 1ίΙεΐ3δ , υ( πιοδ εδί νίείοπβυβ , 3ΐ1

δεηαίιιιη ιηίδίΐ ; ρΓοΙίηαδςαβ Βί11ι;ηί3ΐη ρβ(ϋ(.

ΕΧΥΧΠΙ. ΜίΙΙΐΓΪάβΙβδ τεΓοΡοηΙυαι τερείεηβ, ίίετηπι Ιεηι-

ρεδ(3(εηι ρβδδΐΐδ, νίΓοηιπι επχίΙεΓ ύβοεπι ηιϋΐίβ αοαίβϊΐ , βΐ

η3νεβ 3(1 6βχ3βίηΐ3 : Γεϋςυ&3 <ίίδ]εε(33 βαηΐ, ιι( ςιιβηιςυβ

τεηΐιΐδ 85δΙιιΙίΙ. Ιρβε, ρΓΧίοηβ ιίηιίδ ΓβΙίβεεηΙε, ίη ρίΓ3(ί·

εαηι η3νί§ίηπι, τείαιιΐίοαβ ΙίεβΙ βιηίείδ, ΙηδοβηϋΙ : βίςηβ ίΐβ

δίηορεη 3 ρΓ33άοηίΙ>υ3 ρεΓΤβεΙυβ εδί ίηεοΐυηιίδ. Ιηάβ Αηιί-

βηιη τεοιαίεο βαονεείαβ, ρΓοϋηιιβ Άά §εηεΓυηι Τί§Γ3ηεπ),

ΑΓηιεηία; Γεβεηι , ε( 8<1 Μαεηβτεηι Γιΐίαηι, ΓεςηβηΙεηι ίη Βο-

βροΓΟ, ηιίδίί, ςηί ρη>ρεΓε βη ηΐτοηηβ εοη(τ3ΐιεΓεη( αυχίΐία.

Α(1 8εγ(η38 ηυοηιιβ ΒηίΙίιηοδ, ευω ηιυΐΐίδ άοηίβ ε( πΐ3@ηο

ΒϋΓί ροηιΙεΓε , ϋίοείειη ίτε ίαδ&ίΐ : ββά ίΐΐβ εαηι άοοϊα εΐ εαηι

8ϋΓ0 3ΐ1 ΕηευΙΙυη] ΐΓαηδΓυ^ίΙ. ΕαευΙΙυβ, νίεΙΟΓίβ υβυβ,

ηιαςηο ίπιρείυ ίη ίη(ειίθΓ3 τε^ίοηίδ ρΓοηιοτεηβΙ εχθΓείΙυηι;

εΐ ουίΙβΓ οπιηίΒ δυΜ^εηδ ο,ερΓοεα3ΐ>3ΐαΓ. Μοχςηε, υΐ ίη

Γβ^ίοηε ΓθΓΐαη3ΐ3 εΐ (Ιήι οείΐο ίηίβεΐβ, ηιβηείρίηπ) νεηάβ-

ΟΑΐατ (Ιτβεηιηίβ ηηβΙαΟΓ, Ιχβ άϊαείιηιβ; εβρπβ, οτβ·, νε
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αίγες δέ και πρόβατα, καί Ισθής, κα\ τα λοιπά, τού

των κατα λο'γον. Λούκουλλος δ' Αμισόν τε και

Εΰπατορίαν, ήντινα τη Αμισίϋ παρωκοδόμησεν δ

Μιθριδάτης, Εύπατορίαν τε ώνόμαζεν άφ' έαυτοϋ, καί

βασίλεια ήγεϊτο, παρακαθημενος επολιόρκει · καί έτε'ρω

στρατί·) θεμίσκυραν, ή των Αμαζόνων τίνος έπιόνυμος

ουσα παρα τον Θερμώδοντα ποταμόν Ιστι. Τούτιον

δ' οί μέν τοις θεμισκυρίοις παρακαθημενοι, πύργους

Ιπηγον αύτοϊς, και χιόματα έχιόννυον, καί υπονόμους

ώρυττον, ούτω δη τι μεγάλους, οις Ιν αύτοϊς ΰπδ τήν

γην άλληλοις κατα πλήθος έπι/ειρεΐν. Και οί θεμι-

σκύριοι δπας άνωθεν ες αυτοΰς όρύττοντες, άρκτους τε

καί θηρία έτερα καί σμήνη μελισσών ες τοΰς εργαζο-

με'νους ένε'βαλλον. Οί δ' άμφ'ι τήν Άμισον έτερον

τρόπον έμοχθουν, άπομαχομενιον αυτούς των Άμισε'ων,

καί πολλάκις έκθεόντων, και ες μονομαχίας προκαλου

μένων. Μιθριδάτης δ' αύτοϊς πολλήν άγοραν κα'ι όπλα

καί στρατιαν επεμπεν εκ Καβείρων, ένθα χειμάζων

στρατον άλλον συνέλεγε. Καί συνηλθον αΰτω πεζοί

μεν Ις τετρακισμυρίους, ΙππεΤς δέ ες τετρακισχιλίους.

ΕΧΧΙΧ. Ισταμένου δ' έαρος, δ μέν Λούκουλλος

διάτων όρων έπί τον ΜιΟριδάτην ί/ώρει. Προφυλα-

και δ' ^σαν έκείνω, κιολύειν τε Λούκουλλον, και δια-

πυρσεύειν οί συνεχώς, εί τι γίγνοιτο. Και ίρ/ε τησδε

της φυλακής Ικ ΜιΟριδάτου τις άνήρ τοϋ βασιλείου γέ

νους, όνομα Φοίνιξ· δς, επεί Λούκουλλος επελαζε, Μι

θριδάτη μέν διεπύρσευεν, Ις δέ Λούκουλλον ηϋτομό-

λησε μετά της δυνάμεο>ς. Και δ Λούκουλλος άδεώς

ήδη τα όρη διεξελθων, ες Κάβειρα κατε'βη. Γενομε'νης δ'

αύτω τε καΐ Μιθριδάτη τίνος ίππομαχίας, ήττώμενος,

αύθις Ις τδ όρος άνεθορεν. Ό δέ ίππαρχος αύτοϋ

Πομπώνιος ες Μιθριδάτην τετρωμε'νος άνηχθη· και πυ-

θομένω βασιλεϊ,τίνα χάριν οί περισωθείς δύναιτο άπο-

δοϋναι· Εί μέν, ίφη , συ φίλος γενοιο Λουκούλλω , πάνυ

πολλοϋ άξίαν εί δ' ε/Ορος είης, ουδέ βουλεύσομαι.

\ΐΒε μέν δ Πομπώνιος άπεκρίνατο. Καί αύτδν των

βαρβάριον κτείνειν άξιούντων, δ βασιλεύς εΐπεν, ουκ

Ιςυβρίσειν Ις ατυχούσαν άρετην. Έκτασσων δέ συνε

χώς, ού κατιόντος ες μάχην του Λουκούλλου, περιιών,

άνάβασιν ίπ' αύτδν έζητει. Καί τις άνήρ εν τούτω

Σκύθης, όνομα Όλκάβας, αυτόμολος ών ές Λούκουλλον

Ικ πολλοϋ, καί παρα τηνδε τήν ίππομαχίαν πολλούς

περισώσας, καί δι' αυτί) παρα τοΰ Λουκούλλου τραπέζης

τε καί γνώμης και άπορ*ρ>'των άξιούμενος, ^κεν επί τήν

σκηνών αύτοϋ περί μεσημβρίαν άναπαυομενου , καί

έσελθεΐν Ιβιάζετο, βραχίι καί σύνηθες έπί τοϋ ζωστηρος

ίγνειρίδιον περικείμενος. Κωλυόμενος δ', ήγανάκτει,

καί χρείαν τινα έπείγειν ελεγεν έξαναστησαι τον στρα-

τηγόν. Των δέ θεραπευτηρων, ουδέν, εϊπόντο)ν, χρη-

σιμώτερον εΤναι Λουκούλλω της σιοτηρίας· έπε'βη τον

ίππον αύτίχα, κα'ι Ις τον ΜιΟριδάτην έξηλασεν, είτε

Ιπιβουλεύο)ν καί δόςας υποπτεύεσθαι , είτε σΰν δργη,

περιυβρίτθαι νομίζων. "Ετερον τε Σκύθην, όνομα

Σοβάίακον, ένεφηνε τω Μιθριδάτη, βουλεύειν ες Λού-

8168 , βΐ Γοΐίηιι», ρ3ΓΪ νΠίΐΒίε ρΓβΙϋ. Πΰίπιΐο ΓιιεοΙΙαδορρο·

βηβνίΐ Απιίβιιηι , βΐ ΕυραΙοπαπι , ςυ&ιη ]ϋχίη Αιηί$υιη Μϊ-

ΙΙιπιΙαΙοί εοηιΐκΐίΐ , ε( βυο εοςηοηιίηβ αρι>β1 ΙαΙατη ρτο

Γβςίΐ 6ΐΐ3 (ιαίιυίΐ. Ρϋτβ νβΓΟ βχεΓεϊΙαβ αά ΤΙιβΗΐί^ηπι

ορρυβηαικίΛπι πιίδδα ββΐ, 8(3 Τ1ΐ6Γηιο<1οηΙοιτι Οανϊυπι δϊΕαιη,

ςίΜΟ 3& Αηΐϊ/.οηβ ςυ3(1ΐαι ηοηιβη Ιι»1>6ΐ. Ηί εοηίπι Τΐιβιηϊ-

βονποδ Ιιιπίΐϊυδ ιιΙοΙιηυΙϋΓ βΐ 3§§«Γί1>υ5, εί ουηίαυίιΐδ Ιιω

αιηρίοβ ΜίοΙίΛηΙ, ιιΐ ϊη βίβ ριιςηα; πιυΙΙοΓυιη Ιιοηιίηυηι

εοπιηιίΚεΓεηΙυΓ 8ΐι1)1ειτ3ηεβΒ. Εοβ ευηίεαίοβ ΤΙιβπιίϋονΓϋ

ηρβπιβ 8ροι ίε1)ηηΙ, εί ρεΓ ΓοΓΐπιίηβ υι·8αδ βΐίίίςυβ 1)ί«1ί35

εί αρυιη εχβηιίηα ϋειηί(1εΙ)3η( ίη ορεί'ϊΐϊοδ. Ουϊ ίϋΐεπι

Αηιϊίυηι οΙ)8ί<1ε1>»ηΙ, &Ιϋ8 ΙίΐΙιοιαΙκιιιΙ (1ίΠΊειι1ΐ3ΐϊ1)υ8, Απιϊ-

8εη8ΪΙ)ϋ8 3ΐΓβιιιιβ ΓβρηβηϋΐΙί1)ΐΐ5 , εί 83?ρε βι υηιρ€ηΙίΙ>υ5 , 5ΐ·

<μιε εΙΪ3πι αά βίηςιιΙβΓϊα εειίβιηϊηι ρΐΌνοεαηϋΙηυ ΙιοβΙαη.

Εο Μί(Ι)Γί<ΐ3ΐε8 ΐ3Γ§ε εοηιπιεαίιΐδ , βηη» , ηιϋϊΐββ ίΐιίπηίΐΐε·

ΙκιΙ ε ΟηΙ)ίιί.·< ; ιιΙ)ί 1ιίΙ)βΓηαη8 ηονιιηι οοΙ1ί^εΙ>3ΐ εχεκίΐιιηι.

ΚΙ εοηνεηεπιηΐ »ά εηπι ρειίίΐυιη χι., βςηίΐαηι ιν ηιίΙΙίι.

Ε,ΧΙΧ. Ιηειιηΐε ϊιιίεηι τειε, ΕιιειιΙΙιΐδ ρεΓ ηηοηΐίΐηί εοηΐτί

Γεςοιη ριοΓεοΙιιβ ε«1 ; ςπϊ βίαΐίοικβ <ϋ8ρο5ΐιεΐ3ΐ εαπι ρΓθΙιί!)ί·

(ιιΐ'38, εί ϊςιιίΐιιΐδ ιεςί 8ίςηίίϊε3(υΓη8 , 3ί ςιιϊιΐ 3<χί(1βΓβΙ. Ηί$

ρΓίΜιαΙ ΡΙκΓηίχ , τϊγ ΓεβΠ βεηεΓίδ ; (ΐυί άο<1ίΙ ςυίιίεη) οχ

|)3εΙο δίβηιιηι βιΐνεηΐιιχ Ευειιΐΐί , νετυπι ίρβε αά ευηι Ιγ8Π5-

ΓιιβίΙ ειιιη βιιίδ εορϋ». ΕΙ ΕυευΙΙϋβ, βυρεΓβΙίδ 'μτη $κακ

ΐ)ΐοηΐΠ)ΐΐ3 , ΟεδεεικϋΙ 3ι1 ΟαΙ>ϊι-α : &ε<1 ϋ)ί ε<]υε5ΐτί ρ™ΐώ

νίο!ιΐ5 3 ιε^ϋί , τείΓΟ 3ά ηιοηΐεδ δε ΓβοβρϊΙ. Ε]υδ βςιιίΐϋπι

ρτχΓεεΙιΐδ Ροηιροιιίυδ , βά ΜίΙΙιηιΙαΙβπι βώΐυείυδ ωποίιΐί,

ΐΌΒΛίιΐδςυε 3 ιεβε , ςυβηι §ι·3ΐί3πι ριο δβίοίε ροδδεί τείιΐί-

ι ε : « Μ3£Π3ΐη , ίηφιίι , 8Ϊ ΕυειιΙΙί βηιϊευδ Γυβπβ : βίο ητιϊηηβ ,

ηβ άε1ί1κ;Γ3ΐϊοηβ ςιιίιίεηι οριΐδ Ιΐϊϋεο. » ΡΓορΙεΓ <\αοΛ κ-

δροηδίιπι ίριπιη οοοίίίοιβ εαπ) νείΐεηΐ ΙμγΙμπ, ηβηοηρκιο

&ε βββνίΐυηιπ) , 3ΪΙ τεχ , ίη νίιΐυΐεηι 3 ΓογΙιιιιλ (ΙεβϋΙυΙίηι.

Ι)είικ1ε ρεΓ εοηϋηιιοδ 3ΐί([υοΙ άϊεδ ρπχΐυείίδ ίη 3είεπι οορίΒ,

ςυπηι Ευςιιΐΐιΐδ ίη χςιιυηι Ιοειιηι ηοη ίββοεηάεΓβΙ, ίρδβ ώ·

αιΚαπα , ςυο βδτεηά'ει-ει πιοηΐεηι , εϊη;υιηδρίείεο3(. ΙηΙβ-

γϊγπ 01ε3ΐ>3, Ιιοηιο δενΙΙιβ, ςιιί άικίυιη βιΐ Ευευϋαιη ΙτϊΠδ-

ΓιίβεΓΒΐ, εί ίη ριοχίηιο ε(]υεδ1ΐ'ί ρικϋο ηιιιΐΐο» δεΓνίτβπιΙ,

οί) ευπιςαε ε3ϋδ3ΐτι Άά ηιεηββϊοοηδίΙίοΓυηκιυεβοδεεΓβΙοπίΒΐ

8οεϊεΐ3ΐεηι εΓβΙ 3(1πιίδδυ3 , νεηίΐ Βΐίειιιη, Γηει ίϋίβηΙβηι ίη

ΙεηΙοΓΪο, νο1ε!)3ΐφΐε ίτηιπιρεΓε, 1)Γβνϊ ρυ^ίοηε ρ™ ηιοΐϊ

βεοίηείυδ : ςηηηΐφΐε ρΓθΙιϊ1)εΓ8ΐϋΓ, ίηάίςηβΐυδ ιΐίχίΐ, η***8-

δίΐβίβιη ςιΐϊηκΐ3ΐη ροδΙυΙαΓβ, υΐ εχεΐΙείϋΓ ίωρεΓβΙΟΓ. Ρ»·

πιηΐίδ βιιίεηι ηε^ηΐίΐχΐδ (]ϋίάφΐ3πι πωβΐδ ηεεεδδβπϋηι 1>

ευΐίο, (ΐαβιη δβΐιιίεηι, 8ον11ΐ3 ρΐΌΐίηιΐδ οοηδεεηδο εςϋ0 3<1

ΜίΙηπ<ΐ3ΐεπι ΐΓβηδευΓπΙ; βί?ε ςυοιΐ τενβΓβ ϊηδίίΐίβδ ίιιβΓΪΙ

ηιοϋΐιΐδ, εί ηαηε βιΐδρεοΐιιπι δε ΟΓεάκϋΙ; βϊνβ ΪΓβΙϋδ, φοΑ

εοηΐυπιείίβ δεβε 3(ΓεεΙυπι ριιιβι-εΐ. Αροά τε^βη) βυΐεηι <ί«-

Ιυΐίΐ 3ΐίαιη 8ενΙΙΐ3ΐιι , ηοιηίηε δοΐΜάβοϋη) , ςιιοϋ άΐ ΐΓοηίία
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κουλλον αΰτομολίαν. Σοβάδαχος μέν δή συνελαμβά-

νετο.

Ι,ΧΧΧ. Λούκουλλος δέ την χάθοδον την Ις το πε

δίον, ίπποκρατούντων τών πολεμίων, Ικτρεπομενος ,

χαΐ περίοδον έτέραν οΰχ δρών, ευρεν εν σπηλαίω κυνη-

γόν, όρε ίων ατραπών Ιπιστημονα · ^ χρώμενος ήγεμόνι,

κατα δδοΰς άτριβεϊς περιήλθεν υπέρ κεφαλής τοϋ Μι-

Οριδάτου· και κάτσει μεν, Ικχλίνας χαΐ τότε τδ πεδίον

δια τους ίππους, χαράδραν δέ ύδατος εν προβολή Οε'με-

νος έστρατοπέόευσεν. Άπορων δ' αγοράς , ες Καππα-

δοχίαν επεμπεν Ιπί σϊτον, χαι ες τοΰς πολεμίους ήκρο-

βολίζετο· μέχρι, φευγόντων ποτέ των βασιλικών, δ Μι

θριδάτης άπδ τοΰ χάραχος επιδραμών, καί Ιπιπληξας ,

Ιπέστρεφεν αυτούς- καΐ "Ρωμαίους ουτω κατεφόβησεν,

ώς άνω δια των δρών φεύγοντας ούδ' άποστάντιον αί-

σθέσθαι των πολεμίων ες πολυ , άλλ' έκαστον ήγεΐσθαι

τον συμφεύγοντά οί και Ιπιόντα όπισθεν, εΤναι πολέ-

μιον οΰτιο πάνυ κατεπεπληγεσαν. Και δ Μιθριδάτης

περί τήσδε της νίκης πανταχού γράφυιν περιέπεμπε.

Των δ' ίππέιον πολυ με'ρος, και μάλιστα δή τδ μαχι-

μωτατον, Ιφεδρεύειν έταξε τοις Ικ της Καππαδοκίας

την άγοραν τω Λουκούλλω φέρουσιν Ιλπίζων, Ιν απο

ρία τροφών αύτδν γενόμενον, πείσεσΟαι οίον αυτός έπαθε

περί Κύζικον.

ίΧΧΧΙ. Καί τδ μέν Ινθύμημα μέγα ην, άποκλεϊ-

σαι τροφών Λούχουλλον, Ικ μόνης έχοντα Καππαδο

κίας. Οί δ' ίππεϊς οί βασιλέως τοις προδρόμοις των

σιτοφόρων εν στενοί περιτυχόντες , και οϋχ άναμείναντες

ές εύρυχωρίαν προελΟεϊν, άνρεϊον, ώς Ιν στενω, σφίσι

την ΐππον Ιποίησαν. Έν ώ καί 'Ρωμαΐοι φβάσαντες

έξ όδοιπορίας Ις μάνην παρασκευάσασθαι , τους μέν

έκτειναν των βασιλικών, βοηθούσης , οΤα πεζοΐς, της δυσ-

χωρίας· τους δε Ις τας πέτρας κατηραξαν τους δέ

ίιέρ^ιψαν υποφεύγοντας. Όλίγοι δέ νυκτός ές τδ στρα-

τόπεδον διαδραμόντες τε, καΐ μόνοι περιγενέσθαι λέ

γοντες , μέγα 3ν σφίσι τδ συμβάν μειζόνως διεθρόησαν.

Μιθριδάτης δ' αύτδ προ τοΰ Λουκούλλου πυθόμενός τε ,

κα\ Λούκουλλον έλπίσας ΙπΙ τοσήδε ίππέων άπωλεία

αυτίκα οί προσπεσεΐσθαι , φυγην ίιπ' Ιχπληςειος έπενόει,

χα\ τόδε τοις φίλοις εύθυς Ιξέφερεν έν τη σκηνή. Οί

δέ, πρίν τι γενέσθαι παράγγελμα, νυκτός έτι, σπουδή

τα ίδια έκαστος έςέπεμπεν έκ τοϋ στρατοπέδου· και

ωθουμένων περί τας πύλας σκευοφόρων πολυ τό πλήθος

9|ν. "Οπερ ή στρατιά θεωμένη, καί τους φέροντας

έπιγιγνώσκουσα , καΐ τοπάζουσα πολλά άτοπιότερα,

σΰν δέει κα'ι αγανακτήσει τοΰ μηδέν αύτοϊςίπηγγέλθαι ,

τον χάρακα σφών έπιδραμόντες ίλυον, χαϊ διέφευγον ώς

ίχ. πεδίου πάντοθεν άκόσμως , οπη δύναιτο έκαστος αυ

τών, άνευ στρατηγού καΐ έπιστάτου παραγγέλματος.

*ΪΙν δ Μιθριδάτης δζύτερόν τε κα\ συν άταξία γιγνομε-

νων αίσθόμενος, Ιξέδραμεν Ικ τής σκηνής Ις αυτούς,

χαϊ λέγειν τι Ιπεχείρει. Οΰδενός δ' έσαχούοντος έτι,

συνθλίβεις, ώς Ιν πληθει, κατέπεσε· και Ις τον Ϊππον

αναβληθείς, Ις τά όρη σΰν όλίγοις έφέρετο.

ξίεηιίο 8(1 ίιιειιΐΐυπι εοςίΐ3Γε( : ςιϋ εΐ δίβΐίηι εοιηρι-εΐιεηδυδ

ββΐ.

ΙιΧΧΧ. ΙιΐιευΙΙυβ (Ιβδοοηδυπι ίη οαπιροδ εβνεηβ, ρΓΒ'ροΙ-

1εηΙί1>α3 εςυίΐαΐυ 1ιοδΙί1>ιΐ3, ηεςυε βΐίαιτι νί»πι , φια εΪΓουπι-

ίτε ρο85βΙ , νίάεηβ, τερεηΐ ίη δρείυηεβ νεηαΙοΓεπι , ρεηΐυηι

πιοηίαηοηιπι εαΙΙίιιπι : σ,υο άιιεΙΟΓε υβυβ, ρεΓ νίβδ ηυΙΙί Ιπ-

138 8ΐιρΓ3 εβρηΐ Μίΐηηίΐαϋδ οίιχιιιτιίνίΐ , άεδεβηύίΐσ,υε Ιυηε,

νίΐαΐίδ ςιιΜβπι εΐώηιαυηε εβηιρίδ ρΓορΙεΓ εςιιίΐεβ, ει ροβ!

ΙοΓΓεηΙειη 3ςυΪ8 (υΓ^ϊϋϋπι εαβίΓ» ροδπίΐ. Ιΐιί λόγο ύεΓιαεηΙο

εοηιιηεαίιι , Γι υιηοηΙαΙυηι ηαΐδϊΐ ίϋ Οαρρβιΐυοίίΐιη , εΐ ΟΓεΙίΓΟ

ϊηΐεήηι νε1ί(3ΐιΐ8 ε$1 εαπι 1ιο$ϋ1>υ8. Ρυ^ίειιΙίυυβ αηΐεηι αϋ-

ςιιαηάο Γ8§ϋ8, ΜΗΙιπιΙβΙεί , ε 0381γι8 ΒοουΓΓειίδ, βυο8 υΐ)-

ίϋΓββΙοβ ε Γϋβ» ΓβτεΓίεΓε εοεςί( ; (βηΐυπιςϋε ρβνοΓβπι ϊοευβ-

8ί( Κοηΐίηίβ, υΐ, ίη ηιοηΐ^η» ΓεΓυ^ίεηΙεβ, (Ιίιι ηε 8εη(ίΓεη( ςαϊ-

ιΐεπι, <Ϊ88ΐίΙΪ88ε τεβίοβ 3 ρεΓδεί|ϋευάο, εΐ (ριίίίριβ ρΓοχίπιαιη α

ΙεΓβΟ Γιΐ(ζ33 8οείιιπι ρΓΟ ϊηβεηιιεηΐε Ιιοβίβ ΙιβΙμϊγθΙ : Ι3η1υ8

ρατοΓ οηαηεβ οεευρ»νεΓ3(. Ε^α8 τίείοηχ ηηηείοβ ΜίΜιπιΙα-

Ιεβ εΪΓΟβ οηιηεβ Γε{;ίοηε8 (Ιίιιιίβίΐ. Εςαίΐ3(υ8 3υ(εηι,ιη3ί^ΐ3ηι

ρβΚεπι, εΐ ββπι φαάβαι ί>ε11ϊεο8ί$8ϊη)»η) , |α&βϋ ίαβίάίαπ

ίι ιιπιβη(Λ[0ΓίΙ)ΐΐ3 ε ΟαρρβιΙοεΪΒ Ι,υευΙΙο εοηιιηεβίαβ βΓΓεΓεη-

Ιίϋυβ : 8ρεΓ3Π8 , 8ε ευαι αά Ιβίεπι Γβά3ε(υηιηι ϊιιορίβηι , ςαα·

Ιεω ίρκβ η! Ονζϊοαηι ρβηαβ ίαβηΐ.

1ΧΧΧΙ. ΕΙ 8Γ»( Μ ςϋΜεπι εςΓεςίηηι Μί(ΙΐΓΪ<1αΙΪ8 εοπι-

ηιεηΐυπι , Ι,ιιευΐΐυπι εοηιπιεβίϊΐιηδ , ςυο8 8ο1β Οαρραιίοαα

8ΐιρρει)ίΐ3ΐ)βΙ , εχε1ϋ(1εΓ8. Υεηιπι εςυίΐεβ Γ6|;ϋ , ηυυπι ίη

ρΓΪπιιιηι 3@ηιεη ΓπιιηβηΙ&Ιοηιηι ίη ίρβίδ ηιυηΐίυηι ΓβιιείΙιυι

ίηεί<ίί88βη1,ηε<]ΐιεβχ8ρεε(3Γβη((]αηι ίη ραΙεηΙίοΓ» Ιοεα ΙιοδΙίδ

ρΓοεβ(1εΓε1, ίηηΐίΐεβ δί()ί εςυοβ, υ( ίη βυ^ηδίίίβ, ΓεεεΓϋηΙ.

Κοιηαηί ίηΐεπιη , εβΙεΓίΙεΓ «χ ί(ίηεΓ8 βίπιοΐίδ οπίίηίΐιυδ, 3ΐίο3

εχ τε^ϋδ οεείιίβπιηΐ , β^υΐί , αίροίε ρβάίΐεδ , Ιοεοηιπι »δρβ-

Ηΐ3ΐε , &1ίο8 ρβΓ τυρεδ ίηιριιίεηπιΐ ρπεείρίΐεβ , αΐίοβ ίη Γιι-

β3Πΐ (ΙίβρεΓδεΓίιηΙ. Εχ ςυίυιΐδ ρβυεί ηοεία ίη ε»δΐΓ3 ενβδε·

πιηι; ςυί, ςυιιηι βοΐοβ 8β όίεβΓεηΙ βηρεΓβββε ίηεοΐυηιεδ,

εΐ3(1ί8 83ΐίδ ςυί(1εηι ιηαςηαΒ η)3]θΓεηι ςυβπι ρη> τε Γαηι;ιπι

ΓεεβΓυηΙ. Ε& Γβηιβ ηοη Ιΐηι οίΐο ,ια [,υευΙΙυπ (ριοηι 3(1 Μί-

ΙηΗιΙβΙεπι ρεΓτεηίΙ : ςυί , Γ3(υβ Ιυευΐΐηηι ίη ββ ι>03( ΙθηΙαηι

εςυίΐβίαδ οίαιίβπι ςιΐ3ΐηρπηιυηι ίηιρείιιπι Γαείυπιηι , ιΐβ Γιι^

εο^ί(3τϋ ργκ ηβΐη , βΐ ΊΛ εοηδίΐίιιηι απιίοίβ κ(3(ύη βρεΓυίΙ ίη

ρΓ^ΙΟΓίο. 111ί, ηοη εχβρβείβίο δί^ηο νβδβ εοΙΜ§εη(1ί, ρΓΟ βε

ηυίδηιιβ 3η1ε ίυεβηι παβςηβ Γβ8ΐίη3ΐίοηβ 8 ε38ΐΠ8 εηιίΐΐεοβηΐ

ββΓοίηβδ ; 3άεο υΐ &Λ ροι ίβδ ]ιιιηοη1α ειιπι ίηιροΐίηιρηίίδ ρηβ

ηιιιΐΐϊίικίίηβ δε ίητίεεηι οοηιρπηιβΓβηΙ. Ιά εοηδρίεβίί ηηϊΐϊ-

(εβ, ςηηηι βΐίβηι βοδ 3^ηοδεεΓεη( , (]ηί ίηΐ|)0(1ίιηεηΐ3 άβνβ-

ηεΙ>3ηΙ, ρβνοΓβ απ^βηΐβ βυβρίείοηβηι , ίη(1ί@ηε ΓεΓεηΙεβ

ηοη βίοι ςυοηαβ δί^ηιιπι <ΐ3ΐππι , ταΐΐο ευηι ιγ3 ιιιιο ίιηρβίϋ

ρβΓπιρΙο , ραδδίιη ΙοΙίδ εβηιρϊβ ηαΙΙο οπϋηβ , φΐ3 ςυίδςιιβ

ρο(εΓ3ΐ , (ΙίίΤιΐββΓϋηΙ , ηοη εχδρεε(3(ίδ ίηιρεΓΑΐΟΓίδ βυΐ ρτχ-

ΓεεΙοπιηι ίπιρβΗίβ. Ρυ»? υ1>ί Γεχ ββηβίΐ (αηιυ11η3ηε ργϊβ-

ρΓορεΓεςυε (ΐεπ , ρΓοεηΓπΙ ε ΙεηΙοπο , εοηιηιοηίΐϋπιβ βηοβ.

5β<1 φιυηι αυιΙΪΓβΙιΐΓ 3 ηβηιίηε, εΐ εοιηρΓεδδηδ εΐίαηι ίη

ΙϋΓ03 8([ΐΐ0(]ΐιε ΓιιίδβεΙ εχευβδϋβ, ηιοχ ίη εςυυηι ΓυΓβϋδ βυ!)-

1 ΙαΙϋδ, εαιη ραυείδ εΐ ίρδβ 3(1 ιηοηΐεβ ρωρβΓε ρΓοίιι^ίΙ.
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Ι,ΧΧΧΙΙ. Λούκουλλος της περί τήν άγοραν εύ-

πραγίας πυθόμενος , χαί τήν φυγήν των πολεμίων ίδών,

έπί μέν τους έκφυγόντας έπεμπε διώκειν ίππεας πολ

λούς· τοις δέ συσχευαζομένοις έΤτι κατά το στρατόπεδον

τούς πεζούς περιστήσας, έκέλευε μή διαρπάζειν εν τω

τότε μηδέν, άλλα κτείνειν αφειδώς. Οί δέ , σκεύη τε

χρύσεα χαι άργύρεα πολλά και έσβήτας πολυτελείς Οε-

ώμενοι , έςέστησαν τοΰ παραγγέλματος. Αύτον τε τον

Μιθριδάτην οί καταλαμβάνοντες, ήμίονόν τινα των

χρυσοφόρων ές τι) σάγμα κατάξαντες, προπεσοντος τοΰ

χρυσίου, περί τόδε γενόμενοι, διαφυγεΐν ές Κόμανα

περιεϊδον δ*θεν ές Τιγράνην έφυγε συν ίππεϋσι δισχι-

λίοις. Ό δέ αύτον ές όψιν ού προσε'μενος, έν χωρίοις

έκε'λευσε διαίτης βασιλικής άξιοϋσΟαι. "Οτε δή χαι

μάλιστα της άρχης άπογνούς δ Μιθριδάτης, Βάκχον

εύνοϋχον επεμπεν ές τά βασίλεια, τας άδελφας αύτοϋ

και τας γυναίκας καί παλλακας, δχη δύναιτο, άνε-

λοϋντα. Αί μεν δή διεφθείροντο ξίφεσι, καί φαρμά-

χοις, και βρό/οις, δείνα ποιοϋσαι. Ταΰτα δ' δρώντες οί

φρούραρχοι τοΰ ΜιΟριδάτου , άΟρόο>ς ές τον Λουκουλλον

μετετι'Οεντο , χωρίς ολίγων. Και δ Λούκουλλος αύτους

έπιύν καθίστατο, και τας έπί τοΰ Πόντου πόλεις πε

ριπλέων, ίίρει Άμαστρίν τε και Ήράκλειαν, και έτε-

ρας.

ΙιΧΧΧΙΙΙ. Σινώπη δ' άντεΐχεν έτι καρτερώς, κα\

διεναυμάχησεν ού κακώς. Πολιορκούμενοι δέ, τας

ναϋς τας βαρυτέρας σφών διέπρησαν, καί ές τας κουφο-

τε'ρας έμβάντες άπέδρασαν. Λούκουλλος δέ τήν πόλιν

εύθύς έλευθέραν ήφίει, δι' ένύπνιον, 8 τοιόνδε ην Αύ-

τόλυχόν φασιν, Ιπι τας Αμαζόνας Ήρακλεϊ συστρα-

τεύοντα, ύπο χειμωνος ες Σινιόπην καταχθήναι, καί

της πόλεως κρατησαι· άνδριάς τε σεβάσμιος τοις Σινω-

πεΰσιν έ/ρα. "Ον οί μέν Σινωπεϊς, ού φθάσαντες ές

φυγήν έπαγαγέσθαι, δθόναις καί καλωδίοις περιέοησαν.

Ούδέν δ' δ Λούκουλλος ε'ιίώς, ούδέ προμαΟών, Ιδοξεν

υπ' αύτοϋ κληθείς δραν αύτόν καί της έπιούσης τον

ανδριάντα τίνων περιβεβλημένον παραφερόντων, εχλΰ-

σαι χελεύσας, ϊδεϊν οΐον έδοςε νυκτός εωρακέναι. Το

μέν δή ένύπνιον τοιόνδε ην. Λούκουλλος δέ και Αμι-

σον έπί τη Σινιυπη συνωκιζεν Ικφυγόντοιν μέν δμοίως

των Άμισέων δια θαλάσσης, πυνθανόμενος δ' όπ' Αθη

ναίων αύτους Οαλασσοχρατούντων συνωκίσθαι, και,

δημοκρατία χρησαμένους, έπι πολύ τοϊς Περσιχοϊς

βασιλεΰσιν ΰπακοϋσαι· συναγαγόντος δ' αύτούς ές τήν

δημοκρατίαν έκ προστάγματος Αλεξάνδρου, πάλιν δου-

λεΰσαι τοις Ποντικοϊς. Έφ' οΐς άρα συμπαθής δ

Λούκουλλος γενόμενος τε , καΐ φιλοτιμούμενός γε καΐ

δίδε επί Άλεξάνδρω περί γε'νος 'Λττικον, αύτόνομον ήφιει

τήν πόλιν και τους Άμισε'ας κατά τάχος συνεκάλει.

Μ& μέν δή Σινώπην και Αμισδν Λούκουλλος έπόρθει

τε καί συνωκιζε. Και Μαχάρη τω παιδί τω Μιθρι-

δάτου, Βοσπόρου τε βασιλεύοντι, και στέφανον οί

πέμψαντι άπο χρυσού, φιλίαν συνετίθετο. Μιθριδάτην

δ' έξ>ίτει παρά ϊιγράνους. Καί ές τήν Ασίαν αύτδς

ΙΛΧΧΗ. Ι,υευΙΙιΐδ (1β ή-ιιηιεηΐβίοπιιη νίεΙοΗβ εοτίίβτ Γ«·

εΐιΐδ, νϊ(1βη«<|ΐιο Γυκηηι ΙιοδΙίηηι, ηιί>ίΙ ιΠΛβηίπι ηιαηυαι

εαηίΐυηι, (\αχ Γιι^ίεηΙεβ ρεπ>θ(ΐϋεΓεΙιΐΓ. Εοβ νβτο, φιί ίη

αΐδΙίΊδ ϋ(Ηιιιο Γείίαυί νβ83 οοΐΐίςεϋαηΐ, είΓευηκΙειΙίΙ Ιεςίοαϊ-

1)ϋ8; εάΊχίΙφιβ, υΐ ΙβηϋδρβΓ 3 Γαρίηϊβ α^ΙίηβΓβηΙ , άηνη

(χε<1ίΙ)υδ ίδδβΐ ευηιυΐαίε δβΙίδΓαοΙιιηι. ΑΙ ηιίΐββ, εοηβρβεΐΐβ

ηιηΙΙίδ νβδίβ 3υι*εί8 εΐ ΒΓβεηΙείβ , ρΓεΙίοίίβ(|ΐ)β νε8ΐϊΙ)υ8 , «ΙκΛί

οΙ)Η1υ8 εδί. ΕΙ βΐίί ίρςυπι φΐοηυε ΜίΙΙΐΓΐιΙβΙι-ηι, ςυεηι μιη

ίη ηΐ3ηίου8 ρβ?ηε Ιΐίϋκ>Ι)3ηΙ, εοηεΪ83 ηιυϋ αιιπιιη ΓεΓβηΙίί

83Γθίηα, (Ιυπι 3υηιπι ρΓυΙβρβυιη οοΙΙίςυιιΙ , ρ»88ί βιιηΐ ίη Οο-

ιηοΒ» ενϊΛεΓβ. Ιΐίη'ε ίΙΙβ ευηι (]υοΙ)ΐΐ8 ιηίΙΗΙιυβ εςυίΐυιη

ριΌΓιιςίΙ αι) ΤίβΓΒηεηι : ςιιϊ , ηβ ίη εοη$ρΜΐυιιι (]υίι1επι λΛ-

ηιί88υηι, ίη ρΓ3*1ϋ8, Γβ^ίυ Ιβιηεη ηιοιε,'βΐί ]υ3βΗ. Ταηε

ηίηιίιυηι πιβνίηιε ΜίΙΙΐΓίιΙβΙεβ άε κςηο <1ε8ρβΓ3η« , Πααίιυηι

ευηιιείϊϋηι 8(1 βυβΓη Γεβίβπι ηιίδίι, υΐ βογοιρ!, υχοΓεβ, εοη-

ευί)ίη38ςυβ 81138, ιριοευηκμιε ηκχίο ροβδεί, ίηΐεπηιετεΐ.

Ε( Ϊ1183, ηιίΓ3 εοη8ΐ3ηΙ>3, κ|Λ(1ϋ5> νβηβηΐβ, 1α(]ΐι«ί8, &ροηΙε

νίΐαηι ΓιηίβΓίιηΙ. Ουκ ίηΐβΐΐίςεηΐεβ ρΓχΓεεΙί ρΓβ?8ίάίοηιιη

ΗίΐΙιΐ'ίιΙβίίβ, 8ίιηυΙ οηιηβδ, ρααείβ εχεερίίβ, &Λ Ι,υευΙΙυηι

Ιι-308ίεΓϋη(. Βε1ί(|ηοβ Ι,υεηΙΙαβ , 3άηιο(ο 8ίη§υ1ί8 εχβΓεϊΙυ ,

δυοο^ίΐ ; εΐ 3ΐ) ηΐ3Γίϋιιΐ3δ (ριοςηε ΡοηΙί ιιιΌεδ εΐαδεε 3ρ-

ρυΙδ3, ευω 3ϋ38 ηοηηα1ΐ3δ εερϋ, Ιυιη Αηΐ38(ηηι β( Ηεπι-

εΐεαιη.

Ι.ΧΧΧΙΙΙ. δίηορεηδίδ νβΓΟ 3<11ιιιε Γεβίδίείωηΐ εοηδ(3η(εΓ,

εΐ 831Ϊ8 ρηιβρεΓε <1ερυςη3τυηΙ ηαναΐί ρΓΧίίο. δβι] |Χ)$Ιψιαηι

ορρυ^ηβπ εα-ρεΓυηΙ, Ιυπι νεΓΟ, εοηεΓεηιβΙίδ ςτ3\ίοη6αδ

η3νίόυδ , ΙβνίοΓεβ εοηδεεηάεηιηΐ , ΒυΓυ§εΓυηΐ()υε. ΟβρΙβ.·

Ιιίηε είνίΐ3(ί βίβΐίιη Ι,ιιευΐΐαδ ΗΙχτΙϋΙεηι Γειίιΐίιΐϋ , δοπιηίο

Ιαΐϊ 3(ίηιοιιίΙϋ3 : ΑιιΙυΙνευηι ΓβπιηΙ, εχρε(1ίΙίοηίδ 3ΐ> ΗεΓευΙβ

ίη Αιιΐ3Ζοη38 βιιβεερΙίΕ δοείυηι, ΙειιιρβδίΒΐβ 3ρ|>υΐ8υηι δί-

ηορεηι , ιοί Γεςηυηι οεευρβδβε : ε( δίβΐυβ εμβ, δίηςυίβΓί Γε-

Ιίβίοηβ ευ!ΐ3, 0Γβειιΐ3 ε<1εόαΙ δίηορι-ηδίουδ. Ηβηε Ιυηε

δίηορεηδεδ βιΐδείΐηπ Γυ^ίε εοηιίίειη , ρβηηίδ υυνυΐυΐαηι γοο-

8ΐπηχβΓ3ηΙ Γυηίεαϋδ , βιιΐ ρΓ33 Γε8ΐίη3ϋοηε άερθΓ(3Γε ίη Π3-

νεηι ηοη ρο(υβΓ3η(. ίυεαίίηβ ίςηβΓϋδ Γβϊ , ηεε 3 ςυοςηβιη

πιοηίΐυδ , τίδϋδ βδΐ δίΐίί νίϋεΓβ Αυΐοΐνευπ» 8888 νοοΒηΙβω :

εΐ ροδΙεΓΟ ιΐίο, σαυπι ο5νο1υ(3 8ΐ3(ιΐ3 ρΓβίΙεΓ βυπι ΓϋΓΐε βε-

δΙαΓΟίυΓ, δοΐυΐίβ ίρδίιΐδ ]α«δΐι ίηνοΐυεπβ, Ι3ΐεηι νίϋεΓε δίήί

νίδιίδ βδΐ, ΐ]ΐΐ3ΐίδ δρεείβδ εί ηοείυ ΓαβτβΙ ουνεΓ83(3. δίε

δίηορεηδίουδ βοηιηίηπι ίυευΙΙϊ ρΓοΓαίΙ. Ροδί δίηορεηι,

Αηιίδαπι εΐίηηι ίυουΐΐυδ ΓββΙϊΙυϋ δυίδ είτίΙ>υδ, ςιιί ρ3τί(εΓ

ρεΓ ηΐ3Γε ρΓοΓιίβεΓβηΙ. <}ιηιηι εηϊπι βυιΐίδδεί, άβύηείβη) εο

3ϋ ΑΙΙιεηίεηδίοιιβ, ιΐηηι ηΐ3Π8 ίηιρβΗηπ) Ιεηε1)3ηΙ, εοΐο-

ηίβπι , εί ΓΡίρυ1>Πε33 βάιηίηίδίΓβΙίοηβπι οΐϊηα Ά» ρβηεβ ρορυ-

Ιυηι Γιιίβδβ; (Ιείη ϋίιι ςιιίάεπι ΡβΓδβΓϋηι Γε^ίυυδ ρβΓυίδδε

είνί(3(βηι , 8β(1 ΓϋΓδυβ εχ πιλικΙβΙο ΑΙεχβηάΓί 1ί1>εΓΐ3ΐί ρπ-

δΐίηα; Γυίδδε Γβ5ΐίΙϋΐ3ηι, ιΐουβο βετνίΓε (Ιβηυο Ροηϋείδ Γβ-

§ί1>η8 βδβεΐ εο3εΐ3 : πιί&εΓ3ΐυδ β3πι ΕαευΙΙυδ , εί Αΐεχ3η<1η

8Γβ3 ΑΙΙίεοβ Γ3ν0Γ8Π1 οειιιιιΐ3η8, ,ίϋδδϋ βδδβ ΙίοεΓβηι; είτββ-

ςυε ρΓοΙίιιιιβ ίη ριΐηαηι, 30 ίρδίβ τείίείβι», εοηνοεβνίΐ.

1(3 δίηορεη Λιηίδυηιηηε ίάεηι Ι,υεηΐΐυβ άεδοΐβνίΐ ΓΡδΙϋυίΙ-

ςαε. Ιηιΐε ίη 3η)ίεί(ί3ΐη τβεερίο Μ»οΙι3γθ , Μίΐΐιι-ίώιΐίδ Γϋίο ,

ΒοβροΓί τεβε, ςυί :ιιΐΓ»·3ηι νίεΙοΚ εοΓοηβηι ηιί88Γ3ΐ; βΐ πιι'δ-

818 3(1 Τί(?Γ3ηβπι 1β83ΐί8 , ςϋί Μίΐήπιΐβίβηι &ί> εο ΓερβΙβΓβηΙ ;

ίη Αδίαηι ίαευΐΐυβ ΓΡβΓΟδδΐΐδ ε&1. Οιια? ςυαηι ηιιϋεΐβ; ρατ
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έπανελθών, ίφλουσαν έτι των Συλλείων έπιβολών, τέ

ταρτα μέν έπι τοις χαρποϊς, τέλη δ' έπι τοις θεράπου-

σιν και ταΐς οϊχίαις ώριζε. ΚαΙ έπινίχια έθυεν, ώς δή

τον πόλεμον χατωρθωκώς.

Ι,ΧΧΧίν. Έπι δέ ταϊς θυσίαις, έπι τον ϊιγράνην,

ουκ εκδίδοντα οί τον ΜιΟριόάτην, έστράτευε συν δΰο

τέλεσιν έπιλέκτοις, και ίππεΰσι πεντακοσίοις. Και

τον Εύφράτην περάσας, μόνα τα χρήσιμα τους βαρ

βάρους αίτιον όιώδευε. ϋί γαρ άνδρες οΰκ έπολέμουν,

ούδ* ήξίουν τι πάσχειν, ες τε Λοΰκουλλον και Τιγρά-

νην έπ' άλλήλοιςδιακριθηναι. Τιγράνη δ'ούδεϊς έμηνυεν

έπιόντα Λοΰκουλλον. Ό γάρ τοι πρώτος ειπών κε-

κρέμαστο ΰπ' αυτού, συνταράσσειν αυτόν τάς πόλεις

νομίσαντος. 'ϋς δε ποτε ησθετο, Μιθροβαρζάνην

προΰπεμπε μετα δισνιλίων Ιππέων, Λοΰκουλλον επι-

(Γ/εϊντοΰ δρόμου. Μαγκαίω δέ Τιγρανόκερτα φυλάττειν

έπέτρεψεν ήντινα πόλιν (ώς μοι προείρηται) έπι τη

τιμή τη έαυτοϋ βασιλεύς έν έκείνω γενέσθαι τω νω-

ρ'ίω συνώκιζε- καΐ τοΰς αρίστους ές αύτήν συνεκάλει ,

ζημίαν έπιτιθεις , όσα μή μεταϊ.έροιεν , όεόημεϋ-

νθαι. Τείχη τε αύτοϊς περιέβαλε πεντηκονταπηχη

το 2ψος, Ιπποστασίων ε'ν τω βάθει γε'μοντα- και βασί

λεια και παραδείσους χατα το προάστειον έποίει μά

κρους, καϊκυνηγέσια πολλά και λίμνας- άγνοΰ δέ και

φροΰριον άνίστη καρτερόν. ΚαΙ πάντα τότε Μαγκαίω

ταΰτ' έπιτρέψας, περιηει στρατιάν άγείρων. Μιθρο

βαρζάνην μέν ουν δ Λούκουλλος εύθΰς έκ της πρώτης

συμβολής τρεψάμενος έδίωκε. Μαγκαϊον δε Σεξτίλιος

ές Τιγρανόκερτα κατακλείσας, τα μεν βασίλεια αύτίκα,

ατείχιστα όντα, διηρπασε· την·δέ πόλιν και τό φροΰ-

ριον άπετάφρευε , και μηχανας έφίστη, και ΰπονόμοις

άνεκρημνη τό τείχος. Και Σεξτίλιος μέν άμφΊ ταϋτα

έγίγνετο.

Γ.ΧΧΧν. Τιγράνης δέ, πεζών ές πέντε και είκοσι

μυριάδας άγείρας, και ίππέας ές πεντακισμυρίους ,

προΰπεμψεν αυτών ές Τιγρανόκερτα περι έςαχισχιλίους·

οί δια μέσων 'Ρωμαίων ές τό φρουριον ώσάμενοί τε,

και τας παλλακας τοϋ βασιλέως έξαρπασαντες, έπα-

ντ)λθον. Τώ δέ λοιπώ στρατώ Τιγράνης αυτός ήλαυ-

νεν έπι Λοΰκουλλον. ΚαΙ αϋτώ τότε πρώτον Μιθρι

δάτης ές όψιν έλθών, συνεβουλευε, μή συμπλέχεσθαι

"Ροιμαίοις, άλλα τώ Ιππιχώ μόνω περιτρέχοντα , χαΐ

την γην λυμαινόμενον, ές λιμόν αύτοΰς, ε! δΰναιτο,

■περικλεΐσαι- δ τρόπω και αυτός 6πό Λουκούλλου περι

Κόζικον άμα/ει κάμνοιν τον στρατον άπολέσαι. Ό

δέ, γελάσας αύτοϋ την στρατηγίαν, προηει συνεσχευα-

σμένος ές μά/ην· καΐ την 'Ρωμαίων όλιγοτητα ΐδών,

ίπέσκωψεν ουτυ>ς· Εί μέν πρέσβεις εϊσιν οίδε , πολλοί·

εΐ δέ πολέμιοι , πάμπαν δλίγοι. Λούκουλλος δέ λόφον

ίύχαιρον ίδών όπισθεν του Τιγράνους , τους μέν ίππέας

Ιχ μετώπου προσέτασσεν, ένο/λεΐν αϋτώ, καΐ περι-

σπαν έφ' έαυτοΰς, και ύποχωρεΐν έκόντας- ινα τών βαρ

βάρων, διωχόντων, ή τάξις παραλυθείη. Τοις δέ πε-

ζοϊς αΰτός ές τον λόφον, περιοδεΰσας , ανι^ει λαθών.

Ιβι» Λ 5ν11α ΪΓΓΟβϊΙίο βάΐιιιε άαύεπί, εειιβιιιη εί Ιιτιροβιιϊΐ

(]ΐι»Γ(3ΐη ραιΊεπι ΓιυιΙυυπι, βΐ ΙπΙιυΙί ρπ> κιΐίυπι ιηοιίο

δβΓνοπιπιπϋβ ηυιηβΓΟ δο1νεη<]3 δίαΐαϊΐ. ^ηιςυβ νοιίνβ 83-

ει-3, οί) ιβί ΓβΙίείΙβΓ 866138, ιϋί8 ίιηηιοΓίαΙίΙιιιβ ρβΓδοΙνίΙ.

Ι,ΧΧΧΙV. ΡβΓ30ΐΐ8 880Π8 , εοηΐΓ3 Τίςτβηειη , ηοη <1ει1εη-

(βιη εχροδεεηΐί ΜίΙΙιπίΙαΙβπι , ίυευΙΙυβ ηιονίΐ , ουιη ^ιΐ30Π8

8θΙεχ;ΙΪ8 1εςίοηί6ϋ8 ε( ε(]υί(ί6ιΐ8 ςυίη§βηΙΪ8. 8υρκΓ3ΐο<]υ6

Εΐΐρ1ΐΓ3(6 , 3 1)3Γΐ>3τί8 , ρ8Γ (]υ0ΠΙΠ1 ΓΐΠ68 ΐΓ3Ι)3ίΙ>3[ , ε3 δοΐυιη

βχί§βυ3ΐ, ςαα; Λά υίυιη εηηΐ ηεςε883ΐί3. Νβηα Γβςϊοηυιη

βίΓυιιι ίηοοΙίΕ βϋΐιοιτεΐιαηΐ 3ΐ> βπηίβ, ηεηυε 1>εΙ1ί οαίαιηίΐ»-

ΐί&ΙΙδ 8688 θ1)]ΙθβΓβ ΤθΙβΐΜΙΐ(, 3ΙΙ| ίηΐ8Γ ίυΟυΙΙΐΙΓΠ 3ΐ(]ΙΙΘ Τ1-

^Γαηεηι ηιεάίοδ 8886 ϊη^βΓεΓε. ΕΙ ηβιηο αϋνοιίυπι ίιιουΙΙί

ϊιιϋίοανίε Τί£Γ3ηϊ : ηαπι ςυί ρΓίτηυβ ^υ» πιεηΐίοηεπι Γβεε-

Γ3(, 8υ8ρεη8υ3 63(, Ιαηΐ|υ3ηι ροριιΐϊ ΙογΙιϊΙογ. ϋί ΤβΓΟ

ΐΒΐκίειπ οο^ηονίΐ Τί^ΓΒηβδ , ΜϊΙΙιτοΙίΒΓζαιιβιτι ρηβπιΐιΐΐ , βοή

(ΙιιοΙιιΐδ πιίΙΙίΙιυβ βηιιίΐυπι, ςυΐ Ι,υευΙΙί ευΓβιιαι ίηΙιίΙ)8Γ6(.

ΜΒΐκΆ'πηι νειΌ Τίβΐ3ηοεεΓΐθ! ,(118811 8888 ρι-χδϊάϊο: φΐαηι ιιγ-

\ΧΠ>, υΐ 81φΓ3 (Ιίχί, Γ8Χ ϊπ ΙιοηοΓειη δυιιιη ίη 83 Γβ^ίοηβ

εοη<1ί<ΐ8Γ3ΐ, ηβοιίιιιτι ρίβηβ 3ΐ)8ο1νεΓ3ΐ; ορίίιηιΐίϋυβ βυίοπι

εοιίειη εοηνοοΗΐίβ ηιιιΐοίαιη ϊηιροΑίιοΓαΙ , ηΐ Ιη>π3 ιμιαχυπ-

ιριβ ίΙΙυε ηοη ΐΓβηδΓεΓΓεηΙιΐΓ, ΙίβΓβηΙ ρυΜίεα. υΐϋοηι οϊγ-

ευπκ1ει1εΐ3ΐ ηια'ΐιίΐιιΐδ ςυίηηυβςίηΐβ οιιΐίίίοι υιη αΐΐίΐυιΐϊηβ,

ςιιη! ίη ίηιο ΓβΓοι (3 βΓαηΙ β((ϋθΓϋηι 8ΐ3ΐ)υ1ί8. Ιη 8υουιΙ>ϋ8

αυίειη ιο^ΐαιη Ϊη8ΐί1ιιεΐ 3ΐ, εΙ ΙιογΙο» αηιρίοδ, βΐ ΓεΓ3Γυπι υϊ-

τϊγϊλ, ρ)8οΙηα$ςυβ. Αιοεπι ςαοηαβ ίη ρτοχίπαο ναΐί^αιη

εχδϋ'υχεΓ.ιΙ. ΟιιίΙ>υ5 οιηηίυυβ Ιιιηο ΜβηοΛίί οοπιιηϊδδί» (ιάβί,

ι ρμίοηοιη ο1)ίϋα( Τί>;<'3ηε8 , εχβΓοϊΙιιπι εοΙΙί^εηβ. Ο.τίεπιη»

ΜΗΙιΐΌυαιν.βηειη ίιιειιΙΙιι» ρπηιο εοηβΓββδα Μρβη(αηι, ία

Γυβϋηι εοιι]εείΙ. 8εχ(ίϋιΐδ νεΓΟ , Μ3ηεα?ο ίηΙι-3 Τί^ΓβηοοβΓ-

Ι3ΐη εοιηρυΐδο, Γερίϋΐιι ιηοχ ε\(Γ3 ιηοίηίβ δίίαιη (ϋτίρυίΐ,

υι υίςιιβ βΐ 3Γεί 3^εΓ88 εί ιηϊεΐιίηββ βϋηιονίΙ, βΐ ευηΐευϋβ

δΐιΙΤυϋίΙ ηια'ηί».

Ι.ΧΧΧΥ. ΟϋίΙιυδ Γευιΐδ άυιτι οεευρηΙιΐΓ δβχΐίϋυβ, Ίίξη-

ηβ5, εοαεϋδ Γεπηβ ΟΟί |>ειΙί1υιιι, εηιιίΐηιη 1, ηιϋΐώιΐδ,

ρΓΧΓΠίδίΙ Τ)βΓΗηθθεΓΐ3Ι11 ΟΪΓΟΪΙβΓ δεχ ηιίΙ1Ϊ3 ; <]ΐιί ρει πιειϋοδ Κο-

ηιαηοδ ίη ϊΓεεπι ρβΓπιρει αηΙ, βΐ βκρία* ΓβάυχβηιηΙ Γ8)Π'Ι8

εοηειιήίηϊδ. Ουοα τείί^υο εχβΓείΙυ Τί^Γαπεδ ίρδβ εουίΓα

ίυειιΙΙιιιη ρΓοΓβοΙυβ 6$1. Ουί >Μί1Ιιιί(ΐ3ΐ6δ, (ιιιη ριίαιυιη ίη

ευηδρβεΐυιη ϊίΐηιίδδΐιβ, $υ3(1εθ3(, ηβ δί^ηβ ευηι Ποηιαηίδ

εοηίεΓΓεΙ; 88(1, ευηι εςιιϋαίιι (ΗΐιΙυηι είΓευπιειΐΓ$3η<1ο,

3βτο&ςυβ ναδ(3η(1ο, 3(1 Γβηιεηι εοβ, δί ρο$8ε(, ΓειΙί^εΓεΙ :

ηυβηΐ3άηιο<Ιιιηι ίρδβ α ίυευΙΙο ρΓεδδυδ 3(1 Ον/.ίειιηι , βίηε εεΓ-

Ιβηιίηβ βπιίδίδδεί εχεΓεϊΙυπι. Ιά εοηδίΐίιιηι ίΓΓΪϋβιΐδ Τι&τά·

ηεδ , ρΓοεεάβ1)3ΐ ίηδΙηιείΒ βείε : εοηδρϊεβίϋδςιιβ ΚοηΜηοπιπ»

ρβυείΐβίεηι, ϋΐϋϋβηδ, 3ίΙ : « δί Ιε£3ΐί δυηΐ Ιιϊ, ηιυΐϋ βυηΐ :

δίη ήθ3(εβ, ορρΜο ρβυεί. » ίυευΙΙυδ, ροδίηυβιη αηίηΐϊΐΙνβΓ-

ΙίΙ 3 ΙεΓ^ο Τίκηηϊδ ορροΓίυηαιη Ιιιηιυΐυιη , βηυίΐεβ ίη Γιοη-

Ιειη ίπιπιίδίΐ, ηιιί ΙβεβδδβΓβηΙ ηοδίειη βΐ ίη &βδβ νβΓίβιβηΙ,

βίςυε β(Ϊ3πι ιιΚτο εβίβΓεηΙ, ιι( Ιΐ3Γϋ3Γί ρβΓδεςιιβηιΙο Ιαι1>αιοηΙ

ΟΓαίηεβ βυθ8 : ίρδβ, ρεύίΐίοηβ εΪΓεβ Ιυιηαίιιηι εΪΓεαπκΙυεΙίδ,

3δεεηαίΙ ηοη δειιΐίεηΐίηιι$ Ιιοίϋϋαδ. υΐ τβκ» τϊάίΐ εοδ,
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ΚαΙ ώς είδε τους πολεμίους δπϊ> της διώξεως, οΤα νι

κώντας, ές πολλά διεσκεδασμίνους , τα δέ σκευοφόρα

αυτών πάντα υποκείμενα , άνεβόησε , Νικώμεν, οι άν

δρες· καΐ έπι τα σκευοφορα πρώτος ϊετο δρόμω. Τα

δέ, αύτίκα σΰν θορυβώ φεύγοντα, τοις πεζοϊς Ενέπιπτε,

καΐ τοις ίππεϋσιν οί πεζοί. Τροπή τε ην εύΟΰς δλο-

σχερής. Οί τε γαρ έν τη διώξει μακράν άπεσπασμένοι,

τών 'Ρωμαϊκών Ίππε'ων έπιστρεψάντων ές αυτούς, άπώλ-

λυντο· και τά σκευοφόρα τοις άλλοις ένέπιπτεν, ώς ένο-

χλούμενα. Πάντων τε ώς έν τοσώδε πλήθει Ολιβο-

με'νοιν, κα\ τ6 ακριβές ουκ είδότων, δπο'Οεν ή ή'σσα

αύτοϊς άρχοιτο, πολύς ην φόνος, οϋδενος σκυλεύοντος

ουδέν άπηγόρευτο γαρ εκ Λουκούλλου μετά απειλής.

"Ωστε κα\ ψελλια και περιαυχένια παροδεύοντες, εκτει-

νον έπΙ σταδίους Ικατον κα\ είκοσιν, έστε νυξ έπε-

λάβετο. Τότε δ' άναστρέροντες, έσκύλευον έδίδου γαρ

δ Λούκουλλος ήδη.

I.XXXVI. Γιγνομένην δέ την ί|σσαν δ ΜαγκαΤος

έφορών άπί) Τιγρανοκέρτων, τοΰς Ελληνας, οί έμι-

σθοφόρουν αύτφ,πάνταςέξώπλισεν, ΰποπτεύων οί σύλ-

ληψιν δεδιότες, αθρόοι σκυτάλας έχοντες έβάδιζόν τε κα\

ηΰλίζοντο. Μαγκαίου δέ τους βαρβάρους έπάγοντος

ούτοϊς ώπλισμένους, διαδ7,σάμενοι τά Ιμάτια ταϊς

λαιαϊς άντι ασπίδων, μετά τόλμης έσέδραμον ές αυ

τούς· καΐ όσους άνέλοιεν, εϋθυς έμερίζοντο τά όπλα.

Ώς δέ έκ τών δυνατών εϊχον αύτάρκως, μεσοπύργιά

τινα κατέλαβον, και 'Ρωμαίους έξωθεν έκάλουν τε , καΐ

άναβαίνοντας έσεοέχοντο. Ουτο) μέν έάλω Τιγρανό-

κερτα- καΐ πλούτος διηρπάζετο πολΰς, οία πόλεοιςνεο-

κατασκεύου, φιλοτίμως συνωκισμένης.

1.ΧΧΧνΐΙ. Τιγράνης δέ καΐ Μιθριδάτης στρατδν

άλλον ήθροιζον περιιόντες, ο? την στρατηγίαν έπετέτρα-

πτο Μιθριδάτης· ήγουμε'νου Τιγράνους αύτώγεγονέναιτά

παθήματα διδάγματα. Έπεμπον δέ καΐ ές τον Παρθυαϊ-

ον, έπικουρεϊν σφίσι παρακαλοΰντες. Άντιπρεσβεύοντος

δέ Λουκούλλου, κα\ άξιοϋντος, ή οί συμμαχήσαι, ή

άμφοτέροις έκστήναι τοϋ αγώνος· δ μέν, κρύφα συντι

θέμενος έκατέροις, ουκ έφθασεν ούδετέροις άμϋναι. Ό

δέ Μιθριδάτης όπλα τε είργάζετο κατά πόλιν έκάστην,

κα\ έστρατολόγει σχεδόν άπαντας Αρμενίους. Έπι-

λεξάμενος δ' αυτών τους αρίστους, ές έπτακισμυρίους

πεζοΰς κα\ Ιππέας ήμίσεας , τους μέν άλλους άπέλυσε·

τους δ' ές ίλας τε καΐ σπείρας άγχοτάτω της Ιταλικής

συντάξεως καταλέγων, Ποντικοϊς άνδράσι γυμνάζειν

παρεδίδου. Προσιόντος δ' αύτοϊς τοϋ Λουκούλλου, δ

μέν Μιθριδάτης τι) πεζον άπαν, κα\ μέρος τι τών ίπ-

πέων έπ\ λόφου συνείχε· τή λοιπή δ' ϊππω Τιγράνης

τοις σιτολογοϋσι 'Ρωμαίοις περιπεσών, ήσσατο. ΚαΙ

μδλλον άδεώς άπο τοϋδε οί 'Ριομαΐοι πλησίον αΰτοϋ

Μιθριδάτου έσιτολόγουν τε καΐ έστρατοπέδευον. Κο-

νιορτδς δ' αύθις ήγείρετο πολύς, ώς έπιόντος τοϋ Τι-

γράνους · κα\ το ένθύμημα ^ν, έν μέσω Λούκουλλον άμ-

φοϊν γενέσθαι. Ό δ', αίσθόμενος, τους μέν άριστους τών

Ιππέων προυπεμψε πορ^^ωτάτω συμπλέκεσθαι τω Τι-

ςυβδί ]»ηι τίεΙΟΓβδ, άίβρβΓβοβ 1η ρβι·δε<ριεη<Ιυ , 6( ίιηροιίι-

πιρηΐ3 εοηιπ) οηιιι ία μι Ιι ΙοπιιιΙο I. κ αΐ.ι , οχοΐΐΐηβνϊΐ : « Υίπ

ιηυ», ιηίΐίΐεβ .' » ριϊηιιι.<φιε πιι-μι ίπιρειίίιηεηΐβ βΟΓυπιςαβ οπ-

βΙιχΙβΒ ίηνβδίί : ςιιί, ιη»μηο ίηιρείιι Γυ^ίβηΙβϋ, ίηηιιτβι-ιιηΐ

ίη ρβ^ίΐβ» , οί Ιιι ηΐΓΒυιη ίη εςηίίεβ. Μοχφΐε εΙΐιΐδΒ οηιηίυιη

Γιΐββ ΓιηΊ.ί ββΐ. Νλιιι εΐ ■■■■ , φΐί ρβΓδβφίεηάΌ Ιοημίιΐδ λ ςιιίβ

ρΐΌΟϋΓΓβΓβηΙ , λ Βοπα&ηο εφΐίΐ3(η, ίη βοδ ],ιιη δβ8β τοητβΓ-

ΙεηΙε , ι ιπΙιΊ ιηιιΙ ιι ι- ; βΐ )ΜΜΒ<· < ιπ» ϊητιρβκΐίηιβηΐϊ» ίη αΐίετοβ

εχΐςίΐβία φΐίρρε, ίηευΓΓεΙ>3η[. ΟοιηρΓίιηεηΙίηιιβηαε βε,

ιιΐ ίη ΙαηΐΛ ηιιιΐΐίίικίίηε, οηιηίηυ», ηεηιιε ρΐΐηε βείεηΐίΐηυ ,

ιιηιΐε εββεΐ είαιίίβ ίηίΐίυπι , ίημ(·η> Γ«()ε8 ρ3(Γ3>>«ΙυΓ. Νε>]ΐιε

ηιιίβςυΒηι Λά βροΐίβη^υιη 8ε»ε μί 1 > Ι «;ι I : \Λ εηίηι Ι,υι-υΙΙυβ

ειΐίείο νεΙιιεΓ3ΐ, μπινειη ίηΙβΓηιίη3ΐυ8 ριΐΊΐ3ΐη «τυβ Γβοίεη-

Ιίηηί. ΙΙβηυε εΐ ;ιι·ηιΠΙ;ι* ε( Ιοιηιιεβ ρΓαΊεπ'ΐιηιΙο , οοηΐί-

ηυβΓηηΙ ε«Μΐεη) ρεΓ οχχ 8(3<)ί3; άοηβο ηυχ βυρεΓνεηίΙ.

Λι: 1 1 1 ιιι άεηιαηι &ά βροΐίβηιΐηηι , ρεπηίΐίειιΐε ]αιη Ι,υεαΙΙο ,

εοηνεΓίί βυηΐ.

ΙιΧΧΧΥΙ. Ε&ηι εΐ&άεηι ςυυπι ΜαηΓΛ'ΐυ βχ Τίμΐ3ηο·

ο«Ί·ΐ3 ρΓΟβρεχίββεΙ , ηιίϋΐεβ ηιεΓεεη3πο8 (.γ.ίγ..-., η| $ίηί

βιΐ8ρεοΙοβ, εχ3Γηΐ3\ί1 οηιηεβ. Οηί, νβΓίΙί , ηε οοηΊρτεΙιβη-

(1εΓεη(ιΐΓ, 3ΐτερΙί8 Γιΐ8ΐί1)υ8 ίικ πΙ<-Ιι,ιπΙ ε( (ριίε$(ΐ1>3ηΙ εοη-

μπ'μιιΐί. Μ3ΙΙΓΟΌ νεΓΟΟίιιι ατηι»(ί8 ΙιλγΙμπ* εοβ ίην3(1εη(ε,

οονοΐιιΐίβ νεκίε Ι)Γ3εΙιίί8 τίοε οΙνρεί , ϊυιΙεηΙεΓ ίη ευβ ΓεεετυηΙ

ίηιρείυηι : ε( ι^ο(ηυο( οεα<1ί38εηΙ , εοΓυιη 3ηιΐ3 8ΐ3ΐίηι ίηΐετ

8ε ρ&ΓΐίεΙ)3ηΙυΓ. ρηυηΐφΐε 8β1ί8 απηοπιηι νίιΙεΓεηΙιΐΓ η.κ Ιι

ρΓΟ ΙεπιροΓε , οεαψ3ΐί<> βΐίφίοΐ ηιυΓί ρ3ΓΐίΙ>ιΐ8 , νοεαηάηΐ λΛ

8ε Βοιη3ηο8 ο))8ΐ'88θΓε8 , β08ηιιε 38εεηϋεηΙε8 Γεείρί(Ί>3ΐιΙ

ίηΐΓ3 ΠΜΐ'ηία. Κα Τί^ΓβηοοεΓίβ <·«ρΐα ε8(, εΐ ίη^εηΐί ρΐΗ·<Ι.ι

(ϋι,Ί ν ί ι εχειτίΐυπι , υΐροίε υΓ08 τεοεη» εοηιϋΐβ , ε( 3ΐηΙ>ί(ίο8β

εοηΐΓ3ε!ί$ υηώφΐε ίηοοίί» ΓΓεηιιεη(3(Α.

Ι,ΧΧΧνίΙ. ^3ΠΗIιιε Τί§Γ3ηε8 ε( ΜίιΙιπιΚιΙεί , οίχ ιιπ.ίκ Γε-

^ίοηεβ, βΐίυηι οοΙΙίμιΊιηηΙ εχεΓείΙυηι; αψι* ρπι ίιχΊιιια Μί·

ΙΙηίιΙηΙΪ ε$( π "ΙίΙ.Ί , φκ·ηι ]ηιπ 83(18 οιΙιχΊηιη βυΪ8 ο;ι1.ιπιίΙ.ι-

1ίΙηΐ8 ΤίςΓ3ηε8 εχίΜίηιανίι. Λά Ρ&ιΙΙιοβ φίοςυε ιιημίιιιιΙ,

ηυί ηΐι Ιιίβ βηχίΐίβ ρε(εΓεη(. 5ε(1 ςυυηι ΙυευΙΙυβ Μΐηιϋΐπ

ρεΓ Ιε{;3ΐο8 τεςεπι εοηιηι ιοΙΙϊοΗμμΙ , υ( 3υ( βίηί ρο(ίυ8 αα-

χϊΙϊαιβΙυΓ, 3υ( ηεη(η βε ,-κΙ^ιημπνΙ , ίΠε, υΐΓίςυε (Ί.ιιη ροΠί-

είΐηβ, ηιίβίΐ ηβιιΐΓΪ. ΑΙ Μί11ΐΓκΙα(08 ορρί()3(ίηι ίηβίτυχεηΐ

απηοπιηι Γ3θπε38; βΐ, άε1εοΙυ$ Ιι,ίΙμίη, εοηβεηρβίΐ Γειτηβ

οηιηεί Ατπιεηίοδ : ε ςηίηυβ , βείεείίβ ΓοΓϋ8&ίηκ>Γυηι 3<1 ιχχ

ιηίΙΙίηυβ ρειίίΐυπι, ε( άίηιίιΐίο πιιπκίο εςυίΐυηι, ΓεΙίφΐο8

(1ίιιιί<ίΙ. Ηθ8 νεΓΟ, ίη Ιιιγπι38 εΐ οοΙιοΓίεδ, ρΓΟχίπιε άίδοί-

ρΐίηβιη Ιΐ3ΐίε3ηι, (Ιί^εβΙοβ, ΐΓ3(1ί(ΗΙ εχει-εβηιΐοδ νίπβ ΡοηΙϊ-

οϊβ. 0υηΐΓ3 ςιιοβ 3<1νεηΐ3η1β Ι,ηευΐΐο, ΜίΙΙιη<ΐ3ΐβ8 ρειίίΐα-

Ιυπι οπιηεπι εΐ ρατίεηι εςυίΐβΐηβ ίη εοΙΙε ευηΐίαυίΐ : οίοι

Γείίφΐίβ ΤΪ8Γ3ηε8 Βοπιβηοβ βιίοιίυδ ΓπιηιεηΙβΙΟΓεβ , τερηίδη»

ββΐ. υηάε ροβίεα δβευηυδ Ιιί ΓΓϋηιεηΙβίΜηΙυΓ, εϋϊηι βχ

ρΓορίαςηίβ Ιοεϊβ Μίΐΐιπιίαϋ : εΐ 03δΐΓ3 3άιηονεπιηΙ ρΓορϊυδ.

Τί^ΐΜΐιπη τβΓΟ Π1Γ8Η8 »(1νεηΐ3η1εηι ρΐυήηιυβ οοοΓίιιβ ριιΙτίβ

ίηπΊεατίΙ : εΐ άβεΓβνβΓβηΙ Γββεβ , Ι,υευΐΐυηι ίοεΙαΛεΓε ίη πιε

ι <ϋο. Οιι.χΙ ίϋβ ίηΙεΙΙί^εηδ, ρπι-ηηΜί ιοηυΓ ΟΊΐιίΙυηι; υ(

' φίβηι Ιηηπίδδίηιβ ρΐΌνεεΙί , ειιιη Τίβτβηε εοηΠί^βΓβηί , ρΓίη*·



ΌΕ ΒΚΙΧΟ ΜΓΓΗΚΙΌΑΤΙΟΟ.

γράνη, χαΐ κωλύε ιν αύτδν έξ δδοιπορίας ές τάξιν χα-

θίστασθαι. Αύτδς 81 τον Μιθριδάτην προκαλούμενος

έςμάχην, ** καΐ περιταφρεύων, ούχ ήρέθιζεν έως χει-

μών έπιπεσών διέλυσε τδ έ*ργον ίπασι.

ίΧΧΧνίΙΙ. Και Τιγράνης μέν εξ &ης Αρμενίας

ές τα εντός άνεζεύγευεν, δ δέ Μιθριδάτης ές τον Πόντον

έπΐ τα λοιπά της ίδίας άρχης ήπείγετο , τετρακισχιλίους

οικείους έχων, καΐ τοσούσδε έτερους παρα Τιγράνους

λαβών. Τφείπετο δ' αύτώ καΐ δ Λούκουλλος , άνα-

ζευγνυς και δοε δια την άπορίαν. Φθάσας δ' αΰτδν δ

Μιθριδάτης , έπέθετο Φαβίω τω δεϋρο έκ Λουκούλλου

στρατηγεΤν ί>πολελειμμένω· και τρεψάμενος αύτον,

έκτεινε πεντακόσιους. Έλευθερώσαντος δέ τοΰ Φαβίου

θεράποντας, ίσοι ησαν έν τω στρατοπέδω, χα\ δι' δΤ,ης

ήμε'ρας αύθις αγωνιζομένου, παλίντροπος η'ν δ άγων

μέχρι τον Μιθριδάτην, πληγε'ντα λίθω τε ές το γο'νυ

χαι υπο τον δφθαλμδν βέλει, κατα σπουδών άποκομι-

σθηναι , και πολλας ήμέρας τους μέν φόβω τοΰ βασιλέοις

της σωτηρίας, τους δέ ύπδπληΌους τραυμάτων ήρεμη-

σαι. Μιθριδάτην μέν ουν έθεράπευον "Αγαροι, Σκυ-

Οικον έθνος , ίοϊς όψεων ές τας θεραπείας χριόμενοι , χα\

έπΐ τώδε άει βασιλεϊ συνόντες. Φαβίω δέ Τριάριος,

έτερος Λουκούλλου στρατηγός, έπελθων μετ' οικείου

στρατού, την τε άρχήν παρα του Φαβίου καΐ το αξίω

μα παρελάμβανε. ΚαΙ μετ' οΰ πολΰ χωρούντων ές

μάχην αύτοϋ τε χα\ Μιθριδάτου, πνεϋμα, οΐον ούχ

έμνημονεύετο γενέσθαι , τάς τε σχηνας άμφοτέρων διε'ρ^

διψε , χαι τα υποζύγια παρέσυρε , χαι των ανδρών

εστίν ους χατεχρήμνισε. ΚαΙ τότε μέν άνεχιόρουν

έχάτεροι.

ΓιΧΧΧΙΧ. Απαγγελλομένου δέ Λουκούλλου προσ-

ιέναι, προλαβεΐν το έργον δ Τριάριος έπειγόμενος,

έ*τι νυκτός έπεχείρει ταΐς Μιθριδάτου προφυλακαΐς.

Ίσομάχου δ' ές πολυ τοΰ αγώνος όντος, δ βασιλεύς,

ές τδ καθ' αίιτδν μέρος έπιβαρησας, έκρινε τήν μά

χην χαΐ διασπάσας τους πολεμίους, τδ πεζδν αυτών

κατέκλεισεν ές διώρυ/α πηλοΰ, ένθα διεφθείροντο,

στηναι μή δυνάμενοι. Τους δ' Ιππέας άνα τδ πεδίον

έ?ίωκεν, έκθύμως τη φορα της εύτυχίας κατανρωμενος·

έστε τις αύτδν "Ρωμαίος λοχαγός , οία θεράπων αυτί)

συντρο/άζο)ν, ές τον μηρδν έπάταξε ξίφει πληγήν βα-

ρεΤαν, ούκ· έλπίσας ές τα νώτα δια τοΰ θιόρακος έφίξε-

τΟαι. Και τονδε μέν εύθυς οί πλησίον συνέχοπτον

δ δέ Μιθριδάτης άπεφέρετο δπίσω- χα\ οί φίλοι τήν

στρατιαν άπδ νίκης λαμπρας άνεχάλουν συν έπείξει

βαΟεία. Ενέπιπτε δέ τοις μαχομένοις έπΐ τψ παρα-

λόγω της άνακλησεως θόρυβο'ς τε, κα\ απορία, μη τι

οεινδν έτέρωθεν είη· μέχρι μαθόντες, εύθυς έν τω πεδίω

το σώμα περιίσταντο, και έθορύβουν έως Τιμόθεος αύ-

τοΤς δ Ιατρός, έπισχών τδ αίμα, έπε'δειξεν αύτδν έκ

μετειόρου· οΐόν τι καΐ Μακεδόσιν έν Ίνδοϊς, υπέρ

Αλεξάνδρου δεδιόσιν, δ Αλέξανδρος αίιτδν έπι νεώς θε-

ρα-πευόμενον έπέδειξεν. Ό δέ Μιθριδάτης, ώς άνή'-

νβγχεν, αύτί/.α τοις άνακαλέσασιν έχ της μάχης κατε-

φίβηι 3£πιεη β)08 βχ ίΐϋιετβ ίηβΙπιβΓβΙυτ Ιη &είεηι. Ιρββ

ΗΐιΙίπι Μί11ιπ(1α1βηι &ά οβτίαιηβη ρΓονοοβτίί; οεφιβ τβΓΟ,

((υΐοςυαπι βΐ Γθ883 ν»11οΐ]ΐιβ βαιη είη^Γΰ ίηβΐίΐαίΐ , ροΐυίΐ

βΗοβΓβ. Α<1 βχΐΓβηιιιι» , ίηοίιΐκιυ Ιικίιι» οηιιιββ Ίηί<χ\Λ Γβ

&Ι>ΪΓβ εοε^ίΐ.

ΙΛΧΧνίΗ. ΕΙ Τί^τίΐηβδ ςιιΐϋεπι ίη ίηίριίογοπί Λππβηΐλπι

86 Γβοβρϋ ; ΜίΙΙΐΓΐιΐΗίοί ίη ΡοηΙυιη 8(1 ιβ^ηί 8ΐιί ΓβΙϊςυιβ ρΓο-

ρβητΗ. Ηυηε ββηαβΙηιιΙΟΓ ριυρΓΪυιυιη πιΗίΙαπι ςιιαΙαοΓ

τηϊΐΐίβ', βΐ (οΐίϋεπ) ά Τί^Γβηο βεεερίί. ΕΙ ηιοχ ρυιη ΕιιεαΙΙιιβ

()ΐιο<|ϋβ ββαιίυβ ββΐ , οοβεΐυβ ε( ίρ$ε τενεΓίί ρίορΙεΓ Γβί Γπι-

ηβηϋυίφ <ϋιμυ8ΐΪ38. 8ε<1 ΜίΙΙιπϋϊΙεβ , εείεηυβ εοηΓεεΙο

ίΙίηοΓΡ , 3β"τε88υ8 681 Κΐ1)ίυπι , Ηυεβηι ί1)ί 8 ΕυοιιΙΙο Γείίεΐϋπι,

εΐ ίη Γυβ»ηι νιτίίΐ, (|ΐιίηςεη(Ϊ8 ίη ριΐβΐι» οεοϊβίί. Ραοίυβ ρο-

δίεπ) (Με, ΙίΙ)0Γ3ΐί8 86Γνϊβ (]ϋθΙςηοΙ εη«ΐΓ3 βεηυεοαηΐϋτ, πιγ-

βυβ ρβΓ (οΐυπι άίβπι ρυκηβνίΐ : 8βά εΐ Ιυηε ηΐΓβυβ ίηεϋηβνΚ

ΚοπιαηοΓϋΐη βεϊεβ ; ιΐοηεε ΜίΙΙιΗίΙβΙεβ 83ΐο ΐοΐϋβ ίη §εηυ , εΐ

Ιείο 8υυ οειιΐο 83ΐιείιΐ8, ρι,Έΐίο ε*1εΓίΙερ εΐ3ΐϋβ εβί. Εχ εο

(επιροΓε ρβΓ οοπιρΙιίΓεβ <1ίβ9 εββββίυπι 081 , βοΐϋείΐίβ <1β κβΐυΐβ

Γβ§ί8 ΙιοβΙϊΙιυβ , εΙ Ηοπι&πίβ ρΓορΙετ πιιιΐιίίικίϊιιεηι νυΐηβπιιιι

ηυίεβεβηϋϋηβ. ΟυπΛ,ιηΙ βυΐβπι τεβεηι Λβ3Γί , ΓειηευΊί* ε

88ΓρεηΙυιη νϊηι εοηΓεεϋβ. 8εν11ιϊε& εβ §εη8 εβί, εχ ςυα

ββπιρβΓ ηοηηαΐΐί, 3Γ1Ϊ8 αιε^ίεα (Μΐη, η^βα εοιηίΐ3η[υΓ.

Χά Γ&Ι>ίυπι &υ1εηι ηιοχ 3ΐίυ8 εχ ίιιευΙΗ Ιεςβϋβ, Τπβπϋδ,

ευιη ρΓορΓΪο εχεΓοίΙυ 3εεε8$ί( ; ειιί Κβυίαδ Γρ(ί(]ΐιϊα& οορίαππη

βαβηιηι εΐ ά!£ηί(3(βπ), φιβπι ίρβε ^εβββηΙ, Ιτ3(ϋ(Μΐ. Νοα

πιαίΐο ροβΐ, ίη βοίβοα ρΓΟβτβάΙβηΙϋΗΗ Τπϊπο ε( ΜίΙΙιπιΙίΙρ,

ρΓΟεεΙΙβ , <]υαΙΪ8 ηυΙΙβ ροβΐ Ιιοπιίιηιιη ιηριιιοι ίϊΐη εχοιΊα εβί ,

ηΐιϊβφΐβ ϊη εββίηβ άϊβ^βοϊΐ Ιεηίοπβ, ]ιιηιεηΙα ΐΓβηβνετδυπι

ρ§ΐΙ ρβΓ Λενίβ , ηοηηϋ1Ιο$(]ΐιε εϋ»ηι ηιίϋΐυηι δίτανίΐ ρΓ%εϊρϊ·

Ιεβ. ΕΙ Ιιιηε ηιιΜβπι υίηςυε ΓείΓοεεδβεΓυηΙ.

ΙιΧΧΧΙΧ. ΡοβΙςυ&πι 3υΙρπι ηυηεϊΐΐυαι εβ(, &άνεηΐ3Γβ

Ι,υευΐΐυηι, ΤπβΓΪυβ, αΐΐδοηΐ* ΠΙο, (ΙρρυςηβΓΡ ευρίεηδ, αηΐβ

Ιυεεηι ίητββΚ βίβΐίοηεβ ΜϊΙϋΗιΙβΙίβ. 1!Μ ςυυπι Οίϋ ρβι-ϊ

νΪΓΐϋΙβ εεΓ(3£8εη(, (ΐηάεπι γρχ ίη ηοβ, ςιιί εοη(Γ3 ίρβαπι

6Γ3ηΙ ΙοεβΙί, πιβ^ηο ίτηρείΐ] ίιταεηβ, ίηεερίΐ τίε(οπ3ΐη , εΐ,

άΐ8ΐΓ3εϋ8 Ιιο8[ϋ>α3, ρε(Ηΐ3ΐιιιη εοηιηι ίη Γθ883ηι ςυαιικΐ3Πΐ

εορηοδ3ΐη ροηιρυϋΐ, υ!»ί ρηχ]ρη3ηΙυΓ ίηιρυηε, ΓβΙΙβηΙε ιηίΐί-

(εβ τεδίί^ίο. Αηίιηοδε άείηόβ υδυκτΐείοπα, ρεΓδβςυεϋβΙηΓ

ρβτ ε&ηιροβ βςαίΐεβ; ϋοηεε ηυί(1χπι Κοπιαπακ εβηΐυήο, φιι

βρβείβ (3πιυ1ί εηΓβη {εςυιοβΐ βςυίΐ3η(εηι γ6§ργπ , ίη ΓειηυΓ

εΛΜη ρβκυΗϋ μΓβνίΙεΓ, φΐο<1 ΙεΓ^πηι ρ]ικ ηοη «ρεΓβΓεΙ 8β

ρεΓ ΙΙιοΓβεεπι ροδδε ρεΗΌάβΓε. ΕΙ Ηιιητ, φΐίϋεαι κΐπϋιη ίη

ΓΓϋδΙα εοηείιίεπιηΐ ρΓοχίιηί. ΜίΙΙιιίιΐΛίβδ Τ8γο ίη ρχΙπ·ηιαιη

βείρΓη Γείβΐυδ ββ(. ίβηΐφΐε ηπιίοί τε^ϋ βυίβ, ε^ΓΡμίβ νίηεβη-

Ιίηυδ , δίβηιιηι ρηρρΓορβΓβ άειίεηιηΐ τεεερίυί. 16 , η( ίηο-

ρίηβΐυηι , ΐΓερίιΐ3ΐίοηεηι ίι^εείΐ ριίβηβηΐίυιΐδ , νεπίίδ, ηε ΓογΙο

3ΐίηηάε ηιβίί 3ΐίφΐί(1 βεοίιΐίδδεί. Οείη, Γβ εοριί(3, δΐ3ΐίπι

ίηί ίη ε&ηιρο , οοηδΙεΓΠ3ΐί , είΓειιηιβΙείΡΓυηΙ εοι ρυδ γρ^ιπιώ;

(Ιοηεε ΤίιηοΙΙιβυί ηιριΐίπΐδ, εοΙιί!)ί(ο δβη^ιιίηβ, δΐιϋΐίηιρηι

εΪ8 Γε§εηι οβ(εη<]ί( : βίευΐ οΐίηι ίη Ιηιίίβ Μβεε^οηίηυδ , «Ιβ

Α1εχ3η(ΐΓο δοΐΐίείΐίβ , τεχ , ΰυηι ρηΓ303(υΓ , ε ηβνι' βε δρεείαη-

άυπι ρΓ8ε!)υεΓ3(. ΜίΙΙιπιΙβΙεδ ροδίηιίΒηι ΓΡεοΙΙεβίΙ αηϊπιιιιη ,

. 5ΐ3ΐίιη ΓερΓεΙιεηάί εοδ <]ΐιί δίςηυηι Γεεβρίιιί ιΐρϋει 3ηΙ , ρ| εο
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μέμφετο, καΐ τον στρατόν αυτής ήμέρας η'γεν αύθις

επί το 'Ρωμαίων στρατόπεδον. Οί δέ καΐ ίχ τοΰδε

ιπεφεύγεσαν ήδη συν δέει. Σκυλευομένοιν δέ των νε

κρών, έφαίνοντο χιλίαρχοι μεν τεσσάρες καί είκοσι,

έκατόνταρ/οι δέ πεντήκοντα καΐ Ικατο'ν ίσον ήγεμό-

νων πλήθος ου £αδίως συνέπεσε 'Ρωμαίοις εν ήττη μια.

ΧΟ. Ό δέ Μιθριδάτης ές Άρμενι'αν, ή*ν δή νϋν

'Ρωμαΐοι βραχυτέραν 'Λρμενίαν καλοϋσιν, άνεζεΰγνυε,

τα μέν εύκο'μιστα πάντα σιτολογών, τα δέ δυσχερή δια-

φθείρων τε,καΐ Αουκουλλον έπιοντα προαφαιρούμενος.

Καί τις άνήρ 'Ρωμαϊος, άπί) βουλής, Άττίδιος όνομα,

δια δίκην φυγών εκ της πατρίδος ές ΜιΟριδάτην προ

πολλού, και φιλίας άςιοΰμενος, έάλο) το'τε έπιβουλεύων

αύτώ. Κα\ τόνδε μέν δ βασιλεύς, ου δικαιών βασα-

νίσαι, 'Ρωμαίων ποτέ βουλευτήν γενο'μενον, έκτεινε-

τους δέ συναμαρτόντας ήκίσατο δεινώς. Απελεύθεροι

δ' ίσοι τώ Αττιόίω συνεγνώκεσαν, απαθείς άφηκεν,

ώς δεσπότη διακονησαμε'νους. Λουκούλλου δ' ήδη τω

Μιθριδάτη παραστρατοπεδεύοντος, δ της Ασίας στρα

τηγός περιπε'μπιον, έκήρυσσε , 'Ρωμαίους έπικαλεϊν

Λουκούλλω πε'ρα τοϋ δέοντος πολεμιοϋντι, και τους Οπ'

αύτω της στρατείας άφιέναι, και τών ού πειθομένων τα

ίντα δημεύσειν. Ών έςαγγελθέντων, δ στρατός αύ-

τίκα διελύετο, χωρίς όλίγων ίσοι, πάνυ πένητες όντες,

κα\ την ζημίαν ού δεδιότες, τφ Λουκούλλω παρέμε-

νον.

ΧΟΙ. Ώδε μέν δη κα\ δ Λουκούλλου προς ΜιΟριδά

την πόλεμος Ις ουδέν βέβαιον, ουδέ κεκριμε'νον τέλος,

Ληζεν. Αφισταμε'νης γαρ της Ιταλίας , ένοχλούμενοι,

και ληστευομε'νης της θαλάσσης, λιμώ πιεζόμενοι, ούκ

£ν καιρώ σφίσιν ήγοϋντο πολεμεΐν άλλον τοσόνοε πόλε-

μον, πριν τα ένοχλοϋντα διαθέσθαι. 'ίϊν και δ Μιθρι

δάτης αίσΟανόμενος, ές Καππαδοκίαν έσέβαλε, και την

Ιδίαν άρ/ήν ώ/ύρου. Και τάδε αύτόν πράσσοντα οί

'Ρωμαΐοι περιεοιριυν, Ιφ' δσον αύτοΐς ή θάλασσα εκα-

βαίρετο. Ώς δ' έκεκάθαρτο , και δ καΟήρας Πομπήιος

ίτι ήν έν Ασία, τον ΜιΘριδάτειον πόλεμον άνελάμβα-

νον αύτίκα, καΐ επέστελλον καϊ τοϋδε τω Πομπήιο»

στρατηγησαι. Διό μοι δοκεϊ, μέρος όντα της Πομπηίου

στρατείας τα περί την θάλασσαν αύτω προ Μιθριδάτου

κατειργασμένα, και ές ούδεμίαν συγγραφήν οϊκείαν

άλλην άπαντώντα, ές τόδε τό μέρος συναγαγεϊν τε,

και έπιόραμεΐν, ως έγένετο.

ΧΓ.ΙΙ. Μιθριδάτης, δτε πρώτον 'Ρο>μαίοις έπολέμει,

καΐ της Ασίας έκράτει, Σύλλα περί την Ελλάδα πο-

νουμένου, ήγούμενος ούκ ές πολύ καθέξειν της Ασίας, τά

τε άλλα (ώς μοι προείρηται) πάντα έλυμαίνετο, και

ές τήν θάλασσαν πειρατας καθηκεν οί τό μέν πρώτον

όλίγοις σκάφεσι καί μικροϊς, οΐα λησται, περιπλέοντες

Ιλύπουν. 'ίϊς δέ δ πόλεμος έμηκύνετο, πλέονες έγί-

γνοντο , κα\ ναυσΐ μεγάλαις έπέπλεον. Γευσάμενοι δέ 1

κερδών μεγάλων, ούδ', ήττωμένου και σπενδομένου και |

τόϋ Μιθριδάτου, και άνα^ωροϋντος , έτι έπαύοντο. Οί |

γαρ Βίου και πατρίοιον δια τον πόλεμον αφηρημένοι, ·

ίρβο <1ί«' εβδίτΐδ ΙιοδΙίιιιη ηιΐιπον ίΐ βχβΓεΗαιη : ββ<1 )&πι βι ίΙ1ί<

φιοςιιε ΐΓρρΜί ρι-οίιιμρ^τηΐ Κοπιαη!. Οηιτι δροΙίιηΙιΐΓ

τβΓ8, ΓβρβΓίί βυηΐ «Β8Ϊ 1 1 ί! ιιι η ί χχιτ, εεηίαποηεδ ει ; ηυαηΐυβ

ρΓ8?ΓεεΙοπιηι ηυηιβηΐδ Ιιηιηΐ Γβείΐβ υηα,υ&ιη ίη ιιπλ Βοαιαηο-

Γυιη (Ί.ιι](· ΰεδίίΐεηΐιΐδ «δι.

ΧΟ. Ηίηο Μί11ΐΓί^Βΐ6β ϊη ΑΓηιεηϊβιη,φι&ηιιηίηοΓεηιηιπχ'

Ποιη»ιιί νοεβηΐ , ΓΡ£Γ8δ$υδ εβί ; εοηιιηεβίυδ οιηηε» , ςιιί ςιιί·

άεπ) <1βροΓΐ3Γΐ ροΐρπιηΐ , μτιιιιϊ αυΓρΓΡηδ, ε«1επδ τβιυ οογ·

ηιρίίδ , ηε ίποπΙΙο νεηίεηΐί εβδβηΐ ιιβαί. <}υο ΙεπιροΓβ ΑΙ-

(ίιϋιΐΒ Κηιικιηιικ δεηβίοι·, ηιιί, ]π<Ιϊπί πιεία άικίυηι (ΐΓοΓυρυ:

8(1 Μί(Ιιπιΐ3ΐρηι , ίη βπιίείΐίαιη ε]υδ ΓιηίλΙ ΓεεερΙικ, <1βρΓΕ·

Ιιβπδΐιβ 681 ΓΟβί 8(ηιεΓε ϊηβΐάΐαβ. Οαειΐ) ίΐΐβ, ρπ) ιΐί.τιί:;.!-*

ρπ8ΐίοθ3 Γενειρηίί», νείαίΐ ΙΟΓηυεη, βϊηιρΙίείςιιε ΓηοτΙεηβ-

ητίΙ; εοηβείοβ αυΐεπα εχεΓυεί&νϋ ^βνίΐεΓ. Ι.ί1>εΓΐο8 τογο,

ιμιιιι ςιιίΙ)ΐΐ8 ΑΗί(1ίιΐ8εοηιΐΊ]ΐιηίε3Γ3ΐ οοηδϊΐίυπι , ίΙΙίε805 ΑΊκιί-

βίΐ, υ Ι ςυί ρΐίΓοηο ηιίηΪ8(εΓίυηι ηες&τε ηοη ροΙιιί886ΐ)1. ΙΊιί

τεΓΟ ίυευΐΐυ» ίαπι ειιηι ΜΚπηιΙαΙε εοηΐυΐίΐ οιβίτβ , λίίχ ργο-

εοηβυΐ , (Ιίηιίίδίί ροτ ρΐΌΤϊηείβηι ρΓ.τΐΌΐιίΙ)Η5, βϋΚίΙ, ίηοΜΓί

Ι,υεαΙΙυηι λ 8εη3(υ , φιοά οεΙΙυπι (ϋιιϋυβ }υ8ΐο ρι-οίηΐιετΐΐ :

ρΓοίηάε βεηβΐυπι ηιΐβΒυπι ΓαεβΓε είηδ εχετείΐυπι, εΐ Ιχιω

βΟΓυπι, (]βϊ ηοη ρβΓαίβδεηΙ, ρυϋΐίεαίυηιηι. ()υί1)ΐΐ5 >&

εχεΓθί(ιιπι ρεΓίβΙϊβ , ηιοχ (ΙίΠΙιιεΙωηΙ πιϋίΐεβ ; εχοερϋί ρβα-

είβ, ηυί , ,κΐηιοιίυηι ρβυρετεβ, ίάεοφίβ ηιιιίεΐΐηι ηοη ΙίιηοηΐΜ

ηΐΐΐιιεπιηΐ 8ρη<1 1,υευΙΙυπι ρειτη&ηβΓε.

ΧΓΙ ΑΙςιιε ϋα ηεε Ιυεηΐΐϊ (ΙυεΙυ ΙιοΙΙιιηι ΜίιΐΐΓίιΙηΐίππιι

ύηειη ηΙΙυηι εεΓ(υηι ΓίΓηιηηινε Ιΐϊ1>υϋ. £(εηίηι οΐι όοΓβοιϊο-

ηεπι ΙΐηΙΪΒ· Ι&1)0Γ3ηΙε8 Βοηι&ηί, ε( Γηηιε ρΓΚίΡΓβι ρτ»νί

ρΓορΙεΓ οεεηρΒί» 8 ρίΓαΙίβ ιη8Π8 , ίηΐεηιρεβϋτιιπι αηιρπιηΐ,

Ιβηία ΙϊίΊΙο ίηνοΐνϊ , ρηη8φΐ8ΐη &ιηο(ιε εββεηΐ ρπεβεοί»

ιηοίεβίίίβ. Οποί! οΐίηηι ΜίΙηη(ΐ8(ε8 !ηΙε1Η$;εη8 , πΐΓ9α; ίη-

Τ88ίΙ Γηρικκίοι ίηηι , ε( ρΓορηιιηι π'ρηιιηι πιυηίνΚ; ιΐίκίηιιΐ'

Ιαηΐίΐιιΐί Ηηηΐϋηί* , άοηεε π·ριπ μη(<ι εββεηΐ ιιυπ'». 0»:!**

ρεη)υΓ§8ΐϊ8 , άιιιη ρίΓ8(8ηιηι ρΓοΠίςβΙοΓ ΡοηιρείυΒ ίη Λώ

«ιΙΙμιγ Τ6Γ83ΐ)8ΐιΐΓ, 8ΐβ1ίηι ΓεβυιηΙυηι ε«1 ηεΐίπηι ΜίΙτΜίΙί·

ευηι, εΐ Ροηιρείο ίιηρεΓαΙοπ εοηιηιίΒΒυηι. <}ιΐ8ρΓθρΙβτ,

ςηυιη ρ8Γ9 βίηΐ Ροπιρείαηβ3 εχρε(1ίΙίοηί8, ηιια! ίΙΙβ ίη ™π

ΐ;ε88ί( 8η1ε 1>ε11υιη Μί(1ΐΓΪ(ΐ8ΐίευιη , ηεε ίη πΙΙ.ι βϋα ηί$1οΜ-

ι ιιιη ηοβίΓΒΓυιη ρ&Γ(ε 8εάεηι ρΐΌρηαπι Ιιΐοεαηΐ, Ιίΐχ' ηιϋ»

Ιιοε Ιοεο 83 ρεΓεηιτεΓε.

ΧΟΠ. ΜίΙΙιπιΙ»Ιβ8 (Ιηηι ρηηιιιηι βάτεΓβηδ Κοηΐϊηοϊ Μ·

Ιυηι βεΓ^β1) Αδίβηιςυε οΜίηεΓεΙ , 5)118 ^Γβνίΐιυδ ηβίοΐϋ»

οτπψαίο ίη ΟΓ830.Ϊ8 ; Γ3ΐϋ8 , ηοη .1 ίιι (ιιιηπ πι ίοΓ8 ίη Α813 δ""01

ΐπιρεΓίαιη; εΐ βΐϋδ ιηο4ί9, άε ηιιί^υβ ϋίεΐυηι εβί, τίδϋ»ι'

οηιηίΐ , εΐ ηιβτί ρίΓ3ΐ38 ίιηηιίδίΐ : ςηϊ ρΓίιηυπι ρίυήδ η3Τΐ-

μϋ> ρ3Γνίδ(]αε νβ^ί ΐ3ΐη)είη303η(υΓ. Οιιιιιη τβτο Ιοη^ί"^

ρΓΟίΓϊΙΐΡΓβΙυΓ ΙκΊΙυηι , 3υςρΙ)3(αΓ ρίΓβίΛΓϋηι ηυηιεπίδι Φ"

\&χη εΐ ιηα]θΓΪΐ}ΐ)8 ηβνίουδ εορρεηιηΐ υϋ. Οεπί^ηβ , ριβΐ»"*

Ιιιεπδ ηοη ηιεάίοεΓΪϋιΐδ , ηβ τίείο 0]ϋϊι1ειη Ιυηι ει Ρ*"10

ΜϊΙΙ)ΓΪ<]&Ιβ , βΐ ίη π 'μη π ι η βυυιη ΓΡβτβδδο , άεβίδΙείΜηΙ. 0αι

βηίηι Γ3εϋ1ΐ3(ε5 ει ρβίτίβδ ρΓορΙβΓ 1>β11ιιηι βηιίδεηηΐ, Ιά, ώ
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χαϊ ές άπορίαν έμπεσόντες άδρόαν, άντϊ της γης έχαρ-

ποϋντο την θάλασσαν, μυοπάρυισι πρώτον χαϊ ήμιολί-

αις, είτα διχρότοις καϊ τριήρεσι, χατα μέρη περιπλέ

οντες, ήγουμένιον λήσταρχων, οία πολέμου στρατηγών.

*Ες τε ατείχιστους πόλεις έμπίπτοντες, χαϊ έτέρων τα

τείχη διορύττοντες ή χόπτοντες, ή πολιορκία λαμβάνον

τες, έσύλιον χαϊ τους άνδρας, οίς τι πλέον εϊη, ες ναύ

λο/ ίαν έπϊ λυτροις άπηγον. Και τάδε τα λήμματα,

άδοςοϋντες ήδη το των ληστών όνομα , μισθούς έχάλουν

στρατιωτικούς. Χειροτέχνας τε είχον έπ' έργοις δεδε-

μένους, και ύλην ξύλου και χαλκού κα\ σίδηρου συμ-

φέροντας ούποτε έπαύοντο. Έπαιρόμενοι γαρ Οπο τοϋ

κέρδους, κα\ το ληστεύειν ουκ έγνωκο'τες ετι μεΟεΐναι,

βασιλευσι δ' ήδη και τυράννοις ή στρατοπέδοις μεγάλοις

έαυτους δμοιοϋντες , και νομίζοντες, &τε συνέλθοιεν ες

το αύτο πάντες, άμαχοι γενήσεσΟαι· ναϋς τε καϊ όπλα

πάντα έτεκταίνοντο, μάλιστα περί την Τραχεΐαν λε-

γομένην Κιλικίαν, ήν κοινον σφών υφορμον η στρατο-

πεδον έτι'Οεντο είναι· φρούρια μεν και άκρας, και νήσους

έρημους, καϊ ναυλοχίας έχοντες πολλαχοϋ. Κυριο)-

τάτας δέ αφέσεις ήγούμενοι τας περι τηνδε την Κιλι-

χίαν, τραχεϊάν τε καϊ άλίμενον ουσαν , και κορυφαϊς

μεγάλα·.; έξέχουσαν. "Οθεν δή και πάντες δνο'ματι

χοινώ Κίλικες έκαλοϋντο- άρξαμένου μεν ΐσι>>ς τοϋ

χακοΰπαρα των Τραχειιοτων Κιλίκων, συνεπιλαβόντων

δε Σύροιν τε καϊ Κυπρίων και Παμφύλων καϊ των

Ποντικών, καϊ σχεδόν απάντων τών έιόων εθνών οί,

πολλοϋ καϊ χρονίου σφίσιν όντος τοΰ Μιθριδατείου πο

λέμου, δραν τι μάλλον ή πάσχειν αίρούμενοι, την θά

λασσαν άντϊ της γης έπελέγοντο.

ΧΟΙΙΙ. "Ωστε πολ,λαϊ τάχιστα αυτών μυριάδες

ησαν. Καϊ ού μο'νης ετι της έώας θαλάσσης έκράτουν,

άλλα καϊ της εντός ΊΙρακλείιον στηλών άπάσης. Καϊ

γάρ τινας ηδη 'Ρωμαίων στρατηγούς, ναυμαχία νενι-

χήκεσαν, άλλους τε, καϊ τον της Σικελίας περϊ αύτη

Σικελία. Απλωτά τε ηδη πάντα ην, καϊ ή γη των ίρ-

γων ενδεής , δια τήν άνεπιμιξίαν. "II τε πόλις ή "Ρω

μαίων ήσΟετο μάλιστα τοϋ κακοΰ, των τε υπηκόων

σφίσι καμνόντων, καϊ αΰτοϊ δια πλήθος ίδιον επιπόνιυς

λιμώττοντες. Το δ' έργον αύτοΤς έφαίνετο μέγα καϊ

δυσχερές , έξελεΐν τοσάδε στρατόπεδα ανδρών ναυτικών,

μεμερισμένα μεν ες πασαν έν κύκλω γήν και θάλασ

σαν, κοϋφα δέ ταϊς κατασκευαΤς ες το ΰποφεύγειν ουκ

£κ πατρίδων ή φανερας χωράς δρμώμενα, ούδ' οικεϊον

ουδέν ή ίδιον, άλλ' άεϊ το προστυχόν, έχοντα, "ίίστε

•πολύς ών δ τοϋδε τοϋ πολέμου παράλογος, εννομον

ουδέν έχοντος, οΰδε βέβαιον, ουδέ φανερόν, άμηχανίαν

όμοϋ καϊ φόβον είργάζετο. Μουρήνας τε, έγχειρήσας

αύτοΐς, ουδέν έζείργαστο μέγα· άλλ' οΰδε Σερουίλιος

Ίσαυρικος, έπϊ τώ Μουρήνα. Άλλ' ήδη χαϊ τής γης

της Ιταλικής τοΐς παραλίοις, άμφί τε το Βρεντέσιον

χαϊ τήν Τυρ^ηνίαν, έπέβαινον οί λ,ησταϊ συν κατα

φρονήσει· καϊ γύναια παροδεύοντα τών ευπατριδών, χαϊ

δύο στρατηγούς αύτοΐς σημείοις, συνηρπάχεσαν.

νπημβι ε@εδΐ8(ειη Γβά&οΙΙ , ΓοΙίοΙίδ ΙβτΗδ , φκτδΐιιηι Γβοίε-

ε1)8111 β πμΗ : ιιινορ3Γοηί()ΐΐ5 ρΓΪηαοπα εΐ Ιιεηιίοΐίίδ, αείηαβ

αίεΓοΙίδ εΐ ΙπΓεηιί&υ», ηΙΙγο οϊίΓΟφίβ ηβνίβαηΐρβ; (Ιικίαηΐί-

1>υδ 8Γο1ιίρίι·3ΐΪ8 , νείιιΐϊ Ιε^Κίπιί ηεΐΐί αηείουδ. .Ιβπίφιε εΐ

ορρίάβ ρηπιπι ηιυηίΐίΐ ίπνβαεηαηΐ , εΐ ηιιιηίίοι-υπι ορρΜοπιπι

ηιιιιοί ραίοάΜοΆΐ, νεΙ βΓίβΙίπιιβ ηυ&Η8ΐ»ηΙ , ϋΐία οΐιβίάΐοηβ

εβρίροηηΐ ; οηρΐΛί|ΐιβ (ΙρρπίΗΐβΙαηΙιΐΓ, εΐ άΊϋοΓβδ είτε» ίη 8ΐΐ3

Ι»Ιϊ1)ΐιΙ» 3ΐκ1ιιεβΙ)αηΙ , υΐ ρΓεΙϊο 888ε Πϋ' Γβ<1ίπιβΓοηΙ. ΕΙ

βΜίεβΙο ίβιη ρίΓβΙβπιιτι ηοπιίηε, βροΐίβ ϊβία ιηίΐίΐία: αρρείΐα-

ΙοηΙ πιειτεά'εηι. ΟρίΠεβδ φΐοφίε ΥίηεΙοδ ΙιαΙίΛ.ιηΙ , εΐ ηοη

πΌίίηεΙϊβηΙ ηΐ3ΐει ί3Γη Ημηοπιπι , Γβγγϊ , βεπδηιιε , εοη^εΓεΓε.

^πι Ιοειί 5ΐυ<1ίο ίηείΐβΐί, ε( οογΙϊ ρεηηαηεΓβ ίη εο νί(%

ΒεηοΓε , ]αηιηυε 8β ευπι Γε§ι'1)ΐιβ εΐ ΙνΓβηηίβ εΐ ηΐΒβηίβ εχεΓ-

εί(ίΙ>ιΐ8 εοηΓεΓεηΙεβ, εΐ ίηεχρυ^ηίΐΙιΗεβ 8ε Γ3ΐί βί εοίΓεηΙ ίη

ιιηηπι , ηβνεβ ε( οηιηε βπηοπιηι ρβηιυ βειίυΐο ΓαΙίΓΪεβΙιαη-

(ογ. 1(1 ιτιβχίιτιε ΙίεΜ ίη ΟίΙίοίβ, ηα«β Αιρβη εο^ηοηιίη&·

Ιογ; φΐιπι οοηιηιπηε ΟΓηηίαηι ιεεερίαεηΐυπι , ε( νείιιΐ εοηι-

ιτιιιηϊ» 035ΐΐ3, εΙείζβΓβηΙ. ΕΙ Π3ΐ>ε1)3η1 ηιιίιίεπι ρβκςϊπι

Γ35(ε1ΐ3, βι-εεβ, όε$εΓΐ38 ίηκιιίαϋ, 5ΐαΙίοηθΒ(]ΐιβ οεοο1(&8 η»·

νίιιπι; 88(1 ροΙί88Ϊιηηηι βχΓ,υπβοΐηΙ εχ ηβο ραιΊε Οίΐίείχ,

»»ρεΐ'3 ίηιροιΊιιο53φΐβ, εΐ 8ΐ1ί$8ίηιί3 &88υΓ§εηΙε πιοηΐίυηι

εηευηιίηίΙ)ΐΐ8 : ηηάε οιηηρβ οοιηηιυηί ηοπιίηε ΟΠίεεβ βρρεί-

ΐ3ΐ)3ηΙιΐΓ. Αε Γοι1&888 ίηίΐίυηι ίη ΑδρβΓβ 0ίΙίεί3 , εερεΓ3ΐ ίΐίικί

ΓΜίοηι; εβπιαεηι τείΌ ίη βοείείβίεηι οοίοΓ.ιηΙ 8χπ , ΟχρΓϋ,

Ρβηιρηνίϋ , ΡοηΙίεί , εΐ εχ σπιηί1>08 ΓεΓ8 ΟΓίρηΙαΙϋιιΐί ρορα-

1Ϊ3 Ιιοηιίηεβ, ηιιί ρι υρΙεΓ (ϋυΐιιπιϋαίρηι Ι>εΙΙΐ ΜίΙΙιπιΙβΙίεί ,

ϊηΓβΓΓβ 03ΙΜΠ3, ςυβηι ρβΓρβΙί, πιαίεηΐεβ, ιπϊπ Ιβιτϊπι ωα-

ΙαηιηΙ.

ΧΟΗΙ. 118 ΓβεΙυηι, υΐ 1)ΓθΤΪ88ίηιο ΙεηιρυΓΟ ιηηΙΙα ρϊταΐβ-

ηιηι ηΐ)·Η3ίε8 εχοΓία; 8ίηΙ. Νεηυε νει·ο ϋίικί 8οΙιιηι ηΐ3Γε,

ςικκΐ ΟΓΪεηΙίί βΐΐηίΐ 0Γ38 , ίη 8ΐΐ8 ΙιβϋιιεηιηΙ ροίεβίαίε , μίΙ

υηίνεΓ8ΐιηι , ςυ3ηι ΙβΙε ρ&(εΙ υβα,ιιβ 3(1 ΗεΓευΙίβ εοΐιιπιηαί.

.1, ιιηιιικ' εΐ ρπεΐ0Γ88 Κοηιβηοδ βΐίςιιυΐ τίεβπιη! η3Υ3ΐί1)υ8

ρΓ»?1ίί8, εΐ ίη 1ιΪ8 ρΓίΓίοιεπι δίείΐία; 8(1 ίρίβηι 8ίϋί1ί93 ογβιιι.

Νβηιιε ιιΐΐυηι ηΐ8Γ6 ί3ηι ΙιιΙο ροΙεΐ'3ΐ ηβνί^η , εΙ αςή ρΐΌ-

ρΙεΓ ίηιριτιιρίβ εοηίΓηειείΒ ίηειιΐΐί ]3εε1)8ηΙ. ΕΙ ίρββ ςιιοςυε

πι 1 1- Βοηΐ3 πΐ3χίπιε ρει·5βη(ί5εεΙ)3ΐ ίΙΙιιι! ίιιεοηιηιθ(1ιιπι ; ·|ικμ1

εΐ νεχ3ΐ)3η(ιΐΓ ε]ιΐ8 ρΓονίηεία?, εΐ ιιιΙ)αη8 ηιυΐϋίικίο ^Γβνί

(βηιβ ριεηιοηβΙυΓ. 8ε(1 ηιβ^ηιιηι ορυβ (1ί(ΤιείΙε(ΐϋε 3ρρ«Γβ-

1κι( 858ε , (ΙεΙεΓε (βη(85 ηβνβίεβ εορ>38 , 18ΓΓ8 εΐ Γηαιϊ όΊδρει·-

ΙΪ135 είΓ8ΐιηΐφΐ3(]υε , 3ΐ(]ΐιε ϊΐα ίη5ΐΐ'ΐΐΓΐ38 , η( ΓηοϊΙΙμπο εΙΤη-

8βΓβ ρο88βηΙ; ηοη εχ ρ3ΐπί8 δΐιί» βιιΐ εχ αρβΓίϊ* Ιοπδ εχεαΓ-

ιεηΐβδ, ηεο Ι3Ι85 ϋΐΐοβ 3ΐιΙ ςιιί(1φΐΛηι ριορπυηι 1ΐ30οηΙε8,

■ Μ(1φΐίά(]υΜ ίη Η13Ι1Π5 ίικίιΐβι οΐ. Ου&ητορ(βΓ ίηίοΐίία Ικ-ΐιϊ

I Ηυ]υ9 ι-3ΐίο, οιιιηίΙ)ΐΐ5 Ι.·^1ηιν κοΙιιΙη , ίη (|υ3 ιιίΙ οβιΐαηι

85581, ηίΐ εοηδρίειιηηι, ειιηεϋδοί) ρ8Γρ!εχίΐ3ΐειη 8Γ31 Γυπτιΐ·

ά>Μ11ΐ. Ν»ιη ηβε Μιικηι, ρπβάοηββ Ιιοβοε ββ^ε^πδ,

! (|ΐιί(1φΐ3ΐτι εΙΤεεί! ηΐρηΐ0Γ3ΐ)ίΙε ; ηεε ροδί ευπι δβΓνϋΐϋβ 18811-

| ι·ίοιΐ5. 8ε(1 ]βηι εοιιίεπιΐίηι εχ5Γ0η(1ρ1)3!ΐΙ ε1ί3πι ίη ΙΜΪΜ

I ααήΐϊιη», «Λββ Βιαιιώΐδίυιη βε εΪΓ03 ΕΙηιηβηι; βΙΐΓίρυ-

, βΓυηΙηηε 8Χ8ρβ(Ϊ8ηΐ68 βΐίφίοΐ ηο1)Πε8 Γεπιίη88, εΐ ϋυοβ

| ρ™ΐθΓ85 ευπι ίρβίί ίηδίςηίΐιυβ.
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Χ01Υ. \ΐν ούτε τήν βλάβην ουτε τήν αίσχύνην έτι

φέροντες οί 'Ρωμαΐοι, τον τότε σφών έπί δόξης όντα

μεγίστης Γναΐον Πομπηϊον αίροϋνται νόμω στρατηγδν

επί τριετές αυτοκράτορα είναι, θαλάσσης τε απάσης,

ή στηλών Ηρακλείων έντός έστι, καί γης άπο θαλάσ

σης έπί σταδίους τετρακόσιους άνω. Βασιλεϋσί τε καί

δυνάσταις καί εθνεσι καί πόλεσι πάσαις έπέστελλον,

ες πάντα συλλαμβάνειν τω Πομπηιω. Καί αύτω στρα-

τιαν καταλέγειν έδοσαν, καί χρήματα άγείρειν. Συν-

έπεμψαν δε καί παρα σφών στρατδν πολΰν εκ κατα

λόγου , καί ναΰς όσας είχον, χρημάτων ές έζακισχίλια

τάλαντα Αττικά. Ούτω μέγα καί δυσεργές ήγοϋντο

εΤναι, τοσώνδε κρατησαι στρατοπέδων, έν τοσηδε θα-

λάσση καί μυχοΐς τοσοΐσδε διαλανθανόντων τε εύμαρώς,

χαι Οποχιορούντων βαδίως, χαΐ έμπιπτάντιον αύθις

άφανώς. Άνηρ τε ουδείς πω, προ τοϋ Πομπηίου, έπί

τοσηνδε αρχήν αίρεθείς ΰπδ 'Ρωμαίοιν έζέπλευσεν. 12

στρατιά μεν αύτι'κα ην εν δυώδεκα μυριάσι πεζών, και

Ιππείς τετρακισχίλιοι· νήες δέ, συν ήμιολίαις, έβδομή-

κοντα και διαχόσιαι. Ύπηρέται δ' άπο της βουλής,

ους χαλοϋσι πρεσβευτας , πέντε και εικοσιν οΐς δ Πομ

πήιος έπιδιήρει τήν θάλασσαν, καί ναϋς έδίδου, καί

Ιππέας έκάστιο, χαί στρατδν πεζδν, καΐ στρατηγίας

σημεία περιχεϊσθαι· ίνα αυτοκράτωρ εντελής οδ πι-

στεύοιτο μέρους έκαστος ύπαρχοι* αΰτος δ', οία δή βα

σιλεύς βασιλέων; αυτούς περιθέοι και έφορωη μένοντας

έ*ρ' ων έτάχθησαν, μήτε μεταδιωκων τοΰς ληστ&ς

περιφέροιτο έξ έργων ατελών έτι όντων εις έτερα , άλλ'

εΤεν οί πανταχόθεν αύτοϊς άπαντώντές τε, καί τας ές

αλλήλους διαδρομας άποκλείοντες.

ΧΟν. Ούτω διαθείς δ Πομπήιος δπαντα έπέστησεν

Ιβηρία μέν καί ταϊς Ήρακλείοις στήλαις Τιβέριον Νέ

ρωνα και Μάλλιον Τορκουατον άμφι δέ τήν Λιγυστι-

χήν τε καί Κελτικήν θάλασσαν Μάρκον Πομπώνιον

Λιβύη δέ καί Σαρδόνι χαΐ Κύρνω, καί δσαι πλησίον

νήσοι, Λέντουλόν τε Μαρκελλϊνον, καί Πούπλιον Άτί-

λιον περί δέ αυτήν Ίταλίαν, Λούκιον Γέλλιον, καί

Γναΐον Λέντουλόν. Σικελίαν δέ χαί τον Ίόνιον έφύλασ-

σον αυτί» Πλώτιός τε Ουαρος καί Τερεντιος Ούαρ&ων,

μέχρις Ακαρνανίας. Πελοπόννησον δέ και τήν Άττι-

κήν, ετι δ' Είβοιαν και θεσσαλίαν καί Μακεδονίαν και

Βοιωτίαν, Λούκιος Σισιννας* τας δέ νήσους, καί τδ

Αιγαίον άπαν, χαί τον 'Ελλήσποντον έπ' έχείνω, Λού-

κιος Λόλλιος* Βιθυνίαν δέ και τήν θράκην και τήν

Προποντίδα καί τδ τοϋ Πόντου στο'μα, Πούπλιος Πεί-

σων* Λυκίαν δέ καί Παμφυλίαν καί Κΰπρον καΐ Φοι-

νίκην, Μέτελλος Νέπως. ι2δε μέν αύτω διετετάχατο οί

στρατηγοί, έπιχειρεΐντε, καΐ άμύνεσθαι, και φυλάσσειν

τα τεταγμένα, και τους παρ' αλλήλων έκφεύγοντας ΰπο-

λαμβάνειν ίνα μή διώκοντες άφίσταιντο μακράν, μηδέ

ώς έν δρόμο) περιψέροιντο, καί χρόνιον είη τδ έργον.

Λύτδς δ' απαντάς έπέπλει* καί τα ές δύσιν πρώτα ήμέ-

ραις τεσσαράκοντα έπιδων, ές 'Ρώμην παρήλθεν. Οθεν

ές Βρεντέσιον, και έκ Βρεντεσίου τοσώδε διαστήματι τήν

. ΧΟΙΥ. Οοοβ οΙιάβ3 ίβηοπιίηίί8<*ϋβ Βοπίϊηί ηοη ΓεκηΙα

βωρίίαβ , Οη. Ροηιρβίοη} , εα]αβ ίαπι ρπ» εείεπβ 'αάρ»

{απά ετ»ί, Ιεςβ ΙαΙα ΙηιρβηΙοτβηι βτητβταηΐ ίη Ιπεηηίιιπ> :

σοι (οίο τα&ή ςηοϋ ίηίτβ οοΐαηιηιι ΗβτοαΙϊβ βκΐ , βΐ ίη οη3

ηΐ3ΠΙίπο3, οβςηβ βά ςυϊηο,υ3£83>ηιηηΊ & ηΐϋπ ιηίΙΙίαΗυιη ,

δυπιηιαιη Ιϋο«Γ6( ρο(β8(&(βηι. ΕΙ ΓερΙη*, ανοΜίΗ, ρ»

ρυ1Ϊ8, εϊνί(3(ί1>υϋ<)ΐιε οηιηίουβ, ρβΓ ΙϊΙβΓαβ παωκίίππιΐ, ηΙ

Ροπιρεϊυπι τεουβ οπιηίουβ ^ι1ν^^«^(. ΟοηβετίοβΓε ςυοφκ

πιίΐίίεβ εχ ρΓονϊηεϋβ, ρεευηίαβηυε εο1Ιϊ§εΓε, εί ρβπηίίβ·

ι*υη(. Εί εχ είνίυπι 1εβίοηί1)ΐΐ5 ιηβξηιιπι εχεΓείΙυπι , Ιυπι μ-

¥88 ςυο!ςυο( Ιΐ3ΐ)ε1>3ΐι( , εί ηυπιει 31.Έ ρβευηία; $εχ αιίΐΐίΐ

(Αΐεη(0Γυιη ΑΙΙίοοΓυηι, είοΌηι ΐΓ»(1ί(1βΓυηΙ. Λ(1ρο πα@α

Γ£$ (ΙίΠίϋϋίδςυκ νϊ&3 βη(, Ιοί ιυιτιϋβε εχείΐίΐιΐί 6υ*χτίΐΓί,

ρεΓ \&να ϋοαρίυπι πιαΓε άίκρεΓίοβ, (ο( βίηυυιη Γεοεϋϋΐιιΐί

Γαείΐβ βε οεευ1ΐ3ΐι(ε$', ΓεΓυςίεη(εβ εχρεάΊΐε, ηΐΓ$υηιςαβη

πηριχινίίο ίιτυιηρεη(ε8. Νεε υΐΐοβ αοςυβπι ΚοηιβηοΓυπι

ίιιιρεΓϊΙοι-, 3η(ε Ροηιρείαιιι, ευπι (αηία ροίεβίαίε ρπ>Γιχΐυί

ε$(. ϋοί 8(&(ίοι εχεΓεΚυβ Γιιί( εχχ ηιίΐΐίυηι ροόίίαιη,

εςιιΚιιιτι ςιιαΙβΓ παϊΙΙβ ; ηατεβςυε, 3ηηυηΊει*ΐ(ί3 Ιιβηιίο1ϋ$,

αχχχ. Αάπιίηίδίπ ?8γο εχ βεηαίοπο οπϋηε , <ιυο8 Ιερπίο*

Κοηΐ3ηί 3ρρε1Ι*ιη(, 3άεΓ3η( εί νίβίηΐί η-αίηςυβ : ςυοβ ρεΓ

π)3γϊϊ (ΙίδΙπΙϊΐιίΙ Ροηρείυβ, άβ(Ϊ3 ευίηυε η3νίΙ>υ$, βφηϋ-

Ι)ϋ8, ρβάϊϋΐηβ, ε( ρΓβοΙοι-ϋβ ϊη$ίςηί1)ΐΐ8 : Ολ υΙ ςοίβςυε ίη

83 ρ3τίε, ςυβί Για'βί ϊρβϊοβ εβίεΐ ΟΓεόίΙβ, ρΐεηβιη ροίεβίίΐεηι

ίπιρεπυοισοε ΙιαΙιβΓβΙ ; ίρβε νεΓΟ , ςοοβί τεχ Γεβοηι , ακοην

εοΓ83Γ8(, ρπββΜβΙφίβ 8ίη^υ1ϊ8 , φΐί ίη βίβΰοοβιαι αώςικ

ιο»ηοΓβηΙ , ηβ, άαιη ίρβε υηο Ιοεο ρβΓβεηυεΓεΙιΐΓ ρίΓ3(3$,ίο

3ΐί3ηι ρβΓίβιτ) (1ί8ΐΓ3Π8Γβ(υΓ, ποηάυπι α1)8θ1αΐ3 νίίίοπί; ^

οί 8888ΐιί οοίςαβ ΙοεοΓοπι, ςαΐ ί11ι$ Γο§ίεη(ίΙ)α9 οοΜίιτβπϊηΙι

ρΓοπίοεΓεηΙςοε ηβ βΐίί βά 3ΐίο8 8β8ε ΓβείρβΓε ρο88βη(.

ΧΟν. Ιίβ τε1)08 οηιηίοο8 οπϋη3(ί8 , Ηίβρβηίαηι ε( ΓΓεΙιωι

ΗβΓοαΙεοηι, ΤίΙ>. ΝβΓοηεοι οπ3 εοπι Μ3ηΙίο ΤοΓσυιΙομκίΙ

00Γ3Γ8 : Οβίϋεαηι ίίβΐΐδΐίοιιιηςυβ οΐ3Γ8 3ί(Γί1)ϋίΙ Μ. Ροωρο-

ηίο : ΑΓπεβηα εοπι δ3τύίηΪ3 ΟοΓίϊεβηοε βΐ ρΓορίηηυί$ ιηβιιΐϊϊ

ίοηΐϋΐο ΜαΓεεΙϋηο βί Ρ. Αίϋϊο : ογβιώ Μαΐϊχ ί. Οεΐΐ» «·

Οη. ίεηίαΐο. δίείΙία εοβίοάίβ εί Ιοηϋ η*η8, υβςυε »1

Αεβπΐϊηίβπ) , Ρίοίϊο Υβγο βί ΤεΓεηίίο νβιτοηϊ οί)Ιίρί : ^

δίββηηβ; Ρβίοροηηβηι , ΑΙϋα, ΕυΙκΓβ, Τ1)ε853ΐί», Μίί<-

άοηΪ3 , Βοβοΰβ : Ιηβοΐβί τβιο εί Μηχανή η)3τε ϋηίνβΓβππι

εαπ» Ηε11β8ροη(ο 1,. ΙλΙοο : ΒίΙ)ι>ηί3, Τ1ΐΓ&εί3, ΡΓοροηΙίί,

εί ΡοηΙί ο8(ίοηι, Ρ. Ρίδοηί : Ι,γοϊ3 ιΐεπίςοε, ΡβιηρΙΐΓΐί» ,

Οϊρπιβ εί Ρηοϋηΐαβ Μείβΐΐο ΝεροΙϊ. Αά ηοηε ηιοΐυηι ώ

εο (Ιίβροδίίϊ 8υη( ρΓίΊοΓεβ, (]υί βί ίηιρυ§η3Γεη1 ρΓ»?(1οηβ5,

εί ατεβΓβηΙ, βί ρ3Γίβδ 8ίοί εοπιηιί8883 άεΓεηάβτβηί, βχα|**

Γβηίςοο 808 'ο,οί βί) »1ϋ8 βΐίοηάβ βββεηί εχΒβϊΙαΙί , ηβ·!*

νεΓΟ ρεΓ8εςιιεο(]ο ρΓΟτεηβΓοηίοΓ Ιοηβϊοβ , ηε τβΐυίί ίη δίίώο

είΓΟίηκΙηεβΓεηΙοΓ, βί Γβ3 ρΓΟίτβηβΓβίυΓ ίη Ιοη^υηι. Ροιη-

ρείοβ ϊρβε οηϊτεΓβοβ ίηβρβείβοβί ; βί ρβΓίοβίηίο ίηΐη Λ»*

φαάη$η{Λ ΐΓβεία οεείιίεηίβΐί , Κοιηαηι ίη ΐΓβηχουΓίϋ κ·

άϋΐ, 3ίφΐβ ίηιΐβ ΒπιηαΌβίοηι νεηίί. Ηίηε ρ3π Ιεπιροπί
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έωπεριπλεύσας, έξέπληξεν δπαντας τάχει τε έπίπλου,

χα! μεγέθει παρασκευής, καΐ φόβοι δόξης. "Ωστε τους

ληστας, έλπίσαντας αύτώ προεπιχειρησειν, ή ουκ εύ-

μαρές γε το κατά σφών έργον άποδείξειν, δείσαντας ευ

θύς των τε πόλεων ας έπολιόρκουν έςαναχθηναι, και ές

τας συνήθεις άκρας και ναυλονίας ΰποφεύγειν καΐ

Πομπηίω την μέν θάλασσαν αύτίκα άμαχει κεκαθάρ-

θαι, τους δέ λίστας ΰπδ των στρατηγών άλίσκεσθαι

πανταχού κατα μέρη.

ΧΟνί. Αύτδς δέ ές Κιλικίαν ήπείγετο, μετά ποικί

λου στρατού και μηχανημάτων πολλών έλπίσας , παν

τοίας μάχης και πολιορκίας αύτώ δεη'σειν επί άκρας

Απόκρημνους. Ούδενδς δέ έδέησε. Το γάρ κλέος αύ-

τοϋ και την παρασκευήν ο{ λησταΐ καταπλαγε'ντες ,

και έλπίσαντες, εί μή δια μάχης ελθοιεν, τεύςεσΟαι φι

λάνθρωπου, πρώτοι μέν οί Κράγον και 'Λντίκραγον

εΤχον, φρούρια μέγιστα , μετά δ' εκείνους, οί όρειοι Κί-

λικες, καΐ έφεξης άπαντες, Ιαυτούς ένεχείρισαν όπλα

τε δμοϋ πολλά, τα μεν έτοιμα, τά δέ χαλκευόμενα,

παρέδο>καν· κα\ ναϋς, τας μεν έτι πηγνυμε'νας, τας δ'

ήδη πλέουσας· χαλκόν τε καΐ σίδηρον ές ταΰ'τα συνε-

νηνεγμενον, κα\ δΟο'νας, και κάλως, καί δλην ποικίλην

αϊχμαλωτιυν τε πλήθος, τών μέν έπι λύτροις, τών δέ

έπΙ εργοις δίδεμε'νΐϋν. Ών δ Πομπήιος την μέν Ολην

ένέπρησε, τας δέ ναΰς απήγαγε- τοΰς δ' αιχμαλώτους

ές τάς πατρίδας άφήκε- και πολλοί κενοτάφια σφών

κατέλαβον ώς επί νεκροϊς γενόμενα. Τους δέ πειρα-

τ&ς, οΐ μάλιστα έδο'κουν ούχ ίιπδ μοχθηρίας άλλ' απο

ρία βίου 3ια τον πόλεμον, έπι ταΰτα έλθεϊν, ές Μάλλον

καΐ 'Λοανα καΐ Έπιφάνειαν, η εί τι άλλο πόλισμα ερη-

μον ί| δλιγάνΟρωπον ην τήσδε της Τραχείας Κιλικίας,

συνιοκιζε· τους δέ τινας αύτών και ές Λύμηντης Αχαίας

έξέπεμπεν. 7Ω5ε μέν δ ληστρικός πόλεμος , χαλεπώ-

τατος έσεσθαι νομισθείς, όλιγήμερος έγένετο τώ Πομ

πηίω· και ναϋς έλαβε, τας μέν άλούσας, μίαν και Ιβδο-

μήκοντα, τας δέ υπ' αύτών παραδοθείσας, Ιξ καΐ τρια-

κοσίας· πόλεις δέ καΐ φρούρια, καΐ δρμητηρια άλλα

αύτών, ές είκοσι καΐ έκατόν. Ληστα\ δ' άνηρέθησαν

έ"ν ταϊς μάχαις άμφ\ τους μυρίους.

ΧΟνίΙ. Έπι δή τούτοις, δξεως τε ούτω κα\ παραδό

ξους γενομένοις, οί 'Ρωμαΐοι, τον Πομπηϊον έπι μέγα

έπαίροντες, έτι οντά περί Κιλικίαν, ειλοντο του προς

ιΜιθριδάτην πολέμου στρατηγον, επί της δμοίας εξου

σίας αύτοκράτορα οντά, οπη θέλοι, συντίθεσθαί τε και

πολεμεϊν, καΐ φίλους η πολεμίους 'Ρωμαίοις ους δοκι-

μάσειε ποιεΤσθαι· στρατιάς τε πάσης, ίση πέραν έστ\

της Ιταλίας, άρχειν έδωκαν όπερ ούδενί πω παν-

τάπασι προ τοΰδε δμοϋ πάντα έδόθη. Και ίσο>ς αύτδν

και διά τάδε Μέγαν στρατηγον δνομάζουσιν δ γάρ

τοι πόλεμος δ τοϋ Μιθριοάτου και ΰπδ τών προτέρων

στρατηγών έξη'νυστο ήδη. Πομπήιος μέν ουν, εύθύς

Ικ της 'Λσίας στρατδν άγείρας, μετεστρατοπέδευεν έπΙ

τους δρους τοϋ Μιθριδάτου. Μιθριδάτη δέ ην έπίλε-

κτος οίκεϊος στρατός, τρισμύριοι πεζοί , καΙ ίππεϊς τρισ-

ΑΡΡΙΑΝΙ'Ρ.

βραΐϊο ρβΓ οΗβηΙβηι είΓευηινεεΙιΐδ , ροΓοαϋΙ οηιηεδ εεΙεΗίαΙε

βάνεηΐυβ, βΐ αρραταΐι» ηΐ3§ηίΙυ(1ίηβ , βΐ εεΙβοΗΐ&Ιίδ ειι#

ΙβΓΓΟΓβ. Α(1εο ιιί ρίΓβΙίΕ, ςιιί νί(1ε1)3ηΙιΐΓ υΙίΓΟ Ι&εεββίΙηΗ,

βαΐ οβΓίβ (ΙιΓΠοίΙρηι βί ΓβάάΚαπ νϊοΐοηίπι, ρπ« πιβίϋ πιοχ

ορρυβηαΐϊοηββ υιΊιίιιηι ΓεΙίηα,ιιεΓεηΙ , βί ϊη 8Η38 Είεβδ βί

οοηδίιοΐο Ιαϋΐιυΐα δβ Γ6ΐί|)θΓ0ηΙ. 113 αιβΗ> βίβΐϋη βίηβ εβτ-

Ιϊπϋηβ α Ροπιρβίο ρυΓ^ιΙα ; ρΐηία τβΐΌ α ρπβΙΟΓϋιηι υ1)ί-

ηϋβ, ίη 8υ3 ου]ιΐ8(]υο ρΓονίηοί», ίη ρο(ε$(&(εηι βυηΐ ΓβύαοΙί.

ΧΟνί. Ιρββ Ροηιρρίυδ ίο Οίϋοίαιτι ρΓορβΓανίΙ , οηπι νβπί8

πιίΐίΐυιτι οορϋβ, εί πΐΛθ1ιίη»πιιη ηια^ηο ηυηΐΡΓο; οχϊβΐϊ-

πΐΗηβ, οηιηί βεηεΓβ ριι§ηαηιϋ οροβ ΓυΙππιπι, 3Γεβ8ςυβ

εοΓίιηι ίη τυρίοιι^ 6Ϊ138 ηιοϋίί οιηηίουβ ίοΓβ ορριι^ηβηιΐβδ.

δεά ηίΐιίΐ ηί$ ΙιαουίΙ ορυβ. δοΐ» βηίηι εείεοπίββ ηοηιίηίδ «(

ΛηιρΙίΙικΙο 3ρρ3Γ»(υ8 ίΐ3 ρΓ%(1οηβ8 ρεΓίβπτυεΓβΙ , \Λ, δρβ-

ΓβηΙεβ εΙεηιβηΙίοΓβπι νίοΙοΓοηι , βί «1)8ΐίΐ)βΓΡοΙ 3 <·βι ΐΛηιίηο ,

ρΓίιηιιιη Ιιί ςυί 0Γ3ςυιυ ε( ΑηΙίεΓ3§υπι Ιεοείιβηΐ, εαδΙεΙΙ»

ηίΛλίηια, (Ιβιηίΐβ πιοηίβηί Οίίίεββ, άβιιϊ<|ΐΐ6 οιιιηοβ, 3ΐίί

ροδί 3ΐίθ8, 8β ε]υ8 Γκίεί ρρπιιίΙΙθΓοηΙ. 8ίηιυ1(]υε παβςηβηι

τι™ 3Γηιοηιηι νβΐ ]3ηι ρεΓΓεεΙΟΓαηι , τβΐ ίη ίβηπείβ ίηβηοαίο-

Γϋΐη, ρΓΒϊΙβΓββ ηβνεβ οηιηεβ, 3ΐί38 ηεωίαηι ρεΓΓεε(33 ίη

ηαναΐί&υβ, αϋαβ ]3πι ηβνίξβηΐεβ, Ιυηι 888 ΓβΓΓυηκριε ίιι (3-

Ι«8 υβυδ εοηιροΓ(3ΐιιηι , βί ΙίηΙβα, Γυηεδ, ν3ΐί<ιηΐΓ)υβ ηιαίε-

π3ΐιι , (Ιεηίι^β εβρΙίνοΓαιη ηιαίΐίΐιιάίηεηι , νίηείοπιηι ιιί νβΐ

ρΓεΙίο 8β ΓΡίϋπίθΓβηΙ , τβΐ ορεΓ3ΐ·εηΙηΓ ίη βΓ^βδΙαΙί», Ιτβιϋ-

άεηιηΐ τίείοιί. Ροηιρβίυβ πΐ3ΐειί3ΐη ίηεβηιΐίΐ, εί ηιτββ

βίκΐυχίΐ, εβρίίνοδ 1η ρ3ΐπηδ ιϋπιίβίΐ : ςυοηιιη ηιυΐϋ ίηνε-

ηεΓυηΙ (Ιοιιιί δΐια εβηοίαρίιία , Ι3η<ιυ3ηι πιοι ίηίδ ροδί(3. Εχ

ρΪΓ3ΐί8 Τ6Γ0 60δ, φΐί ρΓ33 ΟβΙβΠβ \Γί(1βΒ3ηΙϋΓ ΠΟΠ 8113ρ(θ

ηΐ3ΐίΙί3, 86(1 3πιίδ8ίδ οεΙΙο ΓβευΙΙβϋουδ, 3(1 ϋΐυϋ νϊΙ;ο βοηυδ

(Ιενεηίδδε, ΜαΙΙυηι, Α(ΐ3ηΐ3, ΕρίρΙιβηεβπι , εί δί (]υο(1 0Γ31

3ϋυ(1 ίηη-εηιιεηδ ορρίύυηι Αδροί Οίϋοίοε, Ιΐ3ΐ>ίΐ3Γβ ]υ$δί( :

ηοηηαΐΐοβ βΐϊαιη εχ Ιιίδ Πνπιβη ηιίβΚ ίη ΛεΙιαίαιτι. ΑΙφίβ

ίΐ3 ΡΪΓ3ΐίεηηι Β»Ί!ιιηι , ηυοά (ΙίίΙίοϊΙΙίηιιιηι Γοτβ ραΙαίΜίαΓ,

ύιΐΓ3 ρΐυεοβ άίεδ ρεΓ Ροιηρείυηι εοηίεείυηι εβί ; ίη ψιο ηβ-

νβδ εχρυ£η3(ϋ! δυιιΐ ιχχι , (1ε(1ίΐ33 ιΐ'οεεηΙα> ε( 8θχ ; ορρκίβ,

ε38(β1ΐ3, 3ΐί3(]ϋ6 ρΓβπΙοηιιιη τεοερίβευΐβ εβρίβ εεηΐυπι εί

νίρίηΐί : εχ ρίΓβΙίδ ηιιΐί'ΐη, ςιιί Γβρυ§η3Γ6 εοηβΐί βΓαη(, εββΜ

8υη( οίιΐίΙβΓ όΐεεβιη ηιίΙΙί,ι.

ΧΟνίΙ. ΡοβΙηβηεί^ίΙϋΓίβηιεβΙεΓεηι,βΙορίηίοηεοηιηϊυηι

Γε1ίεϊθΓ6ΐη νίείοπβηι, 8εη3ΐιΐ8 ρορυΙϋ8(ΐοβ Κοηιαηιΐδ Ροηι-

ρείιιηι , ηΐϊρηίΙΊοε ΙιοηοΓ3(υηι , (Ιυιη α(11κιο, ίη Οίΐίι ία νβηα-

Ιιιγ, ίη)ρβΓ3ΐθΓ6ηι (Ιεβίβίονίί 3(1 1)ο11ιιηι Μί(1ΐΓί(ΐ3ΐίευπι ; ρπ)-

γο§313 ϋΐί β3(1ειιι ροίεβίβΐβ , οεΙΙϋπι ργο 3Γηί(Γ3ΐυ δυο δίνβ

ΐηΓβΓεη(1ϊ βίνβ εοηιροηβηϋ , ηοδίβδα,υε ]υ(1ί('Μΐι1ί, τβΐ αιΐβοί-

8εεη(1ί δοείοδ , ργοιιΙ ηαεηιηυε (Ιίβΐιυπι εχίδ!ίηΐ3δδε(. δίηιυΐ

βίΟεπι ίηιρεπϋΐη ίη οηιηο8 βχβΓεί(ιΐ8, ηυοίςιιοί βδδβηΐ υΙΐΓβ

Ιΐαΐϊαηα. Οιι.Ό οποϊλ βίιηαΐ ηαικριαιη ευίςα&ηι υηΐ ιηΐβ

Ιιιιηε εοηΐυΐβταΐ ρορυΐυβ Κοηβηυβ. Αε ΓοΓΐ3δδβ ηβηε-ςιιο·

ςιιε ο1> εβϋδβηι Μλ^ιιπι Ροηιρείυιη ηοπιίηαηΐ : ηηηι ειιηι

ΜίΙηιίάαΙβ ςυί(1οπι ]3πι βηΐε βί) αΐιΐδ ηηοςκε ίηιρρταΙοΓϋιιΐδ

ΓυρΓαΙ (ΙεοβΙΙβΙυηι. Ρυηιρείυδ ίρίΐϋτ, δΐ3)ίηι εχ Αβια οοη·

ΐΓ3Γΐίδ εορϋδ , εοη(Γ3 Μί1ηΓί(Ιαΐρηι ρΓοΓβεΙυδ εδ(. Ηβοεο»!

ίΐΐβ Ιυηε ε ρΓορπα (ΙίΙίοηε Ιεεϋδδίηιυιη βχβΓείΙπηι χχχ. «.

ρεχίίΐυηι , Ιπυηι ηιίίϋυηι εςυίΐυπι ; ςυίηιΐδειιηι ίη ίρδο Γθ§ηί

17
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χίλιοι· καί προύκάθητο της χ»ρας. Άρτι ί' αύτήν

Αουκούλλου διεφθαρκότος, άπόριος εΐχεν αγοράς· 4'θεν

αύτομολίαις έπετίθεντο πολλοί. Καί τούσδε μέν 6

Μιθριδάτης έρευνώμενος έκρήμνη, καί οφθαλμούς

άνώρυττε, χαί έχαιε. Καί τα μέν των αύτομολιων

ί)σσον ήνώχλει, δια φόβον των κολάσεων έπέτριβε δ'

ή άπορία.

ΧΟνίΙΙ. Πρέσβεις ουν ες Πομπήΐον πέμψας, ήξίου

μαΟεϊν, τίς αν εϊη του πολέμου διάλυσις. Ό δ' , έΐν

τους αυτομόλους ήμΐν παραδως , εφη , καί σεαυτον

ήμΐν έπιτρέψης. 7Ων δ Μιθριδάτης πυθόμενος, τοις

αύτομόλοις το περί αύτων έφρασε · και δεδιότας δρών,

ώμοσεν δτι οΐ τα προς 'Ρωμαίους εστίν άσπονδα δια

τήν πλεονεξίαν αύτων, και ούκ έκδο'ισει τινα, ούδέ

πράξει ποτέ β μή κοινή πασι συνοίσει. Ό μέν δή

ωδε εΤπεν. Ό δέ Πομπήιος, ένέδραν ποι καθείς Ιπ

πέων, έτερους επεμπεν, έχ φανερού τοις προφύλαζι του

βασιλέως ένοχλεΐν καί είρητο αύτοϊς, έρεθίζειν χαί

ΰποφεύγειν , ώσπερ ήττωμένους· έστε περ οί έκ της

ενέδρας περιλαβόντες αυτοΰς έτρέψαντο. Καί φευ-

γουσι τάχ' αν καί ές τδ στρατόπεδον συνεισεπήδησαν,

ιΐ μή δείσας δ βασιλεύς προήγαγε τδ πεζόν. Οί δ'

άπεχώρουν. Καί τέλος ην τοϋτο τη πρώτη Πομπηίου

χαί Μιθριδάτου πείρα ές αλλήλους καΐ ίππομαχία.

ΧΟΙΧ. Ένοχλούμενος δ' ΰπδ της απορίας δ βασι

λεύς, άκων ίιπεχώρει, καί έσεδέχετο Πομπήΐον ές τήν

ίαυτοϋ· έλπίζων, καθήμενον εν τηδε τη διεφθαρμένη

χακοπαθήσειν. Ό δέ άγοραν μέν έπακτδν έκ των

ίπισθεν εΤ/ε· περιελθών δέ τα προς ίω του Μιθριδάτου,

χαΐ φρούρια αύτω καΐ στρατόπεδα πολλά ές έκατδν

κα\ πεντήκοντα σταδίους περιθείς, άπετάφρευε, του

μή σιτολογεϊν αύτδν ετι εύμαρώς. Κα\ δ βασιλεύς

άποταφρεύοντι μέν ούκ έπετίθετο, ε'Ο' ύπδ δέους, είθ'

ίιπδ άνοιας, ή πασιν έγγίγνεται πλησιαζόντοιν των κα

κών. Κάμνων δ' αίθίς έξ απορίας, τα υποζύγια όσα

εΤχε κατέκοπτε , τους ίππους μόνους περιποιούμενος.

"Εστε μόλις Ις πεντήκοντα διαρκέσας ήμέρας, νυκτός άπε-

δι'δρασκε συν σιωπή βαθεία δια δδών δυσχερών. Ώς δέ

αύτδν μόλις ήμέρας δ Πομπήιος καταλαβών εΐχετο των

ύστατων, δ μέν, και τότε τών φίλων έκτάξαι χελευόν-

των, ούκ έμάχετο- άλλα τοις ίππεϋσι μόνοις τους πλη

σιάζοντας ανακόπτων, έσπέρας εν ίίλαις ηύλίσατο πυ-

κναΐς. Τη δ' έπιούση, χωρίον κατέλαβε περίχρημνον,

μία ές αύτδ άνοδος ήν, χαί τέσσαρες αύτήν σπεϊραι

προύφύλασσον. 'Αντεφύλασσον δέ καί 'Ρωμαΐοι, μή

διαφυγεΐν Μιθριδάτην.

Ο. "Αμα δ' ήμέρα, τδν μέν στρατδν αύτών ώπλιζεν

ίκάτερος. Οί προφύλακες δ' άλλήλοιν κατ4 τδ πρανές

άπεπειρώντο· καί τίνες ίππεΐς τοϋ Μιθριδάτου χωρίς

τε των ίππων και χιορις επαγγέλματος έβοήθουν τοις

σφετέροις προφύλαζι. Πλειόνων δέ σφίσι 'Ριομαίων

Ιππέων έπιόντιον, οί άνιπποι των Μιθριδατείων οίδε

αθρόως ές τδ στρατόπεδον άνεπήδων, άναβησόμενοί τε

τους ίππους, καί έξ ίσου τοις έπιοϋσι 'Ρωμαίοις συνοι-

Βΐιί ςοηηηίο εοηβεάεηιι. 8β<1 Ιηί, φιοΜΐΐη ηυρβτ βαπι

Γεροηειη Ι,υευΙΙυδ νββώνεηΐ , ρωρΙβΓ ΐηορίαιη οοπιπιω·

(παπί, πιιιΐΐα ΒβεηηΙ ΐΓ3ηδΓυ£ί3. £1 ίη όερΓεήεηδΟδ σοί-

<1επι ηίΓοτϋιαϋ γ«χ 3βενΐβΙ»1 βαρρίίοϋ*, ψιοδ εΙΤοδβίδ οοιιϋ*

ίο επιεεηι αμι ΐκιΐ, ε( νινί» βάΊιαε ίςηεηι 8ϋ1>]ίείεΙ>3ΐ. (,ηιο

πιείιι .ίΗ5(γγπ·1);ιΙ <ριί(]ειη ιηιιΙΙο«, ιιε Ιτ3η5ΓπββΓβηΙ ; αϊ ηί·

ηίΐο πιίηυδ ,ιΐ Ιπτίκιΐ ιίιιιι ίηορί».

ΧΟΥΗΙ. ΙβίΙϋΓ ηιίϋ.Νί< 3(1 Ροηιροϊιιπι Ιε§3ΐίδ , ΓΟβίο»! Μί·

Ιηπιίαΐοδ , ςυίϋυδ ροδβεΐ εοηώΐίοηίΐηΐδ ίηιρείΓβιβ ρθεεπι.

ΚοφοηιΗΙ ΗΙε : « δί (Γ3η$Γυ§3$ ΙγηιΙιιΙιί ϊ>, ιί (ε ίρ$υπι

ηοβίπε εοαιπιίβεπ8. » Κεχ ίά 3(1 Ιηηβη^Μ ΓεΙυΙΗ. Ουοί

ηιιαηι νΐίΙβΓβΙ Ιειτϊ(08, ]ιιι·3\ϋ, ί>ε ιιιπκρκιηι αιπιΒοπιιη»

ρβεεηι ηβΜΙαπιπι , ρΓορΙεΓ ϊρβοηιπι αναΓΪΙίβπι ; ηεείηιΐιΐπ·

ηιηι εϊβ ([ΐιοηκ] παηι , ηεε Γ;κΊ πι ιιηι ({υίάςυβιο πίίί ίη εοια·

ιηυηεπι υΐίΐίΐαΐεπι οιιπιίπηι. Λ ι Ροηιρείυβ, εα,ιιίΐίοιίί οο!-

ΙοεβΙίβ ίη ίη8ί(1ίί8 , 3ΐίθ8 ιηί^ίΐ ίχυϊ ρι υραΐαηι 8ΐ3ΐίοηεί Γ6^Ϊ3

ΙβεεββεΓεηΙ ;'ςυο8 ]υ88ΪΙ ροβΐ ρΓονοεβΙίοηεηι οβ<ΐ6Γβ , σϋϊίί

8υρεΓ3ΐθ8. Μφιο ί(3 Γ3ε(υηι : άοηεε ηοδίεβ Ιοηςίυ: ριυτί-

εΐ08 εχεερεΓυηΙ Ιιί , φΐί ίη ίηβίίΐϋβ «τ.ίιιΙ (ϋβροδϊΐί, εΐ ΝτΓη

νεΓίερε εοεβεΓΟίΗ. Αο Γογ1388« υηβ οιιηα ΓυβίεηΙίουδ ώ

ε38ΐΓβ ςυοφίβ ΪΓΠΐρί88εηΙ νΐεΙοΓεβ; ηί Γεχ, Ιιοο ϊρ&ααι

ηιείυεηβ, ρΓο<1αχΪ88ε( ρειίίΐεβ : 3(1 ηυοπιηι οοηδρεείαω

ΠΙί ΓεΐΓθεε88εΓυο1. 11;ι·ε ίυίΐ ρηιηα ίη(εΓ ρ3Γ(ε8 ρυ^αι,

βςυεβίηουβ εορϋβ (εηΐ3(3.

ΧΟΙΧ. ΜίΙηΓϊ(1α(ε3 (Ιείικίβ, ρΓεββυβ ϊηορϊ3, ϊηνϊειίΒ ρε-

(Ιεω τεΓεΓεηβ, Ροπιρείαπι ίηΐΓβ Γιηεδ Γε^ηί βυί ΓεεερίΙ; δρβ-

Γ3ϋδ , ίη κ^ίοιιε νβδίβΐβ ηιοΓβηΙεηι ηιυ1ΐ3 δεηδυηιηι ίοεοη-

ιιιυι Ι;ι . 8ε<1 Ροηιρείυδ ροδί 88 εοηιηιεαίυδ (ΙεΓεΓΓί ]υ8δβΓ»1 :

ρΓ0@Γεδδΐΐδ((υε ί(3, υ( ;<!> οήεη(ε εδδεί ΜΪΙΙιπΊηΙί, τΐΙΙαηι

χχ ΓεΓε ηιίΙΗυηι ρβδδυυηι, εΓεοήβ εββίεΐΐίδ (Ιίδΐίηείιιπι,

ϋητιίδηυε ρβδδίιη ρΓΧδί(1ίί8 ειΐ8((κΙίΙυηι , κ'μϊ είΓεαηκΙειίί!,

ηί ϋϋϊϊείΐεηι εί Γπιηιεηΐβΐίοηεηι ΓεόάεΓΟί. 1(1 οραβ Γεχ Βοη

ίιιιρι1·! ι \ ίΙ , δίνε ΓηεΙυ , δίνε ΓηεηΙίδ ΐ| ικ«Ι;ιιιι 8(υι>0Γε , ηυί ρΐε-

πιιηψιο 9οΙε( 3η(εεε(1εΓ8 ε3ΐ3Γηίΐ3(εηι. Οιιυηιςυε ηΐΓίΐιπι

ΐ3ΐκ>Γ3Γε( ίηορίβ, (]αί(1(]υί(1 ]υηιεηΙοΓυιη Ιι.ίΙμΊμΙ , ΓηβοΙίτίΙι

εςιιίδ Ι3η1υπι βεΓΥΒίίδ. δειΙ ηε βίε ςυί(1επι αά (ΐη\αφχ%ι-

δίΓηυπι υδςυε ΰίεπι διιΠίείεηΙε νίεΐη , ρη.Γιιμίι ηοείη ΜίΙηΚ·

ύ3ΐεδ, ηΐ3@ηο δίΐεηΐίο ρεΓ νίβδ άίΐϊϊείΐεδ. Αε ςπυηι Ροιτιρείοϊ ,

3?§Γε εοηι Γηβηε 388εευ1υδ, βχίΓειηιίΓη ΙβεεβδεΓεΙ 3ρηεη:

Γεχ, ηοΓίβηΙίοηδ ιΊ ί,πη (υηι βηιίείδ , ιιί λΛ ρηείίυηι ϊηβίΓϋβΓεΙ ,

ηοίηίΐ ριιςηβΓε, βειΐ, εοηΐεηΐυβ βρρΓορίηαηβηΙεδ Ιιοβίβδ 5"Ί·

ηιονβΓε εςυί1ί1)ϋ8 , νεβρεΓε ίη ϋεηδίδδίΓηίδ βγίνϊβ δε ιΜίιΒΙ.

ΙηβεςυεηΙί άίβ \οοατη οεεηρβνίΐ είΓευΓηςιιβηυε πιρί!)ϋ8 πια-

ηίΐυηι : 3(1 ςυεηι ουυπι υηίευδ ρβίεκΐ βδεεηδυδ, ςαϊήιοτ

εοηοΓίίαηι ρΓ338ίάϊο ββοεηδυηι ευπι ευβίοάίνίΐ. £( Βοιπίοι

ςιιοςυε εχ βάνεΓβο δίβΐίοηειη ορροδυειηηΐ, ηε βίΤαββΓει

ΙίΟδίίδ.

0. Ηίηε ρηηΐ3 Ιαεε υΙΗφίβ εορίβ» βυ38 3Γτη3 εβρεΓε

βεηιηΐ. ΡΓΟ^τεβδί βιιΐβαι υίπηηυε βίβιίοηβτϋ τε1ίΐ3ΐ>3ηΙιΐΓ

ρεΓ (Ιεείίνίβ; εί ηοηηηΙΙί εΐίβηι β^αίΐεβ Γφί, δίηε εςηίβ

εί ίη]υδδυ ρΓ*ΓεεΙθΓυηι , βεευιτεοβηΐ 3<1 ορεπι 8ΐ3ΐίοηίπί>

8ϋίδ ίίτεικίΛΐη. Ιη ςυοβ ηϋί εοηιρΙυΓβδ Βοηΐ3ηθΓυηι εφ»·

Ιεβ ίιτϋεπιηΐ , Γβ^ίί, εςυίδ εβΓεηΙββ, ηηο ββτηίηε εβίίπι ευΓβιι

ρείεΐιηηΐ , υι εοηίοεηβίδ εςυΐβ «ςυο ΜλγΙο πιπί Κοηωηϋ
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σόμενοι. Κατιδόντες δ' αύτοΰς οί άνω έτι δπλιζόμενοι

συν δρόμω κα\ βοη προσθέοντας , χα\ το γιγνόμενον ουκ

εϊδότες, άλλα φεύγειν αυτούς υπολαβόντες· ώς ειλημ-

μένου σφων ήδη καθ' έκάτερα του στρατοπέδου, τα

δπλα μεθέντες Ιφευγον. Άδιεξο'δου δ' όντος τοΰ χω

ρίου, προσέπταιον άλλήλοις αναστρεφόμενοι, μέχρι

καθήλαντο κατα των κρημνών. Οδτω μεν ή στρατιά

τω Μιθριδάτη , δια προπέτειαν των άνευ προστάγμα

τος τοις προμάχοις Ιπικουρεΐν έλομένων θορυβηΟεϊσα ,

διέφθαρτο. Και το λοιπόν έργον είκολον ην τω Πομ-

πηίω, κτείνοντι κα\ συλλαμβάνοντι άνόπλους έτι, καΐ

Ιν περικρήμνω συγκεκλεισμένους. Κα\ άνηρέθησαν ες

μυρίους, καΐ τ6 στρατο'πεδον δλη τη παρασκευή κα

τελήφθη.

ΟΙ. Μιθριδάτης δέ, μετα των δπασπιστων μο'νων

ώσάμενος Ις τα κατάκρημνα, κα\ διαφυγών, ένέτυχέ

τισιν ίππέϋσι μισθοφόροις, καΐ πεζοϊς ώς τρισχιλίοις,

οί εύθίις αύτω συνείποντο ές Σινόρηγα φρούριον, ένθα

αύτω -/ρήματα πολλά σεσώρευτο· κα\ δωρεάν καί μι-

σθον Ινιαυτοϋ τοις συμφυγοΰσι διέδωκε. Φερών δ' Ις

έξακισχίλια τάλαντα, ΙπΙ τάς του Ευφράτου πηγας

ήπείγετο , ώς Ικεϊθεν Ις Κόλχους περάσων. Δρόμω

δ' άπαύστω χρώμενος, τον μέν Εΰφράτην δπερήλθεν

ήμερα μάλιστα τετάρτη. Τρισι δ' άλλαις καθιστάμε

νος κα\ δπλίζων τους συνόντας ί| προσιόντας, ές την

Χωτηνήν Άρμενίαν Ινέβαλεν ένθα Χωτηνους μέν και

"Ιβηρας , κωλύοντας αύτίΐν βέλεσι και σφενδόναις, Ιλαύ-

νων, διηλθεν ΙπΙ τον "Αψαρον ποταμόν. "Ιβηρας δέ

τους έν Ασία οί μέν προγονούς, οί δ' αποίκους, ήγοϋν-

ται των Εύρωπαίιον Ιβήρων, οί δέ μόνον δμο>νύμους·

έ?θος γαρ ουδέν ην δμοιον, η1 γλωσσά. Μιθριδάτης δ'

£ν Διοσκούροις χειμάζοιν, ήντινα πόλιν οί Κόλχοι

σύμβολον ήγοϋνται της Διοσκούρων συν Άργοναΰταις

έπιδημίας, ουδέν σμικρόν, ούδ' οίον Ιν φυγή, διενοεΐτο·

άλλα τον Πόντον δλον Ιν κύκλω , καΐ Σκύθας ΙπΙ τψ

Πόντω, καΐ τήν Μαιώτιδα λίμνην υπερελθών, Ις Βό-

σπορον Ιμβαλεΐν τήν τε Μαχάρους τοΰ παιδος αρχήν,

άχαρίστου περί αύτον γενομένου , παραλαβών, αύθις

έχ. μετώπου 'Ροιμαίοις γενέσθαι, και πολεμεΐν Ικ τής

Εύρώτης ουσιν Ιν τη Ασία , τον Πο'ρον Ιν μέσω θέμε-

νος· 3ν κληθήναι νομίζουσι Βόσπορον, Ίοϋς διανηξαμέ-

νης, ό'τε βοΰς γενομένη κατα ζηλοτυπίαν "Ηρας έφευγεν.

αϊ. Ές τοσούτον παραδοξολογίας Ιπειγόμενος δ

Μιθριδάτης, Ιφικέσθαι δμιος επενόει· κα\ διώδευεν έθνη

Σκυθικά καΐ πολεμικά και άλλότρια, πείθων, η1 βιαζό-

μενος. Ούτω , κα\ φεύγων κα\ άτυχων, αίδέσιμος έτι

χαι φοβερός ην. Ηνίοχους μέν ουν, δεχομένους αύ

τον, παρώδευεν. Αχαιοί/ς δ' Ιτρέψατο διώκων ους,

άπο Τροίας έπανιόντας, φασιν, Ις τον Πόντον ΰπο χει-

μωνος Ικπεσεΐν, καΐ πολλά παθεϊν, ώς "Ελληνας , ΰπο

βαρβάρων πέμψαντας δ' επί ναΰς Ις τας πατρίδας,

και ΰπεροφθέντας , μηνϊσαι τω Έλληνικω γένει, καΐ

Σκυθικώς όσους ίλοιεν Ελλήνων καταθύειν, πρώτα μέν

Λπαντας υπο δργης· συν χρόνω δέ, τους καλλίστους αύ-

οοηίΙίββΓβηΙ. Εοβ ίΐβ οιη εΐ3Π)0Γβ ειίΓδίκμιο ίπαεηΐεδ εοη-

βρίο&Ιί β βαρβηοΓβ Ιοοο ςαί »<1Ιιιιο ΒΓηιαΙιαηΙιΐΓ ; τβπι ηοη

ίηΙβ11ίβοηΙβ8, βΐ Γϋ§βΓβ ϋΐοβ ΓβΙϊ, ρπΛίηυ;, νβΐϋΐ 'μηι οαρίίβ

βο 8ΐΙβΓ3 1ΐ80 ρβΓίβ οαδίπδ, βΓπιβ ρπ>]ίαυηΙ Γη^ηπιςυβ οβ-

ρβδδυηΐ. Ρυιιπι ϊΐιΐβπι ηοη ραΙοΓΟί βχίΐηβ , οοηνβΓβϊ ίιτιρϊη·

ςεοίΐηΐ ϊη ββ ίηνίοβπι , άοηβΰ ρβΓ ρηβΓϋρΙ» ίββϋίτβηΐ. ΛΙηυε

Ϊ13 Μί11ιΗ(53ΐί8 βχβΓΟΪΙιΐδ ρβήϊΐ, ρΓορΙβΓ (ειηβΓΪΙβΙοηι εοηιιη,

φΐϊ, άαηι ίη]ιΐ8?ί δίβΐίοηαπίβ $υί$ βηεοϋΐτεΓβ τοίαηΐ, Ιειτο-

Γεπ ΙαπιαΙΙαηΗπιβ οχοίΐανοηιηΐ. ΚεΙΐςαυαι ίαοίΐο ΓαίΙ Ροή»·

ρβίο οοηΓιοβΓε , εβάεηΐί ρτεΐιβηάβηΐίηαβ ηοηιΐυηι &πη8(οβ ,

ε( ρΓχπιρΙο Ιοοο οοηοΐϋδοδ. 08688 δυηΐ ΓεΓΠΐε (Ιεεεηι ηιίΐΐίί ;

εΐ εββίτβ εαρΟ εαιη οηιηί βρρ&ηΐη.

01. ΜίΙΙΐΓίάηΙοδ ευηι βοΐίδ 83(6ΐ1ί1ϊ1ιυ3 ρεΓ ρΓΒβπιρΙί εΐ»-

ρδϋδ, ϊη ίϋβ» ίηοίιϋΐ ίη βςηίΐβδ ηοηηυΙΙοβ ϋΐεΓεεηβηοβ,

θΐ ρεάϊίαιη είτεϋβτ Ιτίί ηιϋΐί» ; ςιιί βαη> ι(α(ϋη εοπιίΐβΐί

βϋηΐ ίη ε&δίεΐίοιη ΒίηοΓβββηι , η1)ί ιηυΚυαι ρβοιιηίαα εοοεεΓ-

νβνεΓβΙ. Ιηάβ τηοχ , ηιιιηεΓΪοηβ άαΐίβ ε( &ηηαο βΐίρεηόίο

ηυπΐ6Γ3ΐο Γα£ΒΒ οοηιίΙίΙ)ϋ5 , &οΐ3(Ϊ8ηυ6 Γεπηβ βεχ ηΠΙΦοι

1&1βηΙθΓαιη , &ά ΓοηΙβδ ΕυρηΓ&1Ϊ8 ρΓορεηνΗ , Οοΐεηοδ ροιτο

ρβΙίΙυΓϋδ. ΕΙ ηηαηι ηαβηα&ηι ϊηΙβΓηιϊΙΙβΓβΙ εηΓβαηι, (ϋβ

ςυίΓίο ΕυρηΓ&Ιειη ΐΓβηβίίΙ. ΡεΓ ΙήοΙυυιη (Ιείηιΐε άίβροδϊΐϊβ

εΐ βι ηιαίίδ ηίδ, φΐϊ εηηι εοηιίΐ3ΐί εΓβηΙ νεί άείηεερβ »(χεδ-

ββηηΐ , ΟηοΙεηεη ίηςτεδβυβ ββ! , ΑπηβηΙβ ρηε/β«1αηιιι ; αϋϊ

ΟιοΙοηοβ ΙηβΓοεςυε , πιΐδδϋίόϋδ &ε ^ΐΑπάίουβ Ίΐΐΐ ϊιαρβάΪΓβ

εοηαΐοβ, ρτορυΐίΐ, ε( βά Αρδ»ηιπι Ουνίαιη ρεΓτεηίΙ. ΙοβΓθ9

ίΐΐοδ Αδίϊΐίοοδ ςυίιίαπι ριιίβηΐ οοΐοηοβ ΙοείΌτυπι ΕϋΓορβΒΟ-

Γϋηι ; ςιιί(1»ηι εοη(Γ3 , ηο8 »Ι> ϋΐϊβ (ΙεηταηΙ : βΐϋ ηοτηβη Ιβη-

(αηι ηΐΗβςυε εοηιηιυηβ βίαΐυυηΐ, ςιιυσι ηεο ίη Ιίη^υβ δίΐ

δίηιίΐβ ςιιί<]ςιΐ8[η, ηεο ίη ηιοήουδ. ΜίΙΙΐΓί(ΐ8(ε8 άείη ΙιίύβΓ-

η8ηδ βίοδουΓίβάβ ίη Οοΐεηίδ (ηιΐΐηι ητύειη ΟοΙοΙύ ηιοηυ-

ιηεηΐιιπι ρυίβηΐ ρεΓε§ηη8(ίοηί3 ϋίοδουΐΌπιηι ευηι Αγ&ο-

οβοΐΐβ), ηίηίΐ Γηεύίοετε, >α( ςυοά ρΓοΓυςηπι όίθεετεί,

εο^ίΐ8ΐ>3ΐ: δεά, ρίΐ-ΐυδίιΐΐβ ϊη οίΓουίΙιι ογ& Ροηίίοα, ρβτ

8θ)Ιηίο38 ίηάε ββηΐβδ, ε( είκυπι Μ»;οΙί(1εηι Ρβΐυϋεηι ρεΓ-

Υ3(1εΓ6 ίη ΒοδροΓυηι; ε( οαυρβίο τβ§ηο Μ3θΙΐ3Π5 , ίη@Γ3(ί

Οΐϋ , & ίτοηΐε ΓϋΓδυβ οεΙΙυπι βχ Εατορα εοηβϋΐυίΐ ίηίεπε

Κοιηβηίβ, Αδίϊπι (εηεηΐίοηδ; <}υ82 ί1>ί βό Ειιτορβ ίπίεφείο

ΙτβΙο ίΙΙο (ϋπηιίΙϋΓ, ςυοά & ίκ>νβ ηοιηίη&Ιαιη ραΐβίατ, ίη

ςυ3ηι ιηυΐ3ΐ3 Ιο, ΐοηοηΐβ ζείοΐνρίβω Γυβίεηβ, ίίίβε ΐΓβηδηβ-

νβηΐ.

ΟΠ. Ηκο ςικηΐυηινίβ ηονβ βΐ ρβταηι ρη>08ηϋί8 εοηδίΐίβ

εχδβφΐί Ι3ηιεη 80808 Μί11)Γί(ΐ3ΐ68 , ρβτ 5θ)11ιί(:35 ^εηΐεβ,

1)ρ1ΙίθΟΚ35 61 3Μβη3δ , ρΑΓίίηΐ VI , ρβΓίίΠΙ ^Γ8(ί8 , ΤΪ3Π1 δίοί

ραΓ3νί( : »άβο Γαξίεηδ βΐίιηι Ο8ΐ»ηιί1οδυδ()ΐιο , εΐ ΓενεΓεηάυβ

εΐϊβηι ίιιηο 8Γ81 εΐ ΙεΓΓΪΙ)ί1ί8. ΕΙ Ηβηίοείιοβ ςυίάεπι , ΙίΙιβηΙβΓ

εχεερίηβ , ΐΓ&ηδίνίΙ. ΑεΙιχοβ τεη> , οΙιβίδΙεΓε βαβοβ , ίιΐ£8.

νίΐ : ςυοβ, &ίαη1, 8 Τγο]8 τεάευηΐεβ , ίη ΡοηΙαβι λβίοβ (εαι-

ρεβΟΙίοηβ , εΐ ιοί , υΐ Οηβοοβ , ιηαΐΐ* ρβτρβββοβ 8 08Γ03γϊ3 :

ηυιιηιςυε λΛ ρϊΐπβδ οίνίΐβίββ ηιίβίδδεηΐ , ςιιί ηβνεδ βΙ> ίΙΙίδ

ρεΙοΓεηΙ; Γερυΐδβσι ρβδδοβ, ΙβηΙυπι <κ1ίυΓη εοηεερίδβε ίη

Ογ3ρ<ϊηπι ^εηυβ, αϊ, δί ςαοδ Ογ»30Ο8 ίη ρο(εδ(3(εηι δυβηι Γβ·

άβςίδδεηΐ, εοβ, βενίΐιίοο πιογρ, ιηαοΐΛΓΡηΙ ρι-ο νκΐίηιίβ;

ίηίΐίο ηαίιίεηι , ΓβττβηΙβ ίη , εαηείοδ ηυΙΙο άίδεπηιίηε ; ρη>-

εεέΐεηΐε νβΓΟ Ιεπιροιο· , ρυ1ο1ιβΓΓίηιυηιςυοιη(]«ε; ροδίεειηο,

17.
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τών μένους- μετά δέ, τους χληρουμένους. Και τάδε

μέν περί Αχαιών των Σκυθικών. Ο δέ Μιθριδάτης,

ές την Μαιώτιν έμβαλών, ής είσι πολλοί δυνάσται,

πάντων αύτδν κατά κλέος έργων τε και αρχής και δυ-

νάμεοις, έτι οί παρούσης αξιόλογου, δεχόμενων τε καί

παραπεμπόντο>ν, και δώρα πολλά φερόντοιν και κομι-

ζομένων έτερα· 8οε και συμμαχίαν αϋτοϊς Ετίθετο,

έπινοών έτερα καινότερα· δια Θράκης ές Μακεδονίαν,

καί διά Μακεδο'νων ές Παίονας έμβαλών, υπερελΟεϊν

εις την Ίταλίαν τα Άλπεια όρη· γάμους τε θυγατέρο>ν

έπι τήδε τη συμμαχία τοΤς δυνατωτε'ροις αύτών ένε-

γυα. Μαχάρης δ' αύτδν δ παϊς πυνβανόμενος δδόν

τε τοσαΰτην όλι'γω χρόνω κα\ άγρια έθνη, καί τα κα

λούμενα Κλείθρα Σκυθών, ούδενι' πω γεγονότα πέρατα ,

διοδεΰσαι, πρέσβεις μέν τινας ές αύτον έπεμπεν άπο-

λογησομένους , ως άνάγκη θεραπεύσειε "Ρωμαίους.

Όργην δέ άκρον είδώς , εφευγεν ές την έν τω Πόντω

Χερ^όνησον, τας ναϋς διαπρήσας, ?να μή διώξειεν αύ

τον δ πατήρ. Ετέρας δ' έπιπέμψαντος έκείνου, προ-

λαβών, Ιαυτδν έκτεινεν. Ό δέ Μιθριδάτης αύτοϋ των

φίλων, ους μέν αύτος ές την αρχήν άπιόντι έδεδοίκει,

πάντας έκτεινε- τους δέ του παιδδς , απαθείς, ώς υπη-

ρέτας ιδίου φίλου γενομένους, άφήκε. Καί τάδε μέν

ην άμφί τον Μιθριδάτην.

0111. Ό δέ Πομπήιος αύτον εύθυς μέν επί τη φυγή

μέχρι Κόλχων έδιωξε- μετά δέ τοΰς Κόλχους , ούδαμοϋ

δόξας αύτον ούτε τον ΠόνΛν, ούτε τήν Μακότιδα λί-

μνην περιελεΰσεσθαι, ούδέ μεγάλοις έτι πράγμασιν έγ-

χειρήσειν, έκπεσόντα· τους Κόλχους έπήει, καθ' ίστο-

ρίαν της Αργοναυτών καί Διοσκούρων καί Ηρακλέους

επιδημίας- το πάθος μάλιστα ίδεϊν έθέλων, δ Προμηθεΐ

φασι γενέσθαι περί το Καύκασον όρος. Χρυσοφοροϋσι

δ' έκ τοϋ Καυκάσου πολλαι πηγαί ψήγμα αφανές· και

οί περίοικοι , κιόδια τιθέντες ές το δεϋμα βαθύμαλλα ,

τδ ψήγμα ένισχόμενον αύτοϊς Ικλέγουσι. Καί τοιού

τον ην ίσως καί τδ χρυσόμαλλον Αϊήτου δέρος. ϊδν

ουν Πομπήΐον έπι τη Ιστορία ανιόντα οί μέν άλλοι

παρέπεμπον, οσα έθνη γείτονα· Όροίζης δ' δ τών Αλ

βανών βασιλεύς, καί Άρτώκης, δ Ίβήρι»ν, έπτά μυ-

ριάσιν έλόχοιν άμφί τον Κύρτον ποταμόν · δς δυώδεκα

στόμασι πλωτοϊς ές τήν Κασπίαν θάλασσαν έρεύγεται,

πολλών ές αύτον έμβαλόντων ποταμών, και μεγίστου

πάντων Άράξου. Αϊσθόμενος δέ τής ενέδρας δ Πομ

πήιος , τον ποταμδν έζεύγνυ ■ καί τους βαρβάρους

συνελάσας έ< λόχμην βαθεϊαν (ΰλομαχήσαι δ' είσί

δεινοί, κρυπτόμενοί τε καί έπιόντες άφανώς), αύτη

λόχμη τον στρατδν περιστήσας, ένέπρησε, καί τους

έκφεύγοντας έδίωκεν έ*ως άν πάντες δμηρά τε καί δώρα

ήνεγκαν. Καί έθριάμβευσεν ές 'Ρώμην καί άπδ τώνδε.

Πολλαί δέ έν τε τοις δμήροις καί τοΤς αί/μαλοιτοις ευ

ρέθησαν γυναίκες, ού μείονα τών ανδρών τραύματα

ίχουσαι· καί έδόκουν Αμαζόνες είναι- είτε τι έθνος έστίν

αύτοϊς γειτονεϋον αί Αμαζόνες , έπίκλητοι τότι ές συμ-τ

80Γΐβ ιίαείοδ. Ηαϊβ άβ ΑεΙιχίδ 8εγΐηίείβ άίεΐ» βαηίο. Ο»

Ιεπιοι Μίΐΐιπιΐβίβδ ϊηβτεδδοδ Γίβίοηεδ Μ»οΙίαΐ8, ηαυίΐίδ 5ΐιϋ·

άΊΐβδ Γε@α1ί8 , οο Γαηιαηι κι υηι βεδίαηιαι Γελούμε εΐ ρο(βη·

(ίχ, ςυβο εΐΐϋπι Ιοοι ηοη εοηΙεαιοεηά3 εί δυρεκηΐ,

οιηηί1)ΐΐ8 ΙιοδρίΙαΙϊΙβΓ εχεερίιΐδ, άεάαείΌδςυε, ιηυΐια άοω

άεάίΐ ΓεεβρϊΙποε. ΕΙ ηονοοι Ιοοε βε οια&ι'ί βϋχιη τηίηιπι

εοηδίΐίυαι βοίοιο νοίνβηβ, ρβΓ Τΐο-βείαοι, εΐ Ίαάα ρβΓΜαε*-

ιΐοηίαηι, ροδίΓεηαοςοε |«γ Ραηηοηίβιη , δορεηΐίβ ΑΙρίΙιιΐδ,

ίρβαηι ΙΙαϋίπι ίιι^ΓοιϋοηιΙί ; ίο &οείβΙβΙβπι Γεςοίοδ ίΐΐοβ ρετ

Ιηχίι, ε( ιΐεδροηδηΐίδ Γύί&οαβ ρο(εη(ϊ88ίηιυιιι φίβηκηιε ϋΐο·

πιπί δϋιί εοο]αηχίι. Τόπι τετο οΐίοβ ε]ο8 Μ3εθ3Γβδ ροδί-

<ΐυαηΐ3ΐκ1ίνίΙ, Ιαηι ϋτβνί Ιειηροτε βαιη Ιοί ΓεΓ3β ςεηΐεβ, εΐ ψκ

(ΊαυϋΙη δενίΐιίχ νοοαηΙϋΓ, ηαΐϋ βηΐε ρεΓπιβαΐΒ, ΐΓβηδϊδβε ;

1ε£3ΐο8 &ά ραΐΓβηι ιηίβϊΙ , ςυί βχουδαΐΐηΐ , ψιοά ηεεε$δίΐ3(ε

εοαείυβ Κοιηαηοβ εοΙυεΚι. 8ειΙ ο]υοηίαηι αά ίηια ςυιηι

ηιαχίπιε ρΓοηυπι ηονεΓβΙ, ρΓοΓυ^ίΙ ίο ΟΙιβΓδοηοδπιιι ΡοηΙϊ-

0301, ίοεεοδίβ ιητίοηβ, ςηο ρβτββςαεοάί Γβευΐΐβίεηι ραΐτί

α<ίίιηοΓθΙ. Οοί οΜ 31Ϊ38 ηβτββ οοηΐΓ3 ευηι βηιίδίΐ , ίοΐίαρ&ιη

ΗβοΙιατββ πιογΙοιπ 8ίΙ>ί ίρ&ε εοοβείτίΐ. Εχ ε]ιι$ 3ΐιιίοί5 Μί-

ΙοηύϊΙββ οοβ , ςυοβ ίο Γεςηυηι »ί)βϋηΙί ίρβε 3ΐ3(1ί<1θΓαΙ μηιιι·

(68 , οοιοεβ ίιιΙβΓθΐηίΙ : Πΐίί τεπ> ί30)ί1Ϊ3Γ6$ , οΐροίε ρπτιΐι

3πιίαΐί3 είάεπι οΙΐδίΓίςΙοβ, (ΙίηιίδίΙ ίοεοίοιηεβ.

ΟΙΠ. ΡοΓορείαβ ΓυςίεοΙεπι ΜίΟιΓίάαΙβηι 8ϊαΙϊπα (ριΜίη

3ά Οθ1θ1ΐ08 ΙΙδφΙΟ 6Γ31 ρίΓδεΟϋΙϋδ. υΐΐΓΛ ΟοΙεΙίΟδ 3ϋ(ίΠ)

οα8ςυ3οι εοπι , ΓβΙαι , είΓεαιοίΓθ ΡοοΙαπι 3ΐιΙ ΜβεοΐίιΙεη ρ*

Ιαάεπι ροδδβ , βηΐ , εΐίαοι 8ί εΐβοείειατ, ηίΙ ηιββηί βπιρίϊαβ

Βοίοποο ; ΟοΙείιίιΙεαι οΜνϋ, Γε»ίοοεπι 8ρεε(ΛΐϋΓ05, ία φΐϊπι

Αι·@οο3οΙ<ε βΐ 03810Γ βΐηοε ΡοΙΙοχ ΗεΓοοΙεβςοβ εββεηΐ ρβΓβ-

@Γίΐ)3ΐϊ ; ε( Ιοοιηη εοιο ρΓχείροε τίιΙεΓε εορίεοβ , ίο αταο Ρη>

ιηβΐΐιβιΐδ ΓοιίυΓ θ3οε3$ο οιοηϋ Γοί880 ϊίΐίχιΐδ. Ιο ϋΐο ηιοηΙε

ηιυΐϋ ΓοηΙββ 8οο(, βαιί Γ3πιεοΐ3 ΓεΓεοΙεβ πιίηυΐίδδίηια βΐ νίχ

εοθ5ρίεο3 : Μεοί» νε™ νεΙΙεΓβ τϊΙΙοβα ίο ιϊνοβ (Ιεοιετ^βΓ*

1601, ΐΐφΐβ ίΐ3 30Γεβ8 3Γβηΐΐΐ3δ 0Ϊ8 3ΐ11|30Γβδε€ηΙβ8 οοΙΙϊρβΓ*.

Αε Γογ13888 Ιβίε ΓυίΙ ίηείνΐυοι &βΙα?. αιίΓεοηι τεΙΙυδ. Η3π)πι

ΓβΓυηα νίδβικίβπιπι εαοββ ίο ιηοηΐ&οα ρΓοΓιοίδοβηΙβηι άεΑη-

εεο3ο( εβίΙβΓίε οσιηβδ ξεοΐββ , 638 τεςίοοββ ίοεοΐεοΐβδ.

ΟΓ06868 61 ΑΓίΟΟββ , Αΐ1)3ηθΓϋηι ίΐΐε ι·εχ , ΙΐίΟ ΙΙ)βΓΟΠΙΐη , ει""

ι,χχ οοοιίηοοι οιί11ίΙ>08, ίοδΜίβδ εί δΐηιχβηιηΐ βριιιΐ Οϊτοπι

Πυνίοιο ; ςαίχιι 08ΐϋβ 03νί£3ϋΠίηα3 ίο ηιβΓβ Οβδρϊοηι ίΙΙίΙιί-

Ιογ, ηιαίΐίβ βχοερϋβ ΠϋηιίηίΙιιΐδ, βΐ ίο ηίδ ΑΓβχβ, οΐίχϊηω

οοιοίιιπι. Ροηιρβίϋδ, ίηΐεΐΐεείίδ ίηδίιΐϋδ, ροοίε ίοηχίΐ

Πυνίυοι, ε( 1»ΓΒ&η>9 ία βαΚοβ οοηιρυΐϋ; ρεΓίΙίδδίηκιϊ

(|ϋί(1θΐτι ριι@03ο<1ί Ιβΐίοαβ Ιοείδ, εΐβοι δυΜοοβοΙβί Μ, «Ι β

ίοιρΓονίδΟ ΓΠΓ808 ίον»άεοΐ8ί Ιιοδίβηο : Λΐ ϋΐβ δβΙΙυοι ηιίΐίΐί·

1)08 εΪΓΟοηαύβΙοηι ίοεεο(1ί(, βΐ ρΓθΓυ§ίβοΙβ8 ρβΓδβεαΙοδ ββΐ ;

άοοεε , (ΙβΙίδ άοοί'δ ε( οοδίάίΐηΐδ , δοδβ <1ειίει-εηΙ. Αε άβ 1»·β

ςοοςοβ ροδίεα Βοοικ Ιιίυοιρ1ΐ3τίΙ Ροοιρείαδ. Μο1Ι»? 3ΐι1επι

εί ίοΙβΓ οοβΜεβ εί ίηΙβΓ εβρίίνοδ ίοτεοΐχ βυοΐ ηιοΙίοΓβδ , ηοη

ηιίηοΓ3 ρβδδχ ηοβιο νίπ νιιΙηβΓα , ηιιη; Αιηβζοηεδ 6886 άκε-

Ι)3οΙογ : βίνβ ςηοιΐ ρΓορΓίβ ςοαίιίβηι εεηβ βϊηΐ Απΐ3Ζοηε<,

ΙϋιίΙίηαα ίΙΗδ ΓΡβίοηίϋαδ, εχ φ)3 §εοΙε βΙΤοεπηΙ Ιοοε ΙιοϊΙί
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μαχίαν γενόμεναι· εΐτε τινας πολεμικας ίλως γυναίκας

οί τηδε βάρβαροι χαλοϋσιν Αμαζόνας.

01Υ. Έπανιών δ' έντεϋΟεν 4 Πομπήιος έστράτευ-

σεν ές Άρμενίαν, έγκλημα ές Τιγράνη τιθέμενος, δτι

συνεμά/ει Μιθριδάτη· και ?|ν ήδη περί Άρτάςατα τήν

βασίλειον. Τιγράνη δέ ουκ έγνωστο μέν πολεμεϊν

ετι. Παίδες δ' έκ της ΜιΟριδάτου Ουγατρδς αυτί) γε-

γένηντο, ων δύο μεν αυτός δ ϊιγράνης άνηρηκει· τον

μέν, εν μά/η, πολεμοϋντά αί' τον δ' έν κυνηγεσίοις,

αύτοϋ πεσόντος άμελήσαντα , κα\ τδ διάδημα περιβε-

μενον έτι κειμένου. Ό δέ τρίτος , Τιγράνης , έν μεν

τοις κυνηγεσίοις ΰπεραλγήσας τοϋ πατρός, έστεφανωτο

6π' αύτοΰ· μικρόν δέ διαλιπών, άπέστη χαΐ δδε· χαΐ

πολέμων τω πατρί, καΐ ήττώμενος, ές Φραάτην έπε-

φεύγει τον ΠαρΟυαίων βασιλέα, άρτι την Σιντρίκου

τοϋ πατρός αρχήν διαδεδεγμένον. Πλησιάσαντος δέ

τοΰ Πομπηίου , κοινωσάμενος Φραάτη , συγχυιροϋντός

τι κάκείνου , κα\ φιλίαν ιδίαν ές τον Πομπήϊον μνωμέ-

νου , κατέφευγεν δ παις Ικέτης ές τον Πομπήϊον κα\

ταύτα , ων ΜιΟριδάτου Ουγατριδοϋς. Άλλα μέγα δι

καιοσύνης κα\ πίστεως κλέος ην τοϋ Πομπηίου παρα

τοις βαρβάροις. Ώ δή πίσυνος κα\ δ πατήρ Τιγράνης ,

ούο" έπικηρυκευσάμενος, ήει· τά τε άλλα πάντα έαυτδν

έπιτρέψας ές τα δίκαια Πομπηίω, και κατηγορήσων

τοϋ παιδδς έπι Πομπηίου. Χιλιάρχους δέ αύτω καΐ

Ιππάρχους έπΙ τιμή κελεύσαντος ΰπαντδν τοϋ Πομπηίου,

οί μέν δντες άμιρί τον Τιγράνη , τδ άκήρυκτον της δδοΰ

δεδιότες , έφευγον δπίσω. Ό δέ Τιγράνης ηλβε , και τον

Πομπήϊον, ώς κρείττονα , βαρβαρικως προσεκύνησεν.

Είσ'ι δ' οί λέγουσιν, ύπδ δαβδούχοις αύτδν άχΟήναι ,

μετάπεμπτον ύπδ τοϋ Πομπηίου γενόμενον. Όποτέ-

ρως δ' ηλθεν, έξελογεϊτο περί των γεγονότων κα\ έδίδου

Πομπηίω μέν αυτί» τάλαντα έςακισχίλια· τή στρατιά

δέ, δρανμλς πεντήκοντα έκάστω, και λοχαγω χιλίας,

καΐ χιλιάρχω μυρίας.

ΟΥ. ΚαΙ δ Πομπήιος αύτω συνεγίγνωσκε των γε

γονότων, χαΐ συνήλλασσε τφ παιδί· καΐ διήτησε, τδν

μέν υίδν άρχειν της Σωφηνής καΐ Γορδυηνής (αί νϋν

άρα είσΐν Αρμενία βραχυτέρα-) τδν δέ πατέρα, της

άλλης Αρμενίας, έπ\ τωδε τω παιδί κληρονομώ. Τήν

δέ έπίκτητον αύτδν αρχήν έκΛευσεν ήδη μεΟεΐναι.

Και μεΟίει Συρίαν, τήν άπ' Εύφράτου μέχρι της θα

λάσσης. Είχε γαρ δή καΐ τήνδε κα\ Κιλικίας τινά δ

Τιγράνης, Άντίοχον έκβαλών τδν Ευσεβή προσαγο-

ρευβέντα. 'Αρμενίιυν δ' ίσοι τδν Τιγράνη προς Πομ

πήϊον δδεύοντα έγκαταλελοίπεσαν, έν υποψία τοϋτ'

έχοντες, τδν παϊδα αύτοϋ, παρα τω Πομπηίω ετι όντα,

πείθουσιν έπιΟέσθαι τω πατρί. Κα\ δ μέν έλήφΟη κα\

έδέΟη· καΐ μεταξύ Παρθυαίους έρεΟίζοιν έπΙ τδν Πομ

πήϊον, έΟριαμβεύΟη και άνηρέβη. Ό δέ Πομπήιος,

έκτετελέσθαι οί τδν πάντα πόλεμον ήγούμενος, φκιζε

πόλιν Ιινθα τήν μάχην ένίκα ΜιΟριδάτην ή άπδ τοϋ

έ'ργονι Νικόπολις κληίζεται, χα\ ίστιν Αρμενίας της

1)ϋ5 ααχίΐϊα; βίνε α,υοιΐ εοιηπηιηί ιιοιηίιιο 1>β11ίοο33β ςυχν»

ιυιιΙίοΓβί αΐιεαπιαι Γειροηυαι ΙμΗμγϊβ Αιη&ζοηεβ βρρεΙΙεηΙυΓ.

Οίν. ΑΙ) Ιιαο νίείοιϊ» ΓβνεΓίβηβ Ροπιρείιυ , εχβτείίοιη ίη

Απηεηίαιη, βοηΐη Τί£ηηβαι, υΐροίε ΜίΙΙιΐ'ίά'αΙίδ δοείυπι,

άυχίΐ : βΐ ]&πι Ιιηυιΐ ρτοεαΙ 8ο β]υ8 η$& , ΑΚαχαΙα , βυβηΐ.

ΤΪ8Γ3ηβ8 3η(επι εοηβΙίΙυβΓαΙ βεϋί ίοιίυηαπι ηοη Βπιρίίυβ

εχρβπη. ΡυεηιηΙ ηυίε βχ ήΊίβ ΜΗΙιπιΙβΙίδ ΙΓ88 Πΐϋ : β ηυίουβ

αυοβ ίρδε ίηΙει·ΓβεεΓβΙ; αίΐεηιπι ίη ρπεϋο, ηυυηι &τπια 3(1-

νβΓ8ϋ8 ρΒίΓβηι Ιυΐίβδεί ; αΐΐβπιπι ίη νεηαΐίοηε, ςυο<1 ραίΓΡίη

ρΓοΙαρδυηι ηεβίεχίδδεί ϊΙΙοΙΙβΓε, βΐ μκαΐί αιίειηΐιιυι εΐίϊιΐε- ,

πια βηο ίιηρο8υΪ88β1 ινιρίΐί. ΤιτΙίυδ (Ίΐίυδ , Τϊ^τβηββ , ςυιιηι

ίη ΥκηαΙίοηε ^ΓΐνίΙεΓ οοηΙπ»ΐ3ΐιΐ5 νίβυβ ΓαίβιβΙ εαβυ ραΐηβ ,

εοΓοηα ςιιΜεπι ΓυεΓαΙ &1) ίΐΐο (ΙυηαΙυδ; οί ραυΙο ρο8ΐ ηίε

ηυοςυε άεΓεεϊΙ : νϊε(ϋ8({υε υοΐΐο, ία%6Γ&ί αά Ρ1ΐΓ33(εηι,

ΡΐΓίποΓυαι Γβ§βηι , ςυϊ ιυιυ τεεεηβ δίηΐτίεο ραΐη ίη Γε^ηυηι

βαοβββββτ*!. Ηίο, ίυνοηίδ ΤίςΓαηεβ, ροβίςυΐπι αρρΓορίηι]υ3-

νίΐ Ροηρείαβ , Γβ εοαιπιαηϊοΐβ εαπι ΡάταβΙε , ςυί εΐ Γ&είΐβ

Ιά ραΙίεοαΙαΓ, ει ίρββ βίοι ρΗτλϋπι ςιιατοΐιαΐ ίεηρεηίοτίι

αιηϊίίΐίαπι , βυρρίεχ »ά Ροηιρείυιη εοηΓυ@!1, ςυοηνίκ Μϊ-

ιαπ(1&1ίβ βχ βΐία ηβροβ. 5βά η&0Μ Ι&π» ετ&Ι αραιΐ 1)3γΙ)3γο»

]α8ΐί1ία! Ροιηρεϋ αε 6άώ. 'Οαβ εΐίαιη εοηηβαδ Τί^Γοηεβ

ραΙβΓ, ηε ε&άιιεεΒίοτβ ηακίβηι ρΓίεπιϊββο , αιΐ βυηχΐβπ] ρπ>Γβ-

ε(αβ εβ( , οιηη ίη αΐία οιηιιία 88 ΐΓΟίΙτϊο Ροηιρείί ροηηίδβϋπιβ ,

Ιαπ) τβτο Γιΐίυπι βρυά ιρβαιη βεευβΐΙυΓυβ. Ουί φΐηιη Ροηι-

ρείυβ Ιπίιυηοδ βΐ ρπβΓβοΙοβ εςυίιυηι ο&νίαπι ιηίβίββεΐ Ιιοηοηβ

^ΓΑΐία; τε§ί8 εοηιίΐεβ, ρ&πυη (υΐοαι βάίΐαο) ηΐί , ευμιβ

ροΙββίΜ ηοη ββββΐ ροχ εα(1αεε3ΐθΓβη) ίιηρβίηΐβ, ΓβΙτο Γυ^β-

πιηΐ. Τί{;Γ3ηο8 νβτσ αοεβββίΐ 3<1 Ροηιρείυιη; ευηαςυε,

(3η(ρΐ3Πΐ ροΙίοΓβπι , 3(1ογ3τϊΙ ΙμτΙμτοπιοι ηιΟΓβ : ςα3ηΐ]υ8ηι

»υηΙ, ηυί ρτοάβηΐ, Ροηαρεϋ ]υ8βυ βυη) 3 1ίε(οπ1>α8 3άι1υε1υιη.

υΐεηηιςυε Ιαηιοη νεηϋ , εχευβανί! ε» , αϋ8? 3 βε ΓβεΙβ εββεηΐ ;

άοο3τί(ςηε ϋηρβπιίοτειη ίρβυηι ΐβΙεηίοΓυηι 8εχ πιίΐΐίηυβ,

ηιίΐίΐεβ τεΓΟ ηυίηςιΐ3βίηΐ3 άτβεηιηίβ βίιίβυΐοβ, ωίΐίβηίβ οβη-

ΙϋΓίοηοβ , (Ιεείββ ιηίΐΐεαϊβ Ιτίυιιηοδ.

ΟΥ. Ροτηρείαβ ρηβΙβΗΙοηιαι εί άβάϋ «εοΐαηι, εΐ ρβίζβιη

εοηείϋίτίΐ Γιΐίο ; εοη8(ίΙυί(ςυε, υΐ « ίη δορηβηβ εί Οοηΐίεηε

(ηαχ ηυηε ΑΓπιεηία ηιίηοΓ τοεβηίοτ) ΒΗηβ Τί^ταηεβ Γε^ηα-

τεί; Γε1ίςη3πι Απηβηΐβηι ρ»4βτ κϋηβτβΐ, η*ε Ιβςβ, ηΐ ροβΐ

ε]υ9θί)ίΙιιη)ί(1ειη Γιΐίηβ ίη εβηι δϋεεεϋβτεΐ. » Κείίςυίδ 3υ(εηι

ρΓθνίηείί3 , φΐ38 1)βΙ1ο 3εςαί8Ϊνίδ8εΙ , ]3Π» ηηηε βαηι ιΐεεειίετβ

]α»&ίΙ. ΕΙ άεεεδδίΐ Τί£Γ3ηε8 (οΐ3 8γΗ&, &η ΕαρΗηΙβ ακπίθ

3(1 ιηβΓβ : η3ΐη εί ηαηο, β( Οίΐίείχ ςιαοςυε ραΓίειη, ε]βεΙο

ΑηΙίοεΙιο Ρίο, (βηηβηΐ. Νοη ηιαίΐο ροβ( εχ Απηβηίίβ Μ,

ηυί Τί^Γ3ηεηι 3ά Κοπιλπ» 038(γ3 ίΙεΓ ΓβείεηΙεπι ιίεβεΓυβΓβηΙ ,

ςυυηα ]3ηι 1%(υηι ηίηίΐ 8ί1>ί ου ί<1 ΓβεΙυπι οηιίηβεβηΙυΓ, 61ίο

Γφβ βάηυε βρυά Ροηιρβίυηι ΙίΗτεηΙί ρεΓ8υ38εηιη(, υ( ρβ-

ΐΓεηι εχ ίηβίιίίίβ ίητβάεΓεί. ΕΙ άερΓεηεηβυβ ]υτεηί8 , ίη

νίηευΐβ 3 Ροηιρείο εοη]εεΙυ8 ε»(. Οηυπιςυβ Ρ3γΙπο8 ίηίετίπι

8θ1Ιίεί(3Γε εοηΐΓ3 Κοιμποβ (εη(3νί88εΙ , ίη Ιπυπιρίιο (Ιεηίςυβ

(τ&άαείαβ , βΐ ηβε&Ιυβ εβ( ίη οηβτβ. }χια τβτο Ροσιρείυβ,

(3ε1}εΙΐ3ΐυηι βχΐβΙίιΐΜηβ , υΓοεπα εοηιΐίιΐίΐ εο Ιοεο υοί ΗίΙητί-

(ΙαΙεηι ρΓίβϋο νίεεΓβΙ, ευί εχ Γβ ηοηιεη ίηιροβιιίΐ ΝίεοροΙίη ,
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βραχυτέρας λεγομένης. Αριοβαρζάνη δ' άπεδίδου

βασιλεύειν Καππαδοκίας- καΐ προσεπέδοίκε Σωφηνήν

καΐ Γορδυηνήν, 3 τω παιδί μεμεριστο τω Τιγράνους,

και στρατηγεϊται νϋν άμα τη Καππαδοκία καΐ τάδε.

"Εδωκε δέ καΐ της Κιλικίας πόλιν Καστάβαλα, και

άλλας. Αριοβαρζάνης μέν ούν τήν βασιλείαν ολην τώ

παιδί περιών ένεχείρισε. ΚαΙπολλαΙ μεταβολαΐ μέχρι

Καίσαρος έγένοντο τοϋ Σεβαστού. Έφ' ο6, καθά-

περ τα λοιπά, καΐ ήδε ή βασιλεία περιήλθεν Ις στρα-

τηγίαν.

ΰνΐ. Ό δέ Πομπήιος κα\ τον Ταϋρον δπερελΟών,

έπολέμησεν Αντιόχφ τω Κομμαγηνώ, ?ως ές φιλίαν δ

Άντίοχος αύτω συνήλθεν. Έπολε'μησε δέ καΐ Δαρείω

τω Μήδω, μέχρις έφυγεν, είτε Αντιόχω συμμάχων,

είτε Τιγράνη πρότερον. Έπολέμησε δέ κα\ Άραψι

τοις Ναβαταίοις, Άρέτα βασιλεύοντος αυτών κα\ Ίου-

δαίοις, Αριστοβούλου τοϋ βασιλέως άποστάντος· έως

είλεν Ιεροσόλυμα, τήν άγιωτάτην αύτοΤς πόλιν. ΚαΙ

Κιλικίας δέ όσα ουπω 'Ρωμαίοις ύπηκουε, καΐ τήν

άλλην Συρίαν, ίση τε περ\ Εύφράτην έστί, καΐ Κοίλη

καΐ Φοινίκη καΐ Παλαιστίνη λέγεται, καΐ τήν Ίδου-

μαίων, κα\ Ίτουραίων, καΐ όσα άλλα δνόματα Συρίας,

επιών, άμαχεί 'Ρωμαίοις καθίστατο· έγκλημα μέν ουδέν

έχων Ις Αντίοχον, τον Ευσεβούς , παρόντα κα\ δεόμενον

υπέρ άρχης πατρώας· ήγούμενος δέ, Τιγράνη τον κρα-

τησαντα τοϋ Αντιόχου της γης άπελάσας, 'Ρο>μαίοις

αυτήν κατά τόδε προσεκτησθαι. Ταϋτα δ" αύτω διοι-

κουμένω πρέσβεις άφίκοντο Φραάτου καΐ Τιγράνους,

ες πο'λεμον άλλήλοις συμπεσόντων οί μέν Τιγράνους,

ώς φίλιο συμμαχεϊν τον Πομπηϊον άξιοϋντες· οί δέ τοϋ

Παρθυαίου, φιλίαν αύτω προς "Ρωμαίους τιθέμενοι.

Κα\ δ Πομπήιος, ούκ άξιων Παρθυαίοις πολεμεΐν άνευ

"Ρωμαίων ψηφίσματος, έπεμψεν άμφοτέροις διαλλα-

κτάς. Και δ μέν άμφΐ ταϋτα ή^ν.

ΟνΐΙ. Μιθριδάτη δέ ή περίοδος ήνυστο τοϋ Πόν

του" και Παντικάπαιον, έμπόριον Εύρωπαΐον επί της

εκβολής τοϋ Πόντου, καταλαβών, κτείνει των υίέων

Ξιφάρην έπΐ τοϋ Πόρου, δια μητρδς αμάρτημα τοιόνδε.

Φρούριον ή'ν τι Μιθριδάτη, ένθα λανθάνοντες Ειπόγαιοι

θησαυροί πολλών σιδηροδέτιον χαλκείων πολλά χρή

ματα έκρυπτον. Στρατονίκη δέ, μία των Μιθριδάτου

παλλακών ή γυναικών, ή τοΰδε τοϋ φρουρίου τήν έπι-

στήμην κα\ φυλακήν έπετέτραπτο , περιιόντος έτι τον

Πόντον τοϋ Μιθριδάτου, τδ φρούριον ένεχείρισε τώ

Πομπηίω* καΐ τοΰς θησαυρούς άγνοουμένους έμήνυσεν,

ίπΐ συνθήκη μόνη τηδε , δτι οί τδν υίδν Ξιφάρην δ Πομ

πήιος, εΐ λάβοι, περισοισει. Κα\ δ μέν, τοις χρήμα-

σιν έπιτυχών, ίιπέσχητο αύτη τον Ξιφάρην και έδεδιό-

κει φέρεσθαι κα\ τα ίδια. Αίσθόμενος δέ τών γεγονότων

δ Μιθριδάτης, κτείνει τον Ξιφάρην επί τοϋ πόρου,

Ιφορώσης της μητρδς πέραθεν, κα\ Ιξέρ^ιψεν άταφον.

ΚαΙ δ μέν υίοϋ κατεφρόνησεν, ες άνίαν της άμαρτού-

σης. Και πρέσβεις ές τδν Πομπηϊον, έτι περι Συ-

ρίαν ίντα, καΐ ούκ αίσθανόμενον αύτοΰ παρόντος,

8ϊΙλπι ίη ηιίηοΐ'θ Απηοηία. ΑτίοΙιαΓΜηί νβΓΟ Γβριυπι 0»ρ-

ραάοείχ ΓβάιΙΜίΙ, 8(ΙηΙ>ηΐ3 εί δορηεηε Οοπϋβηβφΐβ, ςιΐ35

Τίξταοϊ ηιίηοπ άεαεταΐ : σα* είβαεηι ηηηε ςυοςοεεεηδεηΙυΓ

ίη ρΐΌΤίηαα Οαρραάοείβε. Είάβηι ΟίΥιάχ βΐώαι είτίΐβίεβ

ηοηηυΐΐϊδ, βΐ ϊη Μι 0βδ(3ΐ)3ΐβ, αεάίι. <}ιιο(1 Γε§ιιυηι Απο-

1)»Γ7.ϊηβδ ϊη1β8Γϋΐη·νϊνα8 βΐίο ίτ&άϊάιί : ηιυΐΐίδ αΜιίπο ηυ·

ΐ3ΐίοηίΙ)υδ ουηοχίυπι, ιΐδςυε άΛ Αυςυδίιιπι 0*6ϊΓ6ηι;ςυο

ϊπιρβΓαηΙβ, ςυβιηβάιηοάαπι βΐία, ϊΐα βΐ Ιιοο Γβ^ηυηι ίη ργο-

τίηεί% Γοπιΐϊηι ΓβύΐεΙυηι ββΐ.

Ονΐ. Ροιηρβϊυβ άβϊηάβ , δυρβΓβΙο Τεογο, Μάπα ίηΐυΐίΐ

ΑηΙίοοΗο Οοιηπι<ΐ8βηβ8 γθ^ϊ , άοηβο εΐ ϋΐβ ίη βπιΐείΐίβηι τβ-

εερίυδ εβ(. Οαηαπι ςυοςαε Μεάίχ τε^επι ρΓΟίΙίςανιΙ , τεΙ

φή& ϊανεΓ&Ι ΑηΙίοοΙίϋηι, νεί ςιιίβ Τί§ιβηοπι αηΐεα. ΑΓβΙϊηι

εΙΐ3ηι, ΑΓϊϋιιηι ΓΟββηι Να1)3ΐ;εοηιιη, ΜΙο ρβϋΚ; Ιυιη βΐ

Ιαάαο», ςυί &1> ΑΗδΙοουΙο Γβ§ε δυο άεΓεεεΓΐηΙ, ςυοηιηι

83ηοΙί85ίηιαηι υΓΐ>ειη ίΙίβΓ0δο1νηι;ι εχρυςηϊνίΐ. ΡπεΙεΓί»

ΟίΙίοίϋβ φΐίιΐηυϊά ηοηάιιιη Κοηιβηϊδ ραηιεΓβΙ, ε( $)τί<υη

οπιηεηι τείίςυοιη , ςυ* τβΐ ΕυρΙίΓαϋ αφεεί, νεί Οοβίβ, εΐ

ΡΗοεηίεβ, εΐ Ρ3ΐ«δ1ϊη3 νοεβΙυΓ, Ι(1υπι<Ε3ηιςυε εΐ ΗυΓίΡίΒΐ,

ΗΐΪ35ςυε δχπδβ ρβΓίεβ, φΐοευηιςυε ηοιιιίηο 3ρρε1ΙεηυΐΓ,

ο5εαη(1ο, Κοηιαηίδ δϊηε εβΓίΛαιίηε 8ΐι1)3εαΙ ; ηοη ςιιοιΐ ρεο-

αιΐυπι υΐΐιιηι ίη ρορυΐυιη Κοηΐ3ηυιηοΙ>]ίε«Γε ροδδεί Αηϋοεηο,

Ρϋ Γιΐίο, ςυϊ Ιυπ) ρΓβεδεηδ ρ3ΐεπιυη] Γε^ηυπι εοηαΙ>3ΐηΓ

ίηαρεΐΓ3Γβ ρΓεείουδ; δεά φιία, εχρυΐδο ΤίβΓβηε, ψιί Αηϋο-

εΐιυπι νίεβΓίΙ , ίυτε 1>ε11ί εββ Γε^ίοηεδ ρορυΐο Ποηιαηο κ·

(]υίδίΐ3δ εεηδβ1)3ΐ. Ηχε εοηδίϋαεηΐί Ροπιρείο δυρεΓτεηεπιηΙ

1ε§3ΐϊ 3 ΡηΓ33ΐε εΐ Τί^Γβηε , ίηΙεΓ ςιιοδ !><?] Ιυηι εχοιίηηι ετίί.

λΓπιεηη, Ιβηηυαπι &Ι> βηιίοο, ρεΙεΙ>3ηΙ αυχίΐϊΐ : Ρ3Γ(1ιϋη

αιηϊεϊιίαηα ρορυΐί Κοηιβηϊ ε«ιρϊεο3η( τεείρί. 111ε, ηοίβηβ

ΡβΓίηίδ &πη& ίηΓβΓΓε ίϋδςυε δεηαΐυβεοιίδΐιΐΐο, ηιίδϊΐ ςαί

ρ3εετη ίηΐετ ρ3ΐΐοδ οοηεϋί3ΓβηΙ.

ονΐΐ. Ουίόαδ ηε^οΐϋδ άατη Ροηιρεΐυδ άϊδΙίηεΙυΓ, Μίΐήπ-

(Ιβίεδ μια 1'οηΙυιη είΓευιη1υδ(ΐ'3νεΓ3ΐ : οεευ.ρ3(οφΐε Ρ&ηΐί-

εβρκο, ςποιΐ εδί ίη Ευτορα 3(1 οβίίυαι Ροηϋ «αιροπηπι,

]υχ(3 ΓιεΙυηι ίηΙβΓΓβοϊΙ Χίρ1ΐ3Γεηι (ϊΐίαηι , ρι-ορΙεΓ ιηβΐηδ οαΐ-

ρ3πι Ιιυ]αδπΐ0(1ί. Η3ΐ)υεΓ3( ΜίΙΙΐΓϊάβΙεδ εβδίεΐΐυηι, αΜ ία

οεειιΚίδ Ιΐιεδααπδ δυόΙεΓΓβηεϊδ ηπιΐΐα ΜΓε3 ν3δ3 Γειτείδ άι-

ευΐίδ τίηείβ ΐΏΒβηβηι νίπι ρεοηηίίη εεΐ3ΐ)3ηΙ. Ηυίε ο35ΐε11ο

ρΓ36Γβεΐ3 δΐΓ3ΐοηίεε, αηβ ε Γε§ϋδ δίτεεοηευ1)ίηίδ, δϊνεαχο·

Η1)υδ , ΙΙιεββιίΓΟηιπι εοη$εΪ3, <1υηι βάΐιυε ΡοηΙυπι εΪΓευηι-

ΪΓβΙ ΛΙίΙΙΐΓΪάβΙβΒ , εαδίεΐΐυηι Ροπιρείο οηβ ευηι οεευΙΙίδ Ιΐιβ-

Β&αΗβ ίηάίάβηΧ ; ηοε υηιιηι ρβεΐί , οί δί ΓοΓίε Ροηιρεΐυδ

Χίρη3Γεπι Γιΐίυηι ίη ροΙε$ΐ3ΐεπι ΓειΙί^εΓεΙ, ιηαΐπ ουπι δετ-

▼ΒΓβΙ ίηεοΐυηιειη. 111ε ροΐίΐυδ ρεευηίίβ , Ιίΐίί ΜίοΙβηι εί ε*Ι

ροΙΙίείΙιΐδ, δίαιυΐςαβ ρβπηίδΐΐ τεβ ηκι ΙηΙιβΓβ σιυϋεΓεηι.

Ηίδ εο§ηίΙίδ, γθχ ίηΙεΓΓεείΙ Χφΐιατβηι 3(1 ίΓβΙαηι, ίηδρεε(3η(ε

πΐΐίΓεεχ ΒάνεΓδο ΙίΙΙοΓε, εί εβάβνεΓ ίηδερυΚυηι ρΓθ]εαί.

113 ίο Γιΐίυηι εχηίΐ ρίε(3ΐεαι, υΐ ηιαίΓΐ άοΙοΓβω εΓεατεΙ, <ρκ

ρεεεβνεΓβΙ. Αά Ροωρβίαηι νεΓΟ , ίη 5)τί8 εΐίβηι Ιαηο ηιο·

Γ»ηΙοηι, ηεδείεηΐεηιςηε ευηι ΟιεΓδοηεβί 3(1ε5δε, ηιίδίΐ 1ε
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ίπβμπεν, οΐ της πατρψας άρχής αύτόν 'Ρωμαίοις τελέ-·

σειν φόρους ΰπισχνοϋντο. Πομπηίου δ' αύτδν έλθόντα

δεΐσβαι τον Μιθριδάτην κελεύοντος, καθά και Τιγρά-

νης άφίκετο· τοϋτο μέν ούκ εφη ποτέ όποστησεσθαι,

Μιθριδάτης γε ών, πέμψειν δέ τών παίδων τινας καί

φίλους. "Αμα δέ ταϋτ' έλεγε, καί στρατιαν αθρόως

κατέλεγεν έλευθέρων τε καί δούλων όπλα τε πολλά καί

βέλη καί μηχαν&ς έπήγνυ, φειδόμενος οΰτε τίνος ύλης,

ούτε βοών άροτήρων ές τα νεϋρα. Εισφοράς τε πα-

σιν, ές τα βραχύτατα της περιουσίας, έπέγραφεν. Οί

δέ υπηρέται τούτου πολλούς ένύβριζον, ούκ αίσθομένου

του Μιθριδάτου. Νόσον γάρ τινα Ιλκώδη τοϋ προσοί-

που νόσων, υπό τριών ευνούχων έθεραπεύετο και έωρατο.

ΟνΐΙΙ. Ώς δ' έληγε το πάθος, και δ στρατός αύτώ

άγηγερτο ήδη (έπίλεκτοι μέν ίξήκοντα σπεΐραι, άνα

έξακοσίους άνδρας- πολύς δέ και άλλος όμιλος, και

νήες, καί χωρία όσα οί στρατηγοί παρα τήν νόσον

ήρήκεσαν), έπέρα τοϋ στρατού μέρος ές Φαναγόρειαν,

έ'τερον έμπο'ριον έπί τοϋ στόματος , ώς έκατέρωθεν ίξων

τας έσβολας, έτι Πομπηίου περ\ Συρίαν όντος. Κά-

στωρ δέ , Φαναγορευς , ήκισμενος ποτέ ίιπο τοϋ Τρυ-

φωνος, ευνούχου βασιλικού, τον Τρύφωνα εϊσιόντα

κτείνει προσπεσών, καί χο πλήθος ές έλευθερίαν συνε-

κάλει. Οί δέ, και'περ ήδη της άκροπο'λεως έχομένης

ίιπο Άρταφέρνους τε καΐ έτέρων υίε'ων τοϋ Μιθριδάτου,

ξύλα περιΟέντες , την άκραν Ινεπίμπρασαν. Έως ό μέν

Αρταφέρνης καί Δαρείος, καί Εέρξης, καί Όξάθρης,

χαί Εύπάτρα , παίδες τοϋ Μιθριδάτου, δείσαντες έπί

πυρί, παρέδοσαν εαυτούς άγεσθαι. ΚαΙ ην αύτών

^Αρταφέρνης άμφί τεσσαράκοντα έτη μόνος· οί δέ λοι

ποί , παίδες εύμορφοι. Κλεοπάτρα δέ άντεϊχεν, έτερα

παις τοϋ Μιθριδάτου· καί αυτήν ό πατήρ άγάμενος της

ϊύψυχίας , δίκροτα πολλά έπιπέμψας έξήρπασεν. "Οσα

δέ εγγύς ην φρούρια, άρτίληπτα τω Μιθριδάτη γενό-

ιιενα , προς την Οερμουργίαν των Φαναγορέων άφίστατο

τοϋ Μιθριδάτου, Χερσόνησος τε καί Θεοδοσία καί

Νύμφαιον, καί ίσα άλλα περί τον Πόντον έστίν εύκαιρα

ές πόλεμον. Ό δέ, τας αποστάσεις δρων πυκνας, καί

τον στρατόν έν υποψία έχων, μή οΰ βέβαιος ^ δια την

άνάγκην της στρατείας, καί δια είσφορών βαρύτητα,

καί τήν αεί τοις στρατοΤς ές ήγεμόνας άτυχοϋντας άπι-

στίαν έπεμπεν ές τους Σκύθας δι' εύνούχοιν τοις δυνά-

σταις τας θυγατέρας ές γάμους· αϊτών, στρατιαν κατά

τάχος ήδη οί παρεΐναι. Πεντακόσιοι δ' αύτας άπί) τοϋ

στρατοϋ παρέπεμπον άνδρες· οί Μιθριδάτου βραχΰ

διασχόντες, έκτεινάν τε τους άγοντας ευνούχους (αεί

•προς ευνούχους, κρατοϋντας τοϋ Μιθριδάτου, πεπολε-

μωμένοι) καί τας κόρας ές τον Πομπηϊον άπήγαγον.

ΟΙΧ. Ό δέ καί τέκνων τοσώνδε^ καί φρουρίων, καί

της άρχής δλης άφηρημενος, καί ές ουδέν αξιόμαχος

έτι ων, ούδέ της Σκυθων συμμαχίας ήγούμενος αν τυχεΐν,

όμως ούδέν ούδέ τότε ή ταπεινον ή συμφορών άξιον

ένεθυμεΐτο· άλλ' ές Κελτους, έκ πολλοϋ φίλους έπί

τώδέ οί γεγονότας, ίπενόει διελθών ές τήν Ίταλίαν

§3(03, ψιί (η|)α(3 ροριιΐο Κοηιαιιο ροΙΙίΐ'ΐΊΐΛΐιΙοι , ίί Γ«£ηυια

ραΐεπιυηι 6ϊ εοηεειΙεΓείιιι·. Ουιιιη υπό ροδΙυΙβΓεΙ Ροηι-

ρείϋβ, υ( Γβχ ίρδβ ρΓεεβΙυπι νβηίτβΐ, βϊεαΐ Τί£Γ3ηε3 \εηίβ-

6βΙ, ΜϊΙ)ΐΓΪ(1αΙββ , Ιιοε Γείβίο Γεβροηδο, ηιιηςυ3ΐη 8ε ϊιΐ (&■

ι Ιιιι ιιιη , αϊΐ , ςιιοά 8ϋ3 ροΓδοηα ίικ]ί£υυηι εδδεΙ ; εχ ΓιΙίίδ

(απιεη βπιίΜδςιιε <]1>08<]3Π) ηιίίδυπιηι. δεά δίιηυΐ Ιιίδ ϋίοΐί.ι,

εοηΐίηιιο άείεείυδ ποχίιιιοδ 1 1 η 1 > 1 1 ■ ϊ ρι-οπιίδαιε, ι. ιιιι β ββτ-

τΐΐ, ([ιι,ίιιι «Λ ίο^εηιιίβ : ϊπιιαφιι' πιυ1(3 εΐ (βία (3ϋιίθ3ΐ)3ΐ

εΐ ηΐίΜ·ΐιιη»ϋ , ηεο πΐ3(επχ ρ.·ικ·»·η> υΐΐί , οε ΙηιΙμιν ιριί.ΐι·ιιι

3Γ3(0Γί1ιυ8 ιη ΙΙ8ΙΗ11 ικί νοπιιη. 1 1 ίΐιιιΐ,ι ςυοςυβ οηιιιϊΐχϋ ,

εΐίαηι ςυί Ιεηϋίϊδίιηίδ βΗβΟί ΓαπιΙΙιιΙίΙπκ, ίηιρο8ϋί(. Ε(

Ιι.ΐΊ' ςυίιίεηι οηιιιί3 αηη πιυΚοΓυπι ϊο]υΓϋβ εχί^εΙκιηΙυΓ β

■ηίηίδίηί , ηοη βεηΐίεηΐε ΜίΙΙιπιΙαίβ; ευ]υ» Γ,κίιίιι υΙεείΌβυί

ηυί(]3ηι ηιοΓίιυδ ίην3βεΓ3( , ςυο ΓιεΙιβΙ , ηΙ β βοϋϋ Ιτίΐιυβ ειι-

ηυείιίδ 3$ρίεϊ ρβΙεΓβΙιΐΓ, ςιιί ιίιιη ι ικ ,ιίι,ιηΐ.

ΟνΐΙΙ. Ρει-ευΓ3ΐο ίϋο ιηοιΊιο , ηυυπι ];ιπι εΐ εχεκίΐιιβ Μί-

(1ΐΓί<)3(ί ρ3Γ3(υ» 3(1ε33εΙ , ( (ταπί βιιίεηι ι.χ εοΙιοΓίεβ, βεχ-

εεηΙΟΓυιιι νίΓΟΓυπι ςυα?ςυε, εΐ ;ιϋ;ι ρΓβεΙεΓεα ηυηιεΓ03«

ιηυΐΐίΐυιΐο ; ε( εβδίβΐΐ» ςυοςυε ηοιιηυΐΐβ , %ςΓ0ΐ3ηΙβ τεςε,*

(]ικ ίΐιιΐί ο]ιΐί ['υοΓ,ιιιΙ 03ρ(3) , ΐΓίψΊΊΐ ρβΓίεηι εχΓΠΊΐυί Ρ1ΐ3-

ιΐϊΚυΜιΐιιι , βΚεΓϋΐη εηροήαιη ίπ οβ(ίο (ΜκοΙί(1ί3 Ραΐυύίδ )

βίΐυηι , υ( βάίΐυιη ιιΐηηαυε Ιοηοινί , Ροπιρείο εΐίβηι Ιυαι

ΙιΧΓεηΙβ ϊη δ)τΪ3. 8εά 038(ογ ΙΊιαιια^οκ-ιι^ίί , ςυΐ

ιηεΗοβίυδ 3ΐίηα3η(1ο (Γ3εΐ8(υβ ΓαεΓ3( α ΐΓνρΙιοηβ ευηαείιο

Γορίο, ϊρβαπι Ι'ΓνιιΙιοηΐ'ΐη ίιιΐιαιιίοιη 3<1ογΙιιν οεείάίΐ, ε(

πιυ1(ίΙϋ(1ίικΜΐι 3(1 1ίΙ)('ΐ!3ΐ(Ίΐι οοηνοεβτίΐ. (}αΐβ, ςυβιητ»

]αηι βγχ ΙεηεΓεΙιΐΓ 3ΐ> ΑΓίβρΙιεπιε 3ϋΪ3ηυε Μ ίι ΙΐΓκΙ^Ιί» Γιΐϋβ ,

εοη^εβίίβ είΓευαΐ(]ΐΐ3(]αε Ιί^ηίδ, 3τοί ίβίκ ιη βυ1)]εεϊ(. Κ(ίη-

εεηιΐϋ ηιοΐα ΑΓΐ3ρΙΐ6πΐθ8 , Οβτίυβ, ΧεΓχεε, 0χ3ΐΙΐΓεδ, ΰΐίί

ΜϋΙιη(ΐ3(ί3 , εΐ ΕυρβΙτα ιϋιη, ϊη εβρΙίνίΐΛίειη βεδβ αίχΐυ-

εεικίοδ (ι·3(1ίύεΓυη(. Κχ Ιιίδ βοΐυβ Λτ(3ρΙιεπιε8 οταΐ

ςυ3(1τ3£ίαΐ3 βηηοβ ηαΐυδ , Γβΐίςυί Γοπηοβϊ ριιεπ. ΟΙεοριιΙτΑ

νεΓΟ, αΐΐΐ'ΐ'3 ηΐϊα , ΓεβΙϋίΙ : ε^υδ ςεηεΓοδυηι 3ηίηιιιηι ρ3(ετ

3<1πιίΓ3(υ8 , βυΐιαιίδβίδ ηιυΐΐίδ (Ιίπ οί ί? εβιη εΓίραϋ. ΟυοΙ-

ςυοΐ ίαίειιι επιηΐ ϊη ρΓθρίο<]υοε38ΐε1ΐ3, ηυρεΓ λ ΜΗΙιπ(1;ιΐΐ8

(Ιυείυυδ οεευρπία, 3υι1αι ί εχεαιρίο Ρ1ΐ3η3@οΓεη3ίυπι ρεΓ-

πιοΐΐ, ειιηε(3(1είεεεΓυηΙ, Οιετδοαεδίΐδ, 'ΓΙιεο(1θ8ί3, Ννπι-

[ιίκνιιπι , ;ιΙΐ3ΐ[ΐκ' είΓεα ΡοηΙιιηι ΙκΊΙο ςεΓ«η(1ο ορροΓ(υη3.

Μί11ΐΓί(ΐ3(εβ , ιτι·ϋι·38 >ϊι1ι·αδ (ΙβΓεεΙϊοηεδ , β( ευδρεείααι Ιι&-

1«Ίΐ8 εχεΓείΙυπι, οε ρ3τυπι εοηδίβοΐίβ ε«8εΙ Ο&ά , ηυίρρε

ι·03(Ίιΐ3 3(1 ηιϋϋί3ΐη, ρΓΧδειΙίηι &εεε<1εα(ί1)υ3 @Γ3νί1ιυ&

εχ3ε(ίοηί)>υ3 , εΐ αάνεΓδίΙ&Ιε ίοΓίαοοε 8βοιρεΓ ίη(ιι(3 άυεϊΐιι»

&ρυά πιυ(3ΐ)ί1ε$ ιηίΐίΐιιιιι 30ίαΐ08 ; Γι1ία$ 5( > ΙΙπ.Ί' ΓββυΙϊβ ηα·

ρΐιι ι η ιηϊδίΐ ρεΓ ευουείιοδ , ΐ[ΐι ί βίαιυΐ &1> Ηΐίβ ρεΙεΓεηΙ , ιιΐ

φιαιιιρπιιιυι» 3αχί1ί3Γε8 ευρΐ39 ηιίΚεΓεηΙ τ,ιά. Η33 (Ιειία-

εε1)3π( ([ΐιίι ιμοηΙ ί πιίΐίΐεδ ; ηαϊ , ραπιπι 3 ΜΚΙιηιΙαΙε ΛϊβΓβββϊ,

βυηυείιοδ ίηΙβΓΓεεεπιηΙ (]3οι ρπιίειιι ϊηΓεηβϊ Ιιιιίο Ιιοπαϊηαιη

βεικτί , ρΓδεροΙΙβηΙί βραά Γεβεηι) , εΐ ραείΐ&β 3<1 Ροιηρεϊιιιη

■ΜηχβπηΙ.

ΟΙΧ. Κεχ Ιοί 1ί1)8Π8 εΐ εβδίεΐΐίβ ΙοΙοςιιβ ΓΟβαο βροΐίβιυβ,

([υιιιιι ρ3Γυπι ε<ΕΐεΓοςιιίη νίτίοπι εί 3ά Ιτβΐίαπα ^ιτοικίπηι βα-

ρεΓεδβεΙ, ηεηυε 3 δενΙΙιίβ ]βπι αυχϋϋ ςυί(1(]υ3ΐη απιρίίιΐ!

8[ι(·πιιί:Ι , (βπιεη ηε (υιη ςαΜεηι ΙιυηίΙε (|ΐιϊ<1()α3Πΐ 3υ( ρπε-

8εηΙί ε3ΐ3Πΐί(3ΐε (Ιί^ηυιη ι:ομιΐ3ΐι;ιΙ : δε<1 3(1 Οβίΐοβ , ηιιοΓυιη

]αιη αηΐο Ιιαε άβ εβυβα ρ3Γ3ΤβΓ3( απιίοίΐϊαβ , ϊΙβΓ (ΙβδΙίηαΙκιΙ
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συν έκείνοις έμβαλεϊν Ιλπίζων οί πολλά και της Ιτα

λίας αυτ'ί)ς , £/_0ει "Ρωμαίων, προσέσεσΟαι · πυνθα-

νόμενος, ώδε καί Άννίβαν πραζαι, πολεμούμενον έν

Ιβηρία , καΐ έπιφοβώτατον έκ τούδε 'Ρωμαίοις γενέ

σθαι. "Ηδει δέ, και έναγχος την Ίταλίαν σχεδόν

άπασαν άπο 'Ρωμαίων απόστασαν υπο έχθους, και έπΐ

πλείστον αύτοϊς πεπολεμηκυϊαν, Σπαρτάκω τε μονο

μάχο) συστασαν Ιπ' αυτούς, άνδρ\ έπ' ούδεμι3ς ΐχξιιό—

σεως ίντι. Ταϋτα ένθυμούμενος ές Κελτοίις ήπείγετο.

ϊοϋ δέ τολμήματος αν αυτί) λαμπρότατου γενομένου,

δ στρατός ώκνει, δι' αύτ6 μάλιστα της τόλμης τδ μέ

γεθος, έπί τε χρόνιον στρατείαν καΐ ές άλλοτρίαν γην

αγόμενοι, κα\ έπί άνδρας ο>ν ούδ' έν τη σφετέρα κρα-

τοΰσιν. Αύτόν τε τον ΜιΟριδάτην ήγούμενοι, πάντων

άπογιγνώσκοντα , βούλεσΟαί τι δρώντα κα\ βασιλιζό-

μενον μάλλον, ί) δι' άργίας, άποΟανεΐν δμως ένεκαρ-

τέρουν καΐ ήσύχαζον. Ού γάρ τι σμικρδς ούδ' ευκα

ταφρόνητος ην βασιλεύς ούδ' έν ταϊς συμφοραΐς.

ΟΧ. Ώδε δ' έχόντων απάντων, Φαρνάκης, δ των

παίδιον αυτω τιμιώτατός τε, κα\ πολλάκις ΰπ' αύτοΰ

της άρχης αποδεδειγμένος έσεσθαι διάδοχος , είτε δείσας

περί τούδε τοϋ στόλου καΐ της άρ/ης, ώς νϋν μεν έτι

συγγνο)σομένων τι 'Ρι>)μαίων, άπολουμένης δέ πάμπαν

δλοκλή^ρως, εί έπι την Ίταλίαν δ πατήρ στρατεύσειεν

είθ' έτέραις κα\ λογισμών έπιθυμίαις, έπεβούλευε τω

πατρί. Ληφθέντων δέ των συνεγνωκότων αυτω, καΐ

ές βασάνους αγομένων, Μηνοφάνης μετέπεισε τον Μι-

θριδατην, ώς ου δέον, άποπλέοντα ήδη, τον έτι οί τι-

μιώτατον υίδν άνελεΐν. Είναι δ', έφη, τας τοιαύτας

τροπας ?ργα πολέμων ων παυσαμένοιν, καΐ τάδε κα-

Οίστασθαι. Ό μέν δή πεισΟϊΐς , προύτεινε τό) παιδί

συγγνώμην. Ό δέ, δείσας τι μήνιμα,καΐ τον στρα-

τδν είδώς κατοκνοΰντα την στρατείαν, νυκτός ές πρώ

τους τους 'Ριομαίων αυτομόλους , άγχοτάτω τοϋ Μι-

Οριοάτου στρατοπεδεύοντας, έσηλθε· κα\ τον κίνδυνον

αύτοΤς ίοϋσιν έπί την Ίταλίαν, ίσος εϊη , σαφώς ε'ιδόσιν,

υπερεπαίρων, πολλλ δέ μένουσιν έπελπίσας έσεσθαι

παρ' ίαυτοϋ, προηγαγεν ές άπόστασιν άπδ του πατρός.

Ώς δ' έπείσθησαν οΐδε , της αύτης νυκτός ές τα έγγίις

άλλα στρατόπεδα Ιπεμπεν δ Φαρνάκης. Συνθεμένων

δέ κάκείνων, πρώτοι μέν άμα ?ω ήλάλαξαν οί αυτόμο

λοι, έπί δ' έκείνοις οί αεί πλησίον την βοήν μετελάμ-

βανον. ΚαΙ τδ ναυτικδν αύτοΐς έπηχησεν, ού προειδό-

τες ίσως μέν άπαντες, δςύδ^οποι δ' άντες ές μεταβολας,

κα\ τδ δυστυχούν υπερορώντες , έν δέ τω καινώ τδ εΰελπι

άι\ τιθέμενοι. Οί δέ , καΐ άγνοια των συνεγνωκότων,

ήγούμενοι πάντας διεφθάρθαι , και, μονοί Ιτι όντες,

έσεσθαι τοις πλείοσιν ευκαταφρόνητοι, φόβο) καί άνάγ-

κη μάλλον ή έκουσίω γνώμη συνεπηχουν. Μι

θριδάτης δ' Ιγρόμενος υπδ της βοής , έπεμπέ τινας,

έρησομένους, δ τι χρηζοιεν οί βοώντες. Οί δ' ουκ

έγκαλυψάμενοι. Τον υίδν, έφασαν, βασιλεύειν, νέον άντί

γέρσντος, εύνούχοις τε έκδεδομένου, καΐ κτείναντος ήδη

πολλούς υίέας τε καΐ ήγεμόνας καΐ φίλους.

υίειιηι είδ ρε» Αίρεβ ΙΙβΙΙαιη ΙηνβίΙβΓβΙ ; βρεΓ&η8, ιηυΐΐοβ

ΙΙβΙίβΒ ρορυΐοδ οοΊο Βοιηαηοπιιη βίβί 8ά]ιιη§6η()οδ. Αικίί-

νβΓαΙ βιώη, «1 Αηηίϋβΐί Ιιοο βιχχεβδίδδε , ροδίφΐϊηι ίη Ηί-

βραηία ίυίδδεί βί α Κοιιΐϊηίδ ΜΙυηι ϋΐαίιιηα , βΐ πμμπιο Ιιίικ

Ιεηοη Γαίδββ ρορυΐο Κοπιαιαο. <}ΐ)ίη οί ηιιροΓ οηιηεδ Γει«

ΙΐΕΐίεί ηοηιίηίδ βοείοδ, ηοτβι&Ι,αυ είδ ρυΐιΐίοο οάίο ό«ίβ·

οΐδδβ, βί Ιίεΐΐυηι οιιιη βίδ ββδδϊδββ <3ίϋΙυιηιιηι , »1ςυβ βΐώπι

δΐιαΓίβοο ^ΙβόΙίβΙοπ, ηοΐΐίυδ ύίβαίΐϋΐίδ Ηοηιϊηί, οοηΐΓί εοδίίθοι

Γανίδδβ. Ηαχ ϊηίπιο τοίυίβηβ , ίη ΟΒίΙϊαιιι ρΓοΠείδεί ρΓορε·

Γ8ΐ)ϊΐΙ. 8βΛ ηια^ηίΙΊοοδ βοδ εοηαΐαδ ύεβίίΐυίΐ βχβκίΐαβ, (Ιβ-

ΙβΓηΙηβ ίρδ3 ΆαάΆάχ ηΐ3§ηϊΙα(1ίηβ , βί βχρβιϋΐίοηίδ Ιοη^ίΙα-

άίη6;(υηι ςαοιΐ άαοβΓβηΙυΓ οοηΐια νίτοδ, ςαοηιηι νίηι ηβ

άοιηΐ ςυίίίοπι βυβΙίηβΓο ροΐϋίδδβηΐ. ΕχίδϋπΐΐΟΐηΙηϋε Μί·

ΙΙΐΓίϋαΙβπι, Γβϋϋβ δυίδ άεβρβΓαϋδ, τεΙΙβ ΓοτϋΙετ ροΙίϋί κ

Γββϊε νϊΐβη) ΓιηΪΓε, ςυαηι ίη οΐίο. ϋατίΐΐοηΐ Ιβηιεη εΐίωιι·

ηυπι βΙίςυαηϋδροΓ, ει ηίΐιίΐ ηιονεοαηΐ : ήβη ηε ίη «Ιαιιιί·

(αΐίϋϋδ ςιιί<3βηι νίϋδ δΐιΐ οοηΐβιηΐυί Γαοίΐβ ουηοχίοδ βτϊΙ

Γ8Χ.

ΟΧ. Ιη εο ΓεΓηηι βηίηιοηιηιφιβ βίβία, Ρηβιτίϊοεδ, ς»ί

ΜίΙΙΐΓίϋαΙί οβΓίδδίηΐϋδ 8Γ31 (ΊΙίοΓυηι, εΐ δίβρβ βί) εο ΓαβηΙ

γρ^ιιι 1)εβΓ69 (1εΰΐ3Γ3ΐυ8 ; δίτε ςιιοό ρεηευΙοδΑη) ρυΙϊΓβΙβϊΐη

βχροάίΐίοηβηι , βρβτϊΓβΙατιβ εΐίϊηι Ιιιηι νβηίαηι 3 Βοπΐ3ηι'8θ1

ΓβδΙίΙυΙίοηβηι ίη τεςηοιη ροββε ίηιρεΐΓ3Γ8, ςηα; βροδ ΓϋοϋίΙιΐί

οηιηίηο ρεΗτεί , βί ΙΙλΗιιη ρβίβτ ίητ&βίββεΙ ; δίνε βΐϋβ ααώ

ευρί(1ίΐ3ΐίουδτβ εοιηιηοΐυδ; ραίιϊ δίταχίΐ ίηδί(1ί3δ. ΟαρΙίδ

βυΐβπι εοηδοίίδ , εΐ βά ΙοτΙιιτβιη αάηιοΐίδ, Μεηορίιβηεδ ί\α·

δίΐ τεςί, ηοηοροΓίβιοηαηο, εαα> ίη ρΓοείηεΙυ δίβτβΐ, αεοΗ

ίίϋαιη ειιπι άίεηι εβπδδίηιιιιη : δοΐθΓβ εηίηο Ιιυ]ιι&ηιοι1ί

πιαίΛΐίοηοβ εχδΙίΙβΓβ ϋεΙΙοΓυηι ΙβπιροΓβ; ςυί)>υδ οεβκαηΐί-

1)ϋ8 , εΐ ίΐΐαβ εοη()υίβ508Γ8. δίο Μί(1ιπά3ΐε9 ρεκαββαδ , τε-

ηίβηι Γιΐίο ούΐιύίΐ. ΑΙ ίΐΐε, ίΓβηι Ιίιηεηβ ηιοηΐε ΓεροΒίΙωΐ),

ηεςαε ί^ηαπίδ, βχβιοίΐαω βΐίεηο εββε βο εχρειίίΐίοαε &ηί-

ηιο , ηοεία Κοηΐ3ηοπιηι ρΓίηιυιη Ιι-βηδΓο^δ 3<ϋί(, ρΓοχϊηιβ

Μί11ΐΓί^3ΐεηι (εηάβηΐεδ; εΐ ρβΓίουΙϋπι , δί ίη Ι(3ΐί3ηι ΪΓβηΙ ,

ίρδίδ ηοη ίςηο(απ) , εχβ^εΓβηδ , πιυΚαηυβ, βί ιιμιιογρπΙ,

είδάεηι ροΐΐίεεηβ, 1ηοίΙ»νίΙ εοδ , υΐ 3 ρβίΓε ύεβεεΓεη!. <3ιιί·

ηιΐδ ςυυηι ίά ρβΓ8ϋ3βΙδδεΙ , ηιοχ ε3άεπι ηοείβ 3ά αϋα ρπ)-

ρίηφιβ εββίτβ ηαηαοβ άίιηΙβΚ Ρηβτηαοββ. ΕΙ οίδ φιοςυβ

ίη βαπιιίβιη αεηΐεηΐΐ&π) ρβτίτΐεΐίβ , ηκιηε ρτϊηιΐ ΐΓ3ΐι>Γιιρΐ)

εοηεΐ3ηΐ3νεηιη(; ςαίηηι ρΓΟχίηιί ςιιίηυε, ε( ιηοχ «1η Ρ051

Ιιοβ , εΐ3ηιοι·οηι ΓβάΛίάεΓυηΙ , βίςηε εΐίβηι ηατβΐίδ εχεΓάΙαβ :

ΓοΓίΛδββ ηοη οηιηεδ ρΓ33ηιοηίϋ , 8βί δυβρίβ ΙενίΙβΙε ρΓοηί ιΑ

εοηΐεηιηεηάυηι ηιίδεΓυηι, εΐ ηον3ΐ·υιη ΓΟΓαηι βεαιρεΓ οιιρίάί.

ΑΗί , οοηδοίοΓηπι ί§ηαΓΪ , ρυΐ303ηΙ οηιηεδ εοιτυρίοδ ; ΓίΙίςιι·

κε βοΐοδ ηοη ροδδε ΓεδίδΙεΓε ρΙυΓϊϋυβ , ηεοβδδίΐίΐβ η)3{ρί

ςυιπι νοίιιηΐϊΐβ 3οεΐ3ηΐ3ΐ)3ηΙ οηηι εβϊΙεΓίδ. Μί11ιπ<ί3ΐ«9, β

δοηηο εχεί<3ΐιΐδ εΙβηιοΓε, ηιίδίΐ ςυοδείβπ) ΓοςβΙυηι, φ'Λ

δίοί ροίεεΓεηΙ 0ΐαιτΐ3ηΐ08? ΕΙ ίΐΐί ηοη άίβδίηιυΙαηΙεΓ, ΠΙίαπι

Γε§βηι δε ρεΙεΓε, βίβοβηΐ, ]ονεηβηι ρη) δεηο, βηηαοΜ» ίε-

άΊΙο, εΐ ηιυΙΙοΓυηι μια ΓιΙίοΓυηι, ει άΊιευιη βηιίοοΓαηκίιιβ

ίηΙβτΓεοΙοΓε.
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ΟΧΙ. τΩν δ Μιθριδάτης πυθόμενος , Ιξήει διαλεξό-

μενος αυτοΐς. Καί τι πλήθος Ιχ φρουρίου τοις αύτο-

μόλοις συνέτρεχεν. Οί δ' ούχ έφασαν αυτούς προσ-

ήσεσθαι , πρίν τι άνήκεστον Ις πίστιν Ιργάσασθαι·

δεικνύντες δμοϋ τον Μιθριδάτην. Οί μέν δή τον ίπ-

πον έφθασαν αϋτοΰ χτεϊναι φυγόντος, χαί τδνΦαρνάχην,

ώς ήδη κρατούντες, άνεϊπον βασιλέα· καί βύβλον τις

πλατεΐαν φέρων Ιξ ίεροΰ , εστεφάνιοσεν αύτδν αντί δια

δήματος. °Απερ άνωθεν Ιχ περιπάτου θειόμενος,

έπεμπεν Ις τον Φαρνάχην άλλον έπ' άλλο), φυγήν αί

τιον άσφαλή. Ούέενος δέ των πεμπομένων Ιπανιόν-

τος, δείσας , μή 'Ριομαίοις Ικδοθείη , τοΰς μέν σωμα

τοφύλακας αύτοϋ καί φίλους ετι οί παραμένοντας,

Ιπαινέσας, επεμψεν Ις τον νέον βασιλέα, και αυτών

τινας προσιο'ντας Ικτεινεν ή στρατιά παραλόγως. Αύτδς

δέ παραλύσας 3 περί τώξίφει φάρμακον αεί περιέκειτο,

έχίρνη.Δύοδ' αυτί) θυγατέρες, ετικόραι,συντρεφόμεναι,

Μιθριδάτις τε και Νύσσα, τοις Αιγύπτου χαί Κύπρου

βασιλεϋσιν Ιγγεγυημέναι, προλαβεΐν τοϋ φαρμάκου παρε-

κάλουν, καί σφόδρα είχοντο, καί πίνοντα κατεκώλυον,

έως έ"πιον λαβοϋσαι. Καί των μέν αΰτίκα τι) φάρμακον

■ήπτετο- του δέ Μιθριδάτου, καίτοι συντόνως έςεπίτη-

δες βαδίζοντος, ουκ Ιφιχνεϊτο, δια έΟος καί συντροφίαν

έτερων φαρμάκων, οίς ες άμυναν δηλητηρίων Ιχρήτο

συνεπώς· καί νϋν έτι φάρμακα ΜιΟριδάτεια λέγεται.

Βίτοιτον ουν τινα ϊδών, ήγεμόνα Κελτών Πολλά μέν

έχ της σης , έφη , δεξιάς Ις πολεμίους ώνάμην όνήσο-

(χαι δέ μέγιστον, εΐ νϋν μέ κατεργάσαιο, κινδυνεύοντα

ίς πομπην άπαχθήναι θριάμβου, τον μέχρι πολλού

τοσησδε άρχής αυτοκράτορα χαί βασιλέα· αδυνατούντα

έκ φαρμάκων άποΟανεΐν, δι' εϋήθη προφυλαχήν έτέρων

Το γαρ δη χαλεπωτατον χαί σύνοικον

άεί βασιλεϋσι φάρμακον, άπιστίαν στρατού χαί παίδων

καί φίλων, ου προειδόμην, δ τα Ιπί τη διαίτη πάντα

προϊοών καί φυλαξάμενος. Ό μέν δή Βίτοιτος, Ιπι-

κλασΟείς , Ιπεκούρησε χρήζοντι τω βασιλεϊ.

< ΟΧ1Ι. Καί δ Μιθριδάτης άπε'Ονησχεν, έκχαιδέχατος

ών έκ Δαρείου τοϋ Ύστασπου Περσών βασιλέιος, όγδο

ος δ' άπδ Μιθριδάτου, τοϋ Μακεδο'νων άποστάντος

τε, καί κτησαμένου την Ποντικήν αρχήν. Έβίω δ'

δχτώ ί| Ιννέα Ιπί τοις έζήκοντα έτεσι. Καί τούτων

έπτα καί πεντήκοντα ετεσιν Ιβασίλευσε · ίς γαρ δρφα-

νον δνταπεριήλθεν ή αρχή. Έχειρώσατο δέ τα περίοικα

των βαρβάρων, καί ΣκυΟών ΰπηγάγετο πολλούς. Καί

'Ρωμαίοις τεσσαραχοντούτη πόλεμον Ιγκρατώς Ιπολέ-

μησεν έν ω Βιθυνίας Ιχράτησε πολλάκις χαί Καππα-

δοχίας' Άσίαν τε έπέδραμε , χαί Φρυγίαν χαί Παφλα-

γονίαν χαί Γαλατίαν χαί Μακεδόνας* ίς τε την Ελλάδα

Ιμβαλών, πολλά καί μεγάλα έδρασε , καί της θαλάσσης

άπδ Κιλικίας Ιπί τον Ίόνιον ηρξε· μέχρι Σύλλας αύτδν

αύθις ές την πατρωαν άρχήν συνέκλεισεν, έκκαίδεκα

στρατοϋ μυριάδας άποβαλόντα. Καί τοσώδε πταί-

σματι συμπεσών, όμως άνεκίνησε τον πόλεμον εύμαρώς.

Στρατηγοΐς τε συνενεχθιίς Ις μάχας τοις άρίστοις,

(XI. Η18 ,ιικίίΐίϊ ΜΙιΙΐΓίϋίϊΐρί , αΙΙοοαΙιίΓυβ οο», εί-ι-ε·.-·»*

881. δίαιυΐα,οε ρΓΟίδκϋαι ίοππιι υιαιιυδ ςο3*ΐ3ηι οοηΓιτΗκα

66 3(1 (Γ3θ8Γυ^3β : π,οί 86 Ιιο», ηϊβί ίιτερ3Γ3ΐ)Πί βΐίηυο ΓϊΰΙηΟΓβ

όιίβηι εοι 1 1 ί η οβββεη ι , βάοιίδβΟΓΟδ ιιί'ίΐιΐκιιιΐ , ι-εςεαιςοε <1ϊ§ί·

(18 οιοοδίι-οοβοΐ. >.·<· νεπ> ΐΐΐί εοηεΙβοΙοΓ, 8β(1 ίυ^ίεηΐϊ»

τε^ίβ εςοοιη εοοίίκΐίυηΐ ; ]3ΐιιι|υη ΙΊμπι,ητιιι , α_038ί νοίί

εοοιροΐεβ , π-μπη 8ρρε1ΐ3ηΙ : ε( ηρΐηιη αΐϊηυϊβ ε ρΐΌχίαιο

(ειηρίο Ι.ιΐ.π η ραρττιιιιι , ίηβΙαΓ άίαάβπιαίίβ , οαρίΐϊ ε]υβ ίιη-

ροηίΐ. 1(1 εοιΐ8ρίε3(υ8 ββοεχ ε βυρεηοπ ροτίίευ , 3ΐίο8 ροβΙ

»1ίθ8 ηιί8ί( 3(1 ΙΊΐ3Γη3εεηι, ςυί (υ(υπ) «ΙιίΙιιπι αϊ) εο ροΐιτηηΐ :

86(1 1 ιιι ι ιη ι I κ ιπί ιη ηειηο ΐΊ'ΐΙίπΊ , τεΓίΙυβ, ηε ηοοιβιιίβ (Ιεϋε-

ιεΐατ, ευ1ΐ3υ(ΐ3(08 83ΐε)ϋ1β8 εΐ βιοίεοβ , ςυί αιΐουε 3ρυά πιπί

ρεΓ8ΐί(εΓ3θ( , 3(1 οουοοι Γβ£εαι (ΙίπιίβίΙ: φιΟΓυηι ηοηοοίϋ,

< 1 ιιιιι 3εεβ<1ϋθΙ, ρι ,ίΊγγ ορίοίοοεοι ίαΙεΓΓεοΙί 8θο1 3 ιπίΠ I ί Ιηι<.

Ιρ8β Μϊ(Ιιπ(ΐ3(ε8 , εχεοιίαοι εχ ίονοΐιιιτο νεοεουοι , ςαο<1

βεαιρεΓ ]ιι\ΐ;ι μΙ;ιιΙϊαιιι ςβ8(3Γε εοηβοετεΓαΙ, ιοίβευίι. Ι5ί

<1ικ« ΙίΗίΐ· 3(11ιυε ρυείΐχ , ηυ% 3ρυά ίρβαηι π! ικμΙ ι;ιιι(ιιγ,

Μί11ΐΓί(ΐ3ΐί8 εΐ Ρί·ί883, ^ΕςγρΙί Ο-ίρΓίςοβ (1ε8ροη8<£ τε^ίουβ,

Γ0£3ΐ)3η1 ρβίΓεοι , υ( αο(ε ίΙΙοαι ροΐϊοοειη νεοεο3ΐ3οι 80-

Μ6Γ6 ίρβίδ ΙιατεΙ ; εΐ εοίχε ίθ8(3ΐ)3θ( , νείβΐιαηίςυε ειιοι Μ-

οεΓε , (Ιοοεε ϊρ8ίε ρΓϊοΓββ 1ΐ3υ8εΓυο(. ι .1 1ΐ38 ςοίύεηι νε-

οεοί νϊβ ρεοβίπινίί εοοίίηοο : ίο Μίΐηηϋαΐεπι νεΓο, ςυβηνίβ

(Ιίΐΐβ ορεΓ3 αιη1ιιιΙαο(ι·οι εοοεί(3(ϊιΐ8 , ηίΙιίΙ 3§ε1>3( , ρΓορΙβΓ

(]υο(ί(1ί3θ3ΐη ρ1)3Γθΐ3εοΓυηι εοοβιιείαιίίοεοι , ηυίουβ 86 εοη-

Ιτ3 τεοεΠεοβ 388Ϊ(1υε ρΓδεπίϋηίνεΓαΙ ; π,ιι»; ηιιηο (ΐυοηυε νο-

εαηΙοΓ ΜΗηΓκΙβΙίεβ ρΐι.π ιιι;ιγ.ι. Κβηιιε εοοίρίεαίυβ (Ιαεεηι

φΐΓΐιΐίΙιπι ΟβΙΙΟΓΟΟΐ, ΒίΙιιΚαιο : ΗαΗαη , ίη(]ΐιί(, (03

(1εχ(Γ3 οιίΐιί ρΓοίυίΙ ίο ρΓχΙίίβ ; 86(1 Ιιοε εΓΐ( νεί πΐ3χίηιοιτι

Ιυιιοι οιβπΐιιπι, 8Ϊ οιιοε ηιε ίοΙβΓβιηεΓίβ , ρεποΠΙβοΙειο 8(1

(ηυηιρίιί ροοιρ&ηι ηΜοοϊ ; ςυί Ιαη(ο (εηιροΓε Ιαοι απιρίο

Γε§οο ρΓ»Γυϊ , εΐ οιιοε νειιεπο οεςυεο επιοΓί , οοοΙγβ (ΐιιο<1

8(υΙ(θ8 οίε ρΓαϊΟΐοοϊνί τεοιβίΐϋβ; ηεςοε ρΓ*03νεΓ6 ροΐοί

Ιτί8ίί88ίπιοιη εΐ άοπιεβίίευοι κ^ΙΙμη οηηΟκη νεοεουοι , )ί·

Ιιιί ΙΙΜΜ11 βοιϊεοηιοκιυε ε( εχεΓεί(υ8 ρεΓθ(1ί3ηι ; ηυοπι, ςυ<β

αά \ Ή -ι ιιιιι ρ6Γ(ίοεο( , ρκβωνεΐΊΐιι οοιοίβ. Ηΐβ ρεηοοίοβ

ΒΗυϊΙαΒ, ρο8(υΐ3θ(ί τε^ί οΙΓιείυπι ρΓΒΐ8(ί(ί(.

Ο'λΙΙ. 8ίε ο1)ίΐ( ΜίΙΙιπ(ΙαΙβ3 , βεχίυβ άεείοι»8 α ϊ>&ήο

Η)'8(38ρί8 ϋΐίο , η·μ<· ΡεΓ83πιοι ; οείβνιιβ 3 Μί(οη<ΐ3(ε ίΐΐο, ι μιί

ρηοΊθ3, (1ε88ΐ1ίδ Μβεείΐοοίόϋδ , ΡοοΙί Γεβουοι βίόΐ νίοιίίοβ-

τεΓ3(. ΥίχίΙ οε(ο &οΙ οοτεπι 3αοο8 βυρΓ3 8εχ3δίο(3;εηιιϊ-

1>υ8 ΓεςοΐνίΙ [.τπ; ρυρϊΐΐυβ εοίοι Γεςουαι π , 1 1 βάερίυβ. δυΐι-

εςί( Γιοί(ίοιο8 1)3Γ03Γ08 , 1ιοιι,'ΐιικ[ΐιι· ριΐΓίπη 5ε>11ιίχ. Ουπι

Κοοΐ3θΪ8 ροι· ςοα(1τ3};ίοΐ3 3οοοδ ΙιεΙΙυοι 'βεδβϊΐ ΓοΓίίΙεΓ : ϊη

ςυο 8ΐίηυοΙίε8 Βί11ΐ)οί3θ) ρο886(1ί( εΐ ΟβρρβοΌείβαι : ϊοεοΓ·

83\ί1ι·υε Λ Μ,ιιη , I ' I ιιλ ,ΐιΐιιι , Ρ3ρ1ιΐ3£θοί3θΐ , ϋ,ιΐίημι ιιίί.ίιι) ,

Μ3εε(1οοί3θΐ : εΐ ίο 6Γχεί3ηι (Γ3(1υε1ί8 εορίίδ αιεαΐ0Γ3ΐ)ί1ί3

Γ30100Γ3 8(1ί(1ίΙ, 81 Π)3Γ18 ίΟΐρΟΓΙΟΟΙ 3 ΟΠίοίβ 080,118 3(1 10-

οίυηι ρεΐ38ΐΐ8 ΙεοοίΙ ; ίοοβε 3 δγΐΐ» ιοΙγβ ρ3(επιί Γε^οί ΙβΓ-

011003 ΓΟΓ308 εθοε1θ303 ε8(, 30113618 υ V ΟΐίΙΪΙΟΟΙ ΠΐίΠΪΙ)08.

Αε Ιβοΐ3 εΐβάε 3ΠεεΙυ8, (3θΐεο Ιιείΐοοι ΓεΰΊηΙεβτβνίΙ ΓαοϊΙο.

Οαιη 8001003 εοοΠίε(8ΐθ3 ϊιιιρ*:ΓαΙοπ1)υ8 , 3 8>ΊΚι ψπυχιι ι
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Σύλλα μέν ήττατο χαΐ Λουκούλλου κα\ Πομπηίου ,

πολλά καΐ τώνδε πλεονεκτήσας πολλάκις· Λούχιον δέ

Κάσσιον, χα\ "Οππιον Κόϊντον, και Μάνιον Άκύλιον,

αίχμαλιότους έλών, περιηγετο· μέχρι τον έκτεινεν, αί

τιον τοϋ πολέμου γενόμενον,τουςδέ άπέδωκε τω Συλλα.

Ένίκα δέ καΐ Φιμβρίαν, καΐ Μουρηναν, και Κοτταν

βπατον, και Φάβιον, και Τριάριον. Το φρόνημα ην αεί,

καν ταΐς συμφοραϊς , μέγας κα\ φερέπονος. Ούδεμίαν γέ

τοι χατα 'Ρωμαίων δδδν ές έπιχείρησιν, ούδ' ήττώμε-

νος, παρέλιπεν 8ς και Σαυνίταις κα\ Κελτοϊς συνετί-

θετο, καΐ ές Σερτώριον, έπεμπεν ές Ίβηρίαν. Τρω-

Οείς τε το σώμα πολλάκις Ειπο! πολεμίων, χαΐ Ιτέρων

χατ' έπιβουλ&ς, οϋκ άπέστη τίνος ουδέ ώς, καίπερ ών

πρεσβύτης. Ού μήν ουδέ των έπιβουλών τις αύτδν

ελαθεν, ουδέ ή τελευταία* άλλ' έκών ταύτην υπεριδών,

άπώλετο δι' αυτήν. Ούτως άχάριστον ή πονηρία,

συγγνώμης τυγχάνουσα. Φονικός δέ κα\ ώμος ές

πάντας ην, κα\ τήν μητέρα έκτεινε, κα\ τον άδελφδν,

καΐ των παίδων τρεις υίους και τρεις θυγατέρας. Τδ

σώμα δ' ην μέγας μέν, ώς δποδεικνύουσιν ίσα όπλα

αυτός έπεμψεν ες Νεμέαν τε καΐ Δελφούς· εύρωστος δέ

ώς μέχρι τέλους ίππεϋσαίΛε καΐ άκοντίσαι, καΐ ^ίλια

στάδια της ήμέρας, περιμενο'ντων αύτδν έκ διαστημά-

νοιν ΐππων, δραμεϊν. Και άρμα ήλαυνεν έκκαίδεκα

ϊππιον δμοϋ. ΚαΙ παιδείας έπεμέλετο Ελληνικής, διδ

καΐ των ίερών -^σθετο των Ελληνικών, καΐ μουσικήν

ήγάπα. ΚαΙ σώφριον ές πολλά και φερέπονος ών, περί

μόνας ήττατο τας των γυναικών ήδονάς.

ΟΧνίΙΙ. Ό μέν δή Εύπάτωρ τε χαΐ Διόνυσος έπι-

κληθείς Μιθριδάτης ώδε έτελεύτα. ΚαΙ 'Ρωμαΐοι μα-

θόντες Ιώρταζον, ώς έχθροϋ δυσχερούς άπηλλαγμένοι.

Φαρνάκης δέ Πομπηίω τον νέκυν τοϋ πατρός ες Σινώ-

πην έπΐ τριήρους έπεμπε, κα\ τοΰς Μάνιον έλόντας·

βμηρά τε πολλά δσα ?)ν Ελληνικά τε και βαρβαρικά-

δεόμενος , ί[ της πατρώας άρχης ή Βοσπόρου γε βασι-

λεΰειν μόνου, ήντινα και Μαχάρης δ άδελφδς αΰτοΰ

βασιλείαν παρά Μιθριδάτου παρειλήφει. Πομπήιος

δ' ές μέν τδ σώμα του Μιθριδάτου χορηγι'αν έδωκε , και

θάψαι βασιλεία) ταφη τοις θεραπευτηρσιν «ύτοϋ προσέ-

ταξε,καΐ έν Σινώπη τοις βασιλείοιςένθέσθαιτάφοις, άγά-

μενος αύτδν της μεγαλουργίας, ώς των καθ1 αύτδν βα

σιλέων άριστον. Φαρνάκην δέ, άπαλλάξαντα πόνου

πολλοϋ την Ίταλίαν, φίλον καΐ σύμμαχον 'Ρωμαί-

οις έποιησατο. ΚαΙ βασιλεύειν ϋδωκεν αύτώ Βο

σπόρου, χωρίς Φαναγορέων ους έλευθέρους καΐ αύτο-

νόμους άφηκεν, ίτι πρώτοι μάλιστα οϊδε άναρ^ωννυμένω

τώ Μιθριδάτη, καΐ ναϋς χαΐ στρατδν άλλον και δρμη-

τηρια έχοντι, Ιπεχείρησαν, ήγεμόνες τε τοΤς άλλοις

αποστάσεως έγένοντο, χαΐ Μιθριδάτη καταλύσεως αί

τιοι.

ΟΧίν. Αύτδς δέ, έν\ τώδε πολέμιο τά τε ληστηρια

χαθηρας, κα\ βασιλέα καθελών μέγιστον χαι συνενε-

χθείς Ις μάχας, άνευ τοϋ Ποντικοϋ πολέμου, Κόλνοις

τε χα\ Άλβανοΐς χα! "Ιβηρσι χαΐ Άρμενίοις χαΐ Μηδοις

νίεΐυδ εδί , εΐ Ι,υοαΙΙο , εΐ Ροιηρβίο ; ηοοηκίδ Ηίδ ςικκριβ

&1ίςυο(ΐβ5 βυρβηοΓ. ΟχΙβΓυηι ί. Οαβδίυπι, (). Ορρίυιη,

Μϊηϊϋπι Αςυίΐϊαπι, ίη ροΙβδΐ3ΐβηι ιειίαείοδ, ββοιιιη εΐτοιοι-

αΊιχϊΙ ; άΌηβε Ιιυηε ίηΙειΓβοίΙ , ςυί 1)β11ί αυοΙοΓ ρΓΜοίραιίί Λιο

Γ31 , ί11ο$ νβΓΟ 8ϊ11ίβ ^β(^ι1^^^ι. ΥϊαΙ βΐίϊΐη Ρίπι1)Π3πι , Μυ·

Γ6η»ηι, ΟοΙΙαπι οοηδυΐεηι, ΡβΜυιη, Τηαπυιη. Αοηπο

8βπιρ«Γ ηιβριο ε( ΓογΙι, (]ΐιϊΙ)υ5ευηηυβ ίη 0ϊΐ3ηιίΙϊΙί1)ϋ5,ΓϋίΙ.

Οοη(Γ3 Κοηιαηο$ οεΓίβ ηαΐίβηι , ηβ νίεΐυε ςαίιΐοηι, ΓαΙϊοηοηι,

ςιια βοί 3β6Γ6(1θΓβΙιΐΓ, ίιι(βη(3ΐ3ηι Γβΐϊςυίΐ : ςιιί εΐ μμ 5ί·

ιιιηι'Ιϋιιΐδ εΐ ευιη ΟαΙΗβ Γα;(1εΓϊ]ϋηχϊΙ, εΐ οά δεΓίοπυηι Ιο^ϊΐοϊ

ιηίδίΐ ίη Ηίβραηίαηι. ΕΙνυΙηεΓ3ΐυ58αφίυ8,ευηΐ8ΐ>Ιιο>>ΙίΙ)ΐ]5,

Ιαηι α!> ίηίίάίαΙοΓίουβ, ηβ $ίε ςηϊάεπι ςιιίϋςΗαηι ΓΡηιίδίΙ,

ςυαπιτίΒ χίΑίε βΐίϋΐη ^τίνίβ. Νεε τβη> ΐη&ϊάϊίβ ιιΐΐχ οιιηι

ΙαΙιιεΓηηΙ, ηβ ϊΐΐββ ηονίδίίηωβ ςυίάβηι; δειΐ (Ιυπι οοη$ιιΙ1ο

Ιιαδ ριιηίΓβ ηες1ε\ί( , ρβΓ εβδϋβηι ρεηίΐ : αιίεο ίη^ΓΐΙβ τβδ 6$1

ηιαίίΐί» τεηίαπι ηαεία. Ει αΙ βυΐεπι εΓυϋεΙίδ ίη οπιικβ (1

δαηςυίηαΓίυβ ; πιβίΝδ Γΐ'ϊΐΓϊδ(]υε ίηΙεΓΓβοΙοΓ, ε( Ιπυιη οΜΐοπιπι

20 ϋΙίβΓυπι Ιοίίιίβηι. ΟοΓροΓε ΓυίΙ Β^ηϋί, βίοΐιΐ βπΜ <5ε-

ηιοηδίΓίΐηΙ, 31) ίρβο Νβηΐ03ηι ϋείρΐιοδο,υβ ηιίδδβ; 1&ιήηυβ

Γοουδίο, υ( »(1 εχ(Γβηιαπ) υβηυβ εφίίΐβΐίοηίουδ ^αοαίαϋοαϊ-

1ιιΐ3(]υο ναΐυεηΐ, βΐ ηαϊΐΐβ δίαάία αηο ΰίβ πιαίαΐίδ εςυίϊ, ςυί

εχ ίηιεΓναΙΗβ ίη ίά (ΙίδροδίΙί βΓ&η( , οοηΙίοβΓβ ρο&εΐ. 0«γ·

Γϋπι ΓεςεΙ)3ΐ οεΙϊ]υ§επ). ΟηεοοΓϋηι ςαοςυβ ΙίΙβπδ ίβίετϊΐ

ορεΓβηι, 3(ςυε βιίεο 830Γ3βθΓυπι ρβΓεερΙβ ΙιβΙΐί'Μ; εΐ πμι-

δίοβ βΐίβηι άε1εε(303ΐυΓ. δοηιΐυβ ηΐρΐυπηιηηι ο<· ΙίΙκίΓυηι

ρ»(ίβηδ; εΪΓεα ηιαΙίβΙΐΓβδ ΙβηΙυιη νο1υρ(&1εδίη(εηιρεΓ3ΐι1ίθΓ.

ΟΧΙΠ. Τίΐίβ ΓυεΓαΙ ΜίΙΙιηάβΙεβ Ηίε, ςυί ΕυραΙΟΓ βΐ ϋίο·

ηγβηβ βηΐ εο^ηοηιίηαίιΐδ. Οη^υβ ιηοΓίβ οοαηΗιι, Βοανϊ

Γβδίοδ άίβδ 6§βπιηΙ, υΐ βΓβνίδδίπιο οαβ(β ΙϋιβηΙί. ΓΊβη*

εβδ Ροηιρβίο ο&ά&ιβτ ρβΙΗβ&ϊηορβη ίο ΙηΓβπιί Ιγοβαιβι^Ι,

δίιηυίςυε βοβ ςυί Μαηίυιη εεροΓβηΙ, εΐ οΐΐδίάβδ ηυΐΐοδ Ογχιι

1)3Γΐ)3π(}ΐιε ββηεπδ ; Γ0§3ηδ, υΐ 3ϋΙ ρβΙεΓηυηι Γββηαηι, «η'

Βο8ροΓ3ηηπι δβΐΐεηι δοΐαπ), ςηοά Μ3θ1ΐ3Γεδ β-3ΐβΓ » Μϊΰιη-

ά"3ΐβ »οεβρεΓ3ΐ , ΙεηεΓε δίηί ΙίεεΓβΙ. Ροηιρβίυδ εοΓρϋδ Μί·

ΙίιπιΐΒΐίδ τεξίβ δβρείίεηάυιη ηιίιιίδίπδ β]υδ αάάϊΐο ίΐιπιΐιι

ΐΓβάί(Ιί( , εΐ ίηίεΓΠ ]υδδίΙ ίη υΓΐ)β δίηορβ ιηοηαηιεηΐίί Γβρίβϊ

3άηιίΓ3(υδ, οό ^βδΙΟΓυηι εχεείΐεηΐίβηι, υΐ ιε^ιιπι χΐβϋβ δ^

ρΓίΒδίΒηΙίδδίηιυη]. Ρ1ΐ3πΐ3εβηι τείΌ , ςηϊ ηυΐΐίδ ρεηαιϋ!

εχεηιβΓ3( ΙΙ«ΙΙ«ιη, βηιίεαηι βοείαπιςαε αρρείΐατίΐ ροριιΐί Κο·

ηΐΕηί ; βΙ Βοβροτ&ηηιη Γβςηυιη εί οοηεβδδίι, βχεβρίίι ΐ3αιο>

Ρ1ΐ3η3§οΓβηδί1)α8 ; ςηοβ 1ϋ)βΓ05 δυο ]αΓ6 τϊνβΓβ ίϋδδίΐ, φο&

ρπηιί Γβοο11ί8βηΙί νίΓβ8Μί11ιπά3ίί,]3αΐ(|ϋβε1β&8βηιβΙβιβ'·

είΐαηι βΐ ηονβδ ΙιεΙΙί βτεεβ 1>3ΐ>εη1ί , βεδβ ορροδϋϊδδβηΙ , βίΛβ-

ΓεοΙίοηίβ βχβηιρίο βΐϊϊδ ά3ΐο, 03ϋδ3 ΓαίδδεηΙ ε]υ8 ίηΐεπΛΒ·

ΟΧΓν". Ιρβε ΡοωρβίαΒ , υηο Ιιοο 5βΙΙο βηοΐβϋβ ΙοΙο π»"

ρίτ&Ιίβ , ρΓθδ(Γ3ΐοφΐβ τβξΒ οπιηίυηι ηΐ3χίπιο; βΐ οοϋίΐώ Β'

βηίβ, ρΓ35ΐεΓ Ροη(ίε38 Ββη'ββ» "ΐπι Οοΐοΐιίβ, ΑΙηϊηίδ,ΙΙ»·

Γίδ, ΑΓΠίοηϋδ, Μβιΐίδ, ΑΓβυίόυ», ,ίυά.ΐί*, ηΠΐδίχηο Οτι»!*5



ϋΕ ΒΕΕΕΟ ΜΙΤΗΚΙΟΑΤΙΟΟ. 267

κα\ Άραψι καϊ Ίουδαίοις, καϊ ίτέροις έιθνεσιν έώοις·

τήν αρχήν ώρίσατο 'Ρωμαίοις μέχρις Αιγύπτου. Ές

δέ Αϊγυπτον αυτήν ού παρήλθε, καίτοι στασιάζουσαν

ές τον βασιλέα , και καλούντος αύτον αύτοϋ βασιλέως ,

και πέμψαντος αΰτω δώρα καΐ χρήματα ές τον στρατδν

άπαντα· είτε δείσας μέγεθος αρχής ετι εύτυχούσης , είτε

ψυλαξάμενος έχθρων φθόνον ή χρησμών άπαγόρευσιν,

είτε έτέροις λογισμοϊς, οΰς έξοίσω κατα τά Αιγύπτια.

Των δέ είλημμένων έθνών τα μέν αυτόνομα ήφίει, συμ

μαχίας οδνεκα· τά δ' υπο 'Ριομαίοις εύθΰς έγίγνετο · τα

δ' εις βασίλεια διαδίδου, Τιγράνη μεν Άρμενίαν, και

Φαρνάκη Βόσπορον, Αριοβαρζάνη Καππαδοκίαν, καΐ

όσα προεΐπον έτερα ■ Αντιόχωδέ τω Κομμαγηνφ Σελεύ-

κειαν έπέτρεψε, και 6σα της Μεσοποταμίας άλλα ,κα-

τέδραμεν. Έποίει δέ καϊ τετράρχας, Γαλλογραικων ,

μέν, οί νϋν είσι Γαλάται Καππαδόκαις δμοροι, Ληϊό-

ταρον, και έτέρους· Παφλαγονίας δέ "Ατταλον, και

Κόλχων Άρίσταρχον, δυνάστην. Απέφηνε δέ καϊ της

έν Κομάνοις θεας Άρχέλαον ίερέα, όπερ έστι δυναστεία

βασιλική· και τον Φαναγορέα Κάστορα, 'Ρωμαίων

«ρίλον. Πολλήν δέ και έτέροις χώραν τε κα\ χρήματα

£δωκε.

(ΙΧν. Και πόλεις ωκισεν, έν μεν Αρμενία τη βρα-

χυτέρα Νικόπολιν έπ\ τη νίκη· έν δέ Πόντω Εύπατο-

ρίαν, ήν αΰτος μέν δ Εϋπάτιορ Μιθριδάτης έκτισε, καΊ

Εύπατορίαν ώνόμασεν άφ' έαυτοΰ, ΰποδεζαμένην δέ

'Ρωμαίους καθηρήκει· και δ Πομπήιος έγείρας, Μα-

γνόπολιν έκάλει. Έν δέ Καππαδοκία, Μάζακα, υπο

τοϋ πολέμου λελυμασμένην ές τέλος, ήγειρεν αύθις.

Και έτέρας πολλαχοϋ κατενεχθει'σας ή βεβλαμμένας

διωρθοϋτο, περί τε τον Πόντον καϊ Παλαιστίνην καϊ

κοίλην Συρίαν, καϊ Κιλικίαν, έν ή δή καϊ μάλιστα τους

ληστας συνωκιζε , καϊ ή πόλις ή πάλαι Σόλοι νϋν Πομ-

ττηϊόύπολίς έστι. Έν δέ Ταλαύροις, ήντινα πόλιν δ

Μιθριδάτης εΤχε ταμιεΐόν της κατασκευής, δισχίλια

μών έκπώματα λίθου της δνυχίτιδος λεγομένης εΰρέθη

χρυσοκόλλητα, και φιάλαι και ψυκτηρες πολλοί, καϊ

ρ^ιτα, και κλϊναι , και θρόνοι κατάκοσμοι, και ίππων χα

λινοί και προστερνίδια και έπιομίδια, πάντα δμοίως

διάλιθα καϊ κατάχρυσα· ων ή παράδοσις διά τδ πλήθος

ές τριάκοντα ήμέρας παρέτεινε. ΚαΙ ην τα μέν έκ

Δαρείου τοϋ Ύστάσπου, τα δέ έκ της Πτολεμαίων άρ-

χης, ίσα Κλεοπάτρα Κιόοις παρέθετο, και Κώοι Μι

θριδάτη δεδιόκεσαν τα δέ καϊ υπ' αύτοϋ Μιθριδάτου

κατεσκεύαστο και συνείλεκτο, φιλοκάλου καϊ περί κα

τασκευήν γενομένου.

ΟΧνί. Αήγοντος δέ τοϋ χειμωνος, διέδωκεν δ

Πομπήιος αριστεία τω στρατοί, καθ' έ'καστον άνδρα

φιλίας πεντακόσιας Αττικός, καϊ τοις ήγουμένοις αυτών

άνα λόγον καί φασι γενέσθαι τάλαντα μύρια και έξα-

χισχίλια. Αύτδς δ' ές'Εφεσον καταβας, διέπλευσεν ές

■τήν Ίταλίαν, και ές 'Ρώμην ήπείγετο, διαφεις έν Βρεν-

•τεσίω τον στρατδν ές τα οικεία. Εφ δτω μάλιστα,

ιος δημοτικω, τους 'Ρωμαίους έξέπληξε. Και αύτψ προσ-

ββοΙίοαδ ; ϋορειίααι Κοηκηοπιιιι ££γρ(υη) υβςιιε ρι-οοιονίΐ.

.-ΕβΥρΙιιηι Ιαηιβη ίρβ&πι ηοη &άϋ(, φιαπινίβ νοεβίϋδ 3 Γβ£β

εοοίτβ 8βϋΙίθ8θ$, βΐ ΟΊυοεηοιίδ ρεευιιίίεςαε 31) εο βε νεδίί-

1)ϋ8 ϊη ίοΐίυδ εχειτίΐϋδ υδυοι άοοβίιΐδ : δίνε (ίπιβη8 Γβ§ηϊ

εΐίβπι Ιυηι ΓθΓ(υο3ΐί »ηιρ|ί1ιι<1ίηβηι ; δίνε ίηίηιίεοηιηι εβνεηδ

ίανίϋίαηι , βυΐ θΓ3ειιΙοηιαι τείίςίοηβα) ; δίνε ου βϋαδ Γ3ΐίο-

ηββ, ϊη Γβταπι ΛΪ£γρΙί303ΓΐΐΓη Ηίδ(οπ3 3 ηουϊβ ΓβΓβΓεηϋαβ.

Ει δυυβεΐίβ βιιίεοι ςεοΐίοαδ, βΐίβδ ΙίοβιΊιΙβ άοηιτΚ, δοείοδαυβ

ροριιΐί Κοηιαηί ΓεεϊΙ ; 3ΐί38 ίο ρι·ονίοεί3πιπ) Γοποαηι βίβΐίπι

Γβιίβ^ϊΙ ; 3ΐί33 βΙΙΗοιόΙ Γεςίοαβ , Τίςηοί ΑποβοΙβοϊ, ΡΙιεγ-

ηαοί Βοδροτυοι, Αηοθ3ΐ Ζ3θί Οϋρραϋοοίαηι ευοα βίβ ςιΐΜ

«Ιϊχί βρρεοιΙίείυυβ. Αοϋοοίιο Οοηιοΐϊ^εοο εοηιοιίβίΐ 8ε1βϋ-

0Ϊ3Ο1, ε( ηυίάςυίιΐ εχ ίοευΓ«α οερ«Γ3ΐ ίη Με9οροΐ3πή3. Τβ-

ίΓ3Γθ1ΐ38 εοοδϋΐυίΐ θ3ΐΙο(;ι»;οίΗ;,ςο3? ουϋο 03ΐ3ΐί3 6δΙ, Οβρ-

ρ3(Ιοεί8β 1ίοί(ίπΐ3, Οβ]οΐ3Γϋΐη', εΐ βΐίοβ. Ρ3ρΗΐ3§οουπι

ΛΗ&Ιυπι, ΟοΙεΙιΟΓυπι ΑΓΪ8(3ΓθΙιυοι , ΓεεϊΙ ΓΟ^υΙοδ. Ε]α8

ε)ί3πι «1ε»; , ηιιεε Οοιηϊηϊδ οοϋΐατ, Λτεοεΐ3υπι ΓεεϊΙ Παπιί-

οβοα , ςιΐίβ τεβίβ <1ίί;ηίΐ38 εεοβεΙυΓ. ΟββΙοΓεπι Ρηβοϊ^οΓεο-

βεηι βιηίουπι ρορυϋ Κοηιηηί 3ρρε1ΐ3νί(. ΕΙ βΗοβ ρηβίβκ·

ηιαΚοβ τεί άΗϊοοίΙ>α8 3αχϊ( νεί ρβεαοϋβ.

ΟΧΥ. υΓυεβ οοοάίάϋ : ϊο πιίηοπ ΑπηεοΪ3 Νίεοροΐίηι , εχ

νίε(0Γΐ3 οο^ηοιηίηϊΐβοι ; ίο ΡοοΙο Ειιρ3(θΓΐ3θ] , ςιΐ3Πΐ Μί-

Ιοη(ΐ3ΐε8 Εαρ3(0Γ, λ 8β εοοάί(3ηι άεοοοιίηβίβοιςυε, οο τε-

εερίοβ Κοηιιηοδ γογ809 (ΙίΓυβΓβΙ ; ίρβε νεΓΟ ίο«1»υΓ3ί3πι νο

οϊνίΐ Μ3§οορο1ϊηι. Ια β3ρρ3<1οεί3 Μαζαεβηι, ϋείΐο ν38(3ΐ3ηι,

Γερ3Γ3νϋ άεοοο : ε( 31Ϊ33, πιυΐΐίδ Ιοείβ, βίτε άίΓυΐ38 δίνε

βΓ»νίΙβΓ 3Πεεΐ3δ ΓβδΙίΙυίΙ , ίο ΡοοΙο , ίο Ρ3ΐ8Β8ΐία3 , ίο Οεείεδν-

ΓΪ3, ίο ΟΗϊοϊα, ίο ςοβ αιβχίηιε ρΐΓ3(3δ εοΐΐοεβτϋ ; ηοί οίτίίββ,

ηυ8Β οΐίαι 8ο1ί ίίίεεϋβΙιΐΓ, ουοε εδί Ροοιρείοροίίδ. Η3ί)ΐιεΐ3ΐ

Μί11ιτί(ΐ3ΐβδ ριΌΠιΙωηυπι ν3δοηιοι β( βαρείΐβοΐίϋυηι Τ3ΐ3ϋ-

πβ , (Ροοϋ) οΓοε. Ιοί ίονεοίβ βαηΐ άυο ιηίίίί3 ροευΙοΓαπι

εχ οονοΐιε ββπ)πΐ3 Γ&οίοπιπι , 3υΓοςυε ευοιρβεΙοΓοπι ; Ιαοι

ρΗίβΙίϋ ηιαΚα; , \'383ςαε ΓεΓΓί8εΓ3ΐοπ3 , εβίίεεβ , ΙεεΙί , δβΐΐββ ,

ΟΓηβΙίδδίαια οιιιηία ; ίΓεο3 ροπ-ο εςιιοΓυοι , εΐ ροβΙεΓΚ ρε·

ε(οΓ3ΐεβ ΙιιιπιεΓβΙεδηυε , §εοιηιί3 ρβπΙεΓ οηιηΪ3 ϋίίΐίηοΐβ β(

3ΐιτο Γυ1^εη(ί3 : ςυβΓυπι ΓεΓυη (30(3 ΓιιίΙ ηιυΚΚαϋο , υΐ είδ

Γεείρίεοαΐδ ρεΓεεαδεοάίδιιαε χχχ έϋεβ ηυχβ(0Γ ίοδυοίδεΓΚ.

Ε3Γ001 ρ3Γ8 3 03Γ10, Ηνδ(38ρίβ ΰΐίο, Βυεεβδ$0Γί1)υδ ΓυεΓ3(

ΓβϋεΙα : ρνίεηα εχ ΡΙοΙεηοεοΓαοι Γε^υηι %άζά Οεορ3(Γ3 ρε-

ηεβΟοοί <1εροδυεΓ3ΐ, υηοβ Μίίΐιηιΐβίεδ 3 είνίοαδ ΐΓ,κΙίΙα

<1ερθΓί3τεΓ3ΐ : ρ3ΐΐεοι ίρββ τεχ ρ3Γ3νεΓ3ΐ Μ>11ε§εΓ3ΐαϋε ,

ηυυοι ρυΐεητίΐαάιαίβ , υ( ίο βΐίίδ Γευυβ, βίε εΐίβοι ία βυρρεί-

Ιεείίΐίοιίδ, ΓαίδδεΙ δΐυάίοδυδ.

ΟΧνί. δου βοεοι ε}οδ οίεαιίδ, Ροηρβίοβ εχεΓοίΙοί τί-

οΙογϊ ρΓ%αιί3 0ίδ(ηουί(, νίπΐίπι οιίΐΐε ςιιίο§εη(3β ιΐΓ3εηπΐ3δ

ΑΚίεβδ , εΐ ρΓΟ Γ3(3 (Γίουοίδ 3ε εεοΐυποοίου» : ε]ιιβ ρεευοία:

βυπ)οΐ3πι ρπχΐηηΐ Γυίββε (βίβοίοπιιη χτι πιΠΠε. Τηιη

Ερηεβο δοΐτεαβ , Ιΐβΐίβο) εοω εΐ3δδε ρείίίΐ , Βοηιαιιι<]υο ρΓο-

ρεΓ3τίΙ, (ΙίπιίδδίδΒΓυοιΙϋδϋ οιίίίϋυιΐδ : ψιοά ΓηοΙυιη πιαχίωε,

υ( ροραΙβΓβ, βάηιίτβίίοοε ρετευΐίΐ Κοιηαηο». Υεοίεοϋ ου
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ιόντι άπήντων χατα μέρος, ποδρ^τάτω μέν οί νέοι,

έξης δέ ώς ήδύναντο καθ' ήλικίαν έκαστο;· και έπΐ πα-

σιν ή βουλή, θαυμάζουσα των γεγονότων. Οϋ γάρ πω

τις έχθρδν τηλικοϋτον έλών, τοσάδε δμοΰ καί μέγιστα

έθνη προσειλήφει, και την 'Ρωμαίων αρχήν έπι τον

Εύφράτην ώρίκει. Ό δέ έθριάμβευσεν έπ\ λαμπροτά-

της καί ή'ς ούτις προτοϋ δόξης, έτη έχων πέντε καΐ

τριάκοντα, δυο έφεξής ήμέραις, έπΙ πολλοίς έΌνεσιν,

από τε του Πόντου καΐ Αρμενίας καί Καππαδοκίας και

Κιλικίας, κα\ Συρίας όλης κα\ Αλβανών καΐ Ηνιόχων,

κα\ Αχαιών τών έν Σκύθαις, και Ιβηρίας της £ώας.

Κα\ παρήγεν ές μέν τους λιμένας έπτακοσίας ναΰς εντε

λείς. 'Ες δέ την πομπήν τοϋ θριάμβου , ζεύγη και φο

ρεία, χρυσοφόρα καΐ έτερα κόσμου ποικίλου, καί την

Δαρείου τοϋ Ύστάσπου κλίνην , κα\ τον του Εύπάτορος

αυτού θρόνον, καί σκήπτρον αύτοΰ , και εικόνα δκτάπη-

χυν άπδ στέρεου χρυσίου παρήγε, κα\ Ιπισήμου αργυρίου

μυριάδας έπτακισχιλίας καί πεντακόσιας και δέκα. Άμα

ξας δέ όπλων απείρους το πλήθος, κα\ νεών έμβολα- και

πλήθος αιχμαλώτων τε και ληστών, ούοένα δεδεμένον,

άλλ' ές τα πάτρια ^σταλμένους.

0\νΐΙ. Αύτοΰ δε τοϋ Πομπηίου προήγον όσοι τών

πεπολεμημένων βασιλέοιν ήγεμόνες ή παίδες ή στρα

τηγοί ησαν, οί μέν, αιχμάλωτοι δντες, οί δέ, ές δμη-

ρείαν δεδομένοι, τριακόσιοι μάλιστα και είκοσι κα\

τέσσαρες. Ένθα δή και δ Τιγράνους ην παις Τιγρά-

νης, καί πέντε Μιθριδάτου , Αρταφέρνης τε καί Κϋρος,

κα\ Όξάθρης, και Δαρείος, και Ξέρξης· χαί θυγατέρες,

Όρσάβαρις τε καΐ Εύπάτρα. Ηαρήγετο δέ καΐ δ

Κόλχων σκηπτοϋχος Όλθάκης, και Ιουδαίων βασιλεύς

Αριστόβουλος- και οί Κιλίκων τύραννοι, καί Σκυθών

βασίλειοι γυναίκες- καί ήγεμόνες τρεις Ιβήρων, κα\

Αλβανών δύο, και Μένανδρος δ Λαοδικευς, ίππάρ^ης

τοϋ Μιθριδάτου γενόμενος. Τών δέ ούκ άφικομένων

εικόνες παρεφέροντο, Τιγράνους καί Μιθριδάτου, μα-

χομένων τε καί νικωμένων καί φευγόντων. Μιθριδά

του δέ χαΐ πολιορκία, καί ή νΰξ δτε εφευγεν, εϊκαστο,

καί ή σιωπή. 'Επι τέλει δέ έδείχθη και ώς άπέθα-

νεν, αΧ τε παρθένοι αί συναποθανεϊν αύτώ έλόμεναι

παρεζιογράφηντο, καί τών προαποθανόντοιν υίέοιν καί

θυγατέρων ήσαν γραφαί- θεών τε βαρβαρικών εικόνες,

κα\ κόσμοι πάτριοι. Παρεφέρετο δέ καιπίναξ έγγεγραμ-

μένων τώνδε· ΝΗΕΣ ΕΑΛΩΣΑΝ ΧΑΑΚΕΜΒΟΛΟΙ ΟΚΤΛ-

ΚΟΣΙΑΙ. ΠΟΛΕΙΣ ΕΚΤΙΣΘΗΣΑΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΟΚΤΩ,

ΚΙΑΙΚΩΝ ΔΕ ΚΑΙ ΚΟΙΛΗΣ ΣΓΡΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ- ΠΑΑΑΙ-

ΣΤΙΝΗΣ ΔΕ, Η ΓΠΝ ΣΕΛΕΪΚΙΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΝΙ-

ΚΗΘΗΣΑΝ, Τ1ΓΡΑΝΗΣ, Ο ΑΡΜΕΝΙΟΣ- ΑΡΤΩΚΗΣ,

ΙΒΗΡ- ΟΡΟΙΖΗΣ, ΑΛΒΑΝΟΣ- ΔΑΡΕΙΟΣ, ΜΗΔΟΣ- ΛΡΕ-

ΤΑΣ, ΝΑΒΑΤΑΙΟΣ- Α3Τ10Χ0Σ, ΚΟΜΜΑΓΗΛΟΣ. Το-

σαΰτα μέν έδήλου τδ διάγραμμα. Αύτδς δέ δ Πομπήιος

έπι δρματος ήν, χαί τοϋδε λιθοχολλήτου, χλαμύδα ίγοη,

ώς φασιν, Αλεξάνδρου τοϋ Μαχεδόνος, εΐ τω πιστόν

έστιν έοιχε δ' αυτήν εύρεΐν έν Μιθριδάτου, Κώων παρα

Κλεοπάτρας λαβόντων. Είποντο δέ αύτψ μετα τδ

νΠιιιι ΙτβςυεηΙεΓ ΗυηιββΙ : |.>ιΐ):Μηι.·.·ΐ}ΐΛ «ηΐΐιοί ,άβίηαρί,

υΐ ςυοπιπίφΐβ Γβι-6031 κίββ ; ροδίι-επιο 3 8οωΙιι , (ΙειηΪΓαηΙβ

£8δ(0Γυιη ιιι^ηίΐιο-ιιΐίιιη). ΝβΒίο εηΐπι 3(1 πιπί ιΙιιίιι, Μ>

ηοβίε δΐιΜβΙο, ΙαηΙυπι μ πιπί ρΓονϊηάβπιηι ίπιρβηο αό]υην-

ΓίΙ , βΐ Κοπιαιίίΐ ροπιοβηβ ιΐδφΐε &ά ΕιιρΙιι·3ΐεπι ρτοηοτηί

Ηϊηο ΤΓΐυηιρΙιο Ιοη^ε οηιηίιιηι, ηιιί 3ΐιΙε ειιηι ΓυεηηΙ,

Λρ1ι·ιι·1ΐ(Ικ»ίιιι.) ΙΊ·Ι»·ιιι Ροηιρβίιΐδ εβί Ηΐ^Γε^ηβ , ςιιίηψίί 5ΐι·

ρΓ» Ιπ^ίιιΙ,ι ωιηοδ ιωΐιΐδ. ϋιιπινϋ ροηιρ3 ρετ ΜίΝΐω;

Ιι-αιίιιοΐί» Ιιιηι ιηιιΚίδ ββηΙίΙ)ΐΐ5 , ΡοηΙϊοίδ , Ατηιβηϋδ, Οβρρΐ-

άοοϊυαβ, Οίΐίείυιΐδ , αηίνεΓδδβ 8γη* η3ΐιοηϋ)ΐΐ8, ΑΙΙιωίϊ,

ΙΙεηίοοΙιίδ , ΑοΙίίΐ'ίί , δο>Ί1ιΪ8 , ΙΙιιτ ιη. 1 η ροιίυβ «ΗιινΙ

η3Υ68 ιχχ. ίηΙββΓ38 : ίη ροπιρ3 νοίΌ Ιγ.ι·1ιι\ϊΙ ι·3ΓροοΙα ρΐ Γεγ-

πι|;ι ( ΐιιιι 311Γ0 (ιιιη ηΠιλ \;ιι ϋ μπιπ ί-, οπιιιιιημιΙΚ οηυ8ΐχ; ίη

1ιί8 ΙβεΙυπι ΙΚιι ϋ, Ηγ8(33ρΪ9 ΠΙϋ, β( μ-Ι1,ιιιι 30 806ρΙηιηι

ίρ8ϊϋ8 ΕυρβΙοπβ, ε]υ8(1βπΐ(ΐυβ βΠϊ^ίβιη οοΐο οαίιίΐοηιηι εχ

8θ1ί<1ο 3υΐΌα>ηΓ£ϋΐ3ΐη,3Γ@?ηΙίηυβ ι>ίςηαΙϊ 8βρ1ϊη§ρη1ίβ8φΐίη-

(Ιΐΐ3βίβ8 ββπίβΐ εβηΐβη» ηιίΐϋ» (1ΐ'.·ΐ( Ιιιιι;ιπιιιι. ΡΙαϋϋίΓοπιηι

μ ί ο ηυίΙ>υ8 3ΓΠ13 (Γ3Π8ν6χ;(3 8υη( , ίηΓιηίΙιΐθ Γυϋ ηυΐΐεπϋ :

1 ιΐ!ΐι Γ08(Γ3 η3νίαηι : ροβΐ Ιι;η· ηιιΗΗυάο εβρΙίτοΓοηι ». ρί-

Γ3ΐ»πιηι ; ιριι μίιιιι ηεπιο νίηείυβ βΓ3ΐ , ββ(1 ρ3ΐπο οιιΙΙβ «■

8(ϊ(υβ (]υΐ8(}υβ ϊι.γπΙιΊι^Ι.

ΟΧνίΙ. Τπυιηρ|ΐ3η1ί8 Ροηιροϋ < ππ ιιηι ρΓβεεβιΙβίΜηΙ 5ί·

ΐΓ3ρ:ε νβΐ 3υοβ8 νβΐ ΠΙϋ , ηαο((]ΐιο( ;ι· 1π ,ιηΐ , Γββαπι , ςιιϊιαί-

< πηι ΜΙιιιιι ΑιεΓ3η( ςβ8ΐαηι , ρ3Γΐϊπι ωρίίνί , ρατίϊαι οΙ»-

<1ε8 ; ςαοΓαιη 8υπιπΐ3 ΐΊιίι 3(1 ('(.'(' \ \ 1 V. ΙηΙβί' Ιι·.ΝΤκι·α>··,

βΐίαβ Ί'^ΐΗΐιί* : ε( ςυίαςαε ΙίΙίί Μϊ11ιτί(ΐ3ΐί8, ΑΓΐί»|Ίι«ιη··.

ΟϊΓϋ8, ΟΧ31Ι1Γ88, 03Γΐυ8, ΧεΓχεβ : βΐίίε , 0Γ83ΐ)ΐπ8 εΐ Εη·

Ρ31Γ3. ΤΓ3(1αε(υβ εβί εΐ ΟοΙεΙιοΓυιιι τεχ ΟΙΙΙιίοεβ, βΙΛ-

ιΙίΓΟΓπιη ΑηίΙοΙιιιΙιΐί , (γΓωηίςιιε Οϋίευπι, δογΛίπω

ϊΐβαι Γε^ϊα· Γβηϋηα, άυοεβ ΐΓεδ ΙΙιεΓΟΓυιη, ΑΐυωοπιΐΒ ιΐιιο,

βΐ ΜπκιηΊιΜ 1,3θ(1ίοεη8Ϊ8 , ςυί ρπϊίΓεοΙυβ εηυΗυαι ΓϋβηΙΜί-

ΙΙΐΓΪ(ΐ3ΐί8. ΑΙ)8εη(ίυιη 3ϋ1εηι ΐΓ3ηδνε1ιεΙΐ3ηΙιΐΓ ίιιικίιν-

Τί8Γ3ηΪ8 εΐ Μί11ιή(ΐ3ΐί8 , ρυ^ηβηΐίυηι, εεϋεηΐίυιη, Γμρ»·

ϋοηι. Μί(1ΐΓί(ΐ3ΐΪ8 υογο 6ΐί3ηι οΐΐδϊϋΐϊο , εΐ ηοείυ ΐ;«·ίΐ*ΐιω.

εχρΓβδδβ 8Γ31 30 Γερη£8εη(3ΐ3 : &ο ρο8ΐτ«ηιο ςαοςιιβ ποβ

<·ί".- Μΐ1·ΐ«·'·ΐ.ι δρεεΙαΙοΓυιη οοιίϊδ; βρρϊεΐχςαβ τίφικί.

πιοΓίίδ ε]ιΐδ δοείίβ : 3ΐςυε εΐίβπι ε%(εΓοηιηι τεβίοΓαιη Ιι1ι*γο·

ταπί υΐΐ'ίιικα,υε βεχϋδ, 3η1ε ρβίΓεηι άεΓυηεΙοπιηι, 3(1εΓ3ηΙ ίηη-

Κίηβδ. Οεηίΐ]υβ άεοΓυηι Ικιγ1>3ιίοοπιπι Γι§πγ3!, εαιη οπυΐο

ρ3ΐηο , ρΓ.ιΊι'ΐνΙι,ιιιΐιΐΓ. Τιιηι (Γ3ηδΐ3ΐ3 (3ΐιυΐ3 εδ(, ία$εηρΐ3

Ιιοε Ιΐΐυΐο : ΝΑΛΈ8 ΚΟδΤΚΑΤ^Ε ΟΑΡΤΛ; 8ϋΝΤ 0000-

υΚΒΕδ ΟΟΛΟΙΤ.Ε ΙΝ ΟΑΡΡΑϋΟΟΙΑ VIII; ΙΛ ΟΠ,Κ^

ΟίΙΧΕδΥΙίΙΑςυΕ XX ; ΙΝ ΡΑΙ^ΤΙΝΑ ^υ^Ε ΝυΝΟ &Ε>

ΕΕϋΟΙδ ΕδΤ. ΚΕΟΕδ νίΟΤΙ, ΤΙΟΚΑΝΕδ ΑΚΜΕΜΙΙ5,

ΑΚΤΟΟΕδ ΙΒΕΚυδ, ΟΚΟΕΖΕδ, ΟΑΚΙϋδ ΜΕϋϋδ, ΑΚΕΤΑ

ΝΑΒΑΤ,Ευδ , ΑΝ'ΠΟΟΗυδ ΟΟΜΜΑΟΕΓίυδ. Η»« ΙίΙ"Ιι«

ΓεΓε1ΐ3ΐ. Ιρδε Ροαιρβϊιιβ αιι-πι υι-Ιη-ΙνιΜιγ κεπιηιίδ ρηρΓβΙ·

βειιΐε ; ιηίεΐυδ, ϋΐ ΓετΙαι-, Λΐ.·\,ιιι.1·ί Μβοεάοηίδ ο1ι1»πΐΛ<1β, ά

Γ38 εβί ΟΓβάβΓε; ςααί ϊητβηΐβ Γυϊδδβ ραΙαΙιβΙυΓ ίη ΜΗΙιπΑιϋι

βυιιβίίβεΐίΐί , ςιιαηι ϊΐΐο ίη Ιιοηίδ ΟΙβορβΙτα: β Οοίδ 8Κ«ρί"'·

( Ίι τ. ιι 1 1 1 μ ί 1 1 γ I μ π 1 1 1 1 ρι αϊΓεεΙί ηιίϋΐηιη , ρ&τΐίιη εςυίΐοί , I*



ΌΕ ΒΕΕΙΟ ΜΙΤΗΒΙΏΑΤΙΟΟ. 209

Ιρμα οί συστρατευσάμενοι των ήγεμόνων, οί μέν, έπΙ

ΐππων, οί δέ, πεζοί. Παρελθών δ' ες τι) Καπιτώλιον,

ουδένα των αιχμαλώτων έκτεινεν, ώς έτεροι των Θρι

άμβους παραγόντων, αλλ* ές τας πατρίδας έπεμψε δη-

μοσίοις δαπανήμασι, χωρίς των βασιλικών. Κα\ τού

των μόνος Αριστόβουλος εύθίις άνηρέθη, καΐ Τιγράνης

ύστερον. Ό μέν δή θρίαμβος ην τοιόσδε.

ΟΧνίΙΙ. 7Ωδε μέν 'Ρωμαϊοι Βιθυνούς και Καπ-

πάδοχας, ίσα τε αύτοΤς όμορα έθνη έπι τον Πόντον χα-

τοιχεϊτον Εύξεινον, βασιλέα Μιθριδάτην τεσσαροίχοντα

δυο ετεσι μάλιστα χαθελόντες, υπηγάγοντο σφίσιν

υπηχοα εΤναι. Τω δε αΰτω πολεμώ χαι Κιλικίας τα

μή'πω σφίσι χατηχοα , χαΐ Συρίας την τε Φοινίχην χαι

Κοίλην χαΐ Παλαιστίνην χαι τήν ές το μεσόγαιον έπ\

ποταμον Εύφράτην , ουδέν έτι τω Μιθριδάτη προσή

κοντα, δύμη τησδε της νίκης προσέλαβεν καΐ φόρους

τοΤς μέν αύτίκα, τοις δέ ύστερον, έταξαν. Παφλαγο-

νίαν τε κα\ Γαλατίαν, χαι Φρυγίαν, χαΐ την δμορον

τ9) Φρυγία Μυσίαν, καί επί τοϊσδε Αυδίαν καί Καρίαν

και Ίωνίαν, χα\ οσα άλλα Ασίας της περ\ τ6 Πέργα-

μόν έστι, καί τήν άρχαίαν Ελλάδα, και Μακεδονίαν

Μιθριδάτου περισπάσαντος , δξέως άνελάβοντο· καΐ τοις

πολλοίς αυτών, ουπω σφίσιν ΰποτελέσιν οδσιν, έπέθηκαν

φόρους. Δι' & μοι καί μάλιστα δοκοϋσι τόνδε τον πό-

λεμον ήγεϊσθαι μέγαν, και τήν έπ' αύτώ νίκην Μεγά-

λην Νίκην καλεΐν, καί τον στρατηγησαντα Πομπηϊον,

Μέγαν, ΤΫ) Ιδία ^ωνη μέχρι νϋν έπονομάζειν εθνών τε

πλήθους ένεκα, ων άνέλαβον η προσέλαβον κα\ χρόνου

μήκους, τεσσαρακονταετούς γενομένου· τόλμης τε αΰτοϋ

Μιθριδάτου, καί φερεπονίας, δυνατού σφίσιν ες άπαντα

δφθέντος.

ΟΧΙΧ. 7β νηες μέν ησαν οίκεϊαι πολλάκις πλείους

τετρακοσίων , ίππεϊς δ' έστιν 6τε· πεντακισμύριοι , καί

πεζών μυριάδες πέντε κα\ είκοσι, και μηχανα\ χαι βέλη

κατα λόγον. Συνεμάχουν δέ βασιλείς και δυνάσται, δ*

τε Αρμένιος, και Σκυθών τών περί τον Πόντον, έπί τε

Μαιώτιδα λίμνην και άπ' εκείνης έπϊ τον θράκιον Βό-

οττορον περιπλέοντι. Ες τε τους 'Ρωμαίων δυνατούς,

στασιάζοντας άλλήλοις τότε μάλιστα, καΐ Ίβηρίαν

άνιστάντας έπϊ "Ρωμαίους, περιέπεμπε· και 'Κελτοϊς

φιλίαν ετίθετο, ώς καΐ ττ,δε έσβαλών ές τήν Ίταλίαν

λ-ηστών τε ένεπίμπλη τήν θάλασσαν άπο Κιλικίας επί

στηλας Ηρακλείους , οΐ πάντα άμικτα καΐ άπλωτα ταΐς

πόλεσιν ές άλλήλους έποίουν, καΐ λιμον επίπονον έζειρ-

γάσαντο έπιπλεΐστον άλως τε ούδέν άνδρΐ δυνατόν έξέ-

λιπεν, ή πράττων, ή διανοούμενος, ώς μέγιστον δή τόδε

το κίνημα εξ ανατολής έπι δύσιν γενόμενον ένοχλήσαι

πασιν, ώς έπος είπεΐν, ή πολεμουμένοις, ή συμμα-

χοΰσιν, ή ληστευομενοις, ή γειτονεύουσι. Τοσόσδε εΤς

ούτος πόλεμος κα\ ποικίλος έγένετο. Και ές τα μέγιστα

λήγων συνήνεγκε 'Ρωμαίοις. Ώρίσαντο γαρ έπ\ τφδε

τήν ήγεμονίαν έκ δύσεως έπι ποταμον Εύφράτην.

Διελεϊν δ' αδτα χατα έθνος ούχ ^ν, δμοΰ τε πραχθέντα

Ιίηι ρειίίΐεδ, φιί ίΙΙίηβ εχρείΐίΐίοηίδ ΑιβΓβηΙ δοεΗ. ϋ1>ί νβτβ

ίη Οβρίΐοΐίυηι ρβΓΤβηίΙ Ροηιρείιιβ , ηρηιίηριη ΟΛρΙίτηηι ηε-

εβνίΐ , υ( 31Ϊ38 βοΐεηΐ ΙπυπιρηβηΐΡδ ; ββά ρυηΐίάδ ίιηρεηδί*

ΓβηιίδίΙ βΟΓυπι φίβηΐφΐβ ίη βυίΐη |>3ΐπ3πι , ρχεερίίδ ΓΡ(»ϋδ :

6 φΐίοιίδ βοΐυδ Απδίοόπΐυί ηιοχ ίηΐΡΓΡηιΙιΐδ εβί, βΐ βΐίηαβηΐο

ροβΐ Τίρ·3ηβί. Αε ΐΓΪυηιρΙιυβ ςυίϋβπι Ροηρεϋ ίη Ιιαηο

ηιαχίηιε ηιοΛυηι ββ Π3ΐ>υί1.

ΟΧΥΙΙΙ. Ηβο ϊ@ί(υΓ ΓβΙίοηβ Βοηιαηί ΒϊΐΗγηϊαιη β( Οβρ-

ρβάοοίαπι , 3ΐΪ38<ιυβ ΡοηΙο Ευχίηο Γιηϊ(ίπΐ33 ρΓονίηςίββ , Γβ^β

Μϊ(ηΗ(ΐ3ΐε ροδί δβουηίΙηπιΐοΓβ 8υρΓ3 (]ΐΐ3<]Γ3§βδίπιιιηΊ αηηιιπι

δυ1)ΐ3ΐο, 3(]]β00ΓυηΙ βηο ϊιηρβΓίο. Εοιίοηιςιιο βεϋο , Οίΐίείχ;

ρ3Γΐοιη Ρ3Π1 , (]υχ ίρδίδ ηοηιίικη ρ3ΓυρΓ3ΐ, (ηπα φιχ εοηι·

ηιυηί δνπβ; ηοηιϊηε εοηδεηΐυτ τεβίοηεβ , Ρηοϊηϊεεη, Ρ31».·-

δϋη3ΐη , 8νΓΪ3ηι ΟαΊεη , ΕυρηΓ3ΐεηδεπιςηε πιβ<ϋΙβΓΓαηθ3ηι ,

ηϋιϋ 3(1 Μίΐηηάβίεπι 3(1ίηεη(ε3, ετβεΐί θίυδίΐβπι τίείοπ'χ

ίηιρείιι, υη3 δη^υς3ηιη(; εΐ (πΙ>υ(3 3ΙΪΪ3 δΐηΐίηι, ηΐϋδ &Ιί-

(]υ3η(ο ροβΐ, ίηιροδυεΓυηΙ. Ρ3ρΙιΐ3βοηί3Πΐ ηιιίρηι , ΟβΙΙο-

£ΓκεΪ3ηι , ΡΙίΓγβίΛηι , είίΐιιε εοηΙΡΓΠΐϊηβηΊ .Μ^βίβηι , Ιηπι ίγ-

άϊόπι, Οβπαηι, Ιοαΐ3ηι, βΐίϊδηυε Αδίη; ρβΓίεδ, ςυχ Ρ8Γ83ΐηεΐ)«

άίΐίοηίδ οΐίπα ΓυεΓ3ηΙ, άεηί({ηε τεΙεΓεσι ΟΓχείβηι ει Μβεε-

(1οηί3ηι , οο*υρ3ΐ3δ 3 ΜϊΙηΓί<ΐ3ΐε , είΐο ΓεεερεπιηΙ : 3ε ρΙεΓοβ-

ηυε εχ Κίδ ρορυΐίδ , ειιηι βηΐε Μ Ιβηιρυδ ίηαηιυηεδ ΓυίδδεηΙ ,

8ΐϊρεη(1Ϊ3τίθ8 ΓεεεπιηΙ. (^υίΐηΐδ ςιιίίΐβιιη άβ εβυδϊδ τεί ρΓ3ε-

είρυε ιχιΐΐιϊ νίάεηΙαΓ ε( ΙιεΙΙυηι Ιιοε, ηιβ^ηυηι, εΐ νίεΙοπ3ηι

εο οεΙΙο ρβΓίίπι Μ3βΐ)3ηι νίεΙοηβπι νοεβτε, βαηκριβ, ευ-

}ϋ8 βϋβρϊείίβ τεβ εα: %ι'*Ιά' βαηί , Ροιηρείυηι , 3(1 ηοδ(Γ3 υβςυβ

ΙεηιρθΓ3 Μβ^ηυηι εο§ηοηιϊη3Γε ; ρΓορΙεΓ ρΓονίηείβΓυηι τεί

ΓβεερΙβπιπι τεί άβ ηοτο φΐ;εδί(3Γυηι ιηιιΐΐίΐυϋίηεηι; Ιυηι

νε™ ρΓορΙεΓ ΙοηβϊΙυάϊηβιη Ιεηιροπδ, (ρΐ3(ΐΓ38(;δϊηιυηι εχεε-

άβηΐίβ βηηιιηι ; (Ιεηϊφιε ρΓορΙεΓ ίρδίιιβ ηοδίίδ ιηάβείβιη εί

Ιβοοηιη) 1ο1εΓ3η1Ϊ3Πΐ , φιί ρΓ3?ροΙεηΙβιη δεδε υιιιιιίΐχΐδ ηιοόίβ

(ΙεπιοηδίΓβνεΓβΙ.

ΟΧ1Χ. ΡηεΓβηΙ βηϊηι Μί11ιπ(ΐ3ΐί η3?88 ρΓορπββ δ,τρίυδ

υ1ΐΓ3 όαχ; εςυίΐηηι βηΐεηι ίηΐεπίυηι ηυίηηιιβ^ϊηΐβ ιηιϊΐϊα ;

ρο(1ίΙιιπι (ΙιιοβιιΙα εί ηυίη(]ϋ3ςίηΐ3 ιηίΐϋα; ηΐ3θΙιίη3ηιιη(]υε

ε( 3Γπιοπιιη ΙαηΙιιηι , ςα&ηίαιη Ι«ηΙκ οηρί,ε ρο5ΐιι1;ι1)αηΙ.

ΑυχίΙίί ?8γο εϊ ΙιιΙβΓβηι Λπηεηίοπιηι τεχ εί 8ε)Ιηϊθ3Γυιη τε-

£ΐιϋ βεηΐίυπι, ηυοίηιιοί ΙΌηΙιιιη Μχοϋάεηιςυε ρβΐυιίεηι,

βΐ ίικίε ρογγο α(1 ΤηΓβείευιη ιΐδςυε Βοδροι-υηι 3εεο1υη(.

ΕΙ ίρδΟΓυηι Κοσιβηοηιηι ρηηείρρί , είνϊΐίοιίδ (Ιίδδίιΐϋδ (υιη

ηιβχίηιε ίηΙΡΓ δε εοηεεΓίβηΙεβ , εί Ηίδρ3ηΪ3ηι ϊΐ) ίπιρει-ίο τε-

ΐΓ3ΐιεηΙεδ, βο11ίείΙβτ8Γ3ΐ ρεΓ 1β£3ΐοδ; εί οιιιη ΟαΙΙϊ» βηιίεί-

Ιΐ3ΐη ίηίΡΓ3( , αϊ ε( Ιΐ3ε ρ3Γΐβ ίηΓεδΐ3Γβ[ ΙΙαΙϊαιτι. ΡίΓβΙίδςυε

Γερ1ενβΓ3ΐ ηιβηβ, β Οϊΐΐοία υκηοο 3(1 Ηριτιιϋδ εοΐυηιηβδ;

ςυί, 3ϋ1ιΐ3ΐίδ η»νί(»3ΐίοηίΙ)υ3 ε( είτί(3ΐυηι ΐηΙεΓ δε εοηιιηΡΓ-

εϋδ , ^Γβνειη Γβηιρηι ρεΓ Ιοη^υηι Ιεπαρυβ ίητεχεηιηΐ. Οπιηί-

ηοςιιε ηίΐιίΐ, ςυο(1 ςυίιίεηι ίη ηοηιίηίδ οαά3ΐ ροΙεδ(3(επι,

ίηρΠβεΙυπι βυΐ ίηΐεηΐβΐυηι ΓεΙί(]υί(, ςυοά εο ρεΓίϊηβΓΡΐ, υΐ

υηιΐδ ϊδΐε Ιοηςε ηιβχίηιηδ ηιοΐυδ, 31) ΟπβηΙε ίη ΟεεΜεηΙβηι

ιΐδίριε ρεΓίίη^εηδ , οηιηεβ , υΐ νεΓόο άΐοαπα , ροραΐοβ νεχ3ΓεΙ ,

βίνε ςηοΛ 8«ο ηοηιίηε οεΐίοπι βΡΓΡΓΡηΙ , δίνε ειιηι βΐϋδ 3γπιλ

δοεϊβΓρηΙ, δίνε 3 ρΓ.ΧίΙοηϋιιυ ϊηΓεδΐ3ΓεηΙυΓ, βίτε εχ τίείηίβ

ίδΙοΓυιτι πΐ3ΐοηυη ηιο1εδΐ3ΓεηΙϋΓ. ΤβηΙυηι Γυ«ΐ3ΐ , Ιβιηψιβ

νβτίυηι , ίΙΙαά ηεΙΙυιη , ηιιο4 (βηάεπι ηιβχίιηβηι 3εεβδδίοηειη

ΓΡίιιΐδ ΚοηίΒηί* αΐΐιιΐΐε : ςιιο εοτηροδίΐο, ίηιρεΓίυηι Κοηΐ3-

ηυιη , βΐ) υΐΐίιηο ρΓ0βΓΡ(1ίρη8 οοεκίεηΐε , ΕυρηΓ3ΐε Πυτίο

ΠηίεϋβΙιΐΓ. Νεςυε τργο ροΐυί ρΓονίηείβΙίιη τεδ ίδίβδ άϊ^ε-

ΓΡΓβ , φΐ3ΐκ1οφΐί(1εηι δίαιιιΙ κεδία; δυη( , 61 ίηΐετ βεβε εοιηρίί
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χαΐ άλλήλοις άναπεπλεγμένα. *Α δι και ώς έδύνατο

αύτών κεχιορίσθαι, κατά μέρη τέταχται.

€ΧΧ. Φαρνάκης δ' έπολιόρκει Φαναγορέας και τα

περίοιχα τοϋ Βοσπόρου, μέχρι των Φαναγορέοιν δια

λιμδν ές μάχην προελθο'ντων έκράτει τη μάχη- κα\

βλάψας ουδέν, άλλα φίλους ποιησάμενος, και λαβών

δμηρα, άνεχώρει. Μετ' ου πολίι δέ και Σινώπην εΐλε,

κα\ Άμισδν ένθυμιζόμενος, καΙ Καλουίνω στρατηγοϋντι

έπολέμησεν, δ χρόνψ Πομπήιος και Καίσαρ ές αλλή

λους ήεσαν έως αυτδν Άσανδρος έχθρδς ίδιος, 'Ροι-

μαΐων οΰ σχολαζο'ντων, έζήλασε της Ασίας. Έπολέ-

μησε δέ κα\ αύτω Καίσαρι, καΟελόντι Πομπηϊον,

έπανιόντι άπ' Αιγύπτου, περί το Σκότιον όρος, ένθα δ

πατήρ αυτού 'Ρωμαίων των άμφι Τριάριον έκεκρατή-

κει· καΐ ήττηθείς έφευγε συν χιλίοις ίππεϋσιν ές Σινώ

πην. Καίσαρος δ' αύτδν ΰπ' άσχολι'ας ού δώξαντος,

άλλ' έπιπέμψαντος αύτίϊΐ Δομίτιον, παραδους την Σι

νώπην Δομιτίω , υπόσπονδος άφείθη μετά των ίππέων.

Και τους ίππους έκτεινε , πολλά δυσχεραινόντων των

Ιππέων ναυσΐ δ' έπιβας ές τον Πόντον έφυγε, και Σκυ-

θών τινας καΙ Σαυροματών συναγαγών, θεοδοσίαν καΙ

Παντικάπαιον κατέλαβεν. Έπιθεμένου δ' αύθις αυτί)

κατα τδ έχθος Άσάνδρου, οί μεν ίππεϊς, απορία τε

ϊππων, και άμαθία πεζομαχίας, ένικώντο- αύτδς δέ δ

Φαρνάκης μόνος ήγωνίζετο καλώς, μέχρι κατατρωθείς

άπέθανε, πεντηκοντούτης ών, κα\ βασιλεύς Βοσπόρου

πεντεκαίδεκα έτεσιν.

ΟΧΧ. Ώδε μέν δή καΙ Φαρνάκης έζέπεσε της άρ-

χής· κα\ αϋτοϋ τήν βασιλείαν Γάϊος μέν Καίσαρ έδωκε

Μιθριδάτη τψ Περγαμηνή, συμμαχήσαντί οί προβΰμως

Ιν Αίγύπτω. Νϋν δ' εΐσ\ν οικείοι. Πόντου δέ καΙ

Βιθυνίας πέμπεται τις άπδ της βουλής στρατηγός έτή-

σιος. Τα δ' έτέροις δπδ τοϋ Πομπήιου δεδομένα δ

μέν Γάϊος, έπιμεμψάμενος τοις έχουσιν, δτι Πομπήίω

κατ' αϋτοΰ συνεμάχουν, όμως έφύλαξε· πλήν της έν

Κομάνοις ίερωσύνης, ήν ές Λυκομήδην μετήνεγκεν άπδ

Αρχελάου. Πάντα δέ ού πολύ ύστερον, και τάδε, καΙ

βσα Γάϊος Καίσαρ ή Μάρκος ΆντοΊνιος έχειν έτέροις

έδεδώκεσαν, ές στρατηγίας 'Ρωμαίων περιήλθεν, άπδ

τοΰ Σεβαστού Καίσαρος, έλόντος Αίγυπτον, δλίγης έτι

'Ρωμαίων προφάσεο)ς ές Ικάστους δεομένων. "Οθεν,

αύτοϊς τής ήγεμονίας έπι τωδε τω Μιθριδατείω πολέμω

προελθούσης ες τε τον Πόντον τον Εύξεινον, καΙ έπΙ

ψάμμον τήν προ Αιγύπτου, κα\ ές ποταμδν Εύφράτην

άπδ Ίβήρο>ν των παρα στήλαις Ήρακλείοις, εϊκότο)ς ή

τε νίκη Μεγάλη , καΙ δ στρατηγήσας Πομπήιος, Μέγας

έκλήθη. "Εχουσι δ' αύτοΐς και Αιβύην, οση μέχρι

Κυρήνης (Κυρήνην γαρ αύτήν Απίων βασιλεύς, τοϋ

Ααγιδών γένους νόθος, έν διαθήκαις άπέλιπεν), Αίγυ

πτος ές περίοδον της έντδς θαλάσσης ετι ίλειπεν.

οα(33. <}ιΐ36 τβτο ββρατ&Γί ροίαβπαιΐ, βα 8€ογ$ϊπι δίπρίϊ

βχροβαί.

ΟΧΧ. ΟβεΙβπιπι Ρη&τηΒβββ Ρη3η3£0Γβηδβ8 ορριι§ηίτί!,

ρορυΐοδςιιε ΒοβροΐΌ ίϊηίΐίπιοδ. ΡΙΐ3η380Γβηδεδ , φΐίάεηι ρη·

ωβηΐβ Γβηιβ 3(1 ρυςη&π) ρι-ο^ΓεβδΟδ, ρΓ*1ϊο βαρβητΗ. <3ικκ

<1βίη(1β Ϊ11.Τ808 , οΙ»ί()ίΙ>ιΐ5 ΙβηΙυπι «εοερίϊδ , ΓβοβρϊΙ ίη ααιί-

οίΙίβΓη. Νβα,υβ νβΓΟ πιιιΐΐο ροδί, δίηορεη οερίί : βΐ Απιϊ-

δΐιπι ςποςαβ βρρείεηβ, οατα Κοαι&ηο βΐίίΐη αυεβ Οβίτίηο,

φΐο ΙοπιροΓβ Ροπιρβίυδ εΐ Οα»3Γ ίηΙεΓ 8ε εοηΐεηάβπιηΐ, Ι»βΙ-

Ιϋπι βεδδίΐ; (Ιοηοε 3& ΑδαηάΓΟ, ρπναΐίπι ίηίηαϊοο, Κ«ηι.ιυίί

»1ί1)ΐ οοαιραίίδ, βχ ΑδΪ3 3ΐ)δίΓ3εΙιΐ8 8δΙ. Μοχ νεΓΟθΙοοω

03?53Γε, ροβΐ άβνίείιιαι Ροπιρεϊιιπι εχ Μ&5\>Ιο Γβ<1βιιηΙβ ,

ρυςηβτίΐ ϊρυά δοοίϊυπι ηιοηΙοηι, ιώί ραΙβΓ «]υβ τίοεηί

ΤπαΓίυηι : ςιιο ρΓ.Έΐίο τίεΐαβ, ΓβΓϋ^ίΙ δίηορβη ουοι ιηίΐΐε

εφιίΐί&ϋδ. Ουιιηΐί]υε Οκδβή ηοη νβεαΓεί ειιω ρβΓ&ίφιί,

πιίδδο εοηΐΓβ δε ΟοηιίΙϊο δϊηορεη ΙπχΗάίΙ ; εΐ ρ3α 30«ρ1ϊ

άίπιίδβυδ ουπι βςυίΐίϋυδ , εςυοβ ίηΙει-ΓεαΙ , ίηίςυίίίίπΐί ϋ

ΓεΓεηΙίΙιιΐδ εηαϊΐίϋυδ. Ιηιΐβ εοηβεβηδίβ η&τίΙ>υδ ίο Ροηίοηι

(ρο(ίΗ5, ίη Βοδροηαηι) Γυ^ίΙ; οο11ε<;ΐ3((ΐΐ8 8ηΊΐΐ3ηυη κ

δαπηαίαπιηι οιεοιι , Τ1ιεο<]θ8Ϊ3Γη ΡαηΙίεαρίκαπίφΐε οα·ΐ][ύ·

τίΐ. 11>ΐ φΐυηι Γϋΐ·8ΐΐ8 β1) Αδ3ηιΐΓ0 1)β!1ο ρβΙεΓεΙϋΓ, εςυίΐβ!

β]α8, βςυίδ άεδίίΐυΐί , ηβε βδδΐιείί ρεΰεδίτί ρΓΧίϊο, τίοΐί εβ>·

δεηιηΐ : δοΐυδ Ρη3ΓΠ30βδ β^Γεβΐβ ριιςηανϊΐ, δ«1 τϋΙηϊΓίΙιίί

Ιαικίεπι εοηΓεοΙυδ οβοίάίΐ, ςυίηςυίίξεηίπυδ, ροδίφΐίηι ίη

ΒοδροΓΟ ίηηοδ τεβηΒτεΓβΙ χτ. 8ίε ςυκίεηι εΐ ΡΙιιγμομ

Γεςηο βχοΜϋ.

ΟΧΧΙ. Ρηβπιβείδ Γβ^ηαπι Ο. 0Μ83Γ ΜϊΐΗπάβϋ ά(ά\1 Ρ?γ·

83ηιεηο, θϋ]υβ ίη £.?$ρΙο ε^Γβ^ί» ιιβυβ βΓ»1 ορεΓ3. Νομ

βυίβηι (ΒοδροΓαηί ) ίΙοπίΜΐίοοδ ηϊΐιεηΐ ρπηείρββ. 0*Ι«·

ταπί ίη ΡοηΙαηι &ο ΒίΙο^ηΪΕίτι ρΓδβΙΟΓ ςυοίβηηϊδ εχ δεηβίοπο

οπϋηε ηιίΐΐίΐυτ. ΚεΙίςαοδ , ςυϊ 3 Ροηιρείο (ϋΐίοηεβ ίοαρβ-

Γβηι, 033831·, τερΓεΙιεηδοβ ςυίιίειη ςαοά ιοηΐΓί δβ ριοϋΐο

8(β(ίδβεη(, οοηΟηηβνϊΙ (αηιεη ίη δυίδ ςυεπκριε ροβββδβίαηί-

ουβ ; βχοερίο Οοηιβηβϊ άαχ Παηιίηο , ςυοι) δβεεΓύοΙίιιηι 'ια

Ιγεοηιε<]βη) ϊΐ) ΑΓοΙιεΙίο (Γ3ηδ1α1ί1. 8βά ηοη πιυΙΙο ροδί

βΐ 1ΐ330 οηιηίβ, εΐ ςυίάςυίά 3ηΙ Ο. ΟβεδβΓ «αϊ Μ. Αηίοηϊαδ

κΐϋδ <1ε<1θΓ3ηΙ, ροδί 8η1>ΐιι§3ΐ3Πΐ &ο ΑυςυδΙο 09Ε83Κ ^βΤ'

ρΐιιπι, ρΓονίηείίδ Κοιηβηίι βαηΐ 3ΐ1)υηεΐ3 ; φιιιπι ]8πι ηοη

ηίδϊ Ιενίδδίπιβ οοοβδϊοηε βάτβΓδυβ βοπιπι ςυ«ςηε ίαΙί^Γί"1

Κοηΐ3ηί. ΙΙαςυβ ςηοηΪ3ηι ρεΓ Μϊ11ΐΓΪά3ΐϊοηηι Ιιοε, ςο*1

εχροδίιίηιυβ , 1)ε11υηι, ΒΛ Εηχίηυηι υβφιε ΡοηΙυηι, ίΙ «

βΓεηϊδ ςιΐ33 Λ^ρΙυιη 36 Αδίβ άίνίιΐυηΐ, άβηίςηε ίΛ Ειι·

ρ1ΐΓ3ΐεηι Πιινίυιη , ίηάβ βΐ) Ηίδρβηίοο οπβ βΐ Ηβτουϋί οοΐα·

ηιηίδ, ρΓοηιοΙιιπ) ΓαϊΙ Κοπΐ3ηθΓϋπιίιηρ«Γίιιπι;]ηΓε νααΛκρ1

ύ> ίΐΐίδ νίεΙοΓΪ3 Ιΐ3βο ΜΆξηΆ, βΐ Ροπιρεΐϋδ, ςυο ίπρεη·»"

111α ρβΓίβ εδί , Μβςηηδ ββΐ βρρβίΐβΐυδ. <}αυπ) τβγο «1 Α'Γ1'

03οι ΙβηβΓβηΙ, ΟνΓβηβη ιιβηαβ (η3Μ ίρδβπο ΟττεκΜΟ"1

Αρίοη τεχ , βχ ί3^ία3ταπι ββηβΓβ ηοίηαδ, βχ ΙββΙωηβο10 &

Ιία,υεΓβΙ ρορυΐο Κοηΐ3ηο),]3ηι 3ά ρίβηιιιη ηιειϋΙεΓΓΜίί Β*8

ηπιΙ)ί(αηι 8οΐ3 είβ ιαηυβ άββπιΙ ^ςνρΐυδ.



ΑΠΠΙΑΝΟΤ ΑΡΡΙΑΝΙ

ΑΛΕΞΑΝΛΡΕΩΣ

ΡΩΜΑΪΚΩΝ

ΙΛΛΥΡΙΚΗ.

Ιλλυριούς "Ελληνες ήγοϋνται τους όπέρ τε Μακε-

δονίαν και θράκην άπο Χαόνων καΐ θεσπρωτών έπ\

ποταμον "Ιστρον. Κα\ τοϋτ' έστ\ της χωράς τι) μή

κος. Εύρος δ' έκ Μακεδόν&)ν τε καΐ θρακών των

όρε(ων, έπ\ Παίονας και τον Ίόνιον κα\ τα πρόιτοδα

των "Αλπεων. Και ?στι το μέν εύρος, ήμερων πέντε·

το δέ μήκος, τριάκοντα, καθα καΐ τοις "Ελλησιν εΐρη-

ται. 'Ριομαίων δέ τήν χώραν μετρησαμένοιν, εστίν

δπέρ έξακισχιλίους σταδίους το μήκος, και το πλάτος

άμφΐ τοΰς νιλίους καΐ διακόσιους.

II. Φασ\ δέ, την μέν χώραν έπώνυμον 'Ιλλυριοϋ,

του Πολυφήμου, γενέσθαι. Πολυφημω γάρ τω Κύ-

κλοιπι και Γαλάτεια Κελτον και Ίλλυριον καΐ Γάλαν

παΐδας όντας, έξορμησαι Σικελίας, καΐ άρξαι των δι'

αυτούς Κελτών, Ιλλυριών, και Γαλατών λεγομένων.

ΚαΙ τόδε μοι μάλιστα , πολλά μυθευόντων έ*τερα πολλών,

άρέσκει. Ίλλυριω δέ παϊδας , Έγχελέα , κα\ Αύταριέα ,

χαι Δάρδανον, κα\ Μαϊδον, και Ταΰλαντα, καΐ Περ'ραι-

€όν γενέσθαι· καΐ θυγατέρας, Παρθώ καΐ ΔαορΟώ και

Δασσαρώ, κα\ Ιτέρας. "Οθεν ε'ισι Ταυλάντιοί τε καΐ

Περ^αιβο\ κα\ Έγχελέες, καΐ Αύταριεΐς κα\ Δάρδανοι,

χαι ΠαρθηνοΙ, κα\ Δασσαρήτιοι κα\ Δάρσοι. Αύτα-

ριεΐ δέ αϋτι~> Παννόνιον ήγοϋνται παϊδα ν) Παίονα γενέ

σθαι· χαΐ Σκορδίσκον Παίονι και Τριβαλλόν ων

δμοίως τα έθνη παρώνυμα είναι. ΚαΙ τάδε μέν τοις

άρχαιολογοϋσι μεθείσθω.

III. Γένη δ' εστίν Ιλλυριών, ως έν τοσ^δε /ώρα ,

■πολλά. Και περιο'ινυμα έτι νϋν, χώραν νεμόμενα

ιτολλήν, Σκορδίσκων κα\ Τριβαλλών οί ές τοσοϋτον

όιλληλους πολέμω διέφθειραν, ώς Τριβαλλών εΐ τι υπό-

λοιπον ?[ν ές Γέτας υπέρ "Ιστρον φυγείν, και γένος,

άκμασαν μένρι Φιλίππου τε και Αλεξάνδρου, νϋν έρη-

μον καΐ άνώνυμον τοις τ9]δε είναι· Σκορδίσκους δέ ,

άσΟενεστάτους άπο τοϋδε γενομένους, υπο 'Ρο>μαίων

δστερον όμοια παθεΐν, κα\ ές τας νήσους του αύτοϋ

ποταμοϋ φυγείν συν χρόνω δέ τινας έπανελθεϊν, καΐ

Παιάνων έσχατιαΐς παροικησαι · ό'Οεν έστί καΐ νϋν Σκορ

δίσκον γένος έν Παίοσι. Τίο δ' αύτφ τρόπω και

Άρδιαϊοι, τα θαλάσσια δντες άριστοι, προς Αϋταριέων

άρίστων όντων τα κατα γην, πολλά βλάψαντες αυτούς,

όμως έφθάρησαν. Και ναυτικοί μέν έπΐ τοις Άρδιαίοις

έγένοντο ΛιβυρνοΙ, γένος έτερον Ιλλυριών, οί τον Ίό

νιον κα\ τας νήσους έλιίστευον ναυσ\ν ώκείαις τε και !

χοΰφαις· ίθεν έτι νϋν 'Ρωμαΐοι τά χοϋφα χαι όζέα !

δίκροτα Λιβυρνίδας προσαγορεύουσιν. Ι

ΑΙ,ΕΧΑΝΟΚΙΝΙ

ΚΟΜΑΝΑΚΙΙΜ ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ

ΙΛΒΕΗ

ΌΕ ΚΕΒυδ ΙΕΕΥΚΙΟΙ5.

11Ι)Γίοδ Ογ3μϊ τοε<ιοΙ, σ,υίευηαυε βυρι-3 Μαεβιΐοηίαηι

βε ΊΊιι.κ Ί.11Ι1 3 Οι»οηί3 3((]υε ΤΙιεδρίΌΐία 3<1 Ι.-Ιιυιιι υβ·

ίΐιιιηεη ίηεοΐιιηΐ. Ηί Γββίοηΐδ ίη ΙοιίβίίικΠιιβηι Γιηεβ.

Ε3ΐΗυ<1ο 3 Μβεεοοηίβ ε( πιοηίαηίδ ΤηΓβείυιΐδ &ά Ρβηηοηίοδ

εΐ Αιΐπβΐίειιηι ηιβτε εΐ Γβιΐίοββ ΑΙρίιιιη ρι-οΙεηάΊΐυι·. Εβ ΙαΙϊ-

Ιιιαο ϊΙϊηβΓΟ ηυίηαυε <Πιί ιμμ ΙΐΐηδίΙιΐΓ ; φίπιη ΙοημϊΙικΙυ ίη

(ηςίηία 3πιρ1ίιΐ8 ρβίεβΐ : ςυβηΐ3(1ιιιο<1ιιηι ϋάεηι ρει-ηίοεηΐ

(. ι κει βεΓίρΙοΓεβ. Λιΐ ΓβΙίοηειη .πιίπιι Κοπΐ3ηοπιηι , απί

ηκ'ΐΐΜίΓ.'ΐηι ι-εβίοηίδ ίηίεηιηΐ , ΙοικϋιιιΙο υ II ι .ι ικχι. Μ. ρ38-

Γ-πιιιη ('ΐιΐΐίμίΐ , ΙαΙΪΙαάο ππίΙγγ α. Η. .

II. Νοηιεη αιιΐοηι 3εεερίδδε Γε§ίοηεηι εαιη ρεΓηίοεηΙ ηΙ>

ΙΙΙνήο, Ροΐνρηειηί Γιΐίο. (}ιιίρρε Ροίτρηεηιιιηι εχ (;.ιΐΜο;ι

εοήυςε ΟΙΙιιηι ε( ΙΙΙνπιιιη εΐ 0αΐ3πι Γι1ίο$ 1ΐ3ΐιυί$&ε ; Ιιο-ψιο

ηΐι βκ'ίΐϊα <1ί{;Γε$808 ϊηιρεΓίΐ358ε ρορυΐίβ , ςιιί ίαιίε ΓιΊΐ;ο ,

Ι1ΙΥΓϋ<]ΐιε , εΐ Γ.;ιΙ:ιΐ ιΐ' βυηΐ 3ρρε1ΐ3ΐί. ΑΙςυε Ιι.ιτ ίηΙεΓ ιηυΐ-

(38 Γ»1>ιιΐ3$ , ψκΐ' 3 ιτιιιΐΐίβ Ιιοε Ιοεο πΊΊίίιιιΙιιγ, πιβχίπιε

εοΗιϊ ρΓοΙ>3η(υΓ. Ι11γπο ιΐείηάε Γιΐίοβ, Ειιείιβίεαπι , Αιι(3-

πβοιη, 03Γ(]3ηιιπι, Μ;ι·ι1ιιιη, Τ3ΐιΐ3η(βηι, ΡεΓΓηχΙιυπι, Γυί88ε

)Γ3(1ιιιι(; ίί1ί38ςιιβ ΡβΓίΙιοηεηι, ΟβοΓίηοηεηι, ΙΜΜΙΤΟΟβαι ,

εΐ 3ΐί38 : αςυί1>υ8 ΤβυΙβηΙ», Ρβιτίΐίκΐιϊ , Εηείιείβεδ , Αυΐ3-

ήεη8ε8 , 1);ιπ1;ιιπ , ΡβΓίΙιεηί , θ3$83Γε(ϋ , ϋ3Γ8ί (ν(1 ϋΆκ'ύ) ,

ρτοάίΐήηΐ. Ί ιιιΐ) Αυΐ3Γίεο Ρβηποηίυπι είνε Ρχοη3 @βαί-

Ιιιηι εδδε, Ρκοηε 3υ1επι δεοιάίδευηι εΐ Τι ϊΙ)Ηΐ1αιη , α,υίΙ>ιΐ8

βϊΓηϊΙϊΙβΓ εοςηοπιίηε8 ρορυΙοβ Ιιβοεηιυβ. δβ(1 ί$(3 ςιιίιίεηι

&ηΙί(]υί(<ι(ί8 8(υ(1ίο8ί8 ΓεϋεΙαδυηΙο.

III. ΟβηΙεβ ΙΙΙνποΓαΐΏ , υΐ ίη (3πι 3πιρΐ3 τε^ίοπε, ιηιιΚ.τ

ίΐιιιΐ. Εχ πΐ8 ίηε1>(3 εΐίβηι ηιιηε 8εοΓ(1ί8εοΓυηι εΐ Τγϊ531Ιο-

πΜΐι ηοηιίοβ; ({ΐιί, ηιιυηι ρΙιΐΓΪιηαπι ΐ3ΐε 1εΓΓ3ηι ίπεοΙυΪ88εη(,

3άεο βεβε ϊητίοεηι ίηΓβδΙϊδ οΙΙπνεΓε οβίΐίβ, υΐ ΤπίΜΐΙοιυηι

Γείίςυία; ΙΓ3Π8 ΙδίΓυηι 3(1 0<·|»> εχεεδδεπιιΐ , ε( ηβΐίο, :κ!

ΡΙιΗίρρι ε( ΛΙι'χ.ιιιιΙι ί υδ(]υε ΙεπιροΓβ ΐ3(ε ροΐεηδ ΠοΓεηδηυε,

ρκηε ε\δ1ϊυεΐ3 δίΐ , εΐ ίη ίΜι>ιιι τεςίοηίουβ ηυ3δ οΐϊιη ίη-

εο1υεΓ3( , νίχ ηοπιίηε 1ιο<1ίε ηοΐβ; δεοηΐίδεϊ τεΓΟ, ββιίεηι

(1ε (■.■111-3 3(1 8Π1Ι1Ι113Ι1Ι ίιιΐιι ιιιί(:ι((·ιιι ι ΐ'ΐΐ30ΐί , ιΊ βίπιίΐί (1είη(1θ

εΐβιΐε 3 Κοηΐ3ηί8 3ίΓεε(ί , ίη ε]υδ(1επι Ουηιίηίδ ίηδαΐβδ βεδβ

τεεερεπηί. ΙηΙεΓίβεΙο Ι3ηιεη ΙεηιροΓε , ρβΓδ ΙιοΓϋηι τετεΓδί

ίη εχίΓεηιβπι Ρ3ηηοηί3ηι 88 ΐΓ3ηδΙιι1ε™ηΙ : (]υο Γ,κ ΐιιιη,

ιι I ηίίΐηι ηυηε ίη Ρ3ηηοηΪ3 δεοΓ^ίδεοπιηι §εηυδ βιιρεΓδίΙ.

δίσιίΐί Γ3ΐίοηε ΛπΙίκ'ί , ςυί οιβιίδ ίιηρπιηί- Τ3ΐυεΓ3ηΙ, ;ιη

Αη(8ηεη8ί)>υ8, ψιΐ Ιζττά ρΓ«?ν3ΐε1)3ηΙ , ροδίςυβηι ηοβ ηιιιΐ·

Ιίδ 3ίΓεεεΓ3η( (Ιβπιηίβ , (3ηιεη ενεΓδί βυηΐ. Ροδί ΑηΙίΕεοβ

η3Τί!>υδ ρΙιΐΓίηιυπι Τ3ΐυεηιη( Ι.ίΐιιιπιί , αΐία II I > ι ί< ;ι ηβΐίο ,

ψκΐ' νεΙοείουβ ΙενϊΙιυδςιιε ηανί^ϋ- Ιοηίυηι ηιβτε εΐ ίηβυΐβΐ

άερΓΧίΙβη εοηδυενβηΐ; υηάε Γ&εΙυηι, π! ε1ί3πι ηυηε Κο-

ιηΛίιί εεΙεΓββεΐ εχρ«(1ί(&8 1>ίΓ«ιηεβ Ιίουπιΐεβϊ »ρρεΙ1εη(.
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IV. Αυταριε'ας δέ κα\ Ικ θεοβλαβείας Απόλλωνος

ες ίσχατον κακοϋ περιελΟεϊν. Μολιστόμω γάρ αύτοΰς

και Κελτοΐς τοις Κίμβροις λεγομένοις ίτά Δελφούς

συστρατεϋσαι, καί φθαρήναι μέν αυτίκα τους πλέονας

αύτών, προ Επιχειρήσεως, δετών σφίσι καί θυελλης κα\

πρηστήρων εμπεσόντων έπιγενε'σθαι δέ τοις υπο-

στρέψασιν άπειρον βατράχων πλήθος, οί διασαπέντες

τα νάματα διεφθειραν. Και ίχ της γης άτμών άτό-

πων γενομενοιν, λοιμός ^ν Ιλλυριών, και φθόρος Αύ-

ταριέων μάλιστα· μέχρι φευγοντες τα οϊκεϊα, και τον

λοιμον σφίσι περιφέροντες, ούδενος αύτους δεχόμενου

δια τοϋτο τ6 δεος, ΰπερήλθον δδον ήμερων είκοσι και

τριών καΙ τήν Γετών Ιλώδη και άοίκητον, παρά το

Βασταρνών έθνος, ωκησαν. Κελτοϊς δε δ θεος τήν γήν

έ'σεισε, και τας πόλεις κατήνεγκε· κα\ το κακόν ουκ

έΐληγε , μέχρι καΙ ο?δε τα οικεία φευγοντες ένε'βαλλον

ές Ιλλυριούς τοΰς συναμαρτόντας σφίσιν, ασθενείς ΰπο

τοΰ λοιμοϋ γενομένους· και εδη'ωσάν τε τα Ικείνων, και

τοϋ λοιμοϋ μετάσχοντες έφυγον, και με'χρι Πυρήνηί

έλεηλάτουν. Έπιστρέφουσι δ' αύτοΐς ες τήν ?ω , 'Ρω-

μαΐοι δεδιότες, υπο μνήμης τών προπεπολεμηκότιυν

σφίσι Κελτών, μη και οϊδε ες τήν Ίταλίαν υπέρ "Αλπεις

Ισβάλοιεν, άπήντων άμα τοις ΰπάτοις , και πανστρατια

διώλλυντο. Κα) το πάθος τοΰτο 'Ρο)μαί(ι)ν με'γα οε'ος

Κελτών ίς δλην τήν Ίταλίαν ενε'βαλε· με'χρι Γάϊον

Μάριον ίλόμενοι σφών οί 'Ριομαϊοι στρατηγεΐν, άρτι

Λιβύων τοις Νομάσι καΙ Μαυρουσιοις εγκρατώς πεπο-

λεμηκότα, τους Κίμβρους ενίκιον, καί πολΰν <ρόνον αυ

τών ειργάσαντο πολλάκις, ως μοι περί Κελτών λε'γοντι

εΐρηται. 01 δέ, ασθενείς τε ήδη γενόμενοι, καϊ πά

σης γής αποκλειόμενοι δια το ασθενές, ες τα οικεία

επανήλθον, πολλά και δράσαντες και παθόντες.

V. Τοιούτον μέν δή τέΤ,ος της ασεβείας δ θεος επε'-

θηχεν Ίλλυριοϊς τε καί Κελτοϊς. Ου μήν άπεσχοντο

της Ιεροσυλίας· άλλ' αύθις, άμα τοΤς Κελτοΐς, Ιλλυ

ριών οί Σκορδίσκοι μάλιστα , κα\ Μαίδοι και Δάρδανοι ,

τήν Μακεδονίαν έπέοραμον δμοϋ και τήν Ελλάδα,

κα\ πολλά τών ίερών, και το Δελφικον Ισύλησαν πολ

λούς άποβαλόντες δμως και τότε. 'Ρωμαϊοι δ', έχον

τες ήδη δεύτερον και τριακοστον ετος άπο της πρώτης

ες Κελτοΰς πείρας, χα\ ϊ\ Εκείνου πολεμοΰντες αύτοϊς

εκ διαστημάτων, Ιπιστρατεύουσι τοις Ίλλυριοΐς επι

τηδε τη Ιεροσυλία, ήγουμενου Λευκίου Σκιπίωνος, ήδη

τών τε Ελλήνων καί Μακεδόνων προστατοϋντες. Καί

φασι τους μέν περιχώρους οϋ συμμαχήσαι τοις {εροσυ-

λοις, άλλ' Ικόντας έγκαταλιπεΐν τώ Σκιπίιονι αβοή

θητους, μνήμη τών δι' Αύταριε'ας Ες πάντας Ίλλυριοΰς

συμπεσόντιον Σκιπίωνα δέ, Σκορδίσκους μέν διαφθεϊ-

ραι, καΙ εί τι λοιπόν αύτών ή"ν, ες τον "Ιστρον και τας

νήσους του ποταμού μετοικήσαι φυγόντας· Μαίδοις

δέ και Ααρδανεϋσι συνθεσθαι δοιροδοκήσαντα τοϋ Ιεροϋ

χρυσίου. Καί τις εφη τών Ιταλικών συγγραφέων,

διά τοϋτο μάλιστα 'Ρωμαίοις πλεόνιος μετά Λεύκιον

τά Εμφύλια ήκμασε, μέχρι μοναρχίας. ΚαΙ πε^Λ υέν

IV. Ααΐ3πεηδίΙ>ιι:ϊ ίιιΓοιιδίιιιι Αροΐΐίηίδ ηυηιβιι 6χί(ίο (υίϋ*

ΐΓ3(1ίΙϋΓ. Ηθ8 εοίηι ΜοΙίδΙοηιί εί ΟεΙΙβπιηι , ςοϊ ΟίηΛπ το-

οαηΙϋΓ, ϊη εχρεϋίΐίοηο ϋείρΐιίοβ δοείοδ Γυίδδε ρ«Γΐιί1>εηΙ;

βίβΐίιηφίε ρίαπιηοδ βοηιηι, 3ηΙεφΐ3ΐη 3£@ΓεάεΓεηΙητ Γιεϊηιΐ!,

ίηΙεΓϋδδε; ϊιηϋηΙ>ιΐ8 ίη β08 ειιηι ρι-οεείΐίδ Γϋ1(;ιιΐϊΙ>ιΐ5(]ϋο

<1β88ενίεηΙίΙ>υ3. Ηίβ νβι-ο φιϊ αΌηιυηι Γοΐίδΐοη!, ίιιΐίηίίαιιι

Γϋηαηιηι νϊιτι δίΛοΓίϊηι, ψιχ, ςυϋΐη ραΙτβΜβτβηΙ, αφυα

εοΐ'πιρίββειιΐ ; άβϊηιΐε β!> ηοχίίβ (ειτχ Τϊροήΐιυβ ίη^ιιϋη

ροίίοιη αΙΤ1ίχί8$β Ι11> γϊοβ , ε( Αυΐ3Γΐβη5β5 ηωχϊιηε ε/ιτίί-

8ίπΐ3 εΐβϋε αΠεείδβε ; Ιιοδηυε Ιβηιίβηι άοπιο ρΓθΓιΐ£09 , μ ρ:·

δίειη ηίΐιίΐο δροίυδ δεειιιη είΐΐυηιΓεΓειιΙεδ, ςιΐϋΐη ι κναΜ

ρΓορΙεΓ εοη(3ξίοηίδ ηιοΐυηι ΓεαρεΓεηΙιιι-, Ιτίυπι βΐ τίροϋ

άϊβτυπι ϊΙβΓ ργο{;γο5505 , ίιι ρβΐυδίη' αε (ΙεβεΗβ ΟβίΛπιπι Γβ-

βίοηι', ρι-ορε ΒββΙαπΜβ, οοηββάίβιβ. ΟεΙΙβΓαπι τετο ΙβΙ-

Ιυιειη νείιεηιεηΐί πιοΐυ «Ιεαβ εοηευβδίΐ , υι-Ικ-Μμιο όίηιίΐ.

ΟυβΓυιη εαΐαηιίΐβΐιιηι ηιιππι ηυΙΙιιβ βδδεί (ίηίδ , Ιιί ςυοςικ

ΡλΙιίά εχεεδβει υηΐ , εί 11Ι)Ήογιιιτι Γεςίοηεα), δοβίβηβ εί κ

ει Ηε^ϋ (οείοηιπι , ηυηε ρεκίε ϋί'ΙαίΙίΙαΙοΓυηι , βυηΐ ίη^ΐΐ^ί;

ίΐιίηυε, ϋυπι ρΐ30(1αηι αςιιηΐ , εί ίρβί εοηΐβξϊοηε ηιοΓίί εοττί-

ρίιιιιΙιΐΓ. 1ΐΛ(]υε εεΙβι ϋεΓ ριχιΓυ^ίεηΙεδ, &ά Ρ)τεη.ΐΐιηι υ*·

(]ΐιε πιοηΐθΐη ροριιίαΐίοηϊΐιυδ βΓ3553ΐί βιιηΐ. Ιηάα ςιιυηι

πίΓδϋδ νεΓδίΐδ ΟΗβοΙβηι βεββ εοηνεΓίϊδδεηΙ , Κοσυηί, μ·

ηιοΓεδ εαΐβππίϋΐιιηι α δΐιρει ίοπυυδ Οεΐΐίδ αοεορίηπιω , πιε-

ΙυειΚεδηυε ηβ Ιιί ςυοςυβ βαρβηιίβ Λ1ριΙ>α& ίηνϊΛοΓεηΙΐυ-

Ιίαπι, εοιίδΐιίΑΓεδ βϋςιιοί εχβΓείΙϋδ 3(1 νβΓβιΐδ εοβ δπΙιιηίίβΓυιιΙ,

(]ϋί οεείιΐίοηε (ΙεΙεΙί βιιηΐ. Οπιηίδηιιε β& είχάε &ά ΟοΙιίοιιηι

ηοηιεη 11»Ιία οοιιΐιβιηιιίΐ : (Ιοηεε άιιεε εΐεείο 0. Ματίο, ςιιί

ιοεεηδ ϋεΙΙο εοιιΐΓΐ Λ'υιηίϋαδΜΐυΓίΙβηοδςυείοΓίίΙεΓ βε^Ιοίη-

εΐατυειαΐ , νίεβι υηΐ ΟίιηΙιοδ , ε( ηιιιΙΙίβ ηΐ3{;ηί»<ΐϋβ ο1α(1ΪΙ)ΐι»

3(ΤεεειυιιΙ; ςιιεηΐϊΐΐιηυιΐιιπι ίη ιειαιη ΟιΊΐίεΛπιηι ΙαβΙοπΛ

εχροδυίηιυδ. Ιικίεαιΐ δυιηηΐ3ΐη νίΓϋπι ίηΙίπιηΐ3ΐειη Γ«1αεΙί,

εί "Ιι εαιικίειη ίηΐίπηίΐαίειη οηιηίΐιυδ εχείϋδΐ Ιεπίδ , βην''

1)08 ΠΙβΙίδ 3εεερ1ίδ(|ΐιε εΐβιΐίοϋδ , ρ.ιΙπΗδ δειίεδ ΓορβΙϊεπιιιΐ.

V. Τ3ΐίδ ί^ϋιΐΓ εχίΐυδ ϊιηρίεΐ3ΐΪ8 ΙΙΙνιίοιυιη ΟΚίταω-

(|ΐιε ίΐίνϊηο εοιίδιΊίο ΓαϊΙ. Νεηιιε νοιο εο βεείιΐδ ;ιΙϋ ΐιεπι

1 11)1 ία ροριιϋ, δεοιιΐίδεί ρι,η ϊριιε, Μιεϋϊςιιε ϊοϋαπί.ιηί.

ηίΓδυδ υηα ευιη ΟεΙΙίδ ίη Μϊεε(1οιιί;ιηι βΐ ΟΓβεοΐαηι ϊιηρβίυ

ΓαεΙο,εαηι ηιαίΐα αΐϊα , Ιυηι ΟεΙρΙιίευηι (ειηρ1ιιιη,βχ8ροΙί>·

ιυιιΐ ; ρΐιιιίοιίδ (αηιεη διιοΓυιη (υηε ςυοςυε βιηίδδίδ. Ηοαϋ-

ηίίΐιιε , είβρδο βΐίειο 3ε Ιΐ'ίεεδίηιο ροβΐ ρΓϊιηιιιη ΙκΊΙιιηι ευηι

ΟεΙΙίδ βηηο, ^3η1(]υε δχρίπδ ίηΐβιίηι βε τβτίίδ ΙβηιροΓΪΐιαί

εαηι είβ εοηςι-εβδί , οεΙΙιιηι 8(1νεΓ8ΐΐ8 Ι11)τίοδ ββετϋφί

Ιιιι]ιΐδ 031153 δυδεερεΓυηΙ, (ΙιιοΙα 1,. δείρίοιιίδ, ηπιιαι ί»ηι

Οιτεείιε ΜαοειΙοηί;ι·()ΐιε ΙβηεΓεηι ίιηρεηαηι. ΡβηοιΙςοβ,

ΓιηίΙίηιοδ ρορυΐοδ, ηιοιηοΓΟδ εβίβιηίΐβΐυηι (ρι.τ οϋηι ρη>ρΙ(Γ

Λιιΐ3ΐίεηδε8 ιιηίτεΓδυηι ΙΙΙνποιιιιι 3ΐ11ίχίδ8εη(, &3οπΊ6ξθ9

ηοη ίυνίδβε βυχίΐίίδ , βε<1 δείρίοηί νϊηεεηιΐοβ ιιΙΙγο ι-εΙίςπί**·

ΕΙ δεοηΐϊδεοδ ςυί^ειη ηΐ3χίιη3ΐιι [κΐΓίβηι οοηοίδΟδ εδδβ ί

δείρίοηε; εχίβιιβδ εοιιιπι τεΙίςπίβδ αάΐδίπιηι ΓυβΛίββ , ϊΙ>ϊ <·

ίη ίηδυΐίδ ΙδΙι-ί εοηδειίίδδβ : Μβκΐίβ νεπ) Οβι-άίηίδφιε ρϊοεπι

εοηεεβδίβδε δείρίοηειη , δβοι ί ηίηιίΓυιη βϋΓί ηιοπεηοαδ Αε

ϋιιϋυιτι. ΕΙ ηοηΐ3ηοηιπι βοιίρίοιυηι ηοηηοηιο αϊΙ , Ί"0

ΐΏΐχίηιε ίη οβιΐδβ Κοηΐ3ηίδ Γϋίδβε, υΐ ροδί I·. δεί|>οηβηι ρ»·

\ίθΓίΙ)ΐΐδ είνίίίιπη 1)β1ΙθΓυηι πιοΐίΐιυδ εοηΠϊεΙβΙί δίυΐ, φο*&
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των νομιζομένων εϊναι τοις "Ελλησιν Ιλλυριών τοσαϋτά

αοι προλελέχθω.

VI. 'Ρωμαϊοι δέ χαί τούσδε, χαί Παίονας έπ' αύ-

τοΐς, χαί 'Ραιτούς, καί Νωριχούς, χαί Μυσούς τους έν

Εύρώπη, χαί οσα άλλα δ'μορα τούτοις εν δεςιδ τοϋ

"Ιστρου χαταπλέοντι ωχηται, διαιροΰσι μέν δμοίοις τοις

"Ελλησιν άπο Ελλήνων, χαι χαλοϋσι τοις ιδίοις Ιχά-

στους δνόμασι· κοινή δέ πάντας Ίλλυρίδα ήγοϋνται.

"Οθεν μέν άρςάμενοι τησδε της δόξης , ούχ έσχον εύρεΐν

νρώμενοι δ' αύτη καί νυν δπου καί το τέλος τώνδε

των έβνών, άπο άνίσ/οντος Ίστρου μέχρι της Ποντι

κής θαλάσσης, ΰφ' £ν έχμισΟοϋσι, χαί Ίλλυριχον τέλος

προσαγορεύουσιν. "Οπως δέ αύτούς ύπηγάγοντο "Ρω

μαίοι, ώμολο'γησα μεν χαΙ περί Κρήτης λέγων, ούχ

εύρεΐν τας άκριβεΤς τών πολέμων αρχάς τε χαι προφά

σεις, καί ές τοϋτο τοϋς δυναμένους τι πλέον ειπείν πα-

ρεχάλουν. "Οσα δ' αύτος έγνων, αναγράψω.

VII. "Αγρών ?5ν βασιλεύς Ιλλυριών μέρους, άμφί

τον κόλπον της θαλάσσης τον Ίόνιον 5ν δή χαι Πΰδ-

$ος δ της Ηπείρου βασιλεύς κατείχε, χαι οί τοϋ Πύργου

διαδεςαμενοι. "Αργών δ' έμπαλιν της τε Ηπείρου τινα

και Κέρκυραν έπ' αύτοϊς και Έπίδαμνον κα'ι φάρον κα-

ταλαβών, έμφρουρα εϊχεν. Έπιπλέοντος δ' αύτοϋ και

τον άλλον Ίόνιον, νήσος, όνομα "Ισσα, έπί "Ρωμαίους

κατέφυγεν. Οί δέ , πρέσβεις τοις Ίσσίοις συνέπεμψαν,

είσομένους τα "Αγρωνος ές αυτούς εγκλήματα. Τοις δέ

πρέσβεσιν, έτι προσπλέουσιν, έπαναχΟέντες Ιλλυρικοί

λέμβοι , των μέν Ίσσίιον πρεσβευτήν Κλεέμπορον, τών

δέ 'Ρωμαίων Κορογκάνιον, άναιροϋσιν οί δέ λοιποί

διέδρασαν αυτούς. Και έπι τώδε 'Ροιμαίων Ιπ' Ιλλυ

ριούς ναυσίν δμοϋ καί πεζώ στρατευόντων, "Αγρών μέν

επί παιδίω σμικρώ, Πίννη όνομα, αποθνήσκει, τη

γυναικί την αρχήν έπιτροπεύειν τω παιδί παραδούς,

καίπερ ούκ ούση μητρί τοϋ παιδίου. Δημήτριος δ', δ

Φάρου ήγούμενος "Αγρωνι (Φάρου τε γαρ αύτηςηρνε,

και έπί τήδε Κερκύρας) , παρέδωκεν άμφω 'Ρωμαίοις

Ιπιπλέουσιν, έκ προδοσίας. Οί δ' έπί ταύταις Έπί

δαμνον ές φιλίαν ύπηγάγοντο· και τοις Ίσσίοις κα\

'Κπιδαμνίοις, πολιορκουμένοις ΰπί> Ιλλυριών, ές έπι-

κουρίαν έπλεον.. Ιλλυριοί μέν δή , τας πολιορκίας λΰ-

σαντες, άνε/ώρουν. Καί τίνες αυτών ές 'Ριομαίους,

οί Άτιντανοί λεγόμενοι , μετετίΘεντο. Μετα ταϋτα δέ

ή Αγρωνος γυνή πρέσβεις ές 'Ρώμην έπεμψε, τά τε

αιχμάλωτα αποδίδοντας αύτοϊς, καί τους αυτομόλους

θίγοντας- καί έδεϊτο συγγνώμης τυχεΐν τών ούκ έφ'

έαυτης, άλλ' έπί "Αγρωνος γενομένιον. Οί δέ άπεχρί-

ναντο· Κέρκυραν μέν, και Φάρον, καί "Ισσαν, καί

Έπίδαμνον, καί Ιλλυριών τους Άτιντανούς, ήδη 'Ρο)-

μαίιον υπηκόους είναι· Πίννην δέ τήν άλλην "Αγρωνος

αρχήν εχειν, καί φίλον είναι 'Ροιμαίοις, ήν άπέχη τε

των προλελεγμένων, καί τον Αίσσον μή παραπλέοισιν

Ιλλυρικοί λέμβοι δυοϊν πλείονες, καί τούτοιν δέ άνό-

■πλοιν. Ή μέν δή ταϋτα πάντα έδέχετο.

VIII. Καί γίγνονται 'Ρωμαίοις αΐδε πρώται προς

ΙιΙη'γΙ.-ιΙ ιί» ηιηΐΜ'ΠΐηΙ. ΑΙφίθ Ιι.το Λβ ρορυΐίδ , φι! 3 Οηιι-ίί

ΙΙΙνπί Ιι,ιΙηίι ! ιιι, ηυ&5Ϊ ρπ >π ■ιηίί 1«>γ<> , (1ίεΐ3 -ι πιΐο.

VI. Κοηιαηί νβΓΟ ηοη Ιιοβ άιιηΐ3χ3ΐ, 86(1 Ρ.ιηηοηίοδ ρΓ3β-

ΙοΓββ , εΐ Ηΐκιείοδ , Νοιϊεοβα,ιιε , βΐ Μνδίοδ ΕιίΓοραιη ίηεοΐοη-

(βϋ , βΐίοδφιε Ιιι-. ΠηίΙίπΜ» ροριιίος, ο,ιιί |κτ ΙδΙηιιη ιΚ·μ τη-

ίΐεηΐίηιΐδ οεοητΓΐιηΙ 3 (1βχΐΓ3, 3 Οηβϋβ φΐκ1<>ηι, ηοη βεοοβ

δοίρδί Ογητι, (ΙίδΙίηβιηιηΙ, βΐ ρτορϋι ηυοα,υε ηοπιίηίΙ>υ$

βίηςιιΐο» 3ρρ6ΐΐ3ΐι1, ειιηοΙθ8 Μΐΐβαι ρ:ιηΙ··ι ΙΙ1]τίθ8 υ8υΓρ3η(,

εΐ οηιηεβ 18138 Γεςίοιιοβ Γοπιιηιιιιί Ι11νη<1ί8 ηοηιίηβ εοηιρίβ-

ΓΐιιηΙιΐΓ. Ου]ιΐ8 81Τ6 ορίηίοηίβ ΒΪτε (1εηοηιίη3ΐίοηί8 υπύβ

ιΙιΐΜΊ ιηΐ ίηίΐίυηι , ηοη ροΐιιί Γερειϊιε. 8ειΙ ε3 8<1 Ιιιιηε ββηο

(Ιίεηι οΐιΐίηεΐ : ιρηπη εΐ Ιιϋιιιΐιιιη ϊ8(0Γυηι ρορυΐοπιηι, ;ιΙι

ΙδΙτϊ ίηιΐε Γοη1ί1)ΐΐ8 3<) ηΊ3Γε ιιβφΐε ΡοηΙίειιηΊ, βίπιυΙ ε( ιιηο

ηοπιίηεεΙοεβηΙ, ΙΙΙνπειιηκριε Ιι ιΐκιΐιιιιι βρρείίβηΐ. (,Ηι.ι Γ3-

Ιϊοηε βυΐεηι ϋΐοδ ίιηρεΓίο 8υο κυΐ^εοειίιιΐ βοηαηί , (]ΐια>νβ

ΓιιεΓίηΙ κίη^ηίοηιηι υεΙΙοΓυπι ίηίιύι βίςυε οε€38Ϊοηε8, ];ιιη

ρΓθΓε88ΐΐ8 8ΐιιη, ιριππι ιΐε 0τεΐ3 μί ί!νι. ί π. πι II ι ϊ ηοη καΐίβ ε88β

εοηιρβΓίυηι : εοςυε ΙιογΙλΙιι» εΐίβηι ιιΙΙγο 8ΐιηι , ιιΐ 8ί ςϋϊβ

εβιΐίαβ αϋΙ(1ρί3ΐη (1ε Γεηυ8 1ΙΙ)τίεί8 1 1. >1 >< ί < ·ι , Μ ίη ηιειίίιιηι

νεϋΐ ρτοϊβιτβ. ΙηΙεΓεβ ςο* ιηϋιί (]ΐιίι1εηι ΙίουϊΙ εοηιρεπΓβ,

VII. Α^τοη ρ3Γΐί8 111)ποί Γβχ ΓϋίΙ,φίδβ &ά Ιοηίί ΠΊ3ΓΪΗ

ρετίίηεΐ δϊηιιπι; ειι]αδ δίηυβ ίηιρεπυηι ρβηεβ Ρνιτίιιιπϊ, Ερΐ-

ΓοΙβπιηι Γε^επ), εΐ ΐ]υϊ (1είηϋερ8 ΡϊγγΙιο βϋοοεδββηιηΐ, ΓυεΓ3(.

Ιδ Λ^Γοη νϊείδδίπι ε( ΕρίΗ ρ3Γ(εηι 3ΐϊ(|υαηι , ε( ΟοΓθ}Γ3ΐη

ρπ£ΐεΓ63, ε( Ερίιίβηιηυπι , ΡΙίΑΓυηιςυε , οεΐΐο εβρίβ , ρΓίββϊ-

άϋδ (εοεΙ)3ΐ. 0υηΐ3υ1εα) ααΐβίο ςυοςυε Λ(1π3ΐίεο ίιηηιίηβ-

ΓεΙ, ϊηδαΐ3 ιρι;ι>ι1.ιιιι , ευί 1883 ηοπιεη βδ(, Κοηΐ3ηοηιηι ϊυι-

ρ1θΓ3νί( 3ΐιχϊ1ίιιπι. ΙΙί 1ε§3(08 ηιιιι Ιδδϋδ ιηίδεΓυηΙ, ςιιί

οοβηοδεεΓεηΙ , φιαηιηβηι επίρηπι Α§Γοη ϊϋΰ» Ιπ&υοΓεΙ. Ιη

1ΐ08 3ΐΗιυο η3νϊ83η1εδ ίηιρείπιη \;\< ίιιπί ΠΙ]τΗοΙ Ιεηιΐιϊ , εΐ Ιβ-

Βϊοπιηι 1ε(;3ΐαηι ΟΙεεηιροπιηι, ΚοηιβηοΓυηιηηεΟοΓυηεβηίυηι

ϊηΙεΓΓιείυηΙ ; πΊϊιριί Γιΐ£3 εν3δεηιη(. Οπ:ι άβ 03083 (Ιιιτη

βοιηβηί ΙΠνι ίοδ (εΓΓ3 ηΐΐηηηε Ι)ε1Ιο ρε(υη( , ηιοηΙυΓ ίηΐε-

πιη ΑμΓοη, ίηΐίΐηΐε ΒΙίο 8ΐιρεΓ8ΐίΙβ, ευί Ρϊηηεδ ηοπιεη εΓ3ΐ;

ο»]ιΐδ ΙιιΙεΙαπΊ ηονεΓε* εοηΊηιί8εΓ3( ρβΙεΓ. ΠεαιεΙηιΐδ βυ-

(ειη, ιΊμμ ρΓχίεεΙυβ, ε3ηι ίηδίιΐβπι, ϋεπιαιιε ΟοΓενΓ3ΐη

(υ(Γ3(]ΐιε εηίπι ίη «Ιίϋοηβ Αςιοηίδ ΓυεΓ3ΐ), Ηοπ>3ηΪ8 Πΐυεβρ-

ρεΙΙεηΙίΙ>υ9 ρΓθάϊ<1ί1. (,ΐιιί, Ερίϋβηιηεηδίοιιβ ςυοηυβ 3(1

αηιίιίϋαιη Μΐηπι β^υηείίδ, Ιαιη 3(1 Ι853ΐη, ιρι,πη 3(1 Ερί-

(ΐ3ηιηπηι,3οΙ11νπί8οη688838,3ΐιχί1Ϊ3ηιίδεΓβ. Νεηιιε ΓιυβίΓΒ:

ηβηι Ι1Ι)τϋ ηοη δοΐηηι οιηΐδδ3 οϋδκϋοηε 808β ιοοερεΓυη! ,

δεά οί ρ3Γδ εοηιηι, ΑΙίηΙβηί ςυΐ νοεΛηΙιΐΓ, βιΐ ηοηικηοδ

ΐΓβηδίειε. Ροδί Ιμβο ΑβΓοηίβ υχοΓ ηιίβίΐ Κοιηβηι 1ε§3ΐ08 ,

ςηί εΐ εβρίίνοδ τε(1αεΓεηΙ , εΐ ΐΓ3η8ίυ§38 Ιγ;ι«1«ί <ίιΙ , νβ·

ηί3πΐ(]ΐιο 0Γ3ΓεηΙ ,εοΓυηι, ςιΐ83 ηοη 8υο, βειΐ ιικη ιΐί, βιιΐ)

ϊιηρεΓίο εββεηΐ Γ3(Ί3. Βεδροηδηπι βεεορεΓε 1ε§β1ί : Οογγυ-

Γ3ΐη, Ρΐιαηιιη, Ι883Π1, Ερίίίβηιηυη), εΐ βχ Ι11)τϋδ ΑΙίηΙΐηο»,

ίη ρορηίί Κοηιαηί (Ιίΐίοηε ]3πι «88ε. Ρίηηεη Γείίςηυηι ρ3(εΓ-

ηηπι ρο88ε&δυπιηι, βηιίευηιςυε ΓοΓε ρορυΐί ΒοαιηΙ,βΙ 3ΐ)ηί$,

φι* (1ίεΐ3 βυηΐ , 3ΐ)δ1ίηε3ΐ 8ΓΠ13 ; (ΙεΙςυε ορεΓβπι , ηε ρΙιίΓεβ

δίιηυΐ ψιβιη (Ιιιο ΙεπιΜ 111)τίεί , εΐ ηί ςυί(1εηι ίρδί ίηεΓπιεδ ,

ιι1ΐΓ3 Ι,ίδδυηι ηβνίβεηΐ. Νεο ηΐ0Γ3 ΓυίΙ ίη ηιυΙίοΓΟ, ςηίη

ίδ(3 οηιηίβ 3θείρεΓεΙ.

VIII. Ηη? ριίηΐΒΒ ΚοηιαηοΓαπι ευηΐ ΙΙΙνπϊβ εοηΐεηϋοηεδ,

18
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Ιλλυριούς πεΐραί τε κα\ συνθηκαι. 'Ρωμαΐοι δ' έπ' αΰ-

ταΐς, Κέρκυραν μεν κα\ Άπολλωνίαν άρήκαν ελευθέ

ρας ■ Δημητρίω δ' εστίν ά χωρία μισθδν έδοσαν της

προδοσίας· έπειπόντες, δ*τι έν τοσώδε διδο'ασι, την

άπιστίαν τοϋ ανδρός ΰφορώμενοι. Ή δή χαΐ ηρξεν

αύτοϋ μετ' δλίγον. 'Ρωμαίων γαρ Κελτόϊς έπ\ τριε

τές τοις άμ:ρι τον 'ΙΙριδανδν ουσι πολεμούντιον, δ Δη

μήτριος, ώς όντων έν άσ/ολία, την θάλασσαν έληίζετο,

χα'ι "Ιστρους, ίθνος έτερον Ιλλυριών, ές τοϋτο προσε-

λάμβανε, και τους Άτιντανοΰς άπδ "Ρωμαίων άφιστη.

ΟΙ δέ, ίτ.ά τα Κελτών διετεΟειτο, εύθίις μέν έπιπλεύ-

σαντες, αίροϋσι τους ληστάς· ές νέωτα δέ έστράτευον

έπΐ Δημήτριον, καΐ Ιλλυριών τους συναμαρτο'ντας

αΰτώ. Δημητριον μέν δή , προς Φίλιππον τον Μαχε-

δόνιον βασιλέα φυγόντα, χαΙ αύθις έπιόντα, χαι λη-

στεΰοντα τον Ίόνιον, χτείνουσι, χαι τήν πατρίδα αυτώ

Φάρον συναμαρτοϋσαν έπικατέσκαψαν. Ιλλυριών δ'

έφείσαντο δια Πίννην, αύθις δεηθέντα. Και αίδε δεΰ-

τεραι πεϊραί τϊ χα\ συνθηκαι προς Ιλλυριούς αύτοΐς

έγίγνοντο.

IX. Τα λοιπά δ' ουτι μοι πάντα χρόνω χα\ τάξει

μάλλον, ί) χατα έθνος Ιλλυριών έκαστον, ίσα ευρον,

συγγέγραπται. 'Ρωμαΐοι Μαχεδόσιν έπολέμουν, χα\

Περσεύς νζν ήδη Μαχεδόνων βασιλεύς μετα Φίλιππον.

Περσεϊ δέ Γε'νθιος, Ιλλυριών έτέρων βασιλεύς, έπι

νρήμασι συνεμάχει, χα\ ές τους 'Ρωμαίων Ιλλυριούς

ένέβαλε· χα\ πρέσβεις 'Ρωμαίων προς αύτον έλθόντας

εδησεν, αίτιώμενος, ού πρέσβεις, άλλα κατασκόπους,

έλθεϊν. Άνίκιος δέ, 'Ρωμαίων στρατηγός, λέμβους

τε τοϋ Γενθίου τινας είλεν έπιπλεΰσας, καΐ κατα γην

αυτώ συνενεχθε\ς , έκράτει την μάχην, κα\ συνε'κλεισεν

ίς τι χωρίον. "Οθεν αϋτώ δεομε'νω, δ μέν Άνίκιος

έκέλευσε, 'Ρωμαίοις έαυτδν έπιτρέψαι· δ δ' ές βουλήν

ήτησε τρεις ήμέρας, και ίλαβεν. Έν δέ ταΰταις των

υπηκόων αΰτοϋ προς τον Άνίκιον μετατιθεμένων, ήξίι>>σεν

έντυ/εΐν τω Άνικίω, καΐ γονυπετης έδεΐτο αύτοϋ πάνυ

αίσχρώς. Ό δέ αύτδν έπιθαρ^ύνων κατεπτη/ότα,

άνίστη. ΚαΙ καλέσας έπΙ έστίασιν, άπιόντα άπδ του

δείπνου προσέταξε τοϊς υπηρέταις ές φυλακήν έμβαλεΐν.

Και τόνδε μέν ές θρίαμβον δίμα τοις παισίν δ Άνίκιος

ές 'Ρώμην ήγαγε. ΚαΙ δ Γενθίου πόλεμος δπας

εϊκοσιν ήμέραις πεπολέμητο. Έβόομήκοντα δ' αύτοϋ

πόλεις ούσας, Αιμίλιος Παύλος δ τον ΙΙερσέα έλων,

της βουλής έπιστειλάσης έν ίποδρητω, έπανιών ές

'Ρωμην, παρωδευεν έπίτηδες. Κα\ δεδιόσιν αύτοϊς

υπέσ/ετο συγγνιόσεσθαι τών γεγονότο>ν, έαν #σον ε/ου-

σιν άργύριόν τε και -/ρυσίον εισενέγκωσιν. 'ϊποδε-

ξαμένων δ' έκείνων, συνέπεμπεν αύτοΐς του στρατού

μέρος ές πόλιν Ιχάστην, δρίσας ήμέραν τοις στρατη-

γοϋσι τοϋ στρατοΰ πασι την αυτήν χαΐ έντειλάμενος,

δμα έω κηρύσσειν έκαστον έν εκάστη πόλει, τρισίν

ώραις ές την άγοραν τά /ρήματα φε'ρειν συνενεγκόν-

των δέ, τα λοιπά διαρπάσαι. Ούτω μέν δ Παΰλος

έβδομήκοντα πόλεις διήρπασεν ώρα μιδ.

Ι>Γΐηι,κ|ΐιι· ΓιιμΙογ» , Λιογο. Οιιΐηιΐδ (Όηιρο8ΐΙί8 , ΗοπιαπΙ Οογ

ονΓαπι ρΐ Λ|κ>Ι1οηϊ:ιιιι Ιίί)ριΐ3ΐ8 (ΙοηβηιηΙ; Ι)ρπιεΙπο αυίειηΐη

ρΓ(ΜΐϊΙϊοηΐ8 ΓηβΓ06(1βιιι ΟΛΜιΊΙη ςιΐΗΗΐηηι ροηορδίΐρπιηΐ, (Ιίίριΐο

3<1)εοΐ3 οοηιΐίΐίοηβ, ίη ΙβηΙιιηι Ρ3 <1αη, ςυοαιΐ ίη Γιιΐβ Θ586Ι

ρεπη3η$υηΐ8. ^ηι Ιιιηι οηίηι 8ΐΐ8ρε(·1» βΐ$ Γιάβ9 νίιί (η(.

Νβφΐβ (]ίϋ ίΗβ άίβΐιιΐίΐ ίιιςβηίο βαο υϋ. ϋιιηι ΐ'ηίπι ΜΙο

ΟϋΜ ΟαΙΙϊα οίπ» Ρ3(]υηι ϋυτίυιη ίηα)1βηϋ1>υ$ , ςυοι) ρρτ

(Γ69 »ηηο9 (ΙιΐΓβνίΙ, οο«υρ3(ί (1ί9ΐΓ3εϋςυβ «Γ&ηΙ Κοπιβηί ,

ϋοπιείΓίυδ, οαρίβ Ρ3 οεεαϋίοηβ , 3(1 ίηΓβδΙϊΐκΙυαι ΙιίΓοηηίη

ιηβΓϋ βε εοηΐυΐίΐ, 3(}]ιιοεΙί8 8ΪΙ>ϊ ίη ββπι Γβιη 151Π8, αία III)·

Γ103 βεηΐβ : ΛΙίηΙαηίβςυβ αυεΙοΓ ΓυϊΙ άββαβεεικϋ 3 Κοπαιιϊ>.

Κοηιηηί ηυΐνη) , υ( ριίπιιιιη εοπιροβϊΐα; Γ68 ευιη Οα11ί$ Γαοτρ,

ρίΓ3ΐ3δ 8131ΪΠ1 θΐ388β ρβΓδβΟϋΙί 8Ι18ΐϋΙεΓϋΙΐΙ. ΌβΙΙΙβΙηΟ , ϊ]|15-

ςυβ άβΓεϋϋοηίβ 5<Χ'ϋ8, βεηυεηΐί αηηο ιπηλ ίηΐηΐβιβ. Αο

Οοιυΐ'ΐΓίιιηα ςυϊϋεπι , ςιηιιη :κΙ ΙΊιίΙίρρυηι Μαεειίοηίχ ης,αη

εοηΓιι@Ϊ88ε( , εΐ ηιοχ τενεΓδίιβ ϋοηιιο Αιΐπβΐϊειιπι ποια μμΊ

εΙβρΓ3ΐ43ΐιΐ8 , ϊηΙεΗεεεηιηΙ ; ρίΐηαηΐφΐβ ε]υβ ΡΙιατυιη , η ί·

ηιίηηιη βοϋίβηι , όεΙβνβΓυηΙ. ΙΙΙνΗί» 3υ(επι , Ρι'ηηϊ μομ,

ίΐεηιπι ϋρρΓεεβηΙίβ , τρηίβ ωιιρρίβα ε$1. ΕΙ 5«υηιΙα ΐ]ΐιίιΙηιι

Κοιιι.ιηοπιηι οιισι ΙΙΙνπί» εοιιίεηΐ», ^υβ^ιιβ οοπιροίίϋο,

Ιιιι]ιΐ8ΐΐ)0(1ί ΓαίΙ.

IX. Ου·τ 8ΡΓ|υυηΙιΐΓ, οοη ί3ηι ιιηϊνβΓ83 βυίβ ΙβπιροπΙιιΐί,

ςΐυαπι δϊηβΐιίαβ ρρΓ ηβΐίοηεβ ΙΙΙ>τίυπιηι , ρΓΟίιΙ φκρηιιε γ»·

ρΡΓί, 3 ηιε ρ€Γ90πρΐ3 βιιηΐ. 0υ3 1ριηρρ8ΐ3ΐβ ρορηίυβ Κο-

ηιηηυβ ΙιεΙΙυπι {ζΡΓβΙ)3ΐ 3ΐ1νρΓ8»5 Μαεβάοη38 εΐ γρ^ρμ ΡβτβΡη,

ςυί Ρΐήϋρρο 8υρεβ88βΓ3( ; 0«η(1ιϊιΐ8 , αϋυηιηι γρχ ΙΙΙνποπιιη,

ρβοιιηί» ίηνίΐβίαδ, δορίρίβίρπι Βπηοηιηι ίιιϋΐ ρυιη Ρρορο,

ρΙ ίη Ι1ΐ5τίειιηι ΙΊ(>ηΐ3η3ηι ρΓονίηοίαηι ίηιρβίυηι ΓιΐίΙ; 1(ΐ>·

Ιθ8(]ΐιε Ρ3 (Ιβ ΓΡ3(1 ειιηι βή βοηαίιι ιηί«808 οοη]ροί( ϊη λ ίηρυΐα,

εχρ1θΓ3ΐθΓβ8 ϋΙθ8, ηοπ Ιρ^Ιοβ Ρ88β , ΟΛίβαΙιΐί. ΟοηΙτΐ ςαίιη

Αηίοίυδ 3Κοηΐ3ηίδ οιιηι οΐϊδβε εχΡΓΟίΙα ηιίδδΐΐδ,ηΐίίπΙοηιΙιΜ

ηοηηυΐΐοδ ΟοιιΙΙιϋ οβρίΙ; ιηοχηιιε 1ειτ3 ουπι ρο οοιι?γρ^ιι8,

βοίε δυρεΓΐΙηηι, ίη ογορ ςυ3<1αιη ο!)8Ρ<1ί( ; ίηϋρηιιε ίΐιρί'Ικ ί|-·

Κοηιαηίί ββδε «ΙεάεΓΡ, ]υβ8ΪΙ. ΟεηΙηίυδ ^Ιιίάαί 8|»Ιίο β<1

(Ιρίίορι-βηιΐυη) ροδίιιίαίο ίηιρε(Γ3ΐο<]ΐιβ, ηυυηι ίΙΙίί ίρώΊίβ·

1)118 88Π8 υηίνβΓδβ ρί δΐι^ρρί» ΚοηίΒηίι δεδβ ΐΓ»(]ί(1ίδ8βΙ, οη·

νίΐ , υΐ ίρδυιη Αηίοίπηι &άΊτΐ βίοι ΙίεεΓεΙ : εΐ 3(1 8«πω *ϊα*

|>ΓονοΙιι(υ3 , »1ι]οο(3 υΐίηαε ΓβΙίοηε νβηίβιη 31) ρο ρτρωίιΐ!

εβί. Αηίοίαδ ΐΓ«ρί(]3ηΙεπι ΡΓεχίΙ, β( ηοη δοΐυηι νεΛίί «β1

ΓίΓηιβνίΙ, διχΐ εα-ηη; εΐίβηι Βάΐιίοηίΐ. Βεϋριιηίρηι «ίΐΐίΐη»

εορ,ηβ εοηιρΓεΙιεηίϋ 3 ΙίεΙοΓίΙιυδ, εΐ ίη νίικυΐ» οοη]ία ιιΐδδί'ί

ηιοχςηε υηβ εηηι Πΐϋδ ΙπϋηιρΙιβηιΙυηι Κοη>3ηι βΐχΐυχίΐ. Κ

ευπι ΟοηΙΙιίο ςιιίϋρΐΏ ίηΐΓ3 νί^ίηΐί άίβ» (ΙεΙιεΙΙβΙυπι ρ>·-

δρρίυαβίηΐ» 3υ1ειη ορρίίΐη, ςαχ ίΙΙί ρ3ηιεΓ3ΐι(, Λϊηιϊΐίυβ

Ρβιιΐυδ, οοηΓεεΙο Μ3εε(1οηίεο ΙκΊΙο, βεεΓεΙίδ 3 δβηϊΐιι π»η·

(ΙβΙίβ βοερρίίδ, (]ηυηι Γβ<1ίΓβΙ ίη ΙΙαΙίαιη , (1ε ίηιΐυδίπ» ΙτίΜ·-

τίΐ; ηΊεΙυεηΙίυυδςηε νεηίβπι οοΓυιιι ηυβ; οοηηιίδβπιηΐ Ιιμ

εοη(1ί1ίοηε ροΙΙίείΙυδ εβί , βί , ([υί(1<ριί(1 βιιι ί βΓ^ευϋηυρ πιόβ-

ΓΡηΙ, εοηΐιιΐίδδεηΐ ΐΓ3(1ίϋίδ8εη1ηυε. (}ιιο<1 ςυυη ίΙΙί 3°η

&1>ηυεΓρη( ; ηιίδίΐ ίη υηαηιςααπιςυρ είτίοΐεηι ρβτίεπι Γυρί-'-

Γαιη,βο4επι οηιηίηυδ (Ιιιείουβ άϊε εοη8(ίΙυ(ο, ςηοκί ϊΐ"*-

Γβιη ίΙΙοΓυιη ςηίδςιιε ορρίϋβηίδ ρεΓ ρΓΟίοοηεηι ρ«ευηι>ηι

ίηΐΓβ ΙΓ88 1ιογ38 οιτιηβηι ίη ΓοΓυηι εοιιίΡΓβηιΙϊπι (άίκκι>

Ιϋπι νει-ο, 3ΐ)ΐ3ΐβ ρεευηίβ, βϊαιυΐ Γβΐίηυβ οιηιώ εϋπρβτ*··

δίε 3 Ρ3θ1ο υηβ Ιιυι α 8ΡρΙυ3^ίη(.ι ορρίά3 8ρο1ί3ΐ3 δΐιοΐ.
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Χ. ΆρδεΤοι δέ χαΐ Παλάριοι, γένη ?τερα Ιλλυριών,

τήν ίιπδ 'Ρωμαίους Ίλλυρίδα έδηουν χαί οί 'Ρωμαϊοι

δι' άσ/ολίαν πρέσβεις έπεμψαν, έπιπλήξοντας αύτοΐς.

Ου μεταθεμένων δέ εκείνων, έστράτευον έπ' αύτούς

μυρίοις πεζοϊς χαί ίππεϋσιν έξαχοσίοις. ΟΊ δέ, πυΟό-

μενοι, χαι έτι όντες άπαράσχευοι, πρέσβεις έπεμψαν,

μεταγινώσκοντες καί δεόμενοι. ΚαΙ ήβουλή τας βλά-

βας αύτοϊς έκέλευσεν άποδοϋναι τοις ήδικημένοις. Ούκ

αποδιδόντων δέ, έστράτευεν έπ' αύτοΰς Φοϋλβιος Φλάκ-

χος. Και δ πόλεμος άρα με'·/ρι καταδρομής έληξε μό

νης· ού γαρ εΟρον αύτοΰ τέλος ακριβές. Ίάποσι δέ,

τοις έντδς "Αλπεων, έπολέμησε μέν Σεμπρώνιος, δ

Τουδιτανδς έπίκλην, καΐ Πανδούσας Τιβέριος. Και

έοίκασιν οί Ίάποδες αύτοϊς ΰπακοϋσαι· έοι'κασι δέ κα\

Σιγεστανοι Λευκι'ω Κόττα καί Μετέλλω· άμφότεροι δ'

ού πολύ ύστερον άποστηναι.

XI. Δαλμάται δέ, Ιλλυριών έτερον γένος, Ιλλυ

ριούς τοΰς ΰπδ 'Ρωμαίοις χατέΟεον, χα\ πρε'σβεις άφι-

χομένους περι τοϋδε 'Ρωμαίων ού προσίεντο. Στρα-

τεύουσιν ουν έπ' αύτους οί 'Ρωμαϊοι, Μαρχίου Φίγλου

<Γ|ιων ΰπατεύοντός τε χαΐ ές τον πόλεμον ήγουμε'νου.

Οί δέ , άρτι τοϋ Φίγλου παραστρατοπεδεύοντος, τας

«ρυλαχας ένίχων έπιδραμόντες, καί αύτδν έκ τοϋ στρα

τοπέδου κατήραξαν ές πεδίον πρανές , μέχρι έπί Νάρω-

να ποταμδν ί|κεν ΰποφεΰγων. 'ίΐς δέ οί μέν άνεχώρουν

(αρχή δέ χειμώνος ην), δ Φίγλος, έλπίσας αύτοϊς άδοκη-

το>ς έπιπεσεΐσθαι, συνερ^υηκότας ευρεν έκ των πόλεων,

προς την εφοδον αύτοϋ. Και συνήλασεν δμως ές πόλιν

Δελμίνιαν δΌεν άρα κα\ τδ όνομα αύτοΐς ές Δαλματέας,

εΤτα Δαλμάτας, έτράπη. Ούδέν δέ προς έχυραν πόλιν έξ

έφοδου δυνάμενος, ούδέ μηχανήμασιν έχων χρησθαι δια

το δψος, ^ρει τάς άλλας έπιθέων, έρημοτέρας ανδρών

δπδ της ές τδ Δελμίνιον συνόδου γενομένας. ΕΤτα διπή-

χεας κορόνας, πίσση και θείω χαί στυππίωπεριβαλών,

ές τδ Δελμίνιον έχ καταπελτών έσφενδόνα. Αί δ' 6πδ

της &ύμης έςεχαίοντο, χαί φερόμεναι καθάπερ λαμπά

δες δπου τύχοιεν έπίμπρασαν" ?ως πολλά μέν κατε-

■πρησβη , καϊ τέλος άρα τοϋτο ην τότε Φίγλω τοϋ Δαλ-

ματών πολέμου. Χρόνω δ' δστερον Καιχίλιος Μέτελλος

υπατεύων ούδέν άδιχοϋσι τοις Δαλμάταις έψηφίσατο

•πολεμεϊν, επιθυμία θριάμβου. Καί δεχόμενων αύτδν

έχείνοιν ώς φίλον, διεχείμασε παρ' αύτοϊς έν Σαλώνη

■πόλει· χαι ές 'Ρώμην έπανηλθε. χαι έθριάμβευσε.

XII. Τοϋ δέ Καίσαρος ήγουμένου Κελτών, οί Δαλ

μάται οϊδε, χαι δ'σοι άλλοι Ιλλυριών τότε μάλιστα

ιί'.ευτύχουν, Αιβυρνοΰς, ίτερον έθνος Ιλλυριών, Προιμό-

ναν πόλιν άφείλοντο. Οί δέ , σ:ρας 'Ρωμαίοις έπιτρέ-

ποντες, έπί τον Καίσαρα έγγΰς οντά κατέφευγον. Ό

δέ έπεμψε μέν, χαΐ προηγόρευσε τοις έχουσι την Πρω-

(ΛΟναν, άποδοϋναι τοις Λιβυρνοϊς, ού φροντισάντιυν δέ

έκείνιον, τέλος έπεμψε στρατοϋ πολλοϋ, ους άπαντας

εΤχτειναν οί Ιλλυριοί. Καί δ Καίσαρ ούχ έπεζήλΟεν

ού γαρ ην οί σχολή τότε στασιάζοντι προς Πομπηϊον.

Έκραγείσης δέ ές πόλεμον της στάσεως , δ μέν Καίσαρ

Χ. ΑπΙεοβ (νεί ν»Γ(5β08) εΐ Ρϊ1»γ1ο8, βΐΐοβ ΙΟντΙκ ροραΐοβ,

οίοι ΙΙΙνπευπι Κοπιαηαπι ρΓονίηεί3πι ίηνββίδβεηΐ, Βοηΐίΐηί ,

ϊΐίίδ (3ί8ΐΓϊθΙί 0ΟΓΙ8, ρβΓ Ιββίΐοδ βί) ί^υΠΒ &1>8ΐεΓΓ6Γ6 εοηϊΐί

δΐιηΐ. 0υίΙ)ΐΐ8 ςυυιη ϊ 1 11 οοη ραηη'ίβρηΐ, βχβΓοίΙϋΐη οοηίτι

008 ϋβΓβπι ηιίΐΐίυπι ρβ(1ί(υπι, δβχοοηΙοΓοιη εςαίΐυηι, εοιυοπ·

ρίΡΓίιηΙ. Οιιοίΐ ρο8ΐ(]ΐΐΐπι Ιιίβ ββΐ ΓβηυηοώΙιιηι, ηιιυπι αά Ίά

\χ:\\ιηη |)3ΐΐ(1 καίιβ βδββηι ραΓαΙί, χηυΐαίο εοηβϋϊο Κοπιαπι

1β@3(ο8 ΓΒΐίοιυηΙ, νεηίϋΐη οηίαηι. δβηβΐυβ άβιηηοΓυπι

«ΕβΙίηΐΛΐίοηειη Ιιίβ,ςυοβ ίηίυηΐ βΓΓβεί$8βηΙ, οχβ/ιΐνιτβ ϋΐοδ

]υ&ίίι. <}υο(1 (ριυπι ηεςίίκβηΐίυβ ΓαοιτεηΙ , ΡυΙνίαβ Παειυβ

εοηΐτΐ 608 εηη βχβιχπίυ ηιϊ88υ8 ββΐ. 5βί ίά ςαΊάβια Ιιοΐΐυηι

ηοη υΐΐτβ βχοηΓβίοηοηι ρΓΟΟβδίϋ; ηοςυβ βηίιη βί εβΓίυηι

Γιηβπι ίπιροίίΐυιη τερβηο. Α<ΙνβΓβυ8 Ιαρνάββ, ςυίΐηΐδ ίηίπι

Α1ρβ8 8β<1β8 ΡβΙ, δβηιρΓοηίυδ ΤυάίΙβηϋδ, βί ΤίΙ)ίΓίϋδ Ρηΐ)<1ϋδ3

@β$8εΓβ ΙκΙΙυπι. νβπςυβ βίιηίΐβ 084, ίώ Ιιίβ &ά παρβηΐΛ

Γαείεηάΐ ίοηιρυΐϋαηι οβδο βαιη ςεηΐεπι ; ϊΐβπιςυε 8ε@ε8(βηο8

& ί. ΟοΙΙβ εΙ ΜεΙεΙΙο : νβΓυιη οοη ηιυΙΙο ροβι άεΓβείβδβ

ηίΓΟδςυε.

XI. ΌαΙίύΆϋρ, , &\\ά ϊΐβπι Ι11}τϊοπιηι ηϊΐίο , ςηηπι ίη ΙΙΙ^ΓΪοβ

ρορυΐο Κοιιΐ3ηο βυ^βοΐοδ ίηοϋΓδίοηβπι ΓεοίββεηΙ, Ιβ£3ΐοδψιβ

β» άε οαυδ» Κοηΐϊ νεηίεηΐεδ ηοη ΓεεερίδβεηΙ , ΜΙο ρείίΐΐ

βυηΐ, Μ. Κί^υϋ οοηδυΐίβ Βϋδρίεϋδ. Ηυηο ρπηιο βιίτεηΐυ,

(Ιαηι οβδίΓΛ ηιεΙαΙιΐΓ, ϊπιρβίη ίη ρΓ8.·δί(ϋυιη ΓβοΙο, εοψιβ

ρΓθΠί»Εΐο, ΒΐΙοΓίαηΙυΓ ΙιοβΙβδ; εαβίΓΐβςυε ε]εοΙυηι ίη ρΓοεϋ-

τε» εαηιροδ άερείΐυηΐ, ει Λά Ν&ΐΌηεηι ιΐδςιιε Πυνιιιιη Γυ§» 8β

ΓβοίρβΓβ οο§αηΙ. Ηίηεηαυηι (Ιοηιυπι ΙιοβΙεδ εδβεηΐ τενετδί

(]»πι εηίω Ιιϊεηΐδ αάεΓΐΙ) , Γίςυΐυβ , βρείΐηδ ίηορίηβηΐεδ α δε

ορρππιί ροδδβ, εοδίΐεηι &ά αιίτεηΐυδ δυί Γαηιβηι )3Πΐ τηηχη

εχ ορρίιΐίδ ρΓορεΓβ οοη(!ΐ-θΗΛΐο8 ίηνβηίΐ. Κα§βΙο$ Ιβηιεη,

ϊη Ι)ιΊιηίηίυηι υΓοεπι (ΐε^υδηοπιίηεΙοίΗίδΓεςίοηίβίηεοΙίΒ,

Ιετί ΓβοΐΛ ηιυΐίϋοηβ, ΟαΙπιαΙεηδεδ, 30 ύείηάε ΒαΙιιιοΙ,τ,

νοεβϋ βαηΐ), εοηιρυΙΚ. Οιιιιιη &υ(εηι εχ ϊΙίηρΓβ οχριίβηβΓβ

ιΐΓίκηΊ νϊΐίιΐβ ιηηηίΐααι ηοη ροδδεί, εΐ ηιαείιίηαδ αιΙηιονεΓβ

βΗί(υ<Ιο Ιοα, ςαο δίΐΛ υΛδ εΓϊΙ, νείατεί; ίη άΥιά ρήιι$ ορ-

ρίά» , ςαβε οη οοηοιίΓευηι ίη Ι)εΙηιίηΐυηι ίηίΓεςιιρηίίοπι βΤΆΐιΙ,

ίωρβίιιηι Γεεϋ. Ουίϋυδ εχρυ^η&Ιίβ, &ά ϋεΐιηίηίυηι τετεΓ-

8υδ, 1)ίοη1)ίΐ3ΐβ8 εΐίνββ, ρίεε δυΙΓιίΓοηαο οΜίΙαδ 8(αρα(μιε

οΙ>Ιί§3(39, εχ οαίβριιΐΐίβ ίη αι-Ιιειη ]αου1αΙυ5 εδί : ςυβε ίρδο

ίηιροΐυ δυεεεηδ,χ, ε( Γβεηηι ίηδΙβΓ αηίθηΐίιιηι νο1ί(3η(68,

ηυχευηφιβ αΐΐίςίβδεηΐ, ίηΟβπιηΐ3ΐ)3η(, υΐ πιβ^ηβ ρβτδ υΓ-

1)ίδ ίηεεηάίο άεΙεΓεΙοΓ. Ιβςηε Ηηίδ ΓυίΙ 1)ε11ί βάνεΓδυδ ϋ»1-

ηΐΛίαβ 3 Ρί£ΐι1ο ξβδίί. Ιη(εηεε(ο Ιβηιροκ , Οβεείΐίαβ Μείεΐ-

Ιυι εοηδυΐ, ςυυπι ηίΐιίΐ άεΐίςηίδβεηΐ ΟαΙιτιαΙ.τ·, ΙΗυπιρΙιί

ευρίιϋηε ρεΓΓεείΙ , υ( ηεΐΐιιπι διιίδ βιΐδρίείίδ «Ατβηαβ ϋβΐ-

Π13138 ΒβΓβηαΊιηι <1βε«ΓηεΓβΙυΐ'. Α ςηίουδ ςιιυιτι βδδε( βπιίεβ

εχεερίπδ, 83ΐοη<Β αρηά εοδ 1ιίϋεπΐ3 εβίΐ : Κοηιάηιςυε Γενεί··

8118 , ΐΓΐυωρΙιβνίΙ.

Χ1Τ. Οηο νεΓΟ ΙεηιροΓε 0&11ίδε ρΓΟτίηείχ εηηι ίηιρεηο

ρΓβείυίί 03?β3Γ, ϋάεπ» ίΙΙί ΟηΙηΐΒίεβ, βΐϋφΐβ 111}τϋ, ςυοΓυηι

Ιπιτι π>3χίηιε Γ88 ΠοΓεηΙίΟΓβδ ρτάιΑ, Ι,ίοιιπιίβ, 3ΐϋ ρορηίο

ΙΙΙνπεο, ΡΓοηιοηαιη ιιιΐιεηι 3ΐ)δ(υ1εΓηη(. Ι,ι'1)ΐΐΓηί, ροριιϋ

Κοιηαηί Γιϋεί βε&ε ρεΓηιίΙΙεηΙεβ , 0&?&3ΐ ίδ ίη ρΓορίηηιιο 3§εη-

(ί8 ορεηι ίηιρίοι-απιηΐ. ΕΙ ηιίδίΐ ΟδβΓ ςιιί (εηεηΐίϋυδ Ργο-

παοηβιη άεηυηεί3Γεη(, οί ϋοαπιΐβ ΓβάάβΓβηΙ ορρίιίπηι.

Ουοά ίηιρεΓίυηι ςιιηηι ίΙΙί εοηΙβηιηεΓεηΙ, ναΐϊϋαηι αππαΐο-

Γϋηι ηίΒηυπι 8υΙ>ιηίδί(; ςιιί οηιηεδ 30 ΙΙΙγπϊβ δΐιηΐ εοηείδϊ.

Νεςιιε ιιΐΐαδ εδί ίιΐ Γβείηυβ Οα?83Γ, φιοηίαηι Ροιηρείβη,-ρ,

<1ίβοοΓ(1ί<Β ίιηρίίείΐο δβΐίδ ίη 63Μ τεπι ηοη ΓυίΙ οΐϋ. Ροδίςυβιη

αυΐβαι ίη 1)ο1Ιυηι επιρίΐ (ϋδεοΓΟία, Ο'κμγ ευιη εορίίδ, ςιιβί
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Ιλλυριούς πεϊραίτε κα\ συνθήκαι. "Ρωμαίοι δ' έπ' αΰ-

ταΐς, Κε'ρκυραν μέν χα\ 'Απολλωνίαν άνηκαν ελευθέ

ρας· Δημητρίω δ' εστίν ά /_ωρία μισΟον εδοσαν της

προδοσίας· επειπόντες, δτι ίν τοσώδε διδόασι, τήν

άπιστίαν τοϋ ανδρός ΰφοριόμενοι. *Η δή χαΐ ηρξεν

αύτοϋ μετ' δλίγον. 'Ρωμαίων γαρ Κελτοϊς £πΙ τριε

τές τοΤς άμφΐ τον Ήριδανδν ουσι πολεμοΰντιον, δ Δη

μήτριος, ώς οντιον έν ασχολία, την θάλασσαν έληίζετο,

και "Ιστρους, ίΟνος έτερον Ιλλυριών, Ις τοϋτο προσε-

λάμβανε, χα\ τους Άτιντανοΰς άπδ 'Ρωμαίων άφιστη.

01 δέ, έπεί τα Κελτών διετε'Οειτο, ευθύς μεν επιπλεύ-

σαντες, αίροϋσι τους ληστάς· £ς νέωτα δέ Ιστρατευον

ίτά Δημητριον, χαΙ Ιλλυριών τοΰς συναμαρτοντας

αύτώ. Δημητριον μέν δή , προς Φίλιππον τον Μακε

δόνων βασιλέα φυγόντα, κα\ αύθις ίπιόντα, και λη-

στεΰοντα τον Ίόνιον, κτείνουσι, και τήν πατρίδα αύτώ

Φάρον συναμαρτοϋσαν έπικατέσκαψαν. Ιλλυριών δ'

ίφείσαντο δια Πίννην, αύθις δεηθέντα. ΚαΙ αΐδε δεΰ-

τεραι πεΐραί τε χαΙ συνΟήκαι προς Ιλλυριούς αύτοϊς

έγίγνοντο.

IX. Τ4 λοιπά δ' ουτι μοι πάντα χρόνω καΐ τάζει

μάλλον, ή κατα έθνος Ιλλυριών ίκαστον, ίσα εδρον,

συγγεγραπται. 'Ρωμαϊοι Μακεδόσιν έπολέμουν, καΐ

Περσεύς η\ι ήδη Μακεδόνων βασιλεύς μετα Φίλιππον.

Περσεϊ δέ Γένθιος, Ιλλυριών έτε'ρο>ν βασιλεύς, έπι

νρημασι συνεμάνει, καΐ £ς τοΰς 'Ρι>)μαίων Ίλλυριοΰς

ίνε'βαλε· χαΙ πρε'σβεις 'Ρωμαίων προς αΰτον έλθόντας

εδησεν, αιτιώμενος, οϋ πρε'σβεις, άλλα κατασκόπους,

ίλθεϊν. 'Λνίκιος δέ, 'Ρωμαίων στρατηγός, λε'μβους

τε τοϋ Γενθίου τινας εΐλεν έπιπλεΰσας, καΐ κατα γήν

αύτώ συνενε/θείς, έκράτει την μά/ην, και συνέκλεισεν

ίς τι νωρίον. "Οθεν αύτώ δεομένο), δ μέν Άνίκιος

Ικε'λευσε, 'Ρωμαίοις έαυτον έπιτρέψαι· δ δ' Ις βουλήν

ήτησε τρεις ήμερας, κα\ ίλαβεν. Έν δέ ταΰταις τών

υπηκόων αύτοϋπροςτδν'Ανίκιον μετατιθεμένων, ήςίωσεν

«ντυχεΐν τω Άνιχίω, καΐ γονυπετής έδεϊτο αύτοΰ πάνυ

αϊσνρώς. Ό δέ αύτδν Ιπιθαρ^ύνων κατεπτηχότα,

άνίστη. Κα\ καλεσας έπΙ έστίασιν, άπιόντα άπδ του

δείπνου προσε'ταξε τοις ύπηρέταις ε'ς φυλακήν έμβαλεϊν.

Και τόνδε μέν ες θρίαμβον άμα τοις παισιν δ Άνίκιος

£ς 'Ρώμην ήγαγε. Καΐ δ Γενθίου πόλεμος 5πας

εΤκοσιν ήμέραις πεπολέμητο. Έβδομηκοντα δ' αύτοϋ

πόλεις ούσας, Αιμίλιος Παϋλος δ τον Περσία έλών,

της βουλής έπιστειλάσης £ν άπορ^ήτω, έπανιών Ις

'Ρώμην, παρώδευεν έπίτηδες. Και δεδιόσιν αύτοϊς

υπε'σχετο συγγνώσεσθαι τών γεγονότο>ν, Ιαν ίσον ε^ου-

σιν άργΰριόν τε και χρυσίον εϊσενέγκωσιν. Ύποδε-

ζαμε'νων δ' έκείνων, συνε'πεμπεν αύτοΤς του στρατού

μέρος ες πόλιν έκάστην, δρίσας ήμε'ραν τοις στρατη-

γοΰσι τοϋ στρατού πασι τήν αΰτήν χαΙ έντειλάμενος,

άμα έω κηρύσσειν ίκαστον £ν εκάστη πόλει, τρισίν

ώραις Ις τήν άγοραν τά χρήματα ιρε'ρειν συνενεγκόν-

των δέ, τα λοιπά διαρπάσαι. Ουτο) μέν δ Παύλος

έβδομηκοντα πόλεις διήρπασιν ώρα μιδ.

ρΗπΗΗ|αβ Γαπίερβ , Λιογο. ΟαΟ>ιη εοηιροδίιίβ , ΚοπιιηΙ Οογ·

ονΓηηι βΐ Λρο1Ιοηί3ΐιι 1ίΙ)0Γΐ»Ιβ (ΙοηβπιηΙ; ΟβηιβίΓίο αυΐαηΐη

ρΓθ(1ίϋοηίβ πκτεβίΐβιη οβί,ΙιΊΙη ςιιββ^απι οοηοΐβδρπιηΐ, (ΗμγΙρ

αι\]οο(3 οοπίΐίΐίοηο , ίο ΙαηΙιιπι β» (Ιιπ , ίμιοηι] ίη ίίάΐ ααΛ

ρβΓπΐ3η8απΐ8. ^3^η Ιοηι ειιιπι δπίρβοΐϊ βίβ ΓιιΙρβ τίιί βΓ3|.

Νβηυο άίυ Πΐβ άίβ(υϋ( ίη^επίο βυο υΐί. ϋιιπι βηίηι ΙκΙΙο

ουπι ΟαΙΙίβ οιγο3 Ραάιιπι Ιΐυνίιιηι ίηοοίβηΐίΐιιΐί, ψοά [κτ

Ιγ 03 ιηοοβ άατλΤΪΙ, οοευραϋ ιΙίβίΓαοΙίηυβ ριυιΐ Κοιηαπί,

Ι)ρηιοΐΓίιΐ8, ωρίβ ε& οοοωίοοβ , αιΐ ίηΓθ8ΐ<ιηι1υηι ΙαίΓοοίοιη

ιηβΓΟ 86 οοηΐιιϋΐ , Λ(1]ιιηιΙίδ 8ίΙ)ί ίη βαπι Γβιη ΙβίΓίβ, αΐϊα III;-

γιο» ςβηΐβ : ΛΙίηΙαηίβςυε αυεΙοΓ ΓυϊΙ (Ιεβαδοοικίί 3 Βοηι&ηΒ.

Βοοιβοϊ αυΐεπ) , υΙ ρπωυηι εοηιροβίΐχ τε» ουιη 03ΐ1ί$ (αεπ,

ρΪΓ3ΐ38 5ΐ3ΐίΐΤ1 (13586 ρβΓδβουΙί 80$(ιι1επιιιι. ΓΚήιρΙγιο , ε]ιΐ8·

ηυβ άεΓεεΙίοηίϋ δθ€ΐί5, 86(]υεη(ί 3ηηο 3ΓΠ13 ίπίαΐεκ. Λο

ΟοιαβίΓΪυηι ηαίιίεαι , <]υυπι αά ΡΙιίΙίρρυιη ΜαΓοϋοηίΐΕ Γβ§βπι

εοηΓυςίββεΙ , εΐ ηιοχ Γετετβαβ άεηυο ΛιΐΓΪΒΐίουηι παπ 68$(Ι

(1βρΓ3'(ΐ3ΐιΐ9 , ίηΙρΓίροβηιηΙ ; ρ3ΐπ3πΐφΐε ε]υβ ΡΙιβηιπι , γπ-

ηιίηυπι βοεϊαηι, <Ιε1ενεΐΊΐη(. ΙΙΙνηίβ αιιίεηι, Ρίηηβ ααα,

ίίβηιιη άβρΓεοβηΙίβ , τβηϊβ εοηεβ883 εβί. ΕΙ βεευηιΐβ ηιιίιίριη

Κοηιηηοπιηι ειιιτι 111)ΤΠ8 εοηΐεηΐίο, ^^υ8<]υ6 Γοπιροδίΐίο,

Ιιη]ιΐ8πκχ1ϊ ΓαϊΙ.

IX. Ου»3 ΜφίοηΙΟΓ, ηοη Ιβηι «ηϊνβΓ83 βυίβ ΙοπιροΗΙ)ΐ)8,

<|υ3ηι 8ίη§ιι|»8 ρεΓ ηβΐίοηεβ ΙΗντίοπίΓη , ρΓουΙ φΐ3Η|ϋβ τα-

γιΐτ'ι , 3 ηιε ρεΓ80τίρΐ3 ίϋΐιΐ. <}ιΐ3 1εηιρβ8ΐ3ΐβ ροριιΐυδ Εο·

ηι»ηυ8 ΜΙιιπι (ζβΓβ))3ΐ βϋ νοΓδίΐί Μαοειίοικι» ε( Γε^οι ΡβΓ8Μ,

Ίΐιϊ ΡΙιίΙίρρο 8αοχ«88εΓ3( ; 6εη(Ι)ϊυ8 , αϋοηιηι τεχ ΙΙΙ^ΓΪοπιιη ,

ρεοαηίβ ίηνίΐβΐυδ, 8οοϊεΙβΙβηι ηπηοπιηι ίιιίίΐ ουπι Ρετδβο,

βΐ ίη ΠΙνπ'αιιιι Ιίοιηαιιηηι ρΓονίηοίαηι ίηιρβίυηι ΓβείΙ; Ιερ·

Ιοβςυβ εβ <1β Γβ »(1 εηηι βη 8βη3ΐυ ηιί«808 εοη]εεί( ίη νίηευΐί,

βχρΙοηΙΟΓββ ϋΐοβ, ηοη Ιβ^Βίοβ β88β , ε&ιααίαι. ΟοηίΓα ςυβπ>

Αηίείυβ 3 ΚοηΊ3ηί9 εηηι εΐβδβε εχείΐίΐα ιηίδδυβ , ηΐίπ 1εηι1χ>9

ηοηηη11θ8 ΟρηΙΙιίί εερίΙ; ηιοχιριο ΙεΓΓ3 κιιιη εο ωιι^τρδίυί,

βοίε 8υρβΓ3ΐυηι, ίη ατοε ςιι.κΙ,ιηι υΐΐδτχΐίΐ ; ίηύεςυε $υρρϋοειη,

Κοηΐ3ηί8 βεβε (ΙειΙβτβ , ίυδδίΐ. ΟεηΙΗΐϋδ , Ιι ίιΐιιί βραΙίο άΑ

(Ιβΐίυοί'βηϋυηι ροβίηΐβίο ϊηιρεΙίΌΐοίΐιιβ, ςυυπι ίίΐί» ίρβίδ ίίί-

1)ΐΐδ §εηδ υηίτεΓββ εί δΐι1)]εο(3 Κοηιαηϊδ βεδβ ΐΓ3(1ί(1ίδδε(, οη-

νϊΐ , αι ίρβυηι Ληίείυηι βιΙΪΓε βίηί ΠοργρΙ : εΙ &Λ «ρηυϊ φι

|)Γθνο1η1υ8, 8^οε(3 υΐίςηε Γ3(ίοηε νρηίβιη 30 ρο ρΓραΙιιβ

ββΐ. Αηίείηβ ΐΓερίά3ηΙεπι βΓεχίΙ, εί ηοη δοΐυηι νεΓίιίδ οοη-

ΓίΓηΐΐνίΙ, βο<3 οιτηαϊ εΙί3ηι βϋίιίΐκιίΐ. Βειίευηίειη .ιιιΐ» πι 1

ε«βη3 οοηιρΓρΙιρηιΙί 3 ΙίρΙοπηυδ, εί ίη νίηρυΐ.ι εοηρά ιυδδίΐ;

οαοχςυε υη3 ουπι Γιΐίίδ ΙπυπιρΙιηικΙυηι Ποηωιη βίκΐυχίΐ. £'

εηπι ΟεηΙΙιίο ηιιίιίβηι ίηΐΓ3 νί^ίηΐί <ϋεϋ (1εΙ>ε1ΐ3ΐυπι ββΙ·

5ερΙυ3§ίιιΐ3 ηιιΙρπι ορρίάα , ςικο ίΙΙί ρηηιΡΓαηΙ, ^ηιίϋι»

Ρβιιΐυδ, εοηΐροΐο Μβεεάοηίεο 1)ε11ο, δΡΟΓΡίί» β δβηϊΐα ηωη·

ά3ΐίδ βρ^ερίίδ, (]ΐιυηι ίβά'ιηί ίη ΙΙαΙϊαιη , (1ε ίηάΊΐδΐ™ Ιγλιι^-ϊ-

τίΐ; ηιείυεηΐίυυδςηε νρηίηηι εοΓυπι ςυ33 οοηιη)ί8βΓ3Βΐ Ιιμ

εοηιΐίΐίοηε ροΐΐίείΐυδ εδί , δί , (]υί(1<]ΐιί(1 3υη βΓβεηΙιΊρΐΡ 1><>'κ'

ΓεηΙ, εοηΐυΐίδδεηΐ ΐΓ3(1ίϋίδδεηΙ(]ΐιε. ΰυοιΐ ςυυηι ίΐίί ηοη

βηηυεΓεηΙ; ηιίδίΐίη αιΐΒπιςιιαηιηιΐρ οίνίΐ3ΐρηι ρητίβαι οορί»-

Γϋπι , ροάρηι οηιηίουδ «Ιιιείουδ άίε εοηδΙίΙυΙο,ςυοβάιηΓ»-

Γ»ηι ίΙΙοΓυηι ςιιίδςυε ορρί(ΐ3ηί8 ρεΓ ρΓ33εοηεηι ρρειιηίίηι

ίηΐΐ'3 ΙΓ68 1ιογ38 οιηπεπι ίη ίοπιηι εοηΓεΓβη(ΐ3ηι ράίείΓΟί)

Ιαηι νοΓΟ , η1)ΐ3ΐ3 ρροιιιώ , βίηιυΐ Γείίςικι οηιηίβ ύίπρίτίΐ·

Βίε 3 Ρβιιΐο υω Ιιογβ δερίηοςΐπία ορρίιΐ» βροΐίαΐβ βοηΐ.
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Χ. Άρδεΐοι δέ χαΐ Παλάριοι, γένη έτερα Ιλλυριών,

τήν ΰπδ "Ρωμαίους Ίλλυρίδα έδηουν χαι οί "Ρωμαίοι

ίι' άσχολίαν πρέσβεις έπεμψαν, έπιπλήξοντας αύτο'ς.

Ού μεταθεμένων δέ έκείνων, έστράτευον έπ' αύτούς

μυρίοις πεζοϊς καί ίππεϋσιν έξακοσίοις. 01 δέ, πυθό-

μενοι , και έτι οντες άπαράσκευοι , πρέσβεις έπεμψαν,

μεταγινοισκοντες και δεόμενοι. ΚαΙ ήβουλή τας βλά-

βας αύτοϊς έκέλευσεν άποδοϋναι τοϊς ήδικημένοις. Ούκ

αποδιδόντων δέ, έστράτευεν Ιπ' αύτους ΦοΟλβιος Φλάκ-

κος. Και δ πόλεμος άρα μέχρι καταδρομής έληξε μό

νης· ού γαρ εορον αύτοϋ τέλος άκριβές. Ίάποσι δέ,

τοις Ιντδς "Αλπειον, έπολέμησε μέν Σεμπροινιος, δ

Τουδιτανος έπίκλην, χαί Πανδούσας Τιβέριος. Και

έοίκασιν οί Ίάποδες αύτοϊς υπακοϋσαι· έοίκασι δέ καΙ

Σεγεστανοι Λευκίω Κόττα καΙ Μετέλλω· άμφότεροι δ'

ού πολϋ ύστερον άποστηναι.

XI. Δαλμάται δέ, Ιλλυριών έτερον γένος, Ιλλυ

ριούς τους ύπδ "Ρωμαίοις κατέΟεον, καΙ πρέσβεις άφι-

κομένους περι τοϋδε "Ρωμαίων ού προσίεντο. Στρα-

τεύουσιν ο3ν έπ' αύτούς οί "Ρωμαίοι , Μαρκίου Φίγλου

σ^ών ΰπατεύοντός τε καΙ ές τον πόλεμον ήγουμένου.

Οί δέ, άρτι τοϋ Φίγλου παραστρατοπεδεύοντος, τας

φύλακας ένίκων έπιδραμόντες, καΙ αύτδν εκ τοϋ στρα

τοπέδου κατηραξαν ές πεδίον πρανές , μέχρι έπι Νάρω-

να ποταμδν ή"κεν ΰποφεύγων. Ώς δέ οί μέν άνε/οιρουν

(*ρχή δέχειμωνος ην), δ Φίγλος, έλπίσας αύτοϊς άδοκη-

τως έπιπεσεΐσθαι , συνεδδυηχότας εδρεν έκ των πόλεων,

προς την έφοδον αύτοΰ. ΚαΙ συνήλασεν όμως ές πόλιν

Δελμίνιαν δΟεν άρα καΙ το όνομα αύτόϊς ές Δαλματέας,

ϊϊταΔαλμάτας,έτράπη. Ούδέν δέ προς έχυραν πόλιν έξ

έφοδου δυνάμενος, ούδέ μηχανήμασιν έχων χρήσθαι διά

το υψος, ί(ρει τας άλλας έπιβέων, έρημοτέρας ανδρών

ύπδ της ές τδ Δελμίνιον συνόδου γενομένας. Είτα διπη-

χεας κορΰνας, πίσση καΙ θείω καΐστυππίωπεριβαλών,

ές τδ Δελμίνιον έκ καταπελτών έσφενδόνα. Αί δ' ύπδ

της δύμης έξεκαίοντο, καΙ φερόμεναι χαΟάπερ λαμπά

δες δπου τύχοιεν έπίμπρασαν' έως πολλά μέν κατε-

πρήσθη , και τέλος άρα τοϋτο ην τότε Φίγλω τοϋ Δαλ-

ματών πολέμου. Χρόνω δ' βστερον Καικίλιος Μέτελλος

ΰπατεύο>ν ούδέν άδικοϋσι τοις Δαλμάταις έψηφίσατο

πολεμεϊν, έπιθυμία θριάμβου. Καί δεχόμενων αύτδν

έκείνοιν ώς φίλον, διεχει'μασε παρ' αύτοϊς έν Σαλώνη

πόλει· και ές "Ριομην έπανήλΟε,. και έθριάμβευσε.

XII. Τοϋ δέ Καίσαρος ήγουμένου Κελτών, οί Δαλ

μάται οίδε, και δσοι άλλοι Ιλλυριών τότε μάλιστα

δ'.ευτυχουν, Λιβυρνους, έτερον έθνος Ιλλυριών, ΙΤρωμό-

ναν πόλιν άφείλοντο. Οί δέ , σφας 'Ρωμαίοις επιτρέ

ποντες, έπΊ τον Καίσαρα έγγΰς όντα κατέφευγον. Ό

δέ έπεμψε μέν, κα'ι προηγόρευσε τοις ένουσι τήν Πρω-

μόναν, άποδοϋναι τοις ΛιβυρνοΤς, ού φροντισάντων δέ

εκείνων, τέλος έπεμψε στρατού πολλοϋ, ους άπαντας

έκτειναν οί Ιλλυριοί. Και δ Καίσαρ ούκ έπεξήλΟεν

ού γαρ ην οί σχολή τότε στασιάζοντι προς Πομπηϊον.

Έκραγείσης δέ ές πόλεμον της στάσεως , δ μέν Καΐσαρ

Χ. ΑΓ<1βο8 (νεί Ύ3Γ(]β08) βΐ Ρ&ΐωίοβ, βΐίοβ ΙΏγήχ ρορυΐοβ,

οιιαι ΙΙΙνπευιη Κοαΐ3η»ηι ρΓθνίιιοΪ3πι ίηνβδίδβεηΐ, Κοπιαηί ,

&ΙΪΪ8 (3ίδΐΓϊθΙί ειιι-ίδ , ρβΓ Ιι^αΙοδ 30 ίη,ίυπίδ αΙιβΙβπβΓβ εοη3(ί

δαηΐ. Οαϊ1>ιΐ5 αυιιηι Ηΐί ηοη ρβηιίδδεηΐ, εχεΓείΙυιη εοηΐτα

008 (Ιεεεηα ηιίΐΐίηιη ρεϋίΐυπι, δεχεεηΙοΓϋπι εςυίΐυπι, εοιίδεπ-

ρδετηηΐ. Οαοά ροδίηυαπι ηίδ εβί ΓοηυηοίίΐΙιιπι, ςιιυηι Άά Ίά

5ε11ιιηι Ιιαιιά 8β(Ϊ8 ε58βηΙ ρ.ΊΓαΙί, ηιυϋιΐο οοη5ί1ίο Κοιηαιη

1ε@3ΐθ8 ηίδειυηΐ, νεηΪΒΐη ΟΓαΙυπι. δεηΐΐηβ (ΙϋΐηιιΟΓυηι

κβΙίπι»(ίοηεηι Μβ,ςαο» ί^υπ» αΐΐοοίίίβηΐ, βχβοίτβτβ ΙΙΙοβ

ίυβίίΐ. Οαοά ηιιυπι ηι^Ιί^οιιΙίιυ ΓΐεεΓεηΙ , Κυΐν ίιΐδ ΡΙϊοευβ

οχ)ηΐΓ3 εοβ οιπι βχεΓοίΙυ πιίδδυδ εβί. 8εά ίά (ριίιίεηι Ικΐΐαηι

ηοη ηΗη βχεηΓβΐοηεηι ρΓοεεβδίΙ; ηεςηε εηίπι οί οβι ΐυηι

Γιηβιη ίηφοδίΐυηι ΓβρβΓίο. ΑάνεΓβυδ Ιβρ^Λαβ, ςυίΐιυδ ΊάΙτΛ

Αίρρδ 6«<3βδ ΡδΙ, δβηιρΓοηίιΐδ ΤϋΟίΙβηιΐδ, εΐ ΤίϋεΓίυδ Ρϊΐκΐαδί

^ββδΡΓβ ΜΙιιηι. Υειίςυε δίιηίΐβ εβί, 3υ Ιιίδ αά ίπιρβΓαια

Γααεηάα εοιηρυΐδβπι εββε εαηι ββηΐεπι ; ϊΐεοιςυε 8ε@εδ(3ηο$

» ί. ΟοΙΙ» εΐ ΜεΙεΙΙο : νβΓυιη ηοη ηιυΐΐο ροβΐ άεΓεείδδβ

υίΓΟδφίε.

XI. Οαίιυβί*, &Υιά ίΐεηι ΙΙΙνηοηιιη ηϊΐίο , ςυυηι ίη Ι11γηοβ

ρορυΐο Κοιηβηο δυηίεείοδ ίηεϋΓδϊοηεπι Γεείββεηί, Ιβ§»Ιοδ(ριβ

03 άβ 03υδ3 Κοπΐ3 νβηίοηΐβδ ηοη τεοερίδδβηΐ , οοΐΐο ροΐίΐί

βυηΙ, Μ. Γί£ΐι1ί εοηδίιϋβ βυδρίοϋδ. Ηιιηε ρηπιο βιΐνεηΐυ,

Ουπι 03δΐΓ3 Νκ·ΐ3ΐιΐΓ, ίιηροΐα ίη ρΓ&Βδίάίυηι Γ3οΙο, εοιριβ

ρΓθΠί{;3ΐο, 3(1θΓΐιιηΙυΓ Ιιοδίβδ; εβδίΓίβηιιε ο]εε1υιη ίη ρΓοεϋ-

Τ88 €3ΐηροδ <1ερ«Ι1υη1 , ει 3(1 Ν3π>ηεηι υδςιιε Πυνϊυιη ίυ@3 δβ

ΓεείρβΓε οοβίιηΐ. Ηίηεαυυιη ϋοηιυπι ΙιοδΙεδΟδδεηΙ ΓενεΓβί

(]3πι εηίιη Ιήεαίδ 3άεΓ3ΐ) , Κί^υΐυβ , βρεΓβηβ ίηορίηβηΐεβ 3 8β

ορρππιί ροδβε, εοδάεηι 3(1 αΟνοηΙπδ δυί (3ΐτΐ3ηι ]3πι τιίΓδυβ

εχ ορρίάίδ ρΓορεΓε οοη8Γε§3ΐοβ ίηνεηίΐ. Κα^βΙοδ Ιβηιβη ,

ίη Οεΐιηίηίυπι υΓηεπι (3 ευ]υδ ηοηιίηε ΙοΙΗΐδ τεςίοπίδ ίηεοί»,

Ιετί ίβεΐ» ιηυΐαΐίοηε, ϋΒίπιβΙοηδβδ , 3ε άείηάε ϋ3ΐηΐ3ΐ.τ,

τοεβίί βαηΐ), εοπιρυΐίΐ. Ουυιη βυΐεηι εχ ίΙίηοΓβ εχρυβηβΓβ

ιίΓΟβηι ?3ΐίί1β ιηιιηί(3ηι ηοη ροβδβΐ, εΐ ηιαείιίηβδ 3(1η>ονεΓβ

βΐΐίίικίο Ιοεί , ηιιο δίΙ« υΛβ εΓ3( , νβίατβΐ ; ίη 3ΐί3 ρπυδ ορ-

ρϊ(ΐ3 , (\αχ οϋ εοηοϋΓβυπι ίη ΟοΙπιίηίϋηι ίηίτοηυβηΙίΟΓβ ογβιιΙ ,

ίηρείιιηι ΓβοίΙ. Ουίυϋ» εχρυςηβΐίβ, 3(1 ϋείαιίηίυηι τονβΓ-

9ΐΐ5 , 1)ίοα1)ίΐ3ΐθδ εΐ3ν38 , ρίεε βυΙΓαΓεςαβ οοΐίΐβδ δΙιιρ3(]οβ

οη1ί83ΐ38, βχ 03ΐ3ρη11ίδ ίη ηΓΐ>εηι ]3ευΐ3ΐυδ εβί : ςυβο ίρδο

ίπηρεία βυοοβηβΓβ, εΐ Γβοηιη ίηβΐ3Γ βΓάεηΙίαιη τοίίίβηΐεδ,

ςυχευηφίβ αΐϋςίδδεηΐ, ίηΙ1ίΐηιηΐ3ΐ)3η(, υ( πκιςηβ ρβτβ ογ-

1>ίδ ίηεοηάίο άοΙβΓοΙαΓ. Ιβςυε Γιηίδ ΓηίΙ ΙιεΙΙί αάνρτβιΐδ ϋ3ΐ-

ηΐ3ΐ3β 3 Ρίςυΐο βεδίί. ΙηΙεηεεΙο ΙβιηροΓΟ, 033εί1ίηβ ΜεΙεΙ-

Ιαδ εοηδυΐ, ςυυηι ηίΐιίΐ άεΐίςυίδδεηΐ Β3ΐπΐ3ΐ<τ, ΙπυπιρΙιί

εηρίάίηε ροΓΓεείΙ , υ( ηεΐΐυηι βυίβ βυδρίεϋβ βόΙνεΓδυβ Ι>βΙ-

ηΐ3ΐ38 §εΓεη<Ιυιη άεεεπιεΓεΙΟΓ. Α (ριίΐιυδ ηιιυπι εβδεί βηιίεβ

εχεερίυβ , δβίοηββ βραά εοδ 1ιϋ>επΐ3 εβίΐ : Κοπΐ8ηΐί]ΐιε τετετ-

808 , ΙπυπιρηβνίΙ.

XII. Οιιο νβΓο ΙβηιροΓε ββΐΐίβε ρΓοτίηείίβ οηπι ίιηρβπο

ρΓχΓιιΗ 03383Γ, ϋάειη ίΙΙί ϋΑίιηαΙΧ', βΐίίαυε 111 νπί, ςυοπιηι

Iιιπι ηιβχίηιε τεδ ΟοΓεηΙίοΓεδ βΓβηΙ, Ι.ί1)ΐιπιϊδ, 3ΐίί ρορηΙο

ΙΙΙ^Γίεβ, ΡΓοηιοηβηι ηιΐίρηι 3ΐ)8(ιι1επιη(. ΙίΙ>ιιπιί, ροριιΐί

Κοηιαηί Πιίεί βεδε ρεπΜίΙΙεηΙεδ , Οχδ3ΐ ίδ ίη ρΐΌρίηςηο 3§εη-

Ιί8 ορεσι ίηιρ1θΓ3ΓυηΙ. ΕΙ ηιίδίΐ ΟεδβΓ ςιιί ΙεηεηΙίΙιιΐδ Ργο-

πιοηβηι (ΙεηυηείβΓεηΙ, ιιΐ Ι.ί1)υπιίδ τειΜεΓβηΙ ορρίάιιηι.

Ουοά ίηιρεηυπι ςιιιιηι ϋϋ εοηΙβηιηεΓεηΙ, νηϋ<1.ιηι 3πηη1ο·

τυπι ηιβηιιπι δυϋΐηίδίΐ; πιιί οηιηεδ 31) ΙΙΙ^'Γϋβ δΐιηΐ εοηείδί.

Νβςυε ηΐΐηβ βδΐ ίά" Γβαηιΐδ 0»?β3Γ( ςιιοηίαηι Ροιηρείοη,-ϋ

άΊδεοΓάΊίβ ίιηρίίείΐο ββΐίδ ίη εβιη τεπι ηοη ΓιιίΙ οΐίί. Ροδίαιιβηι

αυΐεηι ίη Ικτίΐυπι οταρίΐ άίδεοπίίβ, ΟοεδβΓ ευηι εορϋδ, <]υ3δ
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μεΟ' όσων εϋ/εν έχ Βρεντεσίου /ειμώνος τον Ίόνιον

ίπέρα, κα\ Πομπηίω κατα Μακεδονίαν επολέμει.

Τόΰ δ' άλλου στρατού , τον μεν Αντώνιος ίς τήν Μα

κεδονίαν ηγε τω Καίσαρι, χερών χα\ δδε τον Ίόνιον

γειμώνος άκρου· σπείρας δέ πεζού πεντεκαίδεκα ,

καΐ τρισχιλίους ίππέας, Γαβι'νιος ^γεν αύτω δια

της Ίλλυρίδος, περιοδεύων τον Ίο'νιον. Οί δέ Ιλλυ

ριοί, φόβω των ού προ πολλοϋ γεγονότων Ις Καίσαρα,

τήν νίκην αύτοϋ νομίζοντες ολεΟρον γενέσθαι ίαυτοϊς ,

χτείνουσι πάντα τον υπο τω Γαβινίω στρατον, Ιπιδρα-

μόντες, /ωρις αύτοϋ Γαβινίου καΐ δλίγων διαφυγο'ν-

των. Κα\ ίς χρήματα τότε μάλιστα χαΐ τήν άλλην

ϊσχύν εχ τοσώνδε λαφύρων έστησαν.

XIII. Ό δέ Καίσαρ ήσχολεϊτο μεν υπ' άνάγκης ίς

Πομπήϊον, κα\, Πομπηίου καθαιρεθέντος, ες τά υπό

λοιπα της εκείνου στάσεως, πολυμερή γενόμενα Κα-

ταστησάμενος δε πάντα, έπανήλβεν ές 'Ρωμην, χαί

έστράτευσεν έπι Γετας τε χαΐ ΠαρΟυαίους. "Έδεισαν

ουν οί Ίλλυριο\, μή έν δδώ σφίσιν ο3σιν έπιθοΐτο.

ΚαΙ πρέσβεις πε'μψαντες ίς 'Ρώμην, ·>5τουν τε

συγγνώμην των γεγονότων , χαΐ ίς φιλίαν έαυτους

και συμμα/ίαν Ιδίδοσαν, ως περ\ ίθνους άλκίμου μά

λιστα σεμνολογούμενοι. Ό δέ Ιπειγόμενος άρα ίς

Παρθυαίους, σεμνότερον όμως αύτοΐς άπεκρίνατο·

φίλους μέν ού θησεσβαι τους τοιαύτα δεδρακότας

συγγνώσεσΟαι δέ, ει φόρους Ε>ποστα~εν, και δμηρα δοΤεν.

Ύπισγνουμένων δέ Ις αμφότερα αύτών, Ούατίνιον

έπεμψε σΰν στρατού τέλεσι τρισι , και ίππεϋσι πολλοίς,

φόρους τε δλίγους τάξοντα αύτοϊς, καΐ τα δμηρα λη-

ψόμενον. ΆναιρεΟέντος δέ του Καίσαρος, ήγούμενοι

τήν 'Ρωμαίων ίσ^ύν εν τω Καίσαρι γεγονε'ναι τε καΐ

διεφθάρΟαι , ούδέν έτι του Ούατινίου χατή'κουον, ούτε

έ"ϊ τους φόρους , ουτε ες τα άλλα. Βιάζεσβαι δέ έγχει-

ροϋντος, αύτοί πέντε τάξεις, έπιδραμόντες , έφθειραν,

και τον ήγούμενον των τάξεων Βαίβιον, άνδρα άπ6

βουλής. ΚαΙ Ούατίνιος μέν, συν τοις ίιπολοίποις , έ"ς

Έπίδαμνον άνεχώρει. Ή δέ 'Ροιμαίων βουλή τον

στρατον τόνδε , και Μακεδονίαν Ιπ' αύτω , και Ιλλυριούς

όσων ηρ/ον, ενεγείρισε Βρούτω Καιπίωνι , τω κτείναντι

Γάϊον, δτεπερ και Συρίαν Κασσίω, και τώδε άν-

δροφόνω Γαίου γενομένω. Άλλα καΐ οΐδε, πολεμού-

μενοι προς Αντωνίου καΐ του δευτέρου Καίσαρος, τοΰ

Σεβαστού προσαγορευθέντος , ίς ουδέν έσχόλασαν Ίλ-

λυριοϊς.

XIV. Οί δέ Παΐονες είσΐν Ιθνος μέγα παρα τον

"Ιστρον, επίμηκες εξ Ίαπόδοιν έπι Δαρδάνους· Παίονες

μέν υπο τών Έλληνο)ν λεγόμενοι, καΐ 'Ρωμαϊστι Παν-

νόνιοι· συναριθμούμενοι δέ ΰπί> 'Ροιμαίων τη Ίλλυρίδι,

ώς προεΐπον. Διο καΐ περί τώνδέ μοι δοκεϊ νϋν κατα

τα Ιλλυρικά ειπείν. "Ενδοξοι δ' εϊσιν έκ Μακεδόνοιν,

δι' Άγριανας· οί, τα μέγιστα Φιλίππω κα\ Άλεξάνδρω

κατεργασάμενοι , Παίονές εϊσι των κάτω Παιάνων, Ίλ-

λυριοϊς άποικοι. Έπει δ' επι τους Παι'ονας έστράτευσε

Κορνήλιος, κακώς άπαλλάξας, μέγα δέος Παιάνων

βεειιπι Ιι»1κ·1)3ΐ, Ιιϊοπιβ ΒηιηάΊιβΙο ϋοΐνοηβ Λιΐηαΐίεαπι (γϊ·

]ργ.ϊΙ, Ροηιρείοςυβ ία ΜβερυΌηίβ νρι-ωηΐί ίηΐυΐίΐ ΙχΊΙυιη.

ΚρΙίψιί αυίοιη βχβΐΌΪΙιι.ι ρβΓίεπι Αη(οηίιΐ8, βΐ ίρββ ίΐιιηπια

Ιιίειηε Αά>Ϊ3ΐίειιΠ) *Γ3η8ηιίΗεη8 , 3ά ΟίΡδίτβηι ίη Μ;ιο<ΗΐοηίϊΠϊ

ά οχϊΐ. ΟοΙιοΓίβδ τβΓο ρειίίΐυιη (]υίηΟ«είηι , αιηι ΙπΙιυ8 ηαϊΙΙϊ-

1)υ8 ρηαίΐιιηι , 0»1)ίηίιΐ8 βίάεηι Οίβωτί ρβΓ Ι11)π3πι ΛάΛηοεη

ΐηδίίΐαϊΐ , 0Γ3 ΑϋπΗίίοί οίΓΟυίΙυ ρβΓ3^Γ3ΐα. ΙΠνπϊςιιβ , Ιί-

ηιβηΐβδ βίοι ρΓορΙβτ ββ ςιΐ86 ρβιιΐο βηΐβ εοηιηιίδίββεηΐ ίη

08Β83Γ6Π1, Γ6ρΗΐ3ηΙβ8ηΐ1β νϊεΙθΠ3ηΐ 03?8»ΓΙ8 ΡΧίΙΪΟ ΒΙΟΙ Γ»-

ΙυΓ3ΐη, ίπιρείιι ΓβεΙο, υηϊτβΓ8αοι Οβ1)ίηϋ βχεΓείΙιιηι (εχερρίο

ίρβο θ3))ίηίο, ρ»ιιεί8(]αε Γιΐ£8 είβρκί») ίηΙβΓίβεεΓυηΙ : ηιβ-

βηηηΐ(]ΐιε Ιυιο πΐϊχίηιβ , εχ (3ΐι1ί8 8ρο1ίί8 , ευαι ρεειιηίβΒ νϊιη ,

Ιυπι αΐιοηιηι οεΙΙί ηρρβΓ.ιΙιιαηι Γορίβηι , οοΙίηαεΓϋηΙ.

XIII. Οα?83Γ ρεΓ ϊά Ιβηιρπβ ςεΓεηάίβ 3ϋνεΓ8υ8 Ροηιρεϊιιηι

ΓΡίιιιβ, εΐ, ιηοΓίυο Ροιτιρείο, ιεϋςυϋς εβηιπκΙειη ρϊτΐίιπη

ρΓοίΙί^ικΙίδ , ςυβε ιηυΐΐίρ βο νβτϊ»! βπρβΓβΓαηΙ , βΓ3ΐ (ϋδίβηΐυκ.

5ε(1 Γε1)ΐΐ8 οηιηίΙ)ϋϋ εοπιροςίΐίβ, φΐυπι, Κοιηαιη ΓενβΓδίιβ,

1)θΙΙιιηι 3(1τ6Γ8υ8 Οε(38 βΐ ΡβΓίηοβ ρβγϊγοΙ , ηιε1υεα1β8 ΓΙΙ^-

πί, ηε 86 ίη ίΙίηοΓΟ ρο8Ϊ1θ8 3£@Γβ<1εΓεΙιΐΓ, ϋοηιβιη Ιε§3(ο8

ηιίδβπιηΐ, <]ΐιϊ ρΐ',τίοιϊίοπιιη νβηί&Π) ροίεεΓεηΙ, δεηοε ίη

3ηηπΙί3ΐη 0.Έ83Π8 δοείεΐηΐεηΐίΐιιε ϋαΓβηΙ; ΙΙ1>τίοπιΠΊ ρβηΐβιη,

τείιιΐί ΓοΓίίΙικϋηε Ιοηρε ρΓ3β8(3ηΙΪ88ίηΐ3Π> , τεΓΟίβ εχΙοΙΙβηΙεβ.

0α?83Γ, ηυβηηυβπι &ά Ι)β11ιιηι βάνεΓβυδ Ρ3γ1Ικ>8 Γβ8(ίη3ΓΡΐ,

(βηιεη ργο (ΙίβηίΙαΙβ ρορπίί Κοηΐ3ηί ΓεβροηάΜΙ : « Λιηίοοι-υπι

φΐίάεηι Ιοεο ηιίηίηιο βε Ιιηΐίίΐιιπιπι εο8, (]υί ΙάΜά ρβίτββ&βηΐ ;

νεηίβηι ΐ3Γηεη ά&ΙαηιηΊ, »ί «ε ΙηουΙο δϋΙ^ίοοΓβ , οοβίϋεβςαβ

άίτβ νείΐεηΐ. » Οηοπιιη φιυηι ιι(Γυηκ|υε ροΙΙίεεΓεηΙηΓ Ι1|)'-

πί , ναΐϊηίαηι ειιηι (ηΐιυβ Ιεροηίηυ8 εΐ πι.ιςηο ηιιπιβτο βφΐί-

(υηι ηιίβίΐ , ςυί Ιβτίβ ςηκιίκηι εί8 ΙΗόιιΙα ίηιροηεΓεΙ , οοβϊ-

άεβςυε ΓεείρεΓεί. 8ε<1 ίπίειΐεοΐο ΟχββΓε , ηυιιιη γοονγ ροριιΐί

Κοηιηηί ίη ίρ80 08383Γ8 εχ8ΐί1ί886 εΐ ευπι εοόεηι ίη1εηί88β

ριιΐ3ΓΡηΙ Ι)3ΐηΐ3(Φ, Λ'3ΐίηϋ ιΐίεΐίδ ^8η1 ηεηυβ ςιιοβιΐ (ΓίΙ>υΐ3 ,

ηεςιιε 31Ϊ3 «II» ίη τε, 3ΐηρ1ίη8 βηαΊεηΙεβ εΓ3η(. ΚΙ ροβίςυβηα

νί ευπι εΪ8 βξει-β εοηρίΐ Λ'3ΐίηίυ8 , ίρβί (ΐυίηηιιε εοΙιθΓΐε$, ουιτι

03Γϋηι ϋαεε ΒαΊιι'ο , βεηβΙοΓΪί οηΐίηίβ νί™ , ΓοηΓί(1ρΓυηΙ. Οιιο

ΓαοΙο Υαΐίιιίιυ εηιη Γε1ί(|ηΪ8 ΙίριΜϊΐτιηυηι 8β τεεερίΐ. £1 ουη>

βχ6Γεί(υιη, βίπιυΙ πιτιι Μβερχίοπιβ ριονίιιοί,ι εΐ ΙΙΙνΗ( ί βα ρ»Γΐο

ςιι,χ Βοηΐ3η33 άί(ίοηί8 6Γ3( , ΒπιΙο ϋ.τρίοηί , βί , φη Ο.Τίθΐ-ρηι

ίηΙεΓΓεεεΓΒΐ, 8εηβ1α8 Κοιη&ηυβ ΙιβιΓκΙίΙ; ηυο ΙεηιροΓβ εΐ δ>·-

Π3ηι €388ίο , ρ]υ8άεηι εαϋΐίβ βοείο , τε^εηίίΒηι εοηεε88ί(. 8εχ1

Ιιί ηιιοιριρ , Ι>ρΙΙο 3(1νεΓ8υ3 ΑηΙοήίυηι ει βΙΙβιιιηι 03Ρ83Γβπι ,

ευί ΑιιςαβΙο εοςηοηιεη ΓυίΙ , (Ιϊβίεηΐί , ηϋιίΐ ςυίιίςυβπι βιΙνεΓ-

8118 ΙΠνΓίοβ §θΓβιΐ(1ί 8ρ3ΐίιιιη ΙιβϋυεΓυηΙ.

XIV. Ρίεοηεβ τεί Ρϊηηοηϋ ρορηίυβ διιηΐ 3(1 ΙβΙπιηι ηι«-

£ηυ3 , ευ]ιΐ8 δεοΐεβ 3 ΙαρνάΊ'Ιιυβ ίη Ιοη^υηι &ά θ3Γ<1βηο8 υβςηβ

ροη ίςυηΙυΓ. Ρ>τοη39 ΟΓ,ΤΓ.ί, ίηΐίηί Ραηηοηίοί, λογβπΙ.

ΑΙΙι ί1)ΐιϋ δυηΐ 3ΐι(ριη 3 ΚοιηΛηίδ Ι1Ι\τίεο , υΐ ^ιη 3η1β ϋίχί :

β&ηαε (1ε 63ΐΐ83 ηιίΐιί, Κεδ ΙΙ1γηε3β βχββςηβοΐί, ηοη «υα(

ρΓοΊβΓηιίΙΙεηΛί. Μβριβ βυΐβπα εεηΐίβ 681 εΐβήΐυίΐο 3 Μβερ-

άοηηπι ΐη(1ε Ιεηιροποιιβ, ρΓορΙεΓ ΑβΓί3η38, ςιιοΓυπι ορργ3

Ιοη^ε ρΓΧ8(3η<Ϊ88ίπΐ3 ΡηίΙίρριΐ8 ε( ΑΙεχβηάεΓ ιΐδί 5ΐιη(. Ρ.τό-

ηεβ εΐεηίιη ίΙΙί εχ ϊηΓβι ίοΓΪ Ρα?οηί3 βυηΐ, ΐυνΓίοπιηι εοΙοηία.

Ρβηηοηίηηιηι πιιίεηι, ροβΐ ΟοΓηεΙίί εχρβάίϋοηβηι βάνβΓβιιβ

εοδ ίηΓεϋεί εχίΐα 8ΐΐ5θρρΐ3ηι , (3η1ιΐ8 (ργγογ ίηνβδίί ΙίϊΙαβ
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Ίταλοϊς ιϊπασιν Ινεποίησε, χαί ίς πολΰ τοις έπειτα

νπάτοις όχνον έπί Παίονας ελαύνειν. Τα μεν δή πά-

^αι τοσαΰτα περί Ιλλυριών καί Παιο'νων εσχον είιρεΐν.

Εν δέ τοις Οπομνήμασι του δευτε'ρου Καίσαρος, του

κληΟεντος καί Σεβαστού, παλαιότερον μέν ουδέν ούδ'

£ν τοϊσδε περι Παιο'νων ευρον.

XV. Ιλλυριών δε μοι φαίνεται χωρίς των είρημέ-

νων έΌνων καϊ έτερα 'Ρωμαίων προϋπακοϋσαι. Και

δπως μέν, οΰχ εγνων. Ού γαρ αλλότριας πράξεις δ

Σεβαστός, άλλα τας έαυτοϋ συνέγραφεν. Ώς δ' άπο-

στάντας ές τους φο'ρους έπανήγαγεν, χαΐ έτερους ώς

άρχήΟεν ετι δντας αυτόνομους εΐλε , χαί πάντας έχρα -

τυνατο όσοι τας χορυφας οίχοϋσι των Άλπεων, βάρ

βαρα χαί μά/ιμα έθνη, καί χλοπεΰοντα τήν Ίταλίαν

ώς γείτονα. Καί μοι Οαϋμά Ιστιν, δτι καί πολλοί καί

μεγάλοι 'Ρωμαίων στρατοί Ιπ\ Κελτοΰς χαι "Ιβηρας

δια των "Αλπεων δδεύοντες, δπερεϊδον τάδε τα έΌνη·

χαί ουδέ Γάίος Καίσαρ, ευτυχέστατος ές πολέμους άνήρ,

έςηίυσεν αϋτίι, δτε Κελτοΐς επολε'μει καί δεχα ετεσιν άμφί

τήνδε τήν χώραν έχείμαζεν. Άλλα μοι δοχοϋσιν οί

μέν, έφ' α ήρέθησαν έπειγόμενοι, της διόδου των Άλ

πεων μόνης φροντίσαι· δ δέ Γάϊος άμφί τε τα Κέλτικα

γενέσθαι, χαΙ, της στάσεως τοϋ Πομπήιου τα Κέλτικα

Ιπιλαβοΰσης, το τούτων τεΟ.ος ίιπερΟε'σΟαι. Φαίνεται

μέν γαρ χαί Ίλλυρίδος άμα Κελτοϊς αίρεΟείς άρχειν.

Ού πάσης δ' άρα ηρχεν, άλλ' ίση τις ην τότε 'Ρωμαίοις

Ίλλυρίς.

XVI. Ό δέ Σεβαστός πάντα Ιχειρώσατο εντελώς,

χαϊ έν παραβολή της απραξίας Αντωνίου, χατελογίσατο

τη βουλή , τήν Ίταλίαν ήμερώσαι δυσμάχων έΟνών,

θαμινα ένοχλούντων. Όξυαίους μέν δή, καί ΠερΟεηνά-

τας, και ΒαΟιάτας , καί Ταυλαντίους, και Καμβαίους,

χαί Κινάμβρους, χαί Μερομεννους, καί Πυρισσαίους εΐλε

δι' 3λης πείρας. "Εργωδέ μείζονι ελήφθησαν, καί φόρους

δσους έςε'λιπον ήναγκάσΟηααν άποδοΰναι, Δοκλεαται

τε και Κάρνοι καί Ίντερφρουρΐνοι καί Ναρήσιοι καί

Γλιντιίίωνες χαί Ταυρίσκοι. ΓΩν άλόντων, οί δμοροι

προσέθεντο α\>~φ καταπλαγε'ντες, Ιππασϊνοί τε καί

Βεσσοί. Έτερους δέ αύτων άποστάντας , Μελιτηνους

καί Κορχυρηνοΰς, οί νήσους ωχουν, άνε'στησεν άρδην,

δτι έλήστευον τήν θάλασσαν χαί τοΰς μέν ήβώντας αυ

τών εχτεινε, τοΰς δ' άλλους άπέδοτο. Λιβυρνών δέ

τας ναϋς άφείλετο, δτι χαί οιδε έλήστευον. Ίαπόδων δέ

των εντός Άλπεων Μοεντϊνοι μέν χαί Αύενδεαται προσ-

έβεντο άυτώ προσιόντι. Αύρουπϊνοι δ', οί πλείστοι

χαί μαχιμιότατοι τωνδε των Ίαπόδων είσίν, εκ των

χωμων ές τό άστυ άνωκίσαντα- χαί προσιόντος αύτοΰ ,

Ις τας ΰλας συνέφυγον. Ό δέ Καίσαρ, το άστυ έλών,

ουκ ένέπρησεν, έλπίσας, ένδώσειν αϋτους· καί ένδοΰσιν

οίκεϊν £δωκε.

XVII. Μάλιστα δ' ήνώχλησαν αύτον Σαλασσοί τε,

χαί Ίάποδες οί πε'ραν Άλπεων, χαί Σεγεστανοί, καί

Δαλμάται, χαί Δαισιτιαται, καί «Παίονες, δντες έκας;

! οιηηεβ , οί ρβΓ Ιοη^ιιηι ιβηιριΐί ίηβοίΐυεηΐεδ εοηβηΐεβ ηοη αυ8ί

βίηΐ (ΌΐιΙπι Ρα·οηα8 ΟιιεεΓβ βχεΓείΙυπι. ϋε ΥβΙυ8ΐίοποο8

ΙΠ\ ι ία .πιπί βΐ Ρίηηοηίοπιηι Ρίβοηιιηινε γβ1ηι8 , ρπ»ΙεΓ Κα-ο

ηίΙιϊΙ ροΐιιί οοηιρΒΓίΓβ : βε άβ Ρ3βοηί1)υ8 ηιικίβηι νεί Ρβηηο-

ΠΠ3 νείυβίίιιβ ηίΙιϊΙ ηβ ίη Οχ83Π8 \ιιμιι-Γι ηυίιίεπι Οοπιπβη-

ΙίΐΓϋβ, (]ΐιο Ιοοο άβ Ρ3ηηοηϋ8 ίΐιιί<1([ϋΐ[η ίηνοηΙ.

XV. ΟΙι'Πΐηΐ βΐίοβ ί(βπι ) 1]> ι ίηπιηι ρορυΙοβ, ρΠΒίβΓ 1ΐ08,

ςιιοπιιη ιηβηΐΐοηειη Γβοϊ , ]αιτι αηΐβ ραΓυί88β βοιηαηϊβ, βΐΐίι

•ριίιΐΐ'ΐιι τίϋβο. 5εά φι.ι ροΐίββίπιυηι ΐϊΐϊοηβ ί(1 ί.ΐ( ίπηι »ϊι ,

οοη Ιιιιΐκ'.ο εοοιρΰΓΐιιιη. Γν"ι·.μΐι? εηίηι βΗοπιπι Γ68 μι·-ΐίΐ< ,

8θ1 βυΐβ ΐ3ηΙυηιιηοι1ο , βχροβιπί Αυςιιβίιιβ; ςυο ραΠο βοίΐί-

οΊ (]ο8εί8ο;ΐ)1ε3 ρορυΙοβ αϊ] οί>8βςιιίαιη ηΐΓβυβ ι-ι .κΙ (ηΐιυΐί

εοπιρυΐβπΐ, βΐίοβ 1ίΙι.·ιΐ.ιΐο »«Ι ίρβϊυβ χ(3(ϋαι 11808 νϊ >πΙμ^ι'·

π(, <]εηί(ΐιιβ οιτιηε8 >ριί 8υιηπΐίΐ8 Λ1ρε8 ΙηεοΙαηΙ ροραΐοϊ, Ιμγ-

Ιι.ιπ)8 ίΐΐοβ ΙχΊΙίοοίΟίΐρΐΒ , ψιί νίείπΐπι I ι.ιΐί.πη 8α'ρίυβ ογαιι!

(ΙβρορυΙαϋ , ρβπίοηΐϋβπΐ. Αο ηιΪΓυιη (]ΐιϊ(1επι τΜ«Η ρο(ε8( ,

8 βοιηαηίβ, <ρι<>ΐΊΐιη ηιυΐΐί Π)3§ηί(]ΐιβ βχβκ&ϋΐ, εοηίΓα υ&Ι-

Ιοβ αΐηυε Ηίίριηοβ ■ 1 ■ ι < · ι ί , Αίρεβ βυρεΓΑνεπιη( , ροριιΐοβ ίβίοβ

βεηιρεΓ ΓιιΪ88Β ηεςίεείοβ; εΐ ϋβ λ Οβίο ςαϊιίεηι ι·ίΐ·νιη· , Γογ-

ΙυηαΙί88ίπιο ϊιτιρεΓ3ΐθΓ6 , (οίο (Ιεεεηηίο, ςυο, ΙιεΙΙαηι ευηι

ΟβΙΙίβ ^εΓεηβ, πιτ.ι εα Ιοεα 1ιί1>εηΐ3νίΙ, Γαΐ88ε ύεϋεΙΙαΙυβ.

δ<·>1 ηι'ιηίππη νίιΙεηΙιΐΓ ϋΐϊ , 3ΐ1 ευβεερία ηεςοίία ρΓορεΓαηΙεβ,

Λΐ εχεΓεί!ί1>ιΐ8 δυϊβ ρεΓ Αίρεβ ΐΓ3]ίαεη(1ί8 Βοΐυπ» εο8ίΐ358ε ;

ϋίΒββΓ βυΐεπι , ριίιηυπι 63ΐ1ίεί8 τεϋυβ , άείη ηιυΐυί Ρηπιρεί»-

ηο,ηυί εαβτεβ βίβΐίηι εοπ8βευ(ιΐ8 εβί, ΙηΙεηΙϋδ, άιβίιιΐϊβββ

ΙΙΙνπείβ π;1ιυ.·( Ιΐηεηι ϊιηροηεΓε. Ιΐΐιιιΐ εηίηι ςιιί<1εηι 83(Ϊ8

αρρβΓεΙ, ευηι ΟΜΙκι ρΓονϊοείΐ βίιηαΐ 1 1 1 > ι ίι ί ίηιρεηυηι, ηυοΑΐ!

Βείΐϊεεί ΙΙΙνΓίευηι (αηε ίη ροΙε8(3ΐε ΚοπωηοΓυιη ΓιιεηΙ , Οχ-

83τειη 3 ρορυΐο Κοηΐ3ΐιο 3εεερί88β.

XVI. ΚιμΙ Αυ^υ8ΐυβ , υηίνεΓβα τε^ίοηβ ία ρο(ε8ΐ3(ειη τβ(1>-

ο<3 , ιριιιπϊ Γβ8 3 βε ςε8ΐ3β ευπα Αηίυηίί βε^ηίΐϊε εοηιρ3ΐ3ΓεΙ,

Ηΐιρυ(3\ί( 8εη3ΐαί, ι\οοά ΙΙαΙίίΐπ) 3 1)εΙ1ίεο83Γΐιιη μεηϋυηι

03Γ03Γίε ρυΓ@388ε(, ςαβΓαπι ίηειΐΓ8ίοηίου8 ι·γ··1ιμ> ΓυίββεΙ

Ϊη(ε8ΐ3ί». Οχ]τ<εο3 ΐ^ΐΙιΐΓ , ε( ΡεΓ(ηεηε3(38, Β3ΐ1ιΪ3(38,

ΤβυΙαηϋοβ, 03ηιΙ)«05, € ίη;ιιη1ιΐΌ8, ΜεΓΟΠίεηηοβ, Ρ)π883*>3 ,

υπο ίηευΓεα 8υρεΓ&νϊ(. $εά ηΐ3]ιΐ8 ΐΐΐϊ ηε^οΐίυπι ΓυίΙ ίη τεεί-

ρϊεηόϊβ , εΐ 3<] ρεικίεηιία Ιι ί1)ΐιΐα , <ρι;ι· ίη(εΓηιϊ8εΓ3η( , τυΓκυβ

ηιΙΐμι·ιι.1ί.- ϋοείεβίίβ, 03ΓΠΙ8, ΙιιΙιτΓπιιΐιιίο, Νβη·-»*, (ΊΙίιι-

Ιίιΐίοηίοαβ, Τβυτίβείβηυε. Ουίου3 <1ενίε1ί8, ΙίηίΙϊηιϊ ρορυΐ]

ηιείυ ΙειτιΒ, Ηίρραβϊηί ε(Βε88Ϊ, 8880 ίίϋ (ι;ι>1ϊ<1<·ι πη ( . Αΐίοβ

νεΓΟ <]εΩείεηΙε8, ΜεΙΚεηβεβ εΐ ΟοΓενπβοδ, ίηβυΐββ ίηεο-

ΙεηΙεβ , ρΓορΐ8Γε3 ςιιοιί ιηβιε ΐ3ΐτοείηϋ8 ίηΓείΙβνεΓβηΙ , άΐ·

ΙενίΙ Γυηιΐίΐηβ, ίηΙεΓΓεεΙί» ρυΙ>βΓΪ1)ΐι$ , ε&Ιεπβ βυΐ) εοΓοηα

νεηιιηκΐ3(ί8. Ι,ίουΓηοβ, η>απ· ίΙίοΙεηΊ ίηΓεβΙβηΙεβ, ηβνίοιιβ

ιηιιΐι (ανίι. Εχ ΙβρχιΙυΓη ρορυΐίβ, φιίίηΐΓβ Αίρεβ 1ΐ3ΐ)ί(3π(,

ΜοεηΙίηί εΐ Ατεη(1ε3ΐβε 3(1νεηίειι1ί εί 8ε υΙΙτο ΐΓ»ι1ίιΙεηιηΐ.

Απιρίηί, (|ΐιίεΙ Γηυΐΐίΐιιιίΐηε εί νΪΓΐυΙεηεΙΙίεβ ε%1επ8ρΓΧ8ΐ3η(

Ι3ρν<1ί1)υ8, εχ τϊείβ ίη ιΐΓί)εη) βε τεεερεΓΒηΙ; 3ει1 βρρΓορίη-

ηυ3η(β ΟεΙβτίο 0··-»·ιγ<> , ίη 8ίΙν38 εεβε αΐχΐίιίριιιιιΐ. ΟιρΙ;ι·

υΓί)ΐ θ£Ρ83Γ ίςηεηι 8ΐι1)]ίεί ηοη εβί ραββαβ , ηαοά βε ^)^^^αΓοϊ

Ιτ3ΛίΙυΓ0β βρεθεί. ΟυίΙ)α8 εΐίϊΐη , 688ε ηιοχ (ΙεϋεηΙίϋΐιβ ,

Ιι3ΐ)ί(3η(ΐ3ηι ρογγο υι-1)ρηι ρειτηίδίΐ.

XVII. ΡΙαιίιηιιιη ΛυΙειη 1α!)0Μ8 ίίϋ εχηϋΐϋεπιηΐ επηι δ3·

Ι»88ί , Ιαηι 1»ρ>άβ9 (Γ3ΐΐ83ΐρίηί , 8εμε3(3ηί , Ι),ι1ιιι,ιΙ;ι· , Ιι,γ-

&ΊΙί3ΐ3?, Ρβηυοαίίηιιε , & 531&8819 Γβπιοϋοτεβ. 8αΙβ8>ί ίαηιιη ί-.
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τοις Σαλασσοϊς· οί κορυφάς οίκοϋσι τών "Αλπεων, όρη

δύσβατα· και στενή δίοδος Ιστιν έπ' αύτα καί δυσχε

ρές. Δι' α καί ήσαν αυτόνομοι, και τέλη τοΰς παρο-

δεΰοντας ήτουν. Τούτοις Ουετερ έμπεσών άδοκήτως,

τα στενά προΰλαβε δι' ένέδρας, και επί διετές αύτοΰς

έπολιόρχει. Οί δέ άλών απορία, ων εϊσι μάλιστα έν

χρεία, φρουράς έδέξαντο. Και Ούε'τερος άποστάντος,

τάς φρουράς έξεβαλλον ευθύς· καΙ τα στενά κρατυνά-

μενοι, τους έπιπεμπομένους σφίσιν ΰπο τοϋ Καίσαρος

διέπαιζον , ουδέν δραν μέγα έχοντας. "Οθεν αύτοϊς δ

Καίσαρ, προσδοκιομένου του προς Άντιόνιον πολέμου ,

συνέθετο αυτόνομους έάσειν, καΙ άκολάστους των Ιπί

Ούέτερι πραχΟέντων. ΟΊ δ' όίτε έν υποψία ταΰτ' έχον

τες, άλας πολλούς έσώρευον, και τήν Ρωμαίων κατέΟεον

μέχρι Μεσσάλας Κορούϊνος, αύτοΐς έπιπεμφΟείς , λι-

μώ παρεστησατο. Και Σαλασσοί μέν οΰτως έλήφθη-

σαν.

XVIII. Ίάποδες δέ οί πέραν "Αλπεων, έ*θνος ίσχυ-

ρόν τε και άγριον, δις μέν άπειόσαντο 'Ρωμαίους, ετεσί

που άγχοϋ εικοσιν Άκυληίαν δ' έπέδραμον, καί Τερ-

γηστον 'Ρωμαίων αποικον έσκύλευσαν. Έπιοντος δ'

αύτοϊς τοϋ Καίσαρος δδδν άνάντη καί τραχεϊαν οΐδ'

έτι μάλλον αυτήν έδυσχέραινον αϋτω, τα δένδρα κό-

πτοντες. Ώς δέ άνήλθεν, ές τήν άλλην ΰλην αύτοί συν-

έφυγον, καί προσιόντα έλόχων. Ό δέ, υπώπτευε γαρ

άεί τι τοιούτον, ές τας άκρωρείας τινας επεμπεν, ο!

έκατέρωΟεν αύτώ συνέθεον, προβαίνοντι δια τοϋ χθα-

μαλοϋ, καί κόπτοντι τήν δλην. Οί δέ Ίάποδες έπεξ-

έΟεον μέν έκ των ένεδρών, καί πολλοΰς έτίτρωσκον

ίιπδ δέ τών έν τοις άκροις έπιτρεχο'ντων κατεκόπτοντο

οί πλείους. Οί δέ λοιποί πάλιν ές τα λάσια συνέφευ-

γον, τήν πόλιν έκλιπόντες, ί| δνομα Τέρπωνος. Καί

αυτήν δ Καίσαρ έλών, ούκ ένέπρησεν, έλπίσας, καί

τοϋσδε ένδώσειν καί ένέδωκαν.

XIX. Έπί δ' έτέραν πόλιν έχιόρει, Μετοΰλον, ή των

Ίαπόδοιν έστί κεφαλή, κείται δ' έν όρει σφόδρα ΰλώδει,

έπί δυο λόφων, ους διαιρεί χαράδρα στενή. Καί ή

νεότης ην άμφί τους τρισχιλίους μάχιμους τε καί

σφόδρα εύόπλους· οϊ "Ρωμαίους, τα τείχη σφων περι-

στάντας , ευκόλως άπεκροΰοντο. Οί δέ χώμα ήγειρον

καί οί Μετοϋλοι τό τε χώμα νυκτός καί ήμέρας

έκτρέχοντες ήνώχλουν, και τοΰς άνδρας άπο τοϋ τεί

χους μηχαναΤς κατεπόνουν, ας έσχήκεσαν έκ τοϋ πολέ

μου, δν Δέκμος Βροϋτος ένταϋΟα έπολέμησεν Άντωνίω

τε καί τω Σεβαστοί. Πονοϋντος δέ κάκείνοις ήδη τοϋ

τείχους, οΤδ' όπετείχισαν ενδοΟεν, καί τδ κεκμηκδς

έκλιπόντες, μετεπηδησαν ές τδ νεόχευκτον. Οί δέ

'Ρωμαΐοι, τδ μέν έκλειφθέν λαβόντες ένέπρησαν κατα

δέ τοϋ άλλου δυο χώματα έχουν, καί άπ' αυτών γέφυρας

τέσσαρας έςέτεινον ές τδ τείχος. Γενομένιον δέ τούτιον,

δ Καίσαρ περιέπεμψέ τινας ές τα δπίσθια της πόλειυς,

περισπαν τοΰς Μετουλους· τοις δ' άλλοις προσέταςε

πέραν ές τα τείχη δια τών γεφυρών. Καί αύτδς ές

υψηλδν πΰργον άναβας, έώρα.

Α1ρ68 ίηεοΐαηΐ, ηιοηΐεδ βεεβδβιι (ΙίΠίείΙββ , βΓοΙιιιη Ι™ΐ8ί1πιη

βο «ΙίΓβοίΙειη ηαοεηίεβ. Ρβτ Ιιαηο δΗιιβ ορρυΓίιιηίΙοΙεηι ηοη

δοΐυπι 1ίΙ)βιΊ3ΐβιη δΐιαηι ΙιιίΙϊ ργλιιΙ 5»Ιβ8δί , 8β<1 εΐίβπι νεείίξ&ΐ

ά Ιτ&ηδευηΙίοηβ βχί^βΓβ εοηδυενεΓαηΙ. <3ηοδ νείυβ εΐε ίη>

ρΓΟνίδΟ 3§£Γ6881]9 , ΟΟΟϋρβΙίδ ρβΓ ίηδί(1ί33 βη^ϋδΐίίδ 53)ΙυυΐΙ1 ,

ίη αΙΙκΓυιη ];ιπι αηηιΐΓΠ ο58βββθ8 ΙβηυβπιΙ. ΕΙ ίΐΐί , δβΐίδ ίηορία

α<1αοΙί, ευ]ιΐ8 πΐ3χίιιΐ3πι εοιυυιηοιο οορϊαιη βοΐεηΐ, 1;ιηι1(Ίΐι

3(1ηιί5θΓαηΙ ρι-χδίάΊυιη. 8εά , βιιιιαΐ βίςυετεεεδδίΐ νείιιβ,

ε]εεεηιηΙ βίαΐίιη ρΓβε.δίιΙίϋΐη : εΐ, οεεαρϊΐίδ ηιοηΐίυηι Γαοοί-

Ι)ΐΐ8, ςα&8 08Β8&Γ εορίαδ οοηΐΓβ εο9 ηιίδίΐ, ΙυιΙίΙιπΌ Ιΐ3ΐ>υε-

πιηΐ, ηαοά νβηυπι Γοτβ οιηηοηι ροιτιηι εοηβίαηι εεπιει-εηΐ.

Εβ άβ εβιιββ 0.Τ83Γ, ίηβίαηΐε οοπΙγα ΛηΙοηίιιηι 1)ε11ο , εοη-

τεηίΐ ειιπι 1»γ1)&Π3, υΐ 8υί8 Κ'ίζίΐηιβ ϊϊνεΓβηΙ, εΐ ίπιρυηε

Γβττβηΐ η φαί ίη ΥβΙθΓβηι οοηπηϊκίδκβηΐ. ^υοά ςουιη Πΐί

8υ8ρεε(υιη ήίιοεΓειιΙ , ιτιαχπΐπι 8η1ί« εορίαιη ευηιυΐΐνβηιηΐ ,

ηειριε ίηΙΟΓηιίίεΓυηΙ ίη ύί(ίοηεη) Κοηιαηαηι ίηεηΓ8ίοαε8 Γα-

Οβτβ, άοηεε β09 Μεββ&ΐα ΟοΓνίηυβ , α ΟχββΓε οοη(Γ3 εο8>1εηι

οιΐ88υ8 , Γβηαε ρεΓάοηιυίΙ. Εοςαβ ιηοιίο δϊΐαδίί ίη ροραΐϊ

ΚοηαΜί ροΐβδίαΐβιη τεηεΓηη(.

XVIII. Ιηργ(1ο8 Τ»η83ΐρίηί, τβΐίάβ @εη8 εΐ Ιβη, 1>Ϊ8 ίη-

(πι τίςίηΐί ΓβΓβ αηηοβ Κοηυιηαβ εορίΐβ ΓερηΙεΓΐηΙ, εΐ ίη

Αςηίΐβίβηι ΓεεβηηΙ ίηιροΐυηι , ε( ΤβΓ^εβΙηηι εοΐοηίαηι Κοηΐΐ-

ηίω ει«ιηΙ όβρηβεΐαΐί. ΑόγβΓ8ΐΐ8 ηοβ 0«8αΓ φΐηιη εηίΙβΓε-

(ατ νία βτάηβ εΐ οοηΙΥα^οβα, Μ, οαϋ» Λτίκ>ήϊ>α» , ηΐΐβίβ

βΐϊαιη ίιηρβιΐίίβηι εί νίϊΐη ΓβεβπιηΙ : ε( ίη ΐ'ε1ίςυ.ιιη «ίΐναπι

8β5β 3ΐκ1οπΙβ3, ΗβεεηιΙεηΙεηι ηο5ΐβιη 3ρρΐΌρίηςηαηΙεηιςιιβ

ίχ ΐηβϊόίΐβ εχείρεΓε εοη»(ί βηηΐ. 8βά ΟεεββΓ, ββηφβτ 1>1β

ςπίιΐ 8α8ρίεβ(η8 , ηιίίίΐ εχ βηίβ, ςιιί μι\>Ά πιοηΐίυηι οοεπρ».

ΓβηΙ εί υΐηιπίφΐε ΙβΙυβ &§ηιίηί3 (ε§εΓεηΙ, ςηοιΐ ίρ»ε ρεΓ ίη-

ΓεποΓ» (ΙηεεηβΙ; βίηιιιΐηυε οΙ>τϊ& βαΙΙυππι εχδοίηΛί εαπιτϊΙ.

Ι3ρ)(ίε8 ηίΐιίΐο βεείαβ εχ ίη$ίι]ίί8 ειηϊεηεΓε, εί νπΙηβΓ3Γυη(

ΙιαικΙ ραηεοβ : τεπιη» ιηοχ ίρβί, ηΐ3]θΓε εχ ραι ίε, βο 1ιί8,

ςιιί δυρβΓηο (ΙβευΓΓβηηΙ, ίηΙετΓθεο' βυηΐ. ΚεΙίαυί βίΐνβηιηι

1αΙίί>α1α ΓεροΙίεηιηΙ , τείίεΐα υΓηε , εαί ηοιηεη ΤεΓροηιι» εΓ«1.

Εβπι υΓοεηι ε&ρΐ&αι 083ΜΓ &ο ίηεεη^ίο εοοββττϊτίΐ, ίΐίοι

ρβηΐβτ εβββοΓΟβ ·Η>ϊ(η(αβ. ΙΑςαβ ΓβοβταιιΙ , βίςηβ ββ Ιη-

άίάεηιηΐ.

XIX. Ηίηο 3(1 &1ί3Γη υΓίιβηι , <ρΐ33 εβριιΐ Ιαρτιΐυιη ηΐοε-

Ιηγ , ΜεΙηΙυηι ίηοοίβρ νοοβηΐ , ρβτρ( ΟεΙανίυβ Οη·83γ.

υΓΐ)8 εβί ίη ηιοηΐε 3(1ιη<κ1υηι βίΐνοβα , άυοίιυβ ίιηροβίΐα (υ-

ηηϋβ, ηοοβ βηριβία ναΐϋβ ίη(εΓ]3εεΙ. Ίϊία ααΐΙΙία <1ε1εεΙ<ε

ϊηνεηΐυΐίδ, βηίηιίδ απηίδηυβ νβΐίιΐ»;, Κοιηαηοβ ηιαρηία οϊγ-

εαπΜίαηΙββ Γβοίΐε ΛΓεεΙίϊηΙ. Ιίΐί 3^§εΓεηιεχεϋ3η( : ςυειη Με-

(ιιΐϋ ηοη ίηίει-πιίβδίβ ηεηυε ηοείη ηεηηε ίηΐεηΐίιι επιρίίοηί-

οηβ {ηίββίιιπι 1ΐ3ΐιεηΙ; πιίΐίΐίηηδςιιε εχ α^εΓε ρυ^ηβηΐι'ΐυδ

ίηεοπιηιοιίβηΐ εχ πιηγο ηΐ3οίιίηί8 , ςυ38 πΐΐοΐιίηββ & Ιΐβτίιηο

ΒηιΙο , ρεΓ ε» Ιοεβ ευ ιτι ΑηΙοηίο ΟεΙανίοςιιε ηεΙΙυηι ^ΟΓβηΙε ,

ΓεΙίεΐ38 η&ΙιείΜΐιΙ. ΟΜ Ι&ηαεη ιαοτηΐ εοερίβ βιιηΐ 3ο Ιιοδίί-

Ιμμ ηκΒηίβ , αΐί&πι 8ίηί ίηίΓΟΓδηδ ΓηιιηίΙίοηθπι εχοίΐαηΐ ορρί-

(Ιαιιί , ίηΐΓ3ςυβ 03ΐιι βε ΓεείρίυηΙ , τείίείο νεΙβΓε ηιιίΓο : ςυεπι

ΒοηιβηίεβρΙυηι, »άακΛο βίβΐίαι ίςηε εοηεΓεπιβΓυηΙ. ΑιΙνετ-

βηβ ηοτ» πιυιιίιιιρηΐ3 ΟββδβΓ Ιιίηοδ β^εΓββ εχεί1»η<1οδ , εχ

ϋδηηβ ςυβΙυοΓ ροηΐεβ ιηυιΌ ίη]ίείεηε<08 , ευΓ»1. Ηΐδ ρεπιεϋδ,

ιιΐ αηείρίΐί ρΓββΙίο άίδίΓβΙιΟΓβΙ Ιιοβίεδ , ρ3Γΐοπι εορίβΓυιη ίη

ϊτεΓδίπι ορρίιϋ ρ&τίβοι είΓεηηιιιιίΙΙίΙ ; εαΗεπ)δ ρεΓ ρπερατί-

(08 ροηΐεβ εχβοεηάεΓε ίη πκΒηί» ]αΙ>ε(. Ιρβε, οοηίεβηβα

εΰίΐβ ΙϋΓΓΪ , εχίΐηπι εεΓί&ιηίηίδ ρΓοδρεεΙβΙ.
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XX. Οί βάρβαροι δέ τοις περώσιν υπήντων τε

Ιχ μετώπου κατα τι» τείχος και όφεδρεύοντες £τεροι

τας γέφυρας μακροΐς δόρασιν ύπεκέντουν μαλλόν τβ

εθάρ^ησαν, μιας γέφυρας κα\ δευτε'ρας Ιπ' εκείνη πε-

σούσης. Ίίς δέ καΐ ή τρίτη συνέπεσε, φόβος ήδη

παντελής τους 'Ρωμαίους έπεΐχε. Κα\ ουδείς της τε

τάρτης έπέβαινεν, £ώς δ Καίσαρ έχ. του πύργου κατα-

θορών ώνείδιζεν αϋτοΰς. ' Άλλα και ώ; ουκ έρεΟιζο-

μένο>ν, αύτός, ασπίδα λαβών, έπί τήν γέφυραν ίετο

δρόμω. Συνέθεον δ' αύτώ των ήγεμόνων Άγρίππας

τε καί Ίέρων, καί δ σο)ματοφύλαξ Λοϋτος καί Ούόλας·

τέσσαρες οΐδε μόνοι, καί των υπασπιστών δλίγοι.

"Ηδη δ' αϋτοϋ τήν γέφυραν περώντος,Ιν α'ιδοΐ γενόμε

νος δ στρατός άνεπήδησεν άΟρους. Καί πάλιν ή γέ

φυρα βα ρηθείσα καταπίπτει, καί οί άνδρες ίιπ' αύτης

αθρόοι κατεχώννυντο · καί οί μεν άπέθανον αυτών,

οί δέ συντριβέντες έφέροντο. Ό δέ Καίσαρ Ιπλήγη

μέν τδ σκέλος τδ δεξιδν, καί τους βραχίονας άμφω·

άνέδραμε δ' δμω,ς εύθΰς επί τον πυργον μετα των συμ

βόλων, καί Ιαυτδν εδειξεν έρ^ωμένον, μή τις ως απο

θανόντος γένοιτο θόρυβος. "Ινα δέ μηδ' οί πολέμιοι

νομίσειαν αύτδν ένδώσειν άναχωρήσαντα , εύΟΰς έτέρας

έπήγνυτο γέφυρας. °0 και μάλιστα κατέπληξε τοΰς

Μετούλους , ώς &πδ γνώμης αμάχου πολεμουμένους.

XXI. Καί της έπιοΰσης πρεσβευσάμενοι προς αύτδν,

δμήρους τε πεντήκοντα εδοσαν, ους δ Καϊσαρ Ιπελέ-

ξατο· καί φρουραν υποσχόμενοι δέςασθαι , τον ίιψηλότί-

ρον λόφον τοις φρουροΐς άπέλιπον, αύτοί δέ μετεχώρουν

Ις τον έτερον. Έπεί δέ έσελΟοϋσα ή φρουρά τα όπλα

αύτοΰς έκέλευεν άποΟέσΟαι, οιδε ήγανάκτησάν τε, καί,

τα γύναια σφών καί τοΰς παΐδας ές τδ βουλευτήριον

συγκλείσαντες, καί φυλακήν έπιστήσαντες , οΐς είρητο,

εί τι αηδές γίγνοιτο περί αύτοΰς, έμπρήσαι τδ βουλευ

τήριον, έπεχείρουν τοις 'Ρωμαίοις αύτοί μετ' άπονοίας.

Οία δ' ΰψηλοτέροις έπι-χειροϋντες έκ ταπεινού , συνε-

χώσθησαν αθρόοι· καί οί φύλακες τδ βουλευτήριον κα-

τέπρησαν, πολλαί τε τών γυναικών ίαυτάς τε καί τί

τέκνα διε/ρώντο, αί δέ καί ζώντα ετι φέρουσαι ές τδ

πϋρ ίνήλαντο· ώς άπολέσΟαι τών Μετούλιον τήν τε

νεότητα πασαν έν τη μάχη , καί τών αχρείων τδ πλέον

τω πυρί. Συγχατεφλέγη δέ αύτοϊς καί ή πόλις 1 καί

ούδέν ην ίχνος, μεγίστης έκεϊΟι γενομένης. Μετούλου

δ' άλουσης, οί λοιποί τών Ίαπόοων καταπλαγέντες ,

Ιαυτοΰς επέτρεψαν τω Καίσαρι. Ίάποοες μέν ουν οί

πε'ρίν "Αλπεων, τότε πρώτον 'Ρωμαίων υπήκουσαν.

Καί αύτών ΙΙοσηνοΰς αποχωρήσαντος του Καίσαρος,

άποστάντας, έπιπεμφθίϊς αύτοϊς Μάρκος "Ελβιος ειλε,

καί τοΰς μέν αιτίους έκτεινε , τούς δέ λοιπούς άπέδοτο.

XXII. Ές δέ τήν Σεγεστικήν γήν οί 'Ριομάϊοι δίς

πρότερον Ιμβαλόντες, ούτε δμηρον ούτε άλλο είλήφε-

σαν. "Οθεν ησαν επί φρονήματος οί Σεγεστανοί. Ό

δέ Καίσαρ αύτοϊς έπήει, δια της Παιόνων γης, ούπω

'Ρωμαίοις ούδέ τησδε υπηκόου γενομένης. 'Υλώδης

δέ έστιν ή Παιόνων, καί επιμήκης έξ Ίαπόδοιν έπί

XX. Μοίυΐϋ Κοηωηίδ ΐΓοηβίιε οοωηΐίουβ εχ αάνβΓβο ιηιι·

π> οεευιτυηΙ , άυηι &1ίί ίηΐεηηι βχ ίηΓοποπ ραείβ βυπούεΓε

ροηΐεδ Ιοηςυπίβ Γειτο ρΓεβΓιχϊβ ηίΐοϋαηΐυι-. ΐΒαιαυβ πιβςίβ

β(ΤεΓβ(>3η(ιΐΓ »ηίπιί8, ιιϋί υηυηι εχ ροηΙί1>υ3, ίΐεαιαυε 3ΐΙβ-

ηιπι , εοΙΙβοεηΙειη νίάβΓε. ΡοβΙαυβπι νεΓΟ εί ΙεεΙίυβ ροηβ

εοπ-υίΐ, ΙαηΙιΐδ ]αιη ηιεΙυ3 Κοηΐ3ηο8 ουηείοδ ΐηεεββίΐ, υΐ ίη

ςυβιΊυπ) , α,ιιί εεΐκμιυβ εΓβΙ , ροηΐεπι ηβηιο βυαβΓβΙ βυεεε-

άεεβ , ηεαυε 0α?33Γ, β ΙϋΓΠ ρι-ορει-β «Ιββεεηιίεηβ , οΙ>3 ϋΓ^αικΙο

ίηεΓερ&ΐΗίοηυε εοπιιηονβΓε ςιιειιιςυαηι ταΙεΓεΙ. ΙΙ&ηυ·

ϊρ88 ΟοίΛνϊυϊ 0κ53τ, οοΓΓορΙο εΙγρεο , ΟϋΓδίι ίη ροηΐεηπ 8β

ρι-οπρίΐ , οοπιίΐαηΐο εχ άυοίειυβ Αςηρρα βΐ ΗίεΓοηε [ΝβΓΟ-

ηε?] ευηι εοΓροΓί» ειιβίοόε £. 8ο«νοΙα. δοΐί ίβΐί ςυαΙυοΓ

6Γΐη( , ευπι ρβυεί» $3(εΙ1ίΙϋ)υ8. }3παμ& ρ.τιιβ δΐιρεΓΐνβΓΐΙ

ροηΐεηι 0α·83Γ , ςιπιηι, 8ϋ1)ουηΙβ βηίιηοβ ηιϋίΐυηι ραιΙοΓβ,

εΙΓυδο ίαιρείυ οιηοβδ βεηυαηΙυΓ. Ηαςυε ροηβ , 1&η(χ ιηοϋ

ΙτηρβΓ, εοηΓΓΒεΙυί εοιτυϊΐ, εί Γυίηα βοβ οΙ>ΓαϊΙ εαοείοβ. Ρβεβ

ϊηΙβπεΓβ; βΐίί εοιιΓεαεΙίδ 3Γΐυ1ηΐ3 »ϋΙ>ΐ3ΐί βυηΐ. ΙρκΟκητ

(ΙεχίΓΟ εΓΟΓβ ε( ιιίΓοςυε ΙΐΓβεΙιίο βίΐιεΐηβ ιΐίκεεββίΐ. Νβ ψη*

Ι3ηιεη ηιοΐυβ ΙεεΓΟΓνε ρεε ορίηίοηεπι ιηοΓίίί είιΐ8εχί9(εΓει,

ρεοΐίηυβ , εοηβεεηββ ειιεβαβ Ιατη' , ευπι ίηίί^ηίΐιυβ «ρβείβη-

ιΐυηι 8βδβ ίηεοΐϋπιβπι ηιί1Κί1)ΐΐ8 ργοΊϊηΗ : ηε, ηε Γ8ε«δδυπΐ3

83 άΐ 03ϋ8» οηιίββιίΓυβνε ορρυ§η3(ίοηεπι τίάεΓεΙυεΙιοδΙίϋιιβ,

εοηΐίηιιο βΐίοβ πιεδίΐδ ροηΐεβ εοηβίΓαεηΰοδ ευεβτίΐ. Ου»

Γε» η>3χίηιε βΐυροεε ηαείυςυβ ρεεεαΙΗ ορρϊάβηοβ, ΓοροΙβη-

(εδ , φιαπι ευπι βοπ β( ϊηνίεΐί αηϊιηί ίιοδίβ βίΜ εοδ εβδεί.

XXI. ΙΙαηυβ ροδίπύίε , πιίδδίδ 1ε@3ΐί3 , Μεΐυΐϋ ςυϊοςυ»-

βίηΐβ ο1)δί(5β9 03Β83ΤΪ, εριοβ Ιρδβ δείβςίι, ΙεβαΊιΙεηιηΙ : ε(,

ρΓ86δΙ(1ίϋπι ηιιο(]Η6 βίπιίΙΙοιβ ροΙΙίείϋ, βΗίοΓΪ (υηιιιΐο ρεΒΒβί-

άίΐεϋβ ΓβϋοΙο , ίη ηιιιηίϋοΓεπ) ίρβΐ οοηεεδδβηιηΐ. ΡοδΙ(|υ3Πΐ

λΐιίεπι 36 Ιιίδ, ιιε1)βπι 'μιη ίη^εεδδίδ, βπη3 ροηεεε ίυβδϊ δυηΐ ,

ίηάίΒηβΙΐοηε εοπιιηοΐί, οοη]ιΐβίΙ>α9 βε ΙΗ>εΗ$ ϊη(Γ3 ευπ3α>

εοηείαδίβ , βρροδίίβηυε ευδ1ο<ϋ3, ευπι ηιαηιίαίο, ηΐ, δί

ςυΜ 3(1νεε3ϊ ίρδίβ βεείείίδδεί, εαπβηι ΙηίεεΙο ίςηε εοηβυ-

ηιβεεηΐ, ίη ΚοηΐΗηοδ ευπι εΐβδρεπιΐΐοηβ ίηιρείυιη ΓβεεευηΙ.

δβιί ςιιυπϊ «χ ϊηίβποπ Ιοεο εοηΐΓ3 βοδ , (]ΐιί δυρβΓΐοεβ Ιεηε-

ΙιβηΙ , ρυβηβΓεηΙ , Γβείΐβ οηιηεδ οΙ>ευΙϊ δυηΐ. ΕΙ ευείχ βρ-

ροβίΐί ευδίοάεδ ίςηεπι βάπιονεΓυπί : εοπιρΙυΓεδςηε πΐ3(Γεβ βΐ

δβ ίρδ3β εί ΙίοεΓΟδ ϊηΙβΓεηιβΓυηΙ ; βΒχ νϊνοβ ηβίοβ δίηυ ρΓίβ-

ΓεΓοηΙεδ ίη 03ΐηηΐ3δ ϊηδϋυεΓυηΙ. 11α οπιηίδ ΜεΙυΙίοΓυσι

]υνεηΙυδ, ίη ρεχΗο, εί ίηιηεΙΙίβ ηιυΚίΙυΊίηίδ πια]οΓ ραιι,

ί§ηε, «Οδυπιΐβ εχΐ, ε( ευπι ίηεοϋδ ιιγ1>8 ίηεεηιΐίο εοηθ3§Γ3·

τίΐ, υΐ ηυΐΐυηι, εχ ηΐ3χίπΐ3 ψιχ ρβυΙο βηΐε ΓυεΓ3(, τβδίί-

ρίιιηι οχδΐ3ΓβΙ. ΜεΙυΙο εβρίο, Γείίηυί εχ Ιβρνά'Ιιυδ Ιβεπίΐ

03388ΓΪ δβ (ΙβαιάβευπΙ. ΑΙαυε ί(3 (υηε ρηηιυιη Ιταηδαΐρίηί

Ιβργαεβ Κοιηαηο ίηιρβηο βυηΐ 3(1]εεϋ. Ε συοι-υπι ηυπιεΓΟ

Ροδεηοβ, ηυυηι ροβΐ 03383Π8 (Ιίδεεδδυηι ΓεοεΙΙβδβεηΙ, Μ.

Ηείτίυβ , εοπίεβ βοδ ηιίδδπδ, τβεερίΐ; βΐ, άεΓεεΙίοηίδ βυείοπ-

Ιιιΐδ δΐιρρϋείο βΠεεΙίβ, Γβΐίςυοβ βυΙ> οοεοηβ νεηάίάΐΐ.

XXII. Ιη δεβεδΙίεβπι Γ6ί?ϊοηεηι οϊβ, δυρβποπϋυβ Ιεπιροεί·

1>υ3, Κοιηαηί ίηιρείυπι ΓβοβΓβηΙ; βεά ηβςυε οοδκΐίουδ Γβεβ-

ρϋδ, ηβςυβ βΐΐβ υ 11α τβ ϋηρβίΓ&ΐΒ, ιϋΑεβδδιταηΙ. Εβ άο

ε,τιΐΛα ηΐ3^ηοδ δίΐιί βρίτίΐαβ βαηιΚΓαηΙ 86@εδ(3ηί. ΟοηΙεα

αυοβ Οεϋιτίυδ ΟβϊδβΓ άυχϊΐ ρεΓ βηο8 ΡβηηοηίοΓυηι , ηυί

ηοηάυηι εο ίεηιροΓβ ίη «ΙίΙίοηεηι ρορυΐί Κοιη,ιπί ρβιτβ·

ηεΓβηΙ. ΕδΙ αυίειη ββΙΙοοΜ οηυιίϋ Ραηηοηίβ , ίηΐετ I»·
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Δαρδανούς. Κα\ οΰ πόλεις ώκουν οί Παίονες οΐδε,

άλλ' αγρούς ή κώμας κατα συγγένειαν ούδ' Ις βου

λευτήρια κοινά συνήεσαν , ούδ' άρχοντες αύτοΐς ήσαν

επί πασιν. Οί δ' εν ήλικία μάχης, ες δέκα μυριάδας

συνετέλουν άλλ' ούδ' ούτοι συνήεσαν αθρόοι, δι'

άναρχίαν. Προσιόντος δ' αύτοΐς τοϋ Καίσαρος, Ις τας

ίίλας δποφυγόντες, τους άποσκιοναμένους των στρατιοι-

τών άνήρουν. Ό δέ Καίσαρ, έως μεν ήλπιζεν αύτοΰς

άφίξεσθαι προς αύτον, ούτε τας κοίμας ούτε τους αγρούς

Ιλυμαίνετο. Ούκ άπαντιόντων δέ, πάντα ένεπιμπρη

και εκειρεν επι ήμέρας δχτώ' ες 8 διήλΟεν ες την Σεγε-

στανών, και τήνδε Παιάνων ουσαν, έπι του Σάου ποτα

μού. Έν ώ καΐ πόλις εστίν έχυρα, τω τε ποταμω και

τάφρω μεγίστη διειλημμένη· διδ καΐ μάλιστα αύτης

ίχρηζεν δ Καίσαρ, ώς ταμιείω χρησόμενος ές τον Δακών

χαΐ Βασταρνών πόλεμον, οΐ πέραν είσι του "Ιστρου, λε

γομένου μέν ένταΰθα Δανουβίου, γιγνομε'νου δέ μετ'

δλίγον "Ιστρου. Εμβάλλει δ' δ Σάος ές τον "Ιστρον

καΐ αί νήες έν τω Σάω Καίσαρι εγίγνοντο, αΐ Ις τον

Δανούβιον αύτω τήν άγοραν διοίσειν εμελλον.

XXIII. Δια μέν δή ταϋτα της Σεγέστης εχρηζεν δ

Καίσαρ. ΙΙροσιάντι δέ αύτω οί ΣεγεστανοΙ προσέπεμ-

ψαν, πυνΟανόμενοι, τίνος χρήζει. Ό δέ, φρουραν έσα-

γαγεΐν, εφη, χαι δμήρους έκατδν λαβείν, ίν' ασφαλώς

ταμιείω τη πάλει χρωτο έπι Δάκας. '^Ιτει δέ και

σΐτον, δσον δύναιντο φέρειν. ΤαϋΟ' οί μέν πρωτεύοντες

ήξίουν δοϋναι· δ δέ δήμος, έζαγριαίνων, τα μέν

ίμηρα διδόμενα περιεΐδεν, δτι ΐσως ού παρα σφών, άλλα

των πρωτευόντων παίδες, ήσαν προσιούσης δέ της

φρουράς, τήν όψιν ούκ ένεγκόντες, δρμη μανιώδει τας

πύλας αύθις άπέκλειον, και αύτους τοις τείχεσιν Ιπέ-

στησαν. Ό ουν Καίσαρ τόν τε ποταμδν έγεφύρου,

καΐ χάρακας και τάφρους πάντοθεν Ιποιεΐτο· άποτειχί-

οας δ' αύτους, δύο χιόματα εχου. Οίς έπέδραμον μέν

οί ΣεγεστανοΙ πολλάκις· ού δυνηθέντες δ' έλεϊν, λαμ

πάδας και πϋρ πολίι άνωθεν επέβαλλον. Προσιούσης

δ' αύτοΐς Παιόνων έτερων βοηθείας, δ ΚαΤσαρ υπαν-

τήσας, ένηδρευσεν αύτήν. Και οί μέν άνηρέΟησαν,

οί δ' έφυγον. Και ουδείς έτι Παιόνων έβοηΟει.

XXIV. Οί Σεγεστανοί δέ πασαν πολιορκίαν υπο-

στάντες, ήμερα τριακοστή κατακράτος ελήφθησαν καΐ

τότε πρώτον ήρξαντο ίκετεύειν. Κα\ αύτους δ Καί

σαρ, Ιπαίνω τε της άρετής χαΐ Ιλεω της ίκεσίας, ούτε

ϊκτεινεν, ούτε άνε'στησεν άλλα χρήμασιν έζημίωσε.

Κα\ της πόλεως μέρος διατειχίσας, έσήγαγεν Ις αύτδ

φρουραν πέντε χα\ είκοσι σπειρών. Καί δ μέν, τάδ'

εργασάμενος, ε'ς 'Ρώμην άνέζευξεν, ώς ηρος έπανήξιον ες

τήν Ίλλυρίδα · φήμης δ' έπιδραμούσης , δτι τήν φρου

ραν οί Σεγεστανοι διέφΟειραν, έςέΟορε χειμώνος. ΚαΙ

τδ μέν τέλος της φήμης ψευδές ευρε, τήν δέ αίτίαν

άληθη. Γεγόνεσαν γαρ έν κινδύνω, των Σεγεστανών

αύτους άφνω περιστάντων ■ χαΙ πολλοΰς τδ αίφνίοιον

απωλωλεκει. Της δ' έπιούσης προελΟόντες, έκράτουν

ρί(ΐ38 08Γ(ΐ8Ι>08<]11β ίη ΙοΠ^ΤΙΓΓ» ρΓθ(θΠ8!1. Νϋΐΐ* ΙΟΙΚ ίη

β3 ιιγ1)08 ΟΓβηΙ ; 8β(1 \ίε3ΐίιη , α«1 (ΙίδρβΓδίδ ρβΓ Ά%ηινη ιΐυηιί-

οίΐίίδ, 1ΐ3ΐ>ϊΐ3ΐ>3ΐϋΐ\ .ΝΌΙΙιιηι υηϊνρΓβίΒ μεηΐί ίη οοιηΜϋΠΒ

Γε§ίπιεη , ηϋΐΐίβ οοιηωυηβδ ουπ85 : 8βρ»Γ»ΙΪ8 ροΓοο^ωΙίοικ»

Άΐ(\ιια (Άΐηύ'ΐΛϋ οοιίδίΐϋ» »£θ1>αιιΙ. Α(1 οβηΐΐ'υα ωίΐϋα »43ΐι;

ηιίΙίΙίΐΓί <ΌΐΜ>ΙκιιιΙυΓ; ςυϊ (απιβη ηβ ϊρδί ςιιίιίΒηι , φΐοηώιιι

εοηιηιαηε ϊιηροΓίιιπι ρβηοβ ηβππηεηι 6Γ»1, ίη υηυαι οοϊ™

εοιΐ8ϋονεΓ!ΐηΙ. ΑιΙνοηΐΕηΙβ 0'3?83Γβ , ϊη δΠνίί 8β δΐΐϊδ ίΙ)Λί·

ΰρπιηΐ ίηιΐΜΐιιβ ΡΓυηιρεηϋο, Κοιη»ηο8 πιϊΐίΐβδ, δί ςυοδβΐ)

ββΐηΐηβ <1ί8ρβΓ808 ηαοΐί βββεηΐ, ορρΓβ&δβΓυηΙ. ΟοεδβΓ, <\αο»ά

βρεδ εΓβΙ , νεηΙιίΓΟδ βιΙ δε ΙκΐΓϋβΓΟβ , νίιη οηιηεηι 31) βμιίδ

ΐ'οπιηι νίείϊΐιυε βοδίίηυϋ. Ρυδ(ΐ|ϋ3Πΐ ηειηο οεουΓΓίΙ , ΓβΓΓο

»ο Π8ΐηιηί8 οιηηί» ΙβΙβ τβδίβνίΐ , 3(1 οείβνϋηι υδςυε (Ιίεηι ;

φιο ίη 5ε»εδ{3ηαηι Ά%ιαπ\ , φι'ι εΐ ίρ&ε Ρβηηοηίοπιηι ϊΑ,

3(1 δβνυηι Πυνίιιιιι , ρβΓνεηίΙ. Αά ειιηι Πανΐηπι δίΐ» αΛ8

εδ( , ε^Γβ^ίβ ιηυιιίΐα , ουηι ίρβο (Ιυνίο Ιιιηι 3Πΐρ1ίδ8ΐπι» Γυ583

(ΊΓουηιιΙϋΙα : ςιωηι οβ 08ϋ83ηι ιη3χίπΐ6 εβηι εχρείβΐ»! 035-

83Γ, ορροΓίυηυιη δί1)ί ΙιοΓΓβυηι 8Γ0βπΐ(ρ.ιβ οεΙΗ ΓϋΙηηηι,

(|ϋθ(1 ΐΗ'ΙΙυπι 8<1νεΓ8ϋ8 1)3038 Β38ΐ3Γη88ςυε ωε(1ίΐ3ΐ)3ΐιΐΓ, ιιιί

ΐΓβηδ Ιβίτυπι ϊηεοΐυηΐ. ΙηΠυίί εηϊηι δανιΐδ ίη ΙδΙπιπι (ι)ΐιί

ίΙ)ί ηιιΜεηι Ιοεοπιηι Ι)»ηυΙ)ίυδ νοεβΙϋΓ, ρ3ϋ1ο ίηΓεηοδ ίυίβηι

ΙδίΓί ηοηιεη αεοίρίΐ) , «I ίη δ»νο Πιιηιίηε ρ3Γ3ΐϊ ηβνεϋ Ο^δΐτ

]ϋ88εΓ3ΐ, (]υα; εοηηιεβίιΐδ ίη ϋ3ηυ1ιίϋηι ϊρη ε&δβηΐ ίηνο-

ΟΐϋΓ*.

XXIII. Ε3πι ί^ίΙαΓ ηιαχίηιβ οΙ> εβηδβηι πιβ^ηί ηιοπιρηίί

δϋ)ί Γογβ 086&3Γ ρυΐ3ν«Γ3ΐ, βί δεδεδίβηι υΓυεηι ββρίδ&βΐ. Αρ-

[)Γ0|)ίιΐ(]υ;ιηΙί οϋνίϊηι ηιίδβΓαηΙ δε^εδί.ιηί, ς«ί, «ί'1^ 8ί1)'

νείΐβΐ, 3ΐι βο ςιι»!Γ0Γ6η1. 111ο, ρΓΚδίΛίυηι ογΜ ίπιροηεΓΟ

βΐ οεηιυπι ο1)δί(1ε3 δί1>ί νείΐε ΛχΛ, ΓβίροηύίΙ, «Ι"0 ,ϋ"

Ιίυβ ορρί(1ο ρΓΟ 8β(1ε 1)8ΐ1ί βΛνεΓδίιβ ϋΒΟΛδ Ι!α8ΐΛΓη3δαι,°

ροδδβι ηΐί. Κπιηκ'ηΙί φΐοηιιβ οορίΛΐη, ςυβηΐΛΐιι Γβευΐ-

(3ΐ68 εοπιηι ρβΙεΓεηΙιΐΓ, μοροβοίΐ. ΝίΜΙ Ιιοπιηι ρηπιοτεδ

οίνίΐΛΐί» Γβαΐδβηϋυηι δίΙ)ί Γ«η8ε1)3ηΙ. ΡΙβόβ ΒϋΙεηι , νείιβ-

πιεηΙεΓ οΠεηββ, (1ε ο!)δίοΊΙ)ΐΐ8 (ραίίίεηι ηοη να!<1β Ιι^ογ»"1 <

ραίο , φΐοά ηοη οχ βιιο οπϋηβ , δε<1 εχ ορίίηιαίηιη Ιίοοπί ,

(Ιϊηίΐί βδδβηΐ : 31 |>Γ^ίι1ϋ αρρΓορίηςυβηϋδ ηβ βδρβτ-Ιηηι

ηιιΜεηι ΙοΙεΓηηΙ ; βειΐ , νβΐυΐί ΓϋΓΟΓβ ρε«·ί1ί , ροΓίΜ Γακιβ

οοοΙηίΟΓυηΙ, ιηυΓυπιςιιο οεοηρβηιηΐ. ΙβίΙηΓ 0*8»γ Πιιηΐίΐι

ροηΐε ]ηη@ίΙ, Γο&βΒςηβ 3ο νβΐΐο ηΓΐ)βιη οίη^βΓε ίηδΙίΙιΓιΙ· 0«ι-

Ιίυβ Γθί)υδ ρει ΓβεΙίβ , Ιιίηοί Βμ^βΓΟδ οχοί(3νίΙ : ο,αοδ , (I11111"

εΓε1)ΓίδεηιρΙίοηίηα8ΓΓϋδΙΐ'838;Γεδ«ί ε&ββηίορρίϋβηί,δυρεί'ηο

Γ»οί1>ιΐδ ηιυ11ο(ΐυβ ί^ηε ίη]βοΙο ρβΓ(1εΓβ οοη3ΐ)»η1υΓ. Ααϊβ·

ηίβηΐεδ βυΐοηι βίδ αυχίΐϊο βΐίοδ Ρβηηοηίοδ εχ ίηδίάίίβ ακ^δ-

δηβ 03283Γ, ρβΓίεω ίηΙοΓΓεείΙ , Γοΐίηυοδ ίη Γηββη» εοη]εαΙ :

ηεο υΙΙί ροδίήαο βχ Γβΐίο,υίδ Ρβηηοηϋδβαχίΐίαπι οοδβ&ίίίΙεΓΚ

8ϋ8Ϊ 8ηηΙ.

XXIV. Ιΐβςηε δβ^θδΐ3ηί , οηιηί» ορριι?η3ΐίοηίβ σιβίβ ρει-

ρεβδί , Ιπςεδίηιο Ιβηάβπι (ίίο τί εχρυ^ηβΐί δυηΐ ; 30 Ιυηο Λο·

ηιυηι 3(1 ρΓβοβδ δβ οοητβΓίβτε οοηρεΓϋηΙ. ΟηΟΓηιη νΪΓίαΙειιι

3(1ηιίΓ3(υ8 ΟίΒκβΓ, οί ιηίδεΓαΙίοηβ Βυρρίίοιιιη εοιηιηυΐυ»,

ηοςαε βυρρίίοίο ςυειηςυβηι αΓΓβο.ΐΙ , ηει]ηε ρηΐΓΪ» ε]οοΙ.

Ρβευηίβ ιηυΙεΙβΓβ εοηΐεηΐηδ, ο«Γΐ3ηι υΓΐ)ί8 ρ3Γΐβηι 3 η\ί<\«ο

ορρΜο ηιυΐΌ δερ3Γ8ΐκΐ3ΐη ευηινίΐ; οί ίη οβηι ρΓΛ*δκ1ίιιηι

ηιιϊη(|υο οί νίςίηΐί εοΙιοΓίίαηι ίιηροδυίΐ. Οιιί1)ϋδ Γε1)«« ρβ·

ΓΒΓ.Ιϊβ , Κοηιαηι ΓενετΙίΙ ; ρι-οχίηιο νοΓε 111γιίϋεηι ΓβρβΙϊΙητΗ5·

Οηιιιη 3υΙεπ) πιπιογ ϊηοΓεΙκιίκκοΙ , ρΓ3Ρ8ί<1ί»ΓΪ38 οο1ιογ(«8 »Ι)

8β§εδΐ3ΐιίδ εδδβ (1ο1βΐ3δ , ίρββ Ιιίοηιε ρΓοίοεΙίοηβπι ηι»ΙιΐΓ»νϊί-

Α(1νειΓιβηδ βηίβηι ίηνβιιίΐ , ηοη βο ςυίάεηι , ςηο Γϊμβ ΓβΓβΜ ι

ρΐΌβοδδίδδβ ηΐΒΐηηι; εβίίβηιηι, Ιιβικί 8ΐηβ 03083 νιιΐββίυω

Γυίδδβ ΓϋΐηοΓβηι. Οιιίρρβ ιηβ^ηο ίη (Ιίδε ΓΪηιίηε ΓϋΡΓ3»1 ΐ"ϋι-

Ιβδ , ΓβρεηΙίη8 8β{;("δΐ3ηοΓϋπι ίιτυρίίοηε ορρΓβδδί : ηιαΙΙοδίριο

ιαοπιη) 1ιοείρ8θ3ηιίδ0Γ3ηΙ , (ΐαοίΙ ρΓκΊβΓ οηιηίηπι ορίηίοικίΒ

β8 Γβδ ίρβίδ 3ε€ίϋεΓ3ΐ. 5β(1 ρΟδίΓΪΐΙίβ ρΓΟ£Γ688ί, ρΐυΠί^ϊβ"

1
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των Σεγεστανών. Ό ουν Καίσαρ έπί Δαλμάτας

μετηει, γένος έτερον Ιλλυριών, Ταυλαντίοις δμορον.

XXV. 01 Δαλμάται δ' , εξ ου τας ΰπδ Γαβινίω

πέντε τάξεις άνηρήκεσαν, καί τά σημεΐα ειληφεσαν,

έπαρθέντες επί τώόε, τα όπλα ουκ άπετε'Οειντο έτεσιν

ήδη δε'κα. Άλλα και, τοϋ Καίσαρος έπιόντος αύτοϊς,

*υμμαχήσειν άλλήλοις συνετίΟεντο. Και ήσαν οί μα-

χιμώτατοι μυρίων χαί δισ-χιλίων πλείους· ων στρατηγδν

Ουερσον αίροϋνται. Ό δέ Πρωμόναν αύθις , την των

Λιβυρνών πόλιν, χαταλαβών ώχύρου, κα\ τάλλα ουσαν

έκφυώς δχυρωτάτην. "Ορειον γάρ έστι το χωρίον, καΐ

αΰτώ περίκεινται λόφοι πάντοθεν όζεις, οία πρίονες.

Έν μεν δή τϊ[ πόλει τό πλέον ην έν δέ τοις λόφοις

διέθηκε Σούαρος φρούρια· και πάντες έφειόρων τα 'Ρω-

μαίων άφ' υψηλού. Ό δέ Καίσαρ ές μέν το φανερδν

πάντας άπετείχιζε · λάθρα δέ τοΰς εύτολμοτάτους

έπεμπε, ζητεϊν άνοδον ες τον άκρότατον τών λόφων.

Και οί μέν, της ΰλης αύτοΰς έπικαλυπτούσης , νυκτός

εμπίπτουσι τοις φύλαξιν εύναζομένοις , καί κτείνουσιν

αυτούς, και τω Καίσαρι κατέσεισαν ΰπδ λύγη. Ό δέ

της τε πόλεοις ές πεΐραν ή"ει τω πλέονι στρατώ, καί ές το

εϊλημμενον άκρον έτερους έφ' έτέροις έπεμπεν, οί τοις

άλλοις λόφοις έπικατηεσαν. Φόβος τε καί θόρυβος

ή"ν τοις βαρβάροις δμοϋ πασιν, έπιχειρουμένοις πάντο-

θεν μάλιστα δέ οί έν τοϊςλόφοις έδεισαν, δια το άνυδρον,

μή τών διόδων άφαιρεθώσι. Καί συμφεύγουσιν ές τήν

Πρ<ομόναν.

XXVI. Ό δέ Καίσαρ αυτήν τε, καί δυο λόφους, οί

ίχι έκρατοϋντο υπο των πολεμίων, δμοΰ περιετεί/ιζε,

τεσσαράκοντα σταδίιον περίμετρον. Κάν τούτω Τε'στι-

μον Δαλμάτην, στρατόν έτερον άγοντα τοις Ιν Πρω-

μόνη σύμμαχον, ίιπαντήσας, έδίιοκεν ές τα ορη· καί

έφορώντος έτι τοϋ Τεστίμου, τήν Πρωμόναν εΐλεν, οίπω

της περιτειχίσει»* τετελεσμένης. Έκδραμόντων γαρ

των ένδον, καί συνελαυνομένων δξέως, οί 'Ρωμαϊοι

φεύγουσιν αύτόϊς ές τήν πόλιν συνεισέπεσον, καί τδ

τρίτον τούτων ένδον έκτειναν οί λοιποί δ' εϊς τήν άκραν

άνέδραμον. Καί σπείρα 'Ρωμαίων έφύλασσεν αυτούς

έπί των πυλών. ΟΪς προσπίπτουσιν οί βάρβαροι νυκτός

τετάρτης, καί έξέλιπεν ή σπείρα τας πύλας ΰπδ δε'ους.

Ό δέ Καίσαρ τοΰς μέν πολεμίους ανέκοψε της δρμής ,

καί της έπιούσης είλε παραδόντας έαυτούς. Τήν δέ

σπεϊραν, ή το φυλάχιον εξέλιπε , διαχληρώσας , έζημίωσε

Οανάτω τδ δέκατον χαί λοχαγούς έπί τώ δεκάτω δύο.

Καί τοις λοιποϊς έκελευεν εκείνου του θέρους χριθήν

άντί σίτου τραφήναι δίδοσΟαι.

XXVII. Ούτω μέν έάλω Πρωμόνα. Τέστιμος δ'

δρών διεσχέδασε τον στρατον έαυτοϋ, φεύγειν άλλους

άλλ.αχοϋ. "Οθεν αύτοΰς ούκ έδύναντο οί 'Ρωμαϊοι

δκίιχειν ές πολΰ , τήν τε διαίρεσιν σφών τήν ές πολλά

δείσαντες, χαί τήν άπειρίαν τών δδών, χαί τα ίχνη της

φυγής συγκεχυμένα. Συνόδιον δέ αίροΰσι πόλιν έν

άρχη της υλης , έν ^ τον Γαβινίου στρατον ένήδρευσαν

Γ3ΠΙ ρβι'(1θηΐΙΐεΓ3η(φ]β ΓβΙ)€ΐ1θ8. Ι13(Π18 Οθρΐ38 81133 03383Γ

ίπ Οα1πΐ3ΐα3 οοβυογΙΚ , αΐίαπι Ι11}τίθ3ΐη α,αΛβα , Ταυί&ηΐίί*

Ιίηίΐίηκιιη.

XXV. 03ΐπΐ3ί% , ροδί 0X998 0»1>ίηϊϊ (<]υίηάεοϊηα , \'3ΐ(ΐιϋ)

Φΐίηςιιε εοηοιΊβδ, εαηιιιΐφΐε βίβω 3ΐ)ΐ3ΐ3, εΐβΐί είβ δυεοβδ-

βίηυδ , ]3ηι ρβΓ (Ιεεβηι αηηοβ βπηβ ηοο ροδυει-βηΐ. Ιίάρπι ,

ρΓΟιΊαϋορυΙε 3<1νρΓδΐΐ8 εο8 ΟεΙβνίο €3?β.ΐΓβ , ]υηεΙί ίη ιηυΐυα

3ΐι\ί1Ϊ3 Γ(Ρ(1ρΐΊΐιιΐδ 8686 ΓιηηηνεηιηΙ. ΕγϊπΙ (Ιείεείκ ]υνεη(ίδ

αιηρίίιΐδ ηιίΐΐίη (Ιιιοιίρείηι ; ςιιίΐηΐδ (Ιιιγρπι , νεΓδηηι ηυηιίηε ,

εοηδίίΐηειτυηΐ. 18 Ργοπιοπ»!» , ίίΙιιίΓηοηιιη ορρίιΐιιηι , πιγ-

8118 <χχ'ΐιρ3νίΙ, εοπιιηυηίνίΐφΐε, φΐβπΐΥίδ βηυηΰε ηιυηίΐυιη

ίηρρηίο Ιίκ ί. Ουίρρρ ηιοηΐ&ηαβ ει>( Ιοουβ, ςιιεηι Ιυηιιιΐί

ιιικίίιΐυε ϊηκίεριϊ &8ρεπΐ3ΐε, ίηδ(3Γ βεΓΓβηιιη, εΪΓευιη]3Γ«η(.

Μ3]ογ Ιιο8(ίαηι ρβΓ8 ιιΛβηι ίηςεάίΐ; ίη εοΐϋουβ υργο ρΓα'βϊ-

<1ΐ3 διΐ3Πΐ8 («β/ Λ'εΓδϋβ) άίβρο$υί( : οπιηεβηυε εχ 311ο Κοπΐ3-

ηοβ (1β8ρεεΙαΙ>3η(. 0«.'8βγ ρΓορβΙβπι υηίνεΓβοβ πνιγο οιγ-

ευηΐ(ΐ3Γ0 ίηβΐίίυίΐ : <Ί3πι υργο ΓοΓίίββίπιυιη ιριεηιηυε ηιϊΙΙίί ,

ηαί ίικΐ3μ3ΠΜΐΙ ΓΐΙίοηεπι, ςυ3 3(1 ει1ί(ί.ν<ίηιιιιη εχ Ιυιηάΐίβ,

άβ ςιιίΐηι» ι]ί€[ιιιιι 081, ρο88βηΙ εηίΐϊ. £( Ιιί ιρικίπη , βγΙηι-

Γίοιίδ 1ι·(1ί , εχουΙ)ί38 ηοοίυ ίηναιίυηΐ , βΐ βοηιηο 3(11ιυε οοη-

8ορίΐ38 ο1)(πιη(·3η( ; Γοηιιριο Γ;ι\83π ηοηιΐιιηι 1ί(|ΐιί(1ο πΐ3ηο

8Ϊ(;ηί9 εχ οοιηροβίΐο 08(εηάιιηΙ. Ταηε ίΐΐε πΐ3}οΓεπι ρ3Γΐι·ιιι

εχοΓαΙϋδ 3(1 Γβοϊεικίαηι ιΐΓΐιίβ ρεηευΐαηι βάιιείΐ ; βϊηιυΐφΐε

3(1 βοροΓϊοΓΡηι Ιιιπιιϋιιηι (ΛρΙυηι 3ϋθ8 βιιρεΓ αΐίοβ 8υοιιιίΙ(ί( ,

([ϋϊ ίηιΐε 3(1 ίηΓβποΓεβ εοΐΐεβ οοουρ€ΐη(1ο8 ρΓοε88βεπιηΙ. 11α-

ςυε Ιργγογ (Γερί(ΐ3(ίοηιιε οαιΊητοβ ρβΓΪΙεΓ οηιηΐ'8 ίηνβιΐίΐ,

ϋΐιϊ 86 οηιηί εχ ρβτίε ρείϊΐοβ εΐΓαιηινεηΙοδ<ιιιε ίηΐεΐΐίςυηΐ.

Μ3\ίηιιΐ8 βιιΐοηι εοβ, (μή ίη (υηιυΚίβ ογβιιΙ, ΓηιΊυβ οε«ιψ3-

νίΐ , ρΓορΙβΓ βςυ&3 ρβηιιπβηι , ηε δοίΐίοεί βάίΐη »ι1 εβιη ίη-

ΙεΓοΙικΙεΓεηΙυΓ ; ίΐβψιε ίη υρρίϋυηι Ιιί εοηΓυ^ίιιηΙ.

XXVI. 03Ϊ83Γ εΐ ίρ83ΐη ΡΓοηιοη3ΐη, εΐ (1ηο9 οοΐΐεβ, (]ϋϊ

οΙΐ3ΐη (ηπι ;ιΙ> Ιιο8ΐί1)ΐΐ8 (εηεΙβηΙυΓ, ηηο εοηΐίηυο πιογο ίη

3ΐιιίιίΙυιη τ κ. ρ388υυπι δερίΓε ίηβΐίίυίΐ. ΕΙ, άυπι ΙιαΌ

Γιυηί, Τεβίίιηο, ευηι 31Ϊ3 03ίηΐ3(3Γυηι ηΐ3ηυ αυχίΐίυ οΐΐδββ-

8Ϊ8 νεηίεηϋ, ο!ινί3ηι ρΓοΓεε(ϋ8, Γικίίΐ εηπι ε( ίη ηιοηΐεβ

Γϋ§3νί1 : ηιοχφΐε , Ϊη8ρειΐ3η1ε ε1ί3ηι Ιιιιη ΤοδΙίηιο , Ργοπιο-

η3ηι εβρίΐ , ηοηιΐυηι οηιηί εχ ρβΓίε 3(1 Ηηεηι ρεΓ^υεΙ» πιιιγι

ηιοΐίΐίοηβ , φίβηι ϊηβΙίΙηεΓΒΐ. Ουιιπι εηίηι επιρίίοηεηι 1εη·

Ι3τί88εη( είνββ, π?ριιΐ8Ηΐιιε βεηΙεΓ εβδεηΐ, Κοηΐ3ηί ηιίΐίίβι

ιιη» ευηι ίιι^ίβηϋΐιιΐδ ίη υΛοπι ιπορβΓυηΙ. 11)ί ΙογΙϊ» ΓεΓε

ηοβίίαηι ρβΚβ ίηΙεΓΓβεΙβ , τείίςηί ίη »Γεεηι 86 ΓεεερεΓυηΙ ;

3(1 ειήυβ ρθΓΐ38 βίβΐίηι εοΙιοΓβ πιϋίΙιΐΓΌ Κοηΐ3ηοπιπι , οαδίο

'ϋ,Χ' 031183, 3ρρ08ί(3 68(. ]η 1ΐ3Π0 €118ΐ(Χΐί3111 1ΐ08(β8 (]113γ(3

ηοείε ίιηρείυαι εχ 3Γεε ΓαοίιιηΙ ; εΐ εοηοη , ηκΐυ ΙεπήΙ» ,

βίαΐίοηεηι ι1ρ8ργιΙ. δειΐ ίηιριΊιιιτι Ιΐ08ΐίιιπι ηιοχ π'ρυΙΗ

ΟϊϊβΓ; εΐ ροβίπίΐίε ε]η8 ιΐίεί υΙίΓΟ 8858 (ΙεϋεηΙεβ εερίΐ.

ΟοηοΓΐί8 αυίρηι, φΐ5Β ίΐβΐίοηειη (ΙρβΡΓυβΓβΙ , Λεείηιιιηι φΐεη>

φΐβ 80Γΐε (ΙιιεΙοδ πιογΙρ βΙΤρρίΙ , ρΐ ργοΊργ (Ιεείηιιιηι ηιίΙΚρηι

(Ιιιοβ ίηβαρρΓ ερηΙυΓίοηεδ : Γείίφΐίδ ίΐΐα Χδίαίε, Ιοεο (τίΐίεί,

ΙιοηΙΐΊΐιη ίη είηαηι άίδίΓίηαί .ίυβδίΐ.

XXVII. ΡΓΟΠιοηβ Ιιοε πιο<1ο 03ρΐ3, ΤρδΙίηιιΐ5, ϊά οοηδρι-

εβίυβ , εχεΓείΙυηι «υυπι (ΙίδρΡΓδίΙ , βΐίοβςιιε βΐίο (ΙίΓΓιι^οΓΟ

ίιιββίΐ. ΟαβρΓορΙεΓ ηοη Ιοηβε εοβ ρεΓ88(]ϋί ροίικτιιηί Κο·

ηίΒηί ; ςηοά , ρΓορίΡΓ νίβΓϋπι %ηοΓ3ΐίοηεηι , εΐ οοηΓπ$3 Λι·

βίρηίίυπι νΡ5ΐίρί3, ιηιι1ΐ38 ίη ρβΓίβδ βε (1ΐ8(Γ3υρΓβ ρβΓυηι

ΙιιΙϋπι 8ΓΐιίΐΓ3ΓοηΙιΐΓ. δνηο^ίυπι νβΓΟ ορρίάυηι εβρίυηΐ,

ίη ρΓΪηείρίο δϋνβ; ροδίΐηιη, ίη φΐ3 οΐίηι Οα1)ίηίί εορίίβ
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οΐ Δαλμάται, περί φάραγγι βαβεία χοή έπιμήχει καΐ

μέση δυο ορών. "Ενβα καΐ τδν Καίσαρα ένήδρευον.

Ο δε το' τε Συνόδιον ένέπρησε, καΐ ές τα όρη περιπέμ-

ψας άνω στρατδν, έκατέροιθεν αυτίρ συμπαρομαρτεϊν,

αύτδς ήει δια της φάραγγος , κο'πτων τήν υλην, καΐ τας

πόλεις αίρών, και πάντα έμπιπρας, δσα κατα τήν δοον

ή*ρει. Πολιορκουμένης δέ πόλεως Σετουίας , έπήει τις

αύτοϊς συμμαχία βαρβάρων, ήν δ Καίσαρ υπαντήσας

έκώλυσεν έσδραμεϊν ές τήν Σετουιαν. Καν τω πόνω

τίοδε έπλήγη λίθω το γόνυ- χαΐ ές πολλας ήμερας έΟε-

ραπεύετο. 'Ραίσας δέ , ες 'Ριόμην έπανήλθεν, ΰπατευ-

σων συν Βολκατίω Τυλλω- Στατίλιον Ταϋρον ές τα

λοιπά τοΰ πολέμου καταλιπών.

XXVIII. Νουμηνία δ' έτους άρζάμενος ίιπατεύειν,

κα\ τήν αρχήν αύτης ήμέρας παραδους Αύτρωνίω Παί-

τω, εύΟυς έςε'Οορεν αύθις έπΐ τους Δαλμάτας, άρχων

έτι τήν των Τριών άρνήν δυο γαρ ελειπεν έτη τη δευ

τέρα πενταετία τησδε της αρχής, ήν έπΐ τι) πρότερα σφί-

σιν αύτοϊς έψηφίσαντο, καΐ δ δήμος έπικεχυρώχει. Οί

Δαλμάται δ' ήδη χάμνοντες υπο λιμοΰ, των έςωθεν

άγορων άποκεκλεισμένοι , έρχομενω τω Καίσαρι Οπην-

των, και σφας παρέδοσαν συν ίκετηρία , δμηρά τε δόντες

Ιπτακοσίους παϊόας, ους καΐ δ Καίσαρ ήτει, καΐ τα 'Ρω-

μαϊχα σημεία τα Γαβινίου· τον δέ φορον τον άπδ Γαίου

Καίσαρος έκλειφθέντα άποδωσειν υποστάντες, εύπειθείς

Ις τδ έπειτα έγένοντο. Τα σημεία δέ δ Καίσαρ άπέ-

Οηχεν έν τή στοα τή Όχταουΐα λεγομένη. Δαλματων δ'

άλόντων, καΐ ΔερβανοΙ προσιόντα τον Καίσαρα συγγνώ-

μην ήτουν συν Ικετηρία, καΐ δμήρους εδοσαν, καΐ τοΰς

έκλειφθέντας φόρους υπέστησαν άποδιόσειν. Των δέ **

οΤς μέν δ Καίσαρ έπλησίασε, καΐ δμήρους έπΐ ταίς

συνΟήκαις εδοσαν ίσοις δ' ουκ έπλησίασε δια νόσον,

οϋΥ εδοσαν, ουτε συνέΟεντο. Φαίνονται δέ χ<χ\ οϊδε

Βστερον ΰπαχθέντες. Οΰτω πασαν δ Καίσαρ τήν

Ίλλυρίδα γην, οση τε άφειστήκει 'Ρωμαίιον, καΐ τήν

ού πρότερον ΰπακούσασαν αύτοϊς, έκρατύνατο. ΚαΙ

αύτίο ή Βουλή Ορίαμβον Ίλλυρικον έ'δοικε θριάμβευσα ι,

8ν έθριάμβευσεν ύστερον άμα τόϊς κατ' Αντωνίου.

XXIX. Λοιποί δ' εϊσΐ της υπδ 'Ρωμαίοις νομιζομέ-

νης Ίλλυρίδος είναι, προ μέν Παιόνιον, 'ΡαιτοΙ καΐ Νω-

ρικοί, μετα Παίονας δέ ΜυσοΙ, έως έπί τον Ευξεινον

Πόντον. 'Ραιτους μέν ουν και Νωρικους ήγοΰμαι

Γάϊον Καίσαρα, πολεμοϋντα Κελτοΐς, έπιλαβεϊν ή τον

Σεβαστδν, χειροΰμενον Παίονας· έν μέσω γάρ εϊσιν

άμφοτέριον. Και ουδέν εδρον ίδιον ές 'Ραιτους ή Νω-

ρικους γενόμενον ίίθεν μοι δοκοΰσι τοις Ιτέροις των

γειτόνων συναλώναι.

XXX. Μυσοΰς δέ Μάρκος μέν Λεύκολλος, δ αδελ

φός Λικινίου Λευκόλλου τοΰ Μιθριδάτη πολεμήσαντος,

κατέδραμε, καΐ ές τον ποταμόν έμβαλών, ένθα είσ'ιν

"Ελληνίδες £ξ πόλεις, Μυσοίς πάροικοι, "Ιστρος τε καΐ

Διονυσόπολις , και Όδησσδς, καΐ Μεσημβρία,** έ; ή'ς

ές 'Ρώμην έκ Καλατίδος ** μετήνεγχε τον μέγαν 'Λπόλ-

λιυνα τον άναχείμενον έν Παλατίω. ΚαΙ πλεΤον ουδέν

ίη5Ϊ<ϋαΙΪ επιπί ΙΜΙπιαίΛ! , ίη ρΓοΓιιηάϊ οί οΜοηρ» ν»11ί,Ιη.

ΙβΓ άυοΓυιη πιοηΐίιιιη οοηΙίηιΐ3 ]υ(»3 ρβΓβοηΙε : ηυο ροά™

Ιοοο εΐίαπι Ο.τωΓΐ ϊηΜ*1Ϊ35 εοΙΙοεβΓυηΙ ΙμΗμΗ. δνηοάίο

ίηεβηβο, 0?ε&α ρβΓ βιιρβΓίΟΓα πιοηΐίιιιη ρΐΚβπι ΐ'χοπίίυί

πιίΙΙίΙ , ςιιί ρ3Γί1>ιΐ5 ΓβΓβ ρβ95Ϊ1)υ8 υΐΓίικ|ΐιο οαπι βο ρΓοο«-

άίΓβηΙ , (Ιιιιώ ρβΓ νίΐΐίειη Ϊρ9β ϊηβϋΙυβΓεΙ ϊΙβΓ. Ιη «ο ϊΙϊηρΓβ

ο!>νία3 8Ϊ1Τ38 οβοίιΐίΐ, ορρί(ΐ3 οβρίΐ , ϊ^ηβςιιε οπιιιίβ Τ88(»-

τί(. δβίονίΐηι αιιΐοηι ΠΓ&βπι ο1)$ί(1εηΐ Οπ;8λγ, άοιη 3(1νεο-

1»ηΙί1)ΐΐ5 ίΐΙίοΓυπα 1>3Η)αΓ0ΓυηΊ αυχίΐϋβ 0(ΧΗγπΙ , εαςυο ίη·

βΓ683α ϋΓΐ)ί5 ρΓοηίοεΙ , 60 εεΓίαπιίηε Ιαρΐιΐίβ ίιΊϋ ωιιοίΜιΐΓ

βεηυ ; ηυο νυΙιιεΓε εοπιρΙυΓεδ ιίϊε8 «ΙβοιιιιιΙιβΓβ βίΐ οολοΙοβ.

Ηϊηο υ!)ί ρπηιαπι οοηνιΐυϋ , Ποηιαηι τετεΓδαβ ββΐ , οοιίδϋ·

ΚιΙιιηι εοΐΐβξϊ νοίεοΐίο Τυΐΐο βεδίυπιβ; 3(1 Γείϊςηυαι Ικΐΐιιω

εοηίΐείεηςίυιη δΙβϋ'Ιίο Τβογο ΓβΗοΙο.

XXVIII. Ο&ΙεηάΊβ ^ηιΐ3ηϊ$ εοηβιιίαίυηι Ϊη8τε85ΐΐ8, βοάεηι

(ϋε ΛυίΓοαίπηι ΡηϊΙιιπι 8ίοί ίη ηΐ3ςΪ8ΐΓ3(υ βυΠεείΙ, ίη

ηΐ3ΐίαιηηϋβ ΓεειιττίΙ; ΤΓΪυιηνΪΓ3(ηπι εΐϊαηι (υηε (χ>η8(ί(ιι«η(1ΐ

Γβίραο1ίε% ββκηβ. Ουο οηίηι «ηηΐ άββηη( άε βΚετο ςοίη-

ηυεηηίο 1ιυ]ιΐ8 ίιηρΟΓ»; <\ιη>ά ίη ί<1 Ιοηιριΐδ , ροςΐ οχρίοΐιιηι

ρτίηβ ςυίη(]υβηηίϋπι , ίρβϊ Τπυπιτίπ 6ΐ1)ί ρΓθΓ0§3τεΓ3ΐι(,

ροριιΐϋδςηε οαη£ΓΠΐ3Τ3(. 3&τη νεΓΟ ϋϊΙηΐΛΐίε , Γ3ηιβ ΓβΙί-

83ΐί , εχΐβπιο οοηιηιε3(η ίηΐβιτίηκο , νβηίεηϋ 0«83Π βροηίε

οονίαιη Γ3ΐ:1ί, βϋρρϋοίΙοΓ 68 άεοΊιηΙ, οοβίάεβαυε ραεΓ08,

ηιιηιεΓΟ δβρίίηβεηίοβ, ηϋ08 εΐίηηι ροϊΐυΐβτιταΐ €3>83Γ, γΙ

Κοηοηβ 8ί@η3, Οβοίηίο οϋηι »1)1αΐΛ, ΐΓαΛιιηΙ; 6ίπΐϋ1ι]υί

(τϊουΐυπι , ςαοά β άινί ^ϋ1^^ (ειηροηου8 ρεηιϊεΓε ϊηΐίπηί»;·

Γ3η( , Γβ(1<1ίΙυΓ08 ροΗΐεεηΙυΓ. £( 3ΐ> ηοε ηυίιΐβπι ΙεηιροΓβ

οο«βςιιεηΙβ8 ίπιρεπο ΚοπίΛηο ΓαεΓε. Εβ 81^3 ΟββίαΓ ίη

ροΓίίοη, ηηβϊ Οε(ανΪ3 άίοίΐαι·, 3ρρρη<1ί ίυδδίΐ. Ι)ετκ(ί>

Οϊίπιηΐίδ, ϋβΓίιαηί ηποαιιε »(1νεηΐ3η(ί 03?&3Π βαρρίίε**

ο1>νί3Γη ρΓ0(1ίεΓ8 , νεηίΒπι 0Γ3ΐυιη ; οθ8ί(1εδθ,ιιε ΐΓ0<ϊϊ<1βΓβ , εΐ

ίηΙεΓΠΐίβδ» ΐΓΪΙιιιΙα ροΐΐίοίΐί βιιηΐ εχβοΙνεΓε. Ρ3πίεΓ<μιβ ιεΐί-

ςυ»; ^εηΐεβ, ςιΐ38 Οα^&βΓ βάϋΐ, οΙ>8ί(1ίΙ>υ3 άβΐίβ, ίη Πάεηι

ΓεεερΙίβ βυηί. δβά ςυοβ ρΓορΙεΓ πιογ1)ιιιιι 3(ϋΓε ηοη ροΐϋΐ'·

Γ31, ίί ηεο οϋδίάβ» άεάεπιηΐ, ηβε Αβάοβ ίηίΓε ευΓίηιηΙ.

ΑρρβΓεΙ Ιβηιεη , εΙί3Πΐ ηοδ Λείηεερβ Γαίδ&ε ίπιρεπο 8υϋ]εε<08.

8ίε 03383Γ υηίνβΓβυπι ΙΙΙχποΓυηι ηοπιεη , ίχαΐ τεί 3 ροριιΐί

Κοπιβηί οΐιββςηίο άεΓεοβΓβηΙ , νεί βιιίδ η<1Ιιιιο Ιφουβ εΐ 1ϊΙ>βΓ-

1»1β οδί εΓβηΙ, ΒοηιβηοΓυηΐ ίπιρεπο 8ά]εεί(. Οιΐ3ηιοθΓβπι

Ιπιιπιρηοβ ΙΙΙνηεϋβ εί 30 βεπ3ΐυ άεοΓβΙυβ βδΐ : ςιιεπι ε^ίΐ

ροδίεο, υιΐ3 ουπι ΟίϋΙεΓίδ, οί) Γ68θοιιΐΓ3 ΑηΙοηίυπι 8ί8ΐ3;'

εί(1εηι άβετβΐίβ.

XXIX. διιρβΓδυηΙ βχ ρορπίίβ, ατιί Πίνποί 8 Κοιΐ)3ΐιΙί

1ΐ3ΐ)βηΙηΓ, ΚηαΊί Νοπείσυβ, βηΐβ Ρβηηοηϊοδ ηβηίίβηΐβ*;

ίυ» ροδί Ρβηηοηίοβ Μνβί , 3<1 ΡοηΙιιπι υδςυε Ευχίηυιη ρβΓ-

τεείί. ΕΙ Βί)33ΐθ8 ςπίάεηι ΝοΓίεοδςοε 3υΙ 3 .Ιυΐιο 03Μ»τβ,

ςυο ΙεηιροΓβ επηι 03ΐ1ίδ Ι>εΙΙππι 8«δδίΙ , 8ϋί)3εΙο8 Γαίβδε 3Γ·

βϊΙγογ ; 3ϋΙ βί) Αιι^ιΐδίο , 1>ε11ο Ρβηηοηίο : πιε<Μί εΐεπίηι ίη1«

0«11ΐ3ΐτι Ρ3ηηοηί3πιςυε ίηίβηβεΐί βυηΐ. Νβηιιβ υΙΙίιιβ ρΓΟ-

ρΓϋ ηεΐΐί, βάνεΓδυβ ΗηρεΙοδ Νοπεοβνβ βρ81·) πιεηΐίοηβηι

βρικί δΟΓίρΙΟΓεβ ίηνεηί; υΐ οηιηίηο νεπδίπιίΐβ βίΐ, Ιιοδ δίπιαΙ

ουπι 3ΐϋδ ϋπίΐίπιίδ ρορυΐίδ ίπιρεπο Κοηιβηοπιπι 3α·βδ5ί58ί·

XXX. Μχδδοδ (}«οί Μοβδοδ ΙαΙίηι νοοαηΐ) Μ. ίιιευΐΐικ,

ΓΓ318Γ ί. Ιαευΐΐί ςιιί οαω ΜίΙηΓΪο'ηΙβ 1>β1Ιαιη βεβδίΐ, οππ>

βχεΓείΙυ 3ΐ1θΓ(α3 βδΐ, β<1 Πιινίυπι ηδ<ιηβ ίη1εηΐ3 βχουΓδίοηβ,

ρβΓ βα 1οο3 υί)ί ββχ 0Γ85032 δίΙβΒ 8ϋηΙ ΟΓΟβδ ίη ίρδίδ Μο?ίοηιπ>

Πηί1)υ8, ΙδίΓπ», ϋίοηίδοροΐίδ, Οάβδβπβ (03ΐ3ΐίδ, εί Αροΐ-

Ιοηία), βχ ςπ8 Βοηιβηι βάνβχίί οοίοδίευιη ΑροΙΙίηεηι, ίβίί-

εβίυπι ίη Οβρίΐοΐίο. Νεο ρΓ83ΐεΓββ ατικίςυβιιι , Ηοβτ» 'βΡ11"
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εϊρον έπΐ της 'Ρωμαίων δημοκρατίας ές Μυσοΰς γενό*-

μενον ούδ' ές φόρον υπαχβέντας ούδ' επί τοϋ Σεβαστοί!.

Υπήχθησαν δέ δπο Τιβερίου τοϋ μετά τον Σεβαστον

τοις 'Ρωμαίοις αύτοκράτορος γενομένου. Αλλά μοι τα

μεν προ άλιόσεως Αιγύπτου πάντα &πο νεύματι τοϋ

δήμου γενόμενα Ιφ' έαυτών συγγέγραπται · 4 δέ μετ'

Αίγυπτον οί αυτοκράτορες οϊοε έκρατΰναντο , η προσέ-

λαβον, ώς ίδια αύτών εργα , μετά τα κοινά είρηται ■

ένθα και περί Μυσών Ιρώ πλε'ονα. Νϋν δ' , επε\ τους

Μυσούς τε οί 'Ρωμαΐοι της Ίλλυρίδος ήγοϋνται, καΐ τι)

συγγραμμά μοι τοϋτο Ίλλυρικο'ν εστίν, ώς αν είη το

σύγγραμμα εντελές, Ιδόκει προειπεϊν, δτι και Μυσους

Αεΰκολλο'ς τε τω δημω στρατηγών Ιπέδραμε, και Τι-

βε'ριος εΐλε κατά την μόναρχον Ιξουσίαν.

Μ1θ3 , 8(1νοΓ3υ3 Μο?9θ9 (ζρίΐιιπι ΓβρεΗ , ςυΐ ηβ βΐ) Ααςυβίο

φίκίεηι , 86(1 β ΤίΙ>επο άβπιυιτι , ςυϊ ρο»1 Λιι§ιΐ8(υπι Γεηιηι

ροΐίΐυί βδΐ, ίίοιτιϊΐί Ιπ1)ΐιΐ3Γϋφΐ« ΓαοΙι «υηι. ί>«1 ςιιβε ςυϊ-

άβιη βηΐβ Λ^τρΙυπι ίη ρΓονίηείβπι γο(13γΙλπι , }υ88ϋ ρορυϋ ,

ββδίϊ βιιηΐ, 03 8βρ3Γ»Ιίιη (]ΐΐ8>ςυβ ($εευη(1ιιιη ρορυΐοβ 8ε

ρΓθνίη0Ι3«) 3 Π)6 ρβΓϋΟΓίρΙϊ ίΐΐηΐ. (}|18β ΪΡΓΟ ροβΐ Μΐ1>3θΐ31η

Λ^νρΙυπι 8 ρηηοίρίηυβ ΗΪ3 νβΐ ραεβία βιιηΐ,νεΐ Ιιιηι ρπ-

ιηαηι ίηιρεπο ΚοηίΒηο βφεοΐβ,, Ι)8βε ίηΙβΓ ρι·ορπ3 ΟίΓίΜΓϋΐιι

βοΐβ , ροδί εοπιηιιιηίβ Γείριι1>ΜοΛ· Ηί$Ιοπ3ΐη , 8 πιβ βυη( βχ-

ρο5ί(3 : υηί εΐίβπι ()ι.' Μ(Ε8ΐ8 ρ1υΓ3 ΓεΓβτυηΙϋΓ. Νιιηε νεπ) ,

(ρΐ3η(1οιριίι1ΐ'ΐη Μα'8Ϊ3 3 Κυηιβηίδ ρ3Γ8 ΙΠνηοί εεηβεΙιΐΓ,

φίοιη ηοο, 1ιΙ>γο Γ68 11Ινπο3$ ρεηίβφΐί πιίΐιί ΓιιβπΙ ρπιροϋί-

Ιιπη, 3(1 ορριίί ίη(εςΓΪ(3ΐεηι ρβΓίϊηοτε ριιΐβνί, »ί 3ηΙβ εοηιιηβ-

ιηοΓβΓβπι, εΐ 3 ίιιπιΙΙο, ροριιΐί ]ιι«ιι ρπι\ ιικίλιτι 8(Ιιηίηί·

5ΐΓ8ηΙβ', εχεπΓ&ίοηρηι ίη Μ(Γ808 ΓίίοΙαηι ; εΐ βοβίίβηι (Ιοίικίβ,

ρο8ΐ<]ΐΐ3ηι 8(1 03'83Γ6β ιΜάΙά βδΐ «ϋΐιιιυβ οηιηίς ίηιροπί α

Τί&οι-ίο Γυί98β 3υο8ε(ο9.
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ΑΛΕ3ΑΝΔΡΕΩΣ

ΡΩΜΑΪΚΩΝ

ΕΜΦΥΛΙΩΝ

ΒΙΒΛΟΥ Α'.

'Ρωμαίοις δ δήμος κα\ ή βουλή πολλάκις Ις αλλή

λους περί τε νόμων θέσεως, και χρεών αποκοπής, ή

γης διαδατουμενης, ή Ιν άρχαιρεσίαις, Ιστασίασαν.

Ού μην τι χειρών έργον ίμφυλον ην, άλλα διάφορα!

μόναι, καΐ Ιριδες έννομοι· και τάδε μετα πολλής αι-

δοϋς εΐκοντες άλληλοις διετίΟεντο. Ό δε δήμος , ποτέ

καΐ στρατευόμενος Ις τοιάνδε εριν εμπεσων, ούκ Ιχρή-

σατο τοις δπλοις παροϋσιν άλλ' Ις το όρος Ικδραμων,

το άπο τοϋδε κληζόμενον Ίερον, ουδέν ουδέ τότε χει

ρών Ιργον, άλλ' αρχήν έαυτοϋ προστάτιν άπεφηνε,

καΐ Ικάλεσε δημαρχίαν Ις κιόλυσιν μάλιστα των υπά

των, άπο της βουλής αίρουμένων, μή έντελές αύτοΐς

έπι τη πολιτεία το κράτος εΐναι. "Οθεν δή καΐ μά

λιστα δυσμενέστερον ετι καΐ φιλονεικότερον Ις άλλήλας

αί άρχα\ διετίΟεντο άπο τοϋδε, κα\ ή βουλή και δ

δήμος Ις αυτας Ιμερίζετο, ώς Ιν ταΤς τώνδε πλεονεςίαις

Ικάτεροι των έτε'ρων Ιπικρατοϋντες. Μάρκιός τε δ

Κοριολάνος Ιν ταϊσδε ταϊς ερισιν ΙξελαβεΙς παρα δίκην,

Ις Ούολούσκους έφυγε τε, χα\ πόλεμον Ιπήγαγε τη

πατρίδι.

II. ΚαΙ τοΰτο μόνον άν τις εδροι των πάλαι στά

σεων έργον Ινοπλον, και τοϋΟ' υπ' αυτομόλου γενόμε-

νον ξίφος δέ ούδεν πο> παρενεχΟέν Ις Ικκλησίαν, ουδέ

φόνον εμφυλον πρίν γε Τιβεριος Γράκχος δημαρχών,

και νόμους Ισφεροιν, πρώτος 5δε Ιν στάσει άπώλετο,

κα\ Ιπ' αύτώ πολλοί κατα τδ Καπιτώλιον είλοΰμενοι,

περί τον νεών άνηρέΌησαν. ΚαΙ ούκ άνε'σχον Ιτι αί

στάσεις ΙπΙ τώδε τω μύσει, διαιρουμένων εκάστοτε

σαφώς Ιπ' άλλήλοις, και εγχειρίδια πολλάκις φερόντων,

κτιννυμε'νης τε τίνος άρχής Ικ διαστήματος εν Ιεροϊς,

ή Ικκλησίαις, ή άγοραΐς, δημάρχων, ή στρατηγών, ή

υπάτων, ή των Ις ταϋτα παραγγελλόντων, ή των άλλοις

επιφανών. "Υβρις τε άκοσμος Ιπεΐχεν άεΐ δι' όλίγου,

κα\ νόμων καΐ δίκης αισχρά καταφρόνησις. Προϊόν

τος δ' Ις μεγα του κακοϋ , επαναστάσεις ΙπΙ τήν πολι-

τείαν φανεραΐ, κα\ στρατεϊαι μεγάλαι και βίαιοι κατα

της πατρίδος Ιγίγνοντο, φυγάδων ανδρών, ή καταδίκων,

ή ΙπΙ άρχης τίνος ή στρατοπέδου φιλονεικούντων Ις

άλληλους. Δυναστεΐαί τε ήσαν ήδη κατα πολλά, καΐ

στασίαρχοι μοναρχικοί· οί μέν, ού μεΟιΙντες Ιτι τα πι-

στευΟεντα σφίσιν ΰπδ τοϋ δήμου στρατόπεδα· δ δέ,

καΐ κατά σφας άνευ τοϋ κοινοϋ κατ' άλλήλιυν ξενολο-

ΑΙΕΧΑΝϋΚΙΝΙ

ΚΟΜΑΝΑΚϋΜ ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ

ϋΕ ΒΕ1ΧΙ5 ΟίνίΕΙΒΌδ

ΙΛΒΕΒ. ΡΚΙΜϋδ.

5;ερεηιιηιει·ο οΐίηι ρΐεοί ΒοαΜηχ εοηι βιιο ββηαίιι , (Ιο

Ι("βϊΙ)α5 Γει-εηάίδ, <1β ηονίδ Ιαουΐίβ, <1β αίΡΟΓυιΐ) άίτίδίυιιβ,

3υΙ <1ε πΐ3ςΪ8(Γ3ΐϊ1>ιΐ8 οτΐααάί», ϊηοΜβι-αΙ εοηΐεηΐίο. δεοι-

ρει· Ιαιτιεη ιηβηίΐηΐδ ΓυεηΙ ΙεηιρβΓαΙυηι, οί <1ίίθερΐ3ΐοιη

οινϋίΙΟΓ ; βΐ ηιπίιια ςυβάβηι οκϋπιιιη ΓενβΓβηΙί» , οριΐοϋάο-

ςαε δίυίηιιε ίηνίεεηι , εοηιροηεΓε ιΐίδδεηδίοηεδ δΐΐ3δ ουιικυο-

τεΓίηΙ. <}υίη ε(, ςιιιιιη ίη Μ Ιεηιριΐδ 3ΐίψΐ3ΐΐ(1ο, φιο

επηαΐί ρεΓ οεε^ίοηεπι εχίεπιί 1>ε11ί βταηι, ΐηείάί88ε1β]ιι«1αιι

ςεηεη: εοαίεοΐίο, ηε Ιιιηι ςιιίιίεπι 3Γηιίδ, ψωηνρκιηι »ιΙ

ιη.Ίηυδ εΓβηΙ, υ»» ρίοηβ ββΐ. δε<1 ίη ηιοηΐεπα,ψιί δβωτ

ίη(3β ιΐίεΐιΐδ εδί , βεοοβδίοηβ ΓχεΙα, ηυΙΙβιτι νίηι παηιιιιηι β<1-

ΙιίΙιεηδ, ηονυηι Ιαηιιιηι αιαβίδίΓβΙιιηι ίΐιΐ βαί (ιιίεΐϋΐη ογρλτιΙ ;

αυί Τηοιιηϊ ρΙβΙ)ί9 νοοαίϊ βηηΐ, εοηειιΐιιηι ηιβχίηιε ριιίβη-

(ϊαιτι , ςυί 3 5ειΐ3ΐυ (υηε εΙί§ε1>3ηΙιιι·, εοΐιίϋίΐυη , ηε ρβηβί

εοβ οηιηΪ8 ίη Γερηοΐϊεβ ροΐβδίββ εβδβι. Αε ίη<1« ηυΜειιι

Π13]ογ3 Π3ΐ3 βιιηΙ ο<1Ϊ3 , εΐ ίηΙεΓ πΐ3βΪ8ΐΓαΙιΐ5 ίβ[08 ειτίαηιίηα :

υΐιϊβηυε ρ3ΐ1ίϋϋ8 άϊνίβΙβ ίηίοΓ ιιΐηιπιςηε ββηυ8 παβ^ϊβίταΐηβ,

ιΚβπιΙη (3ΐι(ο 8ΐιρεποΓεηι 8ε ΓοΓε ρυΐϊηΐβ, ςυο ρΐιιβ ρο·

(ε8(3(ίβ ηΐ3ςΪ8(Γ8(ίΙ)υ8 8υί8 αεεεύεΓβ(. ΡεΓ ΙιιΟυδπιοιΙί εοη-

(εηίίοηεβ ε( Μ3τεϊιΐ8 Οοηοίβηυβ ίιηιηοΓίΙο ρ»1π3 φείυί,

Υοΐ80θ8 βχιιΐβΐιιηι &οϋ(, ηιοχηυε ρβίηχ ίη(ιιΙί( ΙιεΙΙυηι.

Π. ΑΙςυβ ίΙΙε βο1υ$ εχ υηιηίουβ ρη$εΪ8 ΙιιιιιυΙΙίΙιυί ίιΐ

3Γηΐ3 ιΐίίριο ρΓοεε88ΪΙ; <]ΐκτ ραΙιί,Έ &\> εχυΐε ηίηιίΓυηι 3ΐ<|ΐιε

(Γ3η8Γυ@3 ίΙΐ3(3 8υη(. Οεβ(βπιιη ίη οοπιίΐίυπι ηυηηιιβηι Ιε-

Ιυηι ίπιροΓίβΙιιπι 88( , ηυηηυβπι είνίΐίβ «οιΐοβ ειϋΙ;ι; ίηΐι'·

ψι&ια ΤϊηεΓίυ8 8εηιρΓοηίυ8 ΟταοοΙκυ (πΙ)ΐιηιΐ8 ρΐεοίχ, ηο

ν38 Ιοββί ΓιτΓβ εοη3(υ8, οηιηίιιηι ρπηιυβ ευηοίΐϋΐα εειίίΐίοηε

ρρΓίίΙ; ουικι εοςυε οοπιρΙιίΓΟδ, ίη ΟαριΊοΙίο οΙ>εΓΓ3ηΙβ$,

είτη Ιρβαη κΛαα ββοηιη οεείεί βυη(. Νεε εε883ΐιιηι ββΐ

ρο8( (βίε ρίαουΐιιπι 3 βειίίΐίοηίυιιβ , ρΓορβΙαηι 5ΐι1)ίηι1ε <1ί$$ί·

(ΙεηΙε ρορυΐο, Τ3@3ΐι(ί1)υ8ςυε βίεαπίβ , &((|υε ίϋεηιίίιΙΐΊΐι ιιη·

ςί8(τ3(υ βΐίηυο, βίνε (ΓίΙιυηο ρΐεοίβ, βίνε εοηβυΐε, 8ίνερΓ3>

(ΟΓε δίνε ΙιοΓηηι ηυηβΓυπι ε3η(1ί<ΐ3(ο, αη( 3ΐίο εχ ηοΙ>ίΙί(3(ε

νίΓο, ίη (εηιρίο οΐίιριο, ίη οοιηίϋο, ίη Γογο άεηίςυε, εβιίεηίί.

Αε Γ3Γ0 ηιυΚυηι ίηΙ<το««ίΙ (εηιροΓίδ, ηυίη (αηιιι1(υοδ3Πΐπι

ίη]ιΐΓΪ3ηιηι ε( ίιίΓρίδ εοη(ειη(ιΐ8 ]υπδ Ιε^αηιηυε εχεηιρίι

εχδ(ί(εΓίη(. Τβηιίβηι ίηβΓ3νε8εεη(ε Γηβςίδ ηΐ3{ξί5<ριο ιη.ιΐο,

εοη]ιΐΓ3ίίοηβδ Γαο(α> δυηΐ ίη ΓειηρυηΙίοΛπι ιη3ηίίεδ(χ, βΐ

εχρειίίΐίοηεδ ταΙϊιΙίΕ νίοΐεηίαχριε &<1νβΓ8ηβ ρ3(τί3ΐη 8ΐΐ8·

εερ(χ , ηυηε 30 εχυ1ί(>υ8 03ηιη3(ίδνε , ηιιηο αη Ιιίβ ηυί <1>'

είνϋί 3ΐίφιο ηΐ3ςίδ(Γ3(υ βυί ιΐε ίηιρεΓΪο ηιίΙΚατί ίηίεΓ δε εοη-

(εικίεηβηΐ. ί3ηΐ(]ΐκ: ρβδδίηι εχοπεΙ)3ηΙιΐΓ ΓηοΙίοηιηη ρηη·

οίρεδ , ψιοπιιη ηυίδηυε ιίοιηίηβΐιιηι βίΐιί βε Γβκίυηι ρ^'ηιι

3ΓΓίρίεΙ>»( ίηιροΓίυιη ; ρηιΊίηι ΓεΙίηεηΙεβ εχεΓείΙϋδ 3 ρορυίο

ίίϋεί ίρδοπιπι ΟΓβιΙίΙοδ ; ρβΓίίιη 3))δ(|ΐιβ εοηβεηκυ ριιΜίεο ί"

ρεηιϊείεηι αιΙνεΓδαηοηιιη ηον»δ εορίαβ αηϋοευηςιιε δυα 3"·
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γουντες. Όπότεροι δ' αυτών τήν πόλιν προλάβοιεν

τοις έτέροις ην δ άγών, λόγω μέν, έπΙ τους άντιστασιυ')-

τας, εργω δ', έπ! τήν πατρίδα. 'Εσέβαλλον γαρ ώς ές

πολεμίαν, καΐ σφαγαΐ των έν ποσιν έγίγνοντο νηλεεϊς,

χαΐ άλλων έπι θανάτω προγραφαι κα\ φυγαι χαι δη

μεύσεις, ένίων δέ καΐ βάσανοι πάμπαν έπαχθεΐς.

III. Έργον τε οϋδέν αηδές άπην μέχρι τώνδε των

στασιάρχων εΐς, έτει πεντηκοστώ μάλιστα άπδ Γράχ-

χου, Κορνήλιος Σΰλλας, καχω το κακδν ιώμενος, μο-

ναρ^ον αυτόν άπέφηνεν έτά πλείστον ους δικτάτοιρας

έχάλουν τε, χα\ έπ\ ταϊς φοβεριοτάταις χρείαις έξαμή-

νους τιθέμενοι, έκ πολλού διελελοίπεσαν. Ό δέ Σΰλ

λας, βία μέν χαΐ ανάγκη, λόγω δ' αίρετος, ές αεί

δικτάτωρ γενόμενος, δμως επεί τε έκορέσθη της δυνα

στείας, πρώτος ανδρών #δε μοι δοχεΤ θαρδησαι τυραν-

νικήν άρ/ήν ί/ων άποθέσθαι· και έπειπεΐν, δτι χαι τοις

μεμφοαένοις εύθΰναςυφέςει· ιδιώτης τε, ίρώντων απάν

των, ές πολυ βαδίσαι κατ' άγοραν, καΐ έπανελθεΐν

απαθής οίκαδε. Τοσούτον ην άρα τοϊς δρώσιν έτι της

άρ/ης αύτοΰ δε'ος, ή της άποθέσεοις κατάπληξις, ή

των ευθυνών της επαγγελίας αιδώς , ή άλλη φιλανθρω

πία, κα\ λογισμός επί συμφέροντι την τυραννίδα γε

νέσθαι, 'ίίδε μέν έπΙ βραχΰ έληξαν αί στάσεις επί

Σύλλα- και κακών άντίδοσις ην, δν δ Σΰλλας ειργάζετο.

IV. Μετα δέ Σύλλαν αύθις δμοια άνερ^ιπίζετο- μέ

χρι Γάϊος Καίσαρ, αίρετην αρχήν έπίπολίι δυναστεύων

έν Γαλατία, της βουλής αύτδν άποθέσθαι κελευούσης,

αιτιώμενος, ου την βουλήν, άλλα Πομπηϊον, έχθρδν

όντα οί, χαΐ στρατού περ\ τήν Ίταλίαν ήγοΰμενον, ώς

της άρ^ης αύτδν έπιβουλεΰοντα παραλΰειν προύτίθει

προκλήσεις, ή άμφω τα στρατεύματα εχειν, ές της

έχθρας τήν άφοβίαν, ή κα\ ΠομπήΊ'ον ους εχόι μεθέντα

ίδιωτεΰειν δμοίως δπδ νόμοις. Ου πείθιον δ' ές ουδέ

τερα, έκ Γαλατίας ήλαυνεν έπι τον Πομπηϊον ές τήν

πατρίδα. 'Εσβαλών τε ές αύτήν, και διώχων έχφυ-

γόντα , περι Θεσσαλίαν ένίχησε μεγάλη μάχη λαμπρώς,

και έδίωκεν ές Αίγυπτον ύποφεύγοντα. Άναιρεθέντος

δέ Πομπηίου προς ανδρών Αιγυπτίων, έπανήλθεν ές

'Ρώμην, έστιν δ κα\ περί Αΐγυπτον έργασάμενός τε ,

και έπιμείνας μέχρι χαταστησαιτο αυτή τους βασιλέας.

Στασιώτην τε μέγιστον, ω δια μεγαλουργίαν πολεμι-

κήν Μέγας έπιόνυμον ην, ούτος δή μάλιστα πολέμου

κράτει σαφώς καθελών, ούδενδς αύτω θαδδοϋντος εις

ούδέν έτι άντειπεϊν, δεΰτερος έπι Σύλλα δικτάτωρ ές

τδ διηνεκές ί/ρέθη· κα\ στάσεις αύθις κατεπαύοντο πασαι,

έστε και τόνδε Βρούτος κα\ Κάσσιος, ζήλω τε της άρ-

/ης τοϋ μεγέθους, κα\ πόθω της πατρίου πολιτείας, έν

τώ βουλευτηρίω κατέκανον, δημοτικώτατον καΐ έμπει-

ρότατον άρχης γενόμενον. "Ο γε τοι δήμος αύτδν μά

λιστα πάντων έπόθησε· καΐ τοΰς σφαγέας έζητουν

περιιόντες, καέ τδ σώμα έθαψαν εν άγορα μέση, καΐ

νεών έπωκοδόμησαν τη πυρα, και θυουσιν ώς θεώ.

V. ΑΙ δέ στάσεις έπΙ τώδε μάλιστα αύθις έπανελ-

θοϋσαί τε και αύξηθεϊσαι δυνατώτατα, ές μέγα προήλ-

εΙοΗΙβΙε <ΌΐιιραΓΛη(ρ8. ()ιηη1 βΙ ώιαπιπι Γποΐίοπιιπ) βΐίεπ

ευηΙΪ£ίδδΡΐ ιιι ΐιβηι Γεηιςηε ρυηΐίεαπι οεευρβι-ε, αΚβΓ» ρβΓ8,

Βρθί-ϊϋ (|υί(1(Μΐι βΐ νβΓίιίδ , 1ιΪ8 8υίκ 3<ϊνβΓ88πΪ8 , ΓβνοΓ» ηηΐρπι

ϊρβί ραΐήχ , ίηΓρΓ<ί1)ίΐ1 ΙχΊΙιιηι. Ν»ιη , νβΐιιΐ ίη ΙκκΙϋβπι Γβ-

(ίϊοτκ'ΐη , ίιηροΐιιιιι ίιι β»ηι ΓβοίβΙκιηΙ : βχνίκηυβ ε»άβ8 ρα-

ΐΓίίκιηΙιΐΓ είνίαιη, βΐίοπιιη εαρϊΐ» ρπ)5<·ΓίΙχΊ>3ηΙυΓ, ηΐϋ ίη

βχίΐίιιιυ αε(ί υοηϊκφΐβ βχυΐί , ηοηηιιΙΙϊ Ρΐί3ΐη ΙοΓπιεηΙίκ ^Γ3-

νίβδίιηίβ οχοπιοϊϊΐί.

III. Κα φΐυπι »ά βυηοιαπι 03ΐ»ηιίΐ3{ρσι ηίΐιΐΐ (ΙεΓυϊββεΙ,

3(1 βχΐΓβιηιιπι 8)11,1, ρΗηεβρ$ υηίαβ εχ 1ιί8Γ« Γβεΐίοηίυυβ,

ιηηο ροκι βηοοΜ ατιίοπι Γει-πιβ ηιιίηηυβ^εβίπιο, πι»1υπι

ηιαίο ρείΐεηβ, πιοηΛΓοΙίΛΐη βεκε &ά ίηϋηίΐυπι Ιεπιριιβ ΓΛηαη-

είβνίΐ : ςιιί βειηεβίΓίβ 31Ϊ38 πιη(ζίίΐΓ3ΐιΐ5 ΓυεΓ3ΐ, (ΙίιΙϋΙοΓίβ

ΙίΙιιΙο (ϋΠίοίΙΙίιηίδ Ιβιηροπϋυϋ &(11ιίΙ)βΓί βοΐϋυβ, οι ]αιη ρπ-

(Ιβπι ίη ιυυ 638ε άβείεΓβΙ. δεά Ιιηηε ςυίύεπι ηΐ88ίβ(η(αηι

8γΙΐ3, (|αυιη 3(1 νίΐχ' (βιηραι οοευραββεΐ (εΐ ςυϊύεηι ροΓ

νίπι, ευί ΓεβίβΙεΓε ηεηιο ρο(εΓα( , ςυβηςιιαηι βυΙΤΓβ^ίί» εΐε-

βιιιβ νοίεΐ)»! νίάεη), ηίΐιίίοπιίηυ», $»(αΓ ροΐεηϋα, βροηΐβ

(Ιείηεερβ (ΙβροίΐιίΙ: ρπιηϋδ,' φιοά 8εί3ΐη, ααςυβ ρήναΐβ νί(β

ηΐ((ΐ3τε ΙγΓ3ηηί(1βιη. ΑάίΙΜίί ΓαεΙο (Ιίεΐιιηι χηυβ πιοιώογ»-

Μΐβ, ραη(οηι$β εβββ,ειιίνίβ βεευββηΐί γ(ί)(1(τ(! ηΐίοπεηι.

Αε πιοχ ίη (-οηίρβοΙ» ρορυΐί , ΙοΙιίΙιι ]ιγϊ ν.ιΐί είνίβ , ίη Γογο

(Ιίιι ο1)3ΐηΙ)πΐ3νίϊ , εΐ ί11ίΕ8η3 ίηιΐβ άοηιυηι 8ε εοηΐυΐίι. Τβη-

Ιυβ οπιηίηυβ ίη8ρεεΐ3ηΙίΙ>υ8 βίνβ ΙβΓΓΟΓ 8ΐιρβΓΡΓ3( δυπιηιί

ηΐ8^Ϊ8(Γ3(υ8, ςυεπι ^ε$8εΓ&( δνΙΙβ; βίνβ αΐΐηπΓΟίίο ίηβΓ3{

3ΐ>(1ίε3ΐίοηί8 ; είνε ρηάοΓ εχί^εηιΐί ΓαΙίοηοπι 3υ οΙΓεΓεηΙβ

ηΐΐτο : 3ε ιηυΐΐί ΓοιΊ&Ββε εΐίβπι ηοη ηΐ3ΐβ ΓιιβΓβηΙ ίη εηην

ΒΟεεϋ, ρητ&οτϋηι ιριυηι ΓερυΙβΓεηΙ, ίρ83πι ε]ιΐ8 Ινηηηίιίεηι

ίη εοοαηκκίϋπι εβ88Ϊ88ε ΓείρυΜίεα;. ΑΙφίε ίΐ3 ηυΜεπι , τί-

τεηΐβ 3(11ιυε 8>1ΐ3 , εε8&3ΓαηΙ ρβηΙίερβΓ ΙηΓηχ, ίρεο 5γ1ΐ3

εοηιρ6η83η(β εβίβηιίΐβίββ 3 βε Πΐ3ΐ38.

IV. ΑΙ πιογΙοο 5)113, 3ΐίβ3 ΓϋΓβυδ βίηιίΐεί ΙαΛχ ηοχ οο-

ΟΓίβοίηΙυΓ. ΕΙ ίηείύϊΐ (Ιείη Ιβηιραβ ίΐΐηά , ο>αο Ο. 0α;83Γ,

ροδί εοηΐίηυαίιιπι ρορυΐί δυίΤΓββϋδ ρεΓ εοηιρΙυΓεβ βηηο»

ϊηιρεΓίυπι ίηΟβΙΙίβ, ίηοεηΐε βοηβία «I Γαβεβδ «ΙεροηοΓοΙ;

ε3ΐΐ83ΐιΐ8, ηοη δρηαίιιηι ίά νβΐΐβ, βε<1 Ροηιρείυπι, ίηϊιηίουπι

βιιαηι, ςηί Ιυηε ΙΙαΙΐοϊ εχεΓείΙιΐδ ίηιρεΓβΙοΓ β8ββΙ , ίηιρεΓίυηι

δί1)ϊ εοη3Γί βΓίρεΓβ : 'ρΓοροβυίΙ εοηιΐίΐίοηρδ , ιιΐ βυΐ βηιηο

ΓβΙϊηεΓεηΙ βχεΓΟΪΙυδ, ψιο ηίβτφκ 1υ(υ8 βδββΐ βη αΚεΓΟ, αυ(

Ροπιρείηδ ςτιο<|υε ιΐεεεάβηδ ίπΊρεηο ρπτβΐυβ νίνεΓεΙ βυη 1β-

§ίηυβ. ΜευΙτο βυΐβπι ίηιρεΐΓ3(ο, β Οβίΐΐι άηχίΐ εοηίτι

ΡοΓηρβίαηι, εΐ ρ3ΐπβπι : ίη^Γβββυδίηιβ υΓυεηι, εΐ ίΙΙιιηι

ίηιΐε ρΓοΓυ^Ηπι ίιΐδρχιιΐιΐδ, ίη ΤΙιεδδβϋβ ηια^ηο ρΓβπΙίο ε^τβ-

βίβ τίείΐ, εΐ Λ2ίζγρ1ιιηι πβςαε ρβΓδεεηΙυδ ββΐ. Ροηιρρίο

νεΓΟ 30 Λ;§γρ1ίί8 ίηΙβΓεηιΙο, 08Ρ83Γ οπίίηΐΐίβ Λ^ΒΥρΙί Γεϋΐιβ,

βΐ εοηβπηαΐίδ ιοί Γεβίοιίδ , Κοπιαιη τενεΓδϋδ, ίβευΓυδ ]3ηι ,

δυυΐαίο ΙβηΙο 3άν8Γ83ΓΪο , ευί ου ΐΒ3§ηίΙικ1ίηριτι τε™™ ρε-

δΐ3πιηι Μβ£ηο εο^ηοπιβη ΓιιργβΙ ; ηεπιίηε 3ΐκ1ρηΙρ εοηΐΓβ-

όϊεεΓ8 , βεεηηάυί ροβί δνΐΐβπι ϋίρΙβΙοΓ ρβΓρεΙιιηβ ετεβίαβ

β«1. Αε Ιυηι φΐοηηβ δειίϋίοηεβ δυι-δυδ οηιηεϊ ίηΙεΓηηίβνε-

ΓαηΙ, ιΐοηεε βυιτι ΒΓϋΙιΐδ εΐ Οβδδίηβ, ίηνίιίεηΐβδ ε]υβ άϊ%τά-

ΙβΙίδ 3ΐτιρ1ίΙυ(1ίηί , ε( ρΓίδϋηα; ΓβίριιΜίε»! ίοΓηΐίβ ευρίιΐί , ίη

ίρβ3 ευΓΪ3 ίηΙεΓΓεεβΓυηΙ; νίΓυηι §Γ3(ίοδίδδίηιυπι 3ρυ(1 ρορη-

Ιυηι, εΐ ίπιρβΓβηα'ί ρβηΐίδδίηιυηι. Οιιϊ εΐ Ι3ηι νβΙιβιηεηΙεΓ

(ΙεβΜεΓαΙϋδ ρβΐ 3 ρορηίο, ηΐ ρεΓοηβδΟΓεβ δίβΐίπι ρεΓ οπιηρβ

υΓυίβ ρβΓίεδ ςιίΒεδίΙί βίηΐ, εΐ εοΓρηδ ίη ηιειίίο Γογο δβριιΐ-

(υπι, εΐ ίη Ιοεο υηί οΓβηιβΙυδ βδΐ, ΙΡΓηρΙαπι εχδίπκ ίαιη ,

ίη φΐο Ι3η<]ΐΐ3πι άεο 838Γ3 (3είαη(.

V. Οιιο ΓβεΙο ηΐ3χίηιο ΓειϋηΙε^ΓαΙη) βυηΐ είνίΐεδ άίδΟΟΓ-

άίχ , βΐ ίη ίηιιηεηδίιπι &α<Λχ; ε««1ε8ςϋε, εΐ εχίΐίβ, βΐ ρΓΟ.



286 ΑΡΡ1ΑΝΙ

θον. ΚαΙ ιρανοί, κα\ φυγαΐ, χαΐ ΙπΙ θανάτω προγραφα'ι

βουλευτών τε καΐ των καλουμένων Ιππέων, κατα πλήθος

αθρόως έχατέρων, έγίγνοντο· τους εχθρούς άλληλοις

των στασιωτών άντιπαρεπόντων, και ές τοΰτο άμελούν-

τοιν κα\ φίλιον καΐ αδελφών. Τοσούτον έχράτει της ές

τα οικεία εύνοιας ή ές τα αντίπαλα φιλονεικία. Προϊόν

τες τε, τήν 'Ρωμαίων αρχήν, ώς ίδιωτικδν σφών κτήμα

διενείμαντο έφ' Ιαυτών τρεις οϊδε άνδρες, 'Αντώνιός

τε, καΐ Αε'πιδος, καΐ δτω πρότερον μέν 'Οκταοΰϊος

όνομα ην, Καίσαρι δέ προς γε'νους ων, χαΐ θετός εν

διαθήκαις υπ' αύτοϋ γενόμενος, Καίσαρ έκ τοϋδε μετω-

νομάζετο. ΈπΙ δέ τη διαιρέσει τηδε, μετα βραχύ

συμπεσόντες, ώς είκος ην, ές άλλήλους, δ Καίσαρ,

αύτών συνέσει τε κα\ εμπειρία προυχων, Αέπιδον μεν

πρότερον αύτών, ήν έκεκληρωτο Λιβύην, έπΐ δέ τφ Αε-

πίδο> καΐ Άντώνιον, πολέμω περί Άκτιον, άφείλετο την

άπδ Συρίας ίπ\ κόλπον τον Ίόνιον άρχην. Έπί τε

τούτοις, μεγίστοις δή φανεΐσι, κα\ ές έκπληξιν άπαν

τος έμβαλοΰσιν, εΐλε καΐ Αίγυπτον έπιπλεύσας· ή χρο-

νιωτάτη τε η'ν ές τότε χα\ δυνατωτάτη μετ' Άλέξανδρον

άρχή, καΐ μόνη 'Ρωμαίοις έλειπεν ές τα νϋν όντα.

"ϋστε Σεβαστός εύβΰς έπΐ τοις Ιργοις, έτι περιών, 35ε

πρώτος δφΟηναί τε 'Ρωμαίοις, καΐ κληΟηναι προς αύ

τών αύτός τε έαυτον, ώσπερ Γάϊος , κα\ ές το δυνατώ-

τερον έτι Γαιου, άρχοντα άποφήναι τη τε πατρίδι, και

τοις Ειπ' αύτήν έΟνεσιν άπασιν ουδέν αίρέσεως, ή χει

ροτονίας, ή προσποιηματος έτι δεηθείς. Χρονίου δ'

αυτώ καΐ εγκρατούς της άρχης γενομένης , έπιτυχής ές

πάντα και φοβερός ών, γένος άφ' έαυτοΰ και διαδοχήν

τήν επικρατούσαν δμοίυ)ς έπ' έκείνω χατέλιπεν.

VI. 'ίίδε μεν έχ στάσειον ποικίλων ή πολιτεία 'Ρω

μαίοις ές δμόνοιαν και μοναρχίαν περιέστη. Ταϋτα

δ', όπως έγενετο, συνέγραψα καΐ συνιίγαγον αξιοθαύ

μαστα οντά τοις έθέλουσιν Ιδεΐν φιλοτιμίαν ανδρών

άμετρον, και φιλαρχίαν δεινήν, καρτερίαν τε άτρυτον,

και κακών ιδέας μυρίων. Μάλιστα δ', δτι μοι της

Αιγύπτιας συγγραφής τάδε προηγούμενα, καΐ τελεύτη-

σαντα εις έκείνην, άναγκαϊον ην προαναγράψασθαι.

Ύϋ$ε γαρ Αίγυπτος έληφθη , δια τηνδε την στάσιν, 'Αν-

τωνίω Κλεοπάτρας συμμαχούσης. Διιίρηται δ' αύτών,

δια το πλήθος, ένθάδε μέν ίσα έπί Κορνήλιον Σύλλαν

άπδ Σεμπρωνίου Γράκχου· έξης δ', ίσα με'/ρι Γαίου

Καίσαρος της τελευτης. Αί δέ λοιπαΐ τών Εμφυλίων

βίβλοι δεικνύουσιν δσα οί Τρεις ές άλληλους τε καΐ

"Ρωμαίους έδρασαν. Μέχρι τι) τελευταΐον δή τών

στάσεων καΐ με'γιστον έργον, το περι "Ακτιον Καίσαρι

προς Άντώνιον δμοΰ και Κλεοπάτραν γενόμενον, αρχή

καΐ της Αιγυπτιακής συγγραφής έσται.

VII. 'Ρωμαϊοι τήν Ίταλίαν πολέμω κατα μέρη χει-

ρούμενοι, γης μέρος έλάμβανον, καΐ πόλεις ένωκιζον, ή ές

τας πρότερον ούσας κληρούχους άπο σφών κατέλεγον

καΐ τάδε μέν άντί φρουρίων έπενόουν. Της δέ γης της

δοριχτητου σφίσιν έκάστοτε γιγνομένης, τήν μέν έξειρ-

γασμι'νην αύτίκα τοΤς οιχιζομενοις έπιδιηρουν, ή έπί-

80ΓΪρ11οηβ8 οιιηιυΐϊΐο ρΙηΗπιοπιηι , Ι3ηι ββηίΐοηί φΐιιη

8φΐβδΙπ8 οηΐίηίδ , ίηδεευΐα; , ΓβεΙίοδίδ ίηνίοεηι 8ίΙ>ί &ά ηβοβηι

ΐΓ3<1εη(ίηιΐ8 ίηίιηίεοδ , ϊΐα ηΐ ίη «Ιΐβπιη 8Γ3ΐί3ΐη ηβο βπιίοίί

ρβΓΟβΓβΙϋΓ, ηβο ΟαΙπηυδ : ΙβηΙο ρΙϋ8 ναΐοηβΐ ρει-νίοβχ οοπι

ορπιηΐίδ εοηΐεηΐίο, ςυβιη βΓβ» βυοβ ηεηετοΐεηΐί*. Εο (1™

νεηΐυπι βδΐ, ιιΐ Ιίοιηβηηιη ίιηρεπυπι, Ιβηιφιβπι &1ιεαϊυ>

είνίβ Γυη<1ϋΐη , ρηνΐΐίιη ίηΐετ ββ ραιίίΓβηΙιΐΓ 4γ«8 ηί, ΑηΙο·

ηίυδ, βΐ ίερκίυδ, «4 ίδ ςυί ρπηιυπι ΟοΙανία», ιΐείπάε, ώ

ατιιηειιΐο ίη ηοιηβη εΐ ηκΓβιΙίΙβΙοιιι αιίορίαΐυδ , 0,τι«γ (ΙίοΙω

«84. 8υρεΓ (]υ» (Ιίνϊδϊοηε φΐυηι ρβιιΐο ροδί (δίουϋ οοηίβη·

Ιϊπβυπι ει-αΐ ) ίηΙβΓ 8β ίρ§ί οοηΠίοΙατκηΙαΓ, 0»·8ΐτ ο»Ιε™

ρΓυΛβηΙίοΓ 30 ρβπΙίοΓ, «χυΐο ρΓίυβ 1*ρί(1ο ΑΓποβ, φιαπι

βοΓίίΙυδ ΓυεΓΒΐ , ΛηΙοηίιιηι φκκριβ , ρΓίΐ·1ϊο ευρεΓ3(απ) αριιά

Αί,Ιίυηι , ρΓοτίηεϋβ , ςυχ 3 δ>τΪ3 ΛάηβΙϊεαη) υβςυε δίηιιιη

ρβίβηΐ, ειρυΐίΐ. Οιιο ρτκοΐνίβ&ίιηο κταιη δίκ-εεδία ςυαιη

3(1ηιίτ3(ίοπεπι οπιηίυπι οοηιηιονϊδβεΐ , Λ)|»γρ1ιιηι αυο<]ϋβ

οΐ38ίε ρείϋΐ , εΐ ίη Κοηιαηί ρορηίί ΓείερίΙ ροΐείΐίΐεηι : ςικκΙ

ηυί(1οηι τε^ηαπι , οηιηίϋυ8 , ηηοίςυοΐ ΑΙβχβηιΐΓί δυαχ»ο-

Γ88 (εηυεΓ3η(, άίυΙυΓηίυβ ορυΐβηΐϊυβηιιε, δοΐυιη Ιυηε άεεη(

&ά ηοιΙίεΓηυηι Κοηιβηί ίηιρεΓίί δίαΐυιη. Οϋίΐιυί ΓίοΙίδ,

νίνιΐδ νίιίεηβςυε οοηδβΟΓΒΐυδ 3 ρορηΙο Κοηιηηη, ςαοιίηυΐΐί

3ηΙβ ηηηε οοηΐϊ^ϋ: , εΐ Αυβυδίϋδ εδί αρρείΐαίιΐδ. ^πΐφΐβ

ηοη βίπιίΐεπ) πιοιίο , δεά π^ογοπι εϋ3πι, ςιιβηι Οαίϋδ ρί-

Ιβτ, ρο(βδ(3ΐεπι δίΐιί υδυΓρβνίΙ ίη ρβΐπ'αηι μεηΐεδφΐε οπιο«9

δηΙ>(ϋΐ3δ; ηοη 3ηιρ1ίυ8, ηε ίη δρβοίειη ςιιίάειη, ίηάίμεη!

ρορηίί δϋΙΪΓημϋδ. Οεηίηυβ , εοηΩπηαΙα Ιοημο {(>ηιροΓ6 ρο·

ΙεηΙΪ3 , ΓθΓ4υη3(υδ ροΓ οηιηί3 ΓενεΓεηι1υδ(|υε , δϋηιεηι δΐιο·

εεδδοηιηι , <ηιί ροδί βιιηι βίηιίΐί ΙεηοΓβ ίηιρεΓίηηι οϋίήιυβ·

πιη( , ΓεΙίςυίΙ.

VI. δίε (βηάεπι , ροβΐ ιτιιιΙΙίΓϊΠΜ οοηΐεηΐίοηεδ ββθϊΐϊοηββ-

ςτιε, εοηεοΓάίβ ίη ίηιρεΓίο Κοηιβηο ββευίβεδί; ίοηυδίη·

ρεΓίί δυηιιηβ &ά ηηίυβ 3Γΐ)Ηηυπι άείβίβ. Ου» ατΐ3 ηΐίοηβ

£6δ(3 βίηΐ, Ιιίβ ΙίηΓΪδ εχροδϋί 3(ςυε εοπιρίεχιΐδ βυη. ΕΙ

εδί καηε 3Γ(;υηιοηΙυηι δΐυιΐίο (ϋμηυπι εοπιηι, ιμιοδ ]αν»1,

ίηιπιεηδαηι Ιιοηιίηυηι αηι1)ί(ίοηεπι , ιΐοηιίηβηιΐί νεϋεπιεη1ί5-

δίιηβηι ειιρί(1ίΐ3(εηι, ρβΐίεηΐίβηιςυε ηυΐΐο ΙβοοΓε (Άΐί&αάιια,

(Ιεηίςυβ ίηΓιηί(3δ ΓΛίίΐηιίΙηΙιιηι Γογπι38, ρεπιΟδοεΓε. Οηϊ

ηιίΐιί βϋιιιτι, ςιιοηίβηι νείυΐ ίηίΓοϋυβ βηηΐ αά ητατα ίη

Λί'^ρΙο §εδΐ3Γυηι ΗίδΙοΓίαηι , ςυυιη 1ιβ> γρ» εχ ίΙΙίβ ιρίιε

βίηΐ, εΐ εχ εοΓυηκΙειη οεεαδίοηε βϋδηβρίίβ, βηΐε Ιιβδοο ρο-

Ιίδδίηιηπι ίυεπιηΐ ρβΓδεποεηιΙβ. 8ίε βηίιη Λί8>'ρ1υ8 βιιΙ>-

βοΐ3 εδί , ρεΓ ηβΓυηι εοηΐεηϋοηηηι οεο3δίοηειη , ιΐιιη

01εορ3ΐΓ3 ρβΓίεδ ΓονίΙ ΑηΙοηίί. ΡΓορΙεΓ γογοιώ βιιίειη ηιυΐ·

{ίίικϋηΐ'ΐιι ίη ρΙιίΓεδ Ιί&Γοβ (ϋμεδδί Π3ΓΓ3(ίοηρηι : αυοΓυηι

ρπιηιΐδ ηυίιΐιριίιΐ 3 δεηιρΓοηϋ ΟΓβεεηί Ιΐ'ηιροΓίΙχίδ υβςυε »ί

Οοπιείίυπι ϋνΙΙιιη μεβίβ 8υη(, εοπιρΙεεΙίΙιΐΓ : βΙΙεΓ, φι*

βεευ(3 βυηΐ υδηυε βιΐ Ο. Οίεδβπδ οΐ)ί(υπ). Κείίφιί ΙχΊΙοπιπι

Οίνίΐίυηι Ιίυή οοηΐίηοηΐ ΤΓίυηινίΓΟΓηηι ίηΙβΓ δε εΐ αιω

ρορυΐο Κοπιλπο Γίτΐηηιίη». 1>ιπ(μιβ εχΐΓ8Π)3 ίΠ», ςιι*

οίνίΐίουδ ΙκΊΙίδ 3εεί(1ί( , εΐ3Γίβ8ίπ)3φιε ριιρη» , ψΐ3ΐη άΓ«

Αοΐίυιη 3ΰνεΓ8ΐΐδ ΛηΙοηίιιηι 01εορ3ΐΓ3ηι<]υε ΟείΛνίηδ Οβ'δϊΓ

ρημηβνίΐ , εχοπίίυπι ηιίΐιί δίιηυΐ επί ΗίδΙοπαί ΚίΓϋΐη Αίϊ'"

ρΙί:ΐΓ3πιπι.

VII. Κοηι&ηί οΐίηι ρΓουΙ φίρηίφΐε ΚίΐΙί.τ ροριιΐυιη »πηί.«

βίοι δΐι1ι]εεεηιη( , ρ3Γ(β 3§π ευηι ηιυΐεΐηίαηΐ, εΐ ορρί<1»

ίη ίΐΐο εοηάεϋ.ιηΐ, αη( ίη ]αηι 3η(β εοηιϋΐβ ορρίιΐϊ ηοτοί

εοΐοηοδ βιιί μεηεπδ 3(1δεπΙ>εΙ)3η( : ιριίΐηΐδ εοΙοηίίδ Ιοεο ρτχ-

δίϋϊοΓυηι ηΙουθηΙιΐΓ. Αβη 3η(εηι Ι>β11ο ραΓίί δεηιρετ ομ>

ροΓίίοηεπι , ςυχ ειιΚβ εββεΐ, ηονίβ εοΐοηίβ δίβΐίιη νεί
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πρασκον, $, έςεμίσθουν τήν δ' άργί>ν έκτοϋ πολέμου τότβ

ουσαν, ή δή καί μάλιστα έπληΟυεν, ούκ άγοντές πω σχο-

λήν διαλαχεϊν, έπεκηρυττον έντοσώδε τοις έθέλουσιν έκ-

πονεΐν, έπί τέλει των ετησίων καρπών, δεκάτη μεν τών

σπειρομένων, πέμπτη δέ των φυτευομενων. "Ωριστο δέ

και τοις προβατεύουσι τέλη μειζόνων τε καί έλαττόνων

ζώων. Καί τάδε έπραττον ές πολυανδρίαν τοϋ Ίτα-

λιχόϋ γένους , φερεπονωτάτου σφίσιν όφθέντος , ινα συμ

μάχους οικείους έχοιεν. Ες δέ τουναντίον αύτοΐς πε-

ριηει. Οί γαρ πλούσιοι, τησδε της άνεμητου γης την

πολλήν καταλαδόντες, καί χ,ρόνω βα^οϋντες, ου τινα

σφας ετι άφαιρήσεσΟαι, τά τε άγχοϋ σφίσιν, ίσα τε ην

άλλα βραχέα πενήτων, τα μεν ώνουμενοι πειΟοϊ, τα δέ

βία λαμβάνοντες, πεδία μακρά αντί χωρίων έγειοργουν

ώνητοϊς ές αύτα γεωργοΐς κα\ ποιμέσι χρώμενοι, τοϋ μή

τους ελευθέρους ες τας στρατείας άπο της γεο>ργίας πε-

ρισπαν φερούσης άμα καί τησδε της κτήσεως αύτοϊς

πάλι» κέρδος εκ πολυπαιδίας θεραπόντων, άκινδύνιυς

αύςομένων δια τας άστρατείας. Άπο δέ τούτων οί μέν

δυνατοί πάμπαν Ιπλούτουν, και τι) τών θεραπόντων

γένος άνα τήν χιόραν έπληΟυε. Τους δ' Ίταλιώτας

δλιγότης καί δυσανδρία κατελάμβανε, τρυχομένους πε

νία τε καί Ισφοραΐς καί στρατείαις. Εί δέ καΐ σχο-

λάσειαν άπο τοΰτιον, έπί αργίας διετίβεντο, της γης ΰπο

τών πλουσίων έχομένης, καί γειοργοΐς ερωμένων Οε-

ράπουσιν αντί έλευΟέρων.

VIII. Έγ' οϊς δ δήμος έδυσφόρει μέν, ώς ούτε συμ

μάχων έζ Ιταλίας έτι εύπορησων, ούτε της ήγεμονίας

οί γενησομένης ακίνδυνου, δια πλήθος τοσόνδε θερα

πόντων. ΔιόρΟωσιν δ' ούκ έπινοοϋντες, ώς ούδέ £άδιον

3ν, ούδέ πάντη δίκαιον, άνδρας τοσούσδε εκ τοσοϋδε

χρόνου κτησιν τοσηνδε άφελέσθαι φυτών τε ιδίων καί

οικοδομημάτων καί κατασκευής· μόλις ποτέ, τών δη-

μάρχιον είσηγουμενων , έκριναν, Μηδένα εχειν τησδε

της γης πλέθρα πεντακοσίων πλείονα, μηδέ προβα-

τεύειν ίκατον πλείιο τα μείζονα, καί πεντακοσίων τα

ελάσσονα. Και ές ταϋτα δ' αύτοϊς αριθμόν ελευθέρων

έχειν έπέταξαν, οί τα γιγνόμενα (ρυλάζειν τε καί μη-

νύσειν έμελλον. Οί μέν δή τάδε νόμω περιλαβόντες,

έπιόμοσαν έπί τώ νομω, κα\ ζημίαν ώρισαν Ιήγούμε-

νοι, την λοιπήν γην αύτίκα τοις πένησι κατ* δλίγον

διαπεπράσεσΟαι. Φροντίς δ' ούδεμία 3[ν ούτε τών

νόμοιν ούτε τών όρκων άλλ' οΤτινες καί έδόκουν φρον-

τίσαι, την γην ές τους οικείους έπί υποκρίσει διένεμον

οί δέ πολλο\ τέλεον κατεφρόνουν.

IX. Μέχρι Τιβέριος Σεμπρώνιος Γράκχος, άνήρ

έπιφανης, καί λάμπρος Ις φιλοτιμίαν, ειπείν τε δυνα-

τώτατος, και Ικ τώνδε δμοϋ πάντων γνωριμωτατος

δπασι, δημαρχών, έσεμνολόγησε περί τοϋ Ιταλικού

γένους, ώς εύπολεμωτάτου τε καί συγγενοϋς, φθειρο-

μένου δέ κατ' δλίγον ές άπορίαν καί όλιγανδρίαν, καί

ούδέ έλπίδα έχοντος ές διόρΟωσιν. Έπί δέ τω δουλικώ

δυσχεράνας, ώς άστρατευτω, καί ούποτε ές δέσποτας

πιστώ , το ίναγχος έπήνεγκεν έν Σικελία δεσποτών πά-

<1ίνί(1εϋαηΙ , τ«Ι ρΓβΙΙο Υβηάε&αηΙ , νβΐ εΐοεβοαηΐ. <}υο<1

νβΓΟ ίηευΐΐυιη βο ΙεηιρΟΓβ βχ Ι>β11ο βΓβΙ , οο]ιΐ8 ιιίιηίηιιιι

(ξβηβιϊβ ίιιιρι ίιιιί> ηι.«ιΐ!» δεπιρεΓ ρ3Γ8 ΓυίΙ, ίΙΙιιΊ , ψιί» |.·η»

ηοηάιιηι νοίβίκιαΐ βαΙ> βοιΊβηι ηιϋΙβΓβ, εάίεεη&ηΐ ίηίοπιιι υΐ

εοΙεΓεηΙ ((ΐιίΐιυδοιιηψίθ ΙΝηιίδδει , βχοβρ(β 5Ϊ1)ί νιτϋ^.ιΐ ί α ηο-

ηιίηβ ίϊϋβυπι ρηΓίβ (Ιιχίπια, βχ 8Γΐ)αβΙοπιπι τβΓΟ ρΓονεηΙιι

ρβτΐβ φΐϊηΐβ. ΡΓ3?(βΓβ& Ηίβ ςυοηιιε , ςιιί |·η·#·* αΙεΓεηΙ ,

τβεΙίΒ»! ϊηιΐίοΐαηι βη(, Ιαπι πιίηοΓί» (ΐυϊπι ιτιαΐοη» ρβοοΓΪ8.

Ι1.ι ίίεφιεηΐίχ ββηεήί Ιΐ.ι1ΐ.·ί, ηιιοιΐ ΙηΙβ.π» ρ3ΐίεηΙΪ8&ίηιιιπι

ε$( 1ΐ3ΐ)ίΙυηι, νοίεϋβηΐ ρΓοβρίοεΓβ; υΐ βαχίΐίοηιπι (Ιοπιε$(ί-

εοηιπι εορϊ» βεπιρεΓ ίρβίί ρηΓϋΙο ΜΜΐ. δεά Γβ9 ίη γλπΙγ»-

Γίυπι , φΐίΐιιι ρυΐ3Γ»ηΙ , εί» εεείϋίΐ. Ν,ίιιι «Ιϊνϊιββ , ;ι,_ί ί ί11ίυ<<

ηοη (1ί8ρβΓ(ί1ί ηΐ3]οη ραΗε (χχαρΆίΛ, Ιαρβυ ΙεηιροΓίβ τοηΟβί

ηεπιίηβπι μΙν εαηι βΓβρΙυΓυπ), τίείιιίβ ρΓΟΜίϋβ, εί αΐϋβ ιηί-

ηοΓί6υ8 ρ&υρεηιηι ροΠΙοηΟΜΗ, ρβΓίϊπι ρΓεΙίο εοβηιΐί», ρ»Γ·

Ιίιο νϊ (Ητιιραϋκ, ηοη ]αηι πιγ,ί, 8β(1 βηιρίβ ΙΐΙίΓιιηιΙίβ,

οίεηΐηΐ. Α(1 εοΐεη^ο» ΐυ(εηι 3^Γ08 ρβ8εεη(ΐ3<ρΐε [><·< ■ >ι η

εοβηιΙΪ3 υΙεηαηΙυΓ κεΓνίΙίίβ, ηε, ϊη^εηυΐ βί βΙΝαΙ, ηιΊΗΜΒ

031183 3ν0Γ3ΓβηΙϋΓ 30 ΟρεΓβ. Λ1(|Π(· ΙΐίΚΟ ίρ83 Γ|110<Ι110 ρ08·

βεβδϊο ηιυΚυπι εϊβ Ιιιοτί *Πεπ>ηα(, ΟΓείίΓβηΙε, οί) ηυπιε-

Γ083ΐη ρΓοΙβπι ει ίιηιηιιηίΐβίεηι 3 ηίΐίϋ·, ββΓνοηιιη πιυΙ-

(ϊ(α<1ίηε. Οπο Γ,κ Ιιιηι ε8ΐ, πί ροΙεηϋοΓββ ηρη ιηοιίυηι

άί(β8εεΓεη(, εί ββπ εοηιρΙεΓβηΙιΐΓ &βΓτίΙϋ8. ΙΙαΙϊ εοηΐΓβ

ρ3ΐκ:ίΐ3ΐε 8υϊ κοηιτΐί ΙαΙκιηιΙι,ιιιΐ ; δίηιιιία,ιιε ςτ3ν3ΐ>3ηΙιΐΓ ρ3ΐι·

ρβΓ(3ΐε , εχ3εΙίοηϊΙ)ΐΐ8 , ΓΓεΙ)Γ3(]υε ηιί1ίΙΪ3. Ουοιΐ βί ςυαικίο

Λ»Ι)3ΐυΓ I ι;ιπι ιη ΟίΓΓιοϋΙΙβΙϋηι ίηΐεπηίδδίο , οΐίο οοΓπιηιρε-

1ι;ιπ1ιιγ; ςαοά ηεε ρΓΟρπβιη Ιογγϊπι ηβοεΓεηΙ, φιίρρε ηα.·β

α «1ίνίιίΐ)ΐι.8 ρο88κ1ηΙ>3(ιΐΓ, εί ίη 3ΐίεη3 ηυ11υ8 Ιοπιβ ε880(

ίρδΟΓαπι ορβΓίε ίη (αηΐ3 ββΓνοηιαι εορίβ.

VIII. Ου3ηΊθΙ)Γεηι βηχίυ8 βΓ3ΐ ροριιΐιΐδ, φπιπ) βί νεΓβ-

ΓβηΙϋΓ, ηβ ΙΙβϋεοΓυηι αιιχίΗοπιιη εορί3 ΛείιοοΓεΙ, βί ηβ

ίηΐ] ιι'ππιη ίρβυπ) ηβυιΐ 831Ϊ8 ίη ΙϋΙο εβ8ε{ , ρΓορΙεΓ βεΓτοηιπι

ηίηιίΑηι ΓΓεη,ιιεηΙίβπι. δοιΐ Ιιιιίο ίηοοηιηιοΛο ηιιιιπ» ηιιΙΙυπι

ίητεηΪΓεηΙ γπιιιίΙϊηιιι, ηυοηίβπι ηεηυβ ΓβείΙε ί.κ ΐπ , ηβε

βτο,υιιηι οηιηίηο, νκίρϋαίιιτ, (ο( τίτοβ (Ιε]ίεί (ΙεΙβηι (Ιίυΐιιπια

ρο88ε88ίοηε (οί ρΓ33άίοηιηΊ , «ι 1 1; ■ - ίρβί εοη8ενΪ88εηΙ ε( χά\&-

είίί οπιηίΙ>η8ςυβ εοηιηιοι1ϊΐ3ΐί5υ8 ίη8(πιχί88εη( ; χ^Γε 3ΐί-

ΐ] υ. ιικίο, (Γϊουηίβ ρΐεηίβ Γος3η(ίου8, Ιεχ ρεΓΐ3ΐα εβ(, ηβ

ςυίβ ρΐϋβ ο-υίημεηΐίβ ]π{ζεΓί1)ϋ8 βχ ίΙΙίδ 38Γ18 ροββ14βτβΙ ;

ηενε {αβοεΓΡΐ ρΐυδ εβηΐιιιη οβρίΐίηιιβ πΐ3]οη8 , ρΐυβνβ ο,ϋίη·

§εηΙΪ8 ηιίηοΓίβ ρεεοΓίδ. I >«'< πΊπηι ρπνίι'π-,ι εβ(, πί ηιί

ευΓ3η<]3 ορεΓ3 ΓϋβΙίεβ οοΓίυηι ηυπιεηιιη ΙίηβΓΟΓυιη ϋοιηί-

ηιιιιι βΙεΓεΙ ςιιίβςιιε , ςυί ιμ , ςυχ η»>η·ηΙαΓ, ϊηςρΙεβΓεηΙ ,

^οηιίηοσ,ιιε Γεηηηεί3Γβη(. £3 Ιεχ ριηΊΐιππι.Ιο 830Γ3(3 β8(,

πιυΐεΐηηιιε <1οεΓεΐ3 ίη βοδ ςυί εοη(Γ3 ΓβείδβεηΙ. ^3^ηί]πβ

ϊΗ>11ηοΐη((ΐΓ , ηιοχ ςιιί(Ι<]ΐιίά ηρηιπιηι υ!ΐΓ3 ρΓΧδΓτίρΙιιπι

ιιι.κίπηι βυρειεδδβΐ , ρεΓ ηιίηοΓβδ ροΗίοηεδ άΊνεηάΊΙυηι ϊγι

ρ3υρεΓίΙ)υ8. Κπΐ ηεηηε ]αδ]υΓ3η<1ιιηι , ηεε Ιεχ , Τδΐιιίΐ : ε(

δί ηυί τί(1ε))3η(υΓ ηΪ9 ρεηηοΐί , ηί ίη δρεείεπι 1 1 1 ■ ·· 1 · · βςτοβ

ρΓορίηςυίδ βιιίδ εεάεϋβηΐ ; βΐϋ ρΓθρ3ΐ3ΐη Ιεςεπι εοηΐεηιηε-

1>3ηΙ.

IX. Αιΐ βχΐΓβηΐϋΐη Τίΐ). δεηιρΓοηίιΐδ 0Γ3εεηιΐδ, τϊγ ηοΐιί-

Ηδ, ε( ·;|»Γί;ι· ηιίΓΪΓιεβ ειιρίιΐυδ, ε1ο<]υεη(ί3 ίιιιρι ίηιί> ροΐίβηδ,

Ιιίδςηε (Ιο εβιΐδίδ }3πι ηοΐυδ οηιηίουδ , ρο8ΐφΐ3ηι Ιι ίϋυηβΙιπη

ΓδΙ 3(1ερ1ιΐ8, μκινίΐοΓ ιίίδδεηιίΐ ιΐε ΙΙαΙίι ί ηοηιίηίδ Ιιοηιίηί-

1)ΐΐ8 : ςηοά ηεΐΐίεοδίδδίηιβ ςεηβ, εί εοηδβηςυίηεβ ροριιΐί

ΚοηΊ3ηί , ρ3υΐ3ΐίηι 3(1 ραιιείΐ3ΐεπι ε^εδίβίβαιςαε ΓειΙίβεΓεΙιΐΓ,

εί ηυ1ΐ3 δρε ΓεΙίφΐ3 λ<1 ίηΐιτίΐιιηι ΙεηιΙεΓεΙ. Ηίηε ίητεείιο

ίη δΟΓτοηιπι ηιιιΐΐίίικίίηεπι , υ! ίηυΐίΐεηι ιηίΗΙίχ , υεε υηςαβηι

Γιιΐ3ηι ιΐοηιίηίδ, τεοεη8 Ιιιηο εχβηιρίϋηι ηιοιηοΓβνίΙ δίείΐίβ;,



ΑΡΡΙΑΝΙ
288

Οος ίιπο Οεραπόντιον γενόμενον, ηυξημένων κάκείνων

άπο γεωργίας· και τον έπ' αυτούς 'Ροιμαίων πόλεμον,

ού £άδιον, ουδέ βρα/υν, άλλ' ες τε μήκος χρόνου , καί

τροπας κινδύνων ποικίλας έχτραπέντα. Ταϋτα δέ

ειπών, άνεκαίνιζε τον νόμον Μηδε'να των πεντακοσίων

πλέθρων πλέον εχειν. Παισί δ' αύτών, δπέρ τον πα-

λαιον νόμον προσετίθει τα ήμίσεα τούτων και τήν λοι-

πήν, τρεις αιρετούς άνδρας, εναλλασσόμενους κατ

ετος, διανέμειν τοις πένησι.

Χ. Τοϋτο δ' ην 8 μάλιστα ήνώχλει τους πλουσίους,

ου δυναμε'νους έτι, ώς πρότερον, του νόμου καταφρο-

νεϊν, δια τους διαιροΰντας, ουδέ ώνεΐσθαι παρα των

κληρουμένων. Ό γάρ τοι Γράκχος, καί τόδε προει-

δο'μενος, άπηγόρευε μή πωλεΐν. Συνιστάμενοι δή

κατα μέρος, ώλοφύροντο, και προύφερον τοις πένησιν

άρχαΐά τε έ*ργα Ιαυτών, και φυτά, και οίκοδομίας· καί

τιμήν ένιοι δεδομένην γείτοσιν, εί και τηνδε μετα της

γης άπολέσουσι· τάφους τε Ινιοι πατέρων ε"ν τη γη,

καί διαιρέσεις έπί τοις κληροις ώς πατρψοις· οί δέ,

καϊ προίκας γυναικών ες ταϋτα άνηλωμένας, ί| τήν

γην παισιν Ιμπροίχιον δεδομένην. Δανεισταί τε χρέα

καί ταύτης επεδείκνυαν. Καί άκοσμος ήν δ*λο)ς οιμωγή

και άγανάκτησις. Οί δ' αυ πένητες άντωδύροντο , εξ

εύπορίας είς πενίαν έσχάτην, και άπ' αύτης ες άγονίαν,

οΰ δυνάμενοι παιδοτροφεϊν, περιφέρεσθαι. Στρατείας

τε έίσας στρατεύσαιντο τήν γην τηνδε περιποιούμενοι ,

κατέλεγον και ήγανάκτουν, εΐ των κοινών άποστερήσον-

ται. Ώνείδιζόν τε άμα αύτοΐς, αίρουμένοις, άντ\

έλευΟεροιν καί πολιτών και στρατιωτών, θεράποντας,

άπιστον έθνος καί δυσμενές αεί , καί δια τοΰτο άστρά-

τευτον. ΤοιαϋΟ' έκατέρων δδυρομένων τε καϊ άλλήλοις

έπικαλούντοιν , πλήθος άλλο ίσον έν ταϊς άποίκοις πό-

λεσιν, ή ταϊς ΐσοπολίτισιν, ή άλλοις έκοινώνει τησδε

της γης, δεδιότες δμοιοις, επηεσαν, καϊ ές έκατέρους

αύτών διεμερίζοντο. Πλήθει τε Οαρ^οϋντες, έξετρα-

χύνοντο , και στάσεις έςάπτοντες άμετρους, τήν δοκι-

μασίαν τοϋ νο'μου περιέμενον οί μέν, ώς ούδενί τρόπω

συγχωρήσοντες αύτδν γενέσθαι κύριον, οί δ', ώς κυρώ-

σοντες έςάπαντος. Φιλονεικία δέ Ικατέροις προσέπι-

πτεν έπί τη χρεία , και έ"ς τήν κυρίαν ήμέραν παρα

σκευή κατ' αλλήλων.

XI. Γράκχω δ' δ μέν νους τοΰ βουλεύματος ή\ ούκ

£ς εύπορίαν, άλλ' ές εύανδρίαν. Τοϋ δέ Ιργου τη ώφε-

λεία μάλιστα αιωρούμενος, ώς ου τι μείζον ουδέ λαιι-

πρότερον δυνάμενης ποτέ παΟεϊν της Ιταλίας , τοϋ περί

αύτί) δυσχεροϋς ούδ' ένεΟυμεϊτο. Ένστάσης δέ της

χειροτονίας, πολλά μέν άλλα προεϊπεν έπαγωγα καί

μακρά. Διηροίτα δ' έπ' έχείνοις· Εϊ δίκαιον, τα κοινά

κοινή διανέμεσθαι, καί εί γνησιώτερος αεί θεράποντος

δ πολίτης, καί χρησιμώτερος δ στρατιώτης άπολέμου,

καί τοις δημοσίοις εύνούστερος δ κοινωνός; Ούκ ές πολυ

δέ τήν σύγκρισιν, ώς άδοξον, έπενεγχών, αύθις έπη'ει

τας της πατρίδος έλπίδας καί φόβους , διεςιών · δτι ,

πλείστης γης £κ πολέμου βία κατέχοντες , καί τήν λοι-

ρβΓ πιαηείρίοηιιτι ηιοΐιιηι γοπΙ γλ ρΓορποβ ΙιβΓΟβ I ηβητςεηΐίαιπ

»ηΐιι·ΐ.·ι·, ίη <ι»ι» ΜΐηίΙίΙπ ρβΓ οοοΛδίοηεηι 3£πειιΙΙιιι-36 ρΐαι

8»1ί8 αιιοΐιΐί ΓιΐΡΓβΙ βεηοπιιη ηυηιεηΐδ : 1>ρ]1υηκρΐ6 οοηιηιβ-

πιΟΓβνίΙ 3 Κοπιβηίδ «ιΙν··ι.Μΐ* «ομΙιπιι βββίυιη, ηβςυβ Γίΐαίε,

ηβφιβ 1>Γβνβ; Ββ<1 ίη Ιοη^ιιηι Ιειημιΐδ ρΓοΙι-βο,Ιιιηι, βΐ π»α1-

ΙίρΙίείΙιιιβ ρεπρ,οΙί8 ο1ίκ1ϊ1>ϋί><ιαβ ΓυηβδΙιιπι. 1)ιιίΙ)ΐι<; άίεΙίδ,

Ιλ^ρπι ,·κπιπ.·ιιιι ίηΜβιΐΓβϊίΙ Ογ3«·Ιιιι8 : Νβ ςιιίβ μΐιιβ α,ιιίη·

»·ιιΐΚ ]ιΐβεπ1)ΐΐ3, βίευΐί οϋηι ιημΙμιιι ΓιιργβΙ, ροδδίά'ρΓΡί.

Αφβτ,Η Ιαηιρη νείβπ Ιεςι : ΙίεεΓβ Γιΐϋδ Γαηιϊΐϊίΐβ , οβοβΓβ ηιο·Ιί

ηα]ιΐ8 ιϋιιπ.ΐίιιιη. Οιιίώμικί βιιίεηι 3£τί 8ϋρβΓΓυβηΙ, ί(1

οροΓίβΓε ρ3ΐιρ6ΐϊί>ιΐ8 άϊνϊιΐί ρβΓ ΪΓίΐϋΙίτίΓΟβ , ^οί ίη βηηοβ

8ίη§η1θ8 πιυ(3Γ«η(υΓ.

Χ. υ νβΓΟ (1ίνί1β3 α?8ΡΓΓΪηιβ ρ»88ί βηηΐ ; ηυο<1 Ιρ^βπι ]3πι

οοηΙβηιηεΓβ ηοη ρο88οηΙ, ηιείιι ΤπυηινίΓϋΐη, ηεε ΙίεεΓεΙ

3ηιρ1ϊη8 3ΐίεηα8 ροΓίίοηεβ εοεηιεΓε : ηβηι εί Ιιοε εβνεπιΐ

θΓ3εοηιΐ8, ϊηΐβπΐϊοεηβ, ηε φπδ νεηάΡΓεΙ βυβηι ροΓίίοηι'ηι.

1(3<]υε ρ388ΐπι ΓιεΙωπΙ πιΊιΐ8 εοηςυεΓεηΙίυπι , εί ορρΓοΙ)Γ3η·

Ιϊηηι ρ3ΐιρεΓί!)ΐΐδ νείεΓειη βιιηηι 1»ηι Λί νοπιηι ηιιβιη νίηείο-

πιιη (ΊΐΙΙιιπιηι, ΒείίίΓιαβηυε νϋΐαΐϊοα. ΝηηηυΙΜ, ε( ρΓεϋαιη,

εΐ3ηΐ3|>3ηΙ, νίείηίδ 3 88 εκββ αηηβηίαιη. Ηοεείηε εΐϊΐπι

βϊιηυΐ ειχτη β^τίβ 8888 3Γηί88ϋΓ08? Αΐίϊ, 8ερ»ι1εΓ3 ηΐ3]οΓυηι ίη

είβάβηι ρΓδειίίίβ βδ8β ; 83ςυε ρΓΟΒάία ίη ΙΐίΚΓβΐΙίΙαΙί» ρ3(εΓηίβ

άίνίβίοηβ 8ίί)ί οητεηί88ε. Αΐίί , άοΐεβ ιιχοπιηι ίη ηχε ία-

8ΐιηιί38 ; 3ηΙ 1ίΙ>επ8 ίη άοΐεηι 38$ί^η3(3 63 ρηιιΐΐα εβββ. 1Κ·.

ηίςυε ε( εΓβ4ί(οΓ88 ρΓοΓεΓείκιηΙ «τα 3ΐίεη3 , 1ι^υ8ηκκ1ί άχο-

τηιη ηοηιίηβ εοη(Γ3εΐ3. Οηιηίηοηυε οηιηί3 <]υεΓ8ΐΪ8 ηιί&εβ-

03η(»Γ εί ίηιΐί^ηαΐίοηίουβ. Ε (ΙίνεΓβο ρβυρεΓυηι 3υ(1ίεο3η(υΓ

■|ΐι··πΊη' : βχ εορί3 8ε α·1 εχ(Γ8ηΐ3ηι ίηορίβηι , 3ΐφιε ίηιΐβ »ά

0Γί)ί(3ΐβηι , (ηίΛηιΙοφίίιΙοηι βΙεΓβ 1ίί)βΓ08 ηοη <1ε(ιΐΓ, 8886 Γβ-

(ΐ3ε(03. ΕηιιπιεΓ3ΐ)3η1(]υ6 ηιίΐίίίββ , ςυ38 εΓ6ΐ)Γ38 ι] ί ιιΐυπκκ-

ηαε βεφίίΓβηιΙοΓυηι ί$ΙθΓυηι 3§Γ0Γηιη εαυββ ηιϊ1ίΐ38$βη( : β(

ίη<1ί§η3η3ηΙυΓ, &β βΟΓυηι ίκ>ηοι·ιιηι ΓγοοΙη <1ε1)βΓβ 03Γ6Γ8,

ςακ 3ά οπιηεβ ίη εοηιηΗΐηβ ρβΓίίηΟΓεηΙ. Ο1)]ίοίεη3η1 ίηδϋ-

ρεί' (1ίνί(ίΙ>υ8, ψκι<1 ίΙΙί ίη 8ηΪ3 3^γΪ8 ΓββϋιΙΪΓεηΙ ορεΓ3πι 1ί-

ΙιΐΊ-ιιπιηι ηοηιίηυηι, εί είνίυηι, εί ρΓΟ 03(γι3 ιηί1ίΐ3η(ίυπι ;

ιη.ιΙ Ιγιι I ι μι*· Π)3ηείρίί3 η ϋ , ^εηβΓε ηοιηίηυηι 8επιρεΓ ίηΓιάο

ε( ίηίεη80 , 30 ρΓοϊηιΙε 3(1 πιίΐίΐϊαηα ίηιιΐίΐί. Ηβεε υΙΚηςυβ

ί11ί8 εοηςυ6Γεη(ίΙ>η8 , 8ίΙιίφιβ ηιιιΐυο 6χρΓθί>Γ3η(ίΙ)ΐΐ8 , 8υρ6Γ·

νεηίΐ 3ΐί3 ΠΊυΚϋυάο εχ εοϊοηϋδ , εί ηιυηίείρϋβ , αΐϋςςυε ςη!

φΐηευηςυβ ηιοϋο ίη ρ3ΐ°1ε ρο88888ίοηί3 βςτοΓυιη ί8(0Γυπι

8Γ3ηΙ ; ψιΐΗ'ΐιιιι ςηίδ^υβ , ρΓοιιΙ ε3ϋ8 εοηύϋίο βΓ3ΐ , »ϊε δίηιίΐϊ

ευπι ηΪ8 ίη ηιεία νεΓ83Π3ΐϋΓ, άωταιηφίβ Πι<·ιί·. η βΐίει-ί

88 3(1]ιιηβε1)3ΐ. ΕΙ ιι1γ»<ιιιρ ρ»Γ8, ΓπΊα ηιιηιεΓΟ, ρΐ ίη &ά·

Υ8Γ83Π1 8Χ38ρΡΓ3{3, ΪΠΐηίοΛίΡΑδ ιίγΙκι! ΙϋΓ038 : ββΒΜ|Μ ,

ςηο 3υΠ°Γ3^ί3 άβ \ρ%ΐ ΓεΓΓεηΙ ΙιίΙιικ, εηρί(]ε οηιηβδ εχβρε-

εΐβΐιβηΐ ; Ιιί , ηιιΐΐο ρβείο ρ388ΐΐΓί , ιιΐ 1343 Ιεχ Ιΐ3ηεΓ6ΐιΐΓ ,

ίΐΐί , οπιηίΙ)ΐΐ3 ιηοιίίβ ί(1 εοηιιίβϋΐϊ. ϋεηίίΐιιβ , ρΓ»?ΙεΓ 1 1 1 ί 1 ί 1 1-

4ί8 ΓβΙίοηεπι , .τπιιιΐΒΐίοηβ εΐίβηι εί 3ηιΙ)ί(ίο83 εοηΐεηΐίοηβ

ρΓΟ 3113 φιίδο,ιΐΰ ΓβεΙίοηε ίηείΐ3ΐ>αηΙιΐΓ ; εί ηιιίΐ33 ηοη ηΐ3

εΙιίιΐ3ΐίοηΡ3 βΙΙργι 3(1νεΓ3ΐΐ3 »11βΓ03 ίη εοιηίΙίοΓυηι (Ιίεπι ρΓΚ-

ρ,ΐΓ,ιΙΰΐιΙ.

XI. 033ΐβΓυηι ΟΓϊεοΙιυδ ηοη Ι3ηι Ιιοο. 8ρεε(303(, υΐ (ίίνίΐίϊβ

νΪΓΟΓυηι , φΐ3ηι υΐ ΓΓεςηεηΙΐΗ! , ρΓονίιΙεΓεΙυΓ. ΕΙ ϊρ83 0011-

δίΐίί η(ϋίΐ3(ε ιηαχίιηε βΐηΐυδ, ηυού ηηΙΙυιη ηη'ρκιηι ηεΐ|αβ

ι ιι.ι ί 1 1 - εοηιιηο(1υηι , ηεςυβ «πιρΙΙΐΗ, βεεϊιΙΡΓε οϊνίΐαΐϊ ρο*8β

εχί8(ίιη3Γ8ΐ , άβ (ΙίΟίειιΚβΙε τεί ηε εοβίίβνεΓβΙ ςυί(1ρ.ηι. υΜ

νεΓο νβηΐηιη β&Ι 3(1 εοπιίΙί3, ςιιιιηι άία ηιιιΐΐ» δυβ^εηά»

Ιββίβ ε3η$3 8338( ρΓ3?Γ»Ιιΐ8 , Γοββηβΐ ι,ιιηΙιίιι : β'ςυιιηιηο εβη-

ββΓβηΙ , ο,ϋ»! ρορυίί δίη· , 83 ροριιΐο (Ιίνίιΐί ? εί ιιίπιηι είτίβ

56ΓΥ0 δίΐ ρθΙίθΓ? ΙΐΙΠίηΐ Π)ίΐ68 ϋΙίϋΐΙΓ δίΐ ρΒίΓΙΧ , φ13Π1 ΙίΟΙΠΟ

ηιϋίΙίίΒ ίιιίΐΛΐιίΙίβΡ υίπιηι Γβίρυη1ίο« 3ΐη3ηΙίθΓ βΐίεηυδ, 3η

ρ3Γΐίοερβ? Ρίεφίβ νεΓΟ <1ίιι οοΙΙβΙίοηί Ηηίο ίιηιηοΓ,ιΙυδ, υΐ

ίβΐιοιιιίηίοδίΒ , οοηνβΓίίΙ ΟΓβΙίοηρηι 3(1 6χρεη(1βη<1υηι βρβί

είνίίαϋδ ηιείιΐδΐιηε : « Βεΐίο (ΐυϋ,'δίδβε Κοηωηθ3 ΙθΓΓ3ταιη
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πήν της οικουμένης χώραν έν έλπίδι έχοντες, κινδυ-

νεύουσιν έν τωδε περί απάντων, ή κτησασβαι καΐ τα

λοιπά δι' εύανδρίαν, ή καΐ τάδε δι' άσβένειαν καΐ φθό-

νον υπ' ένβρών άφαιρεθήναι. Ών τοϋ μεν την δο'ξαν

καΐ εύπορίαν, τοϋ δέ τον κίνδυνον καΐ φόβον ύπερεπαί-

ρων, έκέλευε τοί/ς πλουσίους, ένθυμουμένους ταύτα,

έπιδόσιμον, εί δέοι, παρα σφών αύτών τήνδε την γην

είς τας μέλλουσας έλπίδας τοις παιδοτροφοϋσι χαρίσα-

σΟαι· κα\ μή, έν ψ περί μικρών διαφέρονται, των

πλεόνων υπεριδεΐν μισΟον άμα της πεπονημένης εξερ

γασίας αυτάρκη φερομένους, την έξαίρετον άνευ τιμής

κτησιν ές άει βέβαιον Ικάστω πεντακοσίων πλε'0ρο)ν,

και παισιν, οίς εϊσΐ παίδες, Ικάστω κα\ τούτων τα

ήμίσεα. Τοιαϋτα πολλά δ Γράκχος είπών, τους τε

πένητας, κα\ όσοι άλλοι λογισμω μάλλον ή πάθω κτη-

σεοις έ/ρώντο, έρεΟίσας, έκέλευε τω γραμματεϊτον νό

μων άναγνώναι.

XII. Μάρκος δ' Όκταούΐος, δήμαρχος έτερος, υπό

των κτηματικών διακωλύειν παρεσκευασμένος ( και

?[ν άει παρα 'Ρωμαίοις δ κωλύων δυνατώτερος) έκέλευε

τον γραμματέα σιγαν. Κα\ τότε μέν αύτω πολλά

μεμψάμενος δ Γράκχος, ές την έπιοΰσαν άγοραν άνέ-

θετο. Φυλακη'ν τε παραστησάμενος ίκανήν, ώς καΐ

άκοντα βιασόμενος Όκταοΰϊον, έκέλευε συν απειλή

τψ γραμματεΐ τον νόμον ές το πλήθος άναγινώσκειν.

Και άνεγίνωσκε 1 και Όκταουιου κωλυοντος έσιώπα.

Αοιδοριών δέ τοις δημάρ/οις ές αλλήλους γενομένων,

καΐ τοϋ δήμου θορυβοϋντος ίκανως, οΐ δυνατοί τΟυς

δημάρχους ήξίουν έπιτρέψαι τη βουλή περ\ ων διαφέ-

ρονται. ΚαΙ δ Γράκ^ος, άρπάσας το λεχθέν, ώς δή

πασι τοις ευ φρονοϋσιν άρέσοντος τοϋ νόμου , διέτρεχεν

ές το βουλευτήριον. Έκεΐ δ', ώς έν δλίγοις, ύβριζό-

μενος ΰπο τω» πλουσίων, αύθις έκδραμών ές την άγο

ραν, εψη , διαψηφισιν προβησειν ές τήν έπιοΰσαν άγοραν

περί τε τοϋ νόμου και της άρχης της Όκταουιου , ε!

χρη δημαρνον άντιπράττοντα τω δήμω τήν άρ^ήν έπέ-

χειν. Και έπραζεν ούτως. Έπεί τε γαρ Όκταούϊος ,

ουδέν καταπλαγε\ς, αύθις ένίστατο, ίίδε προτέραν τήν

περί αύτοϋ ψηφον άνεδίδοΟ. Και της πρώτης φυλής

καταψηφισαμένης τήν άρ^ήν τον Όκταούϊον άποθέ-

σθαι, έπιστραφεις προς αύτον δ Γράκχος , έδεΐτο μετα-

Οέσθαι. Ού πειΟομένου δέ, τας άλλας ψήφους έπηγε.

Ούσών δέ τότε φυλών πέντε και τριάκοντα , καΐ συνδρα-

μουσών ές το αύτο συν δργη των προτέρων Ιπτακαί-

δεκα· ή μέν δκτωκαιδεκάτη το κΰρος έμελλεν έπιθήσειν.

Ό δέ Γράκχος αύθις, έν όψει τοϋ δήμου, τότε μάλιστα

κινδυνεύοντι τω 'Οκταουίω λιπαρώς ένέκειτο, μή έργον

δσιώτατον κα\ χρησιμωτατον Ιταλία πάση συγνέαι,

μηδέ σπουδήν τοϋ δη'μου τοσήνδε άνατρέψαι, (ρ τι

και παρενδοϋναι προθυμουμένω δημαρ/ον όντα άρμοζε-

και μή αύτοϋ τήν αρχήν άφαιρουμένην περιιδεϊν έπι

καταγ-Λοσει. ΚαΙ τάδε λέγι»ν, καΐ Οεοΰς μαρτυρόμε-

νος, άκων άνδρα συναρχον άτιμοΰν, ώς ούκ επειθεν,

ΑΜΑΧΟΙ.

ρΐυχί ιιιιπη : ε( βρεΓ&Γβ , 66 οείΐιρΜυΓοβ πΊίψιηί ςιιοφιε (<τ-

Γ38, ςυα ΐ3ΐβ ΙιαΙιίΙεΙιΐΓ ογΙιϊ». Γίυηε νβΓΟ πίπ ίη βυηιηιο

νειΐί άίβετίιηίηβ , ρ3Γ3ΐυπηε ϊίηΐ Γε1ί(ρΐ3, ρεΓ νίΐΌΠιιη Γογ·

Ιϊαηα ίι·ε<ριεηΙί3ΐη ; 3η ,ιιπί^ιιιί Ηί,ιιιι βυβ, ρβΓ Ϊη0ηηίΐ3(£πι

νίΓίαηι εί ίηίιηίοοΓυπι ϊη> Μίηηι. » Οείηάε , Ιιίηι· ^ΙοΓΪβιη ε(

ηιηρίίιϋ ΓοΓίυηΑβ, ίηιΐε ]«μ \< πίπηι ε( ιηείιιηι ε\<ΐ|^εΓ&η(1ο,

Ιΐ0Γΐ3ΐ)3ΐυΓ άΐνϊΐββ : « ίρβί Υιβχκ εοηδίιΙοΓΒΓβηί , εί , ΐη «ρεπι

ΙβηΙοΓαιη εοιηιηο(ΙθΓυπι , ςταΐυίΐο ροΐίιιβ , βι ορυβ <·>μ·1 , ε(

ίϋ» $ροη(«, Ιιοπιϊηίϋυβ <ριί 1ίΙ>επκ> α1εΓεη( ίη ιιβυηι ΓείρυΙ)1ίε3Β,

ρο88εβ8Ϊοηε εεάεΓεηΙ: ί5(οηιιη η^γομιπι : οεςυε (1ε Γβΐϊΐιβ

εχί{;υί» οοιιίεηιίεηιΐο, ιιι.ψ.ι .ι ηβ^ΙίςεΓβηΙ ; ρπγμί Ιίιη, ιρηπ»

1800ΓΪ8 ίη (ΊΐΚιπ,ιιη ίπιρεηίί ρΓεΙίυπι Ιιαυά 8ρεΓηεη<1ιιηι ;ιο

εερίυπ βϊηΐ, βχεηιΐίΐηι ςαΐη^βοίοπιπι ]υβθΓυηι βίηε ρΓεΙίο

ρο&δε&οίοηεπι , Ιίπιιιιηι ειιίςαε ίη ρεΓρεΙυυηι ΓιιΙηιηιη , ε(,

(]ΐιί £1ίο5 ηβοεΓβη! ίη ρο(ε$(ίΐΙ« , ίη&ιιρεΓ «ΗοΓυπι ίη βίηςυΐο*

(Ί1ίθ3 άαεεηίοηιιη εί ηυίη(]υ3@ίη(& ]ι:^. ι ιπη. » Ιη Ιιηηο

βεηΐεηΐίβηι ρΓοϋχε ΙοευΙυβ ϋΓβεεηαβ , ίηεεηβίβ βηίιηί» ρβα-

ριτοηι, ε( ηυοίψιοί »1ϋ Γ»Ιίοηε ηΐίΐ^ίβ, ηιιβηι ευρΜίΙβΙε,

(ΙυεεΙκιιιΙυΓ , ϊυββίΐ ϋτπίκιιιι 1ε§εη ιπι Ιλπ'.

XII. 11)ί νεΓΟ Μ. ΟεΙβνίιιβ, (ίπια-Ιιί ίη (Γίηιιηηΐη οοΐΐεςβ,

3(1 ίηΙεΓεεάεηιΙπηι 3 Ιοευρίεΐίΐηκ ,μιΙκιι π.ίΙιη , ρι ο ροΙεβ(3ΐε ,

ςη3 βεπιρεΓ 3ρυ(1 Κοηιβηοβ , ΐ\ π ί νείβΐ , ροΐΐεΐ , ύκΐίχίΐ μί ϋι*

βίΐεηΐίηηι. Γ.γ,ίκ Ιιιιη, πιυΐΐιιπι 06 εο εοηςυεβίυβ, εοπιίΐίβ

ίη 36(]υεη(επι (Ιίειη (ΙίίΙυΙίΙ. ϋαπκιικ' 3ρροκί(ο ί(1οηεο ργχ-

8ί(1ίο, υί ίοτίΐυηι ιΊίαιη ίη μιλιπ βεη(εη1ί&ηι ΙηάυεεΓεΙ

Οι (ανίιιηι , πιίηίβ &(1ε§ίΙ βειίηαπι , υί Ιεςεηι ρΐΌ εοηείοηε η-·

είΐ3Γ6(. ΕΙ ΓεοίίΛνίΙ : ίηΙεΓεεάεηΙβ ηιιΐ«>ιιι ίΐεηιηι ΟείΒνίο,

οοη(ίευί(. Τυιη εχοΓίο ίηΙεΓ εο11ε£33 ]π τμίο , ηιυΚηπιςυε

Ιυηιυ1(υ3η(ε ρορυΐο, ρΓοεετεβ ε^εΓυηΙ ρΓεείουβ <·ιιηι ι Η1 πι

πί*, πΐ βεη3(ηβ ογΜΙγιο (·;ιιη εοηίΓονεΓβίβηι ρβπηϊΗβηηΙ.

0η3 οεε35Ϊοηε 3ΓΓβρ(3, 0Γ3εεηιΐ3, βρεΓβηβ ηηΙΙί ίη τεπιρ.

1»·πο 8ηϊηΐ3ΐο ηοα ρΙβείΙιΐΓβηι Ιεςειη , ηοι πγγιΙ ίη ( ΐπ ίηιη.

5ε(1 ίΐιί ςυυπι 8(ίρ3ΐίοηβ ρΐεοίβ είβεΐ (ΙεβΙίΙυΙηβ , ρείίΐη» εοη-

νίείί8 3άίνί(ίου8, τεευΓΓί! ίη ΓοΓυηι; ροΙΙίεεΙιίΓα,υε , εΓ38(ί-

ηί8 εοιιιίΐϋβ 8ε επί 1 ει Ιιπίιπι 8υ1ίΓ3^ί3 ευηι ιΐε ικκΜλ Ιεμε ,

Ιιπη άβ πα%\$ϊτΛί\ι 0εΐ3νϋ , 3η Ιπΐιυηιιβ, ιριί οΙ)8(3Γε( ρορηίί

πι ηι Π10Ι Ιίί, ϊη Βΐ3£ί$ΐΓ3ΐιι ρο88ί( ρεηιΐΗΐιιτι·. Λίικιι' ί(β Γε-

εϊ(. Ι'ΐιί εηίαι ΟεΙανίυβ, ηϋήΐ ΙβιτίΙυβ, ηΐΓ8ΐΐ3 ίη(εΓεεβ$ίΙ,

ϊΐΐβ (1ε ηοο ίρβο ρπυ3 (ΙειΙίι ρορηίο εαΐεηίοβ. Ουυηιηυε

ρπηι» ΙιίΙιικ εοηΐΓ3 Οε Ιανίυηι μιΙϊγ.·»»!» 1η1Ϊ88εΙ , εοπ νείΜΐ-

η<1 ειπη 0Γ3εεηυ$ 0Γ3Π31, υί 3ΐι ίηεερίο (1ε8ΐ8ΐεΓεΙ. ()υο

ρεΓ3ί$Ιεη(ε ίη ρΓοροβίΙο, ο;«·ΐ(·ι·απιηι εο11ί@ε1>3( μιΙΤγη^ϊ».

£Γ3ηΙ Ιυηε (Γίουβ χχχτ. Οικιππη ηηιιηι ]3ηι βερίεπκΐε·

είπι ρηοΓεβ ίπίΐ.ιΐί* 3ηίηιί8 ίη εηηκίειη 8εη(εηΙΪ3Πΐ (υΐίίβεηΐ

ΜίΠπιμΐα, $ί Ιιΐβ 3εεε&8ί88εΙ (Ιεείηι» οεΙ&ν3, κιίαιπ Ιεςεπι εΓ-

Γεεί58εΙ. Κηγμιπι ί^ίΙϋΓ 0Γ3εεηα8 εοΓ3ΐη ρορηίο εοΐΐεςβιο ,

ρβήευΐο (ηηε ιηηχίιηε ρπ)\ ίιηπηι , οίκεεπιΐ οΐιίείΐαίιι ι ιμιε ,

ηε τειη 3(1 ρίε(3ΐειη εΓβ3 είνεβ ίπιρΓίηΊΪβ ρεΓίίηεηΙεηι , βΐ 113-

1Ϊ8 υηίνεΓ3Ϊ3 υΙί1Ϊ88ίηΐ3ΐη, ίπίει Ιιιιΐι,ιεε ρειμαΐ ; ηετε ΙβηΙο

ρ1ε1)Ϊ8 βΐηάίο, επί Γ;ι\ιτε ροΐίηβ ρηι (Γίουηί οΓΒείο (Ιε'ηει εΙ ,

οΙ)8ί!>ΐ3ΐ ; άεηιηιιε ηε >ί!ιί πΙμο^ίι ί ρορυΐί 8υΓΓΓ3@ϋ3 ηιαςίβίΓβ-

I ιι πι ρ3Γ¥Ϊ ρεικίπΐ. Ηίβ ιΐίεΐίί , (Ιεοβ (εβίβίαβ ε>! , ίητίΐηπι

8ε οοηΐΓ» εοΙ1ε@3! ΙιοηοΓεηι β^ειε; ε4, «ριυηι ηϋ ευηι Οεείε-

ι»



290 ΑΡΡΙΑΝΙ

Ιπηγί τήν ψηφον. ΚαΙ δ μέν Όχταούϊος, αύτίχα Ιδιώ

της γενόμενος, διαλαΟών άπεδίδρασχε.

XIII. Κοϊντος δέ Μούμμιος άντ' ούτοϋ δήμαρχος

ήρεΤτο , χαΙ δ νόμος δ περι της γης έχυροϋτο. Διανέ-

μειν τε αυτήν έχεχειροτόνηντο πρώτοι, Γράχχος αδτδς,

δ νομοθέτης, χαΐ άδελφδς δμώνυμος έχείνου, χαί 8ς

έχήδευε τω νομοθέτη Κλαύδιος Άππιος· πάνυ του δή

μου χαι ως δεδιότος, μή το έργον έχλειφθείη τοϋ νόμου,

ει μή Γράχχος αύτοϋ σΰν δλη τη οίχία χατάρχοιτο.

Γράχχος δέ, μεγαλαυχούμενος έπ\ τώ νόμο), υπδ τοϋ

πλήθους, οΤα δή χτίστης ού μιας πόλεως, οϋδ' ένος

γένους , άλλα πάντων ίσα έν Ιταλία έΌνη , ές τήν οΐχίαν

παρεπέμπετο. Κ αϊ μετα ταϋθ', οί μεν χεχρατηχότες,

ές τους άγρους άπεχοιρουν, δΌεν έπί ταϋτα έληλύθεσαν ■

οί δ' ήσσημένοι, δυσ-φοροϋντες , έτι παρέμενον, χα\

έλογοποίουν οδ χαιρήσειν Γράχχον αύτίχα δ*τε γένοιτο

Ιδιιότης, άρχήν τε ύβρίσαντα ίεραν χα\ άσυλον, χαΙ

στάσεοις τοσήνδί άφορμήν ές τήν Ίταλίαν έμβαλόντα.

XIV. θέρος δ' ην ήδη, χαΐ προγραφαΐ δημάρχων

ές τδ μέλλον χαΐ οί πλούσιοι, της χειροτονίας πλησια-

ζούσης, ένδηλοι σαφώς ^σαν έσπουδαχότες ες τήν αρ

χήν τοις μάλιστα Γράχχω πολεμίοις. Ό δ' , έγγΰς

τοϋ χαχοϋ γιγνομένου , δείσας , εί μή χαΐ ές τδ μέλλον

ίσοιτο δήμαρχος, συνεχαλει τους έχ των άγρών έπι

τήν χειροτονίαν. Ασχολουμένων δ' έχείνων ώς έν

Οέρει, συνελαυνόμενος ΰπδ της προθεσμίας δλίγης ές

τήν χειροτονίαν έτι ούσης , Ιπ\ τον έν τω άστει δήμον

χατέφευγε· χαΙ περιιών χατί μέρος έχαστον έδεΐτο ,

δήμαρχον αύτδν ές τδ μέλλον έλέσθαι, χινδυνεύοντα δι'

ίχείνους. Γιγνομένης δέ της χειροτονίας, δυο μέν

ίρθασαν αί πρωται φυλαί Γράχχον άποφήναι. Των

δέ πλουσίων ένισταμένων, οΰχ εννομον εΤναι δις έφεςής

τον αϋτδν άρχειν χαΙ 'Ρουβρίου δημάρχου, τοϋ προε-

στάναι της Ιχχλησίας έχείνης διειληχότος, ένδοιάζον-

τος έπ\ τωδε' Μούμμιος αύτδν, δ Ιπι τφ Όκταουΐω

δημαρχεΐν ήρημένος, έχέλευεν ίαυτώ τήν έχχλησίαν

έπιτρέψαι. Και δ μέν έπέτρεψεν οί δέ λοιποί δήμαρ

χοι περι της έπιστασίας ήςίουν άναχληροϋσθαι· 'Ρου

βρίου γαρ, τοϋ λαχόντος, έχστάντος, αύθις ές άπαντας

τήν διαχλήροισιν περιιέναι. Έριδος δέ χαΙ έπΙ τίϋδε

πολλής γενομένης, δ Γράχχος έλαττούμενος, τήν μέν

χειροτονίαν ές τήν Ιπιοϋσαν ήμέραν άνέθετο. Πάντα

δ" άπογνοϋς, έμελανειμόνει τε έτι οιν εναρχος, χαΙ τδ

λοιπόν της ήμέρας έν άγορϊ τον υίδν Ιπάγων έχάστοις

συνίστη χαΙ παρετίθετο, ώς αύτδς υπδ των έχθρων αύ

τίχα άπολούμενος.

XV. Οίχτου δέ πολλοϋ συν λογισμοί τους πένητας

έπιλαμβάνοντος , υπέρ τε σφών αυτών, ώς οΰχ εν ισό

νομοι πολιτευσόντων έτι , άλλα δουλευσόντοιν χατα

κράτος τοις πλουσίοις, χαΙ υπέρ αύτοΰ Γράχχου

τοιαϋτα δεδιότος τε χα\ πάσχοντος υπέρ αυτών συν τε

οιμωγή προπεμπόντοιν αύτδν απάντων έπΙ τήν οίχίαν

εσπέρας , χαΙ θαρ^εΐν ές τήν έπιοϋσαν ήμέραν έπιχε-

ΓβΙ , 8(1 εο1Η£6η<1α βιιΠταςΙα ΓβνβΓίΙΙ. Ιΐί ΟεΙβνίο ΛΓομίιΐΓ

Π)3§ίδ1ι-&1υ8; ςυϊ δίαΐίπι ρηναΐαβ είβω 6 πκίΠο &β 3υΜαχΐΙ.

XIII. δυΐΝ-οίΐιΙιι» Ο- Μυπιπιίυβ , εί Ιεχ 3§τ3η3 ρβΓίαΐα εβΐ ;

ρηοιίςυβ Ιιϊιιηηίπ ϊ^γιβ (ϋνί(1εηάίδ α ρ»1ί , Οι·3οε1ιυ8 ίρίε,

03108 ίταΙβΓ ε]ιΐ8 , εί 8θεβΓ Λρρίιι» Οΐϊΐιιϋαδ : δίε φιοςιιβ τηε-

ΙιιεηΙε ρίεβε , ηβ Ιεχ αίΓβΓΟΙ εχδεεαίϊοηε , ηϊβί ΙϊΙογ ερίδ οιιπι

οπιηί1>υ8 βυίβ ρΓΕΒΗοβΓβΙϋΓ ορεπ. ΙΙΙε τείΌ, ββ 1ε§β 5ίΙ)ί

τεΙιειηεηΙεΓ ρΙαη·ιΐϋ, β ρ1ε)>ε, νείοΐϊ εοηιΙϊΙοΓ ηοη υηίυβ

ορρίάΊ ββηΐίίνε, 8β(1 ηηιηϊιιπι ΙΙβΙίίβ ροριιίοπιπ), (Ιοηιυιη

(Ιειίυείυς ββΙ. Ροδ11ΐ3εο τϊοίηχ ρ3Γ8 ϊη ίβτοδ 5εοβ88ΪΙ, ρι-ορί»

(ριοβ 3(1 εβπι εοηΐεηϋοηεηι βάνεηεΓβηΙ. λΙΙγγλ ?6γο ρϊΓβ,

τϊείαπι &ε 8Ρβτε ρ3883, ρ(τηι»ιΐΜΐ ϊη ϋΓΐ)β; τεΛίδ )Εο(3ηί>,

ηοη ΐπιριιηβ Μ Γογθ Ογαοοπο, ηυαιηρηπιυπι η»ριΐΓ3ΐη

αοίει-ίΐ, αα80 εί 830Γ083ηεΐ3πι ροΐείΐαΐεηι (ΗΙιαηϋϊιη) νϊοΙαΓβ,

εί !;ιηΙαια βεϋίιίοηιπη ηκιΐΐ'ΐ ίαηι ρεΓ οηιηειη βρατςεΐΐ 113·

Ηοη.

XIV. Ιβχο ηιε$8ί8 Ιεηιρικ ηΛνρηιτΛΐ , εί εοηίΐίΐ Ιπ1.ιι·..;<

ρ1ε!>ί8 εΓεβηάίβ ΐη«(αΙκιη( : αρραη·Ικι(φΐΓ , ιΐίνίΐι·» >Ιλ)ηγ«ϊ

ορεΓβηι , ιιΐ ίβ ηΐ3ςί8(Γ3ΐυ8 3(1 εοβ ροΓϊεηΪΓεΙ , ςιιΐ ρηΐ εβίε-

Γΐ8 ίηίηιϊεί εβ$εη( ΟΓβτεηί. ΛΙ Ηΐε ρΓορίηφίο ρεπειιΐο Ιειτί-

Ιυβ, ηε Γογ18 ΓυΙυηβ εοηιίΐϋί ϊη βεςυεηίειη 3ηηυιη ηοπ Γεή-

εεΓεΙυι·, τετοεβίαΐ εχ ββπβ ρΐεοεω 3(1 8η1Γγ»6Ϊ3. ΙΙΙίβ νβτο

ηιε88ε οεειιρβίίβ , ςηυηι (Ιίεβ ρΓίεΙϊηϊΙη» ]απι ίιηπιίηεΓβΙ , (ο·

3εΙυ8 ε$1 3(1 υΓΐ)απ3ΐη ρΐεοεηι εοηΓυςεΓβ : εί βηιΐιίεηβ, ρκ-

ηεηβΑηβςιιε βίηςυΐοβ , ροβίιιΐίΐΐιαΐ βίοι εοηΙϊηιΐΐΓί ΙηΐΗΐηαΙιιπ) ,

τεΓειτΐςαε ξΓ3ΐίαπι ρ™ ρειϊειιΐίβ ηιιϊΐιιιβ ρΓορΙεΓ εο8 6β

εϊ8βε(. Οιιιιηιφιε ρίνΐι» ΓειτεΙ 8ΐιΓΓΓ3§ίη, ηιοχ (ΙιιαΓϋΐη ρπ-

ιηβπιιη ΙπΙμμιπι 0Γ3εε1ιη8 (υΐϋ εαΐεαίοβ. Ββείβηιαηΐίΐιυί

νεΓΟ (ϋνί(ίηυ8, ηοη ΙίοεΓε ρεΓ Ιε^εβ ευηιίεπι πιαΒίδίΓαΙιιπι

εοηΙϊηυΒΓΪ; ε! Βυοπο, (ιϊουηο ρΐε^ίβ, (|ΐιί (ιιηε 8θΐΊίΙοω'

ηιϊΐϋδ ρΓ858Γ3ΐ , 83π> οί) Γεπι 3ηιηί§εη(ε ; ΜοηιηΜϋβ , ΟγΙλπ'ι

δυεεεβδΟΓ, ρεΓδυβδίΙ εο11ε833, υί 88 νϊεαπαηι ρΓΟ ΐρ80 βϊιιοκΙ

ρΓβ?888β. ΑΙ πΊίι ι ιι ί (Γΐηιιηί 80ΓΙΪ ίιΐ ηε£θΙίυιη εοωηιίΐίεικίαιη

εοηΙεηΛεοβηΙ : εεάεηΐο εηίιη 80Γ(εηι βααιη Κο1>πο , ηοτίπι

δοιίϊΐίοηειη »ά Ιοίιιιη ΙηουηοΓυηι εοΐΐε^ίαπι ρεΓίίηεΓβ. 0«8

εοηΙεηϋοηε βΐϊδοεηΐε , ΟΓβεεηυβ , φΐυπι δαβηι Γβοΐϊοηειη 5ΐι·

ρεΓ3Γί νίίΙεΓεΙ, ϊη βεςηεηΐεηι άϊεπι Γοηιίΐί» (ΙίδΙιιΙίΙ '. θβρ*·

Γ3ΐίδφΐε ΓΟϋιιβ 8Ι1Ϊ9, Γε1ί(]υυηι άίεί 3ΐΓ3(ιΐ3, ειιηι 3(11ιιιο ί«η·

βεΓεΙϋΓ ΐΗ3£Ϊ3ΐΓ3ΐιι , \ (Ί'>λ1ι;ιΙ ιιι' ϊη Γογο , ειιιη ΠΗο , εοιηιιΐΡΠ·

«1»ιΐ8 οιιηι δίη^υΐϊδ, <ρΐ3£ί ηιοχ ρεΓίΙηΓηδ ϊηίηιίεοΓίιιη νϊο1βηΙϊ3.

XV. Τ ιι ιιι ρίευοιΐ) Πΐ3βη3 δυοϋΐ ΓηίδβΓβΙίο νίπ, Ι.ιϋ ίη Β·

ιιιογο τεΓδ3η(Ϊ8, ε( ίρδοηιιη εβυδ3 ρβπευΐβ ηβεε δυΙ>ευη(ί$;

δίιηηίςιιε ΓερυΙβΙίο , ηοη βηιρίίυβ &ε βεςιιο ]ιιγγ ειιηι εχ(εηί

είνϊ1)ΐΐ3 νίεΙϋΓβηι, ΓεΓβηάβηιςηβ Γογθ ϊηιρο(«η(ειη οιλίΙιιπ»

άοηϊηβΐίοηεπι. ΙΙβςυβ εαηι (Ιεία βυηι οηιηεβ (Ιοσιιιπι ()«■

(ΙυευηΙ τεβρεΓε, ίυοεηΙηυε 1χ>ηο &ηϊηο βδββ ϊη ειββίίηυηι
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λευόντων άναθαδβήσας 6 Γράκχος, έτι νυκτδς τους

στασιώτας συναγαγών, καί σημεΐον εϊ καί μάχης δεή-

σειεν υποδείξας, κατέλαβε τοϋ Καπιτωλίου τον νεών

ένθα χειροτονήσειν έμελλον, καί τα μέσα της εκκλησίας.

Ένοχλούμενος δ' &πδ των δημάρχων καί των πλου

σίων, ουκ έώντων άναδοΟήναι περί αύτοΰ χειροτονίαν,

άνέσχε το σημεΐον. Και βοής άφνω παρα των συνει-

δότων γενομένης, χείρες τε ήσαν ήδη το άπδ τοϋδι.

Κα\ των Γρακχείων οί (Λεν αύτδν έφύλαττον, οΤά τίνες

δορυφόροι, οί δέ, τα Ιμάτια διαζωσάμενοι , ράβδους

καί ξύλα τατα εν χερσί των υπηρετών άρπάσαντές τε

και διακλάσαντες ές πολλά , τους πλουσίους έξήλαυνον

άπο της Ικκλησίας, συν τοσώδε ταράχω καί τραύμασιν,

ώς τους τε δημάρχους δείσαντας διαφυγεΐν εκ με'σου,

και τον νεών τους ιερέας έπικλεϊσαι· δρόμον τε πολλών

άχοσμον εΤναι, και φυγήν, καί λο'γον ούχ άκριβή· των

μεν, δτι καί τους άλλους δημάρχους δ Γράκχος παρα

λύει της αρχής (οϋ γαρ δρωμένων αυτών, είκαζον ουτω) ·

τών δ', δτι αύτδς έαυτδν Ις το μέλλον δήμαρχον άνευ

χειροτονίας άποφαίνει.

XVI. Γιγνομε'νων δέ τούτων ή βουλή συνηλθεν εϊς

το της Πίστεως ίερόν. Καί μοι Οαϋμα καταφαίνεται ,

το, πολλάκις έν τοιοΤσδε φόβοις δια της αύτοκράτορος

άρχης διασεσωσμενους, τότε μηδ' έπί νοϋν τον Δικτά-

τωρα λαβείν άλλα χρησιμώτατον τοις προτέροις τόδε

το έργον εΰρεΟέν, μηδ' εν μνήμη τοις πολλοίς άρα γε

νέσθαι, μήτε τότε, μήθ' δστερον. Κρίναντες δ' όίσα

έκριναν, ές τδ Καπιτωλιον άνήεσαν. Και πρώτος αύ-

τοϊς δ μέγιστος άρχιερευς λεγόμενος έξήρχε της δδοϋ ,

Κορνήλιος Σχιπκον δ Νασικας· έβόα τε μέγιστον, έπε-

σθαί οί τοΰς έΟέλοντας σιόζεσθαι τήν πατρίδα· καί τδ

κράσπεδον τοϋ {ματιού ές τήν κεφαλήν περιεσΰρατο, εί

τε τω παρασήμω τοϋ σχήματος πλέονάς οί συντρέχειν

Ιπισπώμενος, είτε πολέμου τι σύμβολον τοις δρώσιν

ώς κόρυΟα ποιούμενος, είτε Οεους έγκαλυπτόμενος ων

έμελλε δράσειν. 'λνελθόντι δέ εις τδ ίερδν, χαΐ τοις Γρακ-

χείοις έπιδραμόντι, εΤξαν μέν ώς κατ' άςίωσιν άνδρΐ

άρίστω, καί τήν βουλήν άμα οί θεωροϋντεςέπιοϋσαν. Οί

δέ τα ξύλα τών Γρακχείων αυτών περισπάσαντες , ίσα

τε βάθρα καί άλλη παρασκευή ώς ές έκκλησίαν συνε-

νήνεκτο διελόντες, ϊπαιον αύτους καί έδίωκον, καί ές

τα απόκρημνα κατερ^ίπτουν. Καν τφδε τώ κυδοιμω

πολλοί τε τών Γρακχείιυν, καί Γράκχος αύτδς, είλού-

μενος περί τδ ίερδν, άνηρέθη κατα τας θύρας, παρα τους

τών βασιλέων άνδριάντας. Καί πάντας αύτους νυκτδς

έξέδριψαν εις τδ £εϋμα τοϋ ποταμού.

XVII. Ούτο) μέν δή Γράκχος, δ Γράκχου τοϋ δις

υπατεύσαντος , καί Κορνηλίας, της Σκιπίωνος τοϋ

Καρχηδονίους τήν ήγεμονίαν άφελομένου , παις άριστου

βουλεύματος εϊνεκα, βιαίως αύτώ προσιών, άνήρητο,

έτι δήμαρχων, έν τω Καπιτωλίω. Καί πρώτον έν

εκκλησία τόδε μύσος γενόμενον, ού διέλιπεν άεί τίνος

δμοίου γιγνομένου παρα μέρος. Ή δέ πόλις επί τω

Γράκχου φόνω διήρητο ές λύπην καί ήδονήν οί μέν,

ΕΙ Ειααίιυδ , Γββυπι(8 θ.ηΛ&ά& , &η1β 1ατ«π) ΓβεΙίοηειη βιιαπι

οοιι|!γι·|!.ιΙ ; βί^ηοςιιβ , βί ρο^η» οριιβ εδβεΐ , εοηβΐίίυΐο , Οβρί-

Ιοίϋ (επιρίιιπ), ιι!>ί οοιηίΐίυηι ιτ.-ιΐ ΓυΙυπιπι, 3ΐ<ριε ίρδ3Πΐ

πιεάίβηι οοηοίοηεηι οτευρ»!. <}ιιυπιπ;ϋθ ίΐεπιιη ίηδίατεηΐ

Ιι-ίηυηί άΊνίίεδηαβ , ίπιρο<1ίΓθηΙςυο , α,υοηιίηαδ άβ ίϋο ΙΊτ-

ΓβηΙιΐΓ <η1Τι ημί,ι ; Μμηππι βϋίδ ιΐ.ιΐ Οι ;«■< :ηιΐ9 εχ εοιηροδίΐο.

Οιιΐ1)ϋ<. ιηοχ ηκιμηο οιιιη εΙβπιοΓε ΟΟΟΓΙΪ8 , ;ι·1 πιαηυβ νεηΐυπι

εβί : βΐϋδ 0Γ3«Λυιη ργο 83ΐε11ίϋο $1ίρ3η1ί1)α8 , α1ϊΪ3 3<χίηε(3

τεβίε Γ&$εε8 εϊ Ιηειιΐοβ ΙίεΙοΓυηι άΪΓβρΙοβ εοπΓπ'α^εηΙίϋαί , Λ

ιηβςηο πιπί (αηυΚυ ; ηεε 9ίηε ναΙοεπϋϋβ , <1ίτίΙββ εχΐυ^η-

ιί1ιιι« ε ( οηιίΐίο; ϋη υ( (Γί1>υηϊ ηεΐυ ρετείΐϊ άϊίΤαβεΓβηι , ει

βίοβτιΐοΐββ Ιεπιρίαιη οΙβυάβΓεηΙ. Ουπίφΐε βίο ρπρρΓορβΓ»

ε( ίηεοπίΐίΐ» Γυ^.ι ΓεΓυηΙυΓ ιηιιΚί , ταπί βϊοιυΐ βρϋΓ^υηΙυΓ ίη-

ειτίϊ πιηιοΓε* : »1ϋ«, βΓ&εεΙιοιη, (ΙίεεηΙίϋας, ίη βο εββε, υΐ

Γοΐίςυϊβ ςυοςυε εοΐΐβςίβ &Ι)Γθςε( ηιαμίίίπιΐιιιη (ςαο<1 εο γγο-

(ΙίΙιϋίιΐΛ οι αϊ, φΐοηίϋπι οοπιηι ηεαιο εοηβρίείευ&ΙυΓ); αΐϊΐβ

τείΌ , ίΐΐαηι , ηοη εχψεείβϋβ ρορυΐί βιιΙΓΓβςίίβ, Ιτίϋαηυαι 8β

ίρβιιαι ΓεηυηείΐΓβ.

XVI. Οιια' Ίιιιη ΓπιηΙ , βεηαΐυβ ΙηΙεΓΪιη ίη εεύειη Γίιΐοί οο-

ςίΐατ. Λο ηιίπιιιι ββηβ ηιίΐιί τίάβΙιΐΓ, ({υίά βίΐ, ςυο<1 ικτ

Ιυηε, ηεε ροίΐεβ, ΙοΙίεβ οΐϊιη ΐη Ιιιι]υ8ηιο<1ί ιιιεία εχρειίυο)

5α1ιιΙ)επ·ίιιιιιΐΒ ϋϊε(3ΐιΐΓ% τεηιεύίυιη ευίςυαιη ρ&Ιηιηι ίη

ηκ'ΐιίοιη τεηεΗΙ. δεηΐ1α$οοη8υ1(ο ρι-ο (εηιροΓβ Γαείο , ρβΓ-

βιιηΐ ίη Ο.ιρίΙοΙ ί πηι ρβ(Γβ8 , ρΓχευηΙε Οοπι. δείρίοηε Ναβϊεα ,

ροηΐίβεε μημΊμο , ε( ιη,-^ηη νοεε ρΓοεΙαπιαηΙε , δεςηεΓεηΙιΐΓ

δε, <ριίειιη()υε ωΐν&πι νε1Ιεη( Γεπιρυηΐίεΐΐη. ΐηιτϋοΐιιιΐ

βυΐεηι δείρίο, 1ΐείηί&(ο@% οιγο& εβρυΐ οιη ιπικίικ ί.ι ; 8ίνβ

ςικκΙ πιϊγο ϋΐο ΠΐηίΙυ ρΙυΓεβ λΑ βεββ 8εςηεη<1ιιπι βΙΙίεβΓβ

νείΐεΐ ; δίνε ββίείβ ιρι.-ιηχΙ.'ΐιη βρεείεπι , νβΐιιΐ ίη ρυ(ηΐίΒ 8ί-

βηυπι, δρβεΐαηΐίοαδ εχηίήίΙηΓυβ; δίτε 3 ϋοηπιηι εοηβρεεία

οεευ1(3ΐυηΐ8 Γίείηυδ , φχοά ηι πΐ ί 1 ;ι1 κιΐ η γ . Γ Μ νεΓΟ ίη Οβρί-

(οΐίυηι ενβδίΐ, ε( ίη (ΐΓαεεηαη&ιη ίπ πίΐ οαΙοίΛΛίη, γοιΙοΙι.ιπΙ

Ιι ί φιίιίπη άί^ηίΐαΐί νΪΓΪ , ευ}υδ τεδίί^ία δίιηυΐ δεςηί βεηαίιιπι

νί(ΐ6Π3ηΙ; «ι δοίρίοηίδεοιηίΐαίιΐδ, εχίοιϋβ ε ηιαηίΐιαβ ίρβο·

γοπι Οπΐ( ( Ιι.ιηηππιι Γυδ1ί1>υ3 , εϊ (ΙίΙΤΓβεΙίδ βυΐΐδείίίίβ αΜοςυβ

αρρ3Γ3ΐα , ψιί ίη ο<ιιιη εοηείοηίδ «τβΐ β^εδίυβ , ατΓερΙίδςυβ

Γι\4ρηίηίΙ>ιι* , ΓεΓίεηβηΙ ίΙΙο» , ρεΓδεςιιεηβηΙιΐΓςυε , ε( ίη ρι-,τ-

τυρίβ ρΓορεΙΙεηίΐηΙ. Οαο ίη (ηηιυΚυ εοπιρΙυΓεβ εχ ΟΓβεεηί

ίβοΐίοηε ρβπεπιηΐ ; εϊ ΟΓίοεΙιαβ ίρβε , ( ίιτα Ιπηρίηπι οΙιογ·

Γοηδ, 3(1 ίρδ38 ΓοΓεβ ΙεπιρΙί 3η(ε η'κπιη δ(3ΐυ38, γ,τμη εβ( :

ε( οπιηίηπι εαιίανεΐΐ ηοείιι ίη Τίοεηιη ρΓο]εεΐ3 βηηΐ.

XVII. δίε Τίΐ). βΓ3εεπαδ, ρβίΓε 1.ί« εοηδίιΐε ηβΐυδ εϊ

ΓοπιιΊμ δυρβΓίοΓίδ ΑΓΓίεβηί Γιΐίβ, ρεηί(, (Ιπιη ρηΐι ί,τ ίιεηε

ςυίάεηι , δεά τίοίβηΐίυβ , εοηδίιΐίΐ ; ίη ίρβο I πΐιυηηΐπ , ίη ('α-

ρίΐοΐίο , ηεεβίυδ. ΕΙ Ιιοε ηυίιίεπι ρίβευΐιιπι , ρπηιιιηι ^υδ

ςεηεηδ ίη ρορυΐί εοηείοηε ρ3ΐΓ3(υηι, εοπιρΙυΓίυιΐδ δίπυΊί·

1χι> , φκΐ' (ΐηιηί ιΐείηεορδ (ειηροΓε ίιίεηιΐ ίιίεηι 3<1ηιί8δ3 δυηΐ ,

νείυΐί βχεπιρίο ρΓδβίνιΙ. ΑΙ ρορυΐυδ νβΓίο οβειίεηι εβηι Ιη-

1ί(, ίιίδ ΙκΙίδ, ίΐΐίβ ηκεΓεηΙίύιΐδ. ΜαΚΐ βηίηι ηοη

ι».
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οικτείροντες αυτούς τε, κάκεΐνον, καί τα παρόντα, ώς

οϋκέτι πολιτείαν, άλλα χειροκρατίαν καί βίαν οί δ',

έξειργάσθαι σφίσιν ήγούμενοι παν δσον Ιβούλοντο. ΚαΙ

τάδε μέν ην, δτε Άριστόνικος 'Ρωμαίοις περ\ τη; άρχης

ίπολέμει της έν Ασία.

XVIII. 'Λναιρεθέντος δέ Γράκχου, καί τελευτησαν-

τος Άππίου Κλαυδίου, αντικαθίστανται μέν £ς το την

γην άμα τφ νειοτέρω Γράκχω διανέμειν Φοΰλβιος

Φλάκκος καί Παπίριος Κάρβων. Άμελούντων δέ των

κεκτημένων αυτήν άπογράφεσθαι', κατηγόρους Ικηρυτ-

τον ένδεικνύναι. Και ταχΰ πλήθος ήνδικών χαλεπών.

"Οση γαρ άλλη πλησιάζουσα ττ,δε έπέπρατο, ή τοις

συμμά/οις ίπιδι^ητο, δια το τησδε μέτρον Ιξητάζετο

ίπασα, δπο>ς τε έπέπρατο, και όπως έπιδιηρητο- ούτε

τα συμβόλαια ουτε τας κληρουχίας ετι εχόντων άπάν-

των α δέ καΐ ευρίσκετο, άμφίλογα ^ν. Άναμετρου-

μενης τε αυτής, οί μεν εκ πεφυτευμενης κα\ Ιπαύλεων,

Ις ψιλήν μετετίθεντο- οί δ' έξ ενεργών, εις άργδν, ή λί-

μνας, ή τέλματα· ουτε την άρχήν ώς επί δορικτητοις

άκριβή πεποιημένοι. Το κήρυγμα, την άνέμητον

έξεργάζεσθαι τον έθέλοντα προλέγον, έπηρε πολλούς τα

πλησίον Ικπονοϋντας , τήν έκατέρας όψιν συγχέαι· χρό

νος τε Ιπελθών ενεώχμωσε πάντα. Καί το των πλου

σίων άδίκημα, καίπερ 8ν μέγα, δυσεπίγνωστον ^ν.

Καί ουδέν άλλ' ί| πάντων άνάστασις Ιγίγνετο, μετα

φερομένων τε κα\ μετοικιζομένων ες αλλότρια.

XIX. Ταϋτά τε δή , καί τας επί τούτοις των δικα

ζόντων έπείξεις, ού φέροντες οί Ίταλιωται, Κορνηλιον

Σκιπίωνα, δς Καρχηδόνα έπόρΟησεν, ήξίουν προστάτην

σφών άδικουμένων γενέσθαι. Ό δ' ες τους πολέμους

αύτοΐς κεχρημένος προθυμοτάτοις, δπεριδεΐν τε ώκνησε,

και παρελθών είς το βουλευτήριον, τον μέν Γράκχου

νόμον ούκ ίψεγε δια τον δημον σαφώς· τήν δέ τοϋδε δυσ·

χέρειαν Ιπεξιών, ήξίου, τας δίκας ούκ Ιπί τών διαι-

ρούντιον, ώς υπόπτων τοις δικαζομένοις , άλλα έφ' έτε

ρων λέγεσθαι. Τφ δή καί μάλιστα Ιπεισεν, εΤναι

δοκοϋντι δικαίω' καί Τσυδιτανδς αύτοΤς δπατεύων Ιδόθη

δικάζειν. Άλλ' δδε μέν, αψάμενος τοϋ έργου , καί τήν

δυσχέρειαν Ιδών, Ιπ' Ιλλυριούς Ιστράτευε, πρόφασιν

τήνδε ποιούμενος τοϋ μή δικάζειν. Οί δέ τήν γτ,ν δια-

νέμοντες, ούκ άπαντώντος Ις αυτούς ούδενος ές δίκην,

επί άργίας ?|σαν. Καί μίσος εντεύθεν ήρςατο Ις τον

Σκιπίιονα τοΰ δήμου καί άγανάκτησις, δτι αύτον άγα-

πησαντες Ιπιφθόνως, καί πολλά τοις δυνατοϊς έναντιω-

Οέντες ΰπέρ αύτοϋ, ύπατόν τε δίς έλόμενοι παρανόμως,

υπέρ τών Ίταλιωτών άντιπεπ^αχότα σφίσιν έώρων.

Ταϋτα δ' ίσοι τοϋ Σκιπίωνος ησαν έχθροί κατιδόντες

έβόων, ώς, λϋσαι τον Γράκχου νομον δλως διεγνι>)χώς,

μέλλοι πολύν έπί τωδε ίνοπλον φόνον έργάσασθαι.
XX. ΤΩν δ ίημος άκροώμενος, Ιδεδίει· μέχρι δ

Σκιπίων εσπέρας παραθεμένος ίαυτφ δέλτον, είς ήν

νυκτός έ*μελλε γράψειν τα λεχθησόμενα έν τω δημω,

νεκρός άνευ τραύματος ευρέθη· είτε Κορνηλίας αύτω,

της Γράκχου μητρός, έπιθεμένης, ?να μή δ νόμος δ

βυηιηηιοί, εμιαηι Ι11ίιΐ8, νίεεηι <]ο1βΙ)3η(; βΐ οηιιιΐηο 8ΐ3ΐαβι

ρπκδεηΐεηι, ο,ιιο ηοη ί»να τ&ύο ΓείρυΜίεχ, φΐ;ιηι ιηαηυυιη

τΙ* βίςυβ νίο1εη(ϊ3 τ&ΙβΓβΙ, άερΙοΓαΙιαηΙ. Αΐϋ γοιτι ΓβοΐΛπι

8ο 1ΐ3ΐ)βΓβ ρυΐ3υαη(, ε( τοίο ροΐΐΐΐ ΓΓυβΙοηΙιΐΓ. Η<βο οοη·

ΙεηΙίο ίη κΐ Ιιοΐΐιιιη ίηοίιΐίΐ, ςιιο Λπ8ΐοηίβυ8 πιω ρορυΙο

Κοηιαηο εβΓίανϋ άβ Αβια: ίηιροίίο.

XVIII. ΡοβΙ Οηοάύ ηοοενα , Αρρίο ςηοφίβ Οβυάίο νϊΐα

ΓιιηεΙο, ΡυΙνίιΐ8 ΡΙϊοου8 β( Ι'αρίΓίυβ 0&γΙ>ο, βίβεΐϊ 8υη(,

υΐ οιιιη ηιίηοΓΐ ΟγηοοΙιο β^πβ (ΙίνΜεηιΙίβ ρΓ3?β55ΡηΙ. Οιιϊ,

ςΐΐυπί ΤβΙβΓ68 ρ088β880Γ65 8£Γ08 Γβϋ£η8βΓΪ ΙβΓ^ίτβΓβΟΓΐηΙϋΓ,

βάίχβΓυηΙ ροΓ ρηεεοηβπι, υ(, ςαΐ τβΐΐβΐ, εοβ άεηυηάατβΐ

ίη {αόΐοϊυιηςαβ τοεβΓβΙ. Αε πιοχ άίΠϊαΙββ ΙίΙεβ βηαΐχ 8υη(

ςιΐϊίτι ρίαπηι». Ουί(1φΐί(1 βιϋσι εοηΙεπηπιοΓυιη β&Γοι-υιη

βυΐ άϊνεη(1ί(ιιηι ΓαβΓίΙ , αιιΐ «Ιϊνϊβιιιη βοοϋβ , ί(1 ΙοΙιιηα ρπ>-

ρΙεΓ ε]»8 β^τί ιηβηβιΐΓβιη, άΐ <\\ιο (|υ<ε»Ιίο 1>β.Ι>βΙ»ΙυΓ, ία άί»-

οβρίΛΐίοηοιη νεηίεϋαΐ, ςαοηβπι ραεΐο νεηάίΐυηι εββεΐ ίυΐ

(Ιίνίϋΐιιη. ΕΙ ιτίΐιΐΐίβ ]βιτι &ά ηΐΐπυβ ηοη αηαρίίυβ εΓβηΙ εΜ-

(ίοηιιη ίπ8ΐηιιηεη(3 , »ηΙ άοεηπιεηΐ» 8θΓ(ί1ίοηΪ8; εΐ 81 ςυχ

ρΓοΓοΓΡϋΛηΙιΐΓ, οτάοΙ ε( ίρ83 »ιηΙ)ίβΐΐΛ. ΙΙίςιιβ ιΐηηι β^τί μια

άε ίηΙββΓΟ 3() πιεη8ΐΐΓ3ηι τενοεβηΙιΐΓ (ΙίνΜυηίιΐΓςυε ; ΓβεΙυπι

εβί, ιιΐ ρο88ε68οτυπι βΐϋ εχ ΓιιηΛίβ νίΐβ ο1ο»ςυβ εοηβϋίβ βυΐ

εχ ίη8(ΓυεΙΪ8 νίΐΐϊβ ΐΓΐηβΓεπεηΙηΓ ίη ΙβΓΓαπα ηιιΛαπι : αΐίί β

ειιΚίΒ ίη ίηευΚαπι αηΐ ραΙιΐδίΓΡίτι εεεηοβίΐηιτε : ίάφΐβ εο

ηΐ3βίδ , ςηο(1 ]»ηι ίικίε 31) ίηίΐίο «ροΓ, υ(ρο(ε ιΐβ Ιιο8ΐ« ο»-

ρ(ιΐ8 , ηε^ΐίςεηΐϊαβ ΓυεηιΙ (Ιίπιβη8ΐΐ8. Εί ςιιοηίβιη βχΐίεΐιιπι

ΓυβΓΛΐ, ιιΐ 3£η]ΐη ριιΜίουπι οοΙογιΗ ηιιίειιπιηυε νείΐεΐ ; ηυΐΐί

εχεοΐεηάβπ) βίϋί 8οηΐ8εΓ3η( εβω ροιίίοηειη, φΐ35 ρΓβΗΐϋβ

βυίδ 8Γ31 οοη1εηιιίη3 , ει Γηοίβηι ρυοίίεί ο^γϊ ρπνβΐίςιιε οοη-

(υ(ΙΡΓ3ηΙ : οί ρΓΟΟβάεηδ «3ΐβ8 φΐοηιιρ πιηΐΐβ ηΊηΙ»\βΓ>1 : ηΙ

(ϋΓΠείΙβ οηιηίηο β88ε(, άίνίΐυπι ίη]υη3β, ςιΐΒΐιινίδ ηΐ3^η3$,

εβιΐο εοβηοβοεΓε. ΑΙςυβ ίΐ3 ουηοΐΛ βπΓδπηι (ΙεοΓβυηι ιηϊβεβ-

ΙιβηΙϋΓ, ρο88ε88θΓίΙ>υ8 οηιηίυυβ Ιοοο ηιοΐίδ ε( ίη βΐίεηΐ ΐΓβηβ-

13(18.

XIX. Ηιι]υδΠΐθ(]ί ηιοΙβδΙΪΒδ εί γοπιπί ϊιιόΐεαίαπιηι ρΓ.τρΓΟ·

ρβΓ38 εχοουΐίοηεδ ηοη ΓεΓβηΙεδ Ιιαίϊοϊ βοα'ί , Ρ. Οοπιείίυηι

δκϊρίοηεηι ευηι , φΐί ΟβΓίΙιαβίηβηι ενΟΓίίΙ , ραίι-οηυπι 8ί1)ί ,

<]ϋο νβχβΐίοηυηι ΠεΓεΙ Γιηίβ , ορίβνεηιηΐ. Οιιί , ηυυοι δΐι*-

ηιι» ίρδοηιπι ορβΓ3 ία οεΐΐίδ εββεΐ υβϋβ, ηοη Γεευ83ηάαηι

δίϋί Ιιοε ρβίτοείηίιιηι ρυΐβνϋ : ίηςτεδδυβςυε ίη βεηβΐυηι ,Ίε-

ςεηι ηυίάεηι θΓ3οεήί ηοη ίηιρΓΟϋανΚ ρβίαιτι , ηε ρΐεοεηι οΓ-

ίβηάβΓΡΐ; βεά, εχροδίΐα τεί ώΓΠευΙΙβΙε, εεηβεΐηΐ, ]ϋ(ϋεϊα

ηα]υ8Π>οάί εβιΐδΒηιηι 8 Ιηιιπινίηδ, ςυίρρε ςιιί 8ΐΐ8ρβ<;1ί ε$·

δεηΐ ηίδ, ηυοΓυπι Γοβ ΛββΓβΙιΐΓ, ΐΓ»ηδΓοΓρη<ΐ3 3(1 Βΐίοβ.' 14-

ηυβ , φιιιπη Κφΐίδίίηιυπα εββεΐ τίδαηι , ρβΐπόιιβ ρβΓδυββίΙ;

ςιιί 8(3 Τυάϊ(8ηυηι εοηδυΐεηι (βΐϊυπι ΙίΙίυπι οηςηϋίοηειη

(ΙοΙυΙοπιηΙ. δεά ίΐΐε, τεπι β^Γεβδαβ, ηυυπι ροΓ(1ίηίοίΙ.·ηι

βηίηΐ3(ΙνεΓΐεΓίΙ , ρΓβοΙοχΙα ηδΐΐδ ΙχΊΙί βΟνεΓδυβ ΙΙΙνποδ βαβα-

ρίεηάί, πιίδδυηι ΟΙηά ίικϋοαηιϋ ηΐ'ροϋιιιιι ΓεείΙ. δίηιηίςυβ

ΙπυηίΛΪιϊ , ηεηίηε βϋ είδ ]θ8 ρε(εη(β , ίη οΐίο άεκεοβηΐ.

υηΛβ ογΙιιπι εβί ρορυϋ ργ§3 δείρίοηοηι εκίίιιπ) «1 ίικϋρηη-

(ίο ; ςαοά ευηι , ρι-ορΙεΓ ςυεπι δ83ρβ ίη ρο(εη(ίοπιηι οίϊεη-

βίοηεπα ίηειιηίδδεηΐ , ςυεηιςηε ρο8ΐ1ΐ8ΐ>ίΐ3 Ιβςυηι τβΐίοηβ

ϋβΓυηι οοηδυΐεηι 0Γ038δβηΙ , ηηηο δοοίίδ ΙΙαΙίοϊ ηοηιϊηί8 πΐ8-

8Ϊ8 , ςχοηι βίϋί , οοηβοίρτε τΜβτβηΙ. Ουοοΐ 8ηίηΐ3(1νεΓΐεη1ε3

8είρίοηϊδ ίηΪΓη'ιεί , ρβδβίηι τοείΓεΓ8ΐ>3ηΙυΓ, Ίά ββεΓβ δοίρϊο-

ηεηι , υΐ ΙοΙΙβΙϋΓ οηιηίηο Ιεχ ΐ£τ·Η« ; βίςυε Λά 'ύίαά εΠίείβη-

άαπι, βΓηιίβ ε<εάίΙ>υδαιιε ΙβΙε οπιηία Γερίεΐυπιηι.

XX. Ουίουβ νοείϋυβ άαπι ΙεπεΙυΓ ρορυΐαβ , &οαάί( ρβα·

Ιο ροδί, ηί δείρίο , ςιιυηι νεβρετε ρυρΙΙαΓβΛ ΙεεΙυΙο βρρο·

βηίδβεΐ, ίη ςυίουδ ηοοίιι εοηβεηηεΓεΙ φχ ρθ8(ΓΪ()ίε ριχ>

εοηείοηε εΓ3ΐ άΊεΙυηιβ , ηιαηε ηιοΓίυυδ ΓερεπΓ«ΙαΓ βίηβ ταΐ-

ηοΓβ; δίνε ίηδίάϊίβ ΟοπκΗη ΟΓβεεηοπιηι ηβίτίβ, τεπ'ΐκ
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Γράχχου λυθείη, χαί συλλαβούσης Ις τούτο Σεμπρω-

νίας της θυγατρός , ή\ τω Σκιπίωνι γαμουμένη , δια δυσ-

μορφίαν και άπαιδίαν οΰτ' Ιστέργετο ούτ' εστεργεν

εΐΟ', ώς ενιοι δοκοΰσιν, έκών άπέθανε, συνιδών δτι ουκ

έσοιτο δυνατός κατασχεΐν δν δπόσχοιτο. ΕίσΙ δ' οΐ,

βασανιζομένους , φασ\, Οεράποντας ειπείν, ότι αύτον

ξένοι δι' οπισθόδομου νυκτός έπεισαχθέντεςάποπνίξαιεν

χαΐ οί πυΟόμενοι δκνησαιεν έςενεγχεϊν δια τον δημον

δργιζο'μενον έτι καί τω Οανάτω συνηδόμενον. Σκιπίων

μέν δή τεθνηκει, καΐ ουδέ δημοσίας ταφής ήξιοΰτο,

μέγιστα δή τήν ήγεμονίαν ώφελήσας. Ούτως ή παραυ-

τίχα δργή της ποτέ χάριτος επικρατεί. ΚαΙ τόδε,

3ν τηλικοϋτον, οΤα πάρεργον έπι τή Γράκχου στάσει

συνέπεσε.

XXI. Τήν δέ διαίρεσιν της γης οί κεκτημένοι, καΐ ώς,

έπΙ προφάσεσι ποιχίλαις διέφερον επί πλείστον. Καί

τίνες είσηγοϋντο, τους συμμάχους άπαντας, οί δή περί

της γης μάλιστα άντέλεγον, εϊςτήν 'Ρωμαίων πολιτείαν

άναγράψαι, ώς μείζονι χάριτι περ\ της γης ού διοισο-

μένους. Καί έδέχοντο άσμενοι τοϋΟ' οί Ίταλιώται,

προτιθέντες των χωρίων τήν πολιτείαν. Συνέπρασσέ

τε αύτοϊς ες τοϋτο μάλιστα πάντων Φούλβιος Φλάκχος,

δπατεύων όίμα καί τήν γην διανέμων. Ή βουλή δ'

Ιχαλέπαινε, τους υπηκόους σφών ϊσοπολίτας εί ποιή-

σονται. Καί το'δε μέν το εγχείρημα οδτω διελΰθη. Καί

δ δήμος, Ιν έλπίδι τέως της γης γενο'μενος, ήθύμει.

Ώδε δ' αΰτοϊς Ιχουσιν, άσπάσιος Ικ των τήν γην διαι-

ρούντων ές δημαρχίαν Ιπιφαίνεται Γάϊος Γράκχος, δ

Γράκχου τοϋ νομοθέτου νεώτερος άδελφος, ές πολΰ μέν

ήσυχάσας έπΙ τή τοϋ άδελφοϋ σύμφοροι · πολλών δ' αύ-

τοΰ χαταφρονούντιον εν τω βουλευτηρίω, παρήγγειλεν

ές δημαρχίαν. Καί περιφανέστατα αίρεΟεΙς εύΟυς έπε-

βούλευε τή βουλή, σιτηρέσιον ίμμηνον δρίσας έκάστω

των δημοτών άπο των κοινών χρημάτων, οό προ'τερον

είωθός διαδίδοσθαι. Καί δ μέν δξεως ούτως ένί πολι-

τεύματι τον δημον δπηγάγετο, συμπράξαντος αύτώ

Φουλβίου Φλάχκου. Καί εύΟυς έπ\ τώδε και ές το

μέλλον ίίρητο δημαρχεϊν. Και γάρ τις ήδη νο'μος κε-

κύρωτο· Εί δήμαρχος ένδέοι ταϊς παραγγελίαις, τον

δημον έκ πάντΐι>ν έπιλέγεσΟαι.

XXII. Ό μέν δή Γά'ίος Γράκχος ούτως έδημάρχει

το δεύτερον. Οία δ' έχων τον δημον εμμισθον, ΰπήγετο

και τους καλουμένους ίππέας, οΐ τήν άξίωσίν εϊσι της

βουλής καΐ τών δημοτών Ιν μέσω, δι' Ιτε'ρου τοιοΰδε

πολιτεύματος ■ τα δικαστήρια, άδοξοΰντα έπΙ δωροδο-

κίαις, ες τους ίππέας άπδ των βουλευτών μετέφερε· τα

υπόγυια μάλιστα αύτοΐς δνειδίζων, δτι Αυρήλιος Κο'τ-

τας, καί Σαλινάτοιρ, καΐ τρίτος Ιπι τούτοις Μάνιος

"Ακύλιος , δ τήν Άσίαν έλών, σαφώς δεδωροδοχηκότες ,

άφεΐντο δπο τών δικασάντων οι τε πρέσβεις οί κατ'

αυτών ετι παρόντες, συν φθόνω ταϋτα περιιόντες έκε-

χράγεσαν. "Απιρ ή βουλή μάλιστα αίδουμένη , ές τον

νόμον ένείίδου· καΐ δ δήμος αύτον έκυρου. ΚαΙ μετην-

έχ&η μέν δδε ές τους ίππέας άπο της βουλής τα δικα-

ηβ ΟγπγοΙπ Ιι'\ »1>γοκ»γοΙιιτ ; αφανίΐηΐβ εαηι (Ηίη δοιηρηιηΐα,

φι»· , δείρίοηί ηυρία , οΙ> άεΓοΓηιίΐ8ΐεηι βε εΙεΓίΗ(3(βιη ηβο

;πιι;ι|»1 ιι γ ιιγγ αηιιιΐ ι.ι( : βίτβ , υ( ηοηυΙΙί ρπ!.ι η I , βιΜιτιεί

ίρϋβ πιογ(6πι (Όΐκπνίι, (ρκκΐ ρΓίβϋΙαικϋβ ρΓΟίηίββίβ ϊιηρα-

Γβπι 8β νίοΐβίβΐ. δυηΐ 8υ(επ>, <]ΐιί άϊΓβηΐ, ΒΡΓνο» ίη ΙοΓηιβη-

ΙΪ3 Γ35803 « ηοε(ϋ ρβΓ ροΜ ϊπππ ϊη(ΐΌΠΐί&808 ίςηοΙο» ηυο»1αιιι

ί II π πι 8υΓΓοΰ885β ; εοβ τβΓΟ , ψ ι ί Ιιοε ΓββεϊνβΓΪηΙ, ίιίβο ρηκΙβΓβ

Τ6γϊ(08 , (ιπι «1 3εΐΓβηι ίηΓεηβυιη ϊρβϊ ρορυΐιιπ) ςαυιΙβΓβ ε]υ9

!η(6ΓΪ(ιι. » δκδαρίο, ευ]υβ ορεΓ3 ρΐυππιυιη υΐίςιιβ .ίιιι Ιιιιιι

Γικ.'πιΙ Βοηιαηαιη ίηιροπιιιιι, ρβΓϋΙ, ηε ΓυηβΓβ φΐΐάβηι ρα-

1)1ί('ο Ιιοηοηιΐυ». ΤαηΙο ρΐυβ ναΐαίΐ ρηββεηβ ίικϋ^ηαΐίο ,

(ΐιιηιη £Γ3(ί& ρπβΙβΓΪΙβ. Λίσαβ Ικχ: (ίΐείηυβ, ρβΓ βε 83ηβ

ςυΐ(1βηι πΐΐ^ηυηι , αςταΓίαπιπι Ιιι ιΐι.α υ ηι φίοιίιίαπι ςυ&3Ϊ ΙΊιίί

&υχΐ3Γίυπι.

XXI. ΟϋΊοΓϋη» βςτοΓυηι άΙτΐβΙο 8 ρο&εββοΓίύΐΜ ρβΓ ν,ι·

ΓΪ88 03ΐΐ58ΐίοηβ8 ίη Ιοη^απι ιΗΓΓο ι·1«Ιιιγ. £[ ψιίιίαιη εεοΒβ-

υβηΐ, 8οεϊΪ9 ευηε(ίβ , ςυίρρε ςυί ηΐΒχίπιβ (1« ίΐΐβ Ιε^β ςυεΓΟ-

οβηΙυΓ, ανίΐ8ΐειη .ΙαικΙηιιι; υΐ , ιιι;φιή Π8ε μι-.ιϋ,ι (ΙενίηοΙί ,

εοπΙεηάεΓε <1>· «μι ο (1ε$ίηεΓεη(. Εβηιςυε εοηΟίΙίοηεηι Η-

Ικ'ΐιΝτ Ηανρΐιιπ 1ΐ3ΐί(·ί επιιιΙ ; ίιι-ιριο εϊνίυπι ηοηίΒηοΓυιιι

ρο&8ε$5ίοηί 3§Γ0Γυπι αηΙι-ΙΐίίΙκΊκιηΙ. Κ»π> η·ιιι ΒυΙεηι ίΙΜ»

βΠβοΙβπι (13Γ8 8ηηίΙε1)8(ιΐΓ ροΐίίδίηιυηι ΡϋΙνϊϋ9 ΓΙβοεαβ, ςοί

ιιιιιι βίπιαΙ εοηβιιΐ ε( (ΓΪυπιτΪΓ β^Γίβ (ϋνϊιίβηάϊδ ιτ,ιΐ. δεά

8εη8(ιΐ8 (ΊΗΐι ϊιιάί@η3ΐίοηε Γε]ίείε1)8ΐ ί<1 εοηκΜίυπι , χςυυιη

]υ$ ιίν ί ιιιιι I ιί| ιικίι. Ιί βαΐκΐϊΐΐβ. ΛΙιρκ· ί(3 α>η3(υδ ί$1ε ίιπίιι·.

Γι ι ί ( . Κ( ρ1ε1>3 βρεηι 3(χίρίεη>1οηιπι <ιμπ ιπι 1 1 1 , ι [ υ ;» ;κ 1 1 1 1 κ-

ίυοΓβΙ Ι8εΐ3ΐ3, ]απι ρβίηβ ΙοΙιηι 3ΐ^ίαε1)3ΐ. Οιιί βίοβΠεοΙαι

ρεΓορΙβΙϋδ 8β οΐιΐηΐίΐ ΓυΙυηιβ 1 ι·Μ ιιι η 1 1 λ, Οβίυβ 0Γ3α1ΐϋ8, ΟΓ3&

ι ΐιί πΐ3ίθΓί8 β)ϋ8 , ηυϊ Ιεςεηι .-ιμι ;ιι ί,ιιιι ΙυΙεΓβΙ, ΓγβΙεγ, εί ει'υβ-

(Ιι'ΐιι ίη ΙπιιπινίΓ3(υ οΐίηι οοΙΙομ.ι. 19 ρο$1 ί'πιΐπ'» ηεεεπι (Ιίιι

»ε8ε εοηΙίηυβΓ8(; 8β<1ηυηε, ςιιηιη ηιυΙΙοΓυηι βχ βεηβίοπο-

οπίϊηβ εοηίβηιϋοηεη] εββεΐ βχρεΓίυβ, ΙτΗ)υη3(υ8 ηικίί.ΐίΐ ι π πι

86 ρΓθΓι(ε1)8(ιΐΓ. Οιιεπι ηΐ3§ί8ΐΓ3ΐυπι ίΐΐυβίη ρΐβϋϊβ 8(υ(1ίο

ίκίερί ιΐ8 , εοηΓββΙι'ιη εκρίΐ άϋΙυ8 8εη8ΐυί ηεεΙεΓε , Ιεςε ΙβΙα

(1β Γΐ'ίπικ ϋΐιι ιηεη8(Γαο ρΙιΊιί \ ίι ίΐϊιιι (Ιίνϊάεηιΐο εχ ρυηΐϊεο ^

ςυοά !ΐ!πΐ([ΐΐΛΐη 3η1ε8 ετβΐ Ι',κ Ιιιηι. Λ((]ΐιε ί(8 πηο ίηβΐϊΐιιΐο,

ίη ςυο Γιιΐ νίπηι Γίικτιιηι 8(1]υ(0Γεηι 1ΐ8ΐ)υεΓ8( , ρίευε πΊιί ί-

(βΓ 8Ϊ6ί ρεηίΐυβ άενίηείβ, ίη ββηυεηΐεπι ςιιοφίε 8ηηηαι (Η-

ηιιηιΐ8 ΓεΓεε(ιΐ8 εβι. 3λτο εηίπι Ιεχ ρεΓΐ8(8 ΓικίλΙ : Μ ππ-

ηιεηΐ3 εοηιπι , ςυί ΐΓίυυιΐ8(ιιηι ρείεκηΐ, ηοη 68861 ρΐεηυβ,

ιιΐ ρορηίυβ βχ Ιι ίΐΗΐηυπιηι εοΐΐε^ίο ιιηηηι τε&εεΓβΙ ίη &ηηυην

ββςιιβηΐεηχ,

XXII. Ι(8(]ΐΐ0 Ο&ίαβ Γ,Γ,ιαΊπιι , εοη(1ηυ3(ο«ίοϊ ιη.ιμί -1 γ,ι-

Ια , ε( ]ιΙ(·1 «'ϊϊ3 τείυΐ ιηοπικίβ 8ίΙ)ί οο8(πε(Ϊ8 ; υί ί;ιηι εςιιίΐί-

1)ΐΐ8 ςυοςυβ μι κΙϊΠγ.ιιίιΙιιγ, ςυί β8( ογοΌ ϊηΙβΓ βεη3ΐοηαηι ε(

ρΐεοείιιηι ίηΐεπηβιΐίυβ, αΐϊο ΒΓΐίΓιείο υβυβ, Ιεςεηι Ιηΐίΐ (Ιο

ρο(β8ΐ3(6 ]ικ1ί(-ίιιπιπι, ςυβΒ οί) ]υάίεηπι εοΓΓυρ(εΐ88 ογ,ιιιΙ

ΐιιΓίΐιηί», 8 βεηβίοηο ΟΓάίηβ βίεςηίΐεβ ΐΓβηϊίεΓοηΑι ; εχρίΌ-

0Γ3η8 8βη3(οήυη9 Γβ€«η(ί38Ϊπΐ3 ηκιχίιιιβ εχεηιρίβ , ΑυΓβΙϊυπι

ΟοΙΙ;ιιιι , $3ΐίη8(θΓ6η] , Μβηίυηι Αςυίΐίυπι , ςηί Λ8Ϊ3Π1 (Ιενί-

εβΓβΙ, Γβρε1υη<ί8Γυηι τεο», βΐίΐρβοβ εοΓΓαρΙίβ ]υώοί!)ΐΐ8 ; ι1ο

ςυοηιπι ίιψπϋί (ηοη ιηίηυβ ] π. I ιπι ιιι , ιριηπι τεοπιπι), Ιβ-

ρηΐί ςαοηιιβ ρΓθτίηεί8Γυπι , εΐίβηι Ιυηε ίη Ι.'γΙκ· ηΐ0Γ3ηΐ63 ,

ρ38$ίιη ίηνί(ϋθ8ί8 εΐ3ηιοηυυ8 εοηςηεΓεΙίίΐηΙυΓ. <}ιιχ Γ68

ηιηχίιπε ρυύοΓεπι ίηευΒβίΙ 86Π3(ιιί, ηυοηιίηαβ 008ί9(εΓε(

ρ1β!)ί8θίΙο. ΑΙίΐυβ ίΐ3 Ιβ^β ρεΓΐ3ΐα , βιΐ βφΐίΐββ 3 86η8ΐοι ίϋυ8
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στάρια. ΦασΙ δέ, κυρωθέντος μίν άρτι του νόμου,

τον Γράκχον είπεΐν, δτι άθρόως τήν βουλήν καθηρήκοι·

του δ' έργου προϊόντος ές πεΐραν, μειζόνως έτι έκφανή-

ναι τι) έπος τοϋ Γράκχου. Το' τε γάρ δικάζειν αυτούς

Ρωμαίοις κα\ Ίταλιώταις άπασι, καΐ αύτοϊς βουλευ-

ταϊς, έπ\ παντί μέτρω, χρημάτων τε πέρι και άτιμίας

καΐ φυγής, τους μεν Ιππέας, οίά τινας άρχοντας αύτών

υπερεπηρε, τους δέ βουλευτας ίσα και ύπηκόους έποίει.

Συνιστάμενοι τε τοις δημάρχοις οί ίππεΐς ές τας χει

ροτονίας, και άντιλαμβάνοντες παρ' αύτών #τι θέλοιεν,

έπί μεγα φόβου τοΤς βουλευταϊς έχώρουν. Ταχύ τε περιην

άνεστράφθαι τδ κράτος της πολιτείας , την μέν άξιωσιν

μονην έτι της βουλής έχούσης, την δέ δΰναμιν, των

Ιππέων. Προϊόντες γαρ ούκ έδυνάστευον μόνον, άλλα

κα\ σαφώς ένύβριζον τοις βουλευταϊς παρα τας δίκας.

Την δέ διυροδοκίαν μεταλαβόντες, κα\ γευσάμενοι καΐ

οίδε κερδών αθρόων, αίσχρότερον, ?τι και άμετρότερον

αύτοΤς έχρώντο. Κατηγόρους τε ένετους έπ'ι τοις πλου-

σίοις έπήγοντο , καΐ τας των δωροδοκιών δίκας , συν

ιστάμενοι σφίσιν αύτοϊς, και βιαζόμενοι, πάμπαν

άνηρουν ώς καΐ το εθος δ*λως της τοιασδε ευθύνης έπι-

λιπεϊν, καΐ στάσιν άλλην τδν δικαστικδν νόμον ούκ

έλάσσω τών προτέρων ες πολυ παρασχεΐν.

XXIII. Ό δέ Γράκχος καΐ δδους Ιτεμνεν άνα την

Ίταλίαν μακράς, πλήθος έργολάβων καί χειροτεχνών

6φ' έαυτώ ποιούμενος, έτοιμων ές 8 τι κελεύοι. Και

αποικίας είσηγεΐτο πολλάς. ΚαΙ τοδς Λατίνους έπί

πάντα έχάλει τα 'Ρωμαίων, ώς ούκ εύπρεπώς συγγε-

νέσι της βουλής άντιστηναι δυναμένης· τών τε έτέρων

συμμάχων, οΐς ούκ έςήν ψήφον έν ταϊς 'Ροιμαίων χει-

ροτονίαις φέρειν, έδίδου φίρειν άπδ τούδε , έπϊ τω έχειν

καΐ τούσδε έν ταϊς χειροτονίαις τών νόμων αύτώ συν-

τελοϋντας. Έφ' φ δή μάλιστα ή βουλή διαταραχθεΐσα,

τους υπάτους έκέλευσε προγράψαι, Μηδένα τών ού φε

ρόντων ψήφον έπιδημεϊν τη πόλει, μηδέ προσπελάζειν

άπδ τεσσαράκοντα σταδίων παρα την έσομένην περί

τώνδε τών νόμων χειροτονίαν. Λίβιόν τε Δροϋσον,

έτερον δήμαρχον, έπεισε κωλΰσαιτοΰς Γράκχου νόμους,

ούκ έπιλέγοντα τώ δήμω τας αιτίας· δέδοται δέ τω κω-

λύοντι, μηδ' έπιλέγειν. Έδωκαν δ' αύτώ καΐ φιλαν-

θριοπεύσασθαι τδν δήμον διόδεκα άποικι'αις · φ δή κα\

μάλιστα δ δήμος ήσθείς, τών Γράκχου νόμων κατε-

φρόνησεν.

XXIV. Ό δέ, του δημοκοπήματος έκπεσών, ές

Αιβύην, άμα Φουλβίω Φλάκκω, κάκείνω μεθ' ΰπατείαν

δια τάδε δημαρχεΐν έλομένω, διέπλευσεν έψηφισμένης

κατα δόξαν εύκαρπίας ές Λιβύην αποικίας, καΐ τώνδε

αύτών οίκιστών έπίτηδες ήρημένων, ΐνα μικρδν άποδη-

μούντων, άναπαύσαιτο ή βουλή της δημοκοπίας. Οί

δέ τη αποικία τήν πόλιν διέγραφον, ένθα ποτέ ήν ή

Καρχηδονίιον ούδέν φροντίσαντες , δτι Σκιπίων αυτήν,

δτε κατέσκαπτεν, έπηράσατο ές αεί μηλόβοτον είναι.

Λιέγραφον δ' ές έξακίσχιλίους , αντί έλαττόνων τών όν

των έν τώ νόμω, ώς καΐ τώδε τδν δημον ύπαξομενοι.

]ιιι1κ·ί;» (Γ&ηβίαΐα διιηΐ. Οπο Λείο Ογ,ιογΙπιπι ρΓΟίίηηί Λί-

χίδδβ ΓεηιηΙ, υηο ίεΐα $β ροίοηΐίβπι δ<:ηαΙυ$ ΐηΓΓβςίδδβ. Οα·

]Η8ΤβΓΐ)ίνεΓίΐ38πιοχίρ8θβχρΡΓίιηοηΙο ηΐ3βίδ εΐϊϊπι «ρραπιίΐ.

Ιρββ εηίαι Ιι;»τ άβ είνίηιΐδ Κοιη3ηίδ εί 11»1ίείδ, ευηείΐδ ,<ι-

ςυβ ιΊί.ιΐιι ιΐε ίρ8Ϊ8 δοηαίοπ&υίράίεβηάΊ εΐ οηιηίουδ ηιοάίί ίη

βοδ 3ηίηια(1νεΓ(εη(1ί ροΙεδΐ38, βίνε ρεειιηίΐΓΪΒ ηιυΐεΐβ εββεΐ,

δίνβ ΐβηοηιίηία, δίνε εχίΐίυπι , εο,αίΐεβ 8υρΓ3 δεηΐίοιίυτη ογ-

άϊηεηι τείοΐϊ Γμΐ05<ΐ3πι ρηηείρβδ βνβΐιεηβΐ, μμΙμμ τεΓΟ

μι ! «Ιίΐυπι ιη ;ιί | υβοβΙ ^Γερ. ΡΓκΙεΓε» ϊϋεπι εηαεδίπδ ογ<1ο ,

8υ(ΤΓϊΐ^3η(1ο ύίςηΚίΐΙί ΙπΙιαηοΓυπι ρΐεϋίδ, ε( .ίΙ> είδ νίείδδίαι

§Γ3(3 ηυββηυε Γβείρίεηάο, πΐ2φΛ πΐ3§ί8ςυε (Όπΐ)ί<1κΙ)ΊΙι'* 8ε-

η.Ίΐιιί (ίεΐκιΐ. Ε( ΙίΓβνϊ Γεβ εο άβ&αιΛ» εβί, υ(, ρεΓηιυΐΒία

ρυΐεδίίΐΐε τείρυοίίεχ, εςυΚυη βοίοι-υπι ΙϊβΓει ρο(εη(ία, Ιιυ-

ηοΓε ΙαηΙυηι 8εη3ΐυί τείίείο. Εο εηίιη ρΓΟ^Γεβδί δυη( εί]υί·

(εβ , υΐ ηοη πιοιίο «Ιυιηϊηαπ-ηΙιΐΓ ΐη βεηΐΙοΓεδ , 8ε(Ι Ηΐ.ιιιι

ίη]υΓΪί8 εοηΐιιπιείϋδα,ιιε ρΓοραΙαιτι εοβάεπι ίιι βχεΓεεηάϊδ ίυ·

άίείίδ »(ΓιεεΓεηΙ. ΕΙ ηιοχ &ά δεη3ΐθΓυπ> εχεπιρΙϋΓη, εοΓ-

ΓυρΙεΐ3Γϋΐη Η1εεεΙ)π3 εΐ 8υΙ)ί(οηιη] ΙυεΓΟΓυηι ί1η1οο<1ίηο

('.'ψίί , (υφίυδ εΐϊβιη ε( ίηηιοάεΓΑΐϊυδ ρο!ε8(3ΐβ 3ου(εΙ>3ΐι-

ΙυΓ, <1ίνίΙίουδ(ΐυε 3εειΐδ3ΐθΓε$ ϋΐιΐιοπιαίκιιι! ; εί ςυβεβϋοοεβ

Ίι' ΐ3Γ£ίΙίοηί1>ιΐ8 ]υάϊεαπι, ρ3τ(ίιη εοπ8ρίΓ3ΐίοαε ίηΐβτ 86

Γ.κ Ιη, ρίΐΓΐίηι νΐ 3θΊιί1)ίΐ3 , ρΐΐηβ Ιο11εΙ)3ΐι(; υ( πιοβ οηιιιίηο

ηιιβεδίίοηυηι 1ιυ]ιΐ8πι<κΙϊ 3ΐιΙίο,υ8ΓεΙαΓ. δίε Ιεχ ίΠα }υ(1ίεί3Γί&

&Ιίθ8 ΙιιιΙκιν, ηοη ιηίηοΓβδ δυρεποΓίηαδ , ίη Ιυιι^υιη Ιειηρυβ

εοηείίΛνίΙ.

XXIII. ΟΓίεεηυβ ρΓ8βΐ8Γ83 νϊίδ εΐίβηι ρεΓ ΙΙαΙίηιη πιυηϊε-

ΚίΙ 1οη§38 ; ηιυΐΐίΐυιΐίηειη Ιαιη ΓεάεηιΙοΓυπι ορεΓίβ Γαείυικίί ,

φΐ»ηι ορει αηοηιιη , οϋηοχίαηι 'δίοί Γε(1(1ί(υηι$ , 3(] ςυαίνίδ

}ιΐ8δ3 εχ5εο,ιΐ6ΐιά3 ρβΓαΙαηι. ΜυΙ(3δ<μιε (1ε<1ιιεεη(ΐ3δ ρΓορο-

ΜΐίΙ εοΙοηΪ38 : εί ΙάΙίηοδ δοείοδ ϊηνί(α1)3( »ά ρε(εη<1υηι ρΐε-

ιηιπι ]οδ Κοηΐ3ηχ είνίΐβΐϊβ, ηυαβί ηοη ροδβεΐ ηοηβδίε 8εη3-

Ιιΐδ ΙιοπιίηίΙ)υ8 εοηδβηβϋίηείδ ε3 ίη ρείίϋοηε 3(1νει·33π : ηιιι'η

εί Γεϋφΐίδ ηυοςιιβ βοεϋδ, ςυίΙΐΗδ ηϋιϋ ίη εοηιίΐϋδ ρορυϋ

Κοηΐ3ηί |ΐιπ3 6Γ3( , ί ιι> 8υΠτ3§ίθΓυηι ύ3Γβ εοηβΐυδ ββΐ ; υ8υ·

ΤΗ9 εί ηοηιπι ορεΓ3 3(1 Ιεςεδ , ηιΐ38 (1ε8(ίηαΓ3ΐ , ρπ-ΓιτηκΙ. ι - .

.Νιΐ|ΐιε 31Ϊ3 Γ83 Π13ξί8 μίκιΙιιπι ΙιτπιϊΙ; εί ηκ>\ Ι'.κΊιπη γ-1

3εη3(υδεοηδυ1(υπι : « ΕιΙίεβΓεηΙ εοηδυΐεδ , ηε ςυίβ , ηϊδί ςυί

]η8 8ϋ(ΤΓ3;μί 1ΐ3ΐ>ε3ΐ , τεί ίη ΙΙιηε νεί ίηΐΓβ ιρηπίπι» 3& ιτΐιβ

ΐ3ρϊ(1εηι ηιοΓεΙυΓ, (3ηΙί8ρεΓ (Ιυηι 8υ(Τΐ'3ςΪ3 <Ιε τεεεηβ (ηηα

ρΐΌΐηυΙ§3ΐί8 Ιεβίοηδ ΓεΓΓεηΙϋΓ. » Τυπι νείΌ εί ΙΜο ϋπι«) ,

Ιΐ'ίυυηο ρΙε!)ί3 , ρεΓ8ΐΐ38ί( δεηβίοβ , υΐ ΟγβιχΙιϊ Γθ@3ΐίοηίΙ>υ3

ϊηΙεΓεεάεΓβΙ , ηεε (3ηιεη Γ3ΐίοηεηι ΙηΙβΓεε<1εη(Ιϊ ι (ίΜπ γι

3ριΐ(1 ρορυΐηηι : ηβηι ε( ηοε 1ίεεο3ΐ ΙπΙ>ιιηο , ίηΐεη ειΐιτε ηβ

ε3υ$3 ςιιίιίεπι υΙΙα 3(1]εε(3. Είιίεηιο,ιιε ϋηίδο ε.οηε«8$ιιιη

3 δεη3(α 6(1, υΐ, εοηείΙίαηοΙοΓυηι ΛΐιίπιοΓυηι ρΐεηίδ εβα83 ,

άε < 1 1 1 1 ><1 1 -ι ί 1 1 1 άιιεεηάίδ εοΐοηϋδ Ιεςεηι ι'.·π.·ι. (,ΐπ,ι τβ ίηιρΓΪ·

ηιίδ 1x1313 ρΙε!)8, 0Γ3εεΙιί 1ε§88 εοηΙειηηεΓβ εα>ρίΙ.

XXIV. Τυπι ΟΓβεεηιιβ, ί&\οη ρίβηίβ , ςοεπι 8ίη§ηΐ3Γτηι

εβρΐ3νεΓ3ΐ, ΓΓυδΐΓ3ΐηδ, ίη ΑΓπε3ΐη υη,ι πιηι Γυΐνϊο |· ),.·...

((ριί ροδί εοηίΐιΐΒΐυπι, 63<1επι άβ ε3»»3 , εοΐΐε^β ίη 1 1 Πιιι ι υ! α

θΓ3θε)ιο 03ΐιΐδ ΓυεΓ3ΐ) ΐΓ3]8είΙ, ςυο οί) δοΐί υ1)6Γΐ3ΐεηι οο-

1οηί3 ίυεΓβΙ άεεΓ8ΐ3 : είβεΐϋδ υΙεΓηοε Λβ ίηύυδίηα εβπ»

(1β(1ιιεεη(ΐ3ηι εοΐοηίβηι , υΐ ρεΓ εοτυιη βοδβηΐίβηι δεη»1ιιβ τβ-

8ρίΓ3Γ8ΐ 3ΐί(ΐιιαη1η1ιιηι 3 Ιιιι-Ιήδ, ()ΐι»8 ϋϋ, 3ΐΐΓ3ΐιι ροραΐ3Γ6Πΐ

εβρίβηΐβδ, ηοη ίηΙεΓπιίΙΙε1)3ηΙ βχείϋΓε. Οοΐοηϊ» Ιοαιπι Ιιϊ

άε8ΐ§η3ΓϋηΙ ίη ηιίηίδ 03ΐ!1ΐ3(μηί8 ; εοηΙβηιΐ3 δοίρίοηϊδ νο-

1υηΐ3ΐε, ςιιί, ςϋϋηι εχείίΐίδδεί ϋβτΐΐι^ίηειη , όενονεΓ»!, ιιϊ

εοηιρ3&οιΐ3 ίη δειηρίΙεΓηιιπι ΓοΓεΙ. ΑιΙβεΓίρδεΓηηΙ βυΐεηι ίη

ββηι εοΙοηΪΗΐη δβχ ηιίίΐίβ , ςϋϊηςυβηι ηιίηοΓ ηυηιβΓυδ (αΐταί

(ΙείίηίΙιΐδ ; οί βίε ((ηοςυο ρΜη-ιιι ηιβ8ΐ8 οοηοχίαηι ώΐιί
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Έπανελθόντες τε ες 'Ρώμην, συγεκάλουν έξ δλης Ιτα

λίας -τους έξαχισ/ιλίους. Έπιστειλάντων δέ των έν

Λιβύη τήν πόλιν έτι διαγραφόντων, δτι λύκοι τους δρους

Γράκνου τε κα\ Φουλβίου διέδ^ιψαν άνασπάσαντες,

χαΐ των μάντεων τήν άποικίαν ήγουμένων άπαίσιον ή

μεν βουλή προέγραφεν έκκλησίαν, έν ^ τον νόμον έμελλε

τον περί τησδε της αποικίας λύσειν. Ό δέ Γράκχος

χα\ δ Φούλβιος, έπει και τούδε έςέπιπτον, μεμηνόσιν

έοικότες, έψεϋσθαι τήν βουλήν έφασκον περ\ των λύκων.

Οϊ τε θρασύτατοι των δημοτών αύτοϊς συνελάμβανον,

εγχειρίδια φέροντες ές το Καπιτώλιον, οΖ περι της

άποικίας έχχλησιάσειν εμελλον.

XXV. "Ηδη δέ του δήμου συνειλεγμένου, και Φουλ

βίου τι περι τούτων αρχομένου λέγειν, § Γράκχος άνε-

βαινεν εις το Καπιτώλιον, υπο τών συνθεμένοιν δορυ-

φορούμενος. Ένο/λούμενος δ' υπο του συνειδότος, ώς

έπι άλλοκότοις βουλεύμασι, την μεν σύνοδον της εκκλη

σίας άπέχλινεν, ές δέ τήν στοαν παρελθών διεβάδιζεν,

έφεδρεύων τοις έσομένοις. Και αύτδν ούτως έχοντα

θορύβου κατιδών δημότης άνήρ Άντύλλος έν τη στοα

θύων, έμβαλών τήν χείρα, είτε τι πυΟόμενος ή υπο-

πτεύων, ή άλλως ές τον λδγον υπαχθείς, ήξίου, φείσα-

οθαι της πατρίδος. Ό δέ μάλλον τε θορυβηθείς, και

δείσας ώς κατάφωρος, έσέβλεψεν αύτώ δριμύ· χαί τις

των παρόντιον, ούτε σημείου τίνος έπαρθέντος, ούτε

προστάγματος πο) γεγονότος, έκ μόνης της ές τον Άν-

τύλλον Γράκχου δριμύτητος εϊχάσας ήδη τον χαιρδν

ή'χειν, χα\ ν/αριεΐσθαί τι τω Γράκχω δόξας, πρώτος άρ-

ξάμενος έργου, τδ έγχειρίδιον έπισπάσας διανρήται τον

ί^ντύλλον. Βοης δέ γενομένης, και σώματος δφθέντος

έν μέσω νεκρού, πάντες έκ του ίεροΰ κατεπήδιον συν

δμοίου κάκου φόβω. Γράκ/ος δ' ές τήν άγοραν παρελ

θόν, έβούλετο μέν αδτοΐς έκλογίσασθαι περι τοΰ γεγο

νότος. Ούδενδς δ' αύτον ούδ' υφισταμένου, άλλ' ώς

έναγη πάντων έκτρεπομένων , δ μέν Γράκχος καΐ δ

Φλάκχος άπορούμενοι, και τον καιρόν ων έβουλεύοντο

φθάσαι τήν έγχείρησιν άπολωλεκότες , ές τας οικίας

διετρεχον, καΐ οί συνθεμένοι αύτοϊς συνηεσαν ές αύτάς.

Τδ δ' άλλο πλήθος έκ μέσων νυκτών, ώς έπΐ δή τινι

χαχώ, τήν άγοραν προκατελάμβανον. Και δς έπεδή-

μει τών υπάτων, 'Οπίμιος, διέτασσε μέν τινας ένοπλους

ές το Καπιτιόλιον άμα έω συνιέναι, χαι τήν βουλήν δια

κηρύκων συνεχάλει· αύτος δ' έν μέσω πάντων έν τω νεώ

τών Διοσχούριον έφήδρευε τοΤς έσομένοις.

XXVI. Τάδε μέν ή\ τοιάδε. Ή δέ βουλή Γράχ-

γον και Φλάχκον έχ τών οικιών ές άπολογίαν ές τδ

βουλευτηριον έκάλουν. Οί δέ συν δπλοις έξέθεον έπι

τδν Χβεντϊνον λόφον, έλπίσαντες, εϊ τόνδε προλάβοιεν,

ένδωσε ιν προς τας συνθήχας αυτοΐς τι τήν βουλήν

διαθέοντές τε, τους θεράποντας συνεχάλουν έπ' έλευθε-

ρία. Και τώνδε μέν ουδείς ΰπηκουεν. Αύτοι δέ, συν

δσοις είχον άμφ' αυτούς, τδ Άρτεμίσιον καταλαβόντες,

ίκρατύνοντο· καΐ Κόϊντον, Φλάκχου παΐδα, ές τήν

βουλήν ίπεμπον, δεόμενοι διαλλαγών τυχεϊν, χαΐ β'.οϋν

Γε<1(1βΓεη(. Πυηΐΐπιςυβ ϊα<1ο ΓενβΓκί, εχε1εΙ)3ΐιΙ ϋΐοδ «λιο

ηιίΙΙε εοΐοηοδ «χ ΙοΙα ΙΙ.ιΙί,ι. (^ηιιηι βιιίειη ρβΓ 1ίιβΐΌ3 δΐιμιί-

ΠεβΙυηι εδβεΐ βχ λΓπγ.ι 3» ίΙΙίβ , ςυί βΐϊαιη Ιυιη εοΐοηία

ι]. ιι,ιιι: Ι.ι ι.'κιη ι ιχχυρβιί, 8 Ιαρίβ ενυίδοβ 8986 Ιεπηίηοβ εοη·

Ιιιι ΙωΙοδφΐε , ςιιοβ ( ,Γ,'ΐιτΙιπί εί Καΐνϊυ» ροβυί£3«ηΙ ; ηεςβη-

ΙίΙιπ-, αυςιιΗϋιΐί! Γ»8 ε$3ε ίΐΐιιε εοΐοηοβ (Ιειίαεί, ςεηαίικ ϊικίίχίΐ

εοηιϊΐία, ίη ςυίΙ>υ8 Ιεχ άεεβ εοίοιιία α1)Γ0^3Γε(υΓ. ΑΙ Οταο

«•Ιιιι* »·1 ΡιιΙνίυβ, Ιμγ ςαοηυε βρε Γπι^ΙπιΙί , ΓιιτεηϋΙιυβ βϊ-

ιηϊΐεβ , ΓΐΙ^υπι ε^ε , είαπιαυβηΐ , ϊύ φιοά άΐ Ιυρίβ ρεΓΐιί1>εΓεΙ

βεπΐΐυβ. ΕΙ ειιπι Ιιί» ΓαείεΙ)3η( αυ(ΐ3εί&8ίπιί φΐϊ<χιιβ ε ρίευε ;

ε( 8ίεΪ8 ίηδίΓυεΙί ίη Οβρίΐοΐίυαι , υυΐ (1ε εα εοΐοοϊα ρορυΐιι»

8υιΪΓί\(;ί» Ιηιυτιΐί εΓβΙ , εοηΙεηιΙεΓυηΙ.

XXV. .Ιαιη εοηνεηεΓαΙ ρορυΐαβ , εϊ ΡιιΙνίϋβ &Λ εαιτι οοη-

οϊοηαΓί ιΐε ηί8 ΓεΙ>ιΐ9 8ΓβΙ εχοΓ8θ8, (]υυπι Ο. ΟΓΐεεηιιβ βΐΐ-

ρ3(υβ εοΓυηι εαΙεΓνα , ηυί1>υ$ευιη ιΐε πΊ μι * αςεηιΐίβ ΐρ$ί εοη-

τεηεΓβί, ίη Οαρίιοΐϊυιη 2$εεη(Ιί(. δεά ηίε ηιιϊύεηι, ίρββ

εοη$εϊεηΙϊϋ πιοηκΙπίδοπιπι εοη&ϊΙϊΟΓυηι εοηΙυιΙ)αΙπ8, ιΐεεϋ-

ηαΐα εοηεϊοηε ρορυΐί, ίη ροΓϋευπι (ΙεΠεχίΙ, ίΙ)ίφΐε ιΐι-.ιηιίχι-

Ι.·ιΙι.ιΙ , φΐίιΐ ενεηΙιΐΓΐίΓη εββεΐ οΙ)8εΓν»η8. Ουειη ίΐβ εοηΐυΐ'-

Ιιιιΐιπιι 3ηίηΐ3(1τεΓΐεη9 νίΓ <1β ρίευε Λη()Ι1υ8 , Ιη <·λ ροι-Ιίεα

8&εΓ3 Ιηηε Γΐείεηβ , αρρΓεηεηβηιτι ηΐΐηυ , βίνε ςυο<1 εοπιρε-

ΓΪ8&εΙ αΐίφιίιΐ, δίνε βηβρίεβιεΙϋΓ, δίνε αΐίοφίίη οβρίϋηβ οοΙΙο·

φΐίηηι , γο^,ίΙιλΙ, υΐ ρα(ηχ ρβΓοεΓει. Ειιιη Γ.πμ·ι·Ιηι>, ιη.ικί»

εΐίίΐιιι ΙαΓΟϋΙυβ , φΐαδί άερτεηεηδυβ ίη ΙαείηοΓε , (ογυθ

&8ρεχί(. ΙΙιί Ιυηε φίκΐηπι ε ΟΓΐεεΙιαηίδ, ίη]ιΐ98υ9, ηεηιίηο

βίβηυπι (ίαηιε, εχ 9θΙο ΟΓβιχηί Ιτπεί τηΗα εοη]εεΐ3ιΐ9 3(ίεδ9β

ιεπιρϋβ ; ΓαΙαβφΐε , ίηίΐιιπιπι &ε {ζΓίιΙίαηι βρυιΐ ρ»ΐΓοηιιηι , δι

ρηηιιιβ τεω 3(ξ8Γ8<1εΓεΙϋΓ ; δίΓΪεΙο ριΐβϊοηε 1ι-3}εείι ΛηΙνΙΙυηι.

Ηίηε εΙαηιοΓε εχοΓίο, εϊ ]3εεη1ε ρΓοραΙβηι εαιΐ3νεΓ« , οιηηββ,

βίηιίΐεπι βϊ1>ϊ ε3δυηι πιείαεηΐεδ , ρΓορει~ε<1ε [επιρίο δε ργογϊ-

ρυεηιηΐ. θΓ3οεηιΐ8 , εοηείοηεπι ίη^Γεδδΐΐδ , ρηγ§3γο 9ε ρο

ριιΐο άε ίΜο Γ3θίηοΓε νο1εΙΐ3ΐ. 88(1, ηεηιίηε ϊΐκΐίεηΐε,

οηιηίουδςυε ειηη η( ηοπιίηειτι είνίΐί 93Π|;υίηε ροΐΐυΐιιπι

3νεΓ83ηΙίηη3 , ϊρβε 80 Είβεευβ εοηβίεπιβίί , 8ΐηί9δ3 γρϊ 8β-

η·ιι·Ιίΐ·, φΐβπι μια ηυηε ηχ&ηΥι εοηδΙί(ηεΓ3ηΙ, ορροΓία-

ηίΐ3ΐβ, δίκιιη φΐίδ(|ΐιε άοηιυηι πίίιγπιπΙ; εϊ εο(1εηι βυα

φΐεπίφΐβ εβΙβΓϊϊ εοιηίΐΒΐυτ. ΚεΙίφΐ3 ρ1ε1)9, (βηφΜΠΙ Ιη

ριιΙ>1ίε3 03ΐ3ηιίΐ3ΐε, Γοππη ηιειίίβ <1>> ηοείβ οεευρ&Ι. Οοη-

δυΐυπι 3ΐ(εΓ, ςυί ίη ι "γ1><· ;ι<1·τ.-ιΐ, Ορίηιίυδ, απηβΙοΓυη ηιβηυηι

ρηπΐ3 Ιηεε ίη Οβρίΐοΐίηηι εοηνεηΪΓε ίυ1>εΙ, βΐ δβυβίιιηι ροΓ

ρΓϋεεοηε9 εοηνοεβΐ; ίρδε ίηΙεΓΪπι ιιιηϋ» ίη ιιιηι· ινιίπιι ΐ:ο·

δίοιηιηι ο«χυρ3(, εϊ ιΐιί ίη οηιηειη οε^αδίοηειη ίηΐεηΐιιβ

ηΐ3ΐιε(.

XXVI. ΗΪ8 11α ϋβροάϋ», 8εη3ΐιΐ9 Γ,Γαεεηιιηι <Ί1Ί;κ·πιπι

3(1 (ηπ-αιη ίη ευηβ (ΙίεεηιΐΗηι ετοεαί. Λ( ίΐΐί 3πη3(ί ίη

Ανεηιίηιιηι ιηοηΐεα εχοιιιτυηι; βρβΓβηΙββ, Ιιοο ΟΟβαρβΙο ,

8(·η;ιΙιιηι 3(1 ίηβιιηιίαβ ρ3εί9 εοηιΐίΐίοηεδ Γαι ίΐίοι *ιη 8β Ικιΐιϊ-

ΙϋΓ09. Αε (Ιυηι ρβΓ υΓηεπι (ΙίδεηΓΓυηΙ , 8εΓ\Ό9 εΐίβπι , δβ(1

ΓπίδίΓβ, εουνοεβηιίκΐ ρίίειιιη. Ι(3φΐε ευηι ίυοπιηι ηι.ιηυ

ίτιίεη) Οίβηβε οεειιρ3ηΙ ηιυηίυηΐςαβ. Ιικίε <3υίη1ίιιιη, ΙΊ,κ < ί

(ιΐίπιιι , αϊ! δεηβΐυηι ιηίΚιιη), βεΐηπιηι Λε εοηεοτίΐίβ. Κε·
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μεθ' δμονοίας. 05 δ' έχέλευον αύτοΰς, Αποθεμένους τα

όπλα ή'χειν ές το βουλευτήριον, και λέγειν Η τι θέλοιεν,

ί μηκέτι πέμπειν μηδένα. Των δ' αύθις τον Κόϊντον

Ιπιπεμψάντων, τόνίε μεν Όπίμιος δ δπατος, δια τήν

προαγόρευσιν, ώς ούχ έτι πρεσβευτήν όντα , συνελάμ-

βανε· τοις δέ περι τον Γράκχον τους ώπλισμένους

έπέπεμπε. ΚαΙ Γράκχος μίν δια της ξυλίνης γέφυρας

ές το πέραν τοϋ ποταμού καταφυγών ές άλσος τι μεΟ'

ένος θεράποντος, ίιπέσχε τφ θεράποντι τήν σφαγήν κα

ταλαμβανόμενος. Φλάχκου δ' Ις Ιργαστήριον άνδρος

γνωρίμου καταφυγόντος , οί μέν διώκοντες , τήν οϊχίαν

ούκ είδότες, όλον έμπρήσειν τον στενωπον ήπείλουν.

Ό δ' υποδεξάμενος, αύτος μεν ώχνησε μηνϋσαι τον ίκέ-

την, έτέρω δέ προσέταξε μηνΰσαι. Κα\ συλληφθείς δ

Φλάχχος άνηρέθη. Γράκχου μίν δή κα\ Φλάχκου τας

κεφάλας έφερόν τίνες 'Οπιμίω· καΐ αύτοϊς δ Όπίμιος

ισοβαρές χρυσίον άντέδωκεν. Ό δέ δήμος αύτών τας

οικίας διηρπαζε , καΐ τους συμφρονήσαντας δ Όπίμιος

συλλαβών, ές την φυλακήν ένέβαλέ τε κα\ άποπνιγηναι

προσέταξε. Κοίντω δέ τφ Φλάκκου παιδί συνεχώρη-

σ*ν άποθανεϊν ώς θέλοι- κα\ την πόλιν έπι τοις φόνοις

έκάθαιρεν. Ή δέ βουλή κα\ νεών Όμονοίας αύτον έν

άγορδ προσέταξεν έγεΐραιν

XXVII. ΚαΙ ή στάσις ή του δευτέρου Γράκχου ές

τάδε έληγε. Νόμος τε ού πολυ δστερον έκυρώθη , Τήν

γην, υπέρ ^ς διεφέροντο, έξεϊναι πιπράσκειν τοις έχου-

σιν ( άπείρητο γαρ έκ Γράκχου τοϋ προτέρου και τόδε).

Και εύθυς οί πλούσιοι παρα των πενήτΐϋν έωνοΰντο, ή

ταϊσδε ταϊς προφάσεσιν έβιάζοντο. Κα\ περιήν ές

χείρον ?τι τοις πένησι· μέχρι Σπούριος Βόριος δήμαρ

χων εΐσηγησατο νόμον, Τήν μέν γην μηκέτι διανέμειν,

άλλ' εΤναι τών έ^όντων, καΐ φόρους υπέρ αυτής τω

δήμω κατατίθεσθαι, καΐ τάδε τα χρήματα χωρεϊν ές

διανομάς. "Οπερ ην μέν τις τοις πένησι παρηγορία,

δια τας διανομάς· όφελος δ' ούδέν ές πολυπληθίαν. "Απαξ

δέ τοις σοφίσμασι τοΐσδε τοϋ Γρακχειου νομού παρα-

λυθέντος (άριστου κα\ ώφελιμωτάτου , ε! έδΰνατο πρα-

χθηναι, γενομένου), κα\ τους φόρους ου πολυ δστερον

διέλυσε δήμαρχος έτερος. Και δ δήμος αθρόως απάν

των έξεπεπτώχει. "Οθεν έσπάνιζον ετι μάλλον δμοϋ

πολιτών τε και στρατιωτών, καΐ γης προσόδου κα\

διανομών, καΐ νόμων, πεντεχαίδεκα μάλιστα έτεσιν

άπο της Γράχχου νομοθεσίας, έπ! δίκαις έν αργία γε-

γονότες.

XXVIII. Τφ δ' αύτω νρόνω Σκιπίων βπατος κα-

θεϊλε το θέατρον, οΖ Λεύκιος Κάσσιος ίρκτο, καΐ ήδη

που τέλος έλάμβανεν ώς και τόδε στάσεων άρξον έτε

ρων, ή οΰ ^ρήσιμον δλως Έλληνικαϊς ήδυπαθείαις

'Ρο>μαίους έθίζεσθαι. Τιμητής δέ Κόϊντος Καιχίλιος

Μέτελλος, Γλαυκίαν τε βουλεύοντα, καΐ Άπουλήϊον

Σατορνϊνον δεδημαρχηκότα ήδη, της άξιώσευ>ς παρέ-

λυεν, αίσ/ρώς βιοϋντας· ού μήν έδυνήθη· δ γαρ οί

συνάρ/ων ού συνέθετο. Μιχρδν ουν δστερον δ Άπου-

λήϊος, ώς άμυνούμενος τον Μέτελλον, ές έτέραν παρήγ-

κροΐϋΐιιιι εεΐ : « νβηΐΓβηΙ Ιρβϊ ροδΗίβ βπηίδ , εΐ ςαββ νεΙΙεηΙ

άίκτβηΐ; δί Μ ηοη ρΙαοβΓβΙ , ηοηιίηεπι ροιτο βά 8ε ηιίΚε-

ΓβηΙ. > Ε( συιιηι ηΠιϋο ιηίηηδ ϊΙβΓυπι ς>ι ι ίηΙ π < βη 1 1 ί , εββεΐ

ιηίδδυδ , Ορίηιίιιβ πιπί , (βηςυβηι ηοη μπι Ιε§3(απι , ρι-ορίετ

ί(1 ςικχΐ βι"3 άεηυηείαΐαηι εΓβΙ, εοηιριείιεηάί ]υδδί1; δίπιυΙ-

ςηε βιτηβίοδ εοηΐτβ ΟπκχΙΐίηοδ πιίβίΐ. ί. ι απ Ιιιι·; ρβΓ βυ-

οΐίείυιη ροηΐεηι ΓιιμίΙ Ιτβηδ ΤίΙκτΐιη , ίη ςυεπχΐιΐϋ Ιιιουπι ,

εοηιίΐβ ηηϊεο 8βτνο; ευί πιοχ, αιιη ίη εο βδβεΐ υΐ άερκ-

1ιεη(1εΐ'εΙυΓ, ίημυΐαπι ρπνίηπί. Ρίβεευδ ίη Ι';ιιηίΙϊ.π ί-, ε^υϊ-

ϋ.ιηι νΐΗ οΠίείηαιη εοηΓυ^εΓβΙ. Ουεπι ςυί ρεΓ»εςυεΙ)&ηΙυΓ,

ίρίΛΓί ί)ΐκ\ηι ίη άοπιυπι βε α1«1Μί>ΜΊ, (οΐί τϊεο ηιίηαΐΜηΙιΐΓ

ίηεεηαίιιπι. ΙΙαςιιβ ςιιϊ ΐΓερίιΙυιη βχεερβηΐ, ίρβε (ριίϋίΐη

νοΓίΙϋδ ρηχΙεΓβ βυρρίίεεηι , αΐίιπη Ι&πιεη ςυεηκίΐηι ]η$8ϊΙ

ίηάίείαπ) Ιακκ, £1 εοπιρΓεΙιεηΒυβ ΚΙαεευβ οεείιΙίΐυΓ.

ΌΙπυβφΐε ιΐείηεβρυΐ, Γείαιυηι Άά εοηβηΐεηι, ρβπ Γερεη^ιιαι

εβί αιιιΐ ροηάεΓβ. ΰοπιυβ εοΓαη (ΙίΓερΙίε α ροριιΐο. Οοη-

8ρίΓα(ίοηί8 8οεϋ ίη <·.·μ<···π·,]ιι>μι εοηβυΐίί, Ιαηιιεο βιιΙΓοεαϋ.

ΟαίηΙο, Πιεοί ίίΐίο, ρι·ηιιί>Μΐιη ε8ΐ βυο αιΐιίΐιαίιι ςεηυί

ηιοΓίίί ι·Ιί»ι·π;. ΠείηιΙν Ι.Ί·Ιι$ ΙιΐίΙπιΙα & εακΗοιι» : εΐ Οοη-

εοπϋχ Γ,ιηιιηι ίη Γογο εχ Εεηαΐυβεοηβηΐΐο εχ8(ΓυεΙυιη.

XXVII. Ιβ εχίΐυβ ΓιιίΙ βεευηϋΐΒ Μΐΐίιίοηί» ΟΓβεεΙι&ηχ.

Νεε ίΐ.ι πιηΙΙο ρο8( Ιεχ ε8ΐ , ΙίεεΓε ευίηυε βυαπι ροΓίίο-

ηεηι ρυΐιΐίεί β^Γ> ν»·πιΙ>·π'; ιρκκΐ εΐ ίρβυηι εχ βυρεηοΓί»

&Γίεε1>ί Ιεςε νείίΐυαι «τ.·ιί. Μοχςυε (ΙίτίΙεβ εοεηιεοαηΐ

ρβαρεπιηι ροΓίίοηεβ ; εΐ ρατϋηι νί ηυοςιιε, ηαε νεί ίΙΙβ ρκε-

(εη(β εϊυβ», ρο$$ε88ίοηίηυ8 εο8 άερείίευαηΐ. ,Ι.ιιιι.ρκ· ρε]θΓ

εοηάίΐίο ραυρβπιηι, ςυαηι 3η(ε&, εββε εοτρίΐ. Ταηιίειη

δρυήυβ Βοηυβ, ΐΓΪ1>αηυ3 ρΐ. (ηΐίΐ Ιε£«πι; · ηβ <1ίνϊ<1βΓβΙιΐΓ

βηιρϋυβ ,ιρτ ραΜίευβ; μμ! ΓεΙίηςυεΓεΙηΓ ρο88ε88θΓΪΙ>υ8,

Ιιικ· εοηάίΐίοηε , υΐ νει-ιίμϋΐ ρεηιΙεΓεηΙ ροριιΐο , ει ρεευηία

ίιιΟε εοΐΐεεϋ νίπΐίιη άίβΙπυυεΓεΙαΓ. » Οιι.Ί' Ιεχ 8ίευΙ εςε-

ηίβ, ρΓορΚτ ρεευηϊβε <1ί8(ΓίηυΙίοηεηι ηυοιίαΐηι &(](υΙίΙ εο-

\Μϋβη ; βίε ίηΓΓεςυεηΙία; ρορυΐί ηυΙΙυπι λΙΤοιοΙιλΙ ιπιι.νΐιιιπι.

^ηι τεη> εΐιιβίβ, ρ<τ Ιηήαηιοάΐ ΜΐίΓιεία, βεηιεί ΟΓβεεΙιί

ΙρμίΙιαΒ , ρεηιΐίΐίηιιβ &1ϊ(Χ]υϊ ΓείρυηΙ.ΓυΙιιπβ , βί ευηαΐυβ 8οε-

εεαεΓβ ροΙυί88ε(; ηοη πιυΐΐο ρο3( αϊ) αΐίο (πίκιηο ρΐ. μ ■< ( ί_ ι!

εϋβιη ϋΐυά 30Γ0@»Ιαπι ; ε( ρ1εΙ>ί εχ οπαηί!>ιΐ8 ηίΐιίΐ Γείίςηυηι

ΓίυΊιιηι εβί. Ιηαε ηνήητ εΐίαηι βεευΐα βϊηιυΐ εβ( είτίαηι ηιί-

ϋΐυηιςηε ΓατίΙαδ; εΐ ρΐεοβ ημΓοπιιη νεείίςβίίοαβ , αί8ΐΓίΙ>α·

ϋαο&ΙΜ ΓΓϋηιεηΐ3Γϋ8 , 1εςα^υ$8ίοηε εατεσαΐ : ηυοα πιαίαηι

βηηο ςυίηίοκίεείηιο α Ο. ΟΓ&εεηί Ιε^υηιίαΐίοηε εοηΐίςίΐ.

XXVIII. ΡεΓ ίαεπι (ειηρυβ δείρίο εοδ. ΙηεβΙτυπι <Ι.·ιηο-

ΙίΙυδεδΙ, ίηείιοβίηηι 3 ίυοι'ο Οβδδίο, οί Ιυηι ρίεηε 3(>3οΙυΙυηι :

ςηο<1 \>οό ςιιοςυε \ Μ.ίίΙπγ 'ηοΥαηιπι δειίίΐίοηυηι ηια(ειί3

ΓιιΙυΓβ ; νεί ςυοιΐ οιηηίηο ε Γερυ1>1ϊε3 ηοη ε$δε , εχί»1ίιη3Γε1 ,

ρορυΐυηι 0Γ«?03ηίείδ νοίιιρίβΐίοηδ βδδυεΓιβπ. ΟεηβΛΓ τεΓΟ

0. Οκείΐίυδ Μείεΐΐϋβ, 0ΐ3ΐιεί3Πΐ δεηβΙΟΓβηι, εΐ Λρυΐείιιηι

δαΙιίΓηίηυηι , Ιπουη&(ιι αεΓυηεΙαηι , βεη3ΐυ ηιονεΓε εοηβΐι»

εβί ρΓορΙεΓ νϊΐΞΒ (ΙειΙεεοΓβ ; δεά , ΓεηΐΙεηΙε εοΙΙββα , ηίΙιίΙ εΙΤβ-

είΐ. Ου3ΐηοΙ)Γεπι Αρηίείυδ ρ3υ1ο ροδί , υΚιΐΓυ: ίηίαήααι 3

Μείβΐΐο αεεερίβηι, δε οαιιάίιίαΐαηι Ιι ίϋαηαΐυδ ρΓυΓεβ&υδ εδ( ;

■
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γελλε δημαρχίαν, φυλάξας στρατηγοΰντα τ!)ν Γλαυχίαν 1

χα\ τησδε των δημάρχων της χειροτονίας προεστώτα.

Νώνιος μέν ο3ν, επιφανής άνήρ, ίς τε τον 'Απουληϊον

παρρησία χρώμενος, και Γλαυχίαν έξονειδίζοιν, δή

μαρχος απεδείχθη. Δείσαντες δ' δ Γλαυχίας χαί δ

Άπονλη'ϊος, μή δήμαρχων αυτούς άμΰναιτο, δχλον αν

δρών εΰθΰς άπδ της έκκλησίας άπιόντι έπιπέμπουσι συν

Οορύβω, χαΐ ες τι πανδοχεϊον συμφυγόντα συνεχέντη-

σαν. Τοϋ δέ πάθους οικτρού χαί δεινοϋ φανέντος , οί

πιρι τον Γλαυχίαν, ουπω τοΰ δη*μου συνελθόντος, ά"μ'

&> χειροτονοΰσι δημαρχον τον 'Απουληϊον. Και τδ

μέν Νωνίου πάθος ωδε έσιγηθη δια τήν δημαρχίαν

Άπουληιου, δεδιο'των αύτδν έτι έξελέγχειν.

XXIX. Έζηλάθη δέ καΐ Μέτελλος ΰπ' αυτών, προσ-

λαβόντων Γάϊον Μάριον, ίκτην άρχοντα ΰπατείαν,

Ιχθρδν άφανη τοΰ Μετέλλου. ΚαΙ συνέπραξαν ωδε

άπαντες άλληλοις. Ό μέν Άπουληϊος νόμον έσέφερε,

Διαδάσασθαι γην, δσην έν τη νϋν ΰπδ 'Ρωμαίων κα-

λουμένη Γαλατία Κιμβροι γένος Κελτών κατειληφεσαν

καΐ αύτοΰς δ Μάριος έναγχος έξελάσας, τήν γην ώς

ούκέτι Γαλατών, ες "Ρωμαίους περιεσπάκει. Προσ-

έκειτο δέ, Εί κυρώσειε τον νόμον δ δήμος, τήν βουλήν

πένθ' ήμέραις έπομόσαι, πεισθησεσθαι τω νόμω · ί|

τον ούκ δμο'σαντα μητε βουλεΰειν, και ίφλειν τώ δημω

τάλαντα είκοσιν ΰπονοοΰντες, οδτως άλλους τε τών

δυσχεραινόντων άμυνεΐσθαι, χαί Μέτελλον ΰπδ φρονή

ματος ούχ ένδο'ισοντα προς τον ίρκον. Ό μέν δή νό

μος ωδε είχε. Και δ Άπουληϊος ήμε'ραν αύτοΰ τη

δοκιμασία προύτίθει, χαΐ περιέπεμπε τοΰς έξαγγέλλον-

τας τοις ουσιν άνα τους άγροΰς, οΐς δή χαΐ μάλιστ'

εθάρ^ουν, ΰπεστρατευμένοις Μαρίω. Πλεονεκτοόντων

δ' έ*ν τω νόμω τών Ίταλιωτών, δ δήμος ίδυσχέραινε.

XXX. ΚαΙ στάσεως Ιν τη κυρία γενομε'νης, ίσοι μέν

ίκώλυον τών δημάρχων τοΰς νόμους, ΰβριζόμενοι προς

τοΰ Άπουληιου χατεπηδων άπδ τοΰ βήματος. Ό δέ

πολιτικός δχλος έβόα, ώς γενομένης εν εκκλησία βρον

τής, δθεν ου Οε'μις εστί 'Ρωμαίοις ουδέν ετι κυροΰν.

Βιαζομένων δέ καΐ ώς τών περί τον 'Απουληϊον, οί πο

λιτικοί , τά τε Ιμάτια διαζωσάμενοι , καΐ τα προστυχόντα

ξΰλα άρπάσαντες, τοΰς άγροίχους διε'στησαν. Οί δ'

αύθις υπδ τοΰ Άπουληιου συγχαλοΰμενοι, μετα ξύλων

χαί οϊδε τοις άστυχοΐς έπηεσαν, χαΐ βιασάμενοι, τον νό

μον Ιχΰροισαν. Κυρωθέντος δ', αύτίκα Μάριος, οία

ύπατος, τη βουλή προΰτίθει σχοπεΐν περί τοΰ δρχου·

χα\ τον Μέτελλον είδώς στερ^όν τε τη γνοίμη, χα\ βέ

βαιον έφ' 8 τι φρονησειεν ή ειπείν φθάσειεν, έτίθειπρώτος

ές μέσον τήν γνώμην την έαυτοΰ μετ'ένέδρας, και έ"λεγεν,

ώς ουποτε τον δρκον Ιχών τόνδε αύτδς δμόσειε. Συνα-

ποφηναμένου δέ ταΰτα χαΐ τοΰ Μετέλλου, καΐ τών άλ-

λ(ι>ν αύτοΰς Ιπαινεσάντων, δ Μάριος διέλυσε την βου

λών. Είτα της πέμπτης ήμέρας (ή τώ δρκω τελευταία

χατα τδν νόμον ^ν) άμφι δεκάτην ώραν αϋτοΰς κατα

σπουδήν συναγαγών, έφη· τδν δημον έσπουδαχότα περϊ

τον νόμον δεδιέναι , μηχανήν δ' δρδν καΐ σόφισμα τοι-

οΙ)3ΒΓν3ΐ3 οοεΜίοηβ, ηηοιΐ ΟΙϊυιΊα , Ιαηο ρηείοι·, ρΓβ·ε88εΙ

εοπιίΐίίδ. 8*ά Ιππι ςιιΜεπι ρΐΌ εο Νοηίυβ, ν» ηοΜΙίβ, ίηνε-

ε(υ$ ηοη βϊοθ ορρη>1>Ηϊ$ ϊη Αριιίείαπι εί Οΐιυείΐηι, Ιη'ϋυηιιβ

ρΐεΐιίβ άβ8Ϊ8η8ΐυΓ. ΙΙΙί , νεπϋ , ηε ί« ροΙεδίΒίειη βΟερΙυβ ίη

βε βϋίηΐϊάνεΓίίΓεΙ, ίη ΓεάευηΙεπι ε εοιηϊΐίίβ εοηΓββίίηι ίπιπιίΐ-

ΙυηΙ ]υνεηυιη @1οΙ>υπι; ςιιί ρΓοΓυ^ίεηΙοηι , ίη εβυροηα ηιο-

03ηι 388βευΙί , εοηίοιΙεΓυηΙ. Εβ Νοηϋ οΛάεβ ςυυπι ίιιϋί^ηβ

οπιηίουβ νΪ83 ε§8ε( εί ηιί$0Γ3)>ίΙί3; ΟΙβπιί.τ Γϊΐ Ιίο , δπηιηιο

πιαηε, ρΓΪυδπιιβηι 0·β(|υβηδ ρυριιΐιιβ ιυηνεηίΓεΙίηοοιηίΙίυπι,

(τίηαηαιη ρΐεηίβ οΓβϊΙ Λριιίείυηι. ΑΙςυε ηοε ηιοάο δϋεη-

Ιίυπι ΓαίΙ (3β Νοηίο, ηεηιίηε 3ϋ80 ίβπι ΙτίΙ)υηυιη Γαοίηοπ8

ε} 118 ΟΟβΓΒΙΙέΓβ.

XXIX. ϋείη 3ο είβαεηι ΜεΙεϋυβ ηυοςυε αείυβ ββ( ίη εχί-

Ιίηηι , εοηβρίΓβηΙβ ευιη ίηίηιίείβ ε]υβ Ο. Μβτίο , Ιαης 8εχ1ιιηι

οοηβϋΐβ; εηί οεϋυΐιβ βίπαυίΐββ οιιηι ΜεΙεΙΙο εΓ3(. ΑΛ ίά Γβ-

είηυβ βΓΓιοίβηιΙϋίτι Ι3ϋ ηυοιίαιη εοηιπιιιηί εοηκίΠο ϋδί 8υη(.

Αρυΐείυβ Ιε^εηι ρΓ0ΐηυ1ς»03ΐ « ϋβ άΊνίώεικΙίβ 3§Π8, ςυοβ

ΟίηΛπ, ΟεΙΙίοιίδ ροραΐυβ , ίη ΟβΙΙίβ, ςυ&3 ΟλΙΆλ ΡΓΟτίηοίβ

ηοιϋε 3 Βοηΐ3ηί8 τοεβΙυΓ, οεειιρ3νεΐ'3π( ; ςυί 3§βΓ ρυΐ&ίβ ηα-

ρεΓ 3 ΜβΓίο ΟίηιΙχ ίδ , ]3ΐη ηοη βπιρίίιιβ Οβίίίοί ]ιιπ8, βεά

Κοηΐ3ηί εδββί. ν Α(Ι]εε(υπι εΓ3ΐ Ιε^ί , « αϊ , βί ρΙεΙ>8 ε3ω

βείνίβδβΐ, βεηβΐϋβ ίηΐη ηαίηΐυηι (ϋειη ίη εβηι ]υΓ3ΓεΙ : ςυί

Γεοϋ83ΓβΙ ]ιΐΓ3τε , 8εη3(υ ιιαονεΓβΙϋΓ, εί ίηβυρβΓ (βίεηΐίδ νί-

ϋίηΐί ηιη1ε(3Γε(υΓ. » 11η 03ρΙαΙ)3(υΓ νίηιΐίεΐβ; οτοβδίο, ουηι

(1ε βΐϋδ , (]αί εβηι ιεηι α?ςτε εβδεηΐ ρββδυΓί , Ιυη άε ΜεΙεΙΙο

ροϋδδίηιυηι , ςυί ριχ> βηβ ^ΓβνίΙβιε εί εοηδΐ3ηΙΪ3 ηοη τίάο-

1»ιηγ ίΙΙαηι άα ]υΓαηιοηΙο εοηύίΐίοηεπι ίηίΐηηίδ. £( Ιεχ

ηυίιίοιη (βΐίβ ΓαίΙ. Αραΐείυδ νε™ ηιιιιπ) (Ιίεηι εοπαίΐϋδ Ιια-

Ιιβηάΐδ ίηάιχίδβεΐ, ηυηείοβ ίηΐεηηι ευ-εβ ταδίίεβδ (π1>υ8,

φΐίηυδ ηιαχίηιε Γκ1εΙ>3(, ηυο(1 εχ είβρίεηςυε βηη Μαι ίο πιίΐί

(388βη(, (ΙϊηιίδίΙ : ηβηιεβ Ιεχ (χυία ηιβ^ίδ εοη(1ηεβΓε νί(1εΙ>3ΐυΓ

δοείίβ ΙΙαΙκ ίϊ, ρορηίο εκΙβΓοςαίη ιηίηίιηε £1-3(3 8Γ31.

XXX. Ι(3ςηε ΙυιηυΙΙαοβ» ΓαεπιηΙ εοηιίΐίβ. ρυοίηυοίάίδ-

8α3(1βΓ8 εοηβηβηΙυΓ Ιεςειιι, ϋ ρεΓ Αραΐείαηι 3 Κθ8(τί8 άΐ-

(υΓΐ>3ΐ)αη(υΓ. Ηίηε 11Γ03Π3 ηιυΚίιυύο , ΛίκϋΙιιπι εδδβ Ιοηί-

Ιπι , εΐ3ηΐ3ΐ>3( : ηυο4 ςυοίίεβ 3εεί(1ί( , ηεΓϊδ εβί αυίάψΜΐη

ροιτο ε3 άίε άβοεπιβΓε. Αρυΐείο νβΓΟ ηίΐιϋοηιίηυδ , ευη

βυίδ, ίη εοερίο ρΓοροδίΙο ρεΓίίηβείΙεΓ ρεΓβίδΙεηΙε ; υΓΟβηί,

ρΓ33είηεΙίβ Ιο^ίδ , νειΊεηΙββίη ΙεΙυηι <] ιιί(ί<]υί<1 Γογβ οΜιιϋι.

άίδ]βεεΓυηΙ τυδίίεοβ. ΑΙ ΗΙί , εοηνοεβηΐε τυΓδυδ ΑρυΙείο ,

εοη£ΐοη3(ί υεουΓΓΟΓυηΙ ηΓηβηίδ, ΗπιιαΙί εί ίρβί Γυβϋηυδ;

βτίεβτυηΙφΜ, ηί Ιεχ ρεΓΓεΓΓεΙηΓ. Οηο ίβείο, οοιιΓοίΙίιη

Μ3τίϋ8 Γοηβηΐ , ρΓΟ ηιηηεπδ Γ3ΐίοηε , 3(1 βεη3ΐηιη τείυΐίΐ <1β

]ιΐΓβ]υΓ3ηάο : ε( ςυοεί βείΓεΙ, Μείεΐΐυηι εοηδίβηΐεηι ββΜ 30

ΓίΓηΐϋπι ίη ρι-οροδΗο βυΐ ίη εο ςηοιΙ βεηιεί ο'ίχίδδεΙ ; ρΓίιηυβ

ίρββ 8εη(εη(ί3ηι <1ίχίΙ, άοΐαηι ΗΙί δΐι-υεηβ, ηε§3τί(ςυε βο

ιιηςυ3πι 8ϋ3 εροιιΐε δίοηυε νο1ιιηΐ3(ε ]υΓ3ΐυΓηηι. Οαί αηυη)

ΜεΙεΙΙιΐδ άίδεΓϋδ νεΗ)ί8 3ί8εηδίδδε(, εο1ΐ3η(ΐ3η(ί1>υ8 αίΓυηι-

ςυβ εχΙεΓίβ , βεηβΐυβ ιΐίιηίδδΐΐδ ββΐ. Οϋίηΐο τογο ροβΐ άίβ ,

ηηεηι Οίβιη Ιεχ ]ιΐΓί]αΓ3ηοΌ ρΓ33βετίρ8εΓ3ΐ Ιοηηίηυιη, ΟΪΓΟΪΙβΓ

1ΐ0Γ3ΐη άεείηΐ3ηι, εοηδϋΐ, ρΐΌρετε εοβείο δοηβΐιι, 3ίΙ: « 1ί·

πιεΓε 8β ρΐεϋεηι, δίικίίοδε 1β){ί ΓβνεηΙεω. δβ(1 3άτβΓία8

83ΐη ρι-ονκΐίδδο 1ΐ3ηε ΓαΙΙαείαιη : ]υΓ3ΐΐ(1ιιηιεδδε ίηνεΓοαΙεςίδ,
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όνδε· δμόσειν γαρ, ?ί νόμος Ιστ\, τώδε πεισθήσεσθαι τω

νόμω · καί νυν μέν ουτω διασκεδαν τους άπδ των άγρών

ίνηδρευμένους , ύστερον δ' ού δυσχερώς έπιδείξειν, δτι

Ουκ εστί νόμος, δ προς βίαν τε κα\ βροντής ώνομασμέ-

νης κεκυρωμένος παρα τα πάτρια.

XXXI. Ταϋτα δ' ειπών, καί τέλος ουδέν άναμείνας,

πάντο)ν έτι σκοπώντων υπ' Ικπληξεοις επί τη ένέδρα

χαΐ τώ χρόνο) δεδαπανημένο) , ούδ' ένθυμηθήναί τι πα

ράσχων αύτοϊς, έξανίστατο ές τον τοΰ Κρο'νου νεών, οδ

τοΰς ταμίας έ^ρήν δμνΰναι και ώμνυε συν τοις φίλοις

πρώτος. "Ωμνυον δέ καί οΐ λοιποί, τι) έαυτοϋ δεδιώς

έκαστος. Μέτελλος δ' ουκ ώμοσε μόνος, άλλ' επι της

έαυτοϋ προαιρέσεως διέμεινεν άφόβο)ς. ΚαΙ αύτον

εύθΰς της έπιοΰσης δ Άπουλήϊος, έπιπέμψας τον ίιπη-

ρέτην, έςεϊλκεν άπδ τοϋ βουλευτηρίου. 'Ρυομενων δέ

τών έτερων δημάρχων, δ Γλαυκίας καΐ δ Άπουληϊος ες

τους άγροίκους Ικδραμόντες, οΰκ εφασκον αυτοΐς έσε-

σθαι τήν γήν, ουδέ τον νόμον κύριον, ει μή Μέτελλος

έξελαθείη. ψήφισμά τε φυγής έπέγραφον αύτώ, και,

τοΰς υπάτους έπικηρΰξαΛ, προσετίθεσαν, μηδε'να Με-

τέλλο) κοινωνεΐν πυρδς ή δδατος ή στέγης· ες τε τήν

ίοκιμασίαν τοϋδε τοΰ ψηφίσματος ήμέραν προυγραφον.

Δεινής δέ τών άστυκών άγανακτήσεως ούσης, και πα-

ραπεμπόντο>ν άε\ Μέτελλον συν ξιφιδίοις , δ Με'τελλος

αύτοΰς άσπασάμενος , κα\ έπαινέσας της προαιρέσεως ,

ουκ έφη δι' έαυτδν έάσειν ούδένα κίνδυνον έπιγενέ-

σθαι τη πατρίδι. ΚαΙ τόδε έπειπών, υπεξήλθε της πό

λεως. Και τδ ψήφισμα δ Άπουλήϊος έκυρου, και τα

έ*ν τώ ψηφίσματι Μάριος έπεκήρυττεν.

XXXII. Ούτω μέν δή και Μετελλος, άνήρ εύδοκιμώ-

τατος, έφευγε. ΚαΙ δ Άπουληϊος έπ' αύτώ τρίτον έδη-

μάρχει· καί τις αυτί) συνηρχε, δραπέτης είναι νομιζό-

μενος, Γράκχον έαυτώ τον πρεσβΰτερον πάτερα έπι-

γράφων και τδ πλήθος αύτώ συνεπεπράχει περί τήν

χειροτονίαν,· πόθο) Γράκχου. Προτεθείσης δέ δπάτων

χειροτονίας, Μάρκος μέν Αντώνιος Ιπΐ τήν έτε'ραν

άναμφιλόγως ήρέθη· τήν δέ υπόλοιπον Γλαυκίας δδε

και Με'μμιος μετηεσαν. Μεμμίου δ' ίντος έπιδοξοτέ-

ρου παρα πολΰ, δείσας δ Γλαυκίας καί δ Άπουλήϊος,

ίπιπέμπουσί τινας αύτώ σΰν ξύλοις έν αύτη τη χειρο

τονία , οί τον Μέμμιον παίοντες έν μέσο) πάντων δρών-

των συνέκοψαν. Κα\ ή μέν έκκλησία θορυβηθεϊσα

διελύετο, ούτε νόμων οΰτε δικαστηρίου ούτε τινός αϊδοΰς

έτι υπούσης· δ δέ δήμος , άγανακτών, ές τήν επιοϋσαν

ήμέραν μετ' δργης συνέτρεχεν, ώς κτενοϋντες τον Άπου-

λήϊον. Ό δ', άλλο πλήθος άλίσας άπδ τών άγρών,

μετα Γλαυκίου καί Γαίου Σαυφηΐου ταμίου τδ Καπι-

τώλιον κατέλαβε. ΚαΙ αύτους της βουλής άναιρεθήναι

νΐ/ηφισαμένης , δ Μάριος άχθόμενος, όμως ωπλιζέ τινας

συν δχνω· καί βραδύνοντος, £τεροι τδ υοο>ρ έπιρ^έον ές τδ

ίερδν διέτεμον. ΚαΙ Σαυφήϊος μέν έμπρήσαι τον νεών,

£ιπδ δίψης άπολλύμενος , ήξίου. Γλαυκίας δέ καί Άπου-

λήϊος, έλπίσαντες αύτοϊς έπικουρήσειν Μάριον, παρέ-

δωκαν έαυτοΰς, οϊδε πρώτοι , καί έπ' έκείνοις δ Σαυφήϊος.

ςιιαίεηιΐδ ε» δίΐ ΙοςίΙίιηβ. II» Γογο , υΐ 3<1 ρηΐδβηδ <3ί5ρετ-

8»ΙϋΓ ηΐϋΐΐίίυιΐο ΓΐΐδΙίεβ , ςυ* ίρδίδ ίηδίιΐίίτεΐιιι· : ροδίεβ \εΐΌ

ί»εί1ε ροδδεοδίεηϋί, ηοη β58βΙο(;εηι, ςυ% βΐ ρβΓ νίιηεΙ,Ιονβ

ίοηιηΐβ, ρΓθ>ΙθΓ ιϊιογρπι ηι<ι]οηιηι, Ιβ(α βϊΐ »

XXXI. Ηίβ (ΙίΓ.Ιίδ, ηειηίηβ εχβρβεΐαίο, άαια &ι11)ΐιε&ϊ1εηΙ

οιηηεδ, βΐϋρεηΐεβ ίιιβίάία» εοηβυΐίβ, εΐ &η§υβ1ϋ5 Ιειηροπβ

ΙβΓΓΪΙί , ηβ βρϋΐίο ςυίίίοιη υΙΙο ηιΐ εο^ίΐβικίυπι εοηεε&βο, 5ϋΓ-

8>1 ΜβΓΪαβ , εΐ αά βεάεηι δαίυηιί ρβι-ρΐ , υ!)ί ίοτατβ ςυα«ΐθΓε5

ΙΠΟΙΪ8 8Γ»1 : ίΐκςυβ ρππιυβ ίρββ, ευαι αιπίοίδ, ]υΓ(·]ιΐΓ3η<1ο ββ

οβίί^αΐ. Ιιίεπ) ηιοχ εΐ Γείίιριί «εηίΙΟΓίδ, ιίαπι 8ί1)ί (]υί5<ιυε

ιηείυίΐ, Γ»εΐυηΙ. δοΐαβ Μείεΐΐιιβ ]υΓ3Γε ηοΐυίΐ, ίηΐτερίιΐβ

ρβηίβηβ ίη ββηίβηΐία. Ι(8ΐ]υβ Ιιυηε βίβΐίηι Αραΐείυβ βε-

ηιιεηϋ άίβ ρεΓ νί&ΙοΓειη εχΐΓβχίΙ ε οϋΓΪα : ε( , ^ϋ^)^I)(ϋ)αβ

ΟίΕίεηβ (τίϋυηίδ εωη ιηΪ88ΐιπ) Πεη , ϊρ&β «η» ευπ» Οΐυεία

ρΓοευιτεηβ 3<1 Γαβίϊεοβ « ηεςαε 8§ηιπι εοβ ΙιαΙ>ϊΙαΓ08, ίίεβ-

Ι»(,ηεςιιε Ιε^ειη γά{λπ\ ίοτο, ηίΜβΙθΙΙυβ αιί((<ι(ιΐΓ ϊα εχί-

Ιίϋΐη. » ϋαωςυβ ϋϋεπ) ρΓθ])οηιιηΐ Ιε^επι , υΐ βοίαιη ΛβΓίβτβΙ

ΜβΙβΙΙυδ , ε( εοηβυΐεβ εί Αψι& εΐ ϊ^ηε ϊαΙεπΙίεβΓεηΙ , νβϋ-

ΓεηΙηυβ ηε ηυίβ ευιη ΙεεΙο ΓεείρεΓβΙ : βε άίεηι εοηδΙΗυυηΙ,

ςαο εβ Ιεχ ρΐεϋίδείΐο Γβία ΙΐίΐυοΓβΙϋΓ. Ουίϋιιβ τείηΐδ ςιιαα>

νείιειηεηΐίδδίιηε ίη(ϋ§η3ΓεηΐϋΓ υτίοαί, εί 8ίεΪ8 $υ(> τεχίβ

αεείηείί ιιϋίηαε ύε<1υεεΓεη( Μείβΐΐυηι ; ίρβε, οοιηίΙβΓ ΙϊυιΙϊΙί

εοΓυιη τοίυηίαίε, ηε^νίΐ, 8β εοηιιηίδδυΓαηι υΐ ρ3(η9Β

03082 ΆβηΙ ρεπειιΐοηιπι. Ηίδηυβ ύίεΐίδ , εχ ιιγΙχ' &ε δΐιΙιΐΓϊ·

χίΐ. Ει, ϋΓβεηΙβ γβπι Αρυΐβίο , Βΐ ρ1ε1)ίδθίΙιιω : Ματίϋδφιβ

εουδαΐ β<1ίχίΙ ίιΐ , ([αού Ιεβί 8γϊΙ 3<1)εε1ιιη).

ΧΧΧΠ. Ηυαε Ιη πιοΛαπ» ΜβΙεΙΙιΐδ, τϊγ ΙβααβΙίδδϊιηυδ,

εχυΐβΐυηι βΐιϋΐ. £( Αραΐεϊαβ ^είοάε ίη ΙεΓίίαηι βηηυηο

ΐΓΐυυηυδ ρΐεοίδ ΓεΓεεΙιΐδ εβί; ΆάάΛο εοΐΐε^α Γυςϊΐίνυ ςυο-

ά3ΐη , ΰΐ Ιϋΐη ηυϊ(1επι Γει ε))3ΐιΐΓ, φιί δε Οηεείιί ιη3]οΗδ ]8·

οίαΐκιΐ ίϊΐκιπι ; νιιίςο Ιιοπιίηιιηι ευρίάε 8ϋ1ΪΓΐ§3ΐιΙε, οί) ϊρβίυβ

0Γ30εηί (ΙεβϊάεΓΪαιη. Οοηδυΐϊπουβ άκία εοιηϋϋδ , Μ. <ριί-

άβΛ Αθ(οη1αβ ιιηο οσιηίυπι εοηδεηδυ οοηδυΐ ετεβίυβ εδί ; άβ

εοΐΐρς» βυΙείΒ ΓυΙυΓΟ 3ΐη1)ίςε1>&1υτ, 6ΐ3οεΪ3 ϋΐο, φιεηι <1ϊχϊ ,

Μειηπιίοφιε εοπιρείεηϋουβ. δεά ςυυηι Μειηιηίυδ ιηυΐΐο

εβδεί ηοΙιΊΗοΓ , Οίαυοί» ε( Αρυΐεία», 8Ϊ1)ϊ (ίιηεηΐεβ, ίη ϊρδϊβ

εοηιίΐϋδ ίωηιί$θπιηΙ ίη ευιη ςιΐ08(ΐ3ηι, ηαί οηιηίουβ ίηβρε-

οίβηΐίυηδ οοηίεεεπιηΐ ηοηιίηεηι ΓυδΙίοηδ. Ι(3ςαε (ειτίΐβ δοΐ-

νίΐητ εοηείο; ηεςυε ΙεςίΙηΐδ αιηρίίαδ Τ3ΐεη1ίηη3, ^ε<]αβ^υ<]^·

είίδ, εί 8α1>ΐ3ΐ3 οιηηί ηοηιίηαπι ιΙοοΓυηινβ ΓενεΓεηΙί». Ρο-

δίΓΪάίε νεΓΟ ρυρυΐηδ , ίη(1ί@ηίΐ3ΐε Γεί εοηιηιοίηδ ίτβΐαδςυε ,

εοηευιτίΐ , ηεεεηι Αρυΐείο ηιίηί(3ηβ. Αά ίΙΙε , ηονα ηιυΐΐί-

(υιΐίηε εχ αςΓΪδ εχείΐ», ηβδίπηίοηοε 01αηεί3, εί Ο. 83υΓείο

φΐα'δΙΟΓΟ, Ορίΐοΐίυηι οεευρβί. ^αο5 ροδίςααιη βεηαίιι»

Ιιοδίεβ ]ηαίε3νίΙ; Μβιίηδ, κτ&τ&Ιϊηι φιίύεπι , ΒΓηιαΙ ιβηιεη

ηοηηυΙΙοδ, δε<1 3<1ηιο(1αηι οηποΙλπΙογ : ίηίετίηι αΐίί, ιηοΓ3Γυηι

ρεΓίβίδί , Ιηηοδ ίη Ιεηιρίυπι βςηβηι (ΙηεεηΙεδ ϊηΙβΓοίαΌηι.

Κβηιιε δβϋΓείυδ, βίΐίηι ηοη ΓεΓεηδ, ίηεεηιίεηΐΐυηι («ιηρίαπι

οεηδηίΐ. δεά Οΐβαείϊ ε( ΑρηΙείυδ, Μΐτίο ΓγοΙϊ , (ΙεάίΙϊοηεηι

ΓβεεΓϋηι ρι ύηί , β( ροβΐ ϋΐοβ δβαΓβϊυβ. Οηιηϋ>αα ηεεεηι
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Μάριος δ', αύτίκα πάντοιν αυτούς άναιρεΐν κελευόντοιν,

ές το βουλευτήριον συνέκλεισεν, ώς έννομώτερον έργά-

σόμενος. Οί δε , πρόφασιν τοϋτ' είναι νομίσαντες , τον

κέραμον έςέλυον τοΰ βουλευτηρίου, καϊ τους 0<χφ1 τον

Άπουλήϊον έβαλλον, έως άπέκτειναν ταμίαν τε, καϊ

δ/,μαρχον, καϊ στρατηγδν, έτι περικειμένους τα σύμ

βολα της άρχής.

XXXIII. Πολύς δέ καϊ άλλος όμιλος εν τη στάσει

διε'φθαρτο, καϊ δήμαρχος έτερος, τοΰ Γράκχου παις είναι

νομιζόμενος,πρώτην δήμαρχων έκείνην ήμε'ραν ούδε'να

έτι ώφελούσης ούτε ελευθερίας, ούτε δημοκρατίας, ούτε

νόμων, οίτε αξιώσεως , ούτε αρχής· δ"που και ή των δη

μάρχων, ες τε κιίιλυσιν αμαρτημάτων και ές έπικουρησιν

των δημοτών γενομε'νη , ίερα καϊ άσυλος ουσα , τοιάδε

δβριζε , και τοιάδε έπασχεν. Άναιρεθέντων δέ των άμφι

τον Άπουλήϊον, ή μέν βουλή και δ δήμος έκεκράγεσαν

κατακαλεΐν Μέτελλον. ΙΙούπλιος δέ Φοΰριος δήμαρχος,

οϋδ' έλευΟέρου πατρός, άλλ' έξελευθέρου, θρασέοις ένί-

στατο αύτοϊς· και ουδέ Μετελλου, τοΰ Μετέλλου παιδ&ς,

Ικετεύοντος αϋτόν έν όψει τοΰ δήμου , και δακρύοντος, καϊ

τοις ποσ! προσπίπτοντος, ένεκλάσθη. Άλλ' δ μέν παις

έκ τησδε της όψεως Ευσεβής ές το έπειτα έκλήθη. Τοΰ

δ' έπιόντος έτους, Φοΰριον μέν επί τωδε ες δίκην Γάϊος

Κανουλήΐος δήμαρχος 6πηγε· και δ δήμος, ουδέ τους

λόγους ΰπομείνας, διέσπασε τον Φοΰριον. Οΰτως αεί

τι μύσος έκάστου έτους ΙπΙ της αγοράς Ιγίγνετο. Με-

τέλλο) δ' ή κάθοδος εδόθη. Καί φασιν, αύτω τήν ήμέ-

ραν ούκ άρκέσαι, περί τας πΰλας δεξιουμένω τους

άπαντώντας. Τρίτον μέν δή τόδε έργον έμφΰλιον ην

τδ Άπουληΐου, μετα δυο τα Γράκχεια, και τοσάδε

είργαστο "Ρωμαίους.

XXXIV. Ούτω δ' εχουσιν αύτοΤς, δ Συμμαχικός

καλούμενος Πόλεμος Ιπιγίγνεται, έθνων ανά τήν Ίτα-

λίαν πολλών άρξάμενός τε παραδόξως, καϊ αθρόως έπ!

μέγα προελθών, κα\ τάς στάσεις έν 'Ρώμη σβέσας ίιπδ

δέους έπι πολύ. Λήγων δέ και #δε στάσεις τε άλλας

καϊ στασιάρχας δυνατωτέρους άνέθρεψεν, ου νόμων

εΐσηγησεσιν ετι, ουδέ δημοκοπίαις, άλλ' άθρόοις στρα-

τεύμασι κατ' άλλήλοιν χροιμένους. Καϊ αύτδν δια τάδε

συνήγαγον ές τηνδε τήν συγγραφήν, έκ τε της έν 'Ρώμη

στάσεοις -άρξάμενον, και ές πολυ χείρονα στάσιν έτέραν

έκπεσόντα. "Ηρζατο δέ ωδε· Φούλβιος Φλάκκος ΰπα-

τεύων, μάλιστα δή πρώτος δ'δε ές το φανερώτατον ήρέ-

θιζε τοΰς Ίταλιώτας έπιθυμεΤν της 'Ροιμαίων πολιτείας,

ό>ς κοινωνούς της ήγεμονίας άντί δπηκόων έσομένους.

Εΐσηγούμενος δέ τήν γνώμην, καϊ έπιμένων αύτη καρ-

τερώς , ΰπδ της βουλής έπί τινα στρατείαν έξεπέμφθη

δια τόδε. Έν ^ της υπατείας αύτώ δεδαπανημένης,

δδε καϊ δημαρχεΐν εϊλετο μετ' αύτήν, καϊ έπραξε γενέ

σθαι σΰν Γράκχω τω νεωτέρω, τοιάδε άλλα υπέρ της

Ιταλίας έσφέροντι κάκείνω. Άναιρεθέντοιν δέ άμφοΐν,

ώς μοι προείρηται, πολυ μάλλον ήρέθιστο ή Ιταλία· οΰτε

γαρ ήξίουν έν υπηκόων, άντί κοινωνών, εΤναι μέρει ,

βοπιπϊ εοηεΐ3ηΐ3ΐιΙί1>ιΐ9 , ΜβΗυδ εοηίυΐ 1η ευιτίβηι ε«8 ίη-

εΐυδίΐ , νβΐιιΐ Γηα§ίδ ΙεςίΙίηιε δυιηΙιίΓυδ άε είδ δυρρίϊεαπι.

Ρΐεηβ τβΐΌ , βίπιυΐβΐίοηεπι ηβηε β88β Γβίβ, εοηνυίδο ΙεεΙο

ειιι·ί:ε, Αρυΐείυπι ευω 8υΪ8, ςυκδΙοΓεπι, ίιϊυυηιιπι ρΐεοίδ,

ρΓα ΙΟΓΡίη , βϋ»πι Ιαπι οπίϊΐοδ ηΐ3§ίδΐΓ3ΐϋϋπι ίηδίβηίηηβ ,

ίη]εεΙίδ Ιι·§α1ί8 ίηΙβΓβπιίΙ.

XXXIII. Ε&άβηι βεάίΐίοηε ρειϊίΐ βί αΐϊα ηαιιΚα Ιυι&β , εΐ

ίη ββ Ιηουηυδ ίΙΙε ΟΓβεεΙιί ΠΗοδ ηβ&ίΐυδ, ρΓίηιο ίηίΐϊ παβίζ-

ΙγϊΙη8 <1ίβ ; ηοη Η1)βτΙ»(β βυβ ςυοπκιοαιη βιηρΗϋδ ΙαεηΙε ,

ηοη ΓβϊριιοΙϊεαί Ιογπι», ηοη Ιε^ίουί, ηοη (ΙίξηίΙαΙε, ηοη

ηΐΛ^ίδΙπιΙα : ηιΐΗΐκΙοιιιιίιΙεηι εΐ ΙιίΙ)ϋηίΙί» ροΐ68ΐ38 , εοΐιίΐιεη-

(ΙΪ8 >.εβ1βπ1)υ8 εΐ ρΓΟίεβεηάίΒ ρΐβϋί ιηνοηΐίΐ, αε δβεΓΟβαηεΙβ

ηβϋίΐ», ]ιηι εΐ ίρ88 Ιλ1ο8 ρ»(Γ8ΐ)3ΐ ίη]ιιπα9, ε( βί) αΐϋί Ιαΐίη

ρ3ΐίεΙ)3ΐυΓ. Οεείδο ΛριιΙείο ευηι 80)8, 6('ΐι.ιΙυκ ρορυΐιΐδφΐβ

εΙβπΊβηβιιΙ, Γενοεβηΰυπι ββββ 30 βχϋΐο ΜεΙεΙΙυηι. ΑΙ Ρ.

Ριπίιΐδ, (ήηιιηηδ ρ1βΙ)ί8, ηε ίη^εηηο ηηίϋεπι ραΐΓβ, ηαΐυδ ,

6εά1ίΙ>εΓ(ο, ρΓχΓΓβεΙε εί8 τεδίδίεοβΐ; ίΐίαπι ΜεΙεΙΙυηι, ε]ιΐ9

ΠΙϊιιγπ , 8υρρΙίεεηι ίη εοηςρβεΐυ ρορηίϊ 3ά ^βηιΐ3 βίοι εαιη

ΙβεΓνηιίβ ρΓονοΙαΙιιιη , ββρεΓηβΙηβ. Οοο ΓϊοΙυιη εβί , ιιΐ Ιιίε

ςυίΟβηι 1«πι ηιί8εΓ8ΐ>ίΙί βρεεϊε Ρϋ εοςηοηιεη βιΐί'ρΐυ» βίΐ ;

Γυπυδ τογο, ςιιυπι οΙ) ϊδίΒΠΐ ρβΓΐίϋ3θίαηι , εχβείο π)8£Ϊδ-

ΐΓαΙιΐδ 8ηί βηηο , 8 Ο. θ8ηυ1ε!ο ΐΓίΙιυηο ρΐεύίβ βριιά ρορυ-

Ιυηι Γοιιβ 8^εΓεΙυΓ, ηε εχδρεεΙ&(3 ςιιϊϋεπι (ΙβΓεηδίυηβ, ά\&·

εβφίυβ βϋ 3 ΓηΓεηΙβ ηιυΐΐϊίικίίηε. δίε ςιιοΐίΐκη 3ηηο

ηονηηι βΐίςυοά ίη Γογο οοπιηιίΙΙΛαΙϋΓ ρίαευΐυιη. ΜεΙεΙΙο

νβπ) εοηεεβδυδ εδί ίη ραΐΓΐϊΐη τεύίΐυβ : ΓεΓίηΓςαε , ίη(ε§Γ8ηι

άίεηι ηοη δηΙΤεείδδε ^Γ8ΐηΐ3(ίοηίΙ>υ8 8ηιίεοΓυπι &ά ροΓίασι

βυηι εχείρίεηΐίυπ). ΤεΓίία η&ο Λιϊί άίδβεηβίο είνίυπι Αρα-

Ιείϋηα; φΐβ, ρο8(άιΐ83 ίΐΐαβ ΟπΗΧΐηηιβ, Ιαϋ ιηοάα Κοοακ

^Γ8883ΐ3 6β(.

XXXIV. δυρεΓνεηίΙ ηιοχ βοείβΐβ, ςυοά τοεβΙϋΓ, Μΐυηι,

εχ εοη8ρΪΓ3(ίοηε ηιυΙΙοΓυπι ΚαΙία; ρορυΐοπιηι εοηϋ3(υηι.

ϊά, υΐ ίηίρβΓβΙο βχοΓίιιηι , ϊΐβ 8υΙ)ϋο ίη ίιηηιεηβυηι 3ηε(υη,

υΓ03η&8 δεύίΐίοηεδ ηοτο ίβιτοΓε 3)ί(|υ3η(ίδρεΓ βορϋΐ : βηί-

χυπι νεΓΟ, «Βμ (πγΙιη εχείνίΐ, άυε(υ ροίεηΙίοΓυηι ρηη-

είραπα; ςαί μτη ηοη ρΓοηιυ1§3ηάί8 Ιβ^ίοηβ, &α( ρΐεοβίίβ

ΙυΐϋϋΙΙίϋυδ, δεά Ιοίίδ βχβΓείΙίυυδ , πιβόαηΐ ίη αιηΐιιαηι ρβτ·

ηίείεπι.ΟυβρΓορΙεΓίηδεΓεηόυηι άυχίηίβεοηιπιβηΐ&τϋβ; Ιπηι

ςηοίΙ εχ ηΓ08η* βεόίΐίοηε ηοΐιιηι δίί , (υη ψ\οά ίη αϋίιιι

1οη(ζβ ηοεεηϋοΓεηι ετββεπί. Ε]ιΐ9 οεΐΐί ΓιιίΙ ίηίΐίιιπι ηυ]αδ-

ηιούί. Ρυΐνίϋβ ΓΙβεεαδ ίη εοηβυΐβΐυ βιιο ρΓίηιυβ οπιηίιιπι

βρβΓίβ Ιΐβΐίείδ 8οεϋ8 ίη]εεεΓ3( οίτίΐαΐίδ Βοηιβηίβ ευρίιΐίηβηι ;

8ρεΓ8η(ίηιΐ3 , βίε δβ ηοη δηιρίίηδ δαοάίΐοδ ΓοΓε , δεά ίηιρειΐί

ρ3ΐ1ίείρ68. Ι)ε <ρ& δβηΐεηΐίϊ ςυυηι τεΓειτε! &6η3ΐ-υΐΌ,

β( ίη εβ βΓηιίΙεΓ ρεΓ8(3τε( , ο!> β&ια κια & δβηβΐυ λΛ ίχΛΙηια

φιοάάΆΐη 3(1ηιίηίδ1ΐ'3η(ίυπι βδΐ βΜρββΙιΐδ. Ουο Ι>εΙΙο ςυυιη

ΒυδυηιΙυπι βδδβΐ Ρίβεεο Ιεπιραβ εοηδηΐβΐυδ, ΐΓίηυηαΙιιηι

ρ!ε))ί3 ίο'εηι &ηιΙ)ϋΙ; ε(Γετί(φΐβ, υ( βΓβεεΙιο ΓΠίηοΓΪ εο11ε£&

όβηΛατ, ψΑ ε( ίρ$ε 8ΐί38 Ιεςεβ ίη ΓατοΓειη ΚβΙίεοΓυηι ρι-ο-

ηιυΙςβτίΙ. υίτοςηε βιιίεηι εεεδο , φΐεπΊ3(1ηιο<1υπι βάρη β»Ι

βχροδίΐυπι , ηΐϋΐΐο ηΐ3^ί8 ίΓπΐ3(ί βυηΐ δοείοηιηι 3ηίηιί. Ιη-

(Ιί^ηβ εηίηι (βτβηβηΐ, εΐ βε ρΓΟ 8α1)(1ίίί8 ηια^ίδ ςυβπ> ργο &ο
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ουτε Φλάχκον καί Γράκχον υπέρ αΰτίον πολιτεύοντας

τοιάδε παθεϊν.

XXXV. Έπί δέ έκείνοις χαί Λίβιος Δροΰσος δήμαρ

χων, άνήρ επιφανέστατος έκ γένους, δεηθεϊσι τοις Ίτα-

λαόταις νόμον αύθις είσενεγκεΐν περί της πολιτείας

ϊιπέσχετο. Τούτου γαρ δή μάλιστα έπεθύμουν, ώς ένί

τζίδε αύτίχα ήγεμόνες αντί υπηκόων έσόμενοι. Ό δέ,

τον δημον ές τοϋτο προΟεραπεύων, υπηγετο άποικίαις

πολλαΐς £ς τε τήν Ίταλίαν και Σικελίαν, έψηφισμέναις

μέν έχ πολλοϋ, γεγονυίαις δέ οΰπω. Την τε βουλήν

καί τους Ιππέας, οί μάλιστα δή τότε άλλη'λοις δια τα δι

καστήρια διεφέροντα, έπί κοινφνομω συναγαγεΐν έπει-

ρατο· σαφώς μέν ου δυνάμενος ές την βουλήν έπανενεγκεϊν

τα δικαστήρια, τεχνάζων δ' ές έκατέρους ωδε. Των

βουλευτών δια τας στάσεις τότε όντων μόλις άμφί τους

τριακόσιους, Ιτέρους τοσούσδε αύτόϊς άπο των ίππευιν

είσηγεΐτο άριστίνδην προσκαταλεγηναι, καί έκ τωνδε

πάντων ές το μέλλον εΤναι τα δικαστήρια. Εύθύνας τε

έπ' αύτων γίγνεσθαι δωροδοκίας, προσέγραφεν έγκλή-

ματος ϊσα δή καί αγνοουμένου , διά το εΟος της δωρο

δοκίας άνέοην έπιπολαζοΰσης. Ό μέν δή τάδε προς

Ικατέρους έπενόει· περιήλθε δέ ές το έναντίον αύτίϋ.

"Η τε γαρ βουλή χαλεπώς εφερεν, αθρόως αυτί) τοσοΰσ

δε προσκαταλεγηναι, κα\ έξ ίππέοιν ές το μέγιστον

αξίωμα μεταβήναι- ούκ άδόκητον ήγουμένη, καί βου-

λευτας γενομένους, κατα σφας ετι δυνατώτερον τοις

προτέροις βουλευταΐς στασιάσειν. Οϊ τε ίππεΐς υπώ-

πτευον, ότι τηδε τ5] θεραπεία προς τό μέλλον ές τήν

βουλήν μόνην τα δικαστήρια άπί) τών Ιππέων περιφέ-

ροιτο- γευσάμενοί τε κερδών μεγάλων καΐ έξουσίας, ουκ

άλΰπως τήν υπόνοιαν έφερον. Τό τε πλήθος αύτων έν

άπορία σφδς έποίει καί υποψία προς αλλήλους, τίνες

άξιώτεροι δοκοΰσιν ές τους τριακόσιους καταλεγηναι- καί

τοις λοιποϊς φθόνος ές τους κρείττονας έσιίει. Υπέρ

άπαντα δ' ήγανάκτουν αναφυομένου τοϋ της δωροδοκίας

Ιγκλη'ματος, 8 τέως ήγαΰντο καρτερως υπέρ αυτών

πρόρ^ιζον έσβέσθαι.

XXXVI. Ούτω μέν δή καί οί ίππεϊς καί ή βουλή ,

καίπερ έχοντες άλληλοις διαφόρως , ές το Δρούσου μί

σος συνεφρόνουν καί μόνος ό ίϊίμος έχαιρε ταϊς άποι-

κίαις. Οί Ίταλιωται δ', υπέρ ων δή και μάλιστα δ

Δροϋσος ταύτα έτέχναζε, καί οΐ3ε περί τω νόμω της

αποικίας έοεδοίκεσαν, ώς της δημοσίας 'Ρωμαίων γης

(ήν, άνέμητον ουσαν ετι, οί μέν έκ βίας, οί δέ λανθά

νοντες, έγεώργουν) αϋτίχα σφων άφαιρεΟησομένης , και

πολλά καί περί της ιδίας ένοχλησόμενοι. Τυδ^ηνοί τε

χαί 'Ομβρικοί, ταύτα δειμαίνοντες τοις Ίταλιώταις,

καί, ώς έδόκει, προς των υπάτων ές τήν πόλιν έπα-

χθέντες, έργω μέν ές άναίρεσιν Δρούσου, λόγω δ' ές

κατηγορίαν, τοΰ νόμου φανερως κατεβόων, καί τήν της

δοκιμασίας ήμέραν άνέμενον. 'ϊΐν δ Δροϋσος αίσθα-

νόμενός τε, καί ού θαμινα προϊών, άλλ' ένδον έν περι

πάτου βραχΰ φως εχοντι χρηματίζων αεί, καί περί

έσπέραν το πλήθος άποπέμπων, έξεδόησεν ίφνο), πε-

εΐΐβ 1ΐϊ1>βΓί , βΐ Πκαιιτι Οηοεηαι&φιβ , Ιρδοπιηι αχϊΐπχχΓ»

ρυΐιΐίεε ευΓ3ηΙεδ , Ιβηι ηιίϋβπιΐιίϋ ηιυΐεΐηίοδ βχίΐίο.

XXXV. Ρο8ΐ ίΐΐοδ Ι,ίνίυδ Οπίδΐΐδ , Ιιί1)υηιΐ8 ρΐε&ίδ , τϊγ £8-

ηβΓβ ηοοίΐίδ, δοείίδ Π3§ίΐ3η(ίΙ>υδ 1ε§εηιάε οίνίΐαΐβ εϊβάβηάα

ΓϋΓ5ϋ8 ρΐΌΠΐυΙςβΓε εδί ροΐϋείΐυδ. Ιά εηίηι ηι&χίηιε οαρίε-

1)3ΐι ι , ηααδί ηβε υηα ηϋοηβ ίηιρεηί ρβτΐίείρεβ Γυΐυτί ρπ>

βυΜίΙΐβ. ΤπΙιυηιΐδ , βο οοηβϊΐϊο £Τ3ΐϊ&ηι ρΐβϋίβ ρΓ3?οα;ιι-

ρ3Π9 , πιυ1(3β εο1οηΪ33 (ΙεϋυοείΜΐ ίη Ιΐ3ΐΐ3ηι εΐ 5ίοίΙΐ3ΐη, άε-

0Γ8(38 ςιιίϋοηι )Άΐα ϊηΐε , 8ε4 άίΐ3ΐ38 1)3ε1«»υ3. δεηΐΐυιη

ςυοςαε εΐ εηοεδίΓεπι οπίίηβιη , Ιυηε ιη3\ίιηβ ρη>ρΙεΓ ]υ<1ϊ-

εϊ3 άΐιάάαΛΒ», μμΙμΙιιγ κςηίβ οοοάίΙίοηίΐΜΐβ ϊονϊεειη

εοηείΐίβτε. ΕΙ ςιιυηι δνηαΐυί ραΐβπι ΓεβϋΙυεΓε ]ιΐ(1ϊα3 ηοη

ρο8$ε(, 3Γ4ε υίΓοβςυε 3^Γ888υ8 ε$(. Νβπι ηυοηίαπι βεηβ-

Ιογ88, ρΓορΙβΓ 0Γε1)Γ38 βεοΊΐίοηεβ, νίχ ΐΓεεεηΙΟΓυηι εχρίβ·

1)3ηΙ ηυηαεηιπ) , ρΓοπιυΙβανίΙ Ιεςειη ϋπΐ5ΐΐ8 : υ( ρατ ηυηιβ-

Γϋ8 εχ εςυεβίπ 0Γ(1ίηε ίη 8εη3ΐιιπι 3(1$ϋί8εεΓεη(υΓ, ιΐείεείυ

ορΙίπιοΓυηι ηβΐιΐΐο', βίφιε εχ Ιιί8 οηιηίΙ)ΐΐ8 ίη ροδίεπιηι Ιε^ε-

ΓβηΙϋΓ ]ηϋίε«8. Α^εοίΙςηε 1ε§ί , υΐ βΐ) είβιίεπι εΐίβηι άε οογ-

ηιρίεΐίδ ]ι«ϋοιηΐφΐ9ΜΐίοηβββχβΓθβΓβιι(ΐ]Γ:<ιαο<1 ηιαίιιηι }3ΐη

ρχηε ϊϋίβί· εηηιίηβ 1)3ΐ>8π άεδίεΓβΙ, εοιτϋρΙεΐ3Γυηι οοηβηείιι-

ιϋηβ εΟΌβε ςτ3883η(ε. Ηαχ&ά βΓ3ΐί3Πΐ βϋιιίτίδςιιε ίηοιιηιΐκηι

ΙεηΙβηΙί ϋπιβο , Γ88 ρΓίεΙεΓ ορίηίοηεη) οεβδίΐ ίη εοηΐΓ3τίυηι.

Νβπι βΐ &εη3ΐοδ ηιοίεβίβ ΓεΓεηβΙ, δυΐιίΐο ΙιηΙαπι ηηπίΡΓϋΐη

ε<ιυί(υπι εοορίαπ α'εοβΓε ίη οπϋιιοηι βηιρίίδδίηιυηι ; ηηοβ

νβτϊβϊηαΟβ 8Γ31, ηονβ α'ϊ^ηίΐβίε βηείοβ , ρβπιηι εοηδεηδηΓοβ

ευηι νεΙΟΓίΙιιΐδ 6εη3ΐοπ1)ϋ8. ΕίΐιιΗεδ οοηΐΓβ δυΒρίΓβηβηΙιΐΓ,

εο ρβΓίίηβΓε ίδΐυά Ιπηηηί ο1)8εηυίυηι , υΐ ροδΟιβε &ά δβηα-

Ιυιη δοΐυηι , εχείυδίβ εφίίίίΐηΐδ , ]ικΙίοι'Λ Ιι·3η8ΓθΓ3ηΙ«Γ; ββπι-

ςυε δϋβρϊοίοηεηι , άββυδίβΐίβ ]3Πΐ Ιυετίδ ηοη ηΐΡ(1ίυοτίΙ)υ3

υη3 εηηι ροΐεηΐίβ , οο^Γε ρ3ΐίε!)3ηίηΓ. Αά Ιι,το ηουπι ηυ-

ιηείΌδυβ βδδβΐ βφΐίΐυηι ογο^ο, βηχϊε ηιυΗί βΐηυε βυδρίαοδβ

ηυΧΓεϋβηΙ, ηυίηβηι (βηάεηι , υ[ ε%(εΓΪ3 (Ιί^ηίοΓβδ, ίη Ιτεεβη-

(οηιηι ηυπιεΓυηι βββεηΐ βΛδοίδεεηϋί ? ε( ρΓ03ΐ3ΐο8 βεοαίιιηι

βτ»1 ΓεΙίςηοηιπι ίηνίίΐίβ. 8β(1 ηίΐιίΐ Ββ^ιιβ Γβ<1<1οΙ>3ΐ βοΐΐϊοίΐοί,

3ε Γβνοεβπ ΐ3Γ§ίΙίοηυηι εΓίηιβη βιΐ Ιτί1>υηα1ί3 , ηηοά εηηι

όϊεηι , τπΆ^αο δυο ΙβοοΓβ, εΐ δΐιβπι ςιιίιίεηι ίη ςι-αΐΐαηι , ρβηΚ

Ιυδ 3η1ίςιΐ3ΐιιηι ρυΐ3νβΓ3ηΙ.

XXXVI. 1(3 ΓβεΙυπι εδί, υ(, ςιιβηινίβ ηιαίε ηΐίο^ιιίη

εοητβηϊΓεΙ δεηβΐιιί ειιηι ο<]ΐιίιίυιΐ8, εοη3ρίΓ3Γ8( Ιβπιβη υΙβΓςυβ

ογΛο ίη ϋΓΠδί Οίΐίιιηι ; 30Ι3 ρΐεηβ §3ΐιάεη(β εοΐοηίίβ. ^3ιη τβτο

εΐ δοεϋ Ιΐαΐίεί , (ΐυοηιπι ίη @Γ3(ί3ηι ροΐίίδΐ'ηιυπι η»30 ηΐ3-

ε)ιίη3ΐ)3ΐυΓ (Γΐουηιΐδ , (ίπιεΙ)3η( δίΐιί 3 Ιβ^ε άβ εοΐοηϋβ :

<]υίρρε ρεΓ 83ηι ΓιιΙηπιηι 8Γ3(, υ( ρΓοΙίηυδ ίρδίδ 3§εΓ Κοιι>3-

ηοΓυηι ρυΐιΐίοαβ (ςηεηι ηοηιΐυηι οΊνίδηηι 3ϋί ρβΓ νίηι οε·

ευρβίυηι, 3ΐίί (ΙίβδίιιιηΙβηΙεΓ, εοΐεοβηΐ) βπρεΓεΙιΐΓ; 30 άβ

ρην3ΐί8 ε(ί3ηι ροδδβδίίοηϊηηδ πιυΗ* ίρδίδ ηιοΐβδίίβε βχηίοε-

ΓβηΙϋΓ. ΕΙ ΕίΓυδά ϋηι1)Γίηιιβ , εβιίεηι ευηι ΙϋΙίείδ ΙίηιεηΙεβ,

φΐυπΐ 3 εοηδίιϋηιΐδ, υ( ριιΐ3ΐ)3(ιΐΓ, ίη υΓοεηι εβδεηΐ «οεΚί ,

τενεΓ3 ςηί^ειτι 3(1 ίηΙεΓηαεηάυηι ΟΓηδηηι , βρεείο τβΓο 3(1

Ιβ^επι β]ηδ 3εειΐ83ηα'3ηι , ρβίβπι Γεεΐ3πΐ303η(, βΐ εχβρεοΐί-

1)3ηΙ εοπιίΐίβ. 0υ38 τεδ ίηΐεΐΐίςεηδ ϋπίδαβ, ςριαπι γβγο ίη

ριιΜίεηηι ρΓοεβ(1θΓεΙ, βεά (Ιοηιί βηβ3 ΐχι βίπο ηοηηίΐιίΐ ο5β-

οιιγο ιιιιιΐΐίΐυιΐίηρηι , ςυβ! βε τοίεοβι, β(1ηιί11εηδ, βιιο τε-

βρεΓβηι (ΙίηιίΗοΓο οαηΐιΐοηι βοΙεΓεΙ, ααίϋίΙ, <ι( βυοΐΐο,
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κλήχθαι· καί λέγων έτι, κατέπεσεν. Ευρέθη δέ ές

μηρον αυτί) σκυτοτομου μαχαίριον έμπεπηγμένον.

XXXVII. Ουτω μέν δή και Δροϋσος άνηρητο δή

μαρχων. Και οί ίππεΐς έπίβασιν ές συκοφαντίαν τών

έχθρων το πολίτευμα αύτοϋ τιθέμενοι, Κόϊντον Ούάριον

δήμαρχον έπεισαν εϊσηγησασθαι, χρίσεις είναι κατα

τών τοις Ίταλιώταις έπ\ τα χοινά φανερώς ή χρύφα

βοηθούντων έλπίσαντες τους δυνατούς απαντάς αυτίχα

εις έγκλημα έπίφθονον δπάξεσθαι, κα\ δικάσειν μεν

αυτοί, γενομένων δ' εκείνων έκποδών, δυνατώτερον έτι

της πόλεως έπάρξειν. Τον μέν δή νόμον άπαγορευόν-

των τών Ιτέρων δημάρχων μή τίΟεσθαι, περιστάντες οί

Ιππείς σΰν ζιφιδίοις γυμνοΤς έκύρωσαν. Ώς δ' έκε-

κύρωτο, αύτίκα τοις έπιφανεστάτοις τών βουλευτών

έπεγράφοντο κατήγοροι. Κα\ Βηστίας μέν ούδ' υπα-

κούσας, έκων έφευγεν, ώς ουκ έκδώσων έαυτον ές χείρας

εχθρών. Κα\ Κόττας, έπ' έκείνω, παρήλθε μέν ές τ6

οιχαστηριον σεμνολογήσας δε υπέρ ων έπεπολίτευτο ,

χαΐ λο'ιδορησάμενος τοις ίππεϋσι φανερώς, έξηει της

πόλεως καί δ'δε προ της ψήφου. Μούμμιος δ', δ τήν

Ελλάδα έλών, αισχρώς ένεδρευθεΐς υπδ τών Ιππέων,

υποσχομένων αύτον άπολύσειν, χατεκρίθη φεύγειν, καί

έν Δήλιυ διεβίωσεν.

ΧΧΧΧΙΙΙ. Επιπολάζοντας δ' ές πολυ του κακοΰ

κατα τών άριστων, 8 τε δήμος ή^Οετο, τοιώνδε και

τοσάδε είργασμένων ανδρών αθρόως αφαιρούμενος. Καί

οί Ιταλοί, τοϋ τε Δρούσου πάθους πυνθανόμενοι , καί

της ές την φυγήν τούτων προφάσεως, οΰκ άνασχετον

σφίσιν έτι ήγούμενοι τους υπέρ σφών πολιτεύοντας

τοιάδε πάσχειν, ούδ' άλλην τινα μη/ανήν έλπίδος ές

τήν πολιτείαν έτι δρώντες, έγνωσαν άποστήναι 'Ρω-

μαίων άντικρυς, και πολεμεϊν αύτοϊς κατα κράτος

Κρύφα τε διεπρεσβεύοντο, συντιθέμενοι περί τώνδε,

και βμηρα διέπεμπον ές πίστιν άλλήλοις. Ών ές πολυ

μέν ούκ έπήσθοντο 'Ρωμαΐοι δια τας έν άστει κρίσεις

τε και στάσεις. Ώς δ' έπύθοντο, περιέπεμπον ές τας

πόλεις άπο σφών τους έκάστοις μάλιστα έπιτηδείους,

άφανώς τα γιγνόμενα έςετάζειν. Καί τις έκ τούτων,

μειράχιον δμηρον ϊδών έξ "Ασχλου πόλεως ές έτέραν

άγόμενον, έμηνυσε τω περί τα χωρία άνθυπάτω Σε-

ρουϊλί»»). ΤΗσαν γαρ, ώς έοιχε, τότε και της Ιταλίας

άρχοντες ανθύπατοι κατά μέρη · δ καί Αδριανός άρα

μιμούμενος δστερον χρόνω πολλώ, τήν αυτοκράτορα

άρχήν 'Ρωμαίοις ήγούμενος, άνεκαίνισε, καί μετ' αύτον

έπέαεινεν ές βραχύ. "Ο δέ Σερουίλιος, θερμότερον

έσδραμων ές το Άσκλον, καί πανηγυρίζουσι τοις

Άσκλαίοις χαλεπώς απειλών, άνηρέθη, ώς υπο ήδη

πεφωρααένοιν. Έπανηρέθη δ' αύτώ καί Φοντήϊος,

βς έπρέσβευεν αύτώ · καλοΰσι δ' ουτω τους τοις ήγεμόσι

τών έθνών έκ της βουλής Ιπομένους ές βοήθειαν. Πε

σόντων δέ τώνδε, ουδέ τών άλλων 'Ρωμαίων τις ?[ν

φειδώ· άλλα τους παρα σφίσι πάντας οί Άσκλαΐοι συν-

εκέντουν έπιτρέχοντες , και τα δντα αύτοΐς διήρπαζον.

XXXIX. Έκραγείσης δέ της αποστάσεως, άπαντα

τον ίοΐαΐα 86 8896 , 8ΧεΙ<ΐηΐ3ΓεΙ , 81 άΊοΙο οΙΙΙϋβ ΟΟΓΠΙΟΓβΙ. ΕΙ 1η

}30βηΙίδ ίΓεηιοι-ε ίηβχαβ εαΐίει- δυΐοιίυδ άβρΓεηεοδϋδ εβί.

XXXVII. ΙίΛ ςιιίιΐίπι εΐ 1)ηΐί>ϋδ, (ήουηβΐυ ρΐβϋϊβ Γιιη-

ββηδ , ίηΐΡΓΡίιιΙϋδ β»(. ΟκΙβι-υηι βψιίΐββ , ίδΐυά βίαβ ίηβΐίΐα-

Ιϋηι ϊη κιΙυηιηϊΛπιηι ηιαίρπβη) εοηΐτβ ίηίιηίεοβ νεΗεηάο,

3αεΙθΓ8δ ΓυρηιηΙ Ο. Υβπο Ιιϊ1)ιιι)ο [ΐ1οΙ)ίβ ρΓοπιυΙββικΙί 1ε·

Βοιτι , άβ Γβίδ Γαοϊβηάίβ ςιιοΐφιοί δοείίδ ΙΙαΜοίδ , νίαιη 3(1 κια-

ρα1>1ίε3πι ϊΓΓεοίΛηΙίΙίυδ , οίβηι ραίβηινε ΓβνίδβεηΙ. 8ρβΓ&-

ΙιαηΙ εηϊιη, μοχ ροΐοηΐίδδίηιαιη ςυεπιςυβ ο^ίοίρηύυπι

αοοιίδηίοπϋυδ , βϊΐιίςαβ (1β Ιηη ίηνϊάϊοβο οτίιηΐηβ ΓοΓβ ]α<ϋ·

εϊϋπι; εΐ βυυΐαϋδ ρβΓ εαπι οεε&δϊοηεηι ΐηίηιίεΐδ, πι»]οΓθΐη

εΐίαπι ροδϋιαε Γογο δΐιβπι ϊη τερυοίίεβ ροΐεηΐίβπι. Ουί γο-

^αΐίοηί ςιιυηι ίηΙβΐΐ«!οι·ο.ιιΙ «εΙοπ (πουαϊ , εηιιίΐεβ υηάίφΐβ

8ΐΗε(38 81038 ίη(εη(»ιΐ(1ο , εΓΓεεεπιηΙ υ{ Ιεχ ρεΓΓειτεΙϋΓ. ΕΙ

1ε§β ρεΓίαΙβ, εχδΙίΙεΓυηΙ ρΓΟίίηιΐδ, ςυί ΗΙυδΙποπΙιυδςυίΙιυδ-

ςιιε εχ δεηαΙοΓίοιιβ βείίοηεδ ίιιΙεη<1εΓεη(. Εχ Ιιίδ ΒεδΙί» βυβ

δροηΐβ ίο εχίΐίιιιη βηίίΐ , εοηΐεηιΐϊβ ίη ]αβ τοεβηΐίουβ , ςυοά

86 ηοΐΐεΐ ίηίηιϊεοΓϋηι εΓεϋεΓε ροΐββίβϋ. Ρο$( εηηι Οο((β

εοηιρ3ΓυίΙ (ριίιίοιη ία μάίείο : 86(1 , ΙυευΙεηΙβ Γ3ΐίοηε τειίίΐίΐβ

3<1ηιίηί8(Γ3(<Β 3 βε τείρυοίίεΐβ, ριίβηι ΐηνεείυβ ίη εηηίΐεβ,

ΙίΓΟεπι εΐ ηίε ΓεΙίςυίΙ, ηοη εχ8ρεε(β(ί8 ϊηάΐοαιη (1ε βε βυΓ-

ΓΓβ^ίίβ. Μυηιπιίυδ νεΓΟ Αεη3ίεη8 ΙυτρίΙβΓ ϊΐΐυδηβ αϊ) ]υάίεϊ-

1)ϋ8, εαιη βε βοβοΙυΙυΓΟβ ροΐϋείϋβ, εχϋίο πιιιΐοΐαΐυβ 6δΙ, εΐ

ϋεΐί άειη τίίβηι εχεςίΐ.

XXXVIII. Ηοο ηιδίο ίη ορίίπιυιη ςυεηΐφΐε Π)3§Ϊ8 Π)3§ί8-

φιβ βΓ38δ3ηΙε , ρΐεηβ ρεπηοίεβίβ ΓβΓβοϊί , ΟΓίητί 86 βιιΜΙο Ιοί

ΤίΤΟΠΠη ΙβΠ) ρΓ83θΐ3Γβ 06 Γ0ρυ1)Ιίθ3 ιηβπΙοΓυπ) ρΓΧβεηΙίβ.

ΙΙβΙίεί τβΓΟ βοεϋ , εο^ηίΐο εΐ ΏΓηδί εββιι , εΐ 03053 φΐιε ηοΓυπι

νίΓΟΓυηι εχίΐίο ρΓ33ΐεηάβ1)3ΐυΓ; ηοη βπιρίίυβ ίεΓεηιΙυηι

ηιΐί , υ( Ιαπ) ίηάίςηίβ ηιοάίβ ΐΓβεΙεηΙηΓ ςυί δΐιηιη εαυδαπι

δυδείρετεηΐ ; ηεςυε νετο βΙίαιη νίαιη 3ΐηρ1ίυβ &ά οοΐίηεηείυη)

ί«9 είνίΐαΐίδ οβπιεηΐβδ ; άεεΓενβΓυηΙ , 3 ρορυΐο Κοιηβηο ρβ-

Ιβηι (ΙοΠεεΓε, είςηβ Μΐιιπι ίηΓεπτε ΙοΙίβ τίτίοηβ. ΙΙαςιιβ

ρεΓ οεευ1(38 ΙοββΙίοηεδ Γα^ίαδ ϊηευηΐ, εΐ Γκάετβ άβΐίβ ιιΙΙγο

είΐτοφίβ 0081(1)1)118 οοηίϊπηαηΐ. Οικρ Γββ ββΓΟ εο^ηίΐβ εβί

ίη 1;Γΐ)β, ]ιη1ϊοϋ8 86(1Ηιοΐ)ί1)ΐΐδ(]ϋ6 ίηΐεηΐβ. Τβηάεπι Γβ ίη-

(εΐΐεεΐβ, βεηβίαβ οβΓίοβ Ιιοηιίηοδ, (ριί εηηι φΐβςυβ εϊτί(3(β

ηΐΕχίπιβ εοη]αηοΙί εββεηΐ, ρεΓ είνίΐβίεβ εΪΓευηιιηίδϊΙ, υΐ

νβίαΐί αΐίικί η^εηάο εχρ1θΓ3ΓεηΙ , ηυβ3 ςεΓεΓβηΙηΓ. Εχ η»

αηηβ, εοηδρίεβίηβ βάοίεβεεηΐεπι Αδευίβηυηι , ργο οοβίιΐε ίη

βΐϊαηι ιίΓοεηι άηείηπι , ίη(1ίε3νίΙ δειτίΗο , ρΓΟ εοηδίιΐε 3^εη11

ίη είβ ΓεςίοηίΙ>η8. ΑρρβΓεΙ εηίηι, Ιυηο ηυοςυε τε^ίοηεβ

ΙΙαΙία; άί8ΐτί1>ιι(3β Γιιίδβε ρΓοεοηδυ1ϋ)η9 : φιί ΠΧΜ ςοίάειη

Ιοη§ο ροδί ΙβηιροΓε Γεηοτβίοβ εβ( &η λάηβηο ΙπιρετϊΙοΓβ,

68(1 ηοη (Μα ροβΐ ε]ηβ οοϋααι άαπιτίΐ. δεΓνίΙίαβ ρΓορβΓβ

ορρίάααι ίη^ΓΡδδα», ε( Αδευΐαηοβ, βοΐεηηε ρβίπαπι (αηε

0ε1ε1)Γ3ηΙβ9 , ηιίηίδ άεΙεΓΓεΓβ εοηβίαδ, &ί> είβ ίπΙοΓηοίΙαΓ,

ατιοά ρπΜϋΐ3πι]3πι άεΓεεΙίοηεπι ίηΐβΐΐΐββκηΐ : βίπιαίηαε Ροη-

(είαβ, ΙεςβΙαβ ίρδίαβ, ίηΐβπίΐ. (8ίο βαΐεπι 3 Βοηιηηίβ νο-

εαηΙαΓ, ςαί εχ βεηβίοηο ΟΓάΐηε, ηΐ 8ά]αΙθΓε3, βεςηαηίατ

Ιιοδ , φΐΐ ρΓίτδΐιηΙ ρΓοτίηείίβ. ) Ηίδ δυΐιΐβΐίδ , ηεπιίηί Κοπιβ-

ηοηαη, ςαί Ιιιπι Αβευΐί εΓβηΙ, ρβτείΐυηι εβί : οπιηεβ εο<1ειη

ορρίάβηοΓηαι ίοιρείο εοηΓοββί , 1)οη3 βΟΓαπι άίΓβρΙβ βαηί.

XXXIX. ΙΙβςαε βρειία ί3ηι άείβεΐίοηε, οηαηββ ΓιηίΙίηιί
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. 8σα τοις Άσκλαίοις έθνη γείτονα ^ν, συνεξέφανε τήν

παρασκευήν, Μάριοι τε καΐ Πελίγνοι καΐ Ούηστΐνοι

και Μαρ^ουκΐνοι, και έπΐ τούτοις Πικεντΐνοι καΐ Φε-

ρεντανοί και Ίρπΐνοι και Πομπηϊανο\ και Ούενούσιοι

καΐ Ίάπυγες, Λευκανοί τε καΐ Σαυνΐται, χαλεπά 'Ρω-

μαίοις καΐ πριν έθνη γενόμενα· όσα τε άλλα άπο Λι'-

ριος ποταμού, δν νυν μοι δοκοϋσι Λίτερνον ήγεϊσθαι,

έπΐ τον μυχον εστι τοϋ Ιονίου κόλπου πεζεύοντι καΐ

περιπλέοντι. Πεμψασι δ' αύτοϊς ες 'Ρώμην πρέσβεις,

αϊτιωμένους, δΤτι πάντα 'Ρωμαίοις εις τήν άρχήν συνερ-

γασάμενοι, ουκ άξιοΰνται της των βεβοηθημένο>ν πο

λιτείας, ή βουλή μάλα καρτερώς άπεκρίνατο- ΕΙ με-

ταγιγνώσκουσι των γεγονότων, πρεσβεύειν ές αυτήν

άλλοις δέ μή. Οί μεν δή, πάντα άπογνόντες, ές πα

ρασκευών καθίσταντο. Και αύτοϊς, έπϊ τω κατα πόλιν

στρατίο, κοινός ή'ν ίππέων τε και πεζών έτερος ές δέκα

μυριάδας. ΚαΙ 'Ρο>μαΐοι τον ίσον αύτοϊς άντεςέπεμ-

πον, άπό τε σφών αύτών, καΐ των έτι συμμαχούντων

σφίσιν έθνών της Ιταλίας.

ΧΕι. Ήγοϋντο δέ 'Ρο>μαίων μέν ύπατοι Σέξτος τε

Ιούλιος Καίσαρ, καί Πόπλιος 'Ρουτίλιος Λοϋπος· άμφο)

γαρ ώς ές μέγαν δή καΐ έγχώριον πόλεμον έξήεσαν,

έπεί και τας πύλας οί υπόλοιποι και τα τείχη δια χει

ρός είχον, ώς έπ' οικείο) καί γείτονι μάλιστα έργω. Τό

τε ποικίλον τοϋ πολέμου κα\ πολυμερές ένΟυμούμενοι ,

υποστράτηγους τοις ΰπάτοις συνέπεμψαν τοΰς τότε

αρίστους· ΰπο μέν 'Ρουτιλίω Γναϊόν τε Πομπήϊον, τον

πατέρα Πομπήιου του Μάγνου παρονομασΟέντος, καΐ

Κόϊντον Καιπίωνα, καί Γάϊον Περπένναν, καΐ Γάϊον

Μάριον, και Ούαλέριον Μεσσάλαν υπο δέ Σέξτω

Καίσαρι Πούπλιον Λέντλον, άδελφον αύτοϋ Καίσαρος,

κα\ Τίτον Δίδιον, καΐ Λικίνιον Κράσσον, και Κορνή-

λιον Σύλλαν, καΐ Μάρκελλον έπί τοϊσδε. Τοσοίδε μέν

δή τόϊς υπάτοις, διελόμενοι τήν χιόραν, δπεστρατή-

γουν. ΚαΙ πάντας έπεπορεύοντο οί ύπατοι· καΐ αύτοΐς

οί 'Ρωμαϊοι και έτερους ώς ές μέγαν άγώνα επεμπον

ίκάστοτε. Ίταλόϊς δ' ησαν μέν στρατηγοί καΐ κατα

πόλεις έτεροι, κοινοί δ' έπϊ τω κοινω στρατω καΐ τοϋ

παντός αυτοκράτορες Τίτος Λαφρήνιος, καΐ Γάϊος Πον-

τίδιος, και Μάριος Ιγνάτιος, και Κόϊντος Πομπαίδιος,

χαΐ Γάϊος Πάπιος, και Μάρκος Λαμπιόνιος, και Γάϊος

Ίουδακίλιος, και Έριος Άσίνιος, και Ούέττιος Κάτων.

Οϊ τον στρατον δμοίως μερισάμενοι, τοις 'Ρωμαίων

στρατηγοΐς άντεκαΟέζοντο · κα\ πολλά μέν έδρασαν,

πολλά δ' επαΟον. 'ίΐν έκατέρων, έν κεφαλαίο) ιρράσαι,

τά άξιολογώτατα ην τοιάδε.

ΧΙΛ. Οϋέττιος μέν Κάτων Σέζτον Ιούλιον τρεψά-

μενός τε και δισχιλίους κτείνας, έπι Αϊσερνίαν ήλασε,

ρ\ομαίζουσαν. ΚαΙ αυτήν οί μέν συντάττοντες , Λεύ

κιος τε Σκιπίων, καΐ Λεύκιος Άκίλιος, θεραπόντων

έσΟητας ΰποδύντες, άπέδρασαν χρόνο) δέ και λιμω

παρεστήσαντο οί πολέμιοι. Μάριος δέ Ιγνάτιος Ούέ-

ναφρον έλών έκ προδοσίας, έκτεινε δύο 'Ρο)μαίο)ν σπεί

ρας έν αύτϊ). Πρησενταϊος δέ Πόπλιος Περπένναν

απω ραίαπι οοΓΓίρΙαηΙ , Ματδί , Γοΐϊβηΐ , νεδίϊηί , Μ3ΐτυείηϊ :

β08 ΕοςυαηΙαΓ ΡϊεεηΙηί, ΓτεηΙβηϊ, Ηή-ρίηί, Ροιηρβϊβηϊ,

νεηυδϊηί, Αρυΐί, ΐΛίεαηίσοβ εΐ δαιηηίΐββ, ηβΐίοηεδ ]3πιρπ-

άΐπι Βοηΐΐΐιίβ ίηΓεηδββ : (Ιεηίςυβ ςαίάςυίιΐ ρορυΐοπιαι 3 ΙΛή

(ςυϊ ηυηε, υ( ραίο, ΙίΙεπιηδ εδί) ιΐδφΐε αά ίηίπηυιη Αάπαϋ-

ειηη 5ίηυοι , δίνε ηΊβαΉειταηεα ΙΙαΙίκ ΙεηεΙ, δίνε ογβιιι πω-

ΓίΙϊηααπι. (}υί (|αιιπι Ιίοηιβηι 1ε£3ΐοδ ηιίδίίδοηΐ εοηςυε-

δίαπι , ςυοά , φίοπιιη ίηδίςηί ορει » αίςαε ΒΐιχίΙίο Ποηιαηυιη

ρίΓΐιιηι 8ϊ( ΐπιρεπυπι, ηε »ά ]υ8 ςυϊ<1επι είνίΐΐΐίβ βΙ) 1»$,

ηιιί & $6 3<1]υ1ί εδδβηΐ, αίΙπιίΙΙεΓρηΙιΐΓ; ΓοΓίϊΙβΓ ΟΓηηίηο γϊ-

βροηδυπι α δοηβΙυ εδί : 8ί ΓεδίρυίδδεηΙ αϊ) ίηεερίίδ , Ιε^αΐοδ

ηιίΙΙΟΓε ροδδε; βία ηιίηυδ, δηρεΓβειΙεΓεοΙ. Ηϊ ίβϋιΐΓ, ηαΙΙα

&Ηα δρβ ΓβΙ ίίΐιι», βΐ) ΜΙιπη ρ3Γ3ηιϊυπι δεδε εοηνειίυαί. ΕΙ

ΙιοΙχΙμοΙ, ργλ'Ιογ εορϊιβ ςηκ βίοςυϋβ οϊνϊΐαΐϊΐκικ ρΓχδίιΙϊο

6Γ301, εοιηιηυηεπ) εχεΓείΙυαι ρεόίΐυηι εηιιϊΐυηιςυε εεηΐβ-

ηοπισι Γε« ΓηίΙΙίυπι. Ουί ηιιηιοΓο ρβΓεηι ρορυΐυδ Βοι»3ΐηΐ9

επιίδϋ, Ιαπι εχ υΓΐ»ηϊ8 εορϋδ, ςοβηι εχ αυχϋϋδ δοοίοΓυηι

ςαί ίη ϋιΐε ροΓπηαηδΟΓϊηΙ.

XI. £1 Κοηΐ3ηΪ3 ςυΜεπι εορϋδ ρΓχεΓ&ηΙ 5εχ. 5υ1ϊυδ Οβ>

83Γ, εΐ Ρ. ΒαρϊΙίαβ Ι,αρηβ , ΜΟβαΙββ. λιηΐΜίκιβ βαίπα Ινη

βΓβνίδ 1)ε11ί ε( ϊη ϊρδ& ΙΙαϋ» ^ταδδ&ηΐϊβ ίωρεπαπι άβΟΓοΙυπι

εβί : ε( »1ϋ , Ι3]ΐ<]ΐΐ3ΐη ίη όοηιεδϋοο εΐ ιΐΓϋί ρΐΌχϊοιο ρειΐεοΐο ,

ηΐ0Ηΐί3 εΐ ροΓίβδ ρΓβεβίάϋδ (εοεοβηΐ. Ουυπι αυΐεοι , νατίαπι

ΓοΓε οεΐΐυιη αίςυβ ηιυΐϋρίεχ, βρρίτεΓεΙ, Ιεβαΐί εοηδαΐίΐιυδ

ίΐΐιΐίΐϊ δαηΐ , νΪΓΪ ρ]ϋδ ίΡίβϋδ δρβοΐβΐίδδίιηί : ΒυΙίϋο Ο. Ροπι-

ρεϊαβ, Μί^ηί ρβΙεΓ, Ο- Οριο, Ο. ΡεΓρβηω, Ο. Μβχϊυβ,

νβίεπυβ ΜεδδβΙϊ : 8εχ. 0«83Γί, Ρ. Ιιβαΐαΐαβ, ίρ^ίαβ Οβϊδβ-

γ'ι8 ΓγλΙογ, Τ. ϋίιΐίυδ-, ίίείηϊυδ ΟΓδδδυδ, ΟοΓηεΙίιιβ 5ϊΙ1β,

Μ. ΜϊΓεεΙΙυδ. Ηί οπιηεβ δο!> «ϋδρίεϋδ εοηδαΐυηι ρΓ3ββΓ3η(

Κοπιβηίδ εορϋδ : ε(, ςοαπι δϋ» ευίηοε ρΓονίηοί» εδίβΐ 3ΙΙΗ·

ηυΐβ , &ά ίαδρϊείεηάοδ δίηςαΐοδ υΙΙΐΌ εϊίΓοηυε ρΓοβείβεεο&η-

Ιπγ εοηβαΐεδ : εΐ, β(ΐ1>ίηά'ε Ιιίδ ϊρδίβ 3ΐϋ ςιιοαιιε, τείυΐ ίη

Μβριο άϊδοήηιίηε, εχ υΛε βυοηιίΙΙεοβηΙιΐΓ. ΒοεϋδτεΓΟ,

ρΓΒΒίεΓ 8ΐη8ΐιΐ3Γοηι οΐτϊΐαίιιπι ρπΗοτβί , άυεβδ βΓϊηί εοηι-

ηιιιηίουδ εορϋβ εηπι βυπιηιο ΐπιρεηο ρ™ίεοΙί, ΤΗυδ 1λΓγ8-

ηίϋδ (νβΐ Α<Γ»ηίυδ), Ο. Ροηΐίιΐίηδ, Μαήυβ ΕβηαΙΐυδ; Ο.

Ροπιρίε<ϋιΐ8 , Ο. ΡιρΙαβ, Μ. ί&ηιροηϊυδ, Ο. ^υ(1^^^1^α5,

ΗεΓίυδ Λδίηϊιΐδ, νεΙΙϊϋδ ΟβΙο. Ουί , ρβηΙβΓ εορϊϊδ ϊηΙβΓ 8β

ρβΓίίΙί, Κοηΐ3ΐπδ (1ϋεί1)ϋδ δβ ορροηο!)3η[. ΕΙ υίππιςυβ

εηπι ηιηΐΐβ ίοΓίίΙβΓ §βδΐ3 , Ιυηι ηιβρΐ83 βοεερίίε εΐ3(1ε$ βηηΐ.

ρη3Γυηι τεπιπι ς«32 ατιίιίεηι ιοειηοηΐιι ρΓ»3 οβείεπδ (ϋ^ηίε

νίόεηΙυΓ, οοηιρεηιΐϊο ΓεΓεΓβηι.

XIX νε11ίιΐ8θ3ΐο,ίηΓιΐ83ΐτιεοη]εεΙο 8εχ. .Τιιΐίο, «Βδίβφΐε

άηο1)ϋ3 ηιίΙΜΙιυδ, βάνεΓβυβ ^ΕδεΓηΐβηι ιΐαχϊΐ, ςυ* Ιυη» ϊη

&άβ Κοιηβηί ρορυΐί ρεΓδΙίυβί. Ε3Μ είνίΐ3ίεηιςτιϊ 0Γ<ϋη3νβ-

ΓαηΙ, Ιη δείρϊοεΙΙ,. Αείϋιιβ, 88ΓΤ0ΓϋΠ» ηβοίΐα ΐηιΐβ είβρβϊ

βυηΐ : 83Πΐ(1εηιςιΐ8 , ροδί άΐϋΙυπΐ3Πΐ οϋδίιΐίοηεπί, Γ»ηιε Ι3η-

ύεηι άειϋΐίοηεηι οοηιραΐίτυηΐ ηοδίεδ. ΜβΓίυδ Ε§ηα(ίθ3 ,

\'εη3ΓΓ0 ρεΓ ρΓοιϋΙϊοηειη εβρίο , άοϊδ ιοί Κοπΐ3ηΛδ εοΙιοΗββ

εοηείάϋ. Ρ. ΡΓεδεηΙείαδ ΡεΓρεηηϊη» εηπι άεεβπι ιηί1ΙϊΙ>ϋ.->
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μυρίων άνδρών ήγούμενον Ιτρέψατο, χαΐ ίκτεινεν Ις

τετραχισχιλίους, χαΐ των λοιπών τοϋ πλέονος μέρους

τα διτλα έλαβε· Ιφ' δτω Περπένναν 'Ρουτίλιος δπατος

παρέλυσε της στρατηγίας, χα\ το μέρος τοϋ στρατού

Γαίω Μαρίω προσέθηχε. Μάρκος δέ Λαμπώνιος των

άμφϊ Λικίνιον Κράσσον άνεϊλεν ές βκτακοσίους, κα\

τους λοιπούς Ις Γρούμεντον πόλιν συνεδίωξε.

ΧίΙΙ. Γάϊος δέ Πάπιος Νώλάν τε εϊλεν Ικ προδο

σίας, κα\ τοις εν αύττ) 'Ρωμαίοις, δισχιλίοις ουσιν,

Ικήρυξεν, εϊ μεταθεΐντο, στρατεύσειν έαυτώ. Κα\ τούσδε

μέν δ Πάπιος μεταθεμένους Ιστράτευεν. Οί δ' ήγε-

μόνες αυτών, ούχ όπακούσαντες τω κηρΰγματι, Ελή

φθησαν αιχμάλωτοι, κα\ λιμφ προς τοϋ ΙΙαπίου διε-

φθάρησαν. Πάπιος δε και Σταβίας εϊλε, καΐ Μίντερνον,

και Σάλερνον, ή 'Ρωμαίων άποικος η\ι· καϊ τοΰς Ιξ

αυτών αιχμαλώτους τε χα\ δούλους Ιστράτευεν. Ώς

δέ χαΐ Νουχερίας τα Ιν χύκλω πάντα κατέπρησεν αϊ

πλησίον αύτώ πόλεις, χαταπλαγεΐσαι , προσετίθεντο,

στρατιάν τε αιτόϋντι παρέσχον Ις μυρίους πεζούς, καϊ

Ιππέας χιλίους. Μεθ' ων δ Πάπιος Άχέρ^αις παρε-

χάθητο. Σε'ξτου δέ Καίσαρος Γαλατών πεζοΰς μυρίους,

χαΐ Νομάδας Μαυρουσίους ίππε'ας καϊ πεζούς προσλα-

βόντος τε κα\ χωροϋντος Ιπ'ι τας Άχέρ'δας· δ Πάπιος

Όξύνταν, υίον Ίογόρθου τοϋ Νομάδων ποτέ βασιλέως,

&πο 'Ρωμαίων έν Ούενουσία φυλαττόμενον, ήγαγεν Ικ

της Ούενουσίας· και περιθείς αύτώ πορφύραν βασιλι-

χήν, έπεδείκνυ θαμινα τοις Νομάσι τοις συν Καίσαρι.

Πολλών δ' ώς προς ίδιον βασιλέα αύτομολούντων αθρόως,

τους μέν λοιποΰς των Νομάδων ώς υπόπτους δ Καίσαρ

Ις Λιβύην απέπεμψε. Παπίου δέ πελάσαντος αύτώ

συν καταφρονήσει, και μέρος ήδη τοϋ χάρακος δια-

σπώντος, τους Ιππέας Ιχπέμψας κατ' άλλας πύλας

έκτεινε τοϋ Παπίου περί Ιξακισχιλίους. Καϊ Ιπΐ τώδε

Καίσαρ μέν Ιξ 'Α/εδβών άνεζεύγνυεν. Ίουδαχιλίω δ'

έν Ίαπυγία προσετίθεντο Κανύσιοι χαι Ούενούσιοι,

καϊ £τεραι πόλεις πολλαί. Τινάς δέ χαΐ άπειθούσας

Ιξεπολιόρχει, χαΐ τών Ιν αύταΐς 'Ρωμαίο>ν τους μέν

επιφανείς Ιχτεινε , τους δέ δημότας χαι δούλους Ιστρά-

τευε.

ΧΟΗ. 'Ρουτίλιος δέ δ δπατος , καϊ Γάϊος Μάριος

έπΐ τοϋ Λίριος ποταμοϋ γεφύρας Ις διάβασιν Ιξ ού πολ

λού διαστήματος άπ' άλλήλων Ιπηγνυντο· χαι Ούέττιος

Κάτων αύτοΐς άντεστρατοπέδευε παρα την Μαρίου μά

λιστα γέφυραν, έ*λαθέ τε νυκτός περί την 'Ρουτιλίου

γέφυραν λόχους Ιν φάραγζιν Ινεδρεύσας. *Αμα δ' εω

τον 'Ρουτίλιον διελθεΐν δπεριδών, άνέστησε τας Ινέδρας,

καϊ πολλούς μέν εκτεινεν ΙπΙ τοϋ ξηροϋ, πολλούς δ' Ις

τον ποταμον κατώσεν 8 τε 'Ρουτίλιος αύτος Ιν τώδε

τώ πόνω βέλει τρωθείς Ις την κεφαλήν, μετ' δλίγον απέ

θανε. Καϊ Μάριος, ΙπΙ της έτέρας ών γεφύρας, το συμ

βάν έκ τών φερομένοιν κατα το ^εϋμα σιομάτων είκάσας,

τοΰς έν ποσίν ώσατο, και το £εϋμα περάσας, τον χά

ρακα τοϋ Κάτωνος υπ* ολίγων φυλαττόμενον εϊλεν ώστε

τον Κάτωνα νυκτερεϋσαί τε ίνθαπερ Ινίκησε, καϊ άπο- ) υΐ ΟβΙο ρβπϊοείβπΐ βο Ιοοο «Μ νίεβΓϊΙ, εϊ ροηυπ3 οοιηηαοα

βϊΜ οοεηιτβηΐεηι (ΊΐΒβνίΙ, οίοδίβςηο βά ςη3ΐβΓ ιηϋΐβ, Γβΐϊ-

ςαοΓυιη βπηϊβ πΐ3]οτϊ βχ ρβι-Ιβ ροιΐΐιιβ βδΐ. 0υ3ΐηο1>Γβηι

Καΐίΐίιΐδ 008. βάεηοΐο ΡβΓρβηιωβ ίπιρβπο, Γθ1ίΐ]ΐιία8 ρ]ιΐ8

βχΕΓεϋυβ Ο. Μβπο α(1Η1>ιιί(. Μ. ίαιτιροηίυβ, Ι,ίοϊηίιιπι

0Γ388ΐιηι 3^Γβ5«υ8, οοΐίηβοηίοδ βχ β}ιΐ8 πιίΐίΐίΐιυβ ρΓοβΙπί·

τϋ, Τ6ΐίφΐ08 ϊη ΟΓϋίικηιΙυιη ορρίύυπι οοπιριιΐϊΐ.

ΧΙΛΙ. Ο. Ρ3ρίπ8, Νοίβ ρβΓ ρΓΟ^^ι^οη^^η οοαιρα{3, Κοπΐ3·

οογοπι (ΙυοΙιιι» πιΠΙίουβ, ςαί ΐη ρΓΧβί^ίο ετβηΐ, ρβΓ 03(1υ-

εβ3(0Γβηι 3(1&εΐΓ3η8ευη(1ί ροΐρδίαΐβπι οοΐαΐίΐ : εϊ εοηάΗίοηεπι

ίΙΙί αοεερει-υηΐ , βχεβρίίβ άαεΐοαβ , ςυοβ εοηιρΓεΙιεοβο» νϊοΙοΓ

ηβε&τίΐ ίηβιΐϊα. Ιάεπι Ρ3ρϊα$ εϊ 8(3ΐ)Ϊ38 εβρίΐ, εϊ ΜίηΙιΐΓ-

0*8 , (/. υΐεπιιιπι), δβίβπιαηιςυε, ΚοπίΕηα™ εοΐοηίβηι;

εβρίίνοβςυβ βχ ηίβ ορρίάίβ ΓαβΙοδ , υη3 ευπι 8βΓνΪ8 , ηιϋίΐυηι

βαοηιηι ηαπκτο 3ΐ1δθΓίρ8ίΙ. Ηϊηο ροβίςιιαηι εϊ οηιηεπι ατ-

ΟϋΠΙ ΝϋΟβΓΪ3Π1 ρθΓΥ3$1>ΊΥίΙ ίβΠΙΠΙ, Γιηί1ίηΐ3 ορρί(1», βϊπιίΐΐβ

0Λΐαηιί(αΙΐ5 πιβίϋ, &ά ευπι άεδοίνοηιηΐ, βΐ ρβίοηΐί βαχϊΐίυηι

ηϊββπιηΐόεεεπιροΐΐϊΐιιηι ηιί11ί3, εςαίΙββηιίΗβ : ηυίΙ>υ8 3ΐιο(ιΐ8

Ραρίϋβ ΑεβΓΓ38 ο1)8ε<1ί(. Τυπι δβχ. 08Θ83Γ, 383υηΊ(ϊ8 ΟβΗο·

τυπι ρβ(1ί4υπι ίβοεπι ιτιί11ί1)ΐΐ8 , εϊ ΜβιΐΓθΙβηϊβ Νυηιίάίβ βφΐΐ-

Ιϊηυβ ρεάϊΐίΐιιιβςυε, εββίη ευπι εο ρΓορβ Αεβπ-38 εοηίαΐϋ.

Ρβρίαί νβΓΟ ΟχνηΙαπι , ^ςυιΊΙκβ Πΐίυηι , Γβ^ίβ οΐίηι Νασιΐ-

άΛτααι, β Υεηϋδϊηβ ίη ςιΐ3 Ιυπι ίίκοΓναΜυΓ ευδΙο(]ί» εθυ-

οΐυπι, οπίΛΐιιπιςυβ ρυΓρυτί, 05ΐβη1χιΙ»1 β]ϋ8 ρορυΐ3ηΙ>υ8

8υο Ο.χδβτβ ηιίΙί(αη(ί[>υ8. Ουυηΐφΐβ εΓε!)Γ3 βοπιιη, υΐ 3(1

ρΓορΓίαπι Γβ^επι, ΓιβΓβηΙ ΐΓίηβΓϋ^ία, εοηβαΐ 03;Ιογο8, ιιΐ

βυβρεείοβ, ΓβηιίίίΙ ίη Α(ή<Άΐα. ΡοβΙ ηκε αυαηι Ρ»ρίιΐ3 Ιβ-

πιβΓΟ βυδυβ εβββΐ ορρυβηβΓβ εβ$ΐΓ3 εοηβυΐίδ , ^3Π1(]ι1ε ρβΓ-

Ιβιη νβΐΐί ΓοηνεΙΙεΓεΙ, 0<τ83γ, βπιίβδο ρεΓ βνβΓββηι ροΓί&ιη

βςυίΙ»(ιι , οΪΓοΐΙβΓ 8εχ ηιί11ί3 ηοδίίϋπι ίηΙεΗβείΙ : βΐ ροδί ββπι

νίεΙοΓΪαηι βχβκϊΐυπι βΐ) ΑεβΓΓίβ αΐκΐυχίΐ. Αά Ιαάίαΐίατη

3α(επι ίη Αρυ1ί3 Οβηυβϊηί υη3 ευπι Υεηιΐδίηίδ άείεοβΓϋηΙ,

εϊ πιηΗιτ β,Μχ είτίΐ3(β8. ΝοηηυΙΙϊ» νβΓΟ, »Ι>ηυβιιΙο8 ίπιρε·

Γ3(3 Γβεβτε , νί εχρπ^ηβτϋ : άερΓεπβη808(ΐυβ ΐη 1ιϊ8 Κοηιαηοδ

ηοΜΙίοΓββ ηβοβνίΐ, ρΙοΙιοίοί νβΓΟ εϊ βεΓνοβ αιϊΐίΐίουδ 8υ!β

ΐπιηιίβευίΐ.

ΧΠΠ. ΑΗβΓΓοηδυΙηπιΚϋΗΙϊιΐδ, βΐ Ο. Μ3ΓΪΠ8, οΉοβ ηοη

Ιοη^β ίηΙεΓ 8β άίδώηΐεβ ρπηίβδ 8υρβΓ ΙΛτίω εοη8ΐΓυεΙ)3η( 3(1

Ιτ3]ίεϊεηο,38 οορίαδ : αϋνΡΓδυδ αιιοβ , ρτνρϊοί ροηΐβιη ΜοιΐΙ ,

03δ(ΐ'3 ιυβΐ3ΐυδ Λ'εΙΙίιΐδ 031ο, (ΙίδροδϊΙίδ ηοίίιι είΓ03 Κυΐίΐίί

ροηίβηι ΐη τβΐΐβ ^30*310 ΐηδίίΐίίδ , ρΓίηιο ηΐ3ΐιε ΐΓ3]ΐοβΓβ εηιη

ραδδυβ εβΙ ; ββά ιηοχ εχ ίηδίιΐίίδ η^Γεδδυδ, ιπΙργΓθοΗ πιιιΙΙοδ ίη

δίεεο, ηκιΗοδςηε ίη Πανίηπι εςί( ρπκείρίίεβ. ΕΙ ίρβε Κιιΐΐΐίυβ

ΐη 6β ρυβηα β&υεΐαΐαβ εβρίιβ , ρβαίο ροβΐ βχ εο ταΐηβκ γπογ-

Ιιιιΐδ βδ(. ΑΙ Μ3Γ1Π8 3<1 βΐΐεηιηι ροηίβηι Ιιατεηβ, υοί ίΐίβηι

εβίβηιίΐβίβπι βχ ε3ά3νβΓίΙ)ϋδ βεεηηάο Πηνίο άεΐ»1ίδ ίηΙεΙΙβχϋ ;

ρΓορυΙδίδ φΐΐ 80δε ορροηοΐιβηΐ, Ιτα]εοΐΙ Πηπιεη , εϊ 038(τ3

ΙιοδΙίυηι 3 ρβυοίδ οϋδίοίϋία εχρη^ιβνϋ. Ουο ΓβοΙιιπι ββί ,
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ροΰντα άγορδς άναζεΰζαι περί τήν έα>. 'Ρουτιλίου δέ του

δώματος καΐ πολλών άλλιον έπιφανών έπΐ ταφήν ές 'Ρώ-

μην ένεχθέντων, ή τε ίψις άηδής ην υπάτου καΐ το-

σώνδε άλλων άνηρημένίΛν καΐ πολυήμερον έπΐ τώδε

πένθος ήγέρΟη. Και άπο τούδε ή βουλή, τους απο

θνήσκοντας Ιν τοις πολέμοις, έκρινεν, ένθαπερ αν Οά-

νωσι , θάπτεσθαι· τοΰ μή τους λοιποί/ς έκ της 5ψεως

άποτρέπεσΟαι των στρατειών. Τδ δ' αύτο καΐ οί πο

λέμιοι, πυΟόμενοι,περι σφών έψηφίσαντο.

ΧΙ,ΐν. 'Ρουτιλίω μέν δή διάδοχος Ιπ\ λοιπόν του

έτους ούκ έγένετο, Σέςτου Καίσαρος ούκ άγαγόντος

σχολήν διαδραμεϊν έπι αρχαιρεσία ές 'Ρώμην της δ'

ίιπ' αύτω στρατιάς ή βουλή προσέταξεν άρχειν Γάϊο'ν

τε Μάριον, καί Κόϊντον Καιπίωνα. Τούτω τί) Και-

πίωνι Κόϊντος Πομπαίδιος δ άνιστράτηγος, οΤά τις αύ-

τίμολος, προσέφυγεν, άγων κα\ διδους ένέχυρον δυο

βρέφη δούλα, χαθάπερ υίεΐς, Ισκευασμένα εΊτΟησι πε-

ριπορφύροις. Ές δε πίστιν έφερε καί μάζας έκ μολί-

6δου, χρυσίϋ καί αργύριο περιβεβλημένος· καΐ έδεϊτο,

κατα σπουδήν αύτω τον Καιπίωνα έπεσΟαι μετα της

στρατιάς, ώς καταληψόμενον αύτοΰ τ6 στρατόπεδον

Ιρημον έτι άρχοντος. Καιπίων μέν δή πειΟο'μενος, εΐ-

πετο. Πομπαίδιος δέ, πλησίον της έσκευασμένης ενέ

δρας γενόμενος, άνέδραμεν ?ς τινα λόφον, ώς κατοψόμε-

νος τους πολεμίους· και σημεΤον αύτοϊς έπήρεν. Οί δέ

Ικφανέντες, αύτο'ν τε Καιπίιονα και πολλούς συν αύτω

κατέκοψαν καί το λοιπόν της στρατιδς Καιπίωνος ή

σύγκλητος Μαρίω προσέζευξε.

ΧΙ,ν. Σέξτος δέ Καίσαρ μετα τρισμυρίων πεζών

καΐ ίππέι»ν πεντακισχιλίων διεξιών τινα φάραγγα και

κρημνούς, άφνω προσπεσόντος αύτίϋ Μαρίου Ιγνατίου,

ές τήν φάραγγα περιοισΟεις, έφυγεν ΙπΙ κλίνης, δια

νόσον, έπί τινα ποταμον οδ μία γέφυρα ήν· καΐ ένταΰΟα

τί) πλέον της στρατιάς άπολέσας καί των υπολοίπων

τα όπλα , μόλις ές Τεανδν καταφυγών, ώπλιζεν ους έτι

εΤχεν, ώς έδύνατο. Ετέρου δέ πλήθους αύτω κατα

σπουδήν έπελΟόντος, Ιπ\ Άχέρ^ας έτι πολιορκουμένας

ίιπδ τοΰ Παπίου μετήει. Καί ο?δε μέν άλλήλοις άν-

τιστρατοπεδεύοντες ούκ Ιπεχείρουν ουδέτερος ούδετέρω

δια φόβον.

XI,VI. Μάρσους δέ Κορνήλιος Σύλλας καΐ Γάϊος

Μάριος, έπιθεμένους σφίσι, συντόνιος έδίωκον, μέχρι

θριγκοΐς αμπέλων έμπεσεϊν αυτούς. Κα\ Μάρσοι μέν

τοΰς θριγκους κακοπαΟώς υπερέβαινον Μαρίω δέ καΐ

Σύλλα διώκειν υπέρ τοΰτ' ούκ έδοζε. Κορνήλιος δέ

Σύλλας, έπΙ Οάτερα τώνδε των άμπέλων στρατοπε-

δεύων, αίσΟόμενος τοΰ γεγονότος1, ΰπήντα τοις έκφεύ-

γουσι των Μάρσων. ΚαΙ πολλούς και δδε άπέκτεινεν

ώς τδν φόνον εκείνης της ήμερας γενέσθαι περ\ πλείους

έξακισχιλίων, 6πλα δ' 6πό 'Ριομαίων ληφθήναι πολυ

πλείονα. Μάρσοι μέν δή, δίκην θηρίων, τίο πταίσματι

προσαγανακτοΰντες , αυδις ώπλίζοντο- καΐ παρεσκευά-

ζοντο αύτοΤς έπιέναι, προεπιχειρεΐν μή θαρ^οϋσι, μηδέ

άρχειν μάχης. "Εστί γαρ τί) έΌνος πολεμικώτατον

Π)3ηε εοβοίηβ δΙΙ ΙηΛβ ΛΙβοβΛβΓβ. Πηΐίΐίί βιιίεηι ε4 αΐίοπιιη

ηοβίΐίιιπι ηοη ραιίΓΛπιηι «κΐανεπηιΐδ ίη ϋι-οεπι αά εβρυΚο-

Τΐπι άείβΐίδ , ΙπδΙίί νίβ3 εβί ρορυΐο κ» ροηιρη εοηδυΐίδ , (οΙ·

ςυ* ίΐίοηιπι <3οΓυηοΙοηιπι ; βΐ εοπιρίιιπυιιι (Ιίβπιηι» ΙυεΙιιι

εχείΐαΐυβ ββΐ. ΟυίιρΓορΙβΓ Γβοίυπι ε$1 δρηΜιΐΜ-οηδίιΚυηι :

ϋΐ ροΜίΐϊο άεΓυποΙοΓυπι ίη οεΐΐο εοιροη ίΙ>ί ΙιυηιβΓβηΙυΓ,

αΐιίοιηςυε εβείιΐίεββηΐ; ηο οο εοΓυηι οοηίρβοΐιιιη ΓεΗςιιί

(ΙβΙβιτβΓβηΙϋΓ α Γπϊΐϊΐία. ΙΙΙυιΙ άβΟΓβΙϋπι ηιοχ β( ΙιοβΙεβ, ιώί

εο^ηονεηιηΐ, ϊπιϋαϋ δυηΐ.

ΧΙιΐν. Ιη ΓβΙί(]ΐιιιηι »ηηΐ ηεπαο βοΙΤεεΙαβ εδί ΠιιΙίΙϊο;

ςυοί Οβ&η ηοη ναοατεί ΐη υΓΟβηι Γβνβτϋ αά οοπιϋία.

ΕχεΓΟΐΙυηι ε]ϋδ βεηβΐυδ εοιηπιίβϋ Ο. Μβτίο εΐ 0. Οχρϊοηί.

Αιΐ Ιιυηο Οκρίοηοιη 0. Γοιηρχιΐίυδ, άαχ ηοδϋιιπι ΐΓίηβίϋ-

ββΓβ 5β δίηιυΐαηβ , ΐάάυχΚ ρΓΟ Γιΐϋδ οο$ϊ<ϋΙ)υδ Λαό» ββι-νοβ

ρυεΓΟδ, πιογο ίη^εηιιοιυηι ρηείεχίαΐοβ : εΐ, ςηο ηι&^ίβ Α-

άεια ίαιρβΙητβ(| ηίΜΜβ ηυοσ,ιιβ ρίοηιοί βΙΙιιΠΙ ϊιιγο 3η;οη·

(οςυβ οΜαο<Μ : κίιηιιίςπο ηοτΙ&ΙαΒ β$1 , αϊ ββ άαοβ οοηΓβ-

»ϋηι 385Γθ<1βΓ€ΐυΓΤΐ05ΐϊΙβιη εχβτοίΐαηι, (Ιυηι Ϊ8 ηοΐΐο Γε86Γ0{υΓ

ίορετΐο. ΕΙ 0«ρίο όΐεεερίιιβ βεςηεΙιαΙυΓ Ιιοπιίηεαι. υΐ

Τ6Γ0 αά Ιοοηιη νβηΐυηι θηΙ ίηδΐάϋβ ρπερΑΓΐΙαηι , ΡοηιραΗΐίιΐί,

ςαϊδί οΪΓοηηικροοίΗΓϋδ , ιιΐιϊηαιη ηοδίεδ βδδεηΐ , ίη Ιυηιυΐυιη

σαβηκίαιη ρΓθαιτπ(, εί 3)1 δίβηυπι <1α1 βυϊβ. ΙΙΙί ρη>το1&η·

Ιεδ , Ορίοηεηι , εί ηιαΗοβ εχ Ιιϊδ φΐί ευιη εο εηηΐ , ίηΐβρ

6εΐαη(. Κείϊα,ιιαηι ε]αβ εχετεϊΐαηΐ δεηβΐω βά Μαήί οορίω

Αήϊηηχϋ.

XIV. ΡεΓ Μεπι {επιραβ δβχ. Οχδ&Γ ρειϋΐυηι ΙπςϊηΙβ

ιτιϊΐΐία , 6(]υϋυπι ςιιίηηυε, ρεΓ Γϊυοεβ ςυαδ()ΐΐη εί ρΓΚΓυρίΛ

Ιοεβ άε^υεεηβ , εκ ϊηιρΓονίδο ίιτυεηΐε Μϊηο Εςηαϋο , ίη

Γαιιεεδ τεριιίδυβ εβ( : υηάε ηηηπι , ΙεεΙίεβ ρΓορΙεΓ πιοΓϋηιη

άείαΐυβ , &ά Ηατίυηι ςηεπκίαηι ηηίοο ροηΐε ρεΓνίαηα βε κ·

εερίδδεί ; πα)θή ρ&Γΐε εχεΓεϋαδ ρι-ορε Πυτίιιηι βαίβα, Γβ·

Ηηυίδ ραδδίαι 3Γηΐ3 ρΓθ}ίείεηϋΙ)υ3 , εεςτε δε Τεαηυιη ΓΟΟβρίΙ.

11)ί &ΓΠ)3(ίδ ςυοδ τείίηηοδ ηαουίΐ, ΒοεορΙοηιιε ρΓορβΓβ ί«1ο·

ηεο δηρρίεηιεηΐο , 3(1 Αο«γγβ8 , ςυ* 3 Ρβρίο .κΐΐιιιο οοβεβδβ

Ιεηε1)3ηΙϋΓ, ΐΓβηδίϋ. δε<1 ίϋί ε&δίηβ εοΠ&ϋδ, ηεπΙβΓ βΐΐε-

Γαηι βυδυβ ββΙ ρυςη3 Ιϊοβδδβτε.

Χΐνΐ. Οοπι. δ;11α [?] εί Ο. Μβπηδ Μακοβ, βε&ε »<1ογΙο8,

ΓογΙιΙογ τερυΙβΓβ, «δςηε βά ββροδ τίηείοπιηι ρβτββεηΐί : ςα»*

ηυηπι ηοβίίδ <γβγ8 ΐΓ3ηδεεηόεΓεΙ, Κοιτιαηίδ ηοη νΐβυπι 6δΙ η3Γ

βοδ ίηδεςϋί βηιρίίυδ. Οογπ. τβτο 8)113, φϋ 30 βΙΙετΒ τίηβ-

Ιηπιηι ρβιίε εβδίΓβ 1)3ηε1)3(, τε ίη1β11εε(3, ΓυρεηΙίϋαδ οογογ-

Γβηβ , εί ϊρδε ηιυΙΙοδ ίηΙοΓΓεείΙ ; ιιΐ εβ ιϋε βχ Μ3ΓΒΪ9 ρεποΓΪηΙ

δυρΓβδεχ πιίΐΐίη , Ηπηοπιηΐφΐε ηυηιβΓαδ ηιυΐΐο πι3]ογ ίη ρο-

Ιβδΐ3ΐεπ> νεηεπί τίεΙοΓαπι. Έα εΐβιΐβ πιβ^ίδ εΐίαπι βΠβΓίϋ

δΐιηΐ ηοδίϊιιηι βηίηιί ; ΓερϊΓβΙίδιιηβ τίπηυδ υΐΐκ) πίΓδυδ 1»α;δ-

δίνβΓϋηΙ ΚοιτίΒηοδ , ηιείιι εεδ&3η1βδ, ηεςυε ριίβηηιη οογπ-

ηαϊΙΙβΓβ αυδοβ. ΕβΙ εηίηι ρυβηβείδδίιΐΜ β*"· Μβτβοπιπι :



Ι)Ε ΒΕΙΧΙ8 ΟΙΥΙΠΒυδ ΙΛΒ. ΐ, 44 — 49.

χαί φασι, χατ' αύτοϋ θρίαμβον έπΐ τίόδε τω πταίσματι

γενέσθαι μόνω· λεγόμενον πρότερον, ούτε κατα Μάρ-

σων, ούτε άνευ Μάρσων, γενέσθαι θρίαμβον.

XI,VII. Περι δέ τι) Φάλερνον όρος, Γνάϊον Πομ-

πηϊον Ίουδακίλιος, καΐ Τίτος Ααφρήνιος, κα\ Πόπλιος

Οϋεντίδιος ές ταυτον άλλήλοις συνελθόντες, έτρέποντο,

χαΐ κατεδίωκον ές πόλιν Φίρμον. Και οί μέν αυτών

ίγ' έτερα ωχοντο· Λαφρήνιος δε παρεκάθητο Πομπήιο),

ές το Φίρμον χαταχεκλεισμένω. Ό δ' αύτίκα μέν

όπλίζων τους υπολοίπους, ές χείρας ούχ -?ίει- προσελθόν-

τος δέ έτερου στρατού, Σουλπίχιβν περιέπεμπεν, όπίσω

τοϋ Ααφρηνίου γενέσθαι, κα\ αύτος κατα μέτωπον έπηει.

Γενομένης δ' Ιν χερσί της μάχης, κα\ πονουμένοιν άμ-

φοϊν, δ Σουλπίκιος ένεπίμπρη το τών πολεμίων στρατό-

πεδον καϊ τοϋθ' οί πολέμιοι κατιδο'ντες, ές "Ασκλον

Ιφευγον, άκόσμως άμα καΐ άστρατηγήτως· Λαφρήνιος

γαρ έπεπτωκει μαχόμενος. Πομπήιος δέ καΐ το "Ασκλον

ΙπελΟών έπολιόρκει.

XI,VIII. Πατρ\ς δ' ην Ίουδακιλίου το "Ασκλον,

κα\ δεδιως υπέρ αυτής ήπείγετο, σπείρας άγων όκτιό.

Προπέμψας δέ τοις Άσκλαίοις έκέλευσεν, όταν αύτον

ϊδωσι ποδρ\>)θεν έπιόντα, έκδραμεΐν έπί τους 'περιχα-

θημένους, ώς τον άγωνα τοΤς έχθροϊς ίκατέρωθεν γενέ

σθαι. Άλλα 'Ασκλαΐοι μέν άπώκνησαν, Ό δέ Ίου

δακίλιος κα\ ως ές την πόλιν δια μέσων των πολεμίων

έσδραμών μεθ' ίσων έδυνηθη, ώνείδισε μέν αύτοϊς την

άτολμίαν καϊ δυσπείθειαν. Ούκ έλπίζων δ' έτι τήν

πόλιν περιέσεσΟαι, τους μέν έχθρους, οί τέως αύτω

διεφέροντο, καϊ τότε δια φθόνον το πλήθος ές & παρηγ-

γελλεν άπέτρεψαν, έκτεινε πάντας. Έν δέ ίερω πυραν

νησας, κα\ χλίνην έπιθείς έπ'ι τη πυρα, παρευωχήθη συν

τοις φίλοις, και προϊόντος τοϋ πότου φάρμακόν τε προσ-

ηνέγκατο, κα\ κατακλίνας αυτόν έπί της πύρας, έκέ-

λευσε τοις φίλοις άψαι το πϋρ. Καϊ Ίουδακίλιος μέν

ωδε φιλοτιμηθείς προ της πατρίδος άποθανεΐν, κατελΰθη.

Σέξτος δέ Καίσαρ, έξήκοντος αύτω τοϋ γχρόνου της αρχής,

άνθνπατος υπο της βουλής αίρεθείς, έπέδραμεν άνδράσι

δισμυρίοις μεταστρατοπεδεύουσί ποι, καϊ ίκτεινεν αΰ-

των ές δκτακισχιλίους, όπλα τε πολίι πλειόνων έλαβε.

Χρονίου δ* αύτω τής περί το "Ασκλον ούσης πολιορκίας,

αποθνήσκων έκ νόσου, άντιστράτηγον άπέφηνε Γάϊον

Βαίβιον.

Χυν. Καϊ τάδε μέν άμφΐ την Ίταλίαν ^ν τήν

περ\ τον Ιόνιον. Αίσθόμενοι δ' αύτων οί έπί θάτερα

τής 'Ροιμης Τυ^δηνοί καϊ 'Ομβρικοί , κα\ άλλα τινα

αύτόϊς Ιθνη γειτονεύοντα , πάντες ές άπόστασιν ήρεθί-

ζοντο. Δείσασα ουν ή βουλή, μή έν κύκλω γενόμενος

αύτοΤς δ πόλεμος άφύλακτος ?[, την μέν θάλασσαν

έφρούρει την άπδ Κύμης έπί το άστυ δι' άπελευθέρων,

τότε πρώτον ές στρατείαν δι' άπορίαν άνδρών χαταλε-

γέντο>ν. Ίταλιωτίον δέ τους έτι έν τή συμμαχία πα

ραμένοντας έψηφίσατο είναι πολίτας· οδ δή μάλιστα

μόνου πάντες έπεθύμουν. Και τάδε ές Τυδ^ηνους

περιέπεμπεν. Οί δέ άσμενοι τής πολιτείας μετελάμ-

ΑΡΡΙΛΝ11».

Γοπιηίςιιβ, ηαηφΜΐη άε ίΐΐίβ, ηϊβί ίΤΙβ οίικίβ βεεβρί» , ΙΗαη>

ρίιαίυηι 0888 ; ςιιαπι αΛ ί<1 Ιβηιριΐδ νβίαΐ ίη ρΓονβιΙιίο Γαΐβ-

ββΐ, ηεςηε άε Μβι-βίδ, ηοςιιε δίηε Μ3Γ$ί», Ιτίαπιρηιιπι Ά%ί

ρθδ88.

ΧΧ.νΠ. Οϊγολ Ρ&ΙβΗηιιηι ηιοηΐβπι , ^άβείΐίυδ βΐ Τ. Ιλ·

(τβηίαι (ν(1 ΑίΓβηίηβ) βΐ Ρ. ΥβηΙκϋαβ (/. νβΙΙίικ) , εοη]υη

ε(ίβ οορϋδ , βχβΓοίΙαπι Οη. Ροιτιρβϋ Γυδίιπι Γα^&Ιαπιςυε ίηίΓΑ

Ρίπηαοι ορρίάυηι οοπιρβίΐυηΐ. Κά εα]αβ οΙ»1<1ϊοηβπι ΙαΙκ-

ηίο Γβΐίείο , «10 άαο ίη άΙτβΓίοηι κοβηηΐ. ΡοηρβϊαΒ , Κι»

(]πί βαρβτβηηΐ ΒπηβΙΐβ άβηυο ι ρυριιηιΐο ηυίιίεπι

ώβΐίηαϊΐ , ϊάνβη&ηΐβ &υ(«ηι »1ίο βχβκί(ιι , δυΐρίααηι ρβτ

ΛβνΪΕ πιίίδυιη ]αβδΐΙ Ι^ιΓΓβηϋ ΙβΓβϊ ίην»ΛβΓβ ; ίρββ β ΓγοπΙβ

βυπκίρπ) 3(}θΓ(υ8 β&Ι. Ουυπιςαβ άαϋίο ΜίΓΐβ οβΓί&ΓβΙυΓ,

δυΐρίείαβ ϊηεβηάίΐ οββίΓα ΙιοίΙίυηι : ςαο τί30 , ηοβίββ Αβοα-

Ιιιηι ϊηεοηάϊ(& (ιΐβ3, βίηε ίπιρεήο, ρΓΟίιι^επιηΙ ; ηαηι ίβ·

ίκηίηβ ίη ίρββ ραρκι οαάάεηί. Ηίηο Ροηιροίϋβ ορρα^ο&τβ

Αβεαίαπι ίη»(ϊ1αϊ1.

ΧΐνίΠ. Αδευίβηο» βΓ»1 Ιυ<ΐ3είΙίιΐ9 : ηυβρΓορΙβΓ Ιίπιεη»

ρΜΗβ, ααα οΛο εοηοΓίίΙηιε ρτορβτβ ίοεοαιτίΐ; βΐπιαίφΐβ

ρβτ ηαηείοι πιοηιιίΐ ΑβοαΙαηΜ , βπιρΗοηβπι ΓβοβκηΙ ίη <Α-

βεββΟΓββ , φίβηιρΓίηιηη ρΓΟΟιιΙ ιβτβηίβηΐβοι ίρβαιη εοηβρί-

εβτβηΙ ; αϊ ηοβΰβ ιηοίρίΐί ρΓβηιεί'βΙηΓ ρΓΚίίο. 8βά ορρίάιηϊ

ηίηίΐ ηιονβΓβ ϊαβί βυηΐ. ^άβείΐίαβ ηίηίΐοηιίηιιβ ρβτ αιβάίοβ

ηοβίβδ ρβηείΓβτίΙ ίηΐΓ» ηκεηίβ , 8εςιιεηΙίΙ)υ8 φΐοίςυοΐ ρο(ε-

Γ&ηΙ : εΐ εχρΓ00Γ3τί( οϊνϊϋυβ (ίιηίάϋβίεηι βΐηυε ίηοοε<1ίεη·

Ιϊαιτι. δεά άββρετβΐβ ηΐαΐβ οϊτίΐαϋβ , ρητηιιπι ίηίηιίεοβ,

οίοι οΙ> ρπβΐίη&ηι βίηαυίΐβίβηι , (απ) ο1> ΓεεεηΙειη εαΐρβηι ,

ςιιοΛ ίρδίιΐδ ίιινίόΙί3 3ΐιοΙοΓβϋ είνίουβ ΓαεπιηΙ ϋβρβτηβικϋ β]η8

ηΊ3η^3(ί, εοη(ηιεϊ(]3νί( οπιηεβ. Μοχ γο^ο εχδίτυείο ίη

Ιεηιρίο, ε( ΙεεΙο εί ίηιροίίΐο, ερυΐ3(ιΐ8 εηπι 3ηιίεί9, ροβΐ

ρΓοΙίχ3πι εοηιροΐβΐίοηεηι νεηεηαηι 1ΐ3α8ί( : ςιιο ΓβεΙο ίη γο^ο

(Ιεεαηιιϋ, ηοΓΐ3(υ8 βηιίεοβ , υ( Γβεεβ 8υΜβΓεη(. ΑΙςυβ ίΐ3

νί(3Π] Γιηίίΐ ^υ(13ε^1^ι18 , 1>3ηε βΙοΓΪβηι εβρ(3η8 , υί ρ3ΐπ* ηοη

βδδβΐ δηρβΓδΙεβ. δεχ. ΟβεβΒπ βεηβΐυβ ίη βεςυεηίειη βηηιιπι

ρΓΟΓΟ^βνίΙ ευηι εοηδϋΐβπ ροΐεδίβΐβ ιιηροπυπι. Ιδ ]»ιη ρπ>-

εοηδυΐ, είΓείΙβΓ χχ μ. ηοβϋαηι, άαηι εβδίΓ» ηιονβηΐ,

^τβββαβ, δΐι ανίΐ εχ είδοείο ηιίΐΐίβ, ε( ηιαίΐο ρΐατεβ βχαίΙ βτ·

ηιίδ. ΒβΛ άηχη είκβ Αδευΐί οοδίάίοηεηι (ΙίιιΙίυβ ηββτετβ

εορίΙυΓ, πιογΙκ) βαρβηΐηβ, 8υεεβ880Γεηι ίίηί ορίανίΐ Ο.

Ββηϊιιιη.

Χ11"Χ. Οιιηι ηβ!ε άΛ ταΆτβ δπρεπιηι βεπιηΙυΓ: (ΙίτεΓδβ

ρ»Γ(ε ΕΙηίδεί ε( υηαΙίΓΪ , υη> εαπι βΐϋδ ςιιίΙ>υδΐΐ3η ΑηίΙίηιίδ

ρορυϋδ , »ά άβίεείίοηειη δρεείϊΐκιηΐ ; ίητίΐβΐί βυεεβδδα ρίΓ-

Ιίαηι. Οιιο ηοτο ΜεΙα βεεβάεηΐβ , βεηηΐϋδ , ηε εΪΓευπιηυα-

ςυβ ηοδ(ί1>η$. εϊηςεΓβΙηΓ βοΐΐίείΐηβ, 1ί(οΗΙ)α8, ςυκ Οιιηιβδ

ΙοΙβτ εί υΗΜη ρβ(εη(, ίιηροβηίΐ ρτ<Β8ί<ϋβ; ςα» εχ ΙΟΜτΙίι

ΙεεΙβ βυηΐ , (υη ρπηιυπι ίη ηιίϋΐίαηι κόπιίδβΐβ οί) τίτοταΐη

ίηορί»ιη. ΑυεΙοΓςυε ΓυίΙ βεηαίιΐδ Ιεςίδ («κηάχ , υί ΙΙ&Ηεί ,

ηυοίςυοΐ 3<]1ιαε ίη Γκίβ ρβπηβηβίβββηΐ, είνεβ Κοιη&ηί 6βτβη( ;

ί(1 <|ΐιο(1 ηίηιίΓυπι ρηεείρηε εοηευρίΐαηι βτβΐ οηιηίοηδ. Ειι

Ιεχ, <1ίιηί883 είΓεβ ΕΙηΐΓία; ρορυΐοβ, εχεερία αϊ) Ιιίβ βδ( βτί

20



500 ΑΡΡΤΑΝΙ

βανον. Κα\ τηδε τί) χάριτι ή βουλή τους μέν εΰνους

εύνουστέρους έποίησε, τους δέ ένδοιάζοντας έβεβαιιό-

σατο· τους δέ πολεμοΰντας, έλπίδι τινί τών δμοίων

πραότερους έποίησε. "Ρωμαίοι μέν δή τούσδε τους

νεοπολίτας, ουκ ές τας πέντε χαΐ τριάκοντα φυλάς, αί

το'τε ησαν αύτοϊς, κατέλεξαν ίνα μή, των αρχαίων

πλέονες όντες , έν ταϊς χειροτονίαις έπικρατοΐεν. Άλλα

δεκατεύοντες άπέφηναν ετέρας, έν αίς έχειροτόνουν

έσ/ατοι. Και πολλάκις αύτών ή ψήφος αχρείος ην,

ατε των πέντε χα\ τριάκοντα προτέρων τε καλουμένων,

και ούσών υπέρ ήμισυ. "Οπερ, ή λαθον αύτίκα, ή

καί ως αύτδ άγαπησάντων των Ίταλιωτών, ύστερον

ε'πιγνιυσΟέν, έτέρας στάσεως ^ρξεν.

Ι». Οί δέ περί τον Ίόνιον, ούπω τήν Τυρ^ηνών με-

τάνοιαν έγνωκότες, μυρίους καΐ πεντακισχιλίους, δδδν

άτριβη χαΐ μακράν, ές την Τυρ'ρ^ηνίαν έπι συμμαχία

περιέπεμπον. ΚαΙ αύτοϊς έπιπεσών ΓναΤος Πομπήιος,

ήπατος ων ήδη, διέφθειρεν ές πενταχισχιλίους· καΐ

των λοιπών ες τα σφέτερα δι' απόρου χώρας καΐ χει-

μώνος έπιπόνου διατρεχόντων, οί ήμίσεις βαλανηφα-

γοϋντες διεφθάρησαν. Τοϋ δ' αύτοΰ χειμώνος Πόρκιος

μεν Κάτων, δ σύναρχος τοϋ Πομπηίου, Μάρσοις πολε-

μών άνηρέΟη. Αεΰχιος δέ Κλοέντιος Σύλλα, περί τα

Πομπαϊα δρη στρατοπεδεύοντι , μάλα χαταφρονητιχώς

άπδ σταδίων τριών παρεστρατοπέδευε. Και δ Σύλλας

την ύβριν ουκ ένεγκών, ούδέ τών ιδίων τοϋς χορτολο-

γοΰντας άναμείνας, έπέδραμε τω Κλοεντίω. ΚαΙ τότε

μέν ήττώμενος έφευγε. Προσλαβων δέ τοΰς χορτολο-

γοϋντας, τρέπεται τον Κλοέντιον. Ό δ' αύτίκα μέν

πορ'βωτέρω μετεστρατοπέδευεν. Άφικομένο>ν δ' αύτώ

Γαλατών, αύθις έπλησίαζε τώ Σύλλα, κα\ συνιόντων τών

στρατών, Γαλάτης άνήρ μεγέΟει μέγας προδραμών

προύκαλεϊτό τινα 'Ρωμαίων ες μάχην. Ώς δ' αύτδν

ύποστάς Μαυρούσιος άνήρ βραχύς εχτεινεν, έκπλαγέντες

οί Γαλάται, αΰτίχα έφευγον. ΠαραλυΟείσης δέ της

τάξεως, ούδ' δ άλλος όμιλος έτι του Κλοεντίου παρέμει-

νεν, άλλ' έφευγεν ες Νώλαν άκβ'σμως. Και δ Σύλλας

αύτοϊς έπόμενος, έκτεινεν ές τρισμυρίους έν τώ δρόμω,

χαΐ τών Νωλαι'ιον αύτοΰς μι3 πύλη δεχομένων, Τνα μή

οί πολέμιοι σφίσι συνεσπέσοιεν, έτερους έκτεινεν άμφι

τοΐς τείχεσιν ές δισμυρίους· καΐ συν τοΐσδε Κλοέντιος

αγωνιζόμενος έπεσε.

ΕΙ. Σύλλας δ' ές έθνος έτερον Ίρπίνους μετεστρα-

τοπέδευε , χα\ προσέβαλλε Αιχουλάνω. Οί δέ , Λευ-

κανους προσδοχώντες αύτης ήμέρας σφίσιν έπΙ συμμα-

χίαν άφίξεσΟαι, τον Σύλλαν χαιρδν ές σχέψιν ήτουν.

Ό δ' αίσθανόμενος τοϋ τεχνάσματος, ωραν αύτοΐς

έδωκε, κάν τηδε ξυλίνω δντι τώ τείχει κληματίδας

περιτιθείς, μετά τήν ώραν υφηπτεν οί δέ, δείσαντες,

τήν πόλιν παρεδίδουν. Και τηνδε μέν δ Σύλλας διήρ-

παζεν, ώς ουκ εύνοια προσελΟοϋσαν, άλλ' ΰπ' ανάγκης-

τών δ' άλλων έφείοετο προστιθεμένων, μέχρι το Ίρπί-

νων έθνος άπαν ϋπηγάγετο. ΚαΙ μετηλΟεν επί Σαυ-

νίτας , ούχ ^ Μοτίλος δ τών Σαυνιτών στρατηγός τας

<1ϊ88Ϊπιο. Οιιο Ιιοικ·(ϊ(·ίο εΐ ηηιίΓοί ,ιηιρίίιυ οΥνίηχίΙ δεηβΐικ,

εΐ (Ιιιηίοδ ίη β(1β οοηΓίΓηιανίΙ , βΐ ΙιοδΙεηι , βρε (μιβώιηι δΐηιϊΐί

ρι-οροδίΐβ, ΓΡ(1ι1ίι1ίΙ ηιίΙίοΓΟίη. Νοτϊ βηΐεη ίΙΗ είνεδ Κοηΐ3ηί

ηοη ίη χχχν Ιπηυβ , φιχ Ιηηε 6Γ3π( , «αηΐ ιϋΛίπΙηιϋ ; ηβ τε-

ΙβΓβ8 ίη βυίΤΓίβίίβ νίηοβΓβηΙϋΓ ηηηιεΓΟ ?8βά ίη (]οο«ιη ηοτβ»

Ιπΐιιΐί οοηΐΓίϋυΙί δΐιηΐ, ίη ηυίΙ>ιι$ ροβίΓοηιί Γΐ'πρηίΛΐιΙΤΓΛμία.

Οιιο ΓαοΙηη ββι, «Ι 80>ρβ ίηιιΐίΐεϋ ΙϊΡΓβηΙ ίΙΙοπιιη εαΐεηΐί;

ηυοά τβΙβΓββ ίΙΙΐΕ ΐΓίμίηΙϋ φΐίικηιε (π1)ΐΐ9, ηαο; ριΐοΓοβ νο-

0Λΐ«ηΙιΐΓ 3<1 8ϋ(ΓΓ3μία , ρΐιιβςιΐΐΐη (Ιίιηίιΐίιιπι ηηηιοΓί εοηΓιεε-

ΓβηΙ. Ουο<1 εοηκίΐίυηι (βίνβ ηοη 8ΐα(ίηι ίηΙ(Ί1ΐΗ:Ιιπη ε$1 3

8οαί$; δίνε ίΙΙί, πκχίίοο εοηΐεηϋ , Ιιιιη ηοη Γθ<]υίιχΊ)θηΙίϋη·

ρΐίυβ ) ροβίεβ άερτεΐιβηβιιηΐ, ηοταηιπι ΒβύίΙϊοηαηα ΓϋίΙ ιπ3-

ΙβΠ3.

ί. Αι βηρεπ πΐ3π3 βεεοΐα;, ηοικίυπι εοςηίΐο ΕΙπιβεο»

πιυ(388ε 8εη(βη1ί3ΐη, ςυίηιίεείιη ηιίΐΐία ηιίΐίΐυπι αυχϊΐιο ρβΓ

άβτίοβ οαΐΐββ είιτυπ)(1οχεηιη( ίη ΕΙπιγιλπι. Ουοβ β^ΒΓεβϋυβ

Οη. Ροηιρείυβ , ]Άΐη εοηςιιΐ , ϊηΙβΓΓοοίΙ εχ βίβ <ραίηφΐε πιίΐΐϊα.

036ΐβπ άυηι 3(1 βηοβ ρβΓ Ιοεβ 38ρεΓ3 εΐ ίητίβ , Ιιίεηιε ςηοηαβ

^Γ3Τ8η(ε, ρ3ΐ3ηΙεβ βε ΓεείρίυηΙ, ε( Γαηιεηι 8»1ηηΙιΐΓ £ΐαη<1ί-

Ι)ΐΐ8 , <ίίιηί(1ίυηι εοΓητη ϊηΐεηίΐ. Ε.κίεηι τθγο Ιιίεηιε Ροιτίυι

Οίο , Ροπιρείί εο11ε§3, Μ»Γδΐ3 1)βΙΙιιπι ίηΓβΓοιικ , οεεΪ8υ8 εκι.

Ροβ( Η3κ; ςυυη Ι,. ΟΙιιοηΙίιΐδ δνΙΙα; , αά Ροηιρείβηοβ πιοηΙε8

0381Γ3 ηιε(3ΐο, ειιηίειηΐϊιη βάηιοάιιπι βά ΙεΚίυπι ίηάε 8(3-

ιΐίυηι ε38ΐΓβ ορρο8υί88ε(; 8νΙΐ3, ηοη ΓβΓοηδεαηι εοηΐιιπιε-

1ί3Πΐ , ηε ρ3ΐιιιΐ3ΐθΓίΙ)ΐΐ8 ηιιίιίεπι βυίβ ε\8ρεε(3(Ϊ8 , ίη ευηι Γβ-

είΐ ίηιρείυιη. ΕΙ Ιιιηε <]ΐιϊ·1οιη νίεΐυδ, 8ε τεοερϋ : ηιοχ

νεΓΟ, τεεερίίβ ρ3ηα1β(οηΙ>αβ, ρΓθΠίμ;ινϊι ϋΐυεηΐίυπι, εΐ

0381γ3 ίη τεπιοΐίοιβπι Ιοουηι ΐΓβηβΓεΓΓε εοφί. Ουί άείηο>,

3υχί1ϋ8 03ΐ1ίεΪ8 3ΐιε(υ8, πίΓδίΐδ ευηι 8}11» εβδίΓβ εοηΙιιϋΙ.

ΡοδΙηιιβπι βιιΙεπι αΐηηφίβ εχεΓοίΙϋδ ριχκίϋΐ ίη βείειιι , ίηι-

ηιβηί 8(3ΐαΓ3 Οβίΐυβ ρΓοευπεηβ ρΓονοε3ΐ)3ΐ 3(1 δίη^αΙβΓε εετ-

Ιβηιεη εχ Κοηιβηίβ βΐίηιιεηι. Οποηι ςηηπι εχί^ηια; δίβίαηε

Νιιηικίβ εοηΓεείδδεΙ , ΙεπίΙί Οαΐϋ εοηΓεδϋηι ΙεΓ§3 τεΗεπιηΙ ,

|3ακ]οε ΙυΓ03ΐ3 βείεηεε Γείίηηί ΟαεηΙίβηίρεΓδΙίΙεΓυηΙ, $ε*1

Νοίβηι ΓοΓα§εΓαιι( ΐΓερΜί. 0ηο8 δνΠα ρεΓδεεηΙυδ, ίη ίρδβ

Γα§3 3(1 (ΓΪ§ίη(3 πιίΐϋϊ εεείάίΐ : εΐ ςηοπι ηοη ηίδϊ ροΓ ιιηίΓβιη

ροΓίβηι ίη υΛεπι ΓεείρεΓεηΙυΓ, ηιβίυβηΐίϋϋδ Νοίβηίβ ηε ηο-

δϋδ βϊηαυΐ ΐΓΓυηφβΓεΙ ; εα?83 βυηΐ είκα ηιυτοβ βΐίβ τί{ρηϋ

ηιί11ί3, εΐ ίη Ιιίβ ΟυεηΙίυδ , Γοι ΙίΙβΓ ρυ^ηβηδ, οεευουίΐ.

1.1. Ιη ΗίΓρίηοδ ίικίβ ηιονίΐ 8)113, εΐ ^ΕευΚιηυηι ορριι-

£η3Γε ίηβΐίΐϋίΐ. 0|ΐρί(ΐ3ηί , φΐί 03 ίρδ3 άίε 30 ίηεβηίβ 3η-

χίΐίυηι εχδρεείβηηηΐ , Ιεηφιΐδ 3(1 (ΙεΙίηεΓαηιΙιιπι ροδ(ιιΐ3ηΙ.

ΙΙΙε, ύοΐο ίηΐεΐΐεοΐο, (ΐ3(Ιιοπε ΒρβΙίυηι : ίηΐεηηι α(1ιηο·ι(ί3,

ςαβ3 ΐΓαϋίόϋδ ΓοιίδΙβϋαηΙ , Γ3βεεβ 83ηηεηΙοΓΐιηι 3(1 οιονεί,

βϊβφΜ, ρΓ.ΈΐεΓίαρδΟ Ιιογη; βρβίίο, 8(1ιηονεΙ ϊμηρπι. Ο"»

ηιείη ΙβΓΓΪΙϊ ίηεοΐιε, ορρΜυηι ΐΓβιΙηηΙ. ΕΙ ϋΐηά ςαϊάεηι,

υΐροίε νί ροΐίυδ εβρίιιηι, (]υ3ηι νο1υη(3ΐε ΐΓαάίΙιιιη, άϊή-

ρίβηϋϋηι ιηίΐίϋΐιαδ εοηεεδδίΐ. Κείίςυίβ νεη> ορρίιΐίδ, ςηοΐ-

ςηοΐ βε (ΙειΙεηΒΐιΙ , ρρρειχίΐ : βίςιιε βίε οηιιιίδ ρορυίυδ ΙΙϊγ-

ρίηοπιηι ίη ΓιΗοηι τεεερίηβ εδί. Ηίηε ίη δβηιηϊυπι δτΙΙβ

ΐΓ3ηδ(ιιϋ( ΙιεΙΙυηι ; ηοη ροι· εοδ βάίΐιιβ ςηοδ δεΓΤ303( ΜιιΙίΙυ»,
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παρόδους έφύλαττεν, άλλ' έτέραν άδόκητον έκ περιόδου.

Προσπεσών δ' ί φνω , πολλούς τε έκτεινε , και τών υπο

λοίπων σποράδην διαφυγόντων, ό μέν Μοτίλος τραυ

ματίας ές Αίσερνίαν συν όλίγοις κατέφυγεν. Ό δέ

Σύλλας, αύτοϋ το στρατόπεδον έξελών, ές Βουάνον

παρηλθεν, ή χοινοβούλιον η'ν των άποστάντων. Τρεις

δ' άκρας της πόλεως έχούσης , και των Βουάνων ές τον

Σύλλαν έπεστραμμένων, περιπέμψας τινας δ Σύλλας,

έχελευε καταλαβεΐν ήντινα των άλλων δυνηθεϊεν άκραν,

χαι χαπνω τοϋτο σημήναι. Γενομένου δέ τοϋ χαπνοϋ ,

συμβαλών τοις έκ μετώπου, χαι μαχόμενος ώραις τρισι

χαρτερως , ε&\ε την πόλιν. Και τάδε μεν 3[ν χοΰδε τοϋ

θέρους εΰπραγηματα Σύλλα. Χειμώνος δ' έπιόντος

6 μέν ές 'Ρώμην άνέστρεφεν, ές οπατείαν παραγγέλλων.

υΐ. Γναΐος δέ Πομπήιος Οπηγάγετο Μάρσους, και

Μαρ^ουχίνους , χαι Ούηστίνους. Και Γάϊος Κοσκώ-

νιος, έτερος 'Ρωμαίων στρατηγός, έπελθών, Σαλαπίαν

τε ένέπρησε, χαι Κάννας παρέλαβε, χαι Κανύσιον

περιχαθημενος Σαυνίταις έπελΟοϋσιν άντεμάχετο έγ-

χρατώς* μέχρι φόνος πολύς έχατέριον έγένετο, χαι δ

Κοσχώνιος έλαττούμενος ές Κάννας ίιπεχώρει. Τρε-

βάτιος δ' αύτον δ των Σαυνιτών στρατηγός , ποταμού

διείργοντος, έχέλευεν ή πέραν έπ' αύτον ές μάχην, ή

άναχωρεϊν, ΐνα περάσειεν. Ό δ' αναχωρεί, και δια-

βάντι τψ Τρεβατίω προσπεσών, μάχη τε χρείττων

έγένετο, χαι φεύγοντος έπι το £εϋμα αύτοϋ, μυρίους

χαΙ πενταχισχιλίους διέφθειρεν οί δέ λοιποί μετα τοϋ

Τρεβατίου διέφυγον ές Κανύσιον. Και δ Κοσχώνιος

τήν Λαριναίων και Ούενουσίων και Άσχλαίων έπιδρα-

μών, ές Ποδίχλους έσέβαλε, χαΐ ουσ'ιν ήμέραις το έθνος

παρέλαβε.

Γ.ΙΙΙ. Καιχίλιος δ' αύτω Μέτελλος έπελθών έπΐ τήν

στρατηγίαν διάδοχος, ές Ίάπυγας έμβαλών, έχράτει χαΙ

δδε μάχη των Ίαπύγων. Και Πομπαίδιος, άλλος

τών άφεστώτιον στρατηγός, ένταϋΟα έπεσεν οί δέ λοι

ποί σποράδην εις τον Καιχίλιον διέφυγον. Και τάδε

μέν ην περί τήν Ίταλίαν άμφΐ τον συμμαχιχδν πόλε-

μον άχμάσαντα δή μάλιστα μέχρι τώνδε , έως Ιταλία

πασα προσεχώρησεν ές τήν 'Ρωμαίων πολιτείαν, χω

ρίς γε Λευχανών και Σαυνιτών τότε· δοχοΰσι γάρ μοι

χαι οίδε τυχεϊν ων έχρηζον ύστερον. Ές δέ τας φυλάς,

Ομοια τοις προτυχοϋσιν, έκαστοι κατελέγοντο, τοϋ μή

τοΤς άρχαίοις αναμεμιγμένοι έπιχρατεϊν έν ταϊς χειρο-

τονίαις, πλέονες δντες.

Ιιΐν. Τοϋ δ' αύτοϋ χρόνου κατα τδ άστυ οί χρή-

σται ιτρδς άλληλους έστασίασαν οί μέν, πράττοντες τα

χρέα σΰν τόκοις, νόμου τινδς παλαιοϋ διαγορεύοντος,

μή δανείζειν έπι τόκοις, ή ζημίαν τον ουτω δανείσαντα

προσοφλεΐν. Αποστραφηναι γάρ μοι δοκοϋσιν οί πά

λα» ΤωμαΤοι, καθάπερ "Ελληνες, τδ δανείζειν, ώς

χαπηλικδν, και βαρυ τοις πένησι, και δύσερι και

έχθροττοιόν · ο> λόγω και Πέρσαι τδ κιχρασθαι , ώς

άπατηλόν τε κα\ φιλοψευδές. Έθους δέ χρόνιου τοΰς

τόκους βεβαιοϋντος, οί μέν κατα τδ έΌος $τουν, οί δέ

ιΐυχ 8αηιηίΙίυηι, 8ε<1 ρεΓ βπιΐΐΐςββ φια ηιίηίπιε ρηΙ&ΙηΙαΓ Ιιο-

8ΐϊ» νεηΐηπίδ. ΙΙαςυβ ΓβρβηΙβ ηιυΙΙί ορρΓβδδί 8ΐιη(; Γβΐιηαϊ

ρβίβίπι Γυ£3 ιΐίδροι-ϋί. ΜυΙίΙυδ δβηείυβ ειιπι ραυοί8 Λ)56Γ·

ηίΐπι 63(1ειη Γιΐ£3 ρει-νεηίΐ. δνΐΐα , εχριικηβΐίδ είιιβ ε&βΐηδ,

άαχίΐ 3<3 Βοτίαηιιπι , ίη φια. Γβυείΐϊηιη ροριιίοπιιη ΓοηείΙίυπι

3#ίΐ3ΐ>3ΐιΐΓ. ΕΙ φιυηι (τεβ 3ΐ·εε8 ηιοοπΊ ί<1 ορρίηΊιηι , Βο-

νίβηεηδίηηβ β!) ηηα ρβιΐβ ίη δγΐΐαηι ίηΐεηΐίδ, είιτυιηηΊίδΒα;

αΐίςυοΐ οοηοιΊβδ ]υ88ίε 8υη( (ΙίνεΓβα ρ»Γ(β υίΓαηι ροδκοηΐ εχ

ΛΐΙβπδ ιΐαϊουβ αταοιιβ εβρβΓβ , ε( Γυπιο ί<1 ίίςηίηοβΓε. Ουο<1

υυί 8ΐιεεε88ϊΙ , 8>11α , ββΒΓεββυβ εοβ ςιπ α ΓΐΌηΙβ ϊρ8Ϊ βΓβηΙ ,

ροδί Ιπϋπι ηοΓΐπιηι \»1ί<ΐ3ηι ορρυ^ηαΐίοηεπι , ροϋΐιιβ εβί

ορρίιΐο. ΕΙ ηΪ8 (ρικίοηι πΊ)ΐΐ5 ρεΓ βαηι α'8ΐ»1ειτι ρΓΟβρεΓβ

^68(18 8υΙ> ηίεπιεπι δνΐΐα &ά οοηβαΐβίοηι ρβίβοάαηι ίη ΙΜΜίη

ββΐ ρΐΌΓεοΙϋβ.

ΪΛΙ. ΑΙΟη. ΡοηιρείυΗ Μ»γ808 , Μαιτυείηοβ , νεδίϊηοδίιυβ

8ϋ1)68ίΙ. 0ΪΤ6Γ83 ρ3Γΐ6 Ο. Οο&εοηίαβ ρΓ33ΐΟΓ δ3ΐ3ρίαιη νί

ωρΙ»πι ίηεεηιΐίΐ, εΐ Οαηηαβ ίη Ηιίβηι ΓβοερίΙ : βοά 30 οΙ)8ί·

(Ιίοηε Οβηυδίί, βυρει νεηιυ δβπιηίΐίυηι, ροβΐ 3εΓβπι ρυ^ηβηι ,

εαιίΕ υΐτίηιμιε πά^ιά βΙγλ^ο , Γβραίβυβ, 3<1 Οβηηββ εο»οΙϋ9

εβί 8ε86 ΓβείρβΓβ. ΟαίΙεπιπι ΤΓεοαΙίυβ, 83πιηίΙίυηι ίιηρεΓ3-

Ιογ, όίηηιεηΐβ οχιτοίΐαβ Πηνίο άεηηηεϊβνίΐ Οοβεοηίο, υΐ

ΐΓ3]ίεεΓ6ΐ εοηιπιίΒβηΓαβ ρΓχΙίυηι, 3ηΙ ΓΟΙιοοεϋοΓεΙ , ιΐιιιτι

ίρ86 ΙΤ3]εεί886(. Οθ30θηίϋ3 Γ6(Γ0εβ(ΐ6Γ6 Π13ΐηίΙ : εΐ ΤΓβΙ)3-

Ιίυιη, φΐιηφΓΪηιηιη ΐΓ3]εείΙ, 3§§Γ6$8υ8 8υρεΓ3νί( : Γυςίεη-

(βίςιιβ ρεΓ8εευ(υ8, ίη ηιηηοιη ρΓ,ΈοίρίΙεδ ε§ίΙ, ίΐβ ιι( εχβίβ

χν πιίΙΙίβ ρβΓίιοηΙ : ΐΐΐίηιιί υηα ουιη Τγι:1)3(ϊο ίηΐια Οηηβίυηι

ΓεΓυςβΓυηΙ. Τυηι Οοβεοηίηβ, ίη Ινιηηιΐίιιπι, νβηαβϊηοπιη),

ΑδευΙοΓηπιςυε Γιηεδ ίηαΐΓΚιΙίοηο Γϊο13 Ροειίίοηίοβ ίην3δίΙ,

εΐ ίηΐΓ3 ηκΐυυιη ΙοΙβιιι ςεηΐεηι ίη (ΙΐΗΐίΙίοηοηι ΒοεερίΙ.

υΐΐ. Ηιι]υ8 ίη ρΓ3ε(υΓ3 βηεεβδδΟΓ Οχείΐίυδ Με(β11η8, βο·

οβρίο εχεΓοίΙυ , Αρυΐοβ βιΙογΙιιβ ρΓκΙίο νίείι : ςηο ρπκΐΐο

Ροπιρχάιυβ, υηυδ εχ άβΓεεΙίοηίδ 3υΙθΓίΙ>υ3, ρβπΊΙ : Γείίςηίχ

εΐ3ΐ1ίδ δρ&τδήτι αιΐ νίοΐοπ·™ ΙπϋΐδΓυβοπιηΙ. ΑΙαηβ ΊΙά ΒβΙ·

Ιηηι δοείαΐβ ηιαχίιηη εοηίβηΐίοηε μοίΐιιηι εβί Ιΐ3ε(βηιΐδ; άοηεε

πηΐτβΓΜ Ιίαΐία ιίνίΐηίοιη ΒοαΜηλη) βιίερίβ εδί, βχεβρίη

ίηεβηίδ ε( δβπιηίΐίΐιυδ ; ηηί Ιαηιεη 3ΐίςη3ηΙο ροδ( ρβπιεΓ

εοηιροΐεδ νοίί ΓαεΙί Γυίδδβ οιίηί τίάεηΙηΓ. ϋί^ΡδΙί δυηΐ αιι-

(6η ίη 81138 Ιποϋδ , ςιιεηιβίΐηιοθηη) ϋ , ςυί ρβυΐο »η(ε Γυε-

Γαηΐ τεεερίί; ηε ρβπηίχΐί νβιεήουδ είνίοιιβ, υΙηυιτίϋΓΟ, ίΐα

δυ(Γι·38ϋδ νίυεβεβηι.

υν. ΡβΓ ίάβη νει-ο Ιεηιριιβ εΐ ίη υΓΐ>β οί) 3?β βΐίβηιιηι

εχοΓ(3 εδί δειίίιίο; ιΐιιηι ηυίιίβηι ΒοεΛίιΐδ ηβοηβ εχί^ιιηΐ,

εοη(Γ3 (]Π3ηι εβυΐηπι εδδβΐ βηΐίπυίδ ΙβεςΠιαβ ; ςυίΙ>υ8 νεΐί(ιιπ)

8Γ31, ρβευηίβπι ίη ΓιτηΟΓβ ροηεΓε , 3(1(1ίΐ3 ρο?η3 δί ηιιίδ δΐί-

ριιΐ3(3 δί!)ί ιΐδΐΐΓβ ρρουπίβιπ ηιυΐηο άακΧ. ΥίϋεηΙυΓ εηίηι

ίΐΐί ρπ&εί Κοηιβηί, βίευΐ βΐ ΟΓβεεί, βοηοΓΓηίδδβ 3 ΓοηηοΓε,

η( Βθκϋ(ΐ3 ηε§οιί3ΐίοηε , ηιοΙεδ(3 ρβυρεΓίΙιυδ, εΐ ΙίΙίυηι ίηί-

ηικίιίίτηηισηβ ηΐ3ΐεπ8. Ουβ Γ3ΐίοηε βΐ βρυοΙ ΡεΓδαβ ίρδϋαι

πιυ(υ3η εΐίβηι ΙιίΓρβ Ιΐ3ΐ)ε1>3ΐυΓ, νείυΐ οιιιη ΓΓ3υιΙε εΐ ηιεη-

ά&άο ρΙεΓυηιηυε εοιι]υηο1υιη. δειΐ ηηΪ3 νείβΗ μτη ιηοιβ

Γοεηυδ αρυιΐ Κοηΐ3ηο3 ΓεεερΙοη ΓϋβΓαΙ , Γ(κηεΓ8ΐθΓβ8 ίϋυιΐ

20.
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οΤον εκ πολέμων τι καί στάσεων άνεβάλλοντο τας απο

δόσεις* εισί δ' οί καί την ζημίαν τους δανείσαντας

έκτίσειν έπηπείλουν. "Ο τε στρατηγός Άσελλίων, ω

ταϋτα προσέκειτο, έπεί διαλΰων αύτούς ουκ Ιπειθεν,

έδίδου κατ' αλλήλων αύτοΐς δικαστήρια· την εκ τοϋ

νόμου και εθους άπορίαν ες τους δικαστάς περιφερών.

Οί δανεισταί δέ , χαλεπηναντες δ'τι τον νόμον παλαιόν

Οντα άνεκαίνιζε, κτείνουσιν αυτόν ώδε. Ό μεν εθυε

τοις Διοσκούροις εν άγορίϊ , του πλήθους ώς επί Θυσία

περιστοίντος· ένός δέ λίθου τοπρώτον έπ' αυτόν άφε-

θέντος, ερ^ιψε την φιάλην, και ές τό Εστίας ίερόν ΐετο

δρόμω. Οί δέ αυτόν προλαβόντες τε απέκλεισαν

άπό τοϋ ίεροϋ, καί καταφυγόντα ες τι πανδοχεϊον Ισφα-

ξαν. Πολλοί τε των διωκόντων, ές τας παρθένους

αυτόν ήγουμενοι καταιρυγεϊν, έσέδραμον ένθα μή θέμις

3[ν άνδράσιν. Ο&τω μεν καί Άσελλίων, στρατηγών

τε και σπένδοιν, καΐ ίεραν καί έπίχρυσον έσθήτα ώς έν

θυσία περικείμενος, άμφί δευτέραν ώραν έσφάζετο εν

άγορα μέση παρα ίεροΐς. Καί ή σύγκλητος έκήρυσσεν,

ειτις τι περί τον Άσελλίωνος φόνον έλέγξειεν, ελευθέριο

μέν άργΰριον, δοΰλω δέ έλευθερίαν, συνεγνωκότι δέ

άδειαν ου μήν έμήνυσεν ουδείς, των δανειστών περι-

καλυψάντων.

ΙιΫ. Τάδε μέν δή φόνοι καί στάσεις έτι ή^σαν έμφύ-

λιοι κατα μέρη. Μετά δέ τοΰτο στρατοϊς μεγάλοις οί

στασίαρχοι πολέμου νόμο) συνεπλέκοντο άλλήλοις, καί

ή πατρίς άθλον εκείτο έν μέσω. Άρχή δ' ές ταϋτα

καί πάροδος εΰθίις έπί τω συμμαχικώ πολέμω ήδβ έγί-

γνετο. Επειδή Μιθριδάτης, δ τοϋ Πόντου καί άλλων

έθνών βασιλεύς , ές Βιθυνίαν καί Φρυγίαν καί την 3μο-

ρον αυταΐς Άσίαν ένέβαλεν, ως μοι κατα την βίβλον εί-

ρηται την πρό τησδε· Σΰλλας μέν υπατευων έλαχε

στρατηγεϊν της Ασίας καί τοϋδε τοϋ Μιθριδατείου

πολέμου- κ«ί ην έτι Ιν 'Ρώμη. Μάριος δέ , τόν πό-

λεμον ευχερή τε καί πολύχρυσον ήγούμενος είναι, καί

έπιθυμών της στρατηγίας, Ειπηγάγετό οί συμπράσσειν

ές τοϋτο Πουπλιον Σουλπίκιον δήμαρχον υποσχέσεσι

πολλαϊς· καί τους έκ της Ιταλίας νεοπολίτας, μειονε-

κτοϋντας έπί ταϊς χειροτονίαις, έπηλπιζεν ές τας φυλάς

άπάσας διαιρήσειν ού προλέγων μέν τι περί της εαυ

τού χρείας, ώς δέ υπηρέταις ές πάντα χρησόμενος

ευνοις. Καί νόμον αύτίκα δ Σουλπίκιος έσέφερε περί

τοϋδε· οΖ κυρωθέντος έμελλε παν, δ' τι βοΰλοιτο Μάριος

ή Σουλπίκιος, εσεσθαι, των νεοπολιτών πολίι παρα τους

αρχαίους πλειόνων όντων. Οί δ' αρχαιότεροι, συνο-

ρώντες ταϋτα, έγκρατώς τοις νεοπολίταις διεφέροντο.

Ξύλοις δέ καί λίθοις χρο>μένυ>ν αυτών ές αλλήλους,

καί μείζονος άεί γιγνομένου τοϋ κακοϋ, δείσαντες οί

ίίπατοι περί τη δοκιμασία τοϋ νόμου πλησιαζοΰση ,

προυγραψαν ήμερων αργίας πολλών, δποΐον έν ταϊς

έορταϊς είοιθε γίγνεσθαι · ίνα τις άναβολή γένοιτο της

χειροτονίας καί τοϋ κακοϋ.

Ι,ΥΙ. Σουλπίκιος δέ, τήν άργίαν ουκ άναμένων,

έκέλευε το~ς στασιωταις εις τήν άγοραν ήκειν μετα

ρΓΟ πιοτβ Γβροβοβ1)ίΐηΙ : ιΙβΙιίΙοΓβδ υθγο, 1>ε11υηι βΐ ββιΐίΐϊοηη

οβιΐί,-ιηάο , «ΙίΓΓοΓοίίαηΙ ΓβάαβΓβ : ηοε ύεεΓ3η( αυίυΓββηΙίυι»

ηιυ1οΐ3ΐη Ιββίδ βΙίϊΜ ηιίηίΐ3ΓθηΙιιι·. Τυιη Αβεΐΐίο ρπβΙογ, οα-

]υβ 63 βΓΠΐ ίυιϊίάΊοΙίο , ςιιίβ οοηοίΙίβΓε ρβΓίβδ εοηβΐυβ ηίηίί

ρΤΟβΟΪβΐΜΐ, ρβΓΙΉΪβϊΙ βϊδ, ϋΐ βΧ 1β§β 0ΟΓ8Π1 ]ϋ(1ίθϊ1|ΙΙ8 3$»β-

ΓβηΙ ; βάβοααβ άίίΒοα1(3ίβιη εαηι , ςίΜβ εχ Γβρυ^ηαηΙία 1β§ί>

ο» πι ηιοΓβ οπβϋβΐυχ, (ΙβεΙϊηαηβ, }ιιάϊο«5 ίη ββπκίεπι ίιηρίίοιιϋ.

Γα·Π6Γίΐ0Γβ8 30(6111 , 33βΓβ ΓβΓβίΐΙββ Γ6ΙΚ)ν3ΙΪ νβΙβΓβΜ 1β£επ>,

ρπΒίοτβπι ΙοΙΙαηΙ β ιηβάίο, αά Ιιυιιο ηκκίυπ). δαεπυη ή

ΓβοίβΙΰΙ ίη (ογο, 8<1 η&βη ΟμΙοπηβ, είπ*ιιιηβ(«η(β υ( ϋΙ

ΓΓβηυβηΙί ηιυΐϋΐυιΐίηβ : ςυυηιςαβ υηυ» ςυίδρίβηι ρβΐίβββΐ

ευπι Ιαρίιΐε , ειΙ^οοΙ» ρίιίβΐ3 8(1 βμΙοπι ΥββΙα; οϋΓΓΟΓβ οβ>ρίΙ ;

βοά ρΓχνεηΙυβ , ε( β?(1β βχοΐυβιΐδ , αΊιπι ίη εβυροη» ςη3(ΐ3ΐη

(]ΐι:ΐ'π( ΐ3ΐβ1)Γ38, }ιι^υΐ3ΐυ8 β8(. Ιη εο ΙυηιυΚυ ηυΐΐί, Γ3»ί

3(1 νε8ΐ3ΐε8 ευπι εοηηι@ί$8ε , άαιη &\ϊάΊα$ ίη8εε(3η(αΓ, ρε-

ηβΙπινβΓϋηΙ ςιιο ηεΓ3δ εβί 1η|*τβαΐ τιγο8. 8ίο Αβεΐΐίο ρΓ?6-

Ιογ ίη ίρβο ιη3^ϊ8(Γ3ΐη , 3πιηΗιι8 , υΐ ίη 83ετί1ϊείο , ββοτβ βα-

Γ3(3(]υε νββίβ , οΪΓοίΙβΓ ηοΓβηΊ (Ιίβί δβοιιπιΙϊΓχι ίη ιηοϋίο Γοτο

ίη(6Γ 83εΐ'ίΓιε3ηάυη) οοείδηβ ββΐ. δεηΐΐυδ ρβΓ ρπεεοηειη

3υε(0Γυηι ε}υδ εχΟίβ ίιχϋεί ΓυΙιίΓΟ οδίεηΐβνίΐ ρι-βεηιίυπι, 1ϊ-

οβτο ρβευηΐαιη , ββιτο ΙίϋεΓ(3(εηι , εοηδείο ίιηρυηίΐΰΐεαι :

αϊ ηεηιο Ι3πιβη ίηαεχ εχδΐίΐίΐ, ΑχΒβταΙοηΐΗΐβ Γεηι 1ε£εη-

ϋϋοβ.

ΙΛΓ. ΑάΗυε ςυίάβπ) οεάββ είτίΐεβ ίηΐΓβ δίη^υΐοβ Ιιοπυηεδ

βηΙ)δ(ί(εΓ3ηΙ : εΐ δβάίΐίοηεδ ρβδδίηι ΓαεΓβηΙ, ηοη οβίΐβ οίνίίίβ.

δβ(1 ροδΙΙΐ3ε ΓαεΙίοηυπι ρπηοίρβδ ηιιηιεη)δίδ 6χβΓεϊ(ϊ1>υ8,

υΐ ίη ϋείΐο ηιοδ βδΐ , τεπι βεδδβηιηΐ βιΙνβΓδπδ δβ ίητίεβηι : εί

νίείοπβϊ ρΓδεηιίυπι ρείεοϊΙιΐΓ ρβίτΐα. Οαβπιιη εοηίβη-

(ίοηηηι οεεβδίο ρΓΟίίηαδ ροδί Πηεηι 8οοία1ίβ οεΐΐί ρηηία ε$(

ηιΟυδηιοάί. ΡοδΙηυβιη Μί(ηιΜ8(β8 , ΡοηΙί .Ίΐίβπιηιηυε ->βη-

Ιίηπι Γ6Χ , Βί1ηγηί3πι εΐ ΡΙΐΓ}·βίαιιι εοηΐίηε-ηςπε Ιιίβ Αδί&πι

ίηνϊδίΐ, υ( δυρεί'ίοη Ιϊογο εδί εχροδίΐυπ* ; 8*/1ΐ3 , (υηε εοη-

δοί , Αδίαπι ευηο ΜίΙίΐΓίϋϊΙίεο ΜΙο δΟΓίίΙυβ εβί ρΓονίηείβπι.

Ουί ηιιιιηι ηοηαυπι »ο υτΐιβ 68861 άί^τεδδυδ, Μ3Γίηδ, ϊγοι'-

ΐΓϊΙϋδ Μ 1>ε11υηι ρΐαβ Ιυεη ςυβηι άίΠίειι1(3(ίδ ΙιαοίΐιίΓοπι,

ευρίάυβςηβ ίηαρβηί β|ΐιβ ϋβΐίί, ηιυΐΐίδ ροίΐίείΐβϋοηίΐιυδ ίηάη-

χί( Ρ. δηΐρίείυιη ΐΓίΰυηυηι ρίεπίδ , υΐ δίΙ>ί 3(1ε85β( : δρεηι-

φΐε ΓεείΙ ηονίβ οίνίόιΐδ, Γογθ ιιΐ ]ιιγο βυ(ΤΓ3βίοπιηι ΓρςυΒτεη-

ΙυΓ νείεηυυβ, εΐ ρΟΓ ΐΓίόυδ άί5ΐπί)ΐΐ6ΓβηΙϋΓ; <1ίδδίηιυΐ3η$

(-ιιί(1εηι ίηΐβπιη , δαιιηι δβ ηεβοΐίυηι βββίΐ , ε( 8(1 ορεΓβηι δίηί

η8Τ3ηά3πι 63ρ(3Γβ ίΐίοπιηι ίκ'ηβνοίβηΐίϊΐη. Νεε πίογβ : Καί

ριοι ιΐ8 Ιε^εηι δυρβΓ ηβε Γβ ρΓοηιιιΙ^αΙ ; (]ΐι.τ δί ΓυίδββΙ ρβΓίβΙβ,

ίρδίυδ ΜβΓΪί δυΐρίείίςιιε 3τηί(τ8(υ ^βΓοηιΙα βηη! οηιηί3 : ίη

(3η(ιιπι ηυηιείΌ ρΓίεροΙΙεοβΙ Γεεεηΐίυηι οίνίαω βεοβδδίο. Ιά

8ηίηΐ3(1τβΓ(βη(ε8 νβίβτεδ είνββ, (οΐΐβ νίπουβ ΓεβίδΙεΙίΑηΙ

ηονίδ; εΐ 3(1 ηβηυδ (βηϋεηι 3(1 83Χ3(|υε άβτβηίΐ εοηΐεηΐίο,

ε( ςιιοΐίάίβ Ιαϋηβ πιαη3νίΙ ηηίαηι. 1ΐ3(|ΐιβ εοηδυΐβδ, β·

πιεηΐβδ οοηιίΐίη φΐίοαδ άβ ίίίβ Ιβ^β δυΟτ3§ί3 ίειτί (1β1>ε1>3ηΙ, αϊ

63οοοιίΐΐβ ιιηβ ευπι ρβπεαίο άίΠειτβηΙαΓ, ίη(1ίχεηιη( ίη ηιυΚοβ

άίεβ Γεήβδ, ηυβίεβ ίη ΓεδΙίδ δοΐεηηίϋαδ εδδβ δο1βη(.

ΙΛΠ. Α( δυΐρίείηβ , ηίΐ ιηοηίαβ 688 Γεπ33, ίαδδίΐ ΓβοΙίο·

ηειη $υ3ηι ίη Γογο ρι-β»(ο 6886, βίείδ $υοτβ3(β &οείηε(8ηι;
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χεχρυμμένων ξιφιδίων, και δραν 8 τι επείγοι, μηδ'

αύτών φειδομένους των υπάτων, εί δέοι. 12; δέ αύτω

πάντα έτοιμα ην, κατηγορεί τιυν αργιών ως παράνο

μων, χα! τοΰς υπάτους Κορνήλιον Σύλλαν χαΐ Κόϊντον

Πομπηϊον έχέλευεν αύτλς αύτίχα άναιρεΤν, ίνα προΟείη

την δοχιμασίαν των νόμων, θορύβου δ' άναστάντος,

οί παρεσκευασμένοι τα ξιφίδια έσπάσαντο, χαι τους

υπάτους αντιλέγοντας ήπείλουν χτενεΐν μέχρι Πομπήιος

μεν λαβών διέφυγε, Σύλλας δέ ως βουλευσόμενος υπε-

χώρει. Καν τώδε Πομπήιου τον υΐδν, χηδεύοντα τω

Σύλλα , παρ^ησιαζόμενόν τι χαι λέγοντα , κτείνουσιν

οί τοϋ Σουλπικίου στασιώται. ΚαΙ δ Σύλλας έπελβών

έβάστασετήν άργίαν έ'ς τε Καπύην επί τον έκεΤ στρα

τον, ώς έκ Καπύης ές την Άσίαν έπΐ τον Μιθριδάτου

πόλεμον διαβαλών, ήπείγετο· ου γάρ πω τίνος των έπ'

αύτω πραττομένων ήσθετο. Ό δέ Σουλπίχιος, αναι

ρεθείσης της αργίας, χαΙ Σύλλα της πόλεως άποστάν-

τος, έκύρου τον νόμον χαι, οΖ χάριν ταϋτα έγίγνετο,

Μάριον εύβυς έχειροτόνει τοϋ προς Μιθριδάτην πολέ

μου στρατηγεϊν αντί Σύλλα.

Ι.VII. ΠυΟόμενος δ' δ Σύλλας, καΐ πολέμιο κρίνας

διαχριθηναι, συνήγαγε τον στρατον εις έχκλησίαν, χα\

τόνδε της έπ\ τον Μιθριδάτην στρατείας δρεγόμενόν τε ,

ώς επικερδούς, χαΐ νομίζοντα Μάριον έ'ς αυτήν έτέρους

χαταλέξειν άνΟ' Ιαυτών. Τήν δ' ίίβριν δ Σύλλας την

ές αϋτδν ειπών Σουλπιχίου τε χαΐ Μαρίου, χαΐ σαφές

ουδέν άλλο έπενεγχών (ού γ&ρ έτόλμα πω λέγειν περί

τοιοϋδε πολέμου) , παρήνεσεν ίτοίμοις ές τδ παραγγελ-

λόμενον εΤναι. ( Κ δέ , συνιέντες τε ων έπενόει , χαι

πιρί σφών δεδιότες , μή της στρατείας άποτύχοιεν, άπε-

γύμνουν αύτοι τδ ένθύμημα τοϋ Σύλλα , καΐ ές 'Ρώμην

σφας άγειν Οαρ^οϋντα έχέλευον. Ό δέ, ήσβεϊς, ή'γεν

εξ τέλη στρατιωτών αύτίχα. Και αύτδν οί μέν άρχον

τες τοϋ στρατοϋ, χωρ\ς ένδς ταμίον»., διέδρασαν ές

'Ρώμην, ουχ υφιστάμενοι στρατον άγειν έπΐ τήν πα

τρίδα. Πρέσβεις δ' έν δδω χαταλαβόντες, ήρώτων, τί

μί6' ίπλων έπΐ την πατρίδα έλαύνοι; Ό δ' εΐπεν, Έλευ-

θερώσων αυτήν άπδ των τυραννούντων. ΚαΙ τοϋτο δις

χαΐ τρίς έτέροις χα\ έτέροις πρέσβεσιν ελθοϋσιν ειπών,

έπηγγελλεν 3μως· εί θέλοιεν την τε σύγχλητον αύτω

χαΙ Μάριον χαΙ Σουλπίχιον εις τδ "Λρειον πεδίον συν-

αγαγεϊν, χα\ πράζειν δ' τι αν βουλευομένοις δοχη.

Πλησιάζοντι δέ Πομπήιος μέν δ σύναρχος, Ιπαινών

χα\ άρεσχόμενος τοις γιγνομένοις, άφίκετο, συμπρά-

ξων ές άπαντα. Μάριος δέ κα\ Σουλπίκιος ές παρα-

σχευήν δλίγου διαστήματος δεόμενοι , πρέσβεις έτερους

ίπεμπον, ώς δή καΐ τούσδε 6πδ της βουλής απεσταλμέ

νους· δεόμενοι, μή άγχοτέρω τεσσαράκοντα σταδίων τη

'Ρώμτ) παραστρατοπεδεύειν, μέχρι έπισκέψαιντο περί

των παρόντων. Σύλλας δέ και Πομπήιος τδ ένθύ-

μημα σαφώς είδότες, υπέσχοντο μέν, δδε πράξειν

ευθύς δέ τοις πρέσβεσιν άπιοΰσιν εϊποντο.

ΙΛΓΙΙΙ. Κα\ Σύλλας μέν τας Κοιλίας πύλας χαΐ τδ

παρ' αύτας τεΤχος ΙνΙ τέλει στρατιωτών κατελάμβανε,

(ΐιηΐιιΐί ιι1)ίοιιηΐι| ιιο οριΐ8 Γυί88β( , βΙ νεί γοπΙγλ ίρ809 εοη-

8π1ε3, 6Ϊ Γβδ ρο«Ιιιΐ3Γ0ΐ, ιιΙβΓβηΙαι·. ΟινΙηιλ γρΙιιικ ρπβρα·

Γ&1Ϊ8, »γ.ιίι$»γι· εωρίΐ 638 Γει-ίββ υΐ ίΙΙεΒίΙίιηαβ ; ]υυβηβ Ν) ΙΙαιη

οί Ροιυροίυηι εοδβ. οοιιίοδίίπι 638 ΙοΙΙβΓβ, οί ρΐβοΐ οοπ>·

ηαίΗαηΙατ ίΐιΠΊ;ιμϊ;ι άβ Ιο^ίΙιιΐί. Ιικίβ (υπιυΚα βχοιίο,

8(πηςιιηΙυΓ οχ. εοιηροςίΐυ βιοβ , β( ΰοηβυΐίϋυβ εοαΐΓ3<1ίε«η-

Ιί1>υ9 ίηΙεηΙαηΙυΓ; άοηβο Ροηιρείαβ ι Ιλιιι βίαρβαβ 091 , 3>ΙΙα

Τίτο νβΐυΐ 3(1 (ΙοΙίΙιοΓίΐιΐίΙιπη 86ε688ΪΙ. Ιπίοπηι Ροπιρβίυβ,

εοηβαΐίβ ϋΐίυβ, 8>Ί1χ ςβηβΓ, ηε$είο ηοΜ 1ϋ>βπυ8 ΙοευΙαβ , λ

8υ1ρϊα3ηί8 ίοΙβΓΓιεΐΙαΓ. Λο πω\ δνΙ]3 ΓβνβΓ8α8 ΓβΓΪ38 βυβ·

(υΐίΐ : ρΓορβΓ3(οςιΐ6 ίϋπβΓβ Οβρυβηι ,κΙ οχοιοίΐιιιη ρΓοΓεεΙυβ

ββΐ , ΐηιΐβ ροιτο οοη(Γ3 ΜίΙΙιπιΙβΙβηι ΐΓ3]βε(ιιπΐ8 ίη Λ8Ϊ3ηι :

ηίΐιίΐιΐιιηι εηίπι εοπιηι ςαχ εοηΐΓ3 ββ ρ3Γ3ΐ>3η(ιΐΓ, &?η9«Γ3ΐ.

δυΐρίείυβ νεπ>, βιιΜαΙίβ Γεπίβ, βΐ Κ) 11α αυ ΜΑκ ρΓοΓεεΙο,

1>ογΓογ1 Ιομβηι : βε ρτοΰηι» Μβηαηι, ευ]υβ ίη ςταΐίαιη ίβία

εοπιρ3Γ3(3 οι-3ΐι(, ρίοΐιίί βιιΓΓΓβςϋβ <1οκϊ^ηαΙ ϊιηρεΓϊΙυΓβιη

ΙιιΊΙί ΜίΙηΗύαΙίεί.

ΙίΥΠ. Ε3 τε «'ομιιίΐα δγΙ1α , 3πηΪ8 ιΙβεεπιβΓβ ίοοηιη εοη-

8(ί1υεη8 , ίη εοηείοηεηι ;κ I νοο»ι ηιϊΗΙββ , εί ίρ80β εχρεάϊΐίο-

ηί8 ίη Μί1ηη(ΐ3ΐειη , Ιιιεπ βρε, εαρΜοβ, εί 3Γΐ)ί(Γ8ηΙε8, Μα-

Γίιιηι 8ΐίθ8 ηιίΗΙεβ &ά εβηι ηιίΐίιίαιιι εοηκεπρίιιηιιη. ΙΙιϊ

ίμίΐιιι· Γοηιιιιοηιοπιΐϊί ίηυΗίβ, ςυίουβ εβββΐ 3 δυΐρϊείο Μ;ι-

ηοςυβ ΒΠεε[ιΐ8, εί ηϊηίΐ ρηεΙεΓεβ ηΐ3ηίΓε8ΐε ρΓοηυηείαηβ

(ηοηάιιηι βηίπα ηιΐιΐοΐωΐ Ιαΐί» ΙιοΙΜ ηεηΐίοηειη ίηιΙυεβΓε),

Ι>0Γ(α(υ8 οίΐ ιηίΐίΐεβ, ιι( ρ3Γ3ΐί εβ8εηΙ &ά ]υ883 ΓηοίοικΙ,ι. ΙΙΙί,

ίηΙε1Ιεε(3 είυβ ιηεηΐε, τβΗϋ, ηε εχρειίίΐϊοηίβ βρε 3(1νεΓ8ΐΐ3

ΜϊΙΙιηιΐΒίεηι βυβείρίεηιΐχ εχείύεΓεηΙ, βρεηυηΐ ίρ»ΐ ίΙΙαηι

Ν\ Πα- <1ί8βίηιυΐ3(ίοοεπι ; ]ιι1η>ηΙο$ ιίιπι Ικ>ηο αηίιηο ε886, εί

3(1 1 ιΊκ'ηι βεβε (ΙυεβΓε. ΙΙαςυε^ΙαΗυβ Κ ν 11η εοηίεβίΐαι βεχ

Ιβ^ίοηββ Κοιηηιη τεΓβυβ ά\χάΙ : ηη3Πΐπι ρΓβΐίεεϋ , ρΓΧ(εΓ

ιιηίοιιηι ηυ»!8(0Γ6ΐη, οιηηεβ (Ιοδοι Ιυ εχεκΚυ ίη ιιιΐιοιη ρΓΟ

ρεΓβνεΓυηΙ, ηοη βυβίίηεηΐεβ εοηΐΓβ ρηΐι ίηιη ηιίΙίΙ.ΊΓο. Ργο-

ϋείβεεηΐί ϊνΙΙ,ν οιτιιγπιιιΙ οχ πιΊιο ΙομηΜ : ςυϋιυβ ίηίειτο-

ςβηΐίηυβ , ηυίά ίΐη ρ3(τΪ3ηι οπηηΐιιχ ρεΙβΓεΙΡ Γβφοηίΐίΐ, υ(

οηηι Ιίΐιοι ηιοί 3 (νΓ3ηηί8. Μοιη τεβρβηβυη) ςυαπι ίίοπιιυ

ηΙΐ|ΐιο ΙβΓίίο 3ΐϋ8 ροβΐ 3ΙΪ08 Ιοκ.ίΙϊη (1ο< 1 ί**οΙ , ρο1Ιίεε1)3ΐυΓ

Ιβηιεη , 8ί νείίΐ ββηαΐυβ ευπι Μβήο δοΐρίοΐοςαε Κι ο.ιιηρο

Μ3Γ(ίο βίηί ρΓίβ8ΐοε88β, αοΙϋΓυπι βε οπιηίη άε ('οηιιηιιηί

εοηβίΐίο. ^3Π1 νβτο 3ρρπ>ρίηςυ3η1ί οοοαΓπΙ εοΙΙεςβ Ροπι-

ρείϋβ; ε(, εοπιρΓοΜοβ Ιαιιι1»ιι.«|ΐιβ Γ.κΊπηι ε]υβ, ορεΓβηι

βηαπι η<1 οπ>ηΪ3 ο!>1ιι1ί( . Μ3ΓΗΙ8 τβΓΟ ε( δυΐρίεϊηβ , ηοηάιιπι

83ΐί8 ραΓ3ΐί ριορΙοΓ (οηιροπδ 3η^υ»1ίαηι , »Ιίθ8 Ιε@3(οβ ηαΐΐ-

Ιιιπ ι (3ηηυ3ΐη βεηβΐυβ ηοπιίηε νεηίεηΐεβ; ψιί ρο8(υΐ3Γεη(,

ηε ίη(Γ3 ςαίηΐυπι Ιηρίιίοιη 30 υΓΟε δ> ΙΙη 038ΐΓ3 ιηοΙηιοΐιΐΓ,

ιΐοηεο βεηβΐυβ άβ ρηεβεηΐί ηομοΐίο άεΙίοεΓοββεΙ. ΑΙ δγΙΙα

εί Ροηαρείυβ, ίηΐεΐίεείο Ηοε εοηδϋίο, βηηυεηιηΐ ςυί(1εηι

Ι(·ί¥ΐΙθΓυιη ροβίαΐβΐίβ; 86(1 ηυουηίοχ β08(1εηι ε νΜΐίμίο βεευΐί

βαηΐ.

ΙΧΙΌ. Τυπι δ)Ί1α β(1 οεευρβηάβπι Οη ΙίηιοηΙηηηιιι (.Λ

^.^ιιΙΙίαηι) ροΓίαιη οί εοηΐίςυυαι εί πιιιι ιιιη ιιηΒΐη Ιε^ίοηεηι



310 ΑΡΡΙΑΝΙ

Πομπήιος 51 τάς Κολλίνας έτέρω τέλει· καΐ τρίτον έπί

τήν ξυλίνην γέφυραν έχώρει, καΐ τέταρτον προ των

τειχών ές διαδοχήν υπέμενε* Τοις δ' δπολοίποις δ

Σύλλας ές τήν πο'λιν έχώρει, δόςη καί έργω πολεμίου.

"Οθεν αύτον οί περιοιχοϋντες άνωθεν ήμυνοντο βάλλον

τες, μέ/ρι τοις οίχίας ήπείλησεν έμπρήσειν τότε δ' οί

μέν άνε'σχον. Μάριος δέ καΐ Σουλπίκιος άπηντων περί

τήν Αίσκύλειον άγοράν μεθ' ίσων έφθάκεσαν δπλίσαι·

χαι γίγνεταί τε άγών έχθρων, 8Βζ πρώτος έν 'Ριομη,

ούχ υπο είκόνι στάσεως έτι, άλλ' άπροφασίστως υπο

σάλπιγγι χαΐ σημείοις, πολέμου νόμω- ές τοσούτον

αύτοϊς κάκου τα των στάσεοιν άμεληΟέντα προέχοψε"

τρεπομένων δέ των Σΰλλα στρατιωτών, δ Σΰλλας ση-

μεΐον άρπαγας προεχινδυνευεν ώς αίδοϊ τε τοϋ στρα

τηγού, χαΐ δέει της έπΐ τω σημείω, ε! άπέχοιντο,

ατιμίας, εύθυς έκ της τροπής αύτους μετατίΟεσθαι.

Και δ Σύλλας έχάλει τε τους νεαλεϊς έκ του στρατο

πέδου, χαϊ έτερους χατα τήν χαλουμένην Συβοϋρ^αν

δδον περιέπεμπεν, ή χατα νώτου των πολεμίων έμελλον

έσεσΟαι περιδραμόντες. Οί δ' άμφ\ τον Μάριον, προς

τε τους έπελΟόντας άκμήτας ασθενώς μαχόμενοι, χα'ι

έπί τοις περιοδεύουσι δείσαντες περιχΰχλοισιν, τους τε

άλλους πολίτας έκ τών οικιών ετι μαχόμενους συνεκά-

λουν, και τοις δουλοις έκήρυττον έλευΟερίαν, ει μετά-

σ^οιεν του πόνου. Ούίενος δέ προσιόντος , άπογνόντες

απάντων, εφευγον ευθύς έκ της πόλειυς , και συν αύτοϊς

ίσοι τών επιφανών συνεπεπραχεσαν.

ΙιΙΧ. Ό δέ Σΰλλαςτότε μέν ές τήν λεγομένην Ίεραν

δδον παρήλθε , κα\ τοΰς διαρπάζοντάς τι τών έν ποσ\ν,

αύτίχα έν μέσω πάντων έφοριόντων έκόλαζε. Φρουράν

δέ χατα μέρος έπιστήσας τη πόλει , διενυκτέρευεν αυτός

τε κα\ δ Πομπήιος· περιθέοντες εκάστους, ΐνα μή τι

δεινον ή παρά τών δεδιότων ή παρά τών νεχικηκότων

έπιγένοιτο. "Αμα δ' ήμερα τον δήμον ές έκκλησίαν

συναγαγόντες, ώδΰροντο περι της πολιτείας, ώς έκ πολ

λού τοις δημοκοποϋσιν έκδεδομένης, καΐ αυτοί τάδε

πράξαντες ΰπ' ανάγκης. ΕΊσηγοϋντό τε, μηδέν έτι

άπροβούλευτον ές τον δημον έσφέρεσΟαι· νενομισμένον

μέν ουτω κα\ πάλαι, παραλελυμένον δ' έκ πολλού· και

τάς χειροτονίας μή κατά φυλάς, αλλά κατά λόχους,

ώς Τΰλλιος βασιλεύς έταζε, γίγνεσθαι· νομίσαντες, διά

δυοΐν τοϊνδε, ουτε νόμον ούδένα προ της βουλής ές το

πλήθος έσφερόμενον, ουτε τάς χειροτονίας, έν τοις πέ-

νησι καΐ θρασυτάτοις αντί τών έν περιουσία καΐ ευβου

λία γιγνομένας, δώσειν έτι στάσεων άφορμάς. Πολλά

τε άλλα της τών δημάρχων αρχής, τυραννικής μά

λιστα γεγενημένης, περιελόντες· κατέλεξαν ές το βου-

λευτηριον, δλιγανθροιπότατον δή τότε μάλιστα ον, χα\

παρά τουτ' εύχαταφρόνητον, αθρόους έκ τών άρίστων

άνδρών τριακόσιους. "Οσα τε ίιπο Σουλπιχίου κεκυ-

ρωτο μετά τήν χεχηρυγμένην υπο τών υπάτων άργίαν,

άπαντα διελυετο, ώς ουκ έννομα.

Ι,Χ. 'ίΐοε μέν αί στάσεις έξ ίριδος χαϊ φιλονεικίας

έπ\ φόνους , και έκ φόνιον ές πολέμους έντελεΐς προέκο-

ΓηϊΙϋΙ ; Μία Ιεςίοηε ροΓίβαι ΟοΙΙίηαηι Ροηιρείαδ οοωιραΐ;

ΙβιΊή ρβΐίΐ ροηΐβιη 8υΙι1ίοίυηι : ηρ&τία ίο βίαΐίοηβ γβΙκιβ ε»1

βηΐε ηκεηίΐ. 8ν11» ίρββ ευηι <1υαΙ>ιΐ8 Γβΐϊφΐϊβ υΛβιτι ΙιΟδΙϊ-

Ηίβτ ίη^ΓβάίΙιυΓ. ΙΙαηαβ φΐί ρΓοχίηιοβ νίοοβ 1ι<ιΙ>ιΐΑΐ>3ηΙ,

διιρει-ηε ευπι ηιίδδίΐίοιίδ ρΓοΙιϋχίΓβ ίηδΙΗυυηΙ; άοηβε ίηοβη-

(Ιίυπι άΌπιοηιπι ηιίπβΐυβ , Ιεΐα βΟΓυπι οοΐιίΐιυίΐ. Εϊ ΜαΗαβ

3<1 .Ϊ8(]ΐιϊ1ίυιη Γοηιπι οίοι διιΙρίείοεφίεΐΊδα,υχβικΒ Γβιΐίοηίβ

(Γβρίίΐβ ίπη&Ιϊβ οοουτπΐ : εϊ οοηιηιίίίίΙυΓ ρυςηβ ίηίετ ίηΓε-

8(38 ρβτίββ , ρππιβ ε]υβ ββηβπβ ίηΐτβ ηιΜβ πιο?ηί3;ηοη]3πι,

υΐ αη!ε, ρβΓ ββάίΐίοηϊβ βρβαβηι, δει! αρβΓίο ΜαΓίβ εοΐΐιβι

βίβηί» εϊ Ιυοα οαηεηΐβ. Εο ηίιηίι ιιπι ρΐΌοεββεΓβηΙ οοηίβη-

Ιϊοηββ , ηεπιίηβ ηιαΙυΐΉΐΙε τεηιειίίυηι. Ιη εβ ρυ§ιυ ίηείί-

ηαηΙί1)Π8 ]&ιη αά (α^αη δνΐΐαηίί, 8γ1|» , εοπερίο 8ί^ιο, ϊη-

ΙβΓ ρπαιοΓβ» ρΓονοΙϊΙ : βίςυβ ϋ& τεί ϊπιρεΓαΙοηβ Γβνει·βηϋ3,

νεί πιείυ ί^ηοπιίηίχ, ςυβί βεςυίΙυΓ δίβηοΓυηι (ΙεββΓίοΓεβ,

σιίΐεβ οιηίδδο Γυ§αί εοη$ί1ίο τεδίίΐίΐ. ίΆτηφΐ αΐϊαπι Γεε«η1επι

πυηϋηη ε εαβίτίβ βάτοοΐ 8ν11α ; ιϊηιαίςαβ αΙίαιη πηηητα ρβτ

δυουιτ3ΐι»ιη νίαπι (ΙεϋεεΙεΓε ϊιιΙ>βΙ , υΐ ϊάνεΓββη'οβ ακαηι·

νεηίοδ 3 ΙβΓ^ο Β^ιοίΙβΓεηΙαΓ. Τάσι Μϊΐίϊηί Γεββϊ , ϊβηι &β-

§ηία8 ΐ'ερυ^ηβηΐεβ ίηΐε^ι ίδ; 3(3Ιι£εο βοΙΙϊείΙί, ηε φΐ3 νίβ 3

ΙεΓ^Οδε ίη§βΓεΓεΙ; οίτεββοβ,ςϋϊιΐοΐβοΐϊδ αϋΙιυορυβηαΐΜηΙ,

οοηνοοίΐηΐ, ε( $6γυο3 νοοβηΐ Ιίίκτίαίοιη , βϊ τβΐίηΐ 63»

1»1)0Π8 ρβΓίίοίρβδ. 8β<1 ηεηιϊηε Ιιοπιιη ηιιίάςυαπι ηιονβηΐε ,

ρβΓ βυηιηιηηι <1ε$ρεΓ3ΐίοηειη εχ ιιγΙμ 8β ρΐΌηρίηηΙ , β( οαπι

ηίβ ηοοίΐίδείπιαδ ςιιί&ψιε ε]αδ(1εηι ΓαεΙΐοηϊβ.

ΙΛΧ. δ;1ΐ3 ίη $3βτ3πι ςοχ νοεβΙυΓ νί3ΐη άεΐΐΐαϋ, ιηϊΐϊΐββ

Γβρίηβδ αυβοβ ίη οοηδρεεία οιηηίιιπι βίΓεείΙ δυρρίίεϊο : ε( 4ϊβ-

ροδίΐίδ ΓΟβίοη.ιΙίιη Ιοΐ3 ιΐΓϋε ρΓΕΚβίιΙϋβ, ρβΓίίΙαδ ειιιη οοΙΙορβ

ορεΓ3Πΐ , ρεπ ί^ϋ 83 ηοοίε ο1>ϋκιΙ οηιηία , ηε φια νεί βο πγ·

ηβηίδ , ΙίηιβηΙίουδ ηιιοΓδίιηι 1ι<χε βτβάεΓεηΙ , τεί α νίείοη-

1>υ8 , τίβ 3«1 ΙιιηιιιΚιΐδ εχδίδΙεΓεΙ. Ργϊπι3 Ιυοε νοΓΟ οοηνο-

03(3 ρορυϋ εοηείοηβ , οοηςηεδίϊ 8υο( δνΙΙα Ροπιρεΐυ&ςυε ά6

3ΐ3(η Γβίρυοίίο», ]αιιιι1ϋΐ1αιη Ιατοαίεηΐίδ Ιιοηιΐηίουδ ρΓοάϊΙοβ :

άίεεηΐβδ, δβ εοαοΐοβ Γεεϊδδβ <]υί(1ηυί(1 ΙοεΙεηυβ ββίββεηΐ.

ΟειίδΟϋαΒίηυβ, οροΓίβΓβ ηϋΙΙαηι ροδίηαο ΓοβιΙίοηβιη βρυά

ρΐεηεπι Ηεπ, ςυίη βηΙε3 ίη δεη3(α Γβ8 ΓιιίβδεΙ <1ε1ίΙ)0Γ3ΐ3 ;

πύογ.,ίικΙι) τείιΐδ ίηδϋΐιιΐιιηι, ηικκΙ]3ηι ιίαιίαιτι ηυίύεηι εββεΐ

3η1ί(]υ3ΐυιη. ΡοβΙϋΙβηβηΙ οΐίαιη, εοπιίΐίβ βηηϊηε ηοη (τϊ-

1)ϋΐ3, 66<1 εεη(ιιπ3ΐ3, Ιΐ3ΐ)βΗ, «χ δεΓνϋ ΤυΙϋί ίηβΐϊΐπίο :

ρυ(3η(εδ , Ιιϊδ (1ιΐ3ΐ)ΐΐ8 τβΐίοηίουδ , δί ρΗπΐ3 Ιε^υηι εοηδυΐΐβϋο

ρεηεδ δβηϊίυιη ΓοτεΙ, ε( δυίΓΓΒβίοΓϋΐη γοΙ>ιιγ βο εςεηίβ εϊ

3ΐκΐ3είδδίηιο ςυοςυε ΐΓβηδΓιττοΙιιΐ' βιΐ ορυΙεηΙϊοΓεβ ρΓοίεη-

ΙίοΓΟδηηε, (ΙεΓοΓε ροδίΐιβε δβιΐίΐίοηυηι ηιαίεηβπι. ΡπΕΐβπ?3,

ηιιιΚίδ αΐίίδ ιηοάίδ &εείδ3 (Γί1>υηοΓυηι ρΐεΐιίδ ροΐβδίαΐβ,

(]υηπι 3 (νΓβηηίεα ροΐοηΐία ]αιη ρβΓαη) 3ηΑιίδδ6 «Ιίεοοαηΐ;

3ΐ1εςεΓηη( ίη δεηβΐηηι πΐΑχίιηε Ιυηο οό ίηΓΓεςιιβηΙίαπι οϋ-

ηοχίι'ιηι οοηίειηΐυί , ΐΓεεεηΙοδ εχ οηιηί ορίίπιοηιηι νίΓοπιηι

ηυηιοΓΟ ρΓ£δ(βη(ίδδίη>οδ ; ε( ςιιαίουιηςυο 3 δοΐρίείο ρο$Ι ίη-

άίεΙΒδ & εοηβυΐίυιιβ ΓοΓΪαβ βεΐ3 ΓυεΓβηΙ, 30Γ0£3ηιη(, υ( ϊΐΐε-

βίΐίηΐϊ.

ΙιΧ. 1(3 ρεΓ βειΙΚίοηεδ ε( εεΓ(3ΐ»ίη3 3(1 οοοΛβδ, 3 γ<ιί1ϊΙ)ιι8

3ΐ1 Μία νβηίαιη ογ3( : εϊ ρπηιυβ Ιιίο Κοηιαηυβ εχ«Γα(αβ
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τττον χαί στρατός πολιτών 83ε πρώτος ές την πατρίδα

ώς πολεμίαν έσέβαλεν. Ούδ' έ*ληξαν άπί) τοϋδε οί

στάσεις έτι κρινόμενοι στρατοπέδοις, άλλ'έσβολαί συν

επείς ές την'Ρώμην έγίγνοντο καί τειχομα/ίαι, καί ίσα

άλλα πολέμων έργα , ούδενος έτι ές αιδώ τοις βιαζομέ-

νοις έμποδών όντος , ί) νόμων, ?| πολιτείας , ή πατρίδος.

Τότε δέ Ξουλπίκιον, δημαρνοΰντα ετι, καί συν αΰτω,

Μάριον, έξάχις ΰπατευχότα) χαί τον Μαρίου παϊδα,

χαί Ποόπλιον ΚέΟηγον, χαι Ίούνιον Βροΰτον, καί

Γναΐον χαι Κόϊντον Γράνιον, χαι Ποόπλιον Άλβινουα-

νδν, χαϊ Μάρχον Λαιτώριον, έτερους τε ίσοι μετ' αυ

τών, ές δώδεχα μάλιστα , έχ 'Ρώμης διεπεφεΰγεσαν, ώς

στάσιν έγείραντας χα'ι πολεμησαντας ΰπάτοις, καί δού-

λοις χηρΰξαντας έλευΟερίαν εις άπόστασιν, πολεμίους

'Ρωμαίων έψηφιστο εΤναι, χαί τον έντυχόντα νηποινεί

κτείνειν, ή άνάγειν έπί τους υπάτους· τά τε όντα αύτοΤς

δεδημευτο. Και ζητηταί διέΟεο^ επί τους άνδρας· οί

Σουλπίχιον μέν χαταλαβόντες εχτειναν.

Γ,ΧΙ. Ό δέ Μάριος αύτους ές Μιντοόρνας διέφυγεν,

έρημος ίιπηρέτου τε χαϊ θεράποντος. Καί αυτόν οί της

•πόλεως άρχοντες, άναπαυόμενον έν οίκω ζοφιόδει, δε-

διότες μέν τδ κήρυγμα του δήμου, φυλαττόμενοι δέ

ανδρός έςάκις υπατεύσαντος και πολλά καΐ λαμπρά

εϊργασμένου αύθε'νται γενέσθαι, Γαλάτην άνδρα έπι-

οημοοντα μετα ξίφους εσέπεμψαν άνελεΐν. Τον δέ

Γαλάτην φασίν εν τω σχότιρ προσιόντα τφ στιβαδίω,

δεϊσαι, δοξαντα τοΰς δφΟαλμοΰς τοί3 Μαρίου πυρός αύ-

γήν καί φλόγα άφιέναι. ΐίς δέ καί δ Μάριος αυτδς

έπανιστάμενος έκτης εύνης άνεβόησε παμμέγεΟες αυτίο·

2ΰ τολμάς χτεϊναι Γάΐον Μάριον; προτροπάδην δ Γα

λάτης εφευγεν Ιξω δια Ουρών, μεμηνότι έοικώς, κα\

βοών, Ού δύναμαι χτεϊναι Γάϊον Μάριον. "Οθεν καί

τοις άρ/ουσιν, άτε χαϊ τέως ταΰτα συν όκνω κεκρικόσιν,

ενέπιπτε τι δαιμόνιον δέος, καί μνήμη της Ικ παιδδς

έπιφημισβείσης τω άνδρί έβδομης Οπατείας. Παιδί

γαρ όντι φασίν ές τον χόλπον άετοϋ νεοττοΰς έπτα χα-

ταρ^υηναι, χαί τους μάντεις είπεϊν, δτι έπτάκις επί

της μεγίστης άρ^ης έσοιτο.

I Λ 1 1. Ταΰτ' ουν οί της Μιντοΰρνης άρχοντες ένΟυ-

μούμενοι, καί τον Γαλάτην ενΟουν κατά δαίμονα καί

περιδεα νομίζοντες γεγονέναι, τον Μάριον αύτίκα της πό

λεως έξέπεμπον δπη δυναιτο σώζεσΟαι. Ό δέ συγγινο>-

σκων έαυτώ ζητούμενοι τε έχ 2!ΰλλα χαί προς ίππέοιν

διωχομένω, δδοίις άτριβέις έπί θάλασσαν ήλδτο· χαί

χαλΰβης Ιπιτυ/ών άνεπαυετο, φυλλάδα επιβαλλόμενος

τω σώματι. Τόφου δ' αίσΟόμενος, ές την φυλλάδ

δπεχρυφΟη· καί μάλλον έτι αίσΟόμενος, ές σκάφος άλιε'ως

πρεσβΰτου παρορμούν, βιασάμενος τον πρεσβυτην, έση-

λατο, χειμώνος οντος· καί τδ πείσμα κόψας , καί τδ

ίστίον πετάσα.ς, επέτρεψε τη τύ^η φέρειν. Κατη^Οη δέ

ές τινα νησον, δΟεν νεώς οίχείων ανδρών παραπλεοΰσης

έπιτυχών, ές Λιβύην έπε'ρα. Κϊργόμενος δέ χαί Λι

βύης, ώς πολέμιος, όπδ Σεςτίου ήγουμένου, διε/είμα-

ζεν έν τ9) Οαλάσση, μικρόν ΰπέρ Αιβύην άνιο έν τοΤς

ΙιοβΙίΙίΙβΓ ρ3ΐπ3ηι ίηςι·ε88ΐΐ8 ε$Ι. Α ςαο Ιειτιροπ; ηοη <1ε&ίβ-

πιηΐ βιηρίίηβ, ανίΐββ εοηΐεηΐίοηββ ι·\«·Γΐ·ί1ίΙ)ΐι>> (ΙεοβπιεΓε :

ει κίεπιΐίάεπι ίααΐχ βαηΐ ίη υΓίιεηι Κοαιαοι ίΓΓυρΙίοηεβ, εΐ

ρυ§ηχ ρΓΟ ΠΜεηίϋικ : ίΙ» υΐ ηυΐΐα ΙκΊΙοπιιιι ΐΐιεββεΐ ι .ιίαιπί

135 ; βΐ ηίΐιίΐ ροΓΓυ, ηοη ρυιΙυΓ, ηοη Γα*, ηοη ΓκίριιοΙίαε ρα·

Ιτίχνβ 2Π10Γ, Ιιοιηίηεβ νϊοΐεηίοβ «•οΙιϋκτιΊ 3 κιαηοΓε. ϋ^ιιι

νεΓΟ 8υ1ρίείυ8 Ιπϋηηυβ ρΐεηί», εΐ εηιη εο Μΐτίυβ τι. εοβ.

ε]υ3ςυε ΙίΗυβ, Ιυηι Ρ. ΟεΙΙιε;;»», ^υη^υ8 ΒίυΙυβ,Οη. ιΗ Ο.

Ο γ ; 1 1 1 ϊ ί , Ρ. Α1οίηον3ηυ8, Μ. Ι^είοήιιβ, εΐ ;ι1ϋ , <]υϊ ειιηι ηϊϊ

εχ 1]γο8 ρΓοΓυκεΐ'αηΙ, ιιιιιιμ,το Γογο <1ηο<1εείηι, ηΐ ϋυείοη»

8ε(1ίΙίοηί8, (ριί ιΊ αηηα (ιιΐίβκεηΐ αι1»ΐΊ8υ8 ευηδίιΐε», εΐ «ργ-

νίΐία 3(1 ρίΐεηπι 8ο11ίεί(388εη[ , ΙιοβΙεβ ΓείρυΜίεη; ]ικΙί<·;ιΙί

μ π 1 1 ; ρεΓηιί8βυαΐ(]ΐιβ εηίνίβ , ςυί ϊη εο8 ίηεί(1ί88ε( , τεί ί ιη ■

ρυηε οεείϋετε, νεΙ &ά εοηβηΐεβ εοβ ΓεΙπιΙιεΓε : 1χ>η3<|ηε

εοηιηνίεπι )>υηΙίε3ΐ3 βυηΐ, εΙ < I ί ιπΝμ εΪΓευιηηυ3(]υε < \η\ Ίρ»ο&

ρεΓφΐίΓ£Γευ(. Α (|υίηυ$ δυΐρϊείυβ (ΐυίιίειη (ΙερΓεΙιεηβαβ οε-

εί8υ8<]ϋε εβ(.

ΙιΧΙ. Μαήυβ τεΓΟ ε ηΐΐηϊυυβ ϊηηηϊβίΙΟΓυηι είβρβυβ, Μίη-

(υΓΠ38 ρεΓνεηϊΙ, ηοα αρραηΙΟΓε εοηιίΐαΐυβ, ηοη (αηιηίο.

υΐ>ί φΐυπ) ίη 1εηεΙ>Γίεο8α υ,υαϋΐηι (Ιοιηο ΓβςυΐΜΟβτβΙ , ηια-

@Ϊ8ΐΓ3ΐυ8 ε]ιΐ8 ορρίιΐί, ιριί εΐ ειΐίεΐυηι ρορυΐί Κοιηαηϊ Ιίιηε·

Ικιιι! , ε( (αηιεη νίτυηι 8εχϊε8 εοηβυίειη Γε1>ιΐ8(|υε £ε*(ί8 εΐα-

Γί88ίηιυηι ηοη 8ΐΐ8ΐϊηεη&η( 8υί5 ηιαηίηυδ ριτίπιοιο , Ιιοηιίηεηι

Οαΐΐιιπι , φιϊ &ρηϋ εοβ εοηιιηοΓΐοαΙυΓ, αιΐ οεείιίεηιΐηηι Μα-

Γϊυιη ι ΐ] ιΐι μ1.ι.ΐΐ.> ϊηίΓοηιίβεηιηΙ. 8ει1 Ιιυηε , βίυηΐ , ρεΓ Ιε·

η«1>Γ38 3<1 Μ&ηί Ιεείηΐυηι Βεεε(1εη(επι, ςυ38Ϊ 8ρΙεη<1θΓεηι

ϊ^ηίϊ ε.ν ϋΐίη» οευϋ8 εηιίεΒηΙεηι 8ί1)ί νίβυηι νϊιΙεΓε, εΐ (ει·

ΓΟΓε ΓυΪ88ε εοηερίιιπι. Π τειυ εϋβηι 388υΓ$εη8 ε Ιεείο

Μ3τϊυ8, I ΐηί<ριι· οεευΓΓεηβ, εχεΐ3πΐ3νίΙ : Τυηε βυιΐββ

<κ·«Μ»τε Οϊίυηι Μ3Γΐυηι? εί1υ8ε Γπμίι 03ΐ1υ8 ε ευηίευΙο, ίη-

83ηο βϊηιϊΐίβ , νοαΓεΓαη8(με, ( ,ίπιιιι Μ3Γΐυηι οεείΟεΓβ ηοη

ρο88υηι. ΙΙβςιιε ΐΒβςίβΙταΙυιη , ιιΐ <]υί ]3ηι αηΐε ειιικίαηΐεΐ'

ίιΐ <1εεΓενεΓ3ΐ, τείίςίο ςυχ<ΐ3ηι 8υοϋ(, ει οηαίηίβ ιηι-ιιιοη.-ι ,

ηυοά ε1ί3ΐη Ιυιη ρυεΓΟ Μβιίο βερίίηιυηι εοη8υΐ3ΐηιη ροΐΐίεί-

Ιιιιη εΓ3ΐ. ΓεΓαηΙ εηίηι, ηηυηι β88εΙ 3(1ηυε ίη ρηεη8, <1ε-

εί(1ί88ε ίη μη-ιιιίιιι» ε]υβ βερίεηι ρυ1Ιο8 3(|υϊ1ϊιιθ9 ; ρΓΟχϋχίδβε-

ςιιε ν3ΐββ, βυηιιηαηι ηΐ3μί8ΐΓ3ΐυηι ίΐΐί ουνεηΐυηιιη ββρίίββ.

1.ΧΙΙ. 1(1 Μτιιιη Γερυΐ3η1ε$ ηΐ3^ί8ΐΓ3(ιι» ΜίηΙυΓηεηκίιιηι ,

Τ3(ί(]υε (ΙίνίηίΙυβ 03ΐ1υιη ρβΓίεΓΓίΙυηι , εοηϋηυο Μ,π ίππι εχ

ορρίύο (ΙίιηίηεηιηΙ, ηΙ , φΜοαηφΜ ΓβΙίοηε ρο88ε(, βαΐυΐεπι

ηαΧΓεΓεΙ. ΑΙ ίΐΐε, ηοη ί£ΐΐ3ΐ·υ8 ε<ριί1εϋ 3 δ)1ΐ3 ηιί$808 ίρβυηι

ςυδΕΓβΓε, ρεΓ ιίενία Τ38"8 ηααΓε ρε(ε1)3ΐ ; εΐ ηαείϋβ Ιιιςυηιιιιι,

ςαίεδεείΜΐ ϋιί ΙεεΙυβ ΓΓοικ1ίυιΐ8. ΙΙϋί (]υυηι δίπ'ρίΐιιιη 8βη-

8ί8$εΙ, 3ΓΓ(ίυ8 8ε ίιι(Γ3 Γι οικίοβ εοηΐΓβχίΙ. Μοχ ΤεΓΟ, 3(1

ηΐ3]οΓεπι ε!ί3Πΐ βίΓερίΙιιηι, ίη Ιεη)1>υηι ρίβεβίοηυιη, ΓογΙβ

8(3ηΙεπι ίη ΙίΚοΓε, ρΓορυΐΜ βεηε ^ιιβ (Ιοηιίηο, ρηκίΐυίΐ;

εΐ , Ιειηρεβίαίε ΙίεεΙ 3£ίΐ3ΐο ηΐ3π , ,ίΙιμίλλ) τείίηβευΐο , ρΐη·

8οςυε νείο , ΙοΓίοηχ βε ροητιϊκίΙ. Ηίηε ίη ίηβυίβηι ηυαιη-

(]3ηι (ΙεΙαΙυϊ εβί Μβπηβ ; υη(1ε ΓοΓίε ΓοΓίιιηα εοηβρίεβίυβ

ρΓΧίεΓευηΙειη ηανίηι βηιίεοηιηι Ιιοηιίηυπι, ΐΓ3]εεί1 ίη ΛΓιί-

γ;ιιπ. δειΐ ίΙ)ί, υΐ ηοβίίβ, α δεχίίο, Ιυηε εβηι ρΓονίυεί3πι

υ1>1ίηεη1ε, ίη ΙίΙΙυβ εχβεεικίειε ρτοΙιΐΐΜίαβ , ραυΙο δΐιρπι

Λύίεαηι ρτονίηοϊαιη, ;κ1 ιικιιι·, ίη Ιίιιίΐιιι^ Νηιηίϋαι αηι, Ιιιαικπι
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Νομάδων δροις. Καί αύτώ θαλασσεύοντι δεϋρο, κατα

πύστιν, Απέπλευσαν τών συγχατεγνωσμένων Κέθηγός

τε καί Γράνιος καί 1\λβινουανδς και Ααιτώριος, καί

έτεροι, καί δ υίδς αύτοϋ Μαρίου· οί ές μέν Ίεμψάλαν

τον Νομάδων δυνάστην άπδ 'Ρι/ιμης διέφυγσν, δποψία

δ' έκδόσεως εκείθεν άπέίρασαν. Οί μέν οή , καθα καί

Σύλλας έπεπρά/ει, βιάσασθαι τήν πατρίδα διανοού

μενοι, στρατιαν δ' ουκ έχοντες, περιέβλεπον εί τι

^συμβαίη.

ίΧΙΙΙ. Έν δέ 'Ρώμη Σΰλλας μέν, δπλοις τήν πά

λιν δδε πρώτος καταλαβών τε , καί δυνηθείς αν ίσως

ήδη μοναρχεϊν, ΙπεΙ τους εχθρούς ήμύνατο, την βίαν

έκων άπέθετο· καί τον στρατον Ις Καπΰην προπέμψας,

αύθις ηρχεν ώς δπατος. Οί δέ τών έξελαθέντων στα-

σιώται, δσοι των πλουσίων, και γύναια πολλά πολυ-

νρήματα, του δέους των δπλοιν άναπνεύσαντες, ήρε-

θίζοντο υπέρ καθόδου τώνδε των άνδρών καί ουδέν

σπουδής ή δαπάνης ές τοΰτο άπέλειπον, έπιβουλεύοντες

καί τοις των υπάτων σώμασιν, ώς ουκ ένδν τώνδε πε-

ριόντων έχείνοις χατελΟεϊν. Σύλλα μέν δή , καί παυ-

σαμένω της άρχής, στρατός ^ν, δ έψηφισμένος έπί

Μιθριδάτην, ές σωτηρίαν αύτοϋ φύλαξ. Κόϊντον δέ Πομ-

πήϊον, τον έτερον υπατον, δ δήμος οίκτείρων τοϋ δέους,

έψηφίσαντο άρχειν Ιταλίας καί έτέρου τοΰ περί αύτήν

στρατού, τότε δντος υπο Γναίω Πομπηίω. Τοϋθ' δ

Γναϊος πυΟόμενός τε καί δυσχεράνας , ήκοντα μέν τον

Κόϊντον Ις τδ στρατόπεδον Ισεδέξατο, καΐ της έπιού-

σης τι χρηματίζοντος, υπεχώρησε μικρδν, οΐα ιδιώ

της· μέχρι τδν δπατον πολλοί καΟ' δπόκρισιν ακροά

σεως περιστάντες ίκτειναν καί φυγής τών λοιπών

γενομένης, δ Γναϊος αύτοϊς δπηντα, χαλεπαίνων ώς

υπάτου παρανόμως άνηρημένου- δυσχεράνας δ', δμως

εύθυς ^ρχεν αυτών.

ΓιΧίν. Εξαγγελθέντος δ' ές τήν πόλιν τοϋ Πομ

πηίου φόνου , αΰτΐχα μέν δ Συλλας περιδεής έφ' έαυτώ

γενόμενος, τους φίλους περίήγετο πανταχού, καΙ νυ

κτός άμφ' αδτδν είχεν. Ού πολυ δ' έπιμείνας, ές Κα-

πύην έπί τδν στρατον, κάκεϊθεν ές τήν Άσίαν, έξήλασεν.

Οί δέ τών φυγάδων φίλοι, Κίννα τω μετα Σΰλλαν

δπατεύοντι θαρ^δϋντες, τους νεοπολίτας ήρέθιζον ες τδ

ένθύμημα τοϋ Μαρίου , ταϊς φυλαϊς άξιοϋν άναμιχθη-

ναι, ίνα μή τελευταίοι ψηφιζόμενοι πάντων ωσιν άκυ

ροι. Τοϋτο δή προοίμιον της αύτοϋ τε Μαρίου καί

τών άμφί τδν άνδρα καθόδου. Άνθισταμένων δέ τών

άρχαίων κατα κράτος, Κίννας μέν τοις νεοπολίταις

συνέπραττε, νομιζόμενος έπί τώδε τριακόσια διοροδοκή-

σαι τάλαντα· τοις δ' άρχαίοις δ έτερος Βπατος Όχτα-

οΰϊος. Κα\ οί μέν άμφί τδν Κίνναν προλαβόντες τήν

άγοραν μετα χεχρυμμένων ξιφιδίων, έβόων, ές τας

φυλάς πάσας άναμιγηναι· τδ δέ χαθαριότερον πλήθος

ές τδν Όχταούϊον έχώρει , καί οϊδε μετα ξιφιδίων. "Ετι

δ' αύτώ κατα τήν οίκίαν τδ μέλλον περιορωμένω, έξαγ-

γέλλεται, τους πλέονας δημάρχους κοΑύειν τα γιγνό-

μενα·θόρυβονδέτών νεοπολιτών είναι, καί άπογΰμνωσιν

ΐΓ3η8ο<?ίΙ. <}ϋο<1 ιιΙ>ΐ ηιπιΟΓβ οοβηονβπιπί ΟβΟιε^ηβ, Ογϊ-

ηίιιβ, Λΐϋίηοναηυβ, Ι>αΊοπιΐ8 , αίηςιιβ , ε( ϊρβίηβΜϊηί πΊίυδ

(ςιιί οπιηεβ, ςιιιιηι βά Ηίβπιρ&3ΐεπ>, Νυηιίιϋκ ιτβΐιΐυηι, Κοπώ

εοηΓυ@ί58εη(, ηυηε ηιι-βιΐδ 3ο βο, νεπίί, ηβ ίηίπιίείδ <ϋβ«1β-

ΓβηΙιΐΓ, ρΓοΓυ^ΟΓίηΙ) βοάβηι »<3 Μαηυιη ιιανί^απιηΐ. ΕΙ Ιιί»

ςυίάεηι ηοη ύεεΓΐΙ αηίπιυβ, ςυοηιίιιυβ εχβπιρίο 8\1ΐ35 ϊητ»-

άβτβηΙ ρβΐπβηι ; ιβά , (]αί& παΐΐαηι ΙιβΜΜηΙ βχβκϊΐυιη , οβ-

οϊ*ίοηρηι είτΰυιη$ρϊείεΙ}3η(.

ΙΛΙΠ. ΙηΙβΓεβ δνΐΐβ , φΐί ρππιυβ Κομβιτι 3πηί5 οεεηρα-

τεΓ9( ; φΐυπι )&ια ουηε ΓοΓ(3$8ε ροΐυίδβεΐ βηρΓεηιαηι (Ιοηιϊ-

ηαΐϊοηεπι δοΐϋδ 8ε ηρεΓε; εοα(εηΙυ$ νίηιΐίεΐβ άβ ίοϊπιίείβ

ορ(β, άβ εεεΙβΓΟ 3 τί 3ΐ)8ΐϊηυί( : ρΓχαιϊββοςιιε Οιρυαπι εχετ-

εϊΐα , ηΐΓβαπα *Α εοηβιιΙβΓεπι ρο(ε$ΐ3ΐεπι ΓβΟϋΙ. ΑΙ ρΓοΓα§ο-

ηιπι ΓϊεΙίο , ρηκείραε Ιοαιρίείββ , ε( ίειηϊηχ ηοη ρβαείβ Ιιεηο

ηπΜίΜΐ», υΙ>ί κβρίηηιηΐ ΐΙ> ΒπηοΓυηι πεΙα,ΠΕβ^ηο βίικϋο

ί(1 3§εΙ)3ηΙ, υ( τίηδ ϋΐίδ Γεϋϋιιηι ίιι ρΐΐι ίβηι ρατΐΓεηΙ ; ηεε

ορεηε 3ά Ίά είΓιείβηύιιπι ραΓεεηΙεβ , ηεε δυηιΐίΐιυβ , ε( εοηκα-

Ιομ ηαοςυε νϊΐ* βίΓϋεηΙββ Ιηβΐάϊαβ, ςιιο<1 ηιιηςα3πι ϊΙΙο·

ΓΟδΙϋϋί ρο88β, ηίβ βυρεΓβΙίϋϋυβ, ρυΐατεηΐ. ΕΙ 8}11β ηυίϋεσι,

νεί ροίΐ εοηβυΐΐΐιιπι , Ιιιΐυκ 8γϊΙ Γη[ιΐΓυ5ρΓ.τ5ΐ'ι1ίοεχβΓθίΙυ8,

φΐΐτη, ε\ δ. Ο. 3εεερ(ιιιη 30* ΙιβΙΙυιη Μί((ιπ(ΐ3(ίευπι, ρπ>-

ριΐίη»ΙοΓβηι 6Γ31 ΙιαϋίΙικϋδ. ϋοΗε&απι τεΓΟ β]ιΐ8 Ο. Ροηι-

ρείιιηι ρεηεϋίβηΐεπι ηιίβεΓβΙυί ρορυΐυβ , (Ι&ΐίαπι εί ϋεερενϊί ,

ε( α)(εΓυπι εχεΓείΙυπι , ςυί (αηι ίη εβ πιίΗίβηβΙ Οη. Ροπιρεϋ

βυβρίεϋβ. 1ά οοβηίΐυηι Οαείυβ ΙυϋΙ η^ριγιπκ'. Αιίνεηϊεη-

Ιβιη (Λΐηβη ΟυίηΙυηι ίη ε38(Γ3 Γβεβρίί ; ει φΐυπι ί» ροβίΓϊιΙίε

ηυία'ϋβσι ρτο ροίεβίβΐβ ηρυιΐ πιίΐίΐεβ 3§εΓε( , εε$$ίΙ εϊιίεηι

ραιιΙϊκρβΓ (βηηπΐηι ρπτβίαβ : βεά ρ»υ!ο ροδί ΡυίηΙυβ , εϊη-

εΐυβ εοΓοηα <|υ38ί 3(1 βυύίεηΟυηι εοηΠιιεηΙίυιη , οεείβαβ εβΙ.

Ταπί τβΓο, (ΙίίΓϋβίουΙίΙίυδ εχίεηδ, Οηείιιβ δυρετνεηιΐ ίοΗί

{ρΐ3ΐ>υηάιΐ8 , υ( οοηΐη ]αβ Γαδ<]υο ρ>1ηΐ3 οα·(1ο εοη$υ1ί$ :

ηίηϊίοπιίηαβ νεη> ροδί ίικΙϊβΐΐΛΐίοηοηι εοηΐίηαο βιΐ ίαιρεηυηι

ρηδίίηυπι ΓβάϋΙ.

Ι,ΧΙΥ. Ιη αΓίιβηι βυίειη ηαηεΪ3(3 εχϋε εοη$υΙϊ8, δ^ΙΙ»

βίοίηιεί Ιίηιεηί , βεαιρβΓ βΐϊρβιιιβ 3π>ίεί8 ίηεβάεΐΜΐ , ηβ ηοείη

ςυί(1εηι εοβ (ΙίιηϊΙΙεηδ. Νεηυε νεΓΟ οΊα ιηοΓ3(α8 , Οβροβπι

8(1 εχεΓείΙαηι , εί ϊηάβ ίη Αδίβπι , ρΓοΓεεΙιιβ εδί. Λαιία αυ-

Ιεαι βχαίαπι , Οίηηο ΓγθΙϊ , 8)11»3 ϊη οοηβυΐβία δΐιοοεδδΟΓε ,

ικ>νο8 είνεδ ηκΜοοβη! , υΐ εχ Μβιϋ ρτοροβΗο ο"ίδΙη1)ϋί ρ<τ

τεΙεΓβδ ΐΓΐΙ)ϋδ ροδΙυΙΐΓεηΙ, ηε , άοαι ίη δυ1ΪΓ383ηοΌ εδβεηΐ

ροβίΓειηί , ηίηίΙ οηιηίηο ροβ&εηΐ ϊη ΓεραΜίεθ. Ιά ΓυίΙ ρπη-

είρίαη) Γβνοοβηιΐί Μβπϋΐη ο^ΙεΓοβςιιε εχυΐεί. Νβηι, άυω

νεΙβΓΟδ είνεδ τεδίδΐυπί ΙοΙίδ τϊτϋιηβ, Οίηηα ηοτίδ Γ3νε1)3( ,

(ΓεεεηΙίβ Ιβίεηΐίβ, υΐ Ιυη» ΓεΓε1)3(υΓ, εοιταρίαδ : ρΐΌ τβίεπ-

1)ΐΐ9 νεΓΟ 8ΐαΙ)3ΐ βΙΙεΓ εοηβυΐ ΟεΙβτίαβ. δεά Οϊηηβηί , ρΜβ-

οεεηρβίο Γογο δίείβ νεβίε Ιεεϋβ, εαηι οΙβωοΓε ροδίιιίαΐΰηΐ ,

υΐ ΐΓί1>υ1>υ8 οηηϊοαβ ηιίδεβΓεηΙηΓ. ΟοηΙτβ βίηεβήοΓ ρ3Γ3

ρΐεοίδ , εί ίρ&3 δίείδ «πη3ΐ3 , Οοίβτίο 88 βφηχΗ. Οαί άοιηί

βιΙΙιιιε εχ9ρεε(3η1ί ςυίά ίδ ΙυιηιιΙΙυδ ρβΓίατίβΙ, ηαηοίαίιιι-,

ΐΓϊουηοηιιιι ρΙατίηίβπιρβΓίειηΐηΙεΓΟβιΙεΓε, ηονοδαυίβπιοίτββ
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ήδη των ξιφιδίων περ\ δδδν ές τοίις αντιλέγοντας δη

μάρχους άναπηδώντων έπΐ τα έμβολα. 'Ων Όκταούϊος

τυθόμενος, κατέβαινε δια της ίερδς δδοϋ μετά πυκνοϋ

πάνυ πλήθους· καΐ οία χειμάδ^ους ές τήν άγοραν έμ-

πισών, ώσατο μεν δια μέσων των συνεστώτων, και

διίστησεν αυτούς· ώς δέ κατέπληζεν, ές τι) των Διοσκού

ρων Ιερδν παρήλθε, τον Κίνναν έχτρεπο'μενος. "Οσοι

δ' ϊύτώ συνήσαν, χωρίς έπαγγέλματος έμπεσόντες τοις

νεοτολίταις, εχτεινάν τε πολλούς, χαΐ έτε'ρους φεύγον

τας έπΐ τας πύλας έδίωκον.

£Χν. Κίννας δέ, Οαρ^ήσας μεν τω πλήθει των

νεοπολιτών, χα'ι βιάσεσθαι προσδοχησας, παρα δόξαν

δ* δρών το τόλμημα των δλιγωτερων έπικρατοϋν, άνα

τήν πόλιν Ιθει, τους θεράποντας έπ' ελευθερία συγκα-

λών. Ούδενος δ' αυτώ προσιο'ντος, έξέοραμεν ές τας

άγχοϋ πόλεις, τας ού προ πολλοΰ πολίτιδας 'Ρωμαίιον

γενομενας, Τίβυρτόν τε, χαι Πραινεστδν, χα\ ίσαι

μέχρι Νώλης· έρεθίζων άπαντας ές άπόστασιν, χαΐ χρή

ματα ες τον πόλεμον συλλέγων. Ταϋτα δ' έργαζομένω

τε χα\ έπινοοϋντι τω Κίννα προσέφυγον άπδ της βου

λής οί τα αύτα έφρόνουν, Γάϊός τε Μιλώνιος, χαι Κόϊντος

Σερτώριος, χαΐ Γάϊος Μάριος έτερος. Ή μέν δή βουλή

τον Κίνναν, ώς έν χινδύνω τε τήν πόλιν χαταλιπόντα

δπατον, χαΐ δούλοις ελευθερίαν χηρύζαντα, έψηφίσατο

μήτε δπατον μήτε πολίτην ετι εΤναι· χαΐ Αεύχιον Με-

ρόλαν έχειροτόνησαν άντ' αύτοϋ, τον Ιερέα τοϋ Διός.

Λέγεται δ' ούτος δ Ιερεΰς Φλαμέντας, χαΙ πιλοφορεΐ

μονός αεί, των άλλων Ιερέων εν μόναις πιλοφορούντων

ταϊς ιερουργίας. Κίννας δ' ές Καπύην τραπόμενος,

ενθα 'Ρωμαίων στρατδς άλλος ή\, τούς τε άρχοντας

αύτοϋ, και ίσοι άπδ της βουλής έπεδήμουν, έθεράπευε,

και παρελθών ώς ύπατος ες μέσους, τάς τε ράβδους

χαθεΐλεν, οΐα ιδιώτης, χαΙ δαχρύσας, εφη· «Παρα μέν

υαίι'Λ ω πολϊται , τήν αρχήν τήνδε Ιλαβον δ γαρ δή-

μΛς έχειροτόνησεν, ή βουλή δ' άφείλετό με χωρίς υμών.

Και τάδε παθών, έν οίχείοις χαχοΤς υπέρ υμών δμως

αγανακτώ. Τί γαρ έτι τας φυλάς έν ταϊς χειροτονίαις

Οεραπεύομεν; τί δέ υμών δεόμεθα; που δέ έσεσθε τών

εκκλησιών ή χειροτονιών ή τών υπατειών Ιτι κύριοι;

εΐ μή βεβαιώσετε μέν ά δίδοτε, άφαιρήσεσθε δ' όταν

αυτοί δοχιμάσητε. »

ΙιΧνί. Ταΰτ' είπών ές έρέθισμα, και πολλά περί

αότοΰ κατοιχτισάμενος, την τε έσθήτα κατέληξε, και

άπδ τοϋ βήματος καταθορών, ίδ&ιψε* αυτδν ές μέσους,

χαι εκείτο έπιπλεϊστον έως έπικλασθέντες άνέστησάν τε

αύτδν, καΐ καθι'σαντες αύθις έπί τοϋ θρόνου, τάς τε

ράβδους άνέσχον, και θαρ^εΤν οία δπατον έχέλευον,

χαι σφας άγειν έφ' 5 τι χρήζοι. Της δ' άφορμής εύθίις

ο\ άρχοντες αυτών έπέβαινον, και ώμνυον τω Κίννα

τον δρχον τον στρατιωτιχδν, χαι τους £ιφ' αΰτδν ίχαστος

έζώρκου. Ό δ' έπεί οί ταϋτ' είχεν ασφαλώς, έπί τας

σχιμμαχίδας πόλεις διέθει, και ήρέθιζε κάκείνους, ώς

δια τούσδε μάλιστα τήν συμφοράν αΰτώ γενομένην.

Ο* δέ χρήματά τε και στρατιαν αύτώ συνετέλουν, και

ΚΙΓΪΟΙΟ ίβΠΌ (1θ Γ08ΐΓΪ8 608 ιΐεΐΐΐ γΙκΙΓΟ . ζ II ίΙ)Ι1 8 Βίκΐίΐίδ , Ο ('·

Ιανΐιΐδ ρβΓ ϋΐίτίΐιη τΐ3οι (ΙεεαπΐΙ εαπι £ΐο1κ> ηοπήηυηι ιοη-

ΓβΓίίδβίιηο ; βΐ ΙοιτεηΙΐβ ίηβΐ3Γ ΐη Γοπιηι Ιττυοιρβηβ, ριοΐι υ·>ίι

οονίίβ , ρβΓ πιεαϊο3 \3<1ιίι» <1ί.·.]οοΗ πιυΐϋΐυιΐϊηεπι ; ριτΙοΓπ-

Ιί8<ιυβ αιΙνβΓβίΐΓϋδ, ρβΐϋΐ «·ιΙι·ηι Οίΐ$ΙθΓυοι, (Ιεείίη&ηβ Οίη-

α. ΑΙ οοηιίΐββ β]υβ, ίι^ιικί, ΐη ηονοβ εϊνεβ ϋτυυηΐ;

εχβίβςυβ ηιυΐϋβ, ΓεΙϊςυοβ υβςυε αιΐ ροΓί&β ρβΓβεςιιυηΙιΐΓ.

1.Χν. Οΐηηβ τβΓΟ, ςώ , ΓΓβΙα» ηονοηιπι εϊτίυπι ιηιιΐΐίΐυ-

(Ιίηε , νϊείοπαπι αηίπιο ρΓΧ9υπΐ8εΓ3ΐ; ιιΙ>ϊ ρηβΙβΓ ορίηίοηεηι

νίάϊΐ ραυείοηιηι ΓυΓίίΙυιϋηεηι νϊηεεΓε; ρεΓ ιπΙκίπ (ϋβειιτ-

Γεπ$ , &ει·νο8 ρΓοροβίΙα βρε Ιίίκτίαΐίϋ εοητοεαοΐΐ. δειΐ ηβ-

ηιίηε αεευπεηΐε, ρΓορεΓβνίΙ αά ρΓοχϊαια ορρίιΐβ, ςυίηυβ

ραιιΐο &η(ε ]υβ εϊνϊαηι ΓυεΓαΙ εοηεεββυηι , &ά Τίοιιι·, &Λ

ΡΓχηεΒίε , εΐ τείίςυ» , Νοίβπι ιΐδςυε : εβδφίο οηιηεβ Λά ύε-

ΓεεΙϊοηεηι 8ο11ϊεί(3η8, ΐη ΓαΙυη υβυηι ΙχΊΙί εοΙΗ^εΙ»! ρβεα-

ηίαβ. Ου8Β (Ιιιηι ηρϋ ηιοΙίΙυΓοηε Οΐηηβ , εοηΓιι^ΐαηΙ Λά ευηι

βεηαΙοΓεβ «·]ιΐ!»Ιΐ'ηι ΓβεΙίοηΐβ, Ο. ΜίΙοηίαβ, Ο. δειΊοτΐυβ, ε(

&1(εΓθ. Μ3ΓΪυβ. Τυιη νεΓο & βεη»(υ Οίηη», εο φιοά ίη

ροΓίιυΙο Γεηιρυοίΐεβηι άεβεΓυΐββεΙ εοηβυΐ , εΐ μίμ» νοεββ-

βε( &ά ρΐίβυιη , ηεε είνΐβ αηιρίΐυβ ε88ε ηεε εοηβυΐ , ]υ<ϋεβ(υ3

εβί ; 8υ1)Γ0ς3ΐυ6ςυε ΐη Ιοειιπι ε]υβ 1>. Μ επί 1η , ηιιί Ιιιηι ΙΊ,ν

ηιεη ι1ί»1ί3 ετ»1 : ευί 83εεΓ<1οΙΐ ηηί οηιηίιιιιι ]η8 εδί ρεΓρεΙαο

μΐΆΐηικΙΐ αρΐεΐβ , ψ\ο (αηίαηι ΐη(εΓ καεπι ΐηβί^ΐυηΙϋΓ

οβίΙβΓΪ ββεεπΐοΐββ. Α( Οΐηηα Οιριι.ιηι ρΓοΓεοΙυβ , υηΐ ργ.ίΙ

αΐΐυ» ροραΐί ΚοιηΒηΐ εχεΓείΙιιβ; εοηείΐϊβΐίβ βίοι ρΓχΓεεΙίβ

ΐΙΙίιΐ8 ε( βεη3ΐοΓΪ1)η8 φΐο((]υο( η<Ι<τ:ιιι( , ρΓοάηΙ ίη εοηεΐοηεηι,

1;ιη(]ΐι.·\ηι εοη8υ1 ; ίηΐςυε, άερυδΐΐίβ ιηοχ Γαβεΐύυβ, ΐΛηψι.ιηι

ρπτ3ΐυ8, ρΓοΓυηιΙεηδ Ιαιτνηι,-ΐί , 1ιπ]ιιμιιοι1ι νιτίι,ι Γεεϋ : « Α

νοΙ)Ϊ8, είνεβ, Ιιοηε ηοηοΓεηι αεεβρί. δειΐ ςυο<] ρορυΐυδ

ιΙιμΙιΙ βυΐ8 ΜΐΙϊταμϋΝ, ηοε βεηβΐυβ ηιίΐιΐ »1>.<»|ΐιβ νε$(Γ0 εοη-

βεηβυ ,'κΐιτηϊΐ. Γ.;ιηι ΐ3Π>βη ΐη;υΓΪ3ΐη ηοη 1;ιιη ηιεβνΐεε,

φίαιη νείΐΓΛ , άοΐεο. ρπϊιΐ εηίηι ροβΟιαε οραβ ε&1 ηοΐιίβ

βηιΜΓε ΓϊνοΓεηι ΐΓίΙιυυηι.' ςυΐιΐ ηο1)ίβ ρηκίεβδε τοβ ροΐεπ-

ΙΪ8? ςυβΐ νεβ(Γ3 ροΙε8(38 ειί( ίη εοηείοηί6υ8? ίη εοιηί(ίΪ8? ΐη

μ ι ην,ιμίί .> ? 8ί , φΐη· (Ι3(Ϊ8 , ηοη εοηίεΓτβοΐΙί» , βειΐ αυΓεΓεΙίβ ,

φκυ ΐρβΐ βυΓΓΓβςίο νεβίτο (τίουίβΙΐβΡ »

ΙΛΊ. ΗΐδάίεΙίβ 3<Ι ΐΓΓίΙϊηιΐΛΐη εοηεΐοηεηι , πιηΐΐβφΐε 3<1

εχεΐΐ3η(1απι βιιΐ ηιΐδεΓΑΐΐοηεηι εοηφίεβίηβ ; ροβίΓβπιο , τεβίβ

8εί388, άε Ιοοο βιιρεηοΓε (ΙεβΠΐΗ, ηυπιΐςηε ρπ>8ΐΓΐ(υ3 ιϋιι

ΐη ηιπίίο ];κ ιιίι : ύοηεε ηιΐ8εΓ3ΐί ηοηιΐηειη, 8ΐι1>ΐ3(ιιηι ίη

βεΙΙβηι ευηιίεπι ΓεροδαεπιηΙ; ΓεάϋΙΐβςϋε Γ35εΐ1)η8, ]ιΐ8»ε-

τηηΐ οοηο βηίηαο εβ8ε , υΐ εοηβυΐεπι,εΐ 8εδβ, ςαοοαηφίβ

υ8υ3 ρο8ΐαΐ3ΓεΙ, άιιεεΓε. (}υα οεεββίοηε 3πτερ(3, (Γίοηηΐ

ϋΐβΐΐηι 83εΓ3πιεη(υηι ϋίηηβεάίχεηιηΐ,υηβευηιβυίδ φΐίκριβ

ηιί1ίιί1ιυ5. ί'ϊηηα ίη Ιιυηε ηοάυιη εοηθΓηΐ3ΐα3, 8οεί3ΐε3 υΓΐ>ε3

ο1)ϋΙ οοηοίΐβνίίςιιε, εο φΐοά" 1ι* ηΐ3χίηιβ εηίαηιίΐ.ιΐίδ ρητίειι-

ΙΪ8 03υ83 8ΐ1)ί Γυί88εηΙ. Ι(3φΐε Ικε ει ιιεευηΐ3$ εΐ ε( ιηί1ΐ(ε«
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πολλοί χαι των Ιν 'Ρώμη δυνατών έτεροι προς αύτον

άφιχνοϋντο, οΐς άπήρεσκεν ή της πολιτείας ευστάθεια.

Και Κι'ννας μέν Ιίίμφι ταϋτ' εγίγνετο. Όκταούϊος δέ

χα\ Μερόλας, οί ύπατοι, το μεν άστυ τάφροις χαΐ τεί

νων Ιπισχευαΐς ώ/ύρουν, και μηχανήματα Ιφίστανον

ίτΛ δέ στρατιάν ες τε τας έτερας πόλεις τας ετι σφών

κατηχόους, χαι £ς την άγ/οϋ Γαλατίαν περιέπεμπον

Γναΐόν τε Πομπήϊον, άνΟύπατον όντα , χαι στρατευμά

των περί τον Ίόνιον ήγούμενον, έχάλουν χατα σπουδήν

έπικουρεΐν ττ) πατρίδι.

ΙιΧΥΙΙ. Ό δ' ή'λθε, χαι προς ταΐς Κολλίναις πύ-

λαις ^στρατοπέδευσε · χαϊ δ Κίννας έπελθών αύτω,

παρεστρατοπε'δευε. Γάϊος δέ Μάριος τούτων πυθό-

μενος, έ"ς Τυδ^ηνίαν χατέπλευσεν, άμα τοις συνεξελα-

Οεΐσι, χαϊ βεράπουσιν αύτών έπελθοϋσιν άπο 'Ρώμης,

ίς πεντακόσιους μάλιστά που γεγονόσι. 'Ρυπών δ' ετι

καΐ κόμης εμπλεως Ιπήει τας πόλεις, οίχτρδς δφθήναι·

μά/ας τε χαϊ τρόπαια αύτοΰ Κιμβριχα χαι ΰπατείας

ΰπερεπαίρων, χαι περί της χειροτονίας, σφόδρα αύτοΐς

Ιπιθυμοΰσιν, Ιπαγγελλόμενός τε χαϊ πιστός είναι δο-

χών, συνήγαγε Τυρ^ηνών ίξαχισ/ιλίους, χαι ες Κίνναν

διηλΟεν, ασμένως αύτον Ιπ\ κοινωνία των παρόντων

δε/όμενον. 'ίΐς δέ άνεμί/θησαν, έστρατοπέδευον επί

τόΰ ποταμού τοϋ Τιβέριος, ές τρία διαιρεΟεντες1 Κίννας

μέν χαι Κάρ&ον συν αύτω, της πόλεως αντικρύ· Σερ-

τώριος δέ ίιπέρ την πόλιν άνι», και Μάριος προς τϊ)

Οαλάσση· ζευγνύντες οϊδε τον ποταμον χαϊ γεφυροϋντες,

ΐνα την πόλιν άφέλοιντο την σιταγωγίαν. Μάριος δέ

χαϊ "Οστια είλε και διήρπαζε· και Κίννας, έπιπέμψας,

Άρίμινον κατέλαβε, τοϋ μη τινα στρατιάν ές τήν πόλιν

έπελθεϊν εκ της υπηκόου Γαλατίας.

ΓιΧνίΙΙ. Οί δέ ύπατοι, δεδιότες, και στρατιάς

άλλης δεόμενοι, Σύλλαν μέν ούκ ε7/ον καλεΐν, ες την

Άσίαν ήδη πεπερακότα· Καιχίλιον δέ Μέτελλον, τα

λείψανα τοϋ συμμαχιχοϋ πολέμου προς Σαυνίτας δια-

τιθ'έμενον, έχέλευον, οπη δύναιτο εύπρεπώς διαλυσά-

μενον, έπικουρεΐν τϊ] πατρίδι πολιορχουμένη. Ού

συμβαίνοντος δέ Σαυνίταις ες & ήτουν τοϋ Μετέλλου ,

δ Μάριος αισθόμενος, συνέΟετο τοις Σαυνίταις έπί πα-

σιν οίς ήτουν παρα τοϋ Μετέλλου. ΤΩδε μέν δή χαι

Σαυνϊται Μαρίω συνεμά/ουν. Κλαύδιον δέ Άππιον

χιλίαρχον, τει/οφυλακοϋντα της 'Ρώμης τον λόφον τον

χαλούμενον Ίάνουκλον, ευ ποτε παθόντα ΰφ' έαυτοϋ,

της εύεργεσίας άναμνήσας δ Μάριος, ες τήν πόλιν

ίσηλθεν, ΰπανοι/θείσης αύτώ πύλης περί Γω, και τον

Κίνναν έσεδέξατο. Άλλ' σίτοι μέν αύτίκα έξεώσθη-

σαν, Όχταουίου και Πομπηίου σφίσιν έπιδραμόντων.

Κεραυνών δέ πολλών ές τδ τοϋ Πομπηίου στρατόπεδον

καταταγέντων, άλλοι τε τών επιφανών χαϊ δ Πομ

πήιος άπώλετο.

1ΛΙ\. Μάριος δ' έπεί της άγορας, της εκ τε θα

λάσσης και άνωθεν άπδ τοϋ ποταμοΰ φερομένης, κατέ-

σ/εν, επί τας άγ/οϋ της 'Ρώμης πόλεις διετρό/αζεν,

ίνΟα σίτος ην τοις 'Ρωμαίοις προσεσωρευμε'νος. Άφνι»

αιηΐιιίοπιηΐ. £[ Ποηιαηοπιηι ρτ&ΙβΓβα ορ(ϊπ)3(ίηη> ιηιιΙΙί

8β βίάβπι 3(1]ιιηχεηιη[, ψιίΐηΐδ άϊβρίκβΐ»! ΙχαηψιίΙΙιι:; δΐ3(ιυ

π-ίρυΜίκκ. <3πί1)ΐΐ8 άαπι οεεηραΐυδ εδ( Οίηιι.ι, ΟοΙανϊΐδ

ΜβΓϋΙ» 0088. υι-Ιιεηι ίηΐιτπη, (Ιυοειχίίε Γοδδίβ, Γβΐίεϊειχία

ηιυτοβ , βΐ 11)901)11135 ροΓ 603 (Ιϊβροηεηάο , πιιιηίυηΐ ; ιΐβίοβίυί

ευπι βρυά δοεϊοδ ςηί ίη 6άβ αιΐΐιυε ρεΓ^ΐ3ΐ)3ηΙ , Ιυι» 3ρυι1

νίοίηοδ ΟαΙΙοβ ίηδίίΐυαηΐ; Οη. Ροιηρείυιη ρπχ:οη$ιι1βη), εχ-

6Γεί1υηι α<3 πΐ3Γ6 δυρβπιηι ΙΐΐΙιεηΙειη , ρΓορειε αά βυχίΐίιιο)

ΓεΓεηάιιηι ρβΙΗβ βάτοοοοί.

ΙιΧΥΙΙ. ΕΙ Ροηιρβίυβ ςιιΜβσι , ηιαΙιΐΓ^Ιο ίΙϊικΓβ, 3(1 ροΓ-

(3ΐη ΟυΙΙίηαπι Μ5(γ3 ροβιιίΐ : ευϊ ηιοχ ίυρεΓνεηϊβη» Οίηηα,

(εΐεηάϋ ίη ρΓοχίπιο. ΟοΠνη ΓΛϋ8 εο§ηί(Ϊ8, Ο. Μβπιιβ ίο

ΕΙτυπαπι βρρυΙΚ , οιιό εχίΐϋ κοεϋ» , βεττϊβςυβ είκϊΙεΓ ςυΐη-

^εηΐίβ, ςυί Κοιηη &ά άοηιίηοβ 3ΐ1νεΐΜ!Γ3ΐιΙ. Ιρ9β &οπ1ί<ΐ3ΐυ9

βιΐΐιπο , εΐ ρΓ0πιΐ880 εβρΗΙο , εϊνίΐΛίββ οΙηΙμΙ, νϊβυ πιί$επι-

ΙιίΗβ , ρΓαΊία 8υ3 νίείοήββςυε 0ίσι1)ηε38 εΙ 8βχ εοηβυΐαΐυκ

ηιεηιοΓ3ΐΐ8 : ε( , ςαοά Ιίοεηϋββϊπιε ΐΐΐϊ 3υάίεΙ<3π1 , (κίείειιι

619 υρϋΓ3ηι 3(1 ρβΐ'Γιτοηιΐ3η) Ιι^επ) ροΙΙίείΙαηβ. Λ((]υε ΐΐα

εοηίΓαεΙίδ ββχ ΕΙτοβοοΓυηι ηιίΙΙϋιιΐδ , 3(1 Οίηηβηι ΐΓ3ΐ)8ϋ(,

ΙίιΊιιηι Ιαϋ τεπιπι £6Γεη<ΐ3η)ηι βοείο. ΗΪ8 εορϋβ εοη]ιιη-

01Ϊ8, 18ΓΠ3 εαβίη ιιΐ(1:ι(ί βυπί 3(1 ΤίοβΗπι : Οίυηβ 6( 03Γΐ>0

εχ 3(1\ 6Γ8ο ιιγ1)Ι5 ; βιιρΓη εαιη δοΓίοΓία»; νβΓδϋδ π)3Γβ Μαπυβ ;

εΐ Ιιί ύαο (|ΐιί(Ιι·ηι ροηΐίΐιιιβ εΐίαιη ίοηχεταηΐ (Ιιινϊυπ) , υΐ

εοιιιηιοαίυ υΓϋβπι εχεΙαιΙβΓειιΙ. Μ3πιΐ8 ρΓοΛεπ» ΟβΙϊβηι

νί εαρ(3ΐη (ΙίπρυίΙ; Οΐηηβ νεΓΟ οεοϋρβνίΐ λήιτιίηιιιιι , ιηίβκι

εο ρ3Γΐβ ιτιίΜΐυηι , ηε ςυίά αϋχίϋοπιηι ο1)8β88Ϊ8 8α1>πιϊΙΙεΓε-

ΙϋΓ βχ 03ΐ1ία Κοηιβηίδ 8ΐιυ]εεΐ3.

ΙΛΥΠΙ. Ταπί εοηβαΐεβ πιβίιι 3ηχϋ , ςιιο<1 ηΐ3,ίοποιι« οο-

ρΐΐδ ορυβ 1ΐ3ΐ)6ΓβιιΙ , εΐ δ)Ίΐ3ΐη τενοεβΓε ηοη ροββεηΐ , ηιιί

μια ίη Α8Ϊ3ηι (Γ3]εεεΓ3(; Οχεϊΐίο ΜεΙεΙΙο, Γοίηριίαβ εοτίιΐί*

1χ:11ί εοηΐΓ3 δ»ηιηίΐ38 3άηΊίηί8ΐταηΙί , δίςηίΓιεβηΙ , ηΐ ςυίΐιιιβ-

οηηηυε ΙιοηεβΙίί οοηιΐίΐίοηίουβ ροββεΐ τε εοιηροίΐΐβ, <[ΐΐϋη-

ρππιυηι 8υεειΐΓΓ6Γ6ΐ οΙ)8ε$$:ε ρηΙποΒ. δβ(1 (Ιιιηι ίΐΐβ ειιηεΐ3-

ΙϋΓ ρο8(αΐ3(3 δβπιηίΐίηη) ϊΛηιίΙΙίΓβ ; Μβηαβ , ρ08ΐ<|ϋ3Π) κΐ

βεηβίΐ, ςυί(1(μιί(1 Ιιϊ λ Μειείΐο ροδΙηΙβτεΓβηΙ , είβ εβί ροΐΐκϊ

Ιϋί : 3(ςυε ίΐβ 8αηιηίΐ68 Ματίαηίβ 3θεε$8εΓυηΙ ικιιΐϊΐηιβ.

Μ&τίυιιι νεΓΟ Αρρίυβ Οαη(1ίιΐ8 1τί1>υηιΐ8 ηιίϋΐιιιη , ^^^^^υI^

ευβίοβ , εοιηηΊοηεΓ3εΙη8 βΐ) εο βεεερίί ςηοη(1«πι ΙιεηοΓιεϋ ,

ΓεοερΊΙ ϊη υΓίιειη , ροιΐ3 ρππιο πωηε είβηι βρει^ΐ; δϊηιυΐηυβ

Οϊηηβ εβί ϊιιΙΐΌΐηΪ83ΐΐ8. νεΓϋΐη Ιιϊ εοηΐίηυο ιερυΐβϊ <υη1

3ΐ> ΟεΙβνίο Ροιηρβίοηηε δυεεηιτεηΐίοιίδ. Ογο1)γϊ8 ιΐείικίο

ΓαΙπιϊαϊυιΐδ εβδίΓβ Ροπιρβίί (1ε εα;Ιο (3εΐ3 βυηΐ, υΐ ίηΙβΓ βΐϊοδ

ηουίΐεδ Γοηιρίίιιε ίρδε Γιιΐιηίηβ ίείοβ ρεηίΐ.

1ΧΙΧ. ΜβΓίιΐδ ροδΙιιαβπι 83(Ϊ8 οτί(, ηβ φίΜ οοηηεα-

(υδ ν«1 β ηΐ3ΓΪ νεί δεεηηιΐυ Πυηιίηβ ίη υι-οεπι ίηιροιίΛΓβίϋΓ ;

νίείηβ ορρίάα αββΓβδδϋδ, υοί ΟΓβηί ρορυϋ Κοηιαηί (ίιαιια
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δέ τοις φρουρουσιν αύτον Ιπιπ(πτο>ν, εΐλε μεν "Αντιον

καΐ Άριχίαν χαΐ Αανούβιον, κα\ άλλας 7Γθλεις, εστίν &

χαί προδιδόντων τίνων, 'βς δέ καΐ της κατά γήν

εχράτησεν αγοράς, ευθαρσώς έβάδιζεν Ιπ\ την 'Ρώμην

αύτίχα δια της δδοϋ της καλούμενης Άππίας, πρίν τινα

αύτοϊς άγοραν άλλην έτε'ρωθεν άνθήναι. Τοϋ δ" άστεος

εκατόν σταδίους αυτός τε και Κίννας, χαι οί στρατη-

γοϋντες αΰτοΤς Κάρβων τε χαι Σερτιόριος, άποσχόντες,

Ιστρατοπέδευσαν · Όχταουΐου καΐ Κράσσου χαΐ Με-

τΑλου περί το 5ρος τι) Άλβανον αΰτοϊς άντιχαθημέ'νων,

χαι το μέλλον έσεσθαι περιβλεπομε'νων · αρετή μέν έτι

χαΐ πλήθει νομιζομένων εΤναι κρειττόνων, όκνούντων

ί' όπέρ 3λης δξε'ως κινδυνεϋσαι της πατρίδος δια μά/ης

μιας. Ώς δέ περιπέμψας 6 Κίννας περί το άστυ κη-

ρυχας, έδίδου τοις Ις αύτον αυτομολοϋσι θεράπουσιν

έλευθερίαν, κατα πλήθος ηύτομόλουν αύτίκα· καΐ ή

βουλή ταραττομένη, καί πολλά καί δεινά, εϊ βραδύνειεν

ή σιτοδεία, παρά τοϋ δήμου προσδοκώσα, μετέπιπτε

τη γνώμη, και πρέσβεις περί διαλύσεων ε"ς τον Κίνναν

ειτεμπον. Ό δέ αύτους, Πότερον, ήρετο, ώς προς

δπατον έίλθοιεν, η" προς Ιδιώτην. Άπορησάντων δ'

εκείνων, και £ς το άστυ ΙπανελΟόντων, πολλοί καΐ των

ελευθε'ρων ήδη κατα πλήθος προς τον Κίνναν έξεπήδων

οί μέν, περί τω λιμω δεδιότες, οί δε, προ πολλού τα

εκείνων αίρούμενοι, και την ρ"οπήν των γιγνομένων πε-

ριμενοντες.

Ι.Χ.Χ. Κίννας δ' ήδη καταφρονητικώς τω τείνει

επλησίαζε, καΐ άποσχών όσον βέ"λους δρμήν, Ιστρατο-

πεδευεν · άπορούντων έτι , κα\ δεδιότων, καΐ όκνούντων

έπιχειρεΐν αυτί) των άμφΐ τον Όκταουϊον, δια τας αΰ-

τομολίας τε καί διαπρεσβευσεις. Ή δέ βουλή πάνυ

μέν άποροϋσα, καί δεινον ήγουμέ'νη, Λεΰχιον Μερόλαν,

τ&ν ιερέα τοϋ Διδς, υπατευοντα άντι τοϋ Κιννα, χα!

ουδέν ές τήν αρχήν άμαρτόντα άφελέσθαι, άκουσα δ'

όμως ΰπί) των συμφορών αύθις έ"ς τον Κίνναν τους

πρέσβεις επεμπεν, ώς προς υπατον. Οΰδέν τε χρη-

στον έτι προσδοκώντες, τοϋτο μόνον ήτουν έπομόσαι

σφίσ» τον Κίνναν, φόνον ουκ έργάσασθαι. Ό δέ δμόσαι

μέν ουκ ήζίωσεν, ΰπέσχετο δέ και ώδε, έκών οϋδενΐ

σφαγής αίτιος ίσεσθαι. Όκταουϊον δ', ήδη περιοδεύ-

σαντα χαΐ κατ' άλλας πύλας ες τήν πόλιν έσελθόντα ,

ίχελευσεν έχστήναι τοϋ με'σου, μή τι χαι άκοντος αυτοϋ

πάθοι. Ό μέν δή ταϋτ' επί βήματος ΰψηλοϋ, καθά-

περ δπατος , τοις πρέσβεσιν άνωθεν άπεχρίνατο. Μά

ριος 8' αύτω παρεστώς παρα τον θρόνον, ήσύχαζε μέν

έδήλου δέ τή δριμύτητι τοΰ προσώπου, πόσον ε'ργάσεται

φονον. Δεξαμενής δέ ταϋτα τής βουλής, καΐ καλούσης

έσελθεΐν Κίνναν τε και Μάριον (ήσΟοντο γαρ δή, Μά

ριου μέν εΤναι τα έργα τάδε πάντα, Κίνναν δ' αύτοΐς

ίπιγράφεσθαι) , συν ειρωνεία σφόδρα δ Μάριος έπιμει-

8ιών εΤπεν, ούχ εΤναι φυγάσιν εισόδους. Και εύθύς οί

δήμαρχοι τήν φυγήν αύτω τε, καΐ όσοι άλλοι κατα

Σύλλαν υπατον έξελήλαντο, έφηφίσαντο λελύσθαι.

1.Χ XI. Οί μέν δή, δενομένιον αυτούς συν δέει πάν-

Η», Γβρβηΐΐηο ΙαιρβΙα Αηϋαηι , ΛΗεϊαιη , ίαηυνϊυηι , ιΠ»-

ςηβ, οβρίΐ, ηοηηυϋίδ εΐίαπ) ρβΓ ρΓθ<1ίΙίοηβηι ροΐίΐιιβ ββ(.

1(3 Ιβπ-3 φΝφΐβ ίη(βηβρΙϊ< 8υΙ>Τ£ϋϋοηϊ1>η8 , εοηβιίβηΐβτ

μια ρΓοϋηυβ ρβΓ τΐβηι Λρρίαηι αατετβυβ Ποηιαιη άαύΐ,

ρηακριυα ύιαηάβ εοπιπιββίαβ βχρβιΙίΓβΙυΓ. ΐ&οιςυ« »ά

ιΐυοϋροϊηιιιιη αϊ) ΙΐΓΐίβ ΙαρΜβπι ίρδβ εϊ Οίιιιια, εοηιηιςυβ

ΙβββΙί Οίΐοο βΐ δβΓίοΓίυβ , ομ(τ> Ιιϊ1)6Ι)3ιιΙ. Οηϋηιβ ΟοΙβ-

νίιΐ8 βΐ Οηβιαβ Μβίβΐΐαςςυβ 3(1 ηιοηΐβιη ΑΙΙωιηιηι ββββ

ορροβυβΓβ ; οίπΜυηιρίείβηΙββ , ςαοΓβυηι τββ βηιαη εβδβΐ.

Γιαπί ΙίοβΙ Ιαηι νΪΓΐϋΙβ παίΐίΐυηι , ηυοπι ηυπιβΓΟ , τί<1εΓεη(υΓ

βΐίαιη Ιυπι βυρβποΓββ ; Ιαπιβη υηίαβ ρΓχΙϋ ΓοΗυηα; αηίνβΓβαηι

βαΐυΐεπι ρα(Η% ηοη αΛίίΓαίιαηΙυΓεοηιηιίΙΙοικΙαιη. υΐ)ί τοτο

Οίηηα, πιίίδίβ οίΓουηι υΓΐ>ειη οαιΙυοοαΙΟΓίϋαϊ δβΓνοδ οβίβηίαΐα

1ί1>6Γΐα1β ΒοΙΙίείΙανίΙ αά ΐΓ&ηβΓυροιη , β( η^ηιίηίίπη &ά οππι

ηϊ ΙταηβΪΓε οοορεΓυηΙ; ΙβπϊΙαβ ββηαΐαβ , εϊ ΰβΜηι, ηε ρβΓ

Ιοη^ίοΓβηι αηηοηα; ίηορίαπι ρΐεοβ βχ&ίρβτατε(υΓ, αιυΐαΐα ββη-

ΙεηΙία Ιε^αΙοβ άε ραοβ αα Οΐηοιοα ΓηίκίΙ. δεά Ιιί ςυίάβιη αο

Ιιοε Γ0£α1ί, οίηιηι (αηςιιασι αά οοηδίιίεπι , αη υΐ αά ρηταίυηι,

νβηίΓβηΙ ? ςααπι εχρειίίτε ιββροηίαηι ηοη ροβββοΙ , τε ίηΓβεΙα

ΓεάίβΓυηΙ ίη υΓοβω. ΕΙ ωοχ ίη^επαοΓΟίη ηαο^ιιε πια^ηα

ηιυΐΐίΐυάο ρΓοηιηιρΗ αιΐ Οίηηαπι ; ραΓ8 , ηιείυ Βυηΐβ, ρ»Γ9,

^^η1 ρηάειη αϊ) εα ΓαεΙίοηε ηοη αΐίεηί , ςυυπι α<1ηιιε (αηίαηι

βχβρβεΐαβββηΐ , ςμιαιη ίη ραΓίβηι ΓοΓίαηα εβ&βΙ ίηείίηαΐοη.

Ι1ΧΧ. ίβηιηαβ εοηΐεηιΐΐη) Οίηηα εχεΓεϊΙυιη αιΐηιονεΐ &Λ

ηιοΕηία , εϊ α<1 Ιεΐϊ ]αε1ιιπι οαδίηι εοηιωυηΚ : ΟοΙατίο οηιη

6018 αηίηιο αάΐιυε ΠαεΙαβηΙβ, Ώεοάατα φύάανίΛΩ (βηίατβ

αηαεηΐε; ψιοά εϊ 0Γ60Γ3 (ΓαηδΓυβία ϋεΓεηΙ, εϊ Ιε^αΙίοηεβ

οοηιηιβαΓβηΙ υΙίΓο είΐπκιαε. ΙΙαςαε κηαΐαβ ίηορδ εοη·

βΙΙϋ, ςιιοΛ γβπι ίηυΊ^ηαπι ααεβΓεΙ, Ιι. ΜβΓϋΙαηι, Παηιίηεηι

αίαΐεπι , ίη Ιοεαπι Οίηηα; βϋΙΓεεΙυιη εοηβηΐεη) , ηια^ίδίΓαΙη

αηιοτεΓί ίιηηΐΡΓίΙϋηι : ιηνϊΐιιβ Ιαπιειι ΓηΓδϋΐη, εαίαιηίΐαΐϋηιβ

οοαείϋδ, Ιε^βΙοδ ά« ραεϊβ οοηϋίΐίοηίηυβ, ηυηο υΐ α^ εοηβυ-

Ιβπι , ιηίδίΐ : εϊ ηίΐιίΐ ()βηί§ηηηι ]αηι ρογγο βχδρβεΐαηβ , ηοο

αηυηιίαηΐηηι ρΓεεαΙυβ β«1, υΐ ίυΓβΓεΙ Οίηηα, ε&αΜηυβ ββ

Ιεηιρ8Γ3ΐαπιηι. ΕΙ ίΐΐε, ίιΐΓ3Γ0 ςηίιίεηι (ΙειΙίΒηαΙϋδ, ροΐϋ-

είΐυδ εδί (αηιεη , βε νοίεηίβηι δείεηΐεηι ηειηίηί ηεείδ εααδ&ιη

ΓοΓβ. ΜοηυίΙ ααίβηι , ηϊ ΟεΙανίυδ, ο;υϊ ΓαοΙο είίειιίΐιι ]αη)

ρεΓ ϋίνβΓβαηι ροΓίαηι ίη υΓϋεηι εΓαΙ τετεΓδηδ, άΙβεβαεΓεΙ β

ιηε<1ίο, ηε ςαίά εί βε ίηνίΐο αεεΜεΓεΙ. 8ίο ϋΐε εχ βυρε-

γϊογϊ Ιοεο, ργο ροΐβδίαΐβ εοηδίιϋδ , (1ε δείΐα ευΓαϋ ΓββροηάίΙ.

Μαπϋδ τεΓΟ, αύδίαπδ ββΙΙβΒ |>Γθχίηιιΐ8, δϋεηαΐ ςυίιίεπι ; 8«1

αηδίβπίοίε ναΐΐυ» δαϋδ ρΓίβ δε ΓεΓεΙωΙ, (]υαηΐ3β εα-ιίεβ εδβεΐ

εάίΙηΐΌδ. Ηίδ εοη(1ί1ίοηί1)ϋδ αεεερίίδ, (ΐϋυηι δβηαΐϋβ Οίηηαιη

Μ3παηιςυε ίηνίΙαΓεΙίιι ιΐΓϋεπι (ίηΙβΙΙεχεΓαΙ εηϊιη, αϋοΙΟΓβιη

εαπιιη τεΓηπ» οηαηίοιη Μαι-ίυηι οδδβ , Οίηηαιη νβΓΟ βυοδοπ-

ρΙοΓεηι), Μαπαβ βαίβε ίΓπιΙεηβ, τεδροικίίΐ, ηοη ραΙεΓΟ

ΓβαίΙυιη εχαπουβ. ΒΙαΙίηιςαε Ιηοβηί ρΐεΐιίβ εί , οβΒίεπδφΐβ

δ)11α εοηδοίε ρυΐδίβ, βΟΓΟβατηηΙ δοΐεηηίύηδ Γοπηαΐίβ εχί-

Ιίυπ).

ΙΛΧΙ. δίε ίβίΙϋΓ, ΙτερίααηΙίοηδοηηοΙίδ, Οίηηα βΙ Μαπυ»
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των, έσηεσαν ές τήν πόλιν. ΚαΙ τα των άντιπραςαι

σφίσι δοκούντων άχωλύτο>ς πάντα διηρπάζετο. Όχτα-

ουιω δέ Κίννας μέν χαΐ Μάριος δρχους έπεπόμφεσαν,

χαί θύται χαΐ μάντεις ουδέν πείσεσθαι προυλεγον οί

ίέ φίλοι φυγείν παρι^νουν. Ό δ', ειπών ούποτε προ-

λείψειν τήν πόλιν δπατος ων, ές τον Ίάνουχλον, έκστ&ς

τοϋ μέσου, διήλθε μετα τών έπιφανεστάτων χαί τίνος

έτι χα\ στρατού· επί τε τοϋ θρόνου προύχάθητο, τήν

της άρχής έσθητα έπικείμενος, ράβδων χαί πελέχεων,

ώς δπάτω, περιχειμένων. Έπιθε'οντος δ* αϋτίο μετά

τίνων Ιππέων Κηνσωρίνου , και πάλιν των φίλων αυτόν

χαί της παρεστοίσης στρατιάς φυγείν παραχαλούντων,

χαί τον ϊππον αύτζ) προσαγαγόντοιν, ουκ άνασχομενος

ούδέ υπαναστηναι, τήν σφαγήν περιέμενεν. "Ο δέ

Κηνσωρϊνος, αύτοΰ την κεφαλήν έκτεμών, έκόμισεν ες

Κίνναν, χαί έχρεμάσθη προ των έμβόλων Ιν άγορα,

πρώτου τοϋδε δπάτου. Μετα δ' αυτόν χαί των άλλων

άναιρουμε'νων έχρήμναντο αί χεφαλαί. Και οΰ διέλι-

πεν ϊτι χαί τόδε το μύσος, άρξάμενόν τε άπδ Όχτα-

ουΐου, και ές τους έπειτα ΰπδ τών έχθρών άναιρουμέ-

νους περιιόν. Ζητηταΐ δ' έπΐ τους εχθρούς αΰτίχα

έξέθεον, τους τε άπο της βουλής χαί τών καλουμένιυν

Ιππέων. ΚαΙ τών μέν Ιππέων αναιρουμένων λόγος

ουδείς έτι μετα τήν άναίρεσιν έγίγνετο· αί δέ τών βου

λευτών χεφαλα\ πασαι προύτίθεντο προ τών έμβόλων.

Αιδώς τε θεών ή νέμεσις ανδρών, ή φθόνου φόβος ουδείς

Ιτι τοις γιγνομένοις έπην άλλα ές τα έργα ανήμερα,

χα\ έπι τοις έργοις ές όψεις έτρέποντο άθεμίστους, χτιν-

νύντες τε νηλεώς, χα\ περιτέμνοντες αυχένας άνδρών

ήδη τεθνεώτων χα\ προτιθέντες τας συμφοράς ές φόβον

ή κατάπληξιν, ή θέαν άθέμιστον.

Ι,ΧΧΙΙ. Γάϊος μέν δή Ιούλιος, χαί Αεύχιος Ιούλιος,

δύο άλλήλοιν άδελφώ, και Άτίλιος Σερ^άνος, καΐ Πού-

πλιος Αέντλος, καΐ Γάϊος Νεμετώριος, και Μάρχος

Βαίβιος, έν δδω καταληφθέντες , άνηρέθησαν. Κράσσος

δέ μετα τοϋ παιδδς διωκόμενος, τον μέν υίον έφθασε

προανελεϊν, αΰτος δ' &πο τών διωκόντων έπανηρέθη.

Τον δέ ρήτορα Μάρκον Άντοινιον, ες τι νωρίον έκφυ-

γόντα, δ γεωργός έπικρύπτων και ξενίζων, ές πανδο-

νεΐον έπεμψε τον θεράποντα σπουδαιότερον τοϋ συνήθους,

οΐνον πρίασθαι. Και τοϋ καπήλου, τί δή σπουδαιό

τερον αίτοίη, πυθομένου, δ μέν θεράπων έψιθύρισε τήν

αίτίαν, καΐ πριάμενος έπανήλθεν. Ό δέ χάπηλος αύ-

τίκα έθει, Μαρίω τοϋτο δηλώσοιν, χαί δ Μάριος, έπεί

τε ήχουσεν, υφ' ήδονής άνέδραμεν, ώς αύτδς δρμήσιυν

έπ\ το έργον. Έπισχόντων δ' αύτδν τών φίλων, γι-

λίαρχος αποσταλείς στρατιώτας ές το οίκημα άνέπεμ-

ψεν ους δ Αντώνιος, ήδΰς ών ειπείν, χατεχήλει λόγοις

μαχροΐς, οϊχτιζόμενός τε καΐ πολλά καΐ ποικίλα διεζ-

ιών · έως δ χιλίαρχος, άπορών έπΙ τώ γιγνομένω, αϋτδς

άνέδραμεν εις το οίκημα, καΐ τους στρατιιοτας είιρών

άκροωμένους, έκτεινε τον Άντιόνιον βητορεύοντα ετι,

χα\ τήν κεφαλήν έπεμψε τώ Μαρίω.

ΙιΧλΙΙΙ. Κορνοϋτον δέ έν χαλύβαις χρυπτόμενον

ιιτοεπι βυη( ίηβΓββδί. Μοχςυε οοπιηι , ςιιί αά ΓαοΙίοηοοι

αιΙνο-Λίΐιη ρειΙίηεΓε νϊβί 8οηΙ, Ιχ>ηα οηιηί3 νείαηΐε ηειηίηε

ιΙΪΓΪρϊ ΟΦρΙα βηηΐ. ΟεΙβνίο ϋίηηϊ Μβηυκςυβ ίϋΓβ]ΐ)Γ3ΐκΙο

εβνβΓβηΐ , ιΙφΜ ΐιαπΐϋ|ΐίΐΌϋ εΐίβηι βΐ ΙιοηοΙί ρηΜΗχαιηΙ,

ηίΙιίΊ ιη.ιΐϊ ρ338αηιιη : βοΐϊ βιηίεί Γυ£3πι 8ΐΐ3<1εο3ηΙ. ΑΙ ίΙΙβ,

ηε(;3η8, ιιικηι,ιηι 86 εοη8υ1επι άεβει-Ιιιηιπι ρβΐη&ηι, βεοββ-

δίΐ ε ηιεάίο ίη .Ιηηίαιίυιιι ευπι ηουίϋββίίΒο ςυοηυβ εΐ ρβΓίβ

εΐίβηι ςυβά&ηι τεϋςυα εχεΓείΙυβ ; ίϋίςυε ίη βεΐΐα ευηιΐΐ βυ1>1ϊ-

ηοίβ εοηβειίίι , εοηβυΐϋτί ΗαοϊΙα , βϋρβίιιβ Γ&8είυιΐ6 ηο βεευΓΪ-

Ιιιι». Ουυηκιυε Οεοβοηηαε ππη εςαίΐίΐιυβ αΐίηυοΐ ίη ευπι

ίηευΓωτβΙ , αε Γυηιιβ Ιαπα αιηίεί ςηαιη &8ΐ3η(ε8 ηιίΐίΐεβ »ά

ε3ρεβ8εη(1»ιτι ίι^αιη ευπι Ιιιιι Ιηινιιΐιιΐ', εΐ εηυυιη εί .κΚΙιιπ'-

τεηΐ; ηε βυΓ@βΓε ςηίιΙεηΊ »1 ί^η,ιΐιι > , ηεεεηι εχβρεείβνϊΐ,

ΟεηβοΗηυβ 3ΐ)3εί88ΐιη> ΟεΙβνϋ εαρυ(3(1 Οίηηαιη τεΙαΙΚ ; ΠΗΜ-

ςυβ, ρπιηυηι εοη8υϋ8 ε»ρυ(, ρΓΟ ιό.- I π 8 βυδρεηβιιπι ε$(.

Εοιίεηι Ιοεο εί 3ΐϊοηιηι ροβ( εχβοηιηι 8ρεε(3ευ1ο Γυετβ εβ-

ρίΐΐ : εί 1 1 ϊι ηιιοςυε ρ\8ητ.ί1 >ί I ί- ηιο», ςιιί αϊ) ΟεΙανίο ίηίΐίηηι εβ-

ρί(, α(1 ρο8ΐεΐΌ8 (ΙυΓβνϋ ίη ίηίεβίίηίβ ΐαιΊΐοηιιιη ίηΓεη83ηιη)

(,τιϋ1)ΐΐ8. ί»ηι νεΓΟ ίηςυΪ8ίΐ0ΓΕ8 βΐαΐϊηι εοη(η ίηίηιίεο»,

Ι.ιηι βχ κεηϊΐοηο οπϋηε <ιιιηιι) εχ εςυββίτϊ , άΊηιί88ί 8υηΙ 3

νίεΙΟΓΪηυβ. ΕΙ εςυίίυιη ςυίύεη Ιπιεί(1&(οηιηι , ρθ8ΐ ραϋτα-

Ιηηι «γ<1ογπ , ηυΐΐ.ι απιρίίυβ γαΙιο ηαοβίΜΐυΓ : .-πΐ φΐοΐφιοί

εχ 8οη«1οπ1)ΐΐ8 ηεεΑΓεηΙυΓ, εβρίΐϋ εοτυηι ρΓΟ γο81γϊ$ εχροηε-

η&η1αΓ ηηιηίυηι. ΚΙ ςυίιίςυίιΐ Ιυηε βριΊκιΙιΐΓ, ίΐηεΓΐΙ οηηϊ»

βίνε αιΚ 0Γ-118 Οβοβ γι·υ<ί <>ηΐί;ι, 5ΪνεΓερΓβ1ιεη8ίοηΐ8 ηοωίηυπι

εαΓΕί , βίνβ ίηνϊάϊβ; ηιείυ» : 8(τοεΪ88ίπιί8 ί.κ ίηοιϋιικ μι α-.-.Ίη-

Ιεβ, & Γβείοοπηιιβ &Α 8ρβε(βεαΐ3 ΓοηΙίοΓβ οοηνβΓίεοβηΙυΓ;

8βενΪ8 ηκκίϊβ ΙπιοίιΙαηιΙο , ΙηΜΗίΑο εεΓνίεβδ (ΙεΓιιηοΙοπιηι ,

ε( <·ηΐ3ηιΐΐ3ΐι·8 βίνε &ά (βποΓεηι , 8ίνε α<1 ηείβΓΪβπι 8ρεεΐ3(π·

εΐ8 ηιυ1(ί(υ(1ίηΪ8 τοΙυρΐ3ΐεηι , ίη ρυΜίειιηι ο8ΐεηΐ3ηάΌ.

Ι,ΧΧΙΙ. Ι(3ςηε ηεεβίϊ 9υηΙ Ο. εί I,. ^ιιΐϊϊ , Γγ3|γ68 ?6Γπιη-

ηί, ΛΙϊΙϊιιβ 8βΓΓ3ηυ8, Ρ. 1*ηΙυ1ιΐ8, Ο. ΝυηιΗοπυ», Μ. Ββρ-

1 1 ϊ π- , ίη νί λ άερΓε1ιεη3Ϊ. 0Γ388υβ εαη Γιϋο ίυ μϊ>· η - , ςυυπι

ί.ιιη ίη ευ ε886ΐ ηΐ (ΙερΓεηεηιΙεΓεΙυΓ, Γϋίυηι ρηαβ οεεϊιΐίΐ,

8ε<1 ίρβε λ1> ίηβεείβηΐίηιιβ εβί ίηΙεΓεηιΙιιβ. Μ. ΑιιΙοηϊαβ ογο·

(ογ, ίη νϋΐΛΐη <ιπ.ιιιη1.ινι εΐ3ρ8υ3 , 8 νϋϋεο 1>εηϊβηε 8ΐΐ8οε-

ρ(υ8 οεεα1ΐ3ΐυ8ςυε 681. Οιηιι νεΓΟ ϊη ΙιοβρΐΙίβ μπιΐί,ιηι -*τ-

ν ιΐ8 νίΐΐίεί ίη εαυροηβ ΐίηυηι ρε1ί( βοΐίΐο βικρίυβ, ρειχοηΐ3ηΙί

ε3υροηί, εαΓ ΓΓεηιιεηϋυβ ρεΙβΓεΙ, ε3υ83ηι 86ΓνιιΙιΐ3 ίηβυ-

8ηΓΤ3νίΙ : εί εβιιρο, <1;ιΙο νίηο, τεηι Μ3τίο 8ί£ηίΓιε3νί( ρΓο-

ρετε. Πίε Ηοε 3υ<1ίεη8, ρπε ΙβΐΙίϋβ ρΓοευιτίΙ, ίρ8ε ρ3ΐτ3(α-

πΐ3 Γ3είηυ8 : $ε<1 βη αιηίι ί- τείεηΐυβ, ΐΓΪοιιηυαι ίη υΠΙαπι

ηιΐ8ϋ οιιιιι ηιίΙίΙϋ)ΐΐ8. Ηο» ΑηΙοηίηβ, ευβνί Γβευη^ί» ροΐ-

1εη8, πιιι1εεη»1 Ιοη^β θΓ3ΐίοηε, ηη8εΓ3ϋοηβηι πιονεηί τατϋϋ

ιηυιΐί*; άοηεε ΙΗοαηαι , ηιίπιΐυ* φΐίιΐ Γβί ε$8εΙ, ίηίΓα ιΐο·

ιηιηη ευευΓΓΪΙ : υοί ηυαηι πιίϋΐεβ α|) οπ: ογ3(ογΪ8 ρεη^εηΐεβ

ίηνεηί886ΐ, τ6γΙ>3 βάΐιυε Γίείεηΐεηι ΑηΙοηϊυπα εοηίοάίΐ, ι-Ι

εβρυΐ ΐ']ιΐ8 ρΓ8εεΪ8υπι ΓειηίβϊΙ 3*1 Μβτίυπι.

Ι,ΧΧΙΙ. ΟυπιυΙυβ \ οι υ ίη Ιιιςυιϊυ Ι3ΐί(αη5 , $εΓνοΓυιη 3ί(υ
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οΐ θεράποντες εύμη/άνως περιέλισσαν. Νεχρω γαρ πε-

ριτυχόντες σώματι , πυράν τε ένησαν ■ κα\ των ζητητών

έπιόντο»ν, άψαντες τήν πυραν έφασαν τον δεσπότην

χαίειν άπαγξάμενον. Ο μέν δή προς των θεραπόντων

περισέσωστο. Κόϊντος δέ Άγχάριος Μάριον έν τω

Καπιτωλίω μέλλοντα θύσειν έφύλαττεν, έλπίζων οί το

ίερον διαλλακτηριον έσεσθαι. Ό δ', αρχόμενο; της

Ουσίας, προσιόντα τον Αγχάριον χα\ προσαγορεύοντα

αύτίκα έν τω Καπιτωλίω τοις παρεστωσι προσέταξεν

άνελεϊν. ΚαΙ ή κεφαλή καΐ τούδε και Αντωνίου τοΰ

£ήτορος , και των άλλων υπάτων ή στρατηγών γεγονό

των, έν άγορα προϋτε'θησαν. Ταφήν τε ούδενΐ έζην

έπενεγκεΐν Ις ούδένα τών αναιρουμένων άλλ' οϊωνο\ καΐ

κύνες άνδρας τοιούσδε διεσπάσαντο. Πολΰς δέ και

άλλος η'ν των στασιωτών φόνος έν αλλήλους ανεύθυνος ,

καΙ έξελάσεις έτέρων, κα\ δημεύσεις περιουσίας, κα\

άρχης αφαιρέσεις, κα\ άνατροπαι των έπΐ Σύλλα τε

θέντων νόμων. Αύτοϋ τε Σύλλα φίλοι πάντες άνη-

ροΰντο, καΙ ή οίκία κατεσκάπτετο , και ή περιουσία δε-

δη'μευτο, καΐ πολέμιος έψηφίζετο· το δέ γύναιον κα\ ή

γενεά ζητούμενοι διέφυγον. "Ολως τε ουδέν άπην

άθρόων τε καΙ ποικίλων κακών.

Ι,ΧΧίν. ΈπΙ δέ τούτοις , ες υπόκρισιν άρχης έννο

μου, μετα τοσούσδε φόνους άκριτους, υπεβλήθησαν κα

τήγοροι τω τε ίερεΐ τοΰ Διος Μερόλα , κατ' δργήν άρα

της άρχης, ί,ν Κίννανούδέν άδικων διεδέδεκτο· καΐ Αου-

τατίω Κάτλιρ, τίο Μαρίου περί τα Κιμβρικα συνάρχω,

περισωθέντι μέν έκ Μαρίου πάλαι, άχαρίστω δ' ές αυ

τόν καΙ πικροτάτω περί την έξέλασιν γενομένω. Οϊτοι

μέν δή, φυλασσόμενοι τε άφανως, καΐ της κυρίας ημέ

ρας έπελθούσης, ές την δίκην ανακαλούμενοι (τετράκι

δέ έχρην κηρυττομένους έν ώρισμένοις ώρών διαστήμα-

<τιν άλώναι ) , Μερόλας μέν τας φλέβας ένέτεμεν έαυτοϋ ,

κα\ πινάκιον αύτω παρακείμενον έδήλου, δτι κοπτών

τ&ς φλέβας τον πΐλον άποθοϊτο· ού γαρ 3[ν θεμιτον,

Ιερέα περικείμενον τελευταν. Κάτλος δ' έν οϊχηματι

νίονρίστω τε και έτι υγροί καίων άνθρακας, έκών άπε-

ττνίγη. ΚαΙ ούτοι μέν οδτως άπέθανον. θεράποντες

8', ίσοι κατα τι) κήρυγμα προς Κίνναν Ικδραμόντες

Ελεύθεροι γεγένηντο, κα'ι αυτω Κίννα τότε Ιστρατεύοντο,

ταϊς οίκίαις έπέτρεχον, καί διήρπαζον, άναιροϋντες άμα

«Ζς περιτύχοιεν ■ οί δέ αυτών καΐ τοις σφετέροις δεσπό-

ταις μάλιστα έπεχείρουν. Κίννας δ' έπεί πολλάκις

αύτοϊς άπαγορεύων ουκ έπειθε , Γαλατών στρατιάν αύ-

τοΐς έτι νυκτός άναπαυομένοις περιστησας, διέφθειρε

στάντας. Οί μέν δή θεράποντες δίκην άξίαν εδοσαν της

ές δέσποτας πολλάκις άπιστίας.

1ΧΧΧ. Τοΰ δ' έπιόντος έτους, δπατοι μέν ί(ρηντο

Κίννας τε αύθις, και Μάριος έ*βδομον <?>, μετα φυγήν

χαΐ έπικηρυξιν εί τις ώς πολέμιον άνέλοι, το μάντευμα

£μως άπαντα το των Ιπτα νεογνών αίετων. Άλλ' ούτος

ι*έν, πολλά και δείνα ές Σύλλαν έπινοών, τοΰ πρώτου

{Ληνός της άρχης άπέθανε. ΚαΙ Ούαλέριον Φλάχκον

δ Κίννας έλόμενος άντ' αυτού, εις τήν 'Ασίαν Ιξέπεμ-

ΜΠΓΐΙαβ 6βί : ηβεΐί εηίιη αάανβτ ςικχΙιΐΜΐ ίη]οοοπιηί ίη γο-

ριπ>, βΐ άαπι 3(1νεηΐ3ηΙ ίηςιιίίίΐυπ», βυρροβίΐο ίβηβ, βίε-

1)βη(, Ιιρπιπι δβ οΓεηιβΓβ ρπβΓοεβΙιιηι Ιβηιιεο. 8ίε Ηΐβ ββι··

τογιιπι Β(1β πιβηδίΐ ίηεοίυηιίδ. ΑΙ 0. ΛηεΙίΛπυβ οε€3δίοηβηι

δρεεΐ303(, φΐ3 Μβπϋβ ίη ΟαρΚοΗο βπιΐ δβεηΓιεβΙιιπίδ ; βρο-

Γ8Π8 , ΓοΓβ υΐ Γθΐί^ίοηβ Ιοοϊ 3ά]υ(υ3 ΓβοίρβΓβΙυΓ ίη ^ΓηΙίαπι.

8β<1 ϋΐβ, ηιιυηι )άοι εοΒρίδδβΙ δβα·» ΓβΓβΓβ , αιχβιίβηΐβιη ββ

βαΐυΐαηΐβπιςυβ , πίοχ ίη ίρβο Γαηο ]ιι^ιι1απ α βυί» ίηιρίταΐ

ΕΙ Ιιυ]ηβ ηιιοςιιβ εαροί, ςυβηΐΐ(1ιηο<1ιιη) βΐ ογ3(ογϊ$ ΛηΙοηϋ,

ε&ΐΙβΓοπιηΊςαβ Ι&ηι οοηβυΙ&Ηαπ) φηηι ρπΒίοηοηιιιι , ρηι

γ081γι8 ΓϋίΙ δρρίΐαουΐο. Νβο Ιιοπιηι (]υεπκηΐ3πι ββρβΙΪΓβ Η·

ευίΐ; εαηί))ΐΐ3 βΐ αΐίΐίηαβ ΙαοοΓ.ιικΙί (α!β8 τίπ Γβΐίεϋ βοηΐ.

Ραίδίηι ςυοηυβ βεάί(ίο$ί ββ ίιηρυηε εοηίΓυείιΙαοαηΙ ίηνίεβιη.

ΑΙίί ρε11εΙ>3η(ιΐΓ (Ιοπιο, οοηΐβ βχαο!)βηΙυΓ, 3υΙ ρηναυαηΙιΐΓ

Ιιοηοήοαβ. ^^η1ςυβ 8γ11ΐΒ ίβ^β» 30Γ0^3ηαη(υΓ; βαιίείςυβ

β]αβ ηβο»1)ηηΙιΐΓ οπιηοβ : <3ΐΓυΐ3 β]αδ<1βιη άοιηυβ, οοΐ)3 ρυ1>|ί-

03(β; ίρ5θΗοδΙί5ΓβίριιΙ)Ηοη^ϋ(1κΛΐα9 '. ιιχοΓςαοςυββε ίίηειί,

(ηυκβίΐί Άά ηεεβηι , αςη βτχβταηΐ. Νβο ιιΐίβ ηιαίοπιπι εοη-

Γβτϋιη 8Γ3383ηΙίαπι 30βΓ3( βρεείββ.

ΙίΧΧίν. Ταηάεπι , ροβΐ (ο( ίηιίβπιηβίοηιηι εα?<1β8, νίβυηι

εβί,ϊη βρεείεηι Ιε^Κίηαί ίαιρβπί, βΐίοδ, βιιοοΓηβΙίβ αεευββ-

Ιοπϋΐιβ, ίη ]αάΊείυηι νοεβΓβ. ΙΙβηηε ΜβΓϋΙί», Πβηιίηί <1ί3ΐί

άίε8 (1ίε(ιΐ3 εβ( , ίητίβο , ηιιοιΐ Οίηη,τ ίη εοη8υΐ3(υ δυεεε&δΟΓ

ΓυεΓβΙ (ΙβΙυβ , εΐ ηη1ΐ3ΐη βΐίβηι ουίρ,ιηι Ιΐ3ΐ>εηϋ ; βίηιυΐςαβ

ίιιΐ3ΐίο Οίΐιιΐο, ςυί Μβτίί εοΐΐε^α ηβΐΐο ΟίπιηΓίεο, εΐ β!) βο

οϋηι δβΓνβΙϋδ , ίηιιηβηιοΓ Ι)6ηββείθΓυιη , εχίΐίί ίρδίυδ βεεΓ-

Γίπιηδ βιιεΙΟΓ εχδϋ(βΓ3(. Ηί ςυηηι (Ιίίβι'ιηιιΙιηΙβΓ ρηηιυηι

οιΐδίοίΐϋί, ίο άβίηάε, ιιΙ>ϊ άίββ άΊεΙαβ τεηίΐ, ρεΓ ρΓΛΧοηεβ

εδδεηΐ οίΐβΐί , (οροΓίεοβΙ &υ(ειη ι-εοδ, ροβίςααιη εί(3ΐί οδ-

ββηΐ ηυβΙβΓ, ίηΙβΓΓηίδδο εειίο (Ιίοπιπι ίη(ειτ3ΐ1ο, εβρί),

ΜβΓηΙβ ςιιίάεηΊ δίΜηιβΙ ίρββ νεηββ βεευίΐ ; εΐ βφεεηδ ββΗ-

ρ(& (βουΐ3 Ιεβ(3ΐ)3(υΓ εαπι \ά Γεείβδβ (Ιεροβίΐο 3ρίε« : (Ιβηιί-

ηεηι εηίιη βρίεαίιιπι ηιοπ ηβ&β ηβοεοαΙυΓ. ΟαΙιιΙαβ νβΓΟ

ίη ευοίεηΐο Γβεβηβ εβίοε ίΐίϋο πεο^υπι ρβΓ$ίεε3(ο, ίη^οκίίβ

ρηιηίδ, νοίβηδ δϋΠοεβΙυβ βδ(. Ιδ ΓυίΙ (βηίοπιηι νίΓοηιηι

βχίΐηδ. ΟβίΙεΓυηι βειτί , <ηιί ρετ ρπβοοηβιη ΙητΗαβ αά Οίη-

ηβηι (Γ3ηδΓυ@βΓ3η(, ίβπι Ιϊ&ει-Ιαίβ 35 εο άοηηΐί , εΐ πιίϋΐίαι

ε]ιΐδ βόβΟΓίρϋ , (Ιοηιοδ ίΓΓυηιρβηάο βςεΓεΙ)3η( ρΓα·(]3δ , ηε 3

0Κ(1ίΙ)υ3 ςυίύιιη οβνιοπιηι »1)8ΐίηοη1β9 : ηεε (ΙεβΓβηΙ, ηυί

ρΓΟριϋβ Ιιεπδ ηΐ3χίηιβ τίηι ίηίοΓΓεηΙ. ρυοδ Οίηηβ 8<Ερίιΐ9

εοΙιίΙιεΓβ εοηβΐυδ, ςυαηι ηίΐιίΐ ρΓοίΐεβΓβΙ, ΟϊΙΙίοίβ ιηίϋΐίΐιηβ

ρεΓ ηοοΙιίΓηαηι ςιιίείεηι είηείοβ, αά ηηυηι (ίείβνίΐ : 3ΐηυβ

ίΐη άβ Ιιίδ ηιβι ί(3 ρεΓ6άΪ8Β ροβΜ βαιηΐι οΛ.

ίΧΧΥ. Ιη αηιιυπι δεςυεηΐεηι εοηβηΐεβ εΓββηΙυΓ Οίηηη

II , εΐ Μ3Γίυδ VII ; ευί , ροβΐ εχϋίυηι 3ΐςυε ρΐΌδεπρϋοηεηι ,

Ιηιηοη αυβϋΗιιηι ΠΙικΙ βερίεηι ρυΐΐοηιηι βςυίΐίηοτιιπι ηβυιΐ-

<}ΐΐ3(]υ3ΐη ΓιιίΙ ίπίΐαηι. ΑΙ Ιιίο φιίιίεπι , (Ιυπι ηιιιΐΐ» εοηΐη

δϊΐίβηι ιηοΙΗυΓ, ίη πιειίίίδ εοη3ΐίΙ)υ8 , ρηηιο ίηίΐί π)3§ί.ιΐΓ3·

(υδ ηιεηδβ , νίΐα άεΓηηεΙυβ εδί. Μβγϊο α Οίηηα δυΠεεΙακ
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Λεν. Αποθανόντος δέ χαΐ Φλάχχου, Κάρβωνα εϊλετο

συνάρχειν έαυτω.

ΙιΧΧνί. Σύλλας δ' έπείξει της έπΐ τους έχθροίις

Επανόδου, τα ες Μιθριδάτην πάντ έπιταχύνας, ώς

μοι προείρηται, χαΐ έτεσιν ούδ' δλοιςτρισίν, έχχαίδεχα

μέν ανδρών μυριάδας χαταχανών, τήν δέ Ελλάδα χα\

Μαχεδονίαν χαΐ Ίωνίαν χα\ Άσίαν, χα\ άλλα εθνη

πολλά, όσα Μιθριδάτης προειληφει, Ις 'Ρωμαίους άνα-

λαβών, αυτόν τε τον βασιλέα τας ναϋς άφελόμενος, χαΐ

ές μόνην τήν πατρωαν αρχήν έκ τοσώνδε καταχλείσας,

έπανηει · στρατόν άγων εύνουν οί , χαΐ γεγυμνασμένον,

χαι πολύν, χαι τοις γεγονόσιν έπηρμένον. ΤΗγε δέ

και νεων πλήθος, χα\ χρήματα, καΐ παρασκευήν ες

άπαντα άξιόλογον, χαΐ τοΐς έχθροΐς ην έπίφοβος. "Ωστε

δειμαίνοντες αύτόν 8 τε Κάρβων χαΐ δ Κίννας, ές 3λην

τήνΊταλίαν τινας περιέπεμπον, χρήματα κα\ στρα-

τιαν κα\ σΐτον αύτοΐς άθροίζειν · τους τε δυνατούς συνου-

σίαις άνελάμβανον, καΐ τών πόλεων ήρέθιζον μάλιστα

τας νεοπολίτιδας , ώς 8ι* αύτ&ς όντες έν τοσωδε κινδύ

νου, ϊάς τε ναϋς Ιπεσχεύαζον αθρόως, κα\ τας έν Σι

κελία μετεχάλουν, κα\ τήν παράλιον έφύλασσον, καΐ

ουδέν όξείας ουδέ οΤδε παρασκευής μετά δέους άμα καϊ

σπουδής εξελειπον.

ΙιΧΧνίΙ. Σύλλας δ' έπΐ φρονήματος έπέστελλε τη

βουλή περί τε αύτοϋ, καταλέγων δσα περί Αιβύην ές

Ίουγόρθαν τον Νομάδα, έτι ταμιεύων, ή έπ\ τοΐς Κιμ-

βρικοΐς, πρεσβεύων, ή Κιλικίας ήγουμενος, ή εν τοις

συμμαχικοΐς, ή ΰπατεύων, έπραξε · τα δ' ίναγχος ες

ΜιΟριδάτην υπερεπαίρων τε μάλιστα, και καταλογι

ζόμενος αύτοΐς άθρόως Ιθνη πολλά, ίσα Μιθριδάτου

γενόμενα 'Ρωμαίοις άναλάβοι · καΐ ούδενός ήττον, ότι

τους έξελαθέντας έκ 'Ρώμης &πό Κίννα, καταφυγόντας

ές αυτόν, ϋποδέξαιτο άπορουμενους, χα\ έπικουφίζοι τας

συμφοράς αύτοΐς. ΆνΟ' ων, έφη, τους έχθρούς πολέ-

μιον αύτόν άναγράψαι, χαΐ τήν οΐχίαν άνασκάψαι, χαι

τους φίλους άνελεΐν τήν δέ γυναίκα καΐ τέκνα μόλις

πρός έαυτόν διαφυγεΐν. Άλλ' αύτίκα καΐ τοϊσδε κα\

τη πόλει πάση τιμωρός ή*ξειν έπΐ τους είργασμένους.

Τοΐς δ' άλλοις πολίταις τε καΐ νεοπολίταις προύλεγεν,

ούδεν\ μέμψεσθαι περί ούδενός. 7Ων άναγιγνωσκομένων,

δε'ος άπαντος έπεϊχε , καΐ πρέσβεις επεμπον, οΐ συναλλά-

ξειν αύτόν τοΐς Ιχθρόϊς ίμελλον, καΐ προερεΐν, εί τίνος

ασφαλείας δέοιτο, τη βουλή τάχιστα έπιστεΐλαι. Τοΐς

δ' άμφίτόν Κίνναν είρητο, μή στρατολογεΐν, έστε εκεί

νον άποχρίνεσθαι. Οί δ' υπέσχοντο μέν, δδε πράξειν ·

οιχομένων δέ των πρέσβεων, Ις τό μέλλον Ιαυτους άνεΐ-

πον υπάτους αύτίκα , τοϋ μή δια τα άρχαιρέσια θαττον

έπανηχειν. ΚαΙ τήν Ίταλίαν περιιόντες, στρατιάν

συνήγον, ήν ές Αιβυρνίαν (ώς έχεϊθεν άπαντη'σοντες τω

Σύλλα ) χατα μέρος έπί νεων διεβιβάζοντο.

ΙιΧΧνίΠ. Τό μέν δή πρώτον μέρος ευσταθώς διέ-

πλευσε · τω δ' έξης χειμών έπέπεσε , χαΐ δ'σοι της γης

• έλαμβάνοντο, εύθύς ές τας πατρίδας διεδίδρασχον,

ού στρατεύσοντες έχόντες κατα πολιτών. Οί τε λοιποί

Υ.ΊΐΐΊ'ίιΐϋ Ι-Ίϋοπίί , ϊη Α8Ϊαιη ηΐι εοιίεη ηιίδδοδ εβί. Ο»» <η

Α8Ϊ& οεείβο , ΟβΓϋοηεηι δίηί εο1Ιε£3ηι Οίηηβ οριβτίΐ.

ΙΛΧ VI. Α( 8)113, ιν<1ϊ(ιιηι γοπΙγλ ίηίηήεοβ ίρρΓορβηηί,

ΜΗΙιπιΙαΙβ εβΙβπΙβΓ άεοεΙΙβΙο , οί 30ΐβ άϊοΐυιη εδί; »^ μ

ίηΙβ^ΓΟ ςυίιΐβπ) Ιιίεηηίο 632818 ΙιοδΙίιιιη εεηίοιη ββχαςίηΐίΐ

ηιίΙΙίΐΗΐί, ΓβεβρΙα (ΙπνπΛ, Μβεβάοηίβ, Ιοηίβ, Α8Ι3, ιηιιΐιίν

ςιιβ βΐίίδ βεηΐίουδ , ςϋ38 ΜΗΙΐΓΐιΙΐΙββ οοοιιρΛΓ.ιΙ 2(1οπιΐ3(]ΐΐΰ

ΓΟβί ε1α886, (Ί εο(1επι ίηΐΓ» ραΙεΓηυπι π·μιιπιη εοπιρυΐ8θ;

ΓβνεΓΙβίΗΐυΓ ππη ιιι.ίϊιιο εχβΓείΙυ , ορίίπιβ ιτ^ι β«9ε αιιί-

πΐ3ΐο, λΛ Ιι,ιτ ΒββυεΙο ΙαΐΜΓΪϋυ», βΐ Γβϋαβ ρΓΟδρβΓβ βίβϋί

εΐβίο. I ι,ιΙιγΙκιΙ ιΊίίΐιιι ηατε» ιηυΐΐαβ , εί ρεευηίΐβ, εί ΐρρι-

πι ι [1111 βϋ τεβ ηυΐηΐυπιτίί αιτιρί&β &^Γε<]ίεΐΗΐίΐ8 ϊιΙοοριιιβ ,

ί(3 υΐ ίΐιίπιίείδ εββεΐ Γοηιιί(]3ΐ)ίΙί8. Οιιο ηιείυ ρβΓουΙ&ί ΟηγΙχ)

ε( ('ίηη.ι , (ίτΙολ Ιιοαιίηεβ «ΙίηιίβεΓυηΙ ρεΓ Ιοΐ3ηι ΙΙαΙϊαπι ,

ςυί ρεευοί38, πιϊΐίΐεβ, ΓηιηιεηΙυπι , ίο υβυηι ίπιηιίηεηΐΗ

1χ·1 1 ί εοηιρβτβΓεηΙ : ε( ρο(εη(ίοΓε8 ςυοβςυε ΓβϋΐίΙίιτίουβ ωη-

£Γε88ίθΙΙ8 8(1 ρ3Γΐβ8 81138 .Ίιΐ] π 1 1 ϋ< Ί >α η I : είνί(3ΐβ9 φΙΟφίε,

ηονοηιπι ρΓ»χ·ίριιε είνίυπι , οοηοιίβΐηηΐ; ίβοΙβηΙββ,ρΓορΙίτ

ΐρ8οβ ρΓΧβεηΙί βε ο^εείοβ ρεπειιΐο : ιΐεηίςυε ΓερηΓβΙί οΐΐε-

ΗΙεΓ εΐ388ε , εί .ι<τ<τ>ίι ε 3ίείΙί3 η3τΐ1>υ8 , βεΓναοαηΙ ΗΙΙο-

Γ3 ; ηίΐιίΐφιβ 8ΐΙ>ί , ςυειΐ φΐίύεηι ϊη ιρβϊβ οδίεΐ 3(1 βρριηΐυί

εείεπίβίεπι , υΐ ϊη Γείιυβ ΐΓερίιΙίβ, Γεϋςυυηι Γ3είεΙ»η(.

ΙΛΧΥΙΙ. Α( δ}Π3 εΐ3(ο 3ηίηιο κεπρ^ίΐ Λά 8εο»(υπι * ν

ίρ8ο; εηιιηιεΓ.ιη8 ΐ3ΐχ>Γε8 δΐιοδ, ηυοβ ε( οεΙΙο ίιι^υΓίΙιϊαο

ςυα?&(υΓ ε\1ΐ3ΐΐ8ί8βεΙ ίο Νιιηιί(1ί3 , εί Ι6£3ΐιΐ8 1>ε1Ιο ΟίαιβΓΚΟ,

εί |>γ;γΙπγ ίη 0ί1ίεί3, εί Ι>ε1Ιο βυείαΐί, ε( ία εοηβυΐβΐυ : 3ι1

Ιια?ε τεβ ηυρεπΐπιε εοη(Γ3 ΜίΙΙιπάβΙεηι @εδ(38 εχροηεηιΐ,

οημμιτηη* τογΙιϊβ 8ίη@ιιΐ3 , βε ρΓ3Β8«Γ(ίιη ^εηϋυπ) ηιη^ιιαιη

ηιιι11ίΙυ(1ίηεπι εηιιιηεΓίηβ , ηυ3$ αϊ) η ■«(> οεευρ3ΐ3$ ππΐιιχίϋ'

βει 8ϋ1) ΚοηίΒηί ροριιϋ ίηιρεπιιιη : ηεςυε ν<το ςιιίιίςιιβιη

ίιηριιΐβήαΐ ηιαμίβ, φΐβιη ςυοό είνίουβ Ηοπιβηϊδ, Οίηη»; τίο-

ΙεΗ(Ϊ3 ιπ Ιιρ ρυΙδίβ , ίρβε ΓυίδβεΙ ΓεΓυςιυιη , εί ίη ηΊ ιΐι> ' .ιΙ.'ΐ·

πιίΐ08Ϊ3 εςεηίδηυε 8θΐ3ΐιιεη ε( βιηίΐίυηι. « Ργο ςυίΐιοϋ

όεηείίοϋβ, βίι·1ΐ3ΐ , ε£Γ0£ί3πι 8ίηί »ι·.ιΐίίΐιιι 30 ίηίηιίη* η&-

Ι3ηι ε38ε, ρΓΟδεηρΙίοηεηι εβρίΐίβ, (]ηηιυ9 «υονεΓδίοηκιη,

βηΊίεοπιπι εαπίεοι , ιι\οπ9 3ε ΙίΙ « π >πιηι Γυςβηι , (μια »·ίη· ώ

8β ενβδίββεηΐ ίηεοΐυπιεβ. 5ε<1 εοηΓβϊΙίηι νεηΐυπιπι ■·«.· <

οΐΐυηιοΐφΐε ι ιιηι ρΓίτ3(38 ίο]ιΐΓΐ38, Ιαιτι ρυ!>1ίε38, εί ρπΊ)38

εχβεΐιιπιηι 31) βϊηιηι 3ΐιε(0ΓίΙ>υ9 : Μ'Ιογοπιπι τετο είΐίυηι,

μΊ τείεηιηι νεί ηονοηιπι , ίοειΐ8ηΙιιηιηι οεηιίηεηι. » Ρετ-

ΙεεΙίβ Ιιίβ δ>11α> Ιίΐβη'8 , ςυιπη ρβτοΓ οπιοεβ ίην38ί886( , Ι.·«ι·

Ιο8 3(1 ειιηι ηιϊδίΐ 8εη3ΐιΐ8 , φΐί εοικίΙίβΓεηΙ ειιπι 8(1ητ$3ηί$ ;

ρΓα-ιηοηεΓεηΙςυε, βί ψι\ά εβτειΐ 8ίΙ)ί τβΙΙεΙ Ηιΐε ρυΜίοΛ, ϋ

(·ιιι-κ· Γοπ; βεηβΐηί , πιοαΌ ηιιαπιρππιυηι το1υη(3(επ) 8ΐοηι

δίμηίΠεβΓεΙ. ΙπΙεΠοη Οίηηα ϋ3Γΐ>οςιιε )088ί βιιηΐ εε^δΐπ1 >

(Ιείεείίουβ, ι Ιιιηι τεβροηδυπι 3 8)'ΙΙ3 68861 πίΜΠιππ. V.]

Ηΐί , Γυ(0Γ08 86 ίο 3τΙ>ίΙτίο 8εη3ΐυ8 ροΙΙίείΙί , ρΓοϋοι» ρβ$(

Ιε^βΙοπιπι (Ιίδεεββυηι βε ίρβοβ (Ιεηυο ίη ρτοχίπιηηι βηηιιΐΒ

εοηβιιίεβ ΓεηιιηείβοΙ, ηε οροβ ΙιβοεΓεηΙ εοηιϊΐίοπιηι ολιι.<3

υι-οοπι Γ6|>βΙεΓε. Μοχηιιε βιηυη, ρεΓ3{;Γ3ΐ3 ΙΙίΙί», εοο-

8επρΙί9(|ΐιε Ιε^ίοηίυιΐδ , πιίΜΙεβ βΐίοδ ροδί βίίοβ ηβνίΐΐϋί Ιγ»-

ΐίείβοβοί ίη 1.ίΙιιιπιί;ιηι , βχ ψκι τε^ίοηβ οεουιτετε δν II»

εοηδΙίΙιιεΓΐηι.

ΙΛΧΥΠΙ. κι ρπηιί ηυίάεηι, ρΓοβρβπι η.ινί«.ιΐΐοηο "5'·

ροΓίυβ ορίβίοβ ΙεηηεΓυηΙ : 8ει1 ρΓοχίπιε βοειιΐοα 1επιρε$ΐ3$

ορρΓεΒ8ίϊ; εί ςιιίευηηιιε εχ Ιιίβ ίη Ιβιτβηι ενΛβεΓυηΙ, ίί ρΐΌ'

Ιίηυβ (Ιοηιιιπ) <]ΐιί8(|υε βυβοι (ΙϋΤιιμεηιοΙ, ιιΐροίε ηιιη(|ΐΐ3«>

603 νο!υοΐ3ΐβ εοοΐΓ3 είνεβ δυο» ηιίΐίΐβΐυη. <}ιιο εοκηίΐο
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πυνΟανόμενοι ταΰτ', ούδ' αύτοί περάσειν έτι έλεγον ες

τήν Λιβυρνίαν. Κίννας 3' άγανακτών, ές έκχλησίαν

αύτους ώς έπιπλήξων συνεκάλει· καΐ οί συν δργή πα-

ρήεσαν, ώς άμυνούμενοι. Των δέ δαβδοφόριον τίνος

δδοποιοϋντος τω Κίννα, καί τινα των έν ποσι πατάξαν-

τος, ίτερος έκ τοϋ στρατοί! τον £αβδοϋ/ον έπάταξε.

ΚαΙ Κίννα κελεύσαντος αύτδν συλλαβεϊν, βοή χαρά

πάντων ανέστη, κα\ λίθιον ησαν έπ' αύτδν αφέσεις· οί

δ* έγγυς χαΐ τα ξιφίδια έπισπάσαντες, συνεχέντησαν

αύτον. Οδτω δή μέν χαΐ Κίννας υπατεύων άπε'Οανε.

Κάρβων δ' έκ τε Λιβυρνίας τους διαπεπλευχότας ές

αυτήν μετεκάλει, χα\ τα γιγνόμενα δεδιώς, Ις τήν πό-

λιν ου κατήει, καί πάνυ των δημάρχων αύτον καλούν

των έπί συνάρχου χειροτονίαν. Άπειλησάντων δέ

Ιδιώτην άποφανεϊν, έπανήλβε μέν, καί χειροτονίαν πρού-

Οηχεν υπάτου. Απαίσιου δέ της ήμέρας γενομένης,

έτέραν προυγραφε· καί ταύτη χεραυνοϋ πεσόντος ες το

της Σελήνης καί το της' Δήμητρος ΐερόν, οί μάντεις υπέρ

τας Οερινας τροπας άνετίΟεντο τας χειροτονίας· καί μό

νος ηρχεν δ Κάρβων.

ΕΧΧΙΧ. Σύλλας δέ τοις προς αύτον ήκουσιν άπβ

της Βουλής άπεκρίνατο, αύτδς μέν οίποτε άνδράσι τοιάδε

έργασαμένοις εσεσθαι φίλος· τη πόλει δ' ού φβονήσειν,

/αριζομένη τήν σωτηρίαν αύτοϊς · άσφάλειαν δέ αύτδς

μάλλον αύτοϊς, έφη, καί τοις ες αύτον καταφυγοϋσιν ές

άει παρέξειν, στρατον έχων εΰνουν. 7Ωί δή καί μάλιστα

δήλος έγένετο, ένί δηματι τωδε, ού διαλΰσων τον στρα

τον, άλλα την τυραννίδα ήδη διανοούμενος. "^τει δ'

αυτούς την τε άξι'ωσιν καί περιουσίαν καί ίερωσύνην,

και ίΧ τι άλλο γέρας εΤχεν, εντελή πάντα άποδοΟήναι ■ καί

τους περί τούτων ε'ροϋντας συνέπεμπε τοις πρέσβεσιν.

Οί δ' ευθύς άπο τοϋ Βρεντεσίου, Κίνναν τε πυΟόμενοι

τεθνάναι, καί τήν πόλιν άδιοίκητον είναι, προς τον Σύλ-

λαν άνέστρεφον άπρακτοι. Καί δ Σύλλας πέντε Ίταλοϋ

στρατού τέλη, καί ξππέας έξακισχιλίους, άλλους τέ τινας

έκ Πελοποννήσου και Μακεδονίας προσλαβών, απαν

τάς άγων ές μυριάδας ανδρών τέσσαρας, έπί τε Πάτρας

από τοϋ Πειραιέως, καί έκ Πατρών ές Βρεντέσιον, γι-

λίαις και έςαχοσίαις ναυσι διέπλει. Δεξαμενών δ' αύ

τον άμα/ει των Βρεντεσίων, τοΐσδε μέν δστερον έδωκεν

άτέλειαν, ήν χαΐ νϋν εχουσι· αύτος δ' άναστήσας τδν

στρατον, ή'γεν ές το πρόσο).

ΕΧΧΧ. Καί αύτίο Μέτελλος Καικίλιος δ Εύσεβής,

έκ πολλοϋ τε ήρημένος ές τα λοιπά τοϋ συμμαχικοϋ

πολέμου, καί δια Κίνναν καί Μάριον ές τήν πόλιν ούκ

έσελβών, άλλα έν τη Λιγυστίδι τι) μέλλον περιορών, αύ-

τόκλητος σύμμαχος άπηντα μεθ' ?)ς εΐχε συμμαχίας,

ανθύπατος ετι ών. "Κστι γαρ είναι τοις αίρεβεϊσιν,

έστε έπανέλΟοιεν ές 'Ριόμην. Έπί δέ τφ Μετέλλω

καί ΓναΤος Πομπήιος, δ μετ' ού πολύ Μέγας προσονο-

μασΟείς, Πομπήιου μέν ών παις τοϋ διεφθαρμένου τω

κεραυνό), ούκ ευνου τω Σύλλα νομισΟέντος, τήν δ' £>πο-

ψίαν διαλυόμενος, ήλθε, καί τέλος ήγαγεν, έκ της Πι-

κηνίτιδος, κατα κλέος τοϋ πατρός ίσχύσαντος έν αύτή

ΓεΙίςιιί ηιιοφιε ηερ.ΊΐίΛηΙ 60 ροβίηαε ϊη Ι,ίΙιιιπιί,Ήτι Ιι,η><Ίιι-

ΓΟβ. Εοβ ίιιίΙιΐΓ ('ίτιιι,ι ίπιΐυδ α<1 εοηείοηειη ενοεαΐ, πιίηϊ»

(·ο;κ Ιιιηι>. ΙΙΙι ηοη ιηίπιι- ΐΓ8ϋ ρΓβεκΙο ΓιιβΓυοΙ; ηοη οΊ8ί>ϊ-

πιυΐαηΐββ, 86 ΓίρυςηΑΓβ ρ»Γ3ΐ08, βί ηυίβ ίηβοΐεηΐίυβ υΓ^ε»!.

0 1 1 1 1 1 η τβΓΟ ΙίεΙοΓ, <)υί Οίηηηΐ ίη εοηείοηειη εαηΐί άβ νια

8ΐιΙ>α)ονεΙ>3( πιηΐΐίίαιίίηεπι , ρυΐ8388εΙ <|ΐκ·ιη<1ηιιι οϋνϊυηι,

αΐίυβ ο\ Π)ϊ1ί(ίΙ)υ8 ΙίεΙΟΓεηι ΓερεΓθΐ88Ϊ( : ηιιεοι ιΐυαι εοηβυΙ

]ιιΙχ·1 εοιτίρϊ , 8υ1)1»Ιο ρ»Γί(εΓ οπιηίιιπι εΙαπιοΓε Άά βαχοΓυηι

]3ε(υ8 νεηΐιιπι 681; ε( ψ>\ ρΓορίοΓε» >ΐ;ιΙ>:ιη(, 8(ιίεΙΪ8 κΐηιΐϋί

εοηδυΐεηι οοηίοιΙεΓυηΙ. Α1(|υε βίε 0ίηη3 ηηηηιιε ίη ίρβο

εοηβυΐβΐυ ρειΐίΐ. Τυιη ΟβγΙχ>, ΓενεΓίί μββίβ ηιιί ίη Ι);ιΙιηη-

1 ί .ιηι (Γ3]εεεΓ3ηΙ , ι)ε ρΓΧβεηϋ γοπι ι» 8(β(α βοΐΐίείΐη» , ηοη

3118118 ε8ΐ ίη Ι.Ί I» ιιι π·ιϋιχ· , ηιΐ3η(υπινί8 ίενοτΑηΙίυυβ Ιι ίΙιιι-

ηίβ |·Ι.·Ιμ« 3(1 8υ1>Γ0@3η<1υιη Ιε^ί(ίηιί8 εοηιίΐϋβ , ίη οεείβί 1ο-

ι-ιιιιι, λΙΙιίίιιιι εοηβιιίεπι. Τβηϋεπι τεΓΟ εοηιηΐ)ίιΐ3ΐιϋ()υ3

ίΐΐίβ, 86 ριιιη ίη ρπνβίοηιηι είνίυηι οηΐίιιεηι Γε(ΐ3ε(ιΐΓ08 , η-

<1ϋΙ ςηί()εη)ΐ, ε( εοηβυίβηβ εοηιϋία 1ΐ3υυϋ : μ·.1 ςηιιπι βνε»

ηοη «ά(1ίχί88βη( , ίη ;ιΙί;ιιιι (Ιίεπι (1ί8(υ1ί(. ΑΙ (υηε ςυοαιιε ,

φιαπι Γ3Π3 ίυηβ! 3(ο,ιιε Οοτοή» (1ε εα·Ιο (3Γ(3 688εη1, »»κ>>-

Γ£8 εοιηί(ί3 «ΙίβΙυΙβΓυηΙ υ1(Γ& βοΐβϋΐίυηι : εΐ βίε ΟβγΙμ βοΐυβ

εοηβιιΐ ιηβηβϋ.

Ι.ΧΧΙΧ. ΙηίβΓ η«>ε 8)Ί1α ίεηβίοβ Ιι·»ηΙί(>ηϊ άΛ 86 ηιί88.τ

Γε8ηοηι1εΓ8( : « πιιη (βΐίιιηι βο Ιβηίοηιηι 8εεΙεηιηι ρ3(γ3(ογϊ·

1>ιΐ8 ηυη<|υ.3ηι βίΐιί (]ΐιί(1ειη Γογ6 ;ιιιιη ϋι.πιι : ηοη ρΓοΙιίϋϋιι-

ι ιιιη 86 Ι.ι ηκ-11, 8Ϊ ροριιΐιιβ βοπΐ3ηιΐ8 618 ίηεοΙυηιίΐ3ΐ6πι (1ο·

Π3Γε νοίιιεπί. Οβ 8εειΐΓίΐ3(ε βυίειη ηίΐιϊΐ ορυβ ε8βε , ιι( ϊρ8Ϊ

ε3νε3ΐ 8εη3ΐυ8 ; ιι,ιιιι 8ε ροΐίιιβ 8εη3ΐιιηι ρορυΐυηιηυε , ε! βο8

ςυί 3(1 8εβε εοηΠι^εΓοη! , ροβββ 1ο1θ8 ρΓα·δΐ3Γβ, (]ΐιιιηι Ιια-

θ63ΐ ΓβνεηΙειη δίΜ εχεκΚυη. » Εχ ςιιο νεΙ υηο άίείο 83ΐί»

3ρρ3Γ6ΐ)3(, ευηΊ ηοη <1ίηπΪ88αηιηι εχεΓείΙυηι , 8ε(1 ],ιηι Ιιιηε

ο"β ϋΌπιίηβΙίοηε εοβίΐΛΓε. 0;ιΐ.·ιιιιη εΐ (ϋβηίΐαΐεπι ρπβίί-

η;ι ιη, ε( οοη3, βί 830βΓ(1οΙίυηι , β( βί ςιιοβ βΐίοβ ΙιοηοΓΡβ

Ιΐ3ΐιυεΓ3ΐ , οηιηί3 1ια?ε ίη1ε$;Γ3 βίΐιί ρ08ΐιιΐ303ΐ ΓββΙίΙυί : 3ε (Ιβ

βυίβ ηοηηιιΙΙοβ ι ηιιί βεηβΐιιβ Ιε^βΐίβ τεηιίδίΐ , ηιιί Ιιίβ (Ιβ Γευιιβ

3<1 »6η3(υηι νιτίιπ ΓβεβΓβπΙ. 86(1 Ιιί (^απιριίπιυιη ΒίυηοΊι-

βϋ εο^ηονεΓυηΙ , Οίηηβπι πιοΓίυιιηι , Γ6ΐη()ΐιε ρυηΐίεβιη εβ8β

βίηε εβρίΐε, 3(1 δνΐίβηι τενεΓβί βυη( ίηΓεεΙο ηεςοίϊο. ΕΙ

δ;Ιΐ3 ευηι φιίηο,ιιβ Ιεςίοηίΐιυβ ΙΙβΙίείβ, εΐ νι. Μ. εςιιίΐιιπι,

388υηιΙί8 εΐίβηι Μβεειίοηιιηι 30 Ρείοροηηεβίοηιηι βιιχίΐϋβ,

(Ιιιεεηβ ίη ιιηίνβΓβυπι είΓείΙβΓ ηιι»()Γ3μίηΐ3 νίΓοηιηι ηιίΙΙί,ι, α

Ι'ίΓχεο Ρ3(Γ38, ε( ίικίε ροιτο Ιίπιη(1υβίυπι ίη^εείΐ, εΐ38βο

Μ. ηε η3νίυηα. ΒεοερΙυβηιιε ίη ροιίιιηι 8 ΒπιηόΊΐδίιιίβ ηοη

Γ0ρΐ1Κ113Πΐί1)118 , 11 1 11 II ιπι ίΙ ,ιΐι' (Ιοηβνίΐ εοβ ίη ρο8ΐβΓυηι, ηιια

Ιιοιίίεηυε ΓΓυυηΙηΓ : πιοχςυε ίικίε ευη ηηίτβΓβίβ εορίίβ

ρΓορίηβ 1 1 Ιιιίιι ρΓοΓεεΙηβ εβί.

Ι.ΧΧΧ. Ιη εο ίΙίηεΓβ οι ιίιγπΙ εί Ο.τείΐίιιβ ΜεΙβΙΙυβ Ρίιιβ :

ηηί (]υυηι 3η1ε βΐίςιιοί βηηοβ εοηΙίοίεη(ΐ38 ΙιεΙΙί βοείβΙίβ

Γε1ίςυί33 πιιη ίηιρεη» 68βεΙ πιίββηβ, &ε ιΙι·ίηιΙι· Οίηηα: Μ;ι·

Ηίηυε ηιείυ νί(3ββε( I Ί Ικίιι , εί ίηΐΰΐίπι βρύα1 1.ίξατεβ ενοη·

Ιυηι τεπιπι εχδρρείαββεΐ, Ιυηο ςηίιίεπι ιιΙΙγο 86 8οείικη

8)11α? οΐιΐιιΐϋ, ευηι β.ι (μΐϊΐη είπ» 8ε Ιι,ιΙκΊκιΙ πι.ιηυ , ρρο-

εοη8ΐι1ί8 βΐϊηιη Ιυηι ηοηιεη (ΙίβηίΙβΙεηκιυβ Γβϋηεηβ : άυΓβΙ

εηίπι βεηιεΙ 388υηι(ιιβ ηοηοΓ, (Ιοηεε εοηΐίη^βΐ τειίίΐιιβ ίη

ρ3(ΓΪ3Πΐ. Νβε ί<3 ηιηΐΐο ροβΐ, Οη. Ροηιρβίιΐδ, ςιιί ροβίεα

Μβμηυβ εο|ζηοηιίη3ΐυβ εβί , βυρβπτεηίΐ ; ε]ϋ8 Ροηιρβϋ ΓιΙίυβ,

(]ΐιϊ Γιιΐηιίηε ρβπίΐ, εί ηοη νίβυβ βΓβΙ 8)Ί1η3 εβββ βιηίευβ.

80(1 ΙίΙίιΐ8 ηιιηε, αυοίίΐ» ίΙΙβ βυδρίοίοηε, 8)11»; ρΓ«βΙο Γηίί,

ε Ρίοειιο Ιε^ίοηοπι βίΗιιοεηβ ; (μι» ίη Γεςίοπε βτα1ίθ8ΐΐ8 ΟΓβΙ
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μάλιστα , άγείρας. Μετά δ' ού πολυ καΙ δύο άλλα συνέ

λεξε· καΙ χρησιμότατος εν τοις μάλιστα δδε δ άνήρ

έγένετο τω Σύλλα. "Οθεν αύτδν δ Σύλλας, έτι νεώ-

τατον όντα, 3[γεν έν τιμή· κα\ έπιόντος, φασίν, δπα-

νίστατο μόνω. Λήγοντος δέ τοϋ πολέμου, και ές Λιβύην

έπεμψεν έξελάσαι τε τους Κάρβωνος φίλους, χαϊ Ίεμ-

ψάλαν, έκπεσόντα δπδ Νομάδων, ές τήν βασιλείαν χα-

ταγαγεΐν. Έφ' (}> δή καΙ θριαμβεΰσαι κατά των Νο

μάδων αύτω παρέσχεν δ Σύλλας, έτι 0ντι νέω, κα\ ετι

δντι των Ιππέων. ΚαΙ άπο τοϋδε έπαρθεις ές μέγα δ

Πομπήιος, επί Σερτώ^ιον εις Ίβηρίαν έπέμφθη, χαΐ ες

τον Πο'ντον έπΐ ΜιΟριόάτην ύστερον. Άφίχετο δέ χαϊ

Κέθηγος ές τον Σύλλαν, χαλεπώτατος άντιστασιώτης

αύτω μετα Κίννα καΙ Μαρίου γενο'μενος, καΙ σΰν έκεί-

νοις της πόλεως έκπεσών, Ικέτης τε γιγνόμενος, καΐ

έαυτδν δπηρέτην ές β τι βούλοιτο παρέ/ων.

ΙιΧΧΧΙ. Ό δέ, και στρατιάς πολυ πλήθος έχων

ήδη , κα\ φίλους πολλούς τών έπιφανών, τοΐσδε μέν υπο-

στρατήγοις έχ ρητο , αύτδς δέ καΙ Μέτελλος , άνθυπάτω

όντε , ές τδ πρόσθεν έχιόρουν έδόκει γάρ δή και δ Σύλ

λας, ανθύπατος έπΐ Μιθριδάτη γενόμενος, ούκ άποθε'-

σθαι πω την αρχήν, ει καΐ πολέμιον αύτδν έψηφίσατο

Κίννας. Ό μέν δή κατά των έχθρων ήει βαρυτάτη

και άφανεΐ έχθρα. Οί δ' έν άστει, της τε φύσεως αδ-

τοϋ καλώς τεκμαιρόμενοι, χαϊ τήν προτέραν ές τήν

πόλιν έσβολήν αύτοϋ κα\ κατάληψιν ετι έχοντες έν όψει,

τά τε ψηφίσματα α άπεκήρυξαν αύτω λογιζόμενοι, καί

τήν οίκίαν δρώντες άνεσκαμμενην, και περιουσίαν δε-

δημευμένην, καΙ φίλους άνηρημένους , καΙ γενεάν μόλις

έχφυγοϋσαν, έδείμαινον. ΚαΙ ούδέν σφι'σι νίκης ή παν

ωλεθρίας μέσον εΤναι νομίζοντες, συνίσταντο τοις

υπάτοις έπΐ τον Σύλλαν μετα δέους· ές τε τήν Ίταλίαν

περιπέμποντες,στρατιαν και τροφάς και χρήματα συν-

ηγον, ούδέν, άς περ\ έσχάτων, σφίσιν άπολείποντες ούτε

σπουδής ούτε προθυμίας.

ίΧΧΧΙΙ. Γάϊός τε Νωρβανδς και Λεύκιος Σχιπίων,

το) τότε 0ντε ΰπάτι>> , χαΐ μετ' αύτών Κάρβων, 6ς πέ-

ρυσιν ηρχεν, έχθρα μέν ές τον Σύλλαν δμοία χρώμε-

νοι, δέει δέ χαϊ συνειδότι ων έπραξαν πολυ των άλλων

νείρονι, ίχ τε της πόλεως στρατδν ίσον εύπόρουν κα-

τέλεγον, κα\ τον έκ της Ιταλίας προσλαβόντες , έπΐ τον

Συλλαν κατα μέρος έχιόρουν, σπείραις έκ πεντακοσίων

ανδρών διακοσίαις τότε πρώτον ύστερον γαρ χα\πλε'οσι

τούτων. Ή γαρ εύνοια τών ανδρών ές τοΰς υπάτους

παρά πολυ έποίει· ώς τδ μέν έργον τδ Σύλλα , χωροΰν-

τος έπ\ τήν πατρίδα , δόξαν έχον πολεμίου , τδ δέ τών

δπάτων, εί κα\ περί σφών έπραττον, πρόσχημα της

πατρίδος. Τών τε άμαρτηθέντων αύτοϊς οί πολλοί

συνεγνωκότες, καΙ τοϋ φόβου μετέχειν ήγούμενοι, συνέ-

πρασσον ευ τον Σύλλαν εϊδότες ού κόλασιν ή διόρθιοσιν

ή φόβον έπΐ σφίσιν, αλλά λύμας καί θανάτους καΙ δη

μεύσεις και άναίρεσιν #λως άθρόαν έπινοοΰντα. τΒν

ούκ έψεύσθησαν της δόξης. "Ο τε γάρ πόλεμος έφθειρε

πάντα- ων γε και μύριοι καΙ δισμύριοι πολλάκις εν

οί) ρβΐπ» οιβηοπαιπ, ςυί π)3ςηα ιοί ίη ΒαοΙοΓίΙαίο (Ίιεηΐ.

Ιιΐβπι Ροσιρβϊαβ ρβιιΐο ροβι «Η» ηυοςββ (1ιΐ3δ Ιβςιοηε& α>η-

βΟΓΪρδίΙ , βΐ ίηΙβΓ ρΓβχίρυοδ ϋυεΙοΓεδ £ΐπ>ηυ3πι ορεηηι 8^11»

ηην»νίι. Οαο ΓϋεΙαπι «Μ , υΐ ]υνεηίδ ιάηυε 3ρυ<1 ΗΙαιη

ηι*£ηο 688β( ίη ρτβϋο ; ίΐβ αϊ βοΐί οπιηίυπι αάνεηΐαηΐί ιμογ·

ΒΕΓβ δοΐίΐυβ ρειΊιίΙ)ε3ΐιΐΓ. Εηπκΐβπι ςαοσυε ροίΙΙυο ίη

ΛΓηεβηι πιίδίΐ δ}1ΐ3 αά Γε1ίςυΪ38 1>ε11ί εοηβοίεηιΐίβ, (1

ΟιΊ)οηΪ3ηοί ϊικίβ ρΓοΠίβϊηάοδ , Γε5(ί(υεηι1υιηςυε ία Γεςηυιη

Ηϊεπιρβ&Ιβαι , ραΐβαηι β Νυπαίάίβ ; ει οο βκ Γβ ρείκ

(τϊυιηρίιαπι βϊ οοηοβχδίΐ, 3ηΙβ ΙεςίΙίαΐΐπι ίοΐαίοιη, πεοιίαιι

εςυεδίΓβπι οπίίηοιη ε^τεββο. Α ηυϊϋοβ ίηίΐίίδ ςυυπι πιαΙΙωΒ

ΟΓβνϊβββΙ Ροπιρείιΐί , εοηΐι-* δεΓίΟΓΪιιιη άάαάΐ ίη Ηίίρίηίϋΐι

πιί$8ΐΐ8 εβί, βϊ ίη ΡοηΙιιηι ρο?Ιεα οοπΙγλ ΜΪΙΙιπιΐΛίοιη. Ργχ-

ΙεΓ ηαηο β( ΟεΙηεςηβ 3<1 δγΐίαπι δε οοηΐυΐίΐ, ςυί ϊηίειίδίδϊί-

ηΐΜ εί ουηι Οίηηα Μαήοςυε ΓυεπιΙ, εί ευηι ήϊδ ΙΊΙχ; ίααιΐ

ρυΐβοδ; Ιυηο νεπ) δΐιρρίεχ βϊ 3(1 φΐίάτίβ ευυπι οΙΓβτεΙβΙ

πιίηίϋίοπ'απι.

ίΧΧΧΙ. ΙΙβςυβ 5;Ι13, αιιείυδ εαπι ηιίΐίΐυηι ηυηιεΓΟ,Ιιιπι

ΐαιίεοπιω ίΗοδΙπυαι , ηίβ ηαϊιΙεηΊ ργο Ιε^βΐίδ «ΙεοβΙοΓ, ίρίβ

νεΓοεΙΜεΙεΙΙιΐδ, 3πίΙ>ο ρΓοοοηδυΐεδ, ρΓΟοεϋεΙιαηΙ υΙΙετίϋί :

ηαηι ε18ν1ΐ3, φΐυηι ρΓθοοηδΐιΐ3Γί ροίεβίαίε εοηΐια ΜίΙ)ιπ<)3-

Ιεηι εβδεί ρΓοΓεοΙυδ, ηΐϊβίδίΓϊΙυιη ηοηάαηι ι1ερο5υ«·ίΙ,

φΐ3ΐηνί8 ηοδίίδ ά Οίηηα ,μκΙίεΗΐιιβ. £1 δνΙΙ» ηηίιίεηι αιιίπιο

8υρΓ3 <|ΐιαηι (Ιίεί ρο(οδ( ίηΓεηδίδδίιηο, (ϋβδίηηυΐαίο Ιϊπιρη

ε(ί»ιη ηυηε ρηιιΙίδρεΓ, 3(1τεΓ8αδ ϊηίηΊίεοβ ρΓοΚείίεεΙίΐΙυΓ.

ΑΙ ΐΐϋ ίη ϋΓϋε, Γβείΐβ εοη]εε(3η[βδ άβ Ιιοηιίηίδ ίηςεηίο,

ηβούοηι ρποΓίδ ίη υΓ»εηι Ηλ ΙΙββ ίΓπιρΙίοηίδ οβίίΐί, π·ραΐΑη·

Ιεβηυε φΐίουβ ρΐιώίδείΐίβ βυιη εχαβ'*38|5«'>' ρ1 »ΜεηΙί5 0ο-

πιυηα β]υβ ύ'ιτυίΛτη, \χ>η» ρυΐιΐίεβία, βηιίεοδ ίηΙβΓβιηΙοί,

εοη]ιιςεηι 1ϊ1>βΓθ8φΐο νίχ ίυ^β 8βΓΤ8ΐο$, ιηβςηο ίη (ίπιοΐΐ

νεΓ33))3η(0Γ. ΕΙ ςυυπι βη( νίηεεηάυπι δί!)ί νίϋεΓεηΙ, ωΐ

ρεΓβυη<1ϋηι Γηη<1ί(υ8; Ιρρρίάί εοηβρίηηαηΐ βιΙνβΓδϋί 6ΐιπι

εηπι εοηβιιΐίύιΐδ , Ιοίβηιιε Κΐΐία πυ'Ηΐεβ, εοηιηιεαίυδ, ρεεα-

ηΪ38 εοηΐΓΒηβοβηΙ, εί, α( ίη εχίΓοπιο ροπευΐο, ηϊηϋ ίίοί

3(1 βυηιιηυηι βΐυάΐυοα βιιιηηνιαιςαε ϊηάιΐδίΓίαπ) ΓεΙίςηηηι &·

είεοβηΐ.

ΙΛΧΧΠ. Οοηδυΐββ τειχ) Ο. Νοι οαηυ» βϊ Ιι. δεϊρΐο , εί αιω

ηίβ 03Γ00 , ςαϊ δυρεήοΓΪ 3ηηο εοηδυΙ ΓυεΓ3ΐ; ίηΓεδΙί α,ιιΜεπι

δ)1Ια5, αϊ εχΐβτί, βεά εοηδείεηΐίβ ραΐΓϊΙοηιηη Γααηοτηη)

ρΐϋδ βίοι ΙίιηεηΙεβ; ουηι υΓοβηίβ «Ιείβοϋϋυδ 1ΐ3θίΙί9, Ιμβ

1(3ΐίεΪ3, ραΓίίΙίδ εορίίβ εοη(Γ3 ηοδίεηι ίΐκιη! : ΙιαοαεηιηίςΜ

οοΙιοΓίεβ (]υίη§εηαΓΪ38 , (1υεεηΐ38 Ιηηε ρηιηυηι; ηηω ροδΙε»

ρΐηηηηδ εΐίιηι υδί δυη(. £γ&( βηίηι ίανοτ ΙιΟΓηίηυιη ίη εοα-

βηΐεβ ηιηΗο ρΓορεηδίοΓ ; ηιιοά 8)113 νίάοΓεΙυΓ ρβίΓίεαι 1ιο>Ιί·

ΗΙβΓ ρεΙεΓε, εοηδηΐββ νεΓο, τεηι ΙίεβΙ βυβιη β^επίεβ, ρπτ·

ΙβχΙϋ Ιβαιεη υΙεΓεηΙϋΓ ΓοίρπΜίο,τ. ΕΙ ρίοηςυο , εοη&αί 5«

ευηι ίΐϋβ ρβιχβδδε, ρβΓί ηιείυ 3(1 Γορυβηαηιΐυπι πιοτεΙνιηΙιΐΓ :

ηοη ίςηαπ, δ)11αηι ηοη ε3δΙίς3ΐίοηεα) αυΐ εοπεΠίοπεπι >ι>1

ΙβπΌΓεηΊ \ο1υΐ3Γε αιιίπιο; δε(1 ρεβίεηι, εα·<1ε8, (ΙίΓερϋοηίδ,

ρεηιίείβπι. Νεο εοβ ε3 ΓεΓεΙΙϋ ορίηίο : ηβηι βϊ ρπείϋδ

ν38(3ΐ3 8«ηΙ οιηηία, ιΐεηί» νίεεηίδηηε ηιίΙΙίουδ δβ'ρε «ι»
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μάχη μι3, καΐ άμφΐ το άστυ πέντε μυριάδες, άμφοΐν

άπέθανον καΐ ές τους υπολοίπους δ Σύλλας ουδέν δεινόν

χα\ καθ' ένα χα! κατα πόλεις έξέλιπε δρών μενρι καΐ

μόναρχον έαυτον άπέφηνε της 'Ρωμαίων αρχής δλης ,

έφ' ίσον έχρηζέ τε κα\ έβούλετο.

Ι,ΧΧΧΙΙΙ. ΚαΙ τάδε αυτοϊς έδόκει χαΐ το δαιμόνων

έν τωδε τω πολέμω προσημήναι. Δείματά τε γαρ

άλογα πολλοίς , και ιδία και κατα πλήθος, ένέπιπτε περί

ίλην την Ίταλίαν καΐ μαντευμάτων παλαιών έπιφο-

βωτέρων έμνημόνευον τε'ρατά τε πολλά έγίγνοντο, καΐ

ήμίονος έτεκε, κα\ γυνή κύουσα έχιν αντί βρέφους έξέ-

£ωχε. Την τε γην δ θεος έπΐ μέγα έσεισε, και νειός

τινας έν 'Ρώμη κατηνεγκε (καΐ πάνυ 'Ρωμαίων όντων

Ις τα τοιαύτα βαρυεργών)· τότε Καπιτώλιον, ΰπό των

βασιλέων τετραχοσίοις που πρόσΟεν έτεσι γενόμενον,

Ινεπρήσθη, και την αΐτίαν ουδείς έπενόει. Πάντα δ'

£δοξεν ές τι) πλήθος των άπολουμένων , κα\ την άλωσιν

της Ιταλίας καΐ 'Ρωμαίων αύτών, της τε πόλεως κα-

τάληψιν, καΐ πολιτείας μεταβολήν προσημήναι.

ΙιΧΧΧίν. "Ηρξατο μέν ουν δδε δ πόλεμος, έξ οΖ

Σύλλας ές Βρεντέσιον παρήλθεν, δλυμπιάδων ούσων

Ικατον έβδομήκοντα και τεσσάριον. Μήκος δ' αύτοΰ ,

διά γε το μέγεθος των έργων, συν έπείξει ώς έπ' έχθροΰς

ίδίους ταχυνόντων, ου πολυ ώς έπι τοσοϊσδε έργοις έγέ-

νετο. "Οθεν καΐ μάλιστα αϋτοΐς τα παθήματα έπει-

γομένοις έν βρανεϊ μείζω καΐ δςυτερα συνέβη γενε'σθαι.

Ές δϊ τριετές ίμο>ς προήλθε, κατά γε τήν Ίταλίαν,

μέχρι τήν αρχήν άνεδήσατο Σύλλας· εν γαρ Ιβηρία καΐ

μετά Σύλλαν έξέτεινεν έπι πλεΐον. Μάνα ι δέ, καΐ

«ίκροβολίαι, κα\ πολιορκίαι, καΐ πολέμων ϊδε'αι πασαι,

κατά τήν Ίταλίαν, άθρόαι τε και κατα μέ"ρη τοις στρα-

τηγοϊς έγένοντο πολλαΐ, κα\ πασαι διαφανείς. 7Ων τα

μέγιστα καΐ άξιολογώτατα εν κεφαλαίω φράσαι, τοιάδε

ην. Πρώτη μεν άμφ\ Κανύσιον τοις άνθυπάτοις προς

Νωρβανον έγίγνετο μάχη· καΐ Ονήσκουσι Νιορβανοϋ

μεν έξακισχίλιοι , των δ' άμφ\ τον Σύλλαν,' έβδομη

κοντα· τραυματίαι δ' Ιγένοντο πολλοί. ΚαΙ Νωρβανος

ίς Καπύην άνέζευξε.

ίΧΧΧν. Σύλλα δέ χα\ Μετέλλω περί το Τέανον

ουσι Λεύκιος Σχιπίων έπήει, μεθ' έτερου στρατού,

πάνυ άθύμως έχοντος, κα\ ποθοϋντος εϊρήνην γενέσθαι.

Αίσθόμενοι δ' οί περί τον Σύλλαν, προς τον Σκιπίιυνα

περι συμβάσεων Ιπρέσβευον, ούχ ούτως έλπίζοντες ή

νρήζοντες, ώς στασιάσειν προσδοκώντες αύτοϋ τον στρα-

τον άθύμως έχοντα. Ό καΐ συνηνέχθη γενέσθαι.

Σκιπίων μέν γάρ δμηρα της συνόδου λαβών, ές το πε

δίον κάτσει- καΐ συνήεσαν τρεις έκατέρωθεν, δΌεν ουδέ

γνώναι τα λεχθέντα συνέβη. Έδόκει δ' άναθέμενος δ

Σκιπίων ές Νωρβανον τον σΰναρχον περί των λελεγμέ-

νων πέμψαι Σερτώριον άπαγγελοΰντα· και δ στρατός δ

έκατέρων ήσΰχαζε, τας αποκρίσεις άναμένοντες. Σερ-

τωρίου δ' έν παρόδω Σύεσσαν, ή τα Σύλλα ίίρητο , κα-

ταλαβόντος , δ μέν Σύλλας ήτιατο πέμπων ές τον Σκι-

πίοινα. Ό δέ, είτε τψ γενομένω συνεγνωχώς, ε?τε

ΑΡΙ-ΙΑΚΒ8.

βοίε, εΪΓεαφιβ υι1>ειη <}υΐη<] αα^ίπία ηιίΐΐίηιΐδ, ιιίΓΟΓυιπηυβ

ΟΒδί»; εΐ 3 Γβΐϊςυϊβ ηιιΙΙαπι ίη]υηαιη εαΐ&πιϊΐαίβηιτβ νίεΙΟΓ

αΐιδίϊηυίΐ , τεί νίπϋηι νβΐ ρορυΙβηΙβΓ ; (Ιοηοο Ιαηάειη υοιιηι

βε (Ιοιηίηηπι ΙοΙίϋ» ίηρεπΐ , ίη ςιΐίηΐυηι βί1>ϊ Ιί^υίδβοΙ &α(

ορυδ ΤΪ511ΙΙ1 ΓαίβδβΙ, ΓθηυηοίβτίΙ.

1.ΧΧΧΙΙΙ. Νεηυβ νβΓΟ άβίοβπιηΐ ρΐΌάί^ί», φίΟΜΜ <1ϊνϊ·

πί(υ» ηιιοφίε άε Κΐ8 τε!>α9 ρΓκηιοηεΓβηΙυΓ Ποηιαηί. Νβιη-

ψιβ ε( ιπίτα Ιβι-ηευΙβ ρπτΒΐίηι ριιΜίεβςυε ιηυΗϊβ ρετ ΙοΙαπι

ΙΙβΙίααι ο!)1βΐ3 βυηΐ; εΐ βηΐίηυα οΓαευΙα, ίη ηχ'ηιοΓίίΐη τενυ-

ωΐβ , ρβτοΓεη αυ^εϋβηΐ. ΙηΙεΓ αΐία, πιχΛά εΐίαιη ρερεηΐ,

εΐ ιηιιΙίεΓ βεΓρεηΙεπι εηίχα εβί : (εΓΓΒςυε νεΗειηεηΙί ιυοίιι

ΐΌηιιΐ55Λ , ςυο ίη ίρ83 υΛβ (βηιρίΐ αΐίςυοΐ ρΓΟδίΓΕία »ηηΙ ;

ςηυπι αΐίοηιιίη εΐίαπι ηίιηί» ηυ]ϋ8ΐηθ(1ί ριοι1ΐ§ίοπιηι «Ίί^ίοηβ

εηΓβςαε ΙεηεΗ εοηβυενεΓΪηΙ ΚοπιααοΓυηι βηίπιί : άεηίςυε

εΐ Ολρίΐοΐίοιη , 8 τεςίηηδ 3η1ε αχο αηηοβ εοηιΐίΐαηι , εοηΠα-

^τβνϋ, ε( ηειοο εβαββοο ίηοβηιίϋ ροΙεΓβΙ τερεπΓε. Οηίουβ

οηιηίηυβ νί(1ε1>3ηΙατ πιυΙΙίρ] ίοβ3 εβειίεβ, εΐ εχρυ^ηαΐίυ ΤΙα-

Ιίίε, ϊρείφΐε ρορηίο Κοηιαηο ίβΓτίΙϋδ βΐ ηιυΐϊΐίο ΓείρυΙ)Ιί«ρ,

ροΓίεηάί.

ΙΛΧΧΙΥ. ΙηίΙίιιπι 3υ(ειη ηυ]ϋβ 1>εΙΙί δνΐΐαηί, φΐΐηάο

8>'Π& Βπιιχίαίίυιη ίρρηίίΐ, ίηείάίΐ ίη ΟΐΥηιρίβΟθπι α,χχιτ.

Βεδ αιιΐβπι εο 1>ε11ο ββδίίε π^οι-βδ ηιυΐΐο βαιρΙίΟΓεβφΐε,

φΐ3π> ρΓΟ δρϊΐίο Ιειηροηβ, ΓυεηιηΙ : ϋυηι ίΐΐεπ ίη ηΙΙογο-

ηιηι ρεπιίείεηι, ηΐ ρητ3(ίπι ίηίηιίοΟΓυπι, ΙαηΙο μΗοΗ 8ΐα-

(Ιίο ρτορεηηΐ, ςτβτίοΓίηυβςυε ε3ΐ3ΐηίΐ3(ίου3 ίηΐΓ3 ΟΓενε

Ιεηηρυβ 80 ϊηνίεεπι αΓΠοίυηΙ. Αά ΐΓίοηηίυηι Ιβηιεη ρΓοΙιί-

εΐυηι ββΐ ΜΙυπι <1υηΐ3\3ΐ ίη 1(&1ί8 , άοηεε 8γΙΐ3 ίπιρεηο

ροΐίΐυδ εδί : ηβηι ίη ΙΙίβραηία ροβΐ οϋϋυηι εΐίβπι 8>1ΐ8β άα·

Γ3τίΐ Ιοηςίαβ. Ρη^ηα τεΓο, τείίΐβΐίοηεδ, ορρυβηαΐίοηοδ ,

ε( οηιηβδ οεΐΐί βογοπιΙι ίοπηβε (δίνε υηίνοΓΒΕο εορίίε »1) ίηιρε-

ηίοποαβ οοπιηιίΙΙεΓοηΙυΓ, δίνε ρ&τ(ε εορίβηιηι τεδ αςεΓε(ϋΓ)

εκοηβ ρΡΓ ΙΙαϋοηι, εΐ ηυΙΙβο ηοη ίΙΙυδίΓίδ, εχδΙίΙεΓυηΙ.

Ουβπιιη ρπεείριΐ3δ Ιαιιΐυηι εΐ ηιεηιοΓβΙυ (Ιί^ηίοΓββ (ϋε^πι

εοηιρβηιΐίο. Ρπηιυηι βηιηίηιη 3(1 Οβηυδίιιηι ευηι ΝθΓί)3ηο

8ί@η3 εοηΐηΐεηιηΐ ρΓοεοηδυΙεβ; ηυο ρΓ,τΙίο εχ Νοτ1)βηί εχετ-

είΐυ νι ηιϋΐία, ε 8ν11αηίδ δερίυβςίηΐβ νίτί εβείίετυπί, 8εά

βθαείβΐί ΐΌυΙΙί. ει Ιιίηε Νοτίηηιΐί Οβρααιη βε τεεερίΐ.

Ι,ΧΧΧΥ. Τυηι Ιι. δείρίο εοηΐΓ3 δνίΐβπι ΜεΙεΙΙαπιςυε, άΛ

Τεβηυηι ε&8ΐΓ3ηιε(3ΐο8 , βΐίυηι άηχίΐ εχεΓείΙυπι, (τβρίιΐυηι

ίΙΙυιη ηυίίΐεηι βιΐηιοάηιη , εΐ ρβείδ ηιββίβ ςυαιη ρα%αχ οα-

ρΜαη. Οοοά α1>ΐ 8ν11β ίηΐεΐΐεχϋ , ειερίΐ ευηι 8είρίοηε ρετ

Ιε^βΙοδ 3§6γο άβ εοηεοτό'ίβ ; ηοη ϋυη φιοά νεί βρεΓβΓεΙ ρβ-

εεηι τεί νβΐάβ εβηι ειιρβΓεΙ , ςυαπι ςπο() (ϋδδεηδίοηεηι ογϊ-

ΙϋΓηπι ίη εοηδυίίδ εχεΓείΙυ, εηί π-βεΐί βηίιηί οβδεηΐ, 8ρεΓ3-

Γβί. 1(1 φΐοά ηιοχ εΐίβηι υδη νεηίΐ. Ναπι 8είρϊο ςιιίιίεηι ,

3εεερΙΪ8 00δί(1ϊΙ>υ3, &Λ εοΗοςαίηπι ίη 03ηιρηη) ιΐββεβηιΐίΐ;

εοηνεηεΓαηΙφίε υΜηςαβ Ιβτη] , ηαο ΓβεΙυηι ββΐ, η( νυίςο

ηεβεΪΓεΙηΓ ηυίιΐ εοΐΐοευΐί βίηΙ. νίάεΙωΙϋΓ βυίβηι εοηβυΐ ,

ρβεΐίβ ευηι 8νΗβ ίηάαείίδ, δεΓίοπηηι ηίδίδδε 3ά εο1Ιες3ΐη

Κοιΐοηυηι, εοπιπιυηίεαηύί εοηδϋϋ ^ιβΐία :ε1 ίηΐεπηι ϋΐτίη-

ςυε 30 βπηίβ εββββίηηι εβί, (Ιιιηι Γεβροηβηηι βχδρβείΛΐυΓ.

8ε(1 (ΐηηηι δυεδδβηι, <ιαχ 3 8)1183 ρ3Πίϋηδ 8ΐαΙ)αΙ, εχ ίΐί-

πογο οεειιρβδδεί δεΓίοιίαδ, 8νίΐ8 εχροδίυΐβνίι ευηι δείρίοη».
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322 ΑΡΡΙΑΝΙ

άποκρίσεως άπορων, ώς επί άλλοκότω δή τω Σερτωρίου

?ργω, τα #μηρα άπέπεμπε τω Σύλλα. Και αύτίκα δ

στρατός αύτοϋ , τη τε της Συέσσης εν σπονδαϊς άλόγω

καταλη'ψει , και τη των δμηρων ούκ απαιτουμένων απο

πέμψει, τους υπάτους έχοντες Ιν αίτίαις, κρυφά τώ

Σύλλα συνετίθεντο, μεταθησεσθαι προς αύτδν, εί πελά-

σειε. Καί προσιόντος, αύτίκα πάντες αθρόως μετέ-

στησαν ώς τον ΰπατον Σκιπίωνα, και τον υίδν αύτοϋ

Αευκιον, μόνους Ικ του στρατού παντδς εν τη σχηνη

διηπορημένους Σύλλαν καταλαβεΐν. Καί μοι δοκεϊ

τόδε ου στρατηγού παθεΐν δ Σκιπίων, άγνοησας δ'λου

στρατού τοσηνδε συνθηκην.

ΙΛΧΧνί. Σκιπίωνα μέν δή μετά τοϋ παιδδς, ου

μεταπει'Οων δ Σύλλας, άπέπεμπεν άπαθη. ΚαΙ προς

Νωρβανδν ες Καπύην περί συμβάσεων έπεμπεν έτέ-

ρους, είτε δει'σας, της πλέονος Ιταλίας ετι τοις ύπάτοις

συνισταμε'νης, είτε καί ές τόνδε, καθάπερ ες τον Σκι

πίωνα, τεχνάζων. Ούδενος δ' αύτω προϊόντος ούδ'

ίς άπόκρισιν (δ γάρ τοι Νιορβανδς, ώς έΌικε, μή δια-

βληθείη τα δμοια ές τον στρατδν, εδεισεν), άναστησας

Σύλλας έχώρει πρόσω, τα πολέμια πάντα δηων τδ δ'

αύτδ και Νωρβανδς έπραττε κατ' άλλας δδούς. Κάρ

βων δέ ές τδ άστυ προδραμων, Μέτελλόν τε χαΐ τους

άλλους, ίσοι όντες άπδ της βουλής τω Σΰλλα συνησαν,

έψηφίζετο εΤναι πολεμίους. ΑΤς ήμέραις χαΐ τδ Κα-

πιτώλιον ένεπίμπρατο· καί τδ ίργον τινές έλογοποίουν

Κάρβωνος, ί| των υπάτων, η1 Σΰλλα πέμψαντος, είναι.

Τδ δ' ακριβές άδηλον ην, και ούκ ίχο) την αίτίαν έγώ

συμβαλεϊν, δι' ήν άν ούτως Ιγένετο. Σερτώριος δ', έκ

πολλοΰ στρατηγεΐν ήρημενος Ιβηρίας, μετά την Συέσ-

σης κατάληψιν ίφευγεν εις την Ίβηρίαν καί αύτδν των

προτέριον στρατηγών ου δεχόμενων, πολλούς ένταϋθα

καί 5δε 'Ρωμαίοις άνεκίνησε πόνους. Πλέονος δ' άε\

τοις ύπάτοις γιγνομένου στρατοί», από τε της πλέονος

Ιταλίας ίτι σφίσι συνεστιόσης , καί άπδ της δμόρου περί

τον Ήριδανδν Γαλατίας- ούδ' δ Σΰλλας ήμέλει, περι-

πέμπων ες ίσα δΰναιτο της Ιταλίας, φιλία τε και φόβω

χα\ χρημασι κα\ Ιλπίσιν άγείρων, μέχρι τδ λοιπδν τοϋ

θέρους έχατέροις Ις ταϋτα άνηλώθη.

Ι,ΧΧΧνίΙ. Τοϋ δ' έπιόντος ετους,6πατοι μέν έγε-

νέσθην Παπίριός τε Κάρβων αύθις, χαΐ Μάριος δ άδελ-

φιδοϋς Μαρίου τοϋ περιφανούς, έπτα και είκοσιν έτη

γεγονοΊς· χειμύν δε χαΐ κρύος πολύ ^ενόμενον άπαντας

άλλήλιον διέστησεν. Αρχομένου δ' ηρος, περί τδν Α?-

σϊνον ποταμδν, έξ ήοϋς έπι μεσημβρίαν, άγών καρτε-

ρδς έγένετο Μετέλλιο τε κα\ Καζίνα, Κάρβωνος στρα

τηγοί, πρδς αλλήλους. Και φεύγει μέν δ Καρίνας,

πολλούς άποβαλών τα δέ περίοικα πάντα έ'ς τδν Μέ

τελλόν άπδ των υπάτων μετετίθετο. Μέτελλον δέ

Κάρβων καταλαβών, έφρούρει περικαθημενος ■ εστε ,

Μάριον τδν έτερον υπατον μεγάλη μάχη περί Πραινε-

στδν ήττησθαι πυθόμενος, άνεστρατοπέδευεν εις Άρίμι-

νον. ΚαΙ τοϋδε μέν Πομπήιος της ούραγίας εφαπτό

μενος ήνώχλει. Ή δέ περί Πραινεστδν $σσα ωδε

ΕΙ δεϊρίο, δίνε ΓαεΙΙ εοηδείυδ, βΐνβ ΙηεειΊαβ ςιιΐά Γββροη·

(ΙβΓβΙ, υΐ ίη Γβ ίηορίηβΐβ, οΙ>5ί<]€8 8γΙ1ίΒ Γβύϋάίι. ςηβΓβ

εχει-είηΐδ ε]ϋδ, οΠεηβυδ ίηΐεηιρεδίίνβ οεευρβίίοηε δυε&δίΒ, οι

πΜΐϋίϋδ οΐϊδίιΐίϋιιβ , ευηι ηβη εββεηΐ ΓβρεΙίΙί , οιιΐραΐκιΐ οοη·

δηΐεδ , εΐαηιςυε ευηι δ ν ΙΙ,ι άε ΐΓβηδίΙίοηε βκιΙ , δί ί9 ρΓορίυ»

βεεεββίδβεΐ. Οιιϊ φιυηι ιηοχ ρι-ορίυβ ηιοτίδδεί, δίηβ ταοη ιχηί-

τβΓ8ϋβ αά βαιη ΙπιηβϋΙ δείρίοηίβ εχβΓείΙυβ ; υΐ εοηβαΐ βοΐαβ,

ππ» ι.ιιιΊ» Γιΐϊο , ίηορβ εοηβίΐίί ε( άεδΕΓίαβ »1> οιηηίΙ>υ8 , ίη

ΙεηΙοπο 8 5]τΙ1αηί8 άβρΓβηεαάβΓβΙυΓ. Οαο(1 πιίΗί ββηβ ίη-

Ίΐ«»ι»ΐ" ίηιρεΓ3(0Γβ νϊάβΙυΓ &α:ί<1ί88β δείρίοαί , υ( ηοη $εη-

8βιί( (αηίαηι ΙοΙϊυβ εχβΓείΙυβ εοοβρΪΓαΙϊοοεηι.

ΙιΧΧΧνί. δαρϊοηεπι ευηι Πϋο , ςυαιη ηεφιίτεί ίο ρίΐΐΒ

8038 νεΓϋώ (Γ3(1υεεΓε , &ιηΙχ)8 ίηεοΐααιεδ δνΐΐβ άίηιίίίΐ : 8ί-

ππιίψι.' ,ιι 1 ΜυΓΟΑηαπι Οΐ|>ιιηη> 3ΐίθ8 ιηϊβίΐ ΙεβΒίοδ, άβ γακ

βεΙυΓοβ ; δίνε (ϊηιεηδ , ςυοά οχά}οτ ραη ΙΙα1ί<Ε 3<1Ιιυο 3 οοη-

8υ1ίΙ>α8 8ΐβΓε(; βίνε ηαΐο ςαοςυβ ε38(1εηι, ςυ38 δείρίοηί,

8ΐΓηεη8 ίη8ί(1ί38. Οιιιιιη νεΓο ηεπιο &ά ευηι τεηίκΐ οε κ·

βροηβί φικίΐ'ΐπ Γεάιίεοιίϊ ^Γ3(Ϊ3 (νίιΙεΙυΓ εηίηι >Όι Ιι.πιιΐί βί-

ηιϋε* νεπίυβ ε88ε εχεΓεΚυβ βυί εβίαηιηίαβ ) , »)ΙΙα οαοϋϊαι-

βΐπδ ρΓοεβ98ί( υ1(επυ8 , 1ιο8ΐί1ί3 οηιηϊ3 άεν38ΐ3Π8. Ιάεαι 1 1

ΝοΓίιαηυδΓεείΙ άίνεΓδο ΚίαεΓε. Ο&γΙμ) νεΓΟ, ηιαΙιΐΓβΙο ίη

ΙίΓοειη ίΙίηεΓε, εΠεείΙ, υΙΜε(ε11υ8 ε( ςηοίηυοί .ιΐϋ *ικι·

Ιυι-εί δ>11.ΐ' βε αιΙΐηιΐΜταηΐ, Ιιοβίεβ 3 δ. Ρ. Ο. Κ. ιυ<ϋε3τεη-

ΙαΓ. Ιί.Μμιε ίρβίδ (ΙκΊ)ιιη ΟίΐρίίοΜιιηι ιΚΊΙ^ιανίΙ ; ηααοκ

Τ3ΓΪ0 ηαηε ίη ΟϋΐΊιυηοιη , ηυηε ία εοηβαΐεβ , 8υ$ρίείοηίοι

νεΓίεηΙε, ηυηε ίη ιριεπιρίαιη 3 δνΙΙα βυυηιίδδυηι; οίΙιηπ

3υ(εω ηηΜςυ&ηι άε ε]υ9 ίηεεηάϊί εβαβα ηεςυε ηυηε ςυίί-

(πΐίΐηι εχρ1υΓ»Ιυηι Ικιΐκίκι! , ηεςυε ηυηε ηοβ εοηεείυη >8-

κοφίί ροδβυαιυβ. ΟεΙεηιηι 5ει1θΓίϋ8 , ιΐυιίαιη 80Γ(ί1ιϋ

ΗίβρβηίϊηΊ , ηυηε , ρο8ΐ(ΐυ3ηι δυε883ηϊ οεευρ3νβΓ3( , ίη ρπ>·

τίηείϊηι βυηιη ρΓοΓυςίΙ : ηυυηιςυε εί ηοη (ΙεεεΛεηΊιΐΓ» 8υ·

ρεηοΓΪηυδ ρΓΒΒίοΓίουδ , ηιυ1(03 ηίε ςυοςυε ΐ3ουΓεδ Ηοπ»ηί9

ίη ίΐΐα ρΓονϊηείϋ εοηεί(3νί(. ΐηΐεήιη ία (Ιίεβ ιικιμί» ιιι.νί*ρι·*

:ιημ··ΙκιιιΐιΐΓ εοηίυΐυηι εορίβε, ευιη < \ ίρββ ΙΙβΙώ, ειι]υ:

πι3]ογ Ηιαιη Ιηηι ρ3τβ ευηι ίΙΙίδ ΓβείεοβΙ , (υηι εχ (Ιιτηηι·

ρ3(ΐ3ΐΐ3 βάβω 03ΐ1ί3. Νεςυε νβΓΟ δνΐΐβ εε883ΐ)3ΐ, ηιίΙΜ

αιΐ ηυοβευηιςηε ρο88εΙ ΙΙβΙίβε ρορυΐοβ; εοκςυε τεί οεηετο-

ΙεηΙϊβ, νεΙ ηιείη, νεί ΙβΓ^ίΙίοηίουβ, τεί ρο11ίεί(3ΐίΰηίου8, β(1

ηιίΐΐεηιΐοδ βίηί πιίΐίΐεδ εοηείίβηβ. ΑΙςυε ίη Ιηδ εοη3(ίοιΐ3

υΐηηςυε Γείίςυυηι κβίαΐίβ &09υηι1υηι εβί.

ΙΛΧΧΥ1Ι. ΙηβεςυεηΙί 3ηηο εοιίδυΐεβ ΓυεΓβ ΡβρίπυδΟίτΙ»

II, εί Μβπυβ , εΐβπ ίΐΐίυδ Μβτΐϊ ΓΓ3ΐτΐβ &1ίαβ, αηηο ηΐΐι»

χχτιι. ΕΙ ΐηίΐίο αυίάεηι 1ιυ]υ8 βηηί, ρΓ33 ΓΓΪβοπβ 38ρεπ1ίΙβ,

ίη ΗίοεΓηίβ υίπησαε βεβε εοηΐίηοεπιηΐ. δε<1 ίηεαηΐε τβΓβ,

3(1 .<Ε8Μΐι (Ιιιιηεη 3 πιβηε υβςαε πιεηάΊεηι βεεειτίηιε εοη(1ί-

χεΓυηΙ Μείεΐΐυβ εί Οϊπηββ , Ο3τοοηί8 ΙβββΙυδ : βυο εαιη

ηΐ38η3 δυοηιιη εΐβαε ρΓοΟίββΙο , ΙίιιίΙίιηη 1οε3 3(1 Μβίβΐίαιη

(ΙεΓεεβηιηΙ 3 εοηδυΙΛαβ. ΜεΙεΙΙυηι νεΓο Οβγοο ίηδεεηΐϋί,

ο1)δί(1ε!)3ΐ ; (Ιοηεε , εοΒίιϊΙο, Μϊπυιη εο11ε8»ηι 013300 ρπεϋ»

30 ΡποηεδΙε εββε τίεΐυηι', εορΪ38 βυϊβ Γ8<1ϋχίΙ Απηοίηαώ :

*ε (ΙίδεεάεηΙίυηι 18Γ8Ι8 ίηη3?Γεη8 Ροηιρείυ», εχίτεπιοίβη)"·1

η3ϋ(1 ρβπιπι ϊηεοιηηκκίβνίΐ. Οΐβάεβ αυΐεηι ΡΓΚηείΙε
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εγένετο. Σύλλα Σητιον χαταλαβόντος , δ Μάριος άγχοϋ
στρατοπεδεύιον, ίιπεχιόρει κατ' όλίγον ώς δ' ηλβεν έπιι

τον καλούμενον Ίερον λιμένα, έξέτασσεν ές μάχην, και

ήγωνίζετο προβύμως. Αρχομένου δ' ένδιδόναι του λαιοϋ

μέρους , σπεΐραι πέντε πεζών καΐ δυο Ιππέων, ουκ άνα-

μείνασαι την τροπήν έκφανηναι, τά τε σημεία ένι

ψαν δμοϋ , κα\ προς τον Σύλλαν μετετίΟεντο. ΚαΙ τόδ'

εύθυς ?]ρχε τω Μαρίιο δυσχερούς ήττης. Κοπτο'μενοι

γαρ ές Πραινεστον εφευγον άπαντες, έπομένου τοϋ Σύλλα

συν δρόμω. Κα\ οί Πραινέστιοι τους μέν πρώτους

αυτών εϊσεδέξαντο· Σύλλα δ' έπικειμένου, τας πΰλας

απέκλεισαν, και Μάριον καλωδίοις άνιμι^σαντο. Πο

λύς δ' άλλος £κ τοΰδε περ\ τοΤς τείχεσιν έγίγνετο φόνος.

ΚαΙ πλήθος αίχμαλώτων δ Σύλλας ελαβεν, ων τους

Σαυνίτας έκτεινε πάντας, ώς άεΐ χαλεπούς 'Ρωμαίοις

γενομένους.

ΙιΧΧΧνίΙΙ. Ταΐς δ' αυταϊς ήμέραις καΐ Μέτελλος

ένίκα έτερον Κάρβωνος στρατον, πέντε κάνταϋθα

σπείρων έν τω έργω σεσωσμένων ές Μέτελλον. Πομ

πήιος τε Μάρκιον ένίκα περί πόλιν Σηνας, καΐ την

πόλιν διηρπαζεν. Ό δέ Σύλλας τον Μάριον ές Πραι

νεστον κατακλείσας, την πο'λιν άπετάφρευε καΐ άπετεί-

χιζεν έκ μακροϋ διαστήματος, καΐ Λουκρήτιον Όφέλ-

λαν επέστησε τω έργω, ώς οϋκέτι μάχη παραστησόμενος

Μάριον, άλλα λιμω. Μάριος δε, ουδέν χρηστδν έτι

προσδοκών, τους ιδίους έχθροίις ήπείγετο προανελεΐν

χαΐ Βρούτω στρατηγοΰντι της πόλεως έπέστελλε , σύγ-

κλητον ώς έπί τι άλλο συναγαγεΐν, χα\ κτεϊναι Πού-

πλιον Άντίστιον, καΐ Παπίριον Κάρβωνα £τερον, και

Λεύκιον Δομίτιον, καΐ Μούκιον Σχαιόλαν, τον την μϊ-

γίστην 'Ρωμαίοις ίεροισυνην ίερωμένον. Οί μέν δή

δύο τώνδε άνηρέθησαν έν τη βουλή, καΟα Μάριος προσ-

έταξε, των σφαγέων ές το βουλευτηριον εισαχθέντων

Δομίτιος δ' έκτρέχων, παρα την έξοδον άνηρέθη, κα\

μικρόν προ του βουλευτηρίου Σκαιόλας. Τά τε σώ

ματα αυτών ές τον ποταμον έρρ^'φη· έπεπόλαζε γαρ

ί[δη , μη θάπτεσΟαι τους άναιρουμένους. Σύλλας δέ

στρατον ές 'Ρώμην κατα μέρη , δι' Ιτέρων κα\ έτέρων

δδών, περιέπεμπεν έντελλο'μενος , τας πύλας καταλα-

βεϊν ει δέ άποκρουσθεΐεν, έπί "Οστια χωρεΐν. Τους δέ

αΐ τε πόλεις παροδεύοντας ξυν φόβω προσεδέχοντο, καΐ

τι) άστυ προσιοϋσι τας πύλας άνέωξαν, υπό τε λιμού

πιεζόμενοι, καΐ των παρόντων κακα άρα άεΐ τα έπικρα

τοΰντα φέρειν έΟιζόμενοι.

Ι.ΧΧΧΙΧ. Σύλλας δ' ώς ίμαβεν, αύτίκα έπελθών',

την μέν στρατιαν ίδρυσε προ των πυλών έν τω Άρείω

πεδίω· αύτος δ' είσω παρηλθεν, έκφυγόντων τών άντι-

στασιωτών απάντων. ΚαΙ τα μέν τούτων αύτίκα

έδημεύετο καΐ διεπιπράσκετο. Τον δέ δημον ές έκ-

κλησίαν συναγαγών, τ^ν τε άνάγκην τών παρόντων

ώλοφύρετο, καΐ θαρ^έΐν προσέταξεν, ώς αύτίκα τώνδε

παυσομένων, και της πολιτείας ές το δέον έλευσομένης.

Διοικησάμενος δ' ίσα ηπειγε, κα\ τη πόλει τινας έπι-

στησας τών έαυτοϋ , έξο'ιρμησιν ές Κλούσιον, ένθα τοΰ

3εεβρΙ» βδΐ Ιιοε πκχίο. ΟαρΙο 3 8)11» δθϋο ( νβΐ δβΐίβ) ορ·

ρίάθ, Μιπιΐδ , αηί Ιιβιιά ρΓοειιΙ ϊηάβ ολάΙτλ η<ιΙ)ϋβΓ8ΐ ^ ρ»α-

ΙαΙϊηι ι·βΐΓ0§Γβ88ΐΐ8 εδί. ν\>\ τβΐΌ &ά δβΟΓίροΓίυιη ρβΓνβηίΙ ,

εχρίίευίΐ βαειη , εΐ ρυ^ηαηι ΓβτΙΚβτ ειιιη δνΐΐβ εοηιοιίβίΐ.

δεά ροδ(αιΐ3ΐη βίηίδίηιηι εοπια 1&1κ>Γ3Γβ εοορϊΐ , ςαϊηηιιβ εο-

ΗοΓίβδ εί <1ιΐί6 βφΐϊΐααι Ιυηη»!, γϊΙη;, ηοη άίΓΓβΓεηάιιηι ιΐιιιτι

ίη αροΓίΛΠΊ (αζΆτα εΙϊυηιΙειβηΙϋΓ, αΐ^εεϋβ 8Ϊ^ηίβ3(Ι δνΙΙαιη

δϊιηυΐ (Γ&ηβϊβταηΙ : εαηυβ τεβ ρΓοίίηυ» ναα%ηχ εΐβιΐίδ ΜαΓΪα-

ηοΓαηι ϊηίϋυηι ΓαίΙ, ςυί ραΐβϊ ρΓοΠίβΕΐίςυβ ε(Γυ$3 Γυ@α

ΡΓβοηεδΙβ οηιηββ ρείβϋβηΐ , 8)11» ΙεΓ§» εαπίβηΐβ. ΡΓκηε-

δΐίηί ριίπιοβ ΓεΓυςϊεηΙεδ ϊηίΓΟίηίδεηιηΙ; ββό υΓ@εη(ε ΙιοδΙε ,

είαυδβ ροΓίβ , Μαπαπι Γιιηβ βυΜϋχεΓυηΙ ίη ηιο'ηία. Τυπι

νεΓο π)3£ΐΐ3 ε»1βδ εΪΓεϊ ιηηΓθδ βδΐ βιϋΐα, πιυΐϋςαβ νινί

εΐίαπι ίη ροΐεδίαΐβπι τίείοπβ ρβπτεηεηιηΐ : εχ ςυίϋιΐδ

ηαοίηυοΐ εΓ&ηΙ δαηιηίΐεδ, οηιηεβ δνϋββ ]υββα οεείδϊ δαηΐ,

υ( ρεΓρεΙοο ΒοηίΑίιίδ ίηΓεηδϊ.

ΙΛΧΧνίΙΙ. ΡβΓεοβάβιη άίεβ ει Μείβΐΐυδ νίιίΐβΐίυιη εχεΓ-

εϋυπιΟβΓοοιιϊδ, (υηε φΐοφιε ςυϊηηιιβ εοΙιοΓίίϋυδ ίηΙεΓ ρυ-

ριβηι 8υ3 ΐΓβηδίΙϊοηε 3εεεΙεΓ3ΐιΙΐοιΐδ τίείοπβηι. Ροηιρείιΐδ

ςαοφίε Μ3Γίαιη ΛβνίοϊΙ είτε» δεηβδ ; υτοεπι ίρδΐΐη «Ιίτΐραϋ.

ΑΙ 8χ1ΐ3 , Μ3ΐίο ίηΐΓ» ΡΓδεηεδΙε εοπιραίβο , ορρΜυαι τ3ΐ1ο 3ε

Γοδ83 β Ιοη^ϊηςυο εΐη^εοβΐ , ρκεροδίΐο Ιιϊηε ορεΗ ίϋΟΓεΙίο

ΟΓε1ΐ3, αϊ 308*108 ορρπβηβΐίοηβ Γβηιε εχρυ§η3ΓεΙ Μβηυπι.

ΙΙαςιιε Μ3ΓΪυδ , τεοιιβ άεδρεΓ3(ίβ, ηε ίηίηιϊεοδ βιιρεΓδΙΚεδ τε-

ΙίηηαβΓβΙ, ΒγιιΙο ρΓ.τΙοπ υΓϋϊηο βεπρδίΐ, υΐ, εοητοεβίο

Ρογ ιΗαηι ρηβίβχίαιη κη&Ια , 1ηΙβτβεβτβ( Ρ. ΑηΙϊβϋαπι , ει

ιϋίοπιηι Ρβρίτίυιη ΟίΓϋοηειη , εί ί. ΟοπιίΙίϋηι, Μαεϊυπκρ^β

δε*¥θΐ3ηι ροηΐϋϊεειη ηιβχίπιαιη. Εχ Ηιβ άαο ρποΓεβ, ίΐ3

«1 ]αβ8βΓ3( Μ3πα8, ίηιηιίδδίδ ρβτεαβδοΗοαβ, ίη ίρδαοιι-

ΓΪ3 εοηΓοβδΙ βαηΐ; βοηιίΐίϋδ Γαςίεηβ , ίη ίοηοα8;ηοη1οηςβ

3 ευπ» , δοθετοΐβ. 03(1ϊνβια οηιηίυηι ίη Τίηεπηι ρΓο]βε(8

δυηΐ : ηιοβ εηϊηι ίαπι ίην»1υβΓ3ΐ , ϊηΙβΓεηιΙοδ ηοη δβρεΙίπ.

^ιηιιαβ δϊ'Ηα εχεΓείΙυηι ρεΓ ρ3Γΐεδ Άά ϋΛανη ηιί(1ε1)3(, ηοη

υηο ϊΙίηβΓβ ; ά&Ιο πααάΆίο , υΐ ροΓίβδ οεουρ3ΓβηΙ ; αυο<1 βϊ

ΓερεΙΙεΓεηΙϋΓ, ΟδΙίβηι ββ εοηίεΓεηΙ. Ηί , φίΒευη^υε ίΙεΓ

βΓαΙ,ηιοΙϋ ΓοείρίβΐΜίηΙυΓ ίηΙτ3 ορρίάΐ; ηε υιηίβ ηυίϋεηι

ροΓίίδ εχείαδί , φιοά εί Γβηιβ ΐ300Γ803ηΙ ιιτηοοί, εί ημοά 'μτη

388υετεΓ3ηί ργο ρΓΚδβηϋουβ πιβίίδ §γ3\Ίογ3 βεηιρεΓ 3ΐί»

ρειίβιτβ.

ΙΧΧ3ΠΧ, δνΙΙα, ροδίςυβηι Ιά εο^ηονΚ, εοηΓεβίίηι βηρετ-

νβηίΐ : βΐ, εχεΓείΙυ 3ηΙβ ρθΓΐ3δ εοΙΙοεβΙο ίη Ο«ηιρο ΜλγΙιο ,

ϋΓΐ)εηι ΐρβε ϊηίΓΟβΓεδδΐΐδεδΙ ; ίνχΆ'μιη (Ιίίαρδίδ οηιηίϋϋβ, φΐϊ-

αηκριβ λάτβηα βηη( (ίιείίοηίδ. ΕΙ εοηΓεβϋηι οοηβ ηο-

πιηι ραΙ)1ίε8(3 , εί δηΐ) η3δΐ3 νεηίΐϊ ε(Β[)ΐ3 δηηΐ. Οοητοεβίβ

ΑϋΙεηι εοηεϊοηε, εοηηαεδίυδ δνΐΐβ, 003ε1ηπι δε ίηιρΐΌηί(3ΐβ

ίηίπιίεοΓηηι Ιΐίεε ΓβεεΓβ, ρορηίαηι ]υβδίΙ 1>οηο εδδε 3ηίηιο,

νϊδίίΓΟδ ρΓορεάίεηι Πηεπι ηΐ3ΐοηιηι , ε( Γ8δ1ί1υ(3ηι τεηιρυοίϊ-

ε&ηι. ϋείηιΐε οπϋηαΐίδ ηυ» ρΓΚδεηβ ροδεείκιηΐ Γβηιεάίυπι ,

βΐ ίη ΙΙγ1)8 τείίείο ρΓεεβϊάίο, ρΓοΓεεΙυδ εβί ΟΙαβΙαπι, 3<1

χι.
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πολέμου τα λοιπά ήκμαζεν. Έν δέ τούτω τοις δπάτοις

προσεγένοντο ίππεϊς Κίλτίβηρες, δπδ των εν Ιβηρία

στρατηγών απεσταλμένοι. Και γενομένης παρα τον

Γλάνιν ποταμδν ίππομαχίας, δ μέν Σΰλλας έκτεινεν

ές πεντήκοντα των πολεμίων, διακόσιοι δέ κα\ έβδομη-

κοντα τωνδε των Κελτιβηρων ηύτομόλησαν ές Σΰλλαν.

ΚαΙ τους λοιπούς δ Κάρβων άνεΐλεν, είτε χαλεπηνας

της των ομοεθνών αύτομολίας, είτε δείσας περ\ δμοίου.

Τοϋ δ' αυτοϋ χρόνου περι Σατουρνίαν έτέρω μέρει τους

έ/Ορους δ Σΰλλας ένίκα· κα\ Μέτελλος έπΐ Τάβενναν

περιπλέων, την Ούριτανήν χώραν, πεδιάδα καΐ πυρο-

φόρον ουσαν, προκατελάμβανεν· ες τε Νέαν πόλιν εκ

προδοσίας νυκτός έτεροι των Συλλείοιν έσελθόντες,

έκτειναν ίπαντας χωρίς δλίγων διαφυγόντων, και τας

τριήρεις της πόλεως έλαβον. Αυτί) δέ Σΰλλα καΐ

Κάρβωνι περί Κλουσιον έξ ήοϋς έπΐ Ισπέραν γίγνεται

μάνη καρτερά· καΐ φανέντες άλληλοις Ισόμαχοι , μετα

σκότους διεκρίΟησαν.

Χ(ί. Έν δέ τω Σπωλητίω πεδίω Πομπήιος και

Κράσσος, άμφω Σΰλλα στρατηγοί, κτείνουσι τών Καρ-

βοινείων ές τρισχιλίους, και Καρ'βίναν τδν αντιστρατη-

γοϋντα σφίσιν έπολιόρκουν έΌτε Κάρβων μέν έτερον τω

Καζίνα στρατδν έπεμψεν. Ό δέ Σύλλας αίσθόμενος

καΐ έφεδρεύσας, Ικτεινεν αυτών παροδευόντων ές δισ-

χιλίους· καΐ Καρίνας νυκτός, ΰδατός τε ίντος έξ ουρανού

πολλοϋ καΐ σκότους δέ , αίσθομένων μέν τι των περικα-

θημένων, διά δέ τον ίμβρον άμελούντων, διέφυγε. Και

Κάρβιον ές Πραινεστον Μαρι'ω τω συνάρχω Μάρκιον

έιτεμπεν, οκτώ τέλη στρατιάς άγοντα, πυνΟανόμενος

αύτον ΰπο λιμοϋ κακοπαθεϊν. ΟΤς δ Πομπη'ϊος έξ ένέδρας

έν στενώ προσπεσών, τρέπεται τε, καΐ πολλούς δια-

φθείρας, ές λόφον συνέκλεισε τους λοιπούς. Έξ οδ

Μάρκιος μέν, ου σβέσας το πυρ, άπεδίδρασκεν δ δέ

στρατός αυτί) την αΐτίαν της ένέδρας προστιΟεΙς Ιστα-

σίασε χαλεπώς. Κα\ τέλος μέν δπο τοις σημείοις ίλον

άνευ παραγγέλματος έπανηλθεν ές Άρίμινον, οί λοιποί

δ' ές τας πατρίδας κατα μέρη διελύΟησαν ώς έπτα

σπείρας τώ στρατηγώ μόνας παραμεϊναι. ΚαΙ Μάρ-

κιος μέν ωδϊ πράξας κακώς, ές Κάρβωνα έπανηει.

Μάρκον δέ Ααμπώνιον έκ Λευκανίας, καΐ Πόντιον

Τελεσϊνον έκ της Σαυνίτιδος , καΐ τον Καπυαΐνον Γοϋτ-

ταν, μεΟ' Ιπτα μυριάδων έπειγομένους Μάριον έξελέ-

σθαι της πολιορκίας, δ Σύλλας έν τοις στενοϊς, ^ μόνη

διαβατδν ην, απέκλειε της παρόδου. ΚαΙ δ Μάριος,

άπογιγνώσκων ήδη τας εξυιθεν έπικουρίας, φρούριον

έν τω μεταινμίω μεγάλω όντι ήγειρεν, ές δ κα\ μηχα-

νας καΐ στρατιαν συναγαγών, έπεχείρει βιάσασθαι τδν

Λουκρητιον. Πολυημέρου δ' αύτώ και ποικίλης της

πείρας γενομένης, ούδέν άνύων, ές Πραινεστον α3θις

συνεκλείετο.

Χ(Π. ΚαΙ περί τας αύτας ήμέρας έν Φαυεντία Κάρ

βων χαι Νωρβανος έξ δδοϋ βραχύ προ έσπέρας έπι τδ

Μετέλλου στρατόπεδον έλθόντες, λοιπής ούσης ώρας

μιδς, καΐ άμπέλων πυκνών περικειμένων, άνοη'τως

ρΓοΙΙί^ΛίκΙιιηι ίΐιί ηοη εοηΐεοιοεηείββ 1>ε11ί Γε1ίςηί38.

εοο]υηχεΓ3θΙ δε ειιπι βχβΓείΙη εοηδϋΐιιηι ΟβΚίΙιεπ οςιιίΐββ ,

πιί88ΐ 3 ρι-8βΐ0Γί1)ϋ3 ΗίδρΒηίβηι ο1)ΙίιιβηΙί!)ϋ8 : εοαιηιίββοςιΐΒ

3(1 Οΐΐηίηι (Ιυνίιιηι εςυεβίη ρΓχΙίο,, 8>11αηΐ εχ Ιιοδίίΐιιΐδ ογ-

εϊΙβΓ φΐίηφΐ3§ίηΐ3 6(Γ3νεπιηΙ; εχ ΟεΙΜει-ίδ νειο εε,ιχχ ιύ

δνΐίβηη (Γ3θδΓιΐ£εηιοΙ , «I ιεΐίηιιοδ ιηοχ 03γΙχ> ΐρββ ϊηΐεπιε-

είοηβ άείβτϋ , βίτε οΠεηβυβ ροΓίϊ<1ϊ3 ρορυΐΐτϊυπι , βίτβ ειεω·

ρΐυηι πιβίυεηβ. Εοιίοηι ΙεηιροΓΟ αιΐ δ3ΐυΓηϊ&πι &1ί& εορίι-

ηιιη ρνΐβ δ> II» νίεϊΐ ηΐτβηβτϊοβ : εΐ ΜοΙβΠυβ οΐαδδβ είτ-

εοοιτβοΐυβ νβΓίυ* η»νεηη2ΐιι, υπι>ηηπι 3£ηιηι , ρΐαηυηι

ΓΓυηιεηΙίςυβ ΓβΓ3οοηι , ίη ροίεβίβίεπι 8)11α; ΓηΙοβίΙ. Αΐώ

8;Ι1<ιηοΓυηι ϋΐαηυβ ΐηΐΓΐ ΧθαροΙίιη ηοείυπίΐ ρΓοιΙίΙίοηε Γ6-

εβρίϊ , οοηΐηιοίϋβπιΐίΐ οηιηοβ , ρΓίοΙβΓ ραυοοβ Γυ^» εΐ3ρ«)3 ,

εΐ οεαιρατβΓυοΙ ρυΐιΐίεββ οϊνίΐ&Ιίβ ΐΓΪΓβηιεβ. Αρυά ΟΙυδίαπι

νεΓΟ 8ϊΠ» ευω 08Γΐκ>ηε ρβτ ίη(ρ«Γαπι <ϋεηι εοηΠίοΙβΙαβ 681

&εβΓΓίιηο ρηεϋο, ηικκΐ ηοχ (ιηάεαι άΐτεπιΚ, ηευίτο ίικίί·

ηαηΐβ νϊοίοπβ.

ΧΟ. Ιη δροΐεΐϊηίβ αηιρίβ Ροπιρβϊϋ8 εΐ ϋΓίβδϋδ, ϊπΛο

8>1ΐ3ΐιί (Ιυεεβ, 0338Ϊ8 ΟβΓίκιηϊιηοΓυηι ΐΓΪΙιυδ ΓβΓΟ ιηϊΐΐίΐιιιβ,

ΟβτίηαΙεπι ΙιοδΙίιιιη ιΐιιεεηι οΐιβεββιιηι ΙεηεϋαηΙ. Ουί φΐαηι

α ΟΜίηηβ αΙίαβ βιιΐιβίυ^ο ιτιίΙΙβΓοΙυΓ εχβΓεϊΙυβ, βυηι 8)114,

ιεϊ ηοη ί{πιαπΐ8, ϊΙβΓ ΓΐεΐεηΙεσι α^Γβββαβ εχ ίηβϊάϋΒ, ηιαίβ

ηιυΐεΐανίΐ, άιιοΐιυβ ΓεΓπιε πιίΐΐίίιυβ ίηΙεΓΓεεΙί». Οϊτίηϊβ

Ιβπιεη ρετ οεεαδίοηεηι ηοείϊι τ&Με ρΐυνί»; εΐ οΐιβευιχ,

8εηΙΐεηΙϋ)ΐΐ8 ΙίεεΙ οΐΜεββοηΙιυβ , ββ(1 ρη>ρ(εΓ Γιηΐΐηι 1οηιρ6-

8ΐ3ΐοιη ηεςίεείίηι ίά ΓεΓεηΙίΙ>υ8 , ετ38Ϊ(. Ιιίεηι ΟαιΙιο ιΛ

εοΙΙε^αιη Μΐήυηι οΙκίαΜοηβ ΡΓ^ηεδΙίηο εχίπιεηαυπι ηιίίίΐ

ευιηνιπ ΙβςίοηίΙιυί Μΐΐεϊαηι, ςοί» ίιαηβ Ιαοοητε ο&3βδ509

εοςηοτεΓΒΐ. Ε»8 Ροιηρείυβ ίη αηςαείο Ιοεο ηβεΐυβ , εχ ίη-

δίάίίδ α<ίοι1υ3 8δί; ηιυΚίβηυβ εβδίβ , Γβΐίςυοβ ίη (ηηιιιΐιιηι

ψιοηχΐϊΐηι ηίαςεΓε εοβείοδ είηχίΐ ηηάίςυε. ΑΙ ίηάε ηυίιίεηι

Ματαυβ ηοείυ, ι-εΐίεΐ» 3(1 Γβΐίβηάυηι ηοβίεηι ί^ηί1>υδ, βίΓο-

ςίΐ : βεά εχεΓϋίΙυβ ε]υδ, ευΐρβιη βεεερϋε ρβΓ ίηδίάί&β οίαάϊβ

ίη άυεΙΟΓεηι ΓεΓβΓβηβ, ςτανεηι εοπιηιονίι βεύίΐίοηεηι. £1

υηβ Ιε^ίο ίηΙβρ-3 , Ιη]ιΐδ8υ (Ιυείβ , δί^η» ΓβΙαΙΚ Αάηιίηααι;

Γείϊςυί εβίεπταΐίαι 3(1 ρΓορποβ ]3τε8 «ΙΠαρβί βυηΐ : η( νιι Ιιη·

Ιυηι εοΐιοιίεβ βρυά βυυαι άιιοβιη ροι ηιαηρΓοηΙ , ουηι ςυίΐιυδ,

ροδί Γβιη (30ΐ ίηΓεϋείΙεΓ κεδίβηι , »<3 ΟβΓϋοοεηι Μ3Γθία9 Γ6-

τβΓίίΙ. 03?1βπιηι Μ. ΐΒπιροηίϋπι εχ Ιληχλιά, Ροηΐίυηι

Τείβδίηιιηι εδβοιηίο, ΟαΙΙαοιςοε Οβρυβουπι, εηιη δϊρίω-

8ίηΙηηιί11Ί1)ΐΐ8ρΐΌρ8Γ3ηΐ883ά εχίοιεαάαοι ο1)8ί(1ίοηε Μίπυπι,

8γ11α πεευρ3(ίδ Γβυείουβ , ρεΓ ςιΐ33 βοΐ38 8Γ31 ΐΓΒηδίΙιΐδ, εχ-

εΐυδϋ. Τυπι Μ3ΓΪ08 (Ιβδρεηηδ άβ εχΙεΓηίβ βοχίΐϋδ , ε35ΐ«1·

Ιαοι Ιοεο βραϋοδο ίη(6Γ ορρίάυηι ε( Ιιοδίίυπι ηιιιηίϋοηεβ

εχδίΓυχίΙ : ίο ίά εοΐΐαΐίδ πΐίεΐιίιιίδ εοηΐταείίδςυε δυίδ εορίίί,

ΙεηΙβτίΙ τερυΐδο ΙυεΓεΙίο ετυοιρεΓε. δε<1 ροδί νίήοδ ποαί-

Ιοπιηι άίεΓϋαι εοηβΐυβ ςιιυοι οίηίΐ ρΓοΠεβιεΙ , ηΐΓβααι ίη(ΐ3

ΡΓΟϊηβδΙίιιβ ηιοεοίβ εοηείαβαδ εδί.

ΧΟΙ. ΡβΓ εοδάβοι άίββ 3(1 Ρ3τεηΙί30ΐ 03γΙκ> β( ΝθΓΐ»ηη8

εχ ίΐϊοει-ε βυο νεβρεηοι βά ΜεΙεΙΙί εββίΓβ 3ε«8άεη(ε8, συυηι

υηίε3ΐΐΩΓ3 ύίεί βυρβΓββδβΙ, εΙάεοββ εΪΓευηιςυβσΛίε εδββηί

νίηείβ , ίΓ3ΐβ 0138Ϊ» ςιΐ3Πΐ εοηδυΚε ίηδίπιχει-υηΐ βείεοι , ηϋ,
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μάλα ΰπδ δργής ές μάχην έζε'ταττον, έλπίσαντες Μέ-

τελλον τω παραλόγω χαταπλη'ξειν. Ήττώμενοι δέ ,

ώς, έν άφυεΐ χωρίω τε καΐ ώρα, καΐ ές τα φυτα έμ-

πίπτοντες, έφθείροντο κατα πλήθος- ώς άπολέσθαι μέν

άμφι τους μυρίους, αυτομολήσαι δ' ές Ιξακισχιλίους ,

χαι τους λοιποδς διαρ^ιφήναι, μόνων έν τάξει χιλίων

έπανελθόντων ές Άρ^τιον. Τέλος δ' άλλο Αευκανών,

άγόμενον υπο Άλβινουανοϋ, της ήττης πυθόμενον, με-

τεχώρει προς Με'τελλον, δυσχεραίνοντος Άλβινουανοϋ.

Ό δέ τότε μέν, οΰ κατασχών της δρμής αύτδ, ές Νωρ-

βανδν έπανήλθεν. Οϋ πολλαϊς δέ ήμέραις Βστερον

κρυφά τω Σύλλα προσέπεμπε , χαΐ λαβών άδειαν, ε* τι

πράξειεν άξιόλογον, έπι Ιστίασιν έχάλει Νωρβανόν τε

χαΐ τους συνόντας αύτω στρατηγούς, Γάϊον Άντίπα-

τρον, χαΐ Φλαόϊον Φιμβρίαν, άδελφδν τοΰδε τοϋ περί

την Άσίαν Ιαυτον άνελόντος, βκτοι τε άλλοι των Καρ-

βωνείων στρατηγοί τότε παρήσαν. Ώς δ' άφίκοντο,

χωρίς γε Νωρβανοΰ (μόνος γαρ οϋχ άφίχετο) , πάντας

αυτούς δ Άλβινουανδς εχτεινεν Ιπ'ι της διαίτης, χαΐ ές

τον Σύλλαν διέφυγε. Νιορβανδς δέ χαΐ Άρίμινον έπ\

τηδε τη συμφορά , χαΐ άλλα πολλά των πλησίον στρα

τοπέδων, ές τον Σύλλαν μεταχωρεΐν πυνθανόμενος, των

τε παρόντων οί φίλων ούδενα έτι πιστον ουδέ βέβαιον,

ώς έν συμφοραΐς τιθέμενος, ίδιωτιχοϋ σκάφους έπιβάς,

ίς 'Ρόδον διέπλευσεν. "Οθεν δστερον έξαιτούμενος

&πδ τοϋ Σύλλα, 'Ροδίων ετι άμφιγνοούντων, Ιαυτον έν

άγορ3 μέση διέφθειρε.

ΧΟΗ. Κάρβων δέ Γτερα τέλη δυο στρατιωτών ές

Πραινεστδν άγειν έπεμπε Δαμάσιππον, όπερεπειγό-

μενος Μάριον Ιχλϋσαι της πολιορχίας· άλλ' ούδ' ούτοι

τ& στενά διελθεΐν έδύναντο φυλασσόμενα υπο τοϋ Σύλλα.

Γαλάται τε ίσοι άπδ 'Ραβέννης έπΙ τα Άλπεια παρη-

χουσιν, αθρόως ές Μέτελλον μετετίθεντο· χα\ Λεύχολλος

έτερους των Καρβιονείιον ένίχα περί Πλαχεντίαν. 'ίΐν

6 Κάρβων πυνθανόμενος , τρισμυρίους ίμως έτι έχων

ιτερί το Κλούσιον, και δύο τέλη τα Δαμασίππου, χα\

έ'τερα περ\ Καρ^ίναν χαΙ Μάρχιον, Σαυνιτών τε αύτω

χειρί πολλή προθύμως περί τα στενά χακοπαθοΰντ(ι)ν,

άιτογνοΰς απάντων, άσθενώς έφευγε συν τοις φίλοις ές

Αιβύην έξ Ιταλίας, δπατος Ιτι ών, ώς Αιβύην παρα-

στησόμενος άντί της Ιταλίας. Των δ' δπολειφθέντων,

οί μέν άμφ\ τδ Κλούσιον Πομπηΐω συνενε)τθέντες ές

μάχην, άπέβαλον ές δισμυρίους, χαΐ ώς επί συμφορδ

μεγίστη καΐ τδ λοιπδν τοϋδε τοϋ στρατοΰ ές τας πατρί

δας χατα μέρη διελύθη. Καρίνας δέ χαΙ Μάρχιος

χα\ Δαμάσιππος , οΤς εΤχον δπασιν, έπΙ τα στενά έχώ-

ρουν, ώς δμοϋ τοις Σαυνίταις βιασόμενοι πάντιος αΰτα

περάσαι. Οϋ δυνηθέντες δέ ούδ'ώς, έφερον ές 'Ρώ-

μην, ώς έρημον ανδρών και τροφών άμα καταληψόμε-

νοι τδ άστυ· καΐ προ σταδίων έχατδν έστρατοπέδευον

άμφΐ τήν Αλβανών γην.

Χ01ΙΙ. Δείσας ουν δ Σύλλας περί τη πόλει, τους

μέν ιππέας προυπεμψε κατα σπουδήν ένοχλεΐν αύτοϊς

δοιύουσιν. Αύτ&ς δ' έπειχθείς άθρόω τψ στρατφ,

ίρδο ίαορίηαίο οοηβϊΐϊο ροι ΙειτίΙυΓΟβ 86 ΜεΙεΙΙυιη. δοΐ νίεΐί

υ I Ιοεο ΙεηιροΓεφίε δίοί ίηεοπιηιοαΌ, βΐ ίηαΛυδΙα εοιηραΐβί,

ιοβΓναϋπι ο<Ί(]οΙκιηΙ : υ( «Ε$ί8 ΟΓοϋβΓ χ ιηίΙΗ1ηΐ5 , νι μ.

Ιπιηβϋϊοηο άβϋίΐίί, Γβΐίηυί» <]ί^βΰΐ!8, ηιίΐΐβ δοΐί 56ΐ-να(Ϊ8 ογ-

(1ίηί1)ΐΐ8 ΑιτεΙίυηι [ΛΓίιηίηιιαι ?] ββ ιβοβρβπηί. Ηαε οΐβάβ αυ·

ΛίΙϋ, \φο ΙιαειοΑ, ςυίηι (1αοβ1)4ΐ λΐίπηοτ&ιηιβ, &ά ΜβΙβΙΙυηι

ίηνίΐο (1αε(0Γβ βαο (ΙεΓεεΚ. ΕΙ ΑΙοΐηοταηυβ Ιυηε ςυίύοιη ,

ρο8ΐςιΐ2ΐιι ιβΙίηβΓβ δυοπιω ίηιρβίαιη ηοη ροΙαίΙ , ΓβϋϋΙ βιΐ

>ΌΓΐ)3ηυηι. δβιΐ ηοη ηιιιΙΙίδ ροδί (Ιϊεϋυβ, ηιίββο &ά δ;11αηι

ίηΐβπιυηπο, β( τβηίί 3θ βο ίιηρβΐΓ3(9, δί ιηβηΐ0Γ3ΐ)ίΙβ Βΐίφηιΐ

ραΐΓ3«8βΙ; 3(1 οοηνίνίϋπι τοεβτίί ΝθΓΐ)3ϋυηί οιιηι ε]υ8<Ιεηι

Ιβ^ϊϋδ, 0. ΑηϋραίΓο, εΐ ΓΙ&νίο ΚίηιΙ)πα, (ηΐτβ ίΙΗυβ ςηΐ

ίη Αβια ηεεεηι &ϊ1>ΐ ϊρβε εοηβείτεΓαΙ, βΐίίβςυε άυεϋ)08 ςυοί-

ηιιοί ε ΟϊΓΙΜηίβιιίδ (ιιηε βιίειβηΐ. υΙ)ί, βοΐο Ν'θΓΐ)3ηυ

εχεορίο, εοηνεηεΓε, οηιηϋιυδ ίη ίρβο αεηβαιίο ΐΓυοϊιΙαΙίβ,

Αίοίηονβηαβ Άά δνΙΙ&ιη (ΓΒηεΓυρΙ. Ταηι ΝθΓΐ)3ηιΐ8, ροδίςυαηι

εοςηοτίΐ, Απυιίηιιηι οί) Ιιαηο εββυπι, εΐ αϋ(|υοι ρΓυρίικριοβ

ΟΜΓοίΙαβ, 3(1 8)1ΐ3πι (Ιεβείνίβδε; Γ3ΐυ8, ηεηιίηεηι ]3ηι

ροιτο βυοίΊίπι (υΐ ΠΙ ΓεΙ>ϋ8 »(1γεΓ8ΐ8) εοηβίβηΐεηι Γογ6 ίη 3ηιί·

οίΐίβ; εοηβεβηβα ρΗτ&(ί οοηιίηίβ η&τίευΐα, (ηηοοίΐ Κΐιοιίιιιη :

ιΛί ςυυηι & 8;1ΐ3 εχρο8«ΓβΙυΓ, άατα ΚΙιοάίί (1β β]αι (Ιβϋί-

ϋοηε (1βϋ1)6Γ3ηΙ , ίο ηιβάίο Γογο μ Ιηιιββχϋ.

ΧΟΠ. ΟβΓϋΟ Τ6ΓΟ &1Ϊ38 άα35 Ιρροηρδ θ3Π)3δίρριπη ]υ«-

8ίΙ ΡΓ85Π6818 (ΙϋΟβΓβ, θ1>8κ1ίθηεΠ) Μ3Γ1Ϊ 801Τ8Γ6 ρΓΟρεΓίΠδ :

βεά ηβ Ιωε ηαίάβηι ο!>δε8δ38 3 5ν1ΐ3ηί8 Γβυεεβ ταΐυεηιηΐ ρεΓ-

ππηρεΓΟ. ΡΓβ3(βτε& (ο(α 0ίδ3ΐρίη3 ΟαΙΙϊα (ΙβΓεείΙ »ά ΜεΙεΙ-

Ιυπ; βΐ ίυευΙΙυβ εοηίΓα 3ϋυηι ϋΐΓοοηί&ηυιη εχεκΚυη

ρΓΟδρβΓε ρα^ιιανίΐ 3(1 Ρίβεβηΰαπι. ΟυίΙ)υδ βυΟίΙίδ Οιιιΐκ) ,

ςυβηιτίδ ιπηλίοταιη βϋΐιυε χχχ. μ. είτεβ ΟΙοβίοηι ηβοβτβΙ,

εΐ (1ιΐ3δ Ι)3ΐιΐ38ίρρί Ιφοηεβ , ε( (οΐίάεηι &1ί3δ βυο 03ηη3(6

Μ&ταοςυβ, 3(1 ηββε δβηιηίΐίυιη ηω^ωπι ηιαηαπι, ςτβτίΙβΓ

3π§ϋ8ΐία8 ρεΓΓυπιρεΓε Ιιοοηηϋοηι ; οηιηίΐχΐδ Ιαηεη ινίιιΐδ

(ΙεβρβΓβΙίδ, ρ3πιπι ΓογΙϊ εοηβίΐίο, Ιΐαΐϊαηα εϋβι» ηυηε εοη-

δυΐ (ΙεδβΓοηδ, ρτοΓαβί! οιιηι 3ηιίπ5 ίη Αίηε3ηι ; η( ί1Ι& &πιί883,

Ηίΐηο βίΐιί ηΥηΐ3τβΙ. ΙηΙεΗηι ςυεηι αά Ουβίαπι ΓβΙίςυίΙ,

βχβΓοίΙυβ, ευηι Ροηιρείο εοη^τεββυβ, βηιίβίΐ Γεπηε χχ ηιίΐΐία ;

εΐ Γοΐίςιιί , ροδί (·ηΐιηι εΐ&άβηι , ίη βα&ιη ηυίδηυε ρ3ΐπ3Γο

άί(ίυ^ετυη(. ΑΙ 03Γΐη38 ΜΐΓείαβςυε βΐ Οαπαββίρραδ , εοη-

)αηεΙί8 εορίίβ , 3<1 Γαυεεδ ρπ>Γεε(ί βαηΙ ; ευηι δαηιηίΐίΐιυδ υΐί-

ηυβ 638 ρβιταρίυπ. Ου(κ1 υ1>ί ηοη βυεεεβδίΐ, Κοπιβηι ρείηηΐ,

ςιΐΒδί εβρί ΓαείΙεπι , ρβΓ τιγογηπι δίιηαΐ οί είοατίοΓυηι ίηο-

ρί3ΐη : εΐ ίη Α11>3ηο β^ιο ε38(Γ& ηιεΙβηΙϋΓ, είτε» άυοίίβείιηυπι

>ο Όγοβ Ιβρίάβηι.

ΧΟΙΠ. Τιιγβ 8>Ι1β, υΛι ηιβΓιιεηδ, ρΓορεΓε ρΓ»?πιί88ίδ

εηαίιίοηδ ςηί ΙιοδΙίυηι βςηιεη πιογβγοπΙιιγ, ίρβε αεεεΙεΓ3(ο

ίΙίηεΓΟ ευηι οιηηίουβ εορίίβ είΓοα ηιεΓΜίεηι ρωρβ Οοΐΐίηαηι
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I

παρα ταΐς Κολλίναις πυλαις περί μεσημβρίαν έστρα-

τοπέδευσεν, άμφ\ τδ της Αφροδίτης ίερδν, ήδη χαΐ των

πολεμίων περ\ τήν πόλιν στρατοπεδευόντων. Μάχης

δ' εύθΰς αύτοΐς περ\ δείλην έσπέραν γενομένης, τω μέν

δεξιοί Σΰλλας έχράτει, το δέ λαιον ήττώμενον έπι τας

πυλας χατέφυγεν. Οί δέ γέροντες , δντες ίτά των τει

χών, ώς εΤδον αύτοϊς συνεστρέχοντας τους πολεμίους,

τας πύλας χάθηκαν άπδ μηχανής. Αί δ' έμπίπτουσαι

πολλούς μέν άπο τοϋ στρατοί! διέφθειραν, πολλοΰς δ'

άπο της βουλής· οί πολλοί δ' υπο δέους κα\ άνάγχης

άνέστρεφον Ις τους πολεμίους. ΚαΙ νυχτος #λης άγω-

νισάμενοι, πολΰ πλήθος έχτειναν. "Εχτειναν δέ χαΐ

των στρατηγών Τελεσϊνο'ν τε χα\ Άλβΐνον, χαΐ τα

στρατόπεδα αύτων ελαβον. Λαμπώνιός τε δ Λευχα-

νδς χαΐ Μάρχιος χα\ Καρίνας, #σοι τε άλλοι στρατη

γοί της Καρβωνείου στάσεως αύτοϊς συνήσαν, διέφυγον

χαί θάνατος έχ τοΰδε τοϋ Ιργου πέντε μυριάδων έδόχει

γενέσθαι παρ' άμφοτέρων. Τά τε αιχμάλωτα , όκτα-

χισχιλίων πλείω γενόμενα, Σΰλλας, δτι Σαυνΐται το

πλέον ην, χατηχόντισε. Μετα δέ μίαν ήμέραν αύτω

χαΐ Μάρχιος χαΐ Καρίνας άλόντες προσήγοντο· χαΐ

ουδέ τωνδε φειδόμενος, οΤα 'Ροιμαίων, έχτεινεν άμφω,

χα\ τας χεφαλας ές Πραινεστον Λουχρητίω περί τα

τείχη περιενεγχεϊν ίπεμψε.

ΧΟΙΥ. Πραινέστιοι δέ, χαΐ τάδε θεώμενοι, χαί τον

Κάρβωνος στρατδν άπολωλέναι πάντα πυνθανόμενοι ,

αΰτον Νωρβανον ήδη φυγείν έξ Ιταλίας, χαΐ την άλλην

Ίταλίαν χα\ 'Ρώμην έπ' αυτή Σΰλλαν έχτενώς χεχει-

ρωσθαι, την πόλιν τω Λουχρητίω παρέδοσαν Μαρίου

χαταδΰντος ές τάφρους υπονόμου , χα\ μετα βραχύ χαΐ

άνελόντος Ιαυτόν. Λουχρήτιος μέν δή, Μαρίου την

χεφαλήν Ιχτεμών, ?πεμπε ές Συλλαν χαΐ αυτήν δ

Σύλλας έν άγορα μέση πρδ των έμβόλων Οέμενος,

έπιγελάσαι λέγεται τη νεότητι τοϋ ΰπάτου, χα\ εΙπεΐν

Έρέτην δει πρώτα γενέσθαι πρ\ν πηδαλίοις έπιχειρεΐν.

Αουκρήτιος δ' έπε\ Πραινεστον είλε , των άπο της βου

λής ένταΰθα Μαρίω στρατηγοΰντων τους μέν αύτίχα

άνήρει, τοΰς δ' ές φυλαχήν έσέβαλλεν, 06ς δ Σύλ-

λας έπελθών άνεΐλε. ΚαΙ τοΰς έν Πραινεστω προσέ-

ταξε χωρίς ίπλων προελΟεΐν άπαντας ές τδ πεδίον χαΐ

προελθόντων, τους μέν έαυτω τι χρησίμους γενομένους,

δλίγους πάμπαν, έξείλετο· τοΰς δέ λοιποΰς έχέλευσεν Ις

τρία άπ' άλλήλων διαστηναι, 'Ρωμαίους τε χαΐ Σαυ-

νίτας χαΐ Πραινεστίους. Έπε\ δέ διέστησαν, τοϊς μέν

'Ρωμαίοις έπεχήρυξεν, δτι χα\ οίδε άξια θανάτου δε-

δράχασι , χα\ συγγνιόμην εδωχεν δμως· τοΰς δέ έτέρους

χατηχόντισεν άπαντας· γύναια δ' αυτών χα\ παιδία

μεθήχεν άπαθεΐς άπιέναι. Καί τήν πόλιν διήρπαζε,

πολυχρήματον έν τοις μάλιστα τότε ουσαν. «δε μέν

δή χα\ Πραινεστδς έάλω. Νώρβα δ' Ιτέρα πόλις άν-

τεΐχεν έ*τι Ιγκρατώς, εστε Αιμιλίου Αεπίδου νυχτδς ές

αύτήν έχ προδοσίας έσελθόντος, διαγαναχτησαντες οί

ένδον έπ\ τη προδοσία, οί μέν έαυτοΰς άνήρουν, οί δ'

αλλήλους ίχόντες , οί δέ χαΐ βρόχοις συνεπλέχοντο· χα\

ροΓίβηι &ά ,ΤίΙοηι νβηβΓίβ <ά&Ιτλ ροβοΐΐ, Ιιο$1ϊ1ηι9 ςυοηυο

ΟΪΓΟβ υ&βΙΟ «Μΐη Π1β(3(ί8. ΕΙρΓΟίίηαβ 8θΙ> Τβ5ρβΓ3ΙΙ1

α)ϋ3ΐϊ8 8Ϊ8ηί8, άβχίπιπι δϊΐΐοε οοπια τΐοΐΐ; βίηΐβίπιπι τ6γο

Γϋδϋπι , αά ροτίΆτα ΓβΓϋ§Η. Ι1>ί νβίβηηϊ , ςυϊ ίη ηιαΓΟ 6(3-

1)3ηΙ, ηΗ 1ΐ09ΐβ8 νϊάβπιηΐ ρΓο0ί@3(Ϊ8 ηιίχίοί ίη ΌγΙκιιι ίη·

οιίΓΓβΓβ , ε3ΐ3Γ3ε(3Πΐ (Ιβοιί&βπιηΙ : φΐ3> άκ\Ά\>&& ηιυ1(08 πι-

1ί(68, ηιυΚοβ «Ιίβπι βεη3(0Γ68, ορρΓβββϋ. Ηϊαε ηι»ιπ>;ι

Ρ3Γ8, πιβία βΐ ηβοββδϊΐβΐβ ου.κΊα , γθΙγο ίη ηοδίβί 80 τβΚίΙ,

βΐ οοηΐίηαβίο ροι- Ιυίαιη ηοείβηι ρΐ'χΙΙο, ηωμιιαηι οοηιηι

«οηι ιΊΙίι ηιπ11ί1υ(1ίιι<Ίΐι : ίιιΙΟΓ ςυοβ Τβίεβίηυβ Λΐυίηυ$φιβ

(οι ίιΐι'πιηΐ : 0381Γ3 οοΓυπι οβρία 3αη(. Ι,αηιροηίυδ Ιακλ-

ηυ», πιιη Μ3Γωο ΟβηηαΙβηοβ, ο! ςαοίςυοίεχ ί'ατίιοιιί,ιηίί

ϋιιιίΐηΐδ ϊη[εΓΓαβΓ3ηΙ ρπεϋο, άϊτβΓ83 1ο«3 Γϋ§3 ρβΐίεπιηΐ.

υ(ηη(]υβ άε8ϊ(ΙεΓ3(0Γΐιιη ϋπηιοπικ Χ8(ίηΐ3ΐυ8 ε8ΐ3<1 ςαίηςυι-

§ίη(3 ηιίΐΐϊα. 03ρΙί?08 , βυρη οο(ο παίΐΐι'3 , ςυΪ3 χη3)οι ρ&η

δβπιηϊΐεί οιηηΙ, 5>ΙΙα ^ιπιΙαΙοπίΜΐ* εοηΓιείεούο» ϋίψτϋ.

Ρθ3(τί<ϋε Μ3ταα3 εΐ &ιππη3 ε Γα§3 ΓβΙτβεϋ βυη(; ςαίΙχ»

νίεΙοΓ ηοη ρερεκί!, υΐ είτίοαβ, βεόΙ ηηιΐιοι ιιηι οβρίΐα ρπβ-

0153 ιιιϊδίΐ ίυεΓεΙίο, είΓοιιηιΓεΓοικΙα οΐπ» Ρτα3ηε8ΐίηοπιπι

ιηαηΙ·.

ΧΟΓν. 0ιιί1)α5 εοηβρεείίβ, ΡπεηεβΙϊηϊ, ςαοπι εΐ ρεπ85ε

οιηηεδ Οατίκιηί» εορϊ33 , ε( ΚθΓθ3ηαπι εχ Ηαΐία ργοΓμ^ν»,

βΐ οπιηεπι τεΙίσαϊΜ ΙΙαΙί;ιτη ευπι αΓίιε Κοπΐ3 ίη 8)ΊΙκ ροΐβ-

8(3ΐβ ]αηι ρεηίΐαβ β88ε, ϊο(ε11εχί38εη(, ορρϊάυοι Ιυετεϋο

ϋιηΐίιίεηιιιΐ. Μ3Γΐυ3 ίη Γο5$αιιι 8υΙ)Ιειτ3ηε3Πΐ βε αΙιι1ϊ·Ιί(;

β( πιοχ ιηηηιι» βίοι ίηίαΐίΐ. ΟβρυΙ ε]α3 8>ΙΙ3, »ύ 86 3 Ιυ·

ετεΐίο πιίββιιιη, ρΐΌ Γ03(τΪ3 εχροβυίΐ, ηοη 8ίηβ οατίΐΐο ίη

αίΐβίειη οοη8ΐιϋ°3 : 1)ε1>υί83ε ρπυβ κίπιμπ (Γ3εΐ3τε, (]ΐΐ3ΐη

(]ΐ:1)οιηηοιι1ιιηι. ΐΛίεΓεΙίαβ, ΡΓ<»η68ΐβ ροΙίΙιΐ9, ςοοίςαοί

8εη3ΐθΓ63 Μ3ΓΪ303; Γ3ε(ίοηί8 ιοί άερΓβηεηάίΙ, απ ι β(3(ίπι ίη-

Ιει-ΓεεϊΙ , 3ϋΙ οοη]εοϊΙ ίη νίηαιΐ3. Οηοβ 8ϊ1ΐ3 ροδίςηβηι εο

τεηίΐ , οεείάίΙ. ΟκΙεΓΟβ αιιΐοηι συίευπίφΐε ΡΓΜηεβΙε ίηνεηϋ

8ϋηΙ, ίηεπηεδ ]ιΐ88ίΙ ρΓούίΓΟ ίη εαιηρυηί : ςνιο ΓβεΙο , εχεπι-

(ί3 αϋψίπΐ αιίπιοιίπιη ρ3υεί3, ςυΟΓυηι βιίεΐί ορεΓ3 αϋφίαηιΐο

η8ϋ8 Γιΐ8Γ3ΐ, Γ6ΐί(ηΐ08 άίνίδίΐ ΙιϊΙ.ιιϊαη). Ρο&(ςιΐ3ηι αΐίο Κο-

ιη,Ίΐπ , βΐίο 83Πΐηί(ε3, αΐΐ» ΡηεηεβΙίηί 8εεβ38εΓ6; Κοοααηίβ

ρεΓ ρΓίβοοηειη ηιοηίΐίδ, εοηιηιεΓυί85β ηαίάβηι ηιοΓίειη ίρδοβ

ςηοςυβ, η3ΐ)ίίαπ)8 (3ηιεη τεηίβηι; εβεΙείΌβ οπιηεδ οοπίρ

ϊαεαίϊβ ίυββϊΐ : ηιυΙίεΓεβ ΙαηΙππι ε( ρυεΓ03 «ιίιτιίβϊϊ ίηεοΐιΐ'

ηιε8 : ορρίάυπι άίηραίΐ , ςαοά ορηΙεηΙίδδίηιυηΊ ίη ρβυείβ β»

Η>ΐ3ΐε Γϋ8Γ3(. ΑΙςηί ίΐα α,ιικίειη ΡΓδεηβδίβ εβρίυπι εδί , ε!

άιτβ 3 8)113 (Γ3ε(3ΐαηι 631. Νογ1)3 βαΐεηι , Βΐίηιΐ ορρκίαπι,

ΓεδίδΙείβί 3(1ηηε (ο(ίί νίπηαδ; άΌηβε, ΛηιίΙίο Ιερίιίο

ηοείη ρεΓ ρΓοίίΙίοηεηι ίη(τοπιί85ο, ίηιΐίβηβουηάί ορρΜιηΊ

ρ3Γ8 δυ»ηιε( ηΐ3ηϋ, ρβΓ8 ηιυίυίδ ταΙηεΓΪΙηΐδ οβαάβτοηΐ,

αϊ π ρπΕ(οο3ηιηΙ βε Ιαςυείβ, βιιί οο(αΓ3(ί3 Γοπουβ ίριεω (ο·
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τάς θύρας ένέφραττον Ετεροι, καί ένεπίμπρασαν. "Ανε

μος τε πολύς έμπεσών, Ις τοσούτον αυτήν Ιδαπάνησεν,

ώς μηδέν £κ της πόλεως λάφυρον γενέσθαι. Καί οϊδε

μέν οδτως έγχρατώς άπέθανον.

ΧΟν. Ήνυσμένων δέ των άμφΐ τήν Ίταλίαν, πο-

λέμοις χαί πυρί καί φόνοι πολλώ, οΐ μέν του Σΰλλα

στρατηγοί τας πόλεις έπιόντες, τα δποπτα Ιφροΰρουν,

χαί Πομπήιος ες τε Λιβΰην έπί Κάρβωνα, χα\ £ς Σι-

χελίαν έπί τοΰς έχει Κάρβωνος φίλους έστέλλετο. Αύ-

τδς δέ δ Σύλλας, "Ρωμαίους ές εχχλησίαν συναγαγών,

πολλά έμεγαληγόρησεν έφ' έαυτώ , καί φοβέρα ές χατά-

πληξιν εΤπεν έτερα· χαϊ έπήνεγκεν, δτι τον μέν δημον

ές χρηστήν άξει μεταβολήν, ε? πείθοιντό οί· των δ'

έχθρων ούδενδς Ις έσχατον χαχοϋ φείσεται, άλλα καί

τους στρατηγούς, ή ταμίας, ή χιλιάρχους, ή ίσοι τι

συνέπραξαν άλλο τοϊς πολεμίοις, μεθ' ήν ήμέραν Σκι-

πίων δ ύπατος όύχ ενέμεινε τοις προς αΰτδν ώμολογη-

μένοις, μετελεΰσεσθαι κατα κράτος. Ταύτα δ' ειπών,

αύτίχα βουλευτας ες τεσσαράκοντα, χαι των καλουμέ

νων Ιππέων άμφί χίλιους χαί έξακοσίους έπί θανάτω

προΰγραφεν. Ούτος γαρ δοχεϊ πρώτος ους έκο'λασε

θανάτω προγράψαι, καί γέρα τοις άναιροϋσι και μήνυ-

τρα τοις έλέγχουσι, καί κολάσεις τοις χρΰπτουσιν έπι-

γράψαι. Μετ' οΰ πολΰ δέ βουλευτας άλλους αύτοϊς

προσετίθει. Καί τών3ε οί μεν, άδοχητως καταλαμ

βανόμενοι, διεφθειροντο ένθα συνελαμβάνοντο , εν οΐ-

κίαις, ή στενωποΤς, ή ίεροΐς- οί δέ, μετέιοροι προς τον

Σΰλλαν φερόμενοι τε, και προ ποδών αύτοΰ διπτούμε-

νοι· οί δέ καί έσυροντο κα\ κατεπατοϋντο- ούδέ φωνήν

έτι τών θεο>μένων οϋδενος επί τοσοϊσδε κακοϊς έχοντος,

υπ' εκπλήξεως. Έξέλασίς τε Ιτέρων ήν, καΐ δήμευσις

τών έτέροις ίντων. Έπί δέ τους της πόλεως έκφυγόν-

τας ζητηταί πάντα μαστεύοντες διέθεον καί ίσους αυ

τών λάβοιεν, άνήρουν.

ΧΟΥΙ. Πολλή δέ καί τών Ίταλιωτών άναίρεσίς τε

και έξέλασις χαί δήμευσις ίρ», ίσοι τι Κάρβωνος, ή

Νωρβανοϋ , ή Μαρίου , ή τών υπ' έκείνοις στρατηγουν-

των, όπήκουσαν. Κρίσεις τε ήσαν επί τούτοις άνά την

Ίταλίαν δλην πιχραί, χαί έγκλήματα ποικίλα, στρα-

τηγίας, ή στρατείας, ή εισφοράς χρημάτων, ή άλλης

υπηρεσίας, ή βουλεύσεως δλως κατά Σΰλλα. Εγκλή

ματα δ' ήν καί ξενία, καί φιλία, χαί δάνεισμα , λαβόν-

τος ή δόντος. "Ηδη δέ τις καί προθυμίας ή1 μόνης συν-

οδίας ήλίσκετο. Καί ταΰτ' ήκμαζε μάλιστα κατα

τών πλουσίων. Ώς δ' έξέλιπε τα καθ' ένα άνδρα

Εγκλήματα, έπί τας πόλεις δ Σΰλλας μετήει, καί έκό-

λαζε καί τάσδε, τών μέν άκροπόλεις κατασκάπτων, ή

τείχη καθαιρών, ή κοινας ζημίας έπιτιθείς, ή είσφοραϊς

ίκτρύνων βαρυτάταις· ταΐς δέ πλείοσι τοΰς έαυτφ στρα-

τευσαμένους έποιχιζεν, ώς £ξοιν φρούρια κατα της Ιτα

λίας· τήν τε γην αυτών καί τα οικήματα ές τοΰσδε

μεταφέρων διεμέριζεν. *0 καί μάλιστ' αύτοΰς ευνους

α-Ιτώ καί τελευτήσαντι εποίησεν ώς γάρ ούχ έχοντες

αύτα βεβαίως, ί2 μήπάντ' ε "η τα Συλλα βέβαια, 6περ-

οΐϊβ 8ϋ1κϋ<]<!ΓυηΙ : ηαοπιπι οοπαΐυιιι νοίιεηιεηδ ίηεκίεηδ νειι-

108 βά'ϊανίΐίη ΙϊηΙυπι, ιιΐ ΙοΙυΜ ορρίάυιη, βΐ ςηί^αυίά ίο

βο ρπβϋα: βΓ»1 ΓαΙυηιηι , βοβυοιΟΓεΙυΓ ίηεβηϋίο. ΛΙ<μιο ίΐβ

ηί ςαί(1βηι ΓοΗίουδ 3ηίηιίδ ριτίβπιηΐ.

ΧΟν. Κ('1)ϋ8 ρβΓ ΙΙϊΙίαπι , ροδί Ιοί Ι&ηίιςυβ ρπεΜβ , νίδΐ»-

Ιίοηββφιβ ίςηβ ΓιτΓ0(|υε 1β(β ίΐΐαΐββ, ουηΓβοϋϊ ; μια 8)11αιιί

αΊιοββ, οΙχ>ιιη(05 8ίη8"1α8 οίνίΐϋΐοβ, ρπτδίιΰα 1οοΐ5 βιΐδροοίίβ

ϊπιροηβοΐηΐ ; Ροιηρείυβ νβπ> ω ΑΓγϊγαπι οοαίη ΟϊΓΐκ)ηοΌ ,

βΐ ΐη δϊοϊΐΐαηι εοηΐΓ» (^υδίΐβπι αιηίοοδ , ςυϊ βο 8β ΓβοβρβΓαηΙ ,

ηιίδδυβ ββΐ. 8) 11α ίρββ, ϊιΐνοοαίο ίη εοηείυηπη ρορυΐο,

ηιυΐΐβ άβ ββ τα&ρήβ<χ, ηιυΐΐα 3(1 ί!1ο8 ΙβΓΓβηύοβ νβΐιοωοη-

ΙβΓ, ΙοουΙυδ , ίΐα εοηείυδίΐ ΟΓβΙίοηβπι, υΐ ιϋοβΓβΙ : « ρορι^ί

ςυΜβπι ΒίαΙυαι ίη ηιβίίιιβ 86 ηιιιΐϋΐυπιιη , βί ^δδα ίβεβΓίηΙ :

ίηίαιίεοηιηι νβΓΟ ραΐΓΐΙππιπι ιιρηιίηί, δοϋ βχίτεηιΐδ βοβ βί-

ΓβεΙυηιηι «ϋαηιίΐιιΐίϋυδ; ίιηο βΐ ίη ρπεΙοΓββ, ςη838ΐθΓ6β,

Ιήουηοί , Ιυηι ηιιίεαηςυβεχ βο <1ίβ ςηο δοίρίο οοδ. ραοΐίβ

ηοη 8(β1ί(, ρβΓίεβ ηοδίίαηι ΓοτεΗηΙ, ρκ> τίπηαδ αηίιηαιΙτεΓ·

8ηηιπι: » Ρο8( οοηαοηβπι 8ΐηβ μογ» δβηαΐοηιπι ηυΐΟΓαςίη-

Ιλ , βςυΗαιη ΚοιηαηοΓυιη ηιϋΐβ βεχεβηίοηιηι ρΐΌδεηρδίΙ 03-

ρί(3. Ρπηιυδ εηίηι δνϋα ρΐΌβετίρΙίοηίβ βΟΓυπι ηυοδ ηιοΓίβ

&0εε(θ8 τοίυίΐ, ίηνεηΙοΓ βϊΐ ΟΒηίΙυβ : ςυί βΐ ρΓα?ιηί3 ρβΓ-

ουδδΟΓΪυϋβ ρΐΌδΟπρΙοπιηι , ΐ3ΐεηϋηη»]ΐιε ίη<1ίεί1)υδ , ρΓΟ-

ροβυίι, εΐ ροβηβηι ιϋκΐίΐοβ εεΐ3η1ί!)ΐΐδ ίιιίοπηίηαίιΐδ βύ. Νββ

ηυΚο ροβΐ βϋοβ ίΐεηι βεηαΙοΓβδ ίη ρΓΟδεηρΙοηιηι αίουηι

β^βοίΐ ρηοηουδ. Εχ Ιιίβ ί§ί(υΓ βΐϋ , ηβε ορίηαηΐβ» ορρΓβδδί,

ίη ίρβίβ άοηιίουδ, ίη τϋβ, ίη (βηιρίίδ, υοίειιηςυβ ύβρΓβΙιοηδί

εδδβηΐ , ηεε3(ί δπηΐ ; αΐίί δΐιοΐίηιβδ εοΓΓβρΙί , εΐ Άά ρεϋεβ

8ν1ί33 ρπ>|εε(ϊ ; αΐϋ Γαρίαΐί ρεΓ υΓΐ>ειη , εοηευΐεαίίφιβ : ηβ-

ηιϊηε 3(1 Ι3ΐη αΐη βρβοίβευΐα ηβ ΙιίβεβΓβ ςαίάεηι αυύεηΐε.

λΐίί ρε11ε1>3ηΙαΓ εχ ΙίΓΟβ; βΐίί οοηίβ δηίδ βροΙί3ΐ)3η1ιΐΓ.

ΡΓοΓυ{ζθ8ςυε ρβΓδβηυβΟΒηΙιΐΓ ίηςυίβίΙοΓββ , ηηβςαβπ) ηοη

άίκιητβηΐββ, εΐ εχευΐίεηΐεβ οηιηίβ; ΙταεκΙαηΙββςαβ ςηοΐ·

ςαοί εχ ρΓΟδεηρΙίδ βιϋρίδεί ροΙβηαΙ.

ΧΟνί. Νεε ηύηοτ Γυϋ ΙΙλοεοππη βοοίοπιπι οαάββ, άί-

ΓβρΙίο , εχραΐδίο ; ηυίεαηηυβ , η1ΐ3 ίη τε , ΟΒΓβοηίδ 3υΙ Νογ-

03ηί 3ΐι( Μ3ΐίί, εοΓυηινβ Ιφ&απαύ , ίηρβιαίβ ΓβεβηηΙ. ΕΙ

ρβΓ Ιο(3ηι Ιΐ3ΐί3ΐη εχρΓεοΙωιιΙυΓ δετεΓβ Ιιϊβ <1β ηΊιιΐδ ]υ(1ίεί3,

Τΐπίβ ετίηιίηίοαδ , ρηχίεεΙοΓΧ ηιί1ί(3η8, ίρδίαβηιίΐίΐίκ , εοΐ-

13(86 ρβεαηίχ , ευ]ιΐδτίδ ορεΓΧ εοη(Γ3 δνΐΐβπι ρΓΧϋίίχ , εοιη-

ηιυηίεβίίνε οιηηίηο εοη(τ& βαηι εοηδίΐίί. (}ηίη ε( Ιιοβρί-

Ιίηη, εΐ &ηιίείΙΪ3, ε( ρβεηηίβ βίτβάβυίΐβ αΐΐεπ δίνε ετβάίΐα,

εηηιίηίδ Ιοοο βΓβηΙ. Νεε (3οΓοίΙ , ςυί τβΐ Ιενίδδίηιί οΐΐδβ-

ςυϋ εβυ$3, ηοπιίηί ΓαεΙίοηίβ (ΙαηιηΐΙ» ρΓΧβΙίϋ, τεί ςυοά

ίΐίηεπδ βί εοπεβ ΓιιίδδβΙ, Γβαβ ίίβεΓΟίυΓ. 8β(1 ρΓΒεείρυε ά\-

νί(68 Ιιοε ίη ρεπευΙο ΙιατεηαηΙ. υΐ τβΓΟ δίη§ιι1οηιηι ιΙβΓβ-

εβπιηί ετπηίηβΐίοηεβ , Ιυηι ΙοΙαβοίνίΙβΙεδ αϋοΓίϋδ δνίΐβ ιηβίο

ιηυ1ε(3Τί( : »ΜαΓ(ΐηι βτεββ βυί ηιβοηία άίπιίΐ , 3ΐί3δ ρβουηϋδ

ωηΙείΛτίΙ, &1Ϊ3δ τεχβτίΐ βχ&ε(ίοηί!>υ8 ξΓΑτίδδύηίδ. ΡβΓ ρΐε-

Γ3δ(]ηε αυΐεηι <3ϊ5ΐπ1)ΐπΙ τοΙβΓβηοδ βηοβ, ςαί ορροΓίηηίδ Ιο-

είδ άΊδροδίΙί ίη ίρδίυδ ροΐβδίβΐβ εοηΙίηβΓβηΙ Πβΐιαηι; βί 3(1

οκ τβΙεΓαπι ροδδεβδοηιιη (τβηδίηΐίΐ ρΓ8ει1ί3 : ςιιο οεηεΓιείο

βίοι ρβΓ Ιοίβηι νίίβηι , 3ΐ(]υε ροδί ηιοΓίοηι ε(Ϊ3ηι , οΐιηοιίοδ

ίΐΐοβ ΓεαΜίιΙίΙ. Οιιαηι βηήη Γβδ βαββ , ηίδί βεΐίβ δνΐΐη ΓβΙίδ,
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ηγωνίζοντο αύτοΰ κα\ μεταστάντος. ΚοΙ τάδε μέν

άμφι τήν Ίταλίαν. Κάρβωνα δ' εχ Λιβύης ες Σι-

κελίαν, μετά πολλών επιφανών, κα\ άπ' αύτης ές Κοσ-

σύραν νησον δποφεύγοντα , πέμψας τινάς δ Πομπήιος

συνέλαβε. Κα\ τοΰς μέν άλλους τοΐς άγουσιν εκέλευ-

σεν, ούδ' Ις δψιν οί προσαχθέντας, άνελεϊν Κάρβωνα

δέ παραστησάμενος αύτοϋ τοις ποσΐ, δεσμώτην τρισύ-

πατον, έπεδημηγόρησε , και χατέχανε, χαΐ τήν κεφαλήν

έ"ς Σύλλαν έίπεμψεν.

ΧΟνίΙ. Ό δ', έπεί οί πάντα ώς έβούλετο έπι τοις

έχθροΐς διο'ικητο, καί πολέμιον ουδέν ή\ ετι, πλήν

Σερτωρίου, μακράν δντος· Μέτελλον μέν επί τοϋτον

Ιξέπεμπεν Ις Ίβηρίαν τα δ' Ιν τη πόλει καθίστατο

άπαντα Ιφ' Ιαυτοϋ, καθ' βν Ιβούλετο τρο'πον. Νόμου

γαρ ή χειροτονίας ή κλήρου λόγος οΰκ ην έτι, πεφρι-

κότων ΰπο δέους πάντων, και κρυπτομένων, ή σιωπών-

των οί και πάντα , δσα διωκησεν δ Σύλλας υπατεύων

τε κα\ άνθυπατεύων, βέβαια καΐ ανεύθυνα Ιψηφίζοντο

εΤναι , είχόνα τε αυτοϋ Ιπίχρυσον ΙπΙ ΐππου προ των

εμβόλων ανέθεσαν, καΐ υπέγραψαν, ΚΟΡΝΗΛΙΟΙ ΣΤΑ

ΛΑ ΙΙΓΕΜΟΝΟΣ ΚΓΓΤΧΟΪΣ. Ωδε γαρ αύτδν οί κό

λακες, διευτυ/οϋντα ΙπΙ τοις Ιχθροΐς, ώνόμαζον καΐ

προηλθεν Ις βέβαιον όνομα ή κολακεία. "Ηδη δέ που

γραφή περιέτυχον, ήγουμένη, τον Σύλλαν Έπαφρό-

διτον Ιν τωδε τω ψηφίσματι άναγραφηναι. Και ουκ

άπεικος Ιφαίνετό μοι καΙ τόδε , Ιπεί καΙ Φαιστός Ιπω-

νομάζετο* δύναται δε τοΰ αισίου και Ιπαφροδίτου

άγχοτάτω μάλιστα είναι τδ όνομα. "Εστι δ' οπού

κα\ νρησμδς αύτίρ δοθείς Ιβεβαίου τάδε, σκεπτόμενο) τά

μέλλοντα·

ΠείΟεό μοι , 'Ρωμαϊε , κράτος μέγα Κύπρις έδωχεν

Αινείου γενεί] μεμελημένη. Άλλα σϋ πδσιν

άΟανάτοις έπέτεια τίΟει, μή λήΟεο τώνδε.

Λελφοΐς δώρα κόμιζε. Και £οτι τι; άμβαίνουσι

Ταύρου Οπό νιφόεντος , δπου περιμήχετον άστυ

Κορών, οΐ ναίουσιν έπώνυμον έξ Ά?ροδίτης·

χαΐ πέλεχυν θέμενος, λήψτ) χράτος άμφιλαφες σοι.

"Οπότερα δ' αυτών Ιψηφίσαντο 'Ρωμαΐοι τήν εΙκόνα

τιθέντες, δοκοϋσί μοι παρασκώπτοντες ή Ικμειλισσό-

μενοι τον άνδρα Ιπιγράψαι. "Επεμψε δέ καΙ στέφανον

χρύσεον καΙ πέλεκυν, Ιπιγράψας τάδε·

Τόνδε σοι αυτοκράτωρ Σύλλας άνέβηχ', Αφροδίτη,

ώς είδον χατ' δνειρον άνά οτρατιήν διέπουσαν

τεύχεσι τοις "Αρεος μαρναμένην ίνοπλον.

ΧΟνίΠ. Ό δέ , εργω βασιλεύς ών ή τύραννος , ούχ

αίρετδς, άλλά δυνάμει καΙ βία* δεόμενος δ' άρα και

τοΰ προσποιήματος αίρετδς εΤναι δοκεΐν, δδε καΙ τόδε

Ιμηχανήσατο. 'Ρωμαίοις πάλαι κατ' άρετήν ^σαν οί

βασιλέες· καί δπότε τις αύτών άποθάνοι, βουλευτής

έτερος παρ' ίτερον ΙπΙ πέντε ήμέρας ^ρχεν έ*ως τινά

άλλον δ δήμος δοκιμάσειε βασιλεύειν. ΚαΙ τόνδε τον

πενθήμερον άρχοντα Ίντέρ^ηγα έκάλουν εϊη δ' άν,

Έν τοσώδε βασιλεύς. Άρχαιρέσια δ' υπάτων οί λή

γοντες της άρχης άε\ προύτίθεσαν καί ει ποτε κατά

ΙυοΓί ηεςαίτεηΐ, ρΓοραβωΙοΓβί ΛρύΧβϋ» ρβΙΐΌηί βββιη ροβΐ

ΙΙΙΙαβ ο1)ίΙυηι ΓιιοηιηΙ. Ιη εο βΙΜο άαηι ΙΙβΗβ βηΐ, 0«Ηχ>-

ηβιη , βχ ΑΓηεβ ίη δίεϋίαπι ευηι ιηυΗιβ εΙΐΓΐ» τίηβ ρΓοία-

ςυιη, αίςυο ίικίβ ίη Οο98)Γ3πι ίηίΐιίαπι Γυ§ϊβηΙβιη, Ροπιρβϊυβ

ρβΓ (%γ108 Ιιοηϊηεβ &ά \ά ηιί$$08 γθΙγηχιΙ : βΐ βΐίοβ φικίβαι ,

ηβ ίη οοηδρβοΐυπι ςιιΜοπι 3ΐ1ηιΪ8508, Ιοίϋ ιηϊΐκΐϊνίΐ; ΟογΙμ-

ηεπι νβΓΟ , (βΓ εοηβυΐβιη, τίηοίαιη &ά ρβ<1β8 8ίΙ>ί δίβΐί ραβ-

8ΐΐ8 , ροβΐ βτϊτβπι ρω οοηοίοηβ ίηνβεΐίοηβηι οεείόΐίΐ : εαρ^ί

ΓβδοεΙιιηι &ά δνΙΙαπι ηιίίδυηι β8(.

ΧΟνίΙ. Κε1)ϋ8 οπιηίουβ 3(1νβΓ8ϋ8 ϊηίηιΐεοβ εχ βεηΐεηΐϊα

885ΐί8 βάηιίιιϊδίΓδΙίδςιιβ, φιαιη ]»πι ηϊΐηΐ ΙιοδΙϋβ δυρβΓΟδβεί ,

ρΓ»ίΙει· δβΓίοπαιη, βΐ ευπι ςαίάειη Ιοη^ε ΓβιηοΙιιηι : 8)11»,

ΜεΙεΙΙο εοηΐτα Ιιαηε ίη ΗϊδρΕηϊβηι ηιίδδο , τεδ ΙΐΓΐΜίηϊδ βοΐυβ

ρΓΟ Ιηΐήΐυ οηιηοί 0Γ<3ίη3νίΙ. Νεηυε βηίω νεί Ιβ^ηηι βυΠτ»·

βίοιαιπι δΟΓίίυιηνβ ιαΐίο υΙΙα απιρίίιιβ ΙιαοβηαΙυΓ, ηηίτβΓβίβ

ρηε ΙειτοΓβ &ε ηαε(υ Ι&ιίΙαηΙϊΙιυβ »ηΙ βίίβηΐϊήυδ. ΕΙ οιηηία

δ)11<Β αεί», \Άΐα εοηδυΐϊβ, ςαΐΐη ρΓοεοηβηΙίβ, γλΙλ εχ 8. Ο.

ΙιαυίΙίΐ δηηΐ : ε( δίαΐη» &ατ&\& βαταβίΐΓίβ ρΐΌ ΚοδΙηβ εί ροβίια,

Ιιοε ΙίΙυΙο , ΟοΒΗΒΜΠβ 8υιχα ιμρεβλτοη ρεοχ. 8κ βηϊηι *ο

3<1αΐ3ΐοπ1)ΐΐδ νοο3ΐ)3ΐαΓ οη εοηΐϊηυοδ τεπιπι εοηΐτβ ϊηίηιίεο3

@β81&ηιηι βηεεβδδηδ; ςυββ αάυΐαΐίο ίη ρβΓρβΙυυπι εο^ηοηιεη

είεεβδίΐ. Ιητεηί εΐΐ3πι εοιηιηεηίαηοβ, ςηί (ηάαηΐ, δ^Πνη

ίίΐο 8εη3(υ8εοηδϋΙΙο Έπαφρόδιτον Γηίδβε αρρείΐβΐυηι. Ουο4

ηβ ίρδϋΐη ςαίόΐεηι βάεο *1ί8δ6ηΐ3ηευηι ηιίηί νίδυηι εβί. Νϊΐη

εί ΓαιίδΙιΐδ βδΐ εοςηοηιίηβΐιΐδ : εί 3ά Γ3ϋβΙϊ ηοΐίοηεηι νίβ ηα-

]ιΐ8 ηοηιίηίδ ΕρβρΙιτοάίΙί ρΓΟχίιηβ νί(1βΙϋΓ αεεεάετβ. ΕχβίΑΐ

νβιο εΙίίΓη οΐ30ΐι1υηι, ςαοδχΐΐα;, άβ ίυΐυιίδ εοηβυΐεηΐΐ,

Κοκ εοηίίπηΐΐβ βυιιΐ :

0Γ6<1β ηΐηί, Κοπιβηβ, Ιη^εηδ ΰβΐ Ογρτία κ>1ιατ

ίηββ βεηΐΓΐ ίη(1ιιΐ6βη9. Τα ΓβιΜβΓβ εαηεϋβ

βηηοΐ οοείΐεοΐΐι άοη&ιΐ* ρ·(α ηιειηεηίο.

ΜαηβΓ3 Γετ ϋείρΐιοβ. ΕΙ ΒαΓ^βΓε ςαβ ^ας3 ΤαηΓί

ίηοΐρΐϋοΐ ηίνεί , Ιοεαβ ββΐ , α1>1 π»α>ηί3 03Γ69

Ιοη§3 οοΐαηΐ, βηΐο Υεηβπε ββ ηοπήηβ «ϋοΐΑ :

ιϋνχ Ιϋί άοη» ββεαΓίηα ; εί 51ΙΜΗΑ VI Ρ0ΤΙΕΚΙ8.

ΙΙΐΓϋπϋίηεΙ δΐιίεηι εο^ηοπιεη 3(1 εΓϋςίεηι β]α8 βχ 8βη3(υ8-

εοηβυΐΐο αιίβεπρίυπι ββΐ , τίάεΙϋΓ ηιίηί ηοη εαηιίδδε οβτίΙΙο,

ηί βίε φίοςυβ ε»ρΐ3ΐ3 εβ( νίεΙΟΓίβ §Γ3ΐί3. ΟχΙβηιηι ββευπηι

ε( αυΐ'εβπι εοΓοηβπι Υβηβτϊ ηιίβΐί 8ν1ΐ3 , η&ε ίη&ΟΓίρΙίοηο.

Ηβηο Ιίοί , ιαηβΐβ νΕΜ'8 , ροβιιΊΙ 8ν11α ίηαιιρεΓΒίοΓ ;

ερίΑοάοατιΙΑείΒ 1η εοιηοίβ (ε νΐάίΐ ίη β^ηιίηε ρΓϋηο

ηοΓίβηΙβπιηυβ βαο8, εί ΜβγΙιβ Ιεΐ3 ηιονεηίειη.

ΧΟνίΙΙ. δ^Ηϊ ίΐβςαβ, νεΓε ]3ηι Γβχ, ηοη ηαίιίβηι βίβ·

ε!ιΐ3 , βεά νί βδδεευΐαβ 1)Ύ3ηηίάβηι ; ςηιιηι δρεείε Ιβηιβη ςα»-

άβηι οραβ 1ΐ3ΐ>εΓεΙ , υΐ τίάεΓεΙυτ βίεείαδ 1ο§ίΙίηιβ , ίά ^αοςυε

Ιβϋ 3Γΐε εδί εοηδβευΐαβ. Αρηιΐ Κοπιαηοδ οΐίαι Γβςβδ β1ί§ί

εοηδυετεΓβηΙ, ςηί β88βηΙ τϊγΙιιΙθ ρΐΐβδίβηΐίδδίηιί : β( ςυοϋβδ

βΐίςυίβ εοΓυπι νίΐα άβεβ<3εΓβΙ, δοηβΙΟΓεβ βίϋ ροβΐ αΐίοδ ςυί-

ηίβ εΐϊβϋαι ΓοίρυΜίαβ ρπββτβηΐ, αοηβο βϋυβ ςηίδρίβπι ίη

Γε§ηυηι βυεεεάεΓβΙ, ευί Γατίβδεηΐ 8υ(ΤΓ3@ί3 ρορυϋ. 18

ςιιίηςυε άϊβπιπι πηςίβΙτ&Ιιιβ , ΙηΙεπβχ τοεαοαίυτ. Οοαβο-

1ατί3 ΥβΓΟ άείηιΐε εοηιίΐία μογο βοΐεηηί βΓβηΙ ρεηββ <1εεβ<1εη·
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συντυχίαν ίπατος ουκ είη , ίδδ δ Έν τοσώδε βασιλεύς

καΐ τότε έγίγνετο ές τήν των υπάτων χειροτονίαν.

Τούτου δή τοΰ έΌους έπιβαίνοιν δ Σύλλας , υπάτων ούκ

όντων, έπεί και Κάρβων έν Σικελία καΐ Μάριος κατά

Πραινεστόν έτεθνήκεσαν, αυτός μέν που της πόλεως

υπεξήλθε , τη δέ βουλή προσέταξεν έλέσθαι τον καλού-

μενον Μεταξΰ βασιλέα. Ή μέν δή Ούαλέριον Φλάκ-

κον εΟνετο , έλπίσασα υπάτων προτεθήσεσθαι χειροτο

νίαν. Ό δέ Σύλλας έπέστελλε τω Φλάκκω, γνώμην

ές τον δήμον έσενεγκεϊν, 8τι χρήσιμον ήγοϊτο Σύλλας

έν τω παρόντι έσεσθαι τη ττολει την αρχήν ους έκάλουν

Δικτάτωρας, παυσάμενον εθος εκ [τετρακοσίων] έτων ίν

δέ Ιλοιντο, έκέλευεν ίρχειν ούκ ές χρόνον βητόν, άλλα

μέχρι την πόλιν κα\ την Ίταλίαν και τήν αρχήν έίλην

στάσεσι κα\ πολέμοις σεσαλευμένην στηρίσειεν. Ό

μέν δή νους τήν γνώμην ές αύτόν έφερε τόν Σύλλαν,

καΐ ούδ' άμφίβολον ^ν. Ό δε Σύλλας, ού κατασχών

αύτοΰ , κα\ τοϋτ' έν τέλει της επιστολής άνεκάλυπτεν,

ότι οί δοκοίη μάλιστ' αν αυτός τη πόλει καΐ έν τίοδε γε

νέσθαι χρήσιμος.

ΧΟΙΧ. Ό μεν δή τάδε έπέστελλε. 'Ρωμαΐοι δ',

ούχ έκόντες μέν, ουδέ κατα νόμον Ιτι χειροτονοΰντες

ουδέν, ούδ' έπΐ σφίσιν ήγούμενοι τό έργον ίίλως, έν δέ

τη πάντων απορία τήν υπόκρισιν της χειροτονίας, ώς

έλευΟερίας είκόνα και πρόσχημα , άσπασάμενοι, χειρο-

τονοϋσι τόν Σύλλαν ές όσον θέλοι τύραννον αυτοκρά

τορα. Τύραννος μέν γαρ ή των Δικτατώρων άρχή

και πάλαι , όλίγω χρόνο) δριζομένη· τότε δέ πρώτον ές

αόριστον έλθοϋσα , τυρανν\ς έγίγνετο έντελής. Τοσόνδε

μέντοι προσέθεσαν, ές εύπρέπειαν τοϋ βήματος, ότι

αυτόν αίροϊντο δικτάτωρα έπ\ θέσει νόμων ων αυτός

έφ' έαυτοϋ δοκιμάσειε, καΐ καταστάσει της πολιτείας.

Οδτω μέν δή 'Ρωμαΐοι, βασιλεϋσιν υπέρ τας έξήκοντα

δλυμπιάδας χρησάμενοι , έπίδ' έκείνοις δημοκρατία τε

κα\ ΰπάτοις έτησίοις προστάταις ές αλλάς Ικατόν δλυμ

πιάδας, αύθις έπειρώντο βασιλείας· δλυμπιάδων ούσων

έν "Ελλησιν έκατόν έβδομήκοντα πέντε· καΐ ούδενός

έν Όλυμπία τότε άγωνίσματος, πλήν σταδίου δρόμου,

γινομένου. Τους γάρ άΟλητας κα\ τα άλλα θεάματα

πάντα δ Σύλλας ές 'Ρώμην μετεκέκλητο, έπι δόξη

των Μιθριδατείων έργων ή των Ιταλικών. Πρόφασις

8' ή'ν, άναπνεϋσαι καΐ ψυχαγωγησαι τό πλήθος έκ κα

μάτων.

Ο. Ό δ' ές μέν πρόσχημα της πατρίου πολιτείας,

δπάτους αύτοϊς έπέτρεψεν άποφήναι· και έγένοντο

Μάρκος Τύλλιος καΐ Κορνήλιος Δολαβέλλας. Αύτός

δ', οΤα δή βασιλεύων, δικτάτωρ έπΙ τοΤς Ειπάτοις ^ν.

Πελέκεις τε γαρ εφέροντο προ αύτοϋ, οΐα δικτάτωρος,

είκοσι και τέσσαρες (ίσοι καΐ των πάλαι βασιλέων

ήγοϋντο), και φυλακήν τοϋ σιόματος περιέθετο πολλήν.

Νόμους τε έξέλυε, καΐ έτερους έτίθετο· κοΑ στρατηγεϊν

άπεΐπε πρίν ταμιεϋσαι, κα\ Οπατεύειν πρίν στρατη-

γησαι· και τήν άρχήν τήναύτήν αδθις άρχειν έκωλυσε ,

πριν £τη δέκα διαγενέσθαι. Τήν δέ των δημάρχων

Ιεβ εοηβυΐεβ : ςηΐ βί ηυο ε&βιι άεεβδεηΐ, Ιυηε φΐοφίβ ΙηΙβΓ·

γεχ ςτναΙιαΙιΐΓ ηβοβηάοπιηι οοηιίΐίοππη εαηδβ. Ηιφδ ιηο-

πβ οεεβδίοηε δνΙΙα , ςυαηι Γβ$ρ. εβΓβΓβΙ εοηδυΐίοηβ, ψι,ιη.Ι. >-

ρ,υίάεηι ΟαΓίχ) ίη δκίϋα, Ματίυβ ΡηβηεδΙβ ρεηβηιΐ,

ραυϋβρβΓ εχ I Ιι-ηε βεοεδβίΐ, ββηβΐυ ]υ$$οεΓβ&Γβ ΙηΙειτεβειη :

α,υί ν.ιΐι'ΐ ίιιιιι ΙΊ,ιιτιηιι ε1β(ρΙ, βρβπιηβ ευηι ηιοχ εοηδϋΙβΓΪβ

οοιηϊΐία Ιΐ3ΐ>ίΙιιπιηι. Ταπί τεη> δ;11α βεπρδίΐ ΙΊ.ιι ■<■» : « ι ■»■-

ΓβιτεΙ αι] ρορυΐυπα , β ΓβρυΜίεβ τίϋβΓί δνΐΐίβ , ίη ρπεβεηΐί

Γ6Γ11Π) 6(3(11 (I ΗίαΙοινηι ιΙ ίι ι ; ΓβΥΟεαΙΟ ΙΟΟΓβ , αΐιΐιϊικ'. 3Π-

ηί$ ει>[οχχ ?] ίη(επηί330. ΙΙΙυιη ααίειη ηοη &ά ά«ΐαύ·

ίιιιιι βηςυοι! (ειηρύβ εϋ^εηάαπι εβ$ε, ηιοηυίΐ; 8ε<) αβ-

ςυε άυηι Γ68 ιπΙμικιλ ΐίςιιε ΙΙαΙίεββ (οΐυηιηυε ίηιρεΓίιιπι,

εοοΙίηαίί Ιιοΐΐοΐϋΐη ρΓοεεΙΙϊ» ευοευββυηι , οηϋηαςβεΐ εοο-

6πη3$86ΐ<]υ6. ρικιιπ ςυΜειΐ! Γθ§3ΐίοηειη »ά ίρβυηι Ν\ ΙΙ.ιηι

βρεεΙβΓε, ίβείΐε β(ςαε ΙιαυιΙ άιιοίε ίηΙεΙΙί^εοβΙυΓ, μί! ηεε

άί88ίπιιιΐ3τί( οαρίίΐίΐβίβιη , 3ά]εεΙο ίη ΙΊηβ Μίκητανα, νίϋεπ

δίοί , ηεαιίηΐβ ίη εβ ι·ΐί.ιηι τβ ορεΓ3ηι, «μαιιι μιϊ ίρβϊαβ , υ(ϊ-

ΙίοΓεηι ΓοΓε Γείραοΐίεοε.

ΧΟΙΧ. ΗΪ8 ΙϊΙβΓΪδ ίη ιιγΙημη ρετίβΐίβ, 8. Ρ. Ο. Κ. ίηορβ

εοηβίΐίί , ςαίρρε α,υί ηεε Ιε^ίΐϊιηα εοηί(ί3 3ΐηρϋυ8 , ηβε 1ίΙκ.·ι·3

8ΐι(1'Γ3£ί3 ΙιβηεΓεΙ, εΐ Ιιβηε ηυί^βηι τεηι οπιηίηο ίη ηοη

εββε ροΙε8(3ΐε νίάεΓε! , 1ί1>εη(εΓ 3εεερίΙ ·>Ι·ΐ3ΐ»ηι βίοι , ρει

εοηιίΐίοηιπι βίπιυίβεΐ'ΐιηι , 1ίηεΓ(αΙί8 ΓιιεβΙκ ιρβείβαι; εΓεβνίΙ·

ςυε Η\ ΙΙ.ιηι, ίη αηβηΐυηι ΙεηροΓίβ ϊρβϊ 1ί1>υί38ε(, τε^εω

Μίρι ιίιιμ ίΓηρεηο ίηβΐηιείυηι. Νβηι εΐ οΐϋη ςυϊάεη] άϊείβ-

ι πι .ι τε^ία ροΙε8ΐ33 ΓυεΓ3ΐ , βεύ ΟΓενί ΙειηροΓε είΓειιηΐ8εΓίρΐ3 :

3( ΐαιιι , 3ΐηοΙί8 Ιεπηίηίβ, ηίΐιίΐ εί <1εεΓ3ΐ 3(1 &1>8ο1ϋ(3ηι Ιν·

Γ3ηηί<1επι. ν.τΙ>ί> Ιβπιεη εοΙιοηε8(3ΐβ τεβ εβί : π ι (ϋεΙβΙοΓειη

ο ιι ιιι εΓε3(υηι <1ίεεΐ'εη( Ιεςίουβ ρετΙεΓεηΟίβ , ηυ&8 ϊρβϊ Γειτβ

νίΜΐιη Γυί88ε(, εοηβΐίΐυεηιΐΐεςαε Γείρυηΐίεκ. δίε ί^ίΙυΓ ίηι-

ρειίυηι Κοιηαηυιη , ρο8ΐςιΐ3πι οΐίηι ρεΓ οίγηιρίβϋεβ 3πιρ1ίυ8

8εχ3ςίη(3 ρεηε8 τεςεδ ΓυεΓ3(, 3ε ρο8( ηο8 ρεΓ εεηΐιιιη οίναι-

ρίβάεβ Γββίπιίηε ρορυΐ3Γί μιΙι 3ηηυί8 εοιίδυΐίουβ ιί ,ίΙ .κΐηιί-

ηίβίΓβΙαπι, Γΐιτβαβ 3(1 τε^ηί ΓοΓηΐ3ηι ιοιίϋι, φιυιη βρυιΐ

βΓ33εο$ 3ςεΓε(υΓ 0Ι)ηιρΜ» οι.χχυ. Ουο (εηιροΓε ηυΐΐυιη

01> ιιψί.ιι εεΓΙβπιεη , ρι .« Ιοί ευΓβυηι ίη βίαάίο , οβ1β1>ΓβΙικη

εβ(; ςηοηί3ηι 3(1ι1ε(38 εχΙεΓβςυε βρεείβευΐβ υηίνεΓ83 (.πι -

εοΓυη Κοηωιη ΙΠΜΐιιΙβηΙ δνΐΐβ, »ά εε1εϋΓ3η(ΐ3ηι τβτανα

3(1τεΓ8ϋ8 Μί11ΐΓί(ΐ3(«ιη ε( ίη ΙΙαΙϊα @ε3(3Γηπι £ΐοη3ηι : εβηβαηι

ρΓβΐΙεχεηβ, ςυοϋ ρορυΐυηι ροβΐ Ιοί ΙβυοΓεβ τεβεεΓε πίτιμ-

τεςαε εηρεΓεΙ.

Ο. ΝϊΙιίΙοηιίιιαδ , υ( ρη8ΐίη3 τείρυοίίεχ ίοΓηΐίΐ τίιΙεΓεΙϋτ

ηι.ιηΐΊΓ, ρεΓηιίδδυηι ε8ΐ ρορηίο εοικυίεβ < μ·.»γι_·. (Ίγ,ιΙϊ

Μ. Τυ11ία8, Οοπιείίϋδ Ι)οΐ3ηεΙΐ3. Ιρβε νεΓΟ δτΗβ, ]βηι

ρΐ3ηε ςυίρρε τεςηβηβ, άίεΙαΙΟΓ εοηβυϋηι» ιιπιτπιΐ. Ν,πη

εί δεευΓεβ εί, ιιΐ ώεΙβΙοΓί, ρΓοοΓεΓεηβηΙιΐΓ Υί^ίηΙί ςυ3ΐηοΓ,

ςυεπΐ3(1η)0<1υηι οΙίαίΓεςίοαδ, εί ΓΓεςοεηϋ 8ΐίρ3ΐ>3ΐυΓ 83ΐε11ϊ·

(ίο. 0 ,πιΐι|ΐιι· Ιεςεδ 3ΐί38 βηΐίαηαοαΐ δνΐΐα , 3ΐί38 ΓεΓε1>3ΐ :

εϋίχίΐη,υε « ηε (ΐυίβ ρΓίοΙιΐΓβηι 3η1ε (|ΐια>8(υΓ3πι ^εΓεΓεΙ , ηενε

εοη8υΐ3(υηι 3η1ε ρΓΧίυΓβηι; ηετε ευακίεηι ιη3§ί8ϋ'3(υηι

ίΐιτιιιη 8υ8είρετεΙ (ηιίδςηβηι, ηίδί ροδί 3ηηηιη (Ιεείηιυπι. »

ΤποαηίΙί3ΐη νεπ> ροΐβδίαΐεηι β<1οο (1ε1)ί1ί(3νί(, υΐ ρχηε 6α1>
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αρχήν ?σα καί άνεΐλεν, άσθενεστάτην άποφη'νας· καί

νόμω κωλύσας, μηδεμίαν άλλην τον δήμαρχον αρχήν

έτι άρχειν. Διο και πάντες οί δόξης ή γένους άντιποι-

ούμενοι τήν άρχήν ές το με'λλον έξετρέποντο. ΚαΙ

ούχ έχω σαφώς ειπείν, εϊ Σύλλας αυτήν, καθα νυν έστιν,

εις τήν βουλήν άπο τοϋ δήμου μετηνεγχεν. Αύτη δέ

τη βουλή, δια τας στάσεις χαΐ τους πολέμους πάμπαν

δλιγανδρούση , προσχατέλεξεν άμφί τους τριακόσιους,

έχ τών αρίστων ίππέων, ταΐς φυλαϊς άναδους ψηφον

περ\ Ικάστου. Τώ δέ δη'μω τοΰς δούλους τών άνηρη-

μένων τούς νεωτάτους τε και εύρωστους, μυρίων πλείους,

έλευθερώσας έγχατέλεξε, καί πολίτας άπέφηνε 'Ρω-

μαίιον καΐ Κορνηλίους άφ' Ιαυτοϋ προσεϊπεν, δπως

Ιτοίμοις Ικ των δημοτών προς τα παραγγελλόμενα

μυρίοις χρώτο. Τ6 δ' αύτο και περί τήν Ίταλίαν

Ιπινοων, τέλεσι τοίΐς δπέρ έαυτοΰ στρατευσαμένοις τρισί

καί είχοσιν έπένειμεν, ως μοι προείρηται, πολλήν έν

ταϊς πόλεσι γην, τήν μέν, έτι ουσαν άνέμητον, τήν δέ

τας πόλεις αφαιρούμενος Ιιά ζημία.

ΟΙ. Ές άπαντα δ' ή\ ούτο) φοβερός καί άχρος δργήν,

ώς και Κόϊντον Αουχρητιον Όφέλλαν, τον Πραινεστον

αοτίο λαβόντα χαί Μάριον τον ίίπατον Ιχπεπολιορχη-

χότα, χαΙ το τέλος αύτώ της νίκης συναγαγόντα , δπα-

τεύειν έτι Ιππέα οντά , πρίν ταμιεΰσαι καί στρατηγη-

σαι, δια το μέγεθος των ειργασμένων, κατα παλαιον

έθος άξιοϋντα, χαί τών πολιτών δεόμενον, Ιπεί κωλύων

καί ανατιθέμενος ού μετέπειθεν, έν αγορά μέση κτεΐ-

ναι. Καί συναγαγών το πλήθος ές έκκλησίαν, εΤπεν

"Ιστέ μέν, ω άνδρες , καί παρ' έμοϋ δέ ακούσατε , δτι

Αουχρητιον Ιγώ κατέκανον άπειθοϋντά μοι. Καί λό-

γον είπε· Φθείρες γεοιργον άροτριώντα δπέδαχνον δ

δέ δίς μέν (?φη) τδ άροτρον μεθείς, τον χιτωνίσχον

έχάθηριν. 'Ως δ' αύθις έδάχνετο, ϊνα μή πολλάκις

άργοίη , τον χιτωνίσχον έχαυσε. Κάγώ τοις δίς ήττη-

μένοις παραινώ , τρίτου πυρός μή δεηΟήναι. Σύλλας

μέν δή χαί τοΐσδε χαταπληξάμενος αυτούς, καθα έβού-

λετο ηρχε. Καί έθριάμβευσεν έπ\ τώ Μιθριδατείω

πολέμιο. Καί τίνες αύτοϋ τήν αρχήν, άρνουμένην βα-

σιλείαν έπισκώπτοντες έκάλουν δτι το τοϋ βασιλέως

ίνομα μόνον έπικρύπτοι. Οί δ' έπί τούναντίον άπο

τών έργων μετέφερον, χαί τυραννίδα δμολογοϋσαν

ελεγον.

ΟΠ. Ές τοσούτον αύτοΐς τε 'Ρωμαίοις καί Ίταλοϊς

δπασιν δ πόλεμος δδε προύβη κακοΰ· προΰβη δέ κα\

τοις υπέρ τήν Ίταλίαν εθνεσιν άπασιν, άρτι μέν δπδ

ληστών κα\ Μιθριδάτου καί Σύλλα πεπολεμημένοις,

άρτι δ' άποροϋντος του ταμιείου δια τας στάσεις έκτε-

τρυχωμένοις είσφοραϊς πολλαϊς. "Εθνη τε γαρ πάντα ,

καί βασιλείς βσοι σύμμαχοι, καί πόλεις ούχ ίσαι μόνον

δποτελεΐς, άλλα και δσαι έαυτας έγκεχειρίχεσαν έπί

συνθηκαις ένορκοι, καί έίσαι δια συμμαχίαν ή τινα

άρετήν άλλην αύτόνομοί τε και φόρων ήσαν ατελείς,

τότε πασαι συντελεΐν έκελεύοντο καί δπακούειν χιόρας

τε ένιαι καί λιμένων κατα συνθήκας σφίσι δεδομένων

1318 νΜεπ ρο88βΙ; 1θ8βηκ}ϋβ ΙαΙίΙ, « ηο ςιιίβ ρο&Ι Ιπ!>ιι·

η.ιΐιιιη &ά υΐΐαηι αΐίιιπι ιιι;ιμΜι\Ί(ιπιι 3<1πΗΐ(εΓβΙυΓ. > <}ιιο

ΓαοΙιιιη «I, υΐ εαη> ϋί^ιιϊΐαΐΐΐυ ηειιιο ηουίΐίδ Ιιοηοπίϊβ αρ·

ρείεαδ ηοη άεοΐίηβι-εΐ. Νβςιιβ νει-ο 831Ϊ3 εοηφεΓίαιη Ιωΐκο ,

»η βΐ 8}Ί13 εαηιάβιη , υΐ ηαηο β»1 , 3 ρ1βΙ>β 8(3 ββυβίααι Ιγιμ-

(υΐβπΐ. Ιη ΜΊΐ.ιΙαιη βιιΐβπι , ρΓορΙβΓ ββιϋΐίοηβδ 3ΐ' ΙκΊΙ,ι 3ΐ1

ιηίιαπι ραυαίαίειη ΓεάαεΙαιη , οίΓοίΙβΓ ΙτβεβηΙο$ η ρηκίριώ

υπ1ιηί5 βςυββΙηΒ αΐίομίΐ , ϊτΐϋαΐίβ <'οηιίΙϋ> 8υΠτ3£Ϊ3 <1β υηο-

ηυοςυβ οοΐΐϊςεηβ. Ρΐβϋί βιιΐβιη ίη$βΓυί( βχ ρΓΟ&οπρΙοΓϋΐη

ββΓνίβ Ι1θΓ6ΐα1ί85ΪΓηυιτι ςυβπιςυβ χΙΜβ 80 νϊπΐιαβ, απιρίϊαΐ

άβείβϊ ιηίΙΙο , ΙίΙιβΓίαΙβ είνίΐβίεςυβ άοηβίοβ, «Ι Οοπιεϋοβ το-

08(08 <1ε ρβίτοηί ηοπιίαε; φΐ» ιβ εΟεεΐΙ, υί ι'βΙογ ρ1βΙ>εκ>8

ϊεηιρεΓ αιΙ ]υ$88 ΓαΓίεηιΙ» άεείε9 ηιϋΐε ρ3Γ3ΐοί Ιι.ι! χ-π^ί .

Ι<1 (>Ι)8ΐ·ιρπαηι εϊ ρ<τ Κβΐίβπα βϊΐΐΐ ρΓονίϋεηβ, χχπι Ιφο-

ηΐυϋδ , φΐί2 ρΓο ΐρδο ιηϋΗ&τβηηΙ, άίτίδίΐ (ςυεπιβιΐηιοιίυιιι

ΜφΓ.Ί εχροβυϊ) ιηυΐΐιιιη ,ιμι υπιιη ορρί(ΐ3ΐίιη, ρ3τΙίοι ρυΐιΐί-

οοπιιη, ραιίίηι ςυίυιΐ! εϊνίΐαΐεβ ηιυ1ε(3τεΓΒ(.

01. ΡυίΙ αιιίειη 0ΐΠΒίΙ>ϋ8 ίη Γε1>ιΐ8 8<1εο ΐΡΓπΜΙίί §)'1ΐ3 Λ

ίιηροΐεηϊ ίηε, υ( εΙίβιηΟ. ίυεΓεΙϊυιιι ΟίεΙΙβηι, ρβΓηυαη

Ριχηεβίε Μδπαιηςυε εοηβιιίεηι εχρυ@08τεΓ8(, β( τίείοήο;

ί [ΐ|>Γ ειηηηι ίηιρο8αεΓ8( ηιαηυ ηι , ίη ιιιοϋίο Γογο ίοΙεΓίεεβπί,

εο ι ιπο(1 εηαεβίτεπι οπίίηεηι ηοη<1αιιι εςτεββυβ , εοη(Γ3 ηο-

ν.ιηι Ιεςεπι , ρΗαβφηηι ςυχ8{υΓ3ηι ε( ρΓχΙυτβαι μρ^ί-^Ί,

ίηνίΐο άίεΐ8(οΓε ε( ΓηιβΙπι ιΚΊιοΓΐ;ιιιΐε, Γεηιιη ^ε8(3Γυηι ηω-

^αίΐοάίηε ΓΓεΙαβ, εβηιΐίϋιιίαιη εοο8υΐ8ΐυ8 βε ρι-οΓε88ΐΐ8 εηΐ,

ρΌρυΙυπιςυε ρΓειΐ88ΐ]&(. Οπο ΓαεΙο, ρη εοηείοπβ 5>Η»

νιτίια Γ3είεη8 , « δείΐοΐβ , ίιιφιίι , ^α^^^(β8 , εϊ εχ Βίε ίρβο ω-

($ηο8εί(ε, ίυοΓεϋυΐΗ ιηοο ]α.>«ιι βεεϊβαηι, (μιοιΐ Γεευ88Γ«Ι

ίπιρεΓ3ΐ3 Γικ-ίτε. » Λ(1(1ί(1ί((]ΐιε Γαίιιιίαηι Ιιΐφΐίΐιιοιϋ : « ΚιιβΙί-

ευβ , (ριυπι ίοΙεΓ 3Γ3ηάυηι πιο1ε$Ιε ΓεπεΙ ϊοΓεβίΑηΙεβ 8ε ρε4ί-

ευΐοχ, ββηαεί 8(ςαε ίίοπιαι ίοΐεηιιίββα &Γ8(ίοαε ρυ^ίΐ

ϊιιΙιίΊΐίαιη : βειΐ ςυαηι (Ιεηαο ηιοΓιΙεΓεΙιΐΓ, ία ί^οεηι εο^βοϋπι

εχυ88ίΙ, ηε βκρίαβ ορυβ ίιιΐρπ-ιιηιριτεΐ. Ηοο οχεαιρίο ιηο-

ΒΪ1ο8 νυΐύ 1)ϊ8 ύονίοΐοβ , 08νε8η( 8ΐ1>ί , ηε κτίϊη ρεεο3(ο ϊβηϊβ

ρα>η3 Γΐ3(. » ^ηςυε ε( 3(1 πυηε ιηοιίιιιη ρεΓίειτίϋβ οΐνϊ!>ιιβ,

ρη> ΙιιϋίΙυ (ΙεΙιίηε 8\ ΙΙη ίηιρεΓβνίΙ. ΙΙβςυε ςιιαηι ΙτϊυπαρΙιυπι

βκι·η·ΐ (1ε Μίϋιπ(ΐ3ΐε, ίηΙεΓ βεοπιηίδΐ» (ηυοΓυαι ρεΓ ο»ηι οο·

θ88ίοπεηι ηια^ιι» ΙίεεηΙίβεβΙ) ηοηπιιΙΗ ίιηρεηυιη ε]υδ γε·

ρηιιηι 8ρρεΙΐ308η( ηε£3ΐθΓΪαηι , εο φιηιΐ 8ο1απι ηοηιεη

άί88ίηιυΐ3Γε[ ; αΐΐϊ τείΌ, εχ ίρδϊβ βοΐίβ ε]ιΐδ ηοπιίηε ίη ο«η·

(Γ8Γίυηΐ Τ8Γ80 , ρΓθΓεδδ3ηΐ 8888 1)Ύ3ηηί(1θΠ1 (ΙίπΊιΛΠί.

ΟΧ Εο ηκιίοπιηι ρΓοΙβρ83 εβί Ιιοο οεΐΐο εηηι Κοτηβ Ιαω

υηίτετ83 ΙΙαΙία. Νβο ίπιιηυηβ8 βυ εί8(1βιη ιΐ)3ΐίδ Γιιογϊ ρκι-

νϊικ ί.ΐ'; ρ3Γΐίηι & ρΪΓΒΐίδ, εϊ ΜίΙΙιπ(ΐ3ΐε , εϊ δνΐΐβ, οεϋο »Γ·

Οίο(83, ρβΓίίηι πιαίΐίδ ΙπουΙοΓυηι εχ3ε(ίοηϋ)υ3, εχΙααΒίο

ρ8Γ 8βϋΙΪ011β8 ΚοηΐΚ' 83Γ8Γ10, ν8Χ3ΐ83. Ν8Π1 81 ρορϋΐί ΟΟΜΙίδ,

εϊ Γε@88 3πιίεί 8θθϋ(|ϋε,ε1οίνίΐ8ΐεδηοη βοΐυιη βΐίρεηϋίίτί*.

88<1 ε1ί3πι Γ(Β(1εΓ8ΐ3! , ςυββ βροηΐε ροραίο Κοηωηο 88 1τί<1ί·

(ΙεΓβηΙ, 3ϋΙ ςοίοιίδ οί) δίΓβηυε ίη 1>βΙ1ϊβ ηβ^Ιβηι 3υχΠί8ΓΡη1

οροΓβπι, βιιΐ βίωηι οί) νίΓΐυΙεηι, ίηιηιηηί«88 ΙίοεΓίΛδςιΐί

ΓϋβΓβΙ (ΙβΐΛ, ηηίτ8Γ83ί Ιιωε (ηουΐ3 ρεηάεΓβ, ίοιρβΓαΙίφ·6

ΓϊΟβΓε )α1)εΙ)3ΐιΙιΐΓ : (ΐϋ83(ΐ3ηι »βπβ βΐίβιη ροΓΐαοιίδα,ιιβ, Ο
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άφηροϋντο. Σύλλας δέ χα\ 'Αλεξανδρον, τδν Αλεξάν

δρου του εν Αιγύπτιο βασιλεύσαντος υίδν, άνατραφέντα

μέν εν Κω, κα\ υπο Κώων εκδοθέντα Μιθριδάτη, δια

φυγόντα δέ προς Σύλλαν έκ Μιθριδάτου, χαΐ συνήθη

γενόμενον, έψηφίσατο βασιλεύειν Άλεξανδρέων ερήμου

της Άλεξανδρέων άρχής ανδρός ούσης, και των γυναι

κών, όσαι βασιλείου γένους, άνδρδς συγγενούς δεομένων

έλπίσας χρηματιεϊσθαι πολλά έκ βασιλείας πολύν ρύ-

σου. Άλλά τόνδε μέν οί Άλεξανδρεϊς, έννεακαιδεκά-

την ήμέραν έχοντα της άρχης, καί άτοποίτερον σφίον,

οΤα Σύλλα πεποιθότα, έξηγούμενον, ές το γυμνάσιον

έκ τοϋ βασιλείου προαγαγόντες έκτειναν. Ούτως έτι

καΐ οϊδε, διά τε μέγεθος άρχης ίδιας, κα\ των έξωθεν

κακών έτι όντες άπαθεΐς, άφόβως είχον έτερων.

ΟIII. Τοϋ δ" έπιόντος έτους Σύλλας, καίπερ ών

δικτάτωρ, ές υπόκρισιν δμως καΐ σχήμα δημοκρατικής

άρχης , υπέστη καΐ ύπατος αύθις γενέσθαι συν Μετέλλω

τζ> ΕύσεβεΤ. Κα\ άπδ τοΰδε ΐσως Ιτι νϋν οί 'Ρωμαίων

βασιλέες , υπάτους άποφαίνοντες τη πατρίδι , έστιν

δτε καί έαυτους άποδεικνύουσιν έν καλώ τιθέμενοι,

μετα της μεγίστης άρχης καΐ δπατεϋσαι. Τω δ' έξης

ετει, δ μέν δήμος καΐ τότε τον Σύλλαν θεραπεύων

■^ρεϊτο δπατεύειν δ δέ, ούκ άνασχομενος, υπάτους μέν

αύτοΐς άπέφηνε Σερουΐλιον Ίσαυρικδν καΐ Κλαύδιον

Πόϋλ/ρον αύτδς δέ τήν μεγάλην άρχήν, ούδενδς ένο-

χλοϋντος, έκών άπέθετο. Καί μοι θαΰμα μέν κα\ τόδε

αύτοϋ καταφαίνεται, τοσηνδε αρχήν πρώτον άνδρών

καί μόνον ές τότε Συλλαν, ούδενος έπείγοντος , άποθέ-

σθαι, ού παισίν (ώς Πτολεμαίος έν Αιγύπτιο, καί

Άριοβαρζάνης έν Καππαδοκία, καί Σέλευκος έν Συ

ρία), άλλ' αύτοϊς τοις τυραννουμένοις. "Αλογον δ' ήδη

χαι το, βιασάμενον ές τήν άρχήν ρ^ψοχινδύνως, έπεί τε

έγχρατής έγένετο , έκόντα άποθέσθαι. Καί παράδο-

ξον, οΐον ούπω τι έτερον, τδ μή δεϊσαι, νεότητος έν τώδε

τω πολέμιο πλέον μυριάδων δέκα άνηρημένης, και των

έχθρων αύτδν άνελόντα βουλευτας μέν έννενήκοντα,

υπάτους δ' ές πεντεκαίδεκα, άπδ δέ των καλουμένων

Ιππέων δισχιλίους καί έξακοσίους, συν τοις έξεληλαμέ-

νοις· ων της τε περιουσίας δεδημευμένης, καί πολ

λών άτάφων έκριφέντων, ουτε τοΰς οίκοι Σύλλας, ουτε

τοΰς φεύγοντας καταπλαγείς, ουδέ τας πόλεις, ων ακρο

πόλεις τε κα\ τείχη και γην κα\ χρήματα και άτελείας

άφηρητο, έαυτδν άπέφηνεν ϊδιώτην.

Οίν. Τοσούτον ην έν τωδε τίο άνδρΐ τόλμης καί τύ

χης· δν γε φασίν έπειπεϊν έν άγορα, τήν άρχήν άποτιθέμε-

νον, δτι καί λόγον, εί τις αίτοίη, τών γεγονότων ΰφέ-

ξει- καί τας ράβδους καθελόντα και τους πελέκεας, τήν

φρουραν άπδ τοϋ σώματος άπιόσασθαι , και μόνον μετα

των φίλων ές πολύ έν μέσω βαδίσαι, θεωμένου τοϋ

πλήθους κα\ καταπεπληγότος αύτδν κα\ τότε. Άνα-

χωροϋντα δ' Ιπί τήν οίκίαν μόλις ποτέ μειράκιον έπε-

μέμφετο· κα\ ούδενδς αύτδ άπερύκοντος, έθάρ^ησε κα\

λοιδορούμενον αυτοί μέχρι της οικίας έλθεϊν. Ό δέ,

χατα τών μεγίστων άνδρίον τε χαΐ πόλεων άκρος δργήν

ΓοκΙβΓβ δίί» εοαεβδβΐβ , ηαΙοΙϊυαηΙϋΓ. 8ν1ΐ3 τβΓΟ ΑΙεχβα·

<3ι·υπι, β)α» Αΐβχβοάη Βϋαιη, ηυί ίο Λ£γρΐο τβ^ηϊνβΓΒΐ,

βάϋοβίϋπι ϊη Οοο ίηβιιΐ», βΐ & Οοίβ ΜίΙΙιηΛαΙί ύειϋΐυηι, ίο-

Αβφιβ βά βε ρΓθΑΐ£απι εί ία ΓαηιίΙίαπΙαΙεπι ΓβεερΙυηι, βρβηοβ

πιυΐΐιιηι αυπ 88 εχ οραΐεηΐο Γεςαο εοϋεείοηιοι , Αΐεχβικίπ·

ηίβ Γε^εοι άβάίΐ : άεϋείεηΐβ ίΙ>ί τίήΐί βΐίτρε κβίβ , εί ηπιΐίβη-

ουβ Γββίίβ τϊγο εο^οβίο ορυδ πΐ1)εοΙίοιΐ8. δβιΐ Λΐεχΐοάτίοί

Γβ^βω οοοε, 5γ1ΐ3β ϋοΌεία ίθ8ο1εο(ϊο8 υαρεταοΐεαι , άεείαιο

οοοο Γβ§ηί (Ιίε , ρΓοίΓαοΙαηι εχ Γβ£Ϊ8 ίο (ξγοΐ038ίϋθΐ , ρβη-

οιεΓυοΙ. Τνα ρ&ππο α ροΐεοΐίβΚοοι&οοπιοι βίοι Ιίαιεοαοί ,

8Ϊτβ ο1> <Ιοοιε8ΐίε3Γυο] ορυοι οια^ηίΐυάίηεοι δίνε ςαοά εχ-

(εΓ038 ε&ΐααιίΐαΐες ηοη(1υηι ΓαεΓίοΙ εο (εαιροΓε εχρειΊί.

ΟΙΠ. ΙοδεςαεοΙί αοοο 8ν11», ςυ»πινί9 (ΙίοΙβΙΟΓ, Ιβοιεπ,

δά ΓερΓΟΟδεοΙαοιΙβπι ΐΐίηαβοι ΓείροΜίεα! Γοηπαιη, βθ8ΐίουί(

εοοδϋΐ ίΙεΓυοα 6ετί , εοΐΐεςα ΜεΙεΙΙο Ρίο. ΕΙ Ιιίοε Γογκ; οιοβ

οϊΙο3 ε8ΐ , οί οοοε ςοο^οβ Κοιοαοί 02β8αΓβ8 , ρεοββ ςοοβ εβί

ιτοηΐίο εοοδοΐυαι , ίρβίαιεί οοοοοηηιιαοι ευηι ΙιοοοΓεηι 38-

βυηκίιΐ; οοο ίαάεεοΓυοι άαεβηΐββ, Βΐιπιπιιιηι ίιηρβπαηι

ευοι εοοβαΐαΐα εοο]υο@εΓε. Ργοχιιοο άβίηεερδ αοοο , όεοοο

ηοίιίεοι 8)113 α ροριιΐο ρΓΟΟιεηΙιίΓο νίηιοι ίδΙο ο&δεηυίο,

εοοδυΐ εδί άεδί^οαίυβ : βεά ίάεαι , τεεο83ΐο εο ηΐ3§ί8ΐΓ3ΐο ,

εί δεΓνίΙίο Ιδ3οπεο Αρρίοςοε Οίααιίίο εοοδυΐίουβ οοηίοβίίδ,

παοχ ίρβε ροΐεδίαΐεοι δυηοοβηι, οεηιίαε ίοΙεΓρεΙΙβηΙε, βροοίβ

άεροδαϋ. 0ϋ3 ίο η να'ύύ εί οοε ηυίιίειο δαίίβ (ϋςοοηι 3(1-

πιΪΓ3(ίοηε νΜεΙϋΓ, ςυοά ριϊαιυδ Άά β&να κΧ&Ιβνα Είςυβ οαοβ

εχ οιηηίΙ)ΐΐ8 Ιιοπιίηίουδ δ^Πα ΙβοΙααι ίιηρεΓίυοι , ηιιυοι οοΐΐβ

οεεεδδίΐβίε εο^εοίε άεροηβη νβΐΐβΐ , οοο οΊίο οββββΗΙ , βίεοί

ΡΙοΙεηΐίεοβ ίο ^Ε^νρΙο , 3ο( Αποο3ΓΖ3οεδ ίο Οβρρβιΐοοίί ,

30( δείευεοδ ίο 8γπ3 , βεά Ιιίβ ίρβίδ ςοοβ ΙνΓβηοίάε ρΓεδβε-

η(. ΑΙ \ά ίρδυοι ρχηε ίαεΓεάΊΙιίΙε, ςυο4 άοαιίο3(ίοοεοι

ΙβοΙο εοοβίο ρεΓ ΙοΙςιιβ ρεΓίειιΐ3 ηυχδίΐ30ΐ , ροδίςιιαηι 3<1ε-

ρΐαδεβΐ, 803 βροηΐε άεροβυεηΐ. Οβηϊηιιβ , ςιιοό χιϊΐιϊΐ ηε

τεΗίοβ ςαίάεη βίΐ, ηηοιη ίο εο οεΐΐο βαιρίίοδε Μ. ]ητβα-

(υΐίδ Κοοίΐοκ ΙΙβΙίεαφιβ ρεπεηηΐ; εί εχ ίοίαιίείδ ε]οδ 88-

ιμΙογμ χε, εοηβοΐεβ εί εοοδοΙβΓεβ χτ, βφΐΗββ Κοπι&ο]

ΜΜοε , ίρδίαβ ]08δϋ ρ3Γΐίαι οεείβί Γοεηοι, ρβτβιη ίο εχίΐίυοι

εϊεείί : ίά τεΓΟ οΐ3^Ϊ8 εΐίβπι , ηοαιη ςαίαΎίδ βΚαά , Γκίεπι

οηιιιβηι 8υρεΓ3Γε ίβίεοάυηι εδί. Αίςηί, ςο3οα;ο3θΐ ε( εχα-

Ιαπ) 1)003 [ΐυΐιϋοαία , «Ι ιηοΓίιιί οιΐ^ηαοι ρΐΓ(ειΐ) δίοβ Ββροΐ-

Ιογ3 ε(ί3ΐο ΓαεΓ30( 3θ]βεϋ ; Ιβηιεη ηεηυε β (30ΐί1ί3ΓίΙ>υ8 Ηοιυοι

άοο>ί Γείίεϋδ, οεηαε αϊ) ϋίίδ ίρδίδ ςαί ίη εχίΐίο νίτεοβοί, ηβ-

ςαε 3 είνίΐ3ΐίοαδ, ςοαΓυιη αιεεδ, ηκοηία, ρβεοαίβδ, ίιηηιιι·

οϊΐαΐεδ, 8ΐ)δΙο1εΓ3(, φιίάηαβηι ωεΐαεοδ 8γΙΐ3, αΐΐτο 3*1 ριί-

Τ313Π1 νίΐαη) ΓβάίίΙ.

ΟΤν. ΤβηΙβ εΓβΙ ία εο τϊγο εί ϊαάαεία βΐ Γε1ίεί(38. Γετ·

ΙϋΓςοε, ςοοοι ο)α§ίδΐΓ3(αοι άεροοεΓεΙ, άίχίδδε ρτο εοο-

είοαε , ρβγβΙοοι 88 , Γ3ΐίοαεπ> εΐίβπι 3εΙοπιοι ιαοηπη Γβά·

άεΓε, βί ςοίδ εχρείβΐ; βίοιαίςοε ΙϊεΙοΓε» ευη βεευηοαδ

ίΐηυβ 88ΐε11ί1ε3 Βοβ^ίββε, βΐφΐβ Κα ουιη βοΗι ιοιΙοΙβ ίο π)β-

άίο Γογο οοϊηιηαΐΒΜβ άΐο , 8ρβε(3θ(β ει αιείυεοίε εοαι εΐίβαι

(ααε οιοΐΐίίικίίηε. ϊαηιίεη) ύοοιοαι ΓερβΙεοΙεοι, ςυί ίαεα-

83Γβ1 τίχ οαοβ εχδΐίΐίΐ 3ΐ1οΙεδεεο(ο1οδ : ςοί ηιιυπι 3 ηεηιίαε

εοοιρεβεβτβΙοΓ, βηβηι εδ( ε(ί3αι εοονίεϋβ εοαι άοοιοαι οβςοε

ρηΜβφΐΙ. ΕΙ δν1ΐ3, ηηΐ ίο Βοηηηοβ νίι-οβ ίαΙε^Γβδςοε είνί-

ΙαΙεδ οιίεοι ΙεΓοείΙεΓ εΓΓοάεΓβΙ , Ιαοε υοοαι Αιΐοΐεδεοοίυΐυπι
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γενόμενος, ευσταθώς το μβιράκιον ήνεγκε· κα\ τοσού

τον, έσιών ές τήν οικΐαν, είτε άπδ ξυνέσεως, είτε

καΐ τύχη, καταμαντευόμενος τών έσομένων, άπεκρί-

νοιτο, δτι, Κωλύσει τι) μειράκιον τόδε έτερον άνδρα,

άρχήν τοιάνδε έχοντα, άποθέσθαι. Κα\ 'Ρωμαίοις μεν

οδτω γενέσθαι συνηνέχθη μετ' δλίγον, Γαίου Καίσα

ρος τήν αρχήν ούκέτι μεθέντος. Ό δέ Σύλλας μοι

δοκεΐ, ές πάντα σφοδρός δμοΰ κα\ δυνατός γενόμενος,

έπιθυμήσαι τύραννος έξ Ιδιώτου γενέσθαι , καΐ ιδιώτης

εκ τυράννου, καΐ μετά τοϋτ' έπ' έρημίας άγροίκου

διαγενέσθαι. Διήλθε γαρ ές χωρία ΐδια ές Κύμην της

Ιταλίας , καΐ ένταϋθα έπ' έρημίας θαλάσση τε κα\ κυ-

νηγεσίοις έχρήτο- ου φυλασσο'μενος άρα τον κατά άστυ

Ιδιωτην βίον, ούδ" άσθενής ών αύθις ές 8 τι δρμήσειεν

^ δυνατή μέν έτι ή ήλικία, καΐ το σώμα εύρωστον,

άμφΐ δέ τήν Ίταλίαν δυώδεκα μυριάδες ανδρών ήσαν

Ιναγχος υπεστρατευμένων, κα\ δωρεάς μεγάλας και

γην πολλήν παρ' αύτοΰ λαβόντων έτοιμοι δ" οί κατά

το άστυ μύριοι Κορνήλιοι, καΐ δ άλλος αύτοΰ στασιώ-

της λεώς, εΰνους αύτω και φοβερδς ών £τι τοις έτέροις,

καΐ το σφέτερον άδεές ων τω Σύλλα συνεπεπράχεσαν,

έν τω Σύλλαν περιεΐναι τιθέμενοι. Άλλά μοι δοκεΤ

κόρον τε πολέμων καΐ κο'ρον άρχής καΐ κόρον άστεος λα

βών, έπΐ τέλει κα\ αγροικίας έρασθηναι.

(]ν. Άρτι δ' άποστάντος αύτοΰ, 'Ρωμαΐοι φόνου

κα\ τυραννίδος άπαλλαγέντες , ήσυχη πάλιν έπΐ στά

σεις ύπερ^ιπίζοντο έτέρας. ΚαΙ ύπατοι αύτοΐς καθί

στανται, Κόϊντός τε Κάτλος, άπο των Συλλ,είων, κα\

Λέπιδος ΑΙμίλιος , άπδ των έναντίων, έχθίστω τε άλ-

λήλοιν, καΐ εύθυς άρξαμίνω διαφέρεσθαι. Δήλόν τε

ήν τι κακόν έτερον έκ τοΰδί γενησόμενον. Σύλλας δ'

έν τοις άγροϊς ένύπνιον έδοξεν Ιδεΐν, δτι αύτδν δ δαί

μων ήδη καλοίη· καΐ δ μέν αύτίχα μεθ' ήμέραν τοις

φίλοις το ίναρ έξειπών, διαθήκας συνέγραφεν έπειγό-

μενος, κα\ αύτης ήμέρας συνετέλει. Σφραγισαμένω

δ' αύτας, περί έσπέραν πυρετδς έμπίπτει· καΐ νυκτδς

έτελεύτησεν, έξήκοντα μέν έτη βιώσας, εύτυχέστατος

δ' άνδρών ίς τε τδ τέλος αύτδ, καΐ ές τάλλα πάντα,

ώσπερ καΐ ώνομάζετο , γενέσθαι δοκών εί δή τις εύτυ-

χίαν ήγοϊτο, τυχεΐν όσων αν έθέλοι. Γίγνεται δ' ευ

θύς έν άστει στάσις έπ' αύτω , των μέν άγειν άζιούν-

των τδ σώμα δια της Ιταλίας έπ\ πομπή , καΐ ές τήν

'Ρώμην έν άγορα προτιθέναι, κα\ ταφής δημοσίας

άξιοΰν Λεπίδου δέ καί τών άμφ\ Αέπιδον ένισταμένων.

Έξενίκα δ' δ Κάτλος και οί Σύλλειοι. ΚαΙ έφέρετο δ

νέκυς δ τοΰ Σύλλα διά της Ιταλίας ές τδ άστυ έπ\ κλί

νης χρυσηλάτου , καΐ κόσμου βασιλικοΰ. Σαλπιγκταί

τε πολλο\ καΐ Ιππείς , και άλλος όμιλος έκ ποδδς οιπλι-

σμένος εΐπετο. Οϊ τε υποστρατευσάμενοι αύτω,

πανταχόθεν έπΐ τήν παραπομπήν ώπλισμένοι συνέθεον,

καΐ, ως ίκαστος άφικνοΐτο, εύθυς ές κόσμον χαθίσταντο.

"Αλλο τε πλήθος, ίσον έπ' ούδενΐ έργω, συνέτρεχεν.

Ήγεϊτο δ' αύτοΰ σημεία καΐ πελέκεις, βσοις περιών

ίτι κα\ άρχων έκοσμεϊτο.

βεςυο Ιυΐίΐ βηίαιο; Ιιοε ΙαηΙαιη Ια Ιίηιίηβ ιΐοηΐϋί, ύιι

ρΓοτΜεηΙβΓ, βίτβ άίνίηίΐιΐδ , ρι-οΐοοιιΐυδ : ■ Αιΐοΐεδεεηδ Ιιίο

εΠΊείεΙ, ηβ ςηίδ ροδίΐιβε ιαΐβιιι ιηβ£ΐ8ΐΓαΙυιη , υίίίυίπία)»

ββευιυδ, άεροηαΐ. » Οαοά (ΙίεΙιιηι ενεηΐι» βρρΓοΙκινϊΙ ΙιαηιΙ

ηιυΐΐο ροβΐ; ςιι&ηάοηιιϊιΐβιη Ο. 0«53Γ, ευηκίεηι ηΐί^ίΐΓϊ·

Ιιιπι βάβρίυβ, άβροηει-ε ηυηιριαηι νοίαίΐ. ΜίΙιί νεπ>8ϊ11ί,

ςπυη εο£ίΙο , ειιπκίεπι βΐ εχ ριϊναΐβ νίΐ3 Γεκίίΐη οοηοαρίίδβ

ροΐβδίϋΐίπι , βΐ Γβ^ίαιη ροΙβδΙϋΙβΜ ΓϋΓ8Π8 ουιη ρΓίνίΙϊ τίΐϊ

βροηΐβ πιαΐΛ8&β, &(φΐε ίη 8βοβ$9ΐι ταηϊι βχε§ί886 \ίι.ιηι,

&αί δίηιυΐ ίηςβαίο Γοηίςαε αηίιηο οιβηίυυ» ηοάίί Γυίβββ νϊ-

άβίατ. Νίΐη φιοά ίη ρηεάία βυβ ρΓορε Ουιιια* 8εεε$$ίΙ,

ίοίςαε ίη βοΐίΐυιϋηε ρίβεβίίοηίουβ ναεανίι ε( τεηΐΐίοοίύα! ;

ί<1 8»η8 ηοη βο ΓεεϊΙ, ςαοιΐ τεί Υ8Γ8ΓεΙυΓ ρπναΐιιβ ίη ΙΙγΙμ

νΐτεΓβ , αυΐ ςυοά νΪΓββ εααι άΛ ψήάφαια εΓΒείβηάαιη, ςικχΐ

ΙΛϋίββεΙ , ύββεβΓεηΙ. ςυίρι>8 ταΐεηΐε βάηυε ϊτλΙ ϊΐίΐβ «1

ύπηο εοτροΓε; ρΓδεβΙοςοε 8Γ<ιηΙ ρεΓ ΙΙβΙίβηι τιγογοπι είκίΙίΓ

ηιίΐϋα εεηίαηι βΐ νί^ίηΐί , ςιιί δΐιΐ) εο ιηίΙίΙ;ινιτηη(, ηαΐΐοβςαβ

βάτο», ε( βρίεηάΐάα ηυηεπι αϊ) βο βεεβρβηηΐ; εΐ ίη ίρ$3

ϋΓΐ)8 3(1εΓαηΙ (Ιεεβιη πιίΐΐία ΟοΓηεϋοΓυηι, ε( αΐία ηιαρί ηιαί-

Ιίΐυιΐο Ιιοιηίηυπι ραιίίϋιις ίρ$ίιΐ8 αάιΐίείοηιαι , ϋΐίηαε Ιάτεο-

(ίαηι , 3<]νεΓ83ΐϋ8 νεΓΟ εΐίβηΐ Ιυηε ΓοΓηιίιίΕΐϋίΙίαηι, ηυί ίίιΐίηι

Γαείηοπιηι ευηι δνΐΐβ ρβΙπιΙΟΓυηι ίπιρυηίΐαΐεηι ίη ίιιεοΐΐ)-

ηιίΐβίε ε]υ8(]βηι τεροηεοίΐηΐ. Λ'ετυιη ίΐΐε, ββΐυτ, υίορίηοτ,

βΐ οεΐίοπιηι, ε( ίαιρεπί, Γβτυηιςαε οιηηίηο αΓΐ)4ηαπιιη, πι·

βΐίεαιιι ροβίΓεηιο νίΐ3ΐη αάΐηιανϋ.

ΟΥ. νίχ 8νΙ1& αοάΐεατεΓαΙ ίαιρεΓίυιη , ςυιιηι ρορηΚιβ Βο-

ιηϊηυδ, }Άνα ΙίΙιοΓ» ε<ε(111)ΐΐ8 αε ι)■^αηI1^^β) ραυίαϋηι βϋ ηο·

ν&β ηΐΓβϋ8 νεΓ§βΙ)3ΐ ββιϋϋοηεβ. ΟΓεβΙίςυε εοηδυΐεδ , Ο-

Οαΐαίιΐδ, δ;11&ιιβθ ΓαεΙίοηίδ, νΕιηίϋιιβ Ι,ερΜϋδ, <ϋνεΓ«3πιω

ρ,ΐΓΐίυηι, 6Χ08Ϊ ίηνίεειη ίηίεδίίηυε, ιηοχ ίηίΐο ηιβ^ίδίταίιι

(ϋδδεηΙΪΓβ εεβρβΓαηΙ; η! ηεηιίηί ηοη «ρρβτβτβΙ, ηον»ηιοΐ3·

ϋεπι ΟΙ&Ιοτοβ Γείραοΐίσκ. δνΐΐα , φΐυιη ίη ηΐδΐίεο μοεμο

ρβτ ίηβοηιηίηιη ίίηί τΐβαβ εββεΐ 3 ΓηΙο ]&ιη τοολπ , ηχα η*

ίϋιιχϊΐ, εη3ΐτ»Ιο &πιίοΪ9 βοπιηίο, (εδίβηιεηΐί Ιβουΐϊ&βεπίχτβ

εοερϋ, βοιίεηιηηε άίβ εοηΓεείΙ. Ρυίΐια: οθδίςη3ΐίδ , *υΙ> τε-

δρεΓ30Ί ΓεΙιπ εοΓΓβρΙϋδ , εβ ηοείβ β τϊΐ» βχεββδίΐ , ςυυηι >α·

ηυηι εχβξίβββι $εχβςββΙιηαιιι : τίτ, ρΓοηΙϊ οο^ηοηιεη β]αβ

ΓεΓε1>3( , ε( 03βΙβΓΪ3 Γείηΐδ οπιηίυυβ , ει ίρ$ο νίΙα? εχίΐη , ίβΐί-

είβδίηιυδ πιοιΊαϋηηι ; βί φΐίάεηι Γε1ίεί(38 ε$1 , εοηδβςιιί

(ριίίΐςακί νοίυεπδ. ΟοηΓε βΐίηι βυΐβπι οοϋοβ 8γΙ1»ϊ άίδβεη·

βϊοηϊβ ίη υΛβ ηΐ3ΐεη3 ΓαίΙ; αΐίίδ εβηββηιίοηβ , εοηιαβ άεΓυηεϋ

Γυηε1»-ί ροηαρβ (Ιεάυεεηάαηι ρεΓ ΙΙβΙίβιη , εΐ Άοπαε ίη Γογο

εχροηεηιΐιπη, ρυοίίείδηαε εχβεςαίίδ εΠβτεηάυηι; ΓεεΙβηΜηΙε

οιιη» 8υα ίβεϋοηβ Ιιερίύο. Λ ίοίΐ (αιηβη Οαΐυΐυβ εΙ 8)1130»

ΓαεΙίο. Κβςυε ίη υΓοεηι άεΓεΓίατ ωάβτεΓ αυιε» ΙεεΙία,

εβείει-οηιιε οπιαία τε§ίο; ρηεείηεηΐίϋυβ ΙυΙιίβ, εΐ εςαίΙα!»

άε^υεεηΐε : αΙίαςυε Ιιοβ ρΐΌχίηιε «οιριοΙιαΙϋΓ αηΒίΙοπιηι

ηιυΐΐίΐυάο ; υηάίςυε ευηι αηιιίδ 3(1 εείεοι-βηάυηι Γυηαδ εοη-

Οιιεηϋοαδ ςαΐ *αο βο ιηίΙίΙανεΓαηΙ , εΐ , ιιΐ ηαίδφΐε 3<1νεηί5'

βεΐ , ίη οπίίηεπι ροπιρ33 8ΐαΙίιη 8888 εοηΓβΓβηϋουδ. Οοηιί-

(βοβίυτ αυίβηι ε( βϋα Ιιοϋΐίηυηι ηιυΐΐίΐυιΐο, φΐιηΙ* τ<<

υηςυ3πι 30* ϋΙΙηιη ροιηραηι εοηϋυχεΓ3(. Ρ[ΐΒΓεΓβΙ)3ηΙαπ]ΐκ

βεευΓεδ εα:ΙεΓ3ςυε ίιΐδί^ηία, ςυίϋϋβ νίτβηβ βΐ ιϋεΐΑΐυπιη) αιΐ-

ηυε ββΓβη$ ΓυβΓβΙ ιιβηδ.
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ΙΙνί. Ώς δ' έπ\ τδ άστυ ήνέχθη , έσεφέρετο μετά

πομπής ένταϋθα δή μάλιστα δπερόγκου. Στέφανοι τε

γαρ δισχιλίων πλείους άπδ χρυσοϋ κατά σπουδήν γε

νόμενοι παρεφέροντο, δώρα των πόλεων, καί των όπ'

αύτώ στρατευσαμένων τελών, καΐ καθ' ένα των φίλοιν

άλλη τε τών ές τήν ταφήν πεμφθέντων ού δυνατή

φράσαιπολυτέλεια. Κα\τδ σώμα, δεει τοϋ συνδραμο'ντος

στρατού, παρέπεμπον ίερεΐς τ' άμα πάντες κα\ ίέρειαι,

κατα σφας αυτών Ικάτεροι· καΐ ή βουλή πασα, καΐ αί

άρχαΐ , τα σφέτερα σημεία επικείμενοι. Κόσμω δ' άλλω

το τών καλουμένων ίππέων πλήθος ε?πετο· και δ στρατός

εν μέρει πας, ίσος υπεστράτευτο αύτώ. Συνέδραμαν

γαρ σπουδή, τδ έργον άπαντες έπειγόμενοι καταλαβεϊν,

σημεΐά τε φέροντες επίχρυσα , καΐ όπλα έπΐ σφίσι πε-

ριάργυρα, οΐς έτι νϋν ές τάς πομπάς είώΟασι χρήσθαι.

Σαλπιγκτών τε άπειρον ή^ν πλήθος, παρά μέρος υγρά-

τατα καΐ πένθιμα μελωδούντων βοη δ' επευφημούν,

ή* τε βουλή πρώτη, κα\ οί ίππέες έν μέρει, εΤθ' δ στρα

τός, εΤθ' δ δήμος· οί μέν, τω όντι Σύλλαν έπιποθοϋν-

τες, οί δέ, δειμαίνοντες αύτοϋ κα\ τότε τον στρατόν

καΐ τον νέκυν, ούχ ?[ττον ή1 περιόντος. "Ες τε γαρ

τήν όψιν τών γιγνομένων αποβλέποντες, καΐ ές τήν

μνήμην ων Ιδρασεν δ άνήρ, έζεπληττοντο· καΐ ώμολό-

γουν τοις έναντίοις, εύτυχεστατον αύτδν έκείνοις γενέ

σθαι, και σφίσι και τεθνεώτα φοβερώτατον. Ώς δ'

έπΐ τοϋ βήματος , ένθα δημηγοροϋσιν, έν άγορ3 πρού-

τέθη , τους μέν έπιταφίους λόγους εΤπεν δ κράτιστος

ειπείν τών τότε· ΙπεΙ Φαϋστος, δ παις δ τοϋ Σύλλα,

νεώτατος ήν ϊτι. Τδ δέ λέχος δποδύντες άπδ της

βουλής άνδρες εύρωστοι, διεκόμιζον ές τδ πεδίον τδ

"Αρειαν, ένθα βασιλείς θάπτονται μόνοι· και τδ πΰρ οΐ

τε ίππεΐς καΐ ή στρατιά περιέδραμον. ΚαΙ Συλλα μέν

τοΰτο τέλος η'ν.

ΟνΐΙ. Άπδ δέ της πύρας χωροϋντες εύθυς οί δπα-

τοι λόγοις βλασφημοις ές αλλήλους διεφέροντο , καΐ τδ

άστυκδν ές αυτούς διιίρητο. Λέπιδος δέ καΐ τους Ιτα

λικούς προσποιούμενος, Ιλεγεν, δ'τι τήν γην αύτοΐς,

ήν δ Σύλλας άφήρητο, αποδώσει. Άμφω μέν ουν ή

βουλή δείσασα , ωρκωσε μή πολέμω διακριθηναι. Κλη-

ρωσάμενος δ' δ Αέπιδος τήν δπέρ "Αλπεις Γαλατίαν,

έπΐ τά άρ/αιρέσια ού κατηει, ώς πολεμ^σων τοις Συλ-

λει'οις τοϋ Ιπιόντος έτους υπέρ τον δρκον άίεώς· έδόκουν

γάρ ές τδ της άρχης έτος ώρκώσθαι. Ού λανθάνων δ'

έφ' οΤς έβούλευεν, έκαλεϊτο ΰπδ της βουλής· καΐ ούδέ

αύτδς άγνοών έφ' οΐς έκαλεϊτο, ^ει μετά τοϋ στρατοϋ

παντδς, ώς ές τήν πόλιν είσελευσόμενος συν αύτώ.

Κωλυόμενος δέ, έκηρυξεν ές τά οπλα χωρεΐν, καΐ άν-

τεκη'ρυττε Κάτλος. Μικρόν τε προ τοϋ Αρείου πεδίου

μάχης «ύτοΐς γενομένης, ήττώμενος δ Λέπιδος, καΐ

ούκ ές πολύ έτι άντισχών, ές Σαρδώ διέπλευσεν, ένθα

νόσω τηκεδόνι χρώμενος άπέθανε. Κα\ δ στρατός αύ

τοϋ, μικρά κατά μέρος ένοχλήσας, διελύθη· τδ δέ κρά-

τιστον Περπέννας ές Ίβηρίαν ήγαγε Σερτωρίω.

ΟΎΙΙΙ. Λοιπδν δ' Ιστ\ τών Συλλείων έργοιν τδ Σερ-

ΟΥΙ. ^πιςυε 3(1 υΓηεηι ηυϊ άείβίαηι ββί δ^ΙΙοο ίϊιηυβ, ρβΓ

ίρδβηιςυε υΓοεηι άυείυηι, Ιιιηι τβπ> ύηρπιηΐδ ρΐυιϊιηυιη

8ρ1βιΐ(1θΓί8 ροπιρ» βεεεδδίΐ. Οογοπκ εηίιη Λητΐχ ρτχίβπ·

ϋβηίαΐ' αηιρϋαβ Ι>Ϊ9 ηιίΙΙβ , ηΐ3&η3 εείεη&ΐε εοηίβοΐίβ; άοηβ

εϊνίΐβΐηιη, Ιφοηυηιφιε αυί1)υδ ρι·«·ΓϋβΓ3ΐ, βΐ απιίοοπιηι

βίηςυίοπιηι : 3ΐΪ8πιιηςιιε γ8γιιπι αά 0β1θ1)ΐ3ηιΙ.Ί* εχδεςυίββ

πιΐβδΒΓαΓη ίηθΓΠιΜΙίϊ βάεΓβΙ πΐ3£ηίπε6ηϋ8. ΜεΙη αυίειη ατ-

ηιβίοπιιτι, ηαί ΙβηΙο αηπ)βπ> εοηΟιιχετβηΙ , ιΐιιεείιαηΐ ίυηιΐί

84ο«ΐ'(1οΙυηι οιηηίϋΐη οοΜοβί» , βυο ςυούηυε οπίίΐιι , ΥεβΙα-

Ιεβςαε ; (υηι βεηβΐυβ ϋηϊνεΓβυβ εΐ ηιαςίβίΓαΙιιβ οηιηββ , ουπι

81Η8 (ιοίβηυε ίηβίξηίϋυβ : (Ιβϊηίΐβ αΐϊο οπιαίιι εςυΚυιη Κοπιϊ-

ηοΓυιη 8εςυεΙ>3ΐιΐΓ3£ηιεη; Ιυηι δυο οπίίηε Ιεςίοηεβ οηιιιεβ,

α,υοίςυοΐ βυΐ) δνϋβθ ααβρϊεϋβ πιϊΙί(3νεΓ3η( : βυιηπιο εηίπι

βΐυιϋο ηιϋίΐβδ βίηβϋΗ, υ( ρΐίβδίο ΓοΓεηΙ, ηρρΓοροΓϊνοΓαηΙ,

εί£πα βεδίίηΐεβ ϊυιαΙη , 8ευΐ3({υε 3Τ£εηΙο ΟΓαεΙεαΙα, αιιοΓυηι

ηαηε ηυοηιιε ίη ροπιρίδ αβυβ είΐ. ΑάεΓ&( εΐ Ιϋόίοίηυηι ίη·

Πηίΐα ιηυΚίΙυάο, ρβτ τϊεββ ακιΙΙίιβϊιηβ εβπηίη» Ια^υοηχριε

εοηείηεαίίυηι. Νεε άεεΓβηΙ Γααδ(% αεοΐαηιαίίοηεβ α δεηαίιι

εχοΓίίΒ , ηιοχ αϊ) εςυϋίΙ)ΐΐ8 , ιΐείπάε λ ηιίΐίΐώιΐδ , ρο8(Γεηο λ

ρΐεϋβ ΓορβΙίΙϋο : ςυοηιηι λΐίί ββΗο δνΐΐαηι άεδϊιΙεΓβοΐηΙ ; αΐίί

εορΐ38 ε]«8 , ίρδαπιςαβ πιοΓίαιιηι ηοη πιίηυδ φΐ3ηι τίνυπι ,

ΙίιηβΙκιηΙ : ςυίρρε ηυοδ Ιβιη ρΓ»!8εη8 δρεε(3εα1αηι (εΓΓεοαΙ,

ηυβπι ρΓΚΙεΓΪΙΟΓϋπι ίαείηοπιπι ηιεαιοηα ; υΐ (&εϋβ ίη Ιιοε

αδδβηΙίιεηΙϋΓ 3(1νεΓ83Γϋ8, Γυϊββε ευβι ε( ϊΙΗβ Γείϊείδδίιηυπι ,

εΐίρδίδ ροβΐ οίηΐιιηι εΐίβηι ηυηε ΐ8ΓπΙ)ί1βπι. Ρίο τοδίτίβ

άείηάβ, ιιηιΐε 8(1 ροριιΐυηι οΓ3(ίοηεδ ΙιβΙιεηΙυΓ, εχροδίΐο γ.ι-

(ΙατβΓΟ, Ιβικίίΐνίΐ δ^Ηβπι εοη$εεο8θ 8υ^88(ιι νίΓ .τΐ3ΐί8 ίΙΙίυβ

είοςιιειιΐίβδίπιυδ, ςυο<Ι ΚβυδΙυβ Γιΐίαβ ηοηάυπ) πιαίικυί εβ-

βεΐ. Ιηιΐε Γθ1>υδΙϊ 3ΐίφΐο( 88ΐΐ3(0Γβδ 8αΙ>ΐ3(3πι ίη ηυιυείΌδ

ΙεεΙίεβπι (Γ308ΐυ1εΓυη( ίη ε&ηιρυη) Μ3Γ(ϊοηι , υ1>ι δοΐοβ Γεβεβ

δερεΙΜ πιοπδ ΓυεΓ3ΐ : βΐ είτεβ το^υπι ΛβεοΓΓεΓαηΙ ευπι εςυί-

(68 Ιυπι τείίςυαβ εχβΓεϋυβ. Ηυ]υ8ΐηοόϊ δ^ΙΙβΒ εχϋυβ

ΓοϊΙ.

Ονπ. δεά β1) εχβεςηϋδ ΓβτειΐεηΙεβ εοηδυΐεβ, εοηΓεδϋιη

ηιυΐυίδ εοηνίεϋδ 3ΐΙεΓε3(ϊ βυηΐ; άίτΐδ» ίη βοταιη ίβτοΓβηι

υΓΐ)3η3 ηιιιΐΐίίικίίηβ. ίερίάαβ Τ8γθ ΙΙηΙιεβ βΙάχο ροραΐοδ

8ίΙ>ί εοηείΙίβΙιΐΓϋβ , βίΐ , Γεά(1ΐ(υΓυιη 8β ίΙΗδ 3§Γ08 ςυοβ δνΐΐβ

3(1εηιεΓ3ΐ. 8εη3(υ8 βαΐεπι, βο ϋίΓοςηε πιβίιιεηδ Γοϊριι-

1)1ίθ3!, &πιΙχ)8 εοηβυΐεβ ]ιΐΓρ]ιιιαηι1ο ο!>3ΐΓΪηχΐ1 , ηε οεΙΙο Γββ

εοη(ΓθΤ8Γ633 (ΙεεεπιεΓβηΙ. ΟδοΙΟΓοπι Ι,ερϊάιιβ, ΤΓ3ηδ3ΐρίη3ΐη

Οαΐΐίαηι δοι-ΐίΐιΐδ, ηοη ΓβάίίΙ βάεοηιίΐίβ, ςαβδί 3ηηο βε-

ηυβηΐί ]3πι ]ιΐΓβ]υΓϊηι1ο δοΐιιΐιΐδ ΙκΊΙυηι ΙίοβΓβ ςεβίατυβ οοη-

(Γ8 3;Ι1ίηοδ : βίε εηίπι ίη(8ΓρΓ8(303(αΓ, εο 83εΓ3ηαεη1ο δβ

ηοη υ!(Γ3 (εηιρηβ ηΐ3ξίδΐΓ8(ηδ Ιβηβπ. δεά ςαυη) ηοη Ι;ι(ο-

τεηΐ β]η3 εοηβίΐίβ, τενοεβίαβ 3 ρβίπουδ, ηεε ί^ηβΓϋδ ευΓ

ΓβτοεβΓεΙαΓ, 3(1νεηΐ3ΐ»1 ευπι οηιηίοιιβ εορίίδ, νοίβηβ ίηυΓ-

Ιιεηι βΒδ ίηΐΓθ(1υοεΓ6. νεΓαηι ρΓθΗί1)ίΙϋ8 , βηοβ ρβΓ ρΓββεο-

ηεπι ]υ1)βΙ 3γπι3 εβρεΓε : ίΛεηιςυε ε (ΙίνεΓδο ΓαοίΙ 03(ιι1ιΐ8.

ΟοηΠίρΙπι- ηοη Ιοη^ε 3 Ο3ηιρο Μ3γ(ϊο. Ι·ερίάυδ νίεΐυβ, «1

εεάεΓε εοβεΐηβ, Ιτ3]εεϊΙ ίη δβπΐίηίβη], η1)ί Ιβηε ρειϋΐ. Εχει-

εΗη«β]η8, ρ3υ1ίβρεΓ3ΐΗβ βΐηηε βΙϋδΙοείβίηΓεβΙαδ,ΙβηϋεηκΙί-

βρεΓδυβ εβί : ρκεείρηβ ΐΛηιεη ρβΓδ, άυείυ ΡβΓρβηη»ϊ, 3(ί

δϊΓίοπυπι ρβΓτεηίΙ ϊη Ηϊδρ3ηί3ηι.

ΟΥΙΠ. ^^π1συ6 εχ δ;1ΐ3ηίδ εβίβηιίΐβΐίϋυδ Γείϊςυαιη 6Γ31
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τιορίου, γενόμενον μέν δκτάετίς, ουκ εΰμαρές δέ ούδ1

4μα 'Ρωμαίοις, 5τε μή πρδς "Ιβηρας αυτούς, άλλα

χαΐ τόδε έπ' αλλήλους χαΐ προς Σερτώριον δς $ρητο

μέν Ιβηρίας άρχειν, Κάρβωνι δ' έπι Σύλλα συμμάχων,

Σύεσσαν πόλιν έν σπονδαϊς κατέλαβε, και φεύγων,

έπΙ την στρατηγίαν ωχετο. Κα\ στρατδν έχων εκ τε

Ιταλίας αύτης, καί τινα άλλον εκ Κελτιβήρων άγεί-

ρας, τους τε προ Ιαυτοϋ στρατηγούς, ου παραδίδοντας

οί την αρχήν ες χάριν Σύλλα, της Ιβηρίας έξέβαλε,

και προς Μέτελλον έπιπεμφθέντα υπο Σύλλα άπεμά-

γετο γενναίως. Περιώνυμος δέ ών έπι τόλμη , βουλήν

κατελεξεν έκ των συνόντων οί φίλων, τριακόσιους· καί

τήνδε ελεγεν είναι την 'Ρωμαίων βουλήν, καί ές δβριν

εκείνης, Σύγκλητον έκάλει. Σύλλα δ' αποθανόντος,

καί Αεπίδου μετα Σύλλαν, στρατον έ*χων άλλον Ιτα

λών, δσον αύτίι Περπέννας δ τοϋ Αεπίδου στρατηγός

ήγαγεν, έπίδοξος ην στρατεύσειν έπΙ τήν Ίταλίαν εΐ

μή δείσασα ή βουλή, στρατόν τε άλλον καί στρατη-

γδν έτερον έπΙ τφ προτέρω Πομπηϊον επεμψεν ές

Ίβηρίαν, νέον μέν έτι όντα, περιφανή δ' έξ ων έπΙ

Σύλλα περί τε Λιβύην χαΐ έν αύτη Ιταλία κατείρ-

γαστο.

(]ΙΧ. Ό δέ ές τα "Αλπεια ίρη μετα φρονήματος

άνήει, οΰ χατα τήν Άννίβου μεγαλουργίαν, Ιτέραν δ'

Ιχάρασσεν άμφΐ ταϊς πηγαΐς τοϋ τε 'Ροδανοϋ καί Ηρι

δανού· οί άνίσχουσι μέν έκ των Αλπείων δρών ού

μακράν άπ' άλλήλοιν, £εΐ δ' δ μέν δια Κελτών των

υπέρ "Αλπεις εις τήν Τυρ^ηνικήν θάλασσαν, δ δέ εν-

δοθεν των Αλπείων, έτΛ τον Ίόνιον, Πάδος άντί Ηρι

δανού μετονομασθείς. Άφιχομένου δ' ές Ίβηρίαν,

αύτίκα δ Σερτώριος τέλος δλον, έπι χορτολογίαν έξιδν,

αύτοΐς δποζυγίοις καί θεράπουσι συνέκοψε· καί Λαύρωνα

πόλιν, έφορίυντος αύτρϋ Πομπηίου, διήρπασε χα\ χα-

τέσκαψεν. Έκ δέ της πολιορκίας γυνή τις, ένυβρίζοντος

αύτη τοϋ λαβόντος παρα φύσιν, τοις δακτύλοις έξέτεμε

τας όψεις. Και δ Σερτώριος, τοϋ πάθους πυθόμενος,

τήν σπείραν ολην άγέρωχον ές τα τοιαϋτ' εΐναι νομιζο-

μένην, χαίπερ ουσαν 'Ρωμαΐχήν, κατέχανεν. Καί

τότε μέν χειμώνος Ιπιόντος διέστησαν.

ΰΧ. Αρχομένου δ' ή"ρος έπήεσαν άλλήλοις, Μέτελλος

μέν κα\ Πομπήιος, άπδ των Πυρηναίων όρων, ένθα

διεχείμαζον Σερτώριος δέ καί Περπέννας, έκ Αυσι-

τανίας. Κα\ συμβάλλουσιν άλλήλοις περι πόλιν, ή

δνομα Σουκρων. Κτύπου δ' έν αιθρία φοβεροϋ καί

άστραπων παραλόγων γενομένων, τάδε μέν ώς έμπει-

ροπόλεμοι διέφερον άκαταπλήκτως , πολύν δ' αλλήλων

φόνον έξειργάζοντο· μέχρι Μέτελλος μέν Περπενναν

έτρέψατο , κα\ το στρατόπεδον αύτοϋ διήρπαζεν ■ δ δέ

Σερτώριος ένίκα Πομπηϊον, κα\ έτρώθη δόρατι ές τον

μηρδν έπικινδύνως δ Πομπήιος. Καί τοϋτο τέλος έγέ-

νετο της τότε μάχης. "Ελαφος δ' ήν λευκή χειροήθης

τω Σερτωρίω καί άνετος· ής άφανοΰς γενομένης, δ

Σερτώριος ούχ αίσιον έαυτω τιθέμενος, έβαρυθύμει τε

και έπ' άργίας ή"ν, χα\ ταΰτ' έπιτωθαζόμενος ές τήν

ΙιοΙΙιιηι δειΊοπαιιιιηι : αβηαβ 1)Γβνβ ΐΙΙα«1 , ρβΓ ται σαίρρβ ω-

οο$ 1 1 ιηΐ ί 1 1 ιι α 1 ιι πι , οβα,υε νεΓΟ Γαοϊΐβ 30ί Ιετε Βοιοαηΐ*, ςαοά

ιιοη Ιβιη οιιιη Ηί$ρβοΪ5 οβ£θ(ί ιιιιι ΙκιΙμίιίιΙ , φχαα ηιηυι

οοοι οίνίοοδ βΐ εοαι ίρβο δει-(οηο. 8οι ι υπ ιΐ5 , ροδί οοαιρί·

(301 ρβΓ ίαάιιείββ δοε8$3αι, ςοο ΙεπιροΓε €ατΝ>υΐ> ωηυΐ

ί>> 1Ι:ιιιι ΓιιϊΙ βοείοβ; ίο Ηίβραηί&ιη , ςιιβηι ρΓονίηεί&αι ™ι

80Γ(ί(θδ ρΓίΤίΟΓ 30Ι6Γ31. Ιΐιί 3^000(16 3(1 1(30039 00ρίϊ9

€»Ίΐί1ΐρι υΐΊΐιιι 30χϋϋβ, εχραυιί&αυε $ορεΓίοη1>α9 ρπΕίοήίιοί,

Φΐί οί δ?1ΐ3θί οο1β1)3ο( ρΓοτίαεΪ3 (ΙεοεάβΓε, ΜεΙβΗο ςιιοςικ

3 Η\ΙΙ,ι εοηΐτα 86 οιΐβίο Γερο@η3τβΓ3( βίΓβηυβ. ΙηφίΜ

(Ιβίαιίε οοαιεο εχ ;ιικ1,ηϊ;ι εοο5βεα(οΒ , (τεεβο(09 ει ίπιίώ

ίο εοοβίΐίυπι βιίβείνϋ; ηοοβ, ίο Κοίϊΐϊηοπιπι ραΐηιπι ωαΙ·>·

οιε1Ϊ3θΐ , 8εη3ΐυοι Κοαιοηοαι νικ:ινί(. Τιιηι νοι ο «Ι. ίΊι ηί (ο

8ν1ί3, ρ3υ1οηαεροβ( ίερίάΌ, δεΓίΟΓΪαβ, οοτο 3αεΙυ8θορί3-

πιπί δΐιρρίβπιεηΐο , ςο3β εχ 1(αΙί3 Ρβιρβοαβ 3<1(1ιιχεΓ3(, ι η

ίρ830ΐ ΙΙαΙίαπι εχρε<1ί(ίοοεοι ΓβεΙιιι-υβ νί(1εο3ΐυΓ ; ηί ββααίο»,

Ίά νεΓΪΙαβ, ία ΗΪ9ρ3οΪ3Π) 3ά ρήοΓεοι εχεΓεϊΙυηι βιιϋηαϊβίβββΐ

ευη οονίβ εορϋβ Ροιορείυοι, ]υτεοειη ηυίάεηι>8εά]3αιε1ίΐ-

ππη Γ6008 δ)11ίο ααβρϊοϋβ ι.ιιιι ία ΑΓηεα ςιΐ3ηι ίη Ιιβίϊα £β-

8ΐίβ.

ΟΙΧ. Ροοιρείαβ ηιαμηο αοίαιο Αίρε» (Γ3η8εεοάί(, ηοα

(30(0 (]υκ1βηι οιοΐίοιίηε , ςυ3ο(ο 0808 οΐίιιι ΑοοίΜ εηΐ,

86(1 αϋαηι βρεπεοβ τίαοι , (ικά ΚΗο<ΐ3θί £π(ΐ3θίςϋε ΓοαΙκ;

ςο3 ο(6Γηυβ Πατίο8 ηοο Ιοώ%ο 3ο ίηνίεεοι ία(ειτ3ΐΙο εχ ΛΙ·

ρί008 ΟΓί(ΟΓ, 6( 3ΐ(6Γ (]1ΐίΐ3βηΐ ρεΓ ΪΓ3083ΐρί03Ο1 ΟΜχαι ίη

Τυ8εαοι είΓυοάί(υΓ οιβτε, 3ΐ(βΓ ρβΓ Οβίΐίβοι Οί(εηθΓεηι ίη

οΐ3Γε δυρβηυο ετο]τί(ιΐΓ, Ρ3(1θ8 ί3(ίοί8 ρπ) ΕΗίΙαηοΛίοΙοί.

ΡοβΙφΜαι 3υ(60ΐ ίο Ηίβρϊΐιίϊηι Ροηιρείοβ ρειτεοί(, εοοίβ-

8(ίαι εί 1β§ίοοεηι αοβοι, άΛ ρ3θαΐ3θ(1αοι επιΪ8$30ΐ, 8ίποαΐ€ΐιηι

]οπιεο1ί8 εβίοοίΐιοβςυβ δβΚοι ίοβ εοηοίάΜ(; ίάεσιςυε Ιιογο-

οεοι οΓοεοι, ίθ8ρεε(3θ(6 Ροοιρείο , άΊπρυΚ α1τυί(ςηε. Ιο φΐι

εχρυςο3(ίοοβ πιοΙίεΓ ηιίϋ ι ί , τίοι εί εοο(Γ3 03(οτ3ΐη ίηΓβιτβ

εοο3θ(ί , οευΐοβ άΊ^ίίίβ είΓοιΙίί. Ουο εοξοί(ο , δειίοηυβ ίη-

(ε§Γ3οι οοΙιογ(60ι, φίαιηνίκ Κοηιβηβπι, ίά ςεοιΐ8 Ο&βίΙίϋ

ίοώοιεηι , πΐ0Γ(ε 3Πεεί(. Ε( (αοε ςοίάβοι ίαίεττβοία Ιιϊβπιίί

(ΙΪΓβηαιι 8υο( εχεΓεί(υ8.

ΟΧ. δε^ ίοβοοίβ νεΓε ιιΐΓΪο(]οε ηΐΓβηβ ιοοτβπιοί, ΜείεΙ·

Ιοβ ε( Ροοιρείοβ 3 ΡνΐΌΐι.νί* αιοοϋουβ, οοί όίεοιβτεπυιΐ ;

δειίοπαβ ε( Ρειρεοοβ εχ ίοβίίβοίβ. £( &Λ δοετοηεηιορρί-

ιΐιιιιι 8ί§03 εοιι(ο1εΓυο( : ιιΙιί ςοαπι ββΓβοο εοείο, Ιηβοΐίΐο

οίοι ε , εΓεοβ Γυ1§οτ& οιίε3τεο( πιοι (οοί(Γθ , οίηίΐ Ιβπιβη

(βπίίί , οί τβ(6Γ3θί , ρβΓεβεπιοί Γβπι , πΐ3£03ηιςιιε θαμβοί

υ(ποςοεε(1ϊ<1επιο(: άοηβοΜείεϋοβΡεΓρβηηβηιίο Γϋ8ΐπιτα·

(ί(038(Γί8<ιοββχϋί(; ίοβ1(8ΓθνεΓθεοΓθϋ δΟΓίοπιΐδΡοιηρβίϋΐη

038(3 ία ΓεαιΟΓβ ρεπεοΐοβε β3υεί3(οοι ρπ ι11ί^;ι ν ίι , ετεοία ίο·

ίίϋβ ριιμηί» βοείρίίί. Ετβί «ογΙογιο οβιι.ΐκΐβ εεΓΤί,πϋη·

Βϋβ(3 εί ΙίΙιεΓβ Τ3§3ΓΪ 8θ1ί(3 : φΐβΒ ςοοηι ηο5ςυ30ΐ οοιηρί-

Γ8Γε(, ίθΐρεΐ3(0Γ, 00110081101 ίά Γ3(08, βί^ετ βοίπιί , εεβωΜί

&1) »Γ0ΐί8 , αεςαβ ίρβοπιοι οοβίίααΊ βυρβτ εβττβ εβνίΙΙίΙίοΒ65
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ελαφον ίιπδ των πολεμίων. Ώς δ' ώφθη διά δρυμών

£ρόμω φερομένη , ανά τε εδραμεν 6 Σερτώριος , χα\ ευ

θύς, ώσπερ αύτη προχαταρ/όμενος, ήχροβολίσατο ες

τους πολεμίους. Οϋ πολυ δέ ύστερον αγώνα μέγαν

ήγωνίσατο περί Σαγοντίαν, έχ μεσημβρίας ΙπΙ άστρα.

ΚαΙ αύτδς μέν ίππομαχών έκράτει τοϋ Πομπηίου, χαΐ

Ιχτεινεν ες έζαχισχιλίους, άποβαλών ές ήμίσεας· Μέ-

τελλος δέ χαΙ τότε Περπέννα περί πενταχισχιλίους διέ

φθειρε. ΚαΙ 6 Σερτώριος μετα την μάχην της έπιούσης

ήμέρας πολλούς βαρβάρους προσλαβών, έπέδραμεν

άδοχητως τω Μετέλλου στρατοπέδω περί δείλην έσπέ-

ραν, ώς άποταφρεύσων αΰτο συν τόλμη· Πομπηίου δ'

έπιδραμόντος , έπαύσατο της χαταφρονησεως. ΚαΙ

τάδε μεν αύτοΐς ην τοϋδε τοϋ θέρους εργα, χα\ πάλιν

Ις χειμασίαν διεχρίθησαν.

ΟΧΙ. Τοϋ δ' έπιόντος έτους, ίχτης ίβδομηχοστης

χαΙ έχατοστης δλυμπιάδος ούσης, δύο μέν έχ διαθηκών

εθνη 'Ρωμαίοις προσεγίγνετο · Βιθυνία τε , Νιχομηδους

άπολιπόντος· χαΙ Κυρηνη, Πτολεμαίου τοϋ Λαγίδου

βασιλέως, 8ς έπίχλησιν η'ν Άπίων. Πόλεμοι δ' ήχμα-

ζον, ουτός τε δ Σερτωρίου περί Ίβηρίαν, χα\ δ Μιθρι-

δάτου περ\ την άνατολην χαΐ δ των ληστών, εν δλη

τη θαλάσση· και περί Κρητην, πρδς αύτοίις Κρητας,

έ*τερος· χα\ δ των μονομάχων άνα την Ίταλίαν, αιφνί

διος αύτοΐς χαΐ 5δε χαΐ σφοδρδς δμοϋ γενόμενος. Διαι

ρούμενοι δ' ές τοσαΰτα, όμως χαΐ ες Ίβηρίαν έπεμψαν

άλλα στρατοϋ δύο τέλη· μεθ' ων άμα τω άλλιο παντί

Μέτελλός τε χα\ Πομπήιος α3θις άπο τών Πυρηναίων

δρων επί τον Ίβηρα χατέβαινον Σερτώριος δέ χαΙ

Περπέννας αύτοϊς άπηντων άπο Λυσιτανίας. ΚαΙ τότε

μάλιστα πολλοί Σερτωρίου προς τον Μέτελλον ηύτο-

μόλουν.

ΟΧΗ. Έφ' φ χαλεπαίνων δ Σερτώριος, άγρίως

χαί βαρβαριχώς έλυμαίνετο πολλοίς, χαι δια μίσους

έγίγνετο. Μάλλον δ' αύτδν δ στρατός έν αίτίαις εΐχεν,

έπεί χαΐ δορυφόρους άντ' αυτών επηγετο πανταχού

Κελτίβηρας, και την φυλαχήν τοϋ σώματος, 'Ριομαίους

άπελάσας, τοΐσδε άντ' έχείνοιν έπέτρεπεν. Ου γαρ

εφερον ίς άπιστίαν δνειδιζόμενοι, εί χαί πολεμίω 'Ρο>-

μαίοιν έστρατεύοντο. Άλλ' αύτό δή τοϋτο χαΙ μάλιστα

ίιπέδαχνεν αύτοΰς, τι), απίστους ές τήν πατρίδα διατδν

Σερτώριον γενομένους, άπιστεϊσθαι χαί πρδς αύτοΰ·

ούδ' ήξίουν δια τους αύτομολησαντάς οί παραμένοντες

χατεγνώσθαι. Πολλά δέ χαί οί Κελτίβηρες αύτοΐς,

αφορμής λαβόμενοι, ένύβριζον ώς άπιστουμένοις. Οί

δ' ού τελέως όμως τδν Σερτώριον άπεστρέφοντο , δια

τας χρείας. Ού γαρ ^ν τότε τοϋ άνδρδς ούτε πολε-

μιχώτερος άλλος, ούτ' Επιτυχέστερος. "Οθεν αύτδν

χαί οί Κελτίβηρες δια την ταχυεργίαν Ιχάλουν Άννίβαν,

βν θρασύτατόν τε χαΙ άπατηλότατον στρατηγδν παρα

σφίσιν έδόχουν γενέσθαι. Ό μέν δή στρατδς α>οε εΤχε

Σερτωρίω. Πόλεις δ' αύτοϋ πολλας έπέτρεχον οί περί

τον Μέτελλον, χαΙ τους άνδρας ές τα ίιπηχοα σφίσι

μετηγον. Παλλαντίαν δέ Πομπηίου περιχαθημένου ,

πιμΙκιΙ. ΙΊ τετο αηίηΐίΐιΙνοΓίίΙ βεϋυιτεηΐεπ) β ηοΐϊΐοπ1)υ?,

ίρβε ψιοφιε ρΐΌδίΙίίΙ; ε(, τιΊιιΐ εβιΎδε 3ΐΐδρίεΐ3 δβουΐυδ,

εο?ρίΙ ηοδίεπι νείίΐβΐίοηε ΙβεεδδεΓε. Νεο ροδί ηιαχιιο ρ ΐ ίιΊϊο

ΟΊ'ΙΐίΙιπη εβΙ &ά δΐ'μπηϋαηι , & ιυβπιΐίβ ίη ηοοίεπι ιιβςυε.

Π ιί εχ εςυο ρυςηβηβ δεΗοήυβ τίείΐ Ροηιρείυπι , εΦβϊβ Ιιο·

βΐίυπι μα πήΙΙίϋυβ, (Ιι^ίιΙιταΙο βιιοΓϋΐη (Γιιηίιΐίο ΓβΓε ηυαιείΌ.

ΜεΙεΙΙυβ μί ο Ιυηο ςυοςυε εχ Ρειρεηο»; ιηίΐίΐϋιιΐϋ :ι<1 ςυίη-

ηιιβ ηιΐΙΙΐ» 8(γ&τϊ1. ΡοδΙτϊίϋβ <■] ιι * <1ίεϊ δεΓίοπυβ, βββιιηιΐ»

ιηαΐϋβ 1>;ιι Ιιαιϊί , νιτμι·ιιΙι· ]αιη ϊη νε8ρ«Γ3πι <1ίε , εχ ίιηρΓΟ·

νϊϋο ίη ε&8ΐΓ& ΜεΙεΙΙί ΓοοίΙ ϊιηρείυηι, Γθ883 ναΙΙοςιιε εα οίη-

εΙυΓυβ, πϊ Ροηιρεΐιΐδ βιιεευπεηβ Γη·μΐί<«·ΐ ε]υ9 αυιΙβΓίαηι.

ΙηΙεΓ Ηο9 εοηαΐαβ είαρδα Χ8(&1ε , ίη ΙιίϋΐΊ-ηα ιίιγ80$ άίβεββ·

511111 ΓνΙ.

Ονΐ. δεςαβηΐί βηηο, 01}ΐηρϊίάβ (ΧΧΧΤΤ, ροραΐυβ Ηο-

πιαηυβ (1π:ι!ιιι < ρΓΟτίηεϋί εχ (εβίαηιεηΐίβ Γεςυηι &υε(ηβ ε«1 ;

ΒίΙη)ηί&ηι Νίεοηιβύε Γείίηςυεηΐε ; Οντεηεη Ρίοΐβπωκ), βχ

Ι,αμίιΙίΐΜΐιη ςεηΐε, ευί Αρίοηί εοςηοπιβη ΓικτηΙ. 86(1 οεΐΐα

βιαυΐ οηιηί εχ ρβΓίε νίςεΐιαηΐ : ίη Ηίβραηίι Ιιοε δυιΐυηαηιιηι :

ίη ΟΓίεηΙε Μί1ητϊ(ΐ3ϋευη) : (ο(ο ιηίτί ΡίΓΐΙίειιπι : εΪΓ03 Οκ-

(απι ευαι ίρβϊδ ΟΓεΙεηβίουβ ηΐίικί : ίη ΙΙ»Η» ΙηΊΙιιιιι μίικί ί.ιΐο-

ι υηι , ΓερεηΙίηαηι ηε θίίϋείΐε. ΤοΙ ηε^οΐϋβ (ΙίβΙταεΙί Κοηιβηί,

(3παεη ίη Ηί8ρ&ηί&πι &ά ρποΓεηι ο\ριχίΙιιηι ηιίβεηιηΐ αΐίαβ

(1υ38 Ιεβίοηεβ. Ουίουβ εαηι ρήοιί οηιηί εχεΓείΙυ ι·οιι]ιιιι-

εΙί9, ΜεΙεΙΙυβ Ροπιρείυβςυε πΐΓ8υηι 3 Ρ>τεη»ο (ΙεβεεηϋεηιηΙ

3ϋ ΙΙιιί ιιιη , οεεαΓεηΙε δεΓίοήο εαη ΡεΓρεηηα ε( ίηβίίβηία.

ΕΙ εο ρο1ί88ίιηαιη ΙεηιροΓε πιαίΐί δεΓίοπβηί 3ϋ ΜεΙοΙΙυηι

Ιτ3η8Γυ§ίεΙ)3ηΙ.

ΟΧΠ. Ουο εχ3βρεΓ3ΐϋ8 8εΓΐοπ'ιΐ8 , ηιυ1(08 03Γ03Γίε& 83>

νίΐία ΙγλοΙλγο εοερΗ, 30 63 τε ίη οάϊααι βυοπιηι ίηοαιτί).

δειΐ Ιιοε ρινείρυο ευΙριΐΜΐ εχειτίΐαβ , ηαοό, βεαοΐϊβ 3 ευ-

8ΐο<1ί3 εοΓροΓίβ Κοιιιαηίβ, Οεΐΐίοεπεο ηΐβΐΐίΐιο, υηϊευπιςυε

68861 , 8ΐίρ3Γ6ΐΐ1Γ ; ΕΟβΙβηβ 1π8 , ς0301 ίΙΗβ , ββΙαΙβΟΙ 8113111

εοηιηιί11βΓ6. Νοη βηίιη ΓβτβΙχιηΙ ηιίΐίΐββ, εχρΓο1)Γ3Γί βίηί

ρβτΜί&αι, ηιιβηΐϊίδ βυΐ) ΙιοδΙε ρορυΐί Κοηιαηί 8ΐίρεηάί3 Γ3-

οβΓβηΙ. Ιιηο ηοε ίμβυηι ηιαχίιηβ εοβ άοΐεοβΐ , ςυοιΐ Πιίεβ

βίοι ηοη 1ΐ3ΐ>6ΓεΐϋΓ βϋ εο , ρΓορΙβί' (ηιεηι ρβτ&ά'ι 3(1νβΓδϋ3

ρ3(ΓΪ3ΐη 6χΙί(ί88βηΙ : ηβςαβ ββςυυηι ρη(303ΐι(, 8ε , ψιί ίη οΓ-

Γιείορ6Γηΐ3ηεΓ6η1, ιΙϋΐιιικίΓί ρΓορίεΓ ΐΓβηβΓυββδ. Ηυε 3006-

ύβ1)3ΐ , ςηοά ΟεΙΙίοετί εοβ ρβΓ 1ΐ3ηο οεεβδίοηεηι , ΐΛΐιςιιαηι

(ί(1β 638808 , πιυΙΙίδ ί^υιϋδ εοηΐιιηιείίίδηηε 3Γ66ίβ1)3ηΙ. Α1-

(βηιεη ηοη οηιηίηο β δειΊοηο αΐίεηηΐί βυηΐ πιϋίΐεδ, ρι-ορίει-

α)ΐηπκκ1α ψιχ εχ 6^υ8 ηιϋίΐίβ εβρίεΐηηΐ. Νβε εηίηι αΐίυβ

<1υχ ίΙΙβ <ε(3ΐε νεΙ ΓεΙίείοΓ ΓοίΙ , τβΐ Γεί ηαϋϊιβίίβ ρεπΙίοΓ.

0ιΐ3Γ6 εΐίΐηι ΟεΚίοΰΓί, οΙ> είΤιεβοεηι νίπ ίικΙιΐίΐΓί,ιηι , Αηηί-

Ιιβίειη ευηι νοτΛΓβ οοηδηενεΓβηΙ ; ςυβηι οπιηϊυηι 3υ(ΐ3είδδί-

ηιαηι 36 τβΓδυΙίδδίηιυιη ίιηρβΓηΙοιει» ίη ίίδ (επίδ Γυίδδε 3Γ-

1)ίΐΓ3ΐ)3ηΙϋΓ. δίε 3ΓΓεε(ο δβΓίοπβηο εχεΓβίΙη, ΜεΙεΙΙυβ

ίηΐεπηι ηιηΙΐ3 ρ&ββίηι δβΓίΟΓϋ ορρίάα εχ ίηουΓδίοηβ εβρίΐ,

εί ηοιηίηοβ ίη Γβ§ίοηοπι βίΗί δυΙ^οεΙαιη ιιΜιιχίΙ. Ροηι.
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χαΐ τά τείχη ξύλων κορμοΐς υποκρεμάσαντος, έπιφα-

νεις δ Σερτώριος την μέν πολιορκίαν έξέλυσε · τά τείχη

δ' έΊρθασεν ύποκαΰσας δ Πομπήιος, χα\ ές Μέτελλον

άνεχώρει. Σερτώριος δέ και τά πεσόντα έγειρε, καΐ

τοις περί τι χωρίον Καλάγυρον στρατοπεδεύουσιν Ιπι-

δραμών, έκτεινε τρισχιλίους. Και τάδε ην χαΐ τοΰδε

τοϋ έτους έν Ιβηρία.

ΟΧΙ1Ι. Τοϋ δ' έπιόντος, οί στρατηγοί 'Ρωμαίων,

μαλλόν τι θαρ^ήσαντες, έπήεσαν ταϊς πόλεσι ταϊς ίιπδ

Σερτωρίω συν καταφρονήσει, και πολλά αύτοΰ περιέ-

σπων, και ίτέροις έπέβαινον, έπαιρόμενοι τοις άπαντω-

μένοις. Ου μέντοι μεγάλη γε μάχη συνηνέχθησαν,

άλλ' αύθις ** Κ^ΧΡ' τοϋ έξης έτους αΰτοί μέν αύθις

έπηεσαν, συν πλεονι μάλλον καταφρονήσει· δ δέ Σερ

τώριος, Βλάπτοντος ήδη θεοΰ, τον μέν έπι τοις πρά-

γμασι πόνον Ικών μεθίει, τα πολλά δ' ^ν έπΐ τρυφης,

γυναιξί και κώμοις καΐ πότοις σχολάζων. "Οθεν ήττατο

συνεχώς. ΚαΙ γεγένητο δργην τε άκρος, δι' δπονοίας

ποικίλας, και ωμότατος ές κόλασιν, και ύποπτης ες

ίπαντας- ώστε και Περπενναν, τον έκ της Αιμιλίου

στάσεως έκόντα προς αυτόν έλθόντα μετά πολλοΰ στρα

τού, δεϊσαι περι Ιαυτοΰ, χαΐ προεπιβουλεϋσαι μετά

άνδρών δέκα. Ώς δέ και τώνδέ τίνες των άνδρών

Ινδειχθέντες, οί μέν έκολάσθησαν, οί δ' άπέφυγον δ

Περπέννας παρά δόξαν λαθών, ετι μδλλον έπι τό έργον

ήπείγετο. ΚαΙ ούδαμοϋ τον Σερτώριον μεθιέντα τους

δορυφόρους, έπΙ έστίασιν έκάλει· μεθύσας δ' αύτόν τε

και την περιεστώσαν των άνδρων φυλακήν, ίκτεινεν

από της διαίτης.

ΟΧίν. ΚαΙ δ στρατός εύθυς έπ\ τόν Περπενναν

άνίστατο συν θορυβώ τε πολλώ κα\ μετ' όργης, ες ευ-

νοιαν αΰτίκα τοϋ Σερτωρίου μεταβάλλοντες άπδ τοϋ

μίσους· ώσπερ άπαντες έπΙ τοις άποθανοϋσι την μεν

δργην μεθιασιν, ούκ έμποδών ετι τοϋ λυποϋντος οντος ,

ές δέ την άρετην αυτών μετ' έλεου καί μνήμης έπα-

νίασι. Τότε δέ καΐ τά παρόντα σφίσιν έκλογιζόμενοι,

Περπέννα μέν, ώς ίδιιότου, κατεφρόνουν την δ' άρε

την Σερτωρίου μόνην άν σφίσιν ήγοΰμενοι γενέσθαι

σωτήριον, χαλεπως ές τον Περπενναν διετίθεντο αυτοί

τε καΐ οί Βάρβαροι συν αυτοΐς· μάλιστα δέ τούτιον Λυ-

σιτανοι, δσω καΐ μάλιστα αύτοϊς δ Σερτώριος έχρητο.

'ίΐς δέ καΐ των διαθηκών άνοιχθεισών τών Σερτιορίου δ

Περπέννας αύταΐς ένεγέγραπτο έπ\ τω κλήρο), μαλλόν

τιπάντας δργη και μίσος Ις τον Περπένναν έσήει, ώς

ούκ ές άρχοντα μόνον ή στρατηγδν, αλλά καΐ ές φίλον

καΐ εΰεργέτην, τοσόνδε μΰσος έργασάμενον. ΚαΙ ούκ

αν ούδέ χειρών άπέσχοντο, ε? μή περιθέιον αυτούς δ

Περπέννας, τοΰς μέν δώροις ύπηγάγετο, τους δ' ύπο-

σχέσεσι· τους δ' άπειλαϊς έξεφόβησε· τους δέ και διε-

χρησατο, ές κατάπληξιν Ιτέρων. Έπί τε τά πλήθη

παρερχόμενος έδημαγώγει, καΐ τους δεσμώτας αύτών

Ιξέλυεν, ους δ Σερτώριος κατέοησε· καΐ τοΐς "Ιβηρσι τά

ίμηρα άπέλυεν. Οις υπαχθέντες, υπηκουον μέν ώς

στρατηγψ ( τό γάρ δή μετά Σερτώριον εΤχεν άξίωμα) ·

ρεΐυδ νεΓΟ Γ.ΐ11.ϊ1ι1ί;ΙΙΠ οΙιΜιΙΟΙΙδ, 8ϋίΙθ888 ΠΚΡτώ βυΐιϋϋί 8ΐί·

ρίΐίουδ δυ$ρεη(1εΓ3ΐ, ι μι ι η» δειΊοηί βυρρΓΤβηΙυ ορρυρίΒΐϊο

δοΐυΐη 681 ; εί ορρυ§η3ΐθΓ83 , δυοεεηδίβ ι.ιιιιι-η ρπηδ ιηοαί-

1)118, 3ΐ1 ΜιΊγΙΙιιΙΙΙ 8β5β ΓβΟβρβΠΙΠί. δείΊΟΠϋδ, Γερ3Γ3ΐ3 ΠΙΟ'-

ηϊυηι ρ3Γΐε ςυα; εοιτυεΓβΙ, Ιιοβίϋβιη θχειτίΐϋΐη, ακ» Ι'»·

1:ιμυιίιη 888ΐΓ3 η>ε(3ΐυη} , ,κίοιίιΐδ, Ιι ία Ιιο&ΐϊιιηι ιιιιΐΐ :ι

ίηΙβΓΓβοίΙ. Αο ρβΓ Ιΐ38 τεβ 1 1 ίο ςυοηαβ 3ηηυ8 ίη Ηί$ρ<ιιιίι

βχαοΐιιβ εβί.

ΟΧΙΠ. ΚεάειιηΙβ τεΓε, Ηοηιβηοπιηι άυεε8, μαι ϊυώα-

0Γβ8, εοηίειιιΐίιη ϊην380ΓΐιηΙ είνίΐβίεδ δβΓίοιϊο ίυΜίΙϋ; 61

831Ϊ8 3εείδί8 ε^υδ ΓβΙηιβ, εΐ3ΐί δυεεεδδυ , υΙΙβΓίυδδειηρβΓ ρΓο·

£τε<1ίε1)3ΐ)(ΐ]ΐ·. Νιι^.|ιμιιι ηΐ3§ηο ρι%1ίο εεΓ(3(αιΐ] β*ι ,

ηΐΓβυδ **. ϋεηίςιιε 3ηηο ίη8ε(]υεη(ί , Ηοηΐΐηί ταφή άβηιιο

νί 3ΐςυε εοηΐεπιΐυ ίη ΙιοδΙεηι ιΊηίιπ ιΊι,ί!! ι ; ε( 5εΓΐοπυ5 εοο-

Ιγ8, ηιεηΐεη) ]3ηι ρει-νεΓίεηΙε ίΐεο , πΐϋΐΐο αά \Βί>οτΐ» Γβπιϊϊ-

δϊοΓ, ηιαΙίεΓυιη εοηδυείιιάίηί εΐ ροΐυί εοηιε883(ίοηίΙ)υ8ςιι«

8ε άεάεΓε (χερίΐ. Οαο Γ,κ ι ιιιη εδί , υΐ ηιιηςυβηι ηοη ίοίΐποτ

β εοηΟίεΙα (ΙϊδεβιΙβΓεΙ. δΐπιιιΐ βυΐεοα εΙΤβΓεΙιβΙυΓ ίΓϊευηιΙίι

οί) νβΓίββ δΐΐδρίείοηεδ, εί ϊη ρυηίεηάο εΓ3ΐ ΟΓυάβΜδδίπιιΐί,

ηεηιίοίςϋε βιηρίίυδ βϋεΙ>3(. Ουίουβ ΓβΙηΐδ εοηιιηοΙιΐδΡΡΓ·

ρεηηβ, <\α\ εχ Ι,ΐ'ρίιΐί Γβεΐϊοηε ιιΚιό 3(1 ευηι πιιη οοη πιιχίκϊί

εορίίδ 3εεε8δεΓ3(, ςαυηι ]3πι ε( 8ίυί ίρδί Ιίιηεικίυπι εδδβ

εεηβεΓεΙ, εοηβΐϋδ ε$1 ϊηδΜϋβ δειΊοηιιηι οεουρβΓβ , Λβίοιι

τίπβ ίπ εοηδίΐϋ εοπιπιυηίοηεηι αύδεϊϋβ. Εχ ςυίΐιαδ ροδί-

ςιίΒηι ηοηηυΙΗ, ΓαεΙο οοη]αΓ3ΐίοπΪ8 ίικίίείο, δυρμίίοίο δϋηΐ

βίΓεεΙί, βΐϋςιιε Γπ§3 είβρδί, ΡεΓρεηηβ, ρπτΙί Γ δρρπι ηοη

(ΙερΓοΙιβηδίΐδ , ΙβηΙο ηι^ίδ ηιαΙυΓαικΙιιιη 8ΐΙ)ί ηε^οΐίυηι ραΐί-

νίΐ. Κβηυε δειΊοηιιηι , ηυοπι ππ-ι |\ι;πη 308<)υε 83ΐεΙΙί1ίο

888βΙ, 3<1 3ΐηϊεοΓυηι εοητίτίυηι ίην ίΐα! , εί τίηο ηιιϊ οιιιη

8(ίι>3(οηοη8 Ικίιο ηΐ3(1εΓ3ε(υηι ροδί εοβηβιη οΙ>ΙτηηοΙ.

ΟΧίν.Μοχςυε ηιΠίΙεδ,ΪΓββοεβηδί, αοπΙεΓ ΙυηιυΗηαΐΜηΙηΓ

εοηΐΓ3 |>3ΐΐί('ίιΙ.Ίΐη , οό"ίο δεΓίοΓϋ ίη ΙιεηενοΙεηΙίηηι τβΓ«ο :

υΐ δοΐεΐ ΪΓ3 δβ(ΐ3Γί ροδί ίηΙεΓίΙυηι εοΓυηι ςυί ΙβΒδεπιιιΙ , πιο·

ΙεδΙι'3 βυ1)ΐ3ΐ3 , εί ρεΓ ηιΐδεΓ3ΐϊοηεηι ΓενοεβΙ» «ΙββίάβΓϊΙπε *

ΙαΙίδ ηιεηιοΓΪ3. Ηιιε βοεειΙεοΒΐ εί ρηεδευΐίδ ρεΓίειιΙί τερπ-

(3ΐϊο, ίη ςηο ΓεΓρεηη3ηι, (3ηηυαηι ρηνβίαπι

ΙκιηΙ , εί , 30 υηίιΐδ 8εΓ(0Γϋ ΓοΓίίΙυιΙίοε 83ΐυ1εηι

δίκιπι , βϊΜ ρεΓ8υ3(]εΙ>3η(. Οπο πι3]ογ εΓ3( Ιηιιι ίρδοπιπι

Κοηΐ3ηοΓυπι ιηίΐίΐιια), ςυ3Πΐ Ι.,ιι1>;ιη.πιηι, βάνεκαδ Ρεηιεη·

ηαηι ίη(3ίξη3ΐίο. ΕΙ ίϋδίΐβοοηιιη ρΓββείριιε ιγ3 ετ&ίυείηΐ.

α,υοι-υηι ηιηχίιηε ορειη ίιηρειαΙΟΓ υδΐΐδ ογλΙ. I I ν«»>.

(εδΙβπιεηΙο δεΛοπί βρεΓίο , Ιιοηίεϊάβπι ίηΐετ 1ι3ΕΓβ*1β5 ί<1·

δεπρίυπ) Γιιί88ε αρρβτυϊΐ , ίηιιηεηδίιιη ςυβηΐυηι ετβνίΐ Γΐάηο-

πδ ίιινϊιΐία, ρεΓρείΓβΙϊ ηοη δοΐαηι ίη ίηιρβΓβΙοΓβηι, τεπιηι ίη

βηιίπιηι βΐίβηι ορϋαε <1ε ρ3Γποί<ΐ3 ηιβΓίΙηηι. Νβο Ιβηιρο·

Γ3δ8εη( ηΐ3ηίουδ , ηί ΡεΓρεηηβ, οοευηάο δίη^υΐοδ, ηιυηειί

1>ΐ)8 βΐίοδ, βΐίοδ ρο11ίείΐ3(ίοηί1>υ8 ρίβεβδδεί, ΓβτοείοΓεδςυε

(8ΓΠ)ί88εΙ ηιίηίδ , 3ε ηοηηυΐΐοδ ιΊίαιη ηιηηυ μκι εοηΓο<1ί8Κ''

&ά ΙίηιοΓεπ) ίηίείεηάυηι είβίεπδ. Οαίη βΐ ροριιΐοδ οοϋ»1

εοηείοη3ΐ>υη(Ιθ3, εί £Γ3ϋ3ηι εβρΙβηοΌ βοίτεοβΐ ςυοίςηοΐ

δετίοηαδ ίη νίηεηΐ3 εοιι]εεεΓ3ΐ , άίηιΪ88ί8 ει ο1)8κ1ίΙ)ΐιβ Ηϊερ3-

ηοΓαηι. Ραίουβ Γεϋυδ ύεΐίηίΐί, ρ3Γε1)3ηΙ ςαίιίεηι ΡεΓρεηηϊ,

υΐ ρΓ02ΐ0Γί , εί 8ΐιοοε88οπ δβΓίοΓίί ; αΐΐβιηεη ηε Ιυηο α,ιιίιΐβη)
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ρύ μέντοι χωρίς δυσμένειας ούδέ τότε έγίγνοντο. Και

γαρ ωμότατος αύτίκα ες κολάσεις θα^ρήσας έφαίνετο,

καϊ των έκ 'Ρώμης αύτζί συμφυγόντων επιφανών έκτεινε

τρεις, καϊ τον άδελφιδοϋν ίαυτοϋ.

ΟΧν. Ώς δέ έφ' έτερα της Ιβηρίας δ Με'τελλος

φχετο (ού γαρ έτι δυσχερές έδόκει, Περπένναν έπιτρέ-

ψαι μόνω Πομπηΐω), έπ\ μεν τινας ήμέρας έγίγνοντο

άψιμαχίαι κα\ άπόπειραι Πομπηίου καΊ Περπέννα, μή

σαλευο'ντων άθρουν τον στρατόν τη δεκάτη δέ άγών

αύτοΐς μέγιστος έςερ^άγη. Ένι γαρ έργω κρίναντες

διακριθήναι, Πομπήιος μέν της Περπεννα στρατηγίας

κατεφρόνει, Περπέννας δ' ώς ού πιστώ χρησόμενος ές

πολυ τφ στρατώ, πάση σχεδόν τη δυνάμει συνεπλέ-

κετο. Ταχύ δ' δ Πομπήιος περιήν, ώς ούτε στρατηγού

διαφέροντος, ουτε προθύμου στρατού. Καί τροπής

πάντων δμαλοΰς γενομένης, δ μέν Περπέννας υπδ Οάμνω

πόας έκρύφθη, δεδιώς τοΰς οικείους μάλλον των πολε

μίων. Ααβόντες δ' αύτδν ιππείς τίνες εϊλκον Ις τον

Πομπηϊον, έπιβλασφημούμενον υπδ των ϊδίοιν, ώς αύ-

θέντην Σερτοιρίου· καϊ δοώντα, πολλά μηνύσειν τω

Πομπηΐω περί της εν 'Ρώμη στάσεως· εΤλεγβ δέ ,

είτε άληθεύιον, είθ' ίνα σζίος άχβείη προς αυτόν. Ό

δέ, προπέμψας, άπέκτεινεν αύτδν πριν ες όψιν έλθεΐν

δείσας άρα, μη τι μηνυσειεν άδόκητον, και £τέρο>ν

αρχή κακών έν 'Ρώμη γένοιτο. Κα\ εδοξεν έμφρόνως

πάνυ τοϋθ1 δ Πομπήιος πραξαι, και συνετέλεσεν αύτω

και τόδε ες δόξαν άγαθήν. Τέλος δ' 3[» τοΰτο τω περί

Ίβηρίαν πολέμω, τδ καϊ Σερτωρίω του βίου γενόμε-

νον. Δοκεϊ γαρ ουκ αν ούτε δςέως ούτε εϋμαρώς ού

τως, ετι Σερτιορίου περιόντος, συντελεσθήναι.

ΟΧνί. Τοϋ δ' αύτοϋ χρόνου, περ\ την Ίταλίαν μο

νομάχων ές θέας έν Καπύη τρεφομένων, Σπάρτακος,

Θρ4ξ άνήρ, έστρατευμένος ποτέ 'Ρωμαίοις, έκ δέ αι

χμαλωσίας καϊ πράσεως έν τοις μονομάχοις ών, έπεισεν

αυτών ές έβδομήκοντα άνδρας μάλιστα, κινδυνεϋσαι

περί ελευθερίας μάλλον, ή θέας έπιδείςευις. Και βια-

σάμενος συν αύτοϊς τους φυλάσσοντας, έξέδραμε ■ καί

τίνων δδοιπόρων ξύλοις και ξιφιδίοις δπλισάμενος, ές

τδ Βέσβιον όρος άνέφυγεν ένθα πολλοΰς άποδιδράσκοντας

οίκέτας , καί τινας έλευθέρους έκ των αγρών, υποδεχό

μενος, έληστευε τα έγγΰς, υποστρατήγους έχοιν Οίνόμαόν

τε και Κρίξον μονομάχους. Μεριζομένω δ' αύτω τα

κέρδη κατ' ίσομοιρίαν, ταχύ πλήθος ην ανδρών. ΚαΙ

πρώτος έπ' αύτδν έκπεμφθείς Ούαρίνιος Γλάβρος, έπΐ

δ' έκείνω Πόπλιος Ούαλέριος, ού πολιτικήν στρατιαν

άγοντες, άλλ' ίσους έν σπουδή κα\ πάροδοι συνέλεξαν

(ού γάρ πω 'Ρωμαΐοι πόλεμον, άλλ' έπιδρομήν τινα,

και ληστηρίωτδ έργον δμοιον, ήγοϋντο είναι), συμβα-

λόντες ήττώντο. Ούαρινίου δέ κα\ τον ϊππον αύτδς

Σπάρτακος περιέσπασε · παρα τοσούτον ήλθε κινδύ

νου 'Ρωμαίων δ στρατηγός, αύτδς αϊχμάλιοτος υπδ

μονομάχου γενέσθαι. Μετά δέ τοϋτο Σπαρτάκω μέν

ίτι μάλλον πολλοί συνέθεον, και έπτα μυριάδες η'σαν

ΑΙ'ΡΙΑΝυβ.

ρβΓρααιΙίδ αηίιηίβ. ΝΒΐηεΙ εοηΐίηιιο, δϋσιΙθίΉΙιιοίίΐ, ΡβΓροηιΐϊ

εηκίεΐϊΐβΐβ υϋ ϊη ρυηίβηάο εα»ρίΐ εΐ ΐΓβ» ηοηίΐββ νίτοβ ςιιί

Κοιηα &ά ευηι εοη(υ£εΓ3ηΙ , οεεΜϋ, βΐ ρποΙεΓ Ιιοβ ευηηι βχ

β-ίΐτβ ηεροΐεπι.

ΟΧΥ. ΜεΙβΗο 3υΙοηι ίη (ϋνεΓββηι Ηϊβραηίχ ρβΓίεηι άί-

6ΓΡ680 , ςυίρρβ αυί ]3ΐιι Γαοίΐε ]ιΐ(1ί€3ΐ)αΐ ΡοΓρβιιη* Ροηιρβ-

ίυπι δοΐιιιη ορροηοΓβ; ρβΓβϋφιοι (ίίββ Ιιί άαο νβΙΐωϊοηίοϋΗ

ροπευΐυπι νϊηυπι ΓβεεπιηΙ, ίιιιηιοΐίδ ίηΐβςτίβ εχεκίΐίϋυ: :

άΌοίπιο νεΓΟ (Ιίε ιηβ^ηοηι ρΐδρίίυιη εοηυηίκαπι εβ(. ΟοηδΙί-

ΙυβπιηΙ εηίπι, βοπιεί βπηίι άεεεπιεΓε; Ροπιροίιΐδ ςυίϋειη,

ΡεΓρεηη&ιη ίηιρΟΓβΙΟΓβηι ρΓ& βε εοηίοηιηεηδ ; ΡεΓρβηηα 3ΐι-

Ιεηι , βαοβ ηοη άία ηΐΐΟδαΓοβ ίη οίΠοίο ΓβΙαβ , &άο<χ\ηβ οοη-

Γεπε βίβη» ρΓορεΓβηβ. ΕΙ ηυαηηυίΐηι υηίνεΓβββ ρίεηε

εορί38 8υ&8 ίη Εοίεηι ΡβΓροηηί ε<1α\εΓ3ΐ , ϊΐΓβνϊ (&ηιεη Ροηι-

ροίυβ Πι δΐιρεΓίοΓ, ηΙ ςοί τεσι ΙιαΙιεόβΙ ειιηι ταΐςαη άαεβ

86£ηκηιε εχετείΐα. ΙΙβηυε οπιηϊουβ ίη Γυξΐπι βΓΓυδίβ , Ρβγ-

ρεηη» ίη νίτ^αΐΐοηι 98 ϊΜίιΙίΙ, βιιοηιπι ηιείυ ηοη ηιίηυβ

ςηβηα ΙιοίΙίιιηι : ηυειη όερΓεΙιεη8υηι εηυίΐββ ηοηηυΐΐί τεΙίΏ-

χβΓϋηΙ , & 8ϋί8 οϋ3ΐη ιηΐΐϊΐίΐχΐδ ϊπιρβίίΐιιιη εοηνίείίβ υΐ ηοπή-

είιίαηι δεΓίοηί ; τοοίίεπιηΐεπκιιιβ, ΙιβΙιβΓβ 88 πκιΚ» Ροιηρεία

ίικίίωικίί , Άά βεάίΐίοηβδ ιιτίιαηΐβ ρβΓίίηβηΙία, δίνε νεΓβ \Λ

άκβήΐ, δίνε ΓιηχβτίΙ , υΐ βαΐτιιβ »ιΙ εηπα ρεΓάαοεΓεΙϋΓ. 8ε<1

Ροηιρείαβ, ριίυδηυαηι ίη εοηδρβεΐιιηι νβηίτβΐ , ]ϋ8βίΙ οεεϊιΐί

Ιιοηιίηβπι ; νβΓϋυδ, ηβ ηονιιηι αΐίιραίιΐ ίηιΐίοβηδ, ηονβΓυηι εα-

Ιίΐιηίΐαίιιηι ρορυΐο Βοπιαηο βυεΙΟΓ ΓιβΓβΙ : ςαοιΐ ρπκΙοηΙεΓ

υΐίηϋβ ΓαεΙυιη , ηιιιΙΙυιη Άά Ροηιρβϋ Ιβυιίεηι εοηΐηΐίΐ. ΑΙ-

(]ΐιε ίΐβ ΙΐοΙϋ Ηίδρϊηίεηδίδ ϊιΐοηι , ςυί νΗ» δβτίοτίί, Πηίδ

ΓαίΙ : ηυί βί άίυΐίυδ νίχίββεΐ, ηεε Ιαω είΐο, ηεε (βηι Γαοίΐβ

ΙιεΙΙυπι ηοε εοηΓβεΙυηι ΓαίδβεΙ.

ΟΧVI. Ρετ ίιίβηι Ιβιηρυδ ίη ΙΙβϋ» δραΓίβεοδ, 8<:ηεΓε

Τ1ιγ3χ, Βυηΐ3η»Γη ςιιοηϋαιη ηαΐΐΐΐΐαηι δοευΐαβ, Ιυηε νεΓΟ

βχ εαρίίνο βίΛύίαΙοΓ, Οαρυχ ίη Ιϋϋο βΙϋϋίβΙοΓίο ίηείιίδυβ,

οΪΓΟΪΙβΓ δορίυι^ίιιία ο]αϋ<1βΐιι εοηύίϋοηίδ Ηοηιίηίοιίδ ρεΓδυ»-

δί( , υΐ ρΓΟ 8υ3 ροΐίυδ Ιίΐιοι ΐΛίε , ςυαιιι ρΓΟ νο1υρΐ3ΐε βρε-

εΐ3ΐοηιηι , (ΙίιηίεβΓεηΙ. Οαί ρβΓ νίοο Γβρυΐδίβ ευδίοιίίΐιυδ ,

δρ3Γ(3εο άυεβ , εχ ΙυΛο ριοΓη^ίυπΙ ; απηαΙ.ί(]υο Γυ$(ίύυ$ ο(

β1α<1η3, ηοοδ νί3ΐοη1>ιΐ3 ηυίηηδιίβηι ει ίρυβΓβηΙ, νεβανίυω

πιοηίοπι εοηδοεη(1αη(. 11>ϊ ιτιιιΐΐί» ίυςίΐίνίδ , ηοηηαΐΐϊδ βϋΗΐιι

ίη^εηυίδ, ηυί εχ 3§Ηδ 3(ΠαεΙ>3ηΙ, ίη 8οείεΐ3(επι Γβεβρίϊβ;

νίοίηα 1οε3 ΙβίΓοεϊηίίδ ίηΓεδΙβΓε δρβΓίβευί εοηρί! , ρΓίτΓεεΙίβ

ηιίηοήΐηΐδ υίβηβ (ΚηοπΜΟ Οπχοηαε βΙαιΙίαΙοΓίΙιαδ : ςηυιη-

φΐε οχ 3ϊ(]υο 86ηΐ))εΓ ΛίνίιΙβΓβΙ ρηΕίίαδ , ΙΐΓβνί ηια^ηβπι εοη-

(Γ3ΧΪΙ Ιιοπιίηυιτι ηιιι1(ί(υάίηεηι. ΟοηΐΓβ ςηβηι ηιίββί, Υμ*

ηίϋδ Ο300Γ ρΓίηιυηι , ωοχ Ρ. Υϊίοπϋβ, ηοη ευπ» ]ΐΐδ(ίδ εχεΓ-

είΐΐουί, δβά οηίΙεΓ βί ιαΜίο εοΐίβείο ηιϋίΐβ (αιΐΐιαο εηίπι

Ι\οηΐ3ΐιί ΙαίΓΟοίηϊιιιη Ιιοε, ηοη ΙιεΙΙυηι, βχίδΐίηιβοβηΐ), ρατιιηι

ρι οδρβΓβ ριιςηβνεηιηΐ. Υβπηϋ βςυο βΐίαηι δρβΓίαευβ ρο-

ΙίΙυβ 881 : Ι3η1ί11υηι αΙιΓιιϋ , ςυίη ρηιοΙΟΓ Κοπιαηιΐί 3 βίβιΐία-

ΙοΓβ εβρβΓεΙϋΓ. ΎίεΙοΓηαβ ηΐ3]οη ]3ηι εοηεαΓ$υ εβ1βϋΓ3ΐΐ3·
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ήδη στρατού. ΚαΙ όπλα έχάλχευε, καΐ παρασκευήν

συνέλεγεν.

ΟΧνίΙ. Οί δ' εν άστει τους υπάτους έξέπεμπον

μετά δυο τελών, καΐ τοΰτο>ν ΰπο μέν βατέρου Κρίςος,

ήγούμενος τρισμυρίων ανδρών, περί τδ Γάργανον όρος

ήττατο, χαΐ δυο μέρη του στρατού καΐ αύτδς συναπώ-

λετο αυτοϊς. Σπάρτακον δε , δια των Άπεννίνοιν δρών

έτά τα "Αλπεια χαΐ ες Κελτοΰς άπδ των Άλπείων έπει-

γ<ίμενον, δ έτερος δπατος προλαβών, έχώλυε της φυγής,

χαΐ δ έτερος εδίωχεν. Ό δέ, Ιφ' Ιχάτερον αύτών επι

στρεφόμενος, παρά μέρος ένίχα · χαΐ οί μέν συν θορυβώ

το άπδ τοϋδε ΰπεχώρουν. Ό δέ Σπάρτακος, τριακό

σιους 'Ρωμαΐων αίνμαλοιτους έναγίσας Κρίςω, δυιόδεχα

μυριάσι πεζών Ις 'Ρώμην ήπείγετο, τα άχρηστα των

σκευών χαταχαύσας, χαΐ τοΰς αιχμαλώτους πάντας

άνελών, χαΐ έπισφάξας τά υποζύγια , ?να χοϋφος είη ·

αυτομόλων τε πολλών αύτώ προσιόντων ούδε'να προσ-

ίετο. Και των υπάτων αύτδν αύθις περι τήν Πιχη-

νιτιδα γην ΰποστάντων, μέγας άγων έτερος δδε γίγνεται ,

χαι μεγάλη χαΐ τότε ί[σσα 'Ρωμαίων. Ό δέ της μέν

ες 'Ρωμην δδοΰ μετέγνω, ώς ουπω γεγονώς άςιόμανος,

ουδέ τον στρατδν δλον ενων στρατιωτικώς ώπλισμένον

ου γάρ τις αΰτοϊς συνέπραττε πόλις, άλλα θεράποντες

ήσαν χαΐ αυτόμολοι χαι σύγχλυδες. Τα δ' όρη τά

περί θουρίους χαΐ τήν πόλιν αυτήν κατέλαβε, και

χρυσδν μέν ή άργυρον τοΰς εμπόρους έσφέρειν έκώ-

λυε, κα\ κεκτησθαι τοΰς Ιαυτοϋ' μόνον δέ σίδηρον και

ναλκον ώνοϋντο πολλού, καΐ τοΰς εσφέροντας ούκ ήδί-

χουν. "Οθεν άθρόας 6λης εύπορη'σαντες , εύ παρε-

σκευάσαντο, καΐ θαμινα έπΐ λεηλασίας Ιξήεσαν. 'Ρω-

μαίοις τε πάλιν συνενεχθέντες ές χείρας, έκράτουν και

τότε , και λε(ρις πολλής γέμοντες έπανήεσαν.

ΟΧνίΙΙ. Τριέτης τε ην ήδη κα\ φοβερδς αύτοΓς

δ πόλεμος, γελώμενος εν άρνη κα\ καταφρονούμενος ,

ώς μονομάχιον. Προτεθείσης τε στρατηγών άλλων

χειροτονίας ίχνος έπεΤχεν δπαντας, καΐ παρήγγελλεν

ουδείς· μέχρι Λιχίνιος Κράσσος, γένει χαΐ πλουτω 'Ρω

μαίων διαφανής, άνεδέξατο στρατηγήσειν, χαΐ τέλεσιν

ές άλλοις ήλαυνεν ΙπΙ τον Σπάρταχον. Άφιχόμενος δέ,

χαΐ τα τών Ειπάτιον δυο προσέλαβε. ΚαΙ τώνδε μέν

αΰτίχα διαχληρώσας, ώς πολλάκις ήττημένων, έπΐ θα-

νάτω μέρος δέχατον, διέφθειρεν. Οί δ' ούχ οίίτο) νο-

μίζουσιν, άλλα παντί τφ στρατί) συμβαλόντα κα\ τόνδε,

και ήττημένον, πάντων διακληρώσαι τδ δέκατον, καΐ

άνελεΐν Ις τετρακισχιλίους , ουδέν δια τδ πλήθος ένδοιά-

σαντα. Όποτέριος δ' έπραξε, φοβερώτερος αύτοΐς της

τών πολεμίων ήττης φανείς, αύτίκα μυρίιον Σπαρτα-

κείων έφ' Ιαυτών που στρατοπεδευόντων έκράτει- και

δυο αυτών μέρη κατακανών, έπ' αυτδν ήλαυνε τον

Σπάρτακον σΰν καταφρονήσει. Νικήσας δέ καΐ τόνδε

λαμπρώς, έδωκε φεΰγοντα έπι τήν θάλασσαν, ώς δια-

πλευσόμενον ές Σικελίαν · κα\ καταλαβών, άπετάφρευε

χαΐ άπετείνιζε και άπεσταύρου.

Ιατ ; ί(3 οΓρτκβΙο ΙιαΙκηΙ νίτοπιιη ββρίιιββίηΐϊ τηϊΐΐϊα , «π»

Γ3θτίε&τεΙ , ιηοςοοβ αρριηίαβ ΓβεβτβΙ.

ΟΧνίΙ. Τϊικίοιη βχ ΙΐΓΐϊβ ωίΙΙιιηΙιΐΓ εοηβιιΐβδ εοηΐΓϊ 01ϊ·

άΐ3(0Γ68, εαπι <1ιΐ3ΐ>ϋδ 1β§ϊοηί1)ϋ8 : α εριοπιπι βΐίει-ο Οίχιΐ9

ΐά 0»ι·{»αηιιπι ιηοηίειη εαπι ΙιϊβίηΐΛ ηιίΙΗΙιυδ ρΓκϋο 8ΐιρκ&-

Ιαβ εεείάίΐ, νίχ ΙθγΙϊ» βχβΓοϊΙυβ βιιί ρ3Γΐε βυροΓίϋΙβ. δρατ-

1»οο , ρβΓ Αρβηηίηυηι &ά Λίρβδ βΐ ίπάβ ροπο ία Ο&ϋΐ&ιη ρτο·

ρβΓ&ηΙί, βΙΙβΓ εοηβυΐ ρΓΚνεηΙο ρτχείυβίΐ ίΙβΓ, ΙβΓξίδ η*Γβηΐ6

αΙΙΟΓΟ. 5β4 ίΙΙβ υίΓυαιςυε ϊη τίεβω »β§Γβ8δυ8 , ποώ δϊηβ

οίαάβ ΓρρϋΙΗ : φΐϊου8 ΐΓορίιΙβ ίυβίβηΐώυβ, νϊοΙοΓ δραΓίβειίδ ,

Πΐ30ΐα1ί3 ΐΓβοβηΙίβ Κοπι&ηϊ ηοηιίϋίδ οαρίϊνιβ , ρβτεηΐ&νίΐ

ΟΗχί ιηβιϋΐιαβ; βί ϊυείαβ &ά εχχ ιηϋΐί&οβ ρβάίΐυπι Κοηκα

ρείεοβΐ, εοηιΐιαδίίβ ίιυρβάίιηβηΐίδ βυρβΓίΙυίβ, εβρϋτίβ κΐ

ιιηυηι ίιι(εΓίεε(ί8, ϊαιηεηϋδ φΐοηιιβ ]ιι§υΐ3ΐϊ8, φιο &εκ( ει-

ρειϋΙίοΓ. ΤΓ3ΐΐ8ία§3ΐη νεη> , φΐιιπι ηιυΐϋ Άά)οαζΐη βί &ί

εαρβτβηΙ , ΒάιιϋΚβΙηΙ ηβιηίηεηι. ^&η1ηυε εοηδυΐεβ πιηαβ

εαηι ίη Ρίεεηο &§ρε«βί , ιη»βΐιο ίΐεηιπι ρηβΐίο τίοΐί 8υη(.

Μυ(3νί( (Ηΐηεη βεη(εοΙί3πι 5ρ»τΐ3θυ8 ϋι-Ιίετη ρβίβηαί , (ρο4

ηοηάιιπι εοηΓιάβΓεΙ τίπΐιπδ, ηβε 83(ίδ ιηίΙί(απ(βΓ ίηδίΓΜεΙιιπ)

Ιΐ3ΐ)βΓει βχεΓείΙηηι : ηο!ΐ3 εηίιη βοηι .μινβίκΐ είτίΐίβ, 5γΛ

ΓυΗΪΙίτί ΙαηΙππι εΓβηΙ εΐ εοηνεηκ. Εγ§ο πιοηΐβδ ειϊοβ ΤΙιο·

παπί ίηδβάίΐ : ΊρδΟφίβ ορρίιΐο εβρίο , εάίχϊΐ , ηε ςυίδ ηεςο-

(Ϊ3Ι0Γ αϋηιαι 3τ§εη(υπιτε ίαιροΐ'(3Γε(,ηετεευί βαοΓαπι («εο

1ΐ3ΐ)βΓβ ΙίεΐΓεΙ. 8ο1υηι Γεπυιη εΐ 338 εηιείιαηΐ ολγβ, εΙ »1ΐ5·

ΙίηβΐΜπΙ ηιβιε3(οη1>υ8 ίη]υΓί3πι. ί'η<ίβ ιηυΙΐΕ οοηιρυιΙ*

ηιηίοπ,ι , 1>βηο δε Επηίβ ίηδίΓυχεηιηΙ , ταεβπίεδ ίηΙεΓίπι ρηε-

ά3ΐίοηίου8 εοηΐίηυίδ. Οοηι Βοιηβηίδ εΐίαπι άεηυο εοη^είδί,

(υηε ηυοηαε νίείοι εβ ηΐ3§η3ηα ρπεάβπι ΓβΙυΙεΓαηΙ.

ΟΧΛΓΙΠ. ^^Iη ΙεΓίίιΐδ βηηυδ 3§εΙ>3(υΓ 1ιυ]ϋδ Ι)β11ί 8ρ»Ηί·

εϋ , 3 εοηΐεπιϋδ ρΓορΙεΓ βαεΙΟΓϋηι νίΐίΐαΐεηι ίιιίΐϋδ Γοηηίά»-

1>Ηβπ) ίη ηιοΐβπι βυείί. Τ^ηΙιΐδςιιε ηαείυδ οεεηρβτεΓί·

οαιηεβ , υΐ ίηύίεΐίβ ρΓαΊοπίβ εοαιίϋίβ ηεηαο οβηεΙίιΐΒΐιΐδ ρπ>

άίτβί: άοηεε ίίείηίυδ 0Γ3δδϋδ, £βηεΓε άίνίιίίδςυε αοϋίΐίδ,

ρΓοεΙιιπιηι δαδείρεΓε βιΐδΐΐδ, ειιηι αΐίίδ βεχ 1β§ίοηί5υδ εοηΐτ»

8ρ3Γΐ3ειιη) ρΓοΓεεΙυδ εβ(. Ουί1>υδ (Ιυββ ίΐΐββ εοηβαΙβΓεδ Ιβ-

ξίοηεδ, άεείπΐ3(3δ ρπιΐδ οί) 1ο( ί^ηοηιίιιίοβαβ εΐαεϊεδ , βφ'αη-

χϊΐ. 8αηΙ 3ΐιΙειη ςυί (ΓβάβηΙ , ρΓοάυεΙίδ ρηιηυαι ίη βοίβω

οηιηίΙ)υδ Ιε^ίοηίΙιαΒ , «ριηπι ι«3ΐε ρυ§η38δβηΙ , Ιϋω άεηιυπι

ίβείπΐ38δ8 υηίνεΓδϊδ, ηίηίΐ άβΙβΓΓΪΙϋω ηιαίΐίίικίιηε , ψιοΑ

βίε άερεηι-εηΐ βά ιν 1ιοπιίηαπ> ηιίΐϋβ. υίΓονίδ ηιοείο Γβ9

βεΐ3 ββΐ, ροδίςοβπι εΙΤβείΙ, υΐ πιβ^ίβ ίρββ ίιηρβΓβΙοΓ, ςιωπι

ηοδίίδ ΙίηιεΓβΙϋΓ, εοηΓεβΙίηι ύεεεηι ηιίΐΐί» εχ δρβΓίβεί οορί»

δεοΓδϊπι ΐΐίεαίιί 038ΐτ3 ηιεΐ3(3 &αρ«Μαβ, Ιαηΐιηι «ΙΜίΙ

δίΓββεηι, υΐ νίχ ΙεΓΐί3 ρβΓβ (α&3 βνβΛεΓβΙ. Ηΐηε πιοχ ίρδϋΐη

δρ3Γΐ3ευηι εοηΐεπιΐίηι βάοΓίαβ ΟΓβδβαβ , ύϊοϊΙ εβΓε^ίε ; βί 3ά

πΐ3Γε ΓυρβηΙβηι, ίη δίεϋίΒπίφΐε Ιτ3]βοιυπιπι , ρεΓδεεϋΙιυ

681; εΙβρΓεΙιεηδυπιςιιβ, Γοδδ3 βο τβϋο Κπηίββιπιϊ ορβτίδ είη-

§ογ8 ίαδίίΐυίΐ.



»Ε ΒΕΙΠ8 (ΗΥΙΙΙΒϋδ ΙΙΒ. I,
Π7— 121.

ΟΧΙΧ. Βιαζομένου δ' ές τήν Σαυνίτιδα τοϋ Σπαρ

τάκου διαδραμεΐν, έκτεινεν δ Κράσσος ές έςαχισχιλίους

άλλους περί έ'ω, χαΐ περι δείλτ,ν ές τοσούσδε ετέρους,

τριών έκ τοϋ 'Ρωμαίοιν στρατού μόνων άποθανόντιον,

χαΐ έπτά τροιθέντων · τοσήδε ?)ν αΰτίχα δια τήν χό-

λασιν ες το της νίκης θάρσος μεταβολή. Σπάρτακος

δέ ίππέας ποθέν αύτφ προσιόντας περιμένων, ούκέτι

μεν ές μάχην ήει τω στρατω παντι, πολλά δ' ήνώχλει

τοις περικαθημένοις άνα με'ρος. Άφνω τε κα\ συνεχώς

αύτοϊς έπιπίπτων, φακέλλους τε ξύλων ές τήν τάφρον

έμβάλλων κατέχαιε , κα\ το πο'νον αύτοΐς δύσεργον έποίει.

Αι/μάλωτόν τε 'Ροιμαΐον έκρέμασεν έν τω μεταιχμίω,

δεικνΰς τοΤς Ιδίοις τήν ίψιν ών πείσονται μή κρατούντες.

Οί δ' έν άστει 'Ρωμαϊοι, της πολιορκίας πυνΟανόμενοι,

χαι άδοξοϋντες εί χρόνιος αύτοΐς έΌται πόλεμος μονομά

χων, προσκατέλεγον έπ\ τήν στρατείαν Πομπήίον, άρτι

άφικόμενον έξ Ιβηρίας, πιστεύοντες ήδη δυσχερές εΤναι

καϊ μέγα το Σπαρτάκειον έργον.

ΟΧΧ. Δια δέ τήν χειροτονίαν τηνδε, καϊ Κράσσος

(ίνα μή το κλέος τοϋ πολέμου γένοιτο Πομπηίου ) πάντα

τρόπον έπειγόμενος, έπεχείρει τφ Σπαρτάκω· καϊ δ

Σπάρτακος, τον Πομπήϊον προλαβεϊν άξιων, ές συνθήκας

τον Κράσσον προύκαλεΐτο. 'ΤπεροροΊμενος δ' 6π' αύτοϋ,

διακινδυνεύειν τε εγνω, καϊ, παρόντων οί των Ιππέων

ήδη, ώσατο παντί τω στρατω διά τοϋ περιτειχίσματος,

και έ*φυγεν επί Βρεντέσιον, Κράσσου διώκοντος. Ώς

δε κα\ Λεύκολλον εμαθεν δ Σπάρτακος ές τδ Βρεντέ

σιον, άπδ της έπΐ Μιθριδάτη νίκης έπανιόντα, εΤναι,

πάντων άπδγνοΰς, ές χείρας ήει τ5> Κράσσω μετα πολ

λού και τότε πλήθους. Γενομένης δέ της μάχης μα

κράς τε χαι χαρτερδς, ώς έν άπογνώσει τοσώνδε μυ

ριάδων, τιτρώσχεται τον μηρδν δ Σπάρτακος δορατίω,

χαΐ συγκάμψας ές τδ γόνυ , καϊ προβαλών τήν άσπίδα ,

προς τους έπιόντας άπεμάχετο· μέχρι κα\ αύτδς και

πολυ πλήθος άμφ' αϋτδν κυκλωΟέντες επεσον. "Ο τε

λοιπός αύτοϋ στρατός άκόσμως ήδη χατεκόπτοντο κατα

πλήθος· ώς φόνον γενέσθαι, των μέν ούδ' εύαρίθμητον,

'Ρωμαίων δέ ές χιλίους άνδρας, καϊ τον Σπαρτάκου

νέκυν ούχ ευρεθήναι. Πολυ δ' έτι πλήθος η"ν έν τοις

δρεσιν, έχ τής μάχης διαφυγόν · έφ' ους δ Κράσσος άνέ-

βαινεν. Οί δέ, διελόντες έαυτους ές τέσσαρα μέρη,

άπεμάχοντο, μέχρι πάντες άπώλοντο, πλήν έζαχισχι-

λίων, οί ληφθέντες έχρεμάσθησαν άνά δλην τήν ές 'Ρο')-

μην άπδ Καπύης δδόν.

ΟΧΧΙ. Κα\ τάδε Κράσσος 2ξ μησ\ν έργασάμενος,

άμφήριστος έχ τοΰδε αύτι'χα μάλιστα τή δόξη τή Πομ

πηίου γίγνεται· καϊ τον στρατδν ρύ μεθίει, διότι μηδέ

Πομπήιος. Ές δέ υπατείαν άμφω παρήγγελον δ μέν,

έστρατηγηκώς , κατά τον νόμον Σύλλα· δ δέ Πομπήιος,

ούτε στρατηγησας, ουτε ταμιεΰσας, έτος τε εχων τέ

ταρτον έπι τοΐς τριάκοντα. Τοις δέ δημάρχοις 6πέ-

σχητο, πολλ& της άρχής ές τδ άρχαϊον έπανάξειν. Αί-

ρεθέντες δέ Βπατοι, ούδ' ώς μεθίεσαν τον στρατδν,

έχοντες άγχοΰ τής πόλει»ς· Ικάτερος πρόφασιν τήνδε
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ι ΟΧ IX. ΓοηηηΙιΊΐι άείη επιηιρβΓε , υΐ δ3ηιηίιιιη ρεΙεΓεΙ ,

Οι·388ΐΐδ ΓβρΓεβίϊΙ, ΓΚ'ίίί ηιαηε 8εχ ηιί11ί1ηΐ8, ρβπςιιβ ηυηιείΌ

ίΐιΐι τεβρβΓβπι, ΙτΟνμ ΙαηΙϋηι νϊιϊβ β βυίβ βηιίδδίβ , βερίεηι

δαιιεϋδ : ΙαηΙί ιηοπιβηΐί βά νίείοι-ίβιη αρα<1 ηιίΐίΐεδ ΓαίΙ ι-εεεηβ

3ηίπια(1νοΓδίοηί5 πιειηοη&. Α( δρ3Γ(3ειιβ , εχδρβείβηβ εςαϊ-

* .» ( ιιιιι ίΐϋΐ'ΐηκίΓ 8ίΙ)ϊ &(1νβηίεηΙεπι , ηοη αηιρυ'ιΐδ ΙοΙίβ \ ίπΐηι*

βά <·(<ι ι.ιιικ η άΜ&ηά&Λ , βειΐ ου&εδβοΓεβ ηυηε ΙιαερβΓίε,

ηιιηε ίΙΙ.ι , \<·νιΙ>.α ι-βρβηΐίηϊβ ει°υρΙίοηίΙ>ιΐδ ; ε( Γ38εεβ ίιι Γθ8·

8απι εοη§«Γεη(}ο , ναΐΐιιπιφιε μκτγικΙιίιιΙο, Ιηΐιοπ'πι 1ιο3ΐί-

1)υ8 άίΓΠείΙειη Γ3είε1)3(. Με<1ίο(]υε βραΐίο , ςυο ,ιΐι 1ιο8(ε <Ιί·

ιϊηιιΊιαίιιι·, ηηιιηι ε εβρϋνίβ Κυιη;ιηίι ε εηιεε 8υ8ρεη(1ίΙ,

08(εηι1εη8 8υΪ8 ψιίΊ ρα88ΐΐΓΪ ε88εη(, ηί νίείίβεηΐ. Ου]θ8

οΙ>8ί(1ίοηϊ8 Γαηια ίο ! Ί I »·ιη ρεΗΐΐΑ ; ροριιΐυβ , ΙυΓρε 8ΪΙ)ί γπ-

Ιιΐ8, 8ί^ίαϋυ8 ΐΓβηεΓεΙιΐΓ 1>ε11υσι ειιπι £ΐ3<1Ϊ3ΐοτίΙ)ΐι$, ]3αι-

<μΐΓ ρίβηε ηε^ιιβ ρ3ΓΥ3πι τεπι ηεηυε Γαείΐβιη εχίβΐίιηβη»

άενίηεεΓε 8ρ3Γ(3ευπι , ΟΓ3880 &ά ίά Ικ.ΊΙιιηι εοηΠοίεικΙιυιι,

ι'οΙΚ^,πη ΡοΗίρεϊυπι , ηιιί ηοιίο εχ Ηί8ρ3ηία βιΐνεηεηΐ ,

ΟΧΧ. ΑΙ ΟΓ388Ι18 ηβ Ιιοε ρβείο εοηΓεεΙϊ οβίΐί ρεηεβ Ροιη-

ρείυηι βΙογϊβ ΓοΓεΙ , ιηοιϋβ οπιηίουβ ηοο 3ςβ»3ΐ , αϊ βϊηβ πιογϊ

πιιη 5ρ3Γΐβεο άεεεΓηεΓεΙ. £( δρ3Γΐ3ευ8 ϊρββ , ηοη εχβρβ-

(Ίηηιΐιπη Ροηιρείυιη εεηβεηβ, 0Γ388υπι Ϊηνί1α1>α1 3ι] Γ<τ.(1αβ.

8θίΙ 30 εο ειιπι εοη(επι(υ Γε]εε(»8 , β(β(ιιίΙ 8ιιπιγ8 ρυβηββ

3)β3ΐη; ]Λΐηί|ΐιε καείϋβ εηυίΐβΐυ, ρειτιιρίίβ ηαηίΐίοηίου»,

ευπι οιηηίουβ εορϋβ Βηιηάιιβίιιιιι ρΓοΓυ^Η, 0Γ3880 ρεΓββ-

«ΐιιεηΐβ. Ρθ8ΐςυ3ΐη βυΐεπι εο^ηονίΐ , ίηευΐΐυηι, α νίείοπβ

ΜϋηΐΊ(ΐ3ΐίε3 Γετεηυηι , Βπιτκΐιι >ϋ αρρυΐιβββ ; (ΙεβρεΓαηβ τε-

Ιηΐϋ 8ΐιϊ8, εορϊ3β (Ίίπηι Ιπηι 83(ί8 ηυπιεΓ0838 ρΓ0<1υχϋ ϊη

βΓίοιη. Ουιιηιςυε &εεΓηπιιΐ8 εοηΩίεΙιιβ εββεΐ ευηι (ΙββρεΓβ-

Ιοπιηι (Οί ιιιί1!ί1)ΐΐ5, δρ3τ(Αεα8 Ιΐ',ιμιιΚι Γπιπιι 83ΐιαιΐ8 ίη

ςεηιι βυϋβειίίΐ, ο!)]εεΙο(]υβ εΙ)ρεο Γε]ίοϊεΙ>3ΐ ϊηιρείυπι Ιιο-

βΐίιιπι; άοηεε ευπ> τηυΐΐϊβ μιοπμιι είΓευαινεηΙαβ οβοΐάΐΐ.

Τιιιη νοΓο ( ,Ί·ΐΐΊΌΐ'ηιΐ) , ηυΐΐο ΐπιρίίυβ οι ιΐίηο ρυ@η3η(ίυηι ,

Γι ι 1αη(3 8ΐτ3§ε8, ιιΐ ΐηίη ηοη ρθ88ε( εχ8θπιιη ηυιηεΓυδ.

£χ Βοηιηηο εχεΓείΙα ιηίΙΙε ΓεΓηιε άε8ί<1βΓ3ΐί 8υη(. 8ρ8Γ(3εί

ε3<]3Τ6Γ ηοη ροΐϋίΐ ΓερεΓίή. Εχ ίΐΐο ρΓοεΙίο ηιυΙΙί άι'ΙΤυ^ε-

ΓΐιηΙ ΐη ιηοη(ε8. Οιιοβ ςυιιηι ίη ίρςίβ ηιοηΐίουβ ρβΓδε-

φΐίΊνΐιιΐ' 0Γ388ϋ8, ϊΐΐί ίη <]υ3(υοΓ ε3(εΓν38 ^ίνίβί Γερη-

§η»1)3ηΙ, άοηεε οηιηεβ ιΐείεΐί βαηΐ, εχε«ρ(ί8 βεχ ηιί11ίΙ>ιΐ8,

ςαί ίη ροΙε8(3ΐβηι νίνϊ τειίβεΐί, ρβΓ ΙοΙίηι νίίηι, ηιΐ3 ϊη Ογ·

οειη ί ι π γ 3 0;ιρπ;ι , ε εηιεϊουβ βυβρεηβί βιιηΐ.

ΟΧΧΙ. ΗΪ8 Γε6α8 ίηΐτβ δεχ ηιεηβεβ 3 Ογ»880 εοηΓεεΙίβ ,

ογ13 ρΓοΙίηυβ ηίηε ιη3χϊαιβ 681 ίηίοι Ροηρβίυιη βΓ38βυηιςυβ

(1β §1οπ3 εοηΐεηΐίο. Βε(ίηυϊ(ςιιε Ογ,ι»μι.< εχεΓεϋυηι , α,υο-

ηϊ3ΐη (Ί ίΐΐε. ΕΙ εοη8υΐ3ΐιιπι ρε1β1)3η[ ,κι ιΙ κ ι : Ιιίε , ρΓβεΙοηιιε ,

]αχ(α Ιεςεηα ΟοΓηεΙί&ιη; Ροπιρείυβ νείΌ, ηεε ρητίοικκ,

ηεε ο,υΒΧίοπϋβ , 3ηηυηι 3§εηβ ςυβΓίηηι βυρΓ3 Μ^ββΙιηαηι ;

ςιιί βίηυΐ Ιτίοηηί8 ρΐεοίβ ροΙΙίεεΙ>3ΐηΓ, ηιυΐΐαηι >Ιι· ρπ8ΐίιΐ3

ρθ1ε8(3(ε 68 818 8888 1'Γ-Ιϋπίιππηι. Οιππ ε( (1ε8ίβη3ΐϊ ]3Ι1Ι

εοηβυΐεβ, ηοη άίαιί(ΙεΙ>3ηΙ εχεΓείΙυβ, ρΓορε Γι 1 «ίιι βεάεη-

Ιε»;3ηιΙ)οε3η838 8ΐΤεΓεη[ε8 Ιιηβ : Ροιηρεϊυβ βίεόϊΐ, εχ.ιρε-
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ποιούμενος ■ Πομπήιος μέν, ες τδν Ιβηρικών Ορίαμβον

περιμένειν έπανιόντα Μέτελλον δ δέ Κράσσος, ώς

Πομπηϊον δέον προδιαλϋσαι. ΚαΙ δ δήμος, έτέραν

αρχήν στάσεως δρών, χα\ φοβούμενος δύο στρατούς

περιχαθημένους, έδέοντο τών ΰπάτων, Ιν άγορα προκα

θήμενων συναλλαγηναι προς αλλήλους. ΚαΙ τα μέν

πρώτα έχάτερος άπεχρούετο. Ώς δέ χαΐ θεόληπτοι

τίνες προύλεγον πολλά χαΐ δείνα, εί μή συναλλαγεϊεν

οί δπατοι, δ δήμος αύθις αυτούς μετ' ο?μωγης παρε-

κάλει,πάνυ ταπεινώς,ετι τών Σύλλα χα\Μαρ(ουχαχών

αναφερόντες. ΚαΙ δ Κράσσος, πρότερος Ινδούς, άπί)

τοϋ θρόνου χατε'βαινε, χαΐ ές τον Πομπηϊον Ιχώρει, τήν

χείρα προτείνων ίπ\ διαλλαγαΐς· δ δ' ΰπανίστατο, χαΐ

προσε'τρενε. Και δεξιωσαμένων αλλήλους, εύφημίαι

τε ησαν ΐς αυτοΰς ποιχίλαι- χα\ ού πρ\ν δ δήμος άπέστη

της έχχλησίας, η1 προγράψαι τοί/ς υπάτους τας αφέσεις

τών στρατοπέδου. Ουτω μέν δή , δόξασα χαΐ ήδε με

γάλη στάσις εσεσΟαι, χατελύετο ευσταθώς· χαι έτος η'ν

τώδε τώ μέρει τών έμφυλίων άμφ\ τα Ιζηχοντα μάλιστ'

άπο της αναιρέσεως Τιβερίου Γράχχου.

εΙβΓΟ 60 αά Ιιϊιιηιρηιιιιι ΗΙβριηϊεηδβηι ΓΟιΙίΙυηι ΚΙεΙεΠί :

Οι·388ΐΐ8 εαιΐ8&1>3(ϋΓ, <Ι<1μ_ι ο Ροπιρείιιιη ρπυβ εορί38 (ΙΪΓηίΙ-

Ιογο. Τ ιιιη ρορυΐυβ, ιτηι αϋ ηοτϊδ ςεάίΐίοηεβ ΙεικΙβΓΟ

νκίεηβ, βίΐιϊςυε Ιϊιηεηβ λ άηούαζ ευτυιηβίύεοϋΐιυβ εχβΓαΙί-

Ι)»*, οοοβυΐεβ ίη Γογο, Ιοεο βαρεποή βεύβηΐεβ, οο&εεηνίΐ,

υ( ίη ηιιιΙιΐΛπι £Γ3ΐίηιι> ΓειΙίΓειιΙ. Ε»8 ρΓεεββ ρπιιιι>η> υίβι·-

ςιιε τερυΐίΐ. Οβίιυΐε ςιιοπι ηοηηυϋί ιΊπιιη άίνίοο Γατοτε

οοιτερϋ άϊη ηιυΐΐα ρι-βκΙϊεεΓεηΙ , ηί εοηεϋίϋτεηΐυτ εοηβυΐεβ ;

ρορυΐυ» πιι μιιιι', §εηιε1]ΐιη<1υ3 ε( δυρρίβχ , ιμμΙγνι ρη -η- 9

κηονανίΐ, ηοη ίαιπιειηοΓ ηΐίΐίοπιιη ςυικ 8}11;ο Μ&ηίςπε

εοηΐεηΐίοηεβ ίηνεχεπιηΐ. Τπηι Οαββιιβ, ρηοΓ & ρεΓνίεαεώ

(ΙίΑΐΊΊΐΐ'ΠΛ , άε ίιΊΙ;» (1(·Μ ιΊκ1ί1 , εοΙΙεςχ <5εχ Ιγλιιι ϊη οοοοογ-

«Ιϊίΐ; Ιϊιίεπι ρθΓΓΪ£εη8; ηυί εί ίρ8β 388ΐιι*£ειΐ8, ρη>ρεΓ&τίΙ ει

οονίαιη. Μοχςυε εο^αηείαβ (ΙεχΙι-38 βεειιϋε βιιηΐ ά<χ\λιοα-

Ιίοηεβ ΓβιΐδΙί ςυχνίβ εοπιρΓεεαηΙίυηι : ηβε ρπυβ ε εοηεϊοηο

άί^Γεββυβ ε8( ρορυ1ιΐ8 , φπιηι οοη.κιιΐοδ ηιίδδίοηρηι ;ιιιιΙ«>πιηι

ο\οι ΐ'ίΐιι ιιιη ε<ϋχΪ88βηΙ. ΑΙφια \Ι& ηκΊπ Ηοε βΓϊτίείίπωε

ηοτχ όΊδδεη&ίοηίδ, ββΐίβ δία&ίΐί ΓϊΙίοαβ, ΙίοεηΙβ ββΐ Γεβρη-

ΙιΙίΐ Λ, αηηο εΪΓΟίΙεΓ 8β*3£ε8ίηιο αο οϋϋυ Τίϋβηί ΟΓβεεΙυ,

φύ είνίΐίου» εοη(εη(ϊοοί6ιΐ3 ίιιίϋιιιιι άβίΐηΐ.
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ΑΠΠΙΑΝΟΥ

ΛΛΕΞΑΝΔΡΕΟΣ

ΡΩΜΑΪΚΩΝ

ΕΜΦΥΛΙΩΝ

ΒΙΒΛΟΣ Β'.

Μετα δέ τήν Σύλλα μοναρχίαν, χα\ 8α& ίπ αύτη

Σερτώριός τβ χαΐ Περπέννας περ\ Ίβηρίαν έδρασαν,

έτερα έμφΰλια 'Ρωμαίοις τοιάδε Ιγίγνετο· μέχρι Γάϊος

Καίσαρ καΐ Πομπήιος Μάγνος άλλήλοις έπολέμησαν,

χα\ Πομπηϊον μέν χαθεΐλεν 6 Καίσαρ, Καίσαρα δ' Ιν

τω βουλευτηρίω τινές, ώς βασιλιζόμενον, χατέχανον.

Ταϋτα δέ δπως έγένετο, κα\ 6πως άνηρέΟησαν δ' τε

Πομπήιος χαΐ 6 Γάϊος , ή δευτέρα των Εμφυλίων ήδε

δηλοΐ. Ό μέν δή Πομπήιος, άρτι τήν θάλασσαν κα-

θήρας απο τών ληστηρίων τότε μάλιστα παντανίΒ

•πλεονασάντων, Μιθριδάτην ΙτΛ τοις λησταϊς καδηρή-

κει, Πόντου βασιλέα· κα\ τήν αρχήν αϋτοϋ, χα\ #σα

άλλα έθνη προσέλαβεν άμφΐ τήν έω, διετάσσετο. Ό

δε Καίσαρ ην έτι νέος , δεινός είπεΐν τε και πραξαι ,

τόλμησα ί τε ές πάντα, και έλπίσαι περί άπάντων, ές δέ

δή φιλοτιμίαν άφειδής υπέρ δόναμιν ώς άγορανομών

ίτι χα\ στρατηγών είναι χατάχρεως, καΐ τω πληΟει

δαιμονίως ΰπεραρέσκειν, τών δήμων αεί τους δαψιλεΐς

έπαινούντων,

II. Γάϊος δε Κατιλίνας, μεγέθει τε δόξης χαΐ γένους

λαμπρότητι περιώνυμος, ίμπληχτος άνήρ , δόξας ποτέ

χα\ υίον άνελεϊν δι' Αύρηλίας Όρεστίλλης έρωτα , ούχ

διισταμένης της Όρεστίλλης παϊδα ϊχοντι γημασΟαι,

Σΰλλα φίλος τε κα\ στασιώτης κα\ ζηλωτής μάλιστα

γεγονώς· έκ δέ φιλοτιμίας καΐ 5δε ές πενίαν ΰπενηνε-

γμενος , και Οεραπευόμενος έτι προς δυνατών άνδρών τε

χα\ γυναικών ές υπατεταν παρήγγελλεν, ώς τηδε παρο-

δευσων ές τυραννίδα. Πάγχυ δ' έλπίσας αίρεθήσεσθαι ,

δια τήν υποψίαν τηνδε άπεκρουσθη. Κα\ Κικέρων

μεν ίρ/,εν άντ' αύτοϋ, άνήρ ήδιστος ειπείν τε και |δη-

τορεϋσαι. Κατιλίνας δ' αύτον ές ίίβριν τών έλομένων

έπέσχωπτεν, ές μέν άγνωσίαν γένους, καινον δνομάζων

( καλοϋσι δ' ουτω τοΰς άφ' έαυτών, άλλ' ού τών προγό

νων, γνωρίμους)· ές δέ ξενίαν της πόλεως, Ίγκουϊλϊνον,

ω ρ'ήματι χαλοϋσι τους ένοιχοϋντας Ιν άλλοτρίαις οί-

κίαις. Αύτος δέ πολιτείαν μεν δλιος ετι άπεστρέφετο

Ικ τούδε, ώς οϋδέν ές μοναρχίαν ταχυ καΐ μέγα φέρου-

σαν, άλλ' Ιριδος καΐ φθόνου μεστην. Χρήματα δέ

άγεΐρων πολλά παρά πολλών γυναικών, αΐ τοΰς άνδρας

ήλπιζαν έν τη έπαναστάσει διαφθερεΐν, συνιόμνυτό τισιν

άπο της βουλής καΐ τών καλουμένων ιππέων συνήγε

δέ και δημότας, χα\ ξένους, χαΐ Οεράποντας. Και

ΑΡΡΙΑΝΙ

ΑΙΕΧΑΝΟΚΠΗ

ΚΟΜΑΝΑΚΌΜ ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ

ΌΕ ΒΕΕΠδ ΟίνΐΙΙΒυδ

ΙΙΒΕΒ δΕΟυΝϋυδ.

Κνίΐοο ιΐοηιΐηαΐΐοηοηι , ηυοεαυε ροδί 6&π> δεΗοι-ίί ΡεΓρεη-

ηχςαβ άηχια ίη Ηίδρβηίβ ββδία δαηΐ, δίπιίΐβδ βΐίϊ είνίΐεδ

τηοΐαβ βαηΐ δεευΐί : ςυί ίη 1>ε11υπι Ιαηάειη 3ρβΓΐυηι ίηΙεΓ Ο.

Οα>83Γβιη εΐ Ροαιρβίυπι Μ3£ηυπι ει-υρεηιηΐ : ςαο εοηίβείο,

Ροηιρείιιηι Οκϊλγ βιΐδίαΐϊΐ ; Οβεαι-, ςαοά ρπ> Γ«§β 56 ΒβΓβΓβΙ ,

ίη ϊρβο βεηαΐυ β8ΐ Ιπιοίιίαίιιβ. Οιικ Γββ (]υί ΓαΙίοηο ββ8ΐ<Β

βίηΐ, ςαονε ηιοάο Ροαιρβίϋβ ρππιυιη , ύεϊη 0«53Γ, ΓαβτΐΙ

βα1>]3ΐα8, βεουηιΐο Ιιοε ΟίνίΙίυηι Βεΐΐοηυτι ίιυΓΟ εχροηβικ.

Ροηιρείϋδ, ρετρϋΓ§3ΐο ηι&π α ρ'ΐΓβΙϊβ, ςυοΓυπι ηυη(]υίΐιη

βηΙΐΛ (&η(υ8 ηυηιρΓϋ» υΐιϊςυε οηαηία ΐηΓεβΙανεΓ&Ι, ΛεΙ)εΙΙα1ο·

ηυε ροβΐ ρΪΓ3ΐ38 Μίΐήηιίαίε ΡοηΙί Γβ^β, Γε^ηυιη ]αηι ΜίΚιπ-

άβΐίβ, β( ίΐϊαβ ίη οηεηΐε ββηΐεδ άβνίοΐίΐδ, ίη εαηι ίοπηαηι

(ΐυαηι ϊρβϊ νίβυηι εβί, ΓεάίςεΙηΙ. Ουο ΙεποροΓε 03693Γ »ιΙο-

Ιεδοεηβ επί , ΓαευΙΙΐΙε (Ιίεεηάί νί£0Γε<]υε 3(1 τεβ ςεΓεηΟββ

]ηχ(8 ροΙΙοηδ, ϊΐκίοηβ οιηηίΛ, ηίΐιϊΐ ηοη βρε ρΓχεϊρίεηβ,

ηΐ3^ηϊΓιεεη(ί3 ΙβΓ^ίΙϊοοίϋυβςυβ 8υρΓ3 νΪΓεβ ε(Γα$υβ : ςυίρρβ

ςηϊ εΐίβπι (υηι αχίίϋβ ε( ργκΙογ, ίη§βιΐ8 α>8 αΐϊβηυιιι εοη-

(Γ3χεΓ3ΐ, εΐ αιίηιηι ίο ηιοΟυπι ρίβεεοαΐ ηιυΐϋΐιιάίηί, ςυχ

ιιιανίιηβ βεηιρεΓ ηιίτ3π ρΓοΓυβίββίηιαπι ςυεπιςυε βοΐεΐ.

II. ΡεΓ ίίΐοηι Ιβηιραβ Ο&ΐίΐϊηβ εβίβοκϋηΐιιτ, Ιοοο ηβΐυβ

1ιοηο8ΐίί5ίπιο , ββά ρ*ηιχο Ηηα ιηεηΐίβ οοιηο , ε( ίηίνηΐβ

βυβρίεϊοηε ρΐΓΓίείάΊί, ςαίρρβ ςυί, απιοΓβ εβρίυβ ΑυΓεΙίΦ

0Γε8ΐίΙ1<ε, Γιϋαηι βααπι αοΙβίΜίατ βυδίυΐίβδε, φιοά ΗΙα

^Γβν&ΓεΙυτ οίβί ογ1>ο ηυοβη : εβίβτηιη βιηίοιβ οΐίηι δνϋα ,

ΙβεΙίοηίβςυε ίΐΐϊυβ βΐυάίοβίββίηιυβ. Οαί ροδίςοαπι ρΐΌίϋδίο-

ηίοιιβ 3πιΙ>ί(ϊθ8ί8 3(1 ραυρβΓίβπι ΓβΟαοΙυδ βδΐ, ηϋιϊΐοαιϊηυδ

£Γ3(ίοβυ8 3ρα(1 ροΙεηΙίοΓεβ ευπι νϊΐΌδ (υηι (εηίηβε, ίη(ετ

ε<Β(6Γ08 ε»η(1ί(ΐ3ΐο8 εοηδίιΐβιαηι ρείίϊΐ , τΐβπι 8Ϊ1>ί ίηαε ιηυιύ-

ΙυΓϋβ 3<1 (γΓ3ηηκ1επι. 8βά ηΐ3χίοΐ3ηι ΙίεεΙ βρεηι εοηεερϊβ-

δεί οοΐίηεηάί ε&ηα ϋί^ηίΐαίειη, Ιαηκ'ΐι ρΐΌρΙεΓ ηβηο ίρβαηι

βυβρϊείοηεπη , ηαο(1 3ϋβε(3τβ ηοη ΓβΓακΙαιΏ ίη ΙίοεΓΕ είτίιβίβ

ροΐεηΐίβηι νίιΙεΓεΙαΓ, Γβρυΐ&ιηι ρβδβυβ εβ(; βΐ Ιοεο εϊυβ εοη-

δυΙ ΟΓείΙαβ ΟίεεΓΟ, νΪΓ 83 »ΐ3(ε ίΛοαπάίχ ε1οφιεη(ΐ83ςυβ

130(18 εΐ3π88ϊηιιΐ5. Ουεηι ϋβΐίΐίηα, εβνίΙΙβηδ δπΓΓΓ^ί»

ρορυΐί, Νονηπι ηοηιίηεηι νοεί(3θ3( (δίεεηίηι τοεδτε βο-

ΙεηΙ εοβ, ηυί ηοη ηι,ηοΓυιιι ςΐοηβ, 86(1 ρεΓ βε ίρδί, ϊηεΐ»·

πιεΓυηΙ) : βΐ ςυίβ ίη ΙΙΑβ ικΐηι ηοη βηΙ, Ιηςυίϋηυηι

βρρείΐβίκιΐ ; ςυο ηοηιίηε τοεβηΙΟΓ (|ηί ϊΐίεηββ χάΐ» ίηεοΐυηΐ.

Ιρ&ε νεπ) 03ΐίΗη3 βοηίηε ρτοΓβαβ βοδίίηηίΐ α Γερυοίίεβ,

ΓβΙηδ, ηιιιΐΐηιη εοηΐεηΐίοηίδ εΐ ίηνίάωβ ΙιηΙητ»! Γοίρυ1)Ιίοα·

ΐΓ3υ(α(ίοηεπι , ηβφΐε (3ηιεη ηιυΙΙιιηι εοηΓβΓΓε βί ηιιί (ντβιιηί-

ιΐΐ'ΐη ςυ3η(οείη3 οεαιρ3Γβ ευρίβΐ. 86(1 ρβευηίίε ηΐ3§η3 νί

εοΓΓο^3ΐ3 3 ηιυΙΙίδ εχ βο μεηβΓε ηιιιΙίβΓουΙβπιπι , φια3 , ιπβ-

Ηΐ08 ρεΓίβΐδο;, 8ρεΓ3ΐ»η( ογΙο Ιηηιυΐΐυ ε ηιειίίο εοβ ΙοΙΙεΓε

ροβββ , 'ευπι βεηβίοηουβ ηοηηιιΙΙίβ εςυίΐίηυβο,ιιε Κοηιβηίκ

εοη]ατ3ΐίοηεηι ΓεείΙ ; εοηείΐίβΐίδ ε(ί3ΐη ρΐεηείίβ, βαπτΐΜηΐ6.ε(
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πάντων ηγεμόνες ?[σαν αύτώ Κορνήλιος Αέντλος και

ΚέΌηγος, οί τότε της πόλεως έστρατήγουν. Άνά τβ

την Ίταλίαν περιε'πεμπεν ες των Συλλείων τους τα

κέρδη της τότε βίας άναλωκότας, καΐ δρεγομένους έρ

γων όμοιων, Ις μεν Φαισούλας της Τυρ'έηνίας Γάϊον

Μάλλιον, ές δέ την Πικηνίτιδα καΐ την Άπουλίαν έτέ-

ρους· οί στρατόν αύτω συνέλεγον άφανώς.

III. Κα'ι τάδε πάντα, ίτ\ αγνοούμενα, Φουλβία

γύναιον ούχ άφανές έμήνυε τω Κιχέρωνι· ή*ς έρών

Κόϊντος Κούριος, άνήρ δι' όνείδη πολλά της βουλής

άπεωσμένος, χαΐ τησδε της Κατιλίνα συνθήκης ήξιω-

με'νος, χουφως μάλα χαΙ φιλοτίμως Ιξε'φερεν, οία προς

έρωμένην, ώς αύτίκα δυναστεύσων, "Ηδη δέ χαι περί

των έν ττ) Ιταλία γιγνομε'νων λόγος έφοίτα. Κα\ δ

Κιχε'ρων τήν τε πόλιν εκ διαστημάτιον φρουραϊς διε

λάμβανε, χαι των έπιφανών Ιξέπεμπε πολλούς ες πάντα

τά δποπτα, τοις γιγνομένοις έφεδρεύειν. Κατιλίνας

δ', ούδενός μεν πω θαρ^οϋντος αυτού λαβέσθαι, δια την

ίτι του ακριβούς άγνωσίαν, δεδιώς δ' ίμως, καΐ τό

χρόνιον ήγούμενος δποπτον, έ"ν δε τζί τάχει την έλπίδα

τιΟε'μενος, τά τε χρήματα προύπεμπεν έ"ς Φαισούλας,

και τοις συνωμόταις έντειλάμενος κτεΐναι Κικέρωνα,

και τήν πόλιν έκ διαστημάτων πολλών νυκτός Ιμπρή-

σαι μιας, έξνίει προς Γάϊον Μάλλιον, ώς αύτίκα στρα-

τόν άλλον άθροίσων, καΐ έ"ς τον έμπρησμον της πόλεως

έπιδραμούμενος. Ό μίν δή δάβδους τε κα\ πελέχεας,

ώς τις ανθύπατος, κούφιος μάλα άνέσχε πρό Ιαυτοϋ, και

ές τον Μάλλιον εχώρει στρατολόγων. Λέντλω δε και

τοις συνωμόταις ίδοξεν, δτε Κατιλίναν Ιν Φαισούλαις

πυνΟάνοιντο γεγενήσθαι, Λέντλον μεν αυτόν καΐ Κέθη-

γον έΊρεδρεϋσαι ταΐς Κιχέρωνος θύραις περί £ω, μετα

κεκρυμμενων ξιφιδίι»ν, ΙσδεχΟε'ντας τε δια τήν άξίωσιν,

και λαλοϋντας β τι δή, μηκϋναι τήν δμιλίαν έν περι-

πάτω, κα\ κτεΐναι περισπάσαντας από των άλλιυν

Λεύκιον δέ Βηστίαν, τόν δήμαρχον, έκκλησίαν εύθίις

Ειπό κήρυξι συνάγειν, και κατηγορεϊν τοϋ Κικέρωνος,

ώς άει δειλοΰ καΐ πολεμοποιοϋ , καΐ τήν πόλιν έν ού-

δεν\ δεινω διάταράττοντος· έπΐ δέ τ») Βηστίου δημηγο-

ρία, νυκτός αύτίκα της έπιούσης, ίτε'ρους εν δυώδεκα

τόποις έμπιπράναι τήν πόλιν , καΐ διαρπάζειν , και

κατακτείνεν τους αρίστους.

IV. ?Ωδε μέν Αε'ντλω χαΐ Κεθήγω καΐ Στατιλίω

και Κασσίω, τόϊς άρχουσι της Ιπαναστάσειος, δε'δοκτο-

κα\ τόν καιρόν έπετήρουν. Άλλοβρίγων δέ πρέσβεις ,

αίτιώμενοι τοΰς ήγουμένους αύτών, ές τήν Λε'ντλου

συνωμοσίαν έπήχθησαν, ώς άναστήσοντες έπι "Ρωμαί

ους τήν Γαλατίαν. Και Λε'ντλος μέν αύτοϊς συνέπεμ-

πεν ές Κατιλίναν Βουλτούρκιον, άνδρα Κροτοινιάτην,

γράμματα χωρίς δνομάτων γεγραμμένα φέροντα. Οί

δ' Άλλόβριγες ένδοιάσαντες, έκοινώσαντο Φαβίω Σάγγα,

βς ?)ν των Άλλοβρίγιον προστάτης· ώσπερ άπάσαις πό-

λεσιν έστι τις έν 'Ρώμη προστάτης. Παρα δέ τοϋ

Σάγγα μαθών δ Κικέριον, συνέλαβεν άπιόντας τους

Άλλόβριγάς τε και Βουλτούρκιον, και ές τήν βουλίν

ρβΓθ^τίηϊβ Ιιοηώιϊηιΐδ : βοά ρΓίεεϊρυα Οοηιείϋ ίίηΐυΐί βϊ

ΟεΙΙιβ^ί ορβ« υδυβ εδί , α,ιιί Ιυιτι ρΓα?Ιοι·εδ οτβηΐ υιΊ)3ηί. ΡεΓ

Πίΐΐίαπι ηυοςυβ ύίηιίβίι αβτίο» Ιιοπιϊηεβ, Άά 8θ1Ιί( ίίΛηϋιιηι

008 βχ 8)11ϊηίδ πιί1ί(ίΙ]ϋ8, ςαϊ 1>οη& Γΐρίηϊβ οΐίηι ρ8Γΐ» ρΓΟίυ-

άβτΆΏΐ, βΐ ηιιηο δίιηίΐβδ ηιοΐυβ ε\ορΐ3ΐ)3η(; Ο. Μ.ιιιΙίιιιη

Γ<Β8ϋΐ38 , &Ηο8 ίη Ρϊεεηυπι , βϋοδ ίη Αρυΐίαηι ; (]αί εορίΐί βϊ

οΙ»πι εοη(ηι(ΐ6Γβο(.

III. Η«30 οηιηία, ςυυιη οοοηΐΐβ βΐΐβηι ηιιηο βίβεηΐ, ΐηάί-

ε&τίι Οίεεπ>ηί Γυίτϊα, ηοη ίςηοΐιίΐίδ Γβηιίη<ι; οιη'υβ βηιαΙοΓ

Ο. Ουιΐυβ, υηϋ8 β οοη]ιιια1ί8, οο νίΐαηι ρΓΟΟΓΟϊβηι 8βη3ΐυ

ιηοΐυβ, ΙβηιβΓβ ^3^ι»νβ^^ι βρικί αηιίοβιη , 1>Γβνϊ Ι'οΓβ υΐ ρπε-

ρο(βη(εηι 88 τΐϋεβι. ΐαπκιυβ ιηηιΟΓ βΐίβηι άΐ 1ιϊ8, ςυ%

ρβΓ ΙΐΒΐίβηι 3ςεΙ>3ηΐυΓ, ρεΓ0ΓβΙ>ιιειαΙ. ΙΙβςοε ΟϊεβΓο ρβΓ

ϋΓϋβηι ρη68ίύί3 (ϋβροδυίΐ, εΐ ηοη ρ3αεο8 ΠΙυδίΓββ τϊγο8 3ι)

βυδρβοΐβ ςηβϊςιιε Ιοοβ, ςυί ςυίιΐ &%Ά\ατ ο1>βεΓΤ3Γεη(, «ϋηαϊβϊΐ.

ΑΙ 03(ΙΙίη3, ςιΐϊηινίβ ηεπιο αιΙΙιαε 3αάεΓε( εί ηΐ3ηϋ8 ι^ϊ-

οβΓβ, ηοηιΐυηι Γβ 83(ίβ εχρΙθΓ3ΐβ , νειίΐϋβ Ιβιηεη , ηβ οαπι

πιογ3 βηδρίεϊο οιεδοεΓεΙ , εί ίη οβίεπίβίε βρεηι εοΐΐοεβηβ;

ρηεηιίββίδ Ρκβυΐβδ ρεεηηίίδ, ηίΒηιΙβνίΙ εοηιΐΓβΙί» « ΟίοβΓο-

ηβηι οεε!άβτεη(, υι·1)οηι ε3(1κηι ηοείε ι1ϊτεΓ8Ϊ8 Ιοα8 ϊηεβηιΐε·

ΓβηΙ : » πιοχςηε 3(1 Ο. Μ3η1ϊαηι ρΐΌΓεεΙυδ εδί, υΐ , οοηΐΓβ-

οΐ3 ηονβ Ιιοηιϊηυηι ρεπίίίοπιηι ιηηηιι , ίηεεη$3ηι Ι ιΐι. ιιι

ίηνβάεΓεΙ. ΙΙΙυϋ ϋβΓ ( (3ηΐ3 Ιιοηιίηί ν3ηί(3δ Ιετί(38<]ηε ϊηβ-

Γ3ΐ), ρΓχΐ3ΐίβ Γ38θϋ)ϋβ δβεαηϋυδψιβ Γβα(, νείαΐ ρΓοεοηδυΙ ;

ηιϋίΐεηι ίηΐβιίιη, ςυβευηηυβ ϊ1)3ΐ, εοΐϋςεηδ. Ιιβηιυΐικ

νβτο, ρβΓίίδ ϊηΐετ οοη]ϋΓ3ΐοδ ορεπβ, εοηδΙϋιιεΓβΙ ·< αϊ,

ηυβιηρπηιιιπ) εοξηονίδδεηΐ ΟαΙΗϊηαπι ρΡΓνεηίδδβ Ρβ?8αΐ38 ,

ϊρδβ ευηι ΟεΙΙιε^ο, δίάδ δηο τβδίβ 3Γΐη3(ί, ΓοΓββ ΟίεβΓοηίδ

8ΐιιηηιοιη3ηερεΙεΓεη(; βι, ρπιρίει ύί^ηίΐαΐοηι Γβείίεβιίπιϊδδί,

ηεδείο α,ιήιΐ ειιπι εο οοΙΙοςαεΓεηΙϋΓ, βχΐΓβεΙοςυε ίη νεβίί-

Ι>α1ο εο11ο<ιαίο, οοηΓοιΙοΓβιιΙ Οοηβυίειη, 1οη§ίιΐδ 3 δαίδ $«1ιι·

οΐιηι» : V. ΒεδΙίβ νεΓΟ, Ιπΐ). ρΐ., εοηείοηο ρβΓ ρΓκεοηοβ β·1-

νοεβίβ, 3εευ83Γε( Οίοβιυηοαι , υΐ Ιιοηιίηεπι ηαίιιια ΙίαιίιΙοαι

βϊ Ιϋΐουίβηΐϋΐΐ), ςυί οίνίΐαΐεω ΙεπιεΓβ ΙηΓΟβδδεΙ : ιΐεηίςυε οί

ηοείβ 8ΐ3ΐίπ» εβςοβηΐί, ροδΙςυ3ηι ΒοδΙίΑ βρυΛ ρορυΐυηι

εςίβδεί, βΐϋ υι ηβπι άυοάβείΓη Ιοείδ ίηεεηάει-εηΐ, Γαρϊηίδηιιε

εί ορίίπιϊ ου]ϋδςαβ είνίδ εχάίοηβ υιηηϊα ηιίδεβΓβηΙ. »

IV. Η3Χ εΓβηΙ Ι.εη1υ1ί, ΟβΙΙιοβϊ , 81αΐΠπ, Οβδδϋςυβ,

ε]ιΐ9 εοηίυΓβΙίοηίδ ρπηοίριιιη, ευιΐδϋία, οεΐ38ίοηεηι ΐοίαιη

εχβρεείβηΐίυηι. ΙηΙβΓββ 1β§3ΐί ΑΙΙυΙίΓΟΒηηι , ηυί Γαβ^ΐδΙπιΙοβ

δΐιοβ βεεοδαΐηπι νεηεΓβηΙ, ίη εΛηκΙεηι εοη]υΓ3ΐίοηετη ρβΐΐε·

εϋ δΐιηΐ, αϊ ββΐΐοβ εοηείΙβΓβηΙ εοη(Γ3 Γβηιρυ1)1ϊε3Γη. Οιιοι

ϋβ Ι^εηίαΐαί 3(1 ϋίΐίΐίηαηι απααικίατίΐ νυΚυΓεϊιιηι ΟγοΙοιιι3·

Ιαηα , ηοη βΐηε ΙίΙεπβ , ββά ηυΐΐο ίηδεήρΐίδ Ιίΐαΐο. ΑΗοοΓοςεδ

ιηΐεαι, αηείρίΐββ εοηδίΐϋ , κηι ευιη Ρβϋίο δ3η^3 εοηιηαυηϊ-

εβηΐ , 8υο3 είτίιβίίδ ραίΓοηο : ςυί ωο8 β8( ρΐΌνίηείβϋυη] ,

υΐ βυυη) ηυΗΐηυβ είνίΐββ ραΐτοηυπι ΐη ϋΓϋε 1ΐ8ΐ>ε3(. Ηιη'υ9

δ3ηβ3! ίη(1ί(ίο ιηοηίΐυβ Οίοοιο , Ιε^βΙοβ, (Ιυηι 30 ϋΓΐ>β άΐδεε-

ΑυηΙ, οοΓηρΓεηοη(1βη(1θ8 ευτβνίΐ ηηβ εαπι νυΙΙϋΓΟίο , ρΓοΙί·
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ίύθΰς έπήγαγεν. Οί δ' ώμολόγουν ίσα το"; άμφΐ τον

Λέντλον συνέδεσαν, άχθέντας τε ήλεγχον, ώς δ Κορνή

λιος Λέντλος είποι πολλάκις, είμάρθαι, τρεις Κορνη

λίους γενέσθαι 'Ριομαίων μονάρχους, ων ήδη Κίνναν

και Σύλλαν γεγονέναι.

V. Λεχθέντων δέ τούτων, ή μεν βουλή Λέντλον πα-

ρέλυσε της αρχής· δ δέ Κικέρων, έκαστον ές τας οικίας

των στρατηγών διαθείς, έπανήλθεν αύτίκα, και ψήφον

περί αύτών έδίδου. θόρυβος δ' ην άμφί τδ βουλευ-

τήριον, αγνοουμένου έτι τοϋ ακριβούς, καί δέος των συνε-

γνωκο'των. Αύτοϋ δέ Λέντλου καί ΚεΟήγου Οεράποντές

τε και έςελεύθεροι, χειροτέχνας πολλούς προσλαβόντες,

κατ' δπισθίας δδοΰς περιήεσαν έπΐ τας των στρατηγών

οικίας, ώς τους δέσποτας έξαρπασόμενοι. ?Ων δ Κικέ

ρων πυθόμενος, έςέδραμεν Ικ τοϋ βουλευτηρίου, καί

διαθείς ές τα έπίκαιρα φύλακας, έπανήλθε, και τήν

γνώμην έπετάχυνε. Σιλανδς μέν δή πρώτος έλεγεν,

6ς ές τδ μέλλον ήρητο ύπατεύειν ώδε γαρ 'Ρωμαίοις

δ μέλλων ύπατεύσειν, πρώτος έσφέρει γνώμην, ώς

αύτδς (οϊμαι) πολλά των κυρουμένων έργασόμενος, καί

ίχ τοϋδε εύβουλότερόν τε και εύλαβέστερον ένθυμησό-

μενος περί έκαστου. Άξιοϋντι δέ τω Σιλανφ, τους

άνδρας έσχάτη κολάσει μετιέναι, πολλοί συνετίθεντο.

"Εως, έπί Νέριονα της γνώμης περιιούσης, δ Νέρων

έδικαίου, φυλάττειν αύτους μέχρι Κατιλίναν έξέλωσι

πολέμω, καί τα ακριβέστατα μάθωσι.

VI. Γάϊός τε Καίσαρ, οϋ καΟαρεύων μέν ίιπονοίας

μή συνεγνωκέναι τοις άνδράσι, Κικέρο>νος δ' ου Οαδ-

ρΝοϋντος και τόνδε, υπεραρέσκοντα τω δήμω, ές τον

αγώνα προβάλλεσθαι, προσετίθει, διαθέσθαι τους άν

δρας Κικέρωνα της Ιταλίας έν πόλεσιν αΐς αν αύτδς

δοκιμάση, μέχρι, Κατιλίνα καταπολεμηθέντος , ές δι-

χαστήριον υπαχθώσι, καί μηδέν άνήκεστον ές άνδρας

Ιπιφανεΐς 3] πρδ λόγου χαί δίκης έξειργασμένος. Δι

καίου δέ της γνώμης φανείσης καΐ δεχΟείσης, άκρατώς

οί πολλοί μετετίθεντο· μέχρι Κάτων, ήδη σαφώς άνα-

χαλύπτων τήν ές τον Καίσαρα υποψίαν, καί δ Κικέ

ρων, δεδιώς άμφί τη νυκτί προσιούση , μή τδ συντγνω-

χδς τοις άνδράσι πλήθος αίωρούμενον έτι κατ' άγοραν,

και δεδιδς περί τε σφών αυτών και περί εκείνων, έργά-

σηταί τι άτοπον, έπεισαν, ώς αυτοφώρων άνευ κρίσεως

χαταγνώναι. Καί εύθύς εκ τών οικιών, έτι της βουλής

συνεστώσης, Ικαστον αυτών δ Κικέρων ές τδ δεσμωτή-

ριον, μεταγαγών, τοϋ πλήθους άγνοοϋντος, έπεϊδεν απο

θνήσκοντας· καί τοις εν άγορα παροδευων έσημηνεν,

δτι τεθνασιν. Οί δέ διελύοντο, πεφριχότες τε, και

περί σφών άγαπώντες ώς διαλαθόντες. Ούτω μέν ή

πόλις άνέπνευσεν άπδ τοϋ δέους, πολλοϋ σφίσιν εκείνης

της ημέρας έπιστάντος.

VII. Κατιλίναν δέ ές δισμυρίους τε άγείραντα , και

τούτων τεταρτημόριον δπλίσαντα ήδη, καί ές Γαλατίαν

έπΐ άλλην παρασκευήν άπιόντα, Άντιίινιος, δ έτερος

ύπατος, υπέρ "Αλπεις καταλαβιον, ού δυσχερώς έκράτη-

σεν άνδρδς έμπλήκτως άλλόκοτον έργον έπΐ νοϋν λαβόν-

ηυίηιιβ ίη δεηβΐυιη 608 ίηΐιοιίιιχίΐ. £1 ίΐΐί , Γ33βί ςυίάςυίϋ

Ιεηΐιιΐο 8Γ3ηΙ εοηβείί , οοηιπ) βιΐιΐιιείυιη αΓ^υεοβηι, εβερε

(ΙίΐΊΊ ΐ! εοΐίΐυιη , ίη ίβΐίβ ε58ε, ιιΐ Ιτεβ Οοπιοΐϋ ειιηιιηο ίηιρε-

πο Βοιηκί ροΙί.ιηΙϋΓ : εχ Μ» άΌοβ μχη, Οίηηαιη δ^ΙΙαπιψιε ,

8ΧδΙί[ίδ8β.

V. ΟϋΟΡίΊΐη) ίΙΙί (ΙίχϊίδθηΙ, δεηβΐυβ Ιεηίαίο ιηα£ίδΐΓβΙιιη)

βά'ειηίι; εοηευΐ εοη]υτ3ΐίδ ρεΓ δεάβε ρΓαΊοηιηι (ΙίδΙπυυΙίε

ίη οιΐδΙο<ϋαηι , ηιοχ ιενβΓβοβ , ΓΟ^αΙοΙ άα ε>8 βεηΐεηΐίββ. Ιη·

(8Γ83 ίη^εηδ ιυηιυΚυδ εηΐ βηΐε ο<ιπ3πι, Γβ ηοηάυηι 8&1ίβ

εοιηρεΓία , ε( εοηβοοΓυιτι ηιαβη» (κρίάβΐίο. ίεηΐυϋ βυίειη

ε( ΟβΙηβ§ί 88ΓΥΪ ΙίοεΓίίφιβ, ϊββυηιία πια^ηα ηΐΐηυ ορίΓιουηι,

οοηαΐί βαοι ρεΓ ροβίίουηι ίη ρΓΧίοηιπι 8μ]θ8 ίπηοαρεΓβ , εΐ

νί ιΐοηίίηοδ εΓίρβΓε. <}οο εοβηίΐο, Οίεετο ρΓΟοηΓΓίΙ ε ου·

π»; (ΙίίροβίΙϊβφιε ρΓ*§ί(ϋί8, ΓβνβΓβαβ, υηςεοβΐ βεηΐεηϋ».

δίΐϊηηβ, οοηδίιΐ (1«8ίςηαΐυ8, ριίιηιιβ Γο^ϊΐηδ 88(, εχ ιηοΓε :

ηυί ηιο8 ίιίεο, ορίηοΓ, οοϋηβΙ, ςηοΰ άεαεΙοΓυηι βεηϊΐϋδ

εχδβεηϋο άΛ ρΓοχίηιϊ αηηί εοηδυΐβδ ηι&^ηβ εχ ρ&Γΐε ρεΓίί-

ηεΓε βοΐβΐ; ςηο είπ,υηΐ8ρεεΙίθΓ& εαυΙίοΓΐςηε ρβΓ βδΐ εββε

οοΓυπι άε τε ςυαςηε οοηδίΐί». δίΐαηιΐδ ίβίΙυΓ οεηίηίΐ, εχίτε-

ηι»η) ροεηΐπι άε εοηυπιΐίδ δυπιεηά&πι : ,είςυε ηιυΚί &1ϋ

οδδβηΙίεηβηΙηΓ, άααβο ΝβΓΟ βυο Ιοοο ρΐΌ βεηΐεηΐία άίχίΐ,

8βΓΛ3η<1θ8 ΙαηΙίδρεΓ ίη ευδΙοαΊα, άαια ΟίΙίΙίη»

ε88β( , ε( ΙοΙηω ηεςοίίυιη εχςυίβίΐβ ρβΓηοδεβΓεΙατ.

VI. Ιιίβηι ε( Ο. ΟηηΗ τίδαηι; φύ, βαβρεείαδ ςυΜοηι

ηοηηίίιίΐ, Ιβηςηΐηι εΐ ίρβε εοηδίΙίοηίΓη (αΐίαιη ρ&τΐίεβρδ

μιΙ εβτΐβ ηοη Ι^ηοηΜ Γυβπ( , ίδχαβα ά Οοοοολ ηοη ΓαβηΙ

ηοηιίηαΐϋδ, ηυίρρβ ςυί ηοη βικΙβΓει Ιιοηιίηεπι αρικί ρΐεηεηι

ςΐΐΐίοδίδδίηιυηι ίη ρβπευΐηιη Άάάηΐβτο. ΑιΜίϋίΙ βυΐεπι

0χ83ΐ' βά δεηΐεηΐίαπι, άίβίτίουεηάοβ Γ808 ρεΓ Γουηίαρία

ΙΙ&υχ, ΟίοεΓοηίδ 3Γΐ)ίΙτίο, εΐ, ροδίςυιπι ύ8ΐ>«1ΐ3ΐιΐ3 εβδεί

Οϊΐίΐίηϊ, βίδίεηάοβ ίη μύίαυπι; ηεε ίηιΐίεΐβ εβαβα άατίαβ

εοηδηΐεηάυπι ίη Ιιοηαίηεβ ηοοίίεβ. Οαβί βεηΐεηΐίβ ςυυη>

3^03 τίιΙεΓβΙυΓ, ρΓοοβιοΙατςυβ ρΐυπηιίδ, ρΐεπηαε εΐίβηι βχ

813, φιί βϋΙβΓ εεηβαβηηΐ, ηυηε ρπβ (ίηιίάίΐβιβ , ιηαΐ·!·

ρήοΗ 6εη1εη(ί3 , ίη Ιιβηο ρβτίεπ» ΐΓβηβίυαηΙ. 8βχ1 3(1 εχίτβ-

ηιηπι 03(ο, ηιβηϊΓββίε ]αηι ίη δαδρίείοηειη νοεβηδ ΟχδβΓβηι,

ίίςηβ Οίοεπ), (ίηιεηβ ηοείοηι ΓπΙιίΓαηι, ηβ ηιυΚίΙυάο εβη]α-

ΓβΙίοηίδ εοηδείβ , ςυ» Ιηηι ίη Γογο ίηεεΓίβ εοηδΗίί νεΓδβϋβ·

ΙαΓ, εΐ 8ΪΜ φΐοηαβ ηιε1υε1)3ΐ, βυύεΓβΙ βΙίςυίά ηβΓ3Γίυηι,

ρεΓ8ΐΐ38εΓυηΙ (βηιίεπι , υΐ Ι3ηςυ3ηι ίη ΓιείηοΓβ ύερΓείιεηβί

ίαι1ίεΐ3 08083 <]3πιη3ΓεηΙιΐΓ. Αε γποχ , ρηη8({υ3ηι 8βη3ΐιΐ3

άίπιίΙΙβΓεΙυΓ, βίηςυίοβ εοΓυηι ΟίοβΓΟ ε άοηιίουδ ίη ΟίΓΟβΓβηι

άβάαείοβ, ί^ηοΓβηΙε ρίβηε, ίη εοηδρεεία δυο]ιΐδϋίΙ ηεεβή :

άείηάβ ίη Γογηπι ρΓο^Γεβδαβ, τίχίδδε εοδ, 8ί§ηίβε3νί[. 1(3

ηΐ,ςηΐ βίηί ΓηειυετβηΙ, άίδρβΓδί βυηι, οοηίεβίυδ «ηιίδςυβ

8Τ33ί88β Ι3(υί88εςυε. ΑΙςυβ βίε είνί(3β & 8Γ»τί ηεία , ααί

60 ά\β ίίΐί ίηευΰϋβΓΒΐ, Γ88ρίΓ3ΤΪ(.

VII. ^3η1 03ΐί1ίη3 3ά τί^ίηΐί ίιοπαίηυηι ηιίΙΙία οιγγλ δε ή3·

1>ε1)3ΐ , ηυοπιηι φΐ3Γΐ3Πΐ ραΓίεπι 3πΐ)3νβΓ3ΐ. Οιιεπι ίη Οβί-

Ιϊαηα αΐιευηΐεηι , ιι( βρρ3Τ3ΐιιη) δυυσι βΙ)δοΙνβΓ6ΐ, ΑηΙοηίυβ ,

3Ι16Γ οοηβυΐ, ΐΓαηδ Αΐρβ8 388βευ(ιΐδ, Ιιβυά ιικι^ηο ΙαΙχίΓβ

νίείι : η( <ριί Γβπο ροι ίεηίοδβηι , βίοΐίάο οοηίίΐίο ε«ερ(3ηι ,
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τος τί, χαι ίς πεΐραν ίτι έμπληκτότερον άπαρασκεύως

προαγαγόντος. Ού μήν δ γε Κατιλίνας, ούδ' άλλος

ουδείς τίίν συνόντων έπιφανών, φυγείν ήξίωσεν άλλ'

έσδραμόντες Ις τους πολεμίους άπώλοντο. 7Ωδε μέν ή

Κατιλίνα έπανάστασις, παρ' δλίγον ές έσχατον έλθοΰσα

κινδύνου τη πόλει, διελύετο. ΚαΙ δ Κικέρων, άπασιν

επί λόγου δυνάμει μόνη γνώριμος ών, τότε χαΐ έπΐ ίργω

δια στόματος η'ν, χαΙ σωτήρ έδόκει περιφανώς άπολλυ-

μένη τη πατρίδι γενέσθαι, χάριτες τε ή"σαν αύτω παρα

τήν έκκλησίαν χαΙ εύφημίαι ποιχίλαι. Κάτο>νος δ'

αυτόν χα\ Πάτερα της Πατρίδος προσαγορεύσαντος,

έπεβόησεν δ δήμος. ΚαΙ δοχεϊ τισιν ήδε ή ευφημία

άπδ Κιχέρωνος άρξαμένη περιελθεϊν ές των νϋν αυτο

κρατόρων τους φαινομένους άξιους. Ούδέ γαρ τοϊσδε,

χαίπερ ο3σι βασιλεϋσιν, εύθύς άπ' άρχης άμα ταϊς άλ-

λαις έπωνυμίαις, άλλά συν χρόνω μόλις, ¥$ζ, ώς έν-

τελής έπι μεγίστοις δή μαρτυρία, ψηφίζεται.

VIII. Ό δέ Καίσαρ, στρατηγός ες Ίβηρίαν αίρεθεις,

έπι μέν τι προς των χρηστών διεχρατεΐτο έν 'Ρώμη,

πολυ πλέονα της περιουσίας όφλων διά τάς φιλοτιμίας.

"Οτε φασιν αύτδν ειπείν, δτι δέοιτο δισχιλίων χαΙ πεν

τακοσίων μυριάδων, ίνα εχοι μηδέν. ΔιαΟέμενος δε

τους ένοχλοϋντας ώς έδύνατο, καΐ της Ιβηρίας έπιβάς,

χρηματίζειν μέν ταΐς πόλεσιν, ή διαιτδν δίκας, ή οσα

ομοιότροπα τούτοις άπαντα, υπερεΐδεν, ώς ούδέν οϊς

έπενόει χρήσιμα· στρατιάν δέ άγείρας, έπετίθετο τοις

ίτι λοιποϊς Ιβήρων άνά μέρος, μέχρι την Ίβηρίαν ες

τβ δλόκληρον| άπέφηνε 'Ρωμαίοις υποτελή· καΐ χρή

ματα πολλά ίς 'Ρώμην άπέπεμψεν, ές το κοινδν τα-

μιεϊον. Έφ' οΤς ή μέν βουλή θριαμβεϋσαι παρέσχεν

αυτί). Ό δέ της πομπής την παρασκευήν ές το λαμ-

πρότατον έν τοις της 'Ρώμης προαστείοις διεχόσμει ■ εν

αΐς ήμέραις υπατείας ^σαν παραγγελίαι , και έδει τον

παραγγέλλοντα παρεϊναι, έσελθόντι δέ ούκ ^ν ίτι έπΙ

τον θρίαμβον άπανελθεΤν. Ό δέ καΐ της άρχης ές

πολλά τυχεΐν έπειγόμενος, καΐ την πομπήν ούχ έτοι-

μον έχων έσέπεμπε τη βουλή, δεόμενος έπιτρέψαι οΐ

την παραγγελίαν άπόντι ποιήσασθαι διά των φίλων

είδώς μέν παράνομον, γεγονός δέ ήδη και έτέροις.

Κάτωνος δ' άντιλέγοντος αύτω, κα\ τήν ήμέραν τελευ-

ταίαν ουσαν των παραγγελιών άναλοϋντος έπΙ τοις λό-

γοις, έσέδραμεν δ Καίσαρ, δπεριδών τοϋ θριάμβου,

κα\ παραγγείλας ίς τήν άρχήν, άνέμενε τήν χειροτο-

νίαν.

IX. Έν δέ τούτω Πομπήιος, Ικ των ΜιΟριδατείων

έργων έπΙ μέγα δόξης κα\ δυνάμεως έλθών, ήξίου, πολλά,

ίσα βασιλεΰσι και δυνάσταις κα\ πόλεσιν έδεδώκει, τήν

βουλήν βεβαιώσαι. Φθόνω δ' αυτών οί πολλοί, καΐ

μάλιστα Λεύκολλος, δ προ τοϋ Πομπηίου στρατεύσας

έπ\ τον Μιθριδάτην, ώς άσθενέστατον αύτδν άπολιπών

τω Πομπήιο), διεκοιλυεν, ίδιον έργον άποφαίνων τδ

Μιθριδάτειον. Κα\ Λευχόλλω συνελάμβανε Κράσσος.

Άγαναχτών ουν δ Πομπήιος προσεταιρίζεται Καίσαρα,

συμπράξειν ές τήν υπατείαν έπομόσας. Ό δ' εύθυς

Ιαιιι φΐοφιο ίηιρατ8ΐιΐ3 οί «ΙοϋάίοιΊ οΐίαηι εοηβίΐίο ίη άϊ-

8εηηιεη αιΜυχι'Ι. ΑΗβηιεη ηεε ίρβε ΟΙίΙίηβ, ηεςηε ςαϊβ-

ςυαιη εχ ηυ1)Πί1>ιΐδ ι μι ί εϊ βάβΓοηΙ , ΓιίβεΓε (1ί§ηβ(υ$ εβί , νιΐ

ίο ηιεϋίοδ ηοδΐ88 8ε ίΐΜίοίεηΙεδ οιιηοΐί οεευουεηιηΐ. Ηίο

ΓυίΙ εοη]ιΐΓβΙίοηί$ 08ΐίίίη3ΐ·ίίβ εχίΐοβ : ςυα; ρι-ορε αίιΓυεΓϊΙ,

ςιιίη εχίΓεηιυηι εχίΐίυιη ίηΓειτεΙ ΓείρυυΙίεα;. ,Ιβπιηιιε Οί-

εβΓΟ, ςαυιη αάΐιαε βοΐβ είοςυεηΐίφ Ιαυϋε (Ίαπι* Γυϊ&βεΙ,

εΐΐίΐιιι ι>1) η·» βίΓεουε ρ·ν|;ι* οηιηίαπι ίη οη: νεΓ8α!>3ΐυΓ, ε(

Ιι,πκΙ (1υΙ>ίε δεΓναΙΟΓ ραΐΓίοβ , αϋβηιιε εο [»ί ιΙ π ι;ι· , εβί Ιι,ιΐ ιί -

Ιυ$. Οιι.ΊΐηοΙιπΊΐ) μιαϋίΐ· ιΊίηιιι εί ικ Ι,γ 8υη( ρυοίϊεβ; εϊ,

ροβΐ ];ιΊ;ΐϋ οαιηίιιπ) οηιηί$§εηεη3 ΐεεΙβηΐΒΐίοηεβ, αυεΙοΓε

ΟαΙοηε , πιαχίπιο εοηβεη^υ ρορυΐί, ΡαΙεΓ ρβΐη,-ε εοηβαΐυΐΐΐυβ

εβί. Ου]ιΐ9 ϊρρβΙΙαΙίοηίβ ΙιοηοΓεοι ρπιηο οιηηίυηι ΟίεεΓΟηί

εοιιΐίρΐ»!· , ίΐι-ΙιίΐΓίΐιιΙιΐΓ ηοηηαΐϋ; π Ι αΙ> ίΙΙ» ίιιΐιΐο ιιιοβ .1ιι·

ε(υ3 8Ϊ(, ςυο εΐίαηι ηυηε ΗΙί εχ [ηιρβηΙοτΒκΜ , ςυί βο πο·

ηοΓε ϋί^ηϊ ΙιαΙιοηΙυΓ, εοιίεηι ηοηιίηε καΙυΙβιιΙυΓ : ιι;ιη> ηβ

Ιιί.< ιρικίοη, ςααη^υαηι τεΓ6τφΙ)ΐΐ3, βίβΐίηι εαιη εχίεηβ

εοςηοπιίηϊΙ>ιΐ8 Ιιοε ηιιοηυβ .ίι]<Π βοΙ«( , 8β(1 ίηΙεΓ]βεΙο Ιειη-

ρβΓε ύειυιιηι, ιιΐ αΐιβοΐυΐχ χΐΠιιΐκ ΙεδΙίηιοηίιιιιι , ρυ1>1ϊεο

(ΙεεΓεΙο ίΠυά ΐΓΪ&ιιϊΙυΓ.

VIII. 0α;83Γ ρβτ ί(1 Ιειηριΐδ ρΓίΕίοΓ, ρΓονϊηείαηι 8ογ(ϊΙιι$

Ηίεραηίαπι, ΓεΙίηευαΙαΓ 3 0Γβ(1ϊί0ΓΪΙ>υ5 , ψιίΐιιιχ 8οΙνβηι1ο

ηοηεΓ3ΐ, εχΙΐ308ΐυ3 &π9ΐ>ί1ίθ5Ϊ8 ΙβΓ^ίΙίοηίουβ : ςυο (επιροπ;

νοχ ε]υβ εχεερίβ εβί, οραβ 8Ϊ6Ϊ ε88ε βεβίειίίο πιίΠίεβ, υΐ

ιιίΐιϋ παοεβί. ΤΓ&η83ε(ίοηε (βπιεη ειιηι Ιιίβ, ςυί ευηι υι^β-

Ιϋΐηΐ , υ1ευηχ]υε Γ»εΐ3 , ρΓΟΤίηεί&ιη ε$( ίη^Γεββυβ. <,>ιι<> μΙμ

ρεΓτεηίΙ, ηϋ ευητί! εοητεηΐυ! οΙιίΓε, ηιιΐ ]ιπί τεάϋοικίο

βΐϋβτε Ιιυ]ϋ3ΐηο<ϋ ηεςοίϋβ ν»<·.ια·; ρ.ιιιιηι βρίβ Ιιοβο Γ3ΐυ9

βυο ρΓβρο3ί(ο. δει) , εοβεΐίϊ εορϋβ , ρεΓ ρ3ΐΊε5 3@;Γε38ΐΐ8

εβί Γε1ίςυο3 Ηί$ρ3ηο8, (Ιοηεε υηίνβΓ83ΐτι Ηί$ρ3ηί»ηι ικ>ρυ1ο

Ηοιικιηο ΐΓίΙ)ΐιΐ;ιπ;ιιη ΓεεϊΙ. 1(3(]υε ιιι;ιμπ:ι νί ρεευηίχ ία

οται ίιιηι ιηίί«ι , Ιπιιπψίκιηιΐί ροΙεβ(3(ειη ρο3( ιι'ϋίΐϋΐιι 8

βεη3(υ !ηιρε(Γ3Τϊ(. ^^^η(Iαβ βρρβΓβΙυβ ΓιιΙιιγο· ροηιρχ

βρ1εη(1ίι1ί3ΐίπ)03 ΓαείεΙ)3( ίη 3υ1>αΓΐ>ϋ9 , ςυιιηι αϋτεηίΐ άίεβ ,

φ)ο, φιί οοηδηίαΐυιη ρείιιηΐ , ρΓ»3εη1ε3 ίη ΙίΓΟε ε3η()ίιΐ8ΐ05

βε ρΓοΓιΙβΓΐ οροΓΐεΙ)3(; ηεε Γα8 εΓ3(, ϋειηιΊ 1."γ1μ·ιιι ίημιν-

«υηι, ϊΐεηιπι εχ εβ βά ΐΓΪυηιρηηιη ΓετβΓίϊ. €θ383Γ Τ8γο

πΐ3&υορεΓθ ε]α3 ι«ι:«Κ!Γαΐιΐ5 ρεΓευρΜαβ, ηεεϋυηι εϋαιη

3(1 (πυιηρίιαηιίαπι 83ΐί8 ίιΐ8(πιε(υ3, ρεΓ ηυηεϊοβ Γο^βνίΐ 3ε·

η3ΐυπ), υΐ ρεπηΚΙεΓεΙ 3ΐ)8εη1ί ρεί' βηιίεοβ εοηβηΐηΐυπι ρε-

(εΓε : ςηο<1 εΐίβηιβί ΙεςίΙιυβ τείίΐυηι, ίηιΙυΚηηι (απιεη βείεΐηΐ

βΐίΐβ. Γπί ρείίΐίοηί ςυηηι εοηΐΓβιϋεεΓβΙ 03(ο, βΐ •-■τη

ίρ83ηι άίεηι ιΐίεεηιΐο βχΐΓ»ΙΐθΓθΙ , ηυα; εΓ3ΐ υΙΙίπια , ηυΐ

εοηιρεΙίΙοΓεΒ ρι-οΠίει-ί ηοηιίηη οΐΜΓίεοαΙ : ΟίεβηΓ, εοηίειηΐο

ΙΗυηιρΙιο, 1;Γΐ)εηι ρΓορεΓβ ίη^τεββαβ ε$1, εϊ, ρπ}Γε$8ίοηβ

ηοηιίηί3 Γ.κΊ;ι , εχ8ρεεΐ3ΐ>3ΐ εοιηί(ϊ3.

IX. ΙηΙεΓεβ Ροηιρείηβ, γοΙηι* εοη(Γ3 ΜίΙΙιηΜαΐΐ'ΐη ςεβίϋ

εΐηπιβ, ηο ρητροΐοηβ, ρο8ΐϋΐ3νεΓ3ΐ 3 8ειΐ3(υ, υΐ ηιυΙΙβ,

ηπχ η-κίΙιΐΗ, ύ)η38ΐΪ9 , εϊ είνίΐ3(ίου3 ΒΟΟΟΜΜηΙ , Ρ3ΐτε3

πιΐ.ι ΙιβυεΓεηΙ. (Ίιί τηυΐΐί ο!)3ΐ3η3η(, ΐητϊ<1ϊα ςΙοΓίβη, 3ε

ρι-,ΓΜτίπη ίϋευ11υ3; ςυί, ςηυιη βηΐε Ροηιρείυηι ευιη Μί-

II» ίιΙ.ιΐε ΜΙιιηι βε83ί38ε(,3ε <1ρ1)ίΙίΐ3ΐυηι <κ1ιηο(ίϋΐη ΙιοίΙεπι

Γε1ίςυΪ83εΙ 3ΐκχε830Γί, 3υ3ηι ε38ε ΜίΙ1ΐΓί(ΐ3ΐίεα; τίείοπχ

ςΙοΓίβη ρηΜϋβιΐΜΐ : εϊ ΙλιοιιΙΙο 0Γ388υβ επι( 3^υ(0Γ. Οηοιΐ

ϊη(1ίςηείεΓεη8Ροιηρείυ3,09ε83τεπι 3(^υηςίΙ 8ί1)ί 8οτ.ίιιπ), ορε-

Γ8Π) βε ίΐΐί (ΐ3ΐυηιηι )υΓε}υΓαη<1ο ροΐΐίείΐω , υ( οοη$υ1 ββτβΙ.
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αύτ<~> Κράσσον διήλλασσε. Και τρεΤς οϊδε το μέγιστον

έπι πδσι κράτος έχοντες, τας χρείας άλληλοις συνηρά-

νιζον. Κα£ τις αυτών τηνδε τήν συμφροσύνην συγ

γραφεύς, Βάρδων, έν\ βιβλίω περιλαβών, έπέγραψε

ϊριχάρανον. Ύφοριομένη δ' αυτούς ή βουλή, Λεΰκιον

Βΰβλον ές έναντίωσιν τοϋ Καίσαρος έχειροτόνησεν αύτφ

συνάρ/ειν.

Χ. ΚαΙ εύθυς αυτών ησαν έ*ριδές τε , καΐ όπλων έπ'

άλλήλους Ιδία παρασκευαί. Δεινός δ' ών 6 Καίσαρ

δποκρίνεσθαι , λόγους εν τη βουλή περι δμονοίας διέ-

Οε-ο προς Βΰβλον, ώς τά κοινά λυπησοντες ει διαφέ-

ροιντο. Πιστευθεϊς δ' οδτω φρονεϊν, άπερίσκεπτον ήδη

καΐ άπαράσκευον καΐ οΰδέν έτι των γιγνομένων δπο-

νοοϋντα τον Βΰβλον ε/ων, χείρα τε πολλήν άφανώς

ήτοιμάζετο, και νόμους υπέρ των πενήτων ές το βου-

λευτήριον έσέφερε, καί γήν αύτοϊς διένεμε, καΐ τήν

άριστεύουσαν αύτής μάλιστα περί Καπΰην ές τα κοινά

διεμισθοΰτο τοις οϋσι πατράσι παίδων τριών, εμμισθον

έαυτώ τήσδε της /άριτος πλήθος τοσόνοε ποιούμενος.

Δισμΰριοι γαρ άθροως έφάνησάν οί τά τρία τρέφοντες

μόνοι. Ένισταμένων δέ τη γνώμη πολλών, υποκρι-

νάμενος δυσχεραίνειν ώς ου δίκαια ποιοΰντων, έξέδραμε·

χαΐ βουλήν μέν ούκέτι συνήγεν έπι το έτος 8λον, έπΙ

δέ των Ιμβόλιον έδημηγόρει. Πομπήϊόν τε Ιν μέσω

χα\ Κράσσον ήρώτα περί των νόμων οί δέ αΰτους

έπήνουν, κα\ δ δήμος επί τήν χειροτονίαν ήει συν κε-

χρυμμένοις ξιφιδίοις.

XI. Ή βουλή δέ ( ού γάρ τις αυτήν συνήγεν, ούδ'

έζήν τώ έτέρω των ίιπάτοιν συναγαγεϊν αυτήν ) ές τήν

οίκίαν του Βΰβλου συνελθόντες , ουδέν μέν άντάςιον της

Καίσαρος ίσχΰος τε καΐ παρασκευής έποίουν · έπενόουν

δ' όμως, Βΰβλον ένίστασθαι τοις νόμοις, καΐ μή δόξαν

αμελείας, άλλα ήσσης, ένέγκασθαι. Πεισθείς ουν δ

Βΰβλος, ένεβαλεν ές τήν άγοραν, δημηγοροϋντος έτι του

Καίσαρος. "Εριδος δέ καί αταξίας γενομε'νης, πληγαί

τι ή"σαν ήδη, κα\ οί μετα των ξιφιδίων τας δάβδους

κα\ τα σημεία του Βΰβλου περιεκλο)ν, καΐ τών δημάρ

χων έ*στιν ους περί αύτδν όντας έτρωσαν. Βύβλος δ'

ού καταπλαγείς, άπεγΰμνου τήν σφαγήν, κα\ μετα βοής

έκάλει τοΰς Καίσαρος φίλους Ιπι το έργον. Εί γαρ

ού δΰναμαι πεϊσαι τα δίκαια ποιεϊν (εφη) Καίσαρα,

τό γε άγος αΰτω κα\ μύσος ούτως αποθανών έπιβαλώ.

Άλλα τδν μέν άκοντα δπεξήγαγον οί φίλοι ές το πλη

σίον ίερον τοϋ Στησίου Διός. Κάτων δ' έπιπεμφθείς,

ώσατο μέν ώς νέος ές μέσους, καΐ δημηγορεϊν ήρχετο-

μετέωρος δ' δπδ τών Καίσαρος άρθείς έςεφέρετο. Και

λαθών κατ' άλλας δδους αύθις άνέδραμεν ές το βήμα"

χαι λέγειν μέν έτι, ούδενος άκοΰοντος, άπεγίγνωσκε·

τοϋ δέ Καίσαρος άγροίκως κατεβόα, μέχρι κα\ τότε

μετέωρος έξερ^ίφη.

XII. ΚαΙ τους νόμους δ Καίσαρ έκύρωσε, χαΐ έπ'

αύτόϊς τόν τε δήμον ώρχοισεν, ές άεΐ κυρίους νομιεϊν,

χαι τήν βουλήν έκέλευεν δμνύναι. Ένισταμένων δέ

•πολλών καί Κάτωνος, είσηγεϊτο μέν 6 Καίσαρ θάνατον

Αε ηιυ\ ρβΓ Οδαιοηι (ι ΐ"Π< ΡοπιρβΙο εοηείΐίαΐϋδ 681. Κα

Ιιί Ιη·* ροΐεηΐίδδίηιί νίπ ορβΓαβ Μϋί ίηνίεεπι ρπ£8(3ΐ>αιιΙ

ηιυΐπίδ. Οιΐίΐιη εοηδρίΓβΙίοηεηι Ύβιτο, ΒοπιαηυΒ βετίρΙΟΓ,

βίτι^υΐατί ΙίΙ)Γ0 εοιηρίβχυβ, Τπεαηηοη (Μ ββΐ, ηιοηδίπιηι

ΤΓίεερβ , τβ! Ηίίίοπΐπι Τι·ίί ίρίι ίηαιη ) ίηβα-ίρβίΐ. ΑΙ βεοα-

Ιυβ, 8υ8ρεεΙ&πι ΙιαΙιβηβ οοπιιη ροΐβοϋΐΐη, ί. ΒίΙ)ΐι1ιιπ> οοΐΐβ-

ζΆΐα Οία&ιαΊ ϊα εοηβυΐ&ΐα ε( α(1τεΓ83ΓΪυιη ορρο$ιιί(.

Χ. Μοχςαβ εοοίεηΐίοαεβ ϊηΐιτ ηοτοβ εοηβιιίεβ δυηΐ εχοΓ-

(<β; υΐ υΙβΓςιιεαπηϊβ ςυοςυε εΙαοιεοηΙτΐίαΚεηιπιββίηβίΓυβ·

«Ι. 5ε<] 0Χ83Γ, 8ίπιυ1αοάί εςτε^ίαβ βτΙίΓβχ, ίη βεηαίιι

ΟΓΐΙίοηειη Ιι.ίΙιιιϊ( α«1 ΒίϋυΙυπι <Ιβ εοηεοπίίΐ ; ηυαβί εατεηβ ,

ηβ ιμιο<] εχ εο11ε§3ΐ υιη ϋίββεηβίοηβ τεβριιΐιΐίεα αεείρίαί ϊη-

ι-οηιηκπίιιιιι. <3ααηΐ(]ΐιε 6βπο ρβεϊ βΙυιΙεΓε νίιΙεΓεΙϋΓ, βΐ ΐη-

εαυΙυηι]3π] Γβϋ*1ί(1Ϊ88βϊ εοΙΙεβααι, υΐηοπ αηιρίίυβ βε ρΓ8ε-

οιυηίΓεΙ, βΐ ηίΐιίΐ ροιτο βυβρϊεαί'βΙυΓ; ηια^ιω ιηαηυ ( Ι,ιιη

εοπιρ3Γ3ΐ3, ΓΟ^ΐΙίοηεβ ίη βεηΐΐιι ίο ΓΐτοΓεηι ρβυρβΓυπι ΓβείΙ,

εΙβ£Γ08εί8 (Ιίβΐπΰυίΐ; α^Γυηιηιιε Οαπιραηυαι, Ιοη^ε ΓειΊί-

Ιί&βϊαιιιπ] , ςυί ίη ιυαε Κειρυ61ίε% εΙοεα1)3(υΓ, είβ 3ΐ(ηΙ>υϋ

εχ είϊίόυβ, ςιιί ΐΓίαιη Ιϊοβτοταιη ρβίΓββ εβδεηΐ. Οαϊ πιογ-

εεάε μι-αΐίαπι *ίΙ»ί ιιι»«ιι;ι· ηιυΙΙίΙυιϋαίβ Ιιοηίηυηι εοηιρ&Γ3-

νί( : νίςίαϋ εηίαι πιίΙΙία βΐΐΐίηι εχβΐίίβηιηΐ Ιι^υβ βοίαπι

ςθηεπ!. ΟΙιβίίΙεηΙίουβ τεΓΟ πΐϋΐΐίδ, ςαοαιϋιιιι Ιββββ δυο»

ρεΓίεΓΓεΙ 0α!δ3Γ; ρΓοήρυϋ δε ε ευπ3, ίη(1ί^η3ΐαιη βε δίηιυ-

Ιαηδ εοηκη ίηί(|υίΐ3ΐε : ηβφιε ροδ(Ιΐ3ε Γείίςιιο βηηί (εηιροΓβ

8εη3ΐιιπι βπιρίίυδ 1ια]>ιιϊΙ , 80<1 ρΐΌ ΒοδΙπ» ευηι ρορυΐο β@ί(.

Κι ςιιυηι ργο εοηείοηβ Ροηιρείυηι Οαδδυηιηυε ρΓΚδεηΙεβ

Γο^ΐδδβΐ , ςαίιΐ άε ΙεκίΙιιΐί ίΐΐίδ δεηΙίΓεηΙ ; αρρΓΟΟ&ηΙϋηΐδ Ιήδ,

ρ1ε1>3, μιΙ) τεβίε δίείβ απηαΐη, τοεαοαΙαΓ αά 8υΠτ&£ί3.

XI. Ραϋεδ νεη> (ηαυαι ηοη ουιινοεατεΙιΐΓ .«.·η.ι(ιΐδ , η<·<]υο

εοητοεβΓί ίη ευιώιη &ο &1(επιΐΓ0 εοηδαΐυηι βίηε βΐΐεηυβ

εοηδεηδυ, βχ Ιβ^ϊουδ, ροδβεΐ), ίη .τιΐίΐιπί Βίϋυΐί εοείυδ

Γ3είεθ3η(. XI ηίήϋ ηΊβχίηιε ρΓθΓιείεη(εδ 3(1νεΓδυδ νίπι αΐηυε

&ρρ3Γ3(υοα 09Β33ηδ, ηβηε ηιιαηι ίηίεηιηΐ ΓβΙίοηεηι, υ( Βί-

οοΐαδ Ιεμίυυδ εο11ε§33 εοηίΓαϋίεεΓβΙ, ςυο 3ΐίεη3 ροΐίυβ ίηι-

ρΓθΙ)ίΐ3(β νίεΐί τΜβΓεηΙϋΓ, ηαβηι βυ3 ηεςίίςεηΐία. κι Βίηα-

Ιιΐδ, τοΙιιηΐ3(ί εοηιηι οοβεευΐυδ, ίτΓυρί! ίη Γι ιπι πι , εοηείοη3η(β

εΐίηιη Ιιιιιι 0χ$3Γβ. ΟΓίοςυε ρεΓ 3ΐΐ6Γε3(ίοηεηι (ιιπιιιΚυ,

3(1 ιηβηυδ νεηΐιιπι βδΐ : εί , ςυϊ βίείβ *.ταιιΐ 3Γπΐ3ΐί , Α εςεΓυηΙ

Γαδεεδ Βίυιιΐί, αε ηοηηυΐΐοδ ε Ιηηυηίδ, ςιιί ρΐΌ βο δίβηαηί,

τιι1ηεΓ3Γΐιη(. Νεε Ι3ΐηεη ςαίιίςυαηι (επΊΐυδ ΒίυυΙυδ, ηυ-

άαΐυιη ρΐίΐ·ΐΗ·Ι·»ι ]ιιριΙιιιιι , εΐ3ΐηοΓβ Οχδατίαηοβ »·1 ηεεεη

ίηνίΐαηδ : δί ηοη ροβδυηι, ίηηηίΐ, Οβ3δ3π ρεΓδυ3(1εΓ6 ςυχ

]ϋδ(3 βοηΐ, εεΓίβ ηιοΓίεηιεα δεείεπβ Ιιυ]ιΐδ ευΐρβηι εί ίπι-

ρίιι^,ιηι. 8υΜιιχεΓϋη( Ιβπιβη ϊηνίΐυπι .ιιιιιι ί ίη Γαηιιηι

Λτί8 8ΐ3ΐοπδ, Γογο ρΓοχίιηιιηι. Τυιη ΟβΙο, α ρβΙτίηοβ

8αοιηίδ8ϋδ , ρι-οίηΐδίδ οΙ>δΐ3ηΙίουδ , υΐ 6Γ3( η>1>υδΙ» <«(3ΐε ,

ρεΓ ΙοΓίιβιη ενβδίΐ ίη Ιοειιηι δυρεΓίοΓεπο , εα"ρίΙ(]ϋε εοηείο-

ηβη; βεά » ΟβϊδβΓίαηίδ πιοχ ΓβρΙυδ δυοίίπιίδ ε Γογο εβί.

Νϊΐιίΐοηιίηηδ εΐβιη ρεΓ βΐίαπι νίβηι τεευιτεηδ ίη ΒοδΙτβ ΟβΙο,

οηιίδδ3 ςιιίιίεηι εοηείοηβ Ιίοηε, ςυοηίβΓη ηεσιο «ικΙίΓίκιΙ,

3βρεΓε ι.ιπίιιιη εΐ3η>3ΐ>αΙ ίη 0α;δ3Γεηι, «Ιοηεε ϊΐεηιιη εχΙιΐΓ-

υαΐυδ 6δ(.

XII. ΑΙο,αε ίΐβ Ιεββδ δηβδ ΟϊΡδβτ ρεΓίυΙίΙ; βΐ, μιπιϋ*

ίη εΐ8 ρίευβίίβ , 8 Ρ3ΐΓί1)ϋ8 ςηοςηε ίιίεηι ]ιιφπιιι.1ιιιη εχε-

μίΐ . 0 ικκΐ ςυυπι ηοη ραυεί , &ιιε(0Γ6 ροΐίδδίπιυηι Ο&Ιοηβ ,

κι·ϋ»3ΓεηΙ ΓβοεΓΟ , Οχμγ Γθ@3ΐίοηειη 1υ1ί( «Ι ρορυΐυιη , υ(
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τω μή δμόσαντι, και δ δήμος έπεκύρου. Ώμνυον δ'

αύτίκα, δείσαντες, οΐ τε άλλοι καί οί δήμαρχο». Ού

γαρ έτι χρήσιμον άντιλέγειν ην, κυρουμένου δια τοδς

άλλους τοϋ νόμου. Ούέττιος δ', άνήρ δημότης, ες τι)

μέσον έσδραμών μετα ξιφιδίου γυμνοϋ, έπιπεμφθηναι

εφη πρός τε Βύβλου καΐ Κικε'ρωνος και Κάτωνος, ες

άναίρεσιν Καίσαρος τε καΐ Πομπηίου" καΐ τι» ξιφίδιον

αύτίο Βύβλου (ίαβδοϋχον έπιδοΰναι Ποστούμιον. Ύπο

πτου ο'όντος έφ' έκάτερα τοΰ πράγματος, δ μέν Καίσαρ

έξετράχυνε το πλήθος, την δ' επιοϋσαν έςετάσειν τον

Ούέττιον άνεβάλλοντο. Και δ Ούέττιος, φυλασσόμενος

έν τω δεσμωτηρίω, νυκτός άνηρέθη. Εικαζομένου δ'

ές ποικίλα τοϋ συμβεβηκότος, δ Καίσαρ ουκ άνίει και

τοϋτο δράσαι λέγων τους δεδιότας· 2ως δ δήμος αύτώ

συνεχώρησεν άμύνειν τοις έπιβεβουλευμένοις. Καί

Βύβλος μέν, έκ χειρών άπαντα μεθε\ς, οϊά τις ιδιώτης,

ού προήει της οικίας έπΐ τδ λοιπόν της άρχης άπαν.

XIII. Ό δέ Καίσαρ ούδ' αύτδς έτι έζήτει περί τοϋ

Ούεττίου , μόνος έχων τδ κράτος έπί της πολιτείας.

Νόμους δ' έσέφερεν, Ικθεραπεύων τδ πλήθος, έτερους,

καί τα Πομπηίιρ πεπραγμένα άπαντα Ικύρου , καθάπερ

δπέσχητο αύτώ. Οί δ' Ίππέες λεγόμενοι, την μέν

άξί&)σιν τοΰ δήμου καΐ της βουλής όντες έν μέσω, δυ-

νατώτατοι δέ Ις άπαντα, περιουσίας τε ούνεκα, καΐ

μισΟώσεο)ς τελών καΐ φόρων, ους υπδ τών έΟνών τελού

μενους έςεμισΟοϋντο , καΐ πλήθους βεβαιότατων ές

ταϋτα θεράποντων, έκ πολλού την βουλήν ήτουν , άφε-

σίν τινα μέρους τών φόρων αύτοΐς γενέσθαι. Καί άπο-

διέτριβεν ή βουλή. Ό δέ Καίσαρ, ές ουδέν τότε

της βουλής δεόμενος, άλλα μόνω τω δήμιρ χρώμενος,

τα τρίτα τών μισθώσεοιν αύτοϊς παρηκεν. Οί δέ,

υπέρ την σφετέραν άξίωσιν άδοκήτου της χάριτος αύ-

τοϊς γενομένης, Ιξεθείαζον αύτόν. Καί στίφος άλλο

καρτερώτερον τοΰ δήμου τόδε τω Καίσαριπροσγεγένητο

δι' ένδς πολιτεύματος. Ό δέ και θέας έπεδίδου καί

κυνηγεσια θηρίων, δπέρ δύναμιν δανειζόμενος Ις

άπαντα, καί τα πρότερα πάνθ' υπερβάλλων παρα

σκευή και χορηγία και δόσεσι λαμπραϊς. Έφ' οΤς

αύτδν εϊλοντο Γαλατίας της τε έντδς "Αλπεων καΐ δπέρ

"Αλπεις έπί πενταετές άρχειν, καί ές την άρχήν έδοσαν

τέλη στρατοΰ τέσσαρα.

XIV. Ό δέ, καί την άποδημίαν οί χρόνιον δρών

Ισομένην, καί τδν φθονον ώς έπί μεγίστοις δή τοις

δεδομένοις μείζονα, Πομπηίω μέν έζεύγνυ την θυγα

τέρα, καίπερ έγγεγυημένην Καιπιωνι· δεδιώς, μή καί

φίλος Αν Ιπιφθονήσειε τώ μεγέθει της ευδαιμονίας.

Τους δέ θρασυτάτους τών στασιωτών επί τας άρχας

τοΰ μέλλοντος έτους παρήγε. Καί Βπατον μέν άπέ-

φηνεν Αυλον Γαβίνιον, φίλον Ιαυτοΰ ■ Λευκίου δέ Πεί-

σωνος, τοΰ συν αύτω μέλλοντος δπατεύσειν, την θυγα

τέρα Καλπουρνίαν αύτδς ήγετο· βοώντος Κάτωνος,

διαμαστροπεύεσθαι γάμοις τήν ήγεμονίαν. Δημάρχους

δέ ήρεϊτο Ούατίνιόν τε, καί Κλώδιον τδν Καλδν έπίκλην

δντινα, αίσχραν έν Ιερουργία γυναικών ποτε λαβόντα

οαρίΐαΐϊ» 888εΙ α,οί ηοη ]υτ3ΓεΙ : Μα,οβ ροραΐαδ βεΐνϊι. Μοχ·

ςυβ οηιηεδ ρι-ββ ηιείιι ]υΐ3ΓυηΙ; βΐ ίη Ιιίδ (τίΐιυηί ρΐεΐιίβ,

ΓΓϋδΐΓ» ΓβοΙαιιίΕΐϋΐ ί , Ιεββ μια εοηβπηβΐβ άο βΐϋβ. ΙηΙετε»

ΥβΙΙϊϋβ α,υκί&ιη , ερίε&ε, ρι-οουτπι ίη ιηεάΉιπι, 8ΐποΐ3ΐη βί-

ε3ΐη 05ΐβηΙαη8 , (Ιίοβηδςιιβ η 86 δυυηιϊδδυηι 3 ΒίΙ)υ1ο εΐ Οί-

εβΓοηβ βίαυε ΟβΙοηε , υΐ 03β83Γβπι υη3 οιιηι Ροπιρείο εοη-

Γοάεΐ'βΙ : ευηιςηβ ρυςίοηβπι 8Ϊ(>ί άαΐυηι 3 ΡοδΙηηιίο, ΙϊεΙοκ

ΒίβυΗ. » Ηοε ΓαεΙο , ςιι&ηινίδ αηιϋί^υχ δηδρίείοηϊδ , Οχεβτ

υβυβ ββΐ 8ά εχ33ρει·3ηϋαπι ηιυΙΙΗυάϊηεηι; ίηςηίδϊΐίοηε 13-

πιεη ίη ΟΜδΙίηαπι «ΙϊΙ&Ια. 8βι1 ΥβΙΙϊηβ, αηυηι ίη νίηευϋβ

ουδΙοάΐΓβΙυΓ, δεαυεηΐί ηοείε Ιιηείά3ΐυδ εδί. Οηυηιςαε Ιιίε

038118 ίηΙβΓρΓ6ΐ3Γβ111Γ νϊΠβ , 09Β83Γ Ιι&Πΰ ηυο(]ΐιε ειιΙρ3ΐη

Γβ]ί€ίβ1)3ΐ 111 <ΐα08(ΐ3Π1 ΟΟΙΙδΟίβΙΐΙίίΒ ΙίΠΙΟΓβ βΧ3§ίΐ3ΐ08 : (1ο-

ηβο βΓΓβοίΙ, υΐ ρορυΐυβ βϊ ρεπηίΙίΕΓεΙ ορβπι Γβιτε Ιιϊβ ςιιϊ

ρβΙεΓβηΙυΓ ίηδί<1ϋ8. Τοηι υ«γο Βίοαίιιβ ϊο υηϊνβΓβιιηι ,

οηιί883 ΐΓ3εΐ3ΐίοηε τείραοΐίεβ; , ρεΓ Γβΐίςυηηι οηιηε εοηβυ-

ΙβΙϋβ 8ϋϊ Ιεηιρυδ , Ιβηςυβιη ρηνβΐιιβ, άοηιί 86 εοιιΐίηυίΐ.

ΧΠΙ. ΑΙ Οκδίΐ·, ]3πι δοΐαβ ηιθ(1θΓ3ΐίοηοιη ΓβΓυιη οηιηίαηι

οΐιΐίηεηδ , ηοη 3πιρ1ϊυ$ ίηςυΪΓεηβΙ άε νβΗίο ; δεϋ ηονί$ ροπο

Ιβςϊουδ ίη ρΐβοίβ βΓαΙίαηι ΓβΓβηάίβ ν&οβτίι, βίηιαίςαβ

Ροηιρβη Γ3ΐβ ηβϋϋίΐ οιηηίβ, ςυβπιβάηιοΐΐαηιροΐΐίεϊΐυδ Γυβι-31.

Εούβηι (ειηροιβ βα,ϋβδίπδ οΜο, ίη(βΓ δβηβΐυηι «I ρΐεηεηι

ηαεάίυβ, ροΐεηδ Ι3ΐη ρΓορηίδ (ίίνίΐϋδ, ςιΐ3πι φ]3?δΙιι βχ

τβοΐϊβίΐίοϋδ ρυΜίοίβ (ΓΪ6υΙί8(ΐυβ ρΓθνίη€ί3τυηι , ςηβε Γβ«1β-

ηιεΓαΙ 3 ρορυΐο , βΐίρβίυδηηβ νβΙίάίδδϊηιοΓυηι ββΓνοπιιη ηιυΐ-

ΙίΙυάίηβ, ςηοδ ίηηβυδ βηοδ 8ΐεο3(,]3ηι ρΓΐιίβηι ρεΙίβΓ3( α

δεηβΐυ , υ( ρβίδ πιεΓοεάιιηι , ςυββ εχ ΙοεβΙίοηίδ ρβείο βςηί-

Ιβδ ά6ί)ε1)3ηΙ ρορυΐο , ίρδΐδ τεηιίΙΙβΓβΙυΓ. ΡβΙήηιΐδ νετο ββπι

Γ8Π1 ι3ίίίβΓβηΙί1)υ8 , 03Β83Γ, 8(1 ηυΙΙδίη Γβηι βο ΙβηιροΓΟ δεηα-

Ια* ορβΓ&ηι βιΐηίοβηδ, δοΐοςυβ οοηδεηδη ρΐεοίδ υβοκ , Γβηιί8ί(

ρυοίίοβηίβ (εΚίβπι ρβτίβηι εχ ΙοεβΙίοηιιηι ρΓβΙίο. ΟιιηρΓο·

ρΙβΓ «ςυίΐεβ, δηρΓβ ρο8(υΐ3ΐ8 ωεΐί ϊηβρβΓβΙβηι «γλΙϊβπι , ίη

ειείυη ΓεΓβ1)8η( β]ϋ8 8υε(οΓεπα. υηάβ Γοίηίδΐίυδ εΐϊβηι Ιιοο ,

ςυ3ηι 3η1β βχ ρ1β5β, ββηιβη ρΓορυ^ηβΙΟΓΟπι βεεββδϋ Οβεδβτί ,

ρβΓ υηυαι ίβίαά ίηδίίΐιιίαηι. ΑυχίΙςυβ ρΓΧΙβΓββ 08?88Γ «ρυά

ρορυΐαηι @ΐ 3ΐί3ηι , ειίεηιΐίδ ςιιοα,υε δρεείβευΐίδ β! νεη3ΐίοηί·

ουδ ; βυρΓ8 ορεβ ηηιΐίηηβ 838 βΐίεηιιηι εοηΐηΐιεηδ εΐ ρποη

οπιηίβ τίηεβηδ πιβςηίβεεηϋβ 3ρρ3Γ8(αδ ρΓοΓυδίβςυε Ιβι^ίϋο-

ηί1>ηδ. Ουίηυδ ^ε^υ3 βΗβεΛ , ιιΐ αΐηκριβ Οϊΐΐίβ , ΟίΙεποΓ

υΐ(6ΓίθΓ(ΐηβ, ρΓονίηείβ ίρδί ίη (]αίηςιιεηηίαηΊ , ευηι ςνβΐιιοτ

Ιεςίοηίουδ, (ΙβεεπιβΓβΙϋΓ.

XIV. Οοίηίΐβ 831Ϊ8 ίηΐεΐΐί^βηδ 08588Γ, εΐ βο Ι'Γϋε <3ίυ1ία3

8β 3>)ΓθΓβ, βϊ ςυο ιηα]οη βδδεηΐ ροραϋ ίη δε εοΗβιβ οβηεΟ-

εϊβ, Ιαη(ο §Γ3νίοΓεηι Γογ8 ϊηνϊιΐίαιη , Ροπιρείο εοΐΐοεανίΐ

βΐΐαιη , ηυβηςηβηι Οχρίοηί ]αι« βηΐε (1ε8ροηδ3ΐ3ηΊ ; τεηΐυ;

βηιΐοϊ εΙΪ3ω , ρΓορΙβΓ ηίηιίοδ δπεεβδδϋδ, ΙίνοΓβηι. ΡΓκίβΓβϊ

8Π5β Γ3εΐίοηίδ Βϋάβείδδίηιοδ &ά αη^ίβΙτΒΐηβ ίη ληηιιΐΒ ρτοχϊ-

ηιυηι εβρίεικίοδ ρΓοηιονίΙ. ΕΙ εοηδαίβηι ςυί<1ριιι (1εδ%η3-

τίΐ Α. 03ΐ)ίηϊιιηι , εχ ίηΐίηιϊδ &ηιϊείδ ; ευηι Ιι. Ρίδοηε 8υ-

Ιοηι, φΐί εο11ε§3 ίΙΗαβ βηΙίΌΙαπίΒ, βΩϊηίΙβΙεπι εοηίηχίΐ,

ΙΜΪ3 β]α8 Οβίρυτηϊα ίη ιηαίιϊπιοηίιιηι άυοίυ : νοεϊΓεηηΙ»

ΟβΙοηβ , ηηρίϋδ εοηδ(υρΓ8Γί ίηιρεΓίυηι. Τηϋηιιοδ νεΓ<^·1ε-

1)ί8 ΙεβίΙ ν&ϋηίαηι, εΐ Οίοάϊαηι, εββηοηιίηο Ρηΐεΐιταιη; ςιιαη,

1ΐ3υά «Ια ιηυΐΐο βηΐε , Ιυι-ρί δυδρίείυηε ίηΓαιηεηι βιΐυΐΐεηία'
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6πόνοιαν ΙπΙ τη Καίσαρος αύτοϋ γυναικί , 6 μέν Καί

σαρ ούχ έκρινεν, Ειπεραρέσκοντα τω δήμοι, καίπερ άπο-

πεμψάμενος τήν γυναϊχα ■ έτεροι δέ διά τήν ίερουργίαν

ές άσε'βειαν έδίωκον, καΐ συνηγόρευε τοις διοικουσι

Κικέρων - και κληθείς ες μαρτυρίαν δ Καίσαρ ού κα-

τεΤπεν, άλλα καΐ τότε δήμαρχον ές έπιβουλήν του

Κικέρωνος άπέφηνε, διαβάλλοντος ήδη τήν συμφροσύ-

νην των τριών ανδρών ές μοναρχίαν. Ουτο> κα\ λύπης

έκράτουν 6πδ χρείας, κα\ τον έχθρδν εύηργέτουν ές

άμυναν έτερου. Δοκεϊ δέ δ Κλώδιος άμείφασθαι πρό

τερος τδν Καίσαρα , κα\ συλλαβεΐν ές τήν της Γαλατίας

άρ/ην.

XV. Τοσάδε μέν δή Καίσαρ &πατεύι·>ν έπραξε· και

τήν άρχήν αποθεμένος, έπΐ τήν έτέραν εύθυς έζήει.

Κιχέρωνα δέ γράφεται Κλώδιος παρανόμων, δ*τι προ

δικαστηρίου τους άμφΐ Αέντλον καΐ Κέθηγον άνέλοι.

Ό δ' ές τι) έργον εκείνο γενναιοτάτω λήματι κεχρη-

μένος, άσθενέστατος ές τήν δίκην έγίγνετο. ΚαΙ τα-

πεινήν έσθήτα έπικείμενος, γέμων τε αϋνμοϋ καΐ δύ-

που , προσέπιπτεν οΤς έντύχοι κατα τους στενωπούς ,

ουδέ τοις άγνώσιν ένοχλεΐν αΐδούμενος' ώστε αύτώ

τδ έργον, δια τήν άπρέπειαν, άπδ οίκτου μεταπίπτειν

ές γέλωτα. Ές τοσούτο δειλίας περί μίαν οίκείαν δίκην

κατέπεσεν, δς τδν δ*λον βίον έν άλλοτρίαις έςήταστο

λαμπρώς. Οΐο'ν τι καΐ Δημοσθένη φασι τδν Αθήναιον

οΰδ' υποστηναι τήν έαυτοϋ δίκην, άλλα προ του άγώ-

νος φυγείν. Κλωδίου δέ κα\ τας παρακλήσεις αύτώ

συν δβρει διακόπτοντος έν τοΐς στενωποΐς, άπέγνο)

πάνθ' δ Κικέρυιν · κα\ έΊρευγεν έκούσιον καΐ δ'δε φυγήν,

κα\ φίλων αυτώ πλήθος συνεξήει , κα\ ή βουλή συνίστη

τδν άνδρα πόλεσί τε κα\ βασιλεϋσι καΐ δυνάσταις.

Κλώδιος δ' αύτώ τήν οίκίαν και τας έπαύλεις έπικα-

τέσκαπτεν. Έπαιρόμενός τε έπιτφδε, άντιπαρεβάλ-

λετο ήδη καΐ Πομπηίιρ , τδ μέγιστον έν τη πόλει κρά

τος ε/οντι.

XVI. Ό δέ Μίλωνα, τδν συν τώ Κλωδίω τήν άρ·/ήν

παραδεδεγμενον, θρασύτερον οντά του Κλωδίου , ές ύπα-

τείαν έπηλπιζε, καΐ ήλειφεν έπι τδν Κλώδιον, και

ψηφίσασθαι τώ Κικέρωνι κάθοδον έκέλευεν έλπίσας,

τδν Κικέροινα έλθόντα, περι μέν της παρούσης πολι

τείας ουκέτι φθέγξεσθαι, μεμνημένον οΐα έπαθε, δίχας

δέ και πράγματα έποίσειν τώ Κλωδίω. Κικέρων μέν

δή, δια Πομπηϊον έκπεσών, δια Πομπηϊον κατήει,

έκκαιδεκάτω μάλιστα μηνΐ της έξελασεως· και αύτώ

κα\ τήν οίκίαν και τας έπαύλεις άνίστη τέλεσι κοινδϊς.

Λαμπρώς δ' αύτδν περι τας πΰλας ύποδεχομένων πάν

των, φασ'ι περι τας δεςιιόσεις τήν ήμέραν ίλην (οΐόν

τι και Δημοσθένει συνέβη κατιόντι) άναλώσαι.

XVII. Ό δέ Καίσαρ εν τε Κελτοΐς και Βρεττανοϊς

πολλά καΐ λαμπρά ειργασμένος, δσα μοι περι Κελτών

λέγοντι εΐρηται, πλούτου γέμων ές τήν έίμορον τη*

Ιταλία Γαλατίαν, τήν άμφ\ τδν Ήριδανδν ποταμδν,

ί|κιν, έκ συνεχούς πολέμου τδν στρατδν άναπαΰσοιν έπ'

δλίγον. "Οθεν αύτώ περιπέμποντι ές 'Ρώμην πολλά

ΙηΙβΓ ηιυ1ίε1>ιΐ3 &»ει·» υχοΗβ ίρ3ΐϋ8 ΟίβββΓίδ, Ιιι ^υϋΐοίιιηι νο-

ολκ , ςυοιΐ ρει-§Γ3ΐιΐ8 ρΐεΐη ίβββΐ , 0·£83Γ, <ι ιιηιιι \ ί λ ΓερικΙΐΛΐβ

εοη]υ§β, ηο1υβΓ3ΐ; αΐϋ νβτο ροίΐϋΐϊΐυηί απϊιιιυιιίαιιιηι

τευπι ιρταιιΐ , Οίεει-οηβ 3εειΐ83ΐοηΙ>υ8 βάδΐίριιίβηΐε. Ιρβε

βιιΐΜΐι Γίΐ·>»ι· Ιιιηε , ΙεβΙί» είΐβΐυβ, ηϋιϋ εοηΐιβ ειιη ινΗμ-

Γ&1; εΐ ηυηε ΙιίΙιιιιι.ίΙιιιιι εΐϊαιτι ρΐεΐιί» είίίειτι ιΐυιιΐϋΐκΐιιικίιιιιι

(ίι ι ,ινϊι , ίο ΟίεεΓοηίί οιΐίυιη, ςιιί ]3ΐη εοηβρίΐ'ϊΐίοηειη Ίϊίυιη·

νίΐΌΓΐιιη, ιι I ρειϊεαΙυ8<ιπι ΓείρυΙιΙίείΚ, εοΒρει-αΙ ηΐηιΐιιαη.

δϊε οΠ°εη$ίοηεπι Γ,ι·.-ί«· ΰεροηείΐΐΐ , οοΓπιηο<1ϊΐ3ΐϊ& ι ,πι^,ι ; εΐ

αΚβιιιηι ίηίηιϊεοιυηι 1>«ηε1ίεϋ$ μΙη (ΙενίηείεϋβΙ, υΐ ιιίείβεε-

ΓβΙΟΓ ΗΐΙει υηι. ΥίάβΙυΓ Ιαιηεη ΟΙοάίιΐ9 ρποΓ ξΐ'8(Ϊ3Π] τεία-

ϋηβΟβΜΗ, ευπιηυε ίηρεΙΗίοηε 0;ιΙΙί;ι' ρΐΌΥίηείίΐε 3(Ι]ιι-

νϊίδβ.

XV. Ηί$ ίη εοη$υ1α(υ ρβΓαεΙίβ, Οχ$&ι-, ϋεροδίΐο ηιαςί·

$ΐΓ3ΐιι, ρΓοΙίηιι» ίη ΟβΙΙίβηι ρΓοεοη$υ1 ρι-οΓεεΙυβ β8(. Ιη

Ιίιοε νειο Οοάίυδ Οίεειοηΐ άϊεηι όϋχίΐ , ςυοιΐ εοηΐια Ιο^65

ρυοϋε39 ϊη()εηιηαΐ08 8ΐΐ8ΐυϋ88εΙ ίεηΐιιΐιΐηι ΟβΙΙιε@υηΐ(|υε.

ΚΙ ('ίΐΊ'ΐ ο , α,ϋΐηι ηΐ3@ηο αηϊηιο ΓοιΙϊςιιε ΐ'μι ΐ'.'ίιιηι Π1ιι<1 Γ,κ ί-

ηα8 ρβτ«βΜ«Ι , Ι,πη ΐηιοεείΙΗ αΙ>]εεΙοηιιε ΙυΙϊΙ ίηΐεηΐβΐυηι

5ί1)ί ]υι]ίεϊϋηι. ΜιιΙαΙα τββίβ, 8ογ<1ϊ<1ιι3 εΐ 8φΐα1θΓβ Ιιογγϊ-

άιΐ8, βυρρίίείΐεΐ' ρεί' νί3$ υι ΐιϊβ 8θΙΠείΐ3η3ΐ οονίοβ ςυοβςυε,

ηοη νθΐ Ηυβ ΐ§ηοΙί8 ^υοςιιε \ιάο άε ε3υ»3 ηεςοίίιιηι Γαεε8-

$8Γ8 ; 3(1εο ηιιΙΙο τεβρεείιι άβοοΗ , υΐ , (Ιυηι ηιΪ8εΐ'3ΐ)ίΙϊ8 τυΙΙ

νΜβί'ϊ , ιίάίευΐϋδ ΓιεΓεΙ. £ο 1ίηιί(1ίΐ3ΐϊ8 ίη ριορπα 03υ83

ριοΐ3ρ8υ8 Οίεειο 681 , (|υί ριτ οιηιιεηι νίϋιιη ίη 3ϋεηί$ εβυβί;

8υιηιιΐ3 ειιηι Ι.ιικΙι· Γιιεΐ3ΐ τβκβίϋβ : ΊΛ ηιιο<1 εΐ Λ(ΙιεηΪ8 ϋε-

ηιηχΐΐπΊΐί βϊιηϊΙϊΙβΓ 3εεί(]Ϊ88ε ΓβΓίϋΓ, ςυί, ηυιηη 3ΐίθ8 τεο8

ΓοιΙϊΙεΓ Ββιτιρεί' εβ8βΙ ΙυΙβΙυβ, ίρβε ιευβ ιπΐιβ ριοΓυ^εΓε,

ςυβιη ίη ]υιίίείο <1ε 8*1υ1ε οτΐ,ιιο , ιιι;·Ιηϊΐ. Ουηιη κτ<> ρπ;·

εε8 εΐίβηι 8ΐιρρ1ίεί8 εοηΙυηιεΙίο8ε ρεΓ νί38 ίηΙεΓΓυυιρεΓεΙ

ΟίοιΙίυβ; ΟίεεΓΟ (]υοςυε, 8ίευΙ οΐίπι ΛΙΙιεηίεηίίβ ογβΙογ, τε-

0118 οηιηίΐιυβ ύε8ρεΐ'3ΐί8, 8ροηΙε ίη εχίίίιιηι α\ήι\ ; αιιιϊι οππιι

ΙιιιΊ>3 εοηιίΐ3(ιΐ8, εοηιηιεη<ΐ3ΐιΐ8ςυε είνίΐ3ΐίοη8, Γέλιου» αϊ-

ςηε Γβ§υΙί8, (1:ιΙί8 3 8εη3ΐιι 1Ϊ16ΓΪ3. Τυηι τεΓΟ Οίοαίυβ άο-

ηιυιη ε]»3 νϊ1ί38(]υε <ΠππΙ ϊηβυρεΓ; εοηυε Γ3ε(ο (3η1υπι

βίηί ρίβεεοϊΐ, »1 ]βπι Ροηιρείο φΐοααε, <ιηί Ιυηο ϊηϋΓΐ)β

|>0ΐεηΙί88ίηιιΐ8 8Γ31, βεβε ίπ|ΐιί|ι;ιι-ΛπΊ.

XVI. Ριΐ3Γε Ροηιρείυβ Μίΐοηεηι, εοΙΙε@3ηι Οοάϋ, βεά

βηάβείοΓί εϋβηι ίηςεηίο νΪΓηηι , 8ρε εοηβυΐβΐυβ ρΓθρο8ί(3 ,

3(1νεΓ8υ8 01ο<ϋυηι οοηεί(3νίΙ, {οιβΗφΜ ιρβητβ ρΙβΗκΗο

Οίοειοηί ΓβιίίΙιιηι; Γ3ΐυ8, ίΐίιιηι κ-μ ιμηπ ηοη βηιρίίυβ

νει ϋ3 ΓαεΙυπιπι (1ε ρπΕ$εηΙί ιείρηυΐίε»; βίαΐυ, ηιεηιοΓεηι

ηιιβηΙο ίιΙ 8ίΙ>ί εοη8ΐίΙί$8ε( ; ρ3Γ3ΐυηι 3υ1εηι ΓοΓε Ι'ΙοιΙί.ι 3(1-

νεΐ'83ΐ'ίυιιι. ΑΙαυε ί(3 ΟίεεΓο, ςιιυπι Ροιηρεϋ εβυββ ίη εχί

ίίιιηι Γιιί88εΙ βεΐιιβ , ε]ιΐ8άεηΊ Ροπιρεϋ Γηνοη· ίη ρ3ΐπ3πι τε·

ΒΐίΙαΙίΜ ε&1; ηιεηίε Γειηιε χνι ρο8ΐ(|υ3ηι άί8ε«88εΓ3ΐ; εΐ

(Ιοηιιιβ ςιιοηιιε εΐ νίΙΐ3β 8ΐιηΊΐυ ρυΙ>Ιίεο ίη8ΐ3ΐιΐ'3η()38 Ροηι·

ρείιΐ8 εαητϋ. Κε(1ευηΙί (ιιηΐη §Γ3ΐυΐ3ηΙίυηι πιιιΐΐίΐυύο ;«1

ροΓΐ38 υιΐίδ ρΓ*5ΐο ΜΙ, ηί \ίχ ίη(ε§8Γ (Ιίεβ οΙΎίοϋβ εοΓυη

ενείρίεηιΐίβ 8ΐι<ΤιεεΓεΙ; ςιιεπΐ3(1ηιο(1υπι εΐϊβηι 0εηΐ08ΐΙιεηί

οϋηι εοηΙίβετΒΐ, 31) εχίΐίο τενει-ΙεηΙί.

XVII. ΙηίεΓεβ 03ϊ83γ, ιεΐιυδ ίη ΟβΙΙίβ ΒΓΪΙβηηίβηυε βεδίίβ

εΐ3ΐί88ίηιυ8 , υ,ιιββ ίη τει-υπι Οβίΐίοβτϋηι Ηί8ΐοιί3 εχροβυίηιυβ,

ύίτίΐίίβ ΓεΓεΓίοβ , νεηίΐ ϊη 0ί83ΐρίη3ηι ΟαΙΙίαιιι , υ( 3 οαηΙίηηί$

ηβΙΙίβ ρ3υ11οΙυπι ςυίεΐίβ εχεΓείΙηί εοηεβ(ΐ8Γ8ΐ. ϋικίε αυηπι

ηιη11ί8 ίη 1]Γοεηι πιυ1(38 πιί8ί98«1 ρεευηί38 , ]βπι εί εΐ βηηαί
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πολλοίς χρήματα, αϊ τε έτήσιοι άρχαι παρα μέρος άπήν-

των, καί οί άλλως έπιφανεϊς ες ήγεμονίας έθνών ή στρα

τοπέδων έξήεσαν ώς έκατον μεν ποτε καί είκοσι

ράβδους άμφ' αύτον γενέσθαι, βουλευτας δέ πλείους

διακοσίων, τους μεν, άμειβομένους υπέρ των ήδη γεγο

νότων, τους δέ χρηματιουμένους , τοος δ' άλλο τι τοιου-

τότροπον αύτοΐς έξεργασομένους. Πάντα γαρ ήδη δια

τούτου έπράσσετο, στρατιάς τε πολλής οδνεκα, καΐ

δυνάμεως χρημάτων, καί σπουδής Ις δπαντας φιλάν

θρωπου. Άφίκοντο δ' αύτω καί Πομπήιος καί Κράσσος,

οί κοινωνοί τής δυναστείας. Καί αύτοΐς βουλευομένοις

έδοξε, Πομπήϊον μέν καί Κράσσον αύθις υπατεΰσαι ,

Καίσαρι δ' ές τήν ήγεμονίαν ών εΤχεν έθνών άλλην

Ιπιψηφισθήναι πενταετίαν. Ώδε μέν άπ' αλλήλων διε-

χρίΟησαν. Πομπηίω δ' ές τήν υπατείαν άντιπαρήγ-

γελλε Δομίτιος Αίνόβαρβος· καί της κυρίας ήμέρας

άμφω κατήεσαν έτι νυκτός ές το πεδίον ές τήν χειρο-

τονίαν. Τών δ' άμφ' αυτούς ίριδες ^σαν, καΐ συνε-

πλέκοντο, μέχρι τις τον Δομιτίου δαδοϋχον έπάταςε

ξίφει. Καί φυγή μετά τοϋτο ^ν, Δομίτιός τε αυτός ές

τήν οικίαν διεσώζετο μόλις , και Πομπηίου τήν έσΟήτά

τίνες ήμαγμένην Ιφερον οίκαδε. Παρα τοσούτον ίκά-

τερος ήλθε κινδύνου.

XVIII. Αίρεθέντες δ' ουν δπατοι Κράσσος τε καί

Πομπήιος, Καίσαρι μέν (ωσπερ υπέστησαν) τήν έτέ-

ραν πενταετίαν προσεψηφίσαντο. Τα δέ έθνη δια-

κληρούμενοι, καί στρατιαν έπ' αΰτοΐς, δ μέν Πομπήιος

εϊλετο Ίβηρίαν τε και Αιβύην καί ές τάσδε τους φίλους

περιπέμπων, αύτος ΰπέμεινεν έν 'Ρώμη. Ό δέ

Κράσσος Συρίαν τε καί τα Συρίας πλησίον, έπιθυμία

πολέμου προς Παρθυαίους , ώς ευχερούς δή καί ένδοξου

καί έπικερδοΰς. Άλλα τώδε μέν έξιόντι της πόλεως

πολλά τε άλλα απαίσια έγίγνετο, καΐ οί δήμαρχοι

προηγόρευον μή πολεμεϊν Παρθυαίοις, ουδέν άδικοΰσιν

ου πειθομένω δέ, δημοσίας άρίς έπηρώντο. 'βν δ

Κράσσος ού φροντίσας, άπώλετο έν τή Παρθυήνη, συν

τε παιδί δμωνύμω και αύτω στρατώ· μύριοι γαρ ούδ'

έντελεϊς έκ δέκα μυριάδων ές Συρίαν διέφυγον. Άλλα

τήν μέν Κράσσου συμφοραν ή Παρθυακή δηλώσει

γραφή. 'Ρωμαϊοι δέ, λιμώ" πιεζόμενοι, Πομπήϊον

εϊλοντο της άγορας αυτοκράτορα εΤναι- καί οί , καΟάπερ

έπί των ληστηρίων, εΐκοσιν άπδ της βουλής ίιπηρέτας

έδωκαν. Ό δέ αυτούς δμοίως ές τα έθνη διαθείς έπέ-

τρεχε , καί τήν 'Ρώμην αύτίκα ένέπλησεν άγορας δα-

ψιλοϋς. "Οθεν έτι μάλλον ές μέγα δόξης έπήρτο καί

δυνάμεως.

XIX. Τοϋ δ' αϋτοΰ χρόνου καί ή Καίσαρος Ουγάτηρ

κύουσα τω Πομπηίω θνήσκει. Καί δέος άπασιν ένέ-

πιπτεν, άνηρημένης τής έπιγαμίας, ώς αύτίκα μεγάλοις

στρατοΐς Καίσαρός τε καί Πομπηίου διοισομένων ές

αλλήλους, άσυντάκτου μάλιστα καί χαλεπής έκ πολλοΰ

γιγενημένης τής πολιτείας. Α? τε γάρ άρχαί κατα

στάσιν ή δωροδοκίαν, σπουδή τε άδίκω, καί λίθοις ή

ξίφεσι, καθίσταντο, καί τό δεκάζειν ή δωροδοκεϊν άναι-

ηια§ΐ8ΐΓ8ΐιι$ ροραΐΐ βοηιαιιΐ βΐΐυΐαηιϋ ωαω ίΜ οοειπτβπιηΐ,

βΐ (ϋϊϊ ρΓΟτίηοίαηιηα αυΐ οχοΓοίΙ-υυιη ρηεΓεεΙυπδ ίΐΐιΐδίτεδ &Λ

εαπιάεαι ρΓοΓεεϋ βυηΐ : υΐ αΐίςυαπάο οα Γιβεεβ οτολ Ο»

Βίτβπι 8ρ«οΐΕΓ6η1υΓ, ΜηιΙοτββ τβΓΟ ρΐιιτββ άαεεηϋβ , ρ&η

ΓβΓβΓβηΙββ §Γ3ΐΪ3ηι, ρβτδ ρεευηίαιη 8ϋ)ί αϊ) ϊΐΐο ςυβετεηΐεδ,

βυΐ αΐίυά ηι^υδπκχΐί 1>οιιοΠεϊαηι. Χνη εηίηι αηιυ οοαηέβ

Οεββ&τ ροΐβΓϋΐ, βαπαίχοΒ Ιιηΐίβ οορϋβ ρεευηϋδφΐε , β( &1ίο-

φΐίβ ΟΟΠίίδ 6Γ§3 0011163 βΐ 8(1 1)6116 Π16Γ6Ι1(]υΐΒ ρΓΟΠίΙί&δίίΠΙΙδ.

ΙηΙβΓ εκίειοδ 83ΐαΐ3ΐθΓεβ ΓαεπιηΙ Ροαιρείαδ βΐ 0Γ333ϋ3, ρο-

ΙεηΙίίβ δοάί. Οααχ ςυί&ιΐδ άεϋυβΓΐΙίοηβ άβ εοηιιηαηϊππδ

εοηιπκκίίδ ίαβίίΐιιΐβ , ρΐ&εαίΐ, Ροπιρβίαιη β( βηββαπι ίΙε·

πιαι ετβ&Η βοοβοΐββ , ΟαβιΗ ίτηρεπαιη ρΓοπ>§3η ίη &Ηηά

ςυίηφιοηώυίη : αίσαβ 11* οί (ϋ^τβββί 80Βΐ. Ροπιρείο τβτο

εοηρβΙίΙΟΓ βχδΐίϋΐ ϋοπιίΐίαδ ΛΕηο1)3Γυυ5 : ε( ιιοί άίβ3 ρΓΧ-

βΐϊΐϋΐα αεΙΓϋϊΙ , &ηι1>ο αηΐβ Ιυεβηι ϊη ωπιρυηι (Ιοδεβηίΐβπιηΐ

Άά εοηιίϋΐ; εχοΓίαςιιε ίηΙεΓ υΐτίαδςηε οβΙεΓΤβηι ΐΙΙετε&Ιϊοηε,

Άά ηιαηιΐδ τεηΐυηι εβί. Ια ε» ή\Ά 18 ηυί ϋοηιίΐίο Γαεειη

ρηοΓοΓβΙιηΙ , ρβΓεαδδϋδ βδΐ §1αάϊο : ε( ωοχ ΓαεΙα Γο§»

(Ιοπιυηι δΐιϊΐη δαίνυβ δε ΓεεβρϊΙ ΟοπιΐΙίαδ , Ροηιρβϋςαβ

βΐίβπι τεβίίδ ΟΓυεηΙα ιίοπιυπι εδί Γεηιίδδδ : Ι3ΐη ρΓορβ α(«τ-

ςιιε α ροπεαίο «1>(αί(.

XVIII. ^ηιςαε εΓβίϋ εοηβυΐεδ ΟΓβδίηβ εΐ Ροηιρείαδ ,

]αχ(3 ροΐϋεϊΐα , Ο&μΗ άβετβτβαηΐ ϊϋυά ςαίηςαεηηίυπι ;

ίρδί ρΓονίηείββ εαπι εχεπΐίΐίοαδ βΟΓίίΙί βυηΐ : Ροηιρείηί Ηί·

δρβηϊίΐηι εΐ Αίπεαηι , άτι» ρει- ϊπιίοοδ ΓεχΐΙ , ίρββ ηιαηεηδ ώ

υΓίιε : ΟΓβδδυδ δνήοοι ε( Γβ§ίοηβδ Γιηίϋηΐϊδ , Ιιείΐί ευρϊάοδ

ΡβγΙΙιϊοϊ, ςηο<1 ε( Γβείΐε εΐ ^Ιοιίοδίιηι βΐ σοβεβίιιοδαπι εδβε &ί1>ί

ρθΓδϋ3?6ΓαΙ. δεά 0Γ3880 υτοεοι εξτεάεηΐί ιηυΐΐα ϊηΐάαδίΐ

οοτεηεΓοηΙ οηιίηι, ε( ίηΙεΓίΙϊεεάεοαιιΙ Ιτίουοϊ ρΐεΐιίδ, ηβ

Ρ3γ11ιϊ8 1)ο1Ιυπι ϊιιΓβΓΓβΙ, ςοϊ ηιιΐΐΐ Κοηι&ιιοδ ΙαεβδδϊβδεηΙ ϊη-

ίαπϊ. <}ιια τβ ςιιιιιιι ϋΐε ηϋιϊΐ αιονεΓβΙαΓ, ραίιΐίείδ βχδεϋΓαΙιο-

ηϊουβευηι ϋΙΪΓΪδ «ΙβτονβπιηΙ. Οαίυυδ οηιηίΐιυδ εοηίβηιΐίδ,

ρεπίΐ ΟΓϋδδϋδ ίη ΡλγΙΙιιβ , υιια ευηι εοςηοηιϊηε Γϋίο ε( (οίο

εχεΓΓίΙϋ ; ηαπι εχ οβηΐυπι αιίΐΐίοϋβ νϊχ άεεειη ηιί11ί& ΓεΓα^ε-

ηιηΐ ίη δνπαπι. Υεπιαι ηκε ΟΓβδδί εΐα^εδ ίη Ι.ιΙιγο όε Κε·

1)08 ΡβΓίΙιίείδ εχροηεΙϋΓ. Κοπίίβ αυΐεπι ροραΐυβ , ςυυηι

Γ»ηιε ΐ3ΐχ>Γ3Γε(, ΡοπιρείαηΊ βηηοη»: ρΓββΓεοεΓβΙ ευηι δυηιηιο

ίιηρεΓίο; είςυε δϊευΐ ρπυβ ίιιΜΙο ΡίΓαϋεο, τί^ίοΐί εχβε-

ηΛίϋ ηιίηίδίΓοδ 3(1(1ΜεΓ3(. Ουίοιίδ δίιηίΙΚοΓ ητοα ρτοτίη·

είΐδ (Ιίηιίδδίδ , ίρδε ςυοςυε ραδδίηι Άά ι°εδ ϊηδρϊείεικίαδ ρΓΟ-

ΙεεΙυβ, ογ8υϊ υΓίιεηι οιηοίβοηίδ εορϋδ τεπιπι βά νίεΐυηι

ρβΓίίηεηΙίυιιι Γβρίβτίΐ : βΐ ηίηο ςυοςυε ηοταιη, ηεςυε εχϊ-

^ιιυπι Ηΐηϋ , Ιβηι ^ΙοΓκυ ςοαιη ροίβηΐία} ίιιεΓεηιεΒίαηι

Ροπιρείο αοεβδδίΐ.

XIX. Εο ΙεπιροΓε 03?δ3Γϊδ Ιίΐίβ, ρΓ^ηαιίδ εχ Ροπιρείο,

ΓαΙο ΓαπεΙα εδί : υπάε παβίυδ εοηΐίηυο οηιηεβ ίητβδίΐ, Γοκ,

υ( 8υ1)1α(3 α1Ώηίΐ3(ε 08383Τ ε( Ροηιρείαβ πίοχ ίηΙεΓ δε ηΐ3-

βηίβ εχεΓείΙίουδ εοη(1ίε(3ΓεηΙυτ; (αΓίΐΐΙίδ ρΓ8>δεΓΐίηι ]ιη»1α-

ύιιαι Γαΐίοηίΐιυδ τείρυοίίεαι. Ν3Μ ε( πΐ3£ίδΐΓ3ΐιΐ3 ρετ Γβοϋο·

ηεδ ΙβιρΙίοηεβτε , ίηιρι-οΙίΒ δΐυάΐίβ, ίηΙοΓάϋπι βαχίδ εϋβπι

βΐβάϋβφΐε , εοπδΙϊ(αε1)3η(υΓ ; ΙατκίΙίοηεδφΐβ ηυΐΐο ραάοιβ
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»χυντως τότε μάλιστα έπλεόνασεν · 8 τε δήμος αυτός

έμμισθος έπ\ τ&ς χειροτονίας ήει. "Ωφθη δέ που καΐ

μεσεγγυημα ταλάντων δκτακοσίων υπέρ της έπωνόμου

γενόμενον άρχης. Οϊ τε άνα έτος έκαστον βπατοι στρα-

τεύειν μεν που και πολεμεϊν άπεγίνωσκον , δια*λειόμε-

νοι τη δυναστεία τώνδε των τριών άνδρών. Οσοι δ'

3[σαν αύτων άτοπώτεροι, κέρδος αντί τών στρατειών

έτίθεντο τα κοινά της πόλεως , καΐ τας τών Ιδίων δια

δόχων χειροτονίας. Οί δ' αγαθοί δια ταύτα καΐ πάμ-

παν έξέλιπον το άρχειν ώστε ποτέ καΐ μήνας δκτώ

τήν πόλιν άναρχον, έκ της τοιασδε άσυνταξίας, γενέ

σθαι· Πομπηίου πάνθ' ΰπερορώντος έπίτηδες,ΐνα έν

χ ρεία γένοιντο δικτάτωρος.

XX. Κα\ πολλοί τοΰτο ές άλλήλους διελάλουν, δτι

μόνον αν γένοιτο φάρμακον έπΐ τοις παροΰσι κακοΐς ή

μόναρχος έξουσία. Χρηναι δ' έλέσθαι δυνατόν δμοϋ

κα\ ή*πιον · ένσημαινόμενοι τον Πομπήϊον, στρατιάς τε

άρχοντα Ικανής, κα\ φιλόδημον εΤναι δοκοϋντα, καΐ

τήν βουλήν άγοντα δια τιμής, κα\ τον βίον έγχρατη

κα\ σώφρονα, περί τε τας έντεΰξεις εύπρόσιτον η όντα

ί| νομιζόμενον εΤναι. Ό δέ την προσδοκίαν τηνδε λόγω

μέν έδυσχέραινεν, έργω δ' ές αυτήν πάντα ίπραττεν

άφανώς , καΐ την άσυνταξίαν της πολιτείας καΐ άναρ-

χίαν έπ\ τη ασυνταξία έχων δπερεώρα. Μίλωνος τε ,

τα ές Κλώδιον υπηρετήσαντος αύτώ , χαΐ άρεσκομένου

■τψ δήμω δια την Κικέρωνος κάθοδον, υπατείαν ώς έν

καιρώ παρα τηνδε τήν άναρχίαν μετιόντος, άποδιέτριβε

τας χειροτονίας· μέχρι βαρυθυμών δ Μίλων, ώς καΐ

περί αΰτον άπιστου γιγνομένου τοϋ Πομπηίου, Ις την

πατρίδα Λανούβιον έξ^ει ■ ήν Διομη'δη φασ\ν, άλώμενον

1\ Ιλίου, πρώτην έν τη Ιταλία πόλιν οΐκίσαι· καΐ

είσΐν άπδ "Ρώμης ές αύτην στάδιοι πεντήκοντα και

έκατόν.

XXI. Κλοιδίου δ' έξ ϊδίων χωρίων έπανιόντος έπΐ

ίππου , καΐ περι Βο,ίλλας άπαντήσαντος αύτω · οί μέν

κατα τήν ίχθραν δπείδοντο μόνον άλλη'λους , κα\ πα-

ρώδευσαν' θεράπων δέ τοϋ Μίλωνος έπιδραμών το>

Κλιοδίω, είτε κεκελευσμένος , είθ' ώς έχθρδν δεσπότου

κτείνων, έπάταξεν ές το μετάφρενον ξιφιδίω. ΚαΙ τον

μέν αΐματι ^εόμενον ές το πλησίον πανδοκεΐον δ ίπ-

ποκόμος έσέφερεν. Ό δέ Μίλων μετα τών θεραπόντων

έπιστας, έτι έμπνουν, τ) καΐ νεκρον, έπανεΐλεν £ιπο-

κρινόμενος μέν οϋ βουλεΰσαι τον φόνον, ουδέ προστάζαι·

ώς δέ κινδυνεύσων έςαπαντος, ήςίου το έργον ου ατελές

καταλιπεΤν. Περιαγγελθέντος δ' ές 'Ρώμην τοϋ πά

θους, 6 μέν δήμος έκπλαγεις έν άγορα διενυκτέρευε,

και το σώμά τίνες τοϋ Κλωδίου μεθ' ήμέραν προίΟεσαν

έπ\ των έμβόλων. Άρπάσαντες δ' αύτδ τών τε δημάρ

χων ένιοι, καΐ οί φίλοι τοΰ Κλωοίου, κα\ πλήθος άλλο

συν έκείνοις, ές τι) βουλευτηριον έκόμισαν είτε έπΐ

τιμη, βουλευτικοϋ γένους όντα, είτε ές όνειδος της

βουλής τοιάδε περιορώσης. ΚαΙ τών παρόντων οί

προπετέστεροι τα βάθρα καΐ τοΰς θρόνους τών βουλευ

τών συμφορη'σαντες, ηψαν αύτψ πυραν, ΰφ' ί[ς τό τε

εοΐιίοεηΐε Γι-εαυεηΙβοβηίαΓ, εΐ ροραΐαι Ψβούβ» ίη οοπιίΐίί*

ρΓαΊ)θ1)8ΐ ορβΓ38 : η<ιηνριβ 6(ϊαιη ίηνεηΐι» ΟδΙ, ςυί ρπ> ο)»·

Ιίηεικίο εοηδίιΐβία ικοο (3ΐβηΐ3 αρυιΐ δεςηεδΙίΌβ άεροηβΓεΙ.

Ργχ(6γ63 δίη<;π1οπιηι .ιηποι αιη οοηβιιΐϊϋιιβ ηαΐΐΐ βρεβ τοΥΜά

βΓ3ΐ ΙιβΙΙιιιη οκί]υαηι §βΓοηϋ , &υ1 (ΙιιοΙβικϋ βχβΓοίΙυπι , ςυοϋ

βχεΙαάβΓβηΙατ ΤπυπινίΓΟΓυπι ροίβηΐίί. Ουίςυβ βχ Ιιί9

03§ί(ϊο3ίθΓ68 βΓβηΙ , Ιιί 1αοΓ3 0Λρΐ3ΐ)3ηΙ βχ ριι1>1ϊοα ρεευηί» ,

βαΐ οχ βαεβ65$οηιπι Ευοηιιη οΐββϊ^ιιαίϊοηίΐιυβ : 1χ>ηί τβΓο ,

Ιιίβ <1β ε&υ.8Ϊ8 , ίη υαΐνο'βυηι λ πκίβίδίπιϋβυ» οΙικϋηβΙίΛηΙ.

ΙΙ» ΓαοΙϋίτι ββΐ, υΐ βΐϊΐο Ι&ηι ρ6Γ(ιΐΓΐ>β(ο οοΐο ιηβηδβδ 3ΐί<ριαη·

ΰο α()8ηιιβ εοηδυΐίΐΐϋδ ίυβπΐ ΓΟίρϋοΙίι»; Ροηιρβίο 3(1 οπιπία

οοηηϊτίηΐβ άβ ίηάαβίτίβ, αϊ άΐεΐαΐοκ οριΐί ΙιαοοΜπΙ.

XX. ΑΙςυε Μ ]3πι ρ358ΐηι 3αάίε1)β(υΓ ίη εΐτευΐϊβ ηοη ηϋ ικΐ

8υρβΓβ88β ρΓ8Β8εηΙίΙ)ΐΐ8 ιηαΐίί τβπιεάίαπι, ηίβί υ( ΓβΓιιρίβΙϋΓ

3(1 υηίιΐ8 τίιί ρπηοίρβίιιπι ; 88ά οραβ Θ88β τιγο , ςηί ευη» ρο-

Ιειι(ί3 ΙίηίΐΗίοηι εοη]ιιη§6Γε(. (}υίϋιΐ9 νΐ'ΐ Ιιί* 8υ1>ίη(1ίθ3ΐ)3·

Ιιιγ ίρδβ Ροπιρείυδ; φιοά εΐ 3ηιρ1ί8 εορϋδ ευηι ίπιρεπο

ρΓ3?ε«9βΙ, εΐ τΜετεΙϋΓ αηΐΗίοΓ ρΐβΐιίδ, 30 ββηβΐιιβ οοΙΙογ,

ηκκίβηίαβ ίη οπιηί νίΐβ ΙβαιρβηιιβφΜ, άεηίηυε αιϋΐα Γβεί-

Ιίδ, εΐ εοηιί(3(ε (ρικάβιη, δβα νεΓ3 δεα ΠεΙβ, αιπαΙιΙΙϊβ.

Ιδΐ3ηι ίςίΙαΓ (1ε (1ίεΐ3ΐιΐΓ3 οχ8ροεΐ3ΐίοηεηι νεΑϊβ ςαϊίίειη

Ροαιρεϊϋβ 3τεΓ83ΐ>3ΐυΓ, ίη(1ί(;ηαηΙί δίοιίΐίδ, εΐβαι βαΐεπι ηιο-

άίβ οαιηίϋυδ ϊά 3£ε1»| , αϊ εο Γββ ρβητεηΪΓβΙ ; εΐ ΙυΛαΙπηι

ϋΐιιηι Π'ί[ηι1)1ί( .ΐ δΐ3(ηπι , ίηΙεΓΓε§ηυηΐ(]ΐιε φιοά 3(1 ϋΐ39

ΙυΓΐ>38 3εεε(ΐ603ΐ, Ιυΐιεηδ ρ3ΐίο!>3ΐυΓ. Ουίηεΐ, ςυυιηΜϊΙο,

ευ]ιΐδ ορεΓ3 Οίοαίυη άερΓε3δεΓ3ΐ , εΐ ίυηιηιο βρρίβυδα ρο-

ρηΐϊ ΟϊοεΓοηεηι Γ8(1αχ8Γ3ΐ , εοηβυΐαίιιιη οοηιηκκίο Ιαηε (επα·

ροκ, ρεΓ ΐηΙεΓΓΟβηυηι ϋίικί, ρεΙεΓεΙ, βο υβςϋβ ΓεηιοΓβΙιιβ

εοιηΐ(ί3 εδί,άοηεε ΜϋορειΊοεβιιβ, άοίβη&ςαβ Ροπιρεϋ «γ§3 κο

φίοςυε ρεΗΊάίβαι , ία ρβίΓίαιη 8ΐΐ3πι Ι,αηιινίααι βεεεβδϊΐ :

ςϋβηι ϋίοηιε(1βδ ΓειΙιΐΓ, ροβΐ εηρίυπι ΙΗυιη ο1)ριτ»ηϋ, ρη·

ιηβηΐ ίη Ιΐ3ΐί3 πι Ιμίιι εοηάϊοϋδδε, άεδίΐαηι α Ιϊοηια 3(1 άβεί-

ηιιιηι ηοηυπι Γιτβ Ιαρίιΐοηι.

XXI. ΡθΓΐεΙυιη01ο(1ίϋ8θτί1ΐ38ϋ8βςυονεηο1)3ΐιΐΓ. Οηυηι-

(πιε εΐΓ03 Βονίΐΐββ Μίΐοηί βδδεί οΐινίβηι Γβεΐαδ , ρτίιηυηι ςυί-

άεπι ηοη ηίδί δΐΐδρίείοδίβ οευΐίδ , ργο ιηυΐηβ ίηίαιίοίιία βεββ

ίηΐυεηΐεδ, ρΓδεΙοπβηιηΙ ; (1οίη(1β τογο Μίΐοηϊδ ΓβηιυΙϋδ ίη\3-

βίΙΟΙοάίαηι, βίνείηβδυδ, δίνε υΐ ίπίπιίοπηι άοπιίηί (οΙΙβΓε! ,

εΐ £ΐ3(1ίιιηι ρεΓ άοΓδίιηι ίη ρβεΐυβ είάεηι βάε^ίΐ. Ουβηι

ρο8ΐφΐ3ΐη εταβηΐυπι οαηΐβτ βςηί Μττηι άβίαΐΐΐ ίη ρτοχίηιηαι

άίτεΓδοηιιηι , ϊηδβφίεηβ Μίΐο εαιη βηίβ, ίηεεΓίυηι 8ρΪΓ3Β-

Ιεηι 3(11ιυε, 3η βχβηίιηβη , οοηίοεϊΐ; ρπε 80 ΓβΓεηβ, ςυβδί

ηβε 3ϋ1>εη1ε ββ ηεε νοίεηΐε εαιάβδ ρ3ΐΓ3(3 εβδεί ; ηοΐεηδ Ιαηιεη

(αα&ηΐ αηροΗβεΙαπι ΓεΙίηςυεΓε, οί) ηηοά ςυοτίδ πκχίο βίοι

βιι^εαηιΐιιιη ρεπευΐυπι ηοτεΓβΙ. Ηυ]ιΐ9 εβδϋβ γοπιογο

ογοχιά ρ1β1>8 3ΐΙουί(3 , ίη Γογο ρεπιοοίβτίΐ : εΐ ροδίςυϊηι

ϊΐΐαχϋ, εοιφυβ ύεΓυηεΙί ρΐΌ ΒοεΙπβ εβί ροδίίπηι ; ςυοΟ ηιοχ

&1ϊφΐοΙ (πουηί ρΐβϋίί , 3(ίίηΤ3ηΙΐ1)α8 Οίοάίϊ βπιίείδ βΐ ΓοΓεηβί

ηιυΐΐίΐιιάίηε, (ΓβηδΙυΙεπιηΙ ίη ευπβπι; δίνε ίη ΙιοηοΓβιη νΪΓΪ

8εη3ΐθΓίί , δίνε ϊη βεηβΐϋδ ίρδίυδ εοηΐηηιείίβηι , (|ϋί 3ά ιαΐία

οοηηίνοΓεΙ. Ι1)ί βΐίςαοί ρβΙιιΐ3ηΙίθΓ88 , οοη88δ1ίδ δϋΐΐδβΐΐϋβ

80(1ί1)υ8φιε βεηβίοπιηι, εχδίηιχεπιηΐ
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βουλευτηριον κα\ πολλα\ των πλησίον οικία ι τω Κλωδίω

συγχατεφλέγησαν.

XXII. Μίλωνι δέ θράσος τοσόνδε περιην, ώς ου

δεδιέναι περ\ τω φόνω μάλλον, ή1 άγαναχτεΐν έπι τη

Κλωδίου περί τήν ταφήν τιμη. θεραπόντων ουν χα\

ανδρών άγροίχων πλήθος άθροίσας , χαΐ ές τον δημον

περιπέμψας χρήματα, των τε δημάρχων Μάρχον

Καίλιον πριάμενος, ές τήν πόλιν χατηει θρασύτατα.

ΚαΙ αύτδν δ Καίλιος ευθύς έσιόντα εΐλχεν ες τήν άγο-

ραν έπΙ τους παρ' αύτόΰ δεδωροδοχηχότας , ωσπερ έπ'

έχχλησίαν ■ ΰποχρινόμενος μεν άγαναχτεΐν, χαΐ ού διδό-

ναι της δίχης άναβολήν, έλπίζιον δέ, εί αΰτον οΐ παρόν

τες μεθεΐεν, έκλύσειν τήν δίχην τήν άληθεστέραν. Και

Μίλων μέν ού βουλεΰσαι το έργον ε'ιπών (ού γαρ αν

μετά σκευής χαΐ γυναιχδς έπι ταϋτα δρμήσαι), τον

λοιπόν λόγον χατά του Κλωδίου διετίθετο, ώς θρασυ-

τάτου δή, χαΐ φίλου θρασυτάτων, οί χαΙ το βουλευτηριον

έπιχατέπρησαν αύτω. Έτι δ' αύτοϋ λέγοντος , οϊ τε

λοιποί δήμαρχοι, κα\ τοϋ δήμου το άδιάφΟορον, δπλι-

σάμενοι ένέβαλλον ες τήν άγοράν. Καίλιος μεν δή

χα\ Μίλων, δούλων έσθήτας υποδύντες, άπέδρασαν.

Πολΰς δέ των άλλων έγίγνετο φόνος, ού τους Μίλωνος

έτι φίλους έρευνιόντων, άλλα τδν έντυγχάνοντα άναι-

ρούντο)ν, άστδν δμοϋ χαι ξένον, χαΙ μάλιστα όσοι ταΐς

έσθήσιν ή σφραγϊσιν άπδ χρυσοϋ διέφερον. Ώς γαρ εν

άσυντάκτω πολιτεία, συν δργη, χα\ προφάσει τοϋδε

τοϋ θορύβου προσπεσόντος, θεράποντες τε όντες οί

πλείους , χαΙ ώπλισμένοι κατά άνόπλων, ές άρπαγας

έτράποντο. "Εργον τε ούδέν αύτοΐς άπην, άλλα χαΙ

έπ' οΐχίας έφέροντο, χαΙ περιιο'ντες ήρεύνων, έργω μέν,

τά εύληπτα σφίσιν άπαντα, λόγω δέ, τους φίλους τοϋ

Μίλωνος· πρόφασίς τε ή\ αύτοϊς, έπΙ πολλάς ήμέρας,

χαΙ πυρός χαΙ λίθων χαΙ παντδς έργου, Μίλων.

XXIII. Ή βουλή δέ συνηει μετά δε'ους, χαΙ ές τδν

Πομπήϊον άφεώριον, ως αύτίχα σφών Ισόμενον διχτά-

τωρα· χρτ^ζειν γάρ αύτοϊς έφαίνετο τά παρόντα τοιδσδε

θεραπείας. Κάτωνος δ' αύτους μεταδιδάξαντος, δπα-

τον ε?λοντο χωρ\ς συνάρχου, ώς αν έχοι τήν μέν έξουσίαν

δικτάτωρος, άρχων μο'νος, τήν δ' εΰθυναν υπάτου. ΚαΙ

πρώτος υπάτων δδε έθνη τε δύο μέγιστα χαΙ στρατιάν

έχων χαΙ χρήματα, και τήν της πόλεως μοναρχίαν,

διά τδ μόνος ύπατος εΤναι· Κάτωνα μέν έψηφίσατο,,ίνα

μή παρών ένοχλοίη, Κύπρον άφελε'σθαι Πτολεμαίου

βασιλέως· νενομοτεθημένον ήδη τοϋτο δπδ Κλωδίου,

οτι οΐ ποτε άλόντι δπδ ληστών δ Πτολεμαίος ές λύτρα

6πδ σμιχρολογίας δύο τάλαντα έπεπόμφει. Κάτων

μέν δή καθίστατο Κύπρον, Πτολεμαίου τα χρη'ματα

βίψαντος ές τήν θάλασσαν, καΐ έαυτδν έζαγαγόντος,

έπει των έψηφισμένων έπύθετο. Ό δέ Πομπήιος δίκας

προύτίθει των τε άλλων αμαρτημάτων, και μάλιστα

δωροδοκίας χαι δεχασμοϋ. Έδόχει γαρ έντεϋθεν αύτώ

νοσεΐν τά κοινά, άρξάμενα έν τούτω, κα\ τήν ίασιν

έξειν ταχεϊαν. Νόμω τε ώριζεν, άπδ της έαυτοϋ το-

πρώτον ΰπατείας ές τδ παρδν, εύθύνειν τδν έθέλοντα.

νύ^οοατοΑ : ςυο ιιηα οοπι (Ποάϊϊ εβίβνετε ευπ3 εοηί1ιρ>·

νϊΐ, εί βΐίςυοΐ εοη(ί§υα; ρΓίναΙοπιπι βκΙεδ.

XXII. Μίΐοηί αυίοπι Ι&ηΐβ Ιηβτ&Ι εοηΜοηΙία , η( ηοη Ι3ω

εακίίδ [κτηαηι πιεΙιιβΓβΙ, ηυβηι ίικΙίςηακίιΐΓ Ιβίεπι Ιιοηοΐΐπι

Ιιαίιβπ Οίοιίίί οβαβνεπ. ΑφυηεΙίδ ίβίΙιΐΓ 3(1 (1οιηρ5ΐίοοπιηι

ηιαηυηι πίδΐίείδ ΙιοπιίηίΙηΐΒ, εί ΐ3Γ£ΪΙίοηί1)υδ ρ1β!)6 οοηηΐίιΐί,

«ίπιαία,υε ιηετεβάε εοηάυείβ Μ. Οβεΐίί Ιηηυηί ρΐε&ίδ ο[»Γί,

βυαιιηα βυϋαοίϊ ίη ϋΓΐιβπι ββΐ ΓβνβΓβαβ. Ουβιη μοχ ά{ τι»

Οα?1ίϋβ ίη Γοηιιη ρβΓίΓβχίΙ, εβυβαπι (ΙίοΙυΓϋπι 3ρυΛ βοίςαοι

οΟΓΓϋρβΓ»! , Ιηικιιιαηι βρικί οοηοίοηβπι ΙοκίΙίηυπι : ίίπιη·

Ιαηβ ςυίάεπι , βο ρβΓ ΪΓαπι ηοΐΐβ ιϋΐαΐίοηοηα εοηεβάβΓβ ; 5«Ι

Γβ νβΓϊ 8ρβΓ3Ι18, 81 Γβυδ ρΓ0?8βηβ ρβΓΙΟϋΙυΠΙ €Τ3(3θΓβΙ , ΠΟΒ

8ΐιΜίΙιΐΓυιιι ββνεήα» |α<ϋοϊύηι. Μϋβ, ρΓΒβΓΕίυβ « ίηοοη-

δυΐΐο ριΐηΐυιη Ιιοο Γβοίηυδ, 3ΐίοςιιί ηοα 3ξ§Γ68$αηιιη ίΙΙικΙ

ίυίβδο ίιηροιίίΐιιιη εοιηϋαίιι υχοπο , » Γ«1ίφΐ3πι ΟΓϊΙίοηαΒ

30$υιυ$ί( ίη^ϋΓβηάίβ ίη ΟΙοάίαηι εοηνίεϋβ, πΐ Ιιοηιϊηεηι ρβΓ-

(ΙίΙίΕ 3υά3οί<« , ο( ρ6ΐ'άί1>8$ίιηοπιηι Ιιοαιίηαπι ΓαιηίΗίκηι,

(]ϋί ϋΠ3 Οϋΐη ίρδίϋδ 03ά3νβΓβ 0Ι1ΓΪ3Π1 βΐίίΐΐΐ Οθη0Γ0Π1385ί1ΐΙ.

0πο3(11ηιο οοηοίοηβηΐβ, Γβΐίφΐί Ιπηαηί ρ1β1)ίδ,6ΐιη«>Γπιρΐ3

ρ»Γβ οϊνίαηι , βπηβΐί ϊη Γοπιιιι ίιτυρβΓβ. Τυη Οιείίιΐδ ςηί-

ύβηο β( Μϋο, «βΓΤΪΙί 1ΐ3ΐ)ίΙο εΐ3ρδΐ, Λυία^ατΐ ; ηϊΐιϊίοιιιίηαβ νετο

ΒΐίοΓυηι ηΐ3);η3 βο-α^εδ εβί εΛίΙα, άυνα ηοη ]3ΐη Μίΐοηίδ 3ΐώά

ΓεςηίηιηΙηΓ, βε<] ρ385ίηι δδβνίΐΗΓ ίη είτεβ εί εχΙεΓΟδ,οΙ ςιώ-

ηυε ίη ηιβηηδ Τ6Β0Γ31 , ρΓΟβδειΊίηι ίη ίη8ί§ηϊθΓ88 τεβίίΐα 30-

Γβίδηυε 3ηηυ1ίδ. 8υΙ)ΐ3(3 εηίηι οηιηί ΓείρυοΙίεα: Γοπηι, ίη-

άυΙ{;εθ8(υΓ ϊπε ρεΓ ΙιιιηιιΙΙυβ οεεβδίοηειη : β( (]ΐιί3 ρΐεπ^υβ

δεΓτίΙίδ εοηάίΐϊοηίδ εΓβηΙ, εί 3ΐ-ηΐ3ΐί βιΐνείδϋδ ίηβηηββ; ώ

Γ3ρϊη3δ νεΓδί , ηηΐΐο ΠαξίΙίο 308ΐίηεη(ε9 , ρεΓ άοιηοβ ϋ8ΜΤ·

ΓεΙ>3ηΙ, 80Γϋΐ3ηΙβ8, ΓβνεΓ3 ηυίάηυίιΐ είδεί 35ροΓΐ»Ιη &αΐ6,

βοά 0308303 ΐη1εΓ88Γ8ηΙβ8 , ηΐΙίΕΓί 3 56 Μϋοηίδ 3ηΐίθ08. Εο-

άειηφίε ρΓΟβΙεχΙυ ρεΓ «ϋςοο( άΐεβ, ί§ηί, 53χΐ3, νβπϊδ <3β·

ηίςαε ΓβείηοΓΪοϋδ, &3βνί1υηι βίΐ.

XXIII. δεηβΐηβ νεκ) ίη ουιϊαηι ΓηεΙη εχο'Ιυδ, ίηΡοηι·

ρείυηι ίηΐεηΐυδ 6Γ31, ςοβδί ]3ηι]8πι ιϋεΙβΙοΓειη ίαΐηπιπι :

(ριοά Γειηεάίυιη γοϊ ίρδβ ροδΙαίβΓε τΜεΙκιΙιΐΓ. ΙιΙ 3ϋΙι'ΐιι

όαίο (ϋδβυβόεηβ , ΐΓ3(1υχίΙ ΡβίΓεβ ίη δυαιη 8εηΙεηΙί3ηι, ιιΙ

ευηι εοηδυΐεηι ηΐΐδιριε εοΐΐε^α ( ιτ,ίγοπΙ : φιο ροίεβίβίεοι

ςυίάεηι Ιΐ3ΐ)βΓβΙ <1ίεΐ3ΐοπ3ΐη , δοΐυβ Γββ οηιηεδ ιηο(1βΓ3Β5,

Γ«(ίοηί Ιβιηεη Γβ(Μβηιΐ3? ε«88ΐ οηηοχίυδ, ηιοτε νείεπω-

Ηβε ρβείο ςιιυιη Ροηιρείιΐδ (ηαοά ηοηηυΙΙί 3η(ε ευηι οοη-

ίηη' εοη(ί^ΕΓ3ΐ) δίπαυΐ (Ιυα5ΐΠ3χίιη3ί ρΓονίηεί38 ε( εχεκίΐυοι

ρεευηί3$ςυε ΙιβοβτεΙ, βϊαιαΐ ίη ΙίΓοβ, υ( ςυί δίηε εο1ΐ6§3

εοηβυΐ 688βΙ , 8β1ο8 άοηιίη&τβΙαΓ ; ΟβΙοηεηι , ηε ίη 11γϊ«

ρΓΚδεηδ ηιοΐεδϋαδ εί οΐΌ3ΐβΙ, εχ 8εηαΙυδεοη$ιιΐΕο ίη ΟτρΓυπι

ηιίΐΐοηιΐυηι οαητΚ, α( β]αβ ίηβηΐβ ίηιρεπυηι ΆΛίηΐΐΐΛ Πο-

Ιεηΐίεο Γερ ; ίη φΐ3ηι ηυίάεηι Γβπι ]8ιή Ιεχ ίαεηί ρβΓίβΙ»»

ΓΟ^βϋοηε €1ο<ϋ3, εο φΐοά ΡΙοΙβπωβυδ ϋΐοίϋο ςυοηϋίω,ί

ρίΓ3(ίβ εβρίο, ίη ΓΟίΙβηιΙίοηεηι άυο ΙίηΙυηι Ι3ίεη(3 ρΓΧ 3ν3'

Ηΐίβ εοη(υ1εΓ3(. Ει ΟβΙο φΐίάεηι τεδ Οχρηϊβ οπ)ίηα"Ί;

ςυυη1^^π1 Γεχ ρεευιήβηι ρΓο]βεί88βΙ ίη πιβΓε, 8ίΙ>ίφιβίρ«

ηΐ3ηυδ ίηΐυΐίδββΐ, ηηβηιρπιηυιη άΓεεΓβΙηηι 8. Ρ. 0. Κ. €<>·

^ηοτ6Γ3ΐ. Ροηιρείιΐδ νβπ> ρεΓ ίά Ιεηιρηδ ]υάίεί« ρΓοροβυϊΙ ,

ευηι άβ 3ΐϋδ εΓίπιίηίουδ, Ιυιη ρΓβΐείρυε άί ηιπηεΓαιη οοπκ-

ρΐεΐίβ βε 1»τ§ίΙίοηί1>υ8. νίιΙεηβηΙυΓ εηίηι εί εχ Ιιοο, <*"

ίοηΐβ, η3ΐ3 ββδβ ηΐ3ΐβ ρηΙ)Ιίε8 εί ρΓοίη<1ε Ηοο εβη!»

8εευ(υΓ8Πι 8βηίΐ3ΐεηι εεΙεΓεηι : ΙαϋΙςαβ Ιβ^εαι, ηΐ « Ιϊοβτβΐ»

ευίευαιςυβ ΙίηυίδδεΙ, 3<1 Γ3ΐίοηειη βείοπιηι Γί^ίεηΛω1

είΐ3Γ0 1ιο8 , ςυί εχ εο Ιβηροτβ φιο ίρ.δε ρΓίαιαπι οοηίΐΙ

ΛιεΓβΙ , υβφΐε ίη ρΓ*8εηΙεηι εοηΜίΙβΙιιηι , ηΐ3§ί9ΐΓ3ΐυδ 8»
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ΚαΙ ην δ χρόνος όλίγω μείων ετών εϊκοσιν, εν ω καΐ δ

Καίσαρ γεγίνητο ύπατος. Τών ουν φίλων τοϋ Καί

σαρος υπονοούντων, ές ύβριν ή Ις έπήρειαν αυτόν

Καίσαρος ωδε πολΰ τοΰ χρόνου προλαβεΐν, και παραι-

νούντων τδ παρδν διορθοϋσθαι μάλλον, ή το παρελθόν

ένοχλεΐν ίπ' άνδράσι τοσοϊσδε άξιολόγοις, έπονομαζόν-

των δέ τοϊς άλλοις καΐ τον Καίσαρα· δ Πομπήιος άμφϊ

μέν τοΰ Καίσαρος ήγανάχτει, ώς άμείνονος ίντος υπο

ψίας, έπει χαι την Ιαυτοϋ δευτέραν Ειπατείαν τω χρόνω

περιλαμβάνεσθαι· πολίι δέ άναλαβεϊν ?λεγεν, ές ακριβή

διόρθωσιν επιτρετριμμένης εκ πολλοϋ της πολιτείας.

XXIV. Τοιαύτα δ' ειπών, έκύρου τον νόμον. ΚαΙ

πλήθος 3|ν αύτίχα δικών ποιχίλων. "Ινα τε μή δεί-

σειαν οί διχασταΐ, αύτδς αΰτοΰς έπώπτευε, στρατιάν

περιστησαμενος. ΚαΙ πρώτοι μέν απόντες έάλωσαν,

Μίλων τε ΙπΙ Κλωδίου φόνω, χαΙ Γαβίνιος παρανομίας

δμοϋ χαι ασεβείας, δτι χωρίς ψηφίσματος ές Α?γυπτον

μετα στρατιάς Ισέβαλεν, άπαγορευόντιον τών Σιβυλ-

λείων 'Τψαΐος δέ καΐ Με'μμιος χαΙ Σέξτος, χα\ £τεροι

πλείονες, ΙπΙ δωροδοχίαις ή πλήθους δεχασμώ. Σκαΰ-

ρον δέ τοϋ πλήθους παραιτουμε'νου , έχηρυξεν δ Πομ

πήιος υπακοϋσαι τ?ί δίχη- χαΙ πάλιν τοϋ δήμου τους

κατηγόρους ένοχλοϋντος, σφαγή τις εκ τών Πομπηίου

στρατιωτών έπιδραμόντων έγένετο. ΚαΙ δ μέν δήμος

κατεσιώπησεν, δ δέ Σκαΰρος ίάλω· κα\ πάντων φυγή

κατεγνωστο, Γαβινίου δέ καΐ δήμευσις ην επί τη φυγή.

ΚαΙ τάδε ή βουλή λαμπρώς επαινούσα, δύο τε άλλα

τέλη καΐ χρόνον Ις τήν άρχήν τών εθνών έτερον τω

Πομπηίω προσεψηφίσαντο. Μεμμιος δέ άλους ΙπΙ

δεκασμω, τοϋ νόμου τοϋ Πομπηίου δίδοντος αύτώ, φή-

ναντι έτερον, άφεϊσθαι της καταδίκης, τον πενθερδν

τοΰ Πομπηίου Λεύκιον Σκιπίωνα προεκαλέσατο ίς

δμοίαν δεκασμοϋ δίκην. Κα\ Ιπι τίοδε τοΰ Πομπηίου

τήν τών κρινόμενων Ισθήτα μεταλαβόντος, πολλοί καΐ

τών δικαστών μετελάμβανον. Όλοφυράμενος ο3ν δ

Μέμμιος τήν πολιτείαν, διέλυσε τήν δίκην.

XXV. ΚαΙ δ Πομπήιος, ώς ήδη τα χρ^ζοντα της

μοναρχίας διωρθωμένος, τδν Σκιπίωνα σύναρχον ες τδ

λοιπόν τοϋ έτους έποιεϊτο. Και μετα τοϋθ' έτερων ές

τήν άρχήν καΟισταμε'νων, ουδέν ^ττον έφεώρα καΐ έδυ-

νάστευε ■ καΐ πάντ' ην εν 'Ρώμη τότε Πομπήιος. Ή

γαρ εύνοια της βουλές μάλιστα Ις αυτδν έποίει, ζήλω

τε τοϋ Καίσαρος, ες ουδέν αύτη παρλ τήν ϊδίαν υπατείαν

κεχρημίνου, και δτι νοσοϋσαν δ Πομπήιος τήν πολιτείαν

οξέως άναλάβοι, καΐ ούδενΐ σφών παρα τήν άρχήν φορ

τικός ή έπαχθής γένοιτο. Τών δέ φυγάδων ές τδν Καί

σαρα ιόντων αθρόων, και παραινούντων φυλάσσεσθαι

τον Πομπηϊον, ώς τδν νόμον τοΰ δεκασμοϋ μάλιστα

θέμενον έπ' έκείνω· τούσδε μέν δ Καίσαρ παρηγορεί,

και τδν Πομπηϊον εύφήμει· τους δέ δημάρχους επεισεν

εϊσηγησασθαι νόμον, έξεϊναι Καίσαρι δευτέραν δπατείαν

άπόντι μετιέναι. Κα\ τοϋθ', δπατεύοντος έτι τοΰ Πομ

πηίου, χαΙ ουδέν άντειπόντος, έχεκύρωτο. Ό δέ Καί

σαρ άντιπράξειν τήν βουλήν δπονοών, ίδεδοίκει μέν.

βίδδεηΐ. »' Εγ31 αυΙ(·ιη ϊ «1 (εηιρηδ βηηοηιπ) ρ.τηο τίμίηΐί ;

βίαηε 0*83πδ ςυοςηε εοηδηΜυπι εοηιρ1εε1ε1]3ΐυτ. Οικιιΐ

αηυιη Οδ3Π5 αηιίπ ίη ίρδίυδ 03!δ3πβ εοηΙυπιε1ί3ΐη ίο]ϋ-

Π3πινε Γ.ιι ί ιιιιι 8υδρίε3ΓεηΙυΓ, «1 Ι3ω Ιοηβί· ΓβρβΙβΓβΙ θίβρία

ΙειηροΓ3, Ηοι·Ι;ιΙ>ηιιΙιιΐ' ΙΊιηιροίιιιη , ιιΐ ρητδεηΐίουδ ίηεοπι-

πκκίίβ ροΐϊυβ ναβάβτηατ, <ρι;ιιη ρΓΧίεηΙβ ηιοΐεδίυδ εδβει

Ιοι Ιιηικί εοηΐβπιηοηϋίβ νϊπβ, ίη ααίηιΐδ εί ι>-;ιιτιη ηοηιί-

η,ιΐ^ηΐ . Λ ι Ροιιιρβίυβ , ίη<]ί@ιΐ3ΐυ8 ηιεηΐϊοηβ &Χ8ΔΓ18 , ςυαίί

οχΙγ» οπιηβιη 8υ8ρίείοηβηι ροίίΐϊ ; « οβϊΙβΓαηι βΐ 8ϋαπι ίρ$ίιΐ3

α1(6Γυηι οοιιβυΐαίιιιη οοιίεπι ΙειιιροΓίβ «Ιιίίιγμι , ιιϊιΊι,ιΐ , εοπ-

ΙίηβΓΪ : ηπι 1 1 ιιιιι ααίειη γοΙγο ΙειηρΟΓίί δβδε εδβε εοπιρίεχυπι,

ςυοά ίιΐ ηυΙΙυπι τεΓεΓΓεΙ αά λγππ αΐ.ιυι εοπεεϋοηεηι αίΐΓΪϊβΒ

Ιο( ιη;·Ιΐ> η-ίραϋΐίΐ'ίι·. »

XXIV. ΗΪ9 άίεΐϊϊ Ροηιρείυ8 Ιε^εηι βαηχίΐ : ηιοχςυε ββ·

οηΐχ 8υη( νηι-ί»- Ιί1β8 : εΐ ιιΐ Ιίοεπ 3 ηιείιι ε88εαΙ ]υ<1ίεβ8 ,

ίρβε ρι.νοΐΛΐ , είτευηιρθ8ί(3 πιίΐίΐυηι πιαηυ. ΙΊίιηί οπιοίυη]

&1>8εη1ε8 άβηιηαΐί βυηΐ : ΜΠο, Ιιοηιίοίιΐϋ, 6·1>ίη{ιιβ, ]ιιγι8

ηυπίΐηί άίνίηίςυε τίοΐΐΐί, <]ΐκ><1 αοςηαε δ. Ο. .Κμνρΐιπιι

ίη(Γ388εΙ ειιω εχβΓΟίΙυ, εοηΐΓ» 8ϋι>ΙΙιη;ι πιοηίΐα; Η^ρβχυβ

νεΓΟ, Μειηπιϊυδ, δεχίίυδ, πιπί αΐϋβ οοηιρίιιπίιυ; , βιηοίΐιΐδ.

Ργο 8ε3ϋΓ0 ρΙε1>επ) άερΓεεβηίεπι Ροιηρείυί ρεΓ ρΓαχοηειη

βάιηοηυίΐ, εχ$ρεοΐ3ΓεηΙ ΜΟίβηϋΜη ίϋΐΐίουπι : ςυιιηιςυε ηί-

Ιιίΐοηιίηυδ οΙ)8ΐΓερεΓεη( 3(χυ83(οΓί1)υ8, ηιίΐίΐε» Ροαιρείαηϊ

ίαιρείυ Γ,κΊο εοηΓο<1εΓυη( ηοηηιιΐίοδ. 1(3 βίΐεηΐίο τεϋϋίΐο,

εοηάειηηβΐυβ ε$( Ηγ.ηιπη, εΙ ευηι εχίεηβ οηιηίϋυδ ίο εχί-

1 ί α ιιι ιηί58ΐΐ8. ΟβΙιίηίιΐδ ϋϋΐιίδ ηυοςυε η)ΐι1εΐ3ΐιΐδ εβ( ίηβυ-

ρεΓ. δεη3ΐαδ, ηιίπΓιεβ εοΐίβυιΐβίο Ιΐ3Γΐιοι ΓεΓυηι οηιυίΐ

Ροηιρείο, (]»38 8ΐί3β Ιεμίοηεδ εί 3(1(1ίι1ί(, ε( ίο ρΓονίηεϋβ

ρΓοπιμίΐνίΐ ίΐΏρεπιιηι. Μεαιαιίαδ νεΓΟ υηυδ εχ είβ ςηί

3αι1)ί(υ8 εΓ3π( <ΐ3πιπ3ΐϊ , 1ε§ε Ροοιρείβ ίηιρυηί(3(βπι εοηεε-

άβηΐε ίικίϊεβηΐί βΙΙεηιηι, βοοεΓυηι ίρδίυβ Ροπιρείί ί. δΓ.ϊρϊο-

ηεηι ίιι ]υδ τοεβτΗ , τευιη ρβτίίεΓ βιηΐιίΐιΐδ. Οιιο ΓΐεΙο ηυαηι

Ροηιρείιΐδ νυΜεηι πιυ(38δει, ιηπΙΙί ]υ(1ίεεδ ίά ΐιηίΐαΐί 3ΐιο( :

ε( Μεηιιηίαδ, εοηςυεδία* άε *(3ΐυ Γείρα1>1ίε%, 3εευ83ϋοηειη

οηιίδίΐ.

XXV. Ταπί Ροπιρεϊυδ, (ρΐ3δί \&τα εοιτεχίδβεΐ εβ φΐ»3

(1ίε(&(αΓ3πι ηεοβδδ3Γί3Πΐ ΓεείδβεηΙ, ία Γεϋςυοηι 3ηηί δείρίο

ηοιη εοΙΙεμαιη ίη εοηβυΐαΐυ 38δυπΐδί(. Νίηίΐο ηιίηυδ ΐΛΐηεη

δαεεβδίΟΓυηι εΐίβπι εοηδυΐΒΐιι ίιίεηι Ροηιρείαδ ρΓΟβρίείβόαΙ

ΓεΙ)ϋ8 μεΓεηιϋδ, εαιηάβηι οΙ)(ίηεη8 ροίβηΐίβηι, ε( υηιιβ ίη

υΛε αιΐιηΐηίδΐι ιιιΐ5 οαιηία. Γ3\όγ εηίηι βεηβίαδ εΓ3ΐ ίη

ίΐΐαηι ρΓορεηδίδδίπιυδ ; ευηι οΓΓεηδίοηε 0Ο88ΓΪ8 , αυί ίη δυο

εοηδυΐ3ΐιι 3ά ηυΙΙαηι τειη υδηβ βΓϊΙ δβηβΐιΐδ ορβΓβ ; Ιιιη» <]α<κ1

Ροηιρείυδ Ιβη^ιιεηΙειη Γεηιρυηΐίεβηι ΟΓετί ΓεδΙίΙϋίββεί , εί

ηεηιίηί $βη3(οπιηι ρεΓ ΙοΙυηι δυυηι ηΐ3§ί9ΐΓ3(υηι Γαίδβεί

ηιοΐβδίυδ. ΟαΊεΓυηι εχηΐββ, οοηευΓΓβηίεδ 3(1 ΟίΡδβΓειη,

ηιοηεΙ)3η( ευπιάειη, εβνειεί 3 Ιεςβ Ροπιρείβ, ηυίε ίρδυηι

ηΐ3χίπιε ρβΙ«Γε(. Οϋ?ί3Γ, εβίβπιίΐβίειη εοπιηι δοΐβΐυβ, ιΐβ

Ροηιρείο ηοη ηίδί ΙιοηοηΠεε 8δΙ ΙοευΙυδ, ΙηΙιιιηίδ 3η(ετη

ρΐεοίβ 3υε(0Γ ΓπίΙ, υι Γθ83ΐίοηεηι ΓειτεηΙ, ΗεεΓε 0α?δ3π

3ΐ)δβηΙί βΙΙεΓυιη εοηδαΐδΐιιηι ρεΙεΓε. ^υ8β Γθ§3ίίο, ίρδο

Ροηιρείο εΙΪ3ηι Ιυιιι εοηβιιΐε , ηβςιιο εοη(Γ3(1ίεεηΙε , Γ3ΐ3 881

ΑΙ Οβμιγ, δεη3ΐυπι βυβρββίαιη ηβοβηβ, υΐ βίΜ
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ύπο τοϊς έχθροϊς ιδιώτης γενέσθαι, έτέχναζε δέ έπί δυ

νάμεως είναι, μέχρι οπατος άποδειχθείη ■ χαΐ την βου-

λήν ·?ίτει χρόνον άλλον ολίγον ες τήν παροϋσάν οί της

Γαλατίας ήγεμονίαν, ή ές μέρος αύτης έπιλαβεΐν.

Διαχοιλύσαντος δέ Μαρκέλλου, δς Ιιτ\ τω Πομπηιω

ύπατος ήν, φασ\ τον Καίσαρα τω μηνύοντι άποκρίνα-

σβαι, κόπτοντα την λαβήν τοϋ ξίφους· "Ηδε μοι δώσει.

XXVI. Πόλιν δέ Νεόκωμον δ Καίσαρ ές Αατίου

δίκαιον Ιπϊ τών "Αλπεων ώκίκει ■ ων ίσοι κατ' έτος ηρ-

χον, έγίγνοντο 'Ρωμαίων πολϊται· τόδε γαρ ισχύει το

Αάτιον. Των ουν Νεοκώμων τινα, άρχοντα τε αύτοϊς

γενόμενον, και παρα τοϋτο 'Ρωμαΐον είναι νομιζομενον,

δ Μάρκελλος έφ' ύβρει τοϋ Καίσαρος ?ξηνε ^άβδοις έφ'

δτω δή , ού πασχόντων τοϋτο 'Ρωμαίων · χαΐ τον νοϋν

υπο όργης άνεκάλυπτε, τας πληγας είναι ξενίας σύμ-

βολον, καΐ φε'ρειν αύτας έκέλευε καΙ δειχνύναι τίο Καί-

σαρι· ούτω μέν δβριστιχως δ Μάρκελλος. Εϊσηγεϊτο

δέ ήδη κα\ διαδόχους αυτοί πέμπειν έπΐ τα έθνη, προ-

αφαιρών τοϋ χρόνου. Άλλα διεκώλυσεν δ Πομπήιος,

εύπρεπεία τε λόγου κα\ εύνοιας υποκρίσει, μή δεΐν άν

δρα λαμπρον, κα\ ές πολλά χρήσιμον τη πατρίδι γενό

μενον, υβρίζειν βραχεί διαστήματι χρόνου. Και δηλον

έποίησεν, δτι χρή μετα τδν χρόνον παραλύειν της αρ

χής αύτίκα τον Καίσαρα. ΚαΙ έπ\ τφδε οί μάλιστα

έχθροί τοϋ Καίσαρος ές τούπιον ήρέθησαν Βπατοι, Αι

μίλιος τε Παΰλος καΐ Κλαύδιος Μάρκελλος, ανεψιός τοϋ

προτέρου Μαρκέλλου· δήμαρχος τε Κουρίων, εχθρός ών

καΐ δδε τω Καίσαρι καρτερος, και Ις τον δήμον εύχα-

ριτοΊτατος , καΐ ειπείν ίκανο^τατος. Τουτιον δ Καίσαρ

Κλαύδιον μέν οδχ ϊσχυσεν δπάγεσθαι χρήμασι, Παΰλον

δέ χιλίων χαΐ πεντακοσίων ταλάντων έπρίατο, μηδέν

αύτω μήτε συμπράττειν μήτε ένοχλεϊν Κουρίωνα οί,

καΐ συμπράττειν, έτι πλειόνων, εΐδώς ένοχλούμενον

υπό χρεών πολλών. Παϋλος μέν δή τήν Παύλου λε-

γομένην βασιλικήν άπο τώνδε τών χρημάτων άνέθηκε

Ρωμαίοις, οικοδόμημα περικαλλές.

XXVII. Ό δέ Κουρίων, ?να μή άφνω μετατιθέμε

νος γίγνοιτο κατάφωρος, εϊσηγεϊτο βαρυτάτας δδών

πολλών Ιπισκευάς τε κα\ κατασκευας, κα\ αυτόν έπι-

στάτην αυτών έπΐ πενταετές εΤναι· είδώς μέν αυτόν

ούδέν τούτων έσόμενον, έλπίζων δέ τους Πομπηίου

φίλους άντιλέξειν, καΐ αύτος ές τον Πομπήϊον Ιξειν τι

τοΰτο πρόσκρουμα. Και γενομένων τώνδε, ώς προσε-

δόκησεν, δ μέν εΐχε τήν πρόφασιν της διαφορδς. Κλαύ

διος δ' εϊσηγεϊτο , πέμπειν Καίσαρι διαδόχους έπΐ τα

έθνη· καΙ γαρ έληγεν δ χρόνος. Κα\ Παΰλος έσιωπα.

Κουρίων δέ, νομιζόμενος άμφοτέροις διαφέρεσΟαι,

έπήνει τήν τοϋ Κλαυδίου γνώμην · ώς δέ ένδέον αύτη

προσετίθει το καΐ Πομπήϊον δμοίως Καίσαρι άποΟέσθαι

τα έθνη καΐ τον στρατόν · ώδί γαρ εσεσθαι τη πόλει

καθαραν καΙ πανταχόθεν άδεή τήν πολιτείαν. Ένι-

σταμένο>ν δέ πολλών, ως ουκ ίσον το μήπο) τον χρόνον

έςήκειν τω Πομπηίω ■ σαφέστερον δ Κουρίων ήδη χα\

τραχύτερον άπεγύμνου, μή χρή\αι μηδέ Καίσαρι πέμ-

Βάτβηαι», Ιϊιηοηβηιιο ηβ ίη ρητ&Ιοπιιη οϊνίυηι ΟΓϋηοπι

ΓεάβεΙυβ ίηίηιίείδ ηβΓεΙ οϋοοχίιΐί , οπιηίΙ)υδ 3ΓΐίΙ)ΐΐ8 Ιιοο ιεβ<

1»1 , υΐ 'εχείΌίΙυηι ΓεΙίηεΓεΙ , άοηεε ίρβε εοηδυί άβδί^ω^ΙαΓ :

ρείίίΐφΐε 8 βεηβΐυ , αϊ ρβηιιηρεΓ εΐίβιη ίηιρβπυηι δίίιί ρεο·

Γ083ΓβΙϋΓ, ϊη είίριϊοπ βαΐΐεπι ΟάΚά , δί ηοη ροκβΐ ο)>Ιϊοεπ

ίη ηΐηψιβ. δεά νείβηΐε Μ3τεε11ο εοηδυΐε , αυί Ροωρβίο

βΟΟΟβ98ΡΓ31 , 08>53ΓβΠ) ΓρΓϋηΙ, ηυϋΠ) ίά 8Ϊ ΓεηΐΙΜίϊτεΙΙΙΓ,

ΑαΊηοΙβ πιβηιι αϋ %\αάύ ε&ρυΐιιηι, Γεεροηύίδδε : Ηίε πιίΐιί

ίηιρείΓ&Ιηΐ.

XXVI. ΟοηάΜεΓίΐΙ 0η\?3Γ ίη ΑΙρίϋυδ Νονηπιοοηιιιηι ορρί-

άηπι, ίΙΙιιιΙψιο ]υτε ΐΛΐϋ (ΙοηβνεΓβΙ; ςυο ]ιιγο οοηΙίηυΙβίΜ

Ιιοο, ηΐ, ςυί βηηυυιη ιηηςϊβίΓαΙιιηα ίϋί ββδδίδδοΙ, ΙιεΙιεκΙ

ϊη ΙίΓοε ]ϋβ είνίιιπι. Εχ ηοηιιιι Νονοεοπιεηδίυηι ηηπκΓΟ

ηια^ίδίΓΜα ςυεηκίβιη «ριιά βιιοδ (ΙείαυοΙαπι , ει οί) Μ αταη

Κοηιαηυηι ΙιαοϊΙυηι, ΜαΓΟοΙΙυδ ίη €»83Π8 οοηΙυΓηίϋΜη,

ηεβείο ςυοϋηαηι οο (ΙεϋεΙυπι, τίΓςί9 εεείιΐίΐ, φιχ ρυιυ

ηηηςυοπι είτί Κοηααηο ίηΟίςίίηΓ. £( ηιεηΐβιη βυαηι ( Ι,υιΐι

Γϋίΐ νίπ ίη Οεβηκοι ίτί) οΙ&Ηυε εΐίωη ρ3ΐβ(βοίΐ, Αικω

νεΓΐ)εΓ3 ε«8β ρεΓε@ηηί ίιοηιίηίε «ίβη», ]υΙ)εη$ψιε ηοωίηίΐη

3<1 εββ$3τεηι ροΓ§βΓε, είςυε οβΙεηόεΓε ηοΐ3β. Ηϊο οοηΐιι-

ηιοΐϊα ΟκβαΓί ίΐΐ,ιία ηοη εοηΐεηΐυβ Μβτεείΐαβ, άε εοοοβδίο-

Γίουί εΙΪ3ηι θ53Γί ηιί(1εηά\ίϊ 3^β1)3ΐ , ηοη εχ$ρεεΐ3(ο »ϋα

ρΓβεΙίηίϋ (εηιροηβ. δεά Ροπιρείυβ ο1>3ΐί(ί[ , ευιη 1ιοηε&ΐ3-

(ί» Γ3ΐίοηεηι ρΓ8ε(εη(1εη&, (υιη οεηετοΐεηΐίβηι είαιυΐια:;

ηεο εηίιη (ΙεοεΓε, ίηςηΚ, αϊ νίΓ ίΙΙυίΙπδ εΐ ορίίιηβ Λβ ριίτίι

ηιβπΐιυ, οο Ιαπχ βχί§υυηι Ιεηιροπδ βρβίίαιη, οοοτιιιηείϊαπι

ίη]ϋΓΪ3πκριε βεείρεΓεΙ βίηαΐ νεη> Ιιααά οοκυΓβ ά&ΑχιήΙ,

οροτΙίΓβ αϊ] ρΓ3?6ηϊ(ιιηΊ ΙεΓηιίηυηι ρΓΟίίηυ» βάίαιεΓε 086530

ίιυρβπυπι. Οιΐ3ΐηο1ίΓοπι ϊηίβηδίδδίηιί Ο,τβαπδ ίηίηιίοί οοη·

δυΐβϊ (ίεδίβΠΒΐί δυηΐ ίη αηηιιηι ρΓοχίηιαηι , Λιηίϋυδ ΡϊιιΙι»

ε10ί3ΐιάίυ$ ΜβΓεβΗυδ, δυριτίοΓίδ ΜΕΓοεΙΙί ΙΥϊΙβΓ ραίπιεϋβ.

ΕΙ Ιιί1)ΐιηιυ ρΐεοίδ Ουπο ΟΓββΙυβ εβί; <]υί ρητϊΙβΓ νιΊιίηιοη·

ΙβΓ ίηΓεηδυδ Οη3δ3Γί, βΐ βρηιΐ ρΐεηεηι ΒΓβΙίοδίδδίηΐϋί βγϊΙ,

βίπιυΐηυβ εΐοηιιεηΐία Τ3ΐε1)3ΐ ρΐϋπιηηπι. Εχ Ιιίδ 0ΐ3ΐι<1ίϋ3

ηυηςυβηι ροΐαίΐ ΙβΓ^ίΙίοηίΙιηδ (Γβάηεί ίη ρβΓ(εδ 03·.=3π5 :

Ρβιιΐυδ Τ8γο η. η. (βίεηΐίδ ΙιβεΙεηυ» Πβχυβ ββΐ, □! ηοη ίΛνα-

δ3Γε(υΓ : ΟαΗο , ο^ιοί «Γε βΙίεηο ρΓίηιβΓβΙυΓ, βΐίςαβηΐο ηυ·

]οή ηιεΓεβιΙε ίηιΐυείαδ βδΐ , υΐ ΓβνετεΙ βΐίβιη εΐ ορ<?Γ3ηι Ο»^·

π η3Τ3Γ6ΐ. ΕΙ Ρ&υΙαβ (ριίιίοιη εχ Ιιηε ρβευηί8 οϊδίΐίιβιη^

φιχ ηοάίεςιιβ Ρβηΐί Ββδίΐίω άϊάΙυΓ, (ΙειϋοϊνίΙ ορυδ 61^·

Ιίδδίηιυηι.

XXVII. Οαπο Τ8γο, ςυο ηιίηηδ βρρατοΓεΙ, ΓερεηΙ* «ωη

βί ρβΓίεβ 3(1νοΓΒ3β άβδείνίδδε, ΓΟββΙίοηοκ αΊΠΊάΙβδ άε η*

είεηάίδ «(βηιεηάίδςυε νϋδ ίη(η1ί(, βίηί εαηι ρΓ3>Γεε1απιπι

ρείεηδ ίη ηαίηςυεοηίυηι ; εβΓίϋδ, ηίΐιίΐ Ιιαηπιι γοπιπί μ·

ίπιρε(Γ3ΐυΓϋηι : δβά οεοβδίοηεηι οβρίαηδ, υΐ α>ηΐΓίΐϋ«ηΙί·

1)08 Ροηιροίβηίδ οΠβηβιΐδ τίάεΗ ροδδβΐ. Οιια ίη Γβ ηοη ί«·

ΓοΙΙίΙ ειιηι ορίηίο : ει οεοβδίο ϋϋ ο!)ΐ3ΐΛ βδΐ Γ3θίβη(1ί 3 Ροπι-

ρείαηίδ άίδδίιΐίυπι. Οίβυάίυδ &^εθ3( άε ιηίΐΐεηιίίδ Οδίτι

6ηεοβ88θΓίΙιιΐδ ίη ρπ)τίηα83 : ]3ηι εηίηι Ιβηιρυδ βιίεηΐ·

δϋεηΐβ 8(1 ηβχ ΡβυΙο, Ουήο, ςηί ηβαΐηηιηι τίάεοβίη'

ρβΓίίιπη , 1&υ(ΐ8ΐ>8( 0ΐ8ϋ(1ϋ εεηΐεηΐίβιιι : δβϋ β(1]ίοίεηδ, οροτ·

ίβτβ Ροηιρείηηι ηηοςυε Ιβπι ρΓθτίηεΪ33 ςυ8Πΐ εχειτίκΐδ ηώ-

δθδΓ30βΓβ : δίε εηίηι (Ιοιηυπιΐίίκτηηι Γογθ, οηιηί ηιβία δΐιΙΙίΙΐΊ

τεπιριιυΐίοβηι. δβΛ ηιηΐΐίδ ίηίηηβηι ββιη εοηίΐίΐίοηεηι «ε"·

δβηΐίυυδ, ηιιοΛ ηοηίίυηι εχϊδδεί ΙεηιρΗδ Ροπιρείί; Ουπο^

βρβτΐε τοείΓεΓβηαΙυΓ, ηββ&ηι δαοοβδβΟΓεδ ηιίΙΙί Λεοετε ω
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πειν διαδόχους, εί μή κα'ι Πομπηίω δοΐε

Όντων

γαρ αύτων ές αλλήλους υπόπτων, οΰπω τη πόλει τήν

είρήνην Ισεσθαι βεβαίαν ε? μή πάντες ίδιωτεύσειαν.

Έλεγε δέ ταΰτ', είδώς ου μεΟήσοντα τήν αρχήν Πομ

πήϊον, κα4 τον δήμον δρων ήδη τι προσκοπτόμενον αύτω

δια τας τοϋ δεκασμοϋ δίκας. Ευπρεπούς δέ της γνώμης

ούσης, ό δήμος έπήνει τον Κουρίωνα, ώς μόνον άξίως

της πόλεως τήν προς άμφοτέρους αΐρόμενον έχθραν ■ χαί

ποτε χα\ παρέπεμψαν αύτον άνθοβολοϋντες , ώσπερ

άΟλητήν μεγάλου χαί δυσχερούς αγώνος· ουδέν γαρ

έδόκει τότε εΤναι φοβερώτερον της Πομπηίου διαφοράς.

XXVIII. Ο δέ Πομπήιος, νοσηλευόμενος περί τήν

Ίταλίαν, Ιπέστελλε τη βουλή συν τέχνη , τά τε έργα

τοϋ Καίσαρος έπαινών, κα\ τα ίδια έξ αρχής καταλέγων,

8τι τε της τρίτης υπατείας, χα\ ΙΟνών τών έπ' αυτή

χαί στρατού δοθέντος, οΰ μετιών, άλλ' ές θεραπείαν

τής πόλειος έπιχληΟε\ς, άξιωθείη. "Α δέ άχων ίφη

λαβείν, έχων άποΟήσομαι τοις άπολαβεΐν Οέλουσιν, ούχ

αναμένων τους χρόνους τοΰς ώρισμένους. Ή μέν δή

τέχνη τών γεγραμμένων εΤχεν ευπρέπειάν τε τω Πομ

πηίω, χαί ερέθισμα χατα του Καίσαρος, ούχ αποδίδον

τος τήν αρχήν ούδ' έν τώ νενομισμένω χρόνω. Άφι-

χόμενος δ', άλλα τε τούτοις δμοια έλεγε, χα\ τήν άρχήν

χαί τότε δπισχνεϊτο άποΟήσεσΟαι. Ώς δέ δή φίλος

και χηδεστής γενόμενος Καίσαρι, κάχεΤνον, έλεγε,

μάλα χαίροντα άποΟήσεσΟαι · χρόνιόν τε γαρ αύτω τήν

στρατείαν καΐ έπίπονον κατα έΟνών μαχιμωτάτων γε-

γονέναι · κα\ πολλά τή πατρίδι προσλαβόντα, ΙπΊ τιμάς

και Ουσίας ήξειν χα\ άναπαύσεις. Έλεγε δέ ταΰΟ',

ώς Καίσαρι μεν αύτίχα δοΟησομένυιν διάδοχων, αυτός

δ' έσόμενος έν υποσχέσει μόνη. Κουρίων δέ , αύτοϋ

το σόφισμα διελέγχων, ούχ ύπισχνεΐσθαι δεϊν, εφη ,

μάλλον, ή αύτίχα άποΟέσΟαι, ούδ' έζοπλίζειν Καίσαρα

τής στρατιάς πρ\ν χα\ αύτον ιδιωτεϋσαι ■ ούτε γαρ ές

τήν Ιδίαν έχθραν έκείνω λυσιτελεϊν, ούτε 'Ρωμαίοις,

6φ' ίν\ τηλιχαύτην άρχήν γενέσθαι μάλλον, ή τον

έτερον αύτών ίχειν έπΐ τον έτερον, εί τι τήν πόλιν κα-

ταβιάζοιτο. Ούδέν τε Ιπικρύπτων έτι , άφειδώς ές

τον Πομπήϊον έβλασφήμει, ώς τυραννίδος έφιέμενον,

κα\ , ει μή νΰν συν φόβω τφ Καίσαρος άποΟοϊτο τήν

άρχήν, ούποτε μεΟήσοντα. Ήςίου δ', αν άπειΟώσιν,

άμφω ψηφίζεσΟαι πολεμίους, καΐ στρατον άγείρειν έπ'

αυτούς. Τφ δή μάλιστα έ"λαΟεν υπο Καίσαρος εωνη-

μενος.

ΧΧΓΧ. Πομπήιος δ' αύτφ χαλεψάμενός τε καΐ

άπειλήσας , εύθυς ές τα προάστεια άγανακτών ΰπεξήει.

Κα\ ή βουλή υπόπτιος μέν εΤχεν ήδη προς άμφοτέρους·

δημοτικώτερον δ' όμως ήγοϋντο Πομπήϊον, κα\ τώ

Καίσαρι έδυσχέραινον τής παρά τήν ΰπατείαν υπερο

ψίας σφων. Οί δέ κα\ τώ ίντι ουκ ασφαλές ήγοϋντο,

διαλύειν τήν δπο τώ Πομπηίω δύναμιν, μέχρι πρότερον

έκεΐνον άποΟέσθαι , εςω τε τής πόλεως ίντα καΐ μεγα-

λοπραγμονέστερον. Το δ' αύτο καΐ δ Κουρίοιν άνέ-

στρεφεν, ώς δέον ΰπάρχειν αύτοϊς έπι τον Πομπήϊον

| ρΓονίηείαδ Οκβαπδ , πί Ροηιρείιΐδ ρβιΐΙθΓ ίηιρεηο ίυο (Ιεεβ·

άβκΐ : φιιιηι εηίπι ιιΙεΓςιιε 8ίΙ δΐΐδρβεΐυβ αΐΐιτί , ηυηςυ&πι

είνίΐιιίειη ρ303ΐ3ηι Γογθ , ηίδί αιιιΐιοίηι* ροΙε8(3δ βοΓΟβεΙιΐΓ.

, Ηβεε απ Ιι ιιι ιΙίπΊωΐ , βείεηδ , Ροιηρείυιη ΓείεηΙιιηιηι ρι·ονίη·

εΐ3δ <Ί εχεΓείΙυπι; ει ρ1β5βπ» }Άτα ηοηηίΐιίΐ εί ίηΐεηδαιη νί-

άεηδ, ρΓορΙεΓ ]αάκίι άε ΙβΓβίΙίοηίΙιυβ εί αηιΐιϊΐα ίηδϋΐυΐβ.

Ου» ηαοηίΐηι ΙιοηβδΙα βεηΐεηϋα εΓα(, ρ1εΙ>8 1αικΐ3ΐ>αΙ Οα-

ηοπεπι , <|ΐπ ίοΐυ», ΕϊευΙί (ΙεεεΓβΙ 1>οηιιπι ϋίνειη, ηοη ΓεΓιι-

Ρ'ίτΙ ;ιπιΙ>οππη ίπϊπιίείΐϊαί. Ουϊη <■( (Ιοιηυηι αΙίηυίΜκΙυ

Ουήοηειη ρΐεΐΐί <1<·«1ιιχ ί I , βραΓξεηβ ΠοΓί1>υ8 , Ιηιηι μι,-ιπι αΐΐιίε-

Ι.1ΗΙ ιιίΛμιιΐ 3ε (ϋίΓιεί1Ϊ8 εεΓίαηιίοίδ : ηίΐιϋ εηίαι Ιιιοε τιάβ-

Ι.ιΐ ιιγ Γοηηί(1ΐ1>ϊ1ίϋ8 , φίαπι 3 Ροηιρείο <ϋ8$ΜεΓε.

XXVIII. Ροηιρείαβ, εο ΙειηροΓε αϋβεηβ, εί Ι30@υί(1ιΐ9 ο\

ηιοΓΐ)ο ΙΐΜΓοηδ ϊη Ιΐαϋα , 38(υ1ε 8εηρ$ί( $εο3(ιιί ; ΙιοηοΗΓιεβιη

ιηεηΐϊοηεπι Γαείεοβ Γεηιπι §88(3Γυπι, Οιεβατίβ ρήηιυηι, αο

πιοχ βυαΓυπι ];ιιη ϊηιΐε αυ ίηίΐίο : ςυοάςυο ■< ιεΓίίυπι εοηβιιία-

Ιυιη εαπι ρΓοτίηείίβ εί εχεΓείΙυ ιιΙΙγο οΙ)ΐ3ΐυιη ΐεεερίββεΐ , άΛ

οι ιΐίηίίικίαιη τεηιρυϋΐίεαηι τοε3(α8. Ουοε »υΙοηι ίηνίΐυι ,

ίηςυϊΐ, βεεβρί, «3 βροηΐε ιπΜαιιι Ιιίβ ηυί νοίεηΐ ΓεείρβΓε,

ηοη εχ8ρεε(3ΐο ρΓχΓιηίΙο (ειηροΓβ. » Ηοε 38(υ ΙίΙεΓί» ρΓ»

8ε ΓεΓεη3ηΙ όεεοΓ3ηι ΜΐιυίΙαΙειη Ροαιρεϋ, ε( ίηνίάίαηι ίαεϊε-

ίιαηΐ Ον.Ν,ιιϊ , ι[ΐιί ηε ροβΐ εχ3ε1αηι ςιιίιίεηι Ιειηριιβ ιηηρί8ΐι·Λ-

Ια νεΙΙεΙ άεεειΙεΓβ. Ιη ΙΐΓΐιειη (Ιείηιΐβ τενεΓδυβ Ροιηρεϊιιβ,

ΙοεαΙαβ εβ( ΐη εβηιιίεηι 8εη1εη(ί3ηι, (υη ηαοςαε , ιΜΙηταιη

8ε ηΐ3§ί8(Γ3ΐυ, ροΐΐίεεηβ; 3α}ίείεη8<ιαε « Οι-βατειη ψιοψιβ,

Αΐηϊαιια βηυηι εί 3ΐΓιηεηι , ΙίοεηΙεί' ίιίεηι Γ3ε1υηιπι ; νίάεΐϊ-

εεΐ (ΙίαΙυΓηΙβ Ι3θοηο8ί8(]υε ΙιιΊΙίί ρεΓΓυηεΙιιιη εοηΐΓ3 §εη(εε

ρυςη3εί88ίαΐ35 , αηεΐ3 ρΙυΓίηιυηι ραΐτίχ ροΙεηΙί3 , »<1 ΙιοηοΓεβ

ηυηε ε( 83εηΓιεί3 ιηιϊείεπιςυε ρΓορετ3ΐυΓηηι. » Ουοε ίϋεο

Ροπιρείαβ (1ίεε1)3ΐ, η ι 0εβ$3ι ϊ εοηΓε8(ίηι 8αεεεβ80Γ88 ηιίΐΐβ-

ΓβηΙυΓ; ίρβε ϊηΙεΓΪηι, ρΓοηιϊβίδβε, εοηΐεηίαβ. Λ! ευΗο

,ίγΙοπι ε]α3 εο3Γ£υεη3 , ΓεβροηάίΙ : « ηοη βαΐϊβ εββε ροΐΐίεϊΐβ,

ηί8ί ]αηι ηυηε ρπε8ΐ3Γεη(αΓ ε(ϊ3ηι : ηεε άε1>εΓε ι·\ηπη;ιπ

0<£83Γειη εχεΓείΙυ , ρπιΐ8αυ3ΐη ίρ8ε ςυοςυε ιτιΐίμι'ΐ ιΊιιγ ίη

οηΐίαεηι : ΐιεηυε εηίιη νοί ΟΧ83ΓΪ3 ΓβΙίοηεβ ϊιΐ ρ3ΐί , ρΓορΙβτ

ρΓΐν3ΐ39 ίηίπιίεί1ί33 ; ηεςηε ε Γερυ1)1ίε3 β8$β , υΐ ρεηεβ υυυηι

ηοπιϊηειη Ιβηι απιρίυπι :ίΙ ίΓηρεΓίυιη , 3ε ηοη ροΐίυ: ρεηεβ

πίπιηΐφΐε , υΐ ;ιΙ> βΐίειο αΙΙϋΓΪυ» ΓερΓΪηιαΙϋΓ 3ΐΐ(ΐ3εΐ3, 8ί ψιίά

εοη(Γ3 δ. Ρ. 0. Κ. ιηοΙίαΙιΐΓ. » ^3IΗ(]υε βρεΓ(3 ΓΓοηΙε ίηνε-

1ιεΙ)3ΐθΓ ίη Ροπιρείιιιη , π ι (1οιηίη3(ίοηί$ ουρΜαοι; ηυί ηί8Ϊ

ηιιηε, ηυιιηι Οχ93γ ίκΙΙπκ- ηβίαβηίαβ 68881 , &ά ρηνβΐιιιη

ΙιαΜίιιηι κά\%εκΙητ, ηυηςιιβηι Μ ρ3$!υΓυβ τίιΙεβΙυΓ ρο$Ιεβ.

ΡΓΟϊηάε εεη8ε1)3( Οηηο : ηίβί βηείοηίαΐϊ βεηβίαβ ρβηιεΓίηΙ ,

βηιοοβ ΙιοδΙεβ ]υ(1ί<Ληι1θδ , εοηβεηρίίβηυε ΙεςΐοηίΙιυβ οεΙΙο

ρείεηάοβ. Οιμ ηυίιίεηι $εη(εηΙΪ3 ηΐ3χίιηε ΓεΓεΜίΙ, ηυο

■ηίηυβ ρυΐΑτεΙυΓ ορεΓβηι Ιοε38δε Οχβ&Η.

XXIX. Τ ιιιη Ροηαρείυβ εχ3δρεΓ3ΐιΐδ , εί εοηηιίη3(ιΐϊ εί ,

Νΐίΐΐίηι ίη ΜΐΙ>ιιι1>.ιιι.ιιη νίΙΙηηι ίηάί^ηβΐιυηιΐυδ 8ε εοηΐυΐίΐ.

ΕΙ «εη3(ι» (|πί(1(Ίΐι ]ΐηι υΐΓηηΐ(]υε ΙκιΙιιΊαΙ βυδρεείυηι ; Ροη-

ρβίιιηι Ι,πηοη ιηα^ΐ» ρορυΐ3Γεηι εχί3ΐίηι&Ι)3η(, €<Β83π 3υ(επι

ριηηΐ ίηίεηδί, (μιυιΐ ίη εοη$ιιΐ3(υ βοο Ιβηι οοηΐεηιΐίπι εοβ

Ιΐ3εΐ388ε(. αγ ΓυεηηιΙ εΐίβηι , φΐί βεΓίο εκιΙεΓεηΙ , ηοη ΓυΓβ

ι ιι Ιηηι είνί(3ΐί, βί Ροπιρείυβ ρΓΪΟΓ (ΙίηιίΙΙεΓεΙ εχείΐίΐυηι,

ιριαηι 0κ83Γ, ηυί ε( ηΙ) ντϊχ: αΐιοββεΐ, ε( τεβ Γηα]οιεδ τίϋειβ-

Ιιπ ηιοΐίΐυδ. 1(1 ίρδίιπι 3υ(ειη ίηνβΓίεΙιβΙ Ουηο : ίηιο ορυδ

είδεΟίΒδβΓε, 3ΐ1νεΓδΐΐδ Ροηιρείί ροΐεηΐί&ιη; ηυΐ νεΓΟ ιιΙικ]ΐιο
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Καίσαρ», τ) δμοϋ πάντα καταλύειν. Ου πείθων δέ,

διέλυε τήν βουλήν ΙτΛ άτελέσι π3σι· δύναται δέ ταϋθ'

δ δήμαρ/ος. "Οτε δή κα\ μάλιστα τω Πομπηίω με-

τεμέλησε, τήν δημαρ^ίαν, ές άσθενέστατον υπδ Σύλλα

καθηρημένην, άναγαγόντι αύθις έπΐ το άρχαΐον. Δια-

λυόμενοι δέ, έίμως τοσόνδε μόνον έψηφίσαντο, Καίσαρα

καΐ Πομπηϊον τέλος έχοντα στρατιωτών ές Συρίαν

έκάτερον πέμψαι, φυλακής οδνεκα, δια τήν Κράσσου

συμφοράν. Κα\ τεχνάζων δ Πομπήιος άπήτει το τέ

λος, δ έναγχος έπ\ συμφορά στρατηγών δυο Καίσαρος,

Τιτυρίου τε καΐ Κόττα , Καίσαρι κεχρήχει. Ό δ'

αύτο, τιμήσας έκαστον άνδρα δραχμαΐς πεντήκοντα

καΙ διακοσίαις, άπέπεμπεν ές 'Ρώμην, καΙ συνέπεμπεν

άλλο παρ' έαυτοϋ. Οϋδενος δέ δεινού περί Συρίαν

φανέντος, τάδε μέν έχείμαζεν εν Καπύη.

XXX. Οί δ' έπ' αΰτά πεμφθέντες ίιπδ του Πομ

πήιου προς Καίσαρα, άλλα τε πολλά δυσχερή χατα

τοΰ Καίσαρος διεθρόουν · και ίσχυρίζοντο τω Πομπηιω ,

τήν στρατιαν Καίσαρος τετρυμένην τε πόνω καΙ χρόνιο,

και τά οίκοι ποθούσαν, μεταΟήσεσΟαι προς αύτδν, οτε

τα "Αλπεια διέλΟοιεν. ΚαΙ οί μέν οδτως έλεγον, είθ'

ίιπδ άγνοιας, είτε διεφθαρμένοι. Καίσαρι δ' έρ^ιοτο

πας άνήρ ές προΟυμίαν κα\ πόνους, υπό τι εθους των

στρατειών, καΙ ίιπδ κερδών, δσα πόλεμος τοις νικώσιν

έργάζεται, χαΐ ίσα παρα Καίσαρος άλλα έλάμβανον.

Έδίδου γαρ άφειδως, θεραπεύων εις ά έβούλευεν. Οί

δέ και αυτοί συνιέντες αύτών, όμως &πέμενον. Ό δέ

Πομπήιος τοΤς ήγγελμένοις πίσυνος, ούτε στρατιαν

οΰτε παρασκευήν, ώς ές τοσούτον έργον, ήγειρεν. Ή

βουλή δέ γνώμην έ'καστον ήτει ■ κα\ δ Κλαύδιος πα-

νούργως διήρει, κα\ έπυνθάνετο αύτών παρα μέρος·

Είδοκεϊ Καίσαρι πέμπειν διαδόχους· καΙ, ε! Πομπηϊον

τήν αρχήν άφαιρεϊσθαι. Οί δέ τοϋτο μέν άνένευον οί

πλείους, Καίσαρι δ' έπεψήφιζον τους διαδόχους. Έπα-

νερομένου δέ του Κουρίωνος, ε! αμφότερους δοχεϊ τα

έν χερσίν άποθέσθαι, δυο μέν καΙ είκοσιν άνδράσιν

άπήρεσκε , τριακόσιοι δέ κα\ έβδομήκοντα ές τδ συμφέρον

άπδ της έριδος έπ\ τήν τοΰ Κουρίωνος γνώμην άπέκλινον.

"Οτε δή και δ Κλαύδιος τήν βουλήν διέλυσε , βοών ■

Νιχδτε, δεσπότην εχειν Καίσαρα.

XXXI. Αόγου δ' άφνω ψευδούς έμπεσόντος, δτι τάς

Άλπεις δ Καίσαρ όπερελθών,'έπΐ τήν πόλιν έλαύνοι ·

θόρυβος τε πολύς ήν και φόβος απάντων. ΚαΙ δ

Κλαύδιος είσηγεϊτο, τήν έν Καπύη στρατιαν άπανταν

ώς πολεμίω Καίσαρι. Ένισταμένου δέ , ώς έπ\ ψευ-

δέσι, τοΰ Κουρίιονος, εΤπεν Εί κωλύομαι ψήφω κοινή

τλ συμφέροντα διοικεϊν, κατ' έμαυτδν ώς δπατος διοι

κήσω. Και τάδε είπών, έξέδραμε της βουλής ές τα

προάστεια μετά τοΰ συνάρχου · ξίφος τε δρέγων τω

Πομπηιω, Κελεύω σοι, Ιφη, κάγώ κα\ ίδε, χωρεΤν

έπι Καίσαρα υπέρ της πατρίδος · χαΐ στρατιαν ές τοϋτο

σοι δίδομεν, ή τε νΰν άμφί Καπύην ή τήν άλλην Ττα-

λίαν έστί, χα\ δσην αυτδς έΟέλοις άλλην χαταλέγειν.

Ο δ' ΰπηκουε μέν, ώς χελευόμενος προς υπάτων · έπε-

βίιηυΐ ίιιιρριίιιηι υΐίςυβ εβββ ΒΟΓοςβηοαιη. Ου! ςααηι ηίΐιίΐ

ρΓοΟεβΓβΙ, ίπκιΐιιηι Γ6 ίηΓεεΙί (ΙίπιίδίΙ : ηαοείΜΐ βηίπι Ιιαηο

ροΙεδΐ31επι Ιπουηιΐδ ρ1ε!>ί3. Καίριε Ιαηε ηιαχίηΐΒ Ροιορβϊϋΐη

ρο>ηίΙυίΙ, φΐο<1 ΙιϊυιιηίΙίαιη ροΙε8ΐ3(επι ρεΓ δτΙΙαηι ίη ηίΐιί·

Ιιιιη Γειτηε κάα ι.ιπι , Γ65ΐϊΙαί»»β( ϊη ίηΐββπιπι. Ηοε υηυιη

ίη δεηβΐυ, ρπα&φίαηι δοΙτεΓεΙαι·, αΌοΓβΙιιπι εβί , υΐ 0ϊ!58γ 61

Ροιηρείυδ ιιηβηι υΐεπ^υβ βχ βυίδ Ιεκίοηίΐηΐδ ία δτιϊβηι ηιίΙΙί·

ΓβυΙ , ρΐίΐ·Νί.1ίΐ) ρΓονίηείίε, ρΓορΙβΓ Οββδί ωΐαηιίΐαΐίΐιι. Αο

Ιαηε ψκχρκ; Ροηιροίυδ , βοϋΐίβ υ(εη$ ατίίηυ; , ΐ (\>' >-\ ι γ ίΠυη

ΓβροβοβίΜΐ Ιε^ίοηεηι , ςαιπι είάβιη ηυρεΓ ροδί οΙίΛβπι Τί-

Ιυτϋ ΟοΙΙχςυε Ιο^.ίΙογ ιιηι ( οηιιιιιχίαίο (1(·ι1ι·ιη1. Οιΐΐΐη Κ··

^ίοηεηι 0^$3γ, βΌοαΙβιο \ ίι ίΐίπι ιηίΐΐε βεβΙεΓίίίβ ηιιηι»ιί>,»·1

1 1 Ιιοιΐ) τειηίβίΐ; είηυε αΐϊαηι )?§ίοηειη άε $ιιί$ ιϋ]υαιίΙ.

8εύ φΐίίΐ ηυΙΙυηι «ρρατεΐκιΐ ία 8>τία ρεηευΐυιη , ιπιοχ Ιιϊβ-

πιατβΓυηΙ Οαριΐίε.

XXX. Αά 838 ι1εάιιε8η<ΐ38 Ιε^ίοηεβ ςυί 3 Ροπιρείο »ά Οί"·

83Γειη «Ι ;ιιιΐ ηιίββ! , Ιιί εί βϋοβ ταπί {ίοηρι ίί πιαίοβ πιπιογ^

8ρ3Γ@εθ3η( άε 0»83Γε , εί βραιΐ ίρβαιη Ροηιρείιιπι ίίίβι'βη·

1 ι,ιι 1 1 η εχει-εΗυηι 03>83Π8 Γεββυαι <1ίυΙϋΓηί8 ΙβΙχιπΙμκ,Ί'·*

(ΙεΓοηΙβηιςυβ (αη^βηι ρειιαίεβ Γετί8βΓβ, Γαείΐβ ΐΓαηδίΙϋΓϋπι

3(1 Ροιηρείυαι, φΐαηι ρΓίιηυαι Αίρεβ 8ΐιρεΓ3τεΓίη(. » 113

φΐίίίβηι ΓοΓεοαηΙ ίβΐί, βίτε (ηηάβ, βίτε ρει- ίριοΓίηΙίαπι.

Λ I 0ί£83τί 8»ί ιηίΐιΐββ αϋ υηιιηι οπαηββ ΓιϋεΙίΙεΓ ΜητηΐΗ»

ρΓυηιρΙαηιηιιε ηατβοαηΐ ορβΓβηι, (]υοηί3ΐΐ) 61 33$υε1ί (Γ»>1

ε]υ3 ιηϊΙϊΙϊβΒ , εί άεΐίηίΐί Ιυεηβ ςυ% κοίεηΐ βεςιιί νϊοΙΟΓΪβί,

βίηιυίαυε ίπιρεΓαΙοή» ιρβΐαβ οεηί^ηίΐαΐβ. 1.3Γ^ίε1)3(υΓ εηίαι

βΠϋβΙΐβϋΐΜ , αά ι·\Μ·>μι.·ιι<1.ι εοιΐδίΙία ϋΐυ ρι«·|·»Μη> ιηίΐίΐ»;

ςαοΓυηι εοη^ίΐίοηιηι ίΐΐί ηο» ίςηαπ, Ιαιηεη ίη Γκίε ρεΓίΙαΙιαηΙ.

Ροηιρείϋί μ ίο, Ιιίβ ηυο; ηιιιια3ϋ3ΐι1αΓ εΓεύυΙυβ, ηεο ·!*·

οΐιΐδ Γαοίεΐιαΐ, ηεε ΒρραΓβΙιιβ 3(1 (3η1υπι εειίβηιεη ϊιΐοηβοβ.

ΟχΙεπιηι ίη3εηα(α Ρλίτϊουι Ιοοίδ 3υίβ3εηΐ6η(ί33(1ί(χη1ί5ϋί;

<|πί.ι α.ιικίίιι* ιί.ιιμιΙ εαΙΙίϋε βεοΓδίπι κ-ίπΙπαΐ, 1·1μ··ι··1».·

8ϋ(Χ8830ΐ'68 ηιίΐΐί 03383τί? ΓυΓβυηιςυε, ΡΙβοεΓεΙηε Ροπιρείο

«1>ΐ'«··ιιί ίηιρεπιιηι ? Ιιοε ηυίάεηι ρΐεήηυε 3ΐ>ηυεΓυη(ί ίΗ«!

νεΓΟ (1ε 8υεεε88θπΙχΐ8 ηιίΙΙεηάίβ ΟίτδαΓί δυΓΓΓββϋδ οοιηρΓΟ-

ηαι-υη(. Οπιπη 3η1επι ϋεηυο πιμαπΊ Οπιο , εεςιιί(1 ^αI^β»ηί

αιιιΐιοί ροΐε&ΐβίεαι <1β|κ>ηιτε ? τϊμίπΐί άυοΙ)ϋ8 εχ δεηιία :·.

βοη ρίβεηίΐ; αχχχχ τεΓΟ, οηιί883 εοηΐεηΐίοηε ο(> εοαιηο-

«Ιιιηι ρυοίίευπι , ίη Οιιποηίδ (1ί8εε886ΓυηΙ δοηίευΐίαηι. Ταπί

Οαηάίυβ, βεηαΐυηι (ΙίιηίΙΙεηδ, εχοίαιηατίι : νίηείΐε, οΗο

πιίηυηι ΗαοεβΙίβ 0<ε83Γεηι !

XXXI. δυοίΐο (Ιιί ικΐε εχοΛο ΙΜβο πιηιοΓβ, Οη!83Γ«πι 50·

ρεΓ3ΐΪ8 Αίρίοαβ 3(1 1,'Γοεηι εοιιΙεηίΙεΓε , ι ιι.ιμικι οιηηίυηι ΐΓβ·

ρίϋαΐίο εχβΐίΐίΐ : εί Οβυίΐίυβ ΓεΙηΙίΙ (1ε 3(Χ6Γ8βηάΌ εχβκίΐα

α Οαριια , ςηί 0χ83π , Ιαπιριπηι ηοβίί Γβίραοΐϊεβ, ορροαε-

ΓεΙιΐΓ. ^αο(1 ηιιιιιη νεΙβΓεΙ Οηπο , ηιεη(ΐ3εεηι εδδβ ηιακ>

Γεηι 38ββτβΓ3η8 , εοηδυΐ ίη Ηββε τεΓοα επιρίΐ : « δί ηιίΐιί ηοη

ΙίεεΙ άε . οοηιιηυηί εοηίίΐίο ρΐΌνίάεΓβ η·ίρα1>Ιίι·;>·. ηιΙη"

ρΓονίάεΙκ), ργο ρο(ε8ΐ3(ε εοηβαΙίδ. » Ηί9 άίεΐίδ, Οίααιίίαδ

εχΐτ» ΙίΓηβπι ρΓοευΓΓίΙ εηηα εοΐΐε^α, εί £ΐα«1ίυπι Ροιηρείο

ροπ-ί8εη8, ·< 3οΐ···<> Ιε, ίηηυίΐ, ο§ο οιιπι ηοε οοΙΙίΒα,ί™

εοηΐΓ3 Οίοδατεηι , ρυ£Π3τε(]ϋβ ργο ρ3(Γΐ3 : εί ίη ηυηε υδαπι

(ηκΐίηιυδ (ίοί εχειείΐυπι , ςυί ε( ηηηε 3ά Οαρυβηι , εί ι1" ά1

ινϋφία ΙΙαΙία εδ(; βίηιυΐηιιε Γαευΐΐαΐεηι ΙίΙιί (ΐ3τηηβ, (αηίααι

ρΓίβΙεΓεβ εχεΓείΙυηι, ςυβηίυηι 1ί1)ί νίι1ι·1>ί(ιιι . οοηδοπΙχΊκϋ- ·

ΕΙ ουδεοιίυβ Ροηιρείιιβ εδί , ρβΓοηάιιηι 08&ε άίεεηί οοπ«ι·
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τι'Οει δ' δμως, Ε! μη τι κρεϊσσον άπατων ί| τεχνάζων

και τότε εις εύπρέπειαν. Κουρίωνι δ' οϋκ ην μέν υπέρ

τήν πόλιν Ιξουσία τις ■ ουδέ γαρ προϊέναι τών τειχών

τοις δημάρχοις έφίεται. Ώλοφύρετο δ' έν τί) δήμω τα

γιγνόμενα· χαι τους &πάτους ή; ίου κηρύσσειν, μηδέν*

/τω καταλέγοντι πείΟεσΟαι Πομπηίω. Ούδέν δέ άνύων,

Ιπεί οί καΐ δ της δημαρχίας χρο'νος έ*ληγε , δείσας υπέρ

Ιαυτοϋ, χα\ άπογνους έτι δύνασΟαι βοηΟεϊν τω Καίσαρι,

χατα σπουδήν Ιχώρει προς αυτόν.

XXXII. Ό δ' άρτι τον Ώχεανον εκ Βρεττανών διε-

πεπλεύκει, χαΙ άπο Κελτών των άμφ\ τον 'Ρήνον τα

ίρη τα "Αλπεια διελΟών σΰν πενταχισχιλίοις πεζοΐς καΐ

ίππεϋσι τριαχοσίοις, χατε'βαινεν ΙπΙ 'Ραβέννης, η1

συναφής τε ην τη Ιταλία, χα\ της Καίσαρος άρχής

τελευταία. Φιλοφρονησάμενος δέ τον Κουρίωνα , χαι

χάριν ίπέρ των γεγονότων δμολογησας, έσχόπει περί

των παρόντων. Κουρίιονι μέν δή ^υγχαλεϊν έδόχει

τον στρατον άπαντα ήδη , χαι άγειν ΙπΙ 'Ροίμης· Καί

σαρι δ', έτι πειρασΟαι διαλύσεων. Τους ουν φίλους

έχέλευεν ΰπέρ αΰτοϋ συμβήναι, τα μέν άλλα αυτόν

έΌνη χαΙ στρατόπεδα άποΟησεσΟαι, μόνα δ' έςειν δυο

τέλη , χαΙ την Ίλλυρίδα μετα της εντός "Λλπειον

Γαλατίας, εως ύπατος άποδειχΟείη. Και Πομπηίω

(χέν άρχεϊν έδόχΑ, Καταχωλυόντων δέ τίον ΰπάτοιν, δ

Καίσαρ έπέστελλε τη βουλή, χαι την έπιστολήν δ Κου

ριών, τρισιν ήμε'ραις τριακόσιους Ιπ\ τρισχιλίοις στα-

θίους δραμών, έπέδωκε τοις νεοις ΰπάτοις, έσιοϋσιν ές

το βουλευτηριον τη νουμηνία του έτους. Περιείχε δ' ή

γραφή χατάλογόν τε σεμνδν ων ές άρχής δ Καίσαρ

Ιπεπράχει, καΐ πρόχλησιν, ότι Οελοι Πομπηΐω συνα-

ιτοΟέσθαι, άρχοντος δ' ετι Ιχείνου ουτε άποΟησεσΟαι,

κα\ τιμωρός αύτιχα τε τη πατρίδι καΐ έαυτώ κατα

τάχος άφίξεσθαι. Έφ' ω δή σφόδρα πάντες άνέχρα-

γον, ώς έπ\ πολέμου καταγγελία, διάδοχον εΤναι Λεύ-

κιον Δομίτιον. ΚαΙ δ Δομίτιος εύΟυς έςήει μετα τε-

τρακισχιλίων εκ καταλόγου.

XXXIII. Αντωνίου δέ καΐ Κασσίου δημαρχούντοιν

αετά Κουρίωνα , χι\ τήν Κουρίωνος γνώμην έπαινούν-

τοιν, ή βουλή, φιλονεικότερον έτι, τήν Πομπηίου

στρατιάν φύλακα σφών ήγοϋντο εΤναι, τήν δέ Καίσα

ρος πολεμίαν. ΚαΙ οί δπατοι, Μάρκελλος τε κα\

Αέντλος, έκέλευον τοις άμφΐ τον Άντώνιον έκστηναι

τοϋ συνεδρίου, μη τι και δημαρχοϋντες δμως πάΟοιεν

άτοπώτερον. "Ενθα δή μέγα βοήσας δ Αντώνιος , ανά

τε εδραμε της έ*δρας συν δργή , καΐ περί της άρχης επε-

θείαζεν αύτοΐς, ώς ίερα καΐ άσυλος ουσα υβρίζοιτο· καΐ

περ'ι σφών, δτι γνώμην έσφέροντες ήν δοκοΰσι συνοίσειν,

έςελαύνοιντο συν ΰβρει, μήτε τινά σφαγήν μήτε μύσος

έργασάμενοι. Ταύτα δ' ειπών, έςέτρεχεν, ώσπερ έν

θους, πολέμους καΐ σφαγάς καΐ προγραφας και φυγάς

*α\ δημεύσεις, και ίσα άλλα αύτοϊς έμέλλεν έσεσΟαι ,

•προΟεσπίζων, αράς τε βαρείας τοις τούτων αίτίοις έπα-

ρώμενος. Συνεςέθεον δ' αύτω Κουρίιον τε καΐ Κάσσιος·

χα\ γάρ τις ήδη στρατός Ιωρατο, εκ Πομπηίου περιι-

Ιυπι,ιιΐδδίδ, 3<5|ί< ίοη8 Ιαηιεη , Νίδί ηιιίϋ ηιείίιΐδ : Ιιιηο φιοφιβ

δΐιΐχίοΐβ αςεηβ, εΙ 8(1 ΙιοηββΙβΙίβ βροείβπι βε$ε εοπιροηεηβ.

Ιΐηιςυε Ουπο πϊΐ αιηρΗιιβ ριο ιερυ1)1ίε3 ροΐεΐ'81 : ηεε εηίιη

ΙίαΊκιΙ Ιιϋιιιηη ρ1βΙ)ί8 ο^ιοιίί ηκεηίΐ. ΰερΙυΓανϋ Ι.πιιρπ

&ρυ<1 ρ1βΙ>ειη Βϋΐαηι ιεΓαιη ρΓΧ$εηϋιιπι : ρο^ΐυΐανίίςυβ,

«ΙειΙίεεΓεηΙ εοηδυΐεβ, ηε ς«ί8 ηοηιεη ιΙαΓβΙ Ροπιρείο εοη-

ΜΊίΙι.ΊΐΙί ηιίΐίΐε». ριιιιιηψκ' ηίΐιίΐ ρΓοϋεεΓεΙ ; ]3πι ςίΐιί ίρ$ϊ

πιε(υεη$ (εχίΐ»! εηίη» βύαα\ 1εηιριΐ8 ΐΓϊυυηϊΙυ*), εΐ ιΐεϊρε-

ΓΜΐκ «ε ροββε 3πιρ1ίιΐ8 (Ιί^ηίΐαίοιη €χ'83Γΐ8 (υεη, ιηλ^οίβ ϋί-

ηει ίΙ)ΐΐ8 βιΐ ευηκίεαι ρΓορεΓβνίΙ.

XXXII. ΟίεϊαΓ Ιαηε, τεεεηβ ΐΓ^εείο Οεείηο τετεΓδϋδ εχ

ΒιίΙαηηϊη, εωεηδίΐδςιιβ ΟαΙΙίΐΐη Πΐιεηο <ϊηϊ(ίπιαη), 8ΐιρεΓ3·

Ιίδ ΑίρίΒυδ εαιη ςαίηςιιε ηιίΐΐίΐιιΐδ ρο(1ι'Ιιιπι , εηυϊ1ίί>υ8 Ιγβ-

εεηΐίδ , ρείεΐιαΐ Κανεηηβηι ; ηαχ , ιι,ιΐίίΐ· γ<μι1ϊ«μ» , εχίΓεπιυιη

ορρΜαηι π ;ι! ίη ίρβίυδ ρΓονίηείΐ. Ιϋί εοπιίΙεΓ εχεερίυηι

ΟϋΓίοηεπι, ροδί αεώδ ρηοΠίείο ^Γ3ΐί3δ, &(1ΙιίΙ>ιιί1 ίη εοηδί-

Ιί ι ιι ιι-ι Ι. ■ ΓεΙιυδ ρκΒδβηΙίΙΐϋ». 18 εεηδεΙ>3( , βΐηε πιοΓί βεεεΓ-

δεη<ΐ3δ υηίνεΓ838 εορίαδ , ύειίυεεηιΐαδφΐε α<1 ϋΓΐιβηι : Οχατ

εχρεΓίή άε ρβεε ιηαΐυϊΐ. Ι1»ςυε ηιαη(1»1 απιίεϋ , ρ™ δε ρ»-

είδεΛηΙιΐΓ, υΐ ΙίεεαΙ δίΐιί , (Γβ(1ί1ίδ ε.τΙεΓΪ8 ρΓΟτίηείίδ Ιο^ίοιιϊ-

Ιιυδηιιε, δοΐβδ <Ιιΐ33 Ιεςίοηεδ ευπι ΟϊδθΙρΐη» βαΐΐί» ε( ΙΙΙ)ΊΪεο

ΙαηΙίδρεΓ τεΙίηεΓε, (Ιοηεε οοπβη] ιίιίιγβΙνγ. ΕΙ Ροπιρείο

(|ΐιϊ(1ειη Ιιοε 83(18 ιταΙ. Υι·:ιιιιι οΐΐδΐίΐοΐίοιιβ εοηδυΙίΙ)υ3,

0Χ83Γ 3(1 δεηβΙαίϋ'δεΓίρδϋ ; εΐ ε]υδ ΙΗεΓαβ Οιιγϊο Ιηυιτι άίε-

ι πι η ευΓδυ ηχηγ,οο δΐβά'ιαεπιεηδϋδ, ηονί3εοηδϋ1ί1)ΐΐ3Γει1(Η(1ί(,

εατϊαηι ΟαΙβικΙϊ» .Ι;ιηπ:ιι-ϋ^ ίη§Γε(1ίεη(ίΙιιΐ3. Ιη Ιιίδ Π(εη8,

ροδί ΙιοηοπΩεαηι πτιπη οηιηίιιιη 3 δβ ρ'δΝιπιιπ εοηιπιειηο'

ΓΐΙϊοηεηι , δί^ηίΗεΐΙοΙ , ραι.ιΐ πιη δε εδδβ ίιηρεΓίυπι ύεροηεΓε ,

8ί ίϋειη Ροηιρείϋδ ίηεί»1 : αχίεηιιη, ϋΐο ΓβΙίηεηΙβ, ηεε 8β

(ΙεροδίΙαΓηηι ; ϊπιο εοηΓεδΙίηι νεηΐϋπιπ» , εΐ υΐΐιιηιηι ϊη]υη38

ι.Ίΐιΐ δίΙ)ί φιβιη ραΐη'ίε ί1Ι»ΐη<. Αιΐ ςυίβ ντ-ι I ι;ι , εοηεΐ3πΐ3Γυη(

(ΐηιη.ν, (Ιεηιιηεϊαπ ΙκΊΙιιιη , βΐ δαεεεδδΟΓεπι εί Ι·. Ι)οιηίϋυηι

οεευηεΓε ]υ33εηιη(. Μοχςυε ρΓοΓεεΙυδ ει( Ι)οιηίΙίυ3 , πιπί

τεεεηδ άείεείίδ ςυβΙαοΓ ηπΐΐίουβ.

XXXIII. Οιηιηι τογο ηονϊ (Ηουηϊ ρ!ε1)ϊ8, ΛηΙοηίιι» εί

0333ίιΐδ, δεηΐεηΐϊαηι Ουποηίδ ρΓθΙ>3Γεη(; βεηβΐπδ, (3η1α

οοδϋηαΐίυδ ε(Ϊ3ηι ίηδίαηδ, ρΓορυ§η3(θΓ0ΐη βυυπι βρρείΐανίΐ

Ροιηρείβηϋηι εχειχϋϋπι , Γιε μλι ϊιιηιιιπ νεΓΟ ΙιοδΙεηι ρΗΐιϊίη

]ιιάΐεανίΙ. Οοηδηίεβηηε , ΜαΓεεΙΙυδ εί Ιεηΐυΐυί , ΐΓίουηοβ

μίδδεηιηΐ δεη&Ια εχεεάεΓε : ηε Γοτίε, ςαβηινϊβ δβεΓΟδΒηείί,

τίοΙαΓεηΙϋΓ. Τυιη ΛηΙοηίυδ ΪΓ3ΐιΐ8 ε δε1ΐ3 ρΓΟδίϋίΙ, ηιημηο

εΙβηιοΓε Ω(1επι Ιιοιπίππιπ (Ιειιποηυε ϊηνοεβηδ, ςυοΛ ηεε ρο·

Ιεδΐ38 Ιΐ3ε(εηυδ ίηνίοΐαΐβ ]3ΐη ΙηΙβ δΐΐ , εί αυείοτεδ δ3ΐυ1)ΓΪυηι

βεηΐεηΐίβηιηι ε]ίεί3ηΙηΓ ρεΓ οοη1υηιε1ΐ3ηι, (ΐααβί ΙιοηιίεΜίο

8888 &1ίοτε δεβΙβΓβ ροΙΙαίβΒβηΙ. ΟυίΙΐΜδ (ΙίεΙίβ, ΓϋΓίϋυηιΙυδ

εχοϋΓΓΪΙ,.οεΙΙα, εβκίεβ , ρΓοβοπρΙϊοηεϋ , εχϋί», ρυοϋεβίίοηεδ

1μ ιπ πΐ'ΐι πι , εί &1ί3 ε]ϋδ βεηεΓίβ ηΐϊΐβ, εεο β Ιπροάβ, νβΐϊεϊ-

ηδηβ; (ΙίΓίδηιιβ ιίενονεηβ 808, ςιιϊ εηιΐδ» εδδεηΐ ΙλπΙογοπι

ηι&1οηιιη. ΕΙ ειιηι ΛηΙοηϊο 8β ρΓΟπρυεπιηΙ ΟϋΓίο βαδδίϋδ-

ςιιε : μιη εηίιη ,»Ι\·-·ηΙ»ΐΝΐ( ηιβηαβ Ροιηρεί3ηοΓυιη , είηείιιι»

23.
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στάμενος το βουλευτήριον. 0?δε μέν δή τάχει πολλφ

προς Καίσαρα, νυκτός αύτίχα, λαθόντες έχώρουν επί

Οχήματος μισθωτού, θεραπόντων έσΟήτας ένδύντες.

ΚαΙ αύτοίις, έτι ίδδε έχοντας, δ Καίσαρ Ιπεδείκνυ τω

στρατφ, χαΐ ήρέθιζε, λέγων δτι καΐ σφας, τοσάδε

έργασαμένους , ήγοΰνται πολεμίους· χαΐ τοιούσδε άν

δρας, υπέρ αυτών τι φθεγξαμενους, ούτως έξελαύνουσιν

αίσχρως.

XXXIV. Ό μέν δή πόλεμος έκατέριοθεν άνέωκτο,

και κεκήρυκτο ήδη σαφώς. Ή δέ βουλή, νομίζουσα

Καίσαρι τον στρατδν άπό Κελτών συν χρόνω παρέσε-

σΟαι , και ουποτε αυτόν δρμήσειν επί τηλιχοΰτον έργον

συν δλίγοις, προσέτασσε Πομπηίω τρισχαίδεχα μυριά

δας Ιταλών άγείρειν, χαΐ μάλιστα αύτών τους έστρα-

τευμένους, ώς έμπειροπολέμους· ξενολογεϊν δέ χαΙ έχ

των περιοίκων εθνών ίσα άλκιμα. Χρήματα δ' ες τον

πόλεμον αύτώ τά τε κοινά πάντα αύτίχα Ιψηφίζοντο,

καΐ τά ιδιωτικά σφών έπι τοις χοινοΐς, εϊ δεήσειεν, είναι

στρατιωτικά. "Ες τε τάς πόλεις έφ' έτερα περιέπεμ-

πον σύν τε δργή κα\ φιλονεικία, σπουδής ουδέν άπολεί-

ποντες δξυτάτης. Ό δέ Καίσαρ |π\ μέν τον έαυτοΰ

στρατδν περιπεπόμφει· χαίρων δ' άει ταχυεργίας τε

εκπλήξει, και φόβω τόλμης μάλλον, ή παρασκευής

δυνάμει, μετά των πεντακισχιλΐων εγνω προεπι/ει-

ρεΐν τοσωδε πολεμώ, καΐ φθάσαι τά εύκαιρα τής Ιτα

λίας.

XXXV. Τους ο3ν λοχαγούς αύτών σΰν δλίγοις τοις

μάλιστα εύτολμοτάτοις , είρηνικώς έσταλμένοις, πρού-

πεμπεν έσελθεΐν ες Άρίμινον , καΐ τήν πόλιν άφνω

καταλαβεϊν ή δ' έστίν Ιταλίας πρώτη, μετά τήν Γα-

λατίαν. Αυτός δέ περί έσπε'ραν, ώς δή το σώμα ένο-

χλούμενος, δπεχώρησε τοϋ συμποσίου, τους φίλους

άπολιπών 2τι έστιασθαι· καΐ ζεύγους Ιπιβάς, ήλαυνεν

Ις τό Άρ/μνον, έπομένων οί των Ιππέων εκ διαστήμα

τος. Δρόμω δ' έλθών ΙπΙ τόν 'Ρουβίκωνα ποταμον,

8ς δρίζει τήν Ίταλίαν, εστη τοϋ δρόμου- καΐ Ις τό £εΰμα

άφορων, περιεφέρετο τη γνώμη, λογιζόμενος έκαστα

των έσομένων χαχών, ε! τόνδε τόν ποταμον συν δπλοις

περάσειε. ΚαΙ προς τους'παρόντας εΤπεν, άνενεγχών

Ή μέν Ιπίσχεσις, ω φίλοι, τήσδε της διαβάσεως έμοί

χαχών άρξει· ή δέ διάβασις, πασιν άνΟρώποις. ΚαΙ

εΙπών, οΐά τις ένθους έπέρα συν δρμή, τό χοινόν τόδε

ειπώ»· Ό χύβος άνερ^ίφθω. Δρόμω δ' εντεύθεν επιών,

'Αρίμινόν τε αίρει περί έω, χαΙ Ις τό πρόσθεν έχώρει,

φρούρια τοις έπιχαίροις εφιστάς, χαΙ τά εν ποσίν ή βία

χειρούμενος ή φιλανθρωπία. Φυγαί τε κα\ μετανα-

στάσεις ^σαν εκ πάντων χωρίων, ώς εν εκπλήξει , κα\

δρόμος άσύντακτος μετ' οιμωγής· τό τε ακριβές ούκ

εϊδότες, καΐ τόν Καίσαρα νομίζοντες μετά άπειρου στρα

τού καταχράτος έλαύνειν.

XXXVI. Ών οί ύπατοι πυνθανόμενοι, τόν Πομ-

πήϊον ούκ εϊων ΙπΙ της έαυτοΰ γνώμης έμπειροπολέμως

εύσταθεΐν, άλλ' έξώτρυνον Ικπηδαν Ις τήν Ίταλίαν κα\

στρατολογεΤν, ώς τής πόλεως καταληφθησομένης αύτίκα.

οιι-ίαιΐ). ΑΙ υΐί βιιιυηια οΗιτΚαΙο λΛ Οβεδίτεπι ρΓοχΙη»

ηοείε οοηΙεηαΌτυηΙ νείιίευΐο ηιεπίοπο , δειτίΐί ΙΐϊΜΙα ΙεεΙί.

0υο8 0Κ53Γ Ιιοε ίρδο ου] 1 α οδίεηίανίΐ ηιί] ίΐ ίΐιιι- , ψιοφιε

ιηημί* 6Χ33ρεΓ3Γε(, αφεείΐ, « ίρβοδ εΐίαπι, δηοβ ηιίΐίΐε*,

ηιιί Γβ8 1 . 1 1 1 1 [)ΐ;ΐΊ'ΙΐΓη> ρτο ΓορυΜίεα ^εδβίδβεηΐ , ΙιοδΙεδ ε&5β

]αιϋθ3(ο8 : βΐ ίβηι εχίπΓιοδ νίΓοβ ί(ξηοηιίηίο58 ε]εοΙοδ ϊάεο,

ςυοιΐ ;»ιμ βίη( ργο βίδ ΙϋχΜΐΐιι νοεεηι οιηίΙΙοπ'. «

XXXIV. ^ιηιςαβ υΐΓίηςιιε ΐρβΓίαηι ογβΙ ΙκΊΙ πηι , 531Ϊ8 εΐίίΐη

ηιηηίΓοΛίΐΜίοηιιικ ί,ιΙιιηι. 5ε03ΐαί3υ1επη, «·\Μίιιι»ιι<1'.·Μΐΐ

ΙμμΙπη αιΙνεηΙυΓυηι βχβΓοίΙυιη ε ΟαΙΙϊα , ηεε ϊρβαιτι οηπι

ρϊυείβ τεπι Ιβπι ,ιηΐιΐΐηι α^ΓβδδΐίΓαηι , ]υ8δϊΙ Ροηιρεϊυιη εχ

ΪΙάΥιλ 3(1 εεηΐυιη εϊ ΐΓΪ^ϊηΙα ηιίϋΐιιιη ηιίΙ1Ϊ3, εχ νείεηηίί

ρΓίβδεΓίϊιη, ςιιί ΙκΙΙί ϋδυιιι Ιι;ιΙχ·η·ιιΙ , εο§8Γε; εϊ εχ τϊοϊηΪΒ

ηβΐίοηίϋυβ , «ραχ ΓοΓίϊΙυόϋηε ρι.ι·>ι,ιι.·ιιΐ , ο]εΓεειΐ3Γίο5 ρπε-

ΙεΓεβεοηιΙυεεΓε. ϋεετεΐϋίηςιιε 881, υΐ ηιιίάηυίιΐ ρεεϋηίϊΓϋπι

ϊη 5ετ3τίο εδβεΐ, ϊ(1 ϋΐαΐίιη ίη υεΙΙί ιΐδϋϊ ίπιρεικΙεΓεΙ Ροπ·

ρείυδ; εϊ ρηνβίοηιαι ρεειιηίχ, βίριώΐίεα; «ΙεΓιεεΓεαΙ, τε«-

^αβ ρο3ΐυΐ3τε(, ίη βοβάεηι υβιΐϊ εοηΓεΓΓεηΙιΐΓ. ϋεηίφΐε

βΐίαΐ ϊΐεοι ρεευηίιπιιη βαπιπιχ, εχ εοΰεαι (ΙεεΓεΙο, ορρί(ΐ3(ίιη ■

εοοςιιΐΓεΙ»ηΙυΓ, ηι,νη,ι εχ3εΐ0Γυιη 3εβΓΐ)ίΐ3ΐβ Γε8(ίο3ΐίοηε-

ςιιβ. ΑΙ ς·,»·κιι· οιϊ8εΓ3ΐ ςυίόβπι ςυί εορϊ35 βα39 3<1ι1ιιεε-

τεηΐ; 88(1, βοϋΙιΐ8 εείεηΐβΐίβ ΙβιτοΓε εϊ αικίκ-ϊα ηΐ3§ί8 αΐί,

φΐ3ηι ηΐ3§ηί8 3ρρ3Γ3ΐϊΙ>υ8, βίβΐυίΐ ευπι ςαϊηηυε εαοπιιη

ηιί11ί1)ΐΐδ Ι3σι βπιτε ΙκΊΙιιηι ρποΓ 388Γβ^ί , βΐ οεευριτε 1οε3

ορροΓίυηβ ΙΙαΙίβο.

XXXV. Ιμί ί ιι γ εβηΙιΐΓίοηβδ βοπιπ), εαηι ραοείδ ΓοΓίϊδδίιηϊβ

εχ ηιΝίΙιιπ) ηιιπιεΓΟ, ρΓχηιίδίΙ; ςιιί ρβεβίο Ιΐ3θϊΙυ ίημιο^·

τεηΙϋΓ Λιίιιιπιιπη , ίΐίικίςαε ορρΜαηι, φιοά ίη Ιιαίϊα ρήηιααι

δε οίΤοΓΐ εχ ββΐΐία νεηΐβηΐϊηυβ, τερεηΐε οεοαρβΓεηΙ. ΟΚ83Γ

ίρδε δϋΙ) νεδρεΓ3πι, ςυ38ϊ ΙενίΙεΓ ΐΠεεΙυβ οοΓροΓε , ^ί^Γββ·

δϋδ εδί ε εοητϊνίο, βηιίείδ Ϊ1)ί ίη Ιπεϋηίο Γείίεΐίδ; εΐεοη-

δεεηδβ ΗιεϋΒρΓορεΓβνίΙ Αηπιίηηηι , β^υίΐίΐιαδ εχ ίη(βΓΤ3ΐ1ο

δεςυί ]υδδίδ. ρυαηιςιιβ εοηΐίηυβίο ειΐΓ$υ ρεΓνεηίδδβΙ «1

ΚηΙίϊεοηεηι Πανϊιιιη , ςηί Ιΐβΐίηηι ε βαΐΐια (1ί\ίι1ίι , δυΐκίίϋΐ

ρ3υ1ί5ρεΓ: ε(, ϋχίδ ίηίΐυτίιιηι οευΐίδ, ΙιβεβίΙβοαΙ ηοηηίΐιίΐ,

τερηίβηδ 1υΙϋΓ3δ ε3ΐ3ηιίΐ3ΐεδ, 8ί ηπικιΐυδ αηιηεηι ί&Ιηηι

Ιημεβκι. Τβηιίβηι , υΜ δε τεεερίΐ , εοηΥβΓδϋδ βά οοηιίΐεί :

Ληαϊοί ! ίη(]ΐιίΙ, ΐΓ3η8ί[υ8 ηίε, άϊΐαΐαβ , ιηίΐιί ιτίΙ ηιυΐΐοηιιη

ηΐ3ΐθΓυπι ίηίΐίυηι; ρτορβηίαι νείΌ, υηιηίΐπΐδ ηοηιίηίοαδ-

<χ)ιιίίΐΝ* (ΙίεΙίδ, Ι:ιιιΐ|π.ιιη ηηηιίηε ςαικίαπι &Πΐ3ΐα$, οϊΐαίο

ίπιρείη Ιη)ΐάΙ, νυΙ§3ΐυπι ί11υ<1 εχεΐ3ηΐ3η8 : .ϊ;κ-ΐ;ι δϊΐ βίεβ!

ΙηΛβ ρ3τί εείεπίβΐβ ρΓοβΓεβδυβ , ΑΓίηιίηυηι ρηηΐ3 Ιαεε οε·

ευρ3ΐ : υΙΙεΓίυδςιιε ρΓοεβιΙεηβ, 1οε3 ορροΓίυηβ Γιπη3ΐ ρηβ-

δίιΐίίβ, ο1)ίΙεΓ νεί νί τβΐ 1ιυηΐ3ΐιί(3(ε υηπιίη 8υοί§εη3. ^3η1-

ςυε, υΙΟΙ ίη Γεοα3ΐΓερί(1ί8,Γυ^3βΙηιί^Γ3ΐίοηϊΙιυ33§Γ8δΙίυιτι,

εοηιρ1οΐ'3ΐίοηίΙ)υδ(ΐυε , ηιίδεεΙωηΙυΓ οηιηία ; ςυυηι εοπιρειΐ

ηίΐιίΐ 1 ιαΙ>ι-ι <-ιι ι , 0α:δ3Γεηιςιιε ευη) ηηϊνβτβίδ βυίδ εορίίδ

3(1βδ8ε εχίβΙητιΐΓβηΙ.

ΧΧΧΛΊ. ρ 1 1 ϊΙμι > τεηηδ ίη I ι Ικί» ηυηείαΐίβ, εοηδηΐεδ

ηοη δίηεΙ)3ηΙ Ροσιρείυπι , ηιΊίιιιη ΜΙί ρεπίίδβίηιυηι , εχ δι»

δεηΙεη1ί3 ΓίΓηιίδ ηίϋ εοηδίΐϋδ; δεά 'π ινίι,ιιιΐ , »ι (Ιείεεία»

ρΓορεΓε βμεΓεΙ ροΓ ΙΙαΙίαππ , Ιαικμιβηι ίη κιιηιιηο υιίιίβ ίβπι
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"Η τε άλλη βουλή, παρά δόξαν αύτοϊς δζείας της έσβο-

λής τοϋ Καίσαρος γενομένης, έδεδοίκεσαν, έΤτι δντες

ιχπαράσκευοι· καΐ συν έκπλήξει μετενόουν, ού δεξάμενοι

τας Καίσαρος προκλήσεις, τότε νομίζοντες εΤναι δικαίας,

ότε σφδς δ φόβος ές το ευβουλον άπδ τοΰ φιλονείκου

μετέφερε. Τέρατα τε αϋτοΐς έπέπιπτε πολλά, και ση

μεία ουράνια· αΐμά τε γαρ έδοξεν δ βεος δσαι, καί

ξόανα ίδρώσαι, κα\ κεραυνοί πεσεΐν έπΐ νεώς πολλοΰς,

χαΐ ήμίονος τεκεΐν άλλα τε πολλά δυσχερή προεση-

μαινε τήν ες αεί της πολιτείας άναίρεσίν τε καΐ μετα-

βολη'ν. Εύχα\ δέ, ώς έπ\ φοβεροϊς, προύγράφοντο·

και δ δήμος, έν μνήμη των Μαρίου κα\ Σύλλα κακών

γιγνόμενος, έκεκράγει, Καίσαρα καί Πομπήΐον άπο-

θέσθαι τας δυναστείας, ώς έν τζίδε μόνω τοϋ πολέμου

λυθησομένου" Κικέρων δέ, καΐ πέμπειν ές Καίσαρα

διαλλακτάς.

XXXVII. 'Λντιπραττόντων δ' ές άπαντα των δπά-

τιον, Φαώνιος μέν, Πομπη'ϊον έπισκώπτων τοϋ ποτε

λε/θέντος υπ' αΰτοϋ, παρεκάλει, την γην πατάξαι τζ)

ποδί, καΐ τα στρατόπεδα έξ αύτης άναγαγεΐν. Ό δέ,

"Εξετε, εΤπεν, αν έπακολουΟήτέ μοι, και μή δεινον

ήγησθε την 'Ρώμην άπολιπεΐν, καΐ εΐ τήν Ίταλίαν έπΐ

•τη 'Ρώμη δεήσειεν. Ου γάρ τα χωρία καΐ τα οική

ματα την δΰναμιν ή την έλευθερίαν εΤναι τοις άνδράσιν

άλλα τοΰς άνδρας, δπη ποτ' αν ωσιν, έ'χειν ταϋτα συν

ίαυτοϊς· άμυνομένους δ' άναληψεσθαι και τά οική

ματα. Ό μέν δή, τοσάδε ειπών, καΐ άπειλήσας τοις

έπιμένβυσιν, ει φειδοϊ χωρίων η κατασκευής άπολελεί-

ψονται των υπέρ της πατρίδος αγώνων, έξήει της τε

βουλής καΐ της πόλεοις αύτίκα ές την έν Καπύη 'στρα-

τιάν · καί οί δπατοι συνείποντο αύτω. Τους δ' άλλους

απορία τε ές πολί) κατείχε , καΐ διενυκτέρευον έν τω

βουλευτηρίω μετ' αλλήλων. "Αμα δ' ήμερα το πλέον

θμως έξήει , καΐ έδίωκε τον Πομπήΐον.

XXXVIII. Ό δέ Καίσαρ έν Κορφινίω Λεΰκιον

Δομίτιον, τον έπιπεμφθέντα οί της αρχής είναι διάδοχον,

χαταλαβών, ου πάντας άμφ' αύτδν έχοντα τους τετρα-

χισχιλίους, έπολιόρκει· καΐ οί τδ Κορφίνιον οίκοϋντες

φεύγοντα τδν Δομίτιον άμφί τας πΰλας καταλαβόντες ,

τω Καίσαρι προσήγαγον. Ό δέ τήν μεν στρατιάν

αύτοϋ, προστιθεμένην οί, προθύμοις έδέχετο, ές έρέθι-

σμα των άλλων Δομίτιον δ' αύτδν απαθή μετά τίον

έαυτοϋ '/ρημάτων μεθήκεν #ποι βοόλοιτο άπιέναι· έλ-

πίσας μέν, ίσως διά τήν εύποιίαν παραμενεϊν, ού κω-

λύσας δ' ές Πομπηϊον Ιόντα. Γιγνομένων δέ τούτων

οΰτως δξέως, δ Πομπήιος ές Νουχερίαν έκ Καπυης,

χαΐ έκ Νουκερίας ές Βρεντε'σιον ήπείγετο, ώς τδν Ίόνιον

διαβαλών ές "Ηπειρον, και τοΰ πολέμου τήν παρασκευήν

συστήσων έν αύτη. "ΕΟνεσί τε πϊσι καΐ στρατηγοϊς

χαι δυνάσταις και βασιλεϋσι κα\ πόλεσι έγραφε, κατά

σπουδήν δ' τι δύναιτο έκαστος ές τον πόλεμον συμφέρειν.

ΚαΙ τάδε μέν αθρόως έγίγνετο. Ό δ' Ιδιος αύτοΰ

Πομπηίου στρατδς ή"ν έν Ιβηρία· χαί παρασκευής

εΤχεν ώς δρμήσων δπη ποτ' αν αί χρεΤαι καλώσιν.

Ι&ια εχρυςη&ηιΐ,υ ρεπευΐο. ΒοηαΙιιβ ηυοςιιε ηεε ορ»η3ΐ3

ίιηρΓβδδίοηε Οκδβτϊδ (ειτίΐυδ , υΙίηιρ»Γ3ΐυ3, 8ίΙ)ί πιβίυείχιΐ;

ηοα 3(1πιί5$3Γΐιιη Ο.τ&βιίδ εοηιΐίΐίοηιιηι ευπι Ιι-ορίϋαΙίοηο

ρεεηϊΐεηβ , απ3β ηηηε άεσιβιη ,τφιίδδίιη»; ΠΙίβ νίάειϊ εοερε-

ΓαηΙ , ρββίφίβηι (ιπιογ 3 εοηΐεηΐίοηε αά γοοΙλ οοηβίΐια ευβ

(Γ3(1υχεΓ3ΐ. ^^1ϊ1^[ιιί■ εΐ ρΓο4ί§Ϊ3 ιηυ1(3 ηιιηαβΙιαιιΙιΐΓ, εΐ

Βί§ηα οΐΜβττβΙβ άε οαΛο : ρΐυίίβε εοη^υίαε ; βυιίαββε άεοηιιη

εΐϋ^ίββ; νααΙίΆ Γϋ03 ΓυΙηιίηβ ΙβεΙ», πιαίβπι ρερεΓί»8β : ιηυΐ-

Ιαςυε ρΓΧίεΓεα ΙιοΓΓβηιΙ», ηιαίαΐίοηοιυ ρΓχβεοΙίβ βίβΐυδ β(

ίηΙοΓίΙυΐΏ ΓθίραΙ>1ίοα? , ηαηςυαηι ίη ίαΙε^Γαηι ΓββΙΚαβηάιβ ,

ροιΊεηάεηΙία. Ουβιηο1)τβηι ρτκβ· ει νοίβ, υΐ ίο ριιϋΐϊο

εοιι$1εηΐ3(ίοαε , Ι;ιοΐβ : εΐ ρορυΐυβ, ιηοιηοΓ οΐβιΐίαηι (|υαί

ρΐ'ΐ Χ) ΙΙ;!ΐΐϋ> εοηΐεηϋοηεβ ΓυεΓ3( ρεΓρεβδϋβ , τοείΓεταΙκιΙιΐΓ,

« 3ΐ>Γ0£3η<1υπ] Ιαιη Ροιηρείο, ςυαιη 0x33η, ίηιρετίιιηι ;

ηυβαάοςαίιίειη ΙκΙΙυΐϋ βΙίΙεΓ βνεπα ηοη ροδββί. χ ΟίεείΌ

Ηΐιίειη , πηΐΐεηάοβ &ά Οχδβτεαι 1ε£3ΐοβ , οεοβεΙ»( , ςυϊ <1ε

ρβοβ ίββΓβΠΐ.

XXXVII. δεϋ , εοη5υ1ί1}ΐΐ3 οηιηίηο ΓεβίβΙεηΙίΙιυβ , Γβνο-

ηίαβ, 1υι1ί6ε3η8 ίη Ροοιρείυιη, οί) «ΙϊοΙυιη ε]υβ ςυοκίιίαιιι

3ΓΓ0@3η(ίιΐ3, Νιιηο, 3ίεΙ>3ΐ, Ιεηιρυδ ε$$ε, υ(, ρειίε (εΓΓβη

ραΐΜΒ*, βχοι οίΐαδ ίΜβ εχείίει. Ταπί ΙΙΙβ : α ΗβΙ)εΙ>Ηί3 εοβ,

βί πιε 3β(]ΐιαιηϊηϊ, ηοη £Γ3Υ&Ιί υΓυεηι Γείίηηηβτε, 3ΐςαε ε(ί3ηι

ΙΙβΚνη, 8ϊ Ίά κ» ροδίυΐανεπί. Νοη εηίαι εοΙΙοεβτε, αίε-

Ι>3(, νίΓΟβ ΓοιΊεδ 1ί5εχ(3ΐεηι ε( νίτββ ίη 3^π3 3ε άοηιίοηβ;

βεάΓοιΙίηυβ νίη8 Ιιαβ τε8 ηυβηυαιη ύβε886, ηοίευηςυβ βίηΐ :

εΐ, ςηο<1 βί τερυ§η3Γε ηοη ρί@63(, βοΐβ» εΐίβηι ρηδϋηβδ κ-

εερίητοβ. » Ηχε ΙοευΙι» Ροηιρείηβ , εΐ 8ΐ-3τίΙεΓ ίηΙεΓηιί-

ΏΑΐα», 8ί φΐί, 3ηΐ0Γε ρΓϊναΐΛΓυηι ροδδε&δίοηαηι , άββεΓίΟΓεβ

ραίπα; ΓιβΓβηΙ ίη ρυοίίεο ρβτίευΐο , εατίβ υΗιβφΐβ εοηΓεδΙίιη

ε^Γεβδυδ, &ψιΐ3ΐη &ά εχεΓείΙυηι 8ε εοηΐυΐϋ. Ροιηρείιιηι-

φΐβ Βθεαϋ ωοχ εοηβαΐββ βαηΐ. ΚβϋςηΙ Μη&Ιοηβ, ίηορεβ

εοηδίΐίί, ΙιχδεΓηηΙ (ϋυϋιΐδ, ε( υπ» ρβΓηοοΙαΓυηΙ ίη εηΓΪ3 :

ρι ίιικι ϋίΐηεηΐο Ιβπιεη ρΙβΓίηυε εχ ηίδ ηηοςυβ ε^Γεδβί ΙΐΓΐιεηι,

ρεΓ εαηιάεηι τίβηι αά Ροπιρείηπι ρΓορεΓβτηηΙ.

XXXVIII. ΑΙ 0χδ3Γ Ιι. ϋοιηίΐίυηι, ςυϊ βυεεεδβΟΓ ίρδί

ΓηεΓβΙ ηιίδίΐΐί , ΟοΓΓιηίί η3ε(ηδ, ηε Ηΐ3 ηηίάεηι ηυ3ΐ(ΐθΓ ηιίΐ·

1ϊ3Ϊη(ε£Γ3 βεεηπα 1ΐ3θεη(ειη, οηδίιΐίοηε εϊηχί(. Οηεπι εχ

ορρίιΐο ρΓοΓιι^ίεηΙβηι, ορρίϋβηί & ροΓία ΓβΙιβεΙυιη βάάυχε-

ΓϋηΙ 3(1 035δ3Γεηι. ΕχεΓείΙυηι ϋοηιίΐϋ, Άά βε ύεΟείεηΐεηι,

οεηί^ηε αεεερίΐ , ςιιο Γηα^ίδ εχΙεΓΟδ &11ίεβΓε( : ίρδυηκ]υβ

ϋοιηίΐίιιιιι ϋΐα'δυηι εηηι βηί* Γείιυδ (ΙίηιίδίΙ , ευπι ροΙεδ(3(ε

3(>ευηά1 ςυοευηηυε τείΐεΐ : βρετβηβ, ΓοΓίβ οεηεΰεϊο (Ιενίη-

εΐϋΐη ηιαηδϋηιηι βρυά 88 ; ηεε Ι&ηεη 3(1 Ροηιρείυηι ΪΓβ ρΓΟ-

ΙιίΙιεηδ. Οη»? άυω ΙβηΙα εεΙετί(3ΐε ΓιηηΙ, ϊοΐεηπι Ροηιρείυβ

Οιριια ίυεβΓί3ηι, 61 ίηι3ε ροιτο ΒΓηηιΙυδϊηιη , ρΓορεΓ3νί( ; ίη

Ερίπιηι ΐΓ3]εεΙηπΐδ, υ( ΐηί 50(1βιη οεΐΐί εοηδΙίΙυεΓεΙ : βεπ'.

ρβίίςυε βά οπιηεβ ρΓοτίηείβδ είΓυηκιαε ρΓ3?δί(3ε5, (υπι 3(1

Γ0βεδ,30 ύνΒ38ΐ33, οΙτΗλΙββφΐβ , υΐ ρπηο (]υο(]υε (εηι-

ροΓ8 ευπι βυχίΐίί» ρηεδίο ε8»εηΙ ρΓΟ νίιίΐιυδ. Ε( ί<1 (ριί(1εηι

εεΓίβΙίπι ΓβεΙυηι ε§1. Οθ3ΐ6Γϋΐη ρΓορΓίυδ Ροηιρεϋ εχεΓεϋυδ

εΓβΙ ίη ΙΙΙίρϋηία , ρβΓ8(υδ »ΰ ριοιιεηηιΐυπι ςυοευηηυε γοϊ



3ύβ ΑΡΡΙΑΝΙ

Δΰτδς δ' δ Πομπήιος τών άμφ' αυτδν ήδη τελών τα μέν

έδωκε τοις Ειπάτοις προαπάγειν ές "Ηπειρον έκ Βρεν-

τεσίου.

XXXIX. ΚαΙ διέπλευσαν οΐδε αύτίχα άσφαλώς ές

Δυ^δάχιον ήν Έπίδαμνόν τίνες είναι νομίζουσι, δια

τοιάνδε άγνοιαν. Βασιλεύς τών τηδε βαρβάροιν, Έπί-

δαμνος, πολιν ώχισεν έπΐ θαλάσσης, χα\ άιρ' έαυτοΰ

προσεΐπεν Έπίδαμνόν. Τούτου θυγατριδοϋς Δύ^δα-

χος, νομιζόμενος εΤναι Ποσειδώνος, έπίνειον ώκισε τη

πόλει, χαΐ Δυ(5()άχιον ώνόμασε. Πολεμουμένω δ' 6πο

των άδελφών τώδε τω Δυδ^άχω συνεμάχησεν δ Ηρα

κλής, έπ\ μέρει της γης, έξ Έρυθείας έπανιών, "Οθεν

οί Δυρ^άχιοι τον Ήραχλε'α, ώς μερίτην της γης, οΐχι-

στήν σφών τίθενται· οϋκ αρνούμενοι μεν ουδέ τον Δύδ-

. δαχον, φιλοτιμούμενοι δ' υπέρ σφών ές τον Ήραχλέα

μάλλον, ώς ες θε<ίν. Φασ\ δ', έν τη μάχη τηδε Δυρ^

δάχου παϊδα, Ίόνιον, υφ' Ήραχλέους έξ αγνοίας άπο-

Οανεϊν · χα\ τον Ήραχλέα το σώμα θάψαντα έμβαλεΐν

ές το πέλαγος, ίνα έπώνυμον αϋτοΰ γένοιτο. Χρο'νω

δέ της τβ χώρας χα\ πο'λεως χατασχεΐν Βρίγας, έκ Φρυ-

γών έπανελθόντας , χα\ Ταυλαντίους έπ' έκείνοις, Ίλ-

λυριχον έθνος, έπΐ δέ τοις Ταυλαντίοις έτερον γένος

"Ιλλυριών Λιβυρνοΰς, οΐ τα περίοικα νηυσι ταχείαις

έληίζοντο· καΐ Λιβυρνίδας έντεϋθεν ήγοϋνται 'Ριομαΐοι

τας ναϋς τας ταχείας , ων δρα πρώτων ές πεΤραν ή'λθον.

Οί δ' έκ τών Λιβυρνών έξελαθέντες άπο τοϋ Δυδδαχίου,

Κερκυραίους έπαγόμενοι θαλασσοκρατοϋντας , έξέβαλον

τους Λιβυρνούς· κα\ αΰτοϊς οί Κερκυραίοι σφετε'ρους

έγκατέμιξαν οίκήτορας. "Οθεν Έλληνικον εΤναι δοχεϊ

τι) έπίνειον. Τήν δ' έπίκλησιν, ώς ούχ αίσιον, εναλ-

λάζαντες οί Κερκυραίοι, καΐ τήνδε άπο της άνω πο'λεως

Έπίδαμνον έκάλουν, χα\ Θουκυδίδης οβτως ώνο'μαζεν

έκνικα δ" δμως το όνομα, καΐ Δυδ^άχιον κληίζεται.

ΧΙι. Οί μέν δή μετα τών υπάτων διεπεπλεύκεσαν

ές το Δυδδάχιον δ δέ Πομπήιος τδν υπόλοιπον στρατον

ές το Βρεντέσιον άγαγών, τάς τε ναΰς άνέμενεν έπα-

νελθεΐν, αί τοΰς υπάτους διέφερον, καΐ τον Καίσαρα

έπελθόντα άπο τειχών ήμύνετο, την τε πο'λιν διετά-

φρευε· μέχρι καταπλεύσαντος αύτω του στόλου, περί

δείλην έσπέραν άπέπλευσε, τοΰς ευτολμοτάτους ίτΑ τών

τειχών υπολιπών οί και αύτοί νυκτός Ιρχομένης έςέ-

πλεον οϋρίω πνεύματι. Και Πομπήιος μέν ώδε μετά

τοϋ στρατού παντός ές "Ηπειρον, έκλιπών τήν Ίταλίαν,

διεπέρα. Ό δέ Καίσαρ ήπό'ρει μέν, δπη τραπείη , καΐ

ίθεν άρξαιτο τοϋ πολέμου, την δρμήν πανταχόθεν ουσαν

ές τδν Πομπηϊον δρών. Δείσας δέ τοϋ Πομπηίου τδν έν

Ιβηρία στρατον, πολύν τε όντα, καΐ χρο'νω γεγυμνασμέ-

νον, μη" οί διώκοντι τδν Πομπήϊον κατόπιν έπιγένοιτο·

το'νδε μέν αύτδς έγνω προκαθελεϊν, ες Ίβηρίαν έλάσας.

Τήν δέ δύναμιν ές πέντ' έπιδιήρει. Κα\ τοΰς μέν έν τώ

Βρεντεσίω, τοΰς δ' έν Ύδροϋντι κατέλιπε, τοΰς δ' έν Τά-

ραντι, φύλακας εΤναι της Ιταλίας. Ετέρους δ' έπεμπεν

ίμα Κοΐντω Ούαλερίω, Σαρδώ τήν νήσον καταλαβεΐν

πυροφοροϋσαν · καΐ κατέλαβον. Άσίνιος τε Πολλίων,

ρο8(υ1αΓ0(. Εαπιιιι υβγο Ιΐ'βΙοιιυω , ςυ»9 Ιρδβ οιγοα 1>&-

1)(ίΙ)αΙ, ραΐ'Ιοια εοοβαΐίΐιιιβ Ιταιίίιΐίΐ, ία Ερίπιιη Ιτίηβόιιοοη-

Λα.

XXXIX. Ηϊ 8ίηβ πιογ» βοΐνεηΐββ 3 Βηιηάαίίο , (άκιία

(Γ3]εε(ο 8ϊηα , αρριιΙοΓίιηΙ Λά Όγη\αάύαια ; ςιΐΐΐη ηοηηιιΙΙί

εαηιάβη) υΛοπι αίςϋβ Ερκΐ3ΐηηιιπ) β88β , ρβΓ βΓΓΟΓειη 1ια·

]ιΐ5ΐηοι)ί, «χϊ8ΐϊοιβη(. Ερίάίΐιηηυβ, Γ6Χ 1)&γ1μγοι·ιιπ> 1ιϊ3

(6ΐτ&8 ΐηεοίβηΐϊυπι , υΓΐ>οηι ρΓορβ πιβιβ οοηιΙίΛβΓίΙ , εΐάβ

8ΐιο ηοωίιιβ βρρβ11»νβΓ8ΐ ΕρΜϊΓηηαιυ. Ε]ϋ8 εχ &1ί& ηβροδ

ΡτττΙι&οΙιαβ , ΝερΙυηο, α( ΓεΓίϋΓ, ρΓΟξηπΙυβ, ηανδίβ Μ\&1

οοηιΙίΙϊΒ ϋΓ&ί , νοοανίΐηαβ 0}ΤΓΐιβο1ιίαηι. Ηυίε ϋ)ΤΓΐΐ3θ1ιο,

ςυαηι 1>&11ο ρεΙεΓεΙιΐΓ & &υί8 ΓΓβΙπϋυβ, ΗβΓοα1β5 εχ ΕΓ}ΐ1ιβ3

ΓβνβΓίβηδ,ορεηι ΙαϋΙ, ραοΐϋδ »βΐ·ί ραιίεπι ηβΓϋβιΙίδ ηοποίηβ.

υηίΐε ϋ>ΤΓΐΐΜΐιίιιί Ηει°ευ]επ), ιιΐ ββτί ρβΓίίοίρβπι, εοηιϋΙοΓ«ηι

βυαπι |ιι·ιΊιίΙ)οηΙ; ηου ςαοιΐ 0}ΓΓΐιαε1ιυπ) »1)ηε@εηΙ, 86*1 υΙ

ΙιοηοΓϋϊεεηΙία» ΟΓί^ίηειη βυαιη αΊ (Ιευπι ροΐίυβ κΓεηη(.

Ιηεαρυςηα ΓογοιιΙ ϋνπΊιαοΙιϊ ΙΊΙίιιιη, Ιοηίιπιι αϊ) ΗεΓουΙβ

οεείδαηιροΓ ί^ποι-αηΐίαηι, εΐ εθΓρυ3ε]υ9, ρεπιείΒεχδεηιιϋί,

ιϋ) βοάβηι ΗεΓευΙβ ρΓΟ^εεΙυπι ίπ ιηβτβ ββββ, οί Ιηάβ ηοηκο

ωατβ ίΙΙικΙ αεεΙρεΓεΙ. ΡοδΙεπβ Ιεωροπουδ βΐ Γβξίοηεπι

ίρδαιιι εΐ υΛβιη Ιεηυίδδε Βπ^εβ, ε ΡΙΐΓ>βί3>ετβΓ808; είροδί

1ιθ8, Τϊυΐαηΐίοδ, ΙΠχηεβηι ^εηΐεηι; ιΐείηίΐε Ι,ίϋΐίΓηοδ, ρϊπίοτ

ΙΙΙντϊοβ , ςαί νίοίηοδ ίηειίΓδϋΐε εείετηιηϊδ ηανίΙ>ιΐ3 δοΐεοιηΐ;

υηϋβ εεΙεΓεδ ηατβδ ίϋιυΓηίεαδ ηρρείίαιιΐ Κοπιβηί, ηαοηίιηι

εχ Εί1)υΓηί3 (αηχηΐ Πίδβ, φΐϊϋιιβευπι ρΓΪιηαηι ίη οϋΐΊΛΐηΐ'ϋ

νβηεΓ3ΐι(. Α( ϋγΓΓΐΐ3θ1ιίηί α Εί1)ϋπιί8 εχρυΙδί, βάδοΚΙδ

ΟθΓοντεη8ί1)ϋ8 , φΐϊ Ιυηε ίη Π13Η ρΙαΓίιηυιη ροΙεΓβηΙ, τί·

οίδβίηι εοδ ε]8οεπιηΙ : ΙιΙδ^υε (Ιεϊοάε ΟοΓονΓεηδΐυπι οοΐοηΐ

βυη( 3(1πιίχ11. ΑΙςαβ ίιιάε ΓαεΙυΐΏ, υ( Οηβοοπιπι η3Τ3ΐε ίΙΙαό

βββε τϊάοΓεΙιΐΓ. Ρυοηί3ΐη βαΐεπι ϋνΓΓίιαοΙιϋ ηοηεη οηιίηο·

β ιιηι Ιΐ3ΐ>εο3ΐυΓ, ΟοΓΟΥΓεηδεί ϋΐυιΐ Ερΐάβηιηυιη ηωΐυοπιηΐ

3ρρε1ΐ3Γ6 , οοιίεπι ηοηιίιιο, φΐο υΓίιεηι α Μ3Π ρβαίο ΐΐΐηο·

(ίΟΓειη : βίςυε ίΐβ Τΐιαε^άίιίεδ φίοςιιε ίΐΐυϋ ηοηιίηβτίΐ. Αϊ

ηυηε Ι3ΐηεη νίοΙΙ νείοβ 3ρρε1ΐ3ΐίο , βΐ ΟνΓΓίιαεΙιίυπι τοεβΙιΐΓ.

XI*. ϋνπ1ΐ3θ1ιίιιηι ίβίΙιΐΓ (Γ3]εεβΓ3ηΙ εοη8υ1ε$; εΐ Ροηι-

ρείυδ, Γείίηυίδ εορϋδ ΒΓυηάιΐδϊυηι 3(1ϋυε(Ϊ8, εχδρεεΙ^Ι

ίΐιί ΓεάίΙυπι ηβνΐαπι ςιια; ϋΐοβ ΐΓ3ηβνεχεΓ»η1. Οιιυπιςϋε

0Χ83Γ ρατ3ΓβΙ ορρυ^ηβΐίοηειπ , (βιηιΐία ευπι ηιυηί(ίοηίΙιιΐ3

ϋΐτιιίΐ Ροηιρείϋβ, άοιιεε ΓενεΓ83ΐη εΐα^βεηι 8ϋ1) νεβρεηπι

εοηδεεικίεηδ βΐιϋΐ, βιιύβείδβίιηίδ ηιίΐίΐαηι αύ (Ιείοηδίοηβω

ηιιΐΊΐίϋηι ΓεΙίεΙίβ : ςυϊ εΐ ϊρδϊ πιοχ ίοςηιεηΐε ηοείε δβευηιΐίί

νεηϋβ νεΐ3 ϋοάεΓυηΙ. Α1(]ΐιε ίΐ3 οπιαεβ Ροηιρεί»Β«! οορί*,

(1θ80Γ[3 Ι(3ΐί3 , 111 ΕρΪΓΙΙΠΙ 011Π1 ίηΐρΡΓ2ΐθΓΡ 8ϋΟ (Γ311$ρ0Γΐ3ΐ3Ι

βαηΐ. &ι·ί>:ΐΓ 3ΐι(6Πΐ, υηιΐίςυε εοηΠαχυπι Ροηιρείαιη £βΗ

νί(1βη8 , ϊηοοΓίϋβ ρβυΙίδρεΓ εοηδίΐϋ 8Γ31 , φιοηϊπι βε τετίε-

ΓβΙ, 3υΙ ιιηιΐε ροΐίβδϊπΐϋΐη ίηείρεΓεΙ Μΐυιη. 8εά εορίοίϋηι

εχεΓείΙϋΠΐ οο^ίΐΒΐΐδ, ηιιβιτι ϊη Ηί*ρ3ηΪ3 ΡοηιριΜϋδ ΙιλΜμΙι

εχ τεΙεΓ3ΐιο ροϋδδίαιυηι ηιίΐίΐβ οοπιροδϊΐυπι ; \βπ1ϋ8ΐ]υ6,

ηο , (Ιιιπι ίρ86 εβίΐεηΐεηι ΙιοδΙεπι ρβΓδεςιιεΓβΙιΐΓ, εχεκϊΐιι*

ίΙΙε β ΙεΓβο δίΐιί δυρβΓτεηίΓεΙ ; Ιιυηο ρπϋβ 8(α1υϋ διώηιοτεΓβ,

εΐ ίη Ηίδρ3ηί3ΐη βάνεΓδυβ ειιηκίβπι ρΓοΟείβεί. Κβςυε «Ιϊλ ί·

818 ίη (ΐιιίιιηιιε ρβΚεδ εορϋβ, βΐίβ Βιυηιΐιΐδϋ , βΐία Η)ΐΐΓϋηΙ<*,

3ΐί3 ΤβΓεηΙϊ , ρΓ33βίά'ίο Ιΐ3ΐί33, Γβ1ίεΐ3 , 0. ν&ΐβτϊαηι εηηι «1ί*

ηιηηα ίη 8αΓ(ϋιύαηι πιίΙΙίΙ, ςιιί οβιιι ίηδηΐβπι, ΓΓυποεηΙί Γβη·

είδβίοωηι, οεοαρβτεί : οεευρΑΤίΙφιε. Αδίηίιιηι Ροΐϋοηειη



ΒΕ ΒΕΙΧΙ8 ΟίνίΟΒϋδ ΠΒ. II, 39 30943.

ές Σικελίαν πεμφθεις, η'ς ήγεΐτο Κάτων, πυνθανομένω

τω Κάτωνι, πότερα της βουλής ή τοΰ δήμου δόγμα

φέρων ές άλλοτρίαν αρχήν έμβάλλοι, ώδε άπεκρίνατο·

"Ο της Ιταλίας κρατών έπΐ ταϋτά με έπεμψε. ΚαΙ

Κάτων μεν τοσόνδε άποκρινάμενος , ότι φειδοϊ τών

υπηκόων ούχ ένταΰΟ' αυτόν άμυνεΐται, διέπλευσεν ές

Κέρχυραν, χαι έχ Κερχΰρας ές Πομπηίον.

XII. Ό δέ Καΐσαρ, ές 'Ρώμην έπειχθεις, το'ν τε

δηαον, έχ μνήμης των εττι Συλλα χαι Μαρίου κακών

πεφρικότα, έλπίσι χαΐ υποσχέσεσι πολλαΐς ανελάμβανε·

χαϊ τοις έχθροΐς ένσημαινόμενος φιλανθρωπίαν, εΤπεν,

8χι χαϊ Λεύχιον Δομίτιον έλών, απαθή μεθείη μετά των

χρημάτων. Τα δέ χλεϊΟρα τών δημοσίων ταμιείων

έςέχοπτε, χαΐ τών δημάρχων ένΐ Μετέλλω κωλυοντι

θάνατον ήπείλει. Τών τε άψαύστων έκίνει χρημάτων,

δ· <ρασιν έπ\ Κελτοΐς πάλαι σΰν άρα δημοσία τεθήναι,

αή οαλεύειν ές μηδέν, εΐ μή Κελτιχός πόλεμος έπίοι.

Ό δέ έφη, Κελτους αύτος ές τό άσφαλέστατον έλών,

λελυχέναι τη πόλει την άράν. Αέπιδον δέ Αιμίλιον

έφίστη τη πόλει, χαΐ τον δήμαρχον Μάρχον Άντώνιον

τη Ιταλία χαΙ τω περί αυτήν στρατώ. "Ες τε τά έξιο,

Κουρίωνα μέν αντί Κάτωνος ήρεΐτο ήγεΐσθαι Σικελίας,

Κόϊντον δέ Σαρδοΰς, χαΙ ές τήν Ίλλυρίδα Γάϊον Άν

τώνιον έπεμπε, χαΐ τήν έντός "Αλπεων Γαλατίαν έπέ-

τρεπε Αιχινίω Κράσσω. Έχέλευσε δέ χα\ νεών στόλους

δύο γίγνεσθαι κατά σπουδήν, άμφί τε τόν Ίόνιον, χαΙ

ιτερί Τυρ^ηνίαν χαΙ ναυάρχους αυτοΐς, έτι γιγνομε'νοις,

έπέστησεν Όρτησιόν τε χαϊ Αολοβέλλαν.

Χ 1-11. Ουτω χρατυνάμενος δ Καίσαρ άβατον Πομ-

ίτηίω γενέσθαι τήν Ίταλίαν, ές Ίβηρίαν ήει · ένθα Πε-

τρηίω χαϊ Αφρανίω τοις Πομπηίου στρατηγοΐς συμ-

6αλών, ή"σσον αυτών έφέρετο τά γε πρώτα · μετά δέ ,

αγχωμάλως άλλήλοις έπολέμουν άμφ\ πόλιν Ίλέρτην.

ΚαΙ στρατοπέδευαν ό Καίσαρ έπ\ κρημνών, έσιτολόγει

δια γεφύρας τοΰ Σικόριος ποταμού. Χειμάρρου δ' άφνω

τήν γέφυραν χαταβαλόντος , ανδρών τε πλήθος άπολη-

φθέν έντη περαία διέφθειραν οί περί τόν Πετρηϊον χαϊ

δ Καίσαρ αυτός έμόχθει μετα τοΰ άλλου στρατού πάνυ

χαρτερώς, υπό τε δυσχωρίας και υπό λιμοΰ χαϊ χειμώ-

νος ήδη κα\ πολεμίων, ουδέν τε άλλ' ή πολιορκίας έργον

ην. Μέχρι, θέρους έπελθόντος, 6 μέν 'Αφράνιος καΐ 6

Πετρήϊος ές τήν έντός Ίβηρίαν έχώρουν, έτερον στρατόν

άθροίσοντες. Κα\ δ Καΐσαρ, αεί προλαμβάνο>ν, διε-

τάφρευε τας παρόδους , καΐ έκώλυεν ές τό πρόσθεν ιέναι ·

χαί τι και μέρος αυτών, προπεμπόμενον ές στρατοπέδου

χατάληψιν, έχυχλώσατο. Οί δέ έπέθεσαν ταΐς χεφαλαΐς

τας άσπίδας, 6'περ έστί σύμβολον έαυτους παραδι-

όοντιυν. Και δ Καίσαρ ούτε συνέλαβεν, ούτε χατη-

χόντισεν, άλλα μεθηχεν άπαθεΐς ές τους περί τόν Άφρά-

νιον άπιέναι, δημοκοπών ές τους πανταχού πολεμίους.

"Οθεν έν ταΐς στρατοπεδείαις έπιμιξίαι τε ές αλλήλους

έγίγνοντο συνεχείς , κα\ λόγοι περί συμβάσεων κατά τό

πλήθος.

ΧΙ,ΙΙΙ. "Ηδη δέ και τών ήγεμόνων Άφρανίω μέν

δΐοΠΙαπη , ευί ΟίΙο ρκεεπιΐ , ρεΙβΓβ ]υ!>β(. (}υ1 ρβΓΟοηΙβηΙί

ΟβΙοηί « ηίΓυπι δεηβΐυδ, βη ρορηίί, (ΙεοΓεΙυηι βΠεΓεηβ »1ίε·

ΐ)2ΐη ίητ3ιΐ3ΐ ρΓονίηείβιη; » ιεδροηάΊΙ, <}ηί ηαηε ΙΙαΙίβιη

ΙεηβΙ , ϊδίηαε ωβ πιίβίί. ΕΙ ΟβΙο , ηίΙ βϋυά Γβ^βΓεηβ , ηίδί ,

8β, υΐ ρΓονίηεί<ι1ί1)ΐΐ8 ραιταΐ , (ϋΐαίιιηιηη ίη αΐϊαπι Ιοεηηι νίη-

άίείβπι, ΠΒνίββτίΙ ΟοΓθ)Γαπι , 61 ίηιΐβ 3(1 Ροπιρείυη) 8β εοη-

(υϋι.

ΧΙΛ. 08Ρ83Γ ίρςε, ρΓορθΓαΙο Κοπίϊπι ίΙίηβΓβ, ροροΐυιπ

ίΐιί, ΙπβΙί πιβηιοπ3 δ)1ΐ3ηοηιιιι (βπιροηιπι ρχϊηίιηβΐυιη ,

Ι)βηβ δρΟΓϊτβ ίυδδίΐ, ΓβΓεείΙφίβ πιυΙΙα ρο1Ιίεί(βη8. ΑΙηαβ

ίηίηιίοίβ ςυοςυε 08(βιιΙαιΐ8 οΙοΓηβηΙίβηι , εοηιηοεπιΟΓονίΙ ί.

ΟοιηίΙίιιιη , ίη ροΐββίαίειη βυαιη ΓεάΐεΙυπι , εΐ ειιιη ι-βϋυβ

8υΐ8 0Γηηί1>α8 άίπιίβδυπι ίηοοίϋπιεηι. ΡοβΙ Ιιίβε κηΗΙ είαιι-

β(τ3 0x831- βίΪΓββίΙ , ΜεΙεΙΙο Ιποιιηο ρΐεοϊβ ο!>5(βη(ί πιογΙθιτι

ηιίη3ΐυβ , ρεευοίαβςυβ ιά Μ Ιειηροη: ϊη(3εΐ38 αοβίυΐϋ : ςηΐΐ

ΓβηιηΙ εοηΐΓ» ΟβΙΙοδ άβροβίΐαβ, εοιη βχ5β0Γ»Ιίοπβ ραΜίεα

ίη εβριιΐ βίϋδ , ςαί εοηΐΓβεΐ3Γ6 ίΙΙβ , ηίβί εχ Οβίΐίεί οεΐΐί ε«ιΐ83 ,

ΓαεπΙ »Η8ϋ8. « Ε3 βηΐεπι Γβΐίβίοηβ 3 86 ίρδο δοΐυίΛΐη 6886,

βίβίχιΐ, Γ6ΐηρυ1)1ίε3ΐη , ρεΓ^οηιίΙί! 3 8β 03ΐ1ί8, ιιΐ ηίΙιίΙ 3ΐ>

ίΙΙίδ δυρβΓ 8ίΙ ρβπευΐί. » Τπηι νβΓΟ /£αιίΙίυηι ίερίάαηι Ι'Γΐιί

ρΓχΓεείΙ; Μ. Αη(οηίοηι, (ι-ίηοηυηι ρΐεηίβ, ΙΙβΙϊοβ , εΐ ρπεβί-

<1ί»ΓΠ5 εορίίδ , ς«38 ρ6Γ Ι(3ΐί3ηΐ (1ίδρθδϋ6Γ3ΐ. ΕχΐΓ3 Ι13Η3Π) ,

Ουήοηειη θ3(οηί ίυββϊι βυεεβάβΓε ίη δίπϋαηι : δ3Γ<1ίηίαηι

0. νβΙεΓίο, ΙΙΐΥΓίΐΊΐιη Ο. ΑηΙοηίο, είΙβποΓεηι Οαΐίπιηι ΪΛ·

είηίο 0Γ3880 ΐΓ3(1ί(1ίΙ. ϋυββ ςυοςυε εΐβδδβδ, &ά 1υ1εΐ3πι

βαρεΗ ίηΓετϊηυε πΐ3Γί8 , ρπ>ρεΓβ ηϋϋΚεαπ ]αβ8ΪΙ : ςυίΐιυδ ε(

ραΓαηιΙίδ εΐ Οείηύβ τεββηίΙίΒ ΗοΓίεηδίυπι βΐ ϋοΐίώβΐίαιη

ρΓβϊΓβείΙ.

Χ1Π. 1(3(]υε ββΐίβ ΠπηβΙβ εοηΐτβ Ροπιρβϋ νίπι Ιΐαΐϊβ ,

ίη Ηίδρβηίβπι Οχ8&γ ρΓοΓεεΙυβ εβί : ιιΙ>ϊ ευπ) ΡείΓβίο ε(

Αή-Ληίο, Ροιηρβίίηίδ άαείηυβ, εοηβΓβδδϋδ ρηηιυηι ςυίάβηι

άίδοβδδίΐ ίηΓεηοΓ; ιΐείηάε τεπ> εεςυο ΜβτΙβ αρυά Ι1εΓ(ΐ3ηι

ρυ^ηανίΐ. δεά ςιηιηι ίη 3θΐ-υρΙο Ιοεο ε&δΐΓ3 )ΐ306Γ6(, ίη

οίικ ρβΓ ροηΐεπι ίη δίοοπ Πηνίο βίΓϊΙιιηι εοηιηιβΒίϋδ 6Γ3η(

εοητεΐιεηάί ; αηιηε ίηιΙ>ηυυ8 ΓβρεηΙβ βηείο , ροηδ βοπιαιρί·

(ιιγ : εΐ ηΐϋκηα Ιιοηιίηηηι ηΐϋΗίΙυάο, Ιτ3η8 αηιηεηι ίηΙεΓ-

εΐυββ , 3 ΡεΐΓ6Ϊ3ηίδ ορρηπιίΙυΓ. 0»!83Γςυε ϊρβε εηηι Γεϋ<]ΐιο

βχβτοΗα, Λ Ιοεί (ΙίΙΚευΙΙβΙβηι , ηοη ηιε<1ίοοΓί(βΓ Ι3οογ3γθ

εαρίΐ; φΐίρρβ οιιί]»ιη εαη Γαπιβ ιίααιιΐ ει εηηι ΙβηαρββΙαιΙ·

Ι)ϋ8 ηο3ΐίΙ)η8(]υε ββδεί εοΐΐυείβηίΐηπι , ί(3 υΐ ηίΐιίΐ 30 οΐΐδεδβο

ΛίΠβιτβί. Τ3η(1βπι , ίη^ηιβηΐβ ίεβίβίε , ΑίΓβηίηβ βΐ ΡείΓβίιΐδ ίη

ίηΙεποΓεπι ΙΙίδρβηίβπι βεβε τεείρετε ίηδίίΐηβηιηΐ, ηοταβ εορίαβ

εοηΐΓβείϋΓί : ΟίΚδβΓ τογο, δεπιρεΓ ίΐίηεη ρπεοεευραηδ, ηιυ·

ηϊϋοηίουβ ίη(εΓεί<1εθ3ΐ τίβδ, 3§ηιεηςιιβ πιοΓ3ΐ)3(ηΐ'; βΐηυε

61Ϊ3Π1 ηΐϊηυηι ΙιοδΙίυιη , 301 Ιοευηι εαδίπβ εαρίεηιΐυπι ρι-ορ-

ηιίδδβπι , είτευπιτεηίΙ. Οηί ηαυηι βυΐιΐβΐίβ ίη εβρίΐβ βεηΐίι

(ΙείϋΙίοηΰΐη δίβηίΠεβΓβηΙ , 0«83Γ, §Γ3ΐί3ηι βειηρεΓ ηοδίίυπι

εβρίαηδ, ηβεεοωρΓβΙιεηδΟδ, ηβε Ιβΐίδ ρείίΐοβ , ρεπηίδίΐ 3(1

ΑΓΓ3ηίιιπι ΓβίΙΪΓβ ίηοοίυιηεδ. Ιη(1ε ΓαοΙππι εδί, υΐ εχ οΐπβ·

ατιε είδίτίδ ηΙΙγο είΐΓθί]υε εοηιπιε3Γ6ΐηΓ εοηΐίηυε, β( 86Γ·

πιοηοδ ίη είΓευϋδ Ίο εοηιροδίΐίοηε ΙίβΓΟίιΙ.

ΧίΙΙΙ. ^^η1ςοο 61 Αίϊαηίο ει 3ΐίίδ εχ Ιοβίοηηπι ρπεΓεεΙίδ
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καΐ έτέροις έδόχιι, της Ιβηρίας έχστηναι Καίσαρι, καί

άπαθεΐς ές Πομπήϊον άπιέναι. Πετρήϊος δέ άντέλεγε ,

χαί περιΟέων άνα το στρατόπεδον, έχτεινεν ίσους εΰ-

ρίσκοι χατα τήν έπιμιξίαν των Καίσαρος* των τε Ιδίων

ήγεμόνων Ινιστάμενόν τινα αύτοχειρί διεχρήσατο. Έξ

ων έτι μάλλον άχθόμενοι τφ σκυθρωπφ τοΰ Πετρηιου,

ές το φιλάνΟρωπον τοΰ Καίσαρος έτρέποντο ταΐς γνώ-

μαις. ΈπεΙ δέ που χαΐ την υδρείαν αυτών προΰλαβεν

δ Καίσαρ, έν άμηχάνφ γενόμενος δ Πετρήϊος, ές λόγους

τίο Καίσαρι συν^ει μετά Αφρανίου, έφορώντων αύτοΰς

των στρατών έχατε'ρωθεν. Και συνέβησαν, οί μέν,

έκστηναι της Ιβηρίας τω Καίσαρι· δ δέ Καίσαρ, αυ

τούς άπαθεϊς έπΐ τον Οΰαρον ποταμον διαγαγεϊν, χαΐ

άπο τοΰδε χωροϋντας Ις Πομπήϊον έαν. Γενόμενος δ'

δ Καίσαρ έπΐ τοΰδε τοΰ ποταμού , συνήγαγεν αυτών ές

Ιπήκοον δσοι ήσαν εκ τε "Ρώμης χαΐ Ιταλίας, χαί έδη-

μηγόρησεν ωδε · « Υμών, ω πολέμιοι (τφοε γαρ έτι τώ

δήματι ερωμένος, έναργεστέραν υμΐν τήν έμαυτοΰγνώ-

μην ποιήσω), ούτε τούςπροπεμφθέντας έςτήν χατάληψιν

τοϋ στρατοπέδου, οί σφας έμοί παρέδοσαν, διέφθειρα·

ουτε τον άλλον υμών στρατον, λαβών τα δδρεύματα·

Πετρηιου έκ των έμών τους ΰπέρ τον Σίχοριν ποταμον

άποληφθέντας προανελόντος. ΕΙ δή τις έστί μοι παρ'

υμών δπέρ τούτων χάρις, φράζετε αυτατοϊς Πομπηίου

στρατιώταις άπασι. » Τοσάδε ειπών, τους μέν άπέλυεν

άπαθεΐς, αύτος δέ της Ιβηρίας άπέφαινεν ήγεϊσθαι

Κάσσιον Κόϊντον. ΚαΙ τάδε μέν η'ν άμφΐ τον Καί

σαρα.

Χίΐν. Λιβύης δέ Ούαρος Άττιος έστρατήγει τφ

Πομπηίω, χαί Ίόβας δ τών Μαυρουσίων Νομάδων

βασιλεύς τφ Ούάρω συνεμάχει. Κουρίων δ' υπέρ

Καίσαρος αύτοΐς έχ Σικελίας έπέπλει δύο τέλεσι στρα-

τοΰ, χα\ ναυσΐ δυώδεχα μαχραΐς, καί δλχάσι πολλαϊς.

Ίτύκη δέ προσσχών, έν μέν τινι βραχεία περί αδτήν

Ιππομαχία τρέπεται τινας τών Νομάδων Ιππέας· καί

ίιπο της στρατιάς, έν τοΤς δπλοις έτι ούσης, Αυτοκράτωρ

ίιπέστη προσαγορευθηναι · έστι δέ τιμή τοις στρατη-

γοΐς τόδε το προσαγόρευμα παρλ τών στρατών, καθά-

περ αΰτοΐς έπιμαρτυρούντων άξίως σφών αυτοκράτορας

είναι. Καί τήνδε τήν τιμήν οί στρατηγοί πάλαι μέν

έπί πδσι τοις μεγίστοις £ργοις προσίεντο· νΰν δ' ίρον

είναι τηδε τη ευφημία πυνθάνομαι το μυρίους πεσεΐν.

Έτι δέ τοΰ Κουρίωνος έπιπλέοντος έκ Σικελίας, οί έν

τη Λιβύη, νομίσαντες, αύτον δια δοξοκοπίαν άμφί τον

χάρακα τδν Σκιπίωνος κατά δόξαν της εκείνου μεγα-

λουργίας στρατοπεδεύσειν, το 6δωρ έφάρμαξαν. Καί

έλπίδος ού διήμαρτον. "Ο τε γαρ Κουρίων έστάΟμευ-

σεν ένταΰθα, χαί δ στρατός ευθύς ένόσει· πιοΰσί τε το

βλέμμα άμαυρον ην, ώσπερ Ιν δμί^λη , καί δπνος έπε-

γίγνετο συν κάρω· μετα δ' αύτον εμετοί τροφής ποικί

λοι, καί σπασμός ίλου τοΰ σώματος, 'ϊίν δή χάριν δ

Κουρίων παρ' αυτήν Ίτύκην μετεστρατδπέδευε, δι'

ίλους ίσ/υροΰ τε και μακροΰ τον στρατον, ασθενή δια την

άρ'δωστίαν γεγονότα, άγων. Ώς δέ σφίσιν ή νίκη

λίιΙθυϊΙυΓ, οοιιεο(1βη(1ϋΠΐ ΟΒδϊΓί Ιϋκραηΐαιτ] , ιηοάο οΛ Ροπι-

ροίααι ρβπηίΐΐαΐυτ Γβιΐϊΐυβ. 8«(1 ΓβεΙηηι&ΥίΙ Ρείτείιΐδ, ρβτ

ίχοπ'ίΐυηι αιηίίβηϋ, βΐ, φΐοίηυοΐ Οίεβοτίβηοπιπι ίη εωΐτίί

εοητ6Γ83ηΐ69 ειιπι $υΐ8 ίηνβηίΓβΙ , 8113 ηιβηιι εοηΓο<1ί(?η8 , ίΙ·

ςυβ εΐίϊΐιι υηϋΐη β 8ϋϊ8 ΐΓΪΙ>υηϊ8, ςυϊ ΓιικηΙβοι οοίπίκκ

νοΙϋβΓίΐ·. Ου» €Γϋ(1βϋΐ3ΐβ οίΤεηβί ιτϋϋΐϋπι βηίηιί, Π5α§ϊ?

αΐΐΆΐα αά Οοβ88Π8 ε1ειιιβηϋ*Ηη εοητεΓΐεΙ»η(ιΐΓ. ΡοβΙσαΐπι

νβΓο ΟκεαΓί εοηΐϊ^ίΐ , αηυ&Ιϊοηε ςαοςυβ ρη>ΙιίΙ)εΓε Ιιοίίβηι;

Ιαω τετο ηεοεββίΐβΐθ εοαείαβ Ρειτεϊηβ, υηα εαπι ΑΓηοΐο,

ίη ηιβιΐίο υιΗοβςηβ βχβκίΐιιβ βά Οαβ*η& εοΐίοςαϊαηι ρηχΐϋΐ.

Ιη εο εοΐίοςυϊο οοηνβηΐυπι εβι « υΐ Ροηιρείαηί Ι1ί&ρ*ϋώ

(ΙβοείΙεΓεηΙ Οίββ-ιπ : ίΐΐβ (ΙεάαοεΓεΙ ίΐίεββοβ 8(1 νιτααι Πα·

τίαιη , ε( ίη<1β ροιτο &ά Ροπιρείαιη Ιτε βίηεΓβΙ. » ΡοίΙφίΜ)

&<} ν&τί Ηραβ τεηΐυιη εβί βιΙνοΜίίδ β<1 εοηαοηειη ςυοίςαοί

ίη Ροπιρείβηϊδ εορϋβ εΓαηΙ Κοηΐϊηί ΙΐϊΙίοίνο ιιοπιίηϊβ, Οκ$3γ

ήχο τογΙμ ΓβείΙ : · Εςυίάειη, ηοβιεβ! (Ιΐϊε εηϊιη βάηυε ηρ-

ρείΐαΐίοηε αΐεη;, 8ί§ηίΓιο&ηΙία9 νοίίβ ίΐηίηιί ηιεϊ 8βα$υαι \α-

ΙβΓϊείαπι) ηοςιιβ εοδ, ςυί 8(1 Ιοοαιη 035ΐιί8 οβρϊεηϋυι» ρη-

ηιϊββϊ ίη ροΙεδίΛίβηι οιεαιη (3ε(1ίΙίοηε τεηεηιοί, ποίο υΐΐο

βΠβεί, ηεςαβ τείίςαυαι τεβιπιη) οχοΓΟίΙυιη, ροδίηωπι

ΐηιΐΐΐίοοίϋαβ το8 εχείϋβί : ςοαπιτίδ ΡεΙιβίιιβ ηιοο8 Ιηηί

δίεοΓίιη ΐπίεαερίοβ ργϊογ ίηΙεΓΓβεεπΙ. Ουοπιηι ΙκηεΒαο·

πιω 8Ϊ (]ϋ3 εδί βρικί νο8 §ΓϊΙίϊ , οοηιηιοιιιοΓαΙβ ηοεο ίριιά

Ροπιρβϊΐΐιοδ Γηϊ1ϊΙβ3 011)1188, » Ηα» 1οοη(υ8, άίαιίβίΐ εοδ

ϊηηοευοδ, ε( Ηίδραηία; ΟυίηΙαιη Οαδδϊυπι ρηεροδυϊί

Χυν. Ιίδϋεηι (εοηροΓΪουβ ίη ΛΓΗεα ΑΚίαβ ν-ιτυδ Ροη·

ρείϊηίβ ρΓκεΓβΙ; ορεπ ΓβΓεηΙβ, ρΓΟ δοείείβίε βε αηιίοίΐίί,

^υI>^ , Γε^β ΜαυπΙβη!»). ΟοηΙη ηοδ ΟυΗο βχ δΐείΐί» ρπ>-

ΓβεΙϋ8 εδ(, εική (Ιααίιυβ Οχδΐτίΐηίδ ΙοςίοηίΙηΐδ, μι ηατϊ&ιιβ

1υιι§ίδ ηιιιΐϋδςυε οηεΓϊπίδ. Ουί , εχ&εεηδίουβ ιά υΐίείηι

ΓίεΙβ , ςυαπι ΝυπΉάΌδ ςυοδάιπ) ρ&Γνο εηυεδίτί ρηείϊο Γϋ§34·

βεΐ, ηιοχ βΐ) εχεΓείΙυ, εϋβηι ίυηι &τπΐ8[ο , ΐηιρεΓβΙοΓ εοη$»·

ΙυΙ&ΓΪ δαδίίηυίΐ. Ιά ηοηοπβ υΊιείυιΐδ εοηΓεΓίϋΓ 3 δυίδ ηιίΐίΐί·

Ιιυβ, Ιβηςυβηι τΗυϋδ ΙοδΙίηκιηίιιηι : ηαεηι ΙιοηοΓβπι <1ϋε*δ

οΐίηι ροδί ρΓχεΙβηδδίηΊβδ συΕδνίδ Γβδ ςβδίβδ 8(1ιυίΙΙε1»ιιΙ ;

ηοδίΓβ βϋΐβπι ΙΒ1816, αϊ βϋάίο , ηβηιίηί εοηΙίη^Ι Ιιυ]ιι$ηιο<1ί

8εεΐ8πΐ3ΐίο, ηΐβΐ εεββίβ ηοβΙΙαηι (Ιεεεπι ηιΠϋΙ>ιΐ8. ΟΙίτυω

Ιιί ςυί Αίηωια ο1>Ιίηβοβηι , Μτίββηΐε 8(11)υε ΟαηοηββιδΐεΙ

ϋ·, Γ3ϋ, ευπι 8ΐοπ33 δεϊρϊοηίδ βϊπιιιίαΐίοιιε 085ΐΓ8 ρείίΐυηιηι

Οοπιε1ί8, τβηβηο Βςηβηι ϊηΓεεεΓβηΙ. Νεε ΓεΓεΙΙίΙ βοβ βρεβ

δΐΐ3 : η3πι εΐ Οιιπο βίβΐϊοηεπι ίϋί 1)3ΐ)ϋίΙ, βΐ εχβΓοίΙαβ πιοχ

ιηοΓΟίδ ΐ3ΐ)0Γ3ΤΪΙ, οεοΐίβ 8 ροΐυ εβίίβΐηΐίουδ Ιβηφίβπι ίη

ηε!>υΐ3, εί δοροΓβ (ξΓ&νβηΙβ, ςαεηι 8εςυε1>3η(αΓ τ3ηί νοηιί-

Ιαβ εί εοιροπδ Ιοϋαβ εοηνυΐβίο. ΟυβαιοΙίΓβπι 3(1 ίρωω

υΐίεΑίη ε3δΐΓ3 ΙτβηδΙυΙίΙ Οογϊο, άυείο ρει- 1οη888 εί 1αΐ35

ρβΐυάεί οχεΓεΚιι , ου εοΓροηιη) ΙβηβαοΓεπι άε1>ί1ί. ϋΐ ημ
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Καίσαρος ή περ\ τήν Ίβηρίαν άπηγγέλθη, άνεθά(5£ησάν

τί, καί παρετάξαντο παρα τήν θάλασσαν, έν βραχεί

χωρίω. Μάχης δέ καρτεράς γενομένης, Κουρ(ωνος

μεν είς άνήρ έπεσεν, Ούάρου δέ έξαχόσιοι, χαΐ κατετρώ-

θησαν έτι πλείονες.

XI,V. Ίο'βα δ' έπιόντος, δόξα ψευδής προσεπηδησεν,

άμφί τον Βαγράδαν ποταμον ού πολΰ διεστώτα ΰπε-

στροφέναι τον Ίόβαν, πορθουμένης αύτοϋ της αρχής υπδ

των γειτόνων, Σαβού^αν στρατηγον συν δλίγοις έπί

τοΰ ποταμοϋ καταλιπόντα. ΚαΙ τίϋδε τω λόγω πίσυ-

νος δ Κουρίιον, θέρους θερμού περ\ τρίτην ωραν ήμε'ρας

ήγε το κράτιστον της στρατιάς έπί τον Σαβούρ^αν,

δόον ψαμμώδη καί άνυδρον ε?γάρ τι καί ναμα /ειμε'-

ριον ην, έξηραντο υπδ της φλογός τοΰ ήλίου. Καί δ

ποταμός ΰπό τε Σαβούρα χαί ΰπ' αύτοϋ παρόντος χα-

τίίχετο τοΰ βασιλέιος. Σφαλείς ο3ν της έλπίδος δ Κου

ριών, ες λόφους άνέδραμεν, υπό τε καμάτου καί πνίγους

χαί δίψης ένοχλούμενος. Ώς δέ αύτδν κατεϊδον οίίτως

ίχοντα οί πολέμιοι, τδν μέν ποταμον έπέρων ές μά/ην

«σκευασμένοι ' χαί δ Κουρίων χατέβαινεν άφρόνως μάλα

χαι χαταφρονητιχως, ασθενή τον στρατδν άγοιν. Κυκλω-

σαμένων δ' αυτόν των Νομάδων ίππέιον, έπί μέν τινα

χρόνον δπεχώρει, καί ές βραχΰ συνεστέλλετο · ένοχλού-

μενος δέ , άνέφευγεν αύθις ές τους λόφους. Άσίνιος μέν

δή Πολλίων, αρχομένου τοϋ κακοϋ , διέφυγεν έπί τδ έν

Ίτύκη στρατόπεδον συν δλίγοις, μη* τις έξ Ούάρου γέ

νοιτο πρδς τήν δόξαν της ένταϋθα κακοπραγίας έπίθεσις.

Κουρίων δέ , φιλοκινδύνως μαχόμενος , συν απασι τοις

παροϋσιν έπεσεν, ώς έπί τω Πολλίωνι μηδένα άλλον

έπανελθεΐν Ις Ίτΰκην. Τοιούτον μέν δή τδ τέλος της

άμφι τδν Βαγράδαν ποταμον μάχης έγένετο · και ή κε

φαλή τοϋ Κουρίωνος άποτμηθεϊσα, ές Ίόβαν έφέρετο.

ΧΓ,νΐ. Έν δέ τω περί τήν Ίτύκην στρατοπέδω

τοΰ κακοΰ φανερού γενομένου, Φλάμμας μέν δ ναύαρ

χος αύτίκα εφευγεν αύτω στόλω, πρίν τινα των έπί της

γης άναλαβεΐν. Άσίνιος δ' ές τοΰς παρορμοϋντας έμ

πορους άκατίω διαπλεύσας, έδεϊτο αύτων έπιπλεϋσαί

Τϊ καί τδν στρατδν άναλαβεΐν. Καί τίνες ές τοϋτο

νυκτός έπέπλευσαν. Αθρόων δ' έσβαινόντων έκείνιυν,

τά τε σκάφη κατεδύετο , καί των άναχθέντων οί έμπο

ροι τους πολλούς, χρήματα φέροντας, ένεκα των ν ρη

μάτων ές τήν θάλασσαν έρ^ίπτουν. Καί τάδε μέν ή'ν

άμφί τοΰς άναχθέντας· έτερα δ' έν τη γή, νυκτός έτι,

περί τοΰς υπολειφθέντας έγίγνετο 8μοια· και μεΟ' ήμέ-

ραν οί μέν τω Ούάρω σφας παρέδοσαν. Ό δέ 'ίόβας

έπελθών περιέστησεν αύτοΰς περί τδ τείχος, καί ως

λείψανα της έαυτοϋ νίκης κατηκόντισεν, ουδέν τι φρον-

τίσας ούοέ Ούάρου παρακαλοϋντος. Ουτω μέν δή τα

συν Κουρίιονι ές Λιβύην έπιπλεΰσαντα 'Ριομαίων δυο

τέλη δκολετο άπαντα , και ίσοι μετ' αύτων η'σαν ίππεϊς

τε και ψιλοί, καί ΰπηρέται τοϋ στρατοϋ. Ίόβας δ' ές

τα οικεία άνέστρεφε, μέγιστον έργον τόδε Πομπηΐω

καταλογιζόμενος.

ΧΙΛΉ. Καί των αύτων ήμερων Άντώνιός τ€ περί

ΥίεΙοΗ» Γ;ι>*ηι η οχ ΙΙίβρ&ηία ουοεί&ΐα ε*1, Γβεερίΐδ βηΐηιΐβ,

ιείεηι βεειιηάυηι πιϊγο ίηβίΓυχεηιηΙ Ιοοο βηξυδίο : εοπιηιϊβ·

δοςηε 3θπ ρηΐίο, Οοπο υηιιηι ΙαηΙπιη εχ βαίδ παϋϊΐϊϋυβ

αηιϊδίΐ : εχ Υαη αεϊε δβχεοηΐί εεείυεΓυηΙ, εΐ ππιΗο ρΙιίΓΟδ

νυΙιιβΓϊΙί βαηΐ.

XIV. ΑάνεηΙωΙε αυΐεπι 3αϊ>Ά, Γα1δυ$ τυπιοΓ αΐΐΐΐιι^εβΐ,

Γεςειη & Βϋ^τβάα Πιιηιίιιβ, ςυοά ηοο 1οη§β άίβίαΐκΐ, ίη κ-

Βπιιιη βυαπι ε$$ε ΓετεΓβυηι , ζά Άκχηάα νίαηοηιπι ίηοϋΓ-

δίοηεβ , ιβΐίοΐο Ιπ Ουιηίηίβ ήρα άη<χ 53Ϊ>υπΛ ευπι βχί^υίί

εορϋβ. Ηυϊο γοιλογι Γιιΐβπι 3(1ΙιίΙ)0ϋ8 Οαπο, Γεητϊάα »>8(3(ΰ

είιχβ ΙοΓίίαηι ςΙίεί ΙιοΓβηι ιόΙιιιγ εχεΓοίΙιΐδ άα<χκ εοη(Γ3

8;ι1)υιταηι ρεΓ νκιιη .ΐΓεηοδαηι εΐ ατϊόΙ&ιη ία8(ϋυϊΙ; η3πι ε(

(οηεη(ε8 , βϊ ςιιί εηηΐ , βι (1οι ε βοΐίβ βπιοΓαηΙ. ΡΙανίυηι

αυίοπι α δ3ΐ)υι τ3 ε( 31) ϊρ$ο Γεβο ρΓΧβεηΙε ίητεηίΐ οεευρ3-

ιυπι. ΡβΙβυδ ίβίΙυΓ δυ» βρε Οιιπο, ίο Ιαηιυΐοδ δε τεεερϊΐ,

ΙϊδδίΙυάίηβ ει 8?δ(α βϋίςυε ρΆΐϋατ ρΓεδδΐΐδ. 1(1 ιι1)ί βιιί-

ιιιαιίνβι ίεπιηΐ ΙιοδΙεδ, βυρβτβίο Οανι'ο εχρϋευεηιηΐ βείετη.

ΕΙ Οαπο, τβίο'ε ϊηιρπίϋ'επΙεΓ εΐ οοηίοιηϋπι άεοίίειη εχει·-

είΐυηι άεάιιχϋ ίη ρΐ&ηίιίεηι : υΙ>ί 3 ΝϋπιΜΊβ εςυΐΐίουδ εϊηείυδ,

βΐίηυαηκίίυ ΓεΙί'οεεϋεικΙο δΐΐδΐίηυίΐ εοπιιη ίηιρΓε»δϊοηεηΊ , ίη

3Γ0ΐυηι βαοδ οοηΐΓ&Ιιεηβ : ΙιοδΙε νειο ριι^ηβιη ηοη τεηιίΐ-

ΙεηΙο, ίη ιιιηιυΐΐοκ ίίει απι δβΓθοερίΙ. £1 Ροΐΐίο ςαίιίβηι ηια-

(υη ευιη ρβυείδ ΓβΓιΐβίΙ υϋεβιη 3(1 εχεΓοίίυηι , ηε ηυίιΐ ρεΓ

οεεαδίοηεηΊ Ιι^αβ οίαάίβ νβπιβ ί!)ί ηιονοΓεΙ : ΟϋΓίο νειχ),

(εηιεΓ3ηε ρυςιωηδ, ουηι οηιηίΐχΐδ, ςιιοίηιιοί οντοα δε ηβοε-

1)αΙ , οεειι1>υίΙ; ί>3 υ[ ηειηο ροδί ΡοΜίοηεπι τετείβαδ δί( ϋϋ·

εαηι. Ηοο ετεηία Άά Β3§Γ3ά3Πΐ ρυριαίοπι εβί : εΐ εαρυΐ

ΟυΓίοηίδ ΓΟδβεΙυιη 3(1 ,ΐυΐίβηι ρετίβΐιηη.

ΧΙ,ΎΙ. <}ηχ ε&ΐ3ΐηίΐ3δ ροδΙηυ3ηι ίη εχεκΚυ &ά ϋΐΐ-

εβηι τείίείο ε$( εο^ηί(<ι , Παηιπι» , ρΓκΓοΐΙαδ εΐαδβίδ , ειιιη

οιηηίόιΐδ ηανίόιιβ βυΓυςίΙ, ρι-ίιΐδηυ&αι ϋΐΐυηι εχ Ιειτα ηιίΐί-

Ιεηι ΓβοίρβΓβΙ. Ρυΐΐίο νεπ> βο" ηε§οΙΪ3ΐθΓε8 , ςυί εχ(Γ3 ροΓ.

Ιυπι ίη 8ΐ3(ίοηε δίαόαηΐ , Ιεηιυο άενεοΐϋδ, ΟΓβτίΙ, ηΐ «αΊίΙ-

Ιιΐδ αρρείίει-εηΐ, εΐ πιίΐΐΐεδ ίη Π3νβ8 ΓεοίρειεηΙ ; ρείδυΒβίΙατιβ

ηοηηιιΙΙίδ, ιιΐ Άά ηοο ποείυ βάνεΙιεΓεηΙυΓ. δβϋ ςυοιη οαΙβΓ-

ναϋηι ηιϋίΐεδ ίη ηανεε ίηαειεηΐ, ηιυΙΙ* ο^ερΓεδδβ} βαοί ροη-

ιΐβιο. Εχ Ιιίδ βιιίεοι (|υί ίη αΐΐυηι ενεεϋ βυηΐ, ρΐεηςιιε, ργο-

ρΙεΓ ρεευηί38 ςυβδ δεειιηι (1εΓειε1>3η1 , α ηε^οΙίβΙοΓΪουβ ίη

ηιβΓε ρΓθ]εε!ί ρεΓίεΓυηΙ. Ε( ςιιί ίη ΙεΓΓβ εΓβηΙ τείίεΐί , αΐΐο

03ΐ3πιϊΐ3(ίδ^εηεΓε εβ(1επι ηοείε ρΓεηιβοβηΙυτ ; ε( ροδίεΓΟ <1ίο

\'3γο 8ε (1ε(1ί(1εππιΙ. Ουο3 ,Ιϋηϊ, δηρειτεηίεηβ , 8ο1) αια·,-

ηΐοαβ οοΙΙοοβΙοβ, ιιΐ νίείοηκ δυοε Γε1ίςυί38, (εΐίβ εοηΓιχίΙ,

ηεηυίεηυβιη νβΓΟ (ΙερΓοεΒηΙε. ΑΙςιιε ϋ& άιι<Ε ΚοηιαηΛ;

Ιεξίοηεβ, Ο'ιπίοηίδ άαείο ίη ΛΓΗεαηι άεΜχ, δίπαυΐ ευιη

ε<]ΐιί(ί1ιιΐδ νείίΐίυιΐδηοε ε( εβίοηίουδ, ίηΙεΓηεείοηε ύεΙεΚε

δυηΐ. ^υ1)3, δίηξηΐ3Γί(βτ άε Ροηιρείο ηί$ Γ«όιΐ8 ςεδίίδ βεβο

πιεπίυηι ςΐοΐ'ϊαΐυβ , άοιηιιιη τεροΙίΗ.

ΧΙιΥΗ. Ρετ βοβάεηι άίεβ ο* ΛηΙοηίΐϋ ίη ΙΙΙντίοο ου (Μα·
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τήν Ίλλυρίδα ήσσδτο 6π6 Όκταουίου , Πομπηίω στρα-

τηγοϋντος· καΐ στρατιά Καίσαρος άλλη περ\ Πλακεντίαν

στασιάσασα, τών αρχόντων κατεβόησεν, ώς ?ν τε τη

στρατεία βραδυνοντες, και τας πέντε μνας οΰ λαβόν-

τες, ήντινα δωρεάν αύτοϊς ό Καίσαρ Ιτι περί Βρεντέ-

σιον ΰπέσχητο. ^ν 6 Καίσαρ πυθόμενος, έκ Μασ

σαλίας ές Πλακεντίαν ήπείγετο συντόμως, καΐ Ις έτι

στασιάζοντας έπελθών, έλεγεν ωδε· « Τάχει μεν όσιο

περί έκαστα χρίομαι, σύνιστέ μοι· βραδύνει δ' δ πόλεμος

ού δι' ήμας, άλλα δια τους πολεμίους, Ειποφεύγοντας

ήμας. 'Τμεΐς δ' εν τε Γαλατία πολλά της έμής αρχής

δνάμενοι, και ες τόνδε τον πόλεμον ίίλον, ουκ ες μέρος

αύτοϋ, μοί συνομόσαντες , εν μέσοις έργοις ήμας απο

λείπετε , χα\ τοις άρχουσιν έπανίστασθε, κα\ προστάττειν

άξιοϋτε παρ' ων χρή προστάγματα λαμβάνειν. Μαρ-

τυράμενος ουν έμαυτδν της ές 6μας μέχρι δεϋρο φιλοτι

μίας, χρησομαι τω πατρίω νόμω, καΐ τοϋ ένάτου τέ

λους (επειδή μάλιστα της στάσεως κατηρξε) το δέκατον

διακληρωσω θανέΐν. » θρήνου δέ αθρόως έξ άπαντος τοϋ

τέλους γενομένου , οί μέν άρχοντες αύτοϋ προσπεσόντες

ίκέτευον δ δέ Καίσαρ μόλις τε κα\ κατ' ολίγον ένδιδούς,

ές τοσούτον δμως όφήκεν, ώς έκατον καΐ είκοσι μόνους

(οί κατάρξαι μάλιστα έδόκουν) διακληρίοσαι, καΐ δυώ-

δεκα αυτών τους λαχόντας άνελεϊν. Των δέ δυώδεκα

τωνδε έφάνη τις ούδ' έπιδημων έίτε ή στάσις έγίγνετο-

και δ Καίσαρ τον έμφήναντα λοχαγδν έκτεινεν άντ'

αύτοϋ.

ΧΙιΥΙΠ. Ή μέν δή περί Πλακεντίαν στάσις οίίτως

έλέλυτο. Ό δέ Καίσαρ ές 'Ρώμην παρήλθε· καΐ αυ

τόν δ δήμος πεφρικώς ήρεΐτο δικτάτωρα, ουτε τι της

βουλής ψηφιζομένης, ουτε προχειροτονοΰντος άρχοντος.

Ό δέ, είτε παραιτησάμενος τήν αρχήν, ως έπίφθονον,

είτε ού χρ^ζων, άρξας έπΐ ένδεκα μόνας ήμέρας (ωδε

γάρ τισι δοκεϊ) υπάτους ές τδ μέλλον άπέφηνεν έαυτόν

τε καΐ Πόύπλιον Ίσαυρικόν. Ηγεμόνας τε ές τα έθνη

περιέπεμπεν, ή1 ένήλλαττεν, έφ' έαυτοϋ καταλέγιον ές

μέν Ίβηρίαν, Μάρκον Λέπιδον ές δέ Σικελίαν, Αυλον

Αλβΐνον ές δέ Σαρδώ, Σέξστον Πεδουκαΐον ές δέ τήν

νεόληπτον Γαλατίαν, Δέκιμον Βροϋτον. Τφ δέ δήμω

λιμώττοντι σΐτον έπέδωκε· κα\ τους φυγάδας δεομένω

καταγαγεϊν συνεχιόρησε, χιορις Μίλωνος. ΑΙτοϋσι δ'

αύτοΐς καΐ χρεών άποκοπας , διά τε πολέμους καΐ στά

σεις καΐ τήν έκ τωνδε τοΤς πιπρασκομένοις έποϋσαν εύ-

ωνίαν, τας μέν άποκοπας ουκ έδωκε, τιμητας δέ των

ώνίων άπέφηνεν, οίς έδει τους χρήστας τοις δανείσασιν

αντί των ^ρημάτοιν διδόναι. ΚαΙ τάδε πράξας, περί

νειμερίους τροπας περιέπεμπε τον στρατδν άπανταν ές

τδ Βρεντέσιον αυτός τε έξηει , Δεκεμβρίου μηνδς 'Ρω-

μαίοις όντος, ούκ άναμείνας ουδέ της αρχής ένεκα τήν

νουμηνίαν τοϋ έτους πλησιάζουσαν. Ό δέ δήμος εϊπετο,

ιταρακαλών συμβήναι Πομπηίω· ού γαρ άδηλον η%, ές

μοναρχίαν τδν νικωντα τρέψεσθαι. ΚαΙ δ μέν ώδευεν

ουδέν έλλείπων δυνατής έπείξεως.

ΧΙιΙΧ. Ό δέ Πομπήιος πάντα τδν χρόνον τόνδε ναϋς

νιο, Ροιηρεϋ ΙορηΙυ, βυρβταΐαβ εβί : βΐ 3ΐίιΐ5 Οβε&ιΗιηιυ

«νιτίΙιΐΝ 3(1 1 Ί;ιι<Μ ι ! ίιιιιι 96<1ίΙίθ9β [ 1 1 ;ι·ΓιτΙϊλ ευίβ Γ8( Ι,ιιικιΙιλΙ ,

Ιι ι Ιιί Ι« Ί I ιι ιη , ηεε μΙμ ψι πκη ιιιίιι;ι> ρεΓβοΙνί , ψιΐΒ άοη»·

Ιίνί ηοηιίηβ Ολ3γ Ι'πιικΙΐΗϋ ϊρδΐ» Ρίβε» ροΐΐίείΐυβ. οη»

εο§ηίΙο, Ρίβεεηΐίβηι 0Κ83Γ αΐΐνοΐανϊΐ Μ388Ϊ1ί3, εΐ Ιιιηιυΐ·

Ιιι.ιηΙοβ βΐίαηι (υπι ηιιΐίΐββ ίη ηυηε ηκχΐυπι ββΐ 3ΐ1οοηηΐ5 :

« Νοΐ3 εβί νοϋίβ $ο1ϊ(3 ηιο,Ί ίη οηιηίουβ Γεοικ εείεπίίί :

η 1 1 ηι τβΓΟ ηοη 3 ηοοίβ ΐΓβΙιίΙυΓ ΙκΊΙιιιιι, μί! αϊ) Ιιι^ΙϊΙμι-,

ςυΐ ηοί Γυ^ίαηΙ. Λ'ο$ ;ι 1 1 (π 1 1 , ηυί ίη 0311Ϊ3 , ηιείβ .π ι -ι · μ : : · ,

η ιη μ ι ιι ι ρβηβρΜϊι (χαααοά», ε( 6άειη νε$ΐΓ3ΐη ηοη ϊη ρβτ-

Ιβηι η^υβ ΙμΊΙι , μ ιΙ ίη υηίνεΓβυηι , ιηίΐιί οΙιΙίμα-.Ι^, ίη ιηε-

<1ϋ> εοηβΐίΐιυβ ηοβ (1ε$εΐΊΐί$; ίη ρΓ8εΓβε(08 ίη$ηΓ£ί(ί5, ε( ίηι-

ρβΓβτε Ιιιβ νηΐΐίβ ςηοΓαιη οροΓίεΙ»! ϊηιρεΓ3(3 ί.κτιν. Οιιυα

ίμίΐπΐ' ηιε ίρβηηι (εβίβπι ηβοεβηι ΙίηβΓβΙίΙβΙίβ, φκι 3(1 Ιιυηο

ηβςαε ϋίεηι βτ^3 νοβ υβυβ βυιη , ηηηε ηιοΓε πΐ3]θΓυηι τοίικ-

ευηι 3331η , εΐ ηοη3ΐη Ιεςίοηεπι (]εαηΐ3ΐχ> , α,υβηιίοςιιίιΐοη

30 Ιιικ: οι ΐιιιη εβί ,8β(1ίΙίοηί9 ίηίΐίυηι. » Ηϊβ βυιΐίίίί, ρετίο-

(«ηι Ιε^ίοηεπι εοηιρΙθΓ3(ίο εβί εοοΓίβ ; (ήουηίςυε , 8ιΙ ?.·ιιμ

0Κ83Π8 &αρρ1ίεε3 , ΐΌ£3ΐ>3ηΙ τεηίβηι. Οχίΐα π^τβ οαηοΐυι·

ΙεΓςαβ εχοΓ3ΐυ9, 1ΐ3ε(εηιΐ3 (βηιεη [>υιι:ιιη π·πιί-ϋ, υΐ βι

βοΐίβ εεηΐυπι ε( τίςίηΐί, ςυί ρΓδεείρυί δβϋίΐίοηίβ βυοίοτ»

Γαίίβε νίάεΙιβηΙυΓ, (Ιαοιίβείηι βΟΓίβ ύυεΙο$ αίϊϊοβΓβΙ βυρρίί-

είο. Εχ Ιιί» 3υ(ειη (Ιυοιίεείιη υηυπι εοιηρεΓίαηι β5ΐ «η-

Γυίβββ (βηιροΓε βεάίΐίοηίβ; εα]η» Ιοοο 0»»3τ εεηΐυηοηεαι

οεαάΊΙ , ςηί ηυηε άε(υ1επ>(.

ΧΙΛΊΙ1. ΑΙςηε Μα εοηιροβίΐβ ΡΙβεεηΙίηβ βειίίΐίοηε, Βο-

ιιιηηι ΟονίΓ ΓερεΙίίΙ. Ιοί 3 (ΓερίάβηΙβ ρΐεοε .Ιίιΐ.ιΐ·-Γ ογη-

(υ$ ε»( , ηυΐΐο ίη οηιη π-ιη νεΙ 8εη3(ϋ3θοη8ΐι1(ο ΓαεΙο , Τ(1

ηΐ3^ί8ΐΓ3(υ3 ιιΐΐίυβ βεεβύεηΐε 8ϋΠτ3§ίο. . ί5<·<1 ϊΙΙ(·, ν<-1 φμ

ίηνί(1ίθ8υηι τίάε>)3(υΓ ίά ΙιοηοΗβ ΓββΙί^ίαηι , νεί (|υο(1 εΐίωι

οΙ> Γΐιικιιη ίη εο ηηηε ρεπηβηεΓβ ηο!ε1)3ΐ , ηηιίεείηιο ρικί

αΊβ (υΐ ςιιί(ΐ3ηι ΓεπιηΙ) βε εοηβυΐεαι ίη βηηηηι 8εςοεη((ηι

(1ε8ίςη3νί( εΐ Ρ. δεΓνίΠυη I μπι ι ίπι ηι. Τυω νεη> 8ηο βΗμ-

(Γ3(η ρτονίηεϋβ ιίοιίίΐ 3ΐι( ηιιι!α\ ίί ρΓ8?$ί(1ε8 : Ηίίρβηίχ Μ.

ίερίιΐυπι; Α. ΑΙΙιίηιιιη 8ίεί1ία>; δεχ. Ρε<1ϋε33ϋηι δηηϋηί.τ;

ϋεείηιυπι ΒηιΙυηι 03ΐ1ία; , ηον»3 ρΓονίηείχ. Ρορηίο τ;γο,

Γαιηι ■ Ι,ιΙ ιπι ,ιιιΐ ί , ΓηιηεηΙυπι (ΙίβίΓίηυίΙ ; βο<ΐ6ηιςυε ϋβρΓβεβηΙίι

Γε<ϋ(υιη εοηεεββίΐ εχυΐίουβ , υηο Μϋοηβ εχεερίο. δει) ςηιπη

ηοτ38 ςιιοςυε (3ΐ>ηΐ38 ρΐεϋβ ρεΙεΓεΙ , «-αυ«ηιι·1·> ΜΙ» μ&1>&

ηεβςυε , εΐ ίηιΐε 3εευ(3πι τίΐίΐβίβηι τεπιπι τεη3ΐίυιη , (39

<]ηί(1ειη ρΓεεεδ τεριιΙΗ : νεηιηα οεηβΟΓεβ αΐ&ήΐ, ςιιί δίβιιιβ-

Γεηΐ ρΓεΙίβ τεΓϋηι νεη3ΐίυπι , υηάε ρΐΌ ρεευηίίβ ββΐϊδίιοϊ^η-

ιΐιιι» (ί-.ί I ΓοΊΐιταΙοηιιη ρο8ΐυΐ3ΐίοηϋ)η9. Ηί8 ρεΓ3ε(ί$ , Ο

83Γ ηηηείοβ 3(1 εχεΓεϋαβ άίηιίβίΐ, υΐ εί1>ί είτεβ οηιηιιιη ιΛ

ΒΓυη(1υ8ίυηι οεευιτεΓεηΙ. Ιρββ ηιεη8ε Οβεεπι1)π Ι'γομ1

εβΓεββιιβ εβί, ηε ΟηΙεηαϊβ ηηίάεηι ,Ιιιιιιι.ίι ιη , ιηβρίΐΓί'115

βυί Γβ8|>εοΙϋ , εχ8ρεε(3ΐίβ. ΡΓοΓιείβεβηΙεηι ρορπίηί Γκςιΐίηί

ηοηοΓίδ ε3ΐΐ83 ρΓΟδεειιΙαβ, ογηΙι.ίΙ , υΐ ευηι Ροηιρείο ΓβίΐΓίΙ

ίη ρΓΛίίαηι : ββΐίβ εηίηι βρρβΓεηβΙ, ιιΙεΓεηηιαυε νίοίβββΐ ,

τεηΙυΓ3πι ίη υηίηβ ροίεβίβίεπι ΓεηιρυΗΙίεβηι. 111ε ίί" ^

ςτε88η8, ηίΐιίΐ 8ίυί 3(1 8ηηιη)3ΐη ε«1εΓί(3ΐεηι Γεείΐ γρΙκι"""1·

ΧΙΙΧ. ΙηΙβΓεβ Ροιηρβίαβ, ηυΐΐα ίη1εη)0δίΐ3 πιογ3, νη
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£ποΐίΐτο, χαί στρατών άε\ πλείονα χαί χρη'ματα συνηγβ·

και ταςέν τω Ίονίω Καίσαρος τεσσαράκοντα ναϋςέλών,

έφύλασσεν αύτοϋ τον διάπλουν τόν τε στρατδν έγύ-

μναζε, συντρέχων και συνιππεύων, και παντός έξάρχων

πόνου παρ' ήλικίαν δθεν αύτω £αδίως εύνοιά τε ην, καΐ

συνέΟεον Ιπΐ τα γυμνάσια Πομπηίου πάντες, ώς Ιπΐ

Οε'αν. *Ην δ' ές το'τε Καίσαρι μέν δέχα τέλη πεζών,

χαί Κελτών ίππεΐς μύριοι· Πομπηίιο δέ πέντε μεν εξ

Ιταλίας, δι' ων τον Ίο'νιον διεπεπλεύκει, καΐ τούτοις

ίσοι συνετάσσοντο Ιππείς· έχ δέ ΠαρΟυαίων δύο, των

συν Κράσσω πεπολεμηχότων τα υπόλοιπα· καί τε μέ

ρος οίλλο τών ές Αίγυπτον έσβαλόντων μετα Γαβινίου·

σύμπαντα, ανδρών Ιταλών ένδεκα τελη, χαί ίππεΤς

άμ:ρ\ τους έπτακισχιλίους. Σύμμαχοι δ' έξ Ιωνίας

τε και Μακεδονίας και Πελοποννήσου καΐ Βοιωτίας,

τοξόται τε Κρήτες, κα\ σφενδονηται θράκες, κα\ δσοι

περί τον Πόντον βέλεσι χρώνται· Ιππείς τέ τίνες Κελ

τών, και εκ Γαλατίας έτεροι της έωας, Κομμαγηνοί

τε υπ" Άντιόχου πεμφθέντες, καί ΚίλικεςκαΙ Καππα-

δόκαι, χαί έκ της βραχυτέρας Αρμενίας τινές, καί

Παμφύλιοι κα\ Πισίοαι. Ών ούχ άπασιν ές μάχας,

άλλ' ες φρούρια καί ταφρείας καί τήν άλλην υπηρεσίαν

τοΰ Ίταλικοϋ στρατού, χρησθαι διενοεϊτο, ϊνα μηδένα

τών Ιταλών του πολέμου περισπωη. Και τάδε μέν ην

αύτω τα πεζά. Νηες δέ , μακραι μέν εντελείς τοις πλη-

ρώμασιν, έξακόσιαι· και τούτων ες ίκατον 'Ρωμαίων,

έπιβατων, αΐ και μάλιστα προίχειν έδόκουν πολύ δέ

όλχάδων καί σκευοφόρων άλλο πλήθος· ναύαρχοί τε

πολλοί κατα μέρη· και έπ' αύτοϊς Μάρκος Βίβουλος.

Ώς δέ οί πάντα ην έτοιμα, συναγαγών ίσοι τε

ησαν άπο της βουλής καί άπδ τών καλουμένων Ιππέων,

και τον στρατον άπαντα, ές έπηκοον, ελεξεν ωδε· « Καί

Αθηναίοι την πόλιν έξέλιπον, ω άνδρες, ύπέρ ελευθερίας

τοις έπιοϋσι πολεμοϋντες, ού τα οικήματα πόλιν, άλλα

τυυς άνδρας είναι νομίζοντες (χαι τόδε πράξαντες, οξέως

αύτην άνέλαβόν τε χα\ εύκλεεστέραν άπέφηναν ) · καί

ήμών αυτών οί πρόγονοι, Κελτών έπιόντων, έξέλιπ·ν

το ίστυ, καί αυτί) άνεσώσατο έξ 'Λρδεατών Κάμιλλος

ορμώμενος. Πάντες τε οί ευ φρονοϋντες, την έλευθε-

ρίαν, έίπη ποτ' άν ωσιν, ήγοϋνται πατρίδα. *0 καί

ήμεϊς ένθυμούμενοι , δεΰρο διεπλεύσαμεν, ού την πα

τρίδα Εκλιπόντες , άλλ' υπέρ αύτης παρασκευασόμενοί

τε καλώς ένθάδε , καί άμυνούμενοι τον έκ πολλού μέν

επιβουλεύοντα αύτη, δια δέ τους δωροδοκοΰντας την

Ίταλίαν ά:ρνω καταλαβόντα. "Ον ΰμεΤς μέν έψηφίσα-

σθε εϊναι πολέμιον δ δέ και νυν ήγεμόνας ες τα έθνη

τα υμέτερα περιπέμπει, και τη ποΤ,ει τινας έφίστησι,

καί έτέρους άνα την Ίταλίαν. Τοσηδε τόλμη τον δημον

αφαιρείται την ήγεμονίαν. Και εί τάδε, πολεμών έτι,

και δεδιως, χαί δίκην συν θεώ δώσων, έξεργάζεται, τί

/ρη νικη'σαντα προσδοχαν έκλείψειν ώμότητος η1 βιας;

και τάδε πράττοντι χατα της πατρίδος σύνεισίν τίνες

έωνημένοι χρημάτων, ων έκεϊνος άπο της ήμετέρας Γα-

(ώήαή, οορίω αυ^βτβ, εοίηβετβ ρβαιοΐω. Οιρϋβςαβ Ιο

ΠΙβΠ βυρΟΓΟ (]υ3ϋΪ3ςίηΐ3 03883ΓΪ8 η3ΥίΙ>113, 0038η'3ΐ>3( β]«8

ίΓ3]εεΙιιηι ; πιίΐίίβδ ΐηΐεηπι εχβιχοηβ ρβ<1β8ΐΓΪΙ>ιΐ3 βςηβδίη-

Ιηιβφιβ ιΙρουΓίίοηίΙιυδ , ρΓίΡδβηϋ ίρδβ αά οηιηία , εί ρΓβεΙβΓ

ίε(3(βιη ρπηιιΐί ΙβοοΓειη ςυβιηνίδ ϊββΓβιΙίβηβ : ιιηιΐε ίΐΐί Γ«-

τογ ϊηβοηί οοηΐίβίΐ, εί οπιηββ α<1 εχβΓοιίβιηοηΙβ Ροπιρίϋ,

Ιβηςυαπι αΛ δρβι ίβευΐβ , εοηΟυεΙ»η(. ΕηηΙ αυίοιη »(1 Μ

(βηροΗβ θ83π Ιββίοηεδ άεείπι , βΐ εςιιίΐυιη β&Ποπηη <1β·

εειη ηιίΐΐίί : Ροιηρείο νεΓΟ ςιιίηηιιε 1ε;;ϊοηε9 , α,ιΐ8δ εχ Ιΐ&Ιία

οαιη βσ,αΙίΛΐβ 3ϋ ηαιηιβ^β Ιββίοηειη ρβτϋοβηΐβ (Γα]εε€Γ3ΐ ;

εί άηχ ΡΆτύύοχ, 0Γ3881 βχβΓοίΙυβ Γβΐίςαί* ; εί ρ3Γ8 φι&άζιη

βΟΓυπι ςαί ΟιΙίηϋ ύυείιι ίη Λ^)ρΙιιπι ίπ>υρεΓ3η( : ευηεία;

βίπιιιΙ αηάεεϊαι 1ε§κ>ηβ8 ΙΙαΙίοϊ ςεηβΓίβ, εςυίίυιη είΓωΙεΓ

ίερίεηι πιίΐΐίβ. Ρι·ίβΙεΓ63 αιιχίΙία εχ Ιοηϊα , Μβεειίοηίβ,

Ρείοροιιηεβο, ΒιτοΙία ; Ιϋΐη δα^ίΙΙαΓΪί 0ΓβΙεη868, Γυη<1ί(0Γ«8

ΤΙίΓαοεβ, ]ϊου1ϊίθΓε8 ΡοηΙία; »ά 1ι<εο ΟϊΙΗ ηοαηυΐΐΐ εςοϊ·

Ιεβ , εί αΐίϊ βχ οήεηΐβΐί Οαΐαΐία , Οοηιιηα^εηϋριβ αϋ ΛηΙίοοΙιο

ιηίβϊί, ε( ΟΠίεεβ Οβρραάοεεβςυβ, εί εχ ηιίηοπ Αηηεηί»

ηοηηυΐϋ, Ραηιρ1η1ϋ([ΐ]β μ Ρίβίιΐχ : ({υίϋυβ ηοη οπιιύΐιυβ αά

ρΓιΐϋ» , βειΐ 3(1 ρπεβίάία , 3(1 ιηυηίΐίοηοδ Γ«ίεικΐ38 , εί εβε(«Γ»

ΙΙβΙκί βχβκΜαβ ΓηίιιίίΙοΓΪ», ιιϋ οο§ϋαΙιηΙ, ηβ Ι1*1α8 ηιϋββ

<3ΐ3ΐΓ3ΐΐβΓ0ΐυΓ 8 ρΓΧίίίβ. ΕΙ 1136 ^ϋίίίβηΐ ΙβΓΓ88ΐΓε8 ΡΟΠίρείί

εορίχ. Νανεβ ααίοπι , Ιοη^ε (ριίϋΐ'Πΐ 3(1 ρΐεηυπι ίη8(Γυε(83 ,

8εχεβπ1αί; ηιιαηιιη εεηΐυπι, ηυβε ε( αΐιαβ ρπϊ'ίΐΛΐιΙίββίηη*·

νί(1ε1)αηΙιΐΓ, βοοίοβ η3Τ3ΐε« Κοηιηηί ββηβπ8 Ιια1>ε1)3η( : οηε-

ηπηπιηι νεΓΟ , εί ςυα; ηρραιαίιιηι 8υ1ι νε1ιε1>3η( , αϋβ πιη^ηα

ηιιιΐΐίΐυϋο. Τοί» εΐ388Ϊ8 ίη αΙϊ<]ΐιοΙ ρπείβείοβ άίτίβι , ηαϋηιβ

οηιηίουβ Μ3γοο5 Βίοαίαβ ρΓ3?εΓ3ΐ.

I. υΜ τεΓΟ οπιηί3ρ3Γ3ΐ3 ΓϋεΓε, 3081(18 ςυοίςυοΐ 30ΙβΓ3η(

8εη3(οπί βφΐεΜπ8φΐε ΟΓάίηϊβ, εί εβεΙβΓΟ βχοΓείΙα υηίνβΓβο,

ρη> οοηοίοηβ Τ8γ1>3 ίεείΐ Ρυιηρεί υ» Ιπΐ] υβηΐ0(1ί : « ΕΙ ΑΙπε-

ηϊβηδΡΒ οΐίηι υιΊιβπι 5υ3π) (ΙβδβΓυβΓβ, ιηίΐίΐεβ, ϋυηι ρΓΟ

1ίοεΓ(3(8 ϋβΐίαπι ειιιη ϊτΓαηιρεηΙβ ηοβίβ βεΓεΓβηΙ; Γαΐί , νί·

Ηδ εϊτϊΐίΐοηι εοη8(3Γ8, ηοη 36(1ίΓιοϋδ; εοφιε ΓαοΙο, ΟΓβτϊ

ΓβεβρεΓυηΙ βαηη ηιαΙΙο ύαήοτανα, φΐιη) αηΐεα : ε( ηοβίτΐ

πΐ3]οΓε8 εχοεβββΓβ ΙίΓΟβ,ΟβΙΙίβ Ητυπιρεηίίουβ, ηυαηι Οβ-

Γηίΐΐυκ ϊηεοΐυηιεηι τεοβρϊΐ, βοεηΓΓεηβ 31) ΑΓίββ. Οεηϊ(|υβ

οιηηρδ ψι\ ββρϊηηΐ , αΐιίοιιηηυθ ΙίοβΓίαΙβηι Ιαβη <1»ίϋΓ, ϋϊ

91ΐαΐΏ 8886 ρ3(ΓΪ3Π1 8ΧΪ8ΐίΐΙ13η1. Οικχΐ εί ηο8 οοί»ίΙβηΐρ» ηιιε

(Γ33εείηιυ3, ηοη (ΙεβειΊοι-ββ ρ3(πίΒ, 88(1 ηοο ρο(ί88ίαιυιη

Ιοεο βά β3πι άεΓεηάεηάβιο εοηιηιοιϋίΐκίηιε ηοβ ίηίίΓυοΙυπ,

ρ(Βηα8(]αβ βχβοίηπ &1> εο , ςυί ]3πιάυάιιιιι εί(1εηι ίηβϊιϋβΐυβ,

Ιαηάεπι ρβΓ ηοηιίηε» ΙβΓςίΙίοηίοαβ οοΓταρίοβ βυοίΐο Ι(3ϋ3ηι

00θυρ3νί1. Οϋί, ΙίΟδΙίβ 3 Τθ1)18]ϋ(1ΐ03ΐϋ8, ηυηο ρΓ35ΐ0Γ63

πιϊΗϊΙ ίη νββίΓββ ρΓονίηοίαβ, 3ΐίο8 1]γ1)ϊ ρπββοΜ, 3ϋθ8 ρβτ

ΙΙαΙίΕηι άίδροηϋ : (3ηΐ3 ϋΐε 3υά3εί3 ροραίο Κοιπβπο «πρίΐ

ίινιρβιίυπι. Οϋίβΐ Ιιοβο, οεΐΐυηι εΐίαηιηαηι ββΓεηβ,βΙ ωε·

Ιαβηδ, βΐ ροοηαβ ϋβο ]ατ3η1β ά3ΐιΐΓϋ8, ρβΓρβΐΓ3ΐ, ςιιβπι

νίοίβηΐϊαηι , 0.1131η επιάβΐϊΐϊΐβπι 3ΐ)δ1εη1ϋτϋ8 3 ρ3ΐπβ (ΙβοεΙ

νϋετϊ , δΐ τΐηοβΓβ οοη1ίη£3ΐ? Αο ΙλΙιϊ ραίι αηΐβπι βεςυυηΙϋΓ

ηοηηυΐΐί , Γ8(1εηι(ί ροοιιηϋβ , (ΐιιββ ίΐΐε βχ ηοδίΓ» βίοι ρ&τβνί(



ΑΡΡΙΑΝΙ

λατίας πεπόρισται, δουλεύειν άντί τ5|ς πρδς αύτδν έχεί-

νον Ισονομίας αίρούμενοι.

ΙΑ. Έγώ δ' ουκ έξέλιπον, ουτ' αν έκλίποιμι, τον

μεθ' υμών και δπέρ δμών αγώνα- άλλά καΐ στρατιώ-

την Ιμαυτον υμΐν καΐ στρατηγδν έπιδίδωμι , και ει τις

έστι' μοι πολέμων Ιμπειρία και τύχη, άηττήτω μέχρι

νΰν γενομένω, καΐ τάδε μοι πάντα τους θεούς ες τα

παρο'ντα συνενεγκεϊν εύχομαι, κα\ γενέσθαι τη πατρίδι

κινδυνευούση , καθα και περικτωμένη τήν ήγεμονίαν,

αίσιος, θα^εΐν δέ χρή τοις τε θεοϊς, κα\ αύτω τω

λογισμώ του πολέμου, καλήν καΐ δικαίαν έχοντι φιλο-

τιμίαν υπέρ πατρίου πολιτείας· έπι δέ τούτω, τω πλήθει

της παρασκευής , τω τε νΰν ίντι ήμΤν κατα γην καΐ κατα

θάλασσαν, και τα> γιγνομένω τε άει , κα\ προσεσομένω

μάλλον, έπειδαν των έργων άψώμεθα. "Οσα γαρ ει

πείν έπ\ τήν έω κα\ τον Εύςεινον πόντον έθνη , πάντα ,

Ελληνικά τε καΐ βάρβαρα, ήμΐν σύνεστι· καΐ βασιλείς,

6*σοι 'Ριομαίοις ή έμο\ φίλοι, στρατιαν κα\ βέλη καΐ

άγοραν καΐ την άλλην παρασκευήν χορηγοΰσιν. Ίτε

ουν επί το έργον, άζίιος της τε πατρίδος, και υμών

αύτών, και έμοϋ- κα\ της Καίσαρος Ββρεως μνημονεύ-

οντες, και δξέως ές τα παραγγελλο'μενα χωροΰντες. »

ΟΙ. Ό μεν ωδε ειπεν · δ δέ στρατός άπας, και δσοι

ησαν άμφ' αύτδν άπδ της βουλής, πολύ καΐ γνιοριμώ-

τατον πλήθος, εύφημουν δμοΰ, και έκέλευον άγειν έφ'

δ* τι χρηζοι. Ό δέ ( ήγεϊτο γάρ, δυσχερούς έτι της

ώρας ούσης και της θαλάσσης άλιμένου, μετλ χειμώνα

έπιπλευσεΐσθαι τον Καίσαρα· ύπατσν τε 2ντα, τήν

αρχήν έν τοσωδε διαθήσεσθαι) τοις ^ιέν ναυάρχοις προσ-

έταττεν έπιτηρεΐν τήν θάλασσαν τον δέ στρατδν ές

χειμασίαν έπιδιι^ρει, και περιέπεμπεν ες τε θεσσαλίαν

και Μακεδονίαν. ΚαΙ Πομπήιος μέν ούτοι του μέλ

λοντος άμελώς Ιτεκμαίρετο. Ό δέ Καίσαρ, ως μοι

προείρητο, περ\ χειμερίους τροπας ές τδ Βρεντέσιον

ήπείγετο, νομίζων τφ άδοκήτω μάλιστα έκπλήξειν τους

πολεμίους. Ούτε δέ άγοραν, ούτε παρασκευήν, ούτε

τον στρατδν τον έαυτοΰ πάντα ήΟροισμενον έν τω Βρεν-

τεσίω καταλαβών, τους παρο'ντας όμως ές έκκλησίαν

συναγαγών, ελεγεν

Τ.ΪΤΤ. « Ουτε της ώρας τδ χειμέριον, ω άνδρες, οί

περί τών μεγίστων έμοι συναίρεσθε , οόθ' ί; τών άλλων

βραδύτης ή ένδεια της πρεπούσης παρασκευής, εφέζει

με της δρμης. ΆντΙ γ&ρ πάντων ήγοΰμαί μοι συνοί-

σειν τήν ταχυεργίαν. ΚαΙ πρώτους ήμας, οί πρώτοι

συνεδράμομεν άλλήλοις, άξιώ , θεράποντας μέν ένταΰθα

καΐ υποζύγια και παρασκευήν και πάνθ' υπολιπέσθαι,

ΐνα ήμας αί παροϋσαι νηες υποδέξωνται· μόνους δ' εύθυς

έμβάντας πέραν, Ϊνα τους έχθροδς διαλάθοιμεν τω μέν

χειμώνι τύχην άγαθήν άντιθέντες, τη δ' δλιγότητι

τύλμαν, τη δ' άπορία τήν τών έχθρών εύπορίαν, ής

έστιν ήμΐν εύθυς έπιβαίνουσιν έπι τήν γην κρατεϊν, ήν

εϊδώμεν δτι μή κρατήσασιν ουδέν έστιν ίδιον. "Ιωμεν

ουν έπΐ Οεράποντάς τε κα\ σκεύη καΐ άγοράν τήν έκεί-

; <μι1 ββτνίτβ ηι&ΐιιηΐ, ςυαη» θΗ]αο ]αΓβ ευ™ οο^αι

ίρ80 νϊνΟΓβ.

υ. « ΑΙ ββο ηοη ϊηιεπηίδί, ηβε ίιιΙιτιηίΙΙηιιι υηςυβηι,

τοοίβουιη εΐ ριο νοηίδ ρεπεϋίοδβ φιχνίδ εβΓίΛπιίω ίαΙιίΓβ,

βΐ ορβΓίΐη ωι·αιη οπιηβπι τβΐ &Λ ηηΊίιίβ νεί 3<1 «Ιιιοϊβ ηιιιιώ

τοίιΐδ οΙΤβιτβ : βΐ βί ςυ» Γηίΐιί βάβδί νβΐ 1)β11ί ρεπ1ί3 νε! Γογ-

Ιαη» , ψιχ Μβ α<1 Ιιυηο (Ιίβηι ίηνίείαιη ρΓΚ$(ίϋ( , ϋβ08 οιιιιιμ

εοιηρΓβεοΓ, υΐ 63 οιιιηί,ι ιηίΐιί νείίηΐ α<1 1ΐ3>ο, ςυίβ ηυηί

ηιιι > , ευιηυΐ3ΐβ 3(]β8$6; ιιίςυβ (3πι Γ308ΐυ$ $ίαιίη ίαωίαηιί'

ΙβΙβ ραΐΓίίΒ ρΐΌΐβκβίΜΐι , ςυ3ΐη Γυί ία ρΓορ3§3η(1ο ίιηρεπο.

Νθ8 νβΓΟ βΐ άϋβ οβΓίβ ιΐβοβΐ ΠάβΓβ , εΐ ίρβί οαυδ,ΐ' , φ» πυΐΐϊ

ίυβΙίοΓ 1ιοπβ$(ίθΓνβ 6886 ροίεβι; φΐίρρε ςυχ ίηρ3(πΒί ΐΐίςαί

ρυΜίεβ; άεΓεηβίοηε υηίεε εοηΙίυεΙυΓ. Τιιιη νεΓο αηϊηκ·-

3<ΗβΓοι1β1»εΙηρρ3Γ3ΐα3 εορίοβίββίπιυβ, (εΓΓεβΙπβ, πιαπΙίαιαί-

φ)<\ ςυί ε( ηυηε ];ιιιι ηο!)Ϊ8 ρΓ%8ΐο 68(, εΐ ηιιοΐκίϊβ αιι:Μ ιγ,

εΐ ηιιιΐΐο ηΐ3]οιί1)ΐΐδ εΐίβαι 3οεβ8δϊοηίΙ)υ8 βϋ^εΜΙΟΓ, φαα·

ρΓΐηιιιηι τεηι 3§8Γ688Ϊ Γυ6ΓΪηιιΐ8. ρυο(ηυο( εηίπι ηιΐίοηβί

3(3 ΟηεηΙβπι ΡοπΙυηιςυβ Εαχϊηυπι 8ρεε(3π(, δίνε Οηβαε,

8Ϊτβ οβΓοβΓβε, 3 πο8(γΪ8 οπιηβδ 8(οη( ρηΠΐΙιικ : Ιιιπα η·;«,

ςυίειιηςιιβ ρορυΐί Βοπιαιιϊ ηιείνβ 3ΐηίεί δαπί, ηιίΐίΐαη,

3τπΐ3, εοηιπιεβίυδ, εβ;(6Γ3ςυ6 ηεεε883ΓΪ3 ειιρειίίυηΐ. Ι1«

ϊμϊΐιΐΓ, ιι;ιν;ιΙ(· ορεΓβπι, ςιΐΐπι α το1)Ϊ8 ρ3(η3 ροδείΙ, τε$1η

νΪΓίαΙε ηιεηυε ίηιρεΓ3ΐοΓ6 (Ιί^παοι : ίη]υπ3τυπι (>μπ-

ηιβιτιοΓεδ, εΐ 3(1 ιιιαιιιΙ.ιία ηοδΐΓ3 ρΓοηιρΙβ εχδβςυβηιΐί ρί·

ΓβΙί. »

1.11. Εαηι Ροηιρεϋ θΓ3ΐίοηεηι ββευΐα β8( ε( Ιοϋυβ εχαα-

Ιυβ , γ! Μ'ΐιαίοι υ ι)) εβεΙεΓΟΓυπίφΐβ ηοΐιίΐϊηιη , ςυί ηω§ηο ηυ-

ηιιιο 3(]εΓ3ηΙ, 1»;(3 8ίπιιι1 οηιηίυπι 3εεΐ3πΐ3(ίο, ]υόεη1ίιιιιι,

ςαοευηφίε οριΐί νί(1εΓ6ΐϋΓ, ββ$β άειΙυεεΓβΙ. ΡοκρίίΐΗ

μί'π , εοη8Ϊ(1εΓ3η8 (εηιρυδ ιιηηϊ άίΓΓιεϋβ , ρυΐαηδςοε, ηυπ

ίηαροΓίιιοδο ηοη ηβνί^Ιαπιπι Οβ!83Γ6ΐη 3η(ε &ηί(3ΐη Ιιίβ-

ηιβπι, οεοιίραΐυηι ίηΐεηηι ίη ΙΙγΙ)6 ηββοΐϋδ εοηδαίαπίηυ,ίΐ

θΓ(1ίη3η(1ο ύηρβπο, ρΓ&?Γε«ίί8 ςαίίΐεηι οΐββδίδ ηυηιΐϊτίΐιω·

Π8εα8ΐ0(1ί3ηι, εορίβδ αιιΐοηι ίη ηίηεπΐ3 άί8ΐΓί6ιιί( ρεΓ Τοε*

83ΐί3ΐη εΐ Μβεεάοηϊβπι. Τβπι ηε^ΙεεϋηΊ άε Γβοϋδ ίηδΙιηΙΛΜ

εοη]εεΙυΓ3πι ί3είεΙ>α(. Λ100333Τ αυΐ βυρπ» <ϋχί, οϊπλ 1>η>-

1η3ΐη οοηΐεηιΐίΐ Πηιηιΐιΐδίιιιη ; Γ3ΐϋ8 , ίηιρΓΟτίίΟ ροΐίδδίηωίΐ

3(1νεηΙιι ρεΗειτεΓβείεηιΙυιη εδββ ΙιοβΙεηι. 11)ί τβΓοςιιιΐΒΐ

ρεε οοηιπιοαίυπι , ηεε 3ρρ3Τ3ΐαηι, ηβο εορίβδ δυΐδ οπηα

ϋοη@Γε^β(38 ΐητεηίβδεί, Ιβηιβη εοβςηϊ «ββηηΐ , ίά οοηώ·

ηεηι νοεβίοβ, ίη ηυηειηοάηπι εδί 3ΐ1οευ(υ8 :

υΐΐ. « Νεε (επιρυβ Ιήοεπιαπι , εοηηιίΐίΐοηββ, φή Μ11·

ηιίδ ργο τεοϋδ αιεευηι 3ηη3 8οεί38ΐί$, ηβε ΟΒεΙβΓΟΓϋΠΐ ΙλπΙι·

(38, 3υΙ ηβ§1ϊ§εη1ί3 ίη Μοηεο αρραηία Γβείεηάο, ίηιρβίαιιι

ηιευηι τεηΐ0Γ3ΐ)ίΙυΓ ; ειιί ίη ηα1ΐ3 Γβ ΒΜ£Ϊ9, ςηιηι ίη οίΐί'ί'

ΐΗΐβ, «ί(3 βρββ ββΐ. Νοβ νβΓΟ, ςυί ρΓίηιί οηιηίυηι ηυε ωο·

νοΙβνίπιυΒ, ΓβΙίηςυϊηΐϋδ , α;υχ80, Ιιίο Γίηιυΐοβίυηιειιΐιιιΐι^

βί ίιηρβ(1ίηιεη(3 οηιηί3, αϊ ηοβ βχρβιϋίοδ ΓββίΙίυδ ΜφΊ

φίδβ 3(1 ηιβηϋδ δυηΐ, ε^ρΪ3η(! ΟυίΙ>υ3 ρΓορβΓβεοηδεβηίίί,

(Γ3]ίοί3Γηυδ &ο1ί δ(3(ίηι , ηίΐ 8βη(ίεη(ί1)υ8 ηοδίίηαδ : βί ηκπ»

ορροη3ηιυ8 οοηβηι ηο8(Γ3ηι ΓοΓίυηβίη , ρ3υεί(ίίεηι ρρη«·

ηιηβ &υϋ3εί3 ; ίηορίκ ηοβίΓΚ δη1)νβηί3ΐ ·ίτββηοη·

οορίϊ : ηιι<Ε ίη ηοδ(Γ3 βπΐ ρο(β8(3(β , φίβηιρπηιι"0

Ιεπβηι Μϋμ.-πιιιιι* , πιοοΌ 8εΪ3ηοϋ8, ηίΐιίΐ ηοδίτυιη &»Γβ<

ηίβί νίεβΓίηιηβ ! Εβηιιΐδ ί£ί(ιΐΓ, εΐ ίΙΙοΓυιη Γ3ΐηηΙθ8 ίρΐ^'»·

(ιιηκριο βί εοηιηιββίϋβ οεειιρεηΐϋδ , άιιηι ίΐΐί βίίιαε βαΐ) Ιί*
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νων, έΊος χειμάζουσιν έν ίιποστέγοις. "Ιωμεν, £ως

Πομπήιος ήγεϊται χαμέ χειμάζειν, ή περϊ πομπας καΐ

Ουσίας ύπατικας είναι. Είδόσι δ' ΰμϊν εκφέρω, δυνα-

τώτατον έν πολε'μοις έργον είναι το άδόκητον φιλότιμον

δέ, χα'ι πρώτιστον δόξαν άπενέγκασθαι των έσομένων,

και τοϊς,αύτίχα διωςομένοις ή μας ασφαλή τα έχει προ-

ετοιμάσαι. Έγω μεν δή καΐ το'νδε τόν καιρδν πλεϊν

αν, ή λε'γειν, μάλλον έβουλόμην · ϊνα με Πομπήιος ίδη,

νομίζο)ν έτι τήν αρχήν έν 'Ριόμη διατίΟεσθαι. Το δέ υμέ-

τερον εύπειθές είδώς,έίμως αναμένω τήν άπόκρισιν. »

ΙΛ\ . Άναβοήσαντος δέ συν δρμή του στρατού παν

τός, άγειν σφας, εύΟυς επί τήν θάλασσαν ή'γεν άπο του

βήματος, πέντε πεζών τέλη, καΐ Ιππέας λογάδας έξα-

χοσίους. Κα\ έπ' άγχυρών άπεσάλευε, χλυδωνίου

διαταράσσοντος. Χειμέριοι δ' ησαν τροπαί· χαΐ τδ

πνεϋμα άκοντα καΐ άσχάλλοντα χατεχώλυε, μέχρι χαΐ

τήν πρωτην τοΰ έτους ήμέραν έν Βρεντεσίω διατρϊψαι.

Και δύο τελών άλλων έπελθόντων, δδε και τάδε π£οσ-

λαβών άντ,γετο χειμώνος έπΐ δλκάδων αί γαρ ήσαν

αύτω νήες όλίγαι μακραι, Σαρδώ και Σικελίαν έφρού-

ρουν. Ύπ6 δέ χειμώνων ές τα Κεραύνια όρη περιαχΟεις,

τα μέν πλοϊα εύΟυς ές Βρεντέσιον έπι τήν άλλην στρα-

τιαν περιέπεμπεν αύτος δ' ήει νυκτός έπι πο'λιν "Ωρικον

δια τραχείας ατραπού καΐ στενής, ές μέρη πολλά δια-

σπώμενος υπο της δυσχωρίας· ώς εύεπιχείρητος άν,

ει τις ήσΟετο, γενέσθαι. Περί δέ τήν έω μόλις αύτώ

συνηει τι) πλήθος, και δ φρούραρχος δ της ΐΐρίκου,

τών ένδον αυτώ προειπόντων ου κωλύσειν έπιο'ντα 'Ρω-

μαίο>ν υπατον, τάς τε χλεϊς παρέδωκε τω Καίσαρι, και

παρ' αύτώ κατέμεινε τιμής άςιούμενος. Λουκρήτιος δέ

και Μινούκιος, ιπ\ Οάτερα της 'βρίκου ναυσίν όκτω-

χαίδεχα μακραϊς Πομπηίω σϊτον έν πλοίοις φυλάσ-

σοντες, τά τε πλοία κατέδυσαν, ?να μή δ Καίσαρ αύτα

λάβοι, καΐ ές Δυρ^άχιον διέφυγον. Άπο δέ της 'ίΐρί-

χου, Καίσαρ ές Άπολλωνίαν ήπείγετο· κα\ τών Άπολ-

λοινιατών αύτον δεχόμενων, Σταβέριος δ φρούραρχος

έςέλιπε τήν πόλιν.

1>ν. Και δ ΚαΤσαρ, άλίσας τον Ιαυτοΰ στρατον,

άνέμνησεν, 8τι δια τήν ταχυεργίαν του τε χειμώνος

συν τη τύχη περιγένοιντο, χαΐ θαλάσσης τοσησδε χωρίς

νεών κρατήσειαν, "ίϊριχόν τε και Άπολλωνίαν άμαχεί

λάβοιεν, και τα τών πολεμίων εχοιεν, καΟάπερ εΐπεν

άγνοοϋντος ?τι Πομπήιου. « ΕΙ δέ και Δυδρ'άχιον, ίφη,

το ταμιεϊον της Πομπηίου παρασκευής προλάβοιμεν,

εσται πάντα ήμϊν α έκείνοις δι' έίλου θέρους πεπονημέ-

νοις. » Τοσαϋτα ειπών, ηγε συντόμυις έπΙ τδ Δυ^άχ ιον

αύτοΰς δδδν μακράν, ούτε ήμέρας ούτε νυκτός άναπαύων.

Πομπήιος δέ προμαβών, άντιπαρώδευσεν εκ Μακεδο

νίας, συν έπείςει και 3δε πολλή, κόπτων τε τήν υλην,

ήν παριόδευεν, ΐνα Καίσαρι δύσδατος είη, και ποταμών

γεφύρας διαιρών, και άγοραν τήν έν μέσω πασαν έμπι-

πράς· έν μεγίστω (καΟάπερ ην) και δδε τιθέμενος, τήν

ίαυτοϋ παρασκευήν διαφυλάξαι. Κονιορτδν δ' ή πυρ

ί| χαπνδν ε{ ποτε μακρόθεν ίδοιεν αυτών έκάτεροι , νο-

ΙιίΐΜΓηα αμυηΐ! Εαηιυβ, άαιη Ροηιρείιιβ πιε ςηοηαε ία Ιιί-

Ικτηί» (Ιρ^οΓβ ρυΐβΐ ίηΙβΓ ροιηραβ εοηβιιΙΐΓββ Γωιοβ^υβ άίββ.

ΝοβΙίβ ίρβί , ρΙυΓίιηυηι ίη Ικ-ΙΙίχ νβΙβΓβ εοηαΐυβ ηεεορϊηοβ :

ίη(ε11ί@ίΙί8(|υβ , (ρΐ3ΐΏ βΙοΓίοδίιηι ηοΗίί βϊΐ ΓϋΙιίΓυιη , ριϊιηί-

Ιίίΐδ Ιααιίίβ ΓβΓυπι ροΓοηιΙίίπιιη αΐΐδΐυΐίββο; βΐ Ιιίβ, ςιιί μοχ

ηοδ ίη9ΐΓΛΐ1ιΐΓΪ δυιιΐ, ΙιιΙβ ιΜ οηιηία βΐ ράτάΧά ρΓίβ8(ιΙΪ886.

Ε<ιυίιΙοηι οβΓίβ ηιηΙΙΐ'ΐη Ιιβηο ΐρ83Πΐ ΙιοΓαηι η,ινίββίοιί

<]ιι.ίιιι εοηείοοί , ίιηροηύί88ε ; υΐ ίη Ροπιρβϋ εοηερΓίΙιιηι νβ-

ηίαιη , άυπι ηιε ρυΐαΐ ίη υΚ)β αΛΙιπο β?0Γβ εοηβυΐνηι. Ι)β

ρΓοηιΙα νρβίΓα νοίυηίαΐβ (]υαιη<ιυαηι εβΓίαβ βυηι, (βπιεη

ΓΟϊφοηίΐιηι βχδρεοΐο. »

ΙΛ\. ΟοικΙαιηαηΙίΙιυδ ηια^ηο 8(υ<1ίο οπιηίουβ, άαεβΓεΙ

ββ ηιιο νβΐΐεΐ, ρΓΟίίηυβ, υΐ ε βιΐβίξεβίιι (ΙεβεεηύίΙ 0α«3Γ, 1β-

ξίοηβδ ςυίηηυβ, οιιιη 1εε(ίκ8ίιηΪ8 βηιιίΐίίιηδ 8βχεεη(ί9, (ΙιιχίΙ

ηιΐ ηιαι ο, ηΐνί6υ8<ιυε ίηιρο£υί(. νΐη «ίιιηι, η&π Πυείίυηβ

3@ί(3(ο, ]αε1ΐ8 3ηεοΓΪ8 ίη 83ίο ροΓ8(αΓε εοβυηΐιιι-, εΐ νεηΐίβ

ΓρΙΙαηΙίΙιυί ( υί ΓιΙ ηΓυηι&Ιί ίεηιροΓε ) , ίηνίΐιΐδ ΟικβαΓ άοΐεηβ-

φΐβ εχίΓβ ρΓοΙιίίχΊιΐΓ, υΐ ρυβι 0ίΐΙεη<]38 οϋαιη ^»ηυ3^^33

Βπιηύυδίί ΓεΙίηεΓεΙϋΓ; αΙία; ίηΐεήηι Λυκ Ιεςίοηεβ 8υρεΓνε-

ηεΓυηΙ. (}ιπΙ>π5 ί-ίΐΏΐιΙ ίη η»νε8 ίηιροβίΐί; , βοΐνίΐ Ιβηιΐοω

Πίοιϋ» Ιιίοιοβ, ηοη αΐίίβ ηί»ί οηβΓβιϋβ ιιηνϋιιι» ιίδυβ: ηαιη

1οη<;,ΐ' ςυβΓυηι ηοη η>3ςηιΐ8 ίΐΐί ηυιηειηβ 8ηρρο(οΙ)3( , ξίεί-

ΙίίΒ ρΓ,ΤίκΠο ΓεΙίοΙ»! 8ηηΙ εΐ δαπίίηίίβ. 0138818 , ΙεηιρεβΙθΙί-

ηυβ 3(1 ΟβΓ»υηίο8 ηιοηΐεβ αρρυίβα, οοηΐίηαυ ΒηιηιΙυδίιιιη

τεηιί883 εδί , υΐ Γ·>1ί(ριυηι εχοιτίΐιιιιι αιΙνεΙιΟΓβΙ. Ιρβο 0α'δ3Γ,

εηηι εχροδίΐίδ, ηοείυ Ογιοιππ ρείίίΐ, ροΓ εαΐΐεδ αιι^ιΐίΐ03 βΐ

3δρεΐΌ5, ίη ρΙιΐΓβδ ρβΓίεδ (Ιίνίδο 3«ιηίηβ ριυρίιτ ΙοεοΓυηι

ιΙίΠϊουΙΙϋΙοιη : ί(3 ηΐ , δί ςυίδ ρΓ«:&βηδί8δεΙ , Γηοίΐο τερείΐί ρο·

(υίδδβΐ. Τ3η<1εηι «πΙ> <1ί1υευ1ϋηι 3?^γ« ίη υηυηι οοηνεηβΓαηΙ

εορία; : εΐ ρΓΟ,'ΓεεΙυδ ρΓΟίδίιΙϋ , ηυοά Οποί ετ»1 , ηεβ3ηΙίου$

ορρί(ΐ3ΐιϊδ ρΓθΙιϋ)θΐκ]ιψ) 3(1νβη(3η1εηι Ποπιαιιυη] εοηδυΐειη,

εΐ3νεδ ορρίιΐί 0π!83Γί (Γ3(1ί(1ί1 ; εΐ ευιη οο ροδίΐωε ηιαηβίί ,

ΙιοηοΓΪΠεε 1ΐ3ΐ>ί(υβ. ίιιεΓεΙίιΐδ αυίρηι βΐ Μίηυείυδ, ηιιί «χ

31(ογ3 ρ3Γΐε Οποί , ουπι οε(ο(1εείιη ηανίΐιιΐί Ιοη^ίδ , οηβΓ3ΓΪ33

ΓπιηιοηΙυιιι Ροηιρείο άεΓεΓεηΙβδ επβίοϋίεοηηΐ, (ΙορΓεδδίδ οηε-

πιήίδ, ηε ίη ΙιοδΙίυηι ηΐ3ηυδ ίηείιΙβΓεηΙ, ρΓοΓυ^βΓυηΙ ΟγΓ-

Ηΐϊοΐιίυιιι. Αη Οπεο ΑροΙΙοηίαηι 0;γ53γ ρΓορβΓ3νί(; ηυο 30

ορρίά3ηίδ τεεερίο, 8ΐ3ΐ>επυδ, ρπεβίάΐί ρια'ΓβεΙϋδ, υΓοεηι

άεββηιϋ.

ίν. ΙΙιί Ο,ΐ'δΛΓ, ρΓΟ εοηείοηε αιΐιηοηίΐίί βυίδ , εεΙεΓΪϋΙίβ

3ε ΓοΓίυηίΒ οεηβΓιείο νίείβδ βίοι (ΙίΓΙίειιΙΙαΙεδ Ιιίειηίδ , ΙαηΙυιη

ηΐ3τί9 6ηανί(;3ΐυηι ίη ηανίιιηι ίηορί» , Οπουπι ιΐ Λροΐΐοηίβιη

ο»ρΐ35 δίηε («Γΐ3ηιίηε, οεευρ3ΐ«8 Γβδ ΙιοδΙίυηι , βίευΐ ρηε«ϋ·

Χ0Γ31 , ί£Ηοΐ'&ηΙε 3(11ιυε Ροηιρείο : « Οιιοό 8Ϊ , ίηηιιίΐ , ϋ)τ-

Γΐΐ3θηίιιηι βΐίαηι , ρι·οηιΙιΐ3πιιιη Ροηιρεϋ , εΐ οηιηίπηι 3ρρ3-

Γ3ΐυιιηι ^^υ8 Ιιοηβϋηι , ίη ροΙεί(3ΐοηι ηοδίΓαιη Γειίο^επηιυ» ;

οηιηία ηο$ΐΓ3 εηιηΐ , ςυββ ίΙΙίδ ροΓ ΙοΙλπι ,τϊΙηΙιίιι ηΐΛ^ηίβ

φι,τδίΐΗ δυηΐ Ιαόοπόϋί. » Ηίβε Ιοευίϋδ Οβ^ββΓ βίηε ηιοΓ3

0)ΐτΙ)3εΙιίιιηι δαοδ ιΐιιεϋ , εοη1ίηυ3ΐο ϋίοδ ηοείεβηιιε Ιοη^ο

ίΙίηεΓε. δειΐ Ροηιρείϋβ, ό"ε οοηβίΐίο ε]υ8 ρι,-ί'ΐηοιιίΙιΐΒ , εχ

Μ3εβ(1οηί3 εοιίεηι ρΓθΓεε(ιΐ8 εβί ; ηϋιϋ ηεε ίρδε 3(1 Βΐιιηηιαιη

(ΙίΙίμοηΙί3ΐη ιιΊίςυί Γβείεηδ, υΐ Ο.Χ83Γθηι ρΓΦνοηίΓβί. £(

ρο8ΐ<ρΐ3Πΐ ίιι ε3 1οο3 ρεΓνεηίΙ , φιζ ΐΓβηδίΙυπίδ 03Ρ83Γ τίιίε-

ΙμΙιιγ, ετδίβ βΓΟΟπόυβ, ΓεδΠδϋίδ Πυηιίηυηι ροη[ί1)ΐΐδ,

εοσιηιεβίυ οπιηί ςυί Γερεηε1>3ΐυΓ ίηεεηβο , ϋίίΐίείΐεηι (Γ3ΐΐ8ί-

Ιιιηι 0χ83Γί Γλοογ6 οοη3ΐιΐ5 εδί ; ιτίΒχίηιυιη (υΙβΓαΙ) ηιοηιεη-

Ιιιιη Γ3ΐϋδ ίη 3ρρ3Γ3ΐυδ *υί εαδΙοοΙΊβ. Ουθ(1 δίευ1>ί 3ΐΙ(.τιιΙπ

νκίοκ ο Ιοηβϋΐφίο ρυΙτεΓειη εχείΐ3(υιη βιιΐ ίςηοοι βα( Γη
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μίζοντες εΤναι τα άλληλο>ν, έφιλονείκουν ώς έν άγώνι

δρόμου. Και ουτε τροφή καιρδν έδίδοσαν, ουτε ίίπνω·

ίπειξις δ' ην και σπουδή καΐ βοαΐ των αγόντων αύτους

υπδ λαμπτηρσι, καΐ θόρυβος έκ τοϋδε πολύς καΐ φόβος ,

ώς των πολεμίων άει πλησιαζόντων. Ύπο δέ καμάτου

τινές άπερ^ίπτουν 5 εφερον, ή Ιν φάραγζι διαλαθόντες

υπελείποντο, την αύτίκα άνάπαυσιν τοϋ παρα των

ίχθρων φόβου διαλλασσόμενοι.

Γ·VI. Τοιαύτα δέ Ικατέρων κακοπαθούντοιν, πρου-

λαβεν όμως δ Πομπήιος το Δυρ^άχιον, κα\ παρ' αύτδ

Ιστρατοπέδευσεν. Ναϋς τε Ιπιπέμψας, "Ωρικον αύθις

εϊλε, και την θάλασσαν άκριβεστέραις φρουραΐς έφύ-

λασσεν. Ό δέ ΚαΤσαρ, τοϋ Πομπηίου τόν "Αλωρα

ποταμόν εν μέσω θέμενος, Ιστρατοπέδευσε. ΚαΙ τον

ποταμόν διαβαίνοντες ίππομάχουν άλληλοις άνα μέρη.

Άβρόοις δέ τοις στρατοϊς ου συνεπλέκοντο ■ Πομπήιος

μέν, έτι γυμνάζων τοΰς νεοστρατεύτους · δ δέ Καίσαρ,

τους εκ Βρεντεσίου περιμένων. Νομίσας δ', έαρος μέν

αύτοΰς Ιπ\ δλκάδων διαπλέοντας ού λησειν τας τοϋ

Πομπηίου τριήρεις, θαμινα ές φυλακήν άναπλεούσας·

χειμώνος δ' ει παραβάλλοιντο, ναυλοχούντων ές νήσους

των πολεμίων, λαθεϊν αν αύτους ίσως, ί| καΐ βιάσασθαι

μεγέθει τε νεών και πνεύματι· μετεπέμπετο κατα σπου

δών. Ούκ αναγομένων δ' εκείνων, αυτός ίκρινεν ίπΐ

την στρατιαν διαπλεϋσαι λαθών, ώς ου τίνος αυτήν

άλλου £αδίως έπαξομενου. ΚαΙ το βούλευμα έπικρύ-

ψας, έπεμπε τρεις θεράποντας έπΐ τον ποταμόν, άπο

δυώδεκα σταδίων ίντα, οί κελη'τιον δξυ κα\ κυβερνητην

τον άριστον, ώς δη* τινι πεμπομένω προς Καίσαρος,

ίμελλον έτοιμάσειν. ·

Ι/νΐΙ. Αύτος δ' άπο διαίτης υπεχώρησε μέν ώς κά-

μνων τω σώματι, τους φίλους έτι έστιασθαι κελεύσας·

έπιθέμενος δ' έσθήτα ίδιώτου, καΐ δχήματος ευθύς Ιπι-

βας, έζηλασεν έπ\ την ναϋν, ώς δδε ών δ προς τοϋ Καί

σαρος απεσταλμένος · τά τε λοιπά δια των θεράποντων

προσέτασσεν, έγκεκαλυμμένος τε καΐ έν νυκτΐ μάλιστα

άγνοούμενος. Χειμερίου δέ τοϋ πνεύματος δντος θαρ'-

βεΐν έκέλευον οί θεράποντες τον κυβερνητην, ώς τωδε

μάλιστα λησόμενοι τους πολεμίους έγγυς οντάς. Τον

μέν δή ποταμδν δ κυβερνήτης ε!ρεσία βιαζόμενος έπλει.

Ώς δ' επί τας έκβολας άφίκετο, καΐ ή θάλασσα συν κλυ-

δο>νίω καΐ πνεύματι το βεϋμα άνεκοπτεν, δ μέν, έπι-

σπερχόντων αύτδν των θεραπόντων, έβιάζετο, κα\ ώς

Ις ουδέν προκόπτων άπέκαμνε καΐ άπεγίγνωσκεν.

Ό δέ Καίσαρ άποκαλυψάμενος ένεβόησεν αύτιρ · Θαρ'-

δών ίθι προς τον κλύδωνα, Καίσαρα φέρεις, καΐ τήν

Καίσαρος τύχην. Έκπλαγέντων δέ των έρετων καΐ

τοϋ κυβερνήτου , προθυμία πδσιν ενέπιπτε , καΐ ή ναϋς

υπί) βίας έξέπιπτε τοϋ ποταμοϋ. Τδ πνεϋμα δ' αυτήν

καΐ τδ κΰμα μετέωρον ές τας δ'χθας διερ^ίπτει· μέχρι,

πλησιαζούσης ήμέρας, οί μέν έδεδοίκεσαν, ώς έν φωτ\

κατάδηλοι τοις πολεμίοις εσόμενοι· 6', δέ Καίσαρ, τω

δαιμονίφ χαλεψάμενος ώς φθονερίρ, έφηκε τήν ναϋν

ηιυηι ; ΙιοδΙοαι ραΙ&Μββ, εοηΙβηάβΐΜηΙ ίηΙβΓ 8β, αϊ ίη μγ5ιι?

εειΊβηιίηε , ηεε άυο ηεε βοηιηο ββΐϊβ βϋηιρηίεβίβπιροπί,ίΐ

εαηι εΙϊΐηοΓβ 3ε ΓββΙίηαΙίοηβ ιΐΓβεηΙβδ 8β ίητίοβπι, ρηία-

εεηΐίϋιΐδ ηοείυ Γαείυυδ : ιιηάε ηιυΐΐιιηι δΐιΐώίΐο ρίτο™ εηΐ

(ιιηιυΐΐαδφιε , ηοη οΙϊΐβΓ ςιιαπι ίιηπιίηρηίίΐιιΐδ οοηΐϊηυβ Ιιο·

βΐί&ιΐδ. Ρτί» Ιαδδίΐϋιΐίηβ τβΓΟ ηοηηυΙΙί βΗίίοίΛωΙ ψάΒ»,

ααΐ οΐϊΐη ββ $ιιΙ>(1ιιεβοΐ63 ΓβΙίηορίρΙιαηίιΐΓ ίη ναΐϋΐω* ; ρκ(·

βεηΐβπι Γβ(]ϋίειη ρΐιιπδ ΓϊείβηΙεβ , φΐαηι ηιβίυπι »1> 1)05ΐϋα5.

ΙιΥΙ. ΙηΙβΓ 038 (Ιϋϊΐοιιΐΐαΐββ υίπιιβηυβ ί§ηιίηί8, ρΗοΓΰ-

ηιβη Ροπιρεϊιΐδ ρεΓνεηίΙ Ι)νΓΓΐιαο1ιϊαπι, βΐ η3υά ρΓοεηΙ ώ

ϋΛβ ΟΛβίΓ» ροβιιίΐ. Μοχ(]υε ιηί833 εΐίδββ , Γβεβρίΐ Οποαω ,

εΐ ηΐ3Γί (ΙίΙίββηΙίοΓειη ευ$1οάΪ3ηι 3<11ιίόυίΙ. 03!8ίΓ βϊ >Λ·

νοΓδο Ροηιρεϋ 0Λ$[τα πηείαΐϋβ εδί, ίηΙβΓίΙυεηΙβ ΑΙοκ (ροίήυ

Αρβο) Οαιηίηβ. ΟβΓ{ηΙαπιΐ[υο ιοί &1ϊς[ΐιοΙίβ8 βσυεδίτίΐιυ; ρπ·

Ιϋί, ρεΓ οεεβδίοηεπι ηίδ 3ϋΙ ΠΙίδ Βΐηηβοα Ιηηδβηηΐϋιοδ.

δβά Ιοΐ33 εορίη; ηηηφίβηι (1ε(1υεΐ33 ίη βείεηι, φιοά Ροπ·

ρείιΐ8 βίΐιυε εχβΓεβτβΙ ίϊτοηεηι πιίΐίΐεηι , 0Μ83Γ βχκρβεΙαΓβΙ

Ιβςίοηβδ ΒΓυηι]υ$ϋ Γο1ίεΐ38. Ουί εο^ϋ&ηδ, η38, δί ρπιηο

νβΓβ ΐΓ&ϊϊβϊ&πΙ οηβΓβπϊδ, ηοη ΓαΓβ (υ(3β3 Ροιηρβϋ Ιπτβηιΐ-

Ι)ηβ , ίρΜΓΐιιη εαηδβ £τεςιιβη1εΓ νβββηΐίουδ »ά ηιιτίί ειΐδίο-

(ϊίβηι; Ιιίβηιε τβΓΟ $ί ρεηειιΐιιιη &(1ΪΓεη( , 3υΙ ΓβΙΙί ροί«

εΐβδδοηι ΙιοδΙίυηι ίη ίιΐΒϋΙαπιηι δΙαΙίοηί1)υδ,*υ1, βΐίιπι «

άερΓβηβηιΙβιιΙυΓ, νί νβηίοπιηι βϊ εχί^αβ πιοΐβ ηβνίυηι ρβτ·

πιρ(ιΐΓ3δ ; ϋΓ^εηΙεΓ βαβ 3εεβΓ3ε1>3ΐ. δβά ίΙΙΐδ ηοη βοίτεηίϊ-

ϋυβ, (ΙβΟΓβτίΙ ίρββ εΐβιη βά ε&β άεύαεβηόβδ ^ίοει* , ςηοά

ηοη Γίείΐβ ρβΓ βΐίυηι εαδ (Γηη,^ιιοΙιιιη ϊγϊ εχίδΙίηΐ3ΓβΙ. Ι1ι·

(]υε , εεΐϊΐο εοηδίΐίο , &ά Πυτίηηι , «Ιιιοϋεείηι δίαιίϋδ ϋίΐίη-

ΙεΜ, ΐΓεδ δΟΓνοδ ιηίΙΙϊΙ, ςηί 1εηιΙ>υηι ϊΜ εβίειτίιηυπι «χρί-

άίκηΐ , βϊ 8ηΐΗτη3ΐοΓεηι άεχ(ειτίπιυη) ]ιιΙ)βΓθηΙ ρι»8ΐο ακ ,

νείοΐ 3(1 ΐΓΒΰδΤοΙιεηάϋΐη ηαηείηηι ϋΐίςαβηι 3 03>δ3Κ ηιι-

ιηηι.

ΙΛΉ. Ιρββ 0358ΛΓ ίηΐβρ εβοηβιιι, ΐ3η§ιΐ0Γβπ> βϊηιηΙίΐΒ,

ίϋδδίβ ηηιίείδ ιηβηβΓβ ίη εοητίνίο, β (ηεΙίηίο ββοεδβϊΐ : ίΐ

ρητ3ϋ ηοηιίηίδ ηαϋίΐη νβηίευίαπι εοηδεεηύεηδ, εοηίβηιΐίΐ

3ίΙ ηανίουΐαω, ςυβδί ϋΐβ ηυηειυδ 3 Οα·83Γβ πήδδϋδ. ι*

Ηςιιο ηααηίΐαΐίδ καΒβτη&ΙοΗ ρβτ ββττοβ άβΐϊδ, ίρββ βίτα^'ϋ*

δίιτιυΐ εΐ ηοείϊδ ηΐ3χίηιβ εαΐί^ΐηβ ΙεεΙαδ , 3 ηβπιίηβ αροοβεΐ·

03ΐυτ. ΟίβΙβηιηι 1ιί1)βπιί8 νβηΐίδ ΠαηΙϊϋαβ, δβΓτί ΙιοΓίαΙιαηΐιί:

8υΙ)βΓη3ΐθΓβηι, 1χ>ηο εδδεί αηίηιο, βϊ 63 ροϋδδίιηυηι οεεϋίω"

υΙβΓβΙιΐΓ &ά ΓϊΙΙεηάοδ ΙιοδΙβδ, φη ϊη ρροχίηο τβκβΓβιι'1"·

Ιβ ίβίΙαΓ 3ηιηεπ> ςαί3εηι Γβιηοπιηι νί εη3νί§3τί(. Λ'βταη»

3<1 0δ1ϊ3 νβηίαηι εδ(, ςυυηι ΟυεΙα ηιβΓίηο τεηΙίίφΚΚ'

ρβΓοηΙβΓβηΙαΓ Πϋοηία, δίηιίΙίΙβΓ ςυίάεηι ρυοεπιαΙοΓ, ίη>ϋ·

βϊηΐίηυβ ηίΓδϋδ δβΓνίδ , εοηηίΙεΙιβΙυΓ ίη 3(3?βτδαηί ιοιΐβ τϊ·

πΙ>η8 : βοά ςυηηι ηίΐιίΐ ρι-οΓιεεΓεΙ, (1βΠείβ1)3ΐ Ιβδδίίοιίώ'ι

βηίηιυπιηυε εοίρίι (ΙβδροηάβΓβ. Τυηι 0»·δ3Γ, εβρίΐβ ΓβΙβ-

εΐο , 611Π3 ίηεΐ3ηΐ3ΐ : « Ρβι-^β εοηΐΓβ ΙεηιρεδίΛίεηι ΓοΓίϊ &ηίη»;

Οβεδβτεηι νβΐιίδ , βϊ ΓοΓίιιηαιη 083β3ΓΪδ ! » Οη» νοεβ βΙΐοηίΐΒ

ηη3 εηαι ςυοβΓΠ3(θΓβ Γβηιί§ίΙ)ΐΐδ , η.ινίδ, ηΐ3§ηο 3π10Γί

ΟΓηηίυπι ε1αεΐ3(3 , διιρβΓβτίΙ Πυηιίηίδ οδΐϊυιη : βεά ηοχ νβ·

Ιοπιηι νί βίςοβ Ουείιιυπι βα!)1ίηιίδ ίη ΗΙΙυβ Γβ]βεΐ3 ββΐ. Ιο·

6ΐ3ηΙε άίε , (ΐιιαηι νβΓβΓβηΙαΓ ηϊυΐΰε , ηβ εοηδρίεβΓβηίαΓ 3ΐ>

ήοδίίηυ:, ΟαϊδϊΓ ίΓ3ΐιΐ9 ΓοΓίοηβε, υ( ίηνίίΐα!, ρβπηίδίΐ η»11
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έπανιέναι. Ή μέν δή πνεύματι ταχεϊ τον ποταμδν

άνέπλει.

ΕVIII. Καίσαρα δ' οί μέν έΟαύμαζον της εύτολμίας,

οί δ' επεμέμφοντο, ώς στρατιώτη πρέπον έργον ειργα-

σμένον, ού στρατηγώ. Ό δ', ούκέτι λήσεσθαι προσδο-

κών, Ποστούμιον άνθ' εαυτού προσέταξε διαπλεϋσαί τε

χαΐ φράσαι Γαδινίω, τον στρατδν εύθυς άγειν δια Οα-'

λάσσης· αν δ' άπειθη, ταϋτα προστάσσειν Άντιονίω·

χαΐ τρίτο) μετα τον Άντώνιον Καληνώ. Εί δ' οί τρεις

άποκνοϊεν, επιστολή προς τον στρατδν αυτδν έγέγραπτο

άλλη, τον βουλόμενον αύτών έπ\ τάς ναΰς έπεσθαι τω

Ποστουμίω, χοΐ χαταίρειν άναχθέντας ές χωρίον ές δ

τι δ άνεμος έκφέρη, μηδέν των νεών φειδομένους· ού

γαρ νεων χρήζειν Καίσαρα, άλλα ανδρών. Οϋτω μέν,

άντι λογισμών, δ Καίσαρ έπεποίΟει τή τύχη. Τάδε

ουν δ Πομπήιος προλαβεϊν έπειγόμενος, ές μά/ην διε-

σκευασμένος έπήει. Και δυο αυτού στρατιωτών έν

μέσω τον ποταμδν έρευνωμένων, ?) μάλιστα είη διά

βατος, των τις Καίσαρος εΤς έπιδραμών τους δύο άνεϊλε ■

και δ Πομπήιος άνέζευξεν, ουκ αίσιον τδ συμβάν ήγού-

μενος. Αΐτίαν δ' εΤχε παρα πασι, καιρδν άριστον

έκλιπεϊν.

ΕΙΧ. Ποστουμίου δέ διαπλεύσαντος ές τδ Βρεντέ-

σιον, δ μέν Γαβίνιος , οϋχ δποστας τδ πρόσταγμα , ^γε

τους βουλομένους δια της Ίλλυρίδος, ούδαμοϋ διανα-

παύων. Κα\ άνηρέθησαν ΰπδ τών Ιλλυριών σχεδδν

άπαντες· χα\ δ Καίσαρ ήνεγκεν, δπ' άσχολίας. Ό δ'

Αντώνιος τους έτερους έ*πΙ τας ναϋς έπιβήσας, Άπολ-

λωνίαν ριέν παρεπλευσεν, ίστίοις έπιπνέοντος άνε'μου.

Χαλάσαντος δέ τοϋ πνεύματος περί μεσημβρίαν, είκοσι

τοΰ Πομπηίου νηες έπ' έρευναν της θαλάσσης άναχΟεϊσαι,

χαΟορώσι τους πολεμίους, χαΙ έδίωκον. Τοις δέ, ώς

έν γαλήνη , δέος ην πολυ , μή σφδς άνατρήσειαν ή χα-

ταδύσειαν αί μαχραι τοις Ιμβόλοις. ΚαΙ τα εικότα

παρεσχευάζοντο, σφενδόναι τε ήφίεντο ήδη χα! βέλη·

χα\ δ άνεμος άφνω μείζων ή πρότερον έπέρ^αςεν. Αί

μέν δή μεγάλοις αύθις ίστίοις έξ άέλπτου τδ πνεύμα

έοέ/οντο, χαΐ διέπλεον άδεώς· αί δ' άπελίποντο, ^οΟίω

χα\ πνεύματι χαΐ Οαλάσση κοίλη κακοπαθοϋσαι. ΚαΙ

μόλις ές άλίμενα χαΐ πετρώδη διερ^ίφησαν, δύο τινάς

ές τέλμα τών Καίσαρος κατενεχθείσας έλοϋσαι. Αν

τώνιος δέ ταϊς λοιπαϊς ές τδ καλούμενον Νυμφαΐον χα-

τήχ&η.

ΕΧ. Κα\ τω Καίσαρι σύμπας δ στρατός ήδη παρήν,

•πορήν δέ χαί Πομπηίω. Καί άντεστρατοπέδευον άλλή-

λοις έπι λόφων έν φρουρίοις πολλοίς. Πεϊραί τε ησαν

περ\ έκαστον φρούριον πυκναί, περιταφρευόντοιν χαί

περιτειχιζόντων άλλήλους, κα\ γιγνομένοιν δμοϋ και

ποιούντων έν άπόροις. Έν δέ ταΐσδε ταΤς πείραις περί τι

ορούριον ήττωμένου τοϋ Καίσαρος στρατού, λοχαγδς,

ω Σχευας όνομα ην, πολλά χαΐ λαμπρά δρών, ές τον

δφθαλμδν έτρώΟη βέλει· χαΐ προπηδήσας, κατέσεισεν,

ως ειπείν τι βουλο'μενος. Σιωπής δ' αύτώ γενομένης,

ι-εάΚαπι : εί 63 ηαίάεπι εβίεπίβτ ββευηΛ) νοηΐο ϋατϊυιη ΓβΙΐΌ

3ϋΙ>ϋ(.

Ι.VIII. Ι-.;ιπι (';γ>:ιιϊ- αιΐιΙ.Κ'ίηηι ιιιίι ,ιΐι,ιηΐ ιιΐ' ϋΐϋ ; αΐϋ <χ>ιΐΐΓ3

ίηευ83ΐ>3η( , υΐ ηοη 1,-ιιη ϊιηρβτΐΙοΓί εοητεηϊεηΐβπι , ψκιηι

ηΐίΐίΐϊ. 0Χ83Γ, ].11Ι1 ρβΓΓΟ 8« ΙΐΙβΓβ ροβββ , 81 ίιΐι'ΐη ΓΟΓβυβ

ΙΐΊΐΙ.ιπΊ , «ΙεβρβΓαηβ , Ρο$Ιιιηιίιιηι ρΓΟ 86 (ΐίφοοπ' ]υ88ϋ,

ευιη πι&πάΒΐίβ 3<1 β3ΐ)ίηίιιπι, ιι( ρΓοϋηυβ εχεΓείΙαιη ηι.ιι ί

Γοηιπιίϋ«Γθ( : 3α(, 81 18 ΐιτικ,ιπ-1, 3(1 Αη(οαίιιηι; &υΙ α.1

03ΐ6ηυιη άεηίςιιε. Οιιοιΐ 8ΐ Ιμιπιμι (γϊιιπι αειηο 3ΐιι1εΓε(

ίπιρεΓ3(3 εχβεφίϊ , ΙίΙεΓ38 3ϋ38 άβ(1εΓ3ΐ 3(1 ϊρβυιη βχεΓείΙυπι ,

8ί§αίίϊε&ηΙε8 » υ ι , ηυοίφίοΐ τείΐεηΐ, βεςιιεΓεηΙυΓ ΡοβΙυιΐΜΐιπι,

ε4 3(1 (ΐικκίευηςαε ΙίΙΙιΐδ ΥεηΙαβ ΓειτεΙ, 3ρρεΙΙεΓεηΙ, ηϋ ρβΓ-

εεηΐεβ η:ι\ Πιιιλ : 8ί1)ί εηίπι ηοη ιι.ί\ ίμϋ* ορυ3 εδδε, 86(1 νίηβ. »

ΤβηΙο ρΐυβ ΓοΓίαηχ ίϊ(1ε()3( 0%83γ, ιριαιη εοηΒϋϋβ. 0»3ΐη·

οΙ)Γειη Ροηιρείυβ , ηοη αΜΟεΓεηίΙυπι Γ3(υ3 , ί π - ΐπι γ Ιηιιι βείεηι

3(1?εΓ8υ8 €χ83τεη> άυχϊΐ. δεά, αοαηι άηο εχ ε]υ8 ηιίΐίΐί-

1>υ8, ηιεάίο Πυηιϊηίδ 3ΐνεο \&άΆ ρι-αΗεηΙβηΙεβ, 3ο υηο ίη-

ειΐΓΐΐηΙε θΒ?83Π3ηο εββεηΐ Βΐηοοοεείδί; Ροηιρείυδ, οπιεη

ιι( ίη&υδίυπ) 3τεΓ83ΐυβ , ίη 0381Γ3 ΓεάυχίΙ εορίββ ; οηιηϊουβ

ΙίοεΙ ςυεΓεηϋοιίδ, ραΐεηβτπηιβιη οοεΑδίοηεηι β ιηαηΐυυ» »1>

60 αηιίΙΙί.

Ι,ΙΧ. ΟκΙεπιηι Βηιηάοδϋ 03ΐ>ϊηϊυ8 μτ3νηΐίιιι πι.ιπιΙλΙλ Γβ·

τεηδ, ςηιε ΡοδΙιιηιϊηδ ρεΓΐιι1εΓ3ΐ, νοΙϋηΙβΓίοδ άυχίΐ ρεΓ II-

Ινπευπι εοηείΐ3(ο ϊΙϊηοΓβ. Ε( Ιιί (]ΐιίάεηι ;ι!ι ΙΝχηίδ ΓεΓε 3(1

ιιηυπι οπιηβδ ορρι-εδδί 8αη( : ηεε 0»δ3τί , ρεΓ ηε^οΐίβ , Τ3-

ε3τίΙ υΐεϊδεϊ 63ηι ϊη]υη3ηι. ΑηΙοηίαδ ν οι», ίη ηβνεδ ίηιρο-

δϊΐίβ τείίςιιίβ , νί νεηΙοΓυηι ΛροΙΙοηί3ΐη ρΐεηίδ νεΙίδ ρΓ«.·ΐ6Γ-

νβοΐυβ εβί. ΚεηιίΙΙεηΙε νβΓο Π3ΐη είΓοβ ιηοΓίιΙίρηι , 3 νί^ίηΐί

Ροηηρείβηίβ η3Υί1>η8 ηι;πτ δεηιίβηΐίοαδ εοηδρεείυβ βδΐ ε(

6χα§ί(3(υ8. ΚπιΝριε ρεΓίευΙηιη, ηε ρβΓ ίΙΙηιη ιηβπδ (Γ3η-

ςαί11ί(3ΐβηι ΑυΙοηίαηχ ηανεδ Γ08(τΪ8 Ιοη^ατυιη αυΐ ρβΓΓοΓ»-

τεηΙηΓ 3υΙ (ΙβηιβΓβΟΓΡηΙιΐΓ. ,ΐΛίικρίρ »ά ρΗ£Π3ΐη βεβε ίη-

δ(ηιε1)3ηΙ, εί ρΐΐείικίεηβη! Γυη(1ί(οΓε3, (εΐ3(]υε ηιίΜεΙιβηΙυΓ,

ςυιιπι 3ΐι)>ί(ο νεηίυβ νβΙίΟίοΓ (]η3Πΐ 3η(ε ίιτηίΐ. Ι(3(]ηε Λη-

(οηίβηα; η&νε8 εχ ίηιρΓΟτίδΟ , ηια^ηίδ νείϊδ ορρβηδϊδ , ιίπ μιιιι

ρεΓ3^εΙ)3η( ϊπίΓβρίάβ : Ηοδίίΐεδ ^επ> , < υιη 8Β8(η τεηίοφίε

ίη 3ηςυδ(ο ι η;ιπ εοηΠίεΙβΙ»; , ρεΓ ΪΓηρθΓ(υοδ3 ε( 3δρεΓ3 1ί(-

(0Γ3 ιΐί^ι'ΐ ΐ.ι· 8υη(, <1ιι;ι1>π^ (3η(υαι 0%β3Γί3ηϊδ εβρίίβ, ςυκ

ίη ΙίΓονϊα ίηεί(1εΓ3ηΙ. Ουπι Γείπραίβ οηιηί1)ΐΗ η;ι\ ϋχΐί ροΓ-

Ιυαι, ηυί τοεαΙυΓ Νγηιρίιχυηι, ΙεηηίΙ ΑηΙοηίυδ.

IX. .Ι;ιΐ]ΐίμιι' 03!83Γί υηίτβΓδηδ ρι-νδίο Γυί( εχειχίΐυβ,

κςυε 3ε Ροπιρείο : εί εβδΙτίδ ε38ΐΓ3 Ιοείβ ε<1ίΙϊ< ορροβυεΓυη! ,

ΙτεςιιεηΙίουδ ε3δ(ε11ίδ οίδΐίηείβ. Οίπ» ββ ε3δ(ε1]3 εΓεΙ)Γ8β

ίικ ·ί(Ι(Ί>:ιηΐ ρΓΗ3ΐί3ΐίοηεδ , (Ιαπι είΓευπιν3ΐΐ3Γε 3ΐ(εη εοηβηίυτ

3ΐ(εΓ0β, εί ίη ηπΊιπη εο^εΓε. Ιη υηο εχ Ιιίβ ρΓ3?1ϋδ 3(1 ε3-

Βίεΐΐυπι βΐίςυοά εοπιιηίδδο, ςυυηι δΐιεευηιΙιεΓεηΙ ( '.Ί'-,ιπ.υπ ,

5εχτ3, εεηίατίο ηαιιΐΐϊβ εςΓεςίίβ ]3ηι Ιαπι ίηδί^ηίδ Πκίιιοπ-

1ιιι> , ίη οεηΐυηι (εΐο ρεΓευδδυδ, 3η(ε 0Γ(1ίηε8 ρΓΟδϋϋΙ, ηΐ3ηα

ίηηαεηδ 8ί1εη(ίυπι, η( (ΙίοΙιπ ιΐδ «Ιίςιύιΐ : ίαείοςαε δίΐεηΐίο,
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Πομπηίου λοχαγδν έπΐ άνδρία γνώριμον έκάλει· Σώζε

τδν όμοιον σεαυτώ, σώζε τον φίλον, κα\ πέμπε μοι τους

χειραγωγήσοντας, έπεί τέτρωμαι. Προσδραμόντων δ'

ώς αύτομολοϋντι δυο ανδρών, τον μέν έφθασε κτείνας,

τοϋ ίέ τον ωμον άπέκοψε. ΚαΙ δ μέν τάδε έπρασσεν,

άπογιγνώσχων έαυτοϋ κα\ τοϋ φρουρίου · τοις δ' άλλοις

αϊδώς έπΐ τω συμβεβηκότι χαι δρμή προσέπιπτε · χαι

τι) φρούριον περιεσώθη, πολλά χαι τοϋ φρουράρχου Μι-

νουκίου παθόντος· ω γέ φασι τήν μέν άσπίδα έχατον

χαι είχοσιν άναδέξασθαι βέλη, το δέ σώμα !ξ τραύματα,

χαΙ τον όφθαλμδν δμοίως έχχοπηναι. Τούτους μέν δή

Καίσαρ άριστείοις πολλοίς έτίμησεν · αύτδς δ', έχ Δυό-

δαχίου τινδς αϋτω πρασσομένης προδοσίας, ήχε μέν,

ώς συνέχειτο, νυκτός συν δλίγοις έπι πύλας κα\ ίερδν

Αρτέμιδος. *** Τοϋ δ' αύτοϋ χειμώνος άλλην στρατιαν

έχ Συρίας ήγε Πομπηίω δ κηδεστής· καΐ αύτω Γάϊος

Καλουίσιος περί Μακεδονίαν συμβαλών, ήσσατο, καΐ

τέλος Ιν αύτοϋ κατεχο'πη χωρ\ς δκτακοσίων ανδρών.

ΙιΧΙ. Καίσαρι μέν δή ουδέν ην έχ θαλάσσης, δια

Πομπήϊον ναυχρατοϋντα · έλίμαινεν ο3ν δ στρατδς αυτί),

κα\ την πόαν ήρτοποίουν. Αύτόμολοί τε Πομπηΐω

τοιούσδε άρτους προσήνεγκαν, ώς εύφρανοϋντες ΐδο'ντα ·

δ δέ οδχ ήσθη , άλλ' εΤπεν, Οίοις θηρίοις μαχόμεθα.

Ό μέν δή Καίσαρ ίιπ' ανάγκης τον στρατ&ν άπαντα

συνήγεν, ώς και άκοντα Πομπηϊον βιασόμενος ές μάχην

6 δέ αύτοϋ τα πολλά τών φρουρίων εκ τοϋδε κεκενιο-

μένα προσλαβών, ήσύχαζε. Και τψδε μάλιστα άνια-

θε\ς δ Καίσαρ, έπετόλμησεν έργω δυσχερεΐ τε και πα

ράλογο)· πάντα Πομπηίου τα στρατόπεδα, ένΐ τείχει

περιλαβών, έκ θαλάσσης ές θάλασσαν άποτειχίσαι· ώς

μεγάλην, ε? καΐ διαμάρτοι , δόζαν οΐσόμενος έπΙ τω τολ-

μηματι. Στάδιοι γαρ ήσαν διακο'σιοι κα\ χίλιοι. Και

6 μέν ένεχείρει τοσώδε έργω. Πομπήιος δ' αύτδν άντα-

πετάφρευε κα\ άντωκοδόμει- καΐ μάταια τα έργα άλλή-

λοις έποίουν. ΪΊ'γνεται δ' αύτοΐς άγων εΐς μέγας, έν φ

Πομπήιος τρέπεται τε τους Καίσαρος πάνυ λαμπρώς,

καΐ ές τδ στρατόπεδον έδίωκε φεύγοντας. Σημεΐά τε

πολλά εΐλεν αυτών ■ κα\ τδν α'ιετδν (δ δή κυριώτατο'ν έστι

'Ρωμαίοις) μόλις έφθασεν δ φέρων υπέρ τδ χαράκωμα

τοις ένδον δϊψαι.

ΙιΧΙΙ. Γενομένης δέ της τροπής λάμπρος , δ Καίσαρ

έτέρο)θεν ηγεν άλλον στρατδν, ουτω δή τι κα\ τοϋτον

περίφοβον, ώς, Πομπηίου μακρόθεν έπιφανέντος, μήτε

στήναι, περί τας πύλας όντας ήδη, μήτε έσελθεϊν έν

κόσμω , μήτε πεισθήναι τοΤς προστάγμασιν, άλλα φεύ-

γειν έκαστον δπη τύχοιεν άμεταστρεπτί , χωρίς αίδοϋς,

καΐ παραγγέλματος, και λογισμού. Καίσαρος δ' αυ

τούς περιθέοντός τε και συν δνείδει μακράν έτι τον Πομ

πήϊον όντα έπιδεικνύοντος, και έφορώντος, τα σημεία

άπεδδίπτουν καΐ έφευγον. Οί δέ μόλις υπ' αΐδοϋς κα-

τέκυπτον ές τήν γην άπρακτοι. Τοσούτος αύτοϊς τά

ραχος ένεπεπτώκει. Είς δέ κα\ στρέψας τδ σημεΐον

άνέτεινε τδν οϋρίαχον ές τον αυτοκράτορα · καΐ τόνδε

μεν οί Καίσαρος υπασπιστή χατέκοπτον. Οί δ', έσελ-

Ροπ>ρεΙαηιιπ> εβηΙΟΓίοηεαι , τίΠαΙβ ηοΙΠεπι , αρρβίΐατίι :

« 8βΓ¥3 Ιιιί δίηπίβω , 88ΓΤ3 βπιίεαιη ; πιίΙΙε αυί κ« ηυοιι

άπεαηΐ δαυοίιιηι ! » Οηυπιςυε, Ιαπια,ιιαη] άΛ ΐΓίηϊΓα^ΐϋΐ,

(Ιυο νίπ 3εευιτίβδεη( , βΐίει-υπι οεείοίΐ ρηυδ<]ΐΐϊπι άοίαιη

εβηΙίΓΡΐ , αΐΐβπ'υδ 3ΐ)δείάι( ηυιηβηιιη. 1(1 ροδί^πιπι 8α»τα,

βΐ άβ ββ εί αε ΟΛδΙβΙΙο άεδρεηηβ, ΓεοϊΙ, Ιυηι τει-ο οαΐαοί

ρπάοι- ηονυδπ,ιιε Άτάοτ ίηεβδδίΐ, εί εββίεΐΐυπι ββΓΤϊΙαιη βΐ;

επ]ιΐ8 βΐίαηι ρΓ%Γεε(08 Μίηυεϊυβ ΙβπΙλ ΓοΓίίΙα^ίηε τίιη (ιοδίίαω

βυβϋηιιίι, υ( βευίαπι β^α8 εβηίαηι νί§ίηΙί 1ε1ί8 ίεηαΐ Γυίβββ

εοηΚχυπι , ίρβηαι τβΓΟ ββχ ίοοβρίϊββ τυΙηβΓα, βΐ οοαίιιω μ-

ΓΪΙβΓ 80)181880. Οϋ08 08258Γ 3Π)Ιχ>8 ΟΙϋΚΐβ (Ιοηίδ ΙίΟΠΟΓίνίΙ
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ϋγιτ1ιαοΗίί βρββ βί ββββΐ οβίβηβα, βχ εοιηροίΚο 3(1 ροΓίαηι

ββάί Όϊ&ηχ \ιύα&η\ ααχη ρϊααβ βδΐ ρΓοΓβοΙαβ. * * * Είάβπ

Ιιίρηιο βΐίυιη οχοΓοίΙυπι β 8γη» Ροιηρβίο 3άάυε«Ι)3( ϊομγ :

πιπί ηυο Ο. ΟϊΙνίδίαβ ίη ΜαΰβαοηΪΒ εοη^τεββυβ νί((ιι$φιβ

ιιηβπι Ιβςίοαοπ) απιίδίΐ , βίαρϊίδ Ι8η(αοιοε(ίη@εη1ί9ΐηί1ί(ί1ιη;.

ΙιΧΙ. ^^Π) 76Γ0 &Χ83ΓΪ8 βΧβΓΟΪΙυβ , αΐϊ ί Β13Π, 0ΐΐ8ίί1)Ι)β

ΙχμΙπιπι οΙ>868δο, ηίΐιϊΐ ϋοπιιηε3ΐιΐ8 ροΙΡΓαΙ βηοτβηί, Γϊηιβ

«ΒρίΙ 1α1)0Γ3Γβ; ΐΐβ ςηίάεπι, υ( βχ Ιι6γο3γοπι ΓβάίεΛυί μ-

ηεπι εοαΓιεβΓβ οοββΓβηΙϋΓ. Ου]ϋ8 ββηβπδ ριηεδ ςαιυη 3

ΐΓϊηδΓιι§ίδ οΓΓβιτεηΙϋΓ Ροηιρβίο, ,ίυουηάυηι εί βρεείιοαίαηι

ΓοΓβ εχί8ΐίηΐ3η1ί1)υ3 , ϋΐε , ηίΐιίΐ ΙκΙαΙιΐί , Οαηι ςυίΐίΐιιΐδ \χ·

εΐϋδ , ίηφίίΐ, ηοοίβ οεΐΐυαι Ταπί Οομγ, ηβοο8»ϊΐ3ΐβ

εοαιρυΐβαβ, οπιηεβ βιπίδ εορΪ3$ εοηΐηχϋ , νβΐ εππι ίηνϋο

Ροωρεΐο εοηϋίεΙυΓπβ. Αί ϋΐε , οοευρβίϊβ ρίοπίπιαε εχ

βίεΐΐίδ , ςπίβ 3 08683Γ6 ρ8Γ Π3Π0 ΟΟΟββΙΟΟβΟ) 8Γ3ΠΙ ν3Π13 Γ6"

1ϊε(3, ςαίβΐυιη μ ΙβηαίΙ. ςυοκί Οβββτ α^εΓήιηε ΓεΓεηδ,

ΒΠ8πβ ββΐ ορπδ ^Γοιίί (ΙίΠίοίΙΙίπΐϋΠΐ βί τίχ 0Γβόί1)ϋε, ηηί·

τβΓ53 ηοδίίπη ε38(Γ3 υπ3 ηιαηίΐίοηβ 3 ιηβη 3ά ηιβτε άαοί»

είΐΐπηιναΙΙβΓβ : βϋβηίδϊ αιοΐίηιίηί βυεΰβδδαδ ποη ΓεβροηΛεκΙ ,

ίρβίιιβ ββΙΙεπι εοπϊΐπδ Μϊ^πίπεί ΙβΙϋΓΠδ Ιαυαβπι; βΓβΙ εηϊπ)

βηυηΐυδ μοο {/ογΙϊ , οχχ) δΐϋιΐίοπιπ). 08Β8»π8 βπίεηι ορβπ-

1)«δ 3ΐί33 Γ08838 πιυηίΙίοη68(]πο οΙ)]ίεϊεο3( Ροηΐ[)είιΐδ : άψε

ίΐα βΙΙβΓ βΙΙβππβ είικίβόβΐ ορβηιη. δεπιεί Ιβηιεη ηιηρια

ρΓθΒΐίο εβΓίβΙοπι βδΐ; ίηαπο Ροηιρεΐπδ θ33&3Π3ηοδ

ΓβρυΙΗ , τβΓβοβςαε ίη Γαβ,ιπι &ά ομ(πι αιςαβ ρεΓδεευ(υ$

πιυΐΐίδ ηιιοςαβ βίβηίδ, εί 3(]υϊΐ3 ρ«ηβ ίρδ3 (ςαοα Κοηυιώ

ρΓίΒείρυυπι δίριυπι βδΐ, ίη δυηιηιβ τβηβΓβϋοηε Ι)3ΐ)ί(υηι) ρο-

(ϋυδ, ηί οοηιπκκίβ 63πι βίςπϊΓεΓ, βυπιπΐ3 τί οοηοίδηδ, Ρ<[

ναΐΐυπι ϊηΐπδ ρΓο]εεΐδ8εΙ.

ΙΛΙΙ. ϋπηι βίο εΓΓϋδβ ΓοραπΙ ΟκββΓίβπϊ , ΟβεδίτΛ»!13

ρβΗβ εηπι &1ί3 ηιίΐίίαπι ηιαηυ 8πεεπΓη( : 8βά εί 1)08 ίρ*05
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ηεηαε βίδΐϊ ροΐυεηηΐ, ςιιαπινίκ ροΓίίδ εβδίΓΟΓυω ρΓοχίκι,

πεςπε ίβΓΤβΙίδ οΐίϋηίπυβ ΐηίΓοαυεί, ηβςοβ πΐΐο ηοάο βι)

ίπιρ6Γ3ΐ3 Γ3είεοά3 εοιηπιονβπ ; βεά υΐ βπϊβείο οηιπί ρυιΐοη:

ρι·ο «β ςοίδφΐβ, φΐοευπςυβ Γογβ ΓεΓΓβΙ, εί(3(ο εϋΓδίι δί ρΓΟ-
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Βΐιβυβ 68( ίηΙεηΙβΓβ ; ςυεηι φΐΐάεπι Οαδοπδ δβίεΐΐίΐίί η»*
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θόντες,ούδ' έπί τ&ς φύλακας άπηντων, άλλα μεΟειμένα

πάντα ην, και το χαράκωμα άφύλακτον ώστε αύτο

δοκεϊ συνεσπεσών άν τότε 6 Πομπήιος έλεϊν κατα κρά

τος, καί τον πόλεμον £ν« τωδε έ*ργω πάντα έξεργάσα-

σΟαι· ε! μή Λαβιηνος αύτον, θεοϋ παράγοντος, έπΐ τους

φεύγοντας έπειθε τραπηναι· καί αύτος άμα ώκνησεν, ή

τήν άφυλαξίαν τοϋ χαρακυιματος , ώς ένέδραν, ύφορώ-

μενος, ή ώς ήδη κεκριμένου του πολέμου καταφρονήσας.

Έπι δε τους εξοι τραπεις, έτερους τε έκτεινε πολλοΰς,

και σημεΐα της ήμε'ρας έκείνης ελαβεν εν ταϊς δυο μάναις

οκτώ καί είκοσι, και δεύτερον τόνδε καιρόν εντελούς έρ

γου μεθήκεν. Ο κα\ τον Καίσαρα φασίν ειπείν, έ'τι

σήμερον άν 6 πόλεμος εςει'ργαστο τοϊς πολεμίοις, εί τον

νιχαν έπιστάμενον εΐχον.

ΙΛΙ1Ι. Ό δέ Πομπήιος τήν τε νίκην ύπερεπαίροιν,

ίπέστελλε βασιλεϋσι και πόλεσι πάσαις · και τον στρα-

τον αύτίκα τον Καίσαρος ήλπιζε προς Ιαυτον μεταβα-

λεϊσθαι , λιμοί τε πεπεισμένον, και υπο της ήττης κατα-

πεπληγμένον μάλιστα δέ τους ήγεμόνας αύτοΰ, το

σφέτερον αμάρτημα φοβούμενους. Οί δέ, Οεοΰ σφας

Ιπ\ μετανοιαν άγοντος, τι) αμάρτημα ήδοϋντο· και τοϋ

Καίσαρος αϋτοΐς έπιμεμφομένου τε πράως, και συγγνω-

μην δίδοντος, έ*τι μάλλον ήρεΟίζοντο καΟ' Ιαυτών και,

έκ παραδόξου μεταβολής, έκέλευον τω πατρίω νόμω

διακληρώσαντα αϋτοΰς, το δε'κατον μέρος άναιρεΐν.

Ού πειΟομένου δέ τοϋ Καίσαρος, μάλλον ήδοϋντο, καί

συνεγίγνοισκον αύτον ούκ άξίως υπο σφών ήδικήσθαι·

καί τούς φέροντας τα σημεία κτείνειν Ιπεβο'ων, ώς ούκ

αν αύτοί ποτε φυγόντες , εί μή τα σημεΐα προαπεστράφη.

Ώς δέ δ Καϊσαρ, ούδέ τοϋτ' άνασχόμενος, δλίγους μό

λις έκόλασεν, αύτίκα πασιν αύτοΰ προς την μετριοπά-

Οειανδρμή τοσήδε ένέπιπτεν, ώς ευθύς αύτον άγειν άξιοϋν

ίιΛ τους πολεμίους. ΚαΙ ενέκειντο σφόδρα προθύμοις,

παρακαλοϋντές τε και ύπισχνούμενοι διορΟώσεσθαι τι)

αμάρτημα νίκη καλη· κατά τε σφας Επιστρεφόμενοι

προς αλλήλους Ιλαδον, κατά μέρη συνώμνυντο, εφορώντος

αύτοΰ Καίσαρος, μή Ιπανήξειν Ικ της μα*/ης, ε! μή

χρατοΐεν.

Γ,Χίν. "Οθεν αύτον οί μεν φίλοι παρεκάλουν, άπο-

/ρήσασθαι τοιαδε μετάνοια και προθυμία στρατοϋ. Ό

3' ίς μέν το πλήθος εΤπεν, δτι μετα βελτιόνιον καιρών

αύτούς έπΙ τους πολεμίους θίξει , καί μεμνήσθαι τησδε

της προθυμίας διεκελεύσατο. Τους δέ φίλους άνεδίδα-

σκεν, δτι χρή καί τώνδί προεξελεϊν τον φόβον της ήσσης,

πολύν αύτοϊς έγγενόμενον, καί των πολεμίων τι) φρόνημα

άκμάζον προκαθελεϊν. 'βμολόγει τε, μεταγιγνώσκειν

προς Δυρ^α^ίο) στρατοπεδεύσας, ενθα εστίν ή παρα

σκευή πασα Πομπηΐω, δέον άποσπαν αύτον ίτίρωθι

ές δμοίας άπορίας. Καί τάδε ειπών, ές Άπολλοινίαν

εύθύς μετηει, και άπ' αύτης ές θεσσαλίαν νυκτδς ύπε-

^ώρει λανθάνων Γόμφους τε, πόλιν μικράν, ού δεχο-

ι^-ένην αύτον, έξεΐλεν υπο όργής, και έπετρεψε τω

στρατω διαρπάσαι. Οί δ' ώς ίκ λιμοϋ πάντων ένεπί-

πλαντο αθρόως, και έμεθΰσκοντο άπρεπώς ' και μάλιστα

ΑΡΡΙΑΜ'5.

γοικίιΙι'πιιιΙ . (}υί τβΓΟ ίη ΟΗίίΓα «; ΓεεειίΡΓβηΙ , ηβ ;κΙ ειι-

βίοιίίϊ» ψιΜεηι ρπεδίο ΓυεηιηΙ : δειΐ Γεηιίδ&3 ργλπΙ οηιηία ,

οί ναΐΐιι ιιι ηαΐΐίβ Ιίπιι.ιΙιι ιη 6ΐ»ϋοιιίΙιιΐ5. ΕΙ ροΙυ«Γ8ΐ οηιηϊυπι

ορίηϊοηβ Ροπιρ?ίϋ8 Ιιιηο ιιη3 ειιπι Γιι^ίβηΙϋιυδ ίη 038ΐΓ8 α·

τυιηρβΓβ, (ΙβοβΙΙαΙιιηκιυβ^ΓιιβΓΒΐ ; ηϊ ΙΛίιϊοιιιι» βί, (Ιεο πιβη·

Ιβιτι ΐ(1ίηιεο(«, ροΓεαββίδΚβΙ, υΐ Γιι^ίεηΙίΙια» ροΐίυβ ίηβΙαΓεΙ :

φΐιιηι οί ίρβο 1 1 1 ιΙ ή η ^ Γυί»8<>1 , .ι π .·»Μιλ ;ι^·- γ ιί1· τ.·( π γ , 8Ϊνβ

<1""<1 νπΙΙιιιιι ίηου9(ο<1ίΙυηι βαβρεείυηι ΙΐίΐίΗτεΙ, (3ηςιι»ιη

ίη8Ϊ<1ϊ33 α!) Ιιθ8(ο ραΓΐΐΑβ , δίνε ςυικί , εοηβυπιιηαΐαηι τίείο·

ηαηι ρυ(3α$, 3(»ε88ίυαειιι ίΐίαιη εοηίειηπεΓεΙ. Οχ-Ιοπιμι

εοπτεΓ8υ8 ίη εο8 φΐί εχΐΓβ ναΐΐιιηι εηιιΐ, αΐίαηι ηι,ι^ηιιιη

8(Γ&ςοηι < · ' 1 ί . I ϊί , εοφίε ά\ε (ΙυαΙιυβ Η1Ϊ8 ρπιΊϋβ τίβίηΐί οείο

8ί$ηΐ3 1 1 1 ϋ ί Ι.ιγ ία εερίΐ ; οεοββίοηεπι λιιΙιμιι .ίΙ>«>Ι νεηύκβ τίεΙοΓί39

Ϊ3πί 3ΐ(εΓ3 νίεε ε η> ιιιϋ.ιι·. ιϋηιΜΙ. ()\ιοά ηε 0α?83Γ ηιιϊιΐβιη

ύί88ίηιυΐ388ει1ίεί1υΓ, ευηι (ΙίεηιΙίηεηι αΙΙαΙυΓυηι ΓιιΪ3»ο 1>β11ο,

μ ηο8ΐίδ 8εί»8ε( υ(ϊ τίοΙοΓία.

ννίΠ. Γ.αηι νίϋ(0Γί3ΐη Ροιηρείυβ οιβ^πίΓιείβ τεΓοίβ τ(·ρ·

1>υ8είνίΐ3[ίοιΐ8ΐ]υε οπιηϊΙ>υ8 ρβΓ ΙϊΙεΓαβ δί^ηίΓιοβνίΙ ; κρΟΓίΙιβΙ-

ςαε, εοηΓεδΙίπι 3(1 βε ΐΓβηδίΙαπιπι εχεΓείΙυηι Οα383Γίβ, βί

Γβηιε ριεδίυΐΒ , εί ϊΐΐβ εΐβιΐε ιιβΓίβΓΓΪΙυιη , »ε ρπεδεΓίίαι 1π·

1)αηο5 εΓΓβΙί εοηδείεηΐίβ ρβνΜοβ. ΙΙΙϊ νεηι, άίνίηίΐυδ ΙβεΙΐ

ριτηίίειιΐί» , ρεεεβίιιηι ευπι ριιάοΓε 3@ηθ8εεΙ)3η( ; εί ιπιρετ»·

(ΟΓε εΐεπιεπίει- εο8 ίηευββηΐε, υ1(Γ0(]υβ (ΙβηΙε νεηίβπι,

(βηΐο ηιίηυδ βίοι ί§ηο8εεΙ)3η( : ιιιίππιιφι<· ίη ηιοάιιηι ηιιιίαΐί,

(1ερο8εε1)3ΐιΙ ϊρβΐ (ΙεείηιβΙϊοηίβ εχ πιοΓε ραΐήο βυρρίϊεϊηηι.

Ριιο(1 ςυυηη τεηιίΐΐί δίΜ α 03!δ3Γε νί(1εΓεηΙ , εο ηΐ3£ί8 ρικίε-

031 3(1ιηίδδί (ΙειΙεεοΓίδ ίη ε^ιΐδ πιίηϊηιβ οροΓ(ε1)3ΐ πιίυπ3ΐη :

εχρείεΐιβηίςυε 3ά ηεεεηι δί^πίΓεΓΟδ, ηηϊ ηϊδί εοανβΓδί3 δί-

βηίβ Γιΐ)5ΐ· ίηίΐίιιηι Γεείδβεηΐ , ηοιηο ιιηςυβηι άΐ (α·>Λ εο@ί(3δ-

8ε(. Π τεΓΟ, ηε ηοε ςιιί(1επι ρΐδδυδ 0%83γ, νίχ ίη ραιιεοβ

.ιηΐιιιπιΐ νί τΐΐι ; ,ι.Ι Ιι.ιικ' ε]ιΐδ ιηο(1βΓ3(ίοηεηι Ι3η(3 εχοΓίαεδΙ

οηιηίιιιη 3ΐ3επ(3δ 8ΐηι1ίιιηΐ({υε , ιιΐ εοηεΙβπιβΓεηΙ, ρΓοΙίηιΐδ

ίάνοΓβϋδ ΙιΟδΙβΓΠ δβδε <3ιιοβΓβ». ΙηβΙβοβηΙςηβ μιπιπιο β(η-

άϊο,θΓ3ηΙε8,ρο11ίεεηΙεδο·ιΐ6,ε8Γβ8ί3 νϊεΙοΓίη ί^ηοπιίηίβηι ίε

αϋοΙίΙοΓΟβ. Τιιπι »Λ »ε πιυ(υο εοητεΓδί , ρβΓ εεη1υπ38 βΐ-

ςηε ηΐ3ηίρη1ο» οοη]ιΐΓίΐ1>3ηΙ , ίηδρεείβηΐε ίηιρ8Γ3ΐθΓε, ηοη

ηίδί νίεΐ0Γ88 δε τειΙίΙιιΐΌδ β ρπβΐίο.

Ι,Χίν. ΟιιβρΓορΙεΓ 1ΐ0Γΐ3ΐ)3ηΙϋΓ θ£δ3Γειη βηιίεί, απηΙεΓβ-

Ιιιγ ίη ι·οη> ί π,Ίΐιι Ιβΐί ρο?ηί!εη(Ϊ3 ε( ρΓοπιρΙίΙυίΙίηβ εχεΓείΙυβ.

8β(1 ίΙΙεεοΓβηι πιυ1(ί(ιΐ(1ίηεΓεδροη(1ί(, ορροί Ιιιηίοι-ε ΙεηιροΓβ

ίη Ιιοδίεηι εο8 8ε άικίαι-υπι ; 1ΐ0Γΐ3(υ8ςυε εβί , υΐ εδδεηΐ Ιιυ-

]υ3 ρΓοηιρΙίΙυιϋηίδ ηιεπιοΓεδ. (Ή-Ι.'πιηι βηιίεοδ ρπτβΐίηι

πιοηυίΐ , εχίηιεηιΐϋηι ρπυδ ηιίΐίΐί ρ3Τ0Γεηι εχ τεεεηΐί « Ι,μΙι·

οοηΐι αοΐιιηι , εχβρεείαηύαηιηυε , ιΐιπιι ηιοΓ3 ΙβηςυεδεβΙ Ιιο-

δΐίιιηι ΓεΓοεία : Γβδδϋδςυε βκΐ δΐιυπι εΓΓβΙυπι, ηιιοιΐ 3(1 ϋντ-

ιΐι.κ 1 1 ϊ ιιιιι ε38ΐΓβ ροδυίδδεί, υΜ Ροηιρείο ρ3Γ3ΐ3 βδδεηΐ

οηιηίβ; ψιιιιη αΐϊο ευηι 308ΐΓ3ΐιειε , εί δίιηίΐίΐιιιβ ίπιρΙίεβΓε

(1ΪΓιί('ΐι!1;ιΙίΐΜΐ·, (ΙεοιιίδδεΙ. Ουίήυδ ύϊεΙίδ, ρΓΟίίηυδ Αρρίΐο-

ηί3ΐη 0»!83Γ Γερβίϋΐ, ϊηάεςαε ίη Ί Ιι.·ν-.·Η ιιη εΐβιη ηοείυ ργο-

ΓεεΙυβ β*Ι. 11)ί ηιοχ Οοηιρηοδ, πιοιίίοηηι ορρΜυηι, ηηοά

ρθΓΐ3δ ίρβί ε)3ϋδθΓ3(, εχρυβηβνίΙΪΓαΙιΐδ, (ϋπρίεηιΐηηιηιιε ρηκ-

Ιιιπί ηιίΙί(ίΙ>ιΐδ. Ουί ΠιηκΊΐΓΪ εχρ!εΙ)3ηΙ δε ηίΤαΙϊιτι , ει νίηο

ϊη^ιΐΓςί(3ΐ)3ηΙ ; ϊηδί^ηί ρπ.· εβείεηδ εί ηιΐίευΐΐ <;>τηι.-ιιι·>ηιιη
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αυτών οί Γερμανοί γελοιότατοι κατα τήν μέθην ^ααν.

"Ωστε δοκεϊ καί τότε αν δ Πομπήιος Ιπελθών έργάσασΟαί

τι λαμπρόν, εΐ μή διώκειν 5λο>; δπερεϊδεν έ"κ καταφρο-

νησεως· μέ/_ρι Καίσαρ έπτα συντόνως ήμέραις δδεύσας,

Ιστρατοπέδευσε περί Φάρσαλσ*. Λέγεται δ' Ιν τοις

Γόμφοι; γενέσθαι παθήματα γενναία , και νεκρούς των

επιφανών γερόντων έν ίατρείω φανηναι, χυλίχων αύτοΐς

παρακειμένων άτρώτοις , είκοσι μίν, ώς ές μέθην κατα-

κεκλιμένους έπ\ το έδαφος- ίνα δ' έπΐ θρόνου παρακα-

θεζόμενον, οΐα ιατρον, δς τ6 φάρμακον αύτοΐς άρα πα-

ρέ<ΐχε·

Ι,Χν. Πομπήιος δ' έπι τη Καίσαρος άναζεύξει

Βουλήνπρούτίθει· καΐ Άφρανίω μέν έδόκει , το ναυτικον,

ψ δή καΐ πολυ προδχεν, έπιπέμπειν Καίσαρι, χαΐ

ϊνοχλεΐν Οαλασσοκρατοϋντας άλωμένω κα\ άποροϋντι·

το δέ πεζον αϋτδν Πομπψ'ον άγειν χατά σπουδήν ές

τήν Ίταλι'αν, εύνουν τε προς αυτόν ουσαν, κα\ πολεμίων

ερημον. Κρατυνάμενον δ' αυτήν τε καΐ Γαλατίαν

καί Ίβηρίαν, εξ οικείας και ήγεμονίδος γης αύθις έπι-

χειρεΐν Καίσαρι. Ό δέ και ταϋτα, άριστα άν οί γε

νόμενα, παριδών, έπείΟετο τοΤς λέγουσιν, αύτι'κα τον

Καίσαρος στρατον μεταθι^σεσθαι προς αυτόν ΰπο τοΰ

λιμοϋ, ή ού πολυ σφίσιν ίσεσθαι το έτι λοιπόν ΙπΙ τη

κατα Αυρ^άχιον γενομένη νίκη· το δ' έναντίον αίσχι-

στον εΤναι, καταλιπεΐν φεύγοντα Καίσαρα, και τοΤς

ήττηθεΐσιν δμοίιος τον νικώντα φεύγειν. Ό μεν δή

τοΐσδε προσθέμενος , αιδοϊ μάλιστα των έωων έθνών Ις

αύτον άφοροίντων, καί φειδοΐ Λευκίου Σκιπίωνος, μή

τι περ\ Μακεδονίαν ών έτι πάΟοι· μάλιστα δ', Ις αγώνα

χρνίσασθαι θαρ^οϋντι τω στρατώ διανοούμενος· έπηλθε,

καΐ άντεστρατοπέδευσε τω Καίσαρι περ\ Φάρσαλον,

καΐ τριάκοντα σταδίους αλλήλων άπεΐνον.

ΙιΧνί. Άγορα δέ Πομπηίω μέν ήν πανταχόθεν

ούτω γαρ αύτω προδιωκηντο καΐ δδοί καΐ λιμένες καΐ

φρούρια, άς έ*κ τε γης άε\ φέρεσθαι, καΐ δια θαλάσσης

πάντα άνεμον αύτω φέρειν. Καίσαρ δέ μόνον εΐχεν 8

τι μόλις εύροι καί λάβοι κακοπαθών. Καί ούδ' ώς αύτον

άπέλειπεν ούδείς, αλλά σπουδή δαιμόνιο συνενεχθηναι

τοΤς πολεμίοις ώρέγοντο ■ καί ήγοϋντο , πολεμώ μέν είναι

παρα πολυ άμείνους νεοστρατεύτο>ν ετι ίντων, δέκα

ίτεσιν ήσκημένοι· ές δέ ταφρείας ί\ περιτειχίσεις ?|

σιτολογίας έπιπόνους ασθενέστεροι, δια γήρας. "Ολως

τε κάμνουσιν αύτόϊς Ιδόκει δραν τι μετ' άνδρίας , ?, μετ'

αργίας λιμζ) διαφθαρηναι. Τβν δ Πομπήιος αίσθανόμενος,

έπικίνδυνον μέν ήγεΐτο, γεγυμνασμένοις και άπογι-

γνώσκουσϊν αυτών άνδράσι , χαΐ τύχη .Καίσαρος λαμπρά ,

περ\ τών δλων συνενεχθηναι δι' ένος έργου· δυνατο')τερον

δέ και άκινδυνότερον, έκτρΰσαι ταϊς άπορίαις αύτοίις,

ούτε γης ευπόρου κρατοϋντας, ούτε θαλάσση χρωμένους,

ούτε ναϋς ές φυγήν ταχεϊαν έχοντας. Ό μέν δή χρατίστω

λογισμί!) τρίβειν τον πόλεμον εγνώχει, καΐ ές λιμίιν Ικ

λιμοΰ τους πολεμίους περιφέρειν.

Ι^Χνίί. Πολυ δ' άμφ' αύτον πλήθος ανδρών άπό

Γ· της βουλής δμοτίμων οί , και τών καλουμένων ίππέιον

οΙ>ΓΪοΐ3ΐβ. <}υ3Γβ τϊιΙβΙυΓ Ιυηο ςυοφιε Ροιρρείυδ οοαδίο·

ηβω γοϊ οβηβ βεΓβηόΉ! βηιίδίδδε, οοηΐεηιίαηι Ιιοδίειη ηοη

ΙηΜοαΙοι , άοοβε Οκμγ, ββρίβιη Αίβουβ οοηΐίηιΐϊΐο ιΐίηβκ

οβδίΓβ άπΆ Ρ1ΐ3τ9α1υηι ιηβΙ&Ιοβ εδί. Οοιηρηίδ ηυΐβιη, ίηΐίτ

ύίοβ 038118, οϋΐ3ηιίΐ3ΐβιτι ορρίίΙαηοΓίιιη ϋΐαβίηηίβι , ηραίο·

Γυΐ58β &ίαη(ίο οΙΒεΐοβ πιβιΐίοί ηιοΓίιιοί 8βηοβηο1)ίΙθ5 νί§ίηΙί,

Ιιυπιΐ Γβ<·ιιηιΐ3βηΙθ9, εβίίαυιιβ ]ιιχΐ3 ροβϊΐϊβ , νβίοϋ Εά οοιηρο-

(Λΐιοηβνα, ηαΐΐο νυΙηοΓΟ &Πβε1θ3, υηυηιηιιβ ϊη 8β11ϊϊ5ϊί·

άβηίβηι, φι! εειι ιιιβάϊοιίδ ροΐίοηβιη ο«Ιοπ8 ροΓΓβχίβδβΙ.

Ι,ΧΥ. Ροιηρβίιιβ, ρο8ΐ(ΙΪ8θβ88ϋΠΐΟ«;8ίΐπ5, 3ά1ιίΙ)υίΙ επιί-

008 ϊη εοηβΠϊαιη. Εχ Ιιϊβ ΑΓίΗηίυδ οβη8βΙ)3( , ηχνιΙΗιΐΗ

οορϋβ, (}ϋί1)υδ ίρ8Ϊ ρΓ*ρο11θΓβηΙ , υΓ§εη(1υιη ίηΓβΦηιΙιιηι·

ηαβ 0368ΒΓβπι ν&§υη) βΐ ίιιοροηι; ΙβΙΤβδίΓββ τογο οομάυ,

ΰαοΐα Ϊρ8ϊιΐ8 Ροηιρβϋ , ρΓορβτβ ΐΓ3]ίεϊβη(]38 ϊη ΙΙαΙίαηι ,

νεοΐβπι ίρδϊϋβ ρ&Κίου» , εΐ ηιίΐϊΐβ νβου&ιη : οοηίίιιηϊΐί >ιι-

(603 ΙΙλϋα βΐ ΟβΙϋ* Ηίδραηίαηαε, Ιυηι νβΓΟ ύοαιο βΐ « ει

ΓΟβίοηβ , ςυββ 8β(1ε8 εββεΐ ϊηιρεηϊ , ΓϋΓβαβ βο^εϋβΐΗΐιιηι Ο·

δϊτεηι. 88(3 Ιιοο οοηδΗΊιιπι , ςιιβιηνίδ βΐΐιιυειτίπιυιιι , ηοη

ρΐβοιιίΐ Ροηιρρίο; ουΐ 3ΓΓί(1β1)3ΐ πΐϋξίβ 8εη(εηΙΪ3 βοΓυη,

ηιιί 3ίβΙ>3ΐιΙ , ΓοΓβ ηΙ Οκβ&Ηε βχεΓΟϋυβ , Γβιηο οοΐοΐυβ, πχ»

31) βο (ΙβίίοοΓβΙ; βοΐ (μΙΙρπι ηοη ηιαΚυηι 8υρβΓβ88β ώ·

8θΙτεηά3η νιοίοπβπι, ροβΐ ρΓΟίροιβπι 3<1 0)'ΓΓΐιαοΙιίϋΠ) ρϋ-

6Π3Π1 ; οοη)τ& ΙοΓρίδδίιηυηι εββε, οηιίΙΙϊ Γυ^ίεοΙεοι Οίβδϊτρηι,

εΐ νίοΙοΓεηι Ιιβυά ββοιιβ 3ΐο,αο νίοίαπι Γιιραη» οβρεδδβΓβ. Ηο-

ΓυηιίςίΙιΐΓ δεηΐεηϋ»} αοοεϋεηβ Ροιηρείυβ, ρυάοτβ ιηιχίΐΜ

άυοίυβ βοηΐίυιιι Οη'εηΙϊδ, ςυητοηι βηηΙ οοαίί ϊη ευαιωη·

νεΓδΐ ; Ιιιηι νβΐΌ ΓεβρεοΙϋ ϊ. δοίρϊοηίδ , ουϊ , ίη Μ3θείοιιί3

βϋααι Ιιιγπ ΥεΓδβηΙί, (ίιηεοαΐ ηε ςυαηι ά»άκχη βοοιρεκΐ;

3ΐιΙβοιηηία τετο, ςοοά ηΐεη^υαι 68δε βιΙιίΐΓϊΓβΙικ Ικΐυοϊ»

αηΙοΓεφίε ηιίΙιΊυηι; ίηδβουΐυβ βδΐ ΟκβΒΓειη, ε( εβδίΓΐ »

8ΐτί8 ε]ιΐ3 βά ΡΙΐ3Γ83ΐϋΐη, εχ ιν μ. ρα$δυυηι ϊηΙεΓταΙΙο, ορ·

ροβοίΐ.

ΙΛΥΙ. ΟοηοπιεβΙαβ αυΐεπι Ροιηρείο 8υ886Γε1κιηΙυΓ ιιηιϋ·

ςοε. 5ϊο εηΐηι εΐ ροΓ(υδ εΐ τί38 εΐ οβδίοΐΐβ 3ΐι1β ηιαηίβΓί!

ύΐ8(ταχ6Γ3ΐςϋε, υ( εΐ Ιατη οοηΐίηιιε δυονεπβΓεηΙυΓ, 6ΐο»Η

ςιιίνϊδ νεηΐί εΐ οοηίεΓΓεηι. 0<6$&γ νει-ο Ίά βοίοπι ΙυΙκοβΙ,

ιίικκΐ (]υοΙί(1ί3ηίδ .τμΓε ρ3Γ303ΐυΓ ΐ3οοπΙ>υδ. ΑΙ ηε εκ

ηυίάειη 3 ςυοο,υβηι διιΟΓυηι (ΙεδεΓίυδ 6δΙ , 88(1 άίν'ιαο φιοάζαι

ϊπδΐίιιοΐα ϊη Ιιοδίβδ ΓεΓεοαηΙυΓ ριι^ηίΒ οηρίιΐί ; υ( ςηί 86, ν*·

ΙβΓαηοδ εΐ (Ιεοεηι αηηοπιηι ιτιίΐίιίαηι βχρεΓίοδ , Ιοη^β ρ*·

8ΐ3ηΙΪ0Γ68 8ΓΠ1Ϊ8 ΐΓβοΙβηάίδ, φΐ,ιπι Ροιηροίαποδ ΗΙοδ ΙΪΓοηβί ,

«ΙϋοοΓεηΙ. Οαοιΐ δί ορεΓΪ1>υδ οεΙΙυηι (ΓαΙιεηάυηι εββεΐ, ηιιί-

η)(ίοηί1)ϋ5(]ΐιβ βοΙβοοΓίοδίδ Γηιιηεηΐ3ΐίοηίΙ)αβ , ϊΙ>ΐ ββ ίηίβπο-

Γ8δ Γογ8 οί) 3?(3ΐεηι ]βιη νεΓββηΙεηι , ΓαΙεοβηΙυΓ. ΕΙ οπιηίηι»

ηΜπναιη ρβι-Ιίίεβϊ, οειίδοηβηΐ, Γβηι ροΐίυδ δοηιεί 3Γηιίδ (οΓΐίΙί'

άβοοΓηβικίΒηι, ςπβιη ί^ιΐΒνε ΓβΓ6η£ΐ3Πΐ Γβηιίδ ί^πι ίαηι. Οιι»)

εΐ Ροηηροίϋδ ίηΙεΙΙί(5Ρ!ΐδ , ρεΓίουΙοδίιιη ]ιιιίίοαΙ)3ΐ , ουητιπί

εχοΓοϋβΙίδ, οί ηιιηο όΙεδρεί'Βΐίοηε εΙΪ3ΐη ηίηι'Ι ηοηίυίηπί

οοη^ΓεΛί, εΐ άβ δΐιηιηι» ΓΟΓϋπι ΰίηιίοβΓο , ρΓ33δθΓΐϊι« Λίκίν

ΓβΙίοϊδδίηιί Ο30&3Π8 : ΙιιΙίυβ νείΌ 30 ίβοϊΐίυδ ροβδβ εο* Γβπιηι

οηιηίιιιη ε^εδίβίε 3ΐ1επ ορρΓϊηιίΐ]υβ , ςικιιη ηεο 38Γΐιηι ,(!"

ηβαιιΐ ΓίΐΙίΙίΐϊΐ , ηεο ίηιροΓ(3ΐίοηίΒαδ ιιΐ3η(υΓ ηωπϋιηίδ, »ο

ηε ηϊνεβ ςυίιίεηι βά ρΓορβΓβ ρΙΓιΐβϊεηΛϋΐη ΙιβοββηΙ. Ι^Ί"6

ρΓϋΐΙεηΙίδδίπιο οοηδίϋο Ροηιρείϋδ ργοΙγ31ιογ8 οβΙΙιιηι ίεα*·

νρι·3ΐ , οί Ιιοδίριη Γ»ιηο ^31η εχ3@ί(3(ιιηι Γαηιε ρογγο βηεοίΓΐ·

ΕΧνίΙ. 5ε<1 (ριιιπϊ6δ8βΙοί!·ο3 Ροηιρείϋηι πιββίιιΐδ ηαπιο-

πίδ ΑβηβΙοηιπι ϋίί,τιϊΐβίε ρ3ΓΪυηι , εΐ βηιιΗυιη Κοηίθηοπιιη
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οί διαφανέστατοι , βασιλείς τε πολλο\ κα\ δυνάσται,

οί μέν ΰπ' απειρίας, οΐ 3' άμέτρως τοις περί το Δυ^-

ρ"άχιον εύπραγήμασιν έπηρμένοι, είσ\ δ' οί κα\ τω

πλε'ονες εΐναι των πολεμίων , οί δέ χαϊ κάμνοντες όλως

τφ πολεμώ την κρίσιν ταχυτέραν μάλλον ή πρέπουσαν

έπειγόμενοι γενέσθαι, πάντες έξώτρυνον αύτδν ές την

μά/ην · επιδεικνύοντες άε\ τον Καίσαρα παρατάττοντά

τε και προκαλούμενον. Ό δ' ές αύτοϋ μάλιστα τοϋδε

αύτούς άνεδίδασκεν, δτι Καίσαρι μέν τοϋτ' έξ απορίας

άναγχαΐον ^ν, σφίσι δέ καΐ δια τοϋτ' ευκαιρον ήσυχά-

ζειν, οτι Καίσαρ ΰπ' ανάγκης έπείγοιτο. Ένοχλούμε-

νος δέ υπό τε τοϋ στρατού παντός, επηρμένου τοις περι

το Δυρ^ά/ιον άμέτρως, καΐ των έπ' άςιιυσεως, αύτδν

έπιτωθαζόντων ές φιλαρ/ίαν, ώς έκόντα βραδύνοντα ,

?να ανδρών δμοτίμων τοσώνδε άρχοι, καΐ επί τωδε

αύτδν βασιλέα τε βασιλέων καΐ Αγαμέμνονα καλούν

των, δτι κάκεϊνος βασιλέων δια τον πάλεμον ήρ/εν·

έςέστη τών οικείων λογισμών, καΐ ένέδωκεν αύτοϊς,

Οεοϋ βλάπτοντος ήδη και τάλλα παρ' δ*λον το'νδε τον

ιτο'λεμον. ΝωΟής τε γαρ κα\ βραδύς παρα την αύτοϋ

<ρύσιν έν άπασι γεγονώς, παρεσκευάζετο άκων ες μάχην

Ιπ\ κακοί τε αύτοϋ καί τών αύτδν άναπειθόντιον.

ΙιΧνίΙΙ. Καίσαρι δέ της νυκτός εκείνης τρία μέν

Ιπ\ σιτολογίαν έζήει τέλη· τον γαρ Πομπηϊον έπαινών

της βραδύτητας, καί ούδαμοϋ νομίζων μεταΟήσεσθαι

τοϋ βουλεύματος , περιέπεμπεν έπ\ σϊτον. Πυθο'μενος

δέ της παρασκευής, ήσθη τε της ανάγκης ήν εϊκαζεν

ήναγκάσΟαι Πομπήϊον υπδ τοϋ στρατοϋ , κα\ τον έαυτοϋ

τά/ιστα άνεκάλει πάντα, καΐ άντιπαρεσκευάζετο.

θυόμίνός τε νυκτδς μέσης, τον Άρη κατεκάλει, και

την έαυτοϋ πρόγονον Άφροδίτην (εκ γαρ Αινείου καί

"Ιλου τοϋ Αινείου τδ τών Ιουλίων γένος, παρενε/θέντος

τοϋ όνόματος, ήγεϊτο εΤναι)· νεών τε αύτη νικηφόρω

/αριστήριον έν 'Ρώμη ποιησειν εύχετο κατορΟώσας.

'ΙΙς δέ και σέλας έξ ούρανοΰ διαπταν άπδ τοϋ Καίσαρος

Ις τδ Πομπηίου στρατο'πεδον έσβέσΟη , οί μέν άμφί τον

Πομπηϊον έσεσθαί τι λαμπρδν αύτοϊς έφασαν έκ τών

•πολεμίων δ δέ Καίσαρ, σβέσειν αύτδς έμπεσών τα

Πομπηίου. Αύτώ δέ τω Πομπηίο) της αύτης νυκτός

τινα τών ίερείων έκφυγόντα ού συνελήφθη , και μελισ

σών εσμός έπί τοΐς βωμοϊς ΙκάΟισε, ζιόου νω/ελοϋς.

Μικρόν τε προ έω, πανικδν ένέπεσεν αύτοϋ τώ στρατώ·

χα'ι τόδε περιδραμών αύτδς και καταστη'σας , άνεπαύετο

συν 2πνω βαΟεϊ.

[.XIX. Περιεγειράντων δ' αύτδν τών φίλων, όναρ

ίφασκεν άρτι νεών έν 'Ρώμη καθιεροϋν Αφροδίτη Νι

κηφόρω. ΚαΙ τόδε μέν, άγνοία της Καίσαρος εύ/ής, οϊ

τε φίλοι χαϊ δ στρατδς έίπας, πυβόμενοι, ήδοντο- καί

τάλλα άλόγως συν δρμη και καταφρονήσει /ιοροΰντες

έπί τδ έργον, ώς έπί έ'τοιμον. *Ων γε πολλοί και τάς

σκηνας δάφναις άνέστεφον ήδη , συμβάλω νίκης- και οί

θεράποντες αύτοϊς δαΐτα λαμπροτάτην έπόρσυνον. Εΐσί

δ' οϊ και περι της Καίσαρος άρ/ιεριοσύνης ές αλλήλους

ήδη διήριζον. Άπερ δ Πομπήιος, οία πολέμο>ν έμίΓει-

αοΜ1Ϊ89Ϊπιυ8 ςηίδςυε, λΛ 1ΐ3βε Γββ88 ιηιιΐιί 8ε Ίνιι.ι-Ι.ν; Ιιί,

ρ3Γ(ίηι οΐι ίιηρ*Ί'ίιί.ιηι ΙμΊΜ, ριτίίιη ψιοιΐ βορΓ» πκκίιιηι

οΐίΐΐϊ βδδεηΐ I )\ 1 1 Ιι.ιι Ιιίιι.ι νίεΐ0ΓΪ3 , βΐίί ΙτεΙί ιρια ρΓΧδΐ3υ3ΐ>1

ηιιιΐΐίιικίίηο , ηοηηιιΐΐί εΙί»ιη ηβΙΙο οηιηίηο Γεδδί , εΐ εείεπ-

ί»ΐι·ιη ηιαμ* ρι-οηβηΐεδ ηυ&ιη ιτοΙλ εοηδίΐίβ; εαηείί ,ιι! ρυ-

ρικιιιι οιιιΐι ίη<Ίΐ;ιΙωιιΙ, 05ΐεηϋειιΙε$ Οκηιαίι ΜΊΐιροι- ίη$(τυ-

εΐβ .αϊ·· ρΓοτοεαηΙβιη. ΑΙ Ροιηρείυίί, ϊ<1.ϊρ9αιη ίΓ^ιιπιεοΙιιπι

ϊη ί11θ8 ΓεΙοΓηυεηβ, αϊβΐιαΐ : « ΟχββΓεαι ϊηορϊα εοαείυπι ίά

ΓΐεεΓε; *Η.ΐ νεΓΟ εο ηΐ3£ΐ8 ςυίείίεεη<]υηι, ςυο ηι.ι]ι.κ· ίΠε

ηβεε$5ίΐ3ΐε ργοπιβΙιιγ. » 5ε<1 ςυυπι (ο[ιΐ8 εχεΓείΙυβ , νίείοπ»

[)νπ1ω('1ιίιι,ι Ιιιιηι-ιη , Πβ@ί(3Γε( ρΓίΒΐίιιπι, εΐ ΙιοηθΓ3ΐίθΓε8

(|υί(|ηε εανίΙΙίΓεοΙυΓ ίη Ροηιρείιιπι , ψιοά , ίηιρεΓίο ργλ'-

βεηΐί νϊΙιϊ ρ|ΐεεη8 , ί()εο ΰε ίηάυδίηα ευηε(3Γε!υΓ, ςιιο ίηΙεΓ

Μ νίτο8 ι)ΐ«ιιΐΐΛΐε ΐΐίο^υίη εί ρ;ιι«·χ , ειηίηεΓεΙ ΟίυΙία: ; ]ααι-

ςιιε Βεςειη Κε§υπι ρεΓ ]οευηι ευπί τοε^ΓεοΙ , ει ΑβΛπιε-

ιηηοοεπι, ηυοά εί ϊρβε, βίευΐ Α^απιειπηοη , αιίΓηηΙε ΜΙο

τε§ί1)υ8 ίιυρειίΙ&ΓεΙ; Ιβηάεηι 3 ρΓοροβϋο 8ε ηιονεΓί ρ38-

8ΐΐ8 , ώεο ]βηι εχίΐίυπι ε]υβ ρΓορεί'ΐηΙε , εοηεε88ΐ( ίΙΙοι ιιιη

τοίυηΐ&ΐί. 0ιιεοΐ3Αηιο(1αιη ε! 3ΐί38 ρεΓ (οΐυπι Η1υ(1 1>ε]1υηι

εοηΐΓ3 η3(υπιιη 8ΐΐ3ΐη, (3Γ(1ιΐ8 ΓιιεΓ3ΐ ε( τείιιΐί ΙΟΓρίάυβ; 8ϊε

ηαηε ςυοςυε εοη(Γ3 βιΐ3ΐιι νοίυηΐβίειη ρ3Γ3υΐΙ βε βιΐ ρΓίκ-

ϋπιη , ευπί $υο ιιικίο , Ιιιιη εοΓυη <\\ύ ί(1 8ΐΐ38εΓ3ο(.

ΙΛΥΠΙ. Ε3 ηοείε 0838»τ ΐΓεβ 1ε{ίίοηε8 ϋυιιιειιΐβΐυπι εηιί-

58Γ31 : Ι»ιι.Ιι·ιι> εηϊπι Ροηιρείί ειιηεΙ&Ιίοηεπι , εί Γ3ΐ»8 ρβι -

ηι.-ιηί ιιπίΜΐ ίη εο εοηβίΐίο , Γι υπιεηΙιιιιι υηιίεευαςυε εοιινεΐιί

ευΓ303(. 8ε<1 υοί ΙΧΜΙβη 8εη8ΪΙ αά ρυ^ηαιη 8ε ρβΓβη',

:: ·λϊ>':- ΊΜαά ρεΓτίεβείβ ιηίΐίΐυιη , υΐ εοη]ίεί«1)3ΐ , εχριεκ-

μιπι ; εεΙεΓίΙεΓ τενοεβίίβ οιηηίηιιβ, ίρβε ηιιοηηε 8υο8 ραΓαΙο*

ε88ε ]υ88ΪΙ. Τιιηι <|« ηιεάΊ» ηοείε -;κυ Γ3είειΐ8, ΜβΓίεηι

ϊηνοεβνίΐ, εί, ΥεηεΓειη ρΓΟ^ειιίΐΓίεεηι $ϋ3ηι (ηβηι »1> .Ειιεβ

εί 30 11ο , ^£ηε% Πΐίο , ΟΓΐβπι §εη(εππ .1 ιιΐί,ιηι , ρ3ΐιΙ1ιι1ιιπ> ά{·

άιιείο ηοηιίηε, ρυ(3ΐ>3ΐ) : 88(1εηΐ(]υε νονίΐ (Ιβη" ίη ϋΛβ 8»-

εΓίηιίβηι, βϊ ρΓορϊϋβ ]ον3ΓεΙ \ίεΐ0Γί3Πΐ. υΐ νεΓΟ ί^πευ»

ΓαΙβοΓ ο"β ε«Ίο 3 08Ρ83Π3ηίδ εββίΓίδ 3(1 Ροηιρεϊβηβ ϋεΐΐΐιι»

εεΐ , ίοίςυε άεηιιιηι εχ8ΐίηε!ιΐ8, Ροπιρεί3ηί $ίηί ίΙΙυδίΓεηι ίηιΐε

ρο11ίεβΙ>βηΙαΓ <1ε 3ΐ1νεΓ83Γϋ8 ν ϊι ίοι ίαιιι ; λ ι 0α?83τ βίε ίηΐΡΓ-

ρΓεϋιΙυβ εβί, εχδϋηείιιπιπι 8ε υηο ίηιρείιι §1ογ!3μ 3άνεΓί3Γϋ

.ί1")μ.· ροΙεηΙΪΛΓη. Ροηιρείο νεΓΟ, ι·;ι>1ι·ιιι ηοείε 83επΓιε3ηΙί,

είβρβα; τΙεΙϊπΧΒ εοηιρΓβΙιεηιϋ ηεο,ιιϊνεΓυηΙ ; εί εχβηιεη

ϊρπιη ι'ηδειίίΐ 3113ΓΪ, 3ηίιη3η(ίιπη ι.ίγ.Ι.ίγιιιιι ι'ητ3ΐί(ΐ3Γυηι-

ςοβ; εί ρβιιΐο 3η1β Ιιιεεηι ρ3ηίειΐ8 (ειτοΓ ίη εχεΓείΙιιηι

ίηείάίΐ : φιεηι ίΠε ρο8ΐΐ]υ»[η είιειιηιευΓ83η(1ο δειίβνϋ, ςιιίεΐί

8ε (ίι-ιΐίί , ε( ίη εοηιηυηι ίηεί«1ί( ρΓοίιιηιΐΜηι.

1.Χ1Χ. Εχείΐ3ΐπδ (ΙείηΛβ 31) 3πιίεί8 Ροηιρεία», ρεΓ 80-

ηιηίηπι, Μ , αΌεηι δε ίη ΙΙγοο ι!εάίθ38δβ Υεηεπ ΥίεΙπεί.

ΜεΓη νοίυηι 3 0*δ3Γβ εοηεερίηηι ηεδείεηΐεδ βιηίεί εί ιηϋί-

Ιεδ , οΓηηεδ βυιϋΐο βοηιηίο §3υύε1)3ηΙ : εί Γ3ΐί , δε ί3ηι τεηι

Γ3ε(3τη ΙιαίΗΉ·, εοηΙεηιΙίΓη οπιηί3 εί ίηεοηδί(1εΓ3ΐο ίηιρείιι

αςπ1)3ηΙ ; 3<1εο ιιι ει Γηιιΐΐί ΙεηΙοΓίβ Κιογο εοΓοηβΓεηΙ , φιοιΐ

εβί ίιιδίριβ νίεΙοΓίοε, εί δεΓτί εραΐββ είδ ρβΓΛΓεηΙ δρίεηιΐί-

(Ιίδίίιηαδ , ίηνεη1ίί)ΐιε δίηΐ ρΙιβιτι <]ΐιί εΐε δΐίΓηηιο ροηϋΑοΙα

0,τδ3Π8 ίηΙΟΓ 80 ]3Γη (υηο εοηΙεηιΙεΓεηΙ. Οιιοε Ροηιρείιΐδ ,
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ρος, άπεστρέφετο, και νεμεσών έπ' αύτοΐς, ένεκαλύ-

πτετο- κατεσιοιπα δ' 8λως υπο όκνου καί δέους, ώσπερ

ού στρατηγών έτι, άλλα στρατηγούμενος , καί πάντα

πράσσων ΰπο ανάγκης παρα γνώμην. Τοσούτον άνδρι

μεγαλουργώ, καί παρα παν έργον ές έκείνην την ήμέ-

ραν εύτυχεστάτω γενομενω , τι) δύσθυμον ένεπεπτώκει·

είτε δτι τά συμφέροντα κρίνιον ουκ έπειθεν, άλλ' επί

κύβον έχώρει πλήθους ανδρών τοσώνδε σωτηρίας, και

της έαυτοΰ δόξης ες τότε άησσήτου· είτε τι καί μαντι-

κιότερον αύτον, πλησιάζοντος ήδη του κακοϋ, συνετά-

ρασσε, μέλλοντα της ήμέρας εκείνης «κ δυναστείας το-

σησδε αθρόως έκπεσεϊσθαι. Τοσούτον δ' ουν ειπών

τοις φίλοις, δτι ήδε ή ήμερα, δπότερος αν έπιχρατήσοι,

μεγάλοιν ές άεί 'Ρωμαίοις οΐρξει κακών, παρέτασσεν

ές την μάχην. *φ δή χαί μάλιστα αύτοϋ την διάνοιαν

προπεσεϊν τίνες έν τω φόβω νομίζοντες, ήγοϋντο ούδ'

αν Πομπήϊον, κρατήσαντα, μεθεϊναι την μοναρχίαν.

Ε.ΧΧ. Στρατιά δ' η'ν (ώς έμοί δοκεϊ, πολλών άμφί-

λογα εϊπ όντων, έπομένω μάλιστα 'Ριομακον τοις τα

πιθανώτατα γράφουσι περί των εξ Ιταλίας ανδρών οΐς

8ή καί μάλιστα θαρ^οϋντες, τα συμμαχικά ουκ άκρι-

βοϋσιν, ουδέ άναγράφουσιν, ώς άλλότρια , καί δλίγην έν

αύτοϊς ές προσθήκην χώραν έχοντα) Καίσαρι μέν, ές

δισχιλίους έπί δισμυρίοις, χαί τούτων ίππεΐς ήσαν άμφί

τους χιλίους· Πομπηίω δέ , υπέρ το διπλάσιον, και τού

των Ιππείς ές έπτακισχιλίους. Ώδε μέν τοις τα πι-

θανώτατα λεγουσι δοκεϊ, μυριάδας έπτα άνδρών Ιτα

λών συμπεσεϊν άλλήλοις ές μάχην,· οί δ' δλιγωτέρους

έξαχισμυρίων φασίν οί δ', υπερεπαίροντες, τεσσαρά-

κοντα μυριάδας γενέσθαι λεγουσι. Καί τούτων οί μέν

ήμιόλιον, οί δέ έκ τριών νομίζουσιν άμφί τα δύο τώ

Πομπηίω γενέσθαι μέρη. Τοσάδε μέν άμφιγνοοϋσι

περί του ακριβούς. "Οπως δ' ο3ν εΤχε', τοϊσδε μάλιστα

τοις έξ Ιταλίας έκάτερος αυτών έΟάρ^ει. Τ6 δέ συμ

μαχικοί ήν, Καίσαρι μέν, ίππεϊς τε Κελτοί, καί Κελ

τών τών υπέρ Άλπεις αριθμός άλλος- Ελλήνων δ' έπέλ-

ταζον αύτώ Δόλοπες, 'Αχαρνανες, Αιτωλοί. Τοσοίδε

μέν τώ Καίσαρι συνεμάχουν. Πομπηίω δέ, πάντα

τα Ιώα έθνη κατα πλήθος, οί μέν, έξ ίππων, οί δέ,

πεζοί· άπο μέν της Ελλάδος, Αάχωνες, ίιπο τοις ϊδίοις

βασιλεΰσι τασσόμενοι , και ή άλλη Πελοπόννησος, χαί

Βοιωτοί μετ' αυτών. Έστράτευον δέ καί Αθηναίοι,

χηρυξάντων μέν αύτους έκατέρων μή άδικεΐν τον στρα-

τον, ώς ίερεΐς τών θεσμοφόρων προς δέ την δόξαν άρα

τοϋ πολέμου τραπέντες, ώς ΰπέρ της 'Ρωμαίων ήγεμο-

νίας άγωνιούμενοι.

ΙΛΧΙ. Έπί δέ τοις "Ελλησιν, δλίγου πάντες, δσοι

περιιόντι τήν έν κύκλω θάλασσαν έπί την εω, θραχές

τε και Έλλησπόντιοι , και Βιθυνοί, καί Φρύγες, και

"Ιωνες, Αυδοί τε καί Παμψύλιοι, καί Πισίδαι, και

Παφλαγόνες, καί Κιλικία, καί Συρία, καί Φοινίκη,

καί το Εβραίων γένος, καί "Αραβες οί τούτων έχόμε-

νοι, Κύπριοι τε καί 'Ρόδιοι, καί Κρήτες σφενδονηται ,

καί ό'σοι άλλοι νησιώται. Παρησαν δέ χαί βασιλείς

ϋΐ Γβϊ ΠΐίΙίΙΐΙΓίΐ ρβΙ-ΪΙυβ , 3Τ0Γ53ΐ)3ΐΐΙΓ, βΐ 0.13111 ίη(1ί8η3ΐ»ΙιΙΓ

ιΐβ Ϊ11Ϊ8 ; ιιεςιιβ οαιιιίηο νβιΊιιιηι οΙΙιιηι βηιϊδϊΐ , ρπ» ΙΟΓροι-ο

πιείιιφιβ, νείυΐ ηοη ]απι ίπιρβιβΙοΓ βηιρίίιΐδ, δε<1 ίιηρε-

ΤΆΐΆ 30€ίρίθη5, β! 0111013 ρΓ,ΈΐβΓ 3ΠΜΊΐί 81Π 5βηΐ6θ(»ηΐ

Οκβτθ εοβείιιβ. Λιίβο νι>υηι ρΓ3.τ,ΐ3Πδδίιιιί8 ι-ε&ιΐδ §ρβΙί8

βηιίηβηΐβιη, βΐ 8(1 Μη) άκαι Γβΐίεϊδδϊηιυιιι , Ιυηο Ιϋη^υοΓ

φηιΐΛΐη ρΐ η·{»ι-ϊΙιιι]ο 3ηίηιί «κχυρβνβΓΒΐ; βίνβ ΙΙΙυπι ιι»Ιρ

1ΐ3ΐ)βΙ)3ΐ, ψιοά 8ρθΓηβΓβηΙϋΓ ιρ8Ϊυ8 (]υ&πινί8 Πΐίϋ8ίίηΐ3 εοη·

βίΐϊα, βΐ εο^βΓβΙιΐΓ 3ΐβ3ηι ]30βΓβ άβ 83ΐιιΙ« (οί Ηοηίηιιηι , (1ε

8ϋ3ηιΐΒ 3ι1 ί(1 Ιίηιρυβ ίηνίε(3 ^Ιοπβ; 8ΐ?β πιβηβ, ρΓορίπςιιί

ηΐ3ϋ ρΓ3683§3 , ΙβποΙίΒΐ 3ηιΐ88ΐΐΓυηι υηο ηιοηιεηΐο (βηΐιπι

ρο(εη(ϊ3ΐη. Ηοο υηιιιη 3ρυ(1 βηιίοοβ ρΓοΙοοιιΙοδ, ααη άϊρπι ,

υΐιτίίΐΐϋΐ νϊηοβΓβΙ , ροριιΐο Κοηΐ3ηο πιβςαΒΓίιηι 03ΐ3ηιίΐ3ΐιΐΓη

ϊηϊΐϊυΓη , βοίβηι ίΐΓϋΟΓβ ΟΕρΐΙ. Οαο νβΗχ), ρβτ ΐΓβρϋαΙίο·

ϋβηι οίβρδο, ρΒίοΓϊεΙιιπι νίπ οοηΒΪΗιιηα βχϊβΐίηωηΐβί ηοη·

ηαΙΓι , ηβ Ροηιρβίυπι ςιιίάβηι , ριιΐ3ΐ)3ΐιΙ , βί νίοί85βΙ , Ιεαιρε-

ΐ'3ΐυΓυΐΏ Γυΐ88β 3 1> Γ3ηηίάβ.

ΙΧΧ. ΡϋβηιηΙ &η(βπι οορία; (αϊ, οππδδίβ 3ΐϋ8,ρ»πιιη

ίη(«Γ 8β εοηβϋηΐίβηΐίΐιυβ , 6Γ3λί85ϊπιο8 β\ Κοηωηίβ ροϋβίϊ-

ιηιιπι ίεηρ(οή1)υ8 ββςυβΓ; ςιιί Ιΐβΐίοϊ ηοηιϊηίβ ιηίΐίΐβδ, μβ

Γθ1)αΓ οχβΓοίΙυ», άίϋ^βηΙβΓ ρβΓεεηβεαΙ, &αχϋίοπιηι ηβ§1βοΙϊιη

ΓηβηΙίοηοπι ΓβοοΓβ βοΐίΐΐ, Ι3ηςυ3ΐη ρβΓο^τίιιοΓυπι, βΐ βχί·

Καιιιη 3(1 βαπιηιυπ) κι πιοηιεηΐϋπι οοηΓβΓβηΙίυπι), 03·83π

ςυίίίβηι 3(1 νίξίηΐί άϋο ηαϊΐΐϊα , ε( ίη 1ιί8 ηιίΐΐβ οΪΓΟΪΙβΓ εςηίΐβϊ :

Ροιηρείο νεΓΟ ρΐυβςαβηι (Ιυρίυιη, βΐ ίη 1ιϊ3 εηυΗυιη 3(1

ηαϋΐϊα βερίεηι. ΑΙςυε Η3 ()αί(1βπι καοΙΟΓεβ Γκίε άίριί$8ίι»ί

ρΓΟίΙιιηΙ, ι,χχ ΙΙβΙοΓυιη ηιί11ί3 εοηΠϊχίδβε Ιιοο ρηϊϋο : ιιΐϋ

ρ&υείθΓ68 ιχ ιηίΙΙίΙ)ΐΐ8 ηιιιηεηηΐ : 3ΐϋ , βχΒββεΓβηΙεδ πιιιΐΐί·

Ιυ(3ίηβηι , τηΐΐϋβ οαχ [εχι ?] Γαί88β εοηίοηίΐυηΐ. Εχ 1ιί$ ιΐη

Ροπιρεί3ηοπιιη ηυηιοπΜΐι :68(ΐυί3ΚεΓ3'ρ3Γΐε πιβίοΓεπι Γαίββ©

3ίιιηΙ : αΐίί, Οορδ3Γί»ηο5 Ιειίίβπι ΙαηΙυπι ρ3Γΐοιη εοπιρίενίϋε.

ΤβηΙβ 681 (1ε εχ3ε(3 τεπίβΐβ άίδδβηδϊο. υΐοοπιιιαβ δβ ι»«

Ιΐ3ΐ)υϋ, ίη Ιιίδ Ι(3ΐίεί ^εηεηδ ιηϋίΐίϋαδ υίει-ςιιβ Ιο(3Πΐ ωΙΙο-

αΛ>αΙ Άάαοίαια. λυχΐϋβ τθγο Ο.τβαπ αεΙβΓαηΙ εηυίΐε: 0»11ϊ ,

βΙ αΐϊαβ ΐΓ3ηδ3ΐρίηοΓυηιθ3ΐΙοπιηιηϋηΐ6Γυδ; ΟΓβεοίίΐοβ Ιετϊδ

3ΐ·ηΐ3ΐυτ.ΐ·, ϋοίορβδ, ΑΓΟβηβηββ, .ΐ.ΙοΚ. Ροηιρείο τεπ) ρΓίΚίο

βΓ3( ιηυΙΙϋϋ(!ο @εη(ίυηι ΟΓΪοηίαΙϊυπι , ριη βςηίΐβδ, ρ·»

ρεϋίΐεδ : εχ Ογβχιβ, Ι^ιεοηεδ αιηι βυίδ Γε^ίοαδ, εΐ ΓεΙίΐ111

Ρείοροηηεδίί , ειιιη είδςυε ΒεβοΙϊ. Οοίη βΐ ΑΙΙιεηίεηδεδ «·

ηεπιη( ϊη Ηβηε ιηίΐίΐίβπι; ςυβηινίδ αίΓβςυε ρ3Γ8 ρεΓ ρπιο-

ηεηι 6(ϋχ6Γ3ΐ, ηε ςιιίβ βοβ ΙχάβΓεΙ , υΐ δβεεπίοΐίδ Ι^ίΓει»

ΟεΓβΓϊδ : 3ΐΐ3ηιεη τβτίβπιηΐ 86 &Α ΙίΐιΙί 1)β11ί 8ΐοπ3πι , ςιι**1

ριΐϋΐ)3ΐυή ργο ΐπιρβήο Κοηιβιιί ροριιϋ.

ίΧΧΙ. ΡΓίϋΙεΓ θΓ3?οοδ, 3(1βΓ3ηΙ ίηίβΓ Ροπιρεϋ 3αχϋί».

οπιηοδ Γβπηβ ικιΐίοηεδ ηυοίςυοΐ νβΓβυβ ΟπβηΙεηι ρβΓ <ίγ'

αιίίπηι πιβΓβ βεεοΐυηΐ : Τηι-3068, ΗβΙΙεβροηΙϋ, ΒίΙΙ·?π* ·

Ρ1ιΐ76βδ, Ιοηββ, ίϊΛι, Ρ3ηιρΙιν1ϋ, Ρϊβίά»!, ΡαρΙιΐΛδοκ»»

Οίΐίοεδ, 8)'Γί , ΡΙιοοηίεεδ , Ηε1)Γ83Ϊ , οοηΐι'βϋίφιε Ιιίδ Απο*5!

Ογρπί, βαοάϋ, 0Γ6ΐβηββ8 βιηάΐίοτββ, εΐ ϊηδϋΐηιιί β»""·

ΑάβηηΙ εΐ τββεδ άγηβδΙίΓίΐιιε εαπι βιιίβ βυχϋϋδ, Οο]»»""
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καΐ δυνάσται στρατδν άγοντες- Δηϊόταρος μέν, τετράρ

χης Γαλατών τών έωων, ΆριαράΟης δέ, Καππαδοκών

βασιλεύς. Αρμενίους δέ ήγε τους εντός Εύφράτου

στρατηγός Ταξίλης, και Αρμενίους τους ίιπέρ Εύφρά-

την Μεγαβάτης, ύπαρχος Άρτάπα τοΰ βασιλέως.

"Αλλοι τε μικροί δυνάσται συνεπελαμβάνοντοτοϋ πόνου.

Λέγονται δέ και άπ' Αιγύπτου νηες εςήκοντα αύτφ πα-

ραγενέσΟαι παρα των Αιγύπτου βασιλέων, Κλεοπάτρας

τε κα\ του αδελφού παιδδς ετι όντος. 'Λλλ' αιδε μέν

ου συνεμάχησαν ουδέ γαρ το άλλο ναυτικδν, αλλ* έπ\

αργίας εν Κερκύρα κατέμενε. Κα\ δοκέ" Πομπήιος

το'ΐε μάλιστα άφρόνοις εργάσασθαι, των μέν νεων κα-

ταφρονησας· «ΐς δή πολυ προΰχων, Ιδύνατο πανταχού

την έπακτδν άγοραν τους πολεμίους άφαιρεϊσθαι· έν δέ

άγώνι πεζώ συνενεχθείς άνδράσιν εκ πόνου πολλού με-

γαλαύχοις τε και Οηριώδεσιν ές μάχας γενομένοις. Αλλ'

αύτδν, αυτούς φυλαςάμενον περί Δυρ^άχιον, Οεοβλάβεια

δοκεΐ παραγαγεϊν, έν καιρώ μάλιστα δή πάντων ήοε

τω Καίσαρι γενομένη. Δια γαρ αυτήν δ στρατός δ τοΰ

Πομπηίου κουφόνως μάλα έπήρθη , καΐ τοΰ στρατηγού

σφών κατεκράτησαν, και ες τδ έργον άπειροπολέμως

έτράποντο. 'Λλλα τάδε μέν ωκονόμει θεδς ές αρχήν

τησδε της νυν έπεχούσης τα πάντα ήγεμονιας.

ΕΧΧΙΙ. Τότε δ' αυτών τήν στρατιάν έκάτ?ρος συν-

αγαγών, έπώτρυνε. Πομπήιος μέν, τοιάδε λέγων

β 'Τμεΐς, ω συστρατιώται , στρατηγείτε τοΰ πόνου μάλ

λον, ή στρατεύεσθε. Αύτοι γαρ, έμοϋ τα Καίσαρος

Ικτρύ^ειν ετι βουλομένου, τον αγώνα τόνδε προύκαλέ-

σασθε. Ώς ουν άγωνοΟέται της μάχης, χρήσασθε

μέν, ώς έλάττοσι πολΰ πλείονες· καταφρονείτε δέ ώς

ήσσημένΐΰν νενικηκότες, κα\ γερόντων νέοι, και πολλά

χεκμηκότων άκμήτες άνδρες- οίς υπάρχει δυναμις το-

σήδε και παρασκευή , καΐ το συνειδος αυτί) της αιτίας.

'ΊΓπέρ γαρ ελευθερίας και πατρίδος άγωνιζόμεθα, μετά

νόυιων και δόξης αγαθής, και τοσώνδε ανδρών, των μέν

άπδ βουλής, των δ' ίππέιον, προς άνδρα ίνα ληστεύοντα

τήν ήγεμονίαν. "Ιτε ουν, ώς ήξιοΰτε, μετ' αγαθής

έλπίδος· έν όψει τιθέμενοι την τε φυγήν αυτών τήν περί

τδ Δυρ^άχιον γενομένην, και δ'σα σημεία μιας ήμέρας

κρατούντες αυτών έλάβομεν. » Ό μέν δή Πομπήιος

ωδε ελεγεν.

ΕΧΧΙΙΙ. Ό δέ Καίσαρ τοις ιδίοις τοιάδε· « Τα μέν

δυσχερέστερα ήδη νενικήκαμεν, ω φίλοι· άντί γαρ

λιμοΰ και απορίας, άνδράσι μαχούμεθα. "Ηδε δ' ή

ήμερα κρινεϊ πάντα. Μέμνησθέ μοι της περ\ τδ Δυρ'-

βά/ιον έπαγγελίας, κα\ ων έφορώντος εμού συνώμνυ-

σθε άλλήλοις , μή νικώντες ούδ' έπανήςειν. Οΐδε εισιν,

ώ άνδρες , έφ' ους έξ Ηρακλείων στηλών, ήλθομεν οΐδε

οί περιφυγόντες ήμας έξ Ιταλίας· οΐ τους δέκα Ιτεσιν

άθλοϋντας ήμδς,κα\ πολέμους τοσούσδεκα\ νίκας δυσ-

αριθμήτους άνύσαντας, και Ιβήρων κα\ Κελτών καΐ

Βρεττανών ?θνη τετρακόσια περιποιήσαντας τη πα-

τρίδι, διέλυον άγεράστους άνευ θριάμβου τε και δωρ&ας.

Και ούδ' ές τα δίκαια αϋτους έγύ προκαλούμενος έπει-

Ιο(Γ3ΐο1ια θ3ΐΙθ£ταχοταηι , εΐ Απ3Γ3ΐηεδ τεχ 0'3ρρ3άοειιιι>.

Λπηεηϊοδ εί&ειφΙίΓαΙεηοδ (Ιηεεο&Ι Ταχίΐββ : ΐΓβηδειιρΙιηΙεη-

δεβ ΜββϊββΙεδ , ΙβίζβΙυβ Αιΐ3ρη3 Γεβϊβ. Αΐϋ <|υοςυε ηιίηοπ·5

άγη»8ΐα! 3(Ι]ι]ΙλΙ)ΛΙ)1 ργο νίτϊηυδ. Ρβιΐατ βΐ εχ Λ^ΥρΙο

ηανββ ιχ βϊ πιΙββΜ & ΓΟβίΙΐϋδ 01εορ&(Γ3 (ταίΓεηυε Ιιιιμίδ,

οΐίαηι Ιυηε ραβΓβ : τβταπι Ιι* ηοη ίηΙειΊΊιεΓε ργορΙϊο , 9ϊειιΙ

ηεε ε«!ΐεΓ3 εΐ398Ϊ8, δεά οΐίοδε 5ΐ3ΐ»ηΙ 3(1 ΟοΓΟίΓβιη. νΜεΙυι·-

ιριε Ροηορεϊιΐδ ρλπιιϊι ρπιΟεηΙεΓ ίεείδδε, (]αο<1 εοηΐεηιΐϊδ εΐ3δ·

ϊί1>ϋ3, αυίηιΐδ ΙβηΙιιοι ρηεροΐΐεοβΐ, ηϊ ροδδεί υικίίο-ιιε ρΓοΙιί-

1)βΓ8 ςϋοηιίιιιΐδ οοπιηιοίΐιιβ αάνεΙιεΓβηΙιΐΓ Ιιο§Ιί, ΙειτβδΙπ

ρυ§η3 (ΙβεβΓίατίΙ οπιη τϊγϊϊ οΐ) βχΐιαυδίοβ αιυΚο9 ΙαΙιοΓΡδ

πι&ί;η3ηίηηί8 εΐ ΓβΓοείϋυβ »(1 ρΓαϋί. δε4 ηυυιη 3(1 0)τγ3-

οίιϊοπι 31) εϊδ εανϊββεΐ, ηϋηο ίιιΓιιΐδΙο ηυοιίΗηι ήΐο Ιιοο Γβ-

εϊδδε ρυ(3ηάυ8 εβί; ςοοά ηηΐάεπι ορροΓίυηίδδΐιηε (υηε

ιηαχίπιε ΟιββιΗ &εοκϋΙ. Νβηη, άβο πιβηίοιη Ροιηρεί3ηο·

Γυιτι ρεηοΓίεπΙε, ΓαεΙυηι εβί, υΐ ΙβιιιβΓΟ αάπιοΛπιιι ϊιιΠαΙϊ

βϊ εοηΐτβ βυοπι ίιηρβΓ3ΐοΓβπ> ρεΓτίοβεεβ δΐηΐ ΓϋϋάίΙί, εΐ ίιη·

ρεπίε 3(1 οεΓ(3ηιεη ΓεπεηΙαΓ. Υεηιηι Μ ϋοί εοηδίΐίυηι Γυϋ ,

αϊ η3δεεΓεΙ(ΐΓ ροΙεπΙίδδίιηυιη Ιιοο , φιοά ηυηε οπιηϊα εοηΐί-

ηβΐ,ϊιηρβπαηι.

ίΧΧΙΙ. ^^ιη νοΓΟ εοητοεαίίδ ίο εοηποηβιη οορϋβ, βαοβ

υΙβΓςαβ 3(1 ρυςιΐ3πι ΙιοΓ(3(υδ εβί. ΕΙ Ροηιρεϊαδ ςυί(1επι νεΓ-

1)ίδ υδαβ 1ιυίιΐ8Πιο<]ί : « νοβ , οοηιπιίΐίΐοηβδ , 3(1 Ιιαηε Ιίώοκαι

3«·«(1ίΙΐ5 ίπιροΓαηΙεδ ιηβξίδ, ςιιαπι ίπιρεΓ.τΙΟΓίδ πιβηιΙαίΛ Γλ-

ϋβοίεβ. νοδβηίο) ίρ9ϊ , ςυυιη ε^ο Γαιηβ ϊΐίοιοη; Οχκιμίιι

ηιαΙυβΓίηι, Ιιοο οβΓίαιηοη ρορο8α9ΐί9. ΙΟφίβ, α( ΐρβϊΐΒβι

ϋΪ8ρεη93ΐθΓε8 εΐ βΛιΙτΊ Ιια]υ9 ρηείϋ, δίε τεαι κβήΐε, Ιίη^υαΓτι

ρ1ϋΓε9 ειιω ραιιείθΓίυα9 : δίε εοηίειηηίΐε 1>09(εηι, υ( ρβτ 891

εοηΐεηιηί νϊείοδ 3 νίε(οη1>υ8 , βεηεδ β ]ϋνειιϋηΐ8, ΓεδδΟδ α

ΓεεεηΙίΙ)ΐΐ9, ςυίϋαβ εΐ ΙαηΙί 3ρρ3Γ3ΐυβ ΙβηΙαφίβ νίτββ 3(1-

δυηΐ, ει ςα&ϋβ ίρδ3 ρπεΙεΓββ 1>οηχ εαυδα; εοιίδεϊεηΐίβ το1>υΓ

3(1(1ί(ΙϊΙ. Ν»ηι ργο 1ί1)6Γΐ3ΐε άίηιίεβηιυδ εΐ ρη> ρ3ΐπ3, εΐ 3

ΏΟδίΓίδ ρ3Γΐϊ1>υ3 δΐϊΐιΐ Ιε^εβ ε( Ιιοηε9ΐ3 Γαιιΐ3 , εΐ (οΐ τίη 9ε-

π3ΐοήί εςυεδίι ίδςιιε οΓϋίηΙβ, οοηΐη αηααι &ά ιίοπιίηαΐυιιι

£Γ3883ηΙειη ρεΓ ΙαίΓοείιπυηι. ΙΙβ ίξϊΙαΓ, ςυο ϊρδί τοίυίδΐϊδ,

ευιη 1μ)Ι)3 βρε , ηιεαιοΓεδ Γυ^α: εοΓυπι 3(1 ϋ)ΤΓΐια(·ΙιίιΐΓτι ; οο-

§ίΐ3π(«δ(ΐυε, ψίοΐ (αηε βϊ^ηβ αηο άΐβ ώ Ιιίβ εαρίβ ΓβΙαΙβΗ-

ιηυβ. · Χ3ϋδ Ροπιρεϋ Γυϋ ΟΓαΙίο.

Ι,ΧΧΙΙΙ. είΕ83Γ 3ρυ(1 8υο3 Ιιοε ιηαχίιηε πιοίΐο εοηείοηαΐυ»

8δΙ : « υϊΠίείΙίοΓ ρ3Γ8 ΐ3ΐΧ)1'Ϊ9 , 30ΐίεί , μία ρΓθΠί§3(3 691. ^3Π1

εηίιη ηοηευπ) Γαπιε ϊοορίβςυε, 9ει1 ευιιι Ιιοπιίηίΐιυϊ ρυ§η;ι-

Μιηηβ. Ηίε αυΐεηι ίμββ άϊεβ (ΙβεβΓηεΙ οηιηία. Μεοιϊηει ίΐίδ

αχχίο, φιίά αά ϋ> ΓΓΐιαοΙιίιιιη δΙΙΙδ ροΐϋείΐί; ςηοτβ ραοΐο,

ηίε ίηδρεεΐ3η(ε, εοη]υΓ3νεηΙίδ, ηοη ΓειΙίΙυΓΟδ νοδηίβί νί-

εΙοΓεδ εχ βεΐε! Ηϊ βηηΐ, εοπιηιίΐίΐοηεβ , εοηΐΓβ ςυοβ βϊ) ΗεΓ-

ειι1ί9 εοΐιιπιηίδ νεηΐτηυδ : Ιιί , ημί ηθ9 ηοη 9υδ1ίηεη1β8 ρΐΌΓα-

@επιη( εχ ΚαΙια : Ηϊ , ςιιί ηο8 , ρεΓ ϋεεεηηίυπι ευηι ηο9ΐε

εοηΠίε(3ΐθ9, ρο9( ίηηιιηιεΓ39 τίεΐ0ΓΪ38, ρο9( ηυ3(ΐΓίηί;εηΐ33

ΗίδρβηοΓυηι ε( ΟβΙΙοΓυηι ΙίπΙαηηυΓυηιςυε η3(ίοηε9 ρβίπο

ίηιρεπο 3^]εε(33 , (Ιεΐ)ϋίδ ηοηοήουδ ε( ΐΓίυηαρΙιο εχ(εΓί9ςυε

ρΓίειηϋδ ρπνβΓε νοΙυβτυηΙ. Οηοβ ηβηυβ ρΓοροδίϋδ κο-υίδ-

δίηιίδ ρ3είβ εοηάΊΐίοηί1>υ8 βά »3ηίθΓ3 εοηδίΐίβ τεϋυεβΓε , ηε
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βον, ουδέ χάρισιν έξήνυον. Ίστε , ους μεΟήκα χα\ άπα-

θεϊς, έλπίσας ήμΐν τι παρ' αύτων ίσεσθαι δίκαιον.

Τώνδε ουν μοι τημερον αθρόων άνενέγκατε· καΙ της

έμής προς υμας, εί τι σύνιστέ μοι, κηδεμονίας ή πί

στεως, ή δο>ρεών μεγαλοφροσύνης.

Γ,ΧΧίν. "Εστί δέ ου δυσχερές, νεοστρατεύτων κα\

Απειροπολέμων έτι πολυπόνους άγωνισταςπεριγενέσΟαι·

άλλως τε, και μειρακιωδώςές άταξίαν καίδυσπείθειαντοΰ

στρατηγού τραπέντων. βΟν έγώ πυνβάνομαι δεδιότα

και άκοντα χωρεΤν έπΐ το έργον, τύχη τε παρακμάζοντα

ήδη , και νωθη καΐ βραδύν ές άπαντα γεγενημένον, κα\

ουδέ στρατηγοϋντα έτι μϊλλον ή στρατηγούμενον. ΚαΙ

τάδε μοι περί μόνων έστί των Ιταλών. Έπε\ των γε

συμμάχων μηδέ φροντίζετε, μηδ' εν λόγω τι'Οεσθε,

μηδέ μάχεσΟε δ'λως έκείνοις. Άνδράποδα ταϋτ' έστί

Συρία και Φρυγία και Λυδα, φεύγειν αεί και δουλεύειν

έτοιμα· οΤς, έγώ σαφώς οΤδα , και υμεϊς δέ αΰτίκα 0ψε-

σΟε, ουδέ Πομπηϊον αύτδν τάξιν έγγυώντα πολέμου.

"Εχεσθε ουν μοι χων Ίταλων μόνων, κάν οΐ σύμμαχοι

δίκην κυνών περιΟε'ωσιν ΰμ3ς κ«1 Οορυβοποιώσι. Τρε-

ψάμενοι δ' αΰτοΰς, τωνδε μέν ώς συγγενών φειδώμεθα ,

τους δέ συμμάχους ες την τωνδε κατάπληξιν έζεργά-

σασΟε. Προ δέ πάντων, ώς αν είδείην δμδς έγωγε ων

συνετίΟεσθε μεμνημένους τε, καΙ νίκην πάντως ή θά

νατον αίρουμένους, καΟέλετέ μοι προϊόντες έπΐ τήν

μάχην τα τείχη τα σφέτερα αύτών, καΐ την τάφρον

έγχώσατε· ΐνα μηδέν έχωμεν, αν μή κρατώμεν ίδωσι

δ' ήμδς άσταθμεύτους οί πολέμιοι, κα\ συνώσιν δτι

προς ανάγκης έστιν ήμΤν έν τοις εκείνων σταΟμεϋσαι. »

ΕΧΧν. Ό μέν, τοσάδε εΙπών, φυλακήν ίμως τών

σκηνών κατέπεμπε δισχιλίους τους πάνυ γέροντας.

Οί δ' έξιόντες το τείχος ήρειπον μετα σιωπής βαβυτά-

της, κα\ ές την τάφρον αύτδ ένεχώννυον. Όρων δ' δ

Πομπήιος, ήγουμένων τίνων ες φυγήν αύτοΰς συσκευάζε-

σθαι, συνίει του τολμήματος, και έστενε καθ' αύτδν, δτι

χωροϋσιν ές χείρας θηρίοις, λιμον έχοντες, άξιον θηρίων

φάρμακον. 1\λλ' ού γαρ ?;ν άναδϋναι έτι, των πραγμά

των όντων Ιπ\ ξυροϋ. Διο δή καΐ τετρακισχιλίους των

Ίταλων φύλακας τοϋ στρατοπέδου καταλιπών, παρέ-

τασσε τοί/ς λοιποΰς, ές τδ μετάξι» Φαρσάλου τε πόλεως

καΐ Ένιπέο>ς ποταμού , ένθα καΐ δ Καίσαρ άντιδιεκόσμει·

τοΰς μέν Ίταλοΰς έκάτερος αύτων ές τρία διαιρών έπΐ

μετώπου , μικρόν άλληλιυν διεστώτας , καΐ τοΰς ίππέας

έπι τοις κέρασι τοις κατα μέρη τάσσων. Τοξόται δέ

πασιν άναμεμίχατο και σφενδονηται. ΚαΙτδ μέν Ίτα-

λικδν οδτω κεκόσμητο, ω δή κα\ μάλιστα αύτων έκά

τερος έθάρ^ει. Τα συμμαχικά δ' ^γον Ιφ' Ιαυτών, ώς

ές έπίδειξιν. Πολύθρουν δέ η'ν τδ Πομπηίου συμμα

χικών καΙ πολύγλωσσον καΙ αυτών δ Πομπήιος Μακε

δόνας μέν και Πελοποννησίους καΙ Βοιωτούς ,και

Αθηναίους, άποδεζάμενος της ευταξίας καΙ σιωπής,

παρεστήσατο ττ) φάλαγγι τή Ιταλική· τους δέ άλλους

φυλάς (5περδ Καίσαρ είκαζεν) έξω τάξεως έκέλευσε κατα

έφεδρεύοντας, δταν έν χερσίν δ άγων γένηται, κυκλοΰ-

(|ΐιε οβηβΓιείίβ ροΐιιί εχριΐ£ΐΐ3ΐβ. ΝυδΙίδ εαίηι ίρβί, ηυο» ιΐί-

ππδεπ'ηι βΐίβηι ϊηεο1υηΐΡ8; δρβΓβηβ, ηιβ βΐ) οί» ίβςυυπ)

αϋ(]υί(1 ΙιιιρβίΓαΙυΓυη). Η;ιτ, οπιηΐ3 νοίιίβ Ικκΐϊβ δϊπιαΙ ίο

ιηΐ'ΐιΐϋΓίαηι ΓονοεΗΐκ ; Ιυηι 8ί φιβηι α ηιβ εχρβιϋ εδίίβ (γ%λ

υο8 Ιίιΐβιη 30 οεηονοίρηίϊαιη , ηιιαιη ΙίϋΟΓαϋΙαΙεηι ηο

ηιιιηϋίοΐΐιΐίαιιι !

ΙΛΧΓν. « Νβςυβ νβΓΟ (ίϊίΤϊοϊΙβ ββΐ, 3 τε(βΓ3ηΪ3 βχβΓα(3ϋ$-

ςαε νϊπβ τίηεϊ Ιι'γοιιο5 βΐ ίιηρεΗΙοβ 3Γΐϊυπι ηιΗί(3Γίαιη ; φΐϊ

ρΓ8Κ5βΓΐίπι ραεπΙίΙεΓ (απιυ1(υ3ηάο νοίυηΐβίοηι ϊπιρβΓ3ΐοΓΪ$

κυί ϋροπιυηΐ. ^αι;I^ ββο ΙηΙεΙΙίςο (ίιηεηΐβιη ε( ϊητίΐυιη

ρπκϋτε ϊβ αείεηι , ΓοΓίαηα ο]υ« ]3ΐη 5βηε9ε«η(ε, ίρευπι ςυο-

ςαβ βεςαεπι 3ε ΐ3Γ<1υηι Γβ<1ι1ϋαιη ; ηβε Ιαηι ϊαιρεΓαηΙεηι ,

ςϋ3Πΐ ρ3Γ6ΐι(βηι 3ΐίεηί3 ίηιρετπβ. £( ηοο ςυίιίειη «Ιο βοΐίϊ

Ιοο,ιιογ ΙΙβΙί». Ν3πι ϋβ 3αχϊ1Ϊ3ηΙ>υί ηβ οοβϊΙβΓβ <]ηίι1ειη νοβ

νβΐίιη, ηβε υΐΐο ηοβ ίη ηυπιβΓΟ ροηβΓβ, ηβε ίη βοβ οπιηίηο

ίηιρείυηι Γβεοιε. Μβηοίρΐβ ηακ: βυηΐ 8ττβ ^όβςυβ ε!

ΡηΓχβία, 8(1 ίυ^αιη ΙαηΙηπι βΐ δβΓτίΙϋΙβηι η.ιΐβ : ςαίΙ)ϋ5, 631

βεϊο, ηοχφΐβ ίρδί τίάοΐιίιίδ, ηβ Ροηιρείϋί ςΐϋάεηι Ιοεαηι

αΐΐαηι α>>ί^ικι!)ί [ ίη βοίβ. νοδ αιϊΜ βοΐοβ αΓ^βΙε Ι(3ΐο3 ,

ηυβπινί» >υχϋΪ3τβ3 ηιοτε εβηυιη (ΙίδουΓΒααΟο ροΓίυΓοϊτε

το8 νοίυβπηι. 8βά ίΐΐοβ ροβίςαβιη ίη Γυςνη οοι^ετοΓί :ιη^ ,

(υη νετο & εφάβ,υΙ εοςηβίοηιηι, 8ΐ)$(ίηβ3ηιυ9 ; ίη Ιιοβ νβΓΟ

83ϊτί»ηια5 3(1 ΙβηοΓοιη ίηευΐίεηιίαηι εχΙβΓίβ. ΑηΙβ οιηοίβ

νβΓΟ, 01 60131)1, Τ05 ροΙΙίοίΙΟΓΙΙΠΙ ΜΟΓΰΟΓβδ, 3ϋΙ ΠΙΟΓίθηΐ

ορΙβΓβ βαΐ νίοΙοπ3Γη , θχίΐϋτί ]3πι ΥβΙΙυηι τεβίτυηι εοηνεΐΐίΐβ

ίρβί, Γΰ5835(]ϋβ εοπιρίοΐβ 3£ςβΓβ ; υΐ ηίΐιίΐ ηοο» Γβϋςυαηι βί(,

ηΪ8ί τίεβΗηιυβ, βΐ αϊ ηοβίω, εβδίπβ ηο$ 03ΓβΓβ νΜεηΙε$,

ηεεβ888Γίο βαίβ ηοβ αβατΜ ίη1ε11ί@3η(. »

ΙΑΧΥ. Ηηβο 03383Γ ΙοευΙυβ, (3ηιεη Λά ίηιρβιΙίπιεηΙοΓοιη

ειΐ5(θ(1ί3ηι ΓβϋηαίΙιι Μ. δεηίοπιιη ηΐ3χίηιε : Γβΐΐφιί, ίη

ϊοίοηι ρΓο^τεββαΓΪ , νβΙΙυηι ρΓ08ΐβΓηεΙ>3η1 ηιβςηο δίΐεηΐίο , ει

ίη Γ0883Π1 οοη§εΓεΙ>3ηΙ. }ά υοί Ροπιρβϊυκ 3ηίηΐ3(1νεΓΐίΙ,

ρυΐ3ηϋου8 ηοηηυΠίβ Γιι^αηι βοβ ρ3Γ3Γβ , ίηΐεΐΐεχίΐ ΒϋΐΐΒοίαηι ,

εί ίηΐΓ3 δβ ίηςεηιΐΗΐ, <\ηοά ρυξηβηιΐηπι ε&βεΐ ουιη οβδίίκ;

(ηιυηι ρΓ338(ο δίΙ>ί Ιΐ3ΐ>υίδ$εη[ Γβηιεηι , άίςοιιτη 3άνεΓ$ιΐ8 οβ-

8ΐί3δ Γοηιοιίίιιηι. 5β<1 εηίηι βίαϋυιτι ]3πι ηοη 1ίεβο3( τεΓεττε ,

Γβοηβ (υΐ 881 ίη ρΓονβΓοίο) βϋιίυείίβ 3(1 οον3ευΐ3πι. Οαβ-

ρΓορΙβΓ , Γοΐίεΐίδ ςυ3(υοΓ ηιίΐΐίϋυδ Ιε^ϊοη3πθΓΐιηι , ηαί οβδίτίβ

βδδβηΐ ρηβδίάΐο, εκίει-οβ ίη βείβηι Ροηιροίϋδ άβάαχίι, ίηΐβτ

ΡΙ>3Γ83ΐυπι εί Εηίρειιηι Οιινίυηι : ο1)ί εί βχ 3(1νεΓδο 0«83Γ

8αθ3 ίηδίΓυχίΙ. ϋίοπίϋε ίη ίΓοηΙβ Κοη»η&8 Ιβ^ίοηβδ οοΐΐο-

ε&τί( , ίη ΐΓββ ρβτίββ άίνί839 , ΓΑοάΊείβ βρ3ΐϋ8 (1ί(18η(εβ ; οατ-

ηυβ 3ΐκ εηυϋιιηι ρΓοΙβ^εοβηΙ; 83£ίιΐ3ηί ΓιιηίίΙοΓβδςυε ίη-

(βπηίχϋ βΓ3ηΙ ΟΓηηίουβ. 113 Ιε^ϊοιιίηυβ ηΐτίηηυβ ίηδίπιείίδ ,

ίη ςυί1>υ9 εΓ3( Ιοία ίΐίΐαείβ; βηχϊΐίβ δβΟΓδίπι , 3(1 Ο8(εηΐ3ΐίο·

ηβη Γη3(ζίδ ςιιβτη &ά αιαπι , εοΙΙοεβΙβ >αη(. Εηη( βυΐβοι

Ρηπιρείο εοηίυββ εχ 1ίη^ιιί9 άίδδοηίβ αυχίΐίβ : ε ςυίόϋδ ίΙΙε

δβεΓβΙοβ Μ3θβάοη39, Ρε1οροηηεδίο9 , Βοεο(ο9, Αϋιεηίεη303-

ςαβ, υ( ηιείίοδ &89υε(ο8 δεΓνβηαΊδ ρβΓ δίΐεηΐίηηι οτόίηίουδ,

εοΙΙοεβνίΙ ριυρε ρΐιβίιημειη Ιΐ3ΐίε3τη ; εβεΙεΓΟδ, ςιιο<1βΙ 0«ε83γ

οοη)βεΙϋΓ4 ρΓίκβρβί'βΙ , εχΐΓ3 3είβιη ]ιΐ8δίΙ ηβϋοηεηι α^αηι
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σΟαι τους πολεμίους, καί διώκειν, δσα δΰναιντο βλάπτον

τας, καί το στρατόπεδον αυτί) Καίσαρος, άχαράκωτον

δν, διαρπάζειν.

ίΧ XVI. ΊΙγοϋντο δε της φάλαγγος , Πομπηΐω μέν,

δ κηδεστής Σκιπίων εν μέσοι, και έπί τοϋ λαιοΰ Δο-

μίτιος, έπί δέ τοϋ δεξιοϋ Λέντλος· Άφράνιος δέ καί

Πομπήιος τ6 στρατόπεδον έφυλαττον. Καίσαρι δ*

έστρατήγουν μέν Συλλας και Άντοινιος καί Δομίτιος·

αύτδς δ' έπικαίροις συνετάσσετο τω δεκάτοι τέλει , κα-

Οάπερ ην έ6ος αυτί). ΚαΙ τοϋτ' Ιδόντες οί πολέμιοι,

μετήγαγον έπ' αύτδ τους αρίστους των Ιππέων, ίνα

πλέονες ίντες, ει δυνηΟεΤεν, κυκλώσαιντο. Συνείς δε

δ Καϊσαρ, τρισχιλίους εύτολμοτάτους πεζούς ένήδρευ-

σεν, οΐς έκέλευσεν, δταν αίσΟωνται τους πολεμίους πε-

ριθέοντας, άναπηδαν, καΐ τα δόρατα έσπηόώντας άνί-

σχειν δρθά ές τα πρόσωπα των ανδρών οΰ γαρ οίσειν

απείρους και νε'ους , ώραϊζομένους ετι , τον ές τα πρόσ

ωπα κίνδυνον. Οί μέν δή τοιάδε κατ' αλλήλων έμη-

^ανώντο, και περίδεσαν έκαστους, καθιστάμενοι τά τε

επείγοντα, και ές εΰτολμίαν παρακαλοϋντες , καί τα

συν&ιίματα άναδιδόντες, δ μέν Καΐσαρ,Άφροδίτην νιχη-

φόρον δ δέ Πομπήιος, Έραχλέα άνίκητον.

ΓιΧΧνίΙ. Ώς δέ σφίσιν έτοιμα πάντα ην, έπί πολυ

καί ώς άνε'μενον έν βαΟεία σιοιπη· μέλλοντες έτι, καί

δκνοΰντες, και ές αλλήλους αποβλέποντες, δπότερος

άρξει της μά/ης. Τό τε γαρ πλήθος ωκτειρον (οϋδε-

νός πω τοσοϋδε Ίταλοϋ στρατού ές ένα κίνδυνον συνελ-

Οόντος), και την άρετήν (έκκρίτων όντων έκατέροιν)

ήλέουν, καί μάλιστα δτε ίδοιεν Ιταλούς Ίταλοϊς συμ-

φερομένους. Έγγΰς τε τοϋ κακοϋ γιγνομένου αύτοϊς ,

ή μέν έκκαίουσα καί τυφλοΰσα πάντας φιλοτιμία

έσβέννυτο , καί μετέβαλλεν ές δέος· δ δέ λογισμός έκα-

βάρευε δοξοκοπίας, καί τον κίνδυνον έμέτρει, καί

την αϊτι'αν δτι περί πρωτείων δυο άνδρε έρίζοντε άλ-

λήλοιν, αυτοί τε κινδυνευετον άμφί τη σωτηρία, μηδ'

έσχάτω πάντο)ν ήσσηΟέντε έτι εΤναι, και τοσόνδε πλή

θος ανδρών άγαθών δι' αΰτοΰς. Έση'ει δε σφας, οτι

φίλοι καί κηδεσται τέως οντες , καί πολλά συμπράξαν-

τες ίλλήλοις ές άξίωμα καί δΰναμιν, ξίφη νϋν φέρουσι

κατ1 αλλήλων, καί τους δποστρατευομένους ές δμοίας

άθεμιστίας άγουσιν δμοεΟνεΐς τε όντας άλλήλοις, και

•Λολίτας καί φυλέτας καί συγγενείς, ένίους δέ καί αδελ

φούς. Ούδέ γαρ ταϋτα ένέλειπεν έκείνη τϊ) μάχη·

άλλ', ώς έν τοσαϊσδε μυριάσιν έξ ένδς ϊθνους έπ' άλλή-

λας Ιούσαις, πολλά τά παράδοξα συνέπιπτεν ων ένθυ-

μουμενος έκάτερος, μετανοίας τε ού δυνατής ίτι έν τφ

ιταρόντι ένεπίμπλατο, καί, ώς έσόμενος έκείνη τη ήμέρα

τών έπί γης ή πρώτος ί| τελευταίος, ώκνει τοσησδε

Αμφιβολίας άρξαι. Καί φασιν αυτών έκάτερον καί δα-

κρϋσαι.

ΙΛΧνίΙΙ. Μέλλουσι δ' ίτι, κα\ Ις άλλήλους άπο-

βλέπουσιν, ή ήμέρα προΰκοπτε. Καί το μέν Ίταλικδν

άπαν ευσταθώς έφ' ήσυ^ίας άκριβοϋς άνέμενε· το δέ

συμμαχικδν δ Πομπήιος αυτοϋ ταρασσόμενον δρών

α,υε 3ερ3Τ8ΐίηι βαυδηΐεΐΐ ; ιιΐ εοπιιιιίδ&υ ριχίίο οίΓΟίιπινειιί-

ΓβηΙ ΙιοδΙβπι, ρΓοΠί^αΓοπΙ^αβ ργο νίτίϋιιβ; βΐ εαβίτα 0x33-

τϊβοά νβϋο ]2πι ηιιιίαΐΐ άίηρβτεηΐ.

ΙΧΧνί. ΟκΙεπιηι &άεηι Ροοιρεΐί ηιειίίαπι ευηΐιαΐ βοεει·

δείρίο , Ιοενυπι εοτηα Ι*. ΟοηιΐϋΐΗ , άβχίταπι ίβιιίαΐυβ :

ΑίΓ&ηίυβ εαηι Ροηιρείο βυϋβΐϊΐΐΐ ίη εοβίτοπιαι ργχβϊϊΙϊο.

Λρηά ΟίΕ83Γΐαηο8 ρτκβηηΐ δ>11» , ΑιιΙοηίυδ, Οο. ΟοηιίΙίϋβ ,

ίρδβ ΟβΟΜΓ ορροΓίυηο Ιοεο ίο ά&Απα Ιβ^ίοηβ βχ ΜΟΓβ οοη-

δΐίϋΐ. Οαο αηϊηΐΐ(1νβΓ30 , ΙιοβΙω ΐΓαάαχβΓοηΙ οοιιΙγβ βυοι

ΓοΓίίδδίαιοδ εςυίΐυηι , α( ηαηιβΓΟ 8ϋ[)βΓίθΓβ8 ϋΐυπι οίΓουιηνε-

ηίι εηΐ. ΟίΕβΕΓ ουαίΓϊ , γθ ίηΐβΐΐεοΐβ, ΐΓΪα πιϊΙΙία ρεείϋιιιπ

αυιΐϊοίδδίηιοπιπι οοΐΐοοανίΐ ίη δυΙ)δί(ϋίδ, }ιΐδβ08 , υΐ , ςϋϊΐη-

ρπηιυιη βεηΙΪΓεηΙ ηοείεπι οίΓΟυηινοεΙυιη αχαπβτβ , εοοΓί-

ΓβοΙϋΓ, «1 ίηΓεβΙίδ ΙιαδΙίδ Γαείεβ ηιαχίιηε ποδίίυαι ρεΙεΓεηΙ :

ηοη ειιίαι βαοϋαπ>8 ]ανεηβδ ίαιρεπίοβ , εΐ Γοιτηια δίοί ρΐ&εεη-

(μ , ε]ικ άεΓοπηαΐίοαίβ ρεΓίευΙαπι. ΑΙςαε ίΐα υΐτίςαβ «τΗ-

Ιιυβ υΙεΙιαηΙυΓ αάνεΓδί» αΙΙεΓΟδ. ίαπιςυβ (Ιιιεβδ οτάίαββ

ουίυαηΐ, ()ΐιί(1ςυί(1 οριΐδεεβεΐ ροιτο ρΓοτΜεηΙεβ, βυοδφίο

αά Γεηι ΓοτΙϊΙβτ ΒβκικΙαιη εοΙιοΓίαηΙεβ , εΐ ΙεδδβΓαιη ά&ηΐεβ ,

Οοβδαπίΐηίβ , νειιεΓβπι τίείτίεεηι, Ροηαρείαηίβ, ίητίεΐυαι

Ηετοαίβιη.

Ι^ΧΧνίΙ. Ιηδ1ηιε(03 υΐιίηςαε <ϋα βίΐεηΐίιιηι ϊΚιιπι ΙεηυίΙ ,

εαηεΐΑουα<]08 , εΐ βχδρβοΙ»ηΙβδ υΐβΐ) ΐάνεκα ρβΚβ ΗεΓεΙ

ρυ§η<£ ίαίΐίαηι. ΜίδεΓεΙκιΙ βηίυι, ΙβηΙϋδ εορί&8 Ιΐβΐίεί ηο-

ηιίηίβ, (ΐα&η(38 ηυη(ρΐίΐιΐ) ϊηΐεβ, ρΓΧδεΓίίηι υΐΓΐηηυε ΙεεΙίδ·

δϊιηΑδ, βεπιεί βυοίτε βίεαπι βηείρΗειη , ε( Κοπιαηοδ ςυίάεαι

εαπι Κοπιαηίδ οοιιίΐίοΐατί. ΕΙ <]ΐιο ρΓορϊυβ £ώβΓ3[ ρεπ-

ουΙαίΏ , εο ηι«§ί8 ΓβηιίΗεηΙε 8ε αηιοϊΐίοηε , ςυ& Ιιαείεηυδ ίη-

εεηδί εχεαίίςαβ ΓαεταηΙ, ε( ίη νίεεπι ε^ϋ8 τειίεαιιΐε ΙίπιΟΓε;

ΓβΙίο, ΓεπιοΙοίϊηι ίηδβηο 3ρρεΙί(υ φήχ, Γερυ(3ΐ>3( ε( ηια-

{ηίΐαάίηεηι ρεπεαίί.εΐ ίρδαηι οαιίδωτι οεΐϋ : « ϋαο3 νΪΓΟδ , άο

ρΓίηείρβΙϋ ίηΙβΓ εβ εοηΐεηάεηΐεδ , ηοη βοίηπι ϊρβοβ βαΐϋΐίδ

ηυοςαε ρΓορπβϊ βάίτε ρεηευΐαηι, υΐ ίβ, ςηί νίεΐαβ εββεΐ,

ηβ εχΐΓβπιο ηαίάεπι Ιοεο ροδβεΐ ηιβηεΓε; βοά εΐ, ριυρΙεΓ

εοδίΐεηι , ΙαηΙηηι ε@Γε@ϊοπιηι νίΓΟΠιηι ηιυΐΐίΐυάίηεηι ίη εοηι-

ηιαηβ ρεήαιίηαι ρεΓίΓβηί..» Ιη ηιεηΐεπι νεηίεΙ>3ΐ εΐ ίΙ1υ<1 :

« ηυρεΓ βηιίεοβ εΐ βΐΐίηεδ, ηιυΐΐίβ ηΐϋΐυίδ οεηεϋείίβ ίη Ιαοηίΐβ

άί^ηίΐαίε 3ηιρ1ίΒε3ηά3ςυε ροΐεηΐώ αφυΐοβ , ηαηε βΐϊάίοδ ίη

βε ίηνίεεηι 8ΐπη§εΓ8; εΐ υΙηιπκ)ΐιβ πιίΐίΐββ βυοβ, ΙβηΙβ ηε·

εεδδίίικίίηε ίηΙεΓδε εοη]αηεΙο3, είτεδ, (τίουΐεβ, εοηδαη^υί-

ηεο5, βίςιιε βιίεο Γγ31γ88 ςυοςηβ ηοηηυΐΐοδ, β(1 εοβιίεηι ηε·

Γ3ΓΪ03 εοηβΐυδ βάιίυΜΓβ. » Νβσι ηε ηοε ςυίάβπι <1εεΓ3ΐ, υΐ

ΓγϊΙγ88 εοηΙτ3 Γγ31γ83 ίη (ίίνεΓδίδ αοίβίιυδ βΐ3Γεη1 : ε(, υ( ίηΙεΓ

Ιοί πιίΐΐίβ εχ εα<1βπι βεηΐε ίηίεβίίδ βί^ηίδ εοηευιτεηΐίβ, ηιυΙΙβ

ίη3υ(1ίΐ3 αοοί<1βΐ3αηΙ. Τ3ΐί3 εοςίώηίειη ιιίτηηιςυε ίηιρεΓβΙο-

Γεπι 8ΐι1)ίΙ>3( 8ΒΓ3 ηαηε ρεεηίίβηΐίβ : ε(, ςοοΛ ίΙΙε (Ιίεδ αυΐ

ρπιτιυπ) 3α( εχίΓεπιυπι οηιηίιιηι ηιοΓίηϋιιηι ΓοϋιϋΙιιπίδ εδδεί,

ρί^εθ3( ηε^οΐίυηι Ιατα (Ιυοίυπι 3£§τε(1ί ρΓίΟΓεηι. ΡεΓίατςιιε

ίΙΙαοΓ^ηιαδδβ υίΓηπιςυε.

ΧΙΛΥΙΙΙ. ΙηΙεΓ Ιιαβ ηιοΓαδ, άυηι οΐΜΓνβηΙ βΙΙβπ βΙΙεΓΟδ,

άίε ρΓοεεϋεηΙε , Ιε^ίοηεδ ςυΜεηι υηίνεΓβίβ εοηβ(3ηΙεΓ βυο

Ιοεο ςϋίεδεείιβηΐ : βεΰ αυχϊΐια δ«3 ςιιυπι τί<1βΓε( Ροηιρείιΐ!

ραΓυπι 8ΘΓΥ8Γ8 ΟΓϋίηοδ , ηιοΓίε Ιίβάίο , τβΗΙϋδ , ηε ίΙΙη βχοιη
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δπδ της μελλήσεως, και δείσας μή προ του άγώνος

αταξίας κατάρζειεν, υπεσήμαινε πρώτος, κα\ αντήχησε

Καίσαρ. Αύτίκα δ' αϊ τε σάλπιγγες αύτους Ιξιότρυνον

δρθίοις κλαγγαΐς, ώς Ιν τοσώδε πλήθει πολλαί κατά μέρη·

καΐ οί κήρυκες κα\ οί Ιπιστάται περιθέοντες ήπειγον.

Οί δέ σοβαρώς άλλήλοις Ιπτ,ίσαν, μετά τε θάμβους καΐ

σιωπής βαθύτατης, ώς πολλών αγώνων τοιώνδε Ιμπειρο-

πόλεμοι. Πλησιάζουσι δ' αΰτοΐς ήδη , τόξα κα\ λίθοι

πρώτον η'ν, και των ίππέιον βραχΰ τα πεζά προλαβόν-

των πεΐραί τε καΐ Απελάσεις Ιπ' αλλήλους. ΚαΙ

προύχοντες οί του Πομπηίου, το δέκατον τέλος Ικυ-

κλοΰντο. Καίσαρος δέ το σημεΐον τοις Ιφεδρεύουσιν

ίραντος, οί μέν, Ιξαναστάντες, Ις τουςϊππους εχώρουν,

δρθοϊς άνω τοις δο'ρασιν Ις τα πρόσωπα τύπτοντες τους

Ιπικαθημένους. Οί δ', ουκ Ινεγκόντες αυτών ουτε τήν

άπο'νοιαν, οΰτε τάς έπι στόμα καΐ κατ* δφθαλμους

πλήγίς, έφευγον άκόσμως. ΚαΙ το Ινταΰθα πεζον,

εύθυς ίππέων ίρημον γενόμενον, Ικυκλοϋντο οί τοΰ Καί

σαρος ίππεϊς, αυτοί δείσαντες περικύκλωσιν.

1ΑΧΙ.Χ. Πομπήιος δέ, πυθόμενος, Ικέλευε τοϊς

πεζοϊς, μήτ' Ιπεκθεϊν Ιτι, μήτ' Ικτρέχειν Ικ της φά-

λαγγος, μηδ' ακόντιζε ιν, άλλ' Ιν προβολή διαστάντας

άμύνεσθαι δια χειρός τοΐς δόρασι τους Ιπιόντας. ΚαΙ

τόδε τίνες αύτοϋ τδ στρατήγημα Ιπαινοϋσιν, ώς άρι

στον Ιν περικυκλώσει· δ δέ Καίσαρ Ιν ταΐς Έπιστολαϊς

καταμέμφεται. Τάς τε γαρ πληγάς δπο της βολής

εύτονωτέρας γίγνεσθαι , καΐ τοΰς άνδρας ΰπο τοΰ δρό

μου προθυμοτέρους· Ιστώτας δ' άποψύχεσθαί τε, καΐ

τοις έπιθέουσιν εύβλήτους δι' άτρεμίαν, οΤα σκοπούς,

εΤναι. Ό καΐ τότε γενέσθαι. Τδ γαρ δέκατον τέλος

συν αυτώ περιδραμεϊν τα λαιά του Πομπηίου , £ρημα

ίππέων γενόμενα, κα\ πανταχόθεν άτρεμοϋντας Ις τα

πλευρά Ισακοντίζειν μέχρι θορυβουμένοις Ιμπεσόντας

βία τρέψασθαι, και της νίκης κατάρζαι. Κατα δέ το

άλλο πλήθος η'ν ετι τραυμάτων κα\ φόνων έργα πολλά

καΐ ποικίλα- βοή δέ ουδεμία Ικ τοσησδε φάλαγγος τοιάδε

δριόσης, ούδ' οΐμωγαΐ τών άναιρουμένων ή πλησσομέ-

νων άλλα βρυχηματα μόνα καί στόνοι, πιπτόντων,

ενθα συνετάχθησαν, εδσχημόνως. Οί σύμμαχοι δέ,

καθάπερ αγώνα πολέμου θεώμενοι, κατεπλήσσοντο τήν

εύταςίαν, και ουτε Ις τας σκηνας τοΰ Καίσαρος έτόλ-

μων, υπδ θαύματος, δλίγων αϋτας καΐ πρεσβυτέρων

άνδρών φυλασσόντων, περιδραμεϊν, ουτε τι άλλο ή

έστώτες εθάμβουν.

Ι.ΧΧΧ. ΐίς δέ Ινέδωκε τδ λαιδν τοΰ Πομπηίου,

αυτο\ μέν καΐ τότε βάδην υπεχώρουν άμα καί συνε-

πλέκοντο- οί δέ σύμμαχοι προτροπάδην εφευγον άπρα

κτοι, βοώντες, Ήσσημεθα· καί τάς σκηνας σοών αϋτοί

καΐ τά χαρακώματα ώς αλλότρια προλαβόντες , διέσπων

και διήρπαζον Ις τήν φυγήν δ' τι δύναιντο Ιπάγεσθαι.

"Ηδη δέ και τδ άλλο τών Ιταλών δπλιτικδν της έπι

τάδε ήσσης αίσθανόμενον, υπεχώρει κατά πόδα , πρώτον

έν κόσμω , και έτι Ικ τών δυνατών αμυνόμενοι· Ιπικει-

μενων δ' άύτόϊς, ώς Ιν εύπραξία, τών πολεμίων,

ρίο 8ΐιο βηΐε ίηίΐίιιηι ρυ§η% ίυιίωτοηΐ «βΙβΓοπιηι οηΐϊηοδ ,

]ιΐ88ίΙ ρποι· 8ΐ§ηα οαηβΓβ : εΐ ϊάεηι εχ βάνβτβο ΓεοίΙ ΟβεεβΓ.

Ιΐίηςιιβ οοηοίηοηΐεδ ηΐ3§αο δοηίΐα Ια\>χ, ςπ» αί ίη {βηΐίβ

οχοΓοίίίΙιυδ ρΐυππίίβ 3<1εΓ3ηΙ , αουεηβηΐ ηιίϋΐιιιη βηίιηοδ ; εΐ

ιΙίδοαΓδβηΙεδ οαιΙυοοβΙοΓΟδ εΐ ρΓχΓεοΙί εο8 οοΙιοΓίηΙιαηΙυΓ.

£1 ϋΐΐ [ΏΆζηο βηιαιο αιίνβτδυβ βε ίητίεειη ρΐΌ^ΓειΙίοΙιαηΙιΐΓ,

ΐ)6ο ιπίαοΓί 8ϋεπ1ϊο , α! Μβρβ τετΜϋ ίη 1ιυ]υ3ΐηο<1ϊ οβΓίαπιί-

ηίυαβ. υ* νεΓΟ ίηΐτα Ιεΐί ]αε1υιη τεηΐϋπι εβί , οιΐο α Γετβη-

(3τϋ8 ρΓ33ΐίο, ρΓοευπεπιηΙ βΐί&χα βηαϊΐββ ραιιΐΐαίαπα , Γβείο-

ςιιε υΐΓΪησυε νϊτίαΐϊβ ρεπευΐο, Ροπιρεϊϊΐιί, ηυιηεΓΟ ροΐίο-

Γ88, οίΓΟϋΐηνεηίΓβ 1β§ΐοηβηι άβαπίίπι εορρεπιπί. Τυηι νετο

0Χ83Γ 8ίςηαιη ιΐαΐ 8υ1>8ί(1Ϊ3Γίί8 : εΐ ϊΐΐΐ οοογΙϊ , ίοΓεβΙίδ ΙΐΒβΙίβ

Εμί88 εςυίΐυιη ΓοάϊυηΙ; ςυϊ, Γεη>είαη] <1β5ρθΓ3ΐθΓϋπι ϊοίϋ8-

ςαε ίη ογλ οευΙοβαυεά'ίΓεεΙοβ πιίηίηιε ΓβΓβηΙεβ, ΙυΓϋαΙίβ ογ-

(Ιίηίϋικ ίη Γυ^αιη 8ε ρΓοπρίυηΙ. Μοχηυε ηυάα(39 βο ΙβίβΓε

ηο8ΐίυηι Ιε^ίοηεβ 08683Π3ηί βςαίΐεβ είΓουπιίεΓε , φιϊ ρΗαβ ,

οβ ϊρβί είτευαινεηίΓεηΙατ, ΰηιαβηηΐ.

Ι.ΧΧΙΧ. Οαο εο^ηίΐο, Ροοιρείυβ Ϊ088ϋ ρειίίίεβ εϋΓβοηι

βίδΙβΓβ, ηεο 3ΐηρ1ίυ8 ίη βάτεΓββηι &είεηι ίηοαιτεΓβ, ηεο Ιβΐβ

εοη]ίεβΓ6; 6ε(1ΐ3Χ3(ίβθΓάίη!θϋ3 8(3ηΙε8ίηιρε(υηι ίπηεηΐίυπι

ηο8(ίυηι εχείρεΓε. Οιιοί ηαΜεηι 8ΐταΐ3§εηΐ3 Ροηιρείί Ιαι ι«1 ;ιη ί

ηοηηυΐΐί, ηΐ ίη είΓουηινεηΙίοηε οοηιηιοίΐίίδίηηϋΐη, ββ<3 Οομβγ

ίη (ηϊι ΕρίβΙοΙίβ ίηαρΓθΙ>«( : \&ιΑα εηίηο , ίηςυίΐ, ίεΐυβ 6βπ

νείιεπιεηΐίοΓεδ , εΐ οαηα τΜβ αυ§βπ βηίηιαηι, εοη(η Ιαη-

ρΜΜβΓβ 8ΐ3ηΙίΙ>ιΐί : ςαοβ ε( Γαοϋιυ» ϊΙΙίη^ηΙ επιίβββ Ιβΐ3 ,

(ραιη ηκίβηιηι ίηβΐ&τ βίη! ίπυηοηίίεβ. Ιιίςυε ϊρβιιεη , αΐι ,

Ιαηε αβο νεηίβιβ. Νβιηφίβ άεείηιβηι Ιεςίοηεηι ίεουηι βίηί-

κίπιηι Ροπιρείβηιιηίΐ εοπιη βο.εςαίΐίΐιαβ (ίβδεΓίαιη οίΓουπι-

ίνίβδβ , ίΐΐαάςιιε ίη τεβίίςίο ηχΓεηβ Ιεΐίβ 3 ΙβΙετο ηΊΪ88ϊβ οοηι-

ίβ3ε ; άβηίςιιε Ιΐ08ΐβ8 ε& ΓβΙίοηε ΙιΐΓίωΙοβ, ίηιρΓε88ίοηε ΓοΓίίΙβτ

ΓβοΙ», ίη Γυ§3ηι νεΓίίδβο, βϋοοςαε τίοΙοηβ3 Γεείβδε ϊηίΐίυηι.

086ΐ6Γί8 30101 ρ3ΓΐίΙΐ115 ε4ε08ηΐ0Γ ΤβΗβΒ νΐΐΙηΟΓΙΙΠΙ 30 006<1ι'3

8ρεείε8 : οΙβιώογ ιοίβπι ηυΐΐαβ αα(1ίο!)3ΐϋΓ ίη Ιοί Ιεςϊοηυιη

(βτη 3οη οοηίΐίοΐα, ηε ββηοίοηιηι ςαίιίοπι αυΐ οεοαηιοεηΐίιιηι,

8ει1 &6εηί(η8 (βηΐηηι ε( ^εηιίΐαβ εοταηι , φιϊ ιρϋο ςυίβςηε

Ιοοο εοηβΙίΙεΓβΙ ίιοηεβίε 03(ΐ6ΐ)3ηΙ. Αηχίΐίηινδ ίη(επηι,

νοίαΐί δρεο(3ΐθΓε8 Ιικίοπιιιι δροοίβιη ροβηοο ΓεΓοΓοηΙίηπι ,

ηιίΓ3ΐ)3ηΙυΓ Ιβαι 3θοιΐΓ3(ε δΟΓΤβΙοβ οηΐίηοδ; εΐ ρηΐ' 8(υροΓβ

ηε ΙβηΙοιία ςιιίιΐβπι ΟαΒδβπηη» , 3 ρβιιοίδ ου8(ο<]ί(3 δεηίοπ·

οηβ , ίητ&άετε βαβί , δίαηβηΐ ΙαηΙαηι 3ΐ(οηίΙίδ δίηιίΐεδ.

ίΧΧΧ. υΐ νεΓΟ δίηίβίπιηι ΡοηιρείίηοΓπιη οοπια ίηοϋηβΓε

οβορϋ; Ιεξίοηεδ ίρδχ δεηδίιη ρπιτιπηι γοΓογοΙικοΙ ρεάβηι , ίΐα

ηΐ ηίίιίΐο δβοίηβ ρηςηΒτε βίιηυΐ ρβΓβετεηΙ; κά αιΐΜϋαι-οί,

ηυΐΐο νηΐηοι-ε βοοερίο , νίοΐοβ 88 βδδο αιικίαπιαηίοβ , ο(Τυ83

Γα§3 03δΙ>'3 δϋ3 ρβίεοβηΐ; εΐ οοηνυΐδίδ άΊΓερΙίδηυε 1ΐ08ΐίΙίΙ?Γ

ρΓορΓΪίδ ΐ3θ6Γη3θα1ίδ , ηυίάςηίιΐ ηηίδςυε ρο(«Γ3ΐ ίη Γυ§3ΐη

δβοιιΐΏ α1)8ΐϋ1οπιηΙ. ίαπιφιο οκΙογχ ςυοηηε 1εε;ίοηεδ , υΐ

οΐβιΐοηι βΙ) Ιΐ30 ρβΓίβ Βοοορίηηι δεηδεΓε , ρβάοηι ΓοΓεΓεοβηΙ :

ρΓίπιο 88ΓΤ3ΐίδ οπίίηίΐιαδ , οί ΓεριιμιιαηΙοδ ρΐΌ τίποιίδ : τε-

Γϋηι , ΙιοδΙο, υΐ ίη Γεϋυδ ρΓΟδροΓίβ αοπυβ ίηδίβηΐε, Ιοικίοιη
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εστράφησαν ες φυγήν. Κα\ δ Καίσαρ εύμηχάνως δή

τότε μάλιστα, ϊνα μή συνέλΟοιεν αύθις, μηδέ το έργον

γένοιτο μάχης μιας, άλλα παντός του πολε'μου, κήρυ

κας ές τας τάξεις πανταχού περιέπεμπεν, οί τοις νιχώ-

σιν έχέλευον άψαυστεϊν των δμοεΟνών, έπί δέ τους

συμμάχους μο'νους χωρεΐν. Καί τοΤς ήσσωμένοις

προσεπέλαζον, παραινοΰντες άδεώς έστάναι. 'Λνηρ τε

παρ' ανδρός έκμανΟάνων το κήρυγμα, είστήκει· καί

σύμβολον ήδη τοϋτο τών Πομπηίου στρατιωτών ην, το

άδεώς έστάναι· τα άλλα, ώς Ιταλών, δμοιοτρόπως

έσκευασμενων τε και φωνήν δμοίαν άφιέντων. Διεκ-

Οέοντες δ' αϋτοΰς οί του Καίσαρος, τους συμμάχους

ού δυναμένους άντέχειν άνήρουν καί δ πλείστος έν-

ταΰΟα έγίγνετο φόνος.

ΙιΧΧΧΙ. Πομπήιος δ' έπειδή τήν τροπήν εΤδεν,

Ικφρων αΰτοϋ γενο'μενος, άπήει βάδην ές τδ στρατόπε-

δον, καί παρελθών ές τήν σκηνήν, έχαθέζετο άναυδος·

οΐόν τι και τον Τελαμώνος Α?αντά φασιν εν Ίλίοι πα-

θεΤν, έν με'σοις πολεμίοις, δπδ θεοβλαβείας. Τών δ'

άλλων δλίγοι πάνυ έσήεσαν ές τδ στρατόπεδον. Τδ

γαρ κήρυγμα του Καίσαρος έσταναιτε ακινδύνως έποίει,

χαί παραδραμόντων τών πολεμίων, διεσκίδνη κατά

μέρος. Ληγούσης δέ της ήμέρας , δ Καίσαρ τον στρα-

τδν ασχέτως που περιΟέων, Ικέτευε προσπονήσαι, μέχρι

χαί τον χάρακα του Πομπηίου λάβοιεν έκδιδάσκων,

0η, εΐ συσταΐεν αύθις οί πολέμιοι, μίαν ήμέραν έσον

ται νενικηκότες· εϊ δέ τδ στρατο'πεδον αυτών ελοιεν,

τον πόλειιον ίνί τώδε έργω κατωρΟωκότες αν εΤεν.

Τάς τε ουν χεΤρας αΰτοΐς ώρεγε, καΐ πρώτος έξήρχε

δρόμου. Τοις δέ τα μέν σοιματα έκαμνε , τήν δέ ψυχήν

β τε λογισμδς καί δ αυτοκράτωρ συντρέχων έκούφιζεν.

'Ηώρει δέ και ή τών γεγονότων εύπραςία καί έλπίς,

δτι καί τον χάρακα αίρήσουσι καί πολλά τα έν αϋτώ.

"Ηκιστα δ' έν έλπίσιν ή εϋτυχίαις άνθρωποι καμάτων

αισθάνονται. Οί μέν δή καί τφδε προσπεσόντες , έπε-

χείρουν σΰν πολλή προς τους άπομαχομένους καταφρο

νήσει. Ό δέ Πομπήιος μαθών, έζ αλλόκοτου σιωπής

τοσούτον άπέ^ηξεν Οΰκοϋν καί επί τον χάρακα ήμών;

Καί ειπών, τήν τε στολήν ένήλλαξε , καί ίππου έπιβας

συν φίλοις τέσσαρσιν, ουκ άνέσχε δρόμου, πριν αρχο

μένης ήμέρας έν Λαρίσση γενέσθαι. Ό δέ Καίσαρ ,

ώς έπηπείλησε παρατάσσων, έν τω Πομπηίου χάρακι

έστάβμευσε , καί αύτός τε τήν έκείνου βρυίμην, καί δ

στρατός άπας τήν τών πολεμίων έδαίσαντο.

Ι.ΧΧΧΗ. Άπέθανον δέ έχατέροιν, τών γε Ιταλών

(ού γαρ δή τών γε συμμάχων ούδ' έζαρίΟμησις έγένετο,

υπδ πλήθους καί καταφρονήσεως) έκ μέν τοϋ Καίσαρος

στρατού, τριάκοντα λοχαγοί, καί δπλϊται διακόσιοι, ή

(ώς έτέροις δοκεϊ) χίλιοι καί διακόσιοι· έκ δέ τών Πομ

πηίου, βουλευτά! μέν δέχα, ων ήν καί Λεύκιος Δομί-

τιος, ό αύτώ Καίσαρι πεμφθεις επί τήν Γαλατίαν διά

δοχος· τών δέ καλουμένων ίππέίυν, άμφί τεσσαράκοντα

τών επιφανών έκ δέ της άλλης στρατιάς, οί μέν

έπαίροντές φασι δισμυρίους έπί πεντακισχιλίοις · Άσί-

ίιι (Ίΐ£αηι νβΓ88Β βυηΐ. Τιιηι Οκ&ϊγ, εοηδϋίο ρηι4εη(ί3δίηιη ,

ηε ΓϋΓ3υηι ίΙΜ ίηδ(3ΐΐΓ3τεη( οπίίιιεβ , υΐςαβ ηοη ριιΐίο (3η-

Ιιιηι νίηιβΓβΙ , βε4 ΙκΊΙυιιι ε(Ϊ3ΐη εοηΓιεβΓεΙ , 4ίαιί3δί8 οίΓοιηι-

φΐβςαε ρητεοπίουδ, εϋίχίΐ, ρϊτοβι-εηΐ οίνϊϋαβ , ει ίη δοΐα

3%νΪΓεη( Βϋχίΐίϊ. Ιΐ3<ριβ τίείοι·ε8 νίεΐίδ βοευιτεηίεδ , ]ιι·

1χ;υ3ηΙ 813Γ8 δεευΐΌδ : βίηαε ϊ(3 νίπΐίιη ρΓορβ^βΙα β4ίο(ί ηο-

Ιίϋα, ίιοε ίμδυηι Ροηρείβηίί εοβρϋ βδδβ ρπ> ίβδδβι·3 , ιι( βο-

ευ ιί εοηβίβΙεΓεηΙ ; φΐυηι αΐίοςαίη , ιιΐ Ηοιωηί , ηβςυε βπηϊδ ,

ηεςαε Γεϋςυο ευΐίιι , ηεςυε 1ίη§ιΐ3, & Οοο83παηί5 άίίΤεΓΓβηΙ.

1(3 0χ93ΓΪ3ηί, ρΓΧ(8Γί(ί8 είτΐουδ, ίη 3ϋΧίΙίαΓ68 ΤβΓβί, εβ>

άεΙ>3η( 3(1 Γεβίίίεηιΐυη ίητβΐϊάοβ : «( ηοηιιη ρΓΟβείραε ρΐυ-

Πηΐ3 8(Γ3@88 ΟδΙ 0(1ί(3.

ΙΛΧΧΙ. Ροπιρεία8, τίβ&βυοΓηηι Γυ§3, πιβηϋδ ^8Π1 ίηιροβ,

ίη 038(Γ3 βε βΓϊΐΙβΙίπι τεοερίί : ίπ^Γοβδυδ^υβ Ιβηίοπυηι,

8β(ίβΙ)3ΐ (3εί1υ8; Α]30βαι Τείβπιοηίιιηι ΓβΓβΓεηβ, ευί ηιεύίο»

ία(6Γ Ιιοβίεβ 34 Τγο]3Π1 δίηιϊΐο (ριίιΚΙαιη ΓογΙιιγ 3(χί<1ί8$ε ,

άΐο ηιεη(εηι ε]υβ ρβΓοεΙίεηίβ. Κείίηυοηιηι βάιηοάαηι ρβυεί

ίη 038(γ8 8ηη( ΓενεΓβί : ςαοα1 ίη 3θΐε βεευιί 8(βΓβ ]ιΐ83ί , «·(

3ο Ιΐ08(ίουβ ρΓ»!ΐβπΙί, ρ:ι-·.ίιη (1ί*|«Ί ρ·ιτιιΙιιγ. 5αΙ> νεβρεΓβηι

0Χ83Γ, βΓΓυββ (ΙϊβευΓΓεηβ ρεΓ ε\εΓεί(υηι, βιιρρίεχ οηΛ>&1

βυοδ, ηβ βΓβνβΓεηίϋΓ (3η(υηι ρογγο Ιβοογϊϊ ίιηρεηιίοΓβ ,

άυπι ε38(Γ3 Ροηιρεϋ εερΪ88εη( : άοεεηβ « βί ρ3(Ϊ3η(υΓ άεηυο

εοίΓε 1ιο8ΐίΙε8 εορί38, ηηίοι (3η(απι (Ιίεί ίοτβ τίε(0Γί3ηι;

ε38(τί8 8υ(επι ίηβυρεΓ εχρυςη3(ί8, ηίΐιίΐ άεΓοΓε, ςιιίη, βυ-

ρΓ6ΐΏ3 0[>βΓΪ ιηβηα ίηιρο8ί(3 , υπό Ηι^ιΐδ όίεί 1300Γ8 ίοΐυιη

ο«Ι1αιη εοηΓεε(υπ) βί(. » Ιΐβςυε βυρρϋεεδ ηιιοςυε ηιβηυβ

34 εοβ ρΓοίεηύεηδ, οο?ρίί ,ίρ&ε εηΓδϋ βηϊβ ργχίγο. ΙΙΙίβ,

ςιιαιηνίβ Γεδ83 εβδεηί εοι-ροΓ3, 8ΐι1)1ον«1)3η[ βηίπιοβ Γ3(ίο

ε( ίηιρ8Γ3(οπ8 εχεηιρίϋπι. Ουο 3εεε4ε1>3( ε( ρΓΧδεηδ Γε-

1ίεί(3δ, βρεβηυε ε3δ(Γ3 εχρυριβηάί, ε( ηιυΙ(3 ϊηϋε δροΐί»

ΓεροτίΛηαΊ : ηεε εδί εηίηι ηυίάηυβη) εΙΏεαεϊυβ 34 βαοΐβνβη-

43πι ηοηιίηυη 1βδ8ί(υ4ίηεηι, φι&ια βρεβ ε( ρΓβδρεΓ δίκχεδ-

8ϋ8. 1(3 ίβίίϋΓ ν3ΐ1ιιπι ςαοςιΐθ ΓοΓίίΙβΓ 3§@Γεάίυη(υν Οοτδβ-

ΓΪ3ηί, εοηίειηΐίδ ρΓ0ρυ£π3(0Γίοηδ. Οαο ίη(εΙ1εε(ο, Ροπιρείηβ

(3η4εηι, ροβί οηιίηοδυπι ίΙ1υ4 8Ϊ1εη(ίηιη ίη Ιιβηο τοεεηι

βΓαρίί, Εγ§ο ε( 34 ε38(Γ3 ηοδ(Γ3 ! ε( ουπι 4ίε(ο 11111Ι3Ι3 νοβίβ,

εοη8εεη4ί( ε(]αυηι; εοπιί(3η(ϊ1)α8ηϋε βπιίείδ ςυ3ΐαοΓ ρΓοΓιι-

§ίεηδ, ηοη ρήοδ οαΓδίιπ) ίηΙεΓπιίβίί, ςαβητι βαΐ) Ιυεεηι 1*3-

η'δδβπι 3(1ίη§εΓε(. θ£83Γ, (]υειτΐ3(1ηιο<1υπι βείεπι ίηδίΓυεηβ

ιηίηαΐϋδ εΓ3( Ιιοβίϊουβ, ίη(Γ3 Ροηαρεϋ νβΐΐυπι ϋϊνεΓββίυβ

εδ(, ρ3Γ3(οδ(]υε ίΐΐί είοοδ 3ΐ)8υπΐ8ί(; δίΐϊΐίΙίΐΡΓφΐε Γβΐίηυιΐδ

εχεΓοίΙυβ εραΐίβ βεειιΙιυΚ, ςα« ηοδ(ίΙ>υ3 ΓυεΓ3η( ρΓα?ρ3ΐ'3ΐχ.

ΙΛΧΧ1Ι. Οεδϊ48Γ3(ϊ βυηί πίπηςυβ, ουπι βχ Κοηιβηϊδ,

(ηπι εχ ΙΙαΙίοϊβ βοεϋδ (βηχίϋοηιηι εηίηι ηβ ηυπιεΓυδ ηιιί-

4βηι ίηί(ϋ8 68(, ρΓ33 πΐϋ1ϋ(ϋ4ίηβ οοηΐεωίϋςϋβ ), ΟαΜΗβηΙ

εεη(ϋΓΪοηεδ (Η^ίηΟ, Ιεβϊοηβπί 4ϋοεη(ί, 3ϋί, αϊ 3ΐίί ΓεΓε-

πιη(, ηιίΐΐβ 4οοεη(ί : εχ Ροπιρβίβηίβ, 8βη8ΐθΓβ8 4εεεηι, εί

ίη ηίβ ί. ΙΧχηίϋαβ, ςυί βϋοεεβδΟΓ ίρβί 033δ3Γί ίυβΓ3( πιίδβϋί

ίη 03ΐϋ3πι : βαιιίΐεδ Κοπιβηί ηοί)ί1ίοΐ'εδ είιχίΙεΓ <]ΐιαιΐΓ3βϊϋΐ3 :

ε Γε1ίΐ|υο βχβΓοϋιι, ςιιί ρΐιιιίηιοδ (Γ34υη(, χχν ηιϊΐΐϊα ηιι

πιβΓ3η(; δε4 Αδίηίιΐδ Ροΐϋο, ίηίεΓ Οο;8αΓί3ηοδ 4υεεδ εί
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Λος δέ Πολλίων, ύπο Καίσαρι της μάχης έχείνης

στρατηγών, έξαχισχιλίους αναγράφει νεκρούς ευρεθήναι

των Πομπηίου. Τοΰτο τέλος ην της άοιδίμου περί

Φάρσαλον μάχης. Αριστεία δ' 6 μέν Καίσαρ αύτδς

χαι πρώτα και δεύτερα έκ πάντων έφέρετο, δμολογού-

μενος άριστεΰσαι, καΐ συν αύτώ τδ τέλος το δέχατον

τα δέ τρίτα Κράστινος λοχαγός, δν Καίσαρ μέν έξιών

έπΐ την μάχην ήρετο, δ τι προσδοχιρη· δ δέ λαμπρώς

άνεβόησε, Νιχήσομεν, ω Καίσαρ· χαμέ ή1 ζώντα ή1

νεχρίιν άποδέξη. Ή στρατιά ο έμαρτύρει, χαθάπερ

ένθουν ές ίχάστην τάξιν διαΟέΌντα, πολλά χαι λαμπρά

δράσαι. ΈπεΙ δέ ζητούμενος έν τοις νεχροϊς ευρέθη ,

τα αριστεία δ Καίσαρ αύτώ περιέΌηχε χαΐ συνέθαψε,

χαΙ τάφον έξαίρετον άνέστησεν έγγυς τοϋ πολυαν-

δρίου.

Ι.ΧΧΧΙΙΙ. Ό δέ Πομπήιος έκ Ααρίσσης δμοίω

δρόμο) μέχρι θαλάσσης έπειχθείς, σκάφους έπέβη σμι-

χροϋ, χαΙ νεώς παραπλεούσης έπιτυχών, ές Μιτυλήνην

διέπλευσεν δθεν την γυναίκα Κορνηλι'αν άναλαβών,

ΧαΙ τριηρών τεσσάρων έπιβας , αϊ αύτώ παρά τε 'Ροδίων

χα\ Τυρι'ων άφίχοντο, Κερχυρας μέν χαΙ τότε χαΙ

Λιβύης ύπερεϊδεν, ένθα αύτώ στρατός 5[ν άλλος πολύς,

χαΙ ναυτιχον ακραιφνές. ΈπΙ δέ τήν έω φερόμενος,

έπΐ τον ΠαρΟυαίον, ώς δι' έκείνου πάντα άναληψόμενος,

τδ ένθύμημα έπέκρυπτε , μέχρι περ\ τήν Κιλικίαν μόλις

εξέφερε τοις φίλοις. Οί δέ αύτδν ήξίουν φυλάσσεσΟαι

τον ΠαρΟυαίον, έπιβεβουλευμενον τε έναγχος ύπδ

Κράσσου, κα\ θυμούμενον έτι τη Κράσσου συμφορά·

μηδ' ές ακρατείς βαρβάρους άγειν εύπρεπή γυναίκα

Κορνηλίαν, Κράσσου μάλιστα γεγενημένην. Δεύτερα

δ' αυτού προΟέντος περί τε Αιγύπτου καΐ Ίόβα, Ίόβα

μέν ύπερεώριον, ώς άδοξου- ες δέ τήν Αΐγυπτον αύτώ

συνεφρόνουν, εγγύς τε ουσαν, κα\ μεγάλην άρχήν, έτι

δέ καΐ εύδαίμονα, κα\ δυνατήν ναυσΐ κα\ σίτω καΐ

χρήμασι· τούς τε βασιλεύοντας αύτης, εΐ κα\ παίδες

εϊσι, πατρικούς εΐναι τω Πομπηίω φίλους. Ό μέν δή

δια τάδε ές τήν Αίγυπτον έπλει.

ΙιΧΧΧΙΥ. "Αρτι δ' έκπεσούσης άπ' ΑΙγύπτου

Κλεοπάτρας, ή τω άδελφώ συνήρχε , και στρατδν άμφΐ

τήν Συρίαν άγειρούσης, Πτολεμαίος, δ της Κλεοπάτρας

αδελφός, άμφΐ τδ Κάσσιον της ΑΙγύπτου ταΐς Κλεοπά

τρας έσβολαϊς έφήδρευε· καί πως κατα δαίμονα ές

τδ Κάσσιον τδ πνεύμα τον Πομπηϊον κατέφερε. Θεασά-

μενος δέ στρατδν έπ\ της γης πολύν, έστησε τον πλουν,

κα\ είκασεν δπερ ην, παρείναι τον βασιλέα. Πέμψας τε

έφραζε περ\ έαυτοϋ και της τοΰ πατρός φιλίας. Ό δέ

ην μέν έπ\ τρισκαίδεκα έτη μάλιστα γεγονώς· έπετρό-

πευον δ' αύτώ, τήν μέν στρατιαν Άχιλλδς, τα δέ χρή

ματα Ποθεινδς εύνοϋ/ος1 οί βουλήν προύτίθεντο περί

τοϋ Πομπήιου. ΚαΙ παρών δ Σάμιος θεόδοτος δ

βήτωρ, διδάσκαλος ών τοϋ παιδδς, άΟέμιστον είσηγεϊτο

έργον, ένεδρεϋσαι κα\ κτεΐναι Πομπηϊον, ώς χαριουμε'-

νους Καίσαρι. Κυρωθείσης δέ της γνώμης, σκάφος

ίύτελές έπ' αύτδν Ιπέμπετο , ώς της θαλάσσης ούσης

ρπείίο ρΓκΓυΗ χ ηοπ ρίοδ ββχ ηιιϋϋαί εχ Ροιΐιρ«ί&ηϊ8 οβα-

άίβββ ν βεήηίΐ ίη 8οί8 ΟοηιιηεηΙβηϊβ. Ηϊε ΓυίΙ ενεηίοβ

ρυρκε ίΙΙίιΐδ ΡΙΐΕΓ&α1ίο« εεΙεοβιτίπΗβ. Ιη β8 Ιαικίι·™ ΓογΙϊ8-

βϊηιε §681% Γβϊ, ρππιο, βΙ ββεοοάο Ιοεο, ϊρββ πΛαϋΙ

οηιηίιιηι εοηδεηδο, βΐ εοπ> βο Ιβ^ϊο άβείοιβ : Ιβτϋο τβτο

Ιοεο θΓ3δΙίηοδ εβιιΐυηο : αοί, 8 033δ3Γ6 3(1 ρυ§03ΐη εκβυηιβ

Γο^ΐΙυβ, ηοβίεηι βνβηΐυοι εχδρβεΙ&τεΙΡ εΐβτβ νοιε Γβ»ροη-

(1βΓ3ΐ , ■ νίηοβπιιΐ8 , Οχδβτ 1 βΐ ηιίΐιί αυΐ τΐνο »υΙ ιηοιίυο

άΐυείιίί βΓαΙίαιη. » ΙΙαηο (οία: 6Χ6Γα(ιΐ8 ΙββΙαϋΑίιΐΓ, Ιαηηυαπι

ΓυΓβηΙβηι <ϋ*0ϋΐτί8&β ρβΓ βϊηςυΐΐβ βοίββ, πιυΚΐςυβ

ει1ίιϋ83β ΓβείηοΓΒ. Ο&ά&ιβι β]ιΐ8 ϊη(βτ εαΙβη ίητωΐιιηι

οπιανίΐ 0χ&3Γ ύοηϊ» οιίΙίΐΕΐΗοιιβ ; Είςυβ ϊΐα οπιαίυηι 86ογ&ϊζιι

βερβϋϊΐ, ρβευΙίΐΓί βϋιΐίΐο ηιοιιυαιβαίο, ρΐΌρβ οοαιίϋυηβια

ΓεΙίςαοΓοπι Ιαωαίιιιη.

ΙιΧΧΧΙΙΙ. ΑΙΡοπιρείιΐδ β Ι,απδω, ραΗ εατβα άβίαΐυβ

πΐϊΓβ, οοηίεοηϋίΐ ηανίεαίΐίτι, ε( ΓοΓίυίΙο ηαοΙα$ βϊτεπ

ρΓ83ΐ6Γτε1ιβηΙβπι , ΐΓ3]βοίΙ ΜίΙνΙεηεη : υηάβ &88αηι1ΐ υχοΓβ

ΟοΓηεϋβ, ΓεΙ>α$(]υε 8αί8 ίη ςυαΙιιυΓ ΐΓίΓβηιβδ ίιιιροίίϋ», (\αχ

3 ΠΗίκΙο οί Τ)το βί 3ΐ1νεηβΓ»ηΙ, Ιυηο ςυοηυε ΟοΓφίΐιη

ιίεςίεχίΐ ε( ΑΓηεβηι, υόί ϊΐίυηι ΙιαΙ>ο1>αΙ βχείΐίίαπι ε( (Ι.ι-

ίβηι νβΐίιΐίπι; ηιαίιιίΐιριο ίη ΟπεηΙειη »<1 ΡΐΓΐΙιοΓυηι Γβ^επι

οοηΙβηάβΓβ, φιβίί ορε ίΙΙίιυ ΓεεερΙυπιβ οιηηί3. Οιιοιΐ αιη-

-ίΐίπηι εεΐ3η9 , είΓεβ Οίΐίοίιηι άεηιιιηι αιηίείΒ βρεηιίΐ : βειΙ

ίΙΙί ηοΓ(3(ί βαηΐ, οβνεΓβΙ Ρ3τΙ!ιυπι, ηυρβΓ 3 Ογ»880 Ιβοβββί-

ΙιΐΜ , ε( 3(11ιυε β τεεεηΐί τίε(οη3 (ιιηιίίΐυηι ; ηεε 3(1 ίηίειι-

ρβΓΪΠίΟί 03Γ03ΠΜ άΐΜβΓβΙ ΓθΓΠ1053Π1 αιυϋβΓβηι, ΟοΓΠίϋίΠΙ,

ρΓΚββτιΙηΊ ςυίε 0τ388ί υχοΓ Γηΐ88ε(. Ουηηιηυβ ϊ$ πικακι

βά εοηδίϋιιπι γοΓβγγοΙ ς|β .ΕβϊρΙο β( 3\Α>& : ηϊε ςυίιΐοηι ωη-

ΙβηιΙυδ «8( , ηΐ ρϊτααι Ϊ11ιΐ8(πβ ; ^ε^ρΐυηι τεπ> ρείβτε οιτιιιί·

1)υ$ ρΐ3εαί(, Γε^ίοηεηι ρΓορϊηςιιαηι, εΐ ΐ3ΐε ιωΐΐεηίειη πη-

ρεπο , ρΓ33ΐ6Γβ3 1)63(30) ροΐεηίβηιηυε ηβνίουί, ΓΐϋΐηειιΙο,

ρβειιηίί8 : ευ]ϋ8 η'Βββ, ςυβιηνίί ραβπ, ρ3ΐεΓΠ3 Ιίηΐίΐι

βπιίείΐίβ ειιηι Ροιηρείο ββδβηΐ εοη]υηεΙί. Ηίδ ϊιαςυβ Αι

εβυβίβ ίη ^νρίοιη Ροπιρείοβ ηβτίββνϊι.

Ι,ΧΧΧΙΎ. 033ΐβπιπι ςοϊ3 Οθοραΐη , ψιχ εοπι ΓγβΙμ 3η·

163 Γ68Π3Γ31 , Ιϋηε 6Χθ1 , 6Χ6ΓείΙθΠ1 ρ3Γ3ΐ)3( ΟΙΓ03 8)"ΓΪ3Π1;

ΡΙοΙεηι,χοδ, ε]ο8 (γβ(6γ, είΓεβ ηοηΐεηι Οβδδίοηι ΊηΙη£®·

ρΐί Γιηεβ 8ο1)δε(1βΓ3ΐ, ο!)8εΓν3η8 ίΙΙίθ8 3(1νεη(υοι. £1 Γυιΐβ

ΓοΓίυηβ &εεϊ(1ί(, υΐ νεη1ϋ9 βο άεΓβιτβΙ Ροιηρείαιη. Οιιί,

εοηβρεείο ίη ΙίΙΙοΓβ ΙαηΙο βχβτεϊΐα , η&τίςβτβ άββίίΐ : εοο]<-

είΒηβηαβ ϊά ςοοά 6Τ3(, η^κα ιάεβββ, ηόβίΐ ςυί τεςί αιΐνοη-

Ιυη 8ουαι ηιιηείβΓβηΙ, ε( 3ηιίοί1ίχ ραΙβπΐίΒ εοηχίειη 3<1ηιο-

ηβκηι. ΑββεΜί ίβ Ιαιη βηηυοι (βτϋαπ) άβείιηαη) , εαπίοεα

1)3ΐ)εη3 Αε1ιϊΙΐ3Π) ηιϊΐϊΐίχ, ρεευηίβΓοηι Ρο(ηίηοπ) ευηυοΗϋΠ) :

ηυί ςαυπ) εοη8ο1ΐ3Γεη( άβ_Ροηιρβίο, 3άηί1)ί(ο εΐ ΤΙιεοιΙοΙο

δβηιϊο ΓϋεΙοΓβ, ςοο Ιοηε ρΓβχβρΙοΓβ ίονβηίδ γβχ υΙβΙβΙιΐΓ.

βοεΙοΓ ηϊε Γοί( ηεΓβπί εοηδϋϋ, υΐ ρβΓ )αβί(ϋ3δ ΐοΙΙβπΊΐ"

Ροη)ρείο8 ίη ΟίεδΒΓίδ ςιβίίαιτι. Οοο<1 υΐη ρίβεαίΐ, ηβνίαιίι

εχίΐίδ 3ά βηω ηιΪ8&3 ββΐ , ςαίδί \ά ϋΐΐυβ τβύοδοπ) εδδεί , ^
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άλιτενοϋς, χαι μεγάλαις ναυσίν ουκ είχεροϋς· υπηρέται

τε τίνες τών βασιλικών ε'νέβαινον ε1; το σκάφος· καί

Σεμπρώνιος, άνήρ 'Ρωμαϊος, το'τε μέν τω βασιλεϊ,

πάλαι δέ αυτώ Πομπηίω, στρατευσάμενος , δεξιάν

έφερε παρά τοϋ βασιλέως τω Πομπηίω , και Ικέλευεν

ώς Ις φίλον τον παΐδα διαπλεϋσαι. "Αμα δέ ταϋτ'

έγίγνετο , και δ στρατός , ώσπερ επι τιμή τοϋ Πομπηίου ,

παρα τον αίγιαλδν εξετάσσετο άπας· καΐ δ βασιλεύς εν

μέσω τη φοινικίδι κατάδηλος ην περικειμένη.

ΓιΧΧΧΑΓ. Ό δέ Πομπήιος ΰπώπτευε μέν άπαντα ,

καΐ τί)ν παράταξιν τοϋ στρατού , καί την τοΰ σκάφους

εύτέλειαν, καί τδ μή τον βασιλέα αυτόν οί παραγενέ-

σ6αι, μηδέ των επιφανών τινας πέμψαι. Τοσούτο δ'

έκ των Σοφοκλέους Ιαμβείων προς έαυτδν άνενεγκών,

"Οστις γαρ ώς τΰραννον έμπορεΰεται ,

κείνου 'στί δούλος , χάν έλεύΟερος μόλιρ·

ένέβαινεν ές το σκάφος. ΚαΙ Ιν τω διάπλω σιωπών-

των απάντων, Ιτι μάλλον ΰπώπτευε· καΐ, τον Σεμ-

πρώνιον είτε έπιγιγνώσκων 'Ρωμαΐον όντα καί έστρα-

τευμένον έαυτώ, εΐτε τοπάζων εκ τοϋ μο'νον έστάναι,

κατά δή την στρατιιοτικήν άρα διδασκαλίαν ου συνέ-

δρεύοντα αύτοκράτορι, επιστραφείς ες αύτδν εΤπεν ^ρα

σέ γιγνώσκω , συστρατιώτα ; ΚαΙ 8ς αυτι'κα μέν Ιπέ-

νευσεν, άποστραφέντα δ' εύΟυς επάταξε πρώτος, εΤθ'

έτεροι. Κα\ τί) μέν γύναιον τοϋ Πομπηίου καΐ οί φίλοι ,

ταϋτα μακρόθεν δρώντες, άνωμοζόν τε, καΐ χείρας Ις

Οεους Ιχδίκους σπονδών άνίσχοντες, άπε'πλεον τάχιστα,

ώς έ"κ πολέμιας.

ΙιΧΧΧνί. Πομπηίου δέ την μέν κεφαλήν άποτε-

μόντες οί περί ΠοΟεινδν, Ιφύλασσον Καίσαρι, ώς έπΐ

μεγίσταις άμοιβαΐς. Ό δέ αυτοίις ήμύνατο άςίως της

άδεμιστίας. Τδ δέ λοιπόν σώμά τις εΟαψεν επι της

ήϊόνος, και τάφον ήγειρεν ευτελή· και έπίγραμμα άλλος

Ιπέγραψε ·

Τφ ναοϊς βρίθοντι πόση σπάνι; έπλετο τύμβου.

Χρόνιο δέ τον τάφον τόνδε Ιπικρυφθέντα ίλον δπδ ψάμ-

μου , κα\ εΙκόνας δ*σας άπδ χαλκοϋ τξ) Πομπηίω περί

τδ Κάσσιον ύστερον οί προσήκοντες άνέθηκαν, λελωβη-

μένα πάντα, καΐ ές τδ άδυτον τοϋ ίεροϋ κατενε^θέντα,

έζητησε καί εδρεν έπ' έμοϋ 'Ρωμαίων βασιλεύς Αδρι

ανός Ιπιδημών, καί τον τάφον άνεκάθηρε, γνώριμον

αύθις εΤναι · και τας εικόνας αύτοΰ Πομπηίου διιορΟώ-

σατο. Τόδε μέν δή τοϋ βίου τέλος ην Πομπηίω, τω

μέγιστους πολέμους άνύσαντι, καί μέγιστα τήν 'Ρω

μαίων άρνήν ώφελησαντι, καί Μεγάλω δια ταϋτα δνο-

μασΟέντι· κα\ ούχ ήσσηΟέντι ποτέ πρότερον, αλλά

άησσητω και εύτυ^εστάτω Ιξέτι νέου γενομένω· άπδ

γαρ τριών καί εΐκοσιν έτών ου διέλιπεν, ές δκτώ καί

πεντήκοντα, τη μέν Ισχυϊ μοναρχικώς δυναστευων, τη

δέ δόξη, δια τον Καίσαρος ζηλον, δημοτικώς νομιζό-

μενος άρχειν.

Ι-ΧΧΧνΗ. Αευκιος δέ Σκιπίων, δ κηδεστής τοϋ

Πομπηίου, κα\ ίσοι άλλοι των επιφανών εκ τοϋ κατά

εαρηχ ηια@ΐ)3Γυιιι ηανίπηι. Ια ωιιι εοη9εβη<1ΰΓ3ηΙ ιιπηΜι ί

βΐίςηοΐ Γβςϋ , «ίιιιιιΐφίο 8επιρι-οηίιΐ9 ( νεί 5ερΙίηιίιΐ8 ) , οίνίϋ

Κοπΐ3ΐιιΐ8, ηυί Ιαηε ΓΟ^ίϋ ηϋ1β9, οΐϊπι μι1> Ροιηρείο ηιεΓυβ-

Τ3( : ί$ ιΙΐΛίΓίΐιη Ροηιρεϊο Γβ§Ϊ9 ηοαϋηβ οΙΓβΓβη9 , ίυββίΐ βυπι

η.ινίϊ.ίΓο ,ίιΙ ;πηί(ΊΠΐι ρπρίΐΐυηι. ΙηΙεππι εχβΓείΙιιβ, ι&η-

φιηηι ίη ΙιοβρίΙίί ηοηΟΓβπι, 8βαιη(ΙυπιΗΐΙιι$ (ο(υ$ ϊι^Ιπκ-Ι'Π-

Ιιιγ ϊη ;κ-ί(·ιη, τε^β ίη ηιε<1ϋ3 τβΓ8αηΙβ, εοηίρίΰαο νβ«1β

ραΓριΐΓβα.

Ι.ΧΧΧΥ. Ροπιρβϊιιβ, εοηβϊάβΓαηβ ίηίΙπιΠαηι Λάετη, νί·

Ιεηι 3(1 εε ιηΪ88αηι η η λ ί< πΐιιηι, ηοη ιρβιιπι ι-εςεπι 8ΪΙ)ί ο1>νίιιηι,

ηοη ριίΓριιΐ'αΙοηιπι ηΐίιρκ'ΐη ; βαφεείβ ςυίάεπι ΙΐΐουίΙ οηιηία,

ηΐ Ιίΐηιυη 8ορ1ιοεΐ6θ9 ϊΐΐοβ ίαιιιυοί βίΐιί οεείοεηβ ,

(}υί$σιιΐ9 (Ιιιηιππι (ντ,-ιηπί ρπ>6εΐ8εΙ(αΓ,

κηυε &1 ίΙΙί, εΐΐ ΗοεΙ Ιη^εηυιυ :

εχεεεικίίΐ ίη η3τίειι1αηι. Ι)εΐη εηηε(ί9 ίηΙεΓ ηανίςαηιΐυηι

8ΐΙεηΙϊΙ>ιΐ9 , η ι κ- 1 η εβί ε3π9 8υ8ρίεϊο : ε(, 8Ϊνε ψ\οά 3§ηο8εβ-

ΓβΙ δειηρΓοηιαηι (νεί, δερίίπιίυιη ) Κοηΐ3ηυηι εΐ ηιιοηι)3ηι

βιιιιηι ιηίΐίΐεπι; 8ΐνε ϊιΐ εοηίεοΐΒΓβΙ, ςικκΐ 8ο1υηι βίαηΐεηι

νϊιΙβΓβΙ, βείϋεεί εχ ηιίΠΙηπ (1ί3είρ1ίιΐ3 ηοη εοηβίιίεηΐεηι πιιιι

ϊπιρεΓ3(0Γβ ; εοηνεΓ8η8 3(] ειιηι « Αηηοη Ιε, ίηφίίΐ, ηονί,

ΓοπιηιΜίΙοΡ » ΑηηυίΙ ϋΐε; 8ε<1 ηιοχ 3Υ6Γ9ο Ροιηρείο ρπ-

ηηΐ8 τυΙηιιβίηΠίχίΙ; άείηιΐε οκΙεΓί. Ουο ρΓοεη] εοηβρεείο,

υχοΓ Ροηιρείί βηιίείςυε, ηιη^ηο ε]υΐ3(υ άεοβ Γικίπιιηι

τϊη<ϋοβ8 ΜίΜ.-ιΐίί ϊη «χείυηι ηιβηίοηβ ίηιρΙοΓβηΙεβ, φΐ3ηι

ροΙεΓβηΙ εείεπΐπιβ Γυ^επιηΙ ΙιοβΙϋΐα ΙίΙΙοΓΐ.

Ι/ΧΧΧΥΙ. Ροηιρεϋ εβριιΐ, ρεΓ ηιίη!8ΐΓ08 ΡοίΗίηί τεββ-

οΐ ιπη , μ-μ.ιΙιιμ ε$( ϊη 3άτβη(υπι Οί£83η8 , 6Χ8ρεεΐ3ΐίοηε

ηιηχίιηί ρι,τιηϋ : 96<1 Ηΐε ηεΓβΓίαηι 9εεΙιΐ9 ρΓΟ ιτιειίΐο υ1(υ$

631. Πείίςυυηι (ηιηευπι ίη Η110Γ6 ηυί(ΐ3Πΐ 9ερε1πΙ, εχί^υο

βχείΐαίο ηιοηυηιεηΐο; ευΐ βΐίιΐί ςυίβρίαηι ίηβεπρίϊοηεηι &ά·

ά\άϋ, ίη Ιΐ3ηε βεηΐεηΐίβπι : Οιιί Ιεηψϋκ α1>ιιιι<1αΙ>»1 , <ρΐ3ΐη

εχίΐε Ηυίε εοηΐί^ίΐ 9βρυΙεΓυηι! ΡΓοεεάεηΙβ τβΓΟ 33το, ηαο-

ηυηιεηΐυηι ίΐίαιΐ Ροηιρεϋ, ςυυηι 3Γεηί9 οηιηίηο ΓυΪ98β(

οΟΓυΙιιηι, βίηιυΐηϋε είΏςίε9 <τηε;ιι, ςηχ Ροηιρείο α 8ΐιί3

ρΓορε 0388Ϊυηι ηιοηΐεηι οΐίηι 6Γ3η( ιίειίίε&ΐχ , 186839 τε(υ·

9ΐ3ΐβ, ει ίη ΙηΜιηοιη Ιεηιρίί 83εΓ3τίηηι Γβ(ηΐ339, ϊη<τυΪ3ίνί(

βΐ ίητεηίΐ ηο9(Γ3 !Ε8ΐ3ΐβ Λάη3ηυ8 Αιιςυ9ΐυ8, άυπι ίη ε3

τεξίοηε τεΓ83τε(αΓ ; ρηΓ@3(αηΐ(]υε 3 ηκίεπηα» ηιοηυηιεηΐηηι

ιΐεηηο εοη8ρίευϋπ> π'ΐΐιΐίϋϊΐ, ίηΐ3£ΐηε3ςιιε ίρβϊυδ Ροηιρείί

Γ68ΐίΙαίι. Λε (3ΐί ηυίιίεηι ηιοιίη νϊ(α άεΓυηε(υ3 Ροηρεϊυβ

68(, ροβΐ ηΐ3χίηΐ3 1>ε1ΐ3 βββΐ3 ΓβϋείΙβΓ ε( βυείοπι πΐ3χίπιί&ν

8εεβ88ίοηίηυ3 Κοηιαηυηι ϊιηρεί'ϊιιιη , υηάβ Μβςηί εο^ηοπιεη

0>>ΐίηυεΓ3ΐ; ηυηςηβιη βηΐβ» νίεΙυ3 , β«ά ρετρείυίβ νίείοηίβ

]αηι ίηάε βη 3(1οΐ69εεηΙί3 Γε1ίεί99ίηιυ9. Εχ ηυο εηίπι (6Γ-

ιίηπι ε( νίεε9Ϊηιυη) «ΙλΙι& 3ηηυηι 3((ί^6Γ3(, η9ςυε αά οε(α-

νυιη 8υρΓ3 φΐι ιιιριηκεΜηιιιπι , ηυΙΙο ίηΙεπηί8$ο (εηιροΓε εηηι

ίσιρεπο ΓηεΓβΙ; ίΐβ ςιιίιίεπι , υΐ ρο(ε8(3(ε ρΐΌρεηιοιΙυηι υίβ-

τεΙηΓ Γεβίί, βεοΐ Ιαηιεη ρΓορΙβΓ κηοΐοη 03383τεηι Γβτβτε

ΗΐΜΤΐ,ΐΙί Γ(Ί|)ΙΐΙ)1ίΓ.Ί.' νί,ΐρπΊιΐΓ.

ΙΛΧΧΥΙΙ. ΟβϊΙβηιηι I,. δείρίο, βοεβΓ Ροηιρεϋ, Γβΐϊηυιηιιο

ςιιοΙ(]υοΙ ϊ11υ9ΐΓε8 β ΡηβΓ84ΐίε« ρυ(ζηα ενβδεΓβηΙ, ρΓυιΙεη.
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Φάρσαλον έργου διεπεφεύγεσαν, έπΙ Κερκύρας ήπεί-

γοντο προς Κάτωνα, έτερου στρατού χαΐ τριακοσίων

Τριηρών άρχειν υπολελειμμένον, εύβουλότερον οϊδε του

Πομπηίου. ΚαΙ αύτών οί περιφανέστατοι, νειμάμενοι

το ναυτιχόν, Κάσσιος μεν ές τον Πο'ντον επλει προς

Φαρνάχην, ώς άναστήσων αυτόν έπι Καίσαρα· Σχι-

πι'ων δέ και Κάτοιν ες Λιβύην επλεον, Ούάριο τε πί-

συνοι και τώ μετα Ούάρου στρατώ, κα\ Ίόβα Νομά

δων βασιλεΐσυμμαχοϋντι. Πομπήιος δέ δτοϋ Πομπηίου

πρεσβύτερος υΙος, καΐ Λαβιηνός συν αύτώ, καΐ Σκά-

πλας, τι) μέρος έχοντες, ήπείγοντο ές Ίβηρίαν, και

αυτήν άποστήσαντες από τοΰ Καίσαρος, στρατον άλλον

εξ αύτών Ιβήρων τε καΐ Κελτιβηριον και θεραπόντων

συνέλεγον, έν τε παρασκευή μείζονι έγίγνοντο. Τηλι-

χαϋται δυνάμεις της Πομπηίου παρασκευής ^σαν υπό

λοιποι, χαΐ αυτών ύπό Οεοβλαβείας ΰπεριδών δ Πομ

πήιος έφυγε. Τών δ' έν Λιβύη Κάτωνα σφών στρατηγεϊν

αίρουμένοιν, δ Κάτων ούχ ΰπέστη, παρόντων ανδρών

υπάτων, οί χατ' άζίωσιν έπρέσβευον, αύτοΰ μονην αρ

χήν άρξαντος έν "Ρώμη την στρατηγίδα. Γίγνεται

μέν δή Λεύκιος Σχιπίων αυτοκράτωρ, καΐ στρατός

κάνταϋθα πολύς ήΟροίζετο καΐ έγυμνάζετο. ΚαΙ δύο

αΐδε μάλιστα αξιόλογοι παρασχευαι, περι Λιβύην χαΐ

Ίβηρίαν, έπΙ Καίσαρα συνεχροτοΰντο.

ΙΑΧΧνίΙΙ. Αύτός δ' έπι τη νίχη δύο μέν ήμέρας

έν Φαρσάλω διέτριψε, Ούων, χα\ τον στρατον έκ της

* μάχης άναλαμβάνων. "Ενθα και Θεσσαλούς έλευΟέ-

ρους ήφίει, συμμαχήσαντάς οί· καΐ 'ΑΟηναίοις αϊτησασι

συγγνώμην έπεδίδου, και έπεϊπε· Ποσάκις ΰμας δπό

σφών αύτών άπολλυμένους ή δόςα των προγόνιον περι

σώσει; Τη τρίτη δ' έςήλαυνεν έπι την έω κατα πύστιν

της Πομπηίου φυγής· και τον Έλλησποντον, απορία

τριηρών, σκάφεσιν έπεραιοΰτο μικροϊς. Κάσσιος δέ

σΰν τω μέρει τών τριηρών έπιφαίνεται μεσοποροΰντι ,

προς Φαρνάκην έπειγόμενος· και δυνηθείς άν πολλαϊς

τριηρεσι κατα σκαφών μικρών, υπό δέους της Καίσαρος

ευτυχίας, περιπύστου δή κα\ έπιφόβου τότε ούσης, έςε-

πλάγη · και νομίσας οί τον Καίσαρα έπίτηδες έπιπλεϊν,

τας χείρας ώρεγεν ές αύτον από τριηρών ές σκάφη,

χαΐ συγγνώμην ήτει, και τας τριήρεις παρεδίδου. Το

σούτον ίσχυεν ή δόξα της Καίσαρος εύπραγίας. Ού

γάρ Ιγωγε αίτίαν έτέραν δρώ, ουδέ έργον έτερον ήγοϋ-

μαι τύχης έν άπόρω καιρώ γενέσθαι μάλλον, ή Κάσ-

Λ σιον τον πολεμιχώτατον έπΙ τριηρών Ιβδομήχοντα άπα-

ρασκεύω Και'σαρι συντυχόντα, μηδ' ές χείρας έλΟεϊν

ύποστήναι. Ό δ' ούτως Ιαυτδν αίσχρώς ύπό φόβου

μόνου παραπλέοντι παραόούς, ύστερον έν 'Ρώμη δυ-

ναστεύοντα ήδη χατέκανεν ώ καΐ αύτω δήλόν έστι,

τον έτερον τώ Κασσίω φόβον υπό τύχης έγγενέσΟαι τον

Καίσαρα έπαιρούσης.

ΕΧΧΧΙΧ. Διασωθείς δ' ούτω παραδόςο>ς δ Καίσαρ,

χαι τόν Έλλησποντον περαιωθείς, Ιιυσι μεν χαι Αίο-

λεΰσι, χαΐ ίσα άλλα έθνη τήν μεγάλην Χερ^όνησον

οίκοϋσι, χαΐ χαλοΰσιν αύτα ΙνΙ δνόματι Ασίαν τήν

Ιίοιϊ ίΐΐί ΐ|υί(Ιι·ιη εοηδίΐίυ ςιοιη ςιιο Ροηρείιι* < -ι ;ι ι αια»,

€ογο)Τ3Π1 αιΐ Γ»|..ιι··ιιι εοηΙεη(1ειυιι( , ςυί επηι αΐϋδ οορϋί

εΐ αχ ΙΐΊΓεηιίΙ>ιΐ8 ίΙ)ί ΓυβΓϊΙ Γβΐϊοΐυβ. ,Ιαηι τογο οΙϊίΜ

άΊνίδβ ΙηΙβΓ εηιίηεηΐίδδίηιοδ βχ Ροπιρεϋ αιπΐοϊβ , Οϊϊ^ίιΐίίη

ΡοηΙυιη ηανί^ανίΐ 3(1 ΡΙιαπιαΜίη , εχείΐυπίδ ειιηι αιιιΐη

Οκκιιεηι : δείρίο ΟβΙοηυβ ΑΓιϊεαηι ρεϋεηιηΐ , 6βϋ Υβτο «

εορίίβ, ίιιΙ·ίΐ·.|ΐι.; ΝιιπιίιΐΒπιηι γρ^ϊ» αυχίΐϋδ. Ροωρβίιΐί

νεΓΟ, Ροιηρεϋ πιε]ογ ίίΐίϋδ, 61 ίαίιίοηυϋ δοίριιίααϋβ αιω

δΐιίδ ηυίδα,ηε ρβΓίίΙιυϊ βχεΓείΙαβ, ρι-ορεπινβπιηΐ ίο Ιΐκρ»·

ηΐβπι; αοΐ,ρΓονίηεί8ΐίΙ>υ$ 3(1 $υ<ΐ8 ρ»Γΐε$ α^ιιηοΐϊδ, α]ίΐ$εο-

ρίϊ» εχ Ηίϋραηϊβ εΐ ΟεΙΙίοεηβ εΐ ηωηείρϋβ εοΙ1ρ§εΓε , π)3)ο-

Γεβςϋε ϊη άίεβ βρρ3Γ3ΐυ8 ΓεεεΓβ. ΤηϋΙ* νίΓεβ Ροηιρβίίοί*

ιεΐί^υ* ΓιιεΓ»η(; (ΐυαβ Ροιηρείηδ ίρββ, ηιεη(επ) ι)ίί8 «άΊπκη·

ΙϊΙίι.ν , Γυ^ίεηβ ηε§1εχεΐ'3ΐ. Ιη ΛΓηι α πιϋίΙίΙ)υ8 θ3(οηί ΐπιρκ-

παπι υΙΙιο οΠεΓεηΙίοηβ , Γεευ83\ίΙ 031ο , ςοοηίαπι ΐύβηηΙ

Ιε^αΙί εοη8υΐ3Γο8 ϊη ρχ<·ι·ι ί(ιι, ηιιυηι ίρ.<ε ηιιιι·ρΐ3ΐη άίξηίΙ^ηι

βηιρΙίοΓερι ρΓΧΐυΓ3 ία υΛβ βεββίββεΐ. ΙΐΒφκ I. δοφίο

ΓβοΙυβ ϊπιρεΓ3(0Γ, Ιιΐβ ηαοηυβ Ιοείβ 3«§ε1)3ΐ εΐ εχειχΐΐιαΐ

εορΪ33 : άυοςυείιβυιΐφιβςυβη] εοηΙεηιοεηάΊ εχεΓείΙαβοοηΐΓ3

0Χ83ΓεΠ) ρ3Γ3ΐ>30ΐΐ1Γ, «ΙΙι'Γ ΪΙ1 Λ Γι !( ;ι, οΐΐιτ ίη |ΙΚ|ΜΙιΐ·ι.

ΠΧ.ΧΧνίΙΙ. 03383Γ, Ρ1ΐ3Γ83ΐί Ι)ί(1αθ ΙΠΟΓ3(υ8 ,1(1 |·ι·Μι.ι·ι·

< Ι.ι 1 1 1 83επΓιεϋ8 νίεΙοπ3ηι, τείϊείεικίαιικιυε Γείβυαι ρπκϋο

ηιίΐίΐεηι, ΤΙιε883ΐθ8, ηυοΓυπι αιιχίΐϊϊδ ΓιιεΓ3ΐ υ$ιΐ3, ΙϊΙ>βΓΐ3ΐβ

(Ιοηβνίΐ; ΑΙΙιεπίεηβϊουβηυβ βυρρίίείοαβ <1<ίΙιΙ \ι·ιιηιη, Ιιί!

νεΛίδ : ΟυοΙίεβ ΐαη*1οηι νοβ, τεβίΓβ ευΐρβ ρβΓευηΙβί, «γ·

νβΐιίΐ ηΐ3]0Γυπι νεδίΓοπιηι 8·οπ3? ΤεΓίϊονεΓοώεδρΓοΙεοΙιιί

881 τεΓδίιβ ΟπεηΙεπι, ηιιο Ροηιρεϊϋηι Γυ§3ΐη ίηΐεηάίδίε (ϋιϋ-

εεΓ3ΐ. Εο ίη ίΙϊηβΓβ Οίΐβδβπ, οη ΐΓΪΓβπιίυηι ίηορίβιη πκχϋ·

εΪ8 ηβνϊβϋβ ΗεΙΙββροηΙϋΐη (Γπ]ίεϊεη1ί, ΐη ηιειίΐο ΙΥεΙοΟβίίίΐΒ

ειιηι ραΓίε δυβ ΐΓίΓειηίυιη εχ ίηιρΓονϊδο οεεϋΓπΙ , 8(1 Ημι»

εεηι ρΓορεΓ3Π8. Ουί , ςαιιιη ηιυΙΙίδ Ιτϊΐ'ειηίοαδ Ιοη^β ρΓ.ι1-

τβΙεΓεΙ η3\ίευ1ί8 ηοβίίιιηι, 1ιοηεηά3 03?83Γί8 εΐ ιιοίΐ115

εε1ε!)Γ3ΐ3 ΓεΙίεί(3ΐε 3ΐ(οηίΙυδ, ηΐιΐδςιιε ίΐΐυπ) οοοΙγβ βε »ν

νίββΓε (1ε ίη(1υδΐΓΐ3; πιηιπη δυρρϋεβδ β ίΓΪΓβπιί Τ8Γ8ΐΐ5Μ·

νίευΐ38 ΙεηΟεηδ, 0Γ3νίΙ νεηί3ΐτι, εΐ388ειικ)υε εί Ιγ3«1ϊ<1<Ι-

ΤαηΙιιπι ροΐ8Γ3ΐ 03783Γί3οίε (εΐϊείΐαΐίδ ορίηϊο. Νεο ίΐ«™

βΐίαιη ε3α83ηι ΓαεΙί νκίεο : ηεο ρυΐο ρπΕβεηϋοΓειη ΓογΙιιμμ

υηςυ3ΐη εχρεΓίαηι Οα383Γεαι ιώ τείχΐδ ϋυΐιίίδ, ςιΐίπι (|ΐΐ("«

0385Ϊυ8, λίγ ΓοΓίίδδίηιυδ, ιχχ ΙηΓεηιίουδ ίη ίηιρβηΐυηι Γι»γ-

ΙϋίΙο ίυεΜεηβ, ηε (εη(3Γε ςυίϋεηι ριι^ιιαηι βυδίιβ εβί. Ε'

Ιβηιεη Ιιίε, «ι 1 1 ϊ Ιητρϊ πιείυ ΟϋίΙεΓ 88 (Ιειίίάίΐ Ιη)ίάκ>ϋ,ί0'

8183 ίη ΙίΓΟβ ΓεΓυηι ]8πι ροΐεηΐεηι οεείιΐίι. Ουο βΐ ί|>*ο ^

βί» αρρβΓεΙ , ΙβΓΓΟΓβιη ϋΐππ) ηοπ ηίδί 3 Γοι Ιυηβ , ψ® ειΐ0''

1ε1)ϊΙ 0»?83Γεηι , Οβδδίο Ιηηε Γυίδββ ίηευδδυηι.

Ι.ΧΧΧΙΧ. II» ρΓοεΙεΓ βχδρεείϊΐίοηβηι δεΓνβΙαβ

ΐΓ3]ετΙο ΗεΙΙεβροηΙο, Ιοηεδ ει Μο\ά$, ε,χίεΓβδςΗβ ιυΐίοηί*

ς«33 ηΐ3§η3ηι ίΙΙβηι Ρεηίηδυΐβιη ίηεοΐυηΐ, ιιικ ίηΓεποΓ Λ-υ
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κάτω, συνεγίγνωσκε , πρεσβευομένοις ές αύτόν και πα-

ριχαλοϋσι. ΠυΟόμενος οε Πομπήϊον έπ' Αιγύπτου

φέρεσθαι, διέπλευσεν ες Ί'όδον. Και ούδ' ένταΰθα τον

στρατδν αύτοϋ κατα μέρη προσιόντα περιμείνας, ες

ιάς Κασσίου χα\ 'Ροδίων τριήρεις ένέβη συν τοΤς πα-

ροϋσιν. Ούδενι τε έχφήνας οπη τον πλουν ποιήσεται ,

περι έσπέραν άνήγετο· έπαγγείλας τοις λοιποϊς χυβερ-

νήταις, προς τον λαμπτήρα της έαυτοϋ νεώς, χαι μεθ'

ήμέραν προς το σημεΐον εύθύνειν τω δ' αύτοϋ κυβερ

νήτη, πολΰ της γης άποσχών, προσέταξεν ές Άλεξάν-

δρειαν φέρεσθαι. Και δ μέν τρισ'ιν ήμέραις πελάγιος

άμφι την 'Αλεξάνδρειαν ην. Έσδέχονται δ' αύτδν ο\

τοϋ βασιλέως έπιτροπευοντες, έτι τοϋ βασιλέως άμφι

το Κάσσιον οντος. Και πρώτα μέν άπραγμοσύνην τινα

δια την όλιγότητα των συνόντων υπεκρίνετο- φιλοφρό-

νως τε τους έντυγχάνοντας έξεδέ/ετο- χαΐ την πόλιν πε-

ριιών τοϋ κάλλους έθαύμαζε , χαΐ των φιλοσόφων μετα

τοϋ πλήθους έστως ήκροατο. "Οθεν αύτω /άρις τε

καϊ δόξα αγαθή, ώς άπράγμονι, παρα τοις Αλεξανδρεΰ-

σιν έφύετο.

Χΰ. ΈπεΙ δ' δ στρατός αύτω κατέπλευσε, ΠοΟεινον

μεν καϊ 'Αχιλλαν έκόλασε θανάτω της ές τον Πομπήϊον

παρανομίας· θεόδοτον δέ διαδράντα Κάσσιος ύστερον

έκρέμασεν, ευρών ές Ασία. θορυβούντων δ' έπι τίϋδε

τών Άλεξανδρέων, καϊ της στρατιάς της βασιλικής έπ'

αύτδν Ιούσης, άγΰνες αύτω ποικίλοι περι το βασίλειον

ίγένοντο, καϊ έν τοις παρ' αυτί) αίγιαλοΐς. "Ενθα χαΐ

φεύγιον ές την θάλασσαν έξήλατο, καϊ ές πολυ έν τω

βυθώ διενήξατο. Καϊ τήν χλαμύδα αύτοϋ λαβο'ντες

οΐ 'Λλεξανδρεϊς περί τρο'παιον έκρέμασαν. Τελευταϊον

δ' άνα τον Νεΐλον αύτω γίγνεται προς τον βασιλέα

άγων, 6> δή χαι μάλιστα έχράτει. Καϊ ές ταϋτα διε-

τρίφθησαν αύτω μήνες έννέα, μέ/ρι Κλεοπάτραν αντί

τοϋ άδελφοϋ βασιλεΰειν άπέφηνεν Αιγύπτου. Καϊ τον

Νεΐλον έπι τετρακοσίων νεών, τήν χώραν θεώμενος,

περιέπλει μετα της Κλεοπάτρας, καϊ τάλλα ήόομενος

αυτή. Άλλα τάδε μεν έ'καστα, όπως εγένετο, άκριβέ-

στερον ή περί Αιγύπτου συγγραφή διέξεισι. Τήν δέ

κεφαλήν τοϋ Πομπηίου προσφερομένην οδχ υπέστη ,

άλλα προσέταξε ταφήναι , καί τι αύτή τέμενος βραχύ

προ της πόλεοις περιτεθέν, Νεμέσεως τέμενος έκαλεϊτο·

δπερ έπ' έμοΰ κατα 'Ρο>μαίων αύτοκράτορα Τραϊανδν,

έξολλύντα τδ έν Αίγύπτω Ίουδαίιον γένος, ΰπδ των

'ίουδαίιον ές τας τοϋ πολέμου χρείας κατηρείφθη.

ΧΟΙ. Τοσάδε μέν δή Καίσαρ έργασάμενος έν Αλε

ξάνδρεια, δια Συρίας έπΙ Φαρνάκην ήπείγετο. Ό δέ

ήδη μέν είργαστο πολλά, καϊ περιεσπάχει τινα 'Ριο-

μαίο)ν χωρία, καϊ Δομιτίω Καίσαρος στρατηγώ συν-

ενε/θεις ές μάχην, ένενικήκει πάνυ λαμπρώς· καϊ

τωδε μάλιστα έπαρθεις, Άμισδν πόΤ,ιν έν τω Ποντω,

^ωμαίζουσαν, έξηνδραπόδιστο , κα\ τους παϊδας αύτών

τομίας έπεποίητο πάντας. Προσιόντος δέ τοϋ Καίσαρος

έταράσσετο καϊ μετεγίγνωσκε, κα\ άπδ σταδίο>ν δια

κοσίων γενομένω πρέσβεις επεμπεν υπερ ειρήνης, στέ-

ι τοοϊΙυΓ, ρ«Γ Ιβ83'08 νοηίαηι ρβίβηίοβ, ΓβοβρίΙ ίη ^Τ3.ϋααι.

ΑοοβρΙοφίβ ηυηοίο, Ροιηροίιιηι ρειίιβββ ^^ρΐυπι , ΠΙιοιΙιιπι

Ιια]βοί1 : 3ε ηβ Ιιίε ςυίϋοπι βχβροοίαίο κχβΓΟΪΙυ <3υπι ίη υηυιη

εοιινβηΪΓβΙ, οοηβοεηδίί Οϊδδίίΐηίδ οΐ ΚΙιοΛϋ» (πΓβαιϊΙιυβ,

οιιηι βίδ ςυββ οϊγοη δβ 1ιαοοΙ)3ΐ εορϋβ, ηβηιϊοϊ αρεΓίεηβ ςαο

οϋΓδυπι ΠβχϋΓϋδ βδδαΐ, δυ!) νβδρβΓβηι δοΐνίί; ^υδδ^8 αΐϋβ

βαΐΜπιαΙοτίΐΗΐβ ίςηβιη ρηκίοτίαιια ββηοί, βί δί^ηαπι ε]ιι$(1εηι

ίηΐιτιΐίυ : δυο τβτο βαοβπΜίοπ , ]αηι Ιοη^β 3 Ιογγπ δβηιοΐαδ ,

ηΐΒΐιϋανίΙ , υι ΑΙεχ3η(ΐΓί3ΐη ΙεικΙεκΙ. ΑΙςυε ίΐα ΙβΓίίο ύίβ

ρεΓ αΐΐιιιη ΑΐεχβηιΐΓίΗπι ΟβοδβΓ <]ενεε(ιΐδ βδί 11>ί ΓοεερΙϋδ

3 ρΓοευΓ3(οΓΐΙ>ιΐδ τε^ϊδ , βάΐιυε ΙιχΓεηΙίδ είΓεα πιοηΐεηι Οαδ·

δίυιη, ρΓίιηυηι φπϋεηι, άϊδδίιηαίβηδ εοηβίΐίαοι ρΓορΙβΓ

ϊηΓΓεηιιεηΙίβη) διιοΓυιη, α3ΐ>3ΐ δβ οΐίο, εοηιϊΙβΓ εχείρίβηβ

ο!>νίοδ , υΓΟβηκιιιε τϊδβηάϊ εβυδβ ο1»ηιΙ>υΙαϋ3 , 3(ϋηίΓ3ηδηυβ

ε]ϋ5 ριιΙεΗΓΪΙυιΙΐηβιη, εΐ βεΙιοΐ3δ ρΐιίίοδορίιοηιηι υ«3 ουιη

Γβϋςιΐ3 βικίίΐοηιη) ηιυΐΐίΐϋΐϋηβ ΓΓβςαεο(3ηδ. ΟιιβΒ Γββ ει

)ζΓ3ΐί3πι ε( Ιιοηβηι βχϊδΙίπίΑΐίοποιη ρ3ΓανίΙ βρυϋ Αΐεχ3η-

άπηυιη ροριιΐιιηι; ςιιοιΐ ηυΙΙο ΙιεΙΙϋηϋί εοηδίΐίο 3(1νειιίδδβ

τίϋβΓεΙιΐΓ.

ΧΟ. δεά ροδ(^ϋ3πιεχεΓείΙΐ]δ3(1Τ£ηίΙ 0χδ3ΓΪ, ΡοΙΙιίηυηι

ΑεΙιϋΐ3πιςαβ , ο!> βεβίαβ ίη Ροηιρεϊυπι ρ3(Γ3ΐιιιη, ιπογΙο

3<ΙεεϊΙ : ΤηβοάοΙυηι νβΓΟ, Ιοηε είβρδυηι, Οβδδίυδ ροβίββ

ίη ατΚΜη β^ίΐ, ίητβηΐυηη ίη Αδίβ. Αΐεχβηατίηϊδ ϊυΐβπι οΐ)

1ΐ3ηο τεπι Ιηηΐϋ11υ3ΐιΙί1)ΐΐδ, εΐ εχβΓείΙιι Γββϊο ΟβεββΓεηι ίην»-

άβηΐε, Τ3ΓΪ0 ετεηΐη οβΓίΒΐυηι ββΐ αΐίςυοίίεβ οιγο3 Γββϊαιη οι

ίηρΓΟχϊηιίδ Η((θΓίΙ>υδ : υοί εϋ3ηα, υΓ^εηΙβ ΙιοβΙβ, ίη πιβγο

03283Γ ρΓΟδίΙίίΙ, εΐ ρβΓ 1οη§ιιπι 8ρ3ΐίυω ίη ρΓοΓυηάο (Γ3ηδΠ3-

ΙατίΙ; αα3 οεοβδίοηβ Αΐβχβηάηηί , ραίικίβιηοηΐο ε]υβ ρο(ί(ί,

Ιιορβχ) ίϋυά ϊίϊίχβπιηΐ. ΕχίΓεη» ρϋ§Π3 βάνεΓβυδ ίρδυηι

Γβ^εηι ίη Νϋο ΓυίΙ , ςηο; ηιβχίηιβ νίεΙΟΓίϋηι βΙΙαϋΙ 0χδ3τί.

ΙηΙβΓ Ιΐ3δ εοηίβηΐίοηβδ ηονεηι ΒαβηβϋΜΐβ αοβαηιϋβ , ϋΐεορβ-

ΐΓ3ηι1οεο Γγ31ιί$ Γε^ίηβηι Λ^γρΙί 0*8αΓ ηοπιίηανίΐ; εηπι

εβιίεηκιυε αιΐ3άΐ'ίη£εη1ίδ ηβνί^υβ Νϋο δυοτεείυδ ρεΗϋδίΓβ-

νίΐ ΓΟβίοηβπι, βΐίοςυί άείεείβΐυδ Γβηιίηί» εοηβϋβίικίίηβ. Υβ-

Γυηι Ιΐ330 δίηςιιία ίη Κειτυη} /ΕβγρΙίβΓϋΐη Ηίβ(οπ3 3εευΓ3ΐιιΐδ

3 ηοΐιίδ Γεΐ3ΐ3 δυηΐ. ΟαριιΙ βυΐεηι Ροηιρβϋ οΐ)ΐα(ιιπ) 3νβΓ-

ββΐιιβ 0χδ3Γ, δερείίιί ]ιΐδδϋ ίη δυΐιιιιΐιίο , 83ε«Ι1αηΐφΐβ ί1)ί

άεϋίεβνίΐ Νεηιεδεοδ; ςιιοιΐ ηοβίΓβ »3(3(ε, ςιΐϋηι ΤΓ3]3ηυδ

Αιιςυ$(ιΐδ Ιυάβ308 βχίιίαϋ οβίΐο ρβΓδβςυεΓβΙυΓ, &1) ηίβ οο

ρΓΧδεηΙβηι ηεεεδδί(3ΐεπι εβ( άίπιίαιη.

ΧΟΙ.Ηίβ ΓβΙ)ϋ8 αραά ΑΙεχβηίΐΓίβηι 8β5ΐ'8> Οβμβγ ρεΓ

δνπβηι εοηΐΓβ Ρ1ΐ3Γη30βηι ΓβρΙίηι (ΙυχίΙ εχβτείΐαηι : ςυί 'μχη

Ιΐ3ϋ(1 ίηβηί εοη3ΐα ηυαϋίΒηι Κοπμικβ άίΐίοηίδ 1οο3 οεειιρ3·

Γ3ΐ, ε( ϋοηιίΐϊυηι Οοβββηδ 1β@3(υηι οοΐΐαΐίδ δί^ηίδ ε^Γεςίβ νί.

εεΓβΙ : βαοΐοο,ιιβ ίηά6 βηίηιο, Αηιίβαπι , ΡοηΙίεβηι υΓηεηι

ηοηΐ3η»Γηηι ρνϋηια , άΊπριιβΓβΙ, είτίοηδ βυΐ) 1ΐ3δΐ3 τβηιϋ-

(ίδ, ίιηρυ!)επ1)υδ βιΐ υηιιηι εχδεε1ίδοαιηίΙ>υδ.8εύ3(1νβηΐ3ηΙβ

0βΐδ3Γε Ιβι-πΙυδ Ρ1ΐ3Γη3€βδ , βο ΓαοΙΟΓουη ρεεηίΐεηβ , Ιε^βΙοδ

ΰβ ρβεεητίδίΐ & χχτ ρ3$δαυηι ιηΟΙίουβ , εοΓοηβηι εί ΓοΓβηΙοδ
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φανόν τε χρύσειον αύτω φέροντος, καΐ ές γάμον, ίιπ' I βϋΓβαπι, β* βίηΐΐε ββΐίδ Γε^ίδ βιιί ΰΐίιτη οΙΓβτβηΙβ8 ίη πμΙπ·

άνοιας, έγγυώντας Καίσαρι τήν Φαρνάκους θυγατέρα, ηιοηίιιηι. Οχχζτ, ροδ(ςιΐ3ηι ίηΐβΐΐβχΐΐ πυϊοιίδοιιπι ηχώ*

Ο δ' αισθόμενος ων φέρουσι, προήλθε (χβτα τοϋ στρα ' ·: !···· ■■-■■■·

τοΰ, και ές το πρόσθεν έβάδιζε, λεσχηνεΰων τοΤς πρέ-

σβεσι· μέχρι προσπέλασα; τω χάρακι τοΰ Φαρνάχους,

καΐ τοσόνδε ειπών, Ού γαρ αύτίχα δώσει δίχην δ πα-

τροκτόνος; έπ\ τον ϊππον άνεπηδησε, χαΐ εύθίις εκ

πρώτης βοης τρέπεται τε τον Φαρνάχην, και πολλούς

έκτεινε, συν χιλίοις που μάλιστα ίππεϋσιν ών, τοις

πριότοις αύτω συνδραμοϋσιν. "Οτε και' φασιν αύτδν

ειπείν μακάριε Πομπήιε, τοιούτοις άρα, χατά

Μιθριδάτην τον τοϋδε πατέρα, πολέμων άνδράσι, μέγας

τε ένομίσθης καΐ Μέγας έπεκλήθης. Ές δέ 'Ρώμην

περί τησδε της μάχης έπέστελλεν ΕΓΩ ΔΕ ΗΛΘΟΝ ,

ΕΙΔΟΝ, ΕΜΚΗΣλ.

ΧΟΗ. Μετά δέ τοΰτο Φαρνάκης μέν, αγαπών, ές

την άρχήν Βοσπόρου, την δεδομένην οί παρα Πομ

πηίου, συνέφυγεν. Ό δέ Καίσαρ, ου σχολήν άγων

περί μικρά τρίβεσθαι, τοσώνδε πολέμοιν αύτδν περι-

μενόντων, ές τήν Άσίαν μετήλθε , και παροδεύων αυτήν

έχρημάτιζε ταϊς πόλεσιν, ένοχλουμέναις υπδ των μι-

σθουμένων τους φόρους, ώς μοι κατα τήν Άσιανήν

συγγραφήν δεδήλωται. Πυθόμενος δ', έν 'Ρώμη στά-

σιν είναι, κα\ Άντώνιον τον ΐππαρχον αύτοϋ τήν άγο-

ραν στρατιδ φυλάσσειν, πάντα μεθείς, ές 'Ρο^μην

ήπείγετο. Ώς δ' ^λθεν, ή μεν στάσις ή πολιτική κα-

τεπαόετο" έτέρα δ' έπ' αύτδν άνίστατο τοϋ στρατού,

ώς 0"ΰτε τα έπηγγελμένα σφίσιν έπ\ τω κατα Φάρσαλον

εργω λαβόντες, ούτε έννόμως έτι βραδυνοντες έν τη

στρατεία· άφεθηναι τε πάντες έπι τα αύτών ήξίουν.

Ό δ' έπηγγέλλετο μέν αύτοΐς άόριστά τινα έν Φαρσάλω,

και έτερα αόριστα, δταν δ έν Λιβύη πόλεμος έκτελε-

σθη· τότε δ' έπεμπεν, άλλας δρίζων έκάστω χιλίας

δραχμάς. Οί 31 αύτον ούχ ύπισχνεΐσθαι μδλλον, ή

αύτίκα διδόναι πάντα, έκέλευον καΐ περί τώνδε Σα-

λούστιον Κρίσπον πεμφθέντα προς αύτους δλίγου καΐ

διέφθειραν, εϊ μή διέφυγε. Πυθόμενος δ' δ Καίσαρ,

τέλος μέν άλλο στρατιωτών, οΐ τήν πόλιν έξ Αντωνίου

παρεφύλασσον, περιέστησε τη οικία κα\ ταΐς της πό-

λεο)ς έζόδοις , δείσας περ\ άρπαγης. Αύτδς δέ , πάντων

δεδιότων, και παραινούντων αύτω τήν δρμήν τοΰ στρατού

φυλάξασθαι, μάλα θρασέως αύτοΐς έτι στασιάζουσιν ές

το Άρειον πεδίον έπηλθεν ου προμηνύσας, χαι έπΙ βή

ματος ώφθη.

ΧΟΗΙ. Οί δέ συν θορύβω τε άνοπλοι συνέτρεχον,

χ«\, ώς ϊθος, άφνω φανέντα σφίσιν ήσπάζοντο αυτο

κράτορα. Κελεύσαντος δ' 5 τι Οέλοιεν ειπείν, περί

μέν τών δωρεών ές δψιν ειπείν αύτοϋ παρόντος ούδέ

έτόλμησαν, ΰπδ της αύτης έχπληξεως· ώς δέ μετριώτε-

ρον, άφεθηναι της στρατείας άνεβόησαν Ιλπίσαντες,

στρατού δεόμενον ές τοΰς υπολοίπους πολέμους αύτώ,

Ιρεΐν τι κα\ περί τών δο)ρεών. Ό δέ παρα τήν άπάντων

δόξαν, ούδέ μελλησας, άπεκρίνατο, Άφίημι. Κατα-

πλαγέντων δ' αύτών έτι μδλλον, κα\ σιιοπης βαθυτάτης

Ιΐ8 νεηίδδεηΐ, ρΓοηιονίΙ βχβΓΟΪΙυιη, εϊ ίηβηίουδ οοΐΐοφιϋ!

Ιε^βΙοβ ΓΓϋδΐΓαΙϋ8, Άά οα$Ιτ& ηδαηε Ρ1ΐίπΐ30Ϊ8 β3ΐ ρτοίτεβ-

8ΐΐ8. Ταπί νβΓο ίη Ιιβηε νοοβηι βΓυηιρβηδ : Οαίάηί βΓ^ο ]3ηι

ηυηο ρσίηαβ (ΙαόίΙ ριτΓίοΜι! ίη βςαυιη ίηβίΐίίΐ; βΐ άΛ ρπαιυπι

βιΐίΐυπι οΙαηιοΓοηι ρΓοΠί^ανίΙ Ιιο8(βαι , πΐϋ^ηϊηκιυο 8ΐτα?6ΐιι

βύίιίίΐ, ηοιιηίδϊ είΓα(«Γ ιηίΐΐε εηυίΐεβ ββειιηι Ιιαί^ηΐ, ςΐίί

ρπ'ηιί ρΓοουΓΓβηΙβηι βΓΜΐ 8βειιϋ. Ουο ΙίηιροΓβ (ϋχίίββ Οε-

83Γ ΓβΓίϋΓ : Ο Ιβ οβίΐυηι, Ροπιρβί, ςαΐ 5βΙΙο ΜίΙηπΙίϋοο ου™

Ιβ1ίΙ)υ8 1ιοπιίιιί1)ΐΐ8 (1βοβΓΐαη8 , Μϊ^ηϊ βΐ 6ΧΪ$(ίπΐ3ΐίοηβιτι 61

οοβηοιηεη ίκίορίυδ ββ! Ιη υιΊ>βΠ) νβ™ ίβ ηίο νίοΐοηϊ Ιιίί

τβΓοϊ8 βεπρβϊΙ, Υβώ, νϊϋί , ΥΙοί.

ΧΟΗ. ΡΙιατηαεββ ροδί Ιΐδβο, ηίΐιϋ ροπο »αδα8, ία Βοκραη-

ηυπι Γεςηυπι 3 Ροηιρεϊο βϊοί ΙιαιϋΙυηι Γβίϋ^ίΙ. Νβο Οβ&ίΐί

νϊοαϋαΐ βυπι ρβΓδβςιιί , βΐ ίη Ιαηι ρπΓτίβ ηβξοϋίδ ΗϊΓβΐΐ , Ιοί

(βηΐίδηυε 1>β11ίδ ΐϋΙ)ϊ βυιη πιβηβηϋουβ. <3ιΐ3Γ6 ίη Αδίιοι

Γβςτβδδυβ, οοίΙβΓεοηίΓΟΤβΓδίαδ ]α(1ϊοανϊΙ οίνίΐαΐυιη, ςυχ,ιιΐ

ίη ΚβΓυηι Αδί3ΐίθ3πιπ3 ΗίδΙοΓία βχροδυί, βοβιΐιο 3 ρηΜίοβηϊϊ

ΐΓ3ϋ(303ηΙυΓ. ΙΜ ρβΓ ηαηοίοδ οβΓίίοΓ ίαοίηβ α^ίίαιΐ 5«Μ·

Ιίοηί1)ϋδ υΓΰβηι, βΐ ΑηΙοηίυιη ηΐ38ίδΐΓυηΊ εςυίΐυιη ίη Γογο «13·

ϋοηεηα ΗβηβΓβ ι ιιηι εχει-εΚυ , οηιηίοηδ ϊηΐεπηίδ&ίδ ηοξο1ϋ$,

ίΐΐο ρΓορβΓ3νίΙ. Κοιηαηι ηυίΟίβδβΓ 3<1νεηίΙ, Ι.ϊ1>αη3 φύΛβη

εοηηυίενεΓ3( εειίίΐίο; τεηιπι αΐία 3 ιηίΐίΐίουδ ίη ίρδυιηεηΐ

εοοΓΐ3, εοηςιιεΓεηΙϋΐϋδ , ηεο εχβοΐυΐβ δίΜ ε3 ςαιε ροίΐ

Ρ1ι»Γδ3ΐίθ3ηι ρυ§η3πι ΓιιίδδεηΙ ρΓοιηίδδβ, εϊ ρΓ3ϊΙεΓ]ϋ8 Γαδςοβ

ϋίυϋυδ ίη ηιίΐίΐίβ 8ε ΓίΙίηεπ ; ηιίδδϊοηεπκιυβ ροδ(υΐ3η(ίΙ)ΐΐ9

ευηείίβ. ΡοΙΙίείΙηδ 3ηΙεηι 8Γ31 €*δ3ΐ· ΐαεΙεΟαΐια οτιβΛβι

(1οη3(ίτ3, Ϊηδΐ3η1ε ριιριβ ΡΗ3ΐ83ΐίε3; ίΐεπκριε αΐία ραπίτ

ίη(1εΓιηίΐ3, ροδ((]ΐΐ3ΐη ΙκΊΙυηι ΑΓποϊηυηι ΓαίδδεΙ εοιηροδίΐυηι :

ηυηο τεΓΟ ιηίδίΐ, ςιιί ίρδίϋδ ηοηιίηβ 3ΐί3δ ίηδυρπ- πιίΙΙίηΜ

<1γ3οΙιπι38 τίΓίΙίηι ρΓοηιίΙΙιτεΙ. ΑΙ πιίΐίΐεδ , ηοη ροΐΐϊοϊΐϊ*

βίοι οριιβ εβδβ , εΐ3ηΐ3ΐι&η( , βεά ρΓΧ$εηΙί ρεεηηίβ : εϊ 53ΐϋ·

δΐίυηα ΟΗδρυηι, (]υο ϊηίει-ηυηείο υβυδ 8γβΙ 0»$3γ, ρηρ<!

3ηΓυίι, (]ϋίη ορρΓεδδί&δεηΙ , ηί Γο^3 ηΐοΐβπι ηιια«ί3δ«1.

Οηο οοβηίιο Οκβατ, Ιφοηεηι ΑηΙοηί3η3πι, ςυ.χ υΛί εη(

ρπτδίάΊο, είΓευπι ίΐεάεδ δυ&8 εϊ »ά τί3πιιη ειίΐαδ άίδροβιιίΐ;

ηιείυβηδ', ηε &ά Γ3ρίη33 νβΓίεΓβηΙιΐΓ ηαϊΐϊΐββ. Ιρδβ , οιηοϋιικ

ΙίεεΙ ΙίηιεηΙίί)υ8 εϊ άεΙιΟΓίβηΙίηυβ ηε ΓϋΓεηΙί Μηΐΐίΐϋϋηί^

οοηαπιίΙΙβΓοΙ , ίηδίςηί Λαάααα, Ιηηιιι11ο3ηΙίΙ)υ8 βϋαηι Ιιιηι

ηιίΐίΐίουδ τερεηΐβ δυρεΓΤβηϊΙ ίη εβηιρο ΜβγΙϊο, βΐ ίη Ιτϋιιηίΐ

3δεβηάίΙ.

ΧΟΠΙ. ΜίΙίΙεδ', Γερβηίίηο ΟίβδβΓΪβ &(1τεη(υ ΙεΓΓίΙί, >ε·

ειιιτεπιηΐ ϊηεΓηιεδ, ει ει ηιοΓε εοηδ3ΐαΐ3ΐ ιιηΙ ίπιρεΓβΙοΓβηι.

^ϋ8δ^(]υε, φΐί(1 ροίΙυΙίΓεηΙ, ρΓοηιεΓΟ, άβ άοηβΐίνο ςυίιΐίΐη

ρι-,-κδεηΙειη εοπιρε1ΐ3Γβ 03653Γ0ΐη , ρτορΙβΓ εοπκίεηι ΙβετθΓ«ιη

ηυί εοδ οεευρβτεΓαΙ , ηοη &αδί ; ίά φκχΐ ηιοάεδίίυβ τίαΐΐκι-

1)3ΐυΓ, ιηϊδδίοηεηι είαιηοι-ίηυδ Παε;ίΙαΙ>αηΙ ; 8ρεΓ3ηΙ«8 , ΐααι,

ηυϊρρε ςηΐ εχεΓοίΙα ορηβ ΗαΙιβΓβΙ 3ά ρΓοΟίββηιίβδ Μΐί ι*"-

(}ΐιί3δ, υΙίΓΟ ηιεηΐίοηεηι άοηβΐίτί Γ3ε(υπιηι. 111ε νε™1

ρπρίΡΓ οηιηίυηι ορίηίοηβηι', ηίϋίΐ ευηείαίιιβ , ϋίπιίΙΙοτο!,

ΓεδροηιϋΙ. ΕΙ, ίΐΐίβ ηια^ίδ βΐίβηα οΐΐοηϊΐίδ, ει οηιηίηο δίΐοη·
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γενομένης, έπεϊπε· Και δώσω γε δμΐν τα έπηγγελμίνα

ίπαντα, δταν θριαμβεύσω μεθ' έτερων. Αδόκητου δ*

αύτοίς ίμα κα\ τοϋδε καϊ φιλάνθρωπου φανέντος, αιδώς

αύτίκα πασιν ένέπιπτε, κα\ λογισμός, μΕτα ζήλου, ιΐ

δόξουσι μίν αύτοί καταλιπεΤν σφών τον αυτοκράτορα εν

μέσοις τοσοϊσδεπολεμίοις, Οριαμβεύσουσι δ' άντ' αύτών

έτεροι, καΐ σφεϊς των εν Λιβύη κερδών έκπεσοϋνται,

μεγάλων εσεσθαι νομιζομένων- εχθροί τε δμοίως αύτοϋ

τι Καίσαρος έσονται καϊ τών πολεμίων. Δείσαντες

ο3ν, έτι μδλλον ήσύχαζον έξ απορίας, έλπίζοντες ένδώ-

σειν τι και τον Καίσαρα, καϊ μεταγνώσεσΟαι δια την

έν χερσί χρείαν. Ό δ' άνθησύχαζε, καϊ τών φίλων

αύτον παρακαλούντων έπιφθέγςασθαί τι προς αϋτους

άλλο, καϊ μή βραχεί καϊ αύστηρώ λόγω πολλά συνε-

στρατευμένους έγκαταλιπεϊν, αρχόμενος λέγειν, πολίτας

αντί στρατιωτών προσεΐπεν ίπερ έστί συμβολον άφει-

μένων της στρατείας, καϊ Ιδιωτευόντων.

ΧΟΐν. Οΐ δ' ούκ ενεγκόντες έτι άνέκραγον, μετα-

νοεΐν και παρεκάλουν αύτώ συστρατεύεσΟαι. Άπο-

στρεφομένου τε του Καίσαρος καϊ άπιόντος άπΐ) του βή

ματος, οΐδε, συν έπείζει πλέονι βοώντες, ένέκειντο

παραμεΐναί τε αύτον, κα\ κολάζειν σφών τους άμαρ-

τόντας. Ό δ' έτι μέν τι διέτριψεν, ούτε άπιών, ούτε

("πανιών, ίιποκρινόμενος άπορεϊν. Έπανελθών δ' όμως,

έφη· κολάσειν μέν αύτών ούδένα, άχΟεσθαι δ' ότι καϊ

τι) δέκατον τέλος , δ προετίμησεν άει , τοιαύτα θορυβεί.

Και τόδε, έΊρη, μόνον άφίημι της στρατείας· δώσω δέ

καϊ τώδε δμιοςτα ύπεσχημένα άπαντα, ΙπανελΟών έκ

Λιβύης · δώσω δέ καϊ γην απασιν, έκτελεσθέντων

τών πολέμων ου καθάπερ Σύλλας, Αφαιρούμενος έτε'-

ρων ήν έ/ουσι, και τοις άφαιρεθεϊσι τους λαβόντας συν-

οικίζων, καϊ ποιών άλλη'λοις έσαει πολεμίους, άλλα

την τοϋ δη'μου γην έπινέμων καϊ την έμαυτοϋ, καϊ τά

δέοντα προσωνούμενος. Κρότου δέ καϊ ευφημίας παρά

πάντων γενομένης, το δέκατον ΰπερηλγει τέλος, ες μόνον

αύτο τοϋ Καίσαρος αδιαλλάκτου φανέντος· καϊ σφας

αύτον ήςίουν διακληρώσαί τε , καϊ το μέρος θανάτω

ζημιώσαι. Ό δέ ουδέν αυτούς ΰπερεΟίζειν ετι δεόμε-

νος ακριβώς μετανοοϋντας, συνηλλάσσετο άπασι, Χαΐ

εύθυς έπ! τον έν Λιβύη πόλεμον έξηει.

ΧΟΥ. Διαβαλών δ' έκ 'Ρηγίου τον πορθμον έπΐ

Μεσσήνης, ές Λιλύβαιον 3|λθε. Καϊ πυθόμενος, Κά

τωνα μέν την παρασκευήν τοϋ πολέμου ναυσΐ καϊ πεζών

τινι μέρει φρουρεΐν έν Ίτύκη , μετά τών τριακοσίων,

οδς άπο σφών έκ πολλοϋ προβούλους έπεποίηντο τοΰ

πολέμου, καϊ σύγκλητον έκάλουν τον δ' αύτοκράτορα

Λεύκιον Σκιπίωνα καϊ τους αρίστους έν Άδρυμητώ

στρατεύειν διέπλευσεν έπΐ τον Σκιπίο>να. Καϊ αύτον

οϊχόμενον ές Ίόβαν καταλαβών, παρέτασσεν ές μάχην

παρ' αύτο τοϋ Σκιπίωνος τι) στρατόπεδον, ώς έν καιρώ

συνοισόμενος τοϊς πολεμίοις χωρίς αύτοκράτορος οϋσιν.

Άντεπηεσαν δ' αύτώ Λαβιηνός τε καϊ Πετρηϊος , οί τοϋ

Σκιπίωνος υποστράτηγοι" καϊ έκράτουν τών Καίσαρος

παρα πολΰ , καϊ τραπέντας έδίωκον σοβαρώς μετα κα-

(ί1>ιΐ8, &(]]βαΙ : ϋβοο Ι&πιεη νοοίβ ςιιΜςυίιΙ βυιη ροΐΐίοίΐοβ,

α,υυπι ΙπϋπιρΙιανβΓο ευηι βία». Αά 1ΐ3ηο , α( ίηεχδρεεία-

Ι3πι , ί(3 εΐεπιεηΐεηι , νοοβη ρααΌτ οοηΐίηαο βυϋϋΐ οπηκα βΙ

ΒΗηαΙ&είο ; ΓβριιΙιηΙββ', ςυβιη 3ΐ>δΐιι·(1απι ΙοτβΙ, δί, ίρδίδ ίιη-

ρβηΙΟΓβιη Μηιηι Ια οιβάίο ΙαηΙοπιιη ΙιεΙΙοπιπι εαηυ <1εδε-

ΓβηΙϋΜ*, ΙπυπιμΙιιιιη β)αε δεευΐιιή βΗβηΙ βΐϋ; ίρβί τβτο

Ιαεπδ, ςιικ ιηβςηβ δρεΓ3η<ΐ3 εΓβηΙ εχ 1>ε11ο ΑΓπεαηο εβΓεη-

(β$ , ίηνίβοδ «β ουηι ίρβί Οχβ&τχ Ιητη αά νπ$ί$ ρΐτΐίΐιυβ β8-

βεηΐ Γε(1(1ίΙυπ. Ι<1 ί&Ιυτ ηιείυεηΐεβ, ιηαςίβ εΐίιιηι 8ίΙεΙ»ιι(

εοηβίΐϋ ίηορίβ, ιρβηΐηηΐηαβ , ΟβεβαΓβπι 8ίΙ>ϊ τεπιίββυΓυηι

δΐίςυίϋ , εΐ ριορίει ίηίΐηηΐεπι ηεεεββίΐβίεη] πιυΙΐΙυΓυιη 88η-

(εηΐίαηι. 8β(Ι ςαυηι ίΐΐε ρ&ΓΪΙβΓ δίΙεΓεΙ , απιίείβ 1ιθΓ(ϊηϋΙ)ΐΐ8,

αϊ αΙίφΐΗΐ ίηβυρεΓ είδάίεεΓεΙ, οεε ρααείβ εί8((υε (ΙυΓί; νβτ-

Ηι τεΙεΓεβ οοηιιιιϋίίοιιββ εα&ρεηβοι τεΙίοηυεΓεΙ ; γογϊιμ

εχοηυβ ΡυίπΙεβ βοβ 3ρρε11»τίΙ, ηοη ιηϋίΐεβ : ςαοά βΓ»1 βϊ-

βηυηι ]αα άίαιΪΜΟβ ε$8β α σιίΐίΐία.

ΧΟΙΥ. Ι<3 ϋΐΐ ηοη 3ηιρ1ίιΐ8 ΓεΓεηΙββ, ροεηίΙεΓβ βε ΓίεΙϊ 8οί

οοηε1»ηΐ3ΐ)8ηΙ; ΐΌ§3ΐ)3η(ηυε υ( ροιτο δίΐιί ευηι εο Γηϋί(3Γβ

ΙίεβΓβΙ. ΑτβπαηΙβ τβτο Οκμγθ, εΐ άεβεεηιίεηΐε « ΙπΙιυ-

η&11 , να»φ» Ηυαη εοηοίαπιβίιιιη εβί , ιυαηβΓβΙ , ε( ρ<τηα8 ϋβ

ρεεε&(ί 8υε(οπΙ>ιΐ9 βαπιεΓεΙ. 81εΙί( ίΐΐε ρηυϋϋρεΓ, ηεο ρπ>·

εειίβηδ, ηεε ΓενεΓίεηδ ; ϋη^εηϋηιιε , βε ηοη εχρεάίΓε εοηβί·

Ιίυηι. Ταηϋοπι ΓετθΓδϋδ : ραηίεηάυηι ςυίάεηι, 3ί(, ηεπιί-

ηεηι ; ΛοΙογο 8ε 3ΐι1επι, (\αοά εΐ (Ιβοίιηα 1β§ίο , οιιί ρΐυπσιυπι

βειηρεΓ ΐΓίοαϊ88ε1 , ΙβΙεβ ΙυπιυΙΙιΐδ είεβί. « ΕΙ ηβηε , ίηφίίΐ,

δοΐβιη Π)ί883ηι Γβεϊο; η'(1(1ί1υιυ8 Ιαηιεη ε(1ιυϊε ρΓοηιίββα,

βϊιτιυΐ »1(χυε εχ ΑΓηεα ΓυεΓΟ ΓετεΓβιιβ. ϋ3ΐ)ο τεπ> ε( 3?γο8

οηιηίΐιυβ, ΙΐηίΙο 1>ε11ο; ηοη, υΐ 8)11», εΓερΙοβ βΐίίβ, ε( εοΐο-

ηο8 ηιί8εεη<1ο βρο1Ϊ3ΐί8 , υΐ υίΓοηιιηψιε εχείΙεΙυΓ ,ιΙδΙιΐΓςυε

κίηιηΚαδ ρεΓρε(ϋ3 : ββ4 «μπιπι ρυοίϊευηι , εΙ Μ838 ρτίτβίββ

ρο88ε88ίοηεβ, (ϋνκίαω : εΐ ηί βί ηιίηβδ δυΙΤβεεπηΙ, εηιβηι

ηιοίβ ρεευηίίβ. » Τυη τογο ρίβυιίεηΐίοαβ οπιηίΐιυβ 3εεΐ3πΐ3η-

Ιϊουβηυε , 8θΙί άεεϊηιχ Ιεςίοηίβ ηιίΐίΐεδ βαρΓ» ηιοάυηι ηια?δϋ

εΓβηί , ηιιο(1 ρεΓίίηβείΙεΓ ίηίεηδυιη Ι)3ΐ>εΓεηΙ 0χ83Γεηι : ρο-

8ΐυΙα1)3ηΙ(]ϋβ , η( ίη ιΐεείηιιιπι ςυβηκιυε οβρίΙαϋΙβΓ ηιοΓε ΠΊ3-

]οΓυιη ηηίπΐίκΙνεΓίοΓθΙ. ΑΙ 03583Γ, τίάεηβ ηϋ οριιβ εββε εε-

γϊο ρα>ηί(βηΙβδ ίΓπΙβκ 3ηιρ1ίαδ, υηίνεΓβοβ ΓβοερίΙ ίη §Γ3ΐί3ΐη,

ρΓΟΙίηυδςαε αά 1>ε11υηι ΑίΓΪεαηαηι ρΓοΓοοΙυδ ββΐ.

ΧΟν. ΚΙιερο Με883η3Πΐ ΐΓβηδνεεΙιΐδ, 3 ίτείο Ι,ίΙνΙχευηι

η3ςηε άυχίΐ εχοΓοϋυπι. 11)ί ρο8(ςη3πι εοςηοτίΐ , θ3ΐοηεηι

ΤΙΙίεβε, η1>ί 3ρρ3Γ3(υ8 ηεΐϋ εΓ3ΐ τεροδίΐιΐδ, ευαι εΐ388ε εΐ

ΙεΓΓεδΙι ίιιηι εορίβΓυπι ρβΓίε, ε$βε ρΓ338ί<1ίο; εΐ ευηι εο (Γε-

εεηΙοβίΠοβ, ςαί ]3ηΐ(Ιυ(1υπι ρΓκΓεεΙί εηηΐ ηεΙΙί εοηδίΐίίβ,

εΐ 5ειΐ3(ιΐ8 3ρρε1ΐ3ΐ)3ηΙυΓ; εαΐεπιπι V. δείρίοηβπι ίιηρεΓβΙο·

τεπι οιιιη ΓοΓίίβδίιηίδ 3ρικ) Λιίπιπιείιιπι εαδΐΓ3 Ιΐ3οεΓε : εοη-

1γ3 δείρίοηεπι ηβτίρατίΐ. Οαί ςυυπι εο ίρβο (ειηροΓβ κΙ

^υ1)3ηΊ εββεΐ ρΓοΓεεΙυβ, ΟβεββΓ, ορροΓίυηε <κ1 εοη^ΓειΙίεη-

ιΐυιιι εαηι ΙιοδΙίουδ ηβεΐυδ ίηιρεΓ3(0Γίδ η|)δεη1ί3ηι, βιιΐε ίρδίϋδ

δείρίοηϊ3 03δΐΓ8 ίηδίηιχίΐ βείεηι. Νεηυε νεΓΟ ί&Ιιίεηυβ

ΡείΓεϊυδςυε, Ιε§3ΐί, (1βΐΓβε(3ηιηΙ ρΓκΙϊιιπι, εΐ τερΓεδδε-

πιηΐ Οίε83Π3ηο9 82τε§ίε : ριηφιε Γυβοδ ρεΓβεηιιεΙκιηΙυΓδυ



384 ΑΡ] ΑΝΙ

ταφρον^σεως, μέχρι Λαβιηνδν μέν δ ίππος Ις τήν γα

στέρα πληγείς άπεσείσατο, και αύτδν οί παρασπισται

συνήρπαζον δ δέ Πετρήϊος, ώς ακριβή τοϋ στρατοϋ λα

βών πεΐραν, κα\ νικησο>ν δτε βούλεται, διέλυε το έργον

έπειπών τοις άμφ' αυτόν · Μή άφελ,ώμεθα τήν νίκην τον

αυτοκράτορα ήμών Σκιπίωνα. Και τι) μεν άλλο μέ

ρος, της Καίσαρος τύχης έργον έφαίνετο, κρατησάντων

αν, ώς έδόκει, των πολεμίων, άφνω την μάχην ΰπδ

των νικώίτων διαλυΟήναι. Αύτδς δέ λέγεται παρά την

φυγήν, έγχρίμπτων άπασιν, έπιστρέφειν αυτούς. Καί

τινα των τα μέγιστα σημεία, τους αετούς, φερόντων τη

έαυτοΰ χειρί περισπάσας, μετενεγκεΐν άπδ της. φυγής

ές το πρόσδεν έ*ως Πετρήϊος άνέζευξε, καί δ Καίσαρ

άσπασίως ΰπεχώρει. Τοϋτο μεν δή της πρώτης εν

Λιβύη Καίσαρι μάχης τέλος ^ν.

ΧΟΎΙ. Ού πολυ δέ βστερον, αύτοϋ τε Σκιπίιονος

δκτώ τέλεσι πεζών καί Ιππέων δύο μυριάσιν (ων οί

πολλο\ Λίβυες η'σαν) πελτασταΐς τε πολλοίς καί έλέφα-

σιν ές τριάκοντα προσδοκωμένου παρέσεσθαι, συν Ίοβίκ

τφ βασιλεΐ, και τώδε άγοντι πεζοΰς άλλους άμφΐ τρισ-

μυρίους, καί ίππέας Νομάδας ές δισμυρίους, χαΐ άχον-

τιστας πολλούς, κα\ ελέφαντας έζήκοντα έτέρους· ή

στρατιά τοϋ Καίσαρος έδείμαινε, και έν σφίσιν αύτοΐς

έΟορυβοϋντο, κατά τε πεΐραν ων ήδη πεπόνθεσαν, καί

κατά δόξαν τών έπιόντυιν τοϋ τε πλήθους, καί αρετής

μάλιστα τών Νομάδων Ιππέων δ*τε τών ελεφάντων πό

λεμος, άηΟης σφίσιν ων, έξέπλησσε. Βο'κχου δ', Ιτέρου

Μαυρουσίων δυνάστου, Κίρταν (ή βασίλειον ήν Ίόβα)

καταλαβόντος, δ μέν Ίόβας, έζαγγελθέντος αύτώ τοΰδε ,

έςτά οικεία μάλιστα άνεζεύγνυ μετά τοϋ ίίίου στρατού

τριάκοντα έξ αύτοϋ μο'νους ΰπολιπών ελέφαντας τω

Σκιπίωνι. Ή δέ στρατιά τοϋ Καίσαρος ές τοσούτον

άνεθάρ^ησεν, ώς το πέμπτον τέλος , αίτησαν άντιταχθή-

ναι τοις έλέφασι, κρατησαι πάνυ καρτερώς. Καί νυν

άπ' έχείνου τώδε τω τέλει έλέφαντες ές τά σημεία Ιπί-

χεινται.

ΧΟνίΙ. Μακράς δέ χα\ έπιπόνου κατά πάντα τά

μέρη της μάχης κα\ πολυτρο'που γενομένης, περί Ισπέ-

ραν μόλις δ Καίσαρ ένίκα- κα\ τδ στρατοπεδον εύΟΰς

έζ^ρει τδ τοϋ 2κιπίωνος, ουδέν άνιεις, ούδ' έν νυκτ\,

της νίκης, μέχρι τδ σύμπαν έξεργάσασΟαι. Οί δ'

έχθροί χατ' δλίγους, &πη δύναιντο, διέφευγον χαΐ δ

Σχιπίων αύτδς άμα Άφρανίω, πάντα μεΟεις, έφευγεν

ανά τδ πέλαγος έπι δώδεκα άφράκτων. 7£1αι μέν δή

και ?δε δ στρατός, ές δχτώ μυριάδας μάλιστα συνελΟών,

εκ τε πολλοϋ γεγυμνασμένος, κα\ έχ της προτέρας μά

χης έν έλπίβι χαΐ θάρσει γενόμενος, δευτέρα τηδε συμ

βολή συνετρίβετο άΟρόως. Κα\ τδ τοϋ Καίσαρος χλέος

ές άμα/ον εύτυχίαν έδοξάζετο, ουδέν έτι τών ήσσιομένων

ές άρετήν αύτοϋ μεριζόντυιν, άλλά και τά σφέτερα

αυτών αμαρτήματα τη Καίσαρος τύχη προστιθέντων.

Έδόκει γάρ δή καί 5δε δ πόλεμος αβουλία τών στρα

τηγών, ούτε διατριψάντων αύτδν, έως άπορήσειεν δ

Καίσαρ, ώς έν αλλότρια, ούτε τήν πρώτην νίκην ές

ρεΛε α>ηΙβπι(ίπΐφΐε , ςπυηι Ι.;ιΙ>ίοηπηι βςυοβ ίη νεηΐτε

δβυείιΐδ βΧΧΟΗΪΙ. ΕΙ Ηϊο ψικίρηι δυοπιηι δυεευτβα ειγρΙΐΒ

βδΐ : ΡείΓείαδ τβΓΟ, εοηΐεηΐυβ ρι-ίεδεηΐί βχροπηκιιΐο \ααί

8»ηβ άϋυιο τϊιΐιιΐίβ ιιιίΐίΐαηι , βΐ ΓβΙϋδ', 8β , ςυϊηάικϋηςυβ

ΙίοιιίδδεΙ, νίηοβΓβ ροδδβ; < <·< ϊιιίι ΓβοβρΙαί, <ϋο«η8 μππίπιίδ :

Νοη ββΐ ίϋΐιιιΐ,ιηϋιΐί ίηιροΓΒίΟΓ ηοδΙεΓ δοίρίο ΐ3ϋΛβ νίοίοιϊ».

ΑΙςυε 3ΐΙεΓ3 ρ3Γ8 Γίππη ηι&ηίΓβδΙε οριΐδ ίυίΐ 0.·βδ3Γίβ , άΊιω

ηοδίεβ ίη ιηειίϊα νίοίοπα ΓεπιίΙΙεηΙεδ , Γι ι μί π πι ε]υ8 «ηι»

πιηΐ β ηΐ3οίοΐ]8 : ϊρβε νείΌ ΓειΙυτ Γϋ§ίβη1ί1)ϋδ δυίδ ίααΓ-

τεηδ ϊδΐίίίδβε δίη§υϋ8, εΐ ε Γϋ^3 εοβ τείΓο ία ΙιοίΙβηκοο·

τεΓίίδβε; βίςαε εΐι'ίΐη βςιιίΙίΓεΓϋΐη (ριοηκΙ,ιιη 8«3 ιηωα

Γ8ΐΓ3χΐ8δε ίη ρΓΪηιβηι αείειη. δίηιυΐ3ΐηιιε 3«1εηι ΡείΓεϊιΐϊ

ίη ε38ΐΓ& βε τεεερίΐ, ιηοχ εΐ 03683Γ Ιυΐιβηδ δΐιοβ ΓβίϋχίΙ.

Ε( Ιιιψικ ςιιίάεηι ρποιχ 0<ε83η3ΐιοπιπι ίη ΑΓιίια ριιςηχ (α-

Ιίδ εχίΐυδ ΓιιίΙ.

ΧΟλΊ. Νοη πιαίΐο ροδί, ςαϋηι ιΐϊι οι οίιιτ ί(3νεηΐ3ΐΐ ίρ&β

δείρίο ευηι οείο Ιεςίοηίουδ, εΐ εςηίΐυηι χχ ηιί11ίΙ)υ8, φιοπιαι

ναΆίξΟΆ ρ3Γ3 λΓγϊ εδδεηΐ, ηΐ3£ηοςυε εεΐΓ3(0Γηπι ηιιηιβΓΟ, «Ι

είερίιβηΐίδ χχχ , βίηιαίηυε ϋιιΙ>;ιιιι π^ειη , εαηι ρειίίΐιιαι <*·

οϊΙβΓ I γ ίμίιιΐ» , βςηίΐυπι Νυηιί(ΐ3ΓυηΊ αϋ χχ πιίΜίηυβ , εΐ πιιιΐ-

!ίδ ];ΐί'ΐιΙ,ι(οπΙ)ΐΐί , είερίιαηΐίδςιιε βΐίίδ ι.χ ; ίη^εηβ ίη (·χοπϊΙυ

0οκ83η3ηο ρ.-ινοΓ πιιΐ) Ιυηιιιΐίιι δαοΟΓίϋδ εβί, ρβΓίίιη 00 Γ(Πΐ

βεπιεί 1βηΐ3(3ηι ραπιπι τρΙϊοϊΙβΓ, ραΓίίιη ςυοιΐ ΙοιπιΜ»ηι)ιΐ5

τίιΙεΓΕίυΓ ΙιοδΙίβ, νεί ηαηιβΓΟ, τεί νι'ΓΐηΙβ πιβχίπιβ Ναωίάί-

πιπί εφιίΐυπι : ρη§η3τηηηε ρΓΧίεΓεβεαηι ε1ερΙ)3η(ίδ, πκ·

ριικη:·· ηυΐΐιιπι ιΐδίωη 1 1 η I > » 1 > , 1 1 1 1 ϋκββπΒηί, εχηθΓΓ6δθβ1)3ηΙ.

δ»] ροβΙςυ3ΐη ηυηεΪ3(ηηι εβί, Βοεεηυπι, βΐίιιιη Γε^υΙυω

Μ3ΐΐΓ0Γυα) , ('ίι·ΐ3ΐη οεευρ388ε ^υ^^Ε ιτ^ί,ιηι; ^υ^3, (Ιοιηε-

ϊΐίεο ρεπευΐο τετοεαίυβ , ρΓορεΓε ίη Γεςηυηι ΓειΙαχίΙ βχεΓά-

Ιπ ιη , ΙπςίηίΑ βοίαπι είερηβηΐίβ βρυά δείρίοηεηι πΊη ιϊ- :

Οδβηβηϊ μ1 ι ο ίη (βηΐυαι ΓεεερβτυηΙ &ηϊπΐ03, π ι ηυίιιΐχ

Ιεςίοηίδ ηιϋίΐβδ είερηβηΐίβ 8β ορροηί άεροβεεΓεηΙ , εοςαβ

ίηιρείι .ιΐο ε£Γβ£ίε τίηεεΓεηΙ : υηάβ ηοάίεςηε εΙβρηοπίΜ

Ιε^ίοηίδ ε] υ δ 8υηΙ ϊηδίϋηί».

ΧΟΠΙ. Ο,ιΊΐ'ΐιιιη ρτα-ΐΐαπι ίΐΐηά οιηηϊ βχ ρίΐ·1ε Ιβηοποδίιπι

βε τβτϊαπι , οίΓεα τεβρεΓ3ηι ϋεηιυπι τίείοι-ία 03?β3Π8 βηίΐιιπι

εδ( : ςυί ρι-οϋηη* εβ$ΐΓ3 εΐίαιη εχριιςηατίΐ ηοδΓιηΐΒ ; ηίηίΐ ,

ηε ίηςτυεηΐβ ςυίϋεηι ηοείβ , (1β ρεΓβεςυεηάα νίείοπβ ΓεηιίΙ·

Ιεηδ , ιΐοηεο ΐηΐηηι τεπι εοηΓεοίδδεΙ. ΗοδΙβδ ρβδδίηι άίίο·

88ΓΡ, ς«3 ςοίδςυε ροΙεΓϊΙ ; δείρίο ευηι Λ Γι αηίο , οΒίίίδίδΓβ·

Ιΐϋδ οηπηί1)αδ , ρεΓ ηΐ3Γβ Γϋ8»πι ΙεηΙβτϊΙ ειιηι βρεΓίίδ ηίτίΐιαδ

άυοόεειηι. ΑΙςυε Ϊ13 Ηίε ςιιοςιιε εχβΓείΙαδ , εχ ιχχϊ

εοηΟβΙυδ ιηί11ϋιιΐ8 , Ιοημη (1υΓ3(η8 ηιϋίΐί.ι , ε( 3ηίηΐ0δί0Γ ηΑ-

(ΙίΙιιβ 3 ρυ§η3 ρΓθχίπΐ3 , τεηοτβίο Ιιοο ρΓββΙίο ρεηίΐυδ 3ΐ1η·

Ιϋδ εδί. ^3η1(^οβ 03388ΙΪ8 ΓοΓίυηβ 3<1εο εεΙεηΓβτί εορρϋι °'

ίητίεΙυδ ρίβηε ηβΙϊεΓεΙπΓ; βΐ «Ι τϊεΐϊ ηίΐιίΐ βηιρϋηδ τίτίο"

ε}υδ ΙηΙ)ΐΐ6Γ6ηΙ , 8εΛ οιιιηί,ι , ηε εχεερϋβ ςυίιίεηι ρΓορηι*

ρεοωΐίβ , είόεηι Γοιίυη» 0ϊεδ3Πδ ίπιρυΙβΓεηΙ. ΟχΙετοφ™

εηίηι ηιι]ιΐδ ηυο^ηβ ΙιεΙΙί Ιβπι είΐϋβ Ι&ηιςυε ίηΓεΙίχ ββο· Ι*

ρεΓίΙίβ όίιιεηηι βεείάΐδδε τϊιΙβΙιαΙϋΓ, (ριί ηεε 1)β11ϋπι ΙτίϊιαΑ'
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τέλος προαγάγόντων, συντριφθείς, ούτως δξέως διαλυ-

θήναι.

ΧΟνίΙΙ. Εξαγγελθέντος δέ τούτων Ις Ίτύκην

τρίτη μάλιστα ημέρα, καΙ του Καίσαρος εύθίις Ιπι

τήν Ιτύκην ιόντος, έγίγνετο φυγή πάντων. ΚαΙ ούδένα

κατεϊχεν δ Κάτων, άλλα καΙ ναΰς εδίδου τοις αίτοϋσι

των επιφανών αυτός δ' ευσταθώς δπέμενε- κα\ τοις

Ίτυκαίοις, δπισ/νουμένοις προ έαυτών υπέρ εκείνου

δεήσεσθαι, Ιπιμειδιών άπεκρίνατο, ού δεήσειν αύτώ

προς Καίσαρα διαλλακτών, κα\ τοΰτο εϊδέναι κα\ τον

Καίσαρα καλώς. Σημηνάμενος δέ τους θησαυρούς

απαντάς, κα\ συγγραφας υπέρ έκαστου τοις Ίτυκαίων

άρ^ουσιν έπιδοΰς,περί έσπεραν άμφΐ λουτρά καΙ δεΐ-

πνον ην καθεζόμενός τε έγεύετο, ώσπερ είθιστο, έξ οΖ

Πομπήιος άνήρητο" ουδέν τε τών συνήθων Ιναλλάσ-

σων, ούδ' Ιλάσσω προσφερόμενος ή πλείω , συνελεσχή-

νευε τοις παροϋσι περι τών έκπεπλευκότοιν καΐ ήρώτα

περί τοϋ πνεύματος, εϊ κατα πρύμνην Ισοιτο αύτοϊς·

καϊ τοΰ διαστήματος, εϊ φθάσουσι πό^ω γενέσθαι,

πρίν ές £ω Καίσαρα έπελθεΐν. Ού μήν ούδ' έ"ς Οπνον

απιών, ένήλλαξέ τι τών συνήθων, πλήν δτι τον υίον

ήσπάσατο φιλοφρονέστερον. Το δέ ξιφίδιον τη κλίνη

τΟ σύνηθες ούχ εδρών παραχείμενον, έξεβο'ησεν, ότι

προδιδοϊτο δπο τών οικείων τοις πολεμίοις· Τίνι γαρ,

ίφη, χρήσεσθαι προσιόντων, αν νυκτός Ιπίωσι; Τών

δέ αύτον παρακαλούντων, μηδέν έφ' !αυτί>ν βουλεύειν,

άλλ' άναπαύεσΟαι χωρίς ξιφιδίου, άξιοπιστότερον £τι

είπεν Ού γαρ Ιστί μοι, θέλοντι, και δι' έσθήτος εμαυ-

τδν άποπνίςαι ; καΐ ες τα τείχη τήν κεφαλήν άπαρ^ά-

ξαι; κα\ ές τράχηλον κυβιστήσαι; καΙ το πνεϋμα

κατασχόντα έκτρϊψαι ; Πολλά τε βμοια ειπών, παρή

γαγε» αύτοΰς παραθεΤναι το ξιφίδιον. ιβς δέ ετέθη ,

Πλάτοινος α'ιτήσας τήν περ\ ψυχής συγγραφήν, άνεγί-

γνωσκε.

ΧΟΙΧ. Κα\ επεί τέλος εΤχε τω Πλάτωνι δ λόγος ,

άναπαύεσθαι τους περί θύρας δπολαβών, ίτρωσεν αδτον

δπο τα στέρνα. Προπεσόντων δ' αύτώ τών σπλάγ

χνων, κα\ στόνου τίνος έξαχουσθέντος , έσέδραμον οί

■περί θύρας· χαί οί ιατροί τα σπλάγχνα έτι σώα 5ντα

£νέθηχαν ένδον, και τας πληγας έπιρ^άψαντες έπέδησαν.

Ό δέ άνενεγκών, αύθις δπεκρίνετο· κα\ κατεμε'μφετο

μέν ίαυτώ πληγής άσθενοϋς, χάριν δ' ώμολογει τοΤς

περισώσασι, καΐ καταδαρθεΐν εφη δεϊσθαι. Οί μέν

δή, το ξίφος έχοντες, ωχοντο, καί τας θύρας ώς ήρε-

μοΰντι έπέκλεισαν. Ό δ' ύπνου δόζαν αδτοϊς παρά

σχων, τα δεσμά ταΐς χερσ\ μετα σιγής άπερρηγνυ , κα\

τα"ς δαφας τοϋ τραύματος άνε'πτυσσεν οΐα θηρίον τό τε

τραΰμα καΙ τήν γαστέρα εύρύνων ονυξι, καΐ δακτυλοις

Ιρευνών, καΙ τα σπλάγχνα διαρδίπτων μέχρι έτελεύ-

τησεν, έτη μέν άμφΐ πεντήκοντα γεγονώς· δμολογουμε-

νος δέ τήν τε γνώμην, Ις ί τι κρίνειε , πάντων άνδρών

έπιμονώτατος φΰναι , καί το δίκαιον ή πρέπον ή καλόν

ούκ εθεσι μάλλον ή μεγαλοψύχοις λογισμοΐς δρίσαι.

Μαρκία γέ τοι, τη Φιλίππου, συνών έχ παρθένου, καΙ

ΑΡΡΙΛΝυδ.

οοηαΐί δίηΐ Ιιοδίεηι ίη 3ΐίεηο δοΐο 3(1 «'οηιηιοαίιπιηι ί

ΓβάίίίΡΓβ , ηεε ρππιαπι νίοΙΟΓίβηο ειΐΓβπηΙ 3ΐ)δο1νβΓβ.

ΧΟΎΙΙΙ. Ηίβ ΓβΙ>ιΐ8 ΙβΓίίο (ϋβ, ρο5((]υαηι ρυ§ηα(υπι 63(,

ϋΐίοηηι ηυηείβΙϊβ, εϊ Οβ383Γβ πιοχ 86εΐ](ο ηαηείοβ; οπιηβθ

αά Γϋ8»πι νβΓδϊ βυηΐ. Νβςυβ ςαεπιςυαπι Γβ(ίαβΙ»1 Οά{ο ;

ςυί η&νε$ βΐίαιτι (5α1)3ΐ ΓοςαηΙίΙ)ΐΐ3 ηοΙ)ί1)6υ9 : ίρββ τβτο εοη-

β(3π(6Γ ηιαηε1>3(. ΕΙ ςυυηι ϋΐϊοβηδβϊ ροΙΗεβΓβπΙυΓ, 86 ρπαβ

ρΓΟ ίΐΐο φΐβαι ρΓΟ 8ε ϊρ8Ϊ8'€α;33Γεηι (ΙβρΓβαιΙαΓοδ, βυΙΐΓίιΙεηβ

031ο, ηε@3νίΙ 5ί1)ί ορυβ 058β εοηεί1ί3(0ΓΪ6υ$ ; 3ά}εεί(ςυε, ηοη

ΐβη0Γ3Γ0 0<Ε53Γεηι. Ου8ΐ§η3ίί5 (Ιβίηάβ ΙΙιβ83υΓΐ8 οπιηί5υ8 ,

ε( 9νη§τ3ρΙιί8 άβ υαα(]υ3(}υ6 Γ8 ΐΓαάϋίβ υΐίεεη$ϊυπι ηιβ^ίβΐΓ»·

Ιϊ1)ΐι> ; τβ8ρ6Γε Ιοίυβ οοεηβνΐΐ, ε( 8εάεη8 είΐιαπι βιιηΐ8ίΙ, (]πειη·

αάιηοάιιιη, βχ ςαο ϊηΙεΓίβεΙιιβ βΓ3( Ροηιρείαβ, εοηβυενε·

ΓβΙ; ηίΚϋ (1ε υ8Ϊ(3(3 νίνεπάΐ Γ3(ίοηε πιυίβηδ, ηεε ΐ3Γ@ίιΐ8 ηεο

ρ3Γεϊιΐ8 ΓΓαειΐ83ρρο8ίΙί8 : εϊ Γ3ΐηί1Ϊ3τϊΙεΓευιη1ιΐ8ςυί3(1εΓ3ΐ]ΐ

@3ΐτίεο3(1β ίΐΐΐβ ςαί ε ροΓία &ο1τεΓ3η(, ίη1εΓΓ0§3ΐ>3( (1ε τεηΐο

3η 8βευη(1ιΐ8 βίδ εβίβΐ , ςιιβηΙυηΊςυε ρΐΌνεείϊ εβδεηΐ , ει βη

εχΐΓ3 οοηδρεοΐυηι εϊηΐ ΓιιΙαπ , ρηυδ(ΐυ&ηι Μ3ηβ Ο.Τ83ΐ· βυ-

ρεΓΤεηί3(. Αε ηε ουΜίυιη ηυί(1εηι (3ίδοε(1βη8, ηυΜηιιαιη

(1ε δοΐίΐο ηιΟΓβ ηιαίβνίΐ, ηΐδϊ <\αοά βΐίιιιη οια^ίδ εοπιίΙεΓ εοηι-

ρΐεχϋδ βδΐ. υΐ τεπ> βΙα<1ίαπι 34 ΙεεΙυυη εχ ηιοΓβ ηοη Γ8-

ρεπί, εχεΐ3ηΐ3τϋ, ρπ>άί βε 3 άοηιεδίϊείδ : « ηηοά βηίηι βυ-

ρβΓΟδδβ Ιβΐυηι, βίηοοία ίηναιΙαΙιΐΓ 3ΐ> Ιΐ08(ίηυδ? » Ριιαηιςυε

ίΐΐΐ 0Γ3ΓεηΙ, ηε ηυίά άηΗηδ ίη 8ε οοιίδϋΙεΓεΙ, εϊ ςηΐεδεείεΐ

ροΐίιΐδ δίηε βΐ3(1ίο , εΓεάίηίΙϊυβ οΐίαπι ύίχίΐ : « 0ϋ38ί , δϊ πιογϊ

ΙϊοεβΙ, ηοη ροδδίιη βυΐ νβδΙί1)ΐΐδ ηιε δυ(Τοε»Γε, βιιΐ ραιίβΐί

εβριιΐ ί11ίιΐ6Γ6 , 3αΙ εχ 3ΐ(ο μθ ρΓ3βεϊρί(3τε , βαΐ εοΐιίοίΐο βρί·

ηΐα εηεεβτε ? « Ηίβ άΐοϋβ, εϊ ηιυΐΐίδ αΐίϊβ βίηιίΐίουδ, ρεΓδυαδίΙ

εΐδ ΟαΙο, υΐ §1αάίοπι Ιοεο δυο ΓβροηοΓβηΙ : ηηο ΓαοΙο , ΡΙβ-

Ιοηίδ ΙίυΓυιη άε Αηϊηια ροροβείΐ ρεΗε^ίΙηαε.

ΧΟΙΧ. ΙλοΙο Ρΐ3(οηίδ ΗΙιγο, ΓϊΙαδ (ΙοπηίΓε ηοδ, ηηί ρη>

Γοπίιυδ βηηΐ, ίηΟϊχίΙ βίοι νυΐηυβ βυΙ) ρεεΙΟΓε. Οαοηι »α-

Ίεπι Ϊη(ε8(ϊη3 ρΓοείάίδβεηΙ , εϊ βχβυάίΐυδ εβδεί ςειηίΐυδ ςυϊ-

03ηι , βεεϋΐτεηιηΐ ςυϊ &ά ίοιεδ ρΓίεβΙο ετ3ηΙ : ε( ηιεάίεί δβίνβ

εΙί3Μ Ιυηι ίηΐεδίίηβ ϊη νυΐηυβ ΓείΓΟδεπιηΙ, εοηβαίιιιηηιΐβ

ο!>νίηχεΓυηΙ Γαβοϋδ. ΟαΙο, υοί 8ε τεοοίΐε^ϊΐ, βε ίρδε φΐί·

άεω ΓερΓεηεηάίΙ ρΓορΙετ τυΐηεπβ ΙενίΙβΙεπι ; δεά 8ίηιιιΐ3(ίοηβ

ΓαΓβηδ υ(εη8,ςτ3ϋ3δ3@βυ3ΐορ6ηιΓεΓ6ηΙϊ1>υ8, 3(1άεηδ, δοηιηο

βίΟ^ΜΪΙ 6δδ8 ορίΐδ. ΙΙΙί8 νβΓΟ εϋΠΙ ^ΐ3(1ίθ άί§Γ888Ϊ8, »1<\{\β

εΐίηηι Γοιίυυδ , ηυυηι ηυϊεΐυηι 'μιη ρυϋΓεηΙ, οεοίηδϊδ; άανα

άοΓπιίΓβ εΓεάϊΙϋΓ, πιβηίΐηΐδ ΟβΙο δίΐεηΐίο (ΙίβηιρίΙ ΓβδεϊΒβ,

δυΐυτβδφΐε νιιΙηεΓίβ βοΐνίΐ ; ε( άίΐ3ΐ3(ο υη^υίηυβ , 3(1 ία&

ίηδ13Γ, νυΙηβΓΟ, νεηίΓεπι άίβίΐίδ ρβΓ&επιΙβΙϋβ , ίηΐεδίίη» Ια-

εεΓβνίΙ ; άοηεε εχΙιβΙβΓεί βηίωιπι, βηηο «ΙβΙίδ οΪΓΟϊΙβΓ ηυίη-

ηιΐ3£68ϊιηο. Ρυεΐ'3ΐ βαΐεηι 03ΐο, εοηδεηΐϊεηΐε οηιηίοηι βεη-

ΙβηΙϊ>, νίΓ οιηηίιιπι Ιιοηιίηυιη @Γ3Τί3δίηιιΐδ 1εη3είδ8Ϊπιιΐδςυε

ρΓοροδίΙί ; <]υΐ ]ϋδΙιιηι βε ηοηεδίυηι , ηοη εχ νηΙ^ί (ηοηηυβ

ιηβΙΪΓΟίαΓ, βεά τεοϋδ βΐ^υε βεηεΓΟδίδ Γβϋοιιϊουδ. Ουί εϊ

Μβτείαιη υχοΓεηι, Ρηίΐίρρϊ Γιΐίβπι,ηυβηι νΐφηοπι (1ϋΧ6Γ3ΐ,

25
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άρεσκόμενος αύτη μάλιστα, χαΐ παΐδας έ*χων έξ έκείνης,

ίδωκεν δμο>ς αυτήν Όρτησίω, των φίλων τινί, παίδων

τε έπιθυμοϋντι , και τεκνοποιοϋ γυναιχυς ού τυγχάνοντι·

μέχρι χάκείνω κυήσασαν, ές τον οίκον αύθις ώς χρήσας

άνεδέξατο. Τοιόσδε μέν δή Κάτων ή\. ΚαΙ αύτδν

οί Ίτοχαϊοι λαμπρώς ϊθαπτον. Ό δέ Καίσαρ εφη

μίν, οΐ φθονήσαι Κάτωνα καλής έπιδείξεως* Κιχέρωνος

δέ ποιήσαντος έγκώμιον ές αύτον, χαΐ έπιγράψαντος

Κάτων, άντέγραψε χατηγορίαν δ Καίσαρ, χαΐ έπέγρα-

ψεν Άντικάτων.

(3. 1όβας δέ χα\ Πετρήϊος των γιγνομένων πυνθανό-

μενοι , χα\ ούδεμίαν σφίσιν ούτε φυγήν ουτε σωτηρίαν

έπινοοϋντες, επί διαίτη ξίφεσι διεχρήσαντο αλλήλους·

και τήν άρχήν τήν Ίόβα Καίσαρ υποτελή 'Ρωμαίοις

έποίησεν, αύτη Σαλούστιον Κρίσπον έγκαταστήσας.

Ίτυχαίοις δέ χαΐ τψ Κάτωνος υίφ συνεγίγνωσχε· και

τήν θυγατέρα του Πομπηίου, μετα δύο παίδων αυτής,

έν Ίτύκη χαταλαβών, έξέπεμπε σώους τω Πομπηίω.

Των δέ τριακοσίων όσους εύρε, διέφθειρε. Λεύκιος

δέ Σκιπίων δ αυτοκράτωρ, χειμαζόμενος έν τη θαλασσή,

και πολεμίαις ναυσιν έντυχών, έφέρετο γενναίως· μέχρι

καταλαμβανόμενος αυτόν τε διεχρήσατο, κα\ το σώμα

μεθηκεν ές το πέλαγος. Τούτο μέν δή καΐ τφ περί

Λιβύην Καίσαρος πολέμω τέλος έγίγνετο.

01. Αύτδς δ' έπανελθών ές 'Ρώμην έθριάμβευε τεσ

σάρας δμοΰ θριάμβους· έπί τε Γαλάταις, ων δή πολλά

καϊ μέγιστα έθνη προσέλαβε, καΐ άφιστάμενα άλλα

έκρατύνατο· καΐ Ποντικδν έπί Φαρνάκει· καΐ Αιβυκδν,

έπί Λιβύων τοις συμμαχήσασι τω Σκιπίωνι· ένθα καΐ

Ίόβα παις, Ίόβας, δ συγγραφεύς, βρέφος ων έτι, πα-

ρήγετο. Παρήγαγε δέ τινα και της άνα τον Νεΐλον

ναυμαχίας θρίαμβον Αίγύπτιον , μετάξι) τοϋ Γαλατών

χαΐ Φαρνάκους. Τα δέ 'Ρωμαίων φυλαξάμενος άρα ,

ώς έμφύλια , ούκ έοικότα τε αύτώ , και 'Ρωμαίοις αισχρά

και άπαίσια, έπιγράψαι θριάμβω· παρήνεγκεν δμως

αύτών έν τοΐσδε τα παθήματα άπαντα , καΐ τους άνδρας

έν είκοσι κα\ ποικίλαις γραφαϊς, χωρίς γε Πομπηίου·

τοΰτον γαρ δή μόνον έφυλάξατο δεϊξαι, σφόδρα έτι

προς πάντων έπιποθούμενον. Ό δέ δήμος έπί μέν τοις

οϊκείοις κακοΤς, καίπερ δεδιώς, έστενε· χαι μάλιστα,

δτε ιδοι Λεύχιόν τε Σκιπίωνα τον αυτοκράτορα πλησ-

νόμενον ές τα στέρνα ΰφ' έαυτοϋ , χαΐ μεθιέμενον ές τδ

πέλαγος· ή Πετρ'ηιΌν επί διαίτη διαχρώμενον έαυτδν, ή

Κάτωνα δφ' έαυτοϋ διασπώμενον, ώς θηρίον. Άχιλλα

δ' έφήσθησαν χαΐ Ποθεινω, κα\ τήν Φαρνάκους φυγήν

{γέλασαν.

€11. Χρήματα δ' έν τοΤς θριάμβοις φασ\ παρενε-

χθηναι μυριάδας έξ κα\ ήμισυ ταλάντων, χα\ στεφά

νους δύο και είκοσι κα\ δισχιλίους έπί τοις δκτακοσίοις ,

άπο χρυσοϋ, ίλκοντας ές δισμυρίας και δέκα κα\ τέσ-

σαρας κα\ τετρακοσίας λίτρας. Αφ' ων εύθυς έπΐ τω

θριάμβω διένειμε , τα Ειπεσχημένα πάνΟ' υπερβάλλων,

στρατιοίτη μέν άνα πεντακισχιλίας δραχμας Άττικας ,

λοχαγω δ' αύτοΰ ϊδ διπλάσιον, καΐ χιλιάρχη κα\ ίπ-

ταΐάβ φιίό'εηι άίΐεείβηι εΐ οοτηπηπηϊιιιτι μια Ιίοετοταιη η*

Ιτοιη , ΗοιΊεηδίο (ϊΐηβη 3ηιίεο, ουϊ , ρΓοϋβ ευρίίΐο , ίηίβειιηάϊ

εοη]ιιχ βη! , εεβδίΐ ; άοοβε «χ ίΙΙο ςυοφίβ ιη&Ιτεηι (Μαα

ΓβοβρίΙ ύοπιυπι , ςυί εοηιιηο<ΐ3ΐο ίΐίβηι 1τ3<1ί<1ί3$6ΐ βπιίΐο.

Ηυ]ιΐ8η)ο<3ί ΓυίΙ ΟίΙο ; 3ΐ> υΐίε6η$ϊΙ)υ8 8βρυ11υβ ηωριίΓιοβ.

Ο^υβ πκ>Γ(β βιιάίΐα, 0333&Γ ηυίιίοιη βίΐ : ίηνίώΐ πιϊΐιϊ €α(ο

ραΙοΙίΓΪ ΙβοΙί Ιαυάειη. ΟκΙεπιηι ςυυπι Οίοεπι ϋ&πιω ίη

ΓαηοΙϊ Ιαυϋειη ε<1ίι1ί550ΐ, ία$επρ1υηι, ΟϊΙο; οοηίΓα Οϊμγ

3(χυ83(ίοηεηι ε]αββ(ΐΗϋ(, ηυαιη ΑηΙίοίΙοηβηι ίακπρβΗ.

Ο. ΑΙ .Τιιϋαειιπι ΡβίΓεϊο, ηΙ>ί άΜίεεηιηΙ φ\χ ίοάάίηηί,

ηυΙΙαηα τί(1οηΐ88 αιιΐ Γιι^,τ απί 83ΐα(ί$ 5ρειη Γείίηυαηι , ίηοι -

ηαουΐο ηιιιΐυίβ βε ϊρβϊ ίο(ειΤεεεηιο( τηΐηειίυαβ. Κορωη

ΜβυιίΙαηίίβ Ο.Β83Γ ΙπυιιΐΗΐίυιη ροραίο Κοηιαηο Γβοϋ, είφιβ

53ΐυ&1ϊιιπι ΟΐΊκριπη ρητΓεί'ϊΙ. ΙςοονίΙ Βυίειη υΐίεεοίίΐιυί ίΐ

ΟβΙοοϊβ ΙϊΗο. ΓΪ1Ϊ3Π1 ςυοηυε Ροπιρβϋ νίκχ άερκίιεη&ιιη,

οιηι (1υοϋυ8 Ιίίκτίδ , αιϊ 3(Ιο1ε3εεη(επι Ροηιρβιυηι ηώϋ ίο·

Γοΐιιιηοί. Εχ 1τεεεη(ί5 τειο ί11ί8 ηεεανίΐ (|υο(ηυοΙ ίη ροΐβ-

8ΐ3ΐβπι κάκύ 8υη(. ΑΙ Ι«. δοίρίο ίωρίΓ3ΐθΓ, Πυο1ίΙ)υ> ίη

λΙΙο ]3ε(3(υ8 , ίη Ιιο8(ϋε$ ηανββ ϊααϋίΐ : ςυββ ςιιυηι , ίΐιοηιιο

ϋεεί οοοηίΐεηβ, εναάεΓε ηοη ροδβεΐ, ςΐ3(ϋο βε ρΓίιΐϊ ηιιηα

803 ΙτΒηββχυιη ίη πιατε άειίίΐ ρηΕΰϊρίΙεπι. Αίςυε ίΐι ία

Αίηεα ςυοςυε άοΙχΊΙϊΙιιπι βδΐ 3 0&383Γ6.

Οί. Ηϊηο ίη ατοεπα ΓβτεΓ8«8 Οκβατ, φ&Ιαοτ δίηιηΐ Ιγϊοπι-

ρηοβ ιΐυχίι : άβ Ο.ιΙΙίδ υηαηι , ηηοπυη πιιι1ΐ38 πΐ3χίηΊ3«(|ΐΐ6

ηαίίοηβδ αά]βοεΓ»1 ίηιρεηο, άεΟεϊεηιεβςαε τεΙταχεΓΕί «ίοΓ·

Ουίυηι : αΐϊιιπι άβ ΡΙιβτηΐεε, Ροηϋευηι : βΐίυηι ΑΓποΛηυω,

άε ΑΓγϊ8 ηυί δείρίοοεηι Ιιείΐο ^ανβΓ^ηι : ίη οόο ^α^9ε βΐίηβ,

^ιι^)3 ΙιίδΙοΓίοιίδ, ϊηΓϊηδ εΐίαηι Ιηηι, (Γ3άαεΙυδ 681. Ουχί! «I

ΐΐίυιη (1ε ΑΖ&γρΙϊα , ίη Νϋο τϊειίβ ηαταϋ ρηεϋο ; φίειη' ϊηββ-

ΓυίΙ ιηεϋϊυηι, (>3ΐ1ίευηι ίηίοτβΐ ΡοηΙίεηη). ΕΙ ηαΐηηαΐηι

ιΐε Κοαωηϊι οχ ρτοίεβδο ΐηυσιρηΐΓε νεΓίΙαβ ε$1 , ςυίρρβ οί·

τίυυδ, <\αοά ηεε ίρδϊ (ΙεεοΓυηι ΓογοΙ, εΐ ροραίο Κοπιώ

(ΐ)Γρεε(ίη(3υ8(υη);<3πιεη ΐΓ3η8ΐ3{% βιιηι ίηε<ε(επ8 ροπιρίί

ρίοΙυΓίο οηαηίυηι είνίΐίυπι εΐβάίυηι , βιςηε εΐίβηι τίτοπω

εΠΐςϊεβ , 30δ(]ΐιε υηίαδ Ρυηιρείί ίηΐί^ίηβ : ςηειη δοίυηι ηοη

εβί 3υδυδθδΙειι(3Γε, ρΓορΙεΓ τεεβηδ οπιηίπηι νίπ ίΙΙίυδ Α&ι-

άβπυηι. Ρορυΐυδ Ιαπιοη ηε ηαεία ςιιϊάεπι εοηίοεπ ροΐυίΐ,

ςυίη ηιβίίβ 8υίβ ϊηΒοηιίδοεΓεΙ : ρΓ8?οϊρυε ηυυπι δ^ηοδΓίΓίΐ

I*. δείρίοηεπι ίηιροΓαΙοΓοηι , ίη ιηειίίο ηΊΟτί δυ3ρ(ε ιηαη»

83ΐιεί3(υηι, ΐη υηιίβδ εηϊτί ε»(3βΓε; ΡείΓείαπι τετοίηία·

η&ευΐο : Οίοηβηο ίΐεηι, ηοη δβευδ ςυ»ηι Ι)6δϋ3ηι , υπςιιίΐιιι*

8η3ηιε( ϊρδϊϋβ νίδΟΟΓα αίβΓαηιροΓε. Αεηί11α3 τε™ ΡοΙηίιη·

ςυε εββυβ (3η(ο ρίβυβυ εχεερίαδ ββΐ & βρεείαίοτΐοαδ, ψαα\ο

ήβη Ρ1ΐ3Γη3είβ Γιι§3.

ΟΗ. Ρετιιηϊ»! τογο ΙηάαεΙχ ρεΓ ηο« 1πιιπιρ1ιο8

πιίΙ1ί3 ΙβΙβηΙοπιηι Γυίδβε ρπκΐΐΐυηι εβί , εαηι (Ιίηιί(1ϊο Ιαΐκηΐο :

ίηδυρεΓ ε0Γ0Π3δ βϋΓεβδ μμ. ηεοο. χχιι, ςιιαπιιη γοαΛαι

χχ μ. οοεο. χιν ΙίθΓ38 εοηΓιοίβυβΙ. Εχ (ΐυβΓυιιι ρΐΐΐίο |ιγο-

Ιίηυδ ροδί Ιηιιηιρίιυιη ρβΓδοΙυΙυηι β5ΐ ηαϊΐίΐί, εΐίβηι ευηιίο-

βί^ηί 3ιιγ<3πο, ηυίο'ςυίά 0η?δ3Γ ρη>ηιΪ8εΓ3ΐ : ΓηϊΙίίϊΙ>05 βΐη-

βΐιΐίδ ({υίηςυΐεδ ηιίΙ1εη33 (ΐΓβεΙιηιχ ΑΙΙίοορ; όυρίυιη εοηΐυπο·

ηί1)08; (Γίουηίδ ε( ρητίβεΐί» βίβτυηι ηυαώ-υρίιιπι : ρί^ί
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πάρχη το έτι διπλάσιον, καί τοις δημόταις, Ικάστω

μναν Άττικήν. Έπέδωκε δέ καί θέας ποικίλας, ίπ

πων τε, και μουσικής, κα\ πεζομαχίας, ανδρών μιλίων

προς Ιτέρους χιλίους, καί ίππομαχίαν διακοσίων προς

ίσους· κα\ άναμίξ άλλων πεζών τε κα\ ιππέων αγώνα·

Ελεφάντων τε μάχην είκοσι προς είκοσι· κα\ ναυμαχίαν

έρετων τετραχισχιλίοιν, έπιβεβηκότων ές μάχην χιλίων

ίκατέρωθεν. Άνέστησε κα\ τή γενέτειρα τον νεών,

ώσπερ ευξατο μέλλων έν Φαρσάλω μαχεΐσΟαι· καΐ

τέμενος τω νεώ περιέθηκεν, 8 'Ρωμαίοις εταξεν άγοραν

είναι, ού τών ώνίων, άλλ' επί πράςεσι συνιόντων ές

άλλήλους· καθα καΐ Πέρσαις ήν τις άγορα, ζητοϋσιν ή

μανθάνουσι τα δίκαια. Κλεοπάτρας τε εικόνα καλήν

τη θεώ παρεατήσατο , ή καΐ νϋν συνέστηκεν αύτη.

Το δέ του δήμου πλήθος άναγραψάμενος , ες ήμισυ λέ

γεται τών προ τοϋδε τοϋ πολέμου γενομένων είιρεΐν. 'Ες

τοσούτον καθεΐλεν ή τώνδε «ριλονεικία τήν πόλιν.

αΠ. Αύτος δέ , ήδη τέταρτον δπατεύων, έπΐ τον

νέον Πομπήϊον έστράτευεν ές Ίβηρίαν δΊτπερ αΰτώ

λοιπός ην ετι πο'λεμος έμφύλιος, ουκ ευκαταφρόνητος.

Τών τε γαρ άρίστων 8σοι διεπεφεύγεσαν έκ Λιβύης,

Ικεΐ συνέδραμον. ΚαΙ στρατός, δ μέν, έξ αυτής Λι

βύης τε καΐ Φαρσάλου τοΤς ήγεμόσι συνήλΟεν, δ δε, έξ

Ιβήρων τε κα\ Κελτιβήρων, έθνους άλκίμου και χαί

ροντος αεί μάχαις ■ πολύς δέ κα\ δούλων δμιλος έστρα-

τεύετο τώ Πομπηίω· καί τέταρτον έτος εΐχον έν τοΤς

γυμνασίοις, και γνώμην έ*τοιμον άγωνίσασθαι μετα

άπογνώσεως. Τφ δή και μάλιστα σφαλε\ς δ Πομπήιος,

ούκ άνεβάλλετο τήν μάχην, άλλ' εύθυς έλθόντι τώ

Καίσαρι συνεμάχετο· καί τοι τών πρεσβυτέρων αύτώ

παραινούντων, έκ πείρας ων άμφί τε Φάρσαλον κα\

Λιβύην έπεπόνθεσαν, έκτρίβειν τώ χρο'νω τον Καίσαρα,

κα\ ές άπορίαν, ώς έν άλλοτρία γη , περιφέρειν. Ό

δε Καίσαρ ^κε μεν άπδ 'Ρώμης έπτα καί είκοσιν ήμέ-

ραις, βαρυτάτω στρατζί μακροτάτην δδδν έπελθών.

Δέος δ', οίον ου πρότερον, ένέπιπτεν αύτοΰ τώ στρατώ ,

κατα δόξαν τών πολεμίων του τε πλήθους καί άσκή-

σεως κα\ άπογνώσεοις.

Οίν. Αι ά καί δ Καίσαρ αύτος έβράδυνεν · εστε πού

τι αύτφ κατασκεπτομένω προσπελάσας δ Πομπήιος,

ώνείδισεν ές δειλίαν. Κα\ τδ όνειδος ουκ ένεγκών δ

Καίσαρ, έξέτασσε παρα πόλιν Κορδύβην, σύνθημα καί

τότε δοΰς Άφροδίτην · έδωκε δέ καί δ Πομπήιος Εύσέ-

βειαν. Ώς δέ, κα\ συνιόντων ήδη, τοΰ Καίσαρος

στρατού τδ δέος ήπτετο, κα\ οκνος έπεγίγνετο τώ φόβω,

θεοΰς πάντας δ Καίσαρ Ικέτευε, τας χείρας ές τον ού-

ρανδν άνίσχων, μή ένΐ πόνω τώδε πολλά καί λαμπρά

έργα μιήναι, και τους στρατιωτας έπιΟέο>ν παρεκάλει·

τό τε κράνος της κεφαλής άψαιρών, ές πρόσωπον έδυσ-

ώπει κα\ προΰτρεπεν. Οί δέ ούδ' ώς τι μετέβαλλον

άπδ τοϋ δέους· έως δ Καΐσαρ αύτδς, δρπάσας τινδς

άσπίδα, κα\ τοις άμφ' αύτδν ήγεμόσιν ειπών, "Εσται

τούτο τέλος έμοί τε τοϋ βίου καί ΰμΐν τών στρατειών ·

•προΰδραμε τής τάξεως ές τους πολεμίους έπΐ τοσοϋτον,

νίπΐίιη πιϊηα ΑΙΙΪεα. Εάϋ& δυηΐ νβτϊα ίρβοίβευΐα , εϊΓεεη-

δίυπι Ιιιάοηιηι ; πιυίίοοπιηι ; ρε<1ϊΙιιηι ρηείίο ίηΙβΓ $6 εοη·

ευιτβηΐϊιιπ) , πιΜΙοηοπιηι ιιίπηηιιβ , (Ιιιεβηοηιηιςυβ υΐΓίηςυβ

εηυίΐυηι ; πίΓδίΐδ αΐίυά βφΐίίαπι βΐ ρεϋΗυπι ρΓοηιίβευβ ρα·

£ηαη(ίιΐ(η. Οοηιηιϊδίί βιηιΐ ε( \ίο«ηί είερίι&ηΐί; ε( ηίνβΐβ

ρΓίεΙίυπι ΓβρΓοεβεηΙαΙυηι , ςααάΓΪηββηΐβ υΐΓίπηιιε Γεοιί^ί^υβ ,

πήϋβηίβ βοοϊίβ ηαταϋύαβ ΰεεβτίβηϋ^αβ. £ά&η ςαοςιιβ

ΥεηεΓΪ ββηϊίΓΪοϊ 0;ε33γ άθ(1ίοανίΙ, εχ τοίο εοηεβρίο ΐηδίβηΐβ

ραςηΐ Ρ1ιαΓ5α1ίοα; εΐ ατεαπι χιΐί οίΓεαπίδίπιχϊΙ , φιοά Κοηιηι

ρορυΐο Κοηΐίηο 8888 νοίυϋ; ηοη ΓβΓϋπι τεηαΐίϋπι, βοά ηε-

βοΐϋδ ρυ1)]ίοΐ8 ΐΓ&εΙαη(1ϊ8 ; ςυαίίΐ Ρ8Γ8Ϊ8 ςυοςυε δυηΐ Γυι α ,

αΜ ΓβάάαιιΙατ ]υτ& βΐ άίδουηΙυΓ εΐϊαιη. Αά (Ιεχ ΙαΙϋδ ροΐ·

οΐιιαηι εΠϊ^ίειη 01εορ3ΐΓ% δίβΐυίΐ, ςυχ Ηοάίεςυε )οχΙλ τίβί-

ΙυΓ. Οεηβα άύαάο άοΧο, Γεητιε (ϋπιίιϋο ηιίηιιβ εαρίΐαηι

εεηδυπι ΒίαηΙ , ςιιαπι αηΐβ 1ιυ]υδ 1>β11ί οϊνίΐϊβ ίηϊϋυτη : ίη (απ-

Ιαιη &01ΐχί( ΓεοιρηΜίεαπι Ααοηιιη είτίαπι εοηΐεηΐίο.

01Π. ΐΑΐα νεΓΟ ςιιΐΓΐυπι εοηβυΐ Οοοδ3Γ εχρειίίΐίοηειη

εοηΐτα ]υηίθΓβηι Ροαρείαηι βυβεερΐΐ ίη Ηίδρ3ηίαηι ; <}ΐιο<1

οηυηι Γοΐίςυυηι βΓβΙ εϊνίΐίυη Ιιείίοπιπι , ηευ1ίςυ&Γη εοηΐε-

ηιηβηϋυηι. Ναηι ορίίηΐϋΐίυηι φΐοΐφίοΐ ετβδβΓβηΙ εχ ΑΓηεα ,

βο εοηεαπβΓβηΙ ; βΐ εχεΓείΙυυηι εχ ΡηΕΓδβΙίεβ ΑΓΓίε&ηΐςυβ

εΐϊίΐβ Γοΐίφΐϊίε βοϋαα εαιη βαίβ άιιείοαβ εοητβηβΓβηΙ ; Ιιίβηυβ

3εεε8δ8Γ3ΐ βιιρρίεηιεηΐυηι εχ Τ3ΐί(1Ϊ8 »ε ρυςηβείουδ Ηίδρβηο-

πιμ ϋβΙΙίοεΓΟΓυηιςαε βεη1ί1)υ8. δεΓνοΓοηι ςυοςοε ιτιβρι»

Γηυΐΐίίϋάο ίη εβδίΓίβ ΡοηιρεΪ3ηί3 ηιίίίΐαοαί. Οϋί '}ΆΠ\ φΐ3Τ-

Ιαιη ίη &ηηιιηι εχβπ:ίΐ3ΐί ρΓοηιΙίδδύηε ορεΓ3Μ δα3πι οΙΤετβ·

ΙωηΙ, εχΐΓβηβηι εεΓίίηιίηίδ βίεβπι δΐιΙιίΙυΓΪ. Ουοκ Γββ

ηΐΕΐίπιε ΓεΓεΙΙϋ Ροιηρείυηι, α( ηϋιίΙ ευηεΐ3ΐυ8 «ικίετε! τβ>

ηίεβίί ΟίΡίβΓί οεεοπετε; ηβηιιίιίςυβηι ηιοηβηΐίηυβ εβηίοιί-

οηδ, φΐοβ ΡΙιαΓ83ΐίε3 ΑΓΓίοιηαηυο ρηςη3 εβιιΙίοΓεδ Γεεε^Ι,

ηΐ υεΙΙυπι ΐΓβΙιεηάο ΙιΟδΙίΙεβ ορβδ βΚεΓεΓεΙ, ει ίη ΐΐίεηο βοΐο

ηΐ0Γ3η(8δ τβάίζβηΐ &ά ϊηορίίΐη. ΑάνοηίΙ ίη Ηίδρ3ηί3 03?83γ

άίβ νίεεδίιηο ββρίίαιο, εχ ςυο Κοηΐ3 8Γ31 εςτεβδηβ , εαηι

8Γ3ΤΪ βχβτείΐη νίβηι 1οη@ϊδδϊηΐ3Γη επιεηδυβ. Μεΐυδ 3υΐ8πι,

ςϋβΐίβ ηυηςυβηι βηΐε, ηιίϋΐββ β]υβ ίηταδίΐ, ΙβΓΓΪΙοβ Γβηι»

ηιιιΚίΙυιϋηίδ ηοδίίυηι , οεΐΐο βχεΓεί(3ϋδδίηιοτυηι άεβρεΓϊΙο·

πιπκιυε.

ΟΙΥ. Οο3 (1ε ε3υβ3 ηβ ίρ«β 0«!δ3Γ ςυίάεπι ρΓορέΓβΐΜΐ ;

άοηβε εί Ροπιρείαβ , βρεουΚιηΛί εβϋδβ ρΓο^εδδο ρΓορίιΐδ »ε·

εεάεηδ, εχρΓΟϋκινίΙ ίςηβτίβηι. Τηηι Τ8γο , ηοη ίεΓεηδ ίΙΙυΛ

ορρΓοΙίΓΐιιηι, ίηβΐηιχίΐ βείεπι ρκιρε Οοπίυοβηι ; ε( Ιυηε ςιιο-

ςαβ νβηβΓειη ρι·ο Ιεδ58Γ3 άβάΊΙ; Ροηιρείηβ τβγο ΡίεΙβίεηι.

<3υυηι ααίειη , οοΐΐαϋβ ]βπι δί^ηίδ, 0ίβδ3Η3ηί ρΓ33 ρβνοΓε 8β-

βηίυβ Γ8ω ΒΒβτεάεΓεηΙϋΓ, 0&383Γ 8υ1>ΐ3ΐί3 &ά ο«ε1υηι ηιβηί-

ηυβ άβοβ οηιηεδ ίηνοοτϋ , ηβ υηο ί^ηοηιίηίοδο εοηΠίεΙιι

(οι ε@τβξί38 3ΐχ>1ειεη( νίείοπβδ : (ϋδευπεηδ^ηε ίηΐβτ πιίΐί-

Ιββ , ηοΓίβΙϋδ βδΐ 808 3ΐι1>ΐ3ΐ3 3 Γβεϊε §3ΐε3 , ςπο ηιβςίδ βίξηίΐυβ

ρυόοΓβηι εί8 ϊηευΙεΓβΙ. Οοϊ υηί ηε βίε ηιήιίειη ηιβίυηι Γβ-

ηιϊδεηιηΐ , ίρβε Ιβιιάβιη , βιτερίο ϋα]α8ά&ιη εΐ^ρεο , βιΐ ργοχ ί-

ηιοδ ΐΓΪηυηοδ ήββ νβΓΐ» Ιοευΐυδ : ]30) ηυηε εί πιίΐιί νίιβε Γιηϊβ

επί, εί νοίιίδ ηιίΐίΐί»! βηΐε Γείίςιιβηΐ βείεηι βο υδςυβ ρ™·

2δ.
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ώς μόνους αυτών άποσχέΐν δέκα πόδας, καί διακόσια

αΰτώ δόρατα Ιπιβληθήναι, χαΐ τούτων τα μέν αύτδν

έχχλϊναι , τα δέ ές τήν ασπίδα άναδέξασθαι. Τότε γαρ

δή τών τε ήγεμόνων προθέων έκαστος ΐστατο παρ' αυ

τόν, καί δ στρατός άπας Ιμπεσών μετά δρμης ίλην

ήγωνίζετο τήν ήμέραν, προΰχιον τε καί ήττώμενος αεί

παρά μέρος· μέχρις ές Ισπέραν μόλις ένίκησεν. "Οτε

καί φασιν αύτον ειπείν, δτι πολλάκις μέν άγωνίσαιτο

περί νίκης, νυν δέ καί περί ψυχής.

Ον. Φόνου δέ πολλού γενομένου, και φυγής τίον

Πομπηίου στρατιωτών Ις την Κορδύβην, δ μέν Καίσαρ,

ίνα μή διαφυγόντες οί πολέμιοι πάλιν ές μάχην παρα-

σκευάσαιντο, έκέλευε τον στρατδν έκτειχίσαι την Κορ

δύβην. Οί δέ κάμνοντες τοις γεγονόσι, τά τε σώματα

καί τά δπλα των άνηρημένων έπεφόρουν άλλήλοις, χαί

δόρασιν αύτά διαπηγνύντες ές τήν γην, επί τοιοϋδε

τείχους ηύλίσαντο. Της δ' έπιούσης έάλω μέν ή πό-

λις, των δέ ήγεμόνων του Πομπηίου Σκάπλας μέν$

νι^σας πυράν, έαυτον ένέπρησεν Ούάρου δέ καί Λαβιη-

νοΰ καί έτέρων ανδρών επιφανών έκομίσΟησαν αί κε-

φαλαί Καίσαρι. Πομπήιος δ' αύτδς διέφυγε μέν άπδ

της ήσσης συν Ικατδν καί πεντήκοντα ίππεΰσιν επί

Καρθαίας, ένθα αύτω νεών στόλος ην κα\ παρηλθεν ές

τα νεώρια λαθών, ως τις ιδιώτης , φορείω κομιζόμενος.

Όρων δέ καί τούτους άπογιγνώσκοντας έαυτών, Ιδεισε

περί έκδόσεως· καί έφευγεν αύθις, Επιβαίνων σκάφους.

Έμπλακέντα δ' αύτοϋ τον πόδα καλωδίω, κόπτων τις

το καλώδιον ξιφιδίω, τον ταρσδν ετεμεν, αντί τοΰ

καλωδίου, τοϋ ποδός· καί διαπλεύσας ?ς τι χιορίον

έθεραπεύετο. Ζητούμενος δέ κάνταΰθα, έφευγε δια δυσ-

βάτου και άκανθιοδους δδοϋ, το τραύμα περικεντούμε-

νος, μέχρι καμνιον υπό τι δένδρον έχαθέζετο. Καί των

ζητητών έπιπεσόντων, ούχ άγεννώς αυτούς αμυνόμενος,

κατεκόπη. Τοΰδε μέν δή τήν κεφαλήν δ Καίσαρ ένε-

χΟεΐσάν οί προσέταζέ τινι θάψαι. Κα\ δ πόλεμος Ινί

ίργω καί δ"δε παρά δόξαν έλέλυτο. Τους δ' έξ αύτοϋ

διαφυγόντας ήθροιζεν δ τοΰδε τοϋ Πομπηίου νεώτερος

αδελφός, Πομπήιος μέν καί #δε ών, Σέξστος δέ καλού

μενος τω προτε'ρω των ονομάτων. Άλλ' #δε μέν έτι

λανθάνων καί διαδιδράσκων έληστευεν.

(ΐνΐ. Ό δέ Καίσαρ ές 'Ρώμην ήπείγετο, καΐ έμ-

φύλια πάντα καθελών, έπί φόβου καί δόξης οίας ου τις

προτοϋ. "Οθεν αύτω τιμαί πασαι, ίίσαι υπέρ άνθρω-

πον, άμέτρως ές χάριν έπενοοΰντο , Ουσιών τε πε'ρι , καί

αγώνων, κα\ άναθημάτων έν πασιν ίεροϊς κα\ δημοσίοις

χωρίοις, ανά φυλήν έκάστην και έν εθνεσιν δπασι, και

εν βασιλεϋσιν δσοι' ΤΡωμαίοις φίλοι. Σχήματά τε

έπεγράφετο ταϊς είκοσι ποικίλα ■ χαί στέφανος έκ δρυός

3|ν έπ' ένίαις, ώς σωτηρι της πατρίδος· δ πάλαι τους

ΰπερασπίσαντας έγέραιρον οί περισωθε'ντες. Άνερ^ηθη

δέ καί Πατήρ πατρίδος, και δικτάτωρ ές τον Ιαυτοϋ

βίον ήρέθη, καΐ ύπατος ές δέκα ετη· καί τδ σώμα ίερδς

και άσυλος εΤναι· καί χρηματίζειν έπΐ θρόνων έλεφαν-

τίνων τε καί χρυσέων · καί θύειν μέν αύτον άεί Οριαμ-

ειίΓΓίι , υΐ ιΐεεβηι Ι3η1αιη ρειίεβ ίΐ) ΙιοβΙε άίίΙβΓΟΙ , άϋΜηΙίϊ-

ψιβ Ιβΐίβ ροΙβΓβΙϋΓ ; ςυΟΓϋΠΐ ραΓίοηι άβεΐίιιανϊΐ Πβχα οοηιο·

ΓΪ8 , ρϊΐΐβιη οίχρβο βχοβρϊΐ. Ταω άβωαιη ΙγϊΙχΪιχϊ , οβΓίιϋω

»α βαηι Ιβββηάιιπι ρΓοοϋΓΓβηιηΙ ; βΐ ΙοΙη8 εχβΓάΙυβ πίρο

ίιηρεία ρτοτοΐωβ ρβΓ ΙοΙηπι ςϋβιη άαΜο ΜϊτΙβ οοηΐίηυανίι

ρΓα ϋυιη : βυΐ) τεβρβΓΒΐη Ιαικίβιη ροΐΐΐαβ \ίο1οπΕ. ςαο

ΙοιηροΓΟ ιϋχίΒδβ Ο&ατ Γ«γΙογ, βίτρο 8β ιΐο νίοΐοπ», Ιαηο

νβΓΟ βΐ άα νϊΐβ, εβΓ(α&56.

ΟΥ. Ροδί ηΐϊβηαηι βιΐίΐθΐη οκάοιη , Ροηιροί<ιηί8 ίηΐη Οογ·

άυΐιαιη εοιηρυΐβϊβ, 0%83γ, τβη'Ιϋδ ηβ ΙιοβΙΐδ ίη<3β βίαρβιιβ

Γβ<ϋοΙεβτ3Γε( ρΓκϋυπι , ΐυββΐΐ ογΙμπι ςΪΓΟϋηινβΙΙϊπ. ΑΙ πι-

ΙίΙοδ, ]3ηι Γβϊδί 1ϊ1)θπ1)υ5, εοΓροΓΐ ίίπηβςτιε αεδΟΓυηι 3^β·

8ΐ3 Ιΐ38ΐΪ8 Ιιαηϋ εοηΓιχεΓυη! , εΐ εχου&βνεπιηΐ 3<1 1ιιι]α&τη<χ1ϊ

νηΙΠ δρεείοΐΌ. δεςαεηΐϊ <3ΐε εβρίβ υΛβ , εχ Ροηιρβϊίΐϋδ άιι-

οϊ1)ΐΐ8 δεβρυΐα εοη$εεη$ο γο^ο βείρβυαι εχιι$8ΪΙ ; ν»π «I Ι*

1>ϊβηϊ εβΐΙείΌηιαιςυε ηούίΐίυηι εαρίΐβ Λά 0:ε53Γειη 8υη( κ\ίΙ*.

Ροπιρείυ8 β ρυςηΐ εϋΐη α, εςυίΐίϋυϊ τεΓβυβ ΟϊΓΐβίίπι, ιιϋί

οΐϊδδοηι 1ιαΙ)β1)3ΐ, ρΓοΓιιςΚ; ίηΐτβτίΐηϋβ ίη ηϊναΐίβ, ρπτβίο

αιΚα άεΐΐΐυβ ΙεεΙϊεα. ΡοβΙςαβηι νβΓΟ Ιιοδ ()ΐιοςιιε ιίεβροηκ

άβ ηΐαΐβ 3ηίιτΐ3(1νοΓΐίΙ , ιηείηεηβ ηε άβάβκΐυτ, Γυβ3ΐη γογ-

8ϋβ εοηβεεηββ ηανίεαία οβρβδ&ίνίΐ. δεά ςααιη ίπιρϋαώ&ί·

ρεάεαι ΓυηίευΙο , ΐεείάίΐ , υΐ Γϋηεπι βΐίςυίδ ρΓθ5θΜεΓβ τοίβηβ

ΙλΙιιιτι βΐ ρβΓ εΓΓΟΓεηι βοεβΓεΙ : ηιΐϊρΓορΙεΓ άΛ τιΙΙβπι αρρ?11ί

ηατίαι Ροιηρείυβ ]υ5ίίΙ , υ1)ί τιιΐηιΐδ ευΓ&τει. Ουο ροβίςιιηιη

επιίββί 8οηΙ, ψή βαηι οοηηιιίΓεΓβηΙ , Γυ^ίΙ ρβτ 3βιι1ε$ «Ι

08ρΓε(3, 8ρίηί3 νυίπυβ ρυηςεηΐίυυς : Ιίοάεαιςιιε ΙωίυϋβυΙ)

ςυαάαιΐ) εοηβειΙΗ αι1)0Γε; υΐιί άερΓεηεηβυβ ρεΓβεεαΙοη&αί,

8ΐιεηυε Γερυ^ηαηβ, οοοαϋιιίΐ. 0»ρυ1 αά 88 ι-βίβίααι ΟίββίΓ

βερεϋπ ]υ88ϋ. Κα Ιιοε ςυο<ιιιε 1>οΙ1ιιπι υηο εοηΠίεΙιι , ρΓ3^

(εΓ ορίηίοηεηι , ϋηίΐαηι εδί. Εοβ ςυΐ εΐ,κίεηι Ιιβοε ετίίβιΐ,

πιίηοΓ Ροπιρεϋ Γγ»18γ, ρΓίεηοιηΊηε 8εχ(ϋ8, ιΐείηιΐο (οΐΐ^ίΐ :

νεηιηι ίβ (υηι 1&ΰ(βη8 αιΐΐιυε βΙ ΑιβίΙιηι ΙιΙγοοϊιμΙμΑιγ·

0\Ί. Ιβηι ΟκδαΓ, βυΜΐΙίβ οηηϊοαβ 1>ε1ΰ8 οϊνϊΐίΐηιβ, Κο·

πιαηι ρΓορβητϊΙ : Ιϊηιεαάυβ ε( ίΐΐυβίΐ'ϊβ φΐϊΐιΐυπι »Λ Μ™

άίαο ηεπιο βΐίϋβ. (^ιιαιηοΙίΓεη) 3ι1 (ΙεπιεΓεηάβηι Ρίυίρί-

(ίαηι Ιιυηΐϊπί οπαηε8 ύΐτίηίηυε ΙιοηοΓεβ ίη ευω ειιπιυΐιϋ

βυιιΐ : 8αεΓΪΗεΪ3, Ιικϋ, δίαΐυχ, ίιι οηιηίοιιβ Ιεηιρίίί ε( 1οα$

ρυΐιΐίεϊδ, ρεΓ κίη^αΐβί (τίοα*, εΐ ρβΓ οηιηεβ ρΓονϊηείϊδ, Ρ<^

ςιιε τεξηα βοείοΓυηι εΐ αηιίεοΓυη ροραΐ! Κοηιαηί. £( βϊ^η»

ε]ϋ8 νβπο Καϋίΐυ ε(1ΐη§εϋ3ηΙαΓ;ηοηηαΙΙί8()ΐιβςιιεπΐ3 ίηιρο-

8ίΙβ εβί εοΓΟΠΒ, (ΐα38ί βεΓνβίοπ ρ3ΐΓΪκ; ςηο βεηεΓε εοτοΜ-

πιπί οϋπι είνεβ ηοηοτιοβηΙ εοβ, ςϋί δαίυίειη ΐρίοπιπι ρτο-

ΙεχίδβεηΙ. ΕΙ ΡβΙπα; ΡβΙεΓ αρροΐΐαΐυδ εβί, εΐ <3ϊεΐ3ΐθΓ οτβίΙ'15

ρεΓρε(υιΐ8, εΐ εοηβηΐ ίη άβεεηηίυηι, βΐ δβεΓΟΜηεΙηβ ακί»-

ΓβΙυβ. Ι)βεΓεΙϋηιςαε, ηΐ ]αβ τεΛΙοΓεΙ ίη δεΙΙίδ βΐιιπιοΐί

βιίΓείβτβ, εΐ ηΐ ίηΐβτ βαειΐΰεαηιΐυηι (Γϊυπιρηβΐϊ τεβΙβίβηιρί'
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βικώς ήμφιεσμένον, την δέ πόλιν ανά Ιτος έκαστον, αΤς

αύτδς ήμέραις έν παρατάξεσιν Ινίκα* Ιερέας δέ κα\ Ιέ

ρειας ανά πενταετές εύχάς δημοσίας υπέρ αύτοϋ τ(0ε-

σθαι- καΐ τάς άρχ,άς εύθΐις καθιστάμενος δμνΰναι, μη-

δεν\ των ίιπο Καίσαρος δριζομένιον άντιπράξειν. *Ες

τε τιμήν της γενέσεως αύτοΰ τον Κυϊντίλιον μήνα,

Ίούλιον αντί Κυϊντιλίου μετωνόμασαν είναι· καΐ νεώς

έψηφίσαντο πολλούς αύτω γενέσθαι καθάπερ θεΐρ , καί

χοινδν αΰτοΰ καΐ Επιεικείας, αλλήλους δεξιουμένων.

ΟνΐΙ. Ούτως έδεδοίκεσαν μεν ώς δεσπότην, εδχοντο

δέ σφίσιν έπιεική γενέσθαι. ΕίσΙ δ' οί κα\ βασιλέα

προσειπεΐν έπενόουν μέχρι μαθών αυτός άπηγόρευσε

κα\ ήπείλησεν, ώς άθέμιστον όνομα, μετά την των προ

γονών άράν σπεΐραι δ' δσαι στρατηγίδες αυτόν Ικ των

πολέμων έτι εσωματοφυλάκουν, άπέστησε της φυλακής,

χάΐ μετά της δημοσίας υπηρεσίας έπεφαίνετο μο'νης.

Ώδε δ' έχοντι, καί χρηματίζοντι προ των έμβόλων, το

ψήφισμα των προλελεγμένων τιμών ή βουλή , των υπά

των ηγουμένων, εν κόσμω τώ πρέποντι έκάστω , προσ-

έφερον. Ώ δέ αυτούς έδεξιοΰτο μέν, οδχ δπανέστη

δέ προσιοϋσιν, ούδ' έπιμένουσι· αλλά τοις διαβάλλουσιν

αΰτβν ες τήν έπιΟυμίαν της βασιλικής προσηγορίας και

τόδε παρέσχε. Τάς δέ άλλας τιμάς χωρίς της δεκαε

τούς ΰπατείας προσέμενος, υπάτους ές τ6 μέλλον άπέ-

φηνεν αύτόν τε καΐ Άντώνιον, τον ΐππαρχον έαυτοϋ·

Λεπίδω προστάζας ίππαρχεϊν άντίτοϋ Αντωνίου, άρ-

χοντι μέν Ιβηρίας, ήγεμονεΰοντι δ' αυτής διά φίλων.

Κατεκάλει δέ καΐ τους φεύγοντας δ Καίσαρ, πλήν εί

τις έπΐ άνηκέστοις έφευγε· καΐ τοΤς έχθροϊς διηλλάσ-

σετο, καΐ των πεπολεμηκότων οί πολλούς προηγεν

αθρόως ές ετησίους άρχάς, ή ές έθνών ή στρατοπέδων

ήγεμονίας. Ώ δή καί μάλιστα δπαχθείς δ δήμος,

ήλπιζε καΐ την δημοκρατίαν αυτόν αύτοϊς άποδώσειν

καθάπερ Σύλλας, ές ίσον αύτίρ δυναστεύσας, έποίησεν.

Άλλ'ά τοϋδε μέν έσφάλησαν.

ΟνΐΙΙ. ΕΙκο'να δ' αυτοΰ τις των δπερεθιζόντων το

λογοποίημα της βασιλείας έστεφάνωσε δάφναις, άνα-

πεπλεγμένης ταινίας λευκής· καί αύτον οί δήμαρχοι

Μάρυλλο'ς τε και Καισήτιος άνευρόντες,ές τήν φυλακήν

έσέβαλλον, ίιποκρινάμενοί τι καί τιρ Καίσαρι χαρίζε-

σθαι, προαπειλήσαντι τοις περί βασιλείας λέγουσιν.

Ό δέ τοϋτο μέν ήνεγχεν ευσταθώς. Έτερων δ' αΰτον

άμφΐ τάς πυλας Ιόντα ποθέν Βασιλέα προσειπόντων,

χαί του δήμου στενάξαντος, εύμηχάνως εΤπε τοις άσπα-

σαμένοις· Ούκ είμί Βασιλεύς, άλλά Καίσαρ· ώς δή

περί το όνομα εσφαλμένοις. Οί δ' άμφί τον Μάρυλλον,

καΐ τώνδε των ανδρών τον άρξάμενον έξεϋρον, καί τοις

Οπηρέταις εκέλευον άγειν ές δίκην έπί το άρχεΐον αυ

τών. Καί δ Καίσαρ, ουκέτι ένεγκών, κατηγόρησεν

Ιπ\ της βουλής των περί τδν Μάρυλλον, ώς έπιβουλευ-

όντων οί μετά τέχνης ές τυραννίδος διαβολήν. Καί

Ιπήνεγκεν, άξιους μέν αύτους εΤναι θανάτου , μόνης δ'

αυτούς άφαιρεϊσθαι και παραλόειν της τε αρχής καί

του βουλευτηρίου. *0 δή καί μάλιστα αΰτδν διέβαλεν

ιιΙοπΊιΐΓ : ιιΙ ριιΐιΐϊιΐ βο!εηηίθΐΐ8 - ι: ι η αΊιΊιι ,ιι βηίατ άίοβ

φιίουδ ήιείςηίοι-εβ νίεΙοη38 ΛιεπιΙ 3<1ερ(υ8 : αϊ &ϊη@ιι1ϊβ 1α-

δίΓΪβ ββεεπίοΐεδ 3ε λ/βδ&ΐε» ριι1>1ϊοα νοΐ3 ρι·ο ε]υβ 8βΙυΙε (λ-

ίι'Μ'ΐιΙ : ιι ι ηιιίειιικριε ηΐΐ^ίίΐΓβΙυβ ϊηίινηΐ, ]υπιηιεηΙο 8ΐ4-

Ιίηι 88 ο1)8ΐπη§βΓβηΙ , 8β ηιιΙΙϊβ ε]ϋ8 άεεΓβΙίβ ι < Τι ,ιμ,ιΐ ιη .

ΕΙ , Ιη ηοηοι·επι ηβίβΐίδ 0<Ε83πδ , ΟιιίηΙίΙριη ηιεηβεηι ιηυΐαίο

η ιιιιίιιι' .Ι'ΐΙϊπιη ρΐ.κ ιιίΐ νοεβΓΪ. Τεηιρί» εΐίαπι ηπι1ΐ;ι, Ιαη-

ςυαπι άβο , εχ βεηαΙαβαιπβυΚο 1 1 π: 1 1 ·πι $υη( : βΐ ϊη Ιιϊβ υηιιιη

Ιειηρίιιπι Οκιιϊ ΟεπιβηΙίκφΐβ εοπιπιυηε, ϊη ςυο βϊιιΐϋΐϊ-

ογο εοΓυιη ]υη§εΓεηΙ άεχίταβ.

ΟΥΙΙ. I Ια ευ]υ$ (Ιοηιίικι ϋυηοηι 1 ί ηκΊιαη 1 , γ] ι ι μ εχρείεϋαηΐ

νοίίβ ρυυΐίο» είειηεηΐίαηι. Νεε (ΙεβΓαηΙ, ηυΐ Κε^εη αρ-

ροΐΐαηάιιπι οβη.^βΓβηΙ; <]οηεε !ρ8β ΟκββΓ, Γβ ίηΐεΐΐεείβ, οο-

ηβηΐίυυβ ίιΐ ίπίεπηίοαίαβ εβ( ; ϊηΓααβΙυιτι ηοπιειι εβ$ε άίεεηβ ,

ροδί εχ8εεΓ3ΐίοηεηι ι·]ιι$ριιι ίικίο α πΐίΐ]οη1)ϋ8 εβυίαιη. Οο-

ΙιΟΓίββ εΐίαπι ρΓχίΟΓίίΐβ , ςιιίϋυβ ΜΙοηιηι ΙειηροΓε ρΓΟ ββίεΐ-

ΙίΙίο ϋβιι» εηΐ, αιηονίΐ α εοφΟΓϊβ εα8ΐο<1Ϊ3, εοηΐεηΐιιβ 8ο1ίβ

3ρρ3τίΙθΓί1)υ8 ρυϋΐίείβ. Ιη εο 8(3ΐα άυαι ]υβ τε(](1εΙ»( 03?83γ

Ργο ΓΟδίπΝ, 8εη3(ϋ3,ρΓίεευη1ί1)υ8 εοπβυΐίουβ, ςαο (ριβηχρΜ

ϋοοβοοΐ εαΐΐα , άκτβΐΆ Η13 , <ϋβ ςυίυιιβ < 1 ϊ < 1 ιιηι ε$1 , εί οοΐυ-

1ί(. Οιιί άεχίΓβπι (]υί(1εηι βΐη^ιιΐϊβ ρΓ3ΐΙ)υίΙ , 5Ρ<1 υοίνεΓδίβ

ηβε 3εεβά6η1ϊ1>α8 388υιτεχί(, ηεε εοΓβιη 8ε βίβηϋοαβ : τεηιηι

βΠβείΛΐίοηεπι τε^ηϊ εήιηίη3ηΙίΙ)υ8 1ΐ3ηε ςυο<]υε ηηκιιιι <1β-

ιϋΐ. ΑεεερΙι'β ε«·(·Ί ί* ηοηοήουβ ρΓίβΙεΓ άεεεηηεηι εοπβιιία-

Iιιηι, ίη 3ηηυηι βεςυεηΐεοι άε8ΐ§π3νί1 εοηβαΐεβ βείρβυιη εί

ΑηΙοηίυπι , βυιιηι ιηακίιίπιιη εςυϊΐιιιη; Ιερϊιΐο ]αβ80 ίη Αη·

Ιοηϋ (ΙίριιίΐοΚ'ΐη «υεοοίιτε, ςυΐ Ιαη) Ηί8ρ3ηΪ33 εΓ3ΐ ρΓχΓε-

εΙυ9 , βεά εαιη ρΓθνϊηεΪ3ηι ρεΓ βηιϊεο8 αι1ιιιίιιί»ΐτηΙ>.-ι(. Εχυ-

1ϋ >ιι 5 ςιιοςυε , εχεερίϊβ εΐβ <] αοπι ιη ε^υ83 ρΐαηε άε8ρεΓ3(α

688β(, ΓεάίΙαιη 0;ι>αΓ οοηε«88ίΙ; εί ίηίπιίεΐβ τεηίαιη Οηΐΐΐ,

61 παιιΐΐϊβ εχ Μβ, ο-αϊ απηα εοη(Γ& ίρβυηι Ιυ1εΓ3ηΙ, ρι ιιΊιτ

ερεηι 3ηηυο8 ηι^ΐιΐηίοβ, νεί ρΓονίηοίαΓϋηι εχεΓεϊΙυυηιτβ

ρπΕ<εε{υΓ38 ϋεΐ ιιϋ ι. ΙΛ φιοά ηΐ3χϊπιε ρορυΐο βρεηι Γοπΐ ,

Γογθ, υΐ ΓεβΙίΙοεΓεΙ εϊβ τειηραοΐίεαπι , ςυεηΑ(1ιη<κ]υη] 5γ1ΐ3

Γεείββεΐ, ροβίςυβηι ραπ-ιη ροΐεηΐίβηι ίικτα! βάερίυ:. δε<1

63 ί|ΐιί(1('ΐη βρεβ ίρβοβ ΓεΓεΙΙϋ.

Ονπΐ. ΟκΙεπιπι ιμι ίιΐι: η εχ Ιιϊ8 , (ριϊ πιπιοΓεαι ύε τε^ηο

εηρββδεηόο βιΐίΛίΙβΓε τοίευαηΐ, 8(3(ιΐ3! Οβεββτϊβ ΐ3ϋΓε3ηι

ίηιρο$υίΙ, 3ΐοί8 Γ38εϋ8 ϊη(ετ1εχ(3ΐιι : ιμιεπι Ιτίοαηί ρΐεοίβ

Μ3Γυ11υβ ΰχβεΐϊϋβςυε, Γεηαί&ϊΙυπι εί ίητεηΐυηι, εοη}β-

(ΐΊΐιηΐ ίη 03τεεΓειη, βϊπιιιίαηΐεβ , 03;83ΐί 66 βΓαΙίΠοαΙυ-

Γ08, ςυϊ ιηίη3$ ]3εΙανεΓ3ΐ, 8Ϊ ςυΪ8 ηιοιιΐίυηοηι Γββηί Γβεβ-

ΓεΙ. ΟυοΓαπι ςυίιίεηι ΓβεΙυπι ακιαο ΟίΕ83Γ ΙαϋΙ βηίιηο.

δε<1 ηϋυηι αΐϋ ηοηηυΐϋ , οεεαιτεηΐεβ βϊ 3(1 ροΓΐ3ΐυ , ίη ΙΙγ-

&επι 3ίίευη(1ε ΓεάευηΙί, Βββεηι εαιη 83ΐηΐ388εηΙ; 1)08, ηΐ

βεοβίΐ βεευΐυηι ίη<1ε ρΐεοίβ μεηιϊΐιιηι , ηοη ηί$ί 3Γ£ΐι(ο άίείο

Γερηίίΐ, ηοη Ββ^εηι βε εδβε, 8β<1 ΟίεββΓεηι; ςυββί ίη εο-

ςηοηιίηε εΓΓβνίββεηί £( [ΜβΙηυβηι Μ3Γϋ11υ8 1ιυ]υ$ ςυοςυε

83ΐυ(3(ϊοηίβ ρηηιοβ ίαεΙΟΓεβ , εοηςαίπ εί ρεΓ 3ρρ3τίΙοΓ88

3ά βηυηι Ιτίουη3ΐ ]υ88Ϊ1 ΐΓ3ηί, Οίβδ3Γ, ίηιρΒίίεηΙίοΓ, }&αι,

βραιΐ 8εη3ΐυηι (ίε ΜβγηΙΙο εοΐΐε^ίβιιυε εδί ηυείίυβ, ςιιθ(1

ηΐϊΐο άοΐο ίηνΜίβηι αίκτίαΐα· Ι^ΓβηηίιΙί» βίοι ϋεεΓεηΙ; αά·

ίεείΐςαε ·» εχίΓεηΐϊ ςυϊίΐεηι ρΐϋηβ (1ί(ρΐ08 βδδβ ; 83ΐίβ Ιβπιεη

βίοι ίθΓ6, βϊ 3 ηΐ38ί8ΐΓ3ΐυ βίπΐϋΐ εί 8εη3(ιι βοηηιονεβηΙυΓ. »

ςΐιιχ· τεβ νιΊ ηια\ίιιιο εοηϋπηατίΙ ορίηίοηεηι βΓΓεε(3ΐα; ηII
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&ς Επιθυμουντα της Επικλήσεως , καΐ τας Ες τούτο

πείρας καθιέντα , κα\ τυραννικδν δλιος γεγονότα · η τβ

γαρ πρόφασις της κολάσεως περί της βασιλικής επω

νυμίας ην, 5] τε των δημάρχων αρχή ίερα και άσυλος

ην Εκ νόμου καΐ έίρκου παλαιού · την τε οργην δξεΐαν

Εποίει τ6 μηδ' άναμείναι της αρχής το ίιπόλοιπον.

ΟΙΧ. ^ν καΐ αύτος αϊσθανόμενος, χαΐ μετανοών,

καί τόδε πρώτον ήγούμενος άνευ πολεμικής άρχης Εν

ε'ιρήνη βαρΰ κα\ δυσχερές διαπεπράχθαι, λε'γεται τοις

φίλοις αύτον Εντείλασθαι φυλάσσειν, ως δεδωκότα τοϊς

εχθροϊς λαβήν, ζητοΰσι κατ' αύτοΰ. ΠυΟομε'νων δ'

εκείνων, ε! συγχωρεί πάλιν αύτον σωματοφυλακεΐν τας

Ίβηρικας σπείρας · Ουδέν άτυχέστερον, ίφη , διηνεκούς

φυλακής· Εστί γ&ρ αεί δεδιο'τος. Οϋ μήν αΧ γε περι

της βασιλείας πεϊραι κατεπαύοντο ούδ' ώς· άλλα θεώ-

μενον αύτον εν άγορδ τα Λουπερκάλια Επί θρόνου

χρυσέου, πρί» των Εμβόλων, Αντώνιος, υπατεύων συν

αύτω Καίσαρι, και διαθέων τότε γυμνός άληλιμμένος

( ώσπερ είώΟασιν οί τησδε της έορτής ίερέες ) , Επί τα

Ιμβολα άναδραμων, Εστεφάνωσε διαδηματι. Κρότου

δέ προς την όψιν παρ' όλίγων γενομένου, καί στόνου

παρα των πλειόνων, δ Καίσαρ άπέρ^ιψε το διάδημα·

καί δ Αντώνιος αύθις Επέθηκε, καί δ Καίσαρ αύθις

άπεδρ\'πτει. Κα\ δ δήμος, διεριζόντων μέν έτι, ήσύ-

χαζε, μετέωρος ών δπη τελευτησειε τδ γιγνόμενον

Επικρατήσαντος δέ του Καίσαρος, άνεβόησαν ήδιστον,

και αύτον άμα εύφημουν, ού προσέμενον.

ΟΧ. Ό δέ, είτε άπογνους, είτε κάμνων, καΐ Εκ-

κλίνων ήδη τηνδε τήν πεϊραν ή διαβολήν, είτε τισίν

Εχθροϊς της πόλεως άφιστάμενος, είτε νοσήματα του

σώματος θεραπεύων, Επιληψίαν καί σπασμδν, αϊφνίδιον

Εμπίπτοντα αύτω μάλιστα παρά τας άργίας, Επενόει

στρατείαν μακράν ες τε Γέτας καί Παρθυαίους· Γέταις

μέν αύστηρω και φιλοπολέμω καί γείτονι Ιθνει προεπι-

βουλεΰων Παρθυαίους δέ τιννύμενος της Ις Κράσσον

παρασπονδήσεως. Στρατιαν δη προυπεμπεν ήδη τον

Ίόνιον πέραν, έκκαίδεκα τέλη πεζών, καί ίππέας μυ-

ρίους. Καί λόγος άλλος Εφοίτα, Σιβύλλειον εΤναι

προαγόρευμα, μή πρίν υπακούσεσθαι 'Ρωμαίοις Παρ

θυαίους, ε! μή βασιλεύς αύτοΐς Επιστρατεύσειε. Καί

τίνες άπδ τοΰδε ετόλμων λέγειν, δτι χρή 'Ρωμαίων

μέν αύτδν, ώσπερ ην, δικτάτωρα καί αύτοκράτορα

καλεΐν, καί ίσα άλλα εστίν αύτοΐς άντί βασιλείας δνό-

ματα* των δέ Εθνών, #σα 'Ρωμαίοις υπήκοα, άντικρυς

άνειπεϊν Βασιλέα. Ό δέ καί τόδε παρητεΐτο, και τήν

?ζοδον ίλως Επετάχυνεν, Επίφθονος ών Εν τη πόλει.

ΟΧΙ. Έζιέναι δ' αύτον μέλλοντα, πρδ τετάρτης

ήμέρας οί Ε/Οροί κατέκανον Εν τφ βουλευτηρίω ■ είτε

δια ζηλον εύτυχίας τε καί δυνάμεως, υπέρογκου πάνυ

γενομένης· είθ', ώς ίφασκον αύτοί, της πατρίου πολι

τείας Επιθυμία (ευ γαρ ήδεσαν αύτον), μή καί τάδε

τα Εθνη πρό'σλαβών, άναμφιλόγως γένοιτο βασιλεύς.

Ταύτης δέ σκοπδν ήγοϋμαι της προσθήκης άφορμήν

λαβείν Εγχειρήσεοις, Ες ίνομα μόνον αύτοϊς διαφερουσης,

]ιΐδ βρρείΐβΐίοηίδ; υι βΐ 1βη1βιηΐη3 ίΙΙ,ι αϊ) ίρίο ΟβϋΜΓβ ρτο-

ΙβεΙβ ρυΙ&ΓεηΙυι-, εΐ ίάεηι ίρβε μνα οηιηίηο ψΓϊηηίεο πκη*

8§βΓ8 νίάεΓβΙυι·: αϋ3ηάοαΗΐο"επι ΙπΙ)ΐιηοδ ρΐε&ίδ , ςυοΓυη

ροΐβδίβδ εχ 3ηΙίαυο 83βΓ3ΗΐβηΙο ρηδεοςυε |ΠΓβ δϊετοδϊη<·Ιί

βΐ πινίθι3ΐ)ί1ί8 εβδεί , ηοη ;ιΙί;πη οϋ εβυδαηι ρυηίΐοδ νοίυείΐΐ,

ηίδί ςικχΐ 30 ϋΐίδ αρρείΐΐΐίοηεηι π^ί.πη ΙβηΙο ορεΓε ρΓοΙιί-

ΜΗ νίιΐίβδεί. ΕΙ αιΐ£ε()3ΐ Ιιοπιίιηιιιι ίηάί§ηα(ίοοεπι , φιοΛ

ηβ Ιεπιρυβ ηυϊέΐεπι, ρΓορίηςυυηι ικΐιπυιΐϋΐη , φιο ΐϋϊ^ίϊΐη·

Ιϋ8 εοΓυπι εχϊ88ε( , «χβρεοΙανεΓβΙ.

ΟΙΧ. Ουο<1 υ!)ί εΐ ίρδβ ΟακβΓ βεηβϊΐ, ραΜίίΙεηβ Γίοϋ,

ςηο<1 ρΓίηιυπι Ιυηο, ρβοΐβ ΙβπιροΓβ, ςαο ουιη ϊηιρβηο ιηίΐί·

Ι3π ηοη είβεΐ, βχβΓουίδδβΙ πΐ0Γ08ίυ8; ΓειΙιΐΓ βιηκίβ ηιιη-

ά3886 , ιιΐ ευβΙθ(ΙΪΓεη( ίρβυηι , «μιοηϊαηι ίιιίιηκ ί βηβαηι ()09·

8ϊ(3ηι ]αηι 1ΐ3ΐ)βΓεη(. 5εύ ί1ΐί$ Γο§3η1ίου8, ηιπη ρεΓηιίΚεΐΐΙ

3β (Ιεηυο Ηί8ρ3ηίεί3 βΙϊραΓΪ εοΙιθΓ(ίΙ)ΐΐ8 , Γ88ροηι1ί(: ηίΐιί!

ιηί&εηιΐ8 εοιιΐίηηα πΐίΐυίΐία ; ίά εηίηι 8388 οοηιίηίί μίπικί

«υΙΙκ-ίΐΐ. ΛΙ ηβ βίο ηαίάεπι ε8883ΓυηΙ εοη3ΐυ3 Κβηυπι Ο».··

83Γί &38βΓ6ηΙίυηι. Ν3ω ςηηηι ρΓΟ ΓΟδΙπδ Ι.υρει-οβίία $ρ«·

ΐ'ίαι-ο ι ίη 3β1ΐ3 3ηΓβ3 , ΑηΙοηίΗ3 , ΐρ8ίυ3 ία α>η$αΐ3(υ εοΙΙ«§3 ,

(ϋβευιτεηβ ηυάυβ εΐ υηι-ΐιΐδ (υ( ηαοδ 88( ρβΓ Ίά δοΐεηηε ίυρεΓ-

είβ), εοηβοβηάεηβςυβ τοδίτβ, (ϋβάβπαβ εαρίΐί 0α>$ατΐ» ίπιρο-

611ΪΙ. ΛιΙ ΐ[ΐΐϋ(1 βρεείαςυΐϋηι ιμιπηι ραικ-οπιηι ρΐβαδαδ δεςιι«·

κΊιιι ,ρΐιιι ίυιη ξεηιϊΐυδ, 3ΐ>]εα( ίΐΐε <1ΐ3ύεηΐ3 : ψιοιΐ Ληΐιιηίυ-

εί τυΓδαβ ίηιροδοίΐ, 03883Γ τεΓΟ ϊΐεηιηι η1 ι] ο ι ίι . Οιιί (Ιυπι ί Ια

ίηΐιτ 86 εοηΐεηάυηΐ , βρεείοοβί ρορυΐυβ δίΐεηβ , εΐ ίηε«Γΐο$

ηυοηαηι Γβδ ββββΐ βνββατΕ. III τβγο τί(1ϊΙ ρεΓνίάδ&β Οίδϊ·

Γουι, βεοΐαηιανίΐ 8υατί(βΓ, ΓΑυδ(3 ϊΐϋ οοηιρί'εοαιυ οπιηία,

φοά άίαάειηα ηοη :κ)ηιί.<ί55οΙ.

ΟΧ. ΡοβΙ ΙιΠΌ ΟχββΓ, δίνβ άε8ρβΓ3η3, βίτβ ρίΓίΧίΟί,

αϊ) ίηεερίο ύεείίΐϊΐ, είτβηβ ΐηνίιΐίαπι : εΐ, νεί υΐ Ι'γΙκμ ργο·

ρΙβΓ ίηϊπιίεοβ βυδρεείβαι ΓβΗηηυεΓεΙ , νοί , υΐ εοΓροΓίδ οαη-

ΓβΙ ναΙβΙυΛίηεηι , φβε εοηαϊϋαΗ ηαβίο βΐ δυοίΐίδ εοηνιιΐδίοηί-

1)π> ηυησ,ιΐ3πι ηΐ3§ίδ (εηίαηΐΐιιτ ςηαηι ίη οϋο; βχρβάίΐίοηεπι

βαδείρεΓβ εορίβνϊΐ Ιοηςϊηςηαπι εοηΐκι ΟβίΛβ εΐ Ρ»τΙΙια5 :

ΟβΙα« ςυϊιίεηι , ιίπιαιιι βΐ 1χ:11ίοθ8ίκη ξβηίειη νϊοϊηοπκιηε,

ρποΓ 88§ΓββδϋΓη3; (1β Ρ3τΙΙιΪ3 Τ8Γ0 511 ηι I ιι πι?. ρο?ηϊ8, ρη>·

ΙεΓ ρ8Γβ(Ιί&ηι ίη 0Γ383υηι ραίι-αίαπι. ϋ.ιιπιρκ' (Γ3η8 βίηαιη

ΑιΙηαΙίοιηι Ιεβίοηεδ δείΐεεϊηι, βΐ εςηϊΐυηι άβοειη ηϋΓω,

ρΓκηιϊΙΙεΓβ ΟίτρϊΙ. Μοχο,οε βΐϊιΐδ γιιπιογ δρϊΓδίιβ εδί, 5ί·

1 1\ 11 ίι ιιιηι εχβίατβ οιαπιΐηηι : Νοη ρο388 Ρ3τ(ηο8 Ά Ιϊοηιαηι- ,

ηίδί Γ8£ί8 άαείυ , βηΐιϊ^ί. Ι'ικίο 3»8ί 3ΐιηΙ ηοηηυΐΐί ραΐβιη

ίοεΐ3Γβ: « οροΓίβΓβ 03383Γ8ΐή Κοιικιιιυπιιιι ςριί^εηι, βϊοϋΐ

β88ε(, άίεΙβΙΟΓβηι ίηιρεΓβΙοΓβηκιυβ &ρρβ1ΐ3Γϊ, 3ϋΙ ίί ψ(Α

8ΪΙ ρΓ0>ΐ8Γβ3 βΐϊϋά ηοηιεη τεβίο ρΐ3α8Ϊηίϋα3 : οβεΙβΓοπιιη

τβΐΌ ρορυΙοΓυη, ςαί 8ηο Ποηιβηο εεηβεηΙιΐΓ ίηιρεΓίο,

(ΙίδβΓίβ Κεβειη ηοαιίηΐΓί. » Αί ΟίΕδβΓ, Ιιοο ςιιοφίε ι-οοιίίδίο,

οηιηίηο ιιιι αίκιΐ, η( ςαβηιρήηιαη] εχ ΐ_Ί1κ; εχίτβΐ, ίη ςυ>

ΐ3ηθΓ3τε( ίηνίιϋα.

ΟΧΙ. 8εά ςυυηι ϊίη» ϊη βο βδδεί, υΐ ρΓοβοίδεβΓείοι·,

ςυ3ΐτί(]αο βηΐβ ίηΙεΓΓβοΙηβ εβί βο ίηίηιίεϊβ ϊη ευΓΪ3; δίνβ οΊ

ΙίνοΓβηι Γείίείΐβΐίδ ροΙεηΙίΒβατιε, &ά ηίπιίηηι Γββίϊ^ίϋπι ]βηι

ενεοΙ* ; βίνε, ηΐ ίΐΐί ρΓ» 8β ΓβΓβΙιαηΙ, ιΙεδίιΙεΓΪο ρΗδΙίηί δΐίΐικ

Γείρυΐιΐίεβ; (ρΓ0*ε εηίηι ηοτβΓ3ηΙ Οίεδϊτβηι), ηβ, ίί ΠΙο» <ριο·

ςιιβ ρορηίοδ άβνίείδδεί, οϊΙγβ (ΙιιΙίΙηΙίοηβηι Κοηιαηοπιηι

ί3π» τεχ εν3(1βι·ει. 8εά 3 ρΓοροβίΙο ίΙΙίυδ 3εε«8δίοηίδ . φικ

ςυΜεπι βοΐο ηοηιίηε άίίΤβΓεηβΙ , (η»ηι Γβ τβΓβ ηοη «ΙίΗβτΙ »
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έργω δέ χα\ τοΰ διχτάτωρος όντος άχριβώς βασιλέως.

Συνέστησαν™ δέ την έπιβουλήν μάλιστα δύω άνδρε ,

Μάρχος τε Βρούτος, δ Καιτπ'ων έπίχλην, Βρούτου τοΰ

χατα Σύλλαν άνηρημένου παις, αύτί) τε Καίσαρι προσ

φυγών έχ τοΰ χατα Φάρσαλον ατυχήματος· χαι Γάϊος

Κάσσιος, δ τας τριήρεις χατα τον Έλλησποντον έγ/ει-

ρίσας τω Καίσαρι· οΐδε μέν άμφω της Πομπηίου μοί

ρας γεγονότε· των δ' αύτί) Καίσαρι φιλτάτων, Δέχμος

Βρούτος Αλβΐνος. "Απαντες αεί παρα Καίσαρι τιμής

χαΙ πίστεως χρηματίζοντες άξιοι· οΤς γε χαΐ πράξεις

Ινεχείρισε μεγίστας, χαΐ, έπΐ τον εν Λιβύη πόλεμον

άπιών, στρατεύματα εδωχε, χα\ την Κελτιχην επέτρεψε,

τήν μέν υπέρ "Αλπεων Δέχμω, τήν δ' εντός "Αλπεων

Βρούτω.

ΟΧ1Ι. Μέλλοντες δέ δμοΰ τότε της πόλεως στρα-

τηγήσειν δ Βροΰτος χαΐ δ Κάσσιος, ες αλλήλους διη-

ριζον περί της χαλουμένης πολιτικής στρατηγίας, ή

των άλλων προτιμάται· εϊτε τφ οντι φιλοτιμούμενοι

περί αύτήν, εϊθ' υπόχρισις ην τοϋ μή πάντα συμπράσ-

σειν άλληλοις νομίζεσθαι. ΚαΙ δ Καίσαρ, αύτοϊς

διαιτών, λέγεται προς τους φίλους ειπείν, ως τα μεν

£ίχαια Κάσσιον άποφαίνοι, Βρούτω δ' αύτος χαρίζοιτο.

Τοσήδε Ιν άπασιν εύνοια χα\ τιμή προς τον άνδρα

Ιχρήτο. ΚαΙ γαρ αύτω χαΙ παΤς ένομίζετο εΤναι, 2ε-

ρουϊλίας της Κάτωνος αδελφής έρασθείσης τοϋ Καίσα

ρος, δτε δ Βροϋτος έγίγνετο. Διδ χα\, νιχων έν Φαρ-

σάλω, μετα σπουδής λέγεται τοις ήγεμόσιν είπεϊν,

Βροϋτον δπη δύναιντο περισώζειν. Άλλ' είτε αχάρι

στος ων δ Βροΰτος, είτε τα της μητρδς αμαρτήματα

ίίγνοών ή άπιστων ή1 αϊδούμενος, είτε φιλελεύθερος ών

άγαν, καΐ την πατρίδα προτιμών, εϊθ' δτι Ιχγονος ών

Βρούτου τοΰ πάλαι τους βασιλέας Ιξελάσαντος, έρεθι-

ζόμενος χαΙ όνειδιζόμενος μάλιστα ες τοΰτο 6πδ τοϋ

δη'μου (πολλά γαρ τοις άνδριάσι τοΰ πάλαι Βρούτου,

χαί τω διχαστηρίω τοΰδε τοϋ Βρούτου, τοιάδε έπεγρά-

φετο λάθρα· Βροΰτε, δωροδοχεϊς; Βροϋτε, νεχρδς ει; ή,

Ώφελές γε νϋν περιεϊναι· ή, Άνάξιά σου τα εχγονα·

5) , Ούδ' έ'χγονος εϊ συ τοΰδε) · ταΰτα χαΙ τοιουτότροπα

άλλα πολλά τδν νεανίαν έξέχαυσεν έπ\ το έργον, ώς

ίαυτοϋ προγονιχόν.

0X111. Ακμάζοντος δ' ίτι τοΰ περί τής βασιλείας

λόγου , χαι συνόδου μελλούσης εσεσθαι τής βουλής μετ'

δλίγον, δ Κάσσιος Ιμβαλώντήν χείρα τφ Βρούτω, ϊί

•ποιησομεν, εφη, παρα το βουλευτήριον, αν οί χόλαχες

τοϋ Καίσαρος γνώμην περί βασιλείας προθώσι ; ΚαΙ δ

Βροΰτος ούχ εφη παρέσεσθαι τω βουλευτήριο). Έπα-

νερομένου δέ τοΰ Κασσίου , Τί δ', αν ήμας χαλώσιν ώς

στρατηγούς, τ( ποιησομεν, ω αγαθέ Βροΰτε; Αμυνώ

τη πατρίδι, εφη , μέχρι θανάτου. Κα\ δ Κάσσιος αύ-

τδν άσπασάμενος, Τίνα δ', Ιφη, συ πρόσληψη των

άρίστων, ούτω φρονών; ή σοι δοχοΰσιν οί χειροτέχναι

χαι χάπηλοι χαταγράφειν σου τδ διχαστήριον άσημως

μάλλον, ή οί 'Ρωμαίων άριστοι, παρα μέν των άλλων

στρατηγών θέας αιτούντες ϊππων ή θηρίων, παρά δέ

Γ6£β (ΙίοΙαΙΟΓ), οεοΜίοηβπι βοβ εβρίκβ βτΜΙιόγ ει^γοιΙΙοικΙι

ορβιίβ. Οοη]υΐ'3(ίοηί« άαο ηιαχίηιβ ΛιβΓβ ριίηείρεβ , Μ. Βγο-

(ιΐ5 Οα'ρίο, Βπιϋ ίΙΙίυδ δχΐίβηίβ (εηροπίιυβ ίηΐβιίεοΐί β1ί«8,

ςαί Άά ίρβυηι 08βδ3Γ6πι εοη(Ίΐββι·3( ρθ8ΐ οίαάβηα Ρ1)3Γ6ΕΐΙίθ3πι :

«1(2. 08881118, φιί ΙπΓβιηεδ βίάβιη ίη ΗεΙΙεβροηίο Ιγ.κΙιιΙογβΙ,

απιΐχ) Ροηιρβίαηϊΐυιιι ραΓίίιιιη. £χ ίρβίιΐδ νβΓΟ 0*δ3η8 ίη-

ϋιηίβ ΒΟΐίειβ εαπι ΰυοίκιβ ΐΐΐίβ ίάεϊβΐΜΐ Οεείηυβ ΒπιΙυβ Α1·

Ιιίηιυ. Ουί οιηηβδ βεηιρβί' ίη ΙιυηοΓβ άο βόβ αριιιΐ ΟββββΓβηι

61-αηΙ ηαοίΐϊ; ϊΐα ςμϊάβπι, υί βοηιηιάβιη ίη τεοαβ ιοαχύιιί8

υ8ϋ8 6&86( υρβΓ» , βΐ ίΙυΓαδ Άά ΛΓιϊοΑηυπι ΙιβΗιιιιι βχβΓείΙαβ

ει» (1β(1ί886(, 03ΐ1ί38ςυβ ρΓονίηάββ οοηυηϊαβιβΐ, υεείηιο

ΒηιΙο ΙηιηΜίΙρίινιπι, Ματεο Οί«!ρίηαπι.

ΟΧΠ. Ετ&η( (ηπ> ύεβί^Ιί ρηβΙΟΓββ οΛμη ΒηιΙυβ <·ι

Ο&ββϊυβ; εοη1«ηϋε1)8ηΙηυ6 <1β {αιΜΙε&ΟΜ , ςακ ίοΐβΓ εϊνεβ

τοεαΙυΓ βΐ ΙιοηοΓαΙίυι εβ( «ιυαιη αΚβτ». 1(1 8ίτβ βεΗο Γεεε-

ι ίηΐ ρεΓ ηηιΐιίιίοικ'ΐπ , είτε θείε , ηυοπιίοαβ ίη οιηηίοιιβ τε-

Ιιυβ εοηβρίΓΐΓβ νίιΙβΓεηΙυΓ : Ο.ν^ΐΓ, άείεείιιβ ΗΐΊ>ί(εΓ, &ηιίεί8

«Ιίχίεββ ΓεΓίατ, « εχ αχμο ηαίάεηι Οβ88ίο ρηοααβ (Ιεηεπ,

8β (απιεη Βπιΐο ξΤΐϋΓιεαΙυπιηι. » 1(3 ίη οιηηίουβ τε1>ιΐ8

Ιιιιηε ε( ΙιοηοΓβ εϊ 1>εηετο1εη(ί3 ρπ>8εςυε1)3(υΓ : ηαηι ε( ϋΗυ»

0Χ83ΓΪ8 ρυ(303ΐηΓ Βπΐΐιΐί , <|ΙΜ(1 3(ΐ3ηΐ3(υ8 03383Γ Γαί38ε( 3

5εΓνί1ί3, ΟβΙοηίβ 80Γ0Γε, ψιο (εηιρυΓε ΒηιΙυβ εχ 63 681 ξβ-

ηίΐιΐδ. ΟυβρΓορΙβΓ ε( ίη ΡηβΓβαΙίεβ τίεΙοΓίβ ϋίϋςεηΙβΓ ηι.ιη·

ά3$βε 0Κ83Γ άηείοα8 άίείΐατ, η( οπιοίηο Βι αίπιπ 86ΤΥ3τεαΙ

ϊηεοΐυπιεπι. Ουί Ιαηιεη βίτβ ίηςι-αΐυβ , 8ίτε τεηι ίςηοΓ3Π8 ,

3υ(ηοη 6Γ6(1εη8, 3α( ραάοΗ βϋ>! (Ιυεεηβ πΐΒΐιΐί ίπιρυάίεί-

Ιΐ3ΐη , βίνε εχίιηΐο 1ί1)6Γΐ3ΐίβ ιιηιοιτ ρβίΓίβηι ρβΐπ ρΐΉΓεΓεηβ ,

8ίτε ψιοά ε88εΙ ρπβοϊ ϊΐΐί'ΐβ ΒΓυΙί τεςυπι εχριιΙβοΓίβ ρΓ0§ε·

ηΐεβ ( ύτ1(3(ιΐ8 ε(ί3ηι ορρΓΟΟΓίίβ ρορυΐί , ςυί 6ΐ3>ιιΐ8 3ηϋηυί

ΒπιΙϊ, ε( Ιιη]ηδ ρΓΧίοΗβ Ιπυυηαΐί , ιΊ.ιιη 3(ΐ8ειϋ}ε1)3ΐ νιτΙια

1ιιι]ιΐϋΐ ικ»1 ί : ΒΓηΙε , ΐ3Γ£ΐ1ϊοηί1)ΐΐ3 εοιτιιιηριτίβΡ ΒΓυΙβ, πιογ-

Ιιιιΐ8 «8 ? υΐϊη30ΐ ηαηε ςηίιίεηι βυρει-εβ&εδ ! βιιΐ, ϋε^εοεΓεδ

Ιιαίιεβ ρο$(6Γθ3 1 3υ1 , Νοη 88 (υ ίΐϋ υ 8 ρΓο^εοίεβ ! ) : 1ώ ί^ίΐυτ

η·1)ΐι* , ε( <■] ιΐ8 §6ηεΓΪ8 ;ι I ϋ 8 βεεεηβυβ ββΐ ]υγβηί3 ϋΐβ αιΐ Γβεί-

ηιι 8 , ςυ3$ΐ άϊςηιιιη βηϊβ ιηφχϊϋαβ.

ΟΧ III. ϋιιιη ϊΐα ιηα^ιΓιΐ 3άΊιαε βΐυάϋβ 3@ί(3ΐ)3(υτ ςακβίίο

άβ Γβςηο, β( ηιοχ ββηβΐυβ 63 άε Γε βτ3ΐ 1α1*ηι1α8; Οββδίϋβ

η3ηυ ρΓβηβηάεηβ ΒπιΙυηι, ραίά Γβείεηιαβ, ίηηαίΐ, βί 3άο-

13(01-88 0.Τ83ΓΪ8 ιΐο Γβςηο ε]υ3 Γ8(υ1εΓίη(? Ταπί ΒΓϋ(η3

ηες3τί( 8β ίηΙβι Γυΐρ 8βη3(αί. Οαιιηιςαε (Ιεηυο Γθξ3Γ6( ίΜε ι

Οαϋί βί τοεβηιαΓ, υ( ρηεΙΟΓββ ; φιϊ<1 (ιιιη Γβείεηιυβ, ο 1>οηβ ? »

Ρτορυ£η3(θΓ, ίηςαΗ , βτο ραΐτίίΐί αιΐ ηιοΓίεηι υ8ηαε. » Τυηι

0388Ϊϋ3 6υπι εοπιρ1βχϋ8, Εεςιιβηι, ίηηυίί, βχ ορϋηιβϋουβ

3ά8εί8εε8 3<1 Ιιοε εοηβίΙίυπιΡ ηι Γογ(6 ρυ(33, ορίΐϊεεβ 3υ(

εβαροηββ (αο Ιι ίΐιιιικιΐί οεειιΗε ίη8εΗ1)εΓε 1113 , β( ηοη ροίίιιβ

ορίίηιιιιη ςυβπιηυε είτίηπι; ςηί λϊ> αΐϋβ ρΓΚ(0ΓΪ1)υ8 είΐΈεη-

βεβ Ιυάοβ, βυ( τεηβϋοηεβ βχ3ρε«(&η( : κ (ε τετο 1ί1)6Γ(3(εη],
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σον τήν ελευθερίαν, ώς σδν προγονικον ?ργον ; Οί μέν

δή τάδε άρα εκ πολλού διανοούμενοι , το'τε πρώτον Ις

■Λ φανερον άλλή"λοις προυφερον καΐ των ιδίων Ικάτε-

ρος φίλων άπεπειρώντο, και των αύτοϋ Καίσαρος, ους

εύτολμοτάτους έκατέρων ήοεσαν. ΚαΙ συνέγειραν έχ

μέν τών σφετέρων άδελφώ δυο, Καικίλιόν τε χαι Βου-

χολιανδν, χαΙ ΙτΛ τούτοις 'Ρούβριον 'Ρϋγα,χαί Κο'ϊν-

τον Αιγάριον, και Μάρκον Σπόριον, και Σερουίλιον Κά-

σκαν, καΐ Σερούϊον Γάλβαν, χαι Σε'ξστιον Νάσωνα, κα\

ΙΙόντιον Άκύλαν. Τούσδε μέν Ικ τών οικείων σφίσιν

Ιχ δέ τών αύτοϋ φίλων Καίσαρος Δε'κμον τε, περί οΖ

μοι προείρηται, και Γάι'ον Κάσκαν, και Τρεβώνιον χα'ι

Τίλλιον Κίμβρον και Μινούκιον Βάσιλλον.

ΰΧΙΥ. Ώς δέ σφίσιν Ιδόκουν άλις ίχειν, καί πλε'οσιν

Ικφέρειν ουκ έδοκίμαζον, συνέθεντο μέν άλλήλοις άνευ τε

6"ρκων καΐ άνευ σφαγίων κα\ ουδείς μεταθετό, ουδέ πρού-

δωκε- καιρόν δ' έζητουν, καΐ τόπον. Ό μέν δή καιρός

ίιπερ^πειγεν, ώς Καίσαρος Ις τετάρτην ήμε'ραν έξιόντος

ίπ\ τας στρατείας, καΐ φυλακής αύτον αύτίκα περιεξ-

ούσης στρατιωτικής. Χωρίον δ' Ιπενόουν το βουλευ-

τηριον ώς τών βουλευτών, εί κα\ μή προμάθοιεν, προ-

θύμως , δτε ϊδοιεν το έργον, συνεπιληψομενων · δ

καΐ περί 'Ρυίμύλον, τυραννικον εκ βασιλικού γενόμενον,

Ιλέγετο συμβηναι· δόξειν τε το ?ργον, ώσπερ εκείνο,

κα\ τόδε Ιν βουλευτηρίω γενο'μενον, ού χατ' Ιπιβουλήν,

άλλ' υπέρ τη"ς πόλεως πεπραχθαι· άχίνδυνόν τε, ώς

χοινδν, έσεσθαι παρα τώ Καίσαρος στρατώ· χαι τήν

τιμήν σφίσι μενεΐν, ουκ άγνοουμένοις δτι ίρξαν. Δια

μέν δή ταύτα το βουλευτηριον έπελέγοντο πάντες δμα-

λώς· περί δέ του τρόπου διεφέροντο. Οί μέν, καΐ Άν-

τώνιον συναναιρεΤν άξιοοντες, ίιπατον τε όντα σΰν τώ

Καίσαρι, χαί φίλον αυτοϋ δυνατώτατον, καί τοΐς στρα-

τιώταις γνιοριμώτατον δ δέ Βρούτος έ*λεγεν, έπι μέν

τώ Καίσαρι μόνω δόξαν οίσεσθαι τυραννοκτόνων, ώς

βασιλε'α άναιροϋντες· επί δέ τόΐς φίλοις αύτοΰ, έχθρων,

ώς Πομπηίου στασιώται. ΚαΙ οί μέν, τώδε μάλιστα

άναπεισΟε'ντες , τ&ν προσιοϋσαν αύτίκα της βουλής σύν-

οδον έφύλασσον.

ΟΧν. Ό δέ Καίσαρ προ μιδς τούδε τοϋ βουλευτη

ρίου χωρών Ιπ\ δεΐπνον ές Αέπιδον τον ίππαρχον, επη-

γετο Δέκμον Βροϋτον Αλβϊνον ες τον πότον καί λόγον

ΙπΙ τη χύλικιπρουθηχε,Τίς άριστος άνΟριόπω θάνατος;

αίρουμενων δέ έτερα έτερων, αύτος έκ πάντων Ιπηνει

τδν αίφνίδιον. Καί δ μέν δδε προύμαντεύετο έαυτω·

χαί έλεσχήνευε περί τών ες την αΰριον Ισομε'νων.

Έπί δέ τφ πότω, νυκτδς αύτώ τδ σώμα νωθρδν έγί-

γνετο. Καί ή γυνή Καλπουρνία, Ινύπνιον αϊματι πολ-

λω χαταδ^εόμενον Ιδοΰσα, χατεκώλυε μή προελθεϊν.

θυομένω τε πολλάκις ^ν τα σημεία φοβερά. Και

πέμπειν £μελλεν Άντωνιον, διαλύσοντα τήν βουλών

άλλα Δέκμος παρών έπεισε , μή λαβείν υπεροψίας δια-

βολήν, αύτδν δέ αύτήν έπελΟόντα διαλϋσαι. Καί δ

μέν έπΐ τοϋτο Ικομίζετο φορείο), θε'αι δ' ή'σαν έν τω

Πομπηίου Οεάτρψ, και βουλευτηριον ίμελλε τών τις

υΐ πηαηα χαφτ'Λαι Ιυΐβ ϋριαχα I ΙΙβ ςπκ αυιϊαηι 1η ωίκιο

1ά άαο ΙΐθίΜΐβΓ&ηΙ, Ιαω ρΓΐιηυιη α^πιεπιπί 8ί1)ί ίηνίοβη :

μ μοχ αιηίεοηιηι σαοαπβ ρΓ86ΐεη(βΙ>3ηΙ ιηβηΐβιη, &1φΐβ

Ιρβοηιοι Γαιηϊϋαπυηι 0*83Π8 βΐΐωι , αϊ ςυβωςυβ ηοπιιιΐ ίη

βίτΐαυβ ΓαεΙίοηε 8ϋ(ΐ30Ϊ88ίΓηαπι. ΡβΓίτϊχβι υηΙςαβ ίχ βιιίί

αηιίαβ ίη εοηβίΐϋ βοοίβίβίοπι ιίαοβ <Γ3ΐΓβ3, ΟβΒοϊϋυιη βΐ Βα-

οοϋΕηυπι : ρΓδείβΓβ» Κιώπιιηι Βυ^ΐηι, 0. ϋ^νηνη, Μ. δριι-

πυαι, δβΓτϋίιιηι 0380311), δβΓΤΪαπ) 03ΐ03Π), δεχίίιιπι

βοηβιη , Ροη(ίυη) Αςοίΐαω ; οηιηβ8 ηοβ βαχ ίϊοιίοιιίδ : η

03Ϊ83Π3 τογο (οηιίΙί&πΔοβ , Οβείιτιυπι , άβ ςιιο μια ϋύ,

Ο. 0380311), ΧΓεοοηίαη) , Τίΐϋυιη Οΐιηοπιιη, Ηίοααααι

Β38ΐ11αια.

ΟΧΙΥ. ϋΐ νβΓΟ νϊβΐ βοηΐ βιΤ)ί βαΐϊδ βοοΐοΓϋηι ΜκΓί,

ηοη οοιηηιυηίαιικίαιη Γβηι ρΐαηοηι ΓβΙί, οοη8ρίΓ3Τ6πιη1

»ί>5ςαβ ίυΓβ]ατ3ηάο οί τϊοΐίιηΐδ : ηβο Ιαπηοη φιίδςυίηι ευ!

ιηυΐβτϋ 3ηϊη)ΐιπ> , 3υ( ρΓΟίϋιϋΙ Γβω ; (βιηραβ (3ΐ)(απ) 03ρΐ3·

1)3ΐϋΓ βΐ Ιοομ8. ΕΙ υΓββΙιαΙ 1)γουι139 Ιβηιροπί, ϊηίίθηκ

ρΓοΓβοΙίοηβ 0ίΡ83Γί8 3^ άίβια <]ϋ3Γΐυηι ; ςυαηιΐο 3<11ιίΙ)ίΙοπΐί

0Γ31 ΙΠίΙΪΙ&Γβ 83ΐε11Κίΐ11)) 3(1 0ΟΓρθΠ8 ουδίοίΐί.ιπι. Ιοαίί

βυΐεη) οιιπ3 ρΐαοιιίι : ςοοά εχίβϋιηοΓβηΙ , 8εη3ΐθΓβ8, 1ί«ΐ

ηοη ρΓ%ηκ>ηί(03 , Ιηηιοη οοηδρεοΐο ΓαοϊηβΓε 3(1]ϋΙιΐΓ05 οιι-

ρϊάβ : ςυοά οί Κοιηυΐο βοοΜίδβε ΓβγΙμγ, ροβίςυαηι Γβςώηι

ροΙε8ΐ3ΐοπι ίη Ι^Γβηηϊάεη) τβΓίεκιί. ΙΙβςυε ηοο ώαηυβ ϋϋ

Γογ8 βϊηαϊΐβ, ρΓβββΓίίηι ηοη οΐβαι ρ3ΐτ3(ιιη), 8εά ίη ίρίβοοπι,

ίάςηε ργο Γεριι1)Ιίθ3 : ηεο ροι-ϊοαίιιπι ίοτβ 3 0«83ΓΪ3ΐ)ο βωτ-

α'Ια, νείυΐ γο 30 ιιηίνεΓδο βεηίΐα ρΓοΓεοΙβ : ΟδοΙεΓαπι ρπβ-

Γηΐ3 πιαηβιιΐΐ ϊρβοβ , ςυοβ ηεηιο ί§ηοΓ»ΙαΓα8 εβδβΐ αυείοτω

ΙβηΙί Γαο1ηοΓΐ5 Γυίβββ. ΟιιβρίΌρΙεΓ οαηοΐίβ Ιοεαο) Γβί Βί-

Γεηο*33 Ουπβη) άε8(ίη3η(ίου8, άβ ιαοάο α^κΛ\«αάχ ηοη ωη-

τεηίε1)3ΐ; βΐίίβ ΑηΙοηίυη) εϋβαι υη3 Ιοίίβηάυηι οεη&βηΐίΐιηϊ,

οο11ε§3η> Οθεββτίβ, εΐ 3η)ϊοοπιηι ροΐεηΐίδδίηΐϋη) , πηΊίΙίηιι»·

ςοε Γ3ηιί1ί3Γί88ίηιυπ) ; ΒγοΙο νεΓΟ οοηΐΓ3(ϋεεη(ε « εχ βοϋοβ

Οό653Π8 οχάε ϊ]Γ3ηηίοΜ3πιη) άεοοβ ρείβηάυπ), ςυαδί Γε^βπ)

οοοΜίδδβηΙ : ςοο<1 βί εΐ βηιίοοβ ε]ϋ8 ίηΙει-ίηεΓεηί, ίοΓβ υ(

ίηίη)ίοίΙϋ8 ρπτ3(ί8 οί Ροπιρείβη» ΓβοΙίοηίβ Γ3ΐϊοηί1ηΐ9 Γαοί-

ηαβ ίηιρα(ε(ϋΓ. » ΕΙ τίοίΐ ηχο βεηΐεηΐίβ; ηεο αϋα<1 ροιτο

οχ8ρεοΐ3ΰ3ΐϋΓ, ςιιβηι υ( δεηβΐιΐδ ρΓορειΙίεη) οοητεηΪΓεΙ-

ΟΧν. Ρπιΐίβ νεΓΟ ε]υ8 άίεί, ςυο 8εη3ΐϋ8 εδί Ηα1)ί1ο8,

0Χ83Γ οαηαΙιιπΐ5 αρικί ίρρκίιιηι ηβςίβίταηι εαιιίΐαηι, ϋο-

( ίηπιιη ΒΓηΙηηι ΑΙΙιϊιιιιγπ $εευη) 3άάυχεΓ3ΐ : ΟΓΐβςηε ϊηΐβτ

ροοοΐ3 ηαββϋοηε, ςυοόηβπ) ηιοΓίίδ βοηαδ Ιιυπιίηί εβχΙ

ορίϊαιυη) ? αΐϊϊβ αΐΐαύ ρητορΙαπΙΛηβ , ίρδβ ιιηαδ Γερεηϋηίΐη

ΓηοΓίεηι ρπείυΐίΐ. ΑΙςυβ ίΐ3 δϊοίηιείίρδί τβίεβ ΓβοΙυβ ,

ΟΓβδΙίηίδ ηεβοΐϋδ βπιρϋυδ οοηΓβουΐ3(υ8 681. Ροβΐ ε3η) οοω-

ροΐβΐϊοηεηι ςυοη) ηοοίιι Ιβη^υοΓ ςυί<ΐ3ΐη οοαιρϊδδβΐ

03383Γ6Π), ςυυηχιαε εβιίεη) ηοοίβ ηχοΓ β]α3 03ΐρηπιί3

ρεΓ ίηδοιηηϊυη) οαυΗο 83η§υίηβ οηιεηΐ3ΐυπ) νϊϋδβεί

η)3Γί(υη> , ηοη 8Ϊηε1)3ΐ ϋΐ3 ηιαηε άοπκ» εαπ> ερτειίί. 5»·

οτίΔοβηϋ φίοςηβ, ηεο ΙίΙ&ηΰ, ηιυΐΐ» βί^ηβ β!)ΐ3ΐ3 δαηΐ

ίιοπ·εη(ΐ3. Ι&ναφιβ ΑηΙοηίο ηιβικΙαΙιΐΓϋδ ογβΙ , ιιΐ 8εη3ΐαιη

(ΙίιηίΚεΓβΙ; συηηι ϋεοίηιυδ ΒΓυΙυδ εί ρεΓβυβδίΙ, ββϋαδβ&δί

βά βτίΐϋηιΐ^π) 8υρεΓΐ)Ϊ33 εοηΐεηιΐίςιιε βεηβΐϋβ ορίηίοηβηι,

ηΐ ίρδε ή-εΐ ΰίηιίίΙεΓεΙςαε. ^υ3η)ου^εη) Ιεο(ίο3 (ΙείίΙαβ Ο

80Γ881 ίη ουΗ«η. 1.υύο Ιυω 0Γ3ηΙ ίη Ροωρεϋ ϋιββίτο, βΐ
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περ\ αυτί) οΐκων ϊσεσθαι, ειωΟος Ιπ\ ταϊς θεαις 58ε

γίγνεσθαι. Οί δ' άμφΐ τδν Βροϋτον έΌιΟεν κατά τήν

στοαν τήν προ τοϋ θεάτρου τοϊς δεομένοις σφών ώς

στρατηγών ευσταθέστατα Ιχρημάτιζον. Πυνθανόμενοι

δέ περ\ των γιγνομένων Ιερών τω Καίσαρι, και της

άναθέσεως τοϋ βουλευτηρίου, πάνυ ήποροϋντο. Καί

τις , αύτών ωδε έχόντων, της Κάσκα χειρός λαβόμενος ,

εΤπε· Συ μεν οντά με φίλον άπέχρυψας, Βρούτος δ"

άνήνεγκέ μοι. Καί δ μέν Κάσκας &πδ τοϋ συνειδο'τος

άφνω τεθορύβητο. Ό δ' Ιπιμειδιάσας ίφη· Πόθεν ουν

έ*σται σοι τά χρήματα της αγορανομίας; καί δ Κάσκας

άνηνεγκεν. Αύτδν δέ Βροϋτον καί Κάσσιον, σύννους

τε όντας κα\ συλλαλοϋντας άλλήλοις, των τις βουλευ

τών Ιπισπάσας , Ποπίλλιος Λαίνας , ίφη', συνεΰχεσθαι

περ\ ων εχουσι κατά νοϋν καί παρήνει έπιταχύνειν.

Οί δέ έθορυβήθησαν μεν, υπδ δέ εκπλήξεως άσκοπων.

ΟΧνί. Φερομένου δέ ήδη τοϋ Καίσαρος, των οίκείων

τις αύτω, περ\ τήσδε της επιβουλής μαθών, ίθει μη-

νυσων δ έμαθεν. Καί δ μέν ές Καλπουρνίαν ^λθε,

κα\ τοσόνδε μόνον ειπών, δτι χρήζοι Καίσαρος υπέρ

έργων επειγόντων, άνέμενεν αύτδν έπανελθεΐν άπδ τοϋ

βουλευτηρίου· ούκ ε!ς τέλος άρα τα γιγνόμενα πάντα

πεπυσμένος. Ό δ' Ιν Κνίδω γεγονώς αύτφ ξε'νος Άρ-

τεμίδιορος, ές τδ βουλευτήριον έσδραμών, ε&ρεν άρτι

άναιρούμενον. Ύπδ δ' άλλου καί βιβλίον περί της

επιβουλής Ιπιδοθέν αύτω προθυομένω τοϋ βουλευτηρίου,

χα\ εύθυς έσιόντι, μετά χείρας ευρέθη τεθνεώτος.

Άρτι δ' έκβαίνοντι τοϋ φορείου Ααίνας, δ τοις άμφΐ τδν

Κάσσιον προ όλίγου συνευξάμενος, έντυχών, διελέγετο

Ιδία μετά σπουδής. Καί τους μέν ή τε όψις αύτίκα

τοϋ γιγνομένου κατέπλησσε και τδ μήκος τής έντεΰ-

ξεως· κα\ διένευον άλλήλοις, διαχρήσασΟαι σφδςαύτους

προ συλλήψεως. Προϊόντος δέ τοϋ λόγου , τδν Λαίναν

δρώντες ου μηνύοντι μάλλον ή περί του δεομένω καί

λιπαροϋντι έοικότα, άνέφερον ώς δ' επί τω λόγω καί

άσπασάμενον εΤδον, άνεθάρ^ησαν. "Εθος δ' έστί τοις

άρχουσιν Ις τήν βουλήν είσιοϋσιν, οίωνίζεσθαι προσιοϋσι.

Καϊ πάλιν των Ιερών ην τω Καίσαρι τδ μέν πρώτον

άνευ καρδίας, ή (ώς έτεροι λέγουσιν) ή κεφαλή το7ς

σπλάγχνοις έλειπε. Καί του μάντεως είπόντος, θα

νάτου τδ σημεϊον είναι· γελάσας έφη, τοιοϋτον αύτω

καί περί Ίβηρίαν γενέσθαι πολεμοϋντι Πομπήιο».

Άποκριναμένου δέ τοϋ μάντεως, δτι καί τότε κινδυ-

νεύσειε λαμπρώς, καί νϋν έτι πιθανο')τερον εΐη τδ ση-

μεΤον, αύθις αύτδν δ Καίσαρ Ικέλευε θύεσθαι. Και ού-

δενδς ούδ' ώς καλλιερουμένου, τήν βουλήν βραδΰνουσαν

αιδοΰμενος, καί υπδ των έχθρών, ώς φίλων, έπειγόμε-

νος, έσηει, τών Ιερών καταφρονήσας. Χρήν γαρ δ

έχρήν Καίσαρι γενέσθαι.

ΟΧΥΙΙ. Οί δ' Άντώνιον μέν πρδ θυρών άποδιατρί-

βειν έν δμιλία Τρεβώνιον Ιξ Ιαυτών δπελίποντο· Καί

σαρα δ' έπί τοϋ θρόνου προκαθίσαντα περιέστησαν, οΤα

φίλοι, συν λεληθόσι ξιφιδίοις. Καί αύτών Τίλλιος μέν

Κίμβερ, έντυχών ές πρόσωπον, άδελφψ φυγάδι κάθο-

Ββα»Γ08 Ιη ΙηιιηΙηεηΙίΙηιβ ΙίιββίΓΟ ΙιυΙε ίκΐίβυδ οοητβηίΓβί,

υΐ πιοβ ογ3( 8ρεεΐ3εη1οπιηι ΙοηιροΓβ. Εο ηιοηβ ΒπιΙυπ εΐ

0388103 ρΓΚίΟΓββ ΪΠ ρΟΓίΐΟΟ 3η(β ΙΙΐ63ΐΓ11ΙΙ1 Π13£η3 (Γ3η(ρΐί1-

ΗΙβΙβ }οβ Γειίάεΐηηΐ ρείβηΐίυαβ : 8ε(1 υΐιΐ οοξηονεπιηΐ, 0«·

83τεηι ηοη ΙίΙατβ, ίαεοςοβ βεηβίαηι οϊΐΐειτί, νβΜβ (ιιι ϋβΐΐΐη-

Ιιιγ. Οαί (Ιυπι ί(3 αίΤεεΙί βαηί, ηοηηβωο ίηΙβΓίιτι αρρΓοΙιβηδ»

πιαηυ ΟεβΟΒ « Τυ , ίηςιιίΐ , & π>ε βπϋοο Ιυο τεαι εείββίί , μ4

ΒπιΙυ3 πιίΐιί ΓβΙιιΙίΙ. » ΕΙ 03803 ςαίάβπι , Ι«γγογ6 εοηβείεηΐΐα)

8ϋ1)ίΙο οοΐιοιταίΐ. ΡοδΙςυΒπι αυΐεηι βαύήάβηβ 3ΐΙβΓ, « Όηάε Ιί1)1

\&\1ατ, βί(, βΓΪΙ 3(1 83(1ϊϋΐ3ΐειη ρεευηίβ ? » τεεερίΐ 03803 &υί-

πιυιη. ΙρδΟδ νβΓΟ ΒπιΙυιηεΙθ388ίυηι,εοβί(3ΐ>υη(1θ8ίη(εΓ 8β

εο11ο(^εη(ε8 , 8β(1υχί( υηϋβ ββηβίοηιηι , Ρορίΐΐίυβ Ι,κηββ , εΐ

Ηί8 νεΓυίκ αΐΐοοαίαβ : « ϋβοβ ρτεοοΓ, υΐ 1«>ηβ νεΓίβηΙ ςαο(1

1ΐ3ΐ>ε1ί3 ίη 3ΐύιηο » : δίιηυΐηυβ ]ϋ5δίΙ, 3εεε1εΓ3τειι( ΓβεΙυπι. ΕΙ

ϋϋ , ΐβττΟΓβ εοηΙυτ!)3(ί , βϋαεταιιΐ.

ΟΧνί. ϋιιηι τεΓΟ ]3ηι ίη ευη3ΐη άΐίβτΐυτ 03383Γ, εχ ία-

π)ίΙί3Γί1)ΐΐ8 ε]ιΐδ αΐϊφΐΐβ ειΐΓβάτι (Ιοπηιηι β]αβ νβηίΐ, ίηιΙϊεΑίυ-

πΐ8 ςϋ83 άβ ίηδίίΐϋδ εί ραταΐίί εο^ηοτεΓΒΐ. 8εά Ιιίε ηιιϊάεηι

δοΐιπι 03ΐρυπιί3Πΐ άοηιί οΟεηιΙεηδ , ηϋιίΐ &\'\αά ρπιΐοευΐυβ ,

ςυ3πι οριΐδ 86 1ΐ3ΐ)0Γβ 0α?δ3ΓΪ8 εοΐΐοηυίο άα ηίηα ιιγ-

ββηΙϋυΒ , εχ8ρεε(3ΐ>3( ε;αβ βχ ευπα ΓθϋίΙυηι , ςιιί3 ηοη ρεΓ-

ΓεεΙε γοιώ ίηΙε!ΙεχεΓ3(. ΑΓΐ€ΐυί(]οι υ8 &υ1εηι , εη]υβ ΙιοβρίΙίο

0βΒ83Γ ϋηί(Η 0808 8Γ31, ίη ε0ΓΪ3Π1 30ΐυΓΓ6Ο8 , ]3111 οοοίδυπι

εοη οΠεηάΙΙ. Αΐίοδ (3ΐ>ε1ΐ38 εΐίβηι ίηδίιΐίβηιηι ίηόίεββ 3πΙβ

ευπαηι δβεηΓιεβηΙί οΙ>Ιυ1εΓ3( : βε<1 ίϋβ ηίΙιϊΙ πιογ3(ο3 , ίηίΓΟ·

£Γββ8ΐΐ8 68( ; ε( (3ΐ>ε1ΐ3! ροδί ΓερβΓ(33 βοηΐ ίη ηιβηο ίηΙβΓΓβεΙί.

ΕχβεεηύεηΙί τετο β ΙεεΙίεα οεεαπίΐ Ι»ϋη38 , ίβ ςιιϊ ρβυΐο &η(β

0388ΪΟ Ιιεηβ ρΓεε3ΐο8 ΓηβΓ3( ; ε( εοηι Οβεββτε 8οΙυδ βεΓίο εβί

εοΐΐοεηΐυβ. Οαο τϊδο βιαίϊιη (βιτίΐί βοηΐ εοηίυΓαΙίοηίβ ρΓίο-

είρεδ, ιηβχίπιρ ιριοϋ Ιοσ^ίοΓ εβββΐ 8βπηο; ]3πΐ(|υε βίΙ>ΐ ίητϊ-

εβηι ϊηηηεηβηΐ, οί βείρδοβ , ρπυδηαβπι εοπιρΓεΙιβηίΙβΓβηΙϋΓ,

(τβηδίίςβΓεηΙ. δβά, ηαυπι ροιτο 0ΐ)8εΓν3ηΙί1)08 §68ΐθ8 Ε£εη3ΐΪ8

βίηιίϋοΓ τίαετεΙοΓ ρΓεεβηϋ βΐίιριίά ςηβηι ίαάίοαηΐϊ, αιιίιηυιη

ΓεεβρεΓηηΙ. υΐ νεΓοροβΙδεπηοηεπι νϊ^βΓυηΙβςεηΙεηι βτ3ΐϊ3δ,

ΜαάΆχη ρίβηε ΓβδοπιβεηιηΙ. Εδ( 3υ(εηι ηΐ03 ηΐ3βί8ΐΓ3ΐίΙ)υ3

ευΓίβηι ίη(Γ3(υπ3, ίη ίρβο ίηίΓοίΙυ αΐϊ 3Γυ8ρίευηι ορβΓβ : 30

πΐΓβααι 1η ρΗη» 08683Π3 νίοΐίηιβ οογ άβΑιΗ, τβΙ, οί βΐϋ αίοηηΙ,

οη|η:1 εχΙοΓοηι. 1(1 (ριιιηι 3Γ08ρεχ ίηΙιτρΓ8ΐ3Γ0ΐαΓ Ιεΐαίε βί-

§ηυιη,ΐ'ί(1εη8 ίΐΐε, 3ί( ■< ίη Ηίδρ3ηί3 ςηοςηε εαπιΡοηιρείο(1ί-

ηιίοαΙιίΓο βίκιίΐε βίοι Γυίδδε οΜίΙιιπι. » Ουιιαίφΐβ αιυδρεχ Γ6-

δροηϋίδδεί : « Ιυπι σηοςυε πΐ3§ηυηι εηπι βάϋββε (Ιίβεπηιεη

εβρίΐίδ , ηιιηε νβτο ηια]υ3 εΐίαιη εχΙβ ηιίηαπ ; <> Οβμτ ]αιβ1Ι

3ϋαιη ηιαοΐΛΓί νίοΐίιηαπι. 8ο<1 , ηυηηι ηε (υηι (]υί(1βηι 1ίΐ3-

τεί, νεΓίΙυβ βεηβΙυηι πιΟΓβτί ύίυΐίυβ, ίηίηιίοίδ ςυοςηο ηηιί-

εοΓυηι δρεείε υι^εηϋουδ, ίηίΓΟβΓΟδδυβ οδ( εοη(οηι(ί3 τίε(ί·

ηιίδ. Νβεεββο εηίω 6Γ31 ετεηίτε 08683τί ίιΐ ςυοά ονοηίΐ.

ΟΧΛ'Π. Χά ΑηΙοηίαηι ρι-ο (οπ1)ΐΐ3 εοηΓβΙιυΙβΜοηε ϋίδΐίηβη-

άυηι Γείίοΐοβ εβί ε οοη]υΓ3ΐΐ3 ΤΓεΙχιηίϋβ : εοοίεπ ΟηίδβΓεηι ίη

ββΙΙα Γε3ίιΙεη(επιτε1υ(3πιίεί είΓευηίδΙεΙοηιηΙ , ρηΓτίβ %\»ά&»

8υο τββίβ ίιΐδίΓοεΙί. ΕΙ ρηιηοηι ςοίόεπι Τίΐΐίιΐδ ΟίηιοεΓ

εχ βάνβΓδο 3(1 Οκ&ΟΓβιτι 3οοοι1ι·η3 , Γγ&Ιγϊ εχυίβηΐί Γοβ&ΙηΙ
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ίον ί["Γ8ΐ. Ανατιθεμένου 84 καΐ άντιλέγοντος ίλως του

Καίσαρος, δ μέν Κίμβερ αύτοϋ της πορφύρας, ώς έτι

δεόμενος, έλάβετο , κα\ το έΤμα περισπάσας άπο τοϋ

τράχηλου εΏαε, βοών Τί βραδύνετε, ω φίλοι; Κάσκας

δ' έφεστώς υπέρ κεφαλής, έπ\ την σφαγήν τί) ξίφος

ήρεισε πρώτος· παρολισθύν δέ, ένέτεμε το στήθος.

ΚαΙ δ Καίσαρ τό τείμάτιον άπο τοϋ Κίμβερος έπισπά-

σας, καΐ της χειρός τοϋ Κάσκα λαβόμενος, χαΐ κατα-

δραμών από τοϋ θρόνου, και επιστραφείς, τον Κάσκαν

είλχυσε συν βία πολλή. Ούτω δ' έχοντος αύτοϋ, τδ

πλευρδν έτερος, ώς έπΐ συστροφη τεταμένον, διελαύει

ξιφιδίω· καΐ Κάσσιος ές τδ πρόσωπον έπληξε, καΐ

Βροϋτος ές τδν μηρδν έπάταξε, κα\ Βουκολιανδς ές τδ

μετάφρενον ώστε τδν Καίσαρα έπι μέν τι συν δργη καΐ

βοη, καΟάπερ θηρίον, ές έχαστον αυτών έπιστρέφεσθαι-

μετά δέ τήν Βρούτου πληγήν, είτε άπογιγνώσκοντα

ήδη, τδ ίμάτιον περικαλύψασθαι , χαΐ πεσεϊν εύσχημό-

νως, παρά άνδριάντι Πομπηίου. 01 δέ χαΐ ώς ένύ-

βριζον αύτώ πεσόντι, μέχρι τριών έπι είκοσι πληγών

πολλοί τε διωθιζόμενοι μετά τών ξιφών, αλλήλους

έπληξαν.

ΟΧνίΙΙ. Εκτελεσθέντος δέ το"ς φονεϋσι τοσοϋδε

άγους έν ίερώ χωρίω , καΐ ές άνδρα ίερδν κα\ άσυλον,

φυγή τε ήν άνα τδ βουλευτήριον αύτίκα και άνά τήν

πόλιν ίλην κα\ έτρώθησάν τίνες τών βουλευτών έν τώίε

τώ θορύβω, κα\ άπέθανον έτεροι. Πολΰς δέ και άλλος

άστών τε και ξένων έγίγνετο φόνος, ου προβεβουλευμέ-

νος, άλλ' οΤος έκ θορύβου πολιτικοϋ, καΐ άγνωσίας τών

Ιπιλαβόντων. Οϊτε γαρ μονομάχοι , ώπλισμε'νοι ίω-

θεν ώς έπΙ δη τινα θέας Ιπίδειξιν, έκ τοϋ θεάτρου διέ-

Οεον Ις τα τοϋ βουλευτηρίου παραφράγματα· καΐ τδ

θέατρον ΰπδ έκπλήξεως συν φόβω και δρόίΛω διελύετο,

τά τε ώνια ήρπάζετο. Και τας θύρας άπαντες άπε-

κλειον, καΐ άπδ τών τεγών εις άμυναν ήτοιμάζοντο.

Αντώνιος τε τήν οϊκίαν ώχύρου, τεκμαιρόμενος συνε-

πιβουλεύεσθαι τώ Καίσαρι. Και Λέπιδος δ ίππαρ

χος, έν άγορϊ μέν ών, έπύθετο τοϋ γεγονότος· ές δέ τήν

έν τω ποταμώ νησον διαδραμών, ένθα ην αύτώ τέλος

στρατιωτών, ές τδ πεδίον αύτοΰς μετεβίβαζεν, ώς ετοι

μότερους έ*ξων ές τά παραγγελλόμενα ΰπ' Αντωνίου·

Άντωνίω γαρ έξίστατο, φίλω τε τοϋ Καίσαρος όντι

μάλλον, καΐ ΰπάτω. ΚαΙ αύτοϊς σκεπτομένοις δρμή

μέν ην, άμύνειν τώ Καίσαρι τοιάδε παθόντι· τήν δέ

βουλήν πρδς τών άνδροφόνων έσομένην έδεδοίκεσαν,κα\

τδ μέλλον ετι περιεσκόπουν. ΆμφΙ δέ αύτώ Καίσαρι

στρατιωτικδν μέν ούκ ην ού γαρ δορυφόροις ήρέσκετο,

τη δέ της ήγ:μον(ας υπηρεσία μόνη. ΚαΙ αί πλέονες

άρχαΐ καΐ πολύς Ομιλος άλλος αστών, κα\ ξένων, και

πολΰς θεράπων καΐ έξελεύθερος αύτδν έπΐ τδ βουλευτή

ριον έκ της οικίας παρεπεπόμφεισαν ων αθρόως δια

φυγόντων, τρεις θεράποντες μόνοι παρέμειναν, οΐ τδ

σώμα ές τδ φορεϊον ένθέμενοι , διεκόμισαν οίκαδε άνω-

μάλως, οΤα τρεις, τδν πρδ όλίγου γης κα\ θαλάσσης

προστάτην.

Γβιΐίΐιιιιι. ΙΛ>ί τβτο ίη ϊϋικί (βηιριΐί ευηι Γβ]βαΙ Οεικ,

3ΐ<]υβ βΐϊϊΐη οηιηίηο Γ6ρυ1δ3πι βί άβαιι, ΟίηιηβΓ Ιο|;αιη ο]ιΐ5

ρυΓρυΓοααι, νείιιΐ ρΓβείηιΐδ ίηδίαηδ , ρΓεηεηάιΙ, βαιο(]ΐιβ 34-

άυεεηβ βι 3 οβΓτίοβ <1«ΐΓ2!ιβηδ, εχοΙαίΜνίΙ : <3υί<1 εβδ&ι-

Ιίβ , βπιίοί ? ,Ιαπιηυβ Ο&δο» , & εβρίΐβ Οβί&βπ αάδΙβηδ , ρπηιαι

οπαηϊιιιη ^Ιαύϊο ]ιΐ£ΐιΙϋΐη β]υ5 ρβΐϋΐ; 8β(1 βηεπΏηδ, ραΐοί

νυΐηεηνίΐ. Τυπι Οβμτ , ΓβΙηεΙβ ε Οϊπι1>γϊ οΐϊηίΙιαΒ Ιο·

8», βί Οαβεχ πιαηυ εοιτερίβ, άε κβΙΙα αβδίΐίΐ; βί ίη ίρίΐιπι

ΟϊδΜπι εοητβηαβ, ιοά^οά νί ευιη ηραΜ. Ιο βΐ ωΐΐιιοΐί·

(ίοηε, αΐίαβ ΙβΙυβ 0κ58Π8, άίβίεηίαιη (υηε ηΐΐχίσιβ, <)ιιιη

ϋΐβ δβοοηνεΓίίΙ, ρβΓΓοιΙϊΙ βίαάΐοΐο ; ίίΓηυΙςυβ Οϋίδίω νιϋηυβ

ίηΐϋχίΐ ίη Γ&είεπι ; ΒΓαΙηβ ΓεοιυΓ 8υ(ΓυιϋΙ; Βιιεοΐίϋηυ; ίηΐιτ

6εαρυΐ38 ευιη δαυοίατίΐ : ίΐ» υΐ Γατεηβ Οϊκιγ ΓΓβηι1βη5ςιιβ

Γεηε ηιοιίο, ηιιηο ίη Ιιυηο, ηυηε ϊη ίΙΙυηι 8β οοτετ(6Κ(.

Οείηάε νβΓΟ, ρο$! ίοίαιη ΒπιΙί (1ε5ρβτ3ϋ8 ]·ιηι άΐ εΐΐιιΐε,

τεβίε εβρυΐ οΙ>νοΙ νίΐ , εΐ δίηα (3β<]υο(ο ηοηββίε εβείάίΙ ία

Ροαιρβϋ βΙ&ΙΐΜηι. ΙΙΙϊ τβτο ία ]3οεη(«οι εϋβαι ρβΓβε-

Ικιηΐ 88ΒνίΓβ , ίΐοηεο χχιιι ρΐαςκ ίηίΐίοιββ 8υη( οοΓροπ :

ε'Ι <1υηι ρεΓ ηΐ0(1ίϋ$ 3ΐίο8 86 ίηςεηιηΐ ουαι %\&άή» , ηαηηιιΐϋ

εχ ρεκαββοηοαβ β βυίβ ςαοςαβ βαηΙ ναΐηβτβΰ.

ΟΧνίΙΙ. ΡεΓρβΙτβΙο Ηοο εοβΙβΓβ ϊη 53ογ»Ιο Ιοω εΐ ία τΐ-

Γυηι 830Γθ53ηοΙαηι , Γυ^α εορρΐ» εβί Ιϊεή εΐ ίη εοώ «I ρα

(οΐ3ΐη υΓοεπι :εΙ βεηβΙΟΓεβεΙίβηι ίηεο Ιυαιυΐΐυ νυΙηετΒΐίβαηΙ

αΐίςυοΐ, εΐοεείβί βΐίί. ΡαεΙβ βδΐ ει αΐίοπιηι είτίυη 30 β·

ΙεΓΟπιπι οχάεβ ; ηοη ςβηδϋΐΐο, βειΐ, υΐ £ΐεΙ ίη (υηυΐΐυ ρώϋ·

οο,ρβΓεποΓεσι εοηιηι,ίηηυοΓαηι ηΐ3ηυ8ΐιί ίηοίάεηιηΐ. Νμ»

εΐ βΐ3<1ί3ίθΓε8 , ςιιί 3 ρΓίηιο ηιβηβ 3ΐτη3ΐί ΓυεΓαηΙ, αϊ ίηϊοε·

ηαιη εο «Ιίβ ρΓοιΙίΓεηΙ , )Άνα εχοαιτεΓυηΙ ε ΙΙιββΙτο ίηΐτ» μ-

ιϊ8! βερίοιεηΐ3, εΐ βρεεΙβΙοΓαπι ΙυΓυα, ηιείιι ίΙΙοηίΙί,

ευΓδίηι, ίίδρβΓδβ β8ΐ; τεεςυβ τεηϊΐβ» (ΙϊπρίβΙωηΙιΐΓ ; Ιογ«

οηιηε8 ο1αιΐ(3β1)»ιιΙϋΓ , εΐ ρεΙεοβηΙυΓ ΙεοΙ» «ΓΟβηΟοί ίη-

ρείυβ. ΛηΙοηίιΐδ ηυοςυε 8038 εοΟεκ ιηυηίεοβΐ; βαδρί^αί,

εΐ 8ε ηεοί (ΙεδΙίηαΙυηι εβδε υη» εηηι 0<τ83Γε : ί,βρίιΐιιβ , ■*

ΒίβΙεΓ εςυΐΐυιη , αϊ ΓϊοΙιιηι εοςηονίΙ ίη Γογο, βτϊ8ίΙ ίη ίηδυ-

Ιβηι (Ιηιηίηίδ , υί)ί Ιε^ίοηεπι ΙιιιΙχΊκιΙ ; ςϋϊπι ΙηηδΛιιιίΙ ΐί

οαπιρυηι, ςυο βχρείϋϋοΓεπ) 1ΐ3ΐ)8Γ6ΐ αά Πΐ3η(ΐ3ΐ3 βχδβςοεηϋ»

Αηίοηϋ : ηαηι ΛηΙοηίο 1,ερί(]υ8 εεαεηαι, υ! ίηΐίπιίοπ βπιίοο

Οα;83Γί8 , βί Ιαηο εοηδηΐί. ΕΙ ηίβ αυίάεηι ιΙεΙίηεΓαηΙίΙΐϋδϋ-

ΙιυοΓ3ΐ υΐείδοί ηεεβιη Ι3πι ίηάίζηϊΐη 03583ΓΪ8 ; βεα"

ΙυΓ8εη3ΐϋπι,Γ3ϋΙηΓϋηιρβΓθα8δοποα8;Μβοςυβ βιβρεοΐίοιιιΐ

3ηιρ1ίυ3. Ιρβε τβγο 08883Γ ηαίΐί βΐίρβίηδ ΓϋεΓβΙ ηιϊ1ί1ιιηι

ηΐ3ηυ. Νβο βηίη» άεΙεοΙβοβΙιΐΓ 83ΐβ1ΙίΙίο , εοηΐεηΐϋί δοΐίί

3ρρ3Γίΐ0Γ10υ9 , ςϋί βί ρΓΟ Π13£ί8ΐΓ3ΐΐ1 ρΓ«8ΐΟ 8Γ3ηΙ. Ρΐ»·*

1ΐ08 τε™ (ΙεάαοΙυδ εΐίβηι ΓυβΓβΙβ ρίβηβφΐε π^ίδΐι·»»0115·

3ΐί3(]ΐιβ ΙυΓΐ)3 Ι3ηι ΙιοδρίΙυηι ςαβηι είτίαπ; βΙηαΙΙί ίηίΐιρε'

1ί()βΓΐί ββΓνίςηβ β άοηιο βΛ εητίαηι ίΐΐυη) βτιηΐ ρΓΟίΜΐ!"·

ΟπίΙ)ΐΐ5 δίπιαΐ ευηείίδ ίυς3 άίβρεΓδίδ, βοΐί 1τβ8 β€Γταϋ βιιιη

ηοηάθδΟΓίιεπιηΙ, ςυί οοΓριΐδ ίη ΙβοΙίοβηι ίηοροβίίαιη ΐΓ3"ί·

Ιηίβηιηΐ άοαηιη ; ίπιρβη βτεδβιι (ρΓΟ ίηιρ3Γί ηαηιβκΟίί·

8ΐ3ηΙεβ βηηι , ςυί ΙβΓΓίβ ιηβΓίδηυε ρβαίο ϊηΐε Γϋβτβί (Ιοβιβο··
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ΟΧΙΧ. Οί δέ σφαγείς έβούλοντο μεν τι ειπείν έν τω

βουλευτηρίω. Ούδενδς δέ παραμείναντος , τα Ιμάτια

ταϊς λαιαϊς, ώσπερ άσπίδας, περιπλεξάμενοι, καΐ τα

ξίφη μετα τοϋ αίματος έχοντες, έβοηδρόμουν βασιλέα

χι! τύραννον άνελεϊν · καΐ πΐλόν τις Μ δόρατος έφερε,

βύμβολον ελευθερώσεως· επί τε την πάτριον πολιτείαν

παρεκάλουν, καΐ Βρούτου τοϋ πάλαι και τών το'τε

σφίσιν δμωμοσμένων έπΐ τοις πάλαι βασιλεϋσιν άνε-

μίμνησχον. Συνέθεον δε αύτοϊς τίνες, χρησάμενοι ξι-

φίδια, οί τοϋ έργου μή μετάσχοντες, προσεποιοϋντο

την δόξαν, Λέντλος τε δ Σπινθήρ, καΐ Φαώνιος, καΐ

Άκουΐνος , καΐ Δολοβέλλας , χαΐ Μοϋρχος , και Πατίσχος ·

βΐ της μέν δόξης ου μετέσχον, της δέ τιμωρίας τοΤς

«μαρτοϋσι συνέτυχον. Τοϋ δήμου δέ αϋτοϊς ού προσ-

θέοντος, ήπόρουν χαΐ έδεδοίκεσαν τη μέν βουλή, χα\

εί αύτίκα δπ' άγνοίας χαΐ θορύβου διέφυγε, θαδ^οϋντες

ίαως, συγγενέσι τε σφών καΐ φίλοις ο3σι, βαρυνομέ-

νοις τε την τυραννίδα δμοίως* τον δέ δημον ύφορώμε-

νοι, καΐ τους έστρατευμένους τω Καίσαρι, πολλούς έν

τη πόλει τότε παρόντας· τους μέν, άρτι της στρατείας

άφειμένους, και ές κληρουχίας διατεταγμένους· τους

δέ, προαπωκισμένους μέν, ές δέ παραπομπήν τοϋ

Καίσαρος έξιόντος άφιγμένους. Αέπιδόν τε έδεδοίκεσαν,

και τον υπο τω Λεπίδω στρατον έν τη πόλει , καΐ Άν-

τώνιον ύπατεύοντα, μή άντί της βουλής τφ δήμω μόνω

δρώμενος, Ιργάσαιτό τι δεινδν αύτοιίς.

ΟΧΧ. Ούτω δ' έχοντες Ις το Καπιτώλιον συν τοις

(Αονομάχοις άνέθορον. Και αϋτοΤς βουλευομένοις έδοξεν

ΙπΙ τα πλήθη μισθώματα περιπέμπειν ήλπιζον γαρ,

άρξαμένων τίνων έπαινεΐν τα γεγενημένα, κα\ τους

άλλους συνεπιλήψεσθαι, λογισμω τε της ελευθερίας

χαΐ πόθω της πολιτείας. "Ετι γαρ ωοντο, τον δημον

είναι 'Ρωμαΐον ακριβώς, οίον έπΐ τοϋ πάλαι Βρούτου

τήντότε βασιλείαν καθαιροϋντος έπυνθάνοντο γενέσθαι·

και οίι συνίεσαν, δύο τάδε άλληλοις έναντία προσδοκών-

τες, φιλελευθέρους δμοϋ καΐ μισθιοτούς σφίσιν έσεσθαι

-/ρησίμως τοΰς παρόντας. Ών θάτερον εύχερέστερον

ήν, διεφθαρμένης έκ πολλοϋ της πολιτείας. Παμμιγές

τε γάρ έστιν ήδη τδ πλήθος, ύπδ ξενίας· κα\ δ έξελεύ-

Οερος αύτοίς Ισοπολίτης έστί· και δ δουλεύων έτι, τδ

σχήμα τοις δεσπόταις όμοιος· χωρίς γαρ της βουλευ

τικής, ή άλλη στολή τοις θεράπουσίν έστιν έπίκοινος·

τό τε σιτηρέσιον, τοις πένησι χορηγούμενον έν μόνη

'Ρώμη, τον άργδν καΐ πτωχεύοντα χαΐ ταχυεργδν της

Ιταλίας λεών ές την 'Ρώμην έπάγεται ■ τό τε πλήθος

των άποστρατευομένων, ού διαλυόμενον ές τας πατρίδας

έτι, ώς πάλαι, καθ' ένα άνδρα, δέει τοϋ μή δικαίους

πολέμους ένίους πεπολεμηκέναι , κοινή δέ ές κληρουχίας

αδίκους αλλότριας τε γης και άλλοτρίων οικιών έξιδν,

άθρουν τότε έστάθμευεν έν τοις Ιεροΐς και τεμένεσιν, υφ'

ένΐ σημείω κα\ 6φ' έν\ άρχοντι της αποικίας· τα μέν

δντα σφίσιν ως έπΐ ίξοδον ήδη διαπεπρακότες, ευωνοι

δ' ές δ τι μισθοϊντο.

ΟΧΧΙ. Οθεν ού δυσχερώς, έκ τοσώνδε καΐ τοιώνδε

ΟΧΙΧ. ΡβΓ0ϋ88ΟΓβ8 ΪΙΐΙβΠΙ Τθ1ϋβΓ4Πΐ ςμίαεοι νεΛβ <πκβ·

άαια ΓίεβΓβ ίη εαιϊβ : 86(1 αυυηι ηεηιο ίΐιί ιηαηεΓβΙ, (α£ΐβ

είΓευηι 1χ\'3δ ηιβηυδ νίεβ είνρβί οΐινοίηΐίδ, οηιβηίοβ ςία-

άϊοΒ ΙεηεηΙβδ ειιιτευαηΐ , νοοίίβΓΟηΙβδ , τε^επι €ΐ (>ταηηιιπ]

86 οεείίΐίδδβ. ΕΙ ρΓίεΓεΓβηΙβ αυο&ιιη ίη ηββΐ3 ρίίβυαι , Γβ-

ειιρβιαία; 1ίΙπ;Γΐ4ΐίϋ ίηδί£ηε , 1ΐ0Γ(3ΐ>απ(υΓ ρορυΐυηι && ΓββΙΙ-

Ιυεαιίαηι Γεηιρυ1)1ίεβηι ; Γενοε&ηΟο ίη ιηεπιοΓίαω βηρεηοΓβηι

ίΐΐιπη ΒΓϋΙαιη, εί ]υ8]υτ3η(1υιη, φιο Ιηηε ϊιΙνεΓβυδ αηΐίηηοβ

η·8ββ ρορυΐυβ βεββ ο1>»Ιπηχί&$β(. ΟυττβΐΜηΙ ηιίβηο ευη

619 ηοηηαΐϋ βΐίαηι ; ςηί , ςπαπινίδ ηοη ββββηΐ Γαείηοηβ βοείί,

Ιαηιεη ηυηε, βΐίΐΐϋβ υηάβειιηφιε απ ερίίβ , ρατϋείρεδ ξΐοηββ

το1β!>3χι( νίάεΐΊ : ίη ςιιίϋυβ βΓαηΙ ίβηΐυΐαβ δρίηΐΗεΓ, Ρανο-

ηίαβ, Αφΐίηιΐ8, ϋοΐιώοΐΐα , ΜηΓειι» , ΡβΙίδευ» : ςιιίΙ>υ8 §1ο·

π» ςυίάεηι ίταί ηοη εοηΐίςίΐ, 86(1 ροβηϊβ (1*ε βαβίεπι ευηι

8οη(ίΙ>υ8. ΟϋυΐΏ αυΐεηι ρΐεόδ βίδ 86 ηοη 3(1]ιιη§6ΓεΙ, Ιΐ268ί-

ΙαΙιαηΙ ίηορεβ εοηβίΐϋ, εί ηιείηεηαηΐ : άβ 86η&(υ ςαίάβηι,

ςυ3ηηυαπι ρεΓ ί§ηθΓ&ηΙί3πι εί (ΓερίάαΙίοηεηι 8ΐα1ίπι

άί1ίυ^βΓ3(, 1>εηβ βρεΓβηΙεβ ; οιιηι ηοο4 ίρβίδ ουρηίΐί 3ηιίεί-

(}ηβ βββεηΐ ρΐβτίςηε ε]ηβ οπίίηίδ, Ιοω ηαο(1 εί ίΐΐί ρβΓΪΙεΓ

πιοίεβίβ Ιη1ί58βηΙ (ΥΓβιιηίάειη. ΡΙεΙ)6ΐη αηΐεηι 8ΐΐ5ρβεΐ3ΐη

1ΐ3ΐ)εΙ)3η(, βΐ νεΙεΓϊηοβ Οββ83Π8, ςυοΓυηι Ιυηε ίη υΐΌβ

ηΐίίςηυβ άάβτΆΐ ηυπαβτηβ , ρβΓίίηι τεεβηβ (ϋηιίδδΟΓαιη εί 3ςτί3

(ΙοηαΙοΓυηι , ρβΓίίιη }3πι 3η1ε ύεάαεΙΟΓαηι ίη εοΐοηίββ , ββ<1

Ιαηε ρΓΐεβεηΙίυπι, ιΐ[ Ιιοηοπβ εβυββ ρΐΌβεςαεΓβηΙϋΓ 0338&-

Γβηιβχ ϋΛβ ρΓθΰεί8εεη(βηι. Ιβρίιΐυιη ςυοςυε Ιίωείιβηΐ ευη

ϋΓθ3η3 Ιεςίοηε , εί εοηβυΐεαι ΑηΙοηίυηι , ηβ οηιί88θ ίβηαΐα

3ά ρΐεηεηι εβ εοηΓεΓβηβ ςτβτίυβ ίη ίρ803 εοηβυΙεΓεΙ.

ΟΧΧ. Ιη ηοε ΓβΓυηα 8ΐ3(α ρβΓεαββΟΓββ Ορϋοΐίιιπι εηπι

ςΐ3άΊ3ΐθΓίΙ)υ8 οεεαραηΐ : ηοί εοηβυΐίβηΐίηηβ ρίβεηίΐ, ρΐβ-

Ιιεηι ΐ3ΐ'§ίΙίοηί1)ΐΐ8 ΙεηΙβτε. 8ρβΓ&1»η( βιώη, 8ί βίκπιί εχ

ρΐεοε ίηείρβΓεηΙ Ιβυάατβ ΓαεΙαηι, ε83(εΓ08βχεηιρ1ηηι βΟΓϋαι

ββεαίατοβ, βηιοΓβ ΗηειΊ&Ιίβ ε( (Ιββίάεπο Γείρυ1ι1ίε%. ΡοΙ»-

ϋβηΐ εηίηι , Ιβίβηι οηιηίηο βάΊιυε ρορυΐυπι Κοαΐ3ηυηι εβδε ,

ςυ3ΐειη 3οάϊεΓ3ηΙ Γαΐβββ ςυο (εηιροΓβ βυρεήοΓ ΒηιΙαβ οΐίιη

Γ6868 εχρηίίΐ : ηβςυβ ίηΙβΙΙί^ΊιαηΙ, άιιηι Ιιοπιηι ορβΓβ 86 υ(1

ροβββ βρβηηΙ, εχβρβεΐατβ Μ ϋαΜ τεβ ίηΐβτ μ οοη(ηΗαι,

ηΐ ϋάβηι ΙίοεΓΙβΙεηι βηιεηΐ, ςηί Ιαι^ϊΙίοηίηυβ οοιτυηιραηΙυΓ.

Οηβηιηι Γβπιπι βΙΙβΓβ ηυίάβπι Ιιίκε παυίΐο 8Γ31 ΓβείΙίοΓ, ίη

άερΓίναΙίΐ ηυίρρβ ]αιτκ1υ<1υπι Γερυηΐίεβ. }Άΐηάία εηίηι ρΐεηβ

Κοπΐ3η3 ηιυΚίΙυάο 681 οηΊηί^βηίβ εχίεπβ ηιίχία : εί ΙίοεΓίί

δβςαο ]υΓε άρβϋηΐ ευηι είνίηυβ; ε( ββΓτυβ εηΚα βοιίεηι υ(ί-

(ηΐ' ςιιο ε( άοηιίηαδ, εχεβρίβςηε 8βη3(0Γΐ3 τββίε εαΐβτβπιπι

ιΐδϋδ βδΐ ρΓοηιίδεηυδ. ΡΓδεΙβΓβα ρΓΟρΙβΓ ίηιηαβηίαηι, ςυοιΐ

ρβυρεΓΪουβ ίη βοΐβ ΧίΛβ άίδΐήοαίΐατ, οΐίοββ εί ωεηάίεβ Ιβ-

ηιβΓ3Π3(ΐηε ρΐεΐΐδ βο εοηΟαίΙ εχ οιηηί Ι(3ϋ3. Ηυε Ιαηι

αεεειίεηβΐ ηαυίΐϋοάο νοΙΟΓΛίιοπιηί, ςαί ηοη ϊβα βϊηβαΐί , αϊ

οΐίηα , ίη δυαηι αηίβςηε ρ3(π3ΐη Γοιίίϋαηΐ, ςαοιΐ ηαίιίβηι ρβ·

τηηι ΙυΙαηι ηοηηαΐΐίβ ρΓορΙβτ ίηίςυβδ εχβείβί ιηίΐίΐί»» εΓ3(

ίυΐϋηιπι ; ββιΐ εοηπιιιιυ β^ιηίυβ ίη βΐίεηοδ 3§Γ0δ (Ιοηιοδφιβ

πιίΙΙεόβηίϋΓ. Οϋοπιιη Ιιιηε ιηβςηυδ ηηηιβΓυδ ίη ΙίΓηε &άβ·

Γ3(, (ΙίνεΓδϊηΙίιιιτι ίη Γβηΐβ εί ίη 3Γβίδ ββεηβ, βηη ηηο βίςηο

εί υηο (Ιβάυεεηάίβ εοΙοηίΒβ ρηηείρε : ςυί, Γβ1>η8 βαίδ, ςηο

βχρβαΚίοΓββ 3(1 εηιί§Γ3η(1υπι ββββηΐ , άίτεηάΊΙίβ , νεηαΐεβ 3(1

ςυβπιτίβ ορΡΓαηι βΓβηΙ.

ΟΧΧΙ. Ουαι-β ηοη ια&αρο ηεςοίίο πιυΐΐί Μ ^επηβ 3 Οβββία.



ΑΡΡΙΑΝΙ

ανδρών, πλήθός τ» τοις άμφί τόν Κάσσιον Ις τήν άγοραν

εύθίις άγήγερτο· οΐ, καίπερ δντες έμμισθοι, τα μεν

γενόμενα έπαινεΐν ούκ έθάρ^υν, δεδιότες τήν Καίσαρος

δόξαν, χαΐ τό προς των Ιτέροιν έσόμενον ώς δ* έπΐ

συμφέροντι χοινώ τήν είρήνην έπεβόων, χαΐ θαμινα

τους άρχοντας &πέρ αύτης παρεκάλουν, τέχνασμα τοϋτο

ές τήν των άνδροφόνων σωτηρίαν έπινοοϋντες. Ού γαρ

εσεσθαι τήν ειρήνην, μή γενομένης αύτοΤς άμνηστίας.

?Ωοε δέ αύτοϊς εχουσι πρώτος έπιφαίνεται Κι'ννας

στρατηγός, οικείος ών έξ έπιγαμίας τω Καίσαρι, καί

παρά δόξαν έπελθών ές μέσους, την τε έσθήτα τήν

στρατηγιχήν άπεδύσατο, ώς παρά τυράννου δεδομένης

δπερορών, καί τον Καίσαρα τόραννον έχάλει, και τους

άνελο'ντας, τυραννοκτόνους· καί τι) πεπραγμένον έσέ-

μνυνεν, ώς δμοιότατον μάλιστα τω" προγονιχώ · καί τους

άνδρας, ώς εύεργέτας, καλεϊν έκέλευεν έκ τοϋ Καπι

τωλίου καί γεραίρειν. ΚαΙ Κίννας μεν ούτως ελεξεν.

Οί δέ , το καθαρόν τοϋ πλήθους ούχ δρώντες έπιμιγνΰ-

μενον αύτοϊς, ουκ Ικάλουν τους άνδρας, ουδέ τι πλέον

ή περί της ειρήνης μόνης αύθις παρεκάλουν.

ΟΧΧΙΙ. Έπει δέ χαΐ Δολοβέλλας, νέος άνήρ χα\

περιώνυμος, υπατεύειν δπ' αύτοϋ Καίσαρος ές τι) έπί-

λοιπον τοϋ έτους ήρημένος, δτε δ Καίσαρ έξορμήσειε

της πόλεως , τήν μέν δπατον έσθήτα ήμφιέσατο , καί

τα σημεία της αρχής περιεστήσατο , τον δέ ταϋτα οΤ

παράσχοντα δεύτερος ίδε έλοιδόρει , καΐ συνεγνωκέναι

τοις έπ' αύτω βεβουλευμένοις Ειπεκρίνετο, καί μόνης

άκων της χειρός άπολειφθήναι (είσί δ' οί καί λέγουσιν,

αύτδν είσηγησασθαι, τήν ήμέραν θέσθαι τη πόλει γενέ-

θλιον)· τότε δή καΐ οί μεμισθωμένοι άνεΟάρ^ουν, ώς

καί στρατηγοΰ καί υπάτου σφίσι συγγνωμόνων όντων,

χαί τους άμφί τον Κάσσων έκ τοϋ ίεροΰ κατεκάλουν.

Οί δέ ήδοντο μέν τω Δολοβέλλα , καί ένόμιζον άνδρα

νέον καί γνιόριμον καί υπατον Ιξειν Ις έναντίωσιν Αν

τωνίου. Κατήεσαν δέ αυτών μόνοι Κάσσιός τε χαί

Βροϋτος δ Μάρκος, ήμαγμένος τήν χείρα· συγκατήνεγ-

χαν γαρ δή τάς πληγάς έπί τόν Καίσαρα Κάσσιός τε

και Βροϋτος. Έπεί δέ παρήλθον ές τό μέσον, ουδέν

ταπεινόν ουδέτερος εΤπεν · άλλ', ώς έπί καλοΐς δμολο-

γουμένοις, αλλήλους έπηνουν, καί τήν πόλιν έμακάρι-

ζον, καί Δέκμω μάλιστα έμαρτύρουν, δτι τους μονομά

χους σφίσιν έν καιρώ παράσχοι. Τον τε δήμον έξώτρυνον,

όμοια τοις προγόνοις Ιργάσασθαι τοις καδελοϋσι τους

βασιλέας , ούκ έκ βίας άρχοντας , ώσπερ δ Καίσαρ, άλλ'

ί|ρημένους υπό νόμοις · Σέξστον τε Πομπήϊον, τόν Πομ

πηίου Μάγνου τοϋ Καίσαρι περί της δημοκρατίας πε-

πολεμηκότος, χαλεΐν ήξίουν, πολεμούμενον έτι πρός των

Καίσαρος στρατηγών έν Ιβηρία· καί τους δημάρχους ,

Καισητιον καί Μάρυλλον, οί τήν αρχήν 6πό τοϋ Καί

σαρος αφαιρεθέντες ήλώντο.

ΟΧΧΙΙΙ. Τοιάδε μέν εΤπον οί περί τόν Κάσσιον, καί

έπανήλθον αύθις ές τό Καπιτιολιον · ού γαρ έθάρ'δουν

πιο τοις παροϋσι. Των δ' οικείων σφίσι καί συγγενών

τότε πρώτον ές τό Ιερόν έλθεϊν πρός αύτοΰς δυνηθέντων,

ηΐβ 8(&11ηι Ιο Γοπιπι εοαίι-βεΐΐ βιιηΐ. Οαΐ, φίαιητΐΒ ιηβτΐβόϋ

εοηάΊιεΙϊ, Ιααάατε Ιαιηεη ΓαοΙιιιη ηοη αιι<1οΙ>αιιΙ , τεπίί Οίρ.

88Π8 βΐ0Π3Π1 Οί 3άνθΓ83ΠΟΓϋΠ1 00112(09 : 80(1, ηυ^ί ίΠΙΟΙί

δβΐιιΐίδ ραοΐϊοβ, ρβεεπι οΐ3πιαΙ>αηΙ , εβπιαιιβΒ ιω^ΐηϋ-

1)118 βδβϊάιιίδ νοοίΓβΓβΙίοηίΙιυδ ίΙββίΙβίΜίηΙ; βΓίίίίαο ίδΙο μο·

δυΐΐυτϊ ροΓουβδοΓαηι ίηεοΐυαιίΐαΐϊ, ςυοάρβχ οοίτεηοηροΗ*!,

ηϊδϊ τεηί» Γαείηοπ 68861 ΛάΙλ. ()ηχ άαιη αριιηΐ, ρπηκυ

οηιηίυηι βΐβ βυροΓνεηίΙ Οίηηα ριιΊογ, »1Βηί8 Οκιηβ; φιί,

ΡγλΊογ εχδρεείαΐίοηεηι ρΓοςτεβδίΐδ ίη ηιειίίοδ, εχαίΐ ρυΓριι-

ΐϋΐιι ρπι-ΙοΓίαιη , αυαβί οοηΐβπιηβηδ 8 1)ταιιιιυ ιΐ.ιίαηι ; Ινπιι-

ηυπιηυε ΟβββαΓεπι, εΐ ίηΙΟΓΓεοΙοΓεδ ε]υ9 ΙϊΓοηπϊεϊιΙαβ τοεα-

νίΐ; Ι3υ<ϋ1>ιΐ8<ριε εχΐιιΐίΐ ΙιοΓαηι Γβείηυβ, υΐ ίίιιιίΙΙίπιιιιιι (ί

φιοά η)^^ο^ε8 ίΙΙοΓαηι φίοικίαιη ρεΓρεΐΓΐτί$8εη(. δίηιυΐ

νΪΓ08 ΐΕηι ε§τε§ίε <3ε τερυοίίεα ηιοΓΪΙοβ Γετοατί ίαωίΐ ί

ΟαρίΙοϋο , ρΓχηιϋδςιιε οπιαπ . Ιη ηβηο βεηΐεηΐίαηι ροίΐηιωοι

Οίηηϊ ΙοευΙυβ ε8( , ιηεΓεεηατία ΙυΛβ , ηεηιίοβηι εχ ίηοοΓηιρΙα

ρΐβοβ βοοβάβιβ 8ϊοί τ{άεηβ, τοατβ ίΐΐοβ ηοΙαίΙ; ΙιοΙαη μ-

εεηι ΓϋΓ8υβ ρε(ε1»( <Ίοο1απΐϊΙϊοηί1)ϋ8.

ΟΧΧΙΙ. Ροβ(ςιΐ3Π) αιιίεπι ϋοΐαίιοΐΐϊ, τϊτ ίατεηίί ει οΙ>-

πΐ8 , ςυϊ αϊ) ίρ8ο Οβεβΐΐε ϋΓΐ)β ΒϋίΙιιΐΌ οοηδυΐ (αβηΐ ία ί]η!

βηηΐ ΓεΙϊςοαπι άεβί^ηαίιΐδ , οαηι ρυΓρυη ςυίάεπ) ι·1 ίη&ί^ηϋί

ηΐίΐ^ίδίΓαΙϋδ εδί ρΓο§ι·εδδΐΐ8 , δβά βΐ ίρββ, βεεαηάαί ρ<*1

ί'ίηιιαηι, &αεΐ0Γεηι δϋβο (ΙίβηίΐΗΐίδ ΟίΚδϊΓεπι εοηνίαίβ ββ*

ρΓ08εευ(ιΐδ, εοο]υ^Ιίοηί8 δϊηίυΐΐοδ ρβτΐίεϊρειη 8«ίαίί8«,<1

ΙαηΙιιιη α ΓβεΙο ίηνίΐιιηι (]υίι1εηι ΐ1>Γυί88ε όίεΐίΐϊΐΐδ, άεηίςαβ,

αϊ ρΓ0(1υη( ηοηηαΐΐί , ΓΟΒίΐΙίοηεηι ηυοςυε ΓεΓεηβ , αϊ ώ ρο*·*·

ταπί ϊδ (Ιίεβ ΝαΙβΙίβ ϋΓΐιίδ 1ιι1χ?ΓΡΐυΓ : Ιυπι νείΌ ωεΓκωΓί'

ίΙΙί ΓεεβρεΓυηΙ αηίηιοβ, ιιΐ ςυί ]&ηι βΐ ριβΗοΓεπι βΐ οοβμ-

ΐ6ΐη εοηδίΐϋ ρβΓίϊείρεβ ΙιπΙχίΓοηΙ ; νοεβτϋηίςυε Οβδδϊωηοω

βυίβ , υΐ εχ Ιεηιρίο ίΙββοβηάβΓβηΙ. ΙΙΙί νεπ) §3ΐιϋθΐ3αηΙ ίί£'°

ϋο1α1)β1Ι;ο ; γ&Ιϊ , βε ορροΓίαηβ ηβείοδ εοηδίιίεηι κΐϊΐβ τίί»·

Ιβω , βΐ αΐίοςηίη ηοοίΐεηι , ςιιεπι ορροηεΓεηΙ Αοΐοηίο. 8«Λ

ηεηιο ηϊδϊ Οα&δίιιβ (ΙββοεηάίΙ, βΐ εαπι εο Μ. ΒιτιΙιιβ , ηιωϋΐιι

εΓϋεηΙαηι ρΓβί δε ΓεΓεηδ, νυΙηεΓαΙαηι 3 Ο&δδίο,αυπ) «ο^

ηιοηιβηΐο ρ1ϊ§»8 αηιοο ίηΠί^ιιηΙ Ο,χδβπ. Οιιϊ ιΛϋο "*

(ϋιιηι τεηεΓυηΙ, ηευΙβΓ Ιιυηιϋβ ςυίάςυαηι αίχίΐ : 8β<1 ς«ι»5ΐ

βοβςαε εοηίΓοτεΓβϊ» ΙιοηεδΙί ΓαείηοΓίβ αιιεΙοΓεδ ΙίϋάίΙΐΜ' κ

πιυΐυο , υΓΐ)οηιςυεΓθΓΐαη3ΐ3ΐη ρΓ0«1ίθ3ΐ)3ΐ)1; ε10εαπκ>ΒηιΙί)

ρΓ3χΐ3ΐ·υηι ΓεΓεοαηΙ ΙβδΙϊαιοηϊαιη , ςαοά @ΐ3(1ί3(0Γε8 Λ

ορροΓίαηε ρΓ&3οαΪ38εΙ : ηοιΊαΙιαηΐΛίΓα,ιιε ρορυΙυπι , ιιΐ η>ν>'

ταπί βαοηιηι νείΐεΐ εββε δϊπιΗίδ, ςυί Γβ§ε8ε38α&88ηΙ, &<Ρ*

άεηι οοη νϊ Γεςηαηι βίερίοδ, ςιιειηαιίιηοίΐιιιη ΟβΕδίτ, ^

εΐεείοβ Ιοβϋίηιβ : τοεβηάαηκιυβ δβχΐυηι Ροωρβίαπι «ο»·

ΙμπΙ, Ροηιρεϋ Μ3£ΐιϊ ρΓορυςηαΙυηδ Γείρηοΐίε» β''ι"Β'

ςυεηι εο ΙβιηροΓβ αϋΐιυε ΟβϊδβΓΪδ 1εβ»1ϊ Ιιοΐΐο ρεηβφίβΙ1311·

ΙϋΓ ίη Ηϊδρ3ηΪ3 : δίιηυΐςαε 3ΐ> εχίΐίο τενοεβηάοδ Οκίί·*1111

αε Ματαΐίαιη, (Ηουηοδ ρ1ε!)ί8, & Οβεβατε ω^ίδίτϊΐΒ ρπ«·

(08.

ΟΧΧΙΠ. Ηΐβ (Ιϊεϋβ, ίη ΟβριΐοΗοπι βυηΐ Γετετίί 03»»'

ε( Μ. ΒΓυΙυδ; ηοηιΐϋΐη εηίπι δβΐίβ ΟϋεΐΜηΙ Γείιιΐδ ρηκ™"

ουβ. Ουυηιηιιε ηαηε ρηηιυιη ΓαεοΙΙαβ άβΐί ΓϊΠΐίΙΙ>π1χΐ!

εοηιπι εΐ εοβηβΐίδ ίη (εηρίυηι βά ίρβοβ εοιηηιεαιι<ϋ, ϊ'^1
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ήρέθησαν οί πρεσβεύσοντες δπέρ αύτών ες Λέπιδόν τε

καΐ Άντώνιον, δμονοίας πέρι, καΐ προνοίας της Ιλευθε-

ρίας, και φειδοϋς τών έσομένων τή πατρίδι κακών, ε!

μή συμφρονοϊεν. ΚαΙ έδέοντο οί πεμφθέντες, ουκ

έπαινοΰντες μέν το πεπραγμένον (ού γαρ εΟάρ^ουν εν

φίλοις Καίσαρος)· γενόμενον δ' ένεγκεΐν άζιοϋντες, ελέω

τε των δεδρακότων αύτο, ού κατα μίσος, άλλ' ίτζ εύνοία

της πατρίδος· καί οίκτω της πόλεως, κεκενωμένης

στάσεσιν ήδη συνεχέσιν, εϊ καΐ τους υπολοίπους άγα-

Οοΰς άνδρας ή μέλλουσα στάσις διολέσει. Ουδέ γαρ

δσιον, εί τις αύτοϊς Ιστι έχθρα προς ένίους, έν τοις

δημοσίοις κινδΰνοις έξερίζειν πολύ δέ μϊλλον, £ν τοις

κοινοϊς κα\ τα ίδια καταΟε'σΟαι· ή, εί τις άνηκέστως

έχει, τά ίδια έν τω παρόντι άναβέσθαι. ·

ΟΧΧίν. Αντώνιος δέ και Λε'πιδος έβούλοντο μέν

άμύνειν Καίσαρι, ώς μοι προείρηται, είτε φιλίας ένεκα ,

είτε των δμωμοσμένων είτε καΐ αρχής όρεγόμενοι,

και νομίζοντες εύμαρέστερα σφίσιν άπαντα έΌεσΟαι,

τοιώνδε και τοσώνδε ανδρών αθρόως έκποδών γενομένων.

Τους δέ φίλους χα\ συγγενείς αύτών έδεδοίκεσαν, κα\

τήν άλλην βουλήν έπιρ^έπουσαν ες εκείνους· Δέκμον

τε μάλιστα , τής δμόρου Κελτικής ήρημένον ΰπδ Καί

σαρος άρχειν, στρατδν πολύν έχούσης. Έδόκει δέ

καραδοκεϊν ετι τα γενησο'μενα , κα\ τεχνάζειν, ει δΰναιντο

περισπάσαι προς έαυτοΰς τήν στρατιαν τήν Δέκμου ,

άΟυμον ήδη τοις άτρύτοις πόνοις γεγενημένην. Οίίτω

δέ δόξαν αύτυϊς, ό Αντώνιος τους εϊπόντας ήμείψατο·

« Κατα μέν έχΟραν ιδίαν ουδέν έργασόμεΟα · £νεκα δέτοϋ

μύσουςκαΐ ών Καίσαρι πάντες ώμόσαμεν, φύλακες αύτώ

τοϋ σώματος ή τιμωροί παβόντι ίσεσθαι , εύορκον ήν το

άγος Ιξελαύνειν, καΐ μετ' δλιγωτέρων καθαρών βιοϋν

μάλλον, ή πάντας ενόχους όντας ταΐς άραϊς. Άλλά δι'

ήμας οίς οδτω δοκεϊ , σκεψόμεΟα μεθ' υμών εν τφ βου-

λευτηρίω, κα\ νομιοϋμεν εύαγές έσεσθαι τή πόλει 8 τι

αν χοινή δοκιμάσητε. »

ΟΧΧν. Ό μέν ασφαλώς ούτως άπεκρίνατο. Οί

δέ χάριν τε ήδεσαν, και άπεχώρουν, εν Ιλπίδι βεβαίω

τα πάντα θέμενοι· τήν γαρ βουλήν σφίσι συμπράξειν Ις

πάντα έπεποίΟεσαν. Ό δέ Αντώνιος τας μέν αρχάς

έκέλευσε νυκτοφυλακεϊν τήν πόλιν, Ικ διαστήματος εν

μέσω προκαθημένας, ώσπερ εν ήμερα· και ησαν πυραΐ

πανταχού κατα τδ άστυ. ΚαΙ δι' αύτών εΟεον άνα

τήν νύχτα πασαν ες τας τών βουλευτών οικίας οί τών

άνδροφόνων οικείοι, παρακαλοϋντες υπέρ αύτών και

υπέρ τής πατρίου πολιτείας. Άντιπαρεθεον δέ καί οί

τών χληρούχων ήγεμόνες, άπειλοϋντες, εϊ μή τις αύτοΐς

φυλάξει τας κληρουχίας, τάς τε ήδη δεδομένας, καΐ

τας Ιπηγγελμένας. "Ηδη δέ κα\ τών αστών δ καΟα-

ρώτατος λεώς άνεβάδδει, τήν δλιγότητα τών δεδρακότων

πυνΟανόμενοι· καΐ ές μνήμην τοϋ Καίσαρος υπεφέροντο,

χαΐ ταϊς γνώμαις διηροΰντο. Τής δ' αύτής νυκτός κα\

τλ χρήματα του Καίσαρος καΐ τα δπομνήματα της

άρχης ίς τον Άντώνιον μετεκομίζετο· είτε της γυναικός

αύτλ της Καίσαρος έξ επικινδύνου τότε οικίας ίς άχιν-

βυηΐ φΐί 1ε£3ΐίοιιε ρΐΌ βΪ8 ΓιιιΐββΓβηΙυι· βά Ι,βρϊάπιη εί ΑηΙο·

ηίϋπι, <1β εοηοοΓίϋα, βι εαΓ3 ΙίυβιΊβΙίβ, ριτοοΛΥβηάίβςιιε

ΟΗΐϊΐηίΙβΙι'Ηϋβ ραΐΓΪ», ςυ3β βεφιί ΒοΙεηΙ ά'ι&ωτάίΑΠί. Μ

αυοα ΙβςβΙϊ εοηβΐϊ δυηΐ ίτηρβίΓϊτβ, ηοη ΙαυάίηΙοδ ςιιϊάεπ)

ΓαοΙιιηι (ηεο εηίπι βικίεΐιβηΐ βριιιΐ βπιίεοβ Οββδβπδ), ίει-εη·

άαηι (βπιεη, ροδίηυαηι ρ;ι!πιΙιπΐ] ββδεί, εεηββηΐεβ; εϊ νεηίΛ

ώ'(?1105 8^ϋ8 3ϋ€ΐ0Γβ$, ηοη Οιΐίο Ο.Τ831Ί8 80 ρΓ0Τεε(08, 88(1

αιηοΓβ ραίιία: : ηιίδοΐ'αΙωιιΐιΐΓ^ιιβ εοηάίΐίοηειη ΙΐΓΐιίβ ]απι

ιη(β βχΙΐΜΐβΙα εοηΐίηυίδ 8β«ϋ(ίοηϊΙ>υβ , βί, ηονίδ εχεί(8ΐ1β

ΙυΛίβ, ηβ Γ8ΐί<ιυΐ8 ([αίιίοπι ραΓΓΟΓβΙυΓ Ι)οηί8 είνιϋυβ : « ρεΓ-

ίηίηυυπι εηίπι ε&δβ , βί ςιιίουβ 8ΐηΙ ϊτβΐί , ηαηε ίο ραΙ>1ίεο

(ΙίδεΓίηιίηβ ρπνα1β8 ίηίπιία(ί38 βχβΓοεΓε ; ροΐίαβ Γείρυοίίε»

εοηϋοηβικίαδ 8888 ρήταΐΐβ ίη]ιΐΓί»8. Ουιχΐ 8ί ςυίβ εβρίΐαϋ

ούϊο (εηβαίιΐΓ, βϊΚεηι ϊη ρΓίϋδειιΙι τεΓυπι βίαίιι ρΓίναΙβδ ιγϊ8

8386 (ΙίΠετεοάίβ. »

ΟΧΧίν. Αηίοηϊαβ τεκ> βΐ ίβρΜαδ, βΐεοί ]»ιη εχροδυί,

υΐείδοί ςαίιΐβιη ευρίεο&ηΐ ΟχδαΓεηι ; δίνε απιίαΐία ο]ιΐ8, βίνβ

]ϋΓ3ΐηεηΙϊ τείί^ίοηε; δίνβ άοιηίη»η(1ϊ εϋρίάϊηε (ΙυοΙί, βΐ

οπιηίβ δίοί Γ&είϋοΓϊ ίοτβ ρυΐαηΐββ , βί Ιϊΐεβ νίή Ιααϋηηβ ύ·

ταχύ οπιηββ β ικοίΐίο ΓυίδβεηΙ βυοίαΐϊ. 5βεΙ (ίηιεο&ηΐ οοβηι-

Ιοβ βΟΓυηι ε( 3011008, βεη3ΐιΐ8συε βΓβΐ ίΐΐοβ βΐυαϊα, ηΐ3χίπΐ6

ϋεείπΐϋηι ΒΓϋΙυηι, επί 3 ΟκδαΓβ τίεϊηβ &31Η3 εαπι ηΐ3£ηο

εχΕΓείΙυ εΓ3( άεαιβηάβίβ. ΙΙβςυβ ρίβευϋ, οεεβδίοηεηι

βχ8ρεεΐ3ΓΪ Βηιρϋαβ , εϊ ΙεηΙβη , βί ςαβ 3Γΐε ροδβεηΐ Ι>οίηιί

εχεΓείΙυπι ίη ρ3Γ(εδ 81138 ρεΓίΓαΙιοΓΟ , ]3ΐιι Γεδ8ΐιηι Ιοη&ίβ 13-

οοΓίουβ. ΟιιίΙιυϊ ςυαιη κΐ εδβεΐ ρΓοροδίίυπι , ΑηΙοηίιΐδ 1ι-§3-

(ίδ (αΐβ Γεβροηδυηι ύβάίΐ : « Εχ οίΐίο (]ΐιίαεηι ρι ίναίο ηίΐιί]

3§εηιη3; 8β<1 ρΓορΙεΓ ρίΒοαΙαηι, βί ρΓορΙβΓ 830Γ3ΐηβηΙυπι ,

ςοοιΐ 0Χ83ΓΪ οπιηεβ αίχίπιιυ , 5βΓΥ3ΐϋΓ03 ηοδ εοηι ίηοοία-

ηιριη, «ηΐ αΐΐαηι· Η σαΐά εί βεεηβ 3εεϊάί88εΙ, ροδ(υΐ3θ3(

Γείί^ίο, υ( βοεΙεΓε εοηΐβοίί ρβΙΙοΓβηΙϋΓ : ε( ειιαι ρβαεϊοΓΪουβ

ροΐίιΐδ είνίΐιυδ, 80(1 εΪ8 ρυπ$, νίνοΓοηιιΐ8 , ςυ3ηι ΠιοβΓοηιιιβ

ηο8 ευηείοδ άΜί οοηοχίοβ. δεα ρβτ ηοδ φικίεηι, ςυαη-

ηυβαι βίε ηοοΪ3 νϊϋβΙυΓ, εοηνεοίβιηυδ ΙίοεΙ ϊη εαπβπι, άβΙΙ-

ΙιβΓοηιιΐδςϋβ νουίδεαπι , εί εβηι 8βη(εηϋ3ηι β τείί^ίοπε ριι-

οΐίο εδδε αιΊιίΙηΙιίαιιΐΓ, ηϋκ οιιωίυιπ οοηδειίδα νίοΙεΙιίίυΓ

ροϋοΓ ε%(επ3. »

ΟΧΧΥ. δϊο άίδβιΐβ ΑηΙοηίοδ ΓβδροηαίΙ. Ιν&Άΐί λόγο,

βτβΐϋβ βείίβ , αηϊεπιηΐ ββαιιϊ οιιπι βρβ ορίίηιβ ; οΓοάοηΙβ» ,

ΓβτοΓεπι βεηβΙυβ ηυηςυωη βϊΐιί άεΓοΓβ. Τιιπι ΑηΙοηίυδ

]αδδίΙ ηΐ3£Ϊ8ΐι*3ΐιιβ ρ6Γ ποοίοπι 6χευ1>ί38 011Γ3Γ0 ϊα υΓοε β^εη-

«]38 , εί δυοίηάβ ίη ρυΜϊοο ρΓΟ ΙηϋυηαΙί δβιίεΓε , ςυβσιβάηιο-

άυηι ΐηΙβΓάία , βεεβηβϊβ ρβΓ (οΐ3ΐη ιίΓυεπι ίξηϊυαδ. ΤοΙβςυβ

ηοείβ ρεΓ ϊΙΙοδ ϊ^ηβδ (ΙϊδουιτεΙιβηΙ Γ3ηιϊ1ϊ3Γβδρ6ΓευδδθΓϋΐη βά

χιΐβδ 8οη3ΐοπιπι, άερΓβεΕηΙεβ ρΓΟ ίΙΗδ ρβήΙβΓ εί ρπ) Γβρα-

Μίθ3. Νβο ηϋηοΓ ίΐείωΐ άί50υΓ83ΐίο 3 οοΙοηοΓυηι ρπηείρί-

1)08; ηιυ1ΐ3 πιίη3ηϋ1)υβ , ηίβϊ β^τοδ ίΙΙί εί )3ΐη οοηοβ$5θ3 εί

ίηδυρβΓ ρΓοηιίδδοβ ουΙϊηεΓεηΙ. ^3η1 υβγο βί εΐτϊυηι ρβΓβ

ϊηεοπΊίρΙίδδϊπΉ βχ ΙεΓΓΟΓε 86 ΓβεοΙΙεββΓβΙ, ροδίςαβηι εοη]α-

Γ3(οπιπι ρβυοίΐβίεηι ΐηΙβΙΙεχβΓϋηΙ; βί ι-εεοπΜίοηβ ωβηίο-

πιπ» 0«83ΓΪ8 δαοευηΐβ βηίηιοδ, 8οϊηαου3ηΙϋΓ ϊη τ3ΓΪ3β 8εη·

(εηϋββ. Εβάεπι ηοείε ρβεαηία! Οοοδβπβ βί βείοπιπι 6)08
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δυνοτέραν τήν Αντωνίου μεταφερούσης , είτβ του Αν

τωνίου κελεύσαντος.

ΟΧΧνί. Γιγνομενων δέ τούτων, διάγραμμα νυκτός

άνεγιγνώσκετο Αντωνίου την βουλήν συγκαλοΰντος έτι

προ ήμέρας ές το της Γης ίερον, άγχοτάτω μάλιστα ίν

της οικίας Αντωνίου· οΰτε γαρ ες τι) βουλευτήριον

Ιθάρ^ει κατελθεϊν, υποκείμενον τξΐ Καπιτωλίω, μο

νομάχων όντων Ικείνοις συνέργων ουτε , στρατιαν έσα-

γαγών ες την πο'λιν, διαταράζαι. Αε'πιδος δέ όμως

εισήγαγε. Πλησιαζούσης δέ της ήμ^ρας , οϊ τε άλλοι

βουλευτά! συνέθεον ές το της Γης ίερον, καί Κίννας 6

στρατηγός, αύθις επικείμενος την στρατηγικήν έσΟητα,

ήν έ/θές ώς τυράννου δόντος έξερ^ίφει. θεασάμενοι

δ' αυτόν τίνες των άδεκάστων και των έστρατευμένιον

τζ) Καίσαρι· δι' όργης έχοντες, δτι πρώτος έπ\ τω Καί-

σαρι, καίπερ οίκεϊος ών αύτοϋ, βλασφήμως έδημηγό-

ρησε, λίθοις έ*βαλλον και έδίωκον και ες οΐχίαν τινα

συμφυγόντα, ξύλα συμφέροντες, Ιμπρήσειν εμελλον, ε!

μή Αέπιδος μετά στρατιάς έπελθών Ικώλυσε. Τούτο

μέν δή πρώτον έ*ργον παρρησίας ή'ρξεν ίτύ τω Καίσαρι·

καΐ αύτο κατέδεισαν οΐ τε μισθωτοί καΐ οί σφαγείς

αυτοί.

ΟΧΧνίΙ. Έν δέ τζ) βουλευτηρίω βραχΐ) μέν ή\ το

καθαρεϋον σπουδής βιαίου κα\ αγανακτούν οί δέ πλέΌνες

συν παρασκευή ποικίλη τοις άνδροφόνοις συνεργούν.

Καί πρώτα μέν αυτούς άξιοπίστως ήξίουν καί παρεϊναι

σφΐσι καΐ συνεδρεύειν, έξ υπευθύνων ίς κριτας μετα

φέροντες. Καί δ Αντώνιος ουκ έκώλυεν, είδώς ουκ

ϊλευσομένους· ουδέ ^λθον. Είτα, ίπ\ διαπείρα της

βουλής, ο( μέν αύτών μάλα θρασέως το πεπραγμένον

έπηνουν άντικρυς, κα\ τους άνδρας έκάλουν τυραννο

κτόνους, καΐ γεραίρειν έκέλευον. Οί δέ τα μέν γε'ρα

περι^ρουν, ώς ουδέ έκείνων δεομένων, ουδέ έπι τώοε

αύτα πραξάντων · εύφημεΐν δέ μόνον αύτοΰς έδικαίουν ,

ώς εύεργέτας* οί δέ καΐ τήν ευφημίαν υπαν^ρουν, καί

φείδεσθαι μόνον αύτών ήξίουν. Και οί μέν τάδε ετέ-

χναζον · καΐ περιεοΊρων, β τι πρώτον αύτών Ινδεξαμένη

μάλιστα ή βουλή, προς τα λοιπά κατ' ολίγον εύεπι-

χείρητος αύτοϊς ϊσοιτο. Οί δέ καΟαρώτεροι το μέν

ίργον ώς άγος άπεστρέφοντο, αίδοϊ δέ μεγάλων οίκων

περισώζειν αυτούς ούκ Ικώλυον ήγανάκτουν δέ, εί καΐ

τιμησουσιν ώς εύεργέτας. Οί δέ άντέλεγον, μή χρηναι

περισώζοντας φθονεϊν τών περισσών ές άσφάλειαν. Ώς

δε τις είπε, τήν τούτων τιμήν δβριν Καίσαρι φέρειν

ουκ είων έ*τι τον τεΟνεώτα τών περιόντων προτιθέναι.

Έτερου δέ έγκρατώς είπόντος, δτι χρή δύο τώνδε

πάντως το έτερον, ή Καίσαρα τύραννον προαποφαίνειν,

ή τούτους έξ έλ£ου περισώζειν · τούτου μόνου δεζάμενοι

το λεχθέν οί έτεροι , ήτουν σφίσι ψηφον άναδοθηναι περ\

τοϋ Καίσαρος, ίπΐ ίρκω, [και] εί καθαρώς έθέλουσι κρΐ-

ναι , μηδέν αϋτοϊς έπιθεάσαι τα Ιξ άνάγκης έψηφισμενα

άρχοντι ήδη, ών ουδέν Ικόντας, ούδέ πρίν ή δεϊσαι περί

σφών αύτών, άνηρημένου τε Πομπήιου καί έπΐ Πομ-

πηιω μυρίων άλλων, ψηφίσασθαι.

ίη 86άβ8 ΑηΙοηίί ΐΓ&η&ΙαΙϊ δαηΐ; 5ίνβ Οίίριιηώ

Ιοοαπι ΙυΙίοΓβπί βίβ φκΕΓεηΙβ, βίνε ί<1]α1)<:ηΙε ϊρ&ο Αηίοηίο.

ΟΧΧΥΙ. ΕΙ 3η1β Ιυοβηι βϋίοΐο ΑηΙοηίί ββηϊίυε οοητοαίη;

εβίίη 86<1βιη Τβ11ιιπ9, 3χ1ί1)υδ ίρδίϋδ ρι·οχίηΐ3Γη : ηβηα ηοηπε

ουπαηι &ά\ιβ 3ΐκ1εΙ>3ΐ, δυΐ^εείαπι Οβρίΐοΐίο, ίηατιο ε>1ί4·

ΙθΓβ8 6Γ3ΐιΙ ουπι εοημηΐίδ : ηεςηε ίηΐπχίικίο «χετοίαι οτ-

1)βπι τοίαίΐ ρεΓίϋΛίΓβ; ςυεπι Ιβηιεη ίηΐηχΐιιχίΐ ΙορίΛκ.

ϋίΐϋοιιΐο νει-ο ίη Τείΐαηβ χάεύι ουτα βΐϋβ δίηαίοπίιυί ριβ]Κ·

ΓβνίΙ βΐίϊπϊ Οίηη3, Γβ8υηιΐ3 ργχΙογϊα νβδίβ ςααηι υΐ & Ιυγμιιιο

Αζϊωα αΙ^βϋβΓαΙ ρήάίβ. Ουβηι οοηβρίοβίί βΐίφιο! « ίο·

οοιτιιρΙϊ$ είτΐ^υβ, βΐ βχ νβΐ6Γ»ηΪ8 Οχ&Βτϊβ, ίηάΐκηβ ΓβΓβο-

(εβ, ηαο(1 ΙίεβΙ «ΙΟηΐβ, ρτίηιαβ Ιατηοη ροβ( ίΐϋαβ αιΑοα

βχΪ8ΐίπιαΙϊοηεαι β]υ$(1βιη πιαΐβάϊοα οβηοίοηο Ι3>5ί38β1, ίη-

8βε(Αΐί 5υηΙ Ιβρίϋίοϋδ : οοιηρυΐβυηιηυβ ίη άΌπιιιιη ςακη-

(Ιβηι,ΐί^ηίδ εοηββ$1Ϊ8 οοηΛαΓβΓβ ρ3Γα1>3η1, ηί Ι,ορΜικ οπιη

βχβΓοίΙα ευρβΓνβηίεηβ εοΐιίΐιυίδίεΐ. Ηοο ΓυίΙ ρπηοίρίιιοι

βυιίεαάί Οχβ&τίίΐηϊβ ; ςυο εί αιειχεηαπα (ινίη βΐ ίρα ρβ·

οαββαηβ βιιηΐ Ιβπϊϋ.

ΟΧΧνπ. Ιη ββη*(α βχί^ϋΐιβ ΓαϊΙ ηυιηεηιβ βοπιπι , ιριϊ »ί·

ΓεεΙίοη» τίοΐεηΐίβ Ιίοεπ ίηοΊ'ςηίίΓεηΙιΐΓ ΓβεΙο : ρΐεπςυβ ταΓΪίί

πιο<1ΐ8 ]ΐη ;:κ· βΐυάεΐιαηΐ ρβκαΜΟΚβ. Αο ρηιηοιη «ρΜη»

εεηεβοαηΐ, ϋΐοβ ιΐβία &άβ Λάν<κχαάο& ε886, εί ίη οοπιαιυηβ

εοηβίΐίυηι αιΐΐιϊϋεηιΐο», ί(α α( εχ Γβϊδ ]ϋυΊοο5 ΜδβηΙ ΓαΙιιπ.

Οηϊ βεηΐεηϋβε ηε ΛηΙοηϊιιβ ηυίάεηι ο1>8ΐΓερυϊ( ; ηηίρρβ ςώ

ίΰίΓβΙ, ηοη νβηΙαΓΟβ : ηεε τβηβταηΐ. ΙΜικΙε, υΐ Ιβηΐ3·

ΓβΙιΐΓ το!ιιηΐ98 8οη»Ιϋ5, 3ΐϋ τεΙιβηιβηΙεΓ εί ηΐίηίΓείΙί 13Β·

03ΐ)3η( Γβείηηβ, ΐ5τ3ηηίοί<ΐ3πιπι ίά εββε ρΓ<Ρ()ίο3η1ββ, φιί·

Ιιαβ ρΓ.ΧΊΐΗ.ι εββεηΐ άεεεπιεηάβ. Αΐϋ , ρΓΗϊπιϋβ ςαΜβιη ώΙ

888β οραβ, ά1εεΙ>3ηΙ, ψιχ ηβ ίρβί φΐίάεηι ροδίϋΐϊτεηΐ; ρ>;

(ίθ8 Ι3η1υηι εΐβ αςεηάαβ, υΐ 1>εηε ηιβπϋβ άε τερυ!)Ιίθ3. Αΐϋ

(Ιεηίςυε, ηοο εΐώπι ϋείΓβΙιεηΙεβ, ϊηεοΐυηιίΐΐΐβ ΐ3ηΙαπΐΜ8

ιΐοηΐηάοδ οεηδεπαηΐ. Τ&1ί5η8 οοηιιηβηΐίδ εεηβίωη >8'

(?Γ888ϊ , εχδρεείβίβηΐ , φοηι δεηΐεηϋαηι ρτχ οβίεπδ ββιβΐ"5

βδβεΐ εοηιρίεχυπίδ ; ςιιο ΓβοΙο Γ;ιπΊίοηΊΐι 8ε εαηι ΙιιΙιϊΙηπιιη

»(1 ίηιρεΐΓ3ΐιά3 ΓεΙΐςτι» δρεΓ&Ι)3η(. }&ιηφιβ ρ3Γδ ώιοετίοΓ,

Γβείηιΐδ υ( ίηδϊςηε ηείαβ ατεΓδβΙα , ΓβνεΓεηΙία (βηιεη ηοΊί'

Ιίαηι ΓααιΗϊΑπιιη, ηοη 00δί8(εΙ>3(, ςαοιηίηοδ ίιηρυηίϋΐί

άοη3Γεη(υΓηΐ3ΐε&εϊ : ιά νεΓο ηοίεβίε ΓεΓεηίηΙ, δί ίίΊίπι Ι'0-

ηοΓβΓβηΙϋΓ εΐίβηι , νείαΐ 1)βηβ ιηεπίί. Αΐϊϊ εοηΐΓ3()κίΙ)ω1>

«ι Οϋηι ίηεοΙυηιίΐ3ΐβ ηοη ίηνίιίεηΰβπι είβ εδδε ϋΐϊΐη «α*6-

δίοηεηι , ςιιοε βιΐ Γιπηβηύβηι βΟΓΟίη βεουπίβίεηι ρβΓΐϊΐ3βΓβ1· '

Κεββι·«η1β τετο ηοηηεηιίηε » ηοΓϋίτι ηοηοΓεβ οοημηΟΜ

ίοΓε ουηι εοη(ιιηιε1ί& Οχββπβ ; » Γεείΐηααΐυηι εδί, « πυρ*

Γ3(ίοηεηι Ιΐ3ΐ>βη(ΐ3ΐη βυρβΓδΙίΙαηι , ςα3ηι ηιοιίυϊ. »

οριε βΐίαβ ςυϊδρϊΐπι εοηδΙ&ηΙεΓ 4ίχίβ8β1 : « βΐΐεπιίπω ηί·

εε883πο άεεεΓηεηάηηι, βηΐ 033δ3Γεπι Λιϊδβε ΐτηηηοιη,Μΐ

ϊβΐΐβ εχ ε1επιεη1ί3 (Ιοηαηιΐιιπι νεηίβηι :» ηοο ηοο Ί·*1

3ΓΓερΙο, εβείεή ροβΙηΐ3θαη(, ιιΐ 8υ(ΓΓ3^ί& Γετι^ηίοτί6 βι'

8ΐίιη3ΐίοηβ 08·83ΐΪ8, ]ιιΐ'3τβηΙφιε ρπαβ εηηείί « δΐηρετί «

]υιϋεα(υΓ08, ε» ιά βϊ ΓεοίβδεηΙ, ηβηιίηεηι ίρβίβ κ]®·"*"

ο1)]εοΙιιι·υιη εβδε ρΓορΙεΓ εβδ Γ88 , ψΐίβ 03583ΓΪ ΓβπίΒΐ Ρ0

ροΐίΐο 00301Ϊ ρΓΟίτιίδϊδδεηΙ, (]ϋ3Γυπι Γ6Γυηι ηαΙΙβ κροηΐε , ι^

ςυε ρπιΐδ ςιιβιη βίΜ ΐρβίδ Ιίηιβηίΐυπι ΓυεηΙ, ίηΙεΓΓετΙο Ρο*

ρείοεί ρΓαΊοΓουηι ίηΰηίΐίβ «Ηίβ, 08383η β βεωΐϋ

όεετε(3. »
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ΟΧΧνΠΙ. Ό δέ Αντώνιος, έφορών αδτοιις και Ιφε-

δρεύων, επειδή λόγων δλην ουκ άπορον ουδέ άναμφί-

λογον εΤδεν έσφερομένην, ίγνω, το ενθύμημα αυτών

οίκείω φόβω καΐ φροντίδι περί σφών αυτών διαχέαι.

Είδώς ουν, τών βουλευτών αυτών πολί» πλήθος ές τε

τάς αρχάς τας έν άστει, καΐ ές ίερωσύνας, κα\ εθνών

^ στρατοπέδων ήγεμονίας, ύπο τοϋ Καίσαρος ές το

μέλλον ήρημένους (ώς γαρ έπ\ χρόνιον στρατείαν έξιών,

έπΙ πενταετές $ρητο)· σιωπήν, ώς ύπατος, έπικηρύζας,

Ιφη· « Τοις αίτοϋσι περί Καίσαρος ψηφον, ανάγκη τάδε

προειδέναι, δτι, άρχοντος μέν αύτοϋ καΐ αίρετοΰ προ-

στάτου γενομένου, τα πεπραγμένα καΐ δεδογμένα πάντα

κύρια μενεΐ· δόξαντος δ' Ιπ\ βία τυραννησαι, τό τε

σώμα άταφον της πατρίδος Ειπερορίζεται, καΙ τα πε

πραγμένα πάντα άκυροΰται. Έστι δέ, ώς ίρω περι-

λαβεΐν, έπΙ πασαν άφικνούμενα γην καΐ θάλασσαν

και τα πολλά αυτών ουδέ βουλομένοις ήμϊν υπακού-

σεται, καΐ δείξω μετ' δλίγον. βΟ δέ εστι μόνον έφ'

ήμΐν, δτι καΙ περί μόνων εστίν ήμών, τοϋτο υμΐν προ-

θησω προ τών άλλων ώς αν έν τω εύμαρεΐ την εικόνα

τών δυσ^ερεστέρων προλάβοιτε. Ήμεΐς γαρ αύτοί,

σχεδόν άπαντες, οί μέν ήρξαμεν υπο τω Καίσαρι· οί

δέ έτι άρχομεν, αιρετοί προς έκείνου γενόμενοι· οί δέ

ές τι) μέλλον άρχειν κεχειροτονήμεθα. Ές γαρ πεν

ταετές, ώς ίστε, καΐ τα άστυκά υμΐν, καΐ τα έτήσια,

κα\ τάς τών έθνών ή στρατοπέδων ήγεμονίας διετάζατο.

Ε! δή ταϋτα υμεΐς έκόντες άποθησεσΟε (έστέ γαρ δμεϊς

τοϋδε μάλιστα κύριοι), τόδε πρώτον υμας άξιώ κρϊναι,

καΐ τα λοιπά έποίσω. »

ΟΧΧΙΧ. Ό μέν δή τοιούτον αύτοΐς, ού περί Καί

σαρος, άλλα περ\ σφών αύτών, δαλον έξάψας, ήσύ^αζεν.

Οί δ' εύθΰς άνεπήδων αθρόοι μετά βοής, ούκ άξιοΰντες

έπΙ χειροτονίαις άλλαις ούδ' έπΙ τω δήμω γενέσθαι

μάλλον, ή βεβαίως έχειν 3 έλαβον. Τοις δέ καΐ ήλι-

κίας τι νεώτερον ή άλλη προς χειροτονίαν έναντίιοσις

ίιποϋσα, άνηρέΟιζε- καΐ τώνδε αύτδς δ δπατος έζήρ/ε

Δολοβέλλας. Ου γάρ αύτώ δυνατδν έφαίνετο κατά

εννομον χειροτονίαν ίιπατεΰσαι, πέντε καΙ είκοσιν ένιαυ-

τών οντι. Όζεϊα δή τοΰ χθές υποκριναμένου μετα-

σχεΐν τών γεγονότων έγίγνετο μεταβολή, λοιδορουμένου

τοΐς πολλοίς, εί τους άνδροφόνους τιμαν άξιοϋντες,

τους άρχοντας σφών άτιμώσουσιν, ές εϋπρέπειαν της

έκείνων σο>τηρ(ας. 01 δέ αυτόν τε τον Δολοβέλλαν

καΐ τοΰς άλλους έπήλπιζον, χάριν έκ τοϋ δήμου λαβόν-

τες, ές τάς αύτάς αρχάς άποφανεϊν αύτίκα, καΐ ουκ

άρχόντων άλλαγήν, άλλά μόνης έσεσθαι χειροτονίας

έπι το νομικώτερον έκ τοΰ μοναρχικού· 3 καΐ κόσμον

αύτοΐς οίσειν, έν τε μοναρχία και δημοκρατία τά δμοια

προτιμωμένοις. ΚαΙ τούτων έτι λεγομένων, ένιοι τών

στρατηγών τάς έσθήτας έπι ένέδρα τών άντιλεγόντων

άπετίθεντο , ώς καΐ αύτοί μετά τών άλλων αύτάς άντι-

λη·{»όμενοι νομιμώτερον. Τοις δέ ή τε ένέδρα κατε-

φαίνετο, καΙ ουδέ κυρίους έτι τησδε της χειροτονίας

^δεσαν έσομένους.

ί'ΧΧΥΠΙ. 11)ί (ιιηι ΑηΙοηίυβ, ςυί 3ΐ(εη(υ8 α<11ιυο &ύ

οηιηϊα αυδε άίεεΓεηΙηι·, νβίοΐί ςρβεΙαΙΟΓ εειΊααιίηίδ , βεάεΓβΙ ;

ρο9(φΐ»πι ίηΙεΙΙεχίΙ, δβΐίβ εοριοβαιη ίη υΐΓβηινίδ ραΓίεπι

αΙβρηΙαυοΜ ηιαίοπ,ιιη ίη πκάΐυαι ;ιΙ> ήίδ βδδβ ρΓοΙαΙασι ; β(α·

(υίΐ, Γίΐΐΐίίίπιη ίΙΙυπιιη εοηβίΐΐυηι, ίη]εε(ο ΙίηιΟΓβ εί βοΐΐΐεϊΐα-

<1ίιιο Λύ ρΐΌρπίβ ίρ$0Γυιη Γεου9 , ετβΓίεΓε. ΙΙβςιιβ ςυυηι

βεΪΓεΙ, πα^οΆΐα 8εΐ)3(οηιιη ίρβοηιηι ραΓίεηι η«1 πΐ3§ί$ΐΓ3(υ3

οΗΜΔΟβ, &ά 63εεΓ<1ο(ί3 , &ά ρι-ονίι» ί.ιπιιη εχεΓΟΪΙϋϋηινβ &ά·

ηιίηί5(Γ3ΐίοοε8 ρΓοπιοΙαπι εβκβ & ΟχβαΓβ (παπί , αϊ ίη (ϋαίιιτ-

ηαιιι εχρεάΊΐίοηεπι ρΓοΓεεΙυΓυβ, ίη ςηίηηηεηηίηηι π)3§ίβ(Γ3-

Ιη8 (1ε8ί§ηανεΓ3ΐ) , βϋεηΐίο ρΓΟ ρο(ε8ΐαΙβ ϊ ■·· 1 ί <· I ο , 1ιο]ιΐ8ηιο<ϋ

νειίΜ ΓεείΙ : « ^ϋ^ 8ΐιΩτ3βί3 ροβειιηΐ <1ε 0ίΒ8βΓ8, βηΐβοηιηί»

βείαηΐ, ,κ·ι» (ΙεεΓεΙβςυε ε]ηβ, 8ί ςυίιίεηι 1εςί(ίπιο ϋΐε ΓυηεΙηβ

ηΐ3§ί8(Γ3ΐυ ε»(, ε( ρηοΐϊεο εοη$εη8η ϋείβΐηπι ΙεηυίΙ ίπιρε-

ηυπι , Γ3(3 ΰεοεΓβ ββββ οιηηΐβ ; ςυο<1 εί εοηΐΓ3 ιι( ι > πιηπιυ

νϊάε!>ί1ηΓ ίπιρεΓηιηι υ8υΓρ358ε , εοΓρυβ ι·]ΐ ι μ Ιιίιι ρΓο]ίείεη-

(Ιηηι ίη Τίοεηηι , εί βεΐα Γεβαηάεηιΐβ οιηηί.ι. ΡεΓίίηεηΙ 3υ·

(επί 3εΐα ΐΙΙα , υ( εοηιρεηάΊο ϋίε3πι , αιΐ οιηηεβ (εη-38 εί 3(1

ιηαι ί;ι οιηηία : ε( εοΓηηι ρ1εΓ3ςιιε, ηε 8ί νείίηιηβ ιρη.ίπιι ,

Γενοεατβ ηο1)ϊ8 επί ίηΙε^Γαηι ; ςυεηιβιΐηιοιίηηι ρβυΐο ροβΐ

άοεεοο. Νυηε , ηηο<1 8ο1ιιηι εε( ίη ηοβΐΓ3 ροίεβίβΐβ , <|ΐιο·1

εί &ά ηοβ βοΐοβ ρειίϊηεΐ, ρΗιηιιιη οπιπίπι» 3(1 το9 πΊΊτιιιη ;

π ι εχ Γεηηβ Γ3εί1ίοηηυ8 εοη]εε(υΓ3ηι εβρίβΐίβ άε ηββοΐϋβ <ϋί-

ΠγιΙιοι ίΐιπή. Νθ8 εΐεηίηι Γεπηβ οιηηεβ 3υ( ςεεβίηυβ ηιβςί-

8(τ3ΐη8 ύεηΐ3η(ΐ3ΐ08 3 0<Ε8&Γε, 3υΙ ε(ί3πι ηηηε μ<·ιίππη : ηοη-

ηυΐΐί φιοςυε ;ι<1 ^εΓεηϋοβ ϋείηε«ρ8 ϋε8ί$η&1ί 8υη( :κείΐί.< εηίπι

ίη ςυίηηηεηηίυηι 0Γ(1ίη3ΐ38 εί υΓθ3η38 3ηηιΐ38ςηε (1ί@ηίΐ3(ε8,

(Ί ρΓθτίηεί3ηιπι εχεΓείΙηυηιτβ ρΓ9βΓεεΙυΓ38. Η38 οηιηεβ

ϊη βροηΐε βίΐίδ (ΙεροδίΙηπ (Ίά βηίηι ίη νεδίΓβ ηιαχίπιε ρο-

Ιεβΐ3ΐ8 εβί) , ί(1 νοηΪ8 ρΗιηιιιη 8γϊΙ εοη$Ιί(υεη(1υηι : (1β τείί-

ςυίβ π·1)ΐι» (Ιείηεερε &ά νοβ κίβτ&να. »

ΟΧΧΙΧ. 8ίε ΑηΙοηϊυε ίη]εε(3 δεηβίοιίΐιπ^, ηοη άβ Οχβλκ,

Ββά (1ε ίρβί» , εοηεεΓίαικΙί ηΐ3ΐεπ3, οΙ)ΙίεηϊΙ. Μοχηιιε π πι

οπηεδ εχβίΐίεηΐεδ , εοηεΐ3Π)3ΓυηΙ : « ηοΙΙε βε ηον&ε εΐε-

εΐίοηίδ 3ΐε% εί 3Γΐ>ί(Γίο ρίευίβ τεβ 8η3$ εοηιηιίΚεΓε ; 8α(ίυ8

6888, Γ8ΐίη8Γ8 ιμι.Γ μίιιγΙ 3ε€8ρί88εη(. » £1 8Γ3ΠΙ ϊηΙβΓ Π08

ςυί εο 3εηυ8 εοηεί(3Γεη1ιΐΓ, ηυο(1 ρεΓ >εΐ3(επα ίιηηΐ3ΐυΐ'3πι

απί ρεΓ αΐίηπι ςυ3πιρί3ΐη Γ3ϋοηβιη ηίΐιίΐ ρο88εη( βϋ)ί ροΐ-

ήεεπάε εοηιίΐϋδ; ίηΙεΓ ςυοβ ρΓαχίρυυβ 8Γ31 ίρβε εοηδυΐ

Ι).ι|;ιΐκΐ1,ι. Ν3(υβ εηίπι χχτ βηηοβ, εοηβηΐβία 1«ςί(ίηΐ3

βίεείίοηε ροΙΪΓΪ ηεηυίΙ>3(. ΙΙβςυε 1)Γενί πιοαιβηΐο ίΐΐε ρπ-

άί3Π3ηι Γ3(ίοηειη , ηιο ρβΓίίείρεηι 8ε Γυίδβε Γ.κ·ι ί βίηιυΐ3τε-

Γ3ΐ, ιηυ(3νί(; ρΓοΙίΓβςηε εοηεείΐ ίη ηυηιεΐΌ83Π) ΓβεΙϊοηεηι

βοηιπ), (ριϋη ΙιοηιίείιΙβΓυηΐξΓ&Ιίβηι, ΗοηοΓεδ ηΐ3§Ϊ8ΐτ3ΐίΙ)υ8

Α(1ίιιιΐΊΐιΙι>8 εεη88Γεη(, ςυο βρεείοδίοΓ ΓοΓβΙ ίΙΙοηιηι ίηεοίη-

ηιίΐββ. £χ (ΙίνεΓβο 3ΐϋ ευιη Οοΐ3οε1ΐ3ΐη Ιηιη ε%(8Γ08 Ιηίιο

ίιιοείκιηΐ 8ρεΓ3Γ8 ; ροΐΐϊεεοβηΐιιτςηε , βε §Γ3ΐί3 3 ρορυΙο ίηί(»

Γβείΐε εΓΓεεΙιίΓοβ, υ( ιΊΗ ρΓΟίίηηβ ίη εβδίΐεηι «Ιί^ηίΐβίββ τε-

βΙϋιιαπΙιΐΓ : ηεηυε βηίηι ρεΓ8οη3Γυηι (Ι('μ^ικιΙ;ιπιιιι π>υ(3·

Ιίοηβηι ΓοΓε, βεά είβεΐίοηίδ ΙιηΙααιιηοάο ; ΙφΙίπιίδ εοπιίΐϋβ

βυεεβ(1εηΙίου8 ίη Ιοειιηι (1ε8ί@η3(ίοηί8 3 ΐνπιηικι ΙβεΙχ; : ίά·

ςιιε ΓιιΙυΓηηι ιΊκιιη ίρ8ί8 ηια^ίβ ΙιοηΟΓϋϊειιηι, « ι 11 ■ »οη πιίηιΐί

(ϋςηί ΙιοηοΓίηηδ νί(1εΓεη(υΓ 83ΐνβ π-ρηΜίε», ιρι»ηι 8ΐιο υηίυβ

άοηιίηαΐίοηε. » Ε( ηοηάυηι Ιιί Γιηεηι ΓβεεΓβηΙ (1ίεεη(1ί,

ςηηηι ργχΙογ88 ηοηηυΐΐί, ϋο!ο8 ηβείεηΐβδ εοηΐΓ3ϋίεεη!ίου8,

ίηδί^ηί3 ιη3^ίδ(Γ3(υδ μι ϊ (ΙεροδυεΓηηΙ , (βηςυβπι εί ίρδί υηα

ειιηι 3ΐϋ9 ε& ΓβεερΙυπ ηΐ3^ίδ Ιε^ίΙίηιε. δεά ϋΐίδ 8ηοο1ιιίΙ

(Ιοίιΐδ; οί Γ3είΙβ Ϊη1ε11ί§ε1>3η(, τεηι ίεπιεί οηιίδ83ηι ε ιηαηί-

οηβ ηιιηιριηιη ροδ(83 ίη ροΙβδ(3(ειη εοπιπι Γ8(1ί[υΓ3ηι.
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ΟΧΧΧ. *Ώδε δέ ?τι Ιχόντων, δ Αντώνιος χα\ δ

Λέπιδος εκ τοϋ βουλευτηρίου προήλθον καΐ γάρ τίνες

αυτούς έκ πολλοϋ συνδραμόντεςέκάλουν. Ώς δέ ώφθη-

σαν έκ μετεώρου, καΐ σιγή κεκραγότων μόλις Ιγί-

γνετο, εΤς μεν τις έβόησεν, είτε κατα γνώμην Ιδίαν,

είτε παρεσκευασμένος· Φυλάσσεσθε παθείν όμοια. Κα\

δ Αντώνιος αδτώ παραλύσας τι του χιτωνίσκου , θώ

ρακα εντός έπεδείκνυεν · ΰπερεθίζων άρα τους δρώντας,

ώς ουκ ενόν σώζεσθαι χωρίς όπλων ουδέ υπάτοις. Έπι-

βοώντων δ' έτερων, τι) πεπραγμένον έπεξιέναι, και των

πλεόνων περ\ της εϊρήνης παρακαλούντων ■ τοις μέν

περί της ειρήνης εφη·* Περί τούτου σκοποϋμεν, ώς

έσται τε, καΐ γενομένη διαμένει. Δυσεύρετον γάρ

ήδη το άσφαλές αύτης, δτι μηδέ Καίσαρα ώνησαν

όρκοι τοσοίδε καΐ άραί. » Ές δέ τοί/ς έπεξιέναι παρα-

καλοϋντας Επιστραφείς, έπήνει μέν, άς εύορκότερα καΐ

ευσεβέστερα αίρουμένους·κα\,π Αυτός άν, έφη, συνετασ-

σόμην ΰμϊν, κα\ τα αυτά πρώτος έβόων, ε! μή ίπατος

?[ν· ψ τοϋ λεγομένου συμφέρειν μάλλον ή του δικαίου

μέλει. 7Ωδε γαρ υμϊν οί ένδον παραινοϋσιν. Ούτω

δέ που κα\ Καίσαρ αυτός, ους εΐλε πολέμω των πολι

τών, δια το συμφέρον της πόλεως περισώσας, δπ' αυ

τών απέθανε. »

ΟΧΧΧΙ. Τοιαύτα του Αντωνίου παρα μέρος τεχνά-

ζοντος, οί αμύνειν τοις γεγονόσιν άξιοϋντες, Αέπιδον

ήξίουν αμύνειν. Λεπίδουδέ τι μέλλοντος λέγειν, οίπόρ^ω

συνεστώτες κατελθεϊν αυτόν ές την άγοραν ήξίουν, ίνα

δμαλώς άπαντες Ιπακούσειαν. ΚαΙ δ μέν εύθός ήει ,

νομίζων ήδη τό πλήθος τρέπεσθαι ■ καΐ ίτά τα έμβολα

παρελθών, έστενε κα\ εκλαιεν έν περιάπτω, μέχρι πολ

λοϋ. Άνενεγκών δέ ποτε , εΤπεν · Ενταύθα χθές μετά

Καίσαρος ίστάμην, ένθα νϋν αναγκάζομαι ζητεϊν, περί

Καίσαρος άνηρημένου τί βούλεσθε; Άναβοησάντων δέ

πολλών, Αμύνειν σε τώ Καίσαρι· άντανεβόησαν οί μι

σθωτοί, Τήν είρήνην τη πόλει. Ό δέ τούτοις μέν έφη,

Βουλόμεθα· άλλα ποίαν λέγετε είρήνην; ή ποίοις

δρκοις ασφαλής ?σται ; Τους μέν γαρ πατρίους πάντας

ώμόσαμεν Καίσαρι, καΐ κατεπατήσαμεν, οί τών δμω-

μοκότων άριστοι εΤναι λεγο'μενοι. Πρός δέ τους αμύ

νειν άξιοϋντας έπιστραφείς, Ό μέν Καίσαρ ήμών,

ίφη, μεθέστηκεν, Ιερός το> δντι καΐ τίμιος άνήρ]· τήν

δέ πο'λιν τους υπολοίπους αίδούμεθα βλάψαι. ΚαΙ τάδε

(έφη) σκοποϋσιν ήμών οί πρόβουλοι, καΐ δοκεϊ τοις

πλέοσιν. Άνακραγόντων δέ αύθις, Έπέζιθι μόνος·

Βούλομαι, εΤπε· καΐ ευορκον έστί μοι κα\ μόνω· άλλ'

ουκ έμέ και υμάς βούλεσθαι δεΤ μόνους, ουδέ μόνους

άντιτιθέναι.

ΟΧΧΧΙΙ. Τοιαύτα καΐ τούτον τεχνάζοντα οί μι

σθωτοί, φιλότιμον είδότες, έπήνουν, καΐ ήροϋντο έπϊ

τήν Καίσαρος ίερωσύνην. Τοϋ δέ ήψατο μέν ή ήδονή ■

Μέμνησθε δέ , έφη , μοι τοϋδε καΐ δστερον, αν άξιος εί

ναι δοκώ. Μάλλον ουν έτι παρρησία , δια τήν ίερω

σύνην, δπέρ της ειρήνης τών μισθωτών ένισταμένοιν ·

Άσεβες μέν, ?φη , καΐ παράνομον, έργάσομαι δ' όμως,

ΟΧΧΧ. ΙιιΙοιίιη Αηίοηίιΐδ εΐ Ι^βρίεΙαβ εχίνβηιηΐ β αιπί ,

ετοοβϋ 3 α,ιιίηαδάβηα ςιιί ],ιιη ρήοεπι ηηιο «Λέω Γοη!ΐυ\ο

ΓβηΙ. υΐ νβΓΟ ίη'Ιοοο βυρεποΓε βιιηΐ οοηδρεοΐί, βερ-ε ίπι·

ροδίΐο νοαΙΊ'πιηϋΙιιΐί; δίΐεηΐίο, υηυβ αιιίδρίϊη), δίνε 8\ιι

βροηΐε, βιτβ 5ΐι1)οι η;ιΙιΐ8 εχοΐαηιανίΐ : ΟατεΙβ «Ι,ιηιΐωηη

βΐίετϊ Βϊηαϊΐβιη ! Τιιηι ΑηΙοηίιιβ, ϋίιηυΐα ρβΓίβΙοηίοϊ,Ιοτί·

εβιιι ΟδΙβηάΉ 8ΐι () (1111103; ίπίΐβίαηΐδ ιηιιΙΙίΙυ(Ιίπ(·ιη, ςιωίί

ηε (Όΐι.8ΐιΙιιιη αιιίάεπι ηίδί [απηαΐοηιιη , 83ΐιΐ8 ίη ΙαΙο εβββί.

Ι1)ί αΐπ'8, αΐείςοεηάυηι Γ,κίηιΐί, βοοίαηι&ηΐίουδ , ρ1«Γί$«|ΐΐ6

τείΌ Γος3ΐι(ί1ιυβ νοηΐαηι ρβοεπιςαβ, 3(1 Ιιοβ ροδίεποτεί ίΐι

1οευ(ιΐ8 εβ( ΑηΙοηίυβ : « ϋε ρ3εε ευηε ηοίηβ ε$(, υ( ε( ϋιΐ,

β( υΐ 8(·η«:1 ί&οΐΆ (ΙίιιΙππκι ιηηιιοηΐ : ε$1 εΐεηίηι όίίίιείΐβ μ>< μ-

ΓΪ(3ΐί ε]υβ ρΓοβρΐεβΓε , ςυαηάο οε Οκββτί (]υί<1ειη ρΓοΓιιεηιηΙ

]υΓαιΐ)ΐΉ(α, {\η& Ιηηι (Ιίιίί οΙί;ιι» 8ά<1ί(ί$ 6Χ5βΧ73ϋοαί1>α9

ειάεοι ιΙη Ι.ί 6γ3ο(. Οεϊη<1ε αΊ Ιιοα εοιιτεΓβυβ ςυί \ ίιιΓιίι ΐαιπ

ροί Ιι 1 1;ι1 ι.η ιΙ , 1;ιυ.ΐΛ ν ί ι υ( Γε1ϊςίοηΪ8 ε( ρίεΐ3ΐΪ8 οΙΐδβΓνωΙϊοΓββ,

3(1]υη\ί((]υβ 1ι;νο νοιΊα : « Ε(]υίάειη ΙϊΙκίιΙιτ τοϋίί ιω ίί·

]υιιμοη'ηι , ε( αηΙε 31Ϊ08 ίιίεηι εΐ3πΐ3Γειη , ηί εοοίυΐ ββββπι;

ευϊ εχ οΟΐείο <:π ι ;ιηι1ιιηι β8(, ηοη Ιαιιι (]υβ<1 ]ιι<1ιιιιι ββΐ, ςιΐΜ

(ΐιιοιΐ υΐίΐε ΙκιΙιοΙπγ : βίε εοίαι ]ιι1)οιιΐ ψύ ίηΐιιβ ευηΐ. Ι)ιιω-

ςιιβπι Ιιοε ίρβυηι φιίιίοι» εΐ Οεε&βΓβπι ροΓ(ϋ()ίΙ; ςιιί, ςαυπι

«Ιονίηίβ ο ί νίΐιιι 8 ρβρεΓεΐ88ε( τεβρεεία υΐϊΐίΐβΐίβ ριώΐίοχ,ίΐΐ) Γώ

εί$άεηι όρρΓεββυβ ίη(εηί(. »

ΟΧΧΧΙ. Ηυ]ιΐ8ΐηο<ϋ ηι Ιίΐιυβ ροβίςυαιιι ΑηΙοοίικ ρβιίίΐη

υ(Γ3πκριε 388Γε8δϋ8 εβί, φΐί υΐείβεϊ 0*83πδ ηεεεπι εηρ^

1),ίπΙ , Ι.ερίιΐιιηι υΚοΓεπι ε8$ε }υ88ετυο(. <}υί άυιη :κ1 Ν5

Τ8γ1)3 Γ30βΓερ3Γ3ΐ, ΙιιγΙιι Γ(α» Ιοηςίυβ οοηβΐίίετϊΐ, ροίΐαΐί·

τ<( υ( ε ίαρεΓίοή Ιοεο ίη Γοπιηι (ΙοβοεικΙεΓοΙ, ςυο ΓιοΙίω

εχαικΙίηΊιΐΓ ρβπίεΓ βΐ) οπιηϋιυβ. ΕΙ ρΓΟίΐηω Ι,βρίϋιιβ ί(·

ίεεηβ^Κ : ε( πιυ(3(08 ]&ηι ηια1(ί(ιι<1ίιιί8 βηίιοοδ ρυϋηί, ρπ>

Γ08(Γίβ ρΓ0§τε88ϋ8 , μΐΊ ικΊηιηιΙαί ρπαιυηι άϊα οηιηίιιιη ίη

εοηδρεεία άεΟετϊ( ε38ΐιιη ηιϊδεΓ3θί1ειη : ΐ3η(1εηισαε, τβίαΐ

888ε εχ ιΙοΙογο Γεεοΐΐίςεηβ , Ιιβϊε νβΓ03 δυοίεείΐ : « Ηοε Ιμ

ΙιεΓί ευηι ΟκδαΓβ βίείί, ιιΐιί ηυηο εοςοΓ <1ε ε]α8 ηεεε » τοίώ

ςυη?ΓεΓ8 ςυΜη3πι ]υοθ3ΐί8. » Τάπα νεκ> βοείίηιιηώυίφΐί

ιηυΚΙβ , υΚίοηειη 0η?88Π8 ! βΐ εοηΐΓ3 Γβείβηΐϊηΐίοϋδ π«γ«·

ηαι-ϋί , Γβεεηι ρυΜίεαπι! Ιιϊβ ΐΙΙε « ΡΙβεεΙ, ΓβδροηιϋΙ; αΑ

ίρκιΐι'ΐη ρίεεπι άϊεΐ1ί9? 3υΙ αυβίίηυβ &30Γ3ηιεηΙί8 οί ΗγιμΜ-

4υΓ? ηβηι ςιΐίο ηοΜβ ραΐΓία ]αΓ3ΐηεηΐ3 βαηΙ, οπιηία ]αΓβνι-

αιυβ Οβ!8»Γί ; οοηοα1οα(3 ηυαο 3ΐ> Ιιϊβ ηυϊ ορίίπιί εΐ ρι·"·'ί'!!

νϊΐ7 ίηΙεΓ ίΐΐΓ3ΐθ8 1ΐ3ΐ)εηΙυΓ. » ϋβίικίβ οοητεκιΐδ »ί β"

ςιιί ιιΙΙίοηειιι ρο8οε1·3η( : « 0<Β83Τ, ίηςαίΐ, βηοΐιίδ πμ§γ*τι' !

νι*Γ ΥβΓβ 83ηοΙα8 Ο3πδ8ΐηιιΐδ<πιο : νβΓβηΐϋΓ 3ϋ1εηι ίυρρΓίΙιΐι·

1)Η8 ηυηε ρΓίν3το Γοηιρπίιΐίεηιη. ΕΙ <1β Ιιοο ϊρίο Ρ3ΐΓβ« Ρ™

ηοϋίί οοη8υ1(3η(, β3ηυε 881 8εηΙεηΙΪ3 ρΙεΓοπιιηςαο. » Α£·

εΐβπιαίυηι ββΐ ηΐΓβυβ : νβΐ βοΐιιβ Ια τεαι 3β§Γ8(1εΓεΙ « ν<Λ>,

Ιηςαΐΐ , εΐ Γβ8 881 ηιίΐιί νβΐ βοΐί : 8εά οροΓίεΙ ηοη ηιε τοίςοβ

βο1ο8 ί(1 νβΙΙβ, εΐ δοΐοδ ηο8 ίΙ1ί8 ορροηοΓβ. »

ΟΧΧΧΙΙ. Τ3ΐί1>η8 3Γΐί1)ϋ8 ςιιιιηι Ι^ερίάιιβ ςυοφιβ ηίετε-

ΙαΓ, πιεΓοεηαΓϋ, ςηο<1 80ΪΓεη( ηοιηϊηεπι Ιιοηοπβ ΜρΗ*"·

Ι3υ(ΐ303η( ευω , εΐ ροηΐϋ!ο3ΐυηι 08Β83τΐ8 οί οΠβτβΙβΒΐ· Β

ίΙΙε μΛίκΙϊο ρεΓΓπδϋδ : <■ ΑΙ ηιεηιίηοπίίβ ηιίΐιί, ίϋι 1ιϋ1α5

τοϊ ίη ροδίεπιηι ςυοηυε, 8ί <1ίβηιΐ8 ρογγο ΓυείΌ ΤΜβ»·'

ί»ηι<|ΐι·· βϋάβείιιβ, οη ροηΙίΓιο»(ιιηι εί (Ιοίβίαιη, ρβοοη »

βίίβηϋΐιυβ πιοΓοεηβΓϋδ : ο (3ιιαη ι νί~, ΐηφίίΙ, ]αβ βΐ Γ»β Ηϋκ
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8 βοΰλεσθε. Και εΙπών, ές τ!) βουλευτηριον άνέτρίχεν,

έν φ πάντα τον χρόνον τόνδε δ Δολοβέλλας δπέρ της

άρ^ης ένίστατο άσχημόνως. Κα\ δ Αντώνιος, άνα-

μένοιν άμα τα έν τω δημω γιγνόμενα, συν γέλωτι αυ

τόν Ιφεώρα ■ κα\ γαρ ήστην διαφόρω. Ώς δέ άλις έσχε

της όψεως , και ούδ' εν τζ) δημω τι γεγένητο θερμοτερον,

τους μέν ουν άνδρας έγνο) περισώζειν, υπο ανάγκης

(επιχρΰπτων την ανάγκην, χα! ώς έν βαρυτάτη χάριτι

περισώζων)· τα δέ τω Καίσαρι πεπραγμένα κυροΰν

συμβόλω, καΙ τα βεβουλευμένα συντελεϊν. Σιωπην

τε κατακηρΰξας, αύθις έλεγεν

ΟΧΧΧΙΙΙ. « ΈγώπερΙ μέν των άμαρτόντων πολιτών,

ω άνδρες δμότιμοι, σκεπτομένοις δμϊν ούδέν έπεφθεγ-

γόμην · περί δέ Καίσαρος άντ' έκείνων ψηφον αίτοΰσιν,

?ν εκ των Καίσαρος έργων προυθηκα μέχρι νΰν. Και

τοσούτους δμϊν το έν άγώνας ήγειρεν, ουκ άλόγως· ε?

γαρ άποθησόμεβα τας άρχας, δμολογησομεν άνδρες

τοσοίδε καΙ τοιοίδε άναξίως αυτών τετυχηκέναι. "Οσα

δ' ουν μηδέ δπακοΰσεται δαδίως, έπισκέψασΟε νυν αυτά,

χαΐ συναριθμεϊτε κατά τε πόλεις κα\ κατα έθνη, κα\

βασιλέας χαΐ δυνάστας. Πάντα γαρ δή , σχεδόν εΐ-

πεΤν, οσα εξ ήοϋς Ιπ\ δύσιν δ Καίσαρ ήμΐν έχειρώσατο

δυνάμει κα\ κράτει, συνεστησατο νόμοις, κα\ χάρισι

κα\ φιλανθρωπίαις βεδαιωσάμενος. Ών τίνας υπο-

στησεσθαι δοκεϊτε, άφαιρουμένους ά έλαβον, ε! μή

πάντα εμπλησαι πολέμων έθέλετε; οΐ τη πατρίδι, ώς

άσθενεστάτη μάλιστα ουση, τους εναγείς περισώζειν

άξιοϋτε. ΚαΙ τα μέν ποόδιοτέρω τοις τε δεινοΐς έτι χα\

τοις φόβοις άφεστηχότα ίάσω. *Α δέ ούχ άγχοΰ μόνον

έντίν δμϊν, άλλα σύνοικα άνα την Ίταλίαν αυτήν, τους

τα νιχητη'ρια ' λαβόντας , καΙ χατα πλήθος άμα τοις

όπλοις, ώς έστρατεύοντο, δπο τη αύτη συντάξει, συν

οψισμένους υπο Καίσαρος (ών έτι πολλαΐ μυριάδες

εϊσΐν έν τη πόλει), τί νομίζετε πράξειν, αφαιρούμενους

ων είληφασιν ?| προσδοκώσι ληψεσθαι , πόλεων τε χαΐ

χωρίων ; Και τοΰοε μέν δμϊν κα\ ή παρελθούσα νυξ

την εικόνα έδειξε· δεομένοις γαρ υμϊν υπέρ των άμαρ

τόντων, άντιπαρέθεον έκεϊνοι μετα απειλής.

ΟΧΧΧίν. Το δέ σώμα τοϋ Καίσαρος συρόμενον κα\

οίκιζόμενον και άταφον ρΛπτουμενον (κα\ γαρ ταϋτα Ικ

των νόμο)ν τοις τυράννοις έπιτέτακται) περιόψεσθαι

νοιχίζετε τους έστρατευμένους αυτω; καϊ τα Κελτών

και Βρεττανών νομιεϊν, & είληφασιν, ?ξειν βέβαια, τοϋ

δοντος υβριζομένου ; Τί δέ τον δημον αυτόν ΙργάσεσΟαι;

τί δέ -τοΰς Ίταλιώτας; πόσον δέ δμϊν έσεσθαι φΟόνον

•πιρά τε ανδρών και θεών, ένυβρίζουσιν ές τον δμϊν την

ήγεμονίαν μέ/ρι Ωκεανού έπΐ τήν άγνωστον προαγα-

γόντα ; χα\ ουκ έν αιτία καΙ καταγνιόσει μάλλον έσεσθαι

-τήν τοσηνδε ήμών άνωμαλίαν, εΐ τους μεν ίίπατον έν

βουλευτηρίω, κα\ ίερον άνδρα έν ίερώ χωρίω, βουλής

βιγηγερμένης, δπο δψεσι θεών, χατακανόντας τιμαν

(χξιωσομεν, άτιμοϋν δέ τον καΙ τοΐς πολεμίοις δι' άρε-

την τίμιον; Τούτων μέν ούν, ώς ουτε δσίων, ουτ' έφ'

ήαΐν όντων, προλέγο) πάμπαν άπέχεσθαι. Γνώμην δέ

ΛΡΡΙΑΜΚ.

νΐάββΙοΓ, Γαοίαηι ΐΛηιβη σοοά ]α1)βϋ«. » (}υΩ>α8 ιΜμ, ία

οατίΆΐα ρΓορβι« ΓβτβΓβυ» ε$( ίβρίάυβ. Εχ ηυο &υ1βπι ίΐΐβ

βχοβ83ϋΐ·ϊΙ, ρβΓ ΙοΙυιη ϊ(1 1βπιρυ3 0ο1α1)β11α ΐαββηαίιι ραπιπι

8306 όβοοτβ άβ ηιηβίϋίΓΗΐιι 8ΐιο οοηίεικϋΐ, ηβ βο βχίΜΐΙβΓβΙ.

ΚΙ ΑηΙοηίυδ ίηΐίτίιη, οχβρβείβήδ αυΜ Γβο(υΓ3 ρΐβΐιβ εβββΐ,

ειιηι πβυ ευιη βρεοΙατβΓβΙ; πϊιτι άίβεοΓάββ ϊηΙβΓ ββββ ίυε-

ΓβηΙ. Ρθ8ΐΐ)ΐιαιη αυΐβαι ββΐίαΐυβ ΓυίΙ δροοίΒηάο , ηβσιιβ α

ρΐβΐκ; (ριίάσαϊηι αχίοή βίαιϋο ΓϋεΙυιη ϊηΐβΐΐβχίΐ, ηβεεββίΐβΐβ

εοπιρυΐ8(ΐ3, ΒΐίΐΙυίΙ 86ΓΥ3Γ6 ςυίιΙεπι ρβΓειΐ880Γ68 (ΪΙ« Ιβιηβιι,

αϊ <1ί88ίιηυΐ8τβ( ηβεβββίΐΐΐβπι , ε(ρη> 8ίη§υΐ3Γί %γάΙι& ίοεοΐυ-

ηιίΐβίειη εϊβ ίοιρυΐατεί ) ; βίηιαΙ νείΌ εΐ &ε(2 Οχββι-ίβ ργο

ραοΐο ΓΒία ΙΐΆίχτα, εΐ 83, φΐ35 ΗΗ άεϋοβΓ3ΐ3 ε(.ρΓορο8ίΐ3

ιυίββεηΐ, εΠεοΙβ ά&τβ. 1(>ςυε, ίικίίοΐο ρβΓ ρΓΚοοηειη βΙ·

ΙεηΙίο, ΓυΓβυδ βίε 0Γ8ϋ8 881 ΑηΙοηϊυβ :

0ΧΧΧΙ1Ι. « Εσιιΐάεπι, Ρ3ΐΐΐ3 εοοβετίρΐϊ, άί8εερ(3ηΙίΙ>ιΐ9

νοίηβ άε οίνίϋυδ, ηυί ηβΓαβ ϋΐυιΐ βάαιίββηιηΙ , ηοιι ϊιιΙβΓρο-

βυί ηιοαπι ΒβηΙβηΙίβιιι : οαϊΙβΓϋΐη ροβίηυαηι, Ϊ11Ϊ8 οηιϊββϊβ,

βυ(ΪΓ3Βί3 ροροδοίδΐίβ άε 03383Γ6; ιιηυπι οαείβηυβ εχ βεΐίβ

0Χ83ΓΪ8 ρΓΟρΟδϋΐ, φΙθά 000111 [311(38 ΪηΙβΓ ¥03 ΟΟηΙβΟΐίΟ-

088 βχεί(3τί(; ηβςαβ ίΙΙυϋ ςοίάεα ίοκοβπίο. 81 βοϋη άκ-

ροηεσιυβ οοβίηχ αιββίβΐηΐύβ , ηοβ Ιοί βε Ιαΐββ τίτοβ ΙηάΙ-

Κΐιοδ είδ Γ3ΐε1)ίπιιΐΓ. ^3η1 νεΓΟ τείίςοβ , ίη αοίΐιυβ οε οϋ-

(βηιρεΓ3ΐ)ί(αΓ ηηίάεηι ηοΜβ, εοο8ΜεΓ3(β : βΐ ςοΐα* ρεΓ οιηηεβ

είνίΐβίεβ , ςυίιΐ ρ«Γ ρΓονίηείββ , (]ΐιί<1 ρεΓ Γβ8η3 αηιϊεοτοΐΒ

δοεϊοπιπιςυε Γε^οηι 61 <1γη33ΐ3πιηι ενεηΐιιπιπι βί(, ρεΓρεη-

άίΐβ! Μ3αι 30 ΟπεηΙε ίο ΟεείάεηΙεηι εοηείοβ ΓβΓβ ροροΐοβ

0»?83Γ, ΤΪΓΐϋΙβ 803 8003ε(08 , 000 8ϋΙΐ1Π1 VI ε( 310118 ρβεβ-

τίΐ, 86(1 βΐ 1ε§ίΙ)ϋ8 ΟΓάίΏαηί, οεοεΓιεεοΙίβ 1|1>€Γ3ΐίΙ<ιΙβςυ8

βπαβτΜ. ΟηοπιΐΒ ατιοβθ3θΐ ροΐαϋβ ΙαΐοΓοβ βΗρϊ βίοι ςοβ

δβοιεί βεεερεποΙΡ οΪ8Ϊ ίοΛε ηβ1Η8 οιϊδεβΓε οπιηί3 νοίυβηΐίδ;

φΐί ρ3(η39, <]ΐΐ3ΐτι οίοιίυοι (1εοΠί[3ΐ3ηι (Ιίοίϋδ, ηβΓϊΓίοδ Ιιο»

εϊνεβ εοοδ8Γν3η(1οδ οεοδείίδ. δβά ηιΐΙΙο ]3πι 83 οηιηί», υοιίβ

οοΐιίδ Ιοη^ίηςσίυδ ρεΓίεοΙοοι βδ(, Ιοο^ίοςοίοΓ οιείυδ. Ηοβ

Τ6γο, οοο νϊοίοοβ οιθ(1ο, τβΓοπι βΐΐιοι ίρ830ΐ οοοίδεοοι ΐηοο-

ΙβαΙββ Ιΐ3ΐί30ΐ, νεΐ8Γ3008 08683ΓΪ8 ( ηοί , οΐ τίε(οπ3τοηι

ΡΓ3301Ϊ3 βεείρβτεοί, ΐ3η(ο Οοιοβτο, εΐ ςπίιΐοηι Βταηϋ βΐϊαιιι

οιιοε, ε( ρβΐ' εοίίΙεπι οηΐίοβδ, ςαϊοαβ βαΐ) 03383Γ8 αιίΐίΐβτβ·

ΓβοΙ , (ΗδΙΗϋϋΙί , βο ϋΐο ίη εοΐοοϊββ άεδεηρίί βοοΐ, ηοοηιοι

οιυΐΐ» ΓηϊΙΙία εΐίβοι οοοε ίο ντϊκ τεΓδβοΙϋΓ ) : 008 , ίαηαβοι ,

ςαί(1 εχίδ1ίπΐ3(ίδ Γ30ΐϋΓθδ , 8ί 3ΐ]ΓεΓ3η(0Γ είδ ηαβί τβΐ ]«ηι 30-

εερβΓοοΙ,τεΙ ςοβ είδ ρι<οηιί88& βαηΐ, ορρίάα *(ςοβ ρπ6άί3?

ΟβΓίβ ρΓΛ,ΊβΓίΐΛ ηοχ 3ΐίςιιοά 1ια]αδ Γβί δρεείηιβο νοίιίδ εχοί-

1>οίι : τΜϊβΙίδςυβ, ςοαηΐίδ ευοι οιίοίδ (ΙίδεηΓδβηΙββ ίίΐί 86

τβδίΓκ άερΓεεβΙίοοί ργο ήίβ, ςαί ρβεεβηιηΐ, ορροδοβι-οοί.

ΟΧΧΧίν. « νβ™ εοιφυδ Οοεδβπδ οηεο ΐΓβίιί ρεΓ ϋΓ-

ίκηι , Λ ΙαοβΓβπ , β( ίοηαπιβίυοι ρΐΌ]ίεί (εχ Ιβροαβ βοίπι Μ

ςοοςοβ (γτΒαοίβ άβοβΙατ) : Ηχε ϊ^Κογ Εβηοο βοϊαιο ραΜΟΓΟβ

ροΟΙίβ τβΙβΓβοοβ β]08 εοπιαοΊΗοοεβ, βΐ νίοΙοΓίθΓυΐΌ ρΓ£Ε·

01Ϊ3 (Ιε ΟαΜίδ ΒπΙαοηίίηοε Γβροτίλίβτηηι ίοΐβρ* βίΜ «Ιςιΐβ

6Γ013 8ρ8Γ3ΐϋΓ08 Γ03080Γ3 , 300ΐ0Γ6 βΟΓϋΠΚίεΠΊ ρΓ330ΐίθΓ1101

εοο(αοΐ6ΐϊ3 οοιοί 3(ΤεεΙο? }3η> ψηά ίρβοπι ρορο1οηι? ςυί(1

ιιηίνεΓδΗϊ ίηοοίβδ ΙΙβϋα; ρυΐΒΐίδ ΠιεΙϋΓΟδΡ Οθ3η(3θΐ νεΓΟ βΐ

οοοιΐιιυαι 61 (ίεοΓοοι ίηνκΐίϊΐη νοδ δβευΙιίΓΛηι, βί Ιβϋ εοοίο-

οιβ1ί3 (Ιίβηυηι ίοά'ίεβνεΗΙίδ ίιοοε, ςοί ίηιρεπιιπι το!>Ϊ3 Οδςοβ

3(1 ί^ηοΐα ρπυδ Οεεβηί 1ί((0Γ3 ρΓ0ΠΗ>τϊ(? Αη οοο ίοδί^ηεοι

ηθδ(Γ301 ίθί(ΐυί(3(εθ1 3εεο33ΐθΓ03 ρο(3ΐίδ 00108δ , δί 803 ε>οί

εοοδυΐεπι ίο ευπ3, ςυί τ!γοοι 83οε(οοι ίο 836Γ3ΐο Ιοεο,

ίοδρβε(3θ(β 8βη3ΐιι , δυο ΐρβοΓοοι οοοίίδ άεοΓαπι , ΪΟΐ6Γ801β-

γοοΙ, Ιιοδ δί ρΓΗΌΐϋδ (ϋΒηβοίοιοΓ : ίρδίιοι νβΓΟ εοοίυοιείϋβ

3θϊείεοιυβ, ςοί ΙιοδΙίόιΐδ ηοοςοβ ρΐΌρΙεΓ νΪΓίοΙβοι εβιοβ

ΓιιίΙ ε( νεοεΓβοίΙίδί1 ΟαΛτε νοβ πιοηεο, ηιϊΙΙβαιυι ηκε οεΓ3-

ΓΪ3, ςαβ3 οε 8ί νοΙίιιιιιβ ςιιί()επι, εΓΓιοιτε νβίβαιαβ : εΐ ρκι
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εσφέρω, τα μέν πεπραγμένα κα\ βεβουλευμένα τω Καί-

σαρι πάντα κυροϋν 1 τους δέ άμαρτόντας έπαινεϊν μέν

ούδενΐ τρόπω (ου γαρ δσιον ουδέ δίκαιον, ουδέ σύμφω-

νον Ιτι τω κυροϋν τα Καίσαρι πεπραγμένα)· περισώ-

ζειν δέ έξ Ιλε'ου μο'νον, ε'ι £0έλοιτ£ , δια τοΰς οικείους

αυτών χα\ φίλους· ε! δή κα\ τόδε αύτο ο?δε λαμβάνειν

υπέρ έκείνων δμολογοΐεν Ιν χάριτος μέρει. »

ΟΧΧΧΥ. Τοιαύτα ε'ιπο'ντος τοϋ Αντωνίου σΰν άνα-

τάσε» τε καί δρμή βαρυτέρα, γίγνεται δόγμα, ήσυχα-

ζόντων ήδη κα\ άγαπώντων άπάντιον Φο'νου μέν ούκ

είναι δίκας έπ\ τω Καίσαρι· κύρια δέ εΤναι τα πεπρα

γμένα αύτώ πάντα κα\ έγνωσμένα, έπει τη πόλει συμ

φέρει. Έβιάσαντο γαρ τόδε ές άσφάλειαν οί τών περι-

συιζομένων οικείοι προστεθήναι μάλιστα, ώς ου δικαίως

φυλασσόμενα μδλλον, ί| δια χρείαν. ΚαΙ δ Αντώνιος

αύτοΐς ές τοϋτο ένέδωκεν. Έψηφισμένων δέ τούτων,

όσοι των κληρούχων ήγεμόνες ησαν, ήξίουν ίδιον περ\

δαιοϋν

Αντώνιος,

δή καΐ

τοϋτο· και έτερον αί περί των έξιόντων έπί τας αποικίας

δμοιον. Λεύκιον δέ Πείσωνα , δτω τας διαθήκας δ Καί

σαρ παρετίθετο, τοϋτον ήδη τον τρόπον της βουλής

διαλελυμένης, τινές περιστάντες παρικάλουν, μήτε τας

διαθήκας προφέρειν, μήτε θάπτειν τδ σώμα φανερώς,

μή τι νεώτερον έτερον Ικ τούτων γένοιτο. ΚαΙ ου

πειθόμενον ήπείλουν έσαγγέλλειν, δτι τον δήμον ουσίαν

τηλικαύτην άφαιροϊτο, γιγνομένην κοινήν αύθις άρα

ένσημαινόμενοι τήν τυραννίδα.

ΟΧΧΧΎΊ. Έκβοήσας ουν δ Πείσων οτι μέγιστον,

κα\ τους δπάτους έτι παροϋσάν οί την βουλήν άξιώσας

συναγαγείν, εΤπεν ■ « Οί τύραννον λέγοντες ίνα άντ,ρηκέ-

ναι, τοσοίδε ήμών άνθ' ένδςήδη τυραννοϋσιν οί θάπτειν

 

 

νου. Λαι τα μέν

ρωται · ά δέ έφ' έαυτώ κατέλιπεν, άκυροϋσιν, ού Βρού

τος έτι, ούδέ Κάσσιος, άλλ' οί κάκείνους ές τόνδε τον

ίλεΟρον έκριπίσαντες. Της μέν ουν ταφής υμεΐς έστε

κύριοι, των δέ διαθηκών έγοΊ· καΐ ουποτε ά έπιστεύθην

προδώσω, πρ\ν κάμέ τις έπανέλη. » θορύβου δέ καΐ

άγανακτήσεως γενομένης παρα πάντων, και μάλιστα

των τι και έλπιζόντων εκ των διαθηκών αύτοϊς έσεσθαι·

τάς τε διαθήκας ές τδ μέσον έδοξε προφέρειν, καί θά

πτειν τον άνδραδημοσία. ΚαΙ έπΐ τοϊσδεή βουλή διε-

λύθη.
ΟΧΧΧνίΙ. Βρούτος δέ καΐ Κάσσιος, αισθόμενοι

των γεγονότων, ές τδ πλήθος περιέπεμπον, καί παρε-

κάλουν, πρδς αύτους άνελθίϊν ές τδ Καπιτώλιον. Συν-

δραμόντων δέ δξέως πολλών, δ Βροϋτος έλεγεν <■ Ένταϋθα

υμΐν έντυγχάνομεν, ω πολΤται, οί χθές κατ' άγοραν

έντυχόντες· ούτε ώς ές ίερδν καταφυγόντες (ού γαρ

ήμάρτομεν), ούτε ώς έπι κρημνδν, (οί τα καθ' έαυτους

έπιτρέπομεν υμΐν)· άλλα τδ Κίννα πάθος, όξύτερόν τε

δεηΙεηΙίβαΊεο, 3ε(3 οοηβίΐίβηαβ Οβίπ'ίΓϊΙίάβΙιβΓβΙιιΙιβπ;

αυεΙΟΓβΒ τργο δεείεπβ Ιαυ(3»ηϋθ8 φικίεπι ηυΙΙο ιηοΛο (Μ

βηίηι ηβο άίτίηο Ιηιηιαηονε ]ιΐΓβ ΙίεβΙ,βΙ, &ίςυί<1ειη 30[»

Οχδ3Π8 ταΐϊ 1ιαΙ>βπιιΐ5 , ρΐϋηε εΐίβιη ΓβριιςιΐΐΙ) , οβΊίπιιη

τεηί&ιη Ιβπιεη βίδ ροββο οοηεβάϊ, εχ βοΐ3 ςηίαεπι οοωηιίίβ·

ι-αΐίοηβ , δί τοΜβ ίΐβ νίάβίαι-, ΓβδρεεΙιι ϊπιίοοπιπι αικκ 1«-

1>βηΙ εΐ ΓίΐηΠίίΓίππι : δί πιοόΌ ηί , ί<1 ίρδίιηι ρπ> ί)1ί8 ίη <!Γ3-

ΙίίΒ Ιοεο 88 (κΛΗοι-οδ, βίςυε εο οοπιίηΐ 3οεΐρΙϋΓθδ, ρΓοϋ-

ΙεαηΙυτ. »

ΟΧΧΧΥ. Ηίβε ροβίςιιβηι Αηϊοηίιιβ ηο3£η3 οοηΙεηΙίοηί ίΐ

ϊεειτίπιο ςηοά&ιη ίπιρεία ά\χί\ , ηϋιϋ }Άΐη ρογγο ηιονεοΐί-

1)08 086ΐεΓί8, εΐ ευηείίδ η»ο βεηίβηΐϊα εοηίβηΐίδ, 61 5ίηί·

ΙιιβαΗΜίιΗιιηι : « ϋε οίειίε Οίβδβτίβ ςιιβίπ ία ]ϋάίοίο ηοη

ρΐβοβτβ; ίΐεΐ» νβΓΟ β}ΐΐ8 <1βθΓβΙ»(ΐιιε γϊΙ» εβίβ, ηαοηίϊπι ίΐί

β Γεριώΐίεα ββββ νϊάεβΙϋΓ : » Ικκ εηίηι Τβτυί , ιιΐ ίά)κβ·

ΓεηΙοτ, ρβΐΎΪεβΓβηΙ (οοηεεόεηΐβ ίά ςιιοςιιε ΑηΙοηίο) ρβΓ

ϋυδβοΓυπι βπαϊοί, αά ίΗοηιηι δεειίΓΪΙϊΙεηι ; ςιωβί ρπιρΙίΓ

υΙί1ίΐ3ΐβηι ηιαβίβ ββΓνβΓεηΙυτ »εΐ3 08683ΓΪ8, ςυϊπι σηοΛ ρβτ

8β , ]ϋΓ8 ςαθ43Π1 , Τ3ΐί(ΐ3 ίΐ1Ϊ88εΐΐΙ Γυ(ΐ1Γ3. Εθ| 86Μ111Μ»-

βοΐΐο ΓβοΙο , ςιιοΐφίοΐ 3(1εΓ3ηΙ οοΐοηϋβ άβάαοβηάίϊ ρπεΜί ,

ροδίιιίαηιηΐ, υΐ ρΓβ?ΙεΓ εοηιπίϋηβ ϋΐπά ββηβΐιιβ ωηδυΙΙοιη

βΐίυά ρεευΙίΒΓε εοηΓιοεΓεΙατ, ςυο νβ1«Γ3ηϊδ ροδδκεββίο «ετο-

πιω, ςιιί εΐδίίειη ΓυΙβββηΙ 3ΚΗΙ)υΙϊ, εοηΠπίΜΓβΙυΓ. Νκ

ουδίίϋΐ ΑηΙοηίϋδ,ςϋί ίρδβ δβηβίαΐ , ςιιίά 3ΐ)1ιίδ ββδεί ηιε·

ΙυεηάΗΐη , <3επιοηδΐΓ3τβΓ3ΐ. ΙΙβςαβ βΐ Ιιοο ίρβαοι 5βω<ιϋ·

εοηδίιΗυηι ίίκΙοηι ββ(; εΐβίπιυΐ βΐίαί βϊαιΠε, άβΐιίδ φι

οοΐοηίβδ 53πι άεάαείί βπιηΐ. δεσβία (Ιείηαε άϊπιϊ880, 1. Ρί·

βοηεηι, βρικί (ΐϋβηι ΙίδΙβηιεηΙυηι δϋΐιπι Οβεδβτ (ΙβροδοβηΙ,

ηοηηαΐΐϊ εΪΓουπίδΙίΙεΓυηΙ; ΓΟββηΙββ, ηβ ΙβδΙβπιεηΙαπι ρΓβίίΓ-

ΓβΙ, ηβτε εοΓραδ ραΜΐεβ ΓϋηεΓ3ΓεΙ; ηβ ηϊηε βΗα Γβηιω ικ>-

νβτααι βεΓβΙ πΐ3ΐεΓΪ3. Οαοιΐ ςουπι εϊ ηοη ρβΓ8«α()ίΐΐη!.

άϊβηι 88 ει (1ίε(ιΐΓ08, ηοοά ροραΙυπι Κοηιηηυπι εαηία 1ι*Γί·

άϊΐ3ΐβ ΓπιοάβΓβΙ ρυΜίεβ »!Γ3πο αε1)ίΐ3 , πιΐη3ΐ)3ηΙιΐΓ; ΓΐΐΓβοοι

Ϊ13 δΐιΙ)ίπηυεηΙε9 ΙϊΓβηηϊΰβπι.

ΟΧΧΧΥΙ. Τυηι Ρίβο, ςυβηΐυπι ροΐιιίΐ βχείβηΐϊηϊ, «*

ιοίβδ ΐητοοβνϊΐ, υΐ δβηβίαπι ηοηάαηι άίβτεδδΐιπι οοίκ ίεοηο

^υ^βΓβηι. ςοο ήοΐο, ηκε τ8γ!)3 ΓβοΐΙ : « <}■" ΙϊΓβηηιιηι

]»εΐ3ΐιΙ 3 δβ διιΜβίιιπι , Ιοί ]3ΐη ργο ϋηο#ΙνΓ3ηηί(1βπι ίη «»

τοίαηΐ βχβΓΟβΓβ : δερβίϊπ τβίβηΐ βαοΜηυη) ροηΙίΒοβπι, Ιβ·

8(3ΐηεηΙιιπι φδ ρΓοΓβΓβηΙϊ ηιίηβηΙυΓ; οοηβ πΐΓβαί, ϋ»·

αοβηι ΙνΓβηηί , ρϋΜϊθ3ΐ3 νοίαηΐ : 3εΐ3 Οκδβτίδ , φ\χ ς"*"1

3(1 δβ ρβΓίιηβηΙ, Γ313 1ΐ3ΐ>βηΙ ; ςυ* νβπ) βά ϊρδυηι άίίοη·

οΐϋΐη, τοίαηΐ ίτΗΙ· Πβπ : ϊίΐιχιιβ ηοη ΒΓυΐηδ ΓβοίΙ, η« ε85"

δίιΐδ ; δειΐ Ιιί , ςαί εοΒίΙίδ 3ιιοΙογο3 εϊ ϊηδΙίβΒΙοΓεδ ίΐϋδ Γοβ"1"1

Όβ 5βρϋ11ϋΓ3 ΪΒΪΙϋΓ Τ08 ΤΪόβΓίΙΐβ, ς03ϊ Γβ8 ίη Υ881Γ3 βδΐ Ρ»

ΙβδΙβΙβ : ββο , <ηιο<1 πιευπι εδί , ΙεδΙβηιβηΙιιηι οππιοο , ««Ι1*

υηςηβιη, ςαοά ηιίηί ββΐ ΟΓβιΙίΙιιιη, ρπχΐ3πι; ηίδί πιο ς"°·

ςυβ 3ΐίςοί8 , βίουΐ ίΙΙιιηι , οοείιΙβΓίΙ. » Ιηόβ οηιηίΐΜΐδ οί)

ίηάίβηβηι ΙιιηιυΗιιβηΙίΙηΐδ , ρΓβϊδβηίηι ϋβ, ςηί δρβηΐκηΐ"

60 ΙεδΙβηιεηΙο βίοΙ ςαοςπβ βΐίςαίιΐ οονβηΐιιπιπι , ρΐβοοϊ'.*1

Ιβδΐ3πιεηΙϋηι ρκ)Γβπ·ί ίη «αΐίαπι, βΐ οοΓρηί Γαηβπιη ρο·

Μοβ. ΑΙςαε ίΐβ ββηβίαβ άίδδοΐαΐυδ ββΐ.
ΟΧΧΧΥΠ. θα* Μΐ>ί ίηΙβΙΙβχβΓϋη» ΒπιΙιΐδ βΐ Οίδδίηί, οι-

ιηίδβίϊ ηηηοϋβ ρ1β1)βηι νοεβηιηί 3«1 8β ίη ϋ3ρίΙο1ίιιπι. Μ<«·

ςιιε ΓβοΙο βά βοβ ηιηΐίοπιπι εοηειίΓδϋ, ΒΓϋΙηδ δίείο»1"»

βΛ : « Ηίοοβ Ιοεί ηιιηε, Οιιϊηιββ , ββ'ιιηαδ τοοί&εηπι, ςη"0

ίο™ ηβπ ββίιηυβ : ηοη Ϊ3πι οί αά Εωιυιη τεΓυ^ί, «ώ»

ροοεβνίπιυδ; ηβςαε ηΐ &ά Ιοειι™ ρΓα-πιρΙοπι , ςοίρρί Φ11

Μ8 ηοδίΓβδ Πάει τβδίτβ: εοιηπιίΗίιηϋδ : δβά Οίηηβί ε35Π5 κ
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καΐ άλογώτερον ούτω γενόμενον, ούτως ήνάγχασεν.

'Ησθόμην δέ των έχθρων διαβαλλόντων ήμας ες έπιορ-

κίαν, καΐ Ις αϊτίαν απορίας ειρήνης ασφαλούς. "Α. δή

περί τούτων εχομεν ειπείν, έν ΰμϊν έροΰμεν, ω πολϊται,

μεθ'ων και τάλλα δημοκρατουμενωνπράξομεν. Επειδή

Γάϊος Καίσαρ εκ Γαλατίας έπι τήν πατρίδα ήλασε συν

δπλοις πολεμίοις, καΐ Πομπήιος μέν 6 οημοκρατικώ-

τατος ύμων έπαθεν οία έπαθεν, επί δ' αύτω πλήθος άλλο

πολιτών αγαθών ες τε Λιβύην καΐ Ίβηρίαν έλαυνόμενοι

διωλιόλεσαν · είκότως αύτώ δεδιότι, κα\ βε'βαιον έχοντι

τήν τυραννίδα, άμνηστίαν αΐτοϋντι εδομεν, καΐ ώμό-

σαμεν ΰπέρ αύτης. Εϊ δέ ήμΐν δμνύναι προσέταττεν,

ού τα παρελθόντα μόνον οίσειν έγχρατως, άλλα δου-

λεΰσειν Ις το μέλλον Ικόντας, τι' αν έπραξαν οί νυν έπι*

βουλεύοντες ήμΐν; εγώ μέν γαρ, όντας γε 'Ρωμαίους,

οΤμαι πολλάκις άποθανεϊν έλέσθαι μάλλον, ή δουλεύειν

έχοντας έπι ίρκω.

ΟΧΧΧνίΙΙ. Εϊ μέν δή μηδέν έτι εις δουλείαν ειρ-

γάζετο δ Καίσαρ, έπιωρχήσαμεν. Εί δέ ούτε τας άρ-

χας τας Ιν άστει, ούτε τας των έθνων ήγεμονίας, ούτε

στρατείας, ή ίερωσύνας, ή χληρουχίας, ή τιμάς άλλας

δμϊν άπέδωκεν, ούδέ προεβούλευεν ή βουλή έπι ούδενδς,

ούδ' δ δήμος έπεχύρου, άλλα πάνθ' δ Καίσαρ ην άπα-

σιν έξ έπιτάγματος, και ουδέ κόρος αύτφ του χαχοΰ τις

εγίγνετο, οίος Ιγενετο Σύλλα (άλλ' δ μέν τους εχθρούς

χαθελών, άπεδωκεν ΰμΐν τήν πολιτείαν · δ δ' έπι άλλην

στρατείαν χρόνιον άπιών, ες πενταετές ΰμων τα άρχαι-

ρεσια προελάμβανε) · ποία ταϋτα η'ν ελευθερία, ης ούδ'

έλπις ΰπεφαίνετο έτι; Τί δέ οί του δήμου προστάται

Καισητιος χα\ Μάρυλλος; ούχ, ίεραν χα\ άσυλον άρ

χοντες αρχήν, έςηλαύνοντο συν υβρει; Κα\ δ μέν νό

μος δ των προγόνων χαι δ δρχος ούδ' έπάγεσθαι δίκην

έτι ουσι δημάρχοις έπιτρέπουσιν · δ δέ Καίσαρ αυτούς

Ιςήλασεν, ούδέ δίκην επαγαγών. Πότεροι ουν ες τους

άσύλους ήμάρτανον; ή Καίσαρ μέν ίερος καΐ άσυλος,

δτω ταϋτα ούχ έκόντες, άλλ' υπ' άνάγκης, ούδέ πρ\ν

έπελθεΐν αύτδν ές τήν πατρίδα συν δπλοις , καΐ τοσούσδε

χαΐ τοιούσδε άγαθούς πολίτας καταχανεϊν, Ιθεμεθα·

τήν δέ τών δημάρχων άρχήν ούχ ίεραν και άσυλον οί

πατέρες ήμων έν δημοκρατία χωρ\ς άνάγχης ώμοσάν

τε καΐ έπηράσαντο Ις άεΐ εσεσθαι; Ποϋ δέ οί φόροι της

ήγεμονίας χα\ λογισμοί συνεφεροντο; τίς δ' ήμων ακόν

των ήνοιγε τα ταμιεϊα ; τίς των άψαυστων καΐ επάρα

των εκίνει χρημάτων, χαΐ Ιτέρω δημάρχω κωλύοντι

θάνατον ήπείλει;

ΟΧΧΧΙΧ. Άλλα τίς, φασ\ν, ίτι δρχος έ"ς άσφάλειαν

ειρήνης αν γένοιτο ; ΕΙ μέν ού τυραννήσει τις , ούδέ δ'ρχων

δεϊ· ούδέ γαρ το"ς πατράσιν ήμων έδεησεν ούδέποτε. ΕΙ

δ' επιθυμήσει τις άλλος τυραννίδος, ούδέν πιστόν έστι

'Ρωμαίοις προς τύραννον, ούδ' ευορκον.ΚαΙ τάδε προλέ-

γομεν, ίτι όντες ΰπο τω χινδύνω, χαΐ προεροϋμεν ΰπέρ

της πατρίδος άεί. ΚαΙ γαρ, όντες εν άσφαλεϊ τιμή

παρά Καίσαρι, τήν πατρίδα της ήμετερας τιμής προε-

τιμήσαμεν. Διαβάλλουσι δ' ήμας χαι επί ταϊς χλη-

ρεηΐίηυδ βΐ ίοάφηβ Ιιοε οο* εοηφαΙΗ. ΕΙ ςοοαίβαι ίηίιηίοί

ηοβ ΟίΙυπιηίαηΙυΓ, ςιιβδί ρεφι-οβ εϊ ρ3είβ ΙαιοβΙοΓββ, βρηά

τοβ ροΙϊΜϋηιιπι Ιίοεί π&ηε ο»αηηι ϊ^βτβ, Οπίπίβδ, οαιη

φΐϊοοβ, Γ68(ί1υ(3 Γβρυΐιΐίϋα, Γβϋςυα ςυοςυε ϊ^βιηυί ηυα

&%ΐηάΆ βυηΐ. Ρο$Ιςυβηι 0α"53Γ ε Οαΐΐί» ρβΐι ϊβπι ίηνα^ίΐ

ηοβΙίΠΙεΓ, βΐ Ροαιρείαβ, Γείρυοίίεα; αιη<ιηΙΪ55ϊπαυ&, ιίερίο-

ηοίΐί ί»Ιο (υηείιιβ εβ(, εϊ ροβ( βηιη ηιαρια οοηοταιη είνίυπι

ηαΙϋΙιιοΌ ίο ΛΓΗε&ηι Ηί:ρ3ηίαπιςυε ραΐεί ρβπβΓοηΙ; Ιιιηο

ςυϊϋειη ΟχβαΓΪ, εοηΓίΓπυιΙβ Ιγτ&ηηίάβ, βίοι ΐρβί ηοη δίηε

031153 Ιϊιηεηΐί, οΙ)1ίνίοη<>ηι αηΙε 3(Ιογιιπι, ςυβπι 3 ηοίηι

ρο$Ιυΐ3νίΙ,]υΓ3ΐϊεοηε«$$ίοιυ$. Οαϊ εί α ηοΐιϊβ ] ιΐ8]αΓ&η<1απι

εχφϊδβΐ, ηοη ιοίυηι ριΰεηϋββ ρτκΙβΗΙβπιηι Ιη]απ>πιιη,

ββά ΓαΙϋΓ33 ειίβιη ββΓνϊΙαΙΐ» , ςιιί(1η3ηι Ιυηε ΓαοΙυΓΟδ Γϋίβδβ

ραΐβοίαιιιι ηοβ, ςυϊ ηοάιβ ηο1>ϊβ ίη8ί(1ί3ηΙυΓ? Ε£0 εετίβ,

Τ8Γ8 ςιιίϋβπι Βοηιαηοβ ηοη ηηιιη πίογΙοπι 1>(υηβ Γαίίββ,

ορίηοΓ, ρΗυβςυ&ηι 8ε]υΓε;αΓ&ηόο ίηΐβτροβϋο Ββττϊΐυΐί 3ά*<ϋ·

χίΜβηι.

ΟΧΧΧΥΙΠ. · Ιϋιηιβ (I ηϊηίΐ ροττο εοη(η ΙίηεΓίβΙεηι

ηοβίτ&π) ΟιΧ'ίοτ ηιοϋΐυβ ββΐ ; ρεΓ}υπ δίπιιιβ. Οϋ<χ1 β| τβτο ηεε

ηΐ3^ί8ΐΓ3(υ8 υι ΐκιηοδ ρΓονίηείβΙεδνε , ηεε ρΓ8ΒΓεεΙυι·3δ εχεΓ-

είίαυπι, ηεε ββοβηίοΐία, ηεε εοΐοηίαηιιη άεάυείίοηεβ , ηεε

αΐίοβ ςυοδνίδ Ιιοηοιεβ, ϊη τεβίΓ» ρο(ε$ΐ3(ε ΓβΙίςυίΙ; 8ΐ ηοη

Άά 8εη3ΐιιπι άβ ΙιΪ3 Γεϋηβ ΓεΙαΙίΙ, ηοη ρορηίί βηείοπίαΐεηι

ΓβςυίδϊνίΙ; βειΐ ]ϋ8$3 υηϊαβ Οχββιίβ οπιηί» ροΙαεΓυηΙ ίη

οπιηϋ5ΐΐ5 Γβοαβ; βί ηβ βίε φΐίάβιη ηβΐΐι ηοδίπδ, αϊ οϋιη

8ν1ΐ3, ηϋβίαβ ββΐ (δ^ϋα βηΐηι, βηοΐιΐϊβ ίηϊηιίεί

ηίβΐηϋοηβηι ιβίρυΜίοβι τοοίβ Γβ<1<3ϊ<1ϊΙ ; Ηίε οοηΐη,

άίυ(υΓη3ηι εχρεάΗϊοηεπι 3^Γε$8υ8 , ίη ο;υίη(ΐυεηηίυ

ρηβοοαιρβτϋ εοιηίΐίβ ) : ςυχηαιη αυΐ ςυαίίβ ηκε βη! ΙίόεΓ-

(ββ, αι]ο8 ηε βρββ ςϋί(1εηι 3τηρΙϊιΐ8 ηοηϊβ αϋ* οβίβηη ββΐί

Οσια άΊοβιη άβ Ιηοαηϊβ ρίεοίβ, άβ Οβΐδείίο Μ3τηΙ1οςαβ?

βηηοη ηααηΒΟΐαι ηΐ3§ίδΐΓαίυδ εοηΐυηιοΐίοδβ ραίιαβ β«1?

ΕΙ ΙΡ8β8 ςηίάβιη 3ε )ΐΐ8]αηηάαηι ηια]οπιιη ηοδίΓοπιπι ηε ίη

{08 ηοΐάβηι Τ00»π (Ηοηοοβ ρΐεοίδ βίηηηΐ, (]ΐιοιΐδςυε ίη ηΐ3-

({ίβίΓβΙυ 8ηηΙ : Οαητ νεΓΟ, ηε ίη]ϋδ ηοίάβη νοοβίοβ, ε^ίί

ίη βχίΐίυηι. υΐτί φΙιΐΓ δβΟΓΟββηεΙοδ νίοΐ3τίηιη8? Νίδί ΓοΗβ

€<Ε83Γςυίάεηΐ83εΓ0δ3ηε(υ8 Γυί(;εηί ηοη 8ροη(β, 8βά εοβεΐί,

0ρρΓ8&83 3ΓΠΐί8 ραΐΓΪ3 , (θ( ββΓββϋδ εί>'ίΙ)Ι13 οεείδίβ, βοπι

ΗοηΟΓειη οοηΐυϋηιυβ; οί ΙπΙηιηίΙία ροΙβδ(08 830Γοδ3ηεΐ3 ηοη

Γοίί, ηυ3Πΐ ίηνίοΐβΐιίΐεηι ίη δοπιρϋβπιιιπι ΓοΓβ ρ3ΐΓβ3 ηοείτί

υΙίΓΟ, ηειηίηε βοδ εοςεηΐε, ]οτ>πιη(, άίΓίδ βΐίβηι εχδεοΓ3-

ϋοηίοηδ 3άάί(ίβ, δί ηηςυβηι οοη(Γ3Γΐ0Γε(? ^ι1^ά νεΓ0? νεείί-

8*11* ρορηίί Κοποηί, βί Γβΐίοηεβ ρηοΙίοβηοΓαηι, αυοοΜΐ

εοηΓβΓβοβηίυΓ.3 ςυίβ ηοηίδ ίητίΐίι αροΓυίΙ 3?Γ8ΐίιιηι? ςηίβ

3)>8(υ1ί( ίη(3ε(38 ΙιβεΙεηηβ ε( άίΓ3 ευη εχ8βεΓ3(ίοηβ τε1ί(38

Ιαηβί ρεεηηί33? ηηΐβ (ηοοηο ρΐβοίβ οοβ1β(βη(ί ηεεεηι εβ(

εοηιηήηβΐυδί

ΟΧΧΧΙΧ. « δεά ςυοάηβπι ει-ξο ]ιΐδ]υΓ3η(1αηι, 3ίυη(, δϋ·

ρβΓβδ(, ςαο ρβείβ ΓίΓΠίεΙαΓ 8ΐ30ίΙίΐ38? Νίπιίπιπι, βί ηεηιο

1\τηηηυηι 3331, ηε ορηβ ςυίάεηα βπΐ 83εΓ3ηιεη(ίβ; ςαεηι.

βάηιοάυπι ηεε πα)οη» ηοβιΗ οραβ είβ οοςοιπι ηΒΟοβπιηΙ.

Ουοά δί ηυίβ τεΓΟ αά ηονβηι 88ρίΓΐνβη( (γτβηηίάεηι,

ηαίΐβ Κοηιβηίδ 6άεδ, ηυΐΐα τεΙί£ίο( ε^3 ()Τ3ηηυπι ββ(.

Α(ςυβ η<£ε ρΓθΟ(εηιυΓ, άυπι 8ά(ιαε ίη ρβηευΐο νβΓββπιυΓ;

ηε^ιιβ πηηυβηι ρβΐιίχ 03υβ3 ίάεηι ρπ>Γι(βΓί εεδβ3ΐ>ίηιυδ.

Ν>αι ηυί Ιαίο ρο(οβηπιο8 οοοοΗοοβ (ταί ιροά ΟΜβτβαι,

03πΐ3ΐεπι ρβΐιϊβ; ροΙίοΓβιη ηοδίηβ ηοηοηϊ)α8 1ΐ3)>υίηιυ3.

ΟίίΗιτυηι ςηοά βά εβίυηιηίαβ ύε εοΐοηϋδ άβάοοεοάίβ 8((ίηβ(,
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ρου/ίαις, έρε6ίζοντες υμ3ς. Εϊ 5η τίνες τών ώκισμένων

ή οικισθησομένων πάρεστε, χαρίσασΟέ μοι, καϊ έπιση-

μήνασΟε Ιαυτούς. »

ΟΧΙ·. Έπισημηναμένων δέ πολλών << Ε3 γε , εΤπεν,

ω άνδρες, τοις άλλοις έποιήσατε συνελΟόντες. Χρή

δέ δμας, τα είκότα τιμωμένους τε καϊ περιποιουμένους

Ιχ της πατρίδος, τα (σα την έκπέμπουσαν άντιγεραί-

ρειν. 'Τμας δ' δ δήμος εδιυκεν επί Κελτοΰς χα\ Βρετ-

τανους τξ> Καίσαρι· χαΐ άριστεύοντας έδει τιμών χαΐ

αριστείων τυχεϊν. Ό δέ, υμας τοις δρχοις προλαβών,

Ιπήγαγε μέν έπ\ την πόλιν, μάλα άβουλοϋντας· έπή-

γαγε δέ τοις άρίστοις των πολιτών ές Λιβύην, δχνοϋν-

τας δμοίως. Ε5 μέν δή μόνα ταϋτα ΰμΐν έπέπραχτο,

ήδεΐσθε αν ίσως έπΐ τοιούτοις αΐτεϊν αριστεία. ΈπεΙ

δέ ουδείς φθόνος, ή χρόνος, ή1 άνθρι>)π(νη λήθη τά έπέ

Κελτοϊς χαΐ Βρεττανοϊς ύμων έργα σβέσει, υπέρ τού

των δμΐν έστι τα άριστεΐα· ΐ καϊ τοις πάλαι στρατευο-

μένοις δ δήμος έδίδου , οικείων μέν ανδρών ή άναμαρ-

τήτων ού ποτε γην αφαιρούμενος, ούδ' έτε'ροις έπινέμων

τα αλλότρια , ούδ' ήγούμενος δεϊν άμείβεσθαι δι' αδι

κημάτων. Των δέ πολεμίιυν δτε κρατησαιεν, ουδέ

τούτων άπασαν την γην άφηροϋντο · άλλα έμερίζοντο,

και ές τδ μέρος φκιζον τους ^στρατευμένους , φύλακας

ϊΤναι των πεπολεμηκότων. ΚαΙ ούχ άρχούσης ένίοτε

της δορικτήτου γης, καΐ την δημοσίαν έπένεμον, ή

έωνοΰντο έτέραν. Ούτω μέν Ομάς δ δήμος συνώκιζεν

άλύπως άπασι. Σύλλας δέ κα\ Καίσαρ, οί σΰν δπλοις

ές τήν πατρίδα ώς πολεμίαν έμβαλόντες, έπΐ αύτη τη

πατρίδι φρουρών καϊ δορυφόρων δεόμενοι, ούτε διέλυ

σαν 6μας ές τας πατρίδας, ούτε γην υμΐν έιονοϋντο, ή

τήν των δεδημευμένων ανδρών έπένεμον, ούτε τας τιμάς

τοις άφαιρουμένοις ές παρηγορίαν έδίδοσαν, πολλά μέν

έκ των ταμιείιον έχοντες, πολλά δέ Ικ των δεδημευ-

με'νων · άλλα τήν Ίταλίαν ούδέν άμαρτοϋσαν ουδέ άδι-

κοϋσαν, πολε'μου νόμω καϊ ληστηρίου νόμω, την τε γην

άφηροΰντο, καϊ οΙκίας, και τάφους, καϊ ιερά· ων ουδέ

τους αλλοφύλους πολεμίους άφηρούμεθα, άλλα δεκάτην

αύτοϊς μόνην καρπών έπετάσσομεν.

ΟΧΕΙ. Οί δέ υμΐν τα των υμετέρων δμοεθνών διέ-

νεμον, τών επί Κελτους υμας αυτί) Καίσαρι στρατευ-

σάντοιν, και προπεμψάντων, χαΐ εύξαμενων πολλά χατά

των υμετέρων νικητήριων. Και συνωχιζον υμας ές

ταϋτα αθρόους ίιπδ σημείοις χαι συντάξει στρατιωτική·

μήτε εϊρηνεύειν δυναμένους, μήτε άδεεϊς εΤναι των έξε-

λαβέντων. Ό γαρ άλώμενος καϊ τών όντων άφηρη-

μένος, έμελλεν ΰμΐν περί πολλών έφεδρεύειν καιρο-

φυλακών. Τοϋτο δ' ή'ν όπερ οί τύραννοι μάλιστα

έβούλοντο· ού γην υμας λαβείν, ήν δή καί έτέρωΟεν

εΤχον παρασνεΐν · άλλ' όπως έχθρους έφεδρεύοντας έχον

τες άεΐ, βέβαιοι φύλακες ή"τε της άρχής της ταϋτα

υμΐν συναδικούσης. Εύνοια γαρ ές τυράννους γίγνεται

δορυφόροιν, έκ του συναδικεΐν καϊ συνδεδιέναι. ΚαΙ

τοϋτο, ω θεοί, συνοικισμδν έκάλουν, ω θρήνος δμοφύ-

λο>ν άνδρών έπην, καϊ άνάστασις ούδέν άδικούντων.

ΐ|ΐιί1>ιΐ8 οαΐυιηηιϊβ εοηβηΐιιτ νοβ βχΛβρεκίΓε; 8ί ψιί αΛ^ΐί»

βυΐ 'μα άε<1ιιεΙί ίη εοΐοηίββ , 3υΙ άβάαιχαάι , Ιιοε ηιίΐιί <ιικμο

βΓβΙίΓιεβηιίηί , ιιΐ ηιϋιί νοβ βίςηίη'εείϊβ. »

ΟΧΙ. (ίιιιιπιηοε ηιυΙΙί ϋίβηυπι ΓεείββεηΙ : « Ββηβ Μη,

ιΐ»]υίΙ, ςυοά ουπι α1ϊΪ9 Ηυο νβηϊδίί» είνϋ)ΐΐ3. ΟηητβηίΙ >α·

Ιβη, π ί νο«, ψιί ύεΐιϊΐοβ ΙιοηοΓββ ρΓ3>πιί3ςιιβ 68ΐίβ α ραίπβ

α>η$βαιΙί , βίϋβπι , ςο<Ε νοβ βιηϊκίΐ , ςηοά Κφίπηι βίΐ Γβρβη-

ι)3ΐΪ8. Υοδ ροριιΐιι» βοιηαηυΒ ηΐΐπίκηΐ Οίβ.οπ γοπΙγϊ ΟϊΙ·

Ιοβ ΒΗΙαηηοβςυβ; βΐ τβ ΓεΙίαΙεΓ 8β5ΐ3 , πιβΓίϋ βίίίί ϋΐίΐίΐίτίι

<1οπϊ Λίςαβ |ιι,ιηιί,ι. ΑΙ ϊΙΙβ νοβ, ηονο βϊΟΏηιοηΙο ρΓ»·

τερίοβ, άυχίΐ ίηνίΐοβ εοη(Γ3 ραίπ,-ιπι, (ΙαχΗ »)υβ ίηνΐΐοβ

εοη(Γβ ορίίηιοβ οίτββ ϊη Αίτίεβπ). Ουβαι ίβίΙϋΓ ίο ϋίϋοε ορΙ-

Ηβ ηβνββίίβ ορεΓαπι , ί,ϊαβ ρηι-ηιία ρεΙίΓε ρυάεΐ νοβ ίοτΙίΜί.

δει! <]ΐιοηϊ»πι ηβο ηιιηε ϊηνΜίι, ηεε ροβίΐιβε Ιεπιρυβ οΙΙιιπι .

3ϋΙ οΐιϋνίο ροΙεΓίΙ εβτεβίί ίΙΙ» ΓαείηβΓΐ, ΟαΙΙϊοϊβ ΙκΊΙίί Βιϊ-

(3ηηίείβ(]ϋε 3 νοΜβ ειΐίΐί , οΜίιεπίΓε ; Ιιοπιπι τοβ ομμΑ

μι ·'«·»»» , Ί>·.ι1ί» ε( οΐύτι ρορυΐυβ Ποπΐ3ηυβ «Ιαιρ πιϊΙϊΙϊΙ>ο»

εοηβοενϊΐ : ηοη ευηι ίη]ιιπ3 εοΓαπι ςυί ηίΐιϊΐ ρεεοβπιηΙ, η«

3ΐϋβ 3(1επι[3 (ΐίνί(ΐΐΊΐ(Ιΐ) 3ΐϋβ, εϊ ίι]ιιβΐ3ΐη ρπ&(]3ηι νεΗηκΙο

ϊη ]ιι ,πηϊα. δεύ ΙιοβΙεβ (Ιενϊείοβ ηιορΓεβ ηοβ(Γί 3§τί$ βοΐε-

)>3η( πιϋΙεΙβΓβ ; ηεε (βπιβη οιηηίΙ>υβ , βεά ρ3Γ(ε Ιϊηΐυη) ; ϊη

(]ΐι.'ΐιτι ειηεΓίΙοβ «ΙεΛιιεεΓεηΙ , ευβΙοΛεβ ΓιιΙυΓοβ η'ίρϋΐιΐίοϊ

εοη(Γ3 εοβ, ςιιί 3πη3 3(]νεΓ8υβ ο.ιηκίοηι (υΐεηηΐ. 0'""Ι

ηαβηόο ηοη βυΠϊεεΓεΙ 3ρτ ηπιιϊβ ςυίεβίΐυβ , βίΜιΊιβΙιΐΓ ροΓ-

Ιίο (1β ρυΐιϋεο 3§γο , βαΐ ειηεΙ)3ΐιΐΓ βϋυβ εχ ραοϋεβ ρεοαηίί.

1(3 ρορυΐιιβ βίηε ει^ιιβηιιβηι ϊη]ιΐΓΪ3 νοβ ίη εοΙοηίΐβ οΐίοι ιΙ·'·

ςΐυεείιβί. δε<1 δ)11β βΐ ΟβεββΓ, νί εϊ βηηϊβ ΙιοβϋΙίΙετ ορρτβί&ί

ΓεραηΙίεβ , ςυηηι εοη(Γ3 ίρβαπι ρ3(ΓΪ3ηι ορυβ Ιι.-ιΙκί οιΐ γ»·!···

άίηιιβ εϊ βαΐβΐΐίΐίο, ηεςαε (ΙίπιίβεΓϋηΙ νοβ ίη βυαηι φιβηιιιιιε

ρ3)Γΐ3ηι, ηεςηε ββΓΟβ νοηίβ ειηεηιηΐ, 3ΐιΙ εοβ ηαϊ εχ 1κ>ηί5

οίνίιιηι ρυΐίϋοαίίβ ρυΜίεί εΓ3ηΙΓ3εΙί όϋνίβεπιηΐ, ηεςυερπίΐί-

ηοβ ί Ιΐιιι ιι ΐ)ΐ <1οηιίηοβ ρΓβΙίο τεόιΐίΐο βοΐ3(ί βιιηΐ; ςυίεηνίβ

ηιιιΙΙιιιη ρεευηΐ3Γυηι ηηηεΓεηΙ εχ %γ3γϊο, ηκιΙΙιιηι ίΐι'ηι «

ρυ))1ίε3(ίβ <·ί νίιιηι οοηίβ. Κο<1 ίη ίρββ ΙΙηΙίη , ηίΐιίΐ (ΌαιηΜ-

ήΐΆ , ηοη ]υΓβ Μΐί , βειΐ πχ>Γε ΙβίΓοείηϋ , νεΙεΓίοαβ ροβΜ&ο-

ι·ίΙ»ιιβ 3(1επ)εΓυη( Β^ΓΟβ , αΌηιοβ , βεριιΙεΓ3 , ί;ιη» ; φ·.·· μ

εχΙεΓηίβ ςυίιίεηι 1>οβΙίΙ>υβ (ΙενίιΊίβ 3<1ίιηίιηυβ , ςυίΐιυβ ηοηηώ

(]εείηΐ3β Γηκ:1 π π ι η βηΐνεηάββ ίπιροηίηιιιβ.

ΟΧυ. « ΑΙ ίβΐί (ΙίνίβεηιηΙ νοϋϊβ 8§γο8 νεϊίΓΟΓαηι ρορο-

Ι3τίυηι , ηηοΓυηι ]αββα νοβ Οαΐΐίεβηι εχρείϋΐίοοειη βιιφϊοϋ*

0η?β3Γίβ βα&εερίβΐίβ, ςϋί ϋϋεηι νοίϊβ ριχ> νίοίοπϊ τ»1τ>

ηιιηευρ3(ίβ νοβ εΓβηΙ ρΓοβεειιΙί. ΕΙ ίιι ηιηυβπιοα'ί εοΐοηϊίί

ίΙΙί νοβ άε(1υχεηιη1 βιι1> βί^ηίβ, ίηβίΓυεΙοβ ιηϊΙϊΙβΓίΙΟΓ ; ιιΐφ"

ηεε ραεε ϊύί Γγοι, ηεε βεειίΓΟ 38εΓβ ροββεΐίβ 31) Ιιίβ ςαί ΜΚΐι

βυηΐ ββΓΪβ νο1)ί8 εειΙεΓε. Ρυ1βυ8 εηίπι ςυίκχιιβ ει Ιβη'*

εχιιΐυβ, ηοηροΙεΓβΙ ηοη ίηβί<1ί3ΐί νοοίβ, ορροΓίαηαηι Ιί«ι·

ρυ3ε3ρΙβη(1ο. Α1(]υε ίά ίρβυπι εΓαΙ, ςηοϋΙ)τ3ηηί ιιΛο&ιη

ιηβχίηιε : ηοη ηΙββΓΟβ ΙιβϋεΓεΙίβ, ςιιοβ βϋιιηιΐο νο6ϊ* <1λι6

ροΙεΓ3ηΙ : βειΐ υΐ, ιηείη ίηίπιίεοπιπι βοηιρεΓ βοΐϋοίΐί, Γιγπιι

ευβίοιίεβ εββεΐίβ ρο1εβ(3ΐίβ ϊη εοπιηιυηί νο1)ίβειιηι Ιιβτίηΐι»

ίηνί(]ί3. Τ)Γ3ηηΪ8 εηίηι βποβ β,ιίεΐΐίΐεβ εοηιηιιιηε ιη»1ίΓι·

είαηι εοηιηΐϋΐιίβιριε ηιείαβ εοηεϋίαΐ. Α1<ιιιε Ιιιιίο ΐηβΐιΐη·» >

ρΓοϋϋ, ηοηιεη εοΙοηίβπιπκΙείΙιιεεηιΙβΓίιηιεδΙ ίη<3ίΙιιηι;

ίηβΐίΐυΐιιιη εοη]ιιηεΙϋηι εββεΐ εαηι ΙαηιεηΙίβ ρορυΐίπιιηι, ?1

εχρυΐβίοηε Ιιοηιϊηαηι ηίΐιϊΐ εοπιπιβπΙοΓυηι. 8ο<1 εηίηι Ιι* ■
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'Αλλ' εκείνοι μέν υμάς έξεπίτηδες έχθροΰς έποίουν τοις

δμοεθνέσιν υπέρ του σφετέρου συμφέροντος. Ήμεΐς

δέ, ους οί νΰν της πατρίδος προστάται φασίν ελέω πε-

ρισώζειν, την τι γήν δμΐν τήνδε αυτήν έσαει βεβαιοϋμεν

"χα\ βεβαιώσομεν, κα\ μάρτυρα τον Οεον τόνδε ποιούμεθα.

ΚαΙ έχετε και ίξετε, δ ε'ιλήφατβ- καί ου μή τις υμάς

άφέληται ταϋτα, ου Βρούτος, ου Κάσσιος, ου/ οί'δε

πάντες, ο! της υμετέρας ελευθερίας προεκινδυνεΰσαμεν.

*0 δ' έν τω έργοι μόνον έστίν έπίμεμπτον, ίασόμεθα

ήμεΐς, διαλλακτήριον υμϊν άμα ες τους δμοεΟνεΐς εσο'-

μενον, και ήδιστον ήδη πυΟομένοις, οίς τήν τιμήν τήσδε

της γης τοις άφηρημένοις ήμεϊς έχ των δημοσίων χρη

μάτων εύΟυς εχ πρώτης αφορμής άποδώσομεν · ϊνα μή

βέβαιον έχητε μόνον δμεϊς τήν κληρουχίαν, αλλά χα!

άφθονον. »

0X111. Τοιαύτα τοϋ Βρούτου λέγοντος, άχροωμενοί

τε έτι πάντες, χα! διαλυόμενοι κατά σφας έπηνουν ώς

δικαιότατα - και τοΰς άνδρας, ώς άκαταπλήκτους δή,

και μάλιστα φιλοδήμους, εν Οαύματι έποιοΰντο, και ες

ευνοιαν πρός αυτούς μετετίΟεντο, χα! ές τήν έπιοΰσαν

αύτοϊς συμπράξειν εμελλον. 'Άμα δέ ήμέρα οί μεν

ύπατοι το πλήθος ές έκκλησίαν συνεχάλουν · καΐ άνε-

γιγνιόσκετο αύτοϊς τά δόξαντα, καί Κιχέρων πολυ τής

αμνηστίας έγχώμιον έπέλεγεν. Οί δέ, ήδόμενοι, χα-

τεχάλουν έχ τοΐί ίεροΰ τους άμφ'ι τον Κάσσιον καί οϊδε

άναπέμπειν αύτοϊς εν τοσώδε δ'μηρα έχέλευον, καΐ άνε-

•πέμποντο οί παίδες Αντωνίου τε καΐ Λεπίδου. Όφθέν-

των δέ των άμφΐ τον Βροΰτον, κρότος 3[ν και βοή.

ΚαΙ των υπάτων ειπείν τι βουλομένων, οϋκ άνασχό-

μενοι, δεξιώσασΟαι αυτούς καΐ συναλλαγήναι πρότερον

έκέλευον · καί γίγνεται μεν οίίτιος. ΚαΙ διεσείετο μά

λιστα τοις δπάτοις ή γνώμη δπο δέους ή φθόνου, ώς

τών ανδρών και τά άλλα αυτούς δπεροισόντων έν τή

πολιτεία.

ΟΧ1<Ι1Ι. Διαθήκαι δέ του Καίσαρος ώφθησαν φε

ρόμενοι, χα'ι εύθΰς αύτάς το πλήθος έχέλευον άναγι-

γνώσκειν. θετός μέν δή τω Καίσαρι παις έγίγνετο

έν αυταΐς, δ τής άδελφής θυγατριδοΰς Όκταουϊος· τω

δήμω δέ ή*σαν ένδιαίτημα οί κήποι δεδομένοι. Και

χατ' άνδρα 'Ρωμαίων τών όντων ίτι έν άστει, πέντε

χαι έβδομήκοντα 'χττικαΐ δραχμαί. ΚαΙ υπεσαλευετο

αύθις ές όργήν δ δήμος, τυράννου μέν κατηγορίας προ-

πεπωμένοι, διαθήχας δέ φιλοπόλιδος ανδρός δρώντες.

Οίχτιστον δέ έφάνη μάλιστα αϋτοϊς, δτι τών άνδροφό-

νων Δέκμος δ Βρούτος έν τοις δευτέροις κληρονόμοις

έγέγραπτο παις. "Εθος γάρ τι 'Ρωμαίοις, παραγρά-

φειν τοις κληρονόμοις έτέρους, ε! μή χληρονομοϊεν οί

πρότεροι. Έφ' ία δή και μάλλον συνεταράσσοντο, καί

δεινον καί άθέμιστον ήγοϋντο, καί Δέκμον έπιβουλεΰ-

σαι Καίσαρι, παΐδα αύτώ γεγραμμένον εΤναι. Έπεί

δέ καί Πείσωνος τι) σώμα φέροντος ές τήν άγοράν πλή

θος τε άπειρον ές φρουράν συνέδραμον σΰν δπλοις, καί

μετά βοής χα'ι πομπής δαψιλοΰς έπι τά Έμβολα πρού-

τέΟη · οιμωγή τε χα'ι θρήνος ην αύθις έπιπλ'εϊστον, και

405

γ I .ο;- ΐ;ιι-Μΐιΐ , ιιί νεβίι-β: ευηι ε]υ8(1εηι ηβΐίοηίδ ΙιοηιίηίΙιοδ Ιηι·

ιηίείΐί»; ίη φβΟΓυιη οβϋβΓβηΙ υΝΙϊΙαΙβπι. Νθ8 νεπ>, αυίοιίδ Ιιί,

(ριί ηυηε |ιγ;ι·5ιιιιΙ ι <ΊρυΙ>Μ< λ- , βαίιιίοπι ββηίυηΐ εχ οοιηαιίδβ-

ΓαΙίοηεεοηεεαεΓε, ροδδεδδίοηειη εοππικίοπι 3§τοΓυιη γλΙ,ιπι

ίίηιΐ3ΐιι<]ΐΐ6 νοίιίδ ει ηυηε νοίυιηιιβ εδδε, ι: ι ίη ροδίεηιηι

63ΐικΙβιη εοη(ίπιΐ3ΐ)ίιηιΐδ : ίιία,ιιε άειιηι, ίη ευ]ιΐδ Γ.ίπο ηιιηε

μι ιιιιι.<, 1εδΐ3ηιυΓ. £1 ηυηε ΙιαΙιιΊβ εΐ ίη ΓυΙιιηιιη οηιηε

Ιεηιριιβ, (]ΐιχ αεεερϊβΐίβ, ηεε ηιιίδηυαηι υηςυΐΐη το1)ί8,

ψια; νεδίΓα 8υηΙ, βυΓεΓεί; ηοη Βηι1ιΐ8 εεΗε, ηοη Οαββίηβ,

ικ'ΐηυ εχ Ιιί* υηιηίοαβ, ςυί ρΐΌ νεβ(Γ» ΙίοεΓίαΙε ηοη ^Γβταΐί

8υηιυ8 βυ1>ίι·β ρεΓΪευΙυπι. 8ε<1 ηπίε γε8 ιιη» ίη Ιιοε ιιεςηίίο

ροίεβΐ ίηευβαή, εί ΓείαΙΤεΓειηυβ τειηειίίυιη, ρβεί8 νυΙιι« ΓιιΙη-

Π1111 νίηευΐυηι ευηι ροριι1&ήΙ)ΐΐ8 νεβίπβ, εί Ιιί8 ίρβίβ )&ιη

ηιιιιε αυϋϊΐυ ςταΐίβδίιηυιη : νε1εη1)υ8 ηίίπιηιιε ρο»8ε88υΓίϋιΐ8

ριείίαιη βιΙεηιΙοΓυηι ββΓΟΓυηι ρηιηο ςυοςυε ΙεηιροΓε εχ

ριι1)1ίθ3 ρεειιηία ΓεβΙίΙυειηιιβ; ςιιο ΠεΙ, υΐ ίη ροδίεηιπι ηοη

βοΙυπι Γιγπιβ 8ί( , 8εά ιΊ ϊιιπι ίηνίάίϋ ε3Γεα( , νεβίΓΐ ρο88ε88ΐ°ο. »

0X1.(1. Ηχε ϋπιΐί ϋϊεΐα , εί άυηι αάΐιυε ίΙΙε εοηείοηαΐυι-,

υηίτεΓββ οιιιηεβ, ε( βοΐυΐα εοηείοηε, βίη^ιιΐί ρει- 8ε Ιαυιία-

1 1 ; ι ιι ι , πΙ α?ςυΪ88ίηΐ3 : η)ΪΓ3οαηΙυΓ(]υ8 νίΐΌδ ίΙΙοβ, «I ίηίΓερί-

άο9 ε( 6ίη@αΐ3ΓΪΙεΓ αιη&ηΐεδ Γείρη1>|ίεα3 ; αίςυε ιΐα ίη οεηε-

νοίεηΐίαπι εοΓυηι νετβ), ορεΓ»ηι μκιιιι είβάεηι ίη ιΐίεηι

εΓ38(ίηιιπι ευη( ροΐΐίείΐί. ρ ιιί εΐίεβ ροδίςυ^ηι ϋΐυχίΐ, ίκίνο-

ι αΐ,ι εοηείοηε ριτ εοηδυΐεβ , κί ίΙ.ιΙλ ειιηΐ βεηβΙυβεοηδυΚα

ρήάϊε Γαειι; εί Οκόγο ίη Ιαυιίεηι οΙ)1ίνίοηί8 ίη]ηπ3Γυιιι

πιυΗα άίββεΓυίΙ. Ουίοηβ ΙϊΙιεηΙεΓ βυιΐΐΐίβ , ρορυΐιΐδ Οαββίυηι

ευηι βοεϋβ νοεανίι β ΟαρίίοΙίο : είβςαε , ο&δίιίεβ ίηΐεπηι δίϋί

ιΐηι ί ρο>ΙιιΙαιιΙί1ιιΐδ , ιηίδεί 8υη( Αηίοηϋ ίερίιΐίηυε Γιΐίί.

,);ιιηφ>ε υοί ευηι Ο&δδίο ΒΓυΙυδ ίη εοηδρεε(υηι νβηίΐ, ρίαιι-

8υ8 ευηι αενίαιηΐΐίοηε εδΙ.εχοΓίυβ : β( αυυηι εοηδυΐεβ &1ί-

ιριίιΐ τείΐεηΐ άίεει-ε, εοηείαπιβίυηι εε[ « ΓεεοηείΙίβΓεηΙηΐ'

ριίιΐί , β( είνεβ βυοδ ι-εείρετεο! ίη μπιΐϊαπι : » ιιί ςοοι) ίΐα

ΓβεΙυιη εδ(. ΕΙ Ιϊιηογ ςυίιίεηι &1(]υε ίητί(1ί& εοηευδδίΐ εοη-

δυΐυπι αηίιηοβ, ςυοδί εοη]υΓβϋ ]αηι ίη πΊίιριίϊ τευυ», ηυα:

βά Γοηιρυΐιΐίυηηι ρβΓίίηβΓεηΙ, ροΐίοιεδ εβββηΐ ΓυΙυπ.

ΟΧΙ.ΙΠ. Ληι νβΓΟ (εκί&ηιεηΐυιη αΓΓί'ΐτίΜΐιΐΓ Οχδατίδ.

Οπο εοηδρεείο , ρΐΌΐίηυβ ΓεεΚαη ίΙΙυά ]υ$8ί( ρορυΐυδ. Ιη

εο ίςίΙυΓ ΠΙίυδ & 0.<αι·ε 3(Ιορΐ3(υδ ι·πιΐ 8ογογϊ3 ηεροδ θεία-

νίυ9. ΗοιΊί ίη υβηηι ρορυΐί ρυΐιΐίεαίί; ε( νίπΐίιη ρΐεΐιί ατ-

Ιωηκ ΙεβαΙί εΓ3ηΙ ΐΓβεεηί δβδΙεΓίίί. <3ιια3 Γ88 Οεηαο εοηιηιο-

νίΐ ίηάίςηαΐίοηεηι είνίηπι, ιΐιπη εχ (εδϋηιεηΐο απιαΙοΓειη

ρ.-ιΐΓκε αςηοδευηΐ, ιριίΐιιΐδ πιοάο ριορίηΐΐιιηι ΓυεΓ3(, υΐ (ν-

ι ,πιηπηι εηηιά'εηι ΒρρεΙΙβΓεηΙ. δβιΐ ηιαχίηιβ ηιίδεΓβΙίοηειη

ηιονίΐ, ςηοά ϋεείηιυδ ΒιυΙυδ, Ϊ8 <]ΐιί ίη ηυιηεΓΟ ρεΓεηδβο-

τυηι ίυεκιΐ, ίηΙεΓ βεευηιΐοβ η3;^8^ε8 βετίρΐυδ εβίεΐ Γιΐίυβ.

δοΐεηΐ βηίπι Κοπιαηί βΙΙεΓΟδ 1ΐ33Γβαε8 ΒΐΙβεπΙιεΓε, βί ΓοΓίε

εοηΙίηβ»1 ρΓΪοΓεβ ΙιαίΓεάίΙβΙβηι ηοη 3ΐ1ίΓβ. Ιιί νείΌ αϊ ηεΓβ-

Γίαηι ίιηρπηιίδ Γβείηαβ οπιηεβ εχηοιτυβΓϋηΙ, εοη]ιΐΓ888ε ίη

03383ΓΪ8 εβρυΐ ευηι ςυοςυβ ςιιί βοίορίβΐιΐδ εί( ίη Πΐίυηι.

ΡοδΙηυβηι βυΐεπι 3 Ρίδοηο εοΓροβ εΐίαπι 0η;83Η8 ίη ΓοΓυηι

βδΐ <Ιεΐ3(υπ], εί οιιηι βιηιίβ ίηηηίίβ ηιιιΐΐί Ιικίο βεεϋΓΓίΙ 3(1 ε]ϋ8

ι ιι.^ο(1ί;ιηι, εί ηιβ^ηίηεο 3ρρ3Γ3ΐη εοΓρυ» ρΓΟ ΚοβΙπδ εβί ιΐε-

ροδίΐυιη ευηι ηιυΐΐίβ ρΓΟ&εςυεηΙίϋηι βεείβηωΐίοηίουβ : ιοί

νεΓο οοηιρΙοΓβΙίυ ΙβηιβηΙβςυε ιεηοναΐβ ιΐίιι (βηυβτιιηΐ, βΓ
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τα όπλα έπατάγουν οί ώπλισμένοι, και κατα μικρόν έν

μετάνοια της αμνηστίας έγίγνοντο. Και δ Αντώνιος

ωδε ε/οντας ίδών, ου μεθήκεν, άλλα ήρημένος ειπείν

τον έπιτάφιον, οία ύπατος υπάτου, κα\ φίλος φίλου,

καΐ συγγενής συγγενούς ( ην γαρ δή Καίσαρι κατα

μητέρα συγγενής) έτέ/ναζεν αύθις, καΐ έλεγεν ιοδε.

ΟΧΕΙV. « Ουκ άξιον, ω πολϊται , τοσοϋδε ανδρός

έπιτάφιον έπαινον παρ' έμοϋ μάλλον, ένός ίντος, ή

παρα της πατρίδος δ"λης, αΰτίί γενέσθαι. "Οσα δή,

της άρετης αυτόν ήμεΐς άγάμενοι πάντες δμαλώς , ή" τε

βουλή καΐ μετ' αυτής δ δήμος, έτι περιόντι έψηφίσα-

σθε , υμετέραν, καΐ ούκ Αντωνίου τάδε φωνήν εΤναι

τιθέμενος, άναγνώσομαι. » Κα\ άνεγίγνωσκε τω μεν

προσώπω σοβαρώ κα\ σκυθρωπω, τη φιονή δ' ένση-

μαινόμενος έκαστα , καΐ έφιστάμενος οίς μάλιστα αυτόν

Ιν τω ψηφίσματι έξεθείαζον, Ιερόν καΐ άσυλον, ή πα

τέρα πατρίδος, ή ίϋεργέτην, ή προστάτην, οΤον οΰχ

έτερον, δνομάζοντες. Έφ' έκάστω δέ τούτων δ Αν

τώνιος τήν όψιν καΐ τήν χείρα ές το σώμα τοϋ Καίσα

ρος Επιστρέφων, έν παραβολή τοϋ λόγου το έργον έπε-

δείκνυ. Έπεφθέγγετο δέ που τι κα\ βρ»χΰ έκάστω ,

μεμιγμένον οίκτω καΐ άγανακτησει. "Ενθα μέν το

ψήφισμα είποι Πατέρα πατρίδος, έπιλέγιον Τοϋτο

έπιεικείας έστι μαρτυρία. "Ενθα δ5 ^ν ίερος και άσυ-

λος, και απαθής κα\ όστις αύτω καΐ έτερος προσφύγοι·

« Ούχ έτερος, εφη, τφδε προσφεύγων, άλλ' αυτός υμΐν δ

άσυλος καΐ ίερός, άνήρηται, ού βιασάμενος οΐα τύραν

νος λαβείν τάσδε τας τιμάς, ας ουδέ ήτησεν. Άνελευ-

θερώτατοι δέ άρα ήμεϊς, οί τοιάδε τοις άναξίοις ουδέ

αίτοϋσι δίδομεν. Άλλ' υμεΐς ήμών υπεραπολογεϊσθε

ώς ουκ άνελευθέρων, ω πιστοί πολϊται, τοιαύτη κα\

νϋν προς τεθνεωτα χρώμενοι τιμή. »

ΟΧΕν". Κα\ α3θις άνεγίγνωσκε τους όρκους , η' μήν

φυλάςειν Καίσαρα κα\ το τοϋ Καίσαρος σίομα παντ\

σθένει πάντας· ή , εί τις έπιβουλεύσειεν, έξιόλεις εΤναι

τους ουκ άμύναντας αύτω. Έφ' 0τω δή μάλιστα τήν

φωνήν έπιτείνας , καΐ τήν }|ε"ροι ές το Καπιτώλιον άνα-

σχών, « 'Εγώ μέν, εΤπεν, ω Ζεϋ πάτριε καΐ θεο\ , έτοι

μος άμυνειν, ώς ωμοσα καΐ ήρασάμην. Έπε\ δέ τοις

δμοτίμοις δοκεϊ συνοίσειν τα έγνωσμένα, συνενεγκεΤν

εύχομαι. » θορύβου δ' έκ της βουλής έπ\ τώδε μάλιστα,

προφανώς ές αυτήν είρημένω, γενομένου· έπικαταψη-

χ^ων αύτήν δ Αντώνιος, καΐ παλινωδών, έφη· <ι "Εοικεν,

οι πολϊται, τα γεγενημένα άνδρών μέν ούδενος, αλλά

του δαιμόνων, έργα εΤναι. ΚαΙ χρή το παρόν σκοπεϊν

μάλλον, ή το γεγενημένον ώς έν άκμή μεγάλων Ιστι

κινδύνων ήμΐν τα μέλλοντα, ή1 τα όντα, μή ές τας

προτέρας στάσεις ΰπαχθώμεν, καΐ έκτριφθή παν 0 τι

λοιπόν έστιν ευγενές τη πόλει. Προπέμπωμεν ούν

τον Ιερόν τόνδε έπΐ τους εύδαίμονας, τον νενομισμένον

ΰμνον αυτί) καΐ θρήνον έπάδοντες. ■>

ΟΧΕνΈ Τοιάδε είπών, τήν έσθητα οΤά τις ένθους

άνεσυρατο, και περιζωσάμενος ές το των χειρών εύκο-

λον, το λέχος ώς Ιπ\ σκηνής περιέστη· κατακύπτων τε

ΠΜΐΙβ ίηΐβππι δοαίβ εοπιρ1ο4βηΙί1>υ3 ; Ηΐφιε ρβυΙΙιϋιη 3ηίωοί

ροριιΐΐ Ιεηΐ3)>3ΐ ραΜίίΙεηΙϊα άεοΓεΙί, ςυοά άβ οηΐϊνϊοηε ίη]υ·

Π3πιηι €Γ3ΐ <30ΐυηι. Μ βηίπιβάνεΓίεηβ ΛηΙοηίυβ, ηοη οεβ-

ββνίΐ : ββά, ςιηιηι εοηδίίΐυίβδεί οΓαΙίοηβ ΓυηεΙ>η (ΙεΓηηεΙυπι

Ιαυύ^Γβ, εοηδυΐ φιίρρε οοηβαΐβη), βηιίευιη βιηκβί, αφα-

Ιυπι οοριβίυβ (ηβπϊ εί <χ>%η&ϋοηβ ίρϋΐιη ηΐ3ΐεπιο ββϋβΓβ

8((ίη@εΒα( ); ιυΓβιιπι α<1 βοΐίΐαβ ατίββ ΜΒτεηυι, ίη Ιιυοο

ΠΗκΙυιη εβί ΙοουΙυβ :

ΟΧΙ,ΐν. « Νοη εβί «εςαυπι, ΟοίπΙεβ, ϋΐ ΙβηΙΐ τίπ Γαοβ1)Π8

Ι&αά&ιίο β γπθ ηηο ροΐϊαβ ρβη^&ΙυΓ, ςοαπι ώ υηίνεη» βϊηαοί

ρβΐι ία. ρυβρΓορΙβΓ ςυοβ ϋΐί ΙιοοοΓεβ τίΓίαΙίβ 8Γ§ο δ. Ρ. 0.

Κ. άβ οοιηιιιυηί εοηββΟΜ άβςιβνίΐ νίνβηΐί, ίΙΙοδ ρυΙ>Ιίο3 ιη3·

ρ& νο9ΐΓυηι οηηίααι, ηυβπι ρην3ΐβ ηββ τοεβ, Γβάΐιΐκι. ■

Μοχςυβ ΓβαΐΑτε εοερίΐ νιιΙΙυ ρ-Ενί , ε( βά ΠΗΒΐΙΜίιιη ιό™·

ροβΗο; 8ϊ(ζπίΙΊθ3ηΙβΓ ςΐη^υΐα ρτοοαοεϊ&ηβ, ϊπιηιοΓ3η«ι«β εί

π)3χίπιε ρ3Γΐί ύεοτεΙΟΓϋΐη , ηαα ηρη Ιιϋσΐϊηβιη βοιίεηι

03383Γ ΓυεΓ3( εΐβΐυβ; ςο» &3θΐο5αηοΙυηι , ίηνίοΙβΜεη) , ρι-

(τεπι ρβΙΗίΒ , Βίπ^υΙβπΙβΓ ιηβΓΪΙαηι , ρι ϊηείρειη ηιιΐΐί άΐϋ οοη·

ΓεΓεηάυπι, βχααάαα βρρβϋβτβηηΐ. ΕΙ ρεΓ Ιιαχ 8ϊπ§αΙα

ΑηΙοηίυδ Γκίεπι ηΐ3ηυηιςυε τεΓίεηβ &ά εοηρυβ 03>8βιύ,

τβΗΜ §08ΐυ 3ϋ]ϋν3ΐ>3ΐ ; εί &ά ιίη^υΐχί Ιοί βρρεΙΙβΙίοπεϋ »Α·

Λ&αΙ ΒΐϊςαοΙ τοοββ , εχ ηιίΒβηϋοηβ ιηίχ(8$ 3ε ίη<1ί)ίΐΐ3(ίοηο.

νείαϋ, υ!>ΐ (ΙεοΓεΙυπι ΡβίΓεπι ραΙΗχ εαιη ηοηιίηβΙ»!, Εη,

ίηςυϋ, οΐβιυεηΐίθβ ΙβδΙίπιοηίυΓη , ΟίΡββΓί εχΐιίΐιίίαπιΐ ΙΙΙιί,

83οτο53ηοΙϋΐιι βΙ ΙητίοΙ&ΗΙβιη , εί ίΐϋβ βΐίαιη , ςυίεαηςυβ ϋ)

ε]αβ Άάβπι μ κεερίβββηΐ, ΙυΙιιηι ΓεΓυςίιιιη; ί1)ί Αηίοϋϊοι

8υΙ)]υηχΐΙ : « ΑΙιμιϊ ηοη βϋυβ 3<1 Ιιαηε ΓεΓυςϊεη», 8βΛ ϊρ*β

ΜΟΌΜηεΙαβ, οεεϊίυβ εβί; ςαϊ ΙηηοΓΜ Ιιοκε 3 το!)ί8 ηοη

βχΙοΓ8εΓ»1, εί ηε εοηευρϊτ8Γ3ΐ ςυίάειη. Ριι<3εηά3 βηίβηι εί

βεΓνϊΙϊί ίδΐί ΓαεπΙ 8εηβ1υ8 βϋαΐβΐίο , βί ίη<1ί@αϊ» 131Ϊ3 άβοπ;·

τϊπιυβ, εί ηυιάεπι ηοη ρείεηΐίΐιυβ! 8ε<1 3ϋ ε» ηοΐ3 ίρ«ί νοί

ηοβ ΙίοεΓ3ΐί3, (Με1β3 Ουϊΐ'Κεβ, Ιιοε Ιβπι εχίηιίο βί ΗοηοΓίϋοο

βίαάϊο , ςαο ηαηο εΐίβπι άεΓυηεΙαιη ρΓοββςιιϊιηίηϊ. »

ΟΧΧν. Ταπί ΓενεΓ8Η3 ε«1 ΑηΙοηίυι βά ΓβείΙβηααπι 83α»

ΓηβηΙυπι , ουδΙοιϋΙϋΓοβ 0β!83Γεηι Οχββηδςυε εοΓραί οηιηεβ

οιπηιουβ νΪΓΪΙ>ιΐ3 : ε( 8Ϊ ςιιίβ ϊΐΐί 8ΐτη3( ΐηβίιΐϊαβ , εχδεεΓβοϊ.

Ιειη ΓοΓβ ςυί βαηι ηοη άείεηύεπί. Αά φιιε \ΐΐ\>3 ροΐίκί-

πιυηι τοεεηι ίηίρηϋοηβ, πΐ3ηυ8ο;υε νεκυ» ΟβρϊΙοϋυιη 31-

Ιοίΐεηβ, βίΐ : « Εςιιίιίεπι, ΙυρίΙεΓ, 1ιυ]ιΐ8 υιΐ>ϊ8 ευίΐοϋ, <1ίϊ<ι»ιβ

οα·Ιβπ! ρ3Γ3ΐυ3 βαηι ϋΐείβε], δϊευΐ ]ϋΓ3νί εχβεεΓ3ΐίοηε3(Ι(ϋ[3.

δε<1 <ηιοηί3πι βεηβΐυϊ ηΐ3ςΪ8ΐΓ3(ί1)υ8ςυε Λ'ΐδυπι εβί, ε Γερη-

ΙιΙίεα ΓοΓε 1ΐ£βο ςιΐ33 31) ϊΐΐίβ ηυηε άεεΓεΙα βυηΐ , ρκεοΓ, υ( ει

8888 ε τερυοίίεα τεΙίϋβ ! » ΤυπιυΚυβηΙίουδ νεΓΟ ίηάε πβ·

χϊηιε βεηβΙοΓΪυυβ , οΙ> άίεΐυηι Ιιοε ιηαηίΓρίΙο βο" 8ε ρειΊίηβη$,

»ά 803 (Ιεΐίηίβηύοδ ΛηΙοηίυβ Γβε3η(3η8 ϋίχϊΐ : « 5ε<1 νίάβΙϋΓ,

ΟυίΓΐΙβδ , 033118 ηίε ηοη Ιαηι 3(1 ΠΜΓΐ&Ιίυηι υΙΙιιηι , ψίη

(Ιοογοπι βϋηιιεπι , ςηϊ ίΐ3 νοίυεπί , ΓεΓεΓβηάυβ. ΕΙ οροιίεΐ

ρΓ»33ΡηΙί3 πιβ^ίί οιΐΓ3Γε, ςυβηι ρηβίβηϋ : (ΐοβηάοςυίιίβηι

δΐιηιπιυιη ίηιηιϊηεΐ 3υΙ ]3πι 3(1ε»1 ρεΓίεηΙυηι , ηβ 3(1 ρπδΙϊηΜ

ΓβνοΙτβηιυΓ εβάίΐίοηββ, β( ΒοβαηιβΙαΓ ςηίάςηίά η«Ι)ίΗΐ3ΐϋ

ββΐ ίη υιΐϊε Γε1ί(]υυπι. Οεάυεαηιιΐϊ ί^ι'ΙϋΓ Ιιαηε εοηδεεΜίη™

βΑ 1>83(θΓυηι ββύεδ, βεείηεηάο ευηι Ιβιηβηϋβ Ι8αάε9 εί βομ

βοΐεηηί άεοίΐΑβ ! »

ΟΧΙ,VI. ΗΪ8 (1ίε1ί8 , ςιΐ38ί Γ3η3ϋου9 , νββίεσι βϋΜαεΙίηι

βεείηχίΐ, ςυο εββεΐ ηΐ3ηί1>υδ εχρβιΙίΙίοΓ; εί 3ά ίρδυπι Ιεείη·

Ιαηι, τβίοί ίη βοβοι ςιηάηι, ιάΛη», ορϊΐβ πκα βα Ιε



ΌΕ ΒΕΙΑΙ5 ΟίνΐΙΛΒΙΙδ ΙΛΒ. II, 144 — 148.
407

ές αύτδ και άνίσχων, πρώτα μέν ώς θεδν ούράνιον

υμνεί , και ές πίστιν θεοϋ γενέσεως τας χείρας άνέτει-

νεν, έπιλέγων δμοϋ συν δρόμο) φωνής πολέμους αύτοϋ ,

καί μάχας , καί νίχας , και έθνη #σα προσποιήσειε τη

πατρίδι, καί λάφυρα δσα πέμψειεν, έν θαύματι αυτών

έχαστα ποιούμενος, χαι συνεχώς έπιβοών Μόνος δ*δε

αήττητος έχ πάντων των ες χεΤρας αύτώ συνελθόντων.

Συ ο°, εφη , χα\ μόνος έκ τριακοσίων έτών υβρισμένη

τη πατρίδι έπημυνας, άγρια έθνη τα μόνα ές 'Ρώίλην

έμβαλόντα , καί μόνα έμπρήσαντα αυτήν, ές γόνυ βα-

λών. Πολλά τε άλλα έπιθειάσας, τήν φωνήν ές το

Ορηνώδες εκ τοϋ λαμπροτε'ρου μετεποίει , χαΐ ώς φίλον

άδικα παθόντα ώδΰρετο χαΐ έκλαιε, χαι ήρατο τήν

Ιαυτοϋ "ίρυχήν έθέλειν άντιδοϋναι της Καίσαρος. Εύ-

φορώτατα δ! ές τί) πάθος έκφερόμενος, τδ σώμα τοϋ

Καίσαρος έγύμνου, χαΐ την έσθήτα 2*1 χονιοϋ φερομε'-

νην άνέσειε , λελακισμένην ΰπί) τών πληγών, και πεφυρ-

μένην αϊματι αύτοκράτορος. Έφ' οΐς δ δήμος, οία

χορός, αύτώ πενΟιμιότατα συνωδύρετο, και έκ τοϋ

πάθους αύθις δργής ένεπίμπλατο. Ώς δ' έπι τοις λό-

γοις έτεροι θρήνοι μετα (|)δής κατα πάτριον εθος ΰπδ

χορών ές αύτδν ήδοντο, κα\ τα έργα αύθις αυτοϋ και

το πάθος κατέλεγον, καί που των θρήνων αύτδς δ Καί

σαρ έδόκει λί'γειν, ίσους ευ ποιήσειε τών έχθρων έξ

ονόματος, και περί τών σφαγε'ων αύτών έπέλεγεν ώσπερ

έν θαύματι, Έμέ δέ κα\ τούσδε περισώσαι τούς κτε-

νοϋντάς με; Ούκ έ"φερεν έτι δ δήμος, έν παραλόγω

ποιούμενος τδ πάντας αύτοϋ τους σφαγέας , χωρΊς μόνου

Δέκμου, αιχμαλώτους έκ της Πομπηίου στάσεως γε

νομένους, αντί κολάσεων έπΐ άρχας κα\ ήγεμονίας

βθνών καί στρατοπέδων προαχθέντας, έπιβουλεϋσαι·

Δέκμον δε κα\ παΐδα αύτφ θετδν άξιωθήναι γενέσθαι.

εΧΕΥΙΙ. Ώδε δέ αύτοΤς έχουσιν ήδη, καί χειρών

ίγγυς ουσιν, άνέσχε τις υπέρ τδ λέχος άνδρείκελον

αύτοϋ Καίσαρος έκ κηροϋ πεποιημενον τδ μέν γαρ

σώμα, ώς δπτιον έπΐ λέχους, ούχ έωρδτο. ϊδ δέ

άνδρείκελον έκ μηχανής έπεστρέφετο πάντη , καί σφαγαΐ

τρεις και είχοσιν ώφθησαν, άνά τβ τδ σώμα παν καί

άνα τδ πρόσωπον θηριωδώς ές αύτδν γενόμεναι. Τήνδβ

ουν τήν όψιν δ δήμος οίκτίστην σφίσι φανεϊσαν ούκετι

ένεγχων, άνώμωξάν τε , χα\ διαζωσάμενοι , τδ βουλευ-

τήριον, ένθα δ Καίσαρ άνήρητο, κατέφλεξαν και τους

άνδροφόνους , έκφυγόντας προ πολλοΰ , περιθέοντες έζή-

τουν, ούτω δή μανιωδώς υπδ δργής τε καί λύπης, ώστε

τον δημαρχοϋντα Κίνναν έζ δμωνυμίας τοϋ στρατηγοϋ

Κίννα, τοϋ δημηγορήσαντος έπϊ τω Καίσαρι, ούκ άνα-

σχόμενοί τι περί τής δμωνυμίας ούδ' άκοϋσαι , διέσπα

σαν θηριωδώς, και ούδέν αύτοϋ μέρος ές ταφήν ευρέθη.

Πϋρ δ' έπι τας τών άλλων οικίας εφερον, και καρτερώς

αύτοίις έκείνων τε άμυνομένο>ν, καί των γειτόνων δεο-

μενων, τοϋ μεν πυρδς άπέσχοντο, όπλα δ' ήπείλησαν

ές τήν έπιοϋσαν οίσειν.

ΟΧΙ. VIII. Καί οί μεν σφαγείς έξέφυγον έκ της

πόλεως διαλαθόντες. Ό δέ δήμος έπι τδ λέχος τοϋ

οΐυΐυιη ϊποΐϊιιαίο , πιοχ ίΐεπιηι βΓβοΙο, ριίηιιιιη ηυίύβηι υΐ

είείβδίί βΙίευί άεο Ιινηιηιιηι Οαίίαπ εεείηίΐ : βΐ, αυο ίηΙ«Γ

«Ιϊνοβ Γβίαίιιηι εδδε Γαοβι βΙ π<1εηι, ηιβιιίηιΐδ 3(1 ο«Ίυηι ροΓ-

ΓβοΙίβ , εείει-ί νοείβ ειιι-δυ , ιβεεηδίιίΐ ηβΙΙβ, ρΓ3»1ίβ, νίοίοήββ,

3ΐ1(]ίΐ38 ίηιρειϊο ρι·ονίηεί33, ηΐ3ΐ>υΙ)ί38α,ιιε Κοπιαπι ηιίδββδ,

»(1 ηιίΓΛουΙυηι υ8(}ϋβ βχίοΐΐοηδ βίηςιιΐβ, ει ϋβηιαι ίΙβΓυιηςυβ

βχεΐ8Π)8η8; « Τα &ο1υ$ ίηνίοΐαβ <1ϊ80β88ί8[ί βχ οηιηίϋυβ ρια>

1ϋ$! Τα ΥβΓΟ βίίβηι 8ο1υ8 [κιίπαπι νΐπάίοαδίί Άύ ίη]αηί8, ςυαβ

ρβτ ΙιβοβηΙοδ αηηοδ ρβΓρβδΜ βιΙ, ίιβοΐίδ άβνίοΐίδςυβ Γθγο-

είδδίπαϊβ ^εηΐίϋυδ, αυ<κ βοΐχ ΙΤΗιβπι εβρίβαι ϊηεβηιΙεΓαηΙ. »

Ηαχ βί αΐϊα ιώιιΙΙ» νείιιΐ άϊνίηο ϊηιρείιι ΙοεαΙυβ ΑηΙοιιίυδ ,

νοεεηι ίηιΐο εχ οΙβΙϊογϊ 3(1 Ιιι^ιιίΐΓβιη πιο(1υηι ΠεχίΙ ; εΐ ηιυΚα

άβ ίηιϋβΐΐί ιηοΓίε βηιίεί ηιιιΙΙο οιιιώ ΠεΙϋ εοηςυββίυδ, ρΓβ-

είΐοβ εβί, υ( νίΐαηι Οχδαι ίδ δϋ>ί ΙίεετβΙ βα* αηίηιβ Γβάϊαιβτβ :

αηιρίϊυδφΐε ϊικίυΐ^ειίδ βΙΤεεϋΙιιΐδ , εο εβί ρΓονεεΙοδ , υΐ 0<ε-

ββπδ εοιρυβ (1εΙβ§βΓεΙ, 6^α3<]ι1β νεδίειη εοιιΐο δυΐιΙβΟπι εχ-

ρΐίεατεί , ιιΐ 8Γ»1 ίεΐίϋαβ ρβτΓοβδβ εΐ Ιβεβη ει δίηςαίηε ίηιρβ-

Γ3ΐοιϊδ ίηηυίηαΐβ. ΙΙα ρΓονοεβΙβ ρίευδ, ςαιβϊ εηοπιβρηκ-

εεοΙΟΓεηι, δβςυβ1)3ΐυΓ ΙαηιβηΙαΙίοηίΙϋδ, εΐ εχ εοηιηιϊδεΓβΙίοηε

ά& ίΓ3ΐη ΓΐίΓδϋδ 3οεεηϋε1)3ΐιΐΓ. VII νεΓΟ οοηβυϋί οΓβΙίοηειυ

αΐίαά ΙιΐβΐιΙιΐ'ε εαπηεη εχεερίΐ ηιΟΓε ρβΐιϊο, εΐιοπδεοηείηεηΐί-

Ι)«δ , ςιιο 03383ΓΪδ Γεδ §βδ1β3 πιίδεΓ3ηάαδςυε εχίΐυβ ύεηυο εχ-

ροηεΙ)3η!υΓ, εΐ εχ ρβΓδοηβ ϊρβϊιΐ8 Οχδαπδ ηοαιίηβΐϊπι ςυοςυε

ηιοιηοΓ3ΐ)3ηΙϋΓ, ςυοίςυοΐ εχ ίηίιπίείδ ίη §Γ3ΐΪ3η> ιεεερίοβ

1>εηε0εϋ8 ϊηβαρεΓ οηιβδδεί, εΐ, Άά εοη]αΓ3ΐοδ δεηιιοηε τεΓβο,

τβίαΐ ρετ βόηιϊιβίϊοηειη εχείβπιβηβ 03383Γ ϊηιΐυεβϋβΐυΐ',

« Μεη' 8βττΐΜβ, α! βκβηΙ ηαί ηιε ρβτάβΓβηϋ » Ίά τβτο ηοη

βπιρίίυδ ΙιιΙίΙ ρορυΐιΐδ ; ςιιίρρε ευί ϋίΓυιη ίπιρί'ίπιίδ ίηαυ<1ί(υη)-

ςυβ νίάεΙ>3ΐιΐΓ, ίηΙεΓΓβεΙοΓεβ 03383ΓΪ8 ευηείοδ, αηο ϋεααιο

Βηιΐο εχεερίο, εχ βοΓϋπι εδδεηυηιεΓΟ, ςαί , ροδίςυΐοι εχ

Ροπιρείβηβ ΓβεΙίοηε εβρίΐτΐ ίη αιβηυβ νίείοπβ ρβΓνεηεπιηΙ ,

ροεηβπιιηίοεο 3ά ΙιοηοΓεδεΙ &ά ρΓονίηεί3Γϋηι εχεΓείΙυυιηςυβ

ρΓκΓεεΙϋΓ3δ ΓαΪ88βηΙ ρΓοηιοΙί ; εΐ ευπι Ιιίβ Γεεϊδβε Οεείηιυιη

ΒηιΙυηι , <\μ\ 3<1ορΙίοηβ εϋ3πι 3 Οαίδατβ εβδεί (Ιϊ^ηβΙαδ.

0X1VII. δίε βΙΤεοΙίδ ρΐβτίβφΐβ , εΐ βά νϊηι ]»ία βρεείβη-

10)08, αηαβ φηβρΪΒΐιι οβΓοαπι Οαβητΐβ βΐ&βΐβηνβυρβτ ΙεείυΙιιιη

βχΙαΜΙ : η3ηι εβάΒνεΓ, δϋρϊηϋΐη ςιιίρρε ία Ιεοΐιιΐο, ηοη εΓ3ΐ

Μαβρΐβαηηι. 111α είΓΐβίεβ εχ ηιαεήίηα ςιιαϋωιι ϊη οηιηβ8

ρβΓίεδ εοηνεΓΐε!)3ΐυΓ; εΐ εοη8ρίοίε1)3ηΙυΓ ίη β3 ηοΐαϊ νί^ίηϋ

Ιπαπι νυΙηεΓαηι, ρεΓ ΙοΙαηι εοΓρυβ εΐ ρΐτΐίιη β(ί3π> ίη Γϊεϊοηι

ΪΓηπΐ3ηίΙβΓ 03383τί ίηΠίοΙβπιπι. Τβηι ηιίδεΓβηύαηι ΒδρεεΙαηι

ιηίΐΗΐηβ]3πι &Γ8Π3 ρορυΐαβ, εοη^εηιυίΐ; ηιοχςυβ ρΓΒχίηεΙίβ

Ιορβ, οηΓίβηι ίηεεη<1ί(, ίη ςϋ3 0»δ3Γ οεείβυβ βδΐ : βί ηοηιί·

810*38, ςηί η»(0Γ8 (ϋΕΓϋββΓβηΙ , άίδειητεηοΌ ρεΓςυίβίτίΙ; εο

ΓυΓοπδ ρΓΟβΓβδδηβ ρΓ33 ΪΓ3 πκΕβϋΰαφίβ, η! Οίηηβπι (ποοηοιη

ρΙεΌίδ ρΓορΙβΓ βίηιίΐίΐυάίηεπι ηοπιίηίδ, ρΐΌ Οίηηβ ρΓβϊΙοΓβ,

ςυί ρω εοηοίοηε ίη 083δβΓεηι ΓηβΓβΙ ίηνεείηδ, ηίΐιίΐ ηιοΓβΙί

βχεαβϊηίβηι ηοηιίηί» ειτοΓειη, Ι&τη ίηιιη&ηίΙεΓ άίδεειρδβΓίηΙ,

ηΐ ηιιΐίυιη β]ιΐ9 πιειηηπιπι αά δβραΙίαΓβηι βίΐ ίηνβηΐυπι.

Όβίηιΐβ , βΓΓερΙίδ βχ ίηεεηάίο ευ™ ΙΟΓΓίΙουδ , ίη Βεάββ οοη]Η-

ηίοπιηι ίεεεΓαηΙ ίπιρείιιηι : δεά ρβΓίίηι οίοηιβίΐίείδ Γοι ΙίΙεΓ

ρΓορ«8η3ΐιΙίΌϋ8, ρ«τ(ϊιη (ΙερΓεεβηΙϋουδ νίείηίδ, 3Ό ίριβ

ςυίϋοηι (βτηρεΓβταηΙ ; ίη εΓββΙίηυηι βυΐεηα ηιίηαΐί βηηΐ εηιη

8ΓΠΐίβ ββ Γβ(1ίΙϋΓ08.

ΟΧΙιΥΠΙ. ^&η1 ϊδίΐατ ρβΓεαβδΟΓεβ είβηι εχ ϋΓΐϊβ ρΓοίϋβε-

τυηΐ. ΡΙεΌ» νβΓΟ αά ΙεεΙηιη ΟβΒδβιίβ ΓβνεΓ&α, <1βίβΓβ1>βΐ
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Καίσαρος Ιπανελθών, εφερον αυτί) Ες το Καπιτώλιον

ώς ευαγές, θάψαι τε έν ίερίϋ, και μετα Οεων θέσθαι.

Κωλυόμενοι δέ ίιπδ των ίερέοιν, ίς τήν άγοραν α3θις

Ϊ9εσαν, έΎβα το πάλαι ΊΡωμαίοις έστ'ι βασίλειον, και

ξύλα αύτξ) και βάθρα ίσα πολλά ην έ"ν άγορδ, και ε?

τι τοιουτότροπον άλλο, συνενεγκόντες, και την πομπήν

δαψιλεστάτην ουσαν Ιπιβαλόντες, στεφάνους τε ενιοι

παρ' έαυτων, και άριστεΐα πολλά έπιθέντες, Ιξηψαν,

και τήν νύκτα πανδημεί τη πυρ^ί παρέμενον. "Ενθα

βωμός πρώτος ετέθη, νυν δ' έ"στι νεώς αύτοϋ Καίσαρος,

θείων τιμών άξιούμενος. Ό γάρ το* θετός αύτω παις

Όκταούϊος, τό τε όνομα ες τον Καίσαρα μεταβαλών,

κα) κατ' ί/νος εκείνου τη πολιτεία προσιων, την τε αρ

χήν τήν επικρατούσαν ετι νϋν, έρ^ιζωμένην ίιπ' Εκείνου,

μειζόνιυς έκρατύνατο, και τον πατέρα τιμών ΐσοθέων

ήξίωσεν ων δή και νϋν, εξ εκείνου πρώτου , 'Ρωμαΐοι

τον έκάστοτε τήν αρχήν τηνδε άρχοντα, ην μή τύχη

τυραννικός ών ί| έπίμεμπτος , αποθανόντα άξιοϋσιν, οί

πρότερον ουδέ περιόντας αύτους ίφερον καλεϊν Βασι

λέας.

ϋΧΙίΙΧ. Οδτω μέν δή Γάϊος Καίσαρ Ιτελεύτησεν

ίν ήμέραις αΐς καλοϋσιν Είδοΐς Μαρτίαις, Άνθεστη-

ριώνος μάλιστα μέσου· ήντιν* ήμέραν αΰτον δ μάντις

ου περιοίσειν προΰλεγεν. Ό δ' επισκιόπτων αύτδν,

έΊρη περι τήν έώ, Πάρεισιν αί Είδοί" και δ μεν, ουδέν

καταπλαγεις, άπεχρίνατο, Άλλ' ού παρεληλύθασιν.

Ό δέ και τοιίονδε προαγορεύσεων αύτω συν τοσίοδε

τοϋ μάντεως θάρσει γενομένων, και σημείων ων προ-

εΤπον Ιτέρων, ίιπεριδών , προήλθε και Ιτελεύτησεν , Ιτος

άγων έκτον Ιπι πεντήκοντα. Άνήρ Επιτυχέστατος ές

πάντα και δαιμόνιος και μεγαλοπράγμων, καΐ εϊκότως

Εξομοιούμενος Άλεξάνδρω. "Αμφω γαρ Ιγενέσθην φι-

λοτιμοτάτω τε πάντων και πολεμικωτάτοι, και τα

δόξαντα Ιπελθεϊν ταχυτάτω, πρός τε κινδύνους παρα-

βολωτάτω, και τοϋ σώματος άφειδεστάτω, κα\ ου

στρατηγία πεποιθότε μάλλον, ή τόλμη και τύχη. 7Ων

δ μέν άνυδρόν τε πολλήν Ις Άμμωνος ώδευεν ώρα καύ

ματος· και τδν Παμφύλιον κόλπον, της θαλάσσης άνα-

κοπείσης, διέτρεχε δαιμονίως· τδ πέλαγος αύτω τοϋ

δαίμονος κατέχοντος £στε παρέλθοι, καΐ καθ' δδδν δδεύ-

οντι Βοντος. Άπλώτου τε θαλάσσης Ι» 'Ινδοΐς άπε-

πείρασε , και Ιπι κλίμακα πρώτος άνέβη , και ές πολε-

μίοιν τείχος Ισηλατο μόνος, και τρισκαίδεκα τραύματα

μόνος ΰπέστη· και άήσσητος άε\ γενόμενος, £ν\ σχεδόν

ή1 δύο ίργοις έκαστον πόλεμον Ιξηνυσε· της μέν Ευ

ρώπης πολλά βάρβαρα έλών, και τήν Ελλάδα χειρω-

σάμενος, δυσαρκτότατον έθνος και φιλελεύθερον, και

ούδενΐ προ αύτοϋ πλήν Φιλίππω κατ' εύπρέπειαν Ις

ήγεμονίαν πολέμου δόξασαν ΰπακούειν Ιπ' δλίγον τήν

δέ Άσίαν σχεδόν ειπείν δλην Ιπέδραμε. Και ώς λόγω

τήν Αλεξάνδρου τύχην και δύναμιν ειπείν, δσην είδε γην,

Ικτήσατο, και περι της λοιπής ένθυμούμενός τε και

διανοούμενος απέθανε.

ΟΙι. Καίσαρι δέ ή* τε Ιόνιος θάλασσα είξε , χειμώνος

ίΐΐιιπ) ίη Οαρίΐοΐίιιπι , δερε1ίΙιΐΓ3 , τβΐιιΐ >ιπι οοηίβΟΓβΙυιη , ιη

Ιεπιρίο ίηΙβΓ (Ιβοπιπι ίη]3§ίηεδ. 8ει1 |>Γυ!ιίΙ>βηϋΙ>ιι$ ίϋ 83-

οεπίοϋΐιυδ, ίη Γογοπι Γείαΐβπιηΐ Γιιηυδ , α,ηο Ιοεο ι-β§οηι φιοη-

ά&ια Κοπιϊποπιιιι ΓυβΓβΙ ρβίαΐίυηι ; εοη^εβίίδψιε 8ΐι5$ε1Ιίί8

β( ςυίάα,ηίά' Ιί^ηοΓυηι &ά Γη&ηυβ ίη Γογο ϊτάΙ, ίη Γοξίαη

ίπιροδυεπιηΐ ; ε( ΓυηεΓΪδ ροιηραιη Ιοηςε βρΙεηάΜίβδίηωα) ,

ηοηηηΐΐί ρΓΪναΙϊηι ειίαηι εοι-οηββ (Ιοηβφΐε ηιίϋιβηβ , Ίο)β<χ-

τυηΐ; 8υ1>]βεΙο<]ΐιε ίβηε, ρεπιοειβνίΐ είΓωτο^υπι υηίνεΓδίΐδ

ροριιΐυβ. (}ηο Ιοεο ϋβίηϋε βγβ ρηιηυηι εχβιπκΐβ ββΙ·, ηαηε

(εηιρίυηι εβί ίρβίϋδ ΟίΚ83Π8,υοί άίτίηί$ 1)οηοΓΐΙ>υ8 εοΙίιιΐΓ.

Νβιη βίίορίίνυδ ε]υ8 ΠΙίυβ Οοιανίιιβ, Γπυΐαίο ηοπιίηθ Οκββτ,

ροδΙηαΒηι ρεΓ Ϊ11ύΐ9 ν«8(ίςί3 αά κταχα 3(1πιίηΪ8(Γ3ΐίυηβιη αο

οβ88ΪΙ, εΐ ρΓΐηεί(ΐ3(υηι Ιιυηε ηούίεηυε ηβηεηίοηι, ει^ηβίΙΙβ

Γαη(ΐ3ηιεη(3 ίβεεΓβι, εοη&τηιβνίΐ βυχΚηυε , (Ιίνίηο8 Ιιοιιογι·5

ρβΐη βχοί!)εη(1θ8 ίηβΐίΐιιίΐ. Οιιο ειειηρίο ηυηε ςιιοςυβ

Κοηΐ3ηί 8υο8 ίπ>ρεΓ»ΐ0Γε8 , ηϊδΐ ςιιίδ 3υ( 1]ττ3ηηίευβ δίΐ, βιιΙ

3ΐίοςυί εππιίηυηι εαυδβ ίητϊδαδ , ροβΐ ηιοΓίεπι εοηββεπιηι ,

φιί ρηυβ ηέ τίτοδ ιηιίάεπι τεί Γεβεβ βρρείΐαπ ΙϋΚταηΙ.

ΟΧ1ΙΧ. Ημηο νίίβε βηεηι ίηνεηετβΐ Ο. ΟδβΓ Ιάϊυυβ Μ»γ-

ΙΗδ, ςαβ3 ίη πιεάΊυπι ίεΓε Γηβηδοπι ΑηΙηεδΙεποηεηι ίη<'ί<1ιιπι_

^υεη1 ίρδίιηι ίίεηι ςαυηι ρΓβειΙϊχϊδδει Τ3(εδ ΓαΙβΙεπι ΓοΓε Οχ·

83ΓΪ, ϋΐυιίεηδ ίΙΙβ ηΐ3ηε ε]υβ ιΐίεί ναΐί ΛϊχίΙ, Αά8ΐιη1 Ιώΐί :

εΐ ν3ΐεδ ηϊΗίΙ ιεΓπιυβ , Γββροηιΐίΐ , ΑΙ ηοη ρΓκΙεΓΪβΓυηΙ. ΑΙ

Οίβ&ϊΓ ηε ηβε ςυκίβπι τβΐίδ εοηΜοηΙία πκιΐϋδ , εοηίβηιιϊδ ε(

εβΙεΓίβ , άβ ςαίΐΐϋδ ιΐίχί , ρπχΐί^ϋδ , ίη ρυοίίευηι ρΓοςτε&δυδ ,

οεευουϋ, βηηυηι βββηδ βεχίυπι βυρΓ3 ςυίηςιιβ^εδίηιυη].

νίτ ρεΓ οηιηία είη^ιιίαπίβτ (οΓΐυη&Ιηβ , ηιβχίηιίδηυε Γεί)υ3

^εβίίβ ηιβπιοΓϊηίΙίδ , εΐ ηιεπίο ευηι Αΐεχαηιΐίο εοηΓεΓβη-

άυδ. Αηιοοβηίηι Γυβτε Ιιοηιίηυηι οπιηίιιιιι Ιααάίβ ευρίιΐίδδί-

Μΐί, οε11ίεοδί88ίηιίςαε , ίη εοηδίΐϋδ εχβεηυεηάίδ εείειτίιιιί,

ίη ρεΓίευϋδ 3^Γε<Ιίοηι1ίδ 3ΐΐ(ΐ3είδδίιη1,ηιίιιίηιερ3ΓεβηΙβδδυο

οοΓροπ , ηβε π>3£ίδ ίιηρβΓβιοΓϋδ 3Γΐί1ιυδ ΓγοΙϊ ηιιαιη ΓοΓίυηα

εΐ 3υϋ3εία. ΟυοΓοηι 3ΐιεΓ ρεΓ ηι ίιία Ιοο» Ιοη^ίδδίηηιηι ίιετ

3(1 Η3ΠΊηιοηίδ οπΜΜίΙυηι ΓεείΙ (εηιροΓβ ΓεΓνεηϋδβίηιο ; ε!

ίηΐίηιυηι ΡαηιρΙινΙίυηι δίηυηι , ν&άίδ τεηΐο ηαιίβΐίδ , ΐΓβηδ-

ευΓΓΪΙ ΓεϋοίΙβΓ ; ΓυΗυηα ίηΙεΓίιη ηΐ3πηαδ ιιηιΐΛδ εοΐιίοβηιε ,

δίεηΐ 3η(ε3 ίιεΓ ΓβείεηΙϊ βεδίυηι ρΙιινί3 ΙεηιρεΓ&νεΓ3ΐ. Μεηι

ίη Ιηάί3 ί^ηοΐαπ) ηιαι-ε ρεΓΐεηΐ3νί( ηβνίϋιΐδ ; ρΓίηιιΐδηυβ

8031Ϊ3 3δϋβηϋίΙ πκΕΐιί» , οί ίηιΐο βοΐιιβ ίη Ιιοδίβδ εΐεδίΐϋΐ , ε(

ΐΓειΙεεϊηι βεεερίι νυΙηεΓβ; εΐ βεηιροΓ ίηνίε(08, ηηυπ>ςυο<1·

<]υε Ι)εΙ1υηι υηο βΙΙεΓονβ 3ΐ>δο>νεΙ)8( ρΓχίίο : ίη ΕιίΓορβ ηιιιΐ-

Ιοπιηι Ι)3Γΐ>3Γ0Γϋη) άοιηϊΙΟΓ, ε( ΟΓίϋεοΓυιη ςεηΐίβ 8ϋο]ιΐ£3-

ιογ, ίτηρ3ΐίβη1ίδδϊη)93 ίηιρεΓϋ, εΐ ΙίοεΓίβΙίβ 3πΐ3η(Ϊ88ϊηΐ3;,

ςαα: ηειηίηί 3η(ε ρ3Γϋίδδε ρ1οπ<>1)»ΙιΐΓ ρΓΧίεΓηυβηι Ρηϊΐίρρο ,

ίάοςιιε 1)Γ6νί , εΐ 5ϋ1) (ίβεοΓΟ ίιηρΡΓϋΙοπί ΙίΙιιΙο ; Αδίϊΐη τβΡΟ

Γεηηε ηηϊνβΓδβηι ηιίΓ3 εείεηίαίε ρβΓτη^βΙιΐδ : εΐ , υΐ εοπι-

ρεπ(1ίο ίοΓίιιηηηι ΑίοχαικίΓί βίςυε ροΙεηΙί3Γη εοηιρΙεεΙΐΓ,

(]ΐιίι1ι|υί(1 ΙεΓΓΛΓυηι νίϋίΐ, κΐ 8υΙ)β§ί(; 3ε άβ ΓεΙίηυο εϋαιη

ίην3(Ιεη(]ο εο§ίΐ3ηΙεηι ηιοΓδ ίηΙεΓεερίΙ.

ΟΙ,. Οοοδβπ νεπ> ει ΑιΐΓί3ΐίεηηι ωαΓβ ηινίβαηΐί ηιεάία



«Ε ΒΕΙΧΙ3 ΟίνίΠΒϋδ ΠΒ. II, 149— 161.
409

μέσου πλωτή καΐ εΰδιος γενομένη· χαΐ τδν Έσπέριον

ώκεανον Ιπι Βρεττανους διεπλευσεν, οΰπω γενόμενον Ιν

πείρα, κρημνοΤς τε των Βρεττανων τους κυβερνήτας

Ιποκέλλοντας Ικέλευε τας νους περιαγνύναι· κα\ προς

ίλλον κλύδωνα μόνος Ιν σκάφε ι σμικροί νυκτός Ιβιάζετο,

χαΐ τον χυβερνήτην έκελευε προχέαι τα ίστία , και Οαρ^-

βεΐν τη Καίσαρος τύχη μάλλον, ή τη θαλασσή · ες τε

πολεμίους προεπηδησε μονός εκ πάντων δεδιότων πολ

λάκις- καΐ τριακοντάκις αύτδς Ιν Κελτοϊς μόνοις παρε-

τάξατο, μέχρι τετρακόσια αύτων Ιχειρώσατο έΌνη·

οδτω δή τι 'Ρο>μαίοις επίφοβα , ώς νόμω τω περί άστρα-

τείας, ίερέων καΐ γερόντων εγγραφήναι, Πλην ε! μή

Κέλτικος πόλεμος Ιπίοι* τότε δε και γέροντας καΐ Ιερέας

στρατεύεσΟαι. Περί τε τήν Άλεξάνδρειαν πολέμων,

κα\ άπολειφθεις ΙπΙ γέφυρας μόνος κα\ κακοπαθων, τήν

πορφύραν απέρριψε, καΐ Ις τήν θάλασσαν Ιξήλατο· καΐ

ζητούμενος &πδ των πολεμίων, Ιν τω μυχω διενήχετο

λανθάνων Ιπιπολΰ, μόνην εκ διαστήματος άνίσχων τήν

άναπνοήν μέχρι φιλία νηι προσπελάσας, άρεζε τας

χεΐρας, και Ιαυτδν έδειξε, και περιεσιόΟη. Ές δέ τα

Ιμφύλια τάδε, ή δια δέος, καΟάπερ αύτος ελεγεν, η

αρχής Ιπιθυμία συμπεσων, στρατηγοϊς τοις καθ' αότδν

άρίστοις συνηνέχθη, και στρατοϊς πολλοίς τε και μεγά-

λοις, ου βαρβάρων ιτι, άλλα 'Ρωμαίων, ακμαζόντων

μάλιστα εύπραξίαις καΐ τύχαις· και απάντων Ικράτησε,

δια μιδς κα\ δδε πείρας έκάστων, ή δια δύο. Οΰ μήν

άησσήτου, καΟάπερ Άλεξάνδρω, του στρατού γενομέ

νου- Ιπεί καΐ ΰπο Κελτών ήσσώντο λαμπρώς, δ*τε ή

μεγάλη σφας συμφορά κατέλαβε, Κόττα χαΐ Τιτυρίου

στρατηγούντων · καΐ έν Ιβηρία Πετρήϊος αυτούς καΐ

Άφράνιος συνέκλεισαν, οΤα πολιορκουμένους· έν τε Δυ£-

£α/ίω χαΐ Λιβύη λαμπρώς εφευγον Ιν και Ιβηρία

Πομπηϊον τον νέον κατεπλάγησαν. Ό δέ Καίσαρ αϋ-

τος ?)ν άκατάπληκτος , κα\ Ις παντός πολέμου τέλος

αήττητος· την τε 'Ρωμαίων ΐσχίιν, γης ήδη καΐ θα

λάσσης Ικ δύσεων Ιπ\ τον ποταμδν Εύφράτην κρατούσαν,

έχειρώσατο βίακαΐ φιλανθρωπία, πολυ βεβαιότερον καΐ

πολυ Ιγκρατέστερον Σύλλα· βασιλέα τε αυτόν άπέφη-

νεν ακόντων, εΐ καΐ τήν προσηγορίαν ουκ Ιδέχετο- κα\

πολέμους άλλους καΐ ό*δε διανοούμενος άνηρέθη.

ΟΛ. Συνέβη δ' αύτοϊς καΐ τα στρατόπεδα δμοίως

πρόθυμα μέν Ις άμφω και μετα εύνοιας γενέσθαι , καΐ

Ις μάχας θηριώδεσιν έοικότα· δυσπειθή δέ πολλάκις

έκατέρω καΐ πολυστασίαστα , δια τους πόνους. Απο

θανόντος γε μήν δμοίως ώδύραντο καΐ Ιπεπόθησαν, καΐ

θείων τιμών ήξίωσαν. Έγένοντο δέ καΐ τα σώματα

εύφυεΤς άμφο) καΐ καλοί. ΚαΙ το γένος εκ Διδς ήστην

ίκάτερος, δ μέν ΑΊακίδης τε καΐ Ηρακλείδης, δ δέ άπδ

Άγ/ίσου τε και Αφροδίτης. Φιλονεικότεροι δέ τοις

Ιξερίζουσιν δντες, ταχύτατοι προς διαλύσεις ήσαν, καΙ

συγγνώμονες τοις άλοϋσιν · ίτά δέ τη συγγνώμη καΐ

εύεργέται, καΐ ουδέν ή κρατησαι μόνον Ινθυμούμενοι.

Και τάδε μέν Ις τοσούτον συγκεκρίσθω· καίπερ οΰκ Ιξ

Ισης δυνάμεως Ιπ\ τήν άρχήν δρμήσαντος αύτων έκα-

1'Πΐηι» ΙηιηηιιϊΙΙιιιιι εββίίΐ; ΒιίΙηηηίοιιηιςυβ υοοαηιιιη Ιτβ-

]εεί( ίιΐΐ'ΐιι , ηυηψιαιη Ιεη(3ΐυηι βηΐεβ , εΐ £ΐιΙ)βπΐ3ΐθΓβ8 3(1

Βι-ίΙβηηίεβ 83X3 &ρρυΐ333 η3Τ83 (Γ3η§εΓβ ]ιΐ33ίΙ; βΐίαφίε

Ιεπιρε$(3ΐε 8ο1ιΐ8 ίη ο\ί(ίΐι;ι ηβνίευΐΒ εοηΐΓβ ΗηεΙυβ ηίίβηβ,

§υυοπΐ3ΐθΓεπι μ Ία ά&η νεηΐίβ ]ιΐ88ί1, εΐ 03Β83Π8 ΓυιΙυηίηι

ρ1υι·ί8 φιαιιι Π13Π8 υη<1α$ ΓβεεΓε. >'εε βεηιεί ίη ΙιοβΙεηι ρΓΟ-

βίΐϋΐ βοΐϋβ, εκίβη» (κρίιίαηΐίουβ, ε( (Γίείεβ ίο βοΐ3 03Ι1Ϊ&

ίρ$β ρΓ3?8εηβ βί£ηα ευηι Ιιο$(β εοηΐυΐίΐ , (Ιοηεε (|ΐΐ3(1ι ίηςεη-

Ιοβ 63ΐ1θΓυιη βαοε^ϊΐ ροριιΐοβ; Κοηΐ3πί8 Ι3πι ΓοπηίιΙαύίΙεβ ,

αϊ 1η 1.·»·, φΐ3 ϊηιιιΐ(ΐοίΐ88 ηιίΐίΐίχ εοηεεϋβ1>3ΐυΓ ββεεηίοΐί-

Ιιιιλ ε( η3(ιι βηικίίοηουβ , εχεερ(3 άίβεΓίβ ΓυεΓίηΙ ΙμΊΙλ ΟβΙ-

Ιίεβ; ςυοΓαπι (εηιροΓβ ηεε 3εηίΙ>υ8 ηεε 83εεπ]υ1ίΙ>ΐ]8 πιίΜΐίχ

βεβε 8υο(Γ3ηεΓβ ΙίεεΓεΙ. ΑΙεχβηάπηο «υΐεπι ΜΙη 8ο1υ8 ίη

ροηΐε ΓβΗεΙϋ8 , ρΓεηιβιιΙε ηοβίε, 3ΐ>]εείΙ ρυΓριΐΓβηι εΐ ίη ηΐ3Γβ

(ΙοδίΙϋΙ : ίη8εεΐ3ηΙεβ(]υε Γε^ίθ8 <1ίυ μιΙι 3(|ιιϊ3 ηαΐαηβ Ιαίιιιΐ,

ρεΓ ϊηΙεΓΤβΠβ (βηΐηιη εχ&ειίο <>η· ΓεβρΪΓβηβ, (Ιοηεε αιηί< ηηι

ηβνειη 3(1ίη§εη8 , ροΓΓεε(ί8 ηΐ3ηίΙ)ΐΐ8 βεβε οβίεηϋΐΐ , ε( μ·γ·

νη!π> 051. Α(1 Ιιχε νεΓΟ ΟϊνΐΠα 1κ·ΙΙα , 8Ϊνε ηιείυ, υ( ϊρ8β

3ίε()3(, 8Ϊτε βηιοίΐίοηε (ΙεΙαΙυβ, ευηι ίσιρεΓβΙΟΓίΙιυβ βυί βε-

εηΐί ρΓΧ8ΐ3η(Ϊ88ίηιϊ8 εοη§Γ«88ΐΐ8 ε$( , πιπί ιηιιΐιίεα,υε 3ε ιηα-

£ηί$ εχεΓείΙίουβ, ηοη ];ιιιι ηατοβΓΟΠπη , βεά ΚοαιβηοΓυιη,

ευηι νϊιίουβ Ιυηι τε6υ8 ςείΐίβ ΠοΓβηΙί&δίηιοπιηι ; εο&φΐβ

οηιηεβ ηίε ρ3ΓΪΙεΓ, υ ι ϋΐε, ύετίεϊΐ, υηο βυ( βΙΙβΓΟ ρΓχΙίο

8ίη@υΙο8. 0η3η()υ3ΐη ηοη, υ( Λΐ··χαιι<1ι-ί , βίε ϋβ?83π8εχεΓ-

είΐυβ ρεΓρεΙυο ίηνίεΐυβ ΓιιίΙ : η»ηι ε( 3 0»ΙΙΪ8 ίηβί^ηεηι εΐ3-

ϋεηι ηιίΐίΐεβ 0Χ83ΓΪ8 3εεερεηιη( άηείυ Τϊΐυηϊ ΟοΙ(<ιε(ΐιιε, Ιβ-

£3ΐθΓυπι; εΐ ίη Ηί$ραηι°3 3 ΡείΓείο Αη-3ηϊοςιιε βίε είηείί

8υηΙ υη(1ί(]υε, ιιΐ αϊ) οΙ)8ε85ί8 ηϋιίΐ (ΙϊΙΤβΓΓβηΙ , &ά I »> π 1>;ι-

(Ίιίιιηι νβΓΟ εΐ ίη ΛΓι ίοα ραίαιη Γυ§3πι εοΓη'ρυεηιηΙ; εΐ ίη

ΗΪ3ρ3ηί3 οοΓ3ηι Ροηιρβίο ΐΓερίιΐ3ΓυηΙ ίη βείε. Λ'επιηι Οδβ-

83Γ ίρβε βεηιρεΓ ίιιίειτίΐυβ, οεΐίο εβΓίε ηυΙΙο νίεΐιιε εβί; εΐ

ίηιρεΓίυηι Κοποηυηι, 3ΐ> ΕιιρΙιπιΙε 3(1 οεείιίεηυιίεηι υβςυβ

οεεβηυηι ]3ΐη (υηι ρ3(εη3, ρβΓίϊπι νί, ραι-Ιίηι 1ιεηεΙίεεηΙΪ3 ,

βυχ βυΐ^εείΐ ροίεβίβΐί, ΟΓΠΐίυβ ηιιιΙΙο ςυβπι 5νΙΐ3 νβΐίιΐίιιβηυε;

εΐ ίη ίηνίΐοβ ιεςηιιηι οΐιΐίηυίΐ, ηιΐ3η(]ΐι»ιη ηοηιίηεαίΐϋϋηιιίΐ

Γφ8 : ύεηίηυε ε( Ιιβυά ββεηβ ηυβηι Αΐεχ3ηυ'εΓ, (Ιυιη αϋα

1 ιιΊΙ.Ι ρ3Γ3( , (ΜΙ)ι'ι I ίι ) 81ΐ1>ΐ3[ΐΙ3 εβί.

ΟίΙ. ]&π> β υΐηψιε εοη!ί^εΓ3ΐ , εχεΓείΙυβ ΗαΙ>0Γβ ρι-οιη-

(03 3(1 οηιηί3, εΐ ηΐ οεηενοΙεη(ί85ίηιο3 ίη ΙηρβηΙΟΓΜ , 8ίε

αιΙ ρυ@η33 Γ6Γ0εί38ίηΐ08 ; ίηΐεηΐιηιι (βπιεη εοηΐιιηιβεεβ εΐ 8β·

(1ί1ί0803, εοηΐίηυί 1αΙκ>ΓΪ5 ΙΧ(1ίο : 8ι·(Ι υίτυηιηυε εεΓίε βυυ3

(ΙεΓυηεΙυηι 1αχί( 3ε ϋεδίιΙεΓβνίΙ ρ«π1(.τ , ε( (1ίνίηί3 (Ιί^ηαΐυβ

ε8( Ιιοηοπουβ. ΑηΛη ε(Ϊ3ΐη ρυΐεΐιη ΓυβΓε εΐ εχίιηίίβ εοΓρο-

Γΐ8 οΌΙίΙ)υ8 β ηβΙυΓβ ρπεΟίϋ. Οεηυβ υΐεηυε β ^ονε (ΙεΗ-

τβΙμΙ : ΑΙεχαικΙεΓ ρεΓ Λ)3εί ΗεΓεηΙίβςηεβΙειηηιβΙβ, 0«8βΓ

ρεΓ Αηε1ιί8εη εΐ \'εη«Γειη. ΙΙΙεΓ(}ϋε ςυάηι βεεΓ 3(1 εοηΐεη-

(Ιεηϋυηι ευιτι 3(1νεΓδ3Γίίδ, Ιβιη εΐ'83 νίείοβ εΓ3ΐ ΓαοϊΗβ ;κ1

νεηί3ΐη εΐ 8(1 βηϋνη, εΐ οεπεΠευδ ϊη5αρεΓ; 8οΐ3 εοηΐεηΐιιβ

τίείοηβ. Λ 1 1 ιι ιο Ιιαε1εηυ3 ςυβάΓβΙ εο1ΐ3ΐίο : ηί»ί ηυοιΐ ηοη
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τέρου, άλλα τοϋ μέν έκ βασιλεία; ήσκημένης υπό Φι-

λίππω, τοϋ δ' ες ιδιιυτείας, εύγενοϋς μέν και περιφανούς,

χρημάτων δέ πάνυ ένδεοϋς.

01.11. Έγένοντο δέ και σημείων των έπι σφίσιν

έχάτερος υπερόπτης, κα\ τοις μάντεσι τήν τελευτήν

προειποϋσιν οΰκ έχαλέπηναν, και τα σημεία αύτα δμοιά

τε πολλάκις, και ές το ίμοιον, άμφοϊν συνηνέχθη.

Έγένετο γαρ ίκατε'ρω δις άλοβα. Και τα μέν πρώτα

κίνδυνον σφαλερόν δπέδειξεν Άλεξάνδρω μεν έν Όξυ-

δράκαις, επί το των έχθρών τείχος άναβάντι προ των

Μακεδόνων, κα\,της κλίμακος συντριβείσης , άπολει-

φθέντι τε άνω , καΐ υπό τόλμης ές το εντός έπι τους πο

λεμίους έζαλομένω, καΐ πληγε'ντι τα στε'ρνα χαλεπώς

καΙ ές τον τράχηλον ύπέρω βαρυτάτω, καΐ πίπτοντι

ήδη , κα\ περισωθε'ντι μόλις υπί) των Μακεδόνων, άναδ-

βηξάντων τας πΰλας υπό δέους- Καίσαρι δέ έν Ιβηρία,

τοϋ στρατού περιφόβου τε οντος έπι Πομπηίω τω νέω,

και δκνοϋντος ές μάχην ίέναι, προδραμόντι πάντων ές

το μεταίχμιον, καΙ διακόσια άναδεξαμένω δόρατα ές

τήν άσπίδα , μέχρι καί τόνδε δ στρατός έπιδραμών υπό

αίδοϋς καΙ φόβου περιέσωσεν. Ούτω μέν αύτοϊς τα

πρώτα άλοβα ές κίνδυνον ήλθε θανάτου - τα δεύτερα δέ

ές τον θάνατον αΰτόν. ΠειΟαγόρας τε γαρ δ μάντις,

Άπολλοδυ')£ω δεδοικότι Άλέξανδρόν τε και Ήφαιστίιονα,

θυόμενος ειπε, μή δεδιέναι, έκποδών γαρ αμφότερους

αύτίκα Ισεσθαι. ΚαΙ τελευτησαντος εύθύς Ήφαιστίοι-

νος, δ Απολλόδωρος έδεισε μη* τις έπιβουλή γε'νοιτο

κατα τοϋ βασιλέυ>ς, καΙ έξήνεγκεν αύτω τα μαντεύματα.

Ό δέ έπεμειδίασε, καΙ Πειθαγόραν αυτόν ήρετο, ίτιλέγοι

τό σημεΐον. Τοϋ δέ είπόντος, δτι τα ύστατα λέγει, αύθις

έπεμειδίασε, καΙ έπήνεσεν δμιος Άπολλόδωρόν τε της

εύνοιας , κα\ τον μάντιν της παρρησίας.

01.111. Καίσαρι δ' ές τό έσχατον βουλευτηριον

έσιόντι, καθά μοι πρό βραχέος εϊρηται, τα αύτα ση

μεία γίγνεται· καΙ χλευάσας, έφη, τοιαϋτά οί και περ\

Ίβηρίαν γεγονέναι. Τοϋ δέ μάντεως είπόντος, και

τότε αύτόν κινδυνιϋσαι, και νϋν έπιΟανατώτερον εχειν

τό σημεΐον, ένδούς τι προς την παρ'δησίαν, έθύετο δμως

αίθις, μέ/ρι βραδυνόντων αύτω των ιερών δυσχεράνας,

έσηλθε και άνηρέθη. Τό δ' αύτό καΙ Άλεξάνδρω συν-

έπεσεν. Έπανιόντα γαρ έξ Ινδών ές Βαβυλώνα μετα

τοϋ στρατού , κα\ πλησιάζοντα ήδη , παρεκάλουν οί Χαλ-

δαΐοι, την είσοδον έπισχεΐν έν τω παρόντι. Τοϋ δέ

τό ιαμβεΐον εϊπόντος, δτι « μάντις άριστος δ*στις ει

κάζει καλώς· » δεύτερα γοϋν οί Χαλδαϊοι παρεκάλουν,

μή ές δύσιν όρώντα μετα της στρατιάς έσελθεϊν, άλλα

περιοδεϋσαι , κα\ τήν πόλιν λαβείν προς ήλιον άνίσχοντα.

Ό δ' ές τοΰτο μεν ένδοϋναι λέγεται, καΙ έπιχειρήσαι

περιοδεϋσαι· λίμνη δέ καί έ*λει δυσχεραίνων, καταφρο-

νησαι κα\ τοϋ δευτέρου μαντεύματος, καί έσελθεϊν ές

δύσιν δρών. Έσελθιόν γε μήν, καΙ πλέων κατά τον

Εύφράτην έπ\ ποταμόν Παλλακότταν, δς τον Εύφρατην

υπολααβάνων, ές Ιλη κα\ λίμνας έκφέρει, καΙ κωλύει

τήν Άσσυρίδα γήν άρδειν καΙ έπιπλέειν ■ έπινοοϋντα

8 ρ3Γί!>υ8 ίηίΐίίδ βχοΓδί βαηΐ; βεά ϊΙΙβ 3 Γβ^ηο, ρπι βκιιΐΐο

εχεΓεί&Ιοηηε ]>βΓ Ρήίΐίρριιιη ; Ιιίο α ρΓΪ ναΐα οοηάϊΐϊοηε , 1ίεε(

ηο!)ί1ί 30 ίΐΐϋδίτί , ρεεαηί&τυη) Ιβηιοη 3<1πιο<1υιη 'ιηάφ.

Ουί. ΡΐΌαΊςίυηιπι &ά δε ρειΊίηευΙίυπι υΙΐΓςιιβ «ΗΐΙϋη-

Ιογ ΓυίΙ ; ηευΙβΓ δυεοεηδβηβ νβΐίουδ ιπογΙρπι ρΓχώωηϋΙηΐ! :

αίςαβ βηίιη ϊρ83 ρΐΌ<1)§ί3 ρΐϋδ ββιηβΐ εβάβη ιιΐπψιε βαηΐ

οΥΛ&Ιλ , ενεηία ηυοφίε δίπιίΐί. Νβη» υΐηηαε Ι)ί8 εχ(3 τί»

βϋηΐ δίηβ ορϋε ; ρπιηο (ρικίοιη ρεηεαίαπ) βηεερδ ροιίίη·

άεηΐίβ : Αΐβχβικίτο ία 0χ)'<ΐΓ3είδ , υ1)ί , 3η4ε ϊΐίοι οοηβοβηβίί

πια·ηϋ)υ5 , β( 803ΐβ ροδί εαιη ίτ3εΐ3 , ίη πηιγο 3 βαίβ άβδίίΐο·

(υβ, βΐ ίη ηοβίβιη όββίϋιβ 308Ο8, ίη ρεείυδ %η\ί\α ιαιι-

οϊ3ΐϋδ , ίηΟίεΙβ ίη οβΓνίοεηι ςυοςαε οΐβν» , όΊιπι ίη «ο ρμΙ ιιΐ

εοηοίάεΓβΙ, α?§Γβ Ιαηάβιη 3 ΜαοβαΌηίυυβ, γ«Γγ3ο13 (Λπκΐυηι

ροΗ3, 8βΓ\3ΐυ8 βδΐ : 08Κ3Π νβΓΟ ίη Ηίδρ3ηί3, η))ί, βαϊί Ιίφίιΐο

οοηΐΓ3]ϋηίοΓβιη Ροηιρείιιηι ίη βαειη ρΐΌβΓβδδίδ,ΒηΙβοηιιιοί

ίη ιηβιΐίυπι ρτοευπεηδ , (εΐ3 άιιοβηΐβ βχεβρίΐ είγρβο, άοοκ

β! ηιιηο εχετείΐυβ , ρηάοΓβ Ι&εΐαβ βΙ τϊΐββ ίιηρβη<οη8 πκ-

(αεηβ, ίηιρΓβ&δίοηβ ίη ηοβίεηι οείηβ (»(Λλ, Μττλτϋ. ΑΙφΐ«

ίΐ3 ρποΓβ βίηε εβρίΐε εχΐβ οχίΓοηιυιη ρεποιιΐυπι ρίί ίίριίιί-

03ΓυηΙ : δεευηάβ τβΓο ρΓββδεηβ βχίΐίυηι. Νβπ» ΡϊΙη4§0Γ38

ν»1εδ ΑροΙΙοάοΓο, ΑΙεχ3ΐιάΓυηι οί Ηερ1ι«δϋοηβηι πκίαεοϋ,

εχΐίβ ίηβρεείίδ , αυοΙοΓ ΓαίΙ οεηε βροΓβηιϋ , υ(ηιηΐ(|υε «οίοι

ΟΓενίε Γηο<1ίο ίτί 8αΙ>1αΙυη». Μοχςυο ΗορΙΐΒΟδΙίοηο άβίιιηΛο,

ΑροΙΙοάοηιβ , (ίηιεηδ ηε ςαβ εοηΐη τεςεηι 3ΐεΓβΙιΐΓ οοικρί·

Γ3ΐίο , ρηε83£ίυιη ίά εί ρτοάΐοΜι. ΕΙ βαοτίάεηβ Αΐηωόίτ,

εχ ίρδο ΡίΙΙΐ3@0Γ8 ςυχδίνίΐ, ηιιίαΌβηι ίηιϋεβΓβηΙ εχΐ» : <)ώ

υ1)ί ΓβδροηάίΙ , εχιτεηιυη) οΊοηι δίςπίΚεβη , πίΓδϋδ ιτήάνκ

ϋΐε, εί ΑροΙΙοάοΓΐ δίαάίυιη Ιανκίανίι, ει νβΐίδ τοοεπι ΙίΙκηιη.

ΟΙ,ΙΠ. 0ίβ83Γί νεΓο εχίΓεηιυηι ίη δβηαΐϋηι ευηϋ , υΐ ρβυΐο

βηίεΟίχί, Μβηι ρΓούίβίιιπι Γυίδΐΐδ οΐιίαίαιη εδ(; ηαοϋ ΠΊε

ΪΓΓίϋεηβ, αίΐ, ίάεηι βί1)ί ίη Ηίδρβηίβ ςυοςαε ο))ϋ§ίδδε : «χαιιηι-

ςυε βτιιβρεχ τεδροηάίδδεί , Ιηηο ηαοςαβ Μβ^πυω «ηιη

Βΐΐίίδδβ ύίδΟΓίιηεη εβρίΐίδ, ηυηο νειο Ιεΐηαΐίυδ εΐί&αι «Ρ5·

δί^ηυιη 8888 ; εεάεηβ ηοηηίΐπΐ Ιβηι εοη(ί(1εη(εΓ ηοηεαϋ, (Ι«·

ηηο 830Γ|βεβνίΙ , άοηεε ηΐ0Γ3ΐη δβεΐΌΓαηι ρεΓΐ«5ΐ)8 , αιπιιο

ίη8Γ8δδυδ ρβήίΐ. Ιάβπι εί Λΐεχβηο'Γο βεοίάίΐ. Βερί!·»»

εηίη» Βαυ) Ιοηβιη εαηι εχβΓεϋα εχ Ιηάίβ , ]3ηιφιβ ιρρημίη-

ςαβηΐεηι ϋΓϋί, Οΐ3ΐ(1χί ηοηεο&ηΐ , (ϋΠΌιτεΙ ϊη ρΓβεδβοϋ ϊη·

(ΓΟίΙυιη : τεδροηάίΐ ίΐΐε νυΙ§3ΐο ρΓονβΓοίο, « Βεηε ςαϊ Μθί>'

είεΐ , νβίεηι Ιιαηο ρεΓίιίοεΙκ) ορίίιηυηι. » Ταπί Οιαίάχί ιΐουΐιο

ηοΓ(β1)3ηΙαΓ, δβΐΐεηι ηοη Οεείιίεηΐεηι δρεοίβηδ ίηΐπχίικο^'

εχεΓΟΪΙιιηι ; δεά ίΐβ εΪΓευηιόΙαεΙίδ εορίίδ , ιι( β Γη>η(ε ογΙ*"1

εί ΟήεηΙεπι δοΐεπι Ιΐ3ΐ)ε3(. Κοι ΙϋΓςυε ίΐίε 1ΐ30(εηυδ ρΐΓΐιίδ»Ί

υΐ εοερεπί οΪΓευπκΙαοει-ε; δεά οΟβηδυβ ?ί» οοεηοδ» ραΐα^ΐπ-

(]υε, ροδΙεΓΪΟΓβ ςυοηυε εοηΐεηΐδίδββ τβΐυπι ηιοηίΐ», ""Ι116

ίΐ3 ίηίΓΟβΓεδδηηι ο!>νεΓ83 ίη ΟεείάεηΙεηι Γβοίε. Νεο πιϋΐΐο

ροβΐ δεοιιηάο ΕυρΙΐΓβΙε ηβνίββνίΐ βά Ρ&11αοο1ΐ3ηι [ντί Γ^'3-

οορίηι) ίΐυνίυηι, ααί ΕυρΙΐΓβΙεπι βχεϊρίβηδ ίη ρύαάα **

8ΐ3§η3 άβτβηίΙ ; βΐ^ιιε ϋ» ϊχαρβάϊΐ ςυοιηϊηιΐδ Α55)τί»ηι κ-

ςίοηεπι ΪΓΓί^βΙ ρ8Γ<1ιΐ3ΐ(]υε. Ηηηε ίςίΙυΓ Πηνίαοι ηΐ"""14
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ίή τούτον διατειχίσαι τον ποταμδν, κα\ Ιπ\ τοϋτο έκ-

πλέοντα, φασ'ιν Ιπιτωθάσαι τοις Χαλδαίοις, ίτι σωος Ις

Βαβυλώνα Ισίλίοι τε καί Ικπλέοι. "Εμελλε ο° Ιπα-

νελθών αύτίκ* Ιν αυτί) τεθνηξεσθαι. Έπετώθασε δέ Ι

χαι δ Καίσαρ <Γμοια· τοΰ γαρ μάντεως αύτόρ την ήμέ- |

ραν τη; τελευτης προειπόντος, δτι μή περιοίσει τ&ς

Μαρτίας Είδους ■ έλθοΰσης της ήμέρας , έφη , τον μάντιν

χλευάζων, ίίτιΠάρεισιν αί Εϊδοί· χαΐ Ιν αύταϊς δ'μως

άπέθανεν. Ουτο) μέν δή κα\ σημεία τα περί σφων

ένλεΰασαν δμοίως , καΐ τοις προειποΰσιν αυτλ μάντεσιν

οΰχ Ι'/αλέπηναν, χα\ έάλωσαν #μως υπδ τίί λόγω των

μαντευμάτιον.

ΟΕΐν. Έγένοντο δέ καί έ"ς έπιστη'μην της άρετης,

της τε πατρίου κα\ Ελληνικής κα\ ξένης, φιλόχαλοι·

τα μέν Ίνδων Άλε'ξανδρος έξετάζοιν τους Βραχμανας,

οί δοχοϋσιν Ίνδων εΤναι μετεωρολόγοι τε και σοφο\,

χαθα Περσών οί μάγοι· τα δέ Αιγυπτίων δ Καίσαρ,

&π έν ΑΙγυπτω γενόμενος καθίστατο Κλεοπάτραν.

"Οθεν άρα καΐ των ειρηνικών πολλά 'Ροιμαίοις διωρθώ-

σατο· κα\ τον ενιαυτδν, άνώμαλον έ*τι όντα διά τους

εσθ' 6τε μήνας Ιμβολίμους (κατα γαρ σεληνην αΰτοΐς

ήριθμεΐτο) , έζ τδν τοΰ ήλίου δρόμον μετέβαλεν, ώς η*γον

Αιγύπτιοι. Συνέβη δέ αύτω, και των ές τδ σώμα έπι-

βουλευσάντο)ν μηδένα διαφυγεϊν, άλλα τω παιδί δούναι

δίχην άξίαν, καθάπερ Άλεξάνδρω τους Φίλιππον άνε-

λόντας. "Οπως δέ Ιδοσαν, αί έξης βίβλοι δειχνύουσιν.

οο"ίΙαη8, ςυαπι 1ιυ]υ3 π-ί οαυί» εη&νί£38861, εανίΠ»(ιΐ8

ΓβΓίυΓ ίο Οΐιαίϋίκοδ , ςικχΐ 8&1υιι8 εΐ ϊηΐι-αβεεί εΐ ηοηε εχϊ-

Ϊ83«1 Βαΐηίοιιοιη. 5ο<1 βαπιάεηι ηιοχ ΓεώΙαηιπι ηΐϊηβίαΐ

ίη ε»<1εαι οΛβ νίΙα? Ωαΐ». 3ίχηϊ1ϊ1βΓ εΐ 053πίιι οανϊΐΐαΐυ»

β8( : ηαηι ρΓκηιοηίΙυβ & νβίε , ΓβΙ&Ιεβ βϊΜ ε**ο Ι«1υ& ΜαΠκκ,

ιι!)ί ίβ άϊεβ νεηίΐ, εχ[)Γο1)Γανίι ίΐΐί βάεββε Ιιΐιιβ : ε( (απιεη ιιΐ-

Ιγλ 638 ν ί(3ΐιι ηοη ρπχΐιιχίΐ. ΙΙβ Ι^ϊΙιιγ ηΙεΓςυε , ρΐ'οιίίμκι

5ί1)ί οΜαια ρατϊΙεΓ εανΐΐΐαΐί, ηοφίβ νβΐίϋυβ, ίπιΐί εχΐιεηιβ

ηαηεϊβηΐϊΐΜΐβ, Ιαπιεη ονειιΐυιη ίηενί(β1>ϊ1ειη ρΓί»1ίεΙϊοηυιη

εχρειϋ 8οηί.

ΟίΙΥ . ΡυεηιηΙ εΐίωη οιυΐιο Ιϋ>επι1ϊοηιαι αιΊίιιηι «είβη-

Ιίαηιηΐφΐε , Ιαιη ρ.ιΐηαηιηι , φιαιη ΟΓ&εε&Γυη) ϋχΙβπΐϊΓυπι-

φΐε , 8ΐυϋίθ8Ϊ : ΛΙεχαηιΙεΓ εχ ΒΓβεΙιπιαηίδ ηηιΐ Ια ρεΓεοηΙαΙυβ,

φΐί ΙιαυεηΙιΐΓ &ρυά Ιηάοί Γεπιπι <3ίνίιΐ3ηιηι Ιιυηιαηβηιπίφιε

ββρίεηΐεβ, βίευΐ &ρυά ΡεΓ333 Μ&§ί : 0;ι'8«γ εχ .ΐμνρΐίί» ,

φΐηικίο ίη .Ί·^νρ(ο ηΐ0Γ3ΐϋ8 ΟΙοορβΙΐϊΐη ΓβϋυχϊΙ ίη Γεςηυηι.

0υ3ρη>ρ(εΓ οΐήιπι ϊη &Γ(ί1>η8 αά ρβεεπι ρειΐίηεηΐίύυβ ηηιΐΐα

αρικί Κοιικιηοί εοΓΓεχϋ : βΐ αιιιιιιηι α<1 ίιΐ 3εΐ3ΐίβ ίηχςυ&Ιεπι

ρΓορΙεΓ ίπΙιτοίΐΙαΓϋί ιηεηίεβ (η;ιηι ΓαΙϊοηε 1υη&ΓΪ υΙε1)3η(υΓ)

ϊαχΐα 3θ1ί8 ειΐΓβοιη οπίίηανίι , 3αεΙοιίΙ>υ8 ^£@>ρ(ϋ8. ϋεηί-

(]υε ιΊ ϋίικί ("ίΐ'83Γί εοηΐίςίΐ, υΐ ηειηο βχ εοη]υΓ3ΐί8 εναβεΓΪΙ,

6(·ι1 ρα;η38 πιετϊΐββ ευηείί ϋΐίο ε]υβ άεάεΓΪηΙ, βίειιΐ Αίεχαη-

<1το ίη(εΓΓεεΙοΓέ8 ΡΙιϋίρρί. Ουοπκχίο &α(εηι (ΙεάεΓΪηΙ , βε



ΑΠΠΙΑΝΟΥ ΑΡΡΙΑΝΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕϋΣ

ΡΩΜΑΪΚΩΝ

ΕΜΦΤΛΙΩΝ

ΒΙΒΛΟΣ Γ.

I. Ούτω μέν δή Γάϊος Καίσαρ , πλείστου Ρωμαίοις

ίξιος ες τήν ήγεμονίαν γενόμενος, υπο των ε/Ορών άνγ)-

ρητο , και υπο τοϋ δήμου τέθαπτο. Απάντων δε αύτοϋ

των σφαγέων δίκην δόντιον, δ"πως οί περιφανέστατοι

μάλιστα ίδοσαν, ήδε ή βίβλος καΐ ή μετα τήνδε έπι-

δείξουσιν έπιλαμβάνουσαικαι ίσα άλλα 'Ρωμαίοις Εμ

φύλια ες αλλήλους έγίγνετο δμοϋ.

II. Αντώνιον μέν ή βουλή δι' αιτίας εϊχεν έπι τοις

Ιπιταφίοις του Καίσαρος· υφ' ων δή μάλιστα δ δήμος

ΙρεθισΟεΙς, υπερεΐδε της άρτι επεψηφισμένης άμνηστίας,

και ΙπΙ τας οικίας των σφαγέων συν πυρί ?δραμον. Ό

δέ αύτήν χαλεπαίνουσαν, Ινι τοιίοδε πολιτεΰματι Ις

εΰνοιαν έαυτοϋ μετέβαλεν. Αμάτιος ην δ ψευδομάριος ·

Μαρίου γαρ Οπεκρίνετο υίωνδς είναι, καΐ δια Μάριον

δπερήρεσκε τω δήμω. Γιγνόμενος ουν κατά τήνδε την

δπόκρισιν συγγενής τω Καίσαρι, ίιπερήλγει μάλισΓα

αύτοϋ τεΟνεωτος, καΐ βωμδν έπωκοδόμει τη πυρα, και

χείρα θρασυτέ^ρων ανδρών είχε, καΐ φοβερός ήν αεί τοις

σφαγεϋσιν. Ων οί μέν άλλοι διεπεφεύγεσαν εκ της

πόλεως, και δσοι παρ' αύτοΰ Καίσαρος εϊλήφεσαν ήγε-

μονίας έΌνών, άπεληλύΟεσαν Ιπι τας ήγεμονίας, Βρού

τος μέν δ Δέκμος ες τήν #μορον της Ιταλίας Κελτικήν,

Τρεβοινιος δέ ές τήν Άσίαν τήν περί Ίωνίαν, ϊίλλιος

δέ Κίμβερ έ"ς Βιθυνίαν. Κάσσιος δέ καΐ Βρούτος δ·

Μάρκος, ων δή καΐ μάλιστα τη βουλή διέφερεν, ί5ρηντο

μέν και οϊδε υπδ τοϋ Καίσαρος ές τδ μέλλον ετος ήγε-

μονεύειν, Συρίας μέν 6 Κάσσιος, καΐ Μακεδονίας δ

Βροϋτος· έτι δέ ίντες άστυκοί στρατηγοί, ίιπέμενον έν

ίστει υπ* ανάγκης· και διατάγμασιν, οία στρατηγοί,

τους κληρούχους έθεράπευον, δσοις τε άλλοις έπενόουν,

καΐ τα χληρουχήματα συγχωροϋντες αύτοΐς πιπράσκειν,

τοϋ νόμου κιολύοντος έντδς είκοσιν Ιτων άποδίδοσΟαι.

III. Τούτοις δέ αύτοϊς δ Άμάτιος, #τε συντύχοι,

κα\ Ινεδρεύσειν Ιλέγετο. Τωδε ουν τϊ> λόγω της ενέ-

δρας δ Αντώνιος έπιβαίνων, οία ύπατος, συλλαμβάνει

καΐ κτείνει τον Αμάτιον χο>ρ\ς δίκης, μάλα θρασέως.

ΚαΙ ή βουλή το μέν έργον έΟαύμαζεν, ώς μέγα καΐ

παράνομον, τήν δέ χρείαν αύτοϋ προσεποιοϋντο ήδιστα ·

ού γαρ αΰτοϊς έδόκει ποτέ /_ωρ\ς τοιασδε τόλμης ασφαλή

τα κατά Βροϋτον κα\ Κάσσιον εσεσθαι. Οί δέ τοϋ

Αματίου στασιώται, καΐ δ άλλος δήμος Ιπ' έκείνοις,

πόΟω τε τοϋ Αματίου, καΐ άγανακτήσει τοϋ γεγονότος,

ΑΙΧΧΑΗΟΒΟΙΙ

ΚΟΜΑΝΑΚϋΜ ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ

ΌΕ ΒΕΙΧΐδ ΟίνίΠΒϋδ

ΠΒΕΚ ΤΕΒΤΙϋδ.

I. 8ίε φικίοιη Οβ?83γ, ηιιιιπι ίη ρι-οπιονεηαίδ ίιηρετίί Βο·

ιικιηί ροηια·ι-ϋ8 οιηιπ'ιι ιιι ΓυίδδεΙ ρΓΧδΐ3ΐιϋ88ίηιιΐδ , αΙ> ίηίηιίοίί

οεοίδυβ εδί, εΐ ρΐιΐιΐίι-ι· » ρορυΐο ΓιιηεηΙυδ. *}υοηίιηι νρηι

οηιηεδ ε]ο8 ρεΓευδδΟΓεβ ριεοβδ άεϋεηιηΙ , ρΓκείραοτυω η

ρβΓειίδδΟΐϊοιίδ εχϊΐυπι Ιιϊο ΙίϋβΓ βΐ ρΓοχίιηιΐδ εχροηρΐ; φί

1)08 βίπιιιΐ πΊι'ψκι Ηοιιι.ίιιοι ιιιη 1>εΙΙ& 0ίνί1ί3, ςυ<ε ίη &ίκη

Ιεπιροη ίηείιίεπιηΐ, οοηιρΙβο&Γ.

II. (}υιιηι βεηβΐυβ ίη ΑηΙοηίυηι εαΐρβοι εοηΓειτοΙ, ψ''

β\α& ηιαχίηιβ ορβη ίη Οκββπβ ΓιιηεΓε ροριιΐυδ εοηάΐίΐικ,

εΙ 1εςΪ8 <!<· ρπνίειίΐηηιιη ίιι,ίυι κιππη οϋΚνίοηε ητπι* ΙΛ·

οοϋΐυβ, ( ΐιιιι Γαείοαβ 3εεηιτί88β( β<1 *<163 οοη]ιΐΓ3ΐοηιηι ;

ϋΐε ίηάί^ηαΐίοηεοι ίδίβηι ηηο οαΐϋάο ΓαεΙο πιυΐβτίΐ ίο

νοίειιϋ.ιηι. ΚιαΙ ΑηιαΙίαβ ςηίάαηι, ςυί 8ε Γι1$ο ίη ίΐνϋ

ηοιηεη ϊηββΓηεΓΐΙ, ςυ38Ϊ ηΐ3]οπ$ Μβγϊϊ ηβροβ; ρ4ήΜ

βρηιΐ ρΐεοβπι οί) ίρβίαβ Μβπϊ πιβηιοπ3ηι. 1β ςυοηίίΐη Ιικ

8Ϊηιυΐ3ΐϊοηε εΙϊβϋβΓϊΙ , υΐ τΜεΓβΙηι· 0χ83π εοβπϊΐίοηί «η·

]ιιηοΙυ8 , ρΓ» οοεΙογϊβ ηο^Γε ΓεΓεηδ β]ιΐ8 ούίΐυιυ, ϊγιπι ίο Ιο·

εο , υοί εΓεηΐιΐ(υ8 ε8ΐ , ροβηίΐ : 8ΐίρ3(υ8ςυε ιηαιιιι Ιιοαιϊηαω

αιπίικ'ί ιι ιιι , (επ-οή εο^υΓ3ΐΪ3 ΓιιίΙ. ςΐιιοπιιη »ΙΐΙ* η 1:1-.

Γυ§4 άίίβρβίδ, ηιιοίηυοία 0α>83Γ8 ρΓονίηείϊδ ίΟοερεηοΊ

ίη εηδ ρΓοίεεΙί βαηΐ : Οεεϊηιυβ ΒΓυ(υ8 ίη ΟαΙΙίαιη ΙΙαΙή βηϊ-

ϋαηπι , Ττβΐηοΐαι ίη Λμλοι, ΤϊΙΙίυβ ΟίηιΙπΊ ίη Βϊΐ1ΐ}τ3ί3π).

8εά Οαβδίυβ εΐ ΜβΓευβ ΒΓηΙηβ, ςιιί ηιαχίηιε εοπϋ ααΛα-

ηαΐηί, ςυυπ) εΐ ίρ8Ϊ ίη ΓιιΙιιπιηι ηηηιιιιι (1β8ί§η3ΐί Γηί^3

ΟχβίίΓε ρΓΟτίηείβΓηηι ρΓορΓΒΒίοΓεβ , 8νποβ Ο&δίαβ ; ΒπιΙβϊ

.ΜαεειΙοηίίΐ' , Ιαηιοη , υ( ρΓ8βΐ0Γ88 ιιι-Ι>αηϊ , εχ οΠΊοίο ίη 1>

όε ινωιιΐ'Γι' ηκιείί βυηΐ. ΑΙςυε Ιιι ίηΐεηηι ρΓ*Ιοτϋ8 βϋοώ

. εοΐοηοβ (ΙεηιεΓβΙοηΙυΓ, ευηι &\\ά οοπιιηικία εί8 οοηεβιίβηΐκ,

Ιυπι ηοο, υΐ ΙϊοβΓβι ΗΗ8 ρβΓίίοηεβ βυα8 νεηϋεκ , φοί &

ηοη [Μ'πιιί I Ιτΐιηΐ ηί8Ϊ ρο8( αηηυηι τίςββίηιαπ).

ΠΙ. ΙΙΪ8 ίβίΐηΐ' Αη)3ΐίϋ8 άίεε!)3(υΓ ηαοΐίπ ρεΓηίοίβη, ηβί

βΐίικί ςηβιη οεεβδίοηεηι εχβρεοΙβΓε. Ου]ηδ ηιιηοπδ οαβ-

δίοηε ΑηΙοηίϋδ, ρΓοροΙεδΙβΙεεοηδυΐαπ, ^υ8β^ι οοηιρΓε1>*ΙΗ''

Αηΐ3ΐίυηΊ, ηιοχηυε ίηιΐίεΐβ εβυδ» ίη(6ΓΓεεί(, ρεΓ ίαίί^οβ11

3ΐκΐ3εί3ηι. Ι<1 Γβεΐυηι ηιιίιίεηι δεηβΐυβ ηιίΓβΙυδ εδ( . 1 "

ηεηιεηδ εΐ εοηΐΓβπυηι 1ε§ί6ηδ : 31 ΓπκΊιιηι Ιβηιεη ΓβοΙϊ »

ρίϋίδδίηιβ 3ΐτίρίβη3ΐ; η3ηι 3ΐ)8ςιΐ6 (βΐί βυάβείϊ ηοηχρι""

ΐΗΐί ΓϋΙΠΓί νί(1εί)3ηΐΗΓ ΒηΐΙϋδ εΐ 0388ΪΟ8. ΑΙ 3886013" Απ»·

(ίί, εκΙεΓβηιιε ρ1εΙ)8, ηβεαίϊ άεβίάβηο ηαοΐί, βΐ ίηΛίρκ^'
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δτι μάλιστα αύτο δ Αντώνιος έπεπράχει, υπδ του δή

μου τιμιόμενος, ούκ ήξίουν σφών καταφρονεϊν. Τήν

άγοράν οΰν χαταλαβόντες έβόων, χαΐ τον Άντώνιον

έβλασφήμουν, χαι τάς αρχάς έκέλευον αντί Άματίου τον

βωμον έκθεοϋν, καί θύειν έπ' αυτού Καίσαρι πριότους.

Έξελαυνόμενοι δ' έκ της άγορας ΰπο στρατιοκών έπι-

πεμφθέντων υπο Αντωνίου , μάλλον τε ήγανάκτουν χαι

έκεκράγεσαν, και έ*δρας ενιοι των Καίσαρος ανδριάντων

έπεδείκνυον άνηρημένων. Ώς δε τις αύτοϊς εφη χαϊ

το έργαστηριον, ένθα οί ανδριάντες άνεσχευάζοντο , δεί-

ξειν, εύθυς εΐποντο, χαι ίοόντες ένεπίμπρασαν £ως Ιτε-

ρων έπιπεμφθέντων εξ Αντωνίου, αμυνόμενοι τε άνη-

ρέθησαν ενιοι, χα\ συλληφθέντες έτεροι έχρεμάσθησαν,

δσοι θεράποντες ή'σαν, οί δέ έλεύθεροι χατά τοϋ κρημνού

κατε(5δίφησαν.

IV. Κα\ δ μέν τάραχος έπέπαυτο· μίσος δέ άρρητον

εξ άρδήτου εύνοιας τοϋ δήμου προς τον Άντώνιον έγη-

γερτο. Ή βουλή δ' έχαιρον, ώς ούκ αν έτέρως έν άδεεΤ

περί των £μφ\ τον Βροϋτον γενο'μενοι. 'βς δέ καί

Σέςστον Πομπήίον δ Αντώνιος, τον Πομπηίου Μάγνου

περιποθήτου πασιν Ιτι όντος, είσηγησατο καλεϊν έξ

Ιβηρίας, πολεμούμενον έτι προς των Καίσαρος στρα

τηγών, αντί τε της πατρώας ούσίας δεδημευμένης εχ

τών κοινών αύτώ δοθήναι μυριάδας Αττικών δραχμών

πεντακισχιλίας , εΤναι δέ καΐ στρατηγον ήδη της θα

λάσσης, καθώς ην κα\ δ πατήρ αύτοϋ, καί ταϊς 'Ρο>-

μαίων ναυσιν αύτίκα ταΐς πανταχού χρήσθαι είς τα

επείγοντα" θαυμάζουσα έκαστα ή βουλή μετά προθυ

μίας έξεδέ/ετο, κα\ τον Άντώνιον έπΐ 8λην εύφήμουν

ήμε'ραν. Ού γάρ τις αύτοϊς έδόκει Μάγνου γενέσθαι

δημοκρατικότερος, δίθεν ουδέ περιποθητότερος ^ν. "Ο

τε Κάσσιος και δ Βρούτος, έκ της στάσειος ίντε της

Μάγνου, και πασι τότε τιμιωτάτω, τήν σιοτηρίαν έδό-

κουν έίςειν ασφαλή, και τήν γνώμην ων Ιπεπράχεσαν

εγκρατή, και τήν δημοκρατίαν ές τέλος έπάξεσθαι, της

μοίρας σφών άνισχούσης. *Α και Κικε'ρων συνεχώς

έπτίει τον Άντώνιον καΐ ή βουλή, συγγινώσκουσα αύτώ

οιά σφας έπιβουλευοντα τον δήμον, εδοικε φρουράν

•περιστησασθαι περί το σώμα, έκ τών έστρατευμένων

και έπιδημούντων έαυτώ καταλέγοντα.

V. Ό δέ, είτε είς τούτο αύτδ πάντα πεπραχώς,

εΐτε τήν συντυχίαν, ώς εΰχρηστον, άσπασάμενος, τήν

φρουράν κατέλεγεν, άεΐ προστιθείς με'χρι ές έξακισχι-

λίους · ούκ έκ τών γενομένων δπλιτών, ους εύμαρώς άν

έν ταϊς χρεία ις ώετο έςειν και έτέρωθεν, αλλά πάντας

λο^αγοΰς ώς ήγεμονικούς τε και έμπειροπολέμους, καί

ο'ι γνιυρίμους έκ της στρατειας της δπο Καίσαρι· τα

ξιάρχους δ' αύτοΐς ες τον πρέποντα κόσμον έξ αυτών

εκείνων έπιστήσας, ^γεν έν τιμή, καί κοινωνούς έποιεϊτο

τών φανερών βουλευμάτων. Ή δέ βουλή τό τε πλήθος

αυτών κα\ τήν έπίλεξιν έν ΰπονοία τιθέμενοι, συνεβού-

λευον, τήν φρουράν, ώς έπίφθονον, ές το άρκοϋν έπα-

ναγαγεΐν. Ό δέ υπισχνεΐτο ποιήσειν, δταν σβέση τοΰ

δήμου το ταραχώδες. Έψηφισμένον δ' εΤναι κύρια,

ΓβηΙθ8, ηβηε βίηί ιββΓΟβιΙβιη 3ΐ> ΑηΙοηίο αΐ3χίηιε Γβ<ΜίΙ;ιηι

ρΓΟ ηοηοπ; 1ΐ3ε(εηυδ ίΙΙί ΙιηΙιίΙο , ηοη ραβκί βυη( βε ΙβΗ ιηο<1ο

εοηΐεηιηί. ΟεουρβΙο ί«ίΙυι· Γογο , οοηνίοίοβε οίαιηαίιαιιΐ ϊη

ΑηΙοηίιιιη , ροβίαίβηΐββ α ηΐ3£ίβΙΤ3ΐί1)αβ, οί, ηυ»ικ)ο Ααΐί-

1ϋ ρβΓαιη νβΐιιίδδεί &αεΙοΗΐ88 , ίρδί ηυηε 3ΐ3ηι άβάΐε&τβηΐ,

βΙϊΜ ρήηιί οττιηίιιηι 838Γ3 ΓαεβΓβηΙ Οκϋαιϊ. 8βι1 ςαυπι

ίηοΙβ βαϋτηοτβΓΟίΙυΓ ρβΓ ΑιιΙοηίαηοδ ηιίΐίΐεβ , ηΐΒ^ίβ εΐίαιη

βΧ3«ρβΓ3ΐϊ , τοοϊΓ6Γ3ΐ)»η[υΓ ; Η &38β8 ηοηηυΙΗ Ο8ΐβηι1ο1)3η1 ,

υηάβ βΙβΙιΐΗ! Οίεβαηβ &ναΐ88Β ΓυΐβββηΙ. 111>ί τβ™ ηοηηρίΐιο

3ίΙ , ββ οΒϊοϊηβπ) ηιιοφιβ 08(6η8ΐιι υηι , ϊη ηυβ ϋΐαβ ϊη 3ΐί38

Γαΐ'Μ'ί Γ6ϋη§βΓ6πΙιΐΓ, δίαΐίιτ) Ιιυηε 8β€ϋΙί, Γβ οοηδρβοΙΛ, ΐη-

0€Π(1βΓϋηΙ οίΰείηβπι. ΟοιιίΓα ηυοβ 3ΐϊ» ιηβηυ ΑηΙοιιίβηοΓυιη

ι'πιηιίβββ ηοηηαΙΗ Γβρυςη3ηΙβ8 οοεϊβί βυηΐ, βΐϋ οοπιρΓβ-

Ιιβηβϊ ; βχ ςαίϋυβ ηοο(ςυο( ββΓνί βΓβηΙ εΓυεί(>υ8 βΓΓιχϊ , ϊη·

ΒβηαΙ β ηιρβ ρΓκείρίΙβΗ 8αη(.

IV. ΙΙβ φπΟβηι 9β(ΐ3ΐυ8 ΠΙβ (οαιυΐΐαβ ββΐ. Βεηβνοΐεοΐία

»ϋ(βηι ρ1ε!>Ϊ8 , ςυβπι δίημιιΐβπβ ρβυΐο 3η(ε ίη Ααίοηίυηι Γυβ-

ηΙ , ίη (3ΐη αεεΓουπι οϋίυηι ββΙ εοηνβΓβ». Ρ3(τε8 οοηΐη

ςαυάεοβηΙ, ηυοιΐ αΐίββ ΙίπιΙο βΐ ε]υ$ 8οεϊΪ8 ηηΙΐ3 ΓοΓβΙ 8βευ-

Η(ιβ. υΐ &α(επ> <1ε δβχίο εριοηυε Ροπιρβίο, Μ3§ηί, οπιαί-

1)ϋ8 (ΙεδίιΙεΓβϋ, Αϋο, ςαΐ Ιαηι 3(1ηυε ίηαρυριαΙιαΙυΓ λ Οχ-

83Π3ηΪ8 ία Ηίβραιιί3 , ζά βεπ3(ιιπι ΓβΙυϋΙ ΑηΙοηίυβ εαπιηυβ

Γβτοοαηϋιιπι εεπβυίΐ, β( ρπ> ρυοΙίεΒίίβ 1κ>ηΪ8 ρβΙεηΗβ εχ «Τ3-

γϊο εΐ Γ«8ΐίΙυεη<]3 1>ϊ& ηιίΐϋβδ Η5. εΐ ιυβπβ ίηιρεπυηι , φιβηα-

3(1ιΐ)ο<1ιιιη οϋπι ραΐΓΪ , είϋεηι πΐ3η<ΐ3η(]ιιιη ; εΐ οΐ&β&εβ οηιηεβ

Ποηΐ3η38, υΐιίευηιςυε ΙοεοΓυπι εββεηΐ, ρο(ε8(3(ί ε]υ3, 3(1

3άπιϊηϊ8ΐΓ3ηιΐ3 ηπ»3 υβϋ8 ροβΙυΙβΓεΙ , 8αΙ)]ϊεϊεοά88 : ΐ<1 τεΓΟ

8εη3(ακ, 3<]ιηΪΓ8(ιΐ8 βίη^υΐβ, ϊηοΓβ<1ΐΙ>ί1ί βΐιιάίο 3ΐτίρυί(; εΐ

Ληίοηίπηι Γαυβίϊ^βίηηίβ βεεΙβιηβΙίοηϊϋυβ ρεΓ ΙοΙυηι τείίςαυπι

ΰϊεπ» εβί ρΓΟδεειιίυδ. Νεπιο εηϊιη υπιςυβαι είβ νΐβαβ ββΐ

αηίΛηΙίοΓ ΓβίρυΜίεβΒ φίβηι Μβςηυδ , οί) εβιηάεπιςιιε εααββηι

ηεπιο ϋΐίδ ΓιιίΙ «ΙοβϊιϊρΓαΙίοΓ. ΒΓαΙυδ^υε εΐ 038νηι8, ςαί β

Μ3βηί ΓυίδδεηΙ ρβτΐίϋαβ, εΐ βρυά οοιηββ Ιοηε δΐιιηηιο ίη ϋο·

ηοκ ΓηίδδεηΙ, βίε ίη ΙυΙο εο1Ιοε3ΐ3ηι νί(1εΙ>3η(υΓ ΗαοίΙυΓί ββ-

ΙυΙΐ'ηι , ε( 3(3 (ΐηεηι ρεΓίΙιιεΙιιπ εοηδίΐίυηι, ςυο ΓβοΙυηι Π1υ<]

δΐΐδεβρίδδεηΐ, ρεηίΐιΐδηιιε ΓεδΙίΙηΙυιί ιεηιρυοίίεβηι, ρβΓίίουδ

ίρδΟΓηηι ρΓχνβΙεηΙίηυδ. ΟηβρΓορΙεΓ εΐ Οίοεκ) εοηΐίηυίβ

Ιαυ()ί1)ΐΐ5 ρΓ08ε<]ιιεΙ)3[ιΐΓ Αηίοηίυω; βΐ 8εη3ΐυδ, β^ηοβεεηδ,

$υί ε3ϋδβ ρ!ε1>ειη ΑηΙοηίο πιοΙίη ίη8Ϊ(ίί38 , εοηεεβδϋ είίίοιη,

αϊ, εχ νεΙεΓαηοΓϋπι εορί3, ςυί ίη ιιγΙ)6 βιίεββεηΐ, δ3ΐεΗί(ίϋαι

βίοι (ΙεΙί^εΓεΙ.

V. ΑηΙυηίηδ, βίνβ ςυοά η^υβ Γεί 03ϋ53 οιηηίβ ίδΐι ίδβεΐ

πΐ3εηίη3(υ8, βίτβ οίϊΙβίΒπη ΓοΓίβ εοηιιηοάΒΙΙι οοολδίοηεηι 1ί- ν

ΙιεηΙΟΓ 3ΐτίρίεη8 , άεϋ^εηάο &ίΙ>ϊ ευδίοιίεδ , εοηΐίηηε ηυιηε-

Γυιη «υ(;εΒ3ΐ , Λοηεε 8εχ ηιίΙΙίβ εχρίενϋ. Νεηυε τθγο εχ

£Γε£3Γίί8 βΐΐε^ίΐ ηιίΐίΐίηιΐδ ; φιίρρε <]ηο8 βΐίυηάε ηυοίΐιιε ρ3·

ΓΛίιιηιηι δε ριιΐϋββΐ Γαοϋο; δβά εχ δοΐίβ εεηΙοΗοηί1>υ8 ,

3Γίίιιηι οεΐΐίεβπιηι 1οη§ο υβιι ρβΓίΙίδ , (]υοδ εχ εοπιπιιιηί βυ!)

03383Γ6 ιηίϋΐί» Γ3ΐηί1ί3Γεδ βίηί ΙιαουεΓβΙ. Ηίδςηε ΙπΙ>ηηο3

ρΓ33θείεΙ)3{, εχ ίρβοηιη) οπϋηρ 1εε(08 , εΐ (ΙίβηίΙαΙίϊ ίηδί§ηί-

ί)Π8 οι-ηβίοδ : 4ΐιο$ ίη ηοηοΓε η&οεο8(, εΐ εοηβίΐϋδ ςυοφιβ

8θ1εΙ)3( &<1Ι)ΐΐ9βΓβ , ρΓκΙεΓηϋβηι 8εεΓε(ϊοηΙ)υ8. ΑΙ δρπβΐιιβ

κιΙεΙΙΗίυηι ϋίικί , βοή ρΓορίεΐ' ηίπιίβπι ιηυΙΙίΙυάίηβηι , (υη

ρΓορΙβΓ ίρδίηβ άείεείιΐδ Γ3(ίοηεηι, δυδρβείυπι ηβοεηβ, Ιιογ-

(3γϊ εοβρίί, ιιΐ 3(1 ΟΒϊεηάβιη ϊηνϊάϊαιτι ηυηιεΓυβ ίη ηκχΐυηι

εεΓίυηι , ςηί ββίίβ εβδοί , π'Λίβοι οίιΐΓ. Οιιοιί ίΙΙε ρπ>ηιίδίΙ 30

ΓΗείυηιιη , ςιιβηιρΓίιηυηι ρΙεΜβ ηο(α$ (υίβββηΐ βειίβίί. ΕΙ
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#σα Καίσαρι πέπραχτό τε χαΐ γενέσθαι βεβούλευτο·

τά υπομνήματα των βεβουλευμένων δ Αντώνιος έχων,

χαΐ τον γραμματέα τοϋ Καίσαρος Φαβε'ριον ές πάντα

οί πειθόμενον, διότι χαΐ δ Καίσαρ τα τοιάδε αΐτήματα

ές τον Άντώνιον έζιων άνετίθετο, πολλά ές πολλών χά

ριν προσετίθει, καΐ έδωρεϊτο πόλεσι, χαΐ δυνάσταις,

ΧαΙ τοϊσδε τοϊς έαυτοϋ φρουροϊς· και έπεγράφετο μέν

πασι τα Καίσαρος δπομνήματα, τήν δέ χάριν οί λα-

βόντες ήδεσαν Άντωνίω. '1"ζ> δέ αύτω τρόπω χαΐ ές

το βουλευτήριον πολλούς χατέλεγε, χαΐ άλλα τη βουλή

δι αρεσκείας έπρασσεν, ϊνα μή φθονοΐεν έτι της φρουράς.

Και Αντώνιος μέν άμφΐ ταϋτα ην.

VI. Ό δέ Βρούτος καί δ Κάσσιος, ούτε τίνος παρα

τοϋ δήμου σφίσιν, ή παρα των έξεστρατευμένων, είρη-

ναίου φανέντος, ουτε τήν ένέδραν Άματίου καΐ παρ'

έτερου αν αύτοΐς άδύνατον ήγούμενοι γενε'σθαι , ούτε τδ

ποικίλον Αντωνίου φέροντες άφόβως, ήδη χαΐ στρατιάν

έχοντος, ούτε τήν δημοκρατιαν βεβαιουμένην έργοις

δρωντες, άλλα χαΐ έςτοϋτο υφορώμενοι τον Άντώνιον

Δέχμω μάλιστα έπεποίΟεσαν, εχοντι έν πλευραΐς τρία

τέλη στρατού· καΐ προς Τρεβώνιον ές τήν Άσίαν, χαΐ

πρδς Τίλλιον ές ΒιΟυνίαν χρύφα έπεμπον, χρήματα

άγείρειν άφανώς καΐ στρατον περιβλέπεσθαι" αύτοί τε

ήπείγοντο των δεδομένων σφίσιν υπο τοϋ Καίσαρος

έθνών λαβέσθαι. Τοϋ χρόνου δέ ούπω συγχωροϋντος

αύτοϊς, απρεπές ήγούμενοι, τήν εν άστει στρατηγίαν

προλιπόντες ατελή, δόςαν ύποπτον φιλαρχίας έθνων

ένέγκασθαι, ήροΰντο έίμως ΰπί) ανάγκης το έν μέσω

διάστημα διατρΐψαί ποι μάλλον ίδιωτεύοντες , ή έν

άστει στρατηγεΐν, ούτε άφόβως έχοντες, ούτε τα εικότα

έφ' οΐς υπέρ της πατρίδος έπεπράχεσαν τιμώμενοι.

Ούτω δ' αύτοϊς έχουσιν, ή βουλή συνειδυϊα τήν γνώμην,

έδωκε σίτου τη πόλει φροντίσαι εξ ίσης δύναιντο γης,

μέχρι αύτοίις δ χρόνος των Ιθνών της στρατηγίας κα-

ταλάβοι. Κα\ ή μέν ούτως έπραξεν, ίνα μή ποτε

Βρούτος ή Κάσσιος φεύγειν δοκοΐεν τοσήδε αύτων

φροντίς ην άμα καί αϊδώς, έπεί χαί τοΤς άλλοις σφα-

γεϋσι δια τούσδε μάλιστα συνελάμβανον.

VII. Εξελθόντων δέ της πόλεως των άμφ\ τον Βροϋ-

τον, έπι δυναστείας ών δ Αντώνιος ήδη μοναρχικής,

άρχήν έθνους καί στρατιόίς α&τω περιέβλεπε. Καί

Συρίας μέν έπεθύμει μάλιστα· ούκ ήγνόει δέ ών δι'

υπόνοιας, και μάλλον έσόμενος, εί τι αιτοίη· καί γαρ

αύτω κρύφα Δολοβέλλαν τον έτερον δπατον έπήλειφεν

ές έναντίυισιν ή βουλή ,' διάφορον αεί τω Άντωνίω γε-

νόμενον. Αύτδν ουν τον Δολοβέλλαν δ Αντώνιος,

νέον τε χαΐ φιλότιμον είδώς, επεισεν αΐτεϊν Συρίαν,

άντί Κασσίου , καί τον Ις Παρθυαίους κατειλεγμένον

στρατόν · αΐτεΐν δέ ού παρα της βουλής (ού γαρ έζήν ) ,

άλλα παρα τοϋ δήμου, νόμω. Καί δ μέν ήσθείς, αΰ-

τίχα προύτίθει τδν νόμον. Καί της βουλής αΐτιωμένης

αύτδν παραλύειν τα δόςαντα τω Καίσαρι· τον μεν έπΙ

Παρθυαίους πόλεμον ούδενί, έφη, ύπδ Καίσαρος έπι-

τετράφθαι· Κάσσιον δέ τον Συρίας άξιωθέντα, αύτόν

ητιίβ βχ ΜΜίαβοοηΜίΗο η(α βτβηΐ μΛα Οχι&η* »ε εοηίίΐίί ,

ΑηΙοηίυδ, ίη ει^υδ ΐΏΐηίουδ εηηι Ο0683Π5 άβ οοηβϊΐίϊβ κώ

ΟοααηεηΙβΗί, βΐ ςαί βαϊοΜα ςυοαυε 0«5βτίί ΡίοΕηωη

οϋδεςηεηΐίδβίπιιιηι βίΚ Ιιαοβοβΐ; αα&οόίοφίϊόβιη Ηιι]ιΐ5ΐηο<1ϊ

ροδ(ιιΐ3(3 ΟικιβΓ ςιιοςιιε ΐρβε , αΐιίΐυπίδ βχ υΛε , ίη ϊτοίίπιωι

ΑηΙοηϋ Γβ)βοβΓ3ΐ; πιυΐΐδ ίη ιηυΙΙοπιιτ) ρ'ίΐίϊΐη ίάίετίΙ,

οίνίΙαΙϊ1>αβ £Γ3(ίΰε3ηδ , ά)Ί)3δΙίδςυε εί ϊρβϊβ ίΙΙίδ ςυίι αΐίΐο-

<ϋ1»ιΐ3 ίίί ςυίϋβπι , υΐ οηαηϊβ νβΐυΐ εχ ρηεβεπρίβ ίκαΛ

ΟμιΗβ , 8βΛ βτ&Ιί» βοΐί ΙιαοεΓβΙυΓ ληίοηίο. Ρατϊ Γίΐίοκ

βΐ ίη βεηβΐυηι ηιαίΐοβ αΐΐε&ΐ , εί βΐίβ κη&Ιαί «$( ρ-ίΐίϋωΐιι.-,

ςυο ιηίηιΐδ ίηνίάίοδα Άρηά βανα ε$$βι 8υο οαΚοαΊ*.

VI. ϋυιη ΑηΙοηίαβ ϋκ· ηαο ωΐββίΐ , ΒΓυΙυί θ38Μΐ]5<]ΐιο ,

ςϋοά β( νεΙβΓβηοδ βΐ ρ1εΙ>επι ραπιπι μ&οβ(ο εΓρ βε ο«πΐί·

τεηΐ αηίπιο, ίηΙεΙΙίββΓεηΙηυε ροβββ 3ΐΗ]υεπι βΐίιιπι εχοτίπ,

ςαί ίηίίιϋαδ , φαΐεβ ρΗαβ ΑηηΙϊυβ , οοη(η 8ε ιΙηιεκΙ ; »1ϋ·

οίΐί ηυοςαε άε ίηεοηβίβηϋΐ ΑηΙοηϋ , ηιίΙΗβήουβ εορίίί ]αιιι

βυΠυΙΙί ; ααβζη ευιηάεπι βυβρβοΐαηι ηβΜΜίΙ, φιά ρα

ευηι 8(&Γε(, ςιιοηιίηυβ εΙΕεβείΙεΓ )&τη εοηΓίΓΠΐϊπ ατρίίϋίΐ

βίαΐυβ ΓείραοΗαβ; ϋβοίιυο ΒταΙα ηιαχίηιβ Πιΐοΐιαηΐ , ίη ρΓο-

ρίηςαο Ιωΐιβηΐί [τεβ Ιβςίοηββ : δίαιυΐηυε ΤΓεοοηίυαι ία Αώ

εί ΤίΙϋυιη ίη ΒίΙητηία οίαιη ρβΓ 1ίΙεΓ38 πιοηεοιηΙ , υΐ οαηιΙΙϋ

ρεουηί&8 ουΙΙί^βΓβηΙ , εί άε εχεΓεΐΙη (ΙίβρίεεΓβηΙ : ΐρβϊ τβτο

ηυΐΐηρΓίηιυη) ΟεΓί ροββεΐ, ίη αεεβρίαβ » Οχωκ ρΓοιώοίκ

ίιΐιίη: ευρίεΐκιυΐ. 5ε(1 ςυοηίαπι ίά <\α\ά?νη ρεΓ Ιεηιροτίί γ»·

Ιίοηβπι ηοηάϋηι Ιίεείΐΐΐ; ίηάεεοπιιη ΓαΙί , βί &ηιε ηω^Ιη·

(ϋ8 βχίίαιη ρΓΟνίηείηβ ΐηποίΐίοβε νβΙΙβ ίην&άεΓβ νίιΙίτοηΐιΐΓ,

ηιηΙυβΓϋηΙ ρΓΪναΙϊ ΓοΗφιυπι αηηϊ &1ίευ1>ί εχ(η νήχαι ψ-

κ, ςυαιη ίη υΛε ]αΗβ(1ίεϋοηβ8 ΐάιηίηίβίΓΐΓε , ηοο &αϋΓί

εβββηΐ , ηεο ρΓΟ ηεηεΓιείί ίη ρ3ΐπ3πι οοΐΐϊΐί ηιβπίο Ιιοηοπιΐί.

Οηο 038δίί ΒΓϋΙίςυβ ίηΐβΐΐεείο εοηβίΐίο , ββηβίαί εο$ ρτϊίε-

οίΐ Γηιηιοηΐο ιιηάεειιηιηιε ίη υΓοβη» εοηνεηεηάο, όοη«

8<1νεηίτεΙ (εηιρυ8 αοευηάί ίη ρι·ονίηα38 : ηυοά ι<1βο !χΙαα

εβί, ηβ Γη(;ί88ε ηηφι&πι ΒπιΙυδ Οϊβδίυβςυβ νϊ<1ετεηΙιΐΓ.

Τ&ηΐ3 1>3ΐ>εΙ)3[υΓ εί 8β1υ[ί9 εί εχίδΐίπιαίίοηίδ εοηιηι ηΙ»;

ηυΐηιΐοηιιίιίβηι εί ρΓορΙεΓ 1ΐ08 ροϋ88ίηιυηι 8εη3ΐιΐ8 κΐίςοή

εΐίβηι εχ ρβΓθυδδοΓί1)υ8 Γ»νεο3(.

VII. 5ίο ρΓ3ΕΐοπΙ)α3 ΟΓηειη ε^τεβδίβ , Αηίοηίαο ]»λ κ\μ

Γβππη οπιηίιιπι ροίβηβ, άί8ρίείε1>3( βίηί αε βΐιφίί ρτοτίηοα

εηηι βχβΓΟΪΙιι. Ει 8νΓϊίβ ςαίαειη ηιαχίπιβ ευρίίαί (ηΐ,

ββ<1 ηοη ί^ηοΓίυϊΙ, βί βυδρεείυηι 88 ]»ηι είδε, εί ηυρ*

εΐίβηι δϋδρβείυπι Γογ8 , δί β3ηι δί6ί <)3Π ρεΙεΓβΙ. ί»ιηφιε

δυ1κ>ιτΐ3ΐυ8 ίΐΐί 3 δβηβΐυ εΓ3ΐ βάνεΓββπυδ Ι)ο)3ΒεΙ1ί,<»ΙΙ|ΐί

ίρδίυδ, ςυί βεηιρβΓ βΛ> Ληίοηίο (ΙίδβεηδεΓΐΙ. Ηαφιε Ί)Μ

ΟοΙαοεΙΙ», υΐ )ΐινεηί, ςαβιτι βηιηίΐίοδυπι εββε ηοδ3βΙ,Ρ(Γ'

βυΕδίΙ Αη(οηίιΐδ, υΐ ίΐΐε βίοι Ιοεο 03δδίί δνπβηι ρβίετε· ΡΓ0'

νίηείβηι, εΙβχβΓοϊΙπηι εοηΐΓ3 Ρ3τ11»οδ εοηδεπρίαπι : ρβΐ^'

3υ(ειη ηοη β δεηβΐιι , ηεε εηίιη ιοί ΙίεεΙ»! , δε<1 Γο^ίΙίοοβίρΐ"1

ρορυΐηη. ΕΙ Ι>οΐ3ηε1ΐ3 1α?1ϋ8, ηοΙΙβ ίηΙβΓροδίϋ βκιγ>ι

ΓοςβΙίοηβηι &ά ρορυίυιη ίυΐίΐ. δεη3(α νεΓΟ ε3ΐΐδΐηΙβ|ί|ιπ1

άίδεειΙεΓε 8 (ΙεοΓεϋβ Οβεδβτίδ , ΓββροηιϋΙ << Ραιίηίοιιπι ΜΙ"®

ηβπιίηί 088(ίη3(ιιηι 3 08383Γ8 : ε^Ιεπιιη 03δ8ίϋηι, ςιιί ίΓί<'

ρϊδβεΐ 8ϊΠ3ΐη, ίρβυηι ρήαβ π»ϋΐ38«β ίΙΙίαδ άεετβϋ, Α"®
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τι των Καίσαρος πρότερον άλλάξαι, δόντα πωλεΐν τα

χληρου^ήματα τοις λαβοΰσι προ των νενομισμένων εί-

κοσιν έτών κα\ αύτδς δε αΐδεϊσθαι, Συρίας ούκ άξι-

οϋμενος, Δολοβέλλας ών, πρδ Κασσίου. Οί μεν δή

των δημάρχων τινα Άσπρήναν έπεισαν, έν τη χειρο

τονία ψεύσασθαι περ\ διοσημείας· έλπίσαντες τι χαι

Άντώνιον συμπράξειν, ΰπατόν τε όντα, χα\ τών ση

μείων ίερέα, χα\ διάφορον ετι νομιζόμενον εΤναι τω

Δολοβέλλα. Ό δ' Αντώνιος, έπεί της χειροτονίας

ούσης δ Άσπρηνας εφη, διοσημείαν άπαίσιον γεγονε'ναι,

εθους δντος έτερους έπι τοϋτο πέμπεσθαι, πάνυ χαλε-

ψάμενοςτω Άσπρηνα τοϋ ψεύσματος, τας φυλάς έκέλευε

νειροτονείν περί τοΰ Δολοβέλλα.

VIII. Και γίγνεται μέν ουτω Συρίας ήγεμών Δολο-

βέλλας, χαΐ στρατηγός τοΰ πολέμου τοϋ προς Παρ-

θυαίους, χαΐ στρατιάς της ές αύτον δπο Καίσαρος χα-

τειλεγμένης, ίση τε περί Μαχεδονίαν προεληλύθει, χα\

δ Αντώνιος τότε πρώτον έγνωστο συμπράσσων τξ) Δο

λοβέλλα. Γεγενημένων δέ τώνδε εν τω δήμω, τήν

βουλήν δ Αντώνιος ήτει Μαχεδονίαν ευ είδώς, δτι αϊ-

δέσονται, μετα Συρίαν δοθεΐσαν Δολοβέλλα, άντειπεΐν

περί Μαχεδονίας Άντωνίω, χα\ ταϋτα γυμνής στρατού

γενομένης. Καί εδοσαν μέν άκοντες , καΐ έν θαύματι

έχοντες, δπως τον εν αύτη στρατδν προμεθήκενδ Αν

τώνιος τω Δολοβέλλα· ήγάπων δέ δ'μως, Δολοβέλλαν

έχειν τον στρατδν, Άντοινίου μάλλον. Έν καιρώ δέ

αύτοι τον Άντώνιον τοις άμφ\ τον Κάσσιον άντητουν

ίτερα έθνη. Κα\ εδόθη Κυρήνη τε, καΐ Κρήτη· ώς δ'

ίτέροις δοκεϊ, τάδε μέν αμφότερα Κασσίω, Βιθυνία δέ

Βροΰτω. Τα μέν δή γιγνόμενα έν 'Ρι&μη τοιάδε ήν.

IX. Όκταούϊος δέ δ της αδελφής τοϋ Καίσαρος θυ-

γατριδοΰς, ίππαρχος μέν αύτοϋ Καίσαρος γεγένητο

προς έν έτος, εξ ου τηνδε τήν τιμήν δ Καίσαρ ες τους

φίλους περιφερών, έτησιον έσθ' δτε έποιεΐτο είναι.

Μειράχιον δέ ετι ών, ές Άπολλωνίαν τήν έπΙ τοΰ Ιο

νίου , παιδευεσθαί τε και άσκεΐσθαι τα πολέμια, έπέμ-

ττετο υπδ τοϋ Καίσαρος , ώς ές τοΰς πολεμίους ίψόμενος

αύτω. Και αυτόν εν τη Απολλωνία Ιππέων ΐλαι, παραλ-

λλξ έχ Μαχεδονίας έπιοΰσαι, συνεγυμναζον χαι τών ήγε-

μόνων τοΰ στρατοϋ τίνες, ώς συγγενεϊ Καίσαρος, θαμινα

έιτεφοίτων. Γνωσίς τε έχ τούτοιν αύτω χαΐ εύνοια παρα

τοΰ στρατοϋ τις έγίγνετο , συν χάρϊτι δεξιουμένω πάν-

τας. "Εκτον δ' έχοντι μήνα έν τη Άπολλοινία, άγ-

γέλλεται περί Ισπέραν δ Καίσαρ άνηρημένος εν τω

βουλευτηρίω πρδς τών φιλτάτιον, καΐ παρ' αύτω δυνα-

τωτάτων τότε μάλιστα. Τών δέ λοιπών ούδενδς άπαγ-

γελθέντος ποι, δέος αύτον έπεΐχε, και άγνοια, είτε κοι-

νον είη της βουλής το έργον, εϊτε καΐ τών έργασαμένων

ίδιον, χα\ εί δίχην ήδη τοις πλείοσι δεδώκοιεν, ή καΐ

τοΰδε είεν, ή και τδ πλήθος αύτοϊς συνήδοιτο;

Χ. Έφ' οΐς οί φίλοι έκ Ρώμης υπετίθεντο ταΰτα,

ώστε οί μέν ές φυλακήν τοΰ σώματος αύτδν ήξίουν ίπ\

τδν έν Μακεδονία στρατον χαταφυγεΐν, καΐ δτε μάθοι

μή κοινον είναι τι) έργον, έπιθαρ^ήσαντα τοις έχθροΤς

οοπΙγλ 1β£βπι , ρεπηίβίδββΐ οοΐοηίί βηΐβ τίρρίίηι ιιγπ ίηπαιη

ροΓίΐοηββ 8υαβ τεηάβΓβ : άεηκηιβ ζύ μκιπι ρεηαηβΓβ εοηία-

ηιβίϊβηι, 8Ϊ υοΙαΜΙιυ |>γ.ί·Γι·γ»1ιιγ 0385Ϊυ8. » Τυπι 8βηα(υ8

ΑβρΓβηίΐΙβπι (πΐιιιηιιιιι ρ1β!>ϊ8 βιιΙκ>ι·η3Υί(, η( ία εοιηίΐϋβ

οοηυηααΓβΙ πιαίιιιιι αυ^υπυπι; βρβΓ&οίΐηΙςυε , αιΐίΐιΐιιηι ββ

εΐίίΐηι ίτί λ\> ΛηΙοηίο, ςηΐ εί εοηβαΐ ει αιιμιιι· β&κΛ, ει ίιιίιηί-

οΐ8 ηιΙΙιικ·. ρηΙαΙιιιΙιΐΓ ε88ε ΟοΙαυεΜί». Ιη3(ίία(Ϊ8 ί(3<]ΐιε εο-

ιηϊΙΗ» , ςηηπι ίηΓβυβΙυηι <1ε εβείο 8ΐ§ηυηι ο1>ηυηεία88εΙ Λερή-

038 , ςυί ρη> 8ΐιο πΐ3£ί8ΐΓ3ΐιι η ι? ]υ$ ςυϊάειη 1ΐ8ΐιο1)α I ύε εαείο

ο1)8εΓΤ3ηι]! , ΑηΙοηίυβ , τβΙιεηιεηΙεΓ ίΓ3(ιΐ8 ΙιοηιίηίΛ ηιεηα&-

οίο, ηϊαϋοηιίιιυβ ]α&8ϊΙ Ιπϋϋδ ΓείΓβ άβ ΡοΙαοεΙΙα κιιΓΓγλ-

βί».

ντΠ. 8ϊε 8γη3 οΐινεηϊΐ Οοΐβοείΐ» ρΓονίηεΐβ, «ίηΐϋίςιιε

οεΐΐυηι Ρβιτίιίευιη , εί Ιε^ϊοηεβ ίοϊ ;κ! ϊά ουίΐβοΐίΐ· 3 08Ββ3Γε ,

υη.ι οιπη Ιιϊβ ςικε ίη ΜβεβιΙοηίΐηι ρΓ»;εε88εΓ3ηΙ. Αε Ιιιηι

(Ιοηιπηι 3ρρ3Γυί( Γ;ι\τη> 1)«1;ι1)ιΊ1α· ΑηΙοηίυαι. Ηί$ 3 ρο-

ραίο ϊσιρεΐΓ3(ΐβ , Αη(οηϊιΐ8 3 8επ3(ιι ρορο8θί( Μβεειίοηίβηι ;

1>εηε ςη3Γΐΐ8 , (οΓε υ( ροβΐ εοηεε883Πΐ ϋοΐΐοείίβε Κ\πηιη ρα-

(ΙεβΙ εοβ ρεΓπε§3Γβ 8ί1)ϊ άε ΜαιίμΙοιη» , (ΙεηικΙβΐ» ρΓ.Ί'ίΐτΙίπ

εχεΓείΙυ. ΕΙ οΐιΐίηιιίι ε3αι ρπ>τίηεΪ3ΐη, ;ιΙ) ΙηνίΙίβ ηυίάεηι ,

ηιΪΓ3ηΙίΙ)υ8(]υε ςυοά ρηυβ Ιεςίοοεβ, ςυκ ίΐή ε88εαΙ, εοη-

εε88Ϊ88βΙ Οοΐ3θε1Ι·ε, ρεπεβ φιοιη Ι&ιηεη ηιαίεοβΐ βεη3ΐυβ

ίΙΙιπη ε88β εχειείΐιιηι , ςυβηι ρεηεβ ΛιιΙοηίυιη. Ριτ ε3ΐη

!§ίΙυΓ οεεαβίοοεηι 30 Αη(οηίο βεηβίαβ 3ΐί38 τίεί8$ϊηι 0388ΪΟ

εί ΒπιΙο ρΓονίαεΪ38 ρε(εθ3ΐ : εβίςαε ϊηιρε(Γ3(3 0γΓεη3Ϊε3

3(ςηε (,Ίτΐη ; τεί , υ( αΐϋ ρΐΌάΊιηΙ, π% ηηιΐι,ΐ' θ388ίο, 9ηιΙο

ν (το ΒίΙΙι)·ηΪ3. Αίφΐε Ιιίε Ιιιηι εΓβΙ τεπιπι ιΐΓ03η3ηιηι 8(3·

Ιαδ.

IX. Οΐρπιηι ΟεΙατίαβ , Ο.τδΛΓΗ εχ βοπ>τβ ρΓοηεροβ , ιτιη-

@Ϊ8ΐεΓ εςυίΐυηι ρΓοβναηευϋ υηυπι ίη ηηηιιηι Γαεΐ'3ΐ, ροβίεα-

ιρι,ιιη 09Β83Γ οιιιΐ) ηΐ3§ί8ΐΓ3(ιιηι, ςαο ρ«Γ ρ!υΓε8 3ηιίεο8

εΪΓειιηιίειτεΙυΓ, αηηιι ιιιη ίηίει ιίυιη ΓεεβΓ3(. 5εά ςυοιΐ ηιΐοΐε-

8εεηΙυ1ιΐ8 βάΐιυε ε88εΙ, ΛρυΠοηίαιη , ςοβε Ιοηίο ηιβΗ ίιηηιί-

ηεΐ, πιί&8ΐΐ8 εβί, π ι 1ίΙεΓ38 βίαιαΐ εί κ-ηι ηιϋί(3τεηι ιΙϊλιίίίΊ ,

εχρειΐί(ίοηιιη) 0x83η εοιηεβ ΓιιΙιίΓυβ. Αά ευιηηυε οΐ,τ ο<ριί-

Ιιπη εχ Μ3εεάοηΪ3 ρβΓ νίεεβ γοιπιπιμΙκιπΙ, ειιηι ςυίυυβ

εχεΓεεΓεΙυΓ : εί ΐΓΪϋαηι οοηηαΐΐί ρΓίεΓεεΙϊηυε 8»ρε ευηι

εοητεηίε1>3η1, η( Γορΐ3(ιιηι 0%83ΓΪ8 : ηυί ςιιιιπι εοηαίΙεΓ

οηιηεβ εχείρεΓεΙ , ηοη βοΐυπι ηοΐιι κ ί ικίο εχεΓείΙιιί ΙβεΙιιβ ε8( ,

βεά εί Ικ'ΐιενοΙειιΙίηηι «']ιικ(1ειη 8ί1ιί εοηείΐίβνίΐ. 8εχΙο αιι-

Ιεηι ηιεη8ε ρο8(<ρΐ3ΐη εο νοιιοι-ηΐ, 3ηηυοεΪ3(υΓ εί ιίτεβ

νε8ρεΓ3ηι , Οχαινηι οεείβυιη ε88ε ίη βεηβΐυ 30 βπϋείββΐηΐίβ ,

ε( ηυί Ιαηι ρΙυΓίηιιιιιι 3ρυά ίρβυηι Τ3ΐυί88εη1. ΙΐΑςυε ηιιυπι

(Ιο Γείίηυίβ πΊμι» ηίΐιίΐ βίηιυΐ ηυηείβΓεΙυΓ, εχρβνίΐ ]ανεαί8,

(ριοιΐ ηεβείτεί, ιιίπιηι (1ε Γοηιιηιιηί βεηβΐυβ νοίιιηΐηΐε, 3η

ρΛΐκΌπιηι 8υά»εί3 , ϊά εβ8ε( Γ«οΙιιηι ? εί ιιίπιηι ρο·ηη* }3Ε0

ρορυΐο άεάΪ88εηΙ ίη1εΓΓεε(0Γββ, ηιιΐ 83ΐ1επι ε38 (ϊιηοπ>ηί Ρ

3η £Γ3(ί ε(ίαπ) ε88εη( ιηηΐΐίίικίίηί Ρ

Χ. δίε ΙιβββίίαηΙί βηιίεί ϋηηιηηί βυ3(1εο3η[, υΐ <κ1 Ιεςίοηεβ

ίη Μ,κ-ΐΜίοηί,ιιη βεευηίΑΐίβ εαιΐ83 εοηΓιιμεΓεΙ, εί, ιιοί εεΚίΟΓ

ΒβΓεΙ ρπνβίαπι ίιΐ εββε πκύεΓιείυπι , ΓεβυπιΙο 3(1νεΓ8ΐιβ ίηί·

ιηίεο8 3ηίηιο τίηάίεαΓεί ηεεεπι 0»83τίβ. Νεε άεβΓ&ηΙ Ιπ
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άμύνειν τω Καίσαρι· καΐ ?|σαν οϊ κα\ των ηγεμόνων

αύτδν έλθόντα φυλάξειν υπεδε'χοντο. Ή δε μητηρ καΐ

Φίλιππος , ίς είχεν αύτην, άπο "Ρώμης Ιγραφον, μητε

έπαίρεσθαι, μή'τε θαρ^εΐν πω, μεμνημενον, οία Καίσαρ

δ παντός έχθροϋ κρατησας ΰπδ των φιλτάτων μάλιστα

πάΟοι- τα δέ ίδιωτικώτερα , ώς έν τοις παροϋσιν άκιν-

δυνότερα , αίρεϊσθαι μάλλον, καΐ προς σφδς εις 'Ρώμην

έπείγεσθαι φυλασσόμενον. Οΐς Όκταούϊος Ινδούς δια

την ετι άγνοιαν των έπΐ τω θανάτω γενομένων, τοϊις

ήγεμόνας τοϋ στρατοϋ δεζιωσάμενος , διέπλει τον Ίό-

νιον, ούκ ες το Βρεντέσιον (οΰπω γάρ τινα τοΰ έχεΐθι

στρατοϋ πεΐραν είληφώς, πάντα έφυλάσσετο), άλλ' ές

έτέραν ού μακράν άπο τοϋ Βρεντεσίου πόλιν, έκτος ου-

σαν δδοΰ , ή όνομα Αουπίαι. Ένταϋθα ουν ένηυλίσατο

διατριβών.

XI. Ώς δε οί τά τε άκριβέστερα περί τοϋ φόνου κα\

τοϋ δημοσίου πάθους, των τε διαθηκών κα\ των έψη-

φισμένων ^λθε τα αντίγραφα· οί μεν έτι μάλλον αύτδν

ήξίουν, τους έχθρους Καίσαρος δεδιέναι, υίόν τε αύτοϋ

και κληρονόμον όντα· κα\ παρηνουν, άμα τω κληρω

την θέσιν άπείπασθαι. Ό δέ καΐ ταΰτά οί , καΐ το μή

τιμωρεϊν αυτόν Καίσαρι, αΐσχρδν ήγοΰμενος, ές το

Βρεντέσιον ί|ει , προπέμψας καΐ διερευνησάμενος, μη

τις έκ των φονέων έγκαθέζοιτο ένέδρα. Ώς δέ αυτί)

και δ ένθάδε στρατός, οΤα Καίσαρος υίον δεξιούμενος,

άπαντα· θαδίησας έΌυε, καΐ εύθύς ώνομάζετο Καίσαρ·

εΟος γάρ τι 'Ρωμαίοις, τους θετούς τα των θεμένων

ονόματα έπιλαμβάνειν. Ό δέ ουκ Ιπέλαβεν, άλλα κα\

το αύτοϋ κα\ το πατρωον ίλως Ινη'λλαξεν, άντ\ Όκταουίου

παιδδς Όκταουίου, Καίσαρ είναι κα\ Καίσαρος υίός·

κα\ διετέλεσεν οίίτω χρώμενος. Εύθύς τε ες αύτδν

άθρουν κα\ πανταχόθεν, ώς υίον, πλήθος άνθρώπων συν-

έθεον οί μέν έκ φιλίας Καίσαρος, οί δέ έζελεύθεροι

κα\ θεράποντες αύτοϋ, κα'ι έτεροι στρατιώται συν αύ-

τοΤς, οί μέν άποσκευας ί) τρήματα φέροντες Ις την Μα-

χεοονίαν, οί δέ έτερα χρή'ματα καΐ φόρους έξ έθνών άλ-

λο>ν ές το Βρεντέσιον.

XII. Ό δέ καΐ τω πλάθει των ε?ς αυτόν άφικνουμέ-

νων, κα\ τϊ) Καίσαρος αύτοϋ δόξη τε κα\ τη πάντιον ές

έκεϊνον εύνοια θαρ'&ων, ώδευεν ές 'Ρώμην, σΰν αξιολογώ

πλή'θει', αύξομένω μάλλον Ικάστης ήμέρας, οία χει-

μάρ^ω· φανερός μέν επίβουλης ών άμείνων δια τδ πλή

θος, ένέδρας δέ ίι' αύτδ και μάλιστα δφορώμενος, άρ-

τιγνιόστων οί των συνόντων σχεδόν όντων απάντων.

Τα δέ των πόλειυν, των μέν άλλων, ού πάντη προς αύτδν

3[ν δμαλά· οί δέ τω Καίσαρι στρατευσάμενοί τε καΐ ές

κληρουχίας διηρημένοι, συνέτρεχον έκ των άποικιών

έπι χάριτι τοϋ μειρακίου , καΐ τον Καίσαρα ώλοφύροντο,

κα\ τον Άντώνιον έβλασφημουν, ούκ έπεξιόντα τηλι-

κούτω μύσει· καΐ σφας £λεγον, εϊ τις ήγοϊτο, άμυνεϊν.

Οδς δ Καίσαρ επαίνων, και ανατιθέμενος έν τφ παρόντι,

άπεπεμπεν. "Οντι δ' αύτω περί Ταρ^ακίνας, άπδ

τετρακοσίων που 'Ρώμης σταδίων, άγγέλλεται Κάσσιός

τε καΐ Βροΰτος άφηρημένοι πρδς των ΰπάτιον Συρίαν

ϋιιιύ , φΐϊ άΛ ΙυθίκΙβΓΠ ε]υβ ίηεοΐυιτηΐβίεηι , δί τεηΪΓβ τβΐΐβΐ ,

δυβηι ΟοΙανϊο ορεΓ3Π) ροΙΙίοριβηΙιΐΓ. δ«1 αϊαΙβΓ εϊ ι'Λήαα

Ρΐιίΐίρριΐδ βχ ΙΐΓ&ε ίΙΙί βεπρδεΓυηΙ, ηε ηίηιίδ εχΙοΙΙοτρΙιΐΓ

ηυρίδηκχΐί ροΐΐίείΐίδ, ηενε ςυί(1αΐ)3ηι ΙβηΙ;»νρΙ «ικΐκίι»;

ιώογπογ, αυο πιοαο Οα>δ3Γ, δυρεηΐίδ οηιηϊΙ>ιι$ ίηίιηκίι,ρα

Γαηιί1ί3Π5βίιτΐ08 π>3χίπ>ε 88881 ΟρρΓΟδδϋδ : Ιϋΐίΐΐδ Γοΐΐ, δίίο-

Ιγη ρπν8(3π) εοηάίΐίοηειη 3(1 Ιι'ΐηριΐδ δβ οοηΐίηεαΐ , εϊ οπιι:

αά ατύβιη, ηοιι δίηβ δυηιηιβ 3(11ιί1)ίί3 εϊυΐίοηο, δβ εοηίβηΙ.

Ηίβ ίΐΐε ρεπηοΐυβ, ςυο<1 οοηάυηι εο^οονίΒδεΙ, ςυίιΐ αεόαα

δβοϋΐυηι βί(, νβίεκ εοπιίΙεΓ ]υ$$ίδ ρηεΓεεΙίδ ειεΓαίικ,

ΑάΓΪ3ΐϊευηι ΐΓ3]θοίΙ; ηεςυε Ιβιηεη Βηιηαιΐδίιιιη βρρϋΐίΐ

(ηιιίρρε, ίηοοΓίιΐδ Λΐ πιίΐίΐυιη β]ϋβ Ιοοί νοίυηΐΐΐε, «μΊμΙ

οιηηί3), δΡ(Ι 3ά ΐΛΐρΪ3δ, &1ίυά ορρϊϋυπι ηοη Ιοη^β ίικίί η-

■ηοΐιιηι, ε( βχΐη νί3ηι βϋαιη ; Ιύίςυε αΙϊαυβηΙίδρεΓ (1ίτ«Γδ3ΐο3

XI. Οοίιχίβ υΐιί 3<χαΓ3ΐίϋ8 εϊ άκ εχ(1β εϊ άοΐοΐΐ οΐί ωη

ρυΐιΐίεο εεΚίοΓ ΓβεΙυι εβί ΟεΙανίιΐδ, (εδίβπιεηϋςυε εϊ $εηι-

(υΜ οηβυΗοΓυιη ροδί εχιίειη 0»>δ3ΐΊδ ΓβοΙοπιΐΏ »ά ευηι πιίδίί

βυηΐ ο'χοπιρΐ3Ν3; Ιυιη νεΓΟ ηεεεδ$3Γϋ ε]υδ ηωρίδ ιΊίϋΐιι Ιί-

ηιεικίοδ βκίοπι εεηβεΐκιιιΐ ίαϊιηϊεοδ 0»53πδ, ηααηάοηυίιίεηι

εϊ Ιιατοδ ε]υδ εβδεί εϊ ίίϋυδ : ΙιυΓίαΙΰηΙιΐΓςπθ, ιιΐ ουη Ιι.τ-

Γει1ίΐ3<8 3ϋορΙίοηβηι ΓβοΐδβΓβΙ. ΑΙ ίΐΐε,εΐ Ιιοε ϊρ»απι , εϊ

ηοη υΐείδεί ΟκδβΓεπι , ΙυΓρίδδίπιυηι 5Ϊ5Ϊ Γ3ΐιΐδ, ΒΓυηιΙυδίιιιη

ρι-οΓβεΙιΐδ βδ( ; ρπεηιίδδίδ ςυ! βεπιίΑτβηΙατ, ηε ΓβΓίε ίοίίάώί

ςυ3?(ΐ3ηι α ρεΓευβδοπηυ» Ϊ1>ί ΙβΙεΓεηΙ. υΐ νεΓΟ ειοπ ίΐιιιιι ,

ςιιί ί&ί εΓίΙ, βίοι οονϊβπι τεηίΓε τκϋΐ, ε( (3ηιαιΐ3ΐη ΟϊΜΓί!

ΓιΙίαπ) βεβε εχείρει* , βά ίααεηάυπι εοηϋπηβΐυδ, $3επι ΓαίΙ,

βΐ ρΐΌΐίηιΐδ 0*83Γβηι βε ηοαίηβνϊΐ. ΕδΙ εηίπ) ηιοδ Κοαιι-

ηίβ , 3δδΐιηκΓε ηοηιεη ρβΐπβ αάορίϊνϊ : 31 ΟεΙβνίυβ ηοη ϋηι

ηοηιεη Οοεβοηβ 38$ιιηΐδίΙ, αηβιη βιΐϋΐιι ρ3ΐηδςυε ηοηιοη

ρΚιηε ηιυ(3\ίΙ, ιιΐ ργο Οεΐ3νίο, ΟεΙβνϋ ΠΙίο, ηυηεβον>

0&38&ΓΪ8 ΙίΗιΐδ, ηυηευρβπ τοίυεπί , βΐ Ηοε ηοηιίηε εοηδίιηΐη

30 ϋΐο ΙεηιροΓβ αβυβ βϊΐ. Μοχηοε 3(1 ευιη, ηοη δβευδ ςυβηι

&Λ 0ΒΒ83ΓΪ8 &1ίιιπ), ιιικίίιμιο ηΐ3χίη)αδ εοηευκυδ ΓυίΙ, ρ»τηα>

3ηιίεοΓυη) 0Χ83ΓΪ8 , ρ3τ1ίη) Ηοοι Ιοππ» βίςυε ιηαικ ίρϊοι ιιηι,

ευα) είβςυε η)ίΙί1απ> εΐίβιη, νεί ςαϊ 3ρρ3Γ3ΐυιη ε! ρεο^ιιίω

ΓβΓβ1)3ηΙ ία Μ3«·(1οηί3ΐη , τεί ςαϊ νεεΙί§3ΐΪ3 ρεευηί»ιηςιιβ

3ΐί3ΐη εχ βΐϋβ ρΓονϊηεϋβ εχβείβπ) ροιίβΐηηΐ Βτυηιΐιΐδίυο).

XII. 8ίε Οεΐ3ΤΪυ8, ευπ) ιηυΐΐίΐυάϊηε Ιιοηιίηυηι 3<1 «

εοηΠυεηΙίυηι, Ιιιγτι ίρδίαδ 03Π83Π8 εχίδΙίη)3ΐίοηε ΐΙ&*ύ*ι

(]Η3 ϊΐΐιιτη 3ριΐ(1 οηιηεδ τβίετβ νΜεοβΙ , ΓαεΙιΐδ εοηβΛίηϋοΓ,

3(1 1]Γΐ)εηι ϊΙεΓ ΓεείΙ, επηι Ιΐ3υ(1ιρΐ3ΐ^ιΐ3ηι εοηΐεηιηεηιΐο γο-

ηιίΐβΐυ, ίη άίεβ ΙοιτεηΙίδ ηιθ(Ιο ετεβεεηΐβ : ϊ τί ςϋίΛίΐΒ

3ρεΓ(3 ]3Γη ΙϋΙηβ, ρεόρΙεΓ ε3ΐη (]ΐ)3ΐη είΓ03 δβ Ιΐϊηε&ίί (η·

ψιεηΙί3Π); βεά οί) Ιιοε ίρβιιηι >ΐ)3ςϊ8 βυβρϊείοίυβ (1ε εΐιοε^

βΐίηίδ ίηδϊ(1ί)8 , αϊ ίη τεεεηΐί ΓαηιϋΐΗπΙαΙε εοηιίίπη) ΙίΓ*

οηιηίυιη. ΟίνίΐΛΐϋΐτ) νεκ> αΐϊηβ ηαί(1εηι ηοη Άάναοάααι χφο

ει·§3 εηπι εΓβηΙ βηίηιο : 8β(1 νεΙβΓβηί Οοεδβπδ , ςιιί ρ& >*Γ(*

εΓβηΙ (ΙίδΙι ίοιιΐί , εοηΠυεηβηΙ ε εοΐοηϋδ ίη βάοίεβεβηΐυΐί 8»·

Ιίβηι, (ΙερΙοΓΒηΙεβ Οφδβιεπ), ΑηΙοηίο εοηΙτ3 πιβ1β<ϋεεηΙε*,

ςοί («ηΐιιιη βεείυδ ίηυΙΙυηι Γε1ί(]ΐιί5δεΙ : ρΓοΙϊΙεηΙββςοε, «

υΙΙοΓβδ ΓοΓ8, ηιοάο ίΐ3ΓβΙυι· ευ]υ8 βϋδρίείίδ ίο" Γαοειε ροί·

ββηΐ. Οαοδ 0β?83Γ ΙβυάβΙοδ, εϊ τεπ) ΙβηΙίβρετ ΑΆτη

]υδ808, (ΙίηιίδίΙ. αβηιηυβ ρΓορε Τεπϊιείηβηι τεηβΓ»·, »

φ)ίηςυ3{;ε8ίιτιιΐ[η 30 ΙΙγΙμ: Ιβρίάβιη , ςυηηι ηϋηαβτεΐΗΓ « ,

εοηδηΐεδ 3(1εηιίδ88 Οβδδίο ΒΓϋΙοςοε δΥήϊΐη βΐ ΜβεείΙοηίΜΐ,



ϋΕ ΒΕΙΧΙ8 ΟΙΥΙΙΙΒϋδ ΕΙΒ. III, 11 — 14.
417

χαΐ Μαχεδονίαν, χαΐ ές παρηγορίαν βραδύτερα έ*τερα

Κυρήνην χαΙ Κρήτην άντειληφότες , φυγάδων τέ τίνων

κάθοδοι, χα\ Πομπηίου μετάκλησις, χαΐ άτεο τίΐν Καί

σαρος υπομνημάτων ές τε τήν βουλήν έγγραφαί τίνων

χαΐ έτερα πολλά γιγνόμενα.

XIII. Ώς δ' ές την πάλιν άφίκετο', ή μεν μήτηρ

αύθις χαι Φίλιππος, ίίσοι τε άλλοι κηδεμόνες ή*σαν αυ

τοί! , έδεδοίχεσαν τήν τε της βουλής ές τον Καίσαρα

άλλοτρίωσιν, χα\ το δόγμα, Μή εΤναι δίχας έπ\ Καί-

σαρι φόνου, χα\ την Αντωνίου τότε δυναστεύοντος ές

αύτδν δπεροψίαν, ούτε άφιχομένου προς τον Καίσαρος

υίδν έλθόντα, ούτε προσπέμψαντος αύτξΐ. Ό δέ χαι

ταϋτ' έπράϋνεν αύτος άπαντήσειν Ις τον Άντώνιον,

ειπών, οΐα νεώτερος ες πρεσβύτερον, χαΙΙδιώτης ές δπα-

τον, χαΐ τήν βουλήν θεραπεύσειν τα εικότα. Κα\ το

δόγμα, έφη, γενέσθαι μηδενός πω τους άνδροφόνους

διώχοντος· άλλ' δπότε θαρ^ήσας τις διώχοι , χαΙ τον

δημον έπικουρήσειν καΐ τήν βουλήν ώς έννόμω, καΐ

τους θεοΰς ώς δικαίο), καΐ τον Άντώνιον ΐσως. ΕΙ δέ

χαι τοϋ κλήρου καίιτης θέσεως δπερίδοι , ες τε τον Καί

σαρα άμαρτήσεσθαι , χα\ τον δήμον άδικήσειν εις τήν

διανομήν. Απεδρηγνυ τε λήγων του λογού, Οτι μή

χινδυνεύειν οί χαλον εϊη μόνον, άλλα χαΙ θνήσχειν, εΐ

προκριθείς έκ πάντων είς τοσαϋτα υπο τοϋ Καίσαρος,

άντάξιος αύτοΰ φαίνοιτο φιλοκινδυνοτάτου γεγονότος.

Τά τε τοΰ Άχιλλέως, υπόγυά οί τότε οντά μάλιστα,

ές τήν μητέρα, ώσπερ ές τήν θέτιν, έπιστρεφόμενος,

έλεγεν

Αΰτίχα τεθναίην, Ιπεί ούχ άρ' {μέλλον έταίρω

χτεινομένφ έπαμύνειν.

ΚαΙ τόδε ειπών, Άχιλλεΐ μέν, ίφη , κόσμον άθάνατον έκ

πάντων εΤναι τοϋτο το έπος , καΐ το έργον αύτοϋ μά

λιστα. Αύτος δ' άνεκάλει τον Καίσαρα ούχ έταϊρον,

άλλα πατέρα, ουδέ συστρατιώτην, άλλ' αύτοκράτορα,

ούδέ πολέμου νόμο) πεσόντα, άλλ' άθεμίστως έν βου

λευτήριο) καταχοπέντα.

XIV. Έφ' οΐς αύτον ή μήτηρ, Ις ήδονήν έχ τοΰ

δέους ύπαχθεϊσα, ήσπάζετο ώς μόνον άξιον Καίσαρος·

χα'ι λέγειν ?τι έπισχοϋσα , έπέσπερχεν ές τα έγνωσμένα

συν τη τύχη. Παρήνει γε μήν, έτι τέχνη κα\ άνεξι-

χακία μάλλον, ή φανερδ θρασΰτητί πω χρήσθαι. ΚαΙ

δ ΚαΤσαρ έπαινέσας, και πράξειν υποσχόμενος οβτως,

αύτίκα της έσπέρας ές τοΰς φίλους περιέπεμπεν, ές ίω

συγκαλών εκαστον ές τήν άγοραν μετα πλήθους. Ένθα

Γάϊον Άντώνιον, τον άδελφον Αντωνίου , στρατηγοϋντα

της πόλεως, υπαντιάσας, εφη· δέχεσθαι τήν θέσιν τοϋ

Καίσαρος. "Εθος γάρ τι 'Ρωμαίοις, τους θετούς έπΐ

μάρτυσι γίγνεσθαι τοις στρατηγοΐς. Άπογραψαμένων

δέ των δημοσίων τδ £ήμα, εύθυς έκ της άγορας ές τον

Άντώνιον έχώρει. Ό δέ ην έν κήποις, ους δ Καίσαρ

αύτω δεδώρητο, Πομπηίου γενομένους. Διατριβής δέ

άμφ\ τας θύρας πλείονος γενομένης, δ μέν Καίσαρ καΐ

τάοε ές ΰποψίαν Αντωνίου της άλλοτριώσεως έτίθετο.

ΑΡΡΙΑΜΕ8.

Ργο ουώυβ εοηεβ8838 βϊβ ίη βοΐβαιεη 31Ϊ38 πήηοι-εδ ρι·ονίη-

είββ, Ο νι οίΗΐίί.'αηι 61 ΟπΊαιη ίη> ιιίαηι ; Γβτοθ3ΐθ8ςαε ίη ΐΊ1ιι>ηι

6886 βχιιΐββ ουοδάαπι , 61 3<μ ίίπηι ΡοιηρείυΓη ; Ιηηι βχ εοπι-

ηεηΐΒτϋβ Ο2053Γ18 3ΐ1εεΙθ8 ηοηηιιΙΙοδ ίη 66Π3ΐϋΐΐ), ηαυΙΙ&ςαβ

άΥιά ίηΙβΓΪΠΙ §68(3.

XIII. Ρο8(ςυβπι ,ιιι Ιοιιι ίη Γι ηβη ρβΓΤβηίΙ , πίΓδηδ ηιη-

Ιπ'ΐιι ε,ίιΐδ εί ΡΙιίΙίρρυπι εχΙβΓΟβηιιε ΙυΙοι-εβ δοΐίίείΐοβ Ιιύΐιυίι

αΐίοηαΐίο 8εη3(ιιβ 3 Οκββτβ , ε( 8εη3ΐυδεοη8υ11ιιπι ρεΓ ςικιιΐ

ρεΓειΐ880Γ63 ε]αβ ηοη βηιρίίυβ 6Γ3ΐι( οηηοχίί ]υάίείο , εΐ Αη-

(οηίί Ιπιη ρΓβεροΙεηϋβ δορει-Γώ, ςηί ηβε ίρββ ΠΊίαπι Οκαπβ

83ΐαΙβ(υηι νβηίδδεί, ηεο βηοΓυηι (ΐυεηιηυβιη αά ευιη πιί-

8ί8βει. Ιρ$ε τεΓΟ ΟεΙβτίαβ Ιΐ3ηε ΠΙοπιπι ϊηάίςη&Ιίοηειη ββ-

ά303( : « ΙΙπππιι ββ, άίεεη8, ,κΙ ΛηΙοηίιιπι , φιεπιβύιηοάυπι

ιΙιί·<.'Γ(Ί ] ιιη ιοίνηι ΪΓβ 3(1 >('ίιι'οπμ)1 , β( ρΗτβΙΐιΠΙ Ιιοηιπιπη 3(1

εοηβαΐεηα : εΐ 8εη3ΐυί ςυοςιιε βε εχίιίηίΙϋΓηηι (1εΙ)ίΐ3 ο!>86·

Φΐϊίΐ. ·> ΗΪ8 3(1]ίείε1>3ΐ : « δβηβΐυβεοηβαΐΐυιη ίΐΐυά Γυικίίΐιιιιι

6886 , ψιιιηι ηεηιο βιΐηυε εχ8ΐίΙΪ88β( 3εειΐ83(0Γ ΙιοηικΊ ϋ ϋ :

ηιιοίΐ 8ΐ 0013 3εεη83ΐίοηεηι βυβεβρεΗΙ, εί ηβε ρορυΐιιιη ηβε

8εη3ΐυπι (ΙεΙοτε, 0>ι<ρρε 1ε§ίου8 β^βηΐί, ηεε άβοβ, οιϊρρβ

]α8(ί88ϊηΐ3ηι Ιι,ιοεηΙί εβυββπι , 3ε ΓοΗ&δ&β ηεε ίρ5πηι ΑηΙο-

ηϊαοι. δε ν(το, 8ί ε( Ιΐ56Γ6(1ί(3ΐεηι 0χ83Γΐ8 β( βύορίίοηεηι

νεϋΐ εοηΙεηιηβΓε, ϊΐΐυά εαηα ίι^ιιι ί.ι (,ιηι 03?83ή8 Γκ:1ιιππιι

0ΐΐ3ηι Κοηΐ3ηί ρορυϋ , ευί εχ 1ε^3ΐο νίηϋοι άε1>63(ΐ]Γ ρβ-

ευηΪ3. » Ρηυ3ου3πι ιΐίο ικίί Ιϊπιίιι ΓεείΙ, ευηι ίΙ;ιΙίοιτ τοεϊβ

ϊπιρβίΐ] , Νοη κοΙιι ιη εοητεηϊεηβ ε886 8Ϊοί , άίεΙίΙβοαΙ , &άϊτβ

ρεΓίευΙυηι ; »ο(1 33ΐίη8 επιοή οιϊ.ίπι , βί , ρβ8(<]υ3ηι ίη (αηΐιιηι

3 ΟΧ83Γ6 ρΓχΐ3(α8 8ίι οηιηί ϋΐΐδ, (Ιί^ιηΐί τίάεΓί τείΐεΐ

ϊαάίείο ε]υ8, <χυϊ ηυΐΐο υηιουβιιι (ειτίΐυβ ΓιιεηΙ ρεηευΐο.

ΚΙ, κά ηΐΑΐτεαι εοηνεΓβυβ, ΑεηίΙΙίβ ΗΙα ,κΐ ΤΗε(ϊ(1επι νειΊ>3,

ψιχ Ιυιη εχ τεεεηΐί Ιεείίοηε εί 8υεευΓΓε1>3η(, ρΓοηυηεί&τίί :

ϋί>Ι*Γ(.'αηι , 0X81 ηΐ ί&τη Ιαετο υΙΙΟΓ αηιίεί !

ΚΙ « Ηοε Αεηίΐΐίβ άίεΐυηι, βί(, ΑεΙαιοουβ ιηβχίιηε, ςηο

νβΓΐ)Ϊ3 εΠεεΙαπι (ΙεώΙ, ίηπιοΓίαΙειη ρπβ εα>(εη8 οηιηίουβ

Γε1)ΐΐ8 βίοπαηι Αείιίΐΐί εοηείϋ3τίΙ. Μίηί νεΓο 0<05»γ ηοη

αηιίειι», βεά ρβΙεΓ ΓυίΙ; ηοη εοιηηιίΐίΐο, βεά ύηρβΓβΙΟΓ : ηε-

0»ε νεΓο ΙιοΝί ]υη· ίηΙεΓεηιΙυδ εβί, ββά ίη βεηβΐυ ορρΓ68βα8

εοη8ρίΓ3ΐίοηε ηε Πιπ η ! » .

XIV. ϊ ιιιιι Τ6Γ0 Π)3ΐ6Γθε(3τίί, ηιοΐΐ) ίη μαπιΐηιηι τεΓβο,

εοηιρ1εχ3 ]υτεηβηι 68(, η( $ο1υηι (Ιίςηυιη 0«·ν3Γ6 : εί ηοη

υΙΙι-3 είΓειτί ββΓπιοηε ρ3884, ηοι-ώή εοηρίΐ, υΐ εχ3«ονεΓε(υΓ

άεεΓ6(3 άίί5 ]ιιναη1ί1ιιΐ3. ΜοηυίΙ Ιαηιεη, η( βίΐηηε μιΊο ρο-

Ιίυ8 (οίεπιηΐίβοηβ ιιΙεΓεΙυχ, φι&ια αροιίη βυάβείβ. Ι.;ιιι-

(1.1* ϋ ΟΧ83Τ εοηδίΐίυηι , ε( Γαείιιπιιη 8β ί(α ροΐΐίείΐηβ εβί :

ρΓΟίίηηβοηε εαϋειη τεβρεΓΑ εΪΓεηηιηιίβίΙ 3(1 βηιίεο», ]υβ-

8ίΙοηε υηίτεΓ808 ηκιηε 8ί1)ί ρΓΧ8(ο 6886 ίη Γογο ευηι εοηιί(3(υ

ίίΐοηεο. Ι1)ί 03ίηηι ΑηΙοηίυπι, Μβτεί ίΓβίΓεηι, ρΓίβΙΟΓεπι

ιπΐιηηιιιη, Βεεειίβηβ, αίΐ, βε βάορϋοηεπι βεείρβΓβ. Ουί

ηιοβ Κοιιι.ιπμμ 681, β^ορίίοηί 3υε(οπ(3(εηι ρκεΙΟΓίβ ίηΙεΓ-

ροηεΓε. 111ο νειίχ) ρεΓ δεπ!)38 ίη ρυοίίεβ βεΐ» τείβίο ; δΐ3·

Ιίηι ε Γογο ΑηΙοηϊαηι ίυτεηίβ 0«!$3Γ αϋίίΐ. £γ3( ϊ3 ίη ΙιοΓίίβ

Ροηιρβίβηίβ, οιιοβ 3 Ο. ΟδβΓΟ άοηο 3εεερεΓ3ΐ. Ιοί τε-

ηΐ0Γ3(υ8 (υηε ραιιΐο όΊυΙίυδ 0%83τ ίη νεδίίϋιιΐο , ηοε ουυοαε

υΐ βίςηυπι βΐίβηβΐί Αηίοηϋ βηίηιί ίηΙει-ρΓβΙαΙιΐδ 681 : Τίηϋεη)
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Είσκληθέντος δ» ποτέ, ί[σαν προσαγορευσεις τε, και

περί αλλήλων πΰσματα εικότα. Ώς δέ ήδη λε'γειν έδει

περ'ι ίον ησαν εν χρεία, δ Καίσαρ εΤπεν

XV. « Έγώ δέ , πάτερ Αντώνιε ( πάτερα γαρ είναι

σέ μοι δικαιοΰσιν αΐ τε Καίσαρος Ις σέ εύεργεσίαι, καί

ή σή προς έχεΐνον χάρις), των σοί πεπραγμένων επ'

έχείνω τα μέν επαινώ, χαι χάριν αυτών δφλήσον τα

δ' έπιμέμφομαι. Και λελεξεται μετά παρρησίας, ες ήν

ή λύπη με προάγει. Κτεινομένω μέν ού παρής, τών

φονέων σε περισπασάντων περί θύρας, επεί περιέσωζες

αν αύτον, ή συνεχινδυνευες δμοια παθεϊν ων εί θάτε-

ρον ίμελλεν εσεσθαι, χαλώς, δτι μή παρης. ψηφι-

ζομένων δέ τίνων αύτοϊς ώς επί τυραννώ γέρα , άντεΐ-

πας έγχρατώς. Καί τοϋδέ σοι χάριν οΐδα λαμπράν ■

εί χα\ τους άνδρας έγνως συνανελεΐν σε βεβουλευμένους,

ούχ, ώς ήμεΐς ήγούμεθα, τιμωρον Ισόμενον Καίσαρι,

άλλ', ώς αύτοί λέγουσι, της τυραννίδος διάδοχον. "Αμα

δ' ούχ ή"σαν εκείνοι τυραννοκτόνοι, εί μή χαΐ φονεΐς ησαν

διδ καί ες το Καπιτώλιον συνέφυγον, ώς ες ίερον άμαρ-

τόντες ίχέται, ή ώς ες άχρόπολιν εχθροί. Πόθεν ουν

αύτοΐς άμνηστία καΐ το άνεύθυνον τοϋ φόνου, ή της

βουλής καί τοϋ δήμου εϊ τίνες έφθάρατο δπ' εκείνων;

Καί σέ το τών πλεόνων δρδν έχρήν, 6πατον δντα- αλλά

καί θάτερα βουλομένω σοι ή αρχή συνελάμβανε , τιμω-

ρουμένω τηλικοϋτον άγος , χαί τους πλανωμενους με-

ταδιδάσχοντι. Συ δέ χαί δμηρα της αδείας, οικεία

αύτοϋ σου, τοις άνδροφόνοις έπεμψας ες τι) Καπιτώλιον.

Άλλ' εστων καί ταϋτα οί διεφθαρμένοι σε βιάσασθαι.

"Οτε μέντοι τών διαθηκών άναγνωσθεισών, καί αύτοϋ

σου δίκαιον έπιτάφιον είπόντος, δ δήμος εν άκριβεϊ Καί

σαρος μνήμη γενόμενοι , πϋρ Ιπ' αυτούς έφερον, και φει-

σάμενοι χάριν τών γειτόνων, Ις τήν Ιπιοϋσαν ήξειν επί

δ^λα συνέθεντο · πώς οδχί τώ δήμω συνέπραξας , καί

έστρατήγησας τοϋ πυρός, ή τών δ"π)>ων; ή δίκην γε

τοις άνδροφόνοις έπέγραψας (εί δίκης εδει κατά αυτοφώ

ρων), και φίλος ών Καίσαρι , και ύπατος καί Αντώνιος ;

XVI. 'Αλλά Μάριος μέν Ιξ Ιπιτάγματος άνηρέθη,

κατά το της άρχής μέγεθος· άνδροφόνους δέ έκφυγεΐν

υπερεϊδες , καί £ς ήγεμονίας ένίους διαδραμεϊν, &ς άθε-

μίστως εχουσι τδν δόντα άνελόντες. Συρίαν μέν δή

καί Μακεδονίαν, ευ ποιοϋντες οί ίίπατοι, συ καί Δολο-

βέλλας, καθισταμένων άρτι τών πραγμάτων, περιεσπά-

σατε ε"ς έαυτούς. > Καί τοΰδέ σοι χάριν ήδειν αν, εϊ μή

αυτίχα Κυρήνην καί Κρήτην αύτοϊς έψηφίσασθε, και

φυγάδας ήξιώσατε ήγεμονίαις άεΐ κατ' Ιμοϋ δορυφορεΐ-

σθαι , Δέκμον τε τήν εγγύς Κελτικήν υπερορατε έχοντα ,

χαί τόνδε τοις άλλοις δμοίως αυθέντην τουμοϋ πατρός

γενόμενον. 'Αλλά και τάδε τήν βουλήν ερεϊ τις Ιγνω-

κέναι. Σ4 δ' έπεψήφιζες , καί προύκάθησο της βουλής ,

ω μάλιστα πάντων ήρμοζε διά σαυτον άντειπεϊν. Το γαρ

άμνηστίαν δοϋναι, τήν σοιτηρίαν ή*ν έκείνοις χαριζομέ-

νων μόνον το δέ ήγεμονίας αύθις ψηφίζεσθαι καί γέρα,

υβριζόντων Καίσαρα , καί τήν σήν γνώμην άχυροΰντων.

Έπί τάδε με δή το πάθος έξήνεγκε , παρά το άρμόζον

3(1πΐί83113, ρ08ΐ 1)111(1139 8Λΐΐ)ΐ3ΐίθηβ.<5 ΒβΓ<!ΟΙΐΐ3ΐίθΜ5ςθ(! ίη

Ιηιμίδηκκίί οοηβτβδδΐι οοηδεη(3ηε38 αβ Γβΐιιιβ οη·ίιΐ5(|υβ,

ηυιιηι μπ\ άίεεηάυιη εβδεί άβ 1ιΐ3 ςυ* ρΓ9Ε$6ΐ)8 ϋ8ϋδ ροδία-

1&1>3( , Οββ8&Γ βίε Ιοουΐυβ 68( :

XV. << Εβο, ρβΙβΓ ΛηΙοηί (δίο βηίηι Ιβ ίρροΐΐίπ; Γ35 «Ι,

ΟϋΠ) Οί) 03Β83Π8 βΓ§3 Ιβ Π16Γίΐ3, ΙαΠΙ θ!) (ϋ301 3(1νβΓ8118 ϋΐϋω

πιιιΐηβηι ΒΓβΙίβπι), ςϋϋθ ροδί ϊΐΐίυβ οΐιϊΐιπη β^ίδΐί, β3 ραΠίπι

ΙβαΟο, 1ι»1ιί(υπΐ8 βεηφβΓ Ιίίιϊ 8Γ3ΐί3ΐη, ρβΓίίηι ϊιιοιβο : αε

άβ 1ιΪ8 (]υοςαβ 1ϊ1>βΓ3 νοοβ, ςετιαπα ιηίΐά εχρππιίΐ <1ο1ογ πιοιβ,

(Ιίοαηι. ϋιιοι ώΙβΓΠοβΓβΙϋτ, ηοη 3ΛβΓ3δ, »1) Ιιοηαίοίιϋϊ οίιτϊ

ΓοΓθδ άείεηΐυδ : βΐϊοςυϊο »ϋΙ 8βΓν388βδ βυιη , ια! ίο ϋαη

ίηεΐ(1ίδ868 ρβΗεαΙαιη : ηοβπκη ΓβΓυπι δί β1ΐβΓ3 6Γ31 &βΜΐιΐΓ3,

Ιιβιιε ΓβεΙυηι , ςαοιΐ ηοη βάβΓβδ. Οήηάο ςυυηι συίάιπι

ηβΓοηΙιΐΓ δίοΛΓΠδ ρηβιηία, ΙβηιηιιηπΊ ΙνΓϊηηίοίάΪ8,<)Μβπΐίΐ«,

εοηΐΓ»ϋίχϊδίί οοηδΙβηΙβΓ. ΕΙ ηοο ηοηιίηβ 8τ<·»1ίϊ8 Ιίόί Ιΐΐηβο π»

χίηΐ38 ; φΐ3ΐιΐ(ΐιΐ3ΐη Ια αηίιΐβπι ηοτβΓ3δ, ίΐΐοδ (ΙροΓβνίδδβ Ιβ

δίπιαΐ Ιοίΐβτβ , ηοη ςιιΜβιη ιι( υΙΙΟΓβηι 08383Π8 , (}υο<1 ηοί 0|ΐί·

ηαηιιΐΓ, 8601 , αϊ ϊρβί (ΙίευηΙ , ηβ βηρβΓβδδβΙ 8υ<χ«880Γ (>Γ3ηηϊ-

άΪ8. βϊηααΐ (βηιβη ε( ίρδϊ (68ΐ3(αιη ΓβεβηυιΙ , δίοατΐοδ ββ, ηοο

(γπιηηίεϊά&β, βδδβ, άηπι ίη Οβρϊΐοϋαηι κΓαββπιηΙ, ϊίϊβηΐ

8υρρ1ΐθ6δ , Γβΐί^ίοηβ Ιοοί ΟΓίπιβη ρΓοΙβοΙ«Γΐ δαιπη ; δίνε Ιαιη-

ΐ]ΐι;ιιιι Π03163, 3Γε6Π) 0<χυρ3(ηπ. Ουοηαιη ίρΙιΐΓ ρκίο

οΜίνίοηοπι β^υ8 δοβίβπδ ίηιρβίΓβΓηηΙ, βΐ δβοαπίίΐίηι »}ϊ·

άίοίίβ, ηίβϊ ]3Γ^ίΙίοηίου3 οοΓΓυρΙβ δβηηΐυδ 3ΐίφΐ3 ρ»Γΐβ 3((]υβ

ρορυΐί ? ΑΙίμιί (α, εοηβαΐ ςυηπι βδδβδ, άβουΐΏδ τκΐβί

ςυίύ ρΓ0(1εδδβΙ ρΐυτίηυδ: βίςυο εΐίβπι , δί εοηΐΓβ ρΙϋΓβί Γικηΐ

ΗΙ)ί εηίΐεηάηηι, ίη ίρδβ ρο(εδ(α(β εοη8υΐ3ΓΪ σιοηιεηΐυπι επί

ηΐϊχίηιυπ) , αά δεείυβ (3Π) ηεΓ3Γίαηι τΐηύΐε&ηάαπι, Λ ύ

άεεερίοδ ίη ηιβΙίοΓεηι νίβιη ΓβάαεβικΙοβ. Τα τεΓο ίαιραπί-

(3(ίδ οΐΐδίάεβ β1ΐ3ηι, εί εχ Ιηίβ φΐίάεηι άοπιεδίίείδ, ιηϊ^ίϊΐί

Ιιοηιίείιΐίδ ίη ΟαρίΙοΙίηηι. ΕδΙο, νβΐ βά ηοο ςυοσαε τί ϊ4ε·

βειϊηΐ (ε ηιβΓοεηβπί ! ΑΙ ροδίσυίηι , Γεείΐβίο ΙββΙβπιεηΙο, ϊΐ

θΓ3(ίοηε ΓυηεΙιπ 3 Ιβ ρΓΟ πιβηΐο άίε(3 , ρορυΐυδ ΓεεβιιΙίεΙώιη

Ιϋηι ιτιεηιοπα 0%83γϊ8 ρείΐίΐυβ , ειιπι Γβείουβ βΛ «Λα βοπιιπ

3εευιτί(, εί , τίείηΪ33 (υη ςυίο'εη) ρβιχβηδ , ΓβΛίΓβ εαίειη ίη

ροδίεπιπα άίεηι εαπι 3πηί3 εοη8ΐϊ(αβΓ3( ; ευτ (αηε ηοη ίύ]α·

νίδΐί ρορυ1υπι? ευΓ ηοη Γαεεβ βυΐ βγπιβ ίη δίοΛΓίοδ ϊηΓβΓβηΙϊ·

1)υ.3 ύυεεηι Ιβ ρπβοαίδΐί.» ΑϋΙ ειΐΓ ηοη βχ Ιβββ ( βϊςαΜεηι

ίυάίείο ορηδ 8Γ81 βάνβΓβυβ εοηνϊοΐοδ βΐ ίη ίρβο ετίπιίηί ι!ί·

ρΓεηεηεοδ) Ιιοηιίοίιΐϋ τβοβ ίεείδΙίΡ ςυυπι εί βιηίειίδ 0»»ϊΓί*ι

ε( εοηδίιΐ εβδεβ, β( ΑηΙοηϊιιβΡ

XVI. η Ιβπι Μβτίηηι ηυίάεηι ρτο ροί«δΐ3ΐβ]ιΐδ5ί5ΐί ηεαπ:

βίεαηοβ ϊηΐεηι (1ίδδίηιυΐ3ΐιΐ6Γ ρβδβυδ βδ βνβάετε; ηοηηαΙΙοί

εΐίβιη ΓυβεΓβ ίη ρι-ονίηείβδ , ςυαδ ηαηο οοηΐτδ ]αδ ί3«ριε

ΙεηεηΙ, ίηΐ8ΓΓβοίοΓβ8 β]ϋβ 3 ςηο ίΙΙββ βεοβρεΓβηΙ. Νίηι ςιι*]

δνπ3ηι βΐ Μβεβάοηίβηι οοηδυΐεδ , (υ βΐ Οοΐΐυεϋβ, Γείΐϋδ Μδ

|αηι ίΐ» ΟΓίΙίηβΙίδ, ίΙΙίδ ΓαΓβυβ βηραίβΐίβ, Ιιεηε ςαία'επι ί«·

οίηηι 681 : ΙιβηβΓεηιαιιε »ι;ι(ί3ηι, ηίδί ηιοχ Οττβηεη εί ΟγοΙ^βο

βίβο^βπι άβΟΓενίδβεΙίβ , βΐ ρΓίρΓβοΙιΐΓΪκ ρΓΟτίηείβτυηι Λίβη3"

6386(18 εχυΐεβ, αυο πιιιηίΙίοΓεδ ροδΟιαε εοη(Γ3 ηιε ΓκτεοΊ

ϋβείηιυηιςηε οοίίηβΓβ είΙειίυΓεηι ΟηΙΙί.ιιιι δίτίδδεϋδ,ςυί^

ίρββ βχ βΟΓοηι ηυηιεπ) 6δΙ, ςιη ρ3(Γεηι ηιβιηη υΜηιηείτηΒΐ.

ϋίεΛί βΐίίΐυίδ, ί<1 (]ΐιθ(ΐυβ βχ δεηβΐυδοοηδυΐίο βδδβ ΓίοΙηο·

ΑΙ (β 3ρρΓθ1>3η(β ΓϋεΙυιη εβί, (ε ββηβΐϋδ ρπεδίαε : ςυί ηηοί

οηιηίυηι ιπβχίιηε, νεί (υί εβυββ, ΓβεΙβηΐΐΓε άεοαείΐδ- Νια

ίηιριιηί (αΙεηι ίΙΙίβ ιΐβιε, ει β( 83ΐα(βηι εχ ^ΓΑΐία εοηεεα'εηΐίιιπι :

8βι1 ρΓονίηείβδ είδύειη βΐ ρι·8επιί3 άβοβπιεΓβ, ηοηίηυηι εγ>'

ευιτι ίη]υΐ'ί3 033δ3Π8 Ιϋβηι ςιιοηιιε 8εη(βη(ί3ηι ϊτπίβιη Γι-

είεη(ίιιπι. Ηομ υί ρΐ'8ο(οι· ιΐεεοηιηι ΓοΓ(388β ίτίαΐϊβ, 1
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Γσως Ιμο\ της τε ήλιχίας χαΐ της πρδς σέ αίδοΰς. Εί-

ρηται δ' δ'μως έ"ς άκριβέστερον φίλον Καίσαρι, καϊ πλεί

στης &π' εκείνου τιμής και δυνάμεως ήξιωμένον, κα\

τάχα αν αύτώ χαΐ θετδν γενόμενον, εΐ ήδει σε δεξόμενον

Αίνεάδην αντί Ήραχλείδου γενέσθαι· τοΰτο γαρ αύτον

ένδοιάσαι, πολύν της διάδοσης λόγον ποιούμενον.

XVII. Ές δέ τι) μέλλον, ω Αντώνιε, προς θεών τε

φιλίων χαΐ προς αύτοΰ σοι Καίσαρος , εΐ μεν τι χαΐ τών

γεγονότων μεταΟε'σθαι θέλεις· δύνασαι γάρ εί θέλεις·

εί δέ μή , τά γε λοιπά τους φονέας άμυνομένω μοι μετα

του δήμου χαΐ τώνδε τών έ*τι μοι πατριχών φίλων συν-

(στασθαι χα\ συνεργεϊν · εί δε σε τών άνδρών τις ή της

Βουλής αιδώς έχει, μή επιβαρεϊν. Καϊ τάδε μέν άμφΐ

τούτων. ΟΤσΟα δ' όπως έ*χει μοι κα\ τα οίχοι, δαπά

νης τε ές την διανομήν ήν δ πατήρ εχελευσε τώ δημω'

δοθήναι, χα\ έπείξεωςες αυτήν, ΐνα μή βραδυνων αχά

ριστος εΤναι δοκοίην, μηδ", δσοι καταλεχθέντες είς τας

άποιχίας επιμένουσι τγί πόλει , δι' έμέ τρίβοιντο. "Οσα

δή τών Καίσαρος ευθέως επί τω φόνω προς σέ μετε-

νήνεχται, ώς Ιπ' ασφαλές Ιξ Επικινδύνου τότε οικίας,

τα μέν κειμήλια αύτών χαΐ τον άλλον άπαντα κόσμον

Ι/ειν άξιώ σε, καϊ ίσα άν έθέλης άλλα, παρ' ήμών

έπιλαβεΐν. Έςδέ τήν διανομήν άποδοϋναί μοι τι) ^ρυσίον

το έπίσημον, 8 συνηθροίκει μέν Ις τους πολέμους εκεί

νος ους Ιπενόει , αρκέσει δ' έμοί νυν είς τριάκοντα μυριά

δας ανδρών μεριζόμενον. Τα δέ λοιπά της δαπάνης ,

εί μέν θαδρν,σαιμί σοι, παρ* σοϋ αν ίσιος, ή δια σου

δανεισαίμην Ικ τών δημοσίων χρημάτων, αν διδώς·

διαπεπράσεται δέ αύτίκα καϊ ή ούσία. »

XVIII. Τοιαύτα τοΰ Καίσαρος είπόντος, δ Αντώ

νιος κατεπλάγη της τε παρρησίας καί της εύτολμίας,

παρά δόξαν οί πολλής καϊ παρ' ήλικίαν φανείσης. Χα-

λεψάμενος δέ τοις τε λόγοις, ούχ ίσον έδει τι) πρέπον

ές αύτον έσχηκόσι, καϊ μάλιστα τών χρημάτιον τή

απαιτήσει , αύστηρότερον αύτον ωδε ήμείψατο· « Εϊ μέν

δ Καίσαρ σοι μετα κλήρου και της έ*πο)νυμίας, ω παϊ,

καί τήν ήγεμονίαν κατέλιπεν, εικός σε τών κοινών τους

λογισμούς αΐτεΤν, κάμέ υπέ^ειν. Εί δέ ούδενί πω

'Ρωμαϊοι τήν ήγεμονίαν εδοσαν εκ διαδοχής, ούδέ τών

βασιλέων, ους έκβαλόντες έπώμοσαν μηδ' άλλοιν έτι

άνέςεσθαι (8 καϊ τώ πατρί σου μάλιστα οί φονεϊς έπι-

λέγοντες, φασίν άνελεΐν αύτον, βασιλιζόμενον, ούχ

ήγούμενον ετι)· έμοι μέν ούδ' άποκρίσεο>ς δει προς σέ

περι τών κοινών. Τώ δ' αύτώ λογω καί σε χουφίζω ,

μή ^άριν δφείλειν ήμϊν Ιπ' αύτοϊς. Έπράσσετο γαρ

ού σοϋ /άριν, άλλα τοΰ δήμου , πλήν ίνδς τοΰ μεγίστου

δή μάλιστα πάντων ες τε Καίσαρα χαΐ σέ έργου. Εΐ

γαρ, τοΰ χατ' έμαυτον ?νεχα άδεοΰς καϊ άνεπιφθόνου.,

περιεϊδον έγώ τιμάς ψηφιζομένας τοις φονεΰσιν ώς τυ

ραννοκτόνος, τύραννος δ Καίσαρ έγίγνετο- φ μήτε

δόςης, μήτε τιμής τίνος, ή τών Εγνωσμένων βεβαιοί-

σειος έτι μετήν ού διαθήκας εΐχεν αν, ού παΐδα , ούκ ού-

σίαν, ούχ αύτο το σώμα ταφής άξιούμενον, ούδέ ιδιώτου.

"Αταφα γαρ οί νόμοι τα σώματα τών τυράννων ίιπερο-

ρΓ«ΙΡΓ ΓβνβΓβηΙΪΜΠ εβηι ααβ Ιβ ρβΓδεφίΟΓ, ΙοφιβΓβΓ, άοΙοΓ

πιβ εοηιρυΐίΐ. Νβη,υε ρα>ηίΙε( Ιβηιεη, ΙοαιΙιιπι ιη<· &ραά

αηικ ίίϋίιηιιηι Οδ;ιπδ, είβυείυηι αϊ) εο Ιιοηοήηαβ βυπιπιϊβ

βυηίΓηαηιιε ροΐεηΐίβ, εί Γοιίβδδε )3πι Γιΐίυηι εΐίαπι 3<1ορΙίνυιη

ΓιιΙιιιπηι, δί βιίνίδδβΐ ίΙΙβ, χςυο Ιβ 3ηίηιο εχ ΗεΓϊεΙίάίΐηιιη

^εηΐε Ιηιιι^ί1ι:ηιηι ηιΙ .·Εηι·;κΙα<. : ϊιΐ εηίπι 8εΐο (ΙυϋίΙαΙϊοηεαι

εί ίη]εεΪ8$ε , ηιιιΐΐυπι Λε (ε άε$ϊ@ηίΐηάο Βυεεεβίοιε εοξίΐαηϋ.

XVII. « Οικώ βυρεΓεβΙ, ΑηΙοηί, ρεΓ άβοβ (β, ηιηίι-ίΐία,·

ρπείϊιίεβ , ρεΓςυβ ίρβυηι ϋίβδβΓεπι , οϋΐεείοι-, υΐ εχ ΐηΐ6>-

εΐίδ ηοηηυΙΙ» ϊη πιε1ίυ8 πιυΙβΓβ τείίβ! ΡοΙεβ εηίπι, βί ΐάβίΐ

τοίυηίαβ. 8ίη ηιίηυβ , 83ΐ(επι ίη ροςίεπιπι πε , ρβΐπβ ϊηίετ-

ΓεεΙθΓ88 ρεΓβεςιιεηΙεπι , ΓΐτεηΙε ρορυΐο εί Ιιίβ ςοοβ νίιΐε» ίη

ραΐεπια ρεΓ88νεΓ»ηΐ88 αηιίοίιία, Ια ςυοιριε α<3]υ1εβ. Οεηίςυβ

ςοοιΐ βί βηΐ ίρδοβ ϊΙΙοβ ρβΓεηβδΟΓεβ 8υΙ δεηβΐυιη νεΓεπδ, ηε

ηιϋιί δΗίΙεηι, ί<1 8§εη(ί, ^Γίΐνίβ εδδε τείίδ. £( 1ι,<ι· ςυΜεπι

ΙιαεΙεηυδ. Οχίεηιπι άοηιί ςυο Ιοεο δίη( τεδ ιηο.τ , ηοη ίμιιο-

Γ»8. 9α;ιιι·ΐΉ|ΐιίι1ι>ηι ιί·(1ιΙοιη1;ι εδ( ρορυΐο 1ε@3(3 ρεειιηίΐ ,

ϊάφιβ ρπιηο ςαοςιιε ΙεπιροΓε, ηβ, βί ευηεΙεΓ, ίηςταΐαδ εβ»β

τί(1ε3Γ ; ηενβ ίί , ςυί ίη εοΙοηίαδ άεάιιεεηάΐ βυηΐ , ρΓορΙεΓ ηιβ

άίαΐίϋδ ίη υΓΐ)ε ιηοΓεηΙυΓ. Εχ τεηαδ ΐερΙιΐΓ Οβεδΐπδ , δίβϋηι

ροδί ε]ηβ (■ Λ'(Ι(·η ι ίη ιίοιηιι ίη Ιιιαπι υΐ ΙυΙίοΓεπι Ιτβηδίβΐίδ , ρΓε-

ΙίοδίοΓϊ ηυίκςυε ε( αά οπιΜυηι ρεΓίίηεηΙία τοίο εδδβ Ιυα , ιΊ

βί ςιιίιΐ ίηβιιρεΓ λ ηοοίδ ηϊ1)8Γ8 οηρίβ. ΟδεΙβΓυηι αή ρεΓδοΙ·

τεηιΐϊ ρορυΐο 1εςΐ(3 , (Ιβδ ιηϊΐιΐ νείίηι ,-ιππιηι οηιηε δί^η3ΐυπι ,

<Ι ικ «Ι .υ I Ιμ ΙΙ.ι , ηηοε [κπ ;ι Ιι;ι( , ίΐΐε εοΙΙε^εΓΐ! : ςυοά ίρδίιπι

δυΙΓιείεΙ ηιίΐιί &ά (ΙίδΙηουεηάαηι ίηΙβΓ ΐΓεεεηΙα Ιιοηιίηυηι

ηιίΐΐί». Κείίςιιυηι δυηι(υυπ) Γαείβηάοπιπι 3 (ε ΓοΓΐ388β ηηιΐυο

ρε(8Γεπι , δί βικΙεΓεηι ; ηηΐ (β ΩιΙε^δδΟΓε «ιιηιριτηι &ά ηδυ-

Γ.Ίΐη βχ 86Γ3ΓΪΟ , 8ί εοηοειΙεΓεδ. Βοη3 ααίειη εϋαιη (Ιίνεηιίαηι

εοηΐίηυο. »

ΧΥΠΙ. Ου»! τβΓΐ)3 ροδίφίβηι ΓβείΙ 08383Γ, ο!>δΙηρυίΙ ΑηΙο-

ηίυδ ίηεχβρβείβίβπι ]υνεηίδ ίη (Ιίεεηάο 1ίΙ>οι 1;ιΐρηι ε( βυιΐΐ-

είβηι; ε( οΐίεηδυβ, ψ κι -ι ρ;ιπιηι τενεΓεηΙεΓ 30 εο εοηιρείΐβ-

(υδ , ηΐ3χίηιβ νεΓΟ οη Γερε1ίΐ3ηι ρεευηίΐΐη , άϋΓίυδ εί ίη Ιιυηε

ηιυιίοιη τεδροηιΐϊΐ : « δί 09883Γ Ιίηί , ηαϊ ΓιΙί , εηηι Ιι«το<1ίωβ

εί ηοηιίηβ ίηιρεΓίηηι ςυοςαε Γείίηυίΐ , 33ςυιιπι εδί , τείρυοίίεχ

3(1ηιίηίδΐΓ3ΐ33 Γ3ΐίοηεπι ει Ιε ροδεεΓε , εί ιηε γιμΙιΙογο. ςηιυιΐ

δί νεΓΟ ηεηιϊηί αηΐ(ΐ03ηι ρορυ1υδΚοπΐ3ηυ8 ρηηείρβίηηιέίειίίΐ

εχ δηεεβδδίοηε , ηε ηΙΙί εχ τεςίουβ ςαίιίεηι , αχιίΐηιβ ρηΐδίβ ,

]ιΐΓβ]ιΐΓ3ηάο 8ε οΙ)9ΐηηχϊ(, ηοη ρ38δηηιιη ςυεηιςυβηι τεςηβτβ

ίη ροδΙβΓυπ) , (ίο! ςαοά π)3χίηιε ρ3ΐι ί (υο ρεΓευβδΟΓεδ οο]ίείεη·

Ιεδ, Γβ@επ>, 3ίιιηΙ, 3 δε ίηΙεΓΓεεΙυηι , ηοη 3π>ρ1ίυδ τείρυοίίεβ;

ρπρΜΐΚ·ιιι ); ηε ορυδ α,υίιίεπι 881, 3 ηιβ Ιίοί ΓβδροηάβΓί ·Ι·> 3ε1ί$

ρη1)1ίεί8. Ρ3π Γ3(ίοηε (ε Ιιοε οΐίαιη οηεΓε Ιετο, ηε ηιϋιί £Γ3·

Ιί,ιιιι ιιΐΐ.ιηι εοιυηι ηοηιίηβ ιΜκνίκ : ιριαηιΐν ηοη ίη Ιηαιη £Γ3-

Ικιηι, δειΐ ρορυΐί, 83 Γβεί, υηο εχοερίο, ςυο νεί ηι;ι\ίιηιιπι

οηιηίιιιη εί ίη θί«ι·«ιι εί ίη (ε ηιεπίυηι εοηΙίηεΙυΓ. Νβπ)

δί, ναβχ 8εευη(3(ίδ εβυδβ, εί &ά τίΐ3ηά3ηι ίηνίάίβη), (Ιίδδί·

ιηυΐ3ηΙεΓ ραδδΐιβ Γυίδδεηι ρι,Ί ΐηί,ι άεεβΓηί ρβΓευδδΟΓίοιίδ,

Ι3ηιΐ]ΐΐ3ηι ΙνΓβηηίείιϋβ , ΐ3Τ3ηηηδ ΓυΙηΓηδ ΓυεΓβΙ ΟδβδβΓ , «υί

ηεεβΙοη'Βηεε ηοηοΓ, ηεε βείοηιπ) εοηβπηβϋο ύεηεΓεΙϋΓ;

ηοη 1βδΐ3ηιεη1υηι η308Γε(, ηοη ΙίΚιιηι , ηοη ηοη3, ηβ εοηριΐδ

(1'ΐί.Κ·ιιι τεί ρπτβΐβ δβραΚυΓΑ ηοηοίβίαιιι ; Ιβ^εδ βηίηι εοΓ-

η.
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ρίζουσι , και τήν μνήμην άτιμοϋσι , και δημεύουσι τήν

περιουσίαν.

XIX. Ών εγώ δεδιώς έ'καστον, όπερηγωνιζόμην

Καίσαρος, αθανάτου τε δόξης και δημοσίας ταφής, ούκ

ακινδύνως ούδ' άνεπιφθόνως έμαυτώ, τυχεϊν, πρός τε

άνδρας ταχυεργεϊς καΐ φόνου πλήρεις, καΐ, ώς έμαθες,

ήδη καΐ επ' έμέ συνωμοσμένους , πρός τε τήν βουλήν

άχθομένην σου τω πατρ\ της αρχής. Άλλα καΐ ταϋτα

κινδυνεΰειν, και παθεϊν δτιοΰν, ήρούμην έκών μάλλον,

ή άταφον κα\ άτιμον γιγνόμενον περιιδεϊν Καίσαρα,

άριστον ανδρών των έφ' έαυτοϋ, και εύτυχέστατον ες

τα πλείστα, καΐ άξιοτιμότατον έκ πάντων έμο\ γε-

νόαενον. Τοις δ' αυτοϊς μου τοΤσδε κινδύνοις, καΐ

σι) τα νϋν σοι παρόντα λαμπρά των Καίσαρος έχεις,

γένος, όνομα, άξίωμα, περιουσίαν. Ών σε δικαιότερον

ήν έμοι χάριν είδέναι μάλλον, ή τα έκλειφθέντα εις τήν

της βουλής παρηγορίαν, ή ές άντίδοσιν τώνδε ών έχρηζον,

ή κατ' άλλας χρείας ή λογισμούς, έπιμέμφεσΟαι, πρε

σβυτέρα) νεώτερον όντα. Κα\ τάδε μέν αρκέσει σοι

περί τώνδε ειρήσθαι. Ένσημαίνη δέ καΐ της ήγε-

μονίας με έπιΟυμεΐν, ούκ έπιθυμοϋντα μέν, ουκ άπάξιον

δέ ήγούμενον είναι· κα\ άχθεσθαι μή τυχόντα τών δια

θηκών τών Καίσαρος, δμολογών μοι καΐ το τών Ήρα-

κλειδών γένος άρκεΐν.

XX. Περι δέ τών σών χρειών, έθέλοντα μέν σε έκ

τών δημοσκον δανείσασΟαι, ήγούμην αν είρωνείαν λέ

γειν ει μή πιθανόν ή'ν, έτι άγνοεϊν σε, κενλ προς τοϋ

πατρός άπολελεϊφθαι τα κοινά ταμιεϊα· τών προσόδων,

έξ οΖ παρηλθεν έπ\ τήν άρχήν, Ις αύτδν άντι τοϋ τα-

μιείου συμφερομένο>ν · καΐ είιρεθησομένων αύτίκα έν τη

Καίσαρος περιουσία, δταν αύτά ζητεϊν ψηφισώμεθα.

"Αδικον γαρ ούδέν τοϋτο Ις τον Καίσαρα έσται, τεθνεώτά

τε ήδη, καΐ ούκ αν είπόντα «ίδικον είναι, εί κα\ ζών

ήτεϊτο τους λογισμούς. Έπει κα\ τών Ιδιωτών πολ

λοίς άμφισβητοΰσί σοι καθ' £να της ούσίας, ούκ άδή-

ριτον αύτήν έχων γνώση. Τών δέ μετενεχθέντων προς

με χρημάτων ούτε το πλήθος Ιστιν δ*σον εικάζεις, ούτε

τι νυν Ιστι παρ' έμοί ' πάντα τών έν άρχαϊς και δυνά

μει , πλήν Δολοβέλλα καΐ τών έμών αδελφών, νειμα-

μένων μέν εύθυς ώς τυράννου, δι' Ιμέ δέ μεταθέντων

ΐς χάριν τών υπέρ Καίσαρος έψηφισμένων. Έπε! καΐ

συ τα λοιπά φέρων οίσεις, άντι τοϋ δήμου, τοις δυσχε-

ραίνουσιν, αν σωφρονής. Οί μέν γαρ έκπέμψουσιν,

αν συμφρονώσι, τον δήμον έπ\ τας αποικίας. Ό δέ

ΔΗΜΟ— εστίν, ώσπερ καΐ σι) τών Ελληνικών άρτι-

δίδακτος ών έμαθες, άστάθμητον, ώσπερ έν θαλάσση

κϋμα κινούμενον δ μέν ή'λθεν, δ δ' άπήλθεν. 7φ λόγω

κα\ τών ήμετέρων άεΐ τους δημοκόπους δ δήμος, Ιπι

πλείστον έξάρας, ές γόνυ έρ^ιψε.

XXI. Τούτο>ν τοις πολλοίς δυσχεράνας δ Καίσαρ ές

δβριν εΐρημένοις, άπεχώρει, τδν πατέρα άνακαλών θα-

μινα έξ δνόματος· καΐ τήν ούσίαν ές πρασιν αύτίκα

προύτίθει πασαν, ίση κατα τον κλήρον έγίγνετο αύτοϋ,

προτρέπων έπικουρεϊν οί τον δήμον. Έκ τήσδε δέ της

ροΓβ I)ταηηοΓυιη ίηδερυΐΐβ βχΙι·3 Γιηβδ ρτο]ίααηΙ , πιεηιοΓίίΐη

3ΐκ>1βηΙ, Ικ>η3 ριιΐιϋαιπί.

XIX. « ΟϋΚ εβο δίη^ιιΐβ Ιίηιεηδ, δϋδεβρί οοηίβηΐίοηβω

ρΓΟ ΟδΒββτβ , υ! ίπιηιοΓίβΙεπι βίοπαιη βΐ 3ερυΙΙυΐ3ηι ρυΐιΐίο™

εοηδβαοβι-βΙυΓ; ηεςυβ νβΐ ρβηεαίαηι νειϊΐυδ δοηι, τε! ίηνΐ-

<1ί3ΐη , ςυίΐηινίδ ααίϊιϊ Γβ9 68βε( (αιη ουιη νίιίδ ΙοηαβΓΛΓϋί βί

επιεηΓίδ, ψιΐ, υΐ βείδ, 'μχη εί ίη πιο εοηδρίΓβνεκιηΙ, φιιη

ουπι 8οηα(α πιβίε ει·§» Ιιιιιπι ραΐΓβηι 3ηίιη»Ιο ρπ>ρΙ<?Γ αίαΓρϊ·

Ιαπι 3ΐ> εο ίηιροπαηι. Μίϋυί Ιβπιεη εί Ιιοο μβπεϋίαπι βιιΐ>ΪΓβ ,

εί ηυίάνίβ υΐϋ-ο ρ;ι1ί ροΐίιιβ, ςυαιη ρεηηίΙΙβΓε υΐ ΙιοηοΓβ ίβ-

ρυ11ϋΓ83 εαΓ8Γ8ΐ 08683Γ, ¥ΙΓ ΟΒίβΙβ ρΓΓΚ8ΐ3Πϋ55ίΠ1Ι15 , ίί

ΙοηΙιιπι ηοη ίη οηιηί1)ΐΐ5 ΓεΙιυ8 Γείίείδβίιηυδ , πιίΐιίςυε Ιοη^β

οιηηϊϋΓη ιιιαχίιηί ΓαοίοηΟαβ. ΟυαρςακΙειηβαιΙειηηΐίίίρεΓίευΙι

(ϋ>ί ηυοςυε ρΓβεδεηΙεαι βρΙεηάοΓεηι οηιοειη, ςαβηι εδ λ Οοβ-

83Γ8 εοηβεευΐαβ, ρερεΓετυηΐ, ξεηαβ, ηοηιεο, όί^ηίΐΐΐίοι,

ΓαουΙΙβΙββ. Ργο ηυϋ>υ8 οιηηϋιαδ Κφΐυηι βπιΐ , Ιε ιηϊΐιί βηϋαδ

ΙιιώεΓε ροΐίυβ , ηυβηι , 8Ϊ ςαίά αιΐ (Ιεΐίηίβηιίαηι δεηιίαηι , ιαΙ

αά εοηιρεηδΐηιΐυη] Μ ςαοιΐ Ηΐε ηαίΐιΐ εοοεεδδίΐ, ρΐΐΕίβπηϊδ-

βαηι εβί, βα( ά\Ίά ςυαρίϊηι ηεοεδδΗηα ΓαΙίοηβνοΙ εοιυίΐίο

Γϊοίυπι, ϋΐαά ϊααα εχρΓθΙ)Γ3τε, βάοΐβδεβηΐιιίαιη ρΓΧδεΓίίιη

ββηίοΓί. 8β(1 Ιιβεε (]ΐιίάβαι ΙιβεΙεουδ. <ίυοο" τείΌ βιιΙ)ίη(ϋο35,

πιε ρΓίηείρ»(ιιηι εαρεΓε, ε(]ΐιί(ϊβιτι, υί βυιη ηοη »ΠβεΙο, ίΐ»

ηοηίαάί^υυπι παβ ϋΐο ίυ<1κο. ΰοΐβτβ ΙεϊπΙβοι,σοοάίίί,ηκ

ηοη εχ Ιεδίβιηεηΐο ίη88Γ(υιη ΓαηιίΗίε 6886 0*δ3Π8 , ϊά φΐ»1β

βί(, ηϋ βΙΙίηεΙ-ΐϋεεΓε, ςυηιη ίρββ ίβΙβΑτίβ, ηιίηί ρκερίΜβ*

Η6Γαοϋ(ΐ3πιηι ^εηυβ.

XX. « ριιοιΐ νβΓΟ ίη Ιηοβ ιίδυβ άϊχίδϋ (ε τείΐε ρβευηίαηι

βχ ρηοΐίεο ηιυΐυο βυιηβΓβ, ίη βο ΙαιΙεΓβ (ε ρυΙΐΓεηι, ηί οτίιϋ-

οίΐίυδ βδβεΐ , ί^ηοΓϊΓε Ιε ςυϊπι εχΐΐΐυδίαιη ρβΙεΓ Ιαιίδ Γβΐίφιε·

ΓΪΙ ΚΓΒΓΪοηι; ςυί, ροβίςαβη) ρΓΪηείρβΙυιη 3(1ερ(υ$ «Λ, ηοη

βο, 8β(1 3(1 5β , βΠΌιτί Γ0(1ί1ϋ5 ΓβίρυΜϊεα! τοίαίΐ. ΕΙ ίηνεηίεη-

Ιατ ηιοχ ρεευηϊ33 ραΝίεβε ίη ηοηϊβ ϊΐΐίαβ, ςυβηάο είΓυηι ίη-

ςυίβίΐίο άεεΓ8(3 ρεΓηοδ Γυεηΐ. Νβε βηίηι ηοε ηυί(Ιεπι ίη]α-

ΓΪοδίιηι εή( ίη ΟκββΓεηι , ί&να πιοΓίυϋηι , βΐ , βί τίνετεί «Βω ,

ηοη ηβ£3ΐιΐΓυηι ηεςηυηι 8586 Γ3(ίοηβ8 κάάβτβ ροδίυΐϊηίί 5β-

ηβΐυί. ΡΓα;ίεΓβ3 ηβ 3 ρπνβίοιτιιη ςιιίιΐοηι εχ>η(6δΐ3ΐίοηίοιΐ!,

ςυί ϋβ 8ίη§ιιϋ8 ρβΓίίουδ 1χ)ηοπιηι ΙίΙββ ηιοτεΙ>αη( , ροδδεδδίο-

ηεηα ηβηε Ιίοί ΙίΙ)6Γ3ηι ΓοΓβ , εο^ηο8ε«8. ΟκΙεηιηι ρεειιηίχ >

ηιε Ιτβηδίαΐβϊ ηοη Ι3η(υδ βδΐ ηιπηοΓυβ , ςιιβηΐιιιη ρυΐβδ; η«

ε]υβ ηυίιία,υβη] ρεηβδ ηιε ηυηε ββΐ Γείίςυυηι ; ςιΐ3ηάοςυίι)εηι

πιηβίβΙΓβΙϋβ βί ςυί βΐίοαυίη ροΐβδίβΐβ ροΙΙεηΙ, εχεερίο Ι)οΙι·

I >(·]!;< εί ΓΓ3ΐΓίΙ>η3 ηαείδ, εηηε(3 8(3ΐΐαι, τβΐηΐ ηοηβ Ιντιηηί,

ρ3Γ(ίΙί 81ΐηΙ; ΠΙ63 νβΓΟ 0ρβΓ3 ΓϋΓ5ϋ8 3(1(1ΠΟίί 3(1 5ε03ΐ05(»η·

βυΐΐυιη ίη ΓβνοΓεπι 03383Π8 εοηϋείεη<1υιιι. Ν3ηι εί 1η, ηηί

ςυοκί 88( ΓεΙίςυαηι βεεερεπδ , ηοη ίη {Αβοβηι , βί ΓεεΙβ δΑρίκ,

&εά ίη εοβ ςαί οΙΤβηδί 8αηΙ , εοιιΓεΓββ. Ι11Ϊ εηίηι , βί βά Ιαω

ρ3Γΐβδ ει υηΐ ΐΓΒάυεΙί , ίη .εοΐοηίβδ ΓηϊΙίεηΙ ρΐεηεηι. Ρίβο*

βιιίβηι , ςιιεηΊβιΙηιοάυηι βί Ιυ , βΓβεείβ Κιεηβ ηυρετ ίηηιιΐη-

ίϋδ, ηοη ίβηοΓ3Γβ (Ιεηββ, β&Ι Γβ8 ίη5ΐ;ι1)ί1ί5, βί ηιβπηοΓηω

ίηδΐ3Γ (ΙυοΙυιιπι ηιο1)ϋί8 : ΆοοβάίΙ ιΐίαβ , αΐίυβ Γβοεχίϋ. Ο*

ρΓβρΙεΓ εί ηοδίΓβ ίη ΓβραηΙίεβ 83?ρε ειιΙΙΟΓββ βαοβ ρΐεηδ, »ί

βΐΐίδίίιηυηι 8ΐ3ΐίιη ^Γ3(1υηι 8υΙ>)3(08, άβ]βείΙ ίη §εηιΐ3. »

XXI. Ηβε ΑηΙοηίί ΟΓβϋοηβ, ηί πιβςηα εχ ρβτΐβ εοηίοη»·

ΙΪ053 , οίΤβηδυβ 03383Γ αίΜηβΜ, ρβίΓειη ΟθεββΓεπι ίίίειηΐίίίειη

ηοΓηιιιαΙϊπι ίηνοοΒηβ. Μοχηυε 1)οη3 τεηιιπι ρΓοροδώ!

οηιηία, ςυχ είεχ 1ΐ3ε1ΐ3?Γ6άίΐ3ΐβοητεη6Γ3ηΙ; 1ιοιΐ3ΐυ8αυοε$(

ρορυΐυηι , υί δίϋί ηοη ϋεεββεΐ. Ροδί Ιβηι ίοβί^ηε &£830!
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σπουδής, φανερας τε της Αντωνίου προς αυτόν έχθρας

γενομένης, και της βουλής ζητησιν εύθΰς εΤναι των

δημοσίων χρημάτων ψηφισαμένης, οί πολλοί έοεισαν

περ\ τω νέω Καίσαρι, της πατρώας ες τους στρατιώτας

και τον δημον εύνοιας ουνεκα, χαΐ της νΰν επί τη χο

ρηγία δημοκοπίας, καΙ περιουσίας, ή δή πάνυ αυτοί

πολλή προσελδοΰσα, ούκ έδόκει τοις πλείοσιν αύτον έν

ίδιώτου μέτρο) χαΟέξειν Ιπ\ δέ Άντωνίω μάλιστα, μή

τον Καίσαρα, νέον άνδρα και ενδοξον καΙ πλούσιον,

έταιρισάμενος 6φ' Ιαυτον είναι, πρότερος άψαιτο της

Καίσαρος δυναστείας. Οί δέ τοις τότε γιγνομένοις

έφιίδοντο, ώς κα\ των ανδρών άλληλοις έμποδών έσο-

με'νων, καΙ του Καίσαρος πλούτου τη ζητήσει τών

χρημάτων αύτίχα διαλυΟησομένου, και σφίσι τοϋ τα-

μιείου περιουσίας πλήρους έξ αύτης Ισομένου · τα γαρ

πολλά τών κοινών εΰρησειν παρά Καίσαρι.

XXII. Πολλοί τε αυτών ές δίχας τον Καίσαρα

Ειπηγον περί χο>ρίων, έτερος έτέρω έπΛέγοντες, άλλα

τε έκαστοι, καΙ το κοινον επί τοις πλείστοις, έκ προ

γραφής εΤναι τών δημευθέντων ή φυγόντων ή άναιρε-

βέντων. ΤΗγόν τε τάς δίκας έπΐ τον Άντώνιον αυτόν,

ή1 τον έτερον δπατον Αολοβέλλαν. Εί δέ τις καΙ έφ'

ετέρας άρχης έδικάζετο, πανταχού τα πολλά δμοίως δ

Καίσαρ ές χάριν Αντωνίου ήττατο· τά τε ώνηματα τώ

πατρι έκ τοϋ δημοσίου γενόμενα επιδεικνυς , -καΙ το τε-

λευταΤον ψήφισμα τι) βεβαιούν τά Καίσαρι πεπραγμένα

πάντα. "Υβρεις τε πολλαίπαρά τάς δίκας η^σαν αύτώ,

χα\ το της ζημίας προύκοπτεν ές άπειρον. "Ωστε Πε

δίον καΙ Πινάριον ( ούτοι γάρ την έκ τών Καίσαρος

διαθηκών τοϋ κληρονόμου μοϊραν εΤχον), πέμψασΟαι τψ

Άντωνίω περί τε σφών αυτών καΙ περί τοϋ Καίσαρος,

ώς άδικα πασχόντων παρά το ψηΊφισμα της βουλής,

'Ωοντό τε, αύτον τά ές δβριν έκλύειν δεϊν μόνον, τά

άλλα δέ πάντα κυροϋν, δσα τφ Καίσαρι πέπρακται.

Ό δέ ώμολόγει μέν, τά πρασσόμενα ίσως έναντίον έχειν

τι τοις συνεψηφισμένοις· και τά έψηφισμένα δ', έφη,

τόϊς τότε δόξασιν έναντίο>ς γεγράφθαι. Μόνης γάρ της

άμνηστίας έπειγούσης, το Μηδέν άνατρέπειν τών προ-

διωκημένοιν, ου τοϋ αύτοϋ γε χάριν, ούδ' έ<ρ' άπασιν

άπλώς μάλλον, ή ές εύπρέπειαν και παρηγορίαν τοϋ

δήμου, θορυβουμένου τούτοις, έπιγραφηναι. Είναι δέ

δικαιότερον, τη γνώμη τοϋ ψηφίσματος μάλλον, ή τώ

ρ^ίματι χρωμενους, μή παρά το είκος άντιπράττειν

άνδράοι τοσοΐσδε, ιδίων ή προγονικών κτήσεων κατά

στάσιν έκπεσοϋσιν, υπέρ νεανίσκου, τοσόνδε πλοΰτον

άλλότριόν τε καΙ ούκ ίδιοιτικον παρ' έλπίδα λαβόντος,

καΙ ούκ έπιδεξίοις, άλλ' ές θρασύτητα, τη τύχη χρω-

μενου. Σφών μέντοι φείσεσθαι, το μέρος νΐιμαμένων

προς Καίσαρα. 7ίϊ3ε μέν δ Άντοινιος τοΤς άμφΐ τί)ν

Πινάριον άπεχρίνατο. Και εύθΰς ένέμοντο, ?να μή χαΐ

το μέρος έν ταϊς δίκαις προσαπόλοιτο , ού σφών ένεκα

αυτών, άλλά κα\ τόδε τοϋ Καίσαρος· ίμελλον γάρ αύτώ

μετ' ού πολίι πάντα χαριεϊσθαι.

XXIII. θέας δέ πλησιαζούσης, ήν έμελλεν υπέρ

6γ@3 ρΗιι-ηι νΐιιιΐίιιιιι, ςιιυιη ηιοχ ηΐ3ηίΓεδ(ε επιπιρεΓεΙ Λη-

Ιοηϋ ίο ευπι ίηίπιίοίΐία, φιυπκμιε 3 μίκιΙιι βίαΐίηι ρεΓςιιίδί-

Ιίο [χ-αιηίαπιηι ριιΙ.Ιίί-,ιιιιιη εδδβΐ <Ι·ι·ι<-Ιίΐ; ΙίηιβΓε ρΙβπ<ριο

ΓβίρυοΙίοα; 3 Οχ&λκ ΟίΓρεπιηΙ, ευπι οΐι ρ3ΐπδ ίη ΓηϊΙϊΙβδ 31-

ηαε ρ1ε1)βπ> οεηενοΐεηΐίαηι , Ιυηι ρΐΌρΙει· §Γΐϋαηι φΐαπΐ3

ρΙ'·1κ· ηυηο ίρβε ιαΐί εΐΌβΛίίοηε εδδβΐ ίηίΐυπι», ρΓορΙβηριο

ορυηι εί(1επι 3(χε(1εη(ίυπ) βπιρίίΐυϋίηβηι, αυα· ευπι, υΐ ρΐε-

πδςυβ νίιΐβΐιαίυι·, ηοη 8ίΙυΓ3 βδδεί ϊηίΓα ρπνηϋ Ιιοπιίηίδ πιο-

<1υηι 865ε οοηΐίηει-β. 8εϋ ηΐ3{;ίδ εΐϊβιη Ιίιηε1);ιηΙ ΑηΙοηίαηι ,

ηε ευπι ΟβΒ&ϊτε, υΐ ιΐ8ϋ τεπιπι ρΓορΙεΓ βΊβΙεπι ε3Γ«ηΙε, βίο

ίΙΙιΐδΙιϊ ίυτεηε 3ΐπυε οριιίεηΐο, δυείείβίεηι ίηπεί, εί, ρο»1-

ι(ΐκιηι ίΐΐιιαι βϊΐΐϊ ο1)ηο\ίυπι ΓεείββεΙ, ίρ&ε ρηοΓ (1οπιίο»Ιυηι

ίϋρβΓίοηβ 083Γ18 οεευρΐΓεΙ. Αΐϋ νεΓο ρΓΤΓ$εη(ί ΓεΓϋΐη

νΙ··Ιπ £3ΐΐ(1ε1)3ηΙ ; βρεΓαηΙεβ , ηοη ηιοιίο «Κειυιιι εχ ϋΐίβ αΐίει ϊ

ίιηρειίίηιεηΐο Γαΐυηιιη, 8ε(1εΙίαηΐ(1ίνίΙία8θα;8ΐπ8, ΙηβϋΙαΙ·

ρεευηία; ρυηΐίεκ ρεΓηηίβίϋοηβ, ηιοχ ()ί88οΙυ1υιη ϊγϊ , εί ίηιΐθ

ορϊυυ8 αΙιηηιΙΐΙυΓυη] χγειίιιπ), ςυοιΐ ίη (χ>ηΪ8 Ο. 0α?β<ΐΓί3

ηιβςηαιη ρβΓίεηι ίΐΐίυβ ρβευηία! εβδεηΐ ίηνεηΐιιη.

XXII. ^,ιηκ|ι1ο ηιυΐΐί εχ 1ιί8 Ιί(68 ίη(εη(3ΐ)3η( 03>8ατί, ι)β

ρΓ8εά!ϋ8 , φΐχ ίη ηίβΓεαΊΐΐΙε ραΙεΓηα εΓαηι; ευηι βίηςυΐί εοη-

Ιπι Μΐι«ιιΙα ρΓΧάίΐ , &1ίϋ8 «Ιί;ιηι, ρηϋΜΒία ΟΜΟΙΟ , Ιιιηι

εοη(Γ» ρΙεΓαηυε εοηιηιυηεηι ίΙΙ.ιπι , 688ε ίΐΐα εχ Ιχ>ηί8 ριιοΐίεβ-

Ιί8 ρΓοβεηρΙΟΓυηι &υ( εχυΐυηι αυΐ οεεί8θΓυπι. ΑΙηυε (1ε 1ιί8

]ικ1ί('(Μΐι ρο8εε!)3η1 ίρβυπι ΑηΙοηίαηι, ουί εοΐΐε^αιη ε]υ8 Ου-

ΙΐϋεΙΙαηι. Ουοιΐ δί ηυίά ε( αρηιΐ ΐΐίοβ Π)3§ί8(Γ3ΐιΐδ (1ί8εβρ|&·

1μ«βγ, ϋΐιΐφιι· Γ«·Γβ 0.ι·«αι· ΑηΙοηίί ίη (ρ&ΙίΆΐη αα&& εαιίεηαΐ;

ςυαιηςυαηι ρπηΙ ία ίΙΙ,ι <1επιοηδΙταΙΐ3ΐ3ρ3ΐτε άβ ρυϋΙίεο Γιιίβδβ

•■ίη Ια , εί 3(1 ηονίδδίηιυπι ίΐΐυά δεηΒΐυδεοηδυΚυηι ρΓονοεβοβΙ,

ςιιο αιΊα 0<£83ΐίδ οηιηί3 εοηϋπη3ΐ3 εΓ3η(. Ιη]υΓί3πιηΐ(]ΐιβ

ρΙεη3 ίη ]υτεηειη Γη^αιπη εηηΐ ιΙΙα ϊαιϋοϊα ; βΐ ]3εΙυΓ3τυπι

ηιυΙεΙαΓυηιςηε ηεςαε πιοιίυβ 8Γ31 ηεςριε ϋηίβ. ΙΙβίΐυβ Ρε·

(Ιίυδ γΙμιπ Ρίη3τίη8ςυε, ηυίουβ ρΟΓίίο ς»Χ(]3π) ΙκΓΓοΜΙηΙίβ

0κ83Π3η33εε8δεΓ3(, εοηηυεβίί βυηίβρυύ ΑηΙοηίυηκΙε ίη]».

ΓΪ3, ςηββ εί βίοι ε( ()< Ιανίο ΠιτεΙ , εοηΐΓ3 (1εεΓ«>ιιαι (ΙίδεΓίβ 3

8εη3(υ ΓαοΙιιιη : εεηδυεπιηίςυε , ε3 ΙαηΙιιηι, (]υθ3 ίη εοηΐιι-

ιηε1ί3ηι Ο. 03383Γ18 688εηΙ άΐοκία, Γεδείηϋί αη ΑηΙοηϊα

(1εΙ}ΐιί5δε; οίΒΐεΓ3 οηηίβ, εί ςυκ 3 Ο. 03?δ3τε βεΐΛ ΓυίδδεηΙ,

οοηϋπηβπ εΓΓεεΙβηιιβ άατΐ. Νεςυε νβΓΟ ηε£3\Ή ΑηΙοηίυδ,

ρυςηΐΓε ιριθ(Ιαηιιΐ]θ(1ο Ιιχε , ςυχ ηυηε ΒςηηΙιΐΓ, ευπι είδ ςιΐ3>

5εη3ΐιΐδ(:οη8ΐι11ο εοηΙίηεΓεηΙϋΓ ; δβιΐ ηεο ίρδί Ηη&ΙϋβεοαβαΚη,

3ί(, ςυεηνκίπιοάυη) ϊ1Ια<1 ςυίΰειη Ιίΐεπδ εοηδίςηβΐιιηι βίΐ ,

εοηΥεηίΓβ εηηι 8εη(εη1ί3 ίη φω Ιιιηε βεηβΙυδ ΙυίδδεΙ.

α Εΐεηίηι ηοη ηίδί ηβεεδδίΐβίε, ρΓορ(6Γ (ΙεεΓεΙβιη δίπιυΐ ί^α-

παπιιη οΐιΐίνίοηεηι , ΐ'κκ ίππι 8εη3ΐυηι 3<1]εεΪ8δε ϋΐίκΐ, Νε

(]υί(1 εχ 3η(ε3ε(ίδ ΓεδείηάεΓεΙατ : ηοη φιοά Ίά ίρβυπι ρει- 8ε

ί(3 ρΐ3ευεη( , 3η( ίη οηιηίηυδ τεουδ δίηβ εχεβρϋοηε άεουεηΐ

ΐίίΚτο; ϋε<1 βφβεΐϋηι ί(1 6888 βοΐυηιιηυιΐο (βηαροηδ 03ϋ83, εί

;ι, 1 (Ιεΐίηίεηάυη) ρορυΐυηι , οί) ρπΟΓβηΐ ιϋηιη ρατίοπι (ΙεεΓβΙϊ

ΙυιηυΙΙυαηΙεηι. ϋ ιι.^ΐιιιιι βυΐεηι εβδε, ηιεηΐεηι ροΐίυδ δβη3-

(υδεοηδίιΙΙί νβΙεΓβ , ςυ3ηι νεΓΐ)3 : ηεο Ιοί είτίουδ , ηυί ρεΓ ΙϋΓ-

1)313 ΓείρηΜίοκ 1ειηροΓ3, ρο8883δίοηίΙ)υ8 τεί βιιίβ νεί ηΐ3]ο-

Γυηι δΐιοΓυπι εχοίάίδβεηΐ, ΙεηυεΓε 3ΐ1νεΓδ3Γί; βΐ ί(1 (ΐιιίίίβηι ίη

υηίαδ 8Γ3ΐί3πι 3(1ο1β3οεη1υ1ί , ςυί , ηιβίοΓεδ ςυβηι ργο ι μ ι να ι α

οοηύίΐίοηε άίνίϋβδ ρΓβίΙεΓ βρειη η3ε(υ3, ΓθΓΐυη3 ϊ»ΐ3 ηοη

ρΓουΙί οοηνβηίβθ3ΐ, 86(1 3(1 Βυάίοίβηι, υΙεΓεΙϋΓ. Ιρβίβ Ιβ-

ηιεη 88 νείΐε ρ3Γ06Γ8, υηί , ι1ίνί83 εηηι ΟίεδαΓβ η*Γ6(1ίΐ3ΐ6,

ροΓίίοηειη βυβηι 3ΐ>5(υ1ίδδεηΙ. » Ροδί Ιιοο ΑηΙοηίί Γεδροηδαηι,

8ΐ3ΐίηι Ι'ίηβππβ Ρείΐίαβςιιε, (Ιίνίδίοηε Γβΐίςηβ; ήχΓ6άΊΐ3ΐίδ

Γ3013, ροΓίίοηβηι δηαηι, ηο εί Ιιβιιο ΙίΙίυηι εοηίεβίαΐίοηβ

3ηί((8ΓεηΙ, βοδίαΐεπιηΐ : ςυο4 ςυίϋειη ίρδυηι ςυοςιιε ηοη

13Π1 βυί 03(183 ΓεοβπιηΙ, ςΐ)3ηι Ο.Έ&3ΐίδ, ουί ρβηΐο ροδί ηΐΐι-ο

βηηΐ οιηηί.Ί |3ΓκίΙηπ.

XXIII. ^ηιφιε ίηδΐ3ΐ)3ηΙ Ιυίί, (]υοδ ρΐΌ ΒγοΙο ρΓΧ'Ιοιο
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Βρούτου στρατηγοϋντος έπιδώσειν Γάϊος Αντώνιος, δ

αδελφός Αντωνίου , καϊ τάλλα τοΰ Βρούτου της στρα-

τηγίας έπιτροπεύων άπόντος, παρασκευή τε ήν ες αυτήν

δαψιλής, και Ιλπ\ς εν τη θέα τον οηαον επικλασΟέντα

κατακαλέσειν τους άμφ\ τον Βροϋτον. Ό δε Καίσαρ,

άντιθεραπεύων το πλήθος, δσον άργύριον εκ της πρά-

σεως έγίγνετο, άεΐ κατα μέρος τοις φυλάρχοις άνεδίδου

νέμειν τοις φθάνουσι λαβείν ■ και ες τα πωλητήρια περι-

ιών, άποκηρύσσειν έκέλευεν όσου δυναιντο πάντα τους

πιπράσκοντας δλιγίστου, διά τε τας δίκας, αμφίβολα ή

έπίφοβα έτι όντα, καΐ δια την Καίσαρος σπουδήν.

Άπερ αύτω πάντα τον δημον ές εΰνοιαν ήγειρε , καΐ ές

Ι^λεον, ώς άναζίω τοιάδε πάσχειν. Ώς δ' έπΐ τη κλη

ρονομιά καΐ την ίδιον αίιτοϋ περιουσίαν, ίση τε παρα

'Οκταουίου τοΰ πατρός ή έτέρωθεν ην αύτω, κα\ τα

της μητρός πάντα , καϊ τα Φιλίππου , καΐ το μέρος τοΰ

κλήρου Πινάριον καϊ Πεδίον αίτησας, προυθηκεν ες

τήν διανέμησιν πιπράσκεσθαι, ώς της Καίσαρος περι

ουσίας ούδ' ες τοΰτο μόνον άρκοΰσης δια τας έπηρείας·

δ δήμος, ούκ έτι παρα τοΰ πρώτου Καίσαρος, άλλα

παρα τοϋδε αύτοϋ τήν έπίδοσιν λογιζόμενος είναι, έκ-

παθώς αύτδν ήλέει, καϊ έπήνουν, ιοδε πάσχοντα, καϊ

ώδε φιλοτιμούμενον δηλοί τε ^σαν, ούκ ές πολίι τήν ές

αύτδν Αντωνίου ίίβριν δπεροψόμενοι.

XXIV. Διέδειξαν δέ παρα τάς Βρούτου θέας, πολυ-

τελεστάτας δή γενομένας. Εμμίσθων γάρ τίνων

άνακραγόντων, κατακαλεϊν Βροϋτόν τε καϊ Κάσσιον,

£πει τδ λοιπδν αύτοϊς θέατρον συνεδημαγωγεϊτο ές τδν

ελεον, έσέδραμον άθρόοι, και τας θέας έπέσχον, μέ^ρι

τλν άξίωσιν αύτων σβέσαι. Βρούτος δέ καϊ Κάσσιος ,

Ιπει σφών τας Ιλπίδας τας έν ταϊς θέαις δ Καίσαρ διέ-

χεεν, έγνωσαν εις Συρίαν καϊ Μακεδονίαν, ώς πρδ

Αντωνίου κα\ Δολοβέλλα σφίσιν έψηφισμένας, χοιρεΐν

και βιάζεσθαι. Και τώνδε φανερών γενομένων, ήπείγετο

και Δολοβελλας ες τήν Συρίαν, καϊ πρδ Συρίας ες τήν

Άσίαν, ώς χρηματιούμενος άπ' αύτης. Ο δ' Αντώ

νιος, ήγούμενος ές τα μέλλοντά οί δεησειν δυνάμεως,

τήν έν Μακεδονία στρατιαν, άρετη τε ουσαν άρίστην

και πλήθει μεγίστην (εξ γαρ ην τέλη) , κα\ ίσον άλλο

πλήθος αύτοϊς τοξοτών κα\ ψιλών ή γυμνητών συνεζεύ-

γνυτο, ϊππος τε πολλή, καϊ παρασκευή κατα λόγον

έντελής, δοκοϋντα προσηκειν Δολοβέλλα Συρίαν καϊ

τα ές Παρθυαίους έπιτετραμμένω , διότι και δ Καίσαρ

αύτοϊς ές ΠαρΟυαίους έμελλε χρήσθαι, προς έαυτδν

έπενόει μετενεγκεϊν δτι και μάλιστα ην άγχοϋ, τδν

Ίόνιον περάσαντα, εύθίις έν τη Ιταλία εϊναι.

XXV. Άφνω δή φήμη κατέσκηψε, Γέτας, τδν θά

νατον τον Καίσαρος πυθομένους, Μακεδονίαν πορΟεΐν

έπιτρεχοντας. Καϊ δ Αντώνιος τήν βουλήν ήτει τδν

στρατδν, ώς Γέταις έπιθήσων δίκην ες τε γαρ Γέτας

αύτον πρδ Παρθυαι'ων Καίσαρι παρεσκευάσθαι, καϊ τα

Παρθυαίων ήρεμεΐν έν τώ παρόντι. Ή μίν ουν βουλή

την φήμην ΰπενόει, και τοΰς έπισκεψομένους επεμψεν.

Ο δέ Αντώνιος τδν φόβον αύτών καϊ τήν ΰπόνοιαν

Οαί ιΐδ , ΑηΙοηίί ίταΐβΐ' , εάΗιιηιβ 8Γ31 , ςώ βΐ εβίεπί ία Γεοιΐ!

νϊεεβ βϋβεηϋβ εοΙΙεβοε ειΐΓ3ΐ)3ΐ. ΕηΙηιιε 3ρρ3Γ3ΐιΐ3 βαιη·

(ιιοδίΐδ αοΊιιοϋΊιπι , 63 δρβ , υΐ δρεείβειιΐίδ <1βϋη11υ8 ροραίω

ΒγιιΙιιπι Οαδδϊαηιςιιε Γβνοεατβΐ. Οχ$άγ εοηΐπ , αϊ δίάί ρΐε·

υεπι οοηοίΙίίΓεΙ οΠίεϋδ, ςιιβηΐυηι ρεεαηϊββ εοΐΐίςεοιίιιτ βι

ϋοηίδ (ϋνβη(1ίΙΪ8 , 3ΐί3πι ροδί Μ\3ΐα ρΓϊΓβοΙίδ Ιπΐιυιιαι Ιηάί-

1η(, (ΜδΙΗΙιυβηάαηι ίηΙεΓ Ιιϊοιιίεβ, ρΓουί ςυί$φΐ6 ρπωιΐί

ρεΙίΙϋΓϋδ ρδδεί ; οΙιουηΛοςυβ Ιοεβ , υΐιί οοηβ τεηιιηκΙίΒϊΐι-

Ιυτ , [ιγ,-ιί οιιο> ]ηοβοα( οπιηία ηιίηίπιο , ηυβηΐιιηι Γ68 ρ»Ι«Γί·

Ιηγ, ρΓβΙίο ρΓοεΙβπιβΓε; ευπι ρΓορΙετ ίηεειίαηι ρβπευ1α«ιιιι·

ηϋβ ,ίικϋποηιηι ενεπίυηι , (υηι ρΓορΙεΓ ϊρβίαβ Οκίατί! ίη

ρΐϋΐκ'ΐιι 5ΐιι«ϋυπι. 01133 οπιηία εί ε( 3(1 οεηβνοίβηΐίαηι ρορυΐί

ρΓοΓιιεΓυαΙ , ε( 3ά οοπιηιίβεΓβΙϊοηεηι , υΐ ίηα'ίρηί Ιαΐίΐιιΐδ ίϋ]υ·

ΓΪίβ. ϋι τετο, ρΓ33(εΓ Ιιαηο 1ιΧΓε<ϋ(3(εοι , ρΓορπυπι βϋαιη

ρβίπηιοηίιιπι ϊΐ) ΟεΙανϊο ΐρβί Γεϋεΐυπι, εί ςιιία'ςιπά βΐϊιιη^β

Ιι»1)ϋ6Γ3ΐ, ίη8ΐιρεπ]υε πΐ3ΐειιΐ3 οηιηίί ει ΡΙιϋίρρί 1χ>03,

ϋβηίςυβ εί ηβϊΓεχΙίΙαΙίδ Οχββηαηχ ροΓίίοηειη 3 Ρίηϊτίο βΐ

ΐν.ϋο ινροΐίίαιιι, νεηυπι ρΓοροβυίΙ; 3((]υε, ηίδ 6ΐί3ηιορϋ8653β

3(1 ρεΓ8θ1τεηά3 ρορυΐο Ιε^Εΐβ , βϊςηίβεβτίΐ, ςυ3ηάοηυί<1εηι

ηε Άά ηυηε ηυίάεπι υβαοι \>οτά Οχβαπβ, ρι-ορίετ άίΐανα

αΙ((αβ ίη]ιιπ38 αοορρΐ39 , δυίποθΓβοΙ : Ιυηι τεπ> ρΐεΐ» 'ΐι&ηο

1ίΙ>εΓ3ΐίΐ3(επι Γερυΐαηβ ηοη βαιρίίαβ βαρβΗοτίδ, βεά ου]α3,

688ε 03383ΓΙ8, ιπιγιΗοο αΠβοΙα ε( οοπιηιίίΟΓαΙίοηρ οοιηρίε-

οΙβόαΙυΓ ]υτεηεηα; εο11αϋ(ΐ3ΐΐ8 ε]ηβ Ιαω ραιϊβαΙΪΑΐη, ιαπι

ηιαξιιίΓιεειιΙίβπι, βΙ βρειίε 'μτη ρηβ ββ ίβτα», ηοη 8ε Ιίΐϋτϊηι

(1ίυΙίιΐ8 Ληίοηϋ 3(1νεΓ8ΐΐδ 03383Γ8Π1 ίη]ϋΠ38.

XXIV. ΙΙΙίυδ βΠεεΙιΐδ πιοχ βρβοίπιβη εύΜίΙ ρΐβϊδ ία

ΒΓυΙί Ιυάίδ , πΐΒχίηιο βυπιΐυ εχαίοίΐίβ. Ουαηι εηίηι φϋαα

3(1 Ιιοο εοηάυείί εΙβπιίΙβΓεηι, ΓετοεαηόΙοβ εβδε ΒηιΙιιιηεΙ

03δ8ίυηι , ααηι Ιιβο βτΐε ιοΙί(|υοπιπι δρεοΙβΙοΓυηι αηίηιί Ιεα-

ΙαηΙυΓ, υΜβο" οιίδ«ΓίεοΓάϊ3πι εχυΐηπι ηαονεΓεηΙατ, ίηοηΓδα

ΓΓεηυεηΙίδδϊιηο ρίουίδ δΐιΐιίΐο εβί ίηΐιίόίΐιιηι 8ρεεΐ3ου1υηι,

(Ιοηεε εεδδβδβεΐ ίΐΐα ροβ(υ1&ϋο. Ταπί τετο ΒπιΙαδ εί Οι»

δΐυδ , ιιΜ νίάιτυηΐ δε Ιιβο βρε (1εηιεΓειΐ(ΐ33 ρεΓ Ιυάοδ ρΐβοίϊ

ΓπιβΙηιΙοβ ρβτ 0κ83Γεηι, δ(3ΐυεηιηΐ, 1η δγπβηι Μ*εβλ>-

ηΪ3ηιηυε, υι ρηηβ 8ί1)ΐ, ςυβπι ΑηΙοηίο εί Οοΐβίκΐΐχ,

άβειβΙ&β, ρβτ νίπι ίηνηϋβΓβ. Οιιοίί οοιΐδίΐίυηι ροδίφιιηι

οοηιρεΓίϋίτι βδΐ , ϊρβε φιοηυε ΠοΙ.ιΙκΊΙ,ι ρπιρεΓ3τί( ίη δ^πίω

οοίΙεΓ ίηνίίΐΐΓϋδ Αδίβπι, υΐ ϊηάβ ρβοιιιιίβδ εοΙΗ^εκΙ. ΑΙ

ΑηΙοηίιΐδ, ΓβΙυδ δϊΜ Άά 63 ςιίδο ίιΐ8(3Γεη( ορυδ ΓοΓβ οοφύ»,

ηεείβη3Γυ8 Μ3εεϋοηίευηι βχβΓαΙιιηι ειιπι νίΓΐυΙβ ρΓ^ίΙ^τβ,

Ιυηι ηυιηεΓο (βΓ3ηΙ βηίηι δβχ Ιβ^ίοηβδ, είβςιιε αφιιηοϋ

ηΐ3^ιΐ3 πιαιιιΐδ δβδίΙΙβιίοπιπι εί Ιβνίδ 8ΓΠΊ3(υΓ;ι τεΙίΙυιιιηηε,

εςυίΐβΐηδ ρικΙεΓ83 ηυηιεΓΟδίΐδ, Γείϊηυυβςυε 3ρρ3Γ3ΐιΐ8

3ΐ}δο1υ1ίδδίηιυ8 ) : ίΙΙιιιτι ί^ίΙϋΓ εχειείΐυηι , ςιιβαινϊδ νίιΙοΓβ-

ΙυΓ (ΙεΙιεΓΪ Οοΐ3ΐ>ε1ΐ3! ρΐΌρΙει· άβΟΓΟίιιηι εί οβΙΙυπι Ρ3ΐ■Ιΐιίουηι,

ηυβηόΙοςυίάεπι εί 0&383Γ εοηΐΓβ Ρ3γΙΙιο8 3ρρ3Γ3ΐιΐδ ίΐΐοί ίρ-

εβΓ3ΐ , 3(1 δε (βηιεη ρεΓίΓβΙιεΓε εο§ϊΐ3νίΐ; ρπεβεΓίίηι ςυοηίεηι

ρΐΌρΙεΓ ρΓορίη<]ΐιίΐΛΐβηι βίβΐίιτι, ΐΓ3]εεΙο ηΐ3π ίυρεΓο, βΛείίβ

ίάεπι εχεΓείΙιΐδ ροβδβΐ ϊιι ΙίαΙϊβ.

XXV. £( ΓερεηΙβ βρβΓδβ εδ( Γ3ηΐ3, ΟεΙβδ, εοριί(3 πιοΓίβ

ΟΚ53Γ18, ίηευι*δίοοϋ>ιΐ3ν88(3Γε Μβεεάοηίβπι. Αηίοηίηδςηβ

3 βεη3ΐα εχεΓείΙυπι ρείϋΐ, ςοο άβ Ιιοδϋουδ δυπιεκΐ ρ«εη35;

(Ιίεεηδ, εοηίΓα 0εΐ3δ ϊΐΐαηι ρΓΪιΐδ, ςηαπι εοηΐΓ3 Ρ3Γΐηθδ, «

0Χ83Γ8 ΓϋίδδΟ ρ3Γ3(0ΐη; βΐ ρ303(3 8δδβ ΪΙΙ ρΓ.Τ56ηϋα οηιηίί

οΐτεβ Ρ3ΐ Ί1ιίεοδ ϋηεβ. δβηαΐυδ , ευί βυβρβεΐυδ ΗΙε πιπιογ

οταΐ, ηιίδίΐ (|ΐιί ρΓονίηοίαηι ϊοδρΐεεΓεηΙ. Ληίοοϊυδ ίϋΐι»,



ϋΕ ΒΕΙΧΙ5 ΟίνΐΙΛΒϋδ ΟΒ. III, 24 — 57. 423

έκλύων, έψηφίσατο, Μή έξεΐναι τω κατα μηδεμίαν αί-

τίαν περι Δικτάτωρος αρχής μήτε έπιψηφίζειν, μήτε

λαβείν διδομενην · ή τον έκ τώνδέ τίνος υπεριδόντα νη-

ποινεί προς των έντυχόντων άναιρεϊσθαι. Καί τφδε

μάλιστα έλών τους άχοΰοντας, χαι τοις υπέρ Δολοβέλλα

πράττουσι συνθεμένος εν τέλος διόσειν, ήρέθη της εν

Μακεδονία δυνάμεως είναι στρατηγός αύτοκράτοιρ. ΚαΙ

δ μεν εχων ά έβούλετο , Γάϊον τον άδελφόν αύτίκα συν

έπείξει το δόγμα φέροντα τω στρατώ διεπέμπετο. Οί

δέ έπισκέπται της φήμης έπανελθόντες, Γέτας ελεγον

ουκ ϊδεϊν εν Μακεδονία· προσέθεσαν δέ, είτε αληθές,

ίϊθ' Ειπ' Αντωνίου διδαχθέντες, δτι δέος ην, μή, της

στρατιάς ποι μετε-λθούσης, οί Γέται την Μαχεδονίαν

έπιδράμοιεν. Ώδε μέν είχε τα έν 'Ρώμη.

XXVI. Κάσσιος δέ κα\ Βρούτος χρήματα καί στρα-

τιαν συνέλεγον · καΐ Τρεβώνιος, δ της Ασίας ήγούμενος,

τας πόλεις αύτοϊς Ιτείχιζε, καί Δολοβέλλαν έλθόντα

ουκ έδέχετο ούτε Περγάμω ούτε Σμύρνη , άλλα μόνην

άγοραν Ιςω τείχους ώς υπάτω προύτίθει. Έπιχειροϋν-

τος δ' εκείνου συν δργη τοις τείχεσι, καί ούδέν άνύον-

τος, δ Τρεβώνιος αύτόν έφη δέξεσθαι Έφέσω, καΐ ές

την "Εφεσον εύθύς άπιόντι τους έφεψομένους εκ δια

στήματος ίπεμπεν. Οί νυκτός έπιγενομένης άπιόντα

τον Δολοβέλλαν δρώντες, καί ούδέν έτι δπονοοΰντες,

δλίγους σφών ΰπολιπόντες ϊπεσθαι αύτιο , ές την Σμύρ-

ναν έπανήλθον. Καί τους δλίγους δ Δολοβέλλας ένε-

δρεύσας τε κα\ περιλαβών, έκτεινε , καΐ ηλθε της αύτης

έτι νυκτός ές Σμύρναν * καί αυτήν άφύλακτον εύρων,

εΐλε δια κλιμάκων. Τρεβώνιος δέ τοις συλλαμβάνουσιν

αυτόν έτι εύναζόμενον ήγεϊσθαι προς Δολοβέλλαν έκέ-

λευεν, έίψεσθαι γαρ αύτοΐς έκών. Καί τις των λοχαγών

αυτόν Ιπισκιόπτων ήμείψατο, "Ιθι συ , δεϋρο την κεφα

λήν καταλιπών ήμΐν γαρ ού σέ, άλλα τήν κεφαλήν

άγειν προστέτακται. Καί τόδε ειπών, ευθύς άπέτεμε

τήν κεφαλήν. Αμα δέ ήμερα Δολοβέλλας μέν αύτή.ν

προσέταζεν έπί τοϋ στρατηγικού βήματος , ένθα δ

Τρεβώνιος Ιχρημάτιζε, προτεθήναι. Ή στρατιά δέ,

συν δργή, καί δ οϊκετικός άλλος βμιλος αύτης, έπεί τοϋ

φόνου Καίσαρος δ Τρεβώνιος μετεσχήχει, καί κτεινομέ-

νου τον Άντώνιον έν δμιλία περί θύρας τοϋ βουλευτηρίου

περιεσπάκει, ες τε τό άλλο σώμα αύτοΰ ποικίλιυς ένύ-

βριζον, και τήν κεφαλήν οΤα σφαϊραν Ιν λιθοστρώτω

πόλει διαβάλλοντες ές αλλήλους έπί γέλοιτι, συνέχεόν

τε καί συνέτριψαν. Καί πρώτος δδε τών φονέων δίκην

τήνδε έδεδιόκει.

XXVII. Ό δ' Αντώνιος Ις τήν Ίταλίαν τόν στρα-

τόν εκ της Μακεδονίας διενεγκεΐν έπενόει. ΚαΙ προ-

φάσεως άλλης ές τοϋτο άπορων, ήζίου τήν βουλήν άντί

της Μακεδονίας Ιναλλάξαι οί τήν εντός Άλπεων Κελτι-

κήν, ί)ς ήγεϊτο Δέκμος Βροΰτος Άλβϊνος· εϊδώς μέν, ότι

και δ Καίσαρ έκ τησδε της Κελτικής δρμώμενος έκρά-

τησε Πομπηίου ■ ώς δέ τόν στρατον δόξων ούχ ές τήν

Ίταλίαν, άλλ' ές τήν Κελτιχήν, μεταχαλεΐν. Ή δέ

βουλή, τήνδε τήν Κελτιχήν άχρόπολιν έπί σφίσιν,

(]ΐιο ιιια«Κ ηιείυπι 3ε δυδρίείοηεπ» βχίπΐ6Γ6(, 1.·»<·ιιι ΙυΙΗ :

Νβ ([ΐι ί» υΙΙΐαι οΙ> 03ΐΐδ3ηι <1β ϋίεΙβΙΟΓε εκβηάο ΓεΓβπεΙ,

ηβνε ςαϊβ (ΗοΙβΙυτβη οΜϊΙβιη βεείρβι-εΐ : φ» εοη(Γ3 Γβεεπί,

επηι Ιίεβι-ε β ςυονίδ ίηιρυηβ ίη(εηηιί. Αί(ριε Ιιοε πιβΛΪπκ:

8Γ(ίϋείο (Ιβεερίίδ ρ:ιΐ ι ϋιιι> , ρβεΐιΐδ ευηι ΟοΙαυεΙΙχ 3πιίείδ ,

ΐΓαιΙίΙυτιΐφ &ε ϋΐί ιιη,πιι Ιε^ίοπεη) ΐηιρεΓΐΙΟΓ Μ»εε<1οπίεβηιηι

εορίΐηιπι εΓ63ΐϋ» ε$1. (}αο ίιηρείταίο , ιηοχ 0&ίυιη (ταίΓεαι

εαπι δεηίΐιιβεοιίδϋΐΐο ρΓορεΓβΓβ ίιυβϊΐ 3(1 εχβΓεΐΙυιη. Εχ·

ρ1θΓ3ΐθΓε» νβΓΟ ίη<1ε τενεΓβι , ηε§3ϋ3ηΙ ηαϊιίεπι , 8β ΟεΙ&8

υΙΙο» νΜΐβββ ϊιι Μ3ε«<1οηΪ3 : βιΐιΐίίΐεΐ'ϋηΐ 3υ1ειη , 8ϊνε τεΓβ,

8ΐτβ 3ΐ> ΛηΙοηίο ιηοηίϋ, ηιείυηι εεββ, ρε, 8ί (ΙειΙυεβΙυΓ ίη·

ϋε βχ6ΓθϊΙαβ , εχευιτ3ηΙ θεία; ίη ρτονίηεί3ΐη.

XXVI. ΰυηι ϋββε ίη Γι !><■ ^επιηΙυΓ , Οβββίυβ ΒηιΙυβηαβ

εχβΓείΙυπι ε( ρεεαηίαβ εο11ίκε>>»ιιΐ : εΐ Τι .Ίωηί 1 1> , Αβια: ρηα-

868, υι1>ε8 ίη εοΓυηι υβιιηι ηιυηίεΐ»!. Ι)οΐ3ΐ)ε1ΐ3ΐη(ρ]β,

ςυυπι ϊη Λ*ίηηι βάνεηίβββΐ , Μεπι ΤΓεοοπίυβ εΐ ΡεΓς3πιο εΐ

Ηιιηηιη εχεΙυβϋ; Γογο Ιαηΐιιιη εχΐΓ3 πκτηίβ εί ρΓ8.'θϊΙο, 13Π>-

ηιιαιη εοηβυΐί. Ουητηηιιε ΪΓ3(υ8 Ι)οΐ3ΐ)θ1ΐ3 ορρυςη3(ίοηετη

Γηΐ8(Γ3 160(38861, ροΐΐίεΐΐΐΐδ 681 ΤΓβΙ>0!Π11δ , 86 ϊηΐΓΟΐηΪ88α·

ππη ι-ιιιη ίη Ερηεβιιπι ; ε! ηιίϋίΐ 6 81Π8 , ςυί εοηςηίεηι

ίΐΐυε ρΓοβείβεεηΙεηι εχ ίηΙεΓνβΠο βεςυβτβαΐατ. Ο'ΐϊ (|υιιιη

μιΙ) ηοείεηι 1οη§ίιΐ8 ευηι ρΓ0§Γ638ΐιηι νίιΐίδβεηΐ, ηίΐιίΐ 3ΐη·

ρϋυβ νβΓΪΙϊ , ρβυείβ 3(1 ευηι 8ε(|αεη(1υιη Γβΐίεΐίβ, 5(ηνι-η3ΐη

βιιηΐ τετεΓβί. Οοΐαΐΐβΐΐα ραϋεοβ ίΙΙοβ, ίηδίϋϋβ εΪΓευηινεη-

(08, άείετίΐ : εί εβαεηι ηοείε 8ηΐ)τη3πι ίηευ8(θ(1ί(3πι

η3εΙιΐ8 , 8ε3ΐί8 3(1 ηκΐ'ΐιία 3άηιο(ί8, εερϊ(. ΤΓεοοηίυβ, ίη

ευοίΐί άβρΓεηεηβυβ , ιο^λΙιλΙ, π ι λΛ εοηβυΐεηι ■ΙικητιΊιιγ,

υ1(Γ0 86 6888 8εευ(ηπιηι. Τυηι ςηίάβιη βχ ε6η(υηοηί1>α3

ΪΓηάβηβ , 11>ϊβ, ίηφ)ί(, ςαοειιη(]ΐιβ νοίεβ, ββ<1 τείίείο 03ρϊΙε :

ηοβ 6ηίηΊ]'υ88Ϊ βυηυί, ηοηΐε, ββάεβριιί, ΒίίβΓΓβ : β( εαπι

(1ίε(οε3ριι( ίΐΐΐ Λίκι-ίιϋι. Ιά Οοΐ3>>ε1ΐ3 ρΓΪηιβ Ιυεε ρΓοροηί

]ϋδδί( ίη βεΙΐ3 ρΓ*ίοΓΪ3, ϊη ςιι» ίΐΐβ ]αβ Γβ(1(1βΓε οοηβαβτβηΐ,

δεά ηιίΐϋβδ, ευηι τείίςυβ ε38(Γεηδϊ Ιιηία, ϊταΐϊ υ( εοη]υΓ3-

1ϊοηί3ρ3Γ(ίείρϊ, ςυί άυηι ΟίΟδΒΓοεεϊάεΓεΙιΐΓ, ΑιιΙοηίυπι 8βΓ·

ιηοηε άκΛ ίοτα ευΓίοε «ΙϊβΙίηαϊβββΙ, Γείίςηυηι ε]υ3 εοΓρυβ

τ3Γϋδ 3(Τεε6Γυη( εοηίυπιεΙίίδ, ε( ϊρδυηι εβρυί ρβΓ νϊ33 υτ·-

1)ί8 Ιβρίϋε 8(Γ3ΐ38', 8ΐ1>ί ίιινίΐΊΊη ρη) ρίΙ;ι πιί((ειι(εδ ρει- 1υ<1ί-

ΟΓίυη) , ί(3 εοη(τίτεΓυη( , υ( ηοη 3ρρ3Γ6Γε( ΓβΓ.ίεβ. Ι(3(μιβ

ρΓίπαυδ ρ3Γπεί(ΐ3Γυπ) ΤΓβ1)θηίυ8 (βίβιη ρα!ΐ)3ηι ΙυίΙ.

XXVII. ΑΙ Αη(οηϊυδ εχείΐΚηπι β Μβεειίοηϊΐ εο^ίΐβϋαί

(Γ»ηδροΓ(3Γβ ϊη Ι(3ΐί3Π). Ε( ηυυιη βΐϊβη) Αά ίά οεεαδίοηεηι

ηοη ίιΐΥβηΐΓβΙ, ρε(ϋ( 8 δβηϊΐυ, υ( ρβΓΠΐυ(3(ί8 ρι-ονίηεϋβ Π-

εβΓβΙ δίοί οοΙίηεΓε εί(εηοΓεπι ΟϋΙΙΪαπι', ουί ϋ. ΒΓυΙπδ ΑΙΙιί-

ηηβ (υηι ρΓίβεΓβί. δοίΐϊεβί ηοη 6Γ3( ιιτιπιθιπογ ΑηΙοηϊυδ,

ΟββδβΓεπι ςυοςυε βχ εβιΐβη) ρΓοτίηείβ ειιη) εχεΓεϋη <ϋρΓβ8-

βυη) , Ροπιρείυιη βυρεΓβδβε : δίωυΐ τβΓΟ βίε ίοτβ βρβί'οηβΐ ,

υ( ίρδβ ηοη ίη ΙΙηΙίπη) 86(1 ίη Οαΐΐϊαη) , Γβνοε3Γ6 εορίβδ ίΙΙ&β

τί(1εΓ8(υΓ. ΑΙβεηβΙπδ, 63Π)<1επ) ίΙΙβηι Οϊ11ί3ϋ) 3τεβιη Ι?βί-
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ήγουμένη , έδυσχέραινέ τε , καΐ της ίνίδρας τότε πρώτον

ήσΟοντο, χαι την Μακεδονίαν δόντες αύτω μετενόουν.

Ιδία τε αύτών οί δυνατοί Ιπέστελλον τω Δέχμω , της

άρχής έγχρατως εχεσθαι, και στρατδν άλλον και χρή

ματα άγείρειν, εΐ προς Αντωνίου βιάζοιτο. Οδτο)ς

έδεδοίκεσάν τε καί έν δργή" τον ΆντοΊνιον εΤχον. Ό

δε άντί μεν της βουλής έπενόει τον δημον αΐτη^αι νόμο)

την Κελτικήν, φ τρόπω και δ Καίσαρ αύτήν πρότερον

εΙληΊρει , καΐ Συρίαν Δολοβέλλας υπογυως. Ές δέ φόβον

της βουλής, την στρατιαν ές το Βρεντέσιον έκέλευε

Γαΐω τον Ίόνιον πέραν αύτίκα · κα\ δ μέν έμελλε ποίη

σε ιν ώς προσετέτακτο.

XXVIII. θέαι δ" η^ταν, 8ς Κριτώνιος άγορανομόίν

έμελλε τελέσειν καΐ δ" Καϊσαρ ές τάς θέας τω πατρί

τόν τε χρύσεον θρόνον και στέφανον παρεσκεύαζεν,

άπερ αύτίϋ κατα πάσας θέας έψηφίσαντο προτίθεσθαι.

Του Κριτωνίου δέ είπόντος, ουκ άνέςεσΟαι τιμωμε'νου

Καίσαρος εν ταϊς αύτοϋ δαπάναις, δ Καίσαρ αύτδν ές

τον Άντώνιον ηγεν, άς υπατον. Αντωνίου δέ ειπόντος,

ές την βουλήν έπανοίσειν χαλεπήνας δ Καίσαρ, Ανά

φερε, εϊπεν έγώ δέ τδν θρόνον, έως αν ?[ τδ δόγμα,

προθήσω. ΚαΙ δ Άντιόνιος χαλεπηνας, έκώλυσεν.

Έκώλυσε δέ καί έν ταϊς ίξής θε'αις, έτι παραλογώτερον,

ίς αΰτδς δ Καίσαρ έτέλει , άνακειμένας εκ τοϋ πατρός

Αφροδίτη Γενέτειρα, δτεπερ αύτη κα\ τδν νεών δ

πατήρ τδν Ιν άγορδ άμα αυτή άγορα άνετίθει. Τότε

δή καΐ μάλιστα μίσος ήδη σαφές εκ πάντων Ις τδν

Άντώνιον έγίγνετο, ώς ούκ ές τδν νϋν Καίσαρα φιλο-

νεικοϋντα μάλλον, ή ές τδν πρότερον υβρίζοντα άχαρί-

στως. Αυτός τε δ Καίσαρ, μετα πλήθους, οία φρου-

ρ3ς , τδν δημον καΐ τους ευ τι παθόντας ΰπδ τοΰ πατρός

και τους έχείνω στρατευσαμένους , περιθέων, έπιφθόνως

ίχέτευεν, ου μέν αύτοϋ τοιάδε χα\ τοσάδε πάσχοντος

υπερορδν καί άμελεΐν έχοντες* Καίσαρι δέ τω σφών

αύτοχράτορι και εύεργέτη άμύνειν άτιμουμένω προς

Αντωνίου· άμύνειν δέ χαΐ σφίσιν αύτοΐς, ουδέν έ"ξουσι

βέβαιον ων ειληΊρασι παρά Καίσαρος, ε! μηδέ αύτω

Καίσαρι μενεΐ τα έψηφισμένα βέβαια. Αντωνίου τε

πανταχού της πόλεως ές τα υψηλά άναπηδων κατε-

βόα· « Καίσαρι μέν δι' έμέ μήτε όργίζεσθαι, μήτε ένυ-

βρίζειν, εύεργέτη σου μάλιστα, ω Αντώνιε, ές τα μά

λιστα γεγενημένω· έμοί δέ των μέν ύβρεων, ές ίσον

θέλεις, έμφορεϊσθαι· την δέ της ουσίας αρπαγών έπι-

σχεϊν, μέχρι τους πολίτας κομίσασθαι τήν διανέμησιν,

κα\ τα λοιπά πάντα εχειν άρχέσειν γαρ έμοί πενομένω

την τε του πατρός δόξαν, αν διαμένη , χαι τήν τοϋ δήμου

διανέμησιν, έαν έάσης δοθήναι. »

XXIX. Έφ' οΤς ήδη παρα πάντων συνεχείς έγί-

γνοντο καί φανεραΐ κατα τοϋ Αντωνίου βοαί. Απει-

λησαμένου δέ αύτοΰ τω Καίσαρι πικρότερον, καΐ της

άπειλής έξενεχθείσης ές τδ φανερδν, έτι μάλλον άπαν

τες ώρμηντο· καΙ οί της φρουράς Αντωνίου ταξίαρχοι,

έστρατευμένοι τε Καίσαρι τω προτέρω, κα\ ές τα μέ

γιστα Οπ' Αντωνίου τότε προτιμώμενοι, την δβριν

ίΐ 8άνβΓ8ϋ8 «β 8388 ΓϊΙαβ , ϊηιΐΐςηϊκδϊαιβ Ιιιΐίΐ : βΐ ητπκ ρπ·

πιυηι ίηδίάίΐδ ΛηΙοηϋ δεηΐίεαίεηι ροεηϋβΓβ ακρίΐ, οοπομ-

8Ϊ886 βϊ Μβοεϋοηίαπι. &ηια,υε ρπναΐίηι Ηϊ βχ δεηβίοηΐιυί,

ςυί ρΐυπιηιιηι ροΙεΓαηΙ , δεπρδεπιηΐ ϋοαιηο , ιιΐ οοιβΙμΙη

ΓβΙίηβΓβΙ ρΓονίηείβοι , 3ϋ§βΓβΙ εχει-είΐυιη , ρβειιηίϊδ οοΙΙίε,ε·

ΓβΙ, ηβ ΓοΓίβ νί ρΓαϊν-ιΙβΓοΙ ΑοΙοηίυδ : 3άεο «I ΙίπΐίΙΐίηΙ

Ιιυηο δίιηυΐ εΐ οάεΓοηΙ. Αά ρΐβοβηι Ιιίηο, οπιίδδο 3βηαΙιι ,

οοηνβΓδϋδ Αηίοηίϋδ Γο^ηΐίοηβηι Ιυΐίΐ όβ Οί\\\Ά ; φα ηΐίΰηβ

βϊ οΐϊιτ) ΟχδϋΓ ςυοςυβ ίηιροΐΓ»νοΓ3ΐ βϊπκΐβιη ρΓοτίηαΐΐη,

βϊ ηιιρβΓ ΌοΜκΜά Βνηίΐηι. Α(1 ΙίΠΜΓβπι &αΙΐνα δβηϊΐιιί ίη·

ουΙίβικΙυΓη , πΐ3ηάβνίΙ Οβίο ΓγδΙιί , εοηίβδϋηι εορίϊδ 1η]ίο>

ΓβΙ Βηιικίυδίυιη : ςυοά ϊΐΐβ Γιείϋΐ-αβ βΓϊΙ , ίΐβ ηΙ ίυδδοϊ «1.

ΧΧΥΙΠ. Ιηΐ£Γ8β (βηιραι Ιθ8ΐ>ΙηΙ Ιικίοπιπι, ςοοβ βϋ·

ιαηιβ βηι αάϋϊ» ΟπΙοηίαβ : βϊ Οεβιατ ρβίτί δοΙΙΐαι κατόπι

ροηβΓβ ευπι οογοπϊ ρβΓαΙιβΙ , ίά φιοά εχ δβηΐΙυδοοηδαΚο ίο

ρεΓρεΙυαιη Ιιιάίβ οιηηίΐιιΐδ ί 11 ΐ (ιιεΓβΙ (ΙεεΓεΙυηι. Οϋαηιςαβ

ηο§»ΓβΙ ΟιΊΙοηίυβ, 8β ρβδδυηιπι ΙιοηοΓΐη ϋίεδϊΓβηι Ία ω

Ιικίϊβ φκχ ϊρ8β βαο βαοιια &οβτβ(, Οβκλγ ίΐΐαηι λαίο·

ηίυπι άιιχΐΐ , α( βχΐ εοηδυΐεοι. Ουί ροβ'Ιςηβιη , ε» άβ κ αϋ

8εη3ΐαηα 8ε ΓεΙαΙϋΓυπι , (ϋχίΐ , ΐο-1ί'*η3(α8 03383Γ, ϋείβΓ, ίη·

ηυϊΙ : ε^ο , άιιπι τ&ΙβϋϊΙ δβηαΐϋδοοιίίυΐΐυηι, δεΙΙαιη ρι-ορο-

ηαοι. 1(1 Αηίοηίϋδ βΧ38ρετ&Ιυ8 ρΓοΙιίΙιαϊΙ : ηεε Ιιοε <χτΑ(α-

Ιυ8, ρΓοΙιίΙιυίΙ ϋεπι ηω^ίβ ε1ί3πι ρΓβεΙεΓ Γ3ϋοηεπι Ιηάίβ ρ-ο

χίπιε βεευΐίβ , ςυοδ Οα383τ ίρβε εεΙεΙ-ΓβνίΙ , ίη ΙιοηοΓεαι V»

ηεπδ ΟεηεΙηείβ ίη8(ί1α(08 3 ρβίΓε , ςυιιιη α-κίοιη άαχ ίη Γοτο

ε( ϊρδϋπι Γογιιπι ΐΐΐε άεάίεβΓεΙ. Οαοιΐ ΑηΙοηϋ ίαείαηι πυτάπιβ

εχεερίυπι εβί ρα1>Ιϊεο οάίο , ςυββϊ ηοη Ιαιη 8<1 βεπίϋΐβΐΐοοβαι,

(]ΐι* ϋϋ ευπι ίυηίοΓε ίηίοΓεειΙεΙιβΙ Οβεββτε , ςυ3ΐη »ά ίη?η·

Ιίιιιάίηεπ) βάνεκαβ βιιρεποΓεπι Ο-εδίΐιβπι, 'ρβιΐίηεηδ. .Ι.ιηι-

ςυε ίρβε 03688Γ, ηιιιΗίΙυ'Ιίηε ηοπιίηυιη ίη δβΙβΙΗΙϋ χαοΛαΐη

βΐίρβίυβ, άϊδειίΓΓεϋβΙ ρεΓ ρΐβοβπι; οβοεβείβηοβ ρηεδειϋιη

ρ3ΐΓΐβ εΐ >'ε'ΙεΓ3ηο8 δυρρίεχ ρΓεηεηδαηβ Άά παοτρηιίίπι ί!·

νεΓ83τίο ΐηνίοΊβαι , ΟΓβηβηυε ρΓίιηυηι ηαίιίεπι « ηε ββ Ιοί κ

Ιαη(3δ δΐΐδΐίηεηΐεη) ί^ιιηββ άεβρϊεεΓεηι , υΙίΓοςυβ η^ίί*·

Γεηί; ηιβχίιηε τεη>, υΐ Ο. 0*βητβηι, ίιτιρεπιΙοΓεηι δααηι,

ορίίηιβ αε ίρδίδ ωβπΐυπι, νίηάίεβΓεηΙ 3 εοηΐυηιείίί, φ»

ευπι ΑαΙοηίυβ βΙΤιοεΓεΙ, (Ιεηίφιε υ( εοηβπΙβΓβηΙ ίρτ«ί ηΙ»,

ρΓορυ£η8Γεη(<ηιε βεεβρίβ 8 0εβ83Γε οβηεβείβ, αυ-β Μία <ν;ο

ηοη ροββεηΐ , βί ηε ε3 ηυίιΐρπι ιΙεοΓεΙ» , αηχ ίη ίρβίυδ εχδ>-

Ηβ ΙιοηοΓειη εβδεηΐ Γβειβ , Γ3(α πιβηεΓβηΙ. » Ρ&δδίιηςυε Ρ<"

ατοβηΓ, εχ ειΐίΐίοπίιυδ Ιοείδ , ρυ1>1ίεε νοεϊΓεκώβΙυΓ ίη ΑηΙο·

ηίυπι : « ΑΙ 0<Κ83γι Ιαηιίεπι άεβίηε πιεβ ε&υ83 εβββ ϊττ&ίιιβ 1

1>08ία8 ίη]υπ88 [εοηΐυπιείίϊδςιυε εοηςβΓεΓε ϊη βιιιη , <)υί ιε

πκχίπΜ , Αηιοηί , ηιβχίηιίβ ευπιυΐβΐίδδίηιίδςυε οοηβΓιαίί

ΟΓηβνϊΙ. Ιη ηιε εοη(υηιεΙί33 Ιυ8β 8(1 δίΐίείβίειη, ςιιοϋδςηβ

1ίί)βι , βΓΓυηάε ! Μο<1ο 3 ηοηοΓυηι ε]ιΐ8 (ΙίΓβρΙίοηε Ιεπιρε™

ΙιηΙίδρεΓ (Ιυπι είνίηυβ, ςυδε ίΐΐίβ 1β|^(α 8υη(, άίδίΓίό»)3

βπιηΐ Κείίςυβ οπ-ηία ΙίΜ (εηε! ΜίΙιί , ςυβηΐυηιτίδ ίηορί,

βυϋΐείεΐ ρβΐπβ βίοπϊ, βί πιο(1ο ρεΓ 1β εα ιηαηδίιη βδ4; «Ι

(ΐηΐυπι , ςυΒηΙυηι εΓΟββΓε ίη ρορυΐυηι άεοεο , ηιοαο (α εοε

Ιιοο δοΐνεΓε (ΙβηίΙυιη ρβϋβτίβ ! »

XXIX. ^ηκριε ροβΐ ηβ3ε τυίβο οηιηίυπι νοεβδ βρεΓίεβΙ

βίηε ίη(8Γηιί88ίοηε εοη(ι-3 ΑηΙοηίυηι ]<ιεΐ3ΐ>αηΙιΐΓ. Ουαη-

ςυε βεπυδ εΐί&ηι ίηΙεΓπιίηβΙυβ 888βΙ Α>η(οηίυ8 Οίβδβπ , βϊ β*

ηιίηδε νυί£3ΐ33 εββεηΐ, π>3(ρ8 βοεεηδί *ηο< οηιηίυηι μΙμ :

βϊ ΐΓίυυηί ΑηΙοηίβηΐ ρπεβίάϊί , ςυί βυη ΟτείβΓίδ ρ»ΐΓβ π>Πί-

ΙβΓϊηΙ, βϊ βρηά ίρβυηι οοηδυΐεηι ίη δυπιπιο εΓαηΙ ρΐίΒο,

ΙιογΙεγϊ ευπι εορρεηιηΐ , υΐ ΙείΒρεΓΟτεΙ ίη]ητίί3 , ευπι δυϊηκ·
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αύτδν έπισχεΐν ήξίουν και δια σφ3ς και δι' έαυτδν, ΰπδ

Καίσαρι στρατευσάμενον, καΐ τώνδε των οί παρόντων

όγαθών παρ' έχείνου τυχόντα. Συγγιγνώσκων ουν δ

Αντώνιος άληθε'σιν ουσι τούτοις, καΐ τους προψε'ροντας

αύτά αΐδουμενος, ήδη δέ τι και τοϋ Καίσαρος αύτοΰ

δια τον δημον ές τήν άλλαγήν της Κέλτικης δεόμενος,

άμιλόγει τοις λεγομένοις· κα\ έπώμνυεν, αυτά κα\ οΤ

πάν», άβούλητα είναι, της δέ γνώμης τοϋ νεανίσκου

ένεκεκ μετατι'Οεσθαι, έπηρμένου τε έπα/θώς, £τι τηλι-

χοϋδε οντος, καΐ ουδέν έχοντος αίδε'σιμον ή τίμιον ές

πρεσβυτέρους τε και ές άρχοντας. Απερ αύτοΰ μέν

χάριν του νεανίσκου χρήζειν έτι νουθεσίας· σφων δέ των

ταϋτα άςιούντων ένεκα αύτδς καθέςειν της δργής , κα\ ές

την προτεραν Ιαυτοϋ φύσιν τε καΙ γνώμην έπανήξειν, ήν

κάκεϊνος άπέγηται της άμετρίας.

XXX. Ταΰτα οί ταξίαρχοι άσπασάμενοι, συνήγον

άμφοτέρους. Οί δέ έπεμε'μφοντο άλληλοις, κα\ συνε'-

βαινον ε*ς φιλίαν. "Ο τε νόμος δ περί της Κέλτικης

προύγράφετο αύτίκα , δδδωδούσης πάνυ της βουλής· και

έπινοούσης, εΐ μέν δ Αντώνιος αύτδν προβουλεύοι,

κωλύειν προβουλευόμενον, εϊ δέ άπροβούλευτον ές τδν

δημον έσφέροι , τους δημάρχους εκ κιόλυσιν έπιπέμπειν.

Ήσαν δ* οί καί τ6 έΌνος ίίλως έλευθεροΰν ήγεμονίας

ήξίουν ούτως έδεξρίχεσαν άγχοΰ την Κελτικήν ο3σαν.

Ό δέ Αντώνιος αύτοϊς άντενεκάλει, εί Δέκμω μέν

αυτήν πιστεύουσιν, #τι Καίσαρα άπέκτεινεν, αύτω δ'

άπιστοϋσιν, δτι ουκ άπέκτεινε τον καταστρεψάμενον

αυτήν κα\ χλίναντα ές γόνυ- απορρίπτων ήδη ταϋτα

φανερώς ές άπαντας, ώς έφηδομένους τοις γεγονόσιν.

ΈλΟούσης δέ της κυρίας ήμέρας, ή μέν βουλή τήν

φυλέτιν ένόμιζεν έκκλησίαν συλλεγησεσΟαι· οί δέ νυκτός

έτι τήν άγοραν περισχοινισάμενοι, τήν λοχΐτιν έκάλουν,

άπο συνθήματος έληλυθυϊαν. Κα\ δ δημότης λεώς,

άχθόμενος τίο Άντωνίω, συνε'πρασσεν όμως, δια τον

Καίσαρα, έφεστωτα τοις περισχοινίσμασι και δεόμενον.

Έδεΐτο δέ μάλιστα μέν, ϊνα μή Δέκμος άρχοι χώρας

τε επικαίρου κα\ στρατιδς, άνδροφόνος ών τοϋ πατρός·

ίπΐ δέ τούτω, κα\ ές χάριν Αντωνίου συνηλλαγμένου.

Προσεδόκα δέ άρα τι καί αύτδς άντιλήψεσθαι παρά

Αντωνίου. Διαφθαρέντων δέ χρήμασι των δημάρχων

6π' Αντωνίου, καΐ χατασιωπώντων, δ νόμος έκυροϋτο·

χα\ δ στρατδς Άντωνίω μετ' αιτίας εύπρεποϋς ήδη τδν

Ίόνιον έπέρα.

XXXI. Των δέ δημάρχων τίνος αποθανόντος, έ*ς

τήν αύτοΰ χειροτονίαν δ Καίσαρ συνέπρασσε Φλαμινίω·

χαϊ δ δήμος, οΐόμενος αύτδν έπιθυμοϋντα της αρχής δια

τδ νεώτερον της ήλικίας ου παραγγέλλειν, έπενόουν έν

ταΐς /ειροτονίαις δήμαρχον άποφήναι τδν Καίσαρα.

Ή δέ βουλή της αύξήσεως έφθόνει, καΐ έδεδοίκει, μή

δήμαρχων τους φονέας τοϋ πατρός έπ\ τδν δημον ές

δίκην άπαγάγοι. Άντώνιός τε , της άρτι συγκείμενης

προς τδν Καίσαρα φιλίας ΰπεριδών, είτε ές χάριν της

βουλής ή παρηγορίαν, άχθομενης τω περ\ της Κελτικής

νόμω, εΐτε άπ' οικείας γνώμης, προυγραφεν ώς ύπατος,

ίρίοπιπι εβυβα, Ιιιιη εί 1ρ8ίιΐ8, φΐΐ ηοη ηιίηιι>, ςιιοηι ίρδί,

?υ!) 0.ι·λ;ιπ· ΐ)ΐί1ίΙ:ΐ"«'( , εί ςηί βϊ<1βιη Οα>β&ι ϊ ΗΙιμΙ ΓοτΙυηα

Γ3$1ϊ§ίυπι, ίη φΐο Ιυηεε33βΙ εοηςίίΐιιΐυβ, βεεερίυπι ΓβΓΓβΙ.

<}υ8ε νβΓβ ιΐϊιία ϊη(«ΙΙί^6Π9 ΑηΙοηίυ», <·1 ρυ,ιΙοΐΌ ι·ι μ.ι Ιιοβ

ςαϊ οπιη πιοηεΙ)3η( (Ιιιοΐιιβ, εε&βίΐ εο Γβείΐίιι», αυο(1 Οχβα-

ιϊβ αρυιΐ ρίοίχτη μι ,ιΐίο-ι ίπ.Ιίμ.τιΊ ορεΓ& ίη ρεπηυΙβηΟίβ

ρΓονϊαε'ιίβ , &ί>$ενεΓαΙ)3((]ΐιε ]ιιι(']ιιγλικ1ιι, ηβε βυηπι ρΐαηε ίά

β$86 οοηίίϋιιιη , 3εά ϊρβϊυβ ΙίηΙυηι (Ή·νΐΓΐΝ εαυβα ιηυΙ&Ιυαι

;ι1 > 9β εβββ ΐηίιηιιηι ; υ( ^(ΙοΙεβεεηβ αηΐε Π)3(υι·3Π) ·ε(3(ειη

ΓεΓοευΙυ» , ε( £ΐ·3ΐΐ(1ίθΓΐιηι ΐε ιη,Ίμί^ίπιΐιι ιιπι ραηιπι ΓενεΓεηβ ,

ί(3 π ι ορυε |ιηΙη!γι·( , ΠεΓεΙ ε&5ΐίςΐΙίοΓ : ίη μ γ,ί ι ί ;ι π ι βηΐεπι ι !κ·

ρΓεε&ηΙίιιηι τεηιίβευηιπι παπί , εί ι πΐιΐιιπιηι 8(1 η3ΐιΐΓ&ηι

βυ&ιη 3ε τοίαηίαΐεηι ρη«(ίη3ηι , ηιοιίο ίΐΐβ ϋαΐ ιηοιΙεβΙίοΓ. ■

XXX. Ηοε Γεβροηεο μανίβΐ Ιιϋηιηί , αηι1)0« ϋοιίπχοπιηΐ

3>1 εοΙΙοςυίυηι : ε( ρο$Ι ηιιιΙυ38 εχροβίυΐαΐίοηεβ, Γεεοοαίίβΐϊ

8υη( 08683Γ εί ΑηΙοηίυβ. Αε πίοχ <1ε ('.ηΙΙϊα ρΓοτίηείβ Ιεχ

ρΓοηιΐ]1β3ΐ3 ε$1, η)3^ηο ηιείυ βεηβΐηβ : εοβίΐαηΐίβ, βί ςηί-

ιΐι'ηι άβ ε» 3(1 88 πΊΊτηΙ ΑηΙοηίυβ, ρΓοηί1>βΓε π ιπ, ιμιοιΐ

8ί, ίηοοηβυΐΐο 8εη3(υ, Γθ);3ΐίοηειη (υΐεπί 3(1 ρορυΐυπι, ρεΓ

Ιπ1)υηο8 ρΙε!>Ϊ8 ίη1εΓεε(1εΓε. Νεε άεεηηι , ςηί εεη&εΓεηΙ ϋ-

ϋ8Γΐ3ΐε'οηιηίηο (ΙοηΗηιΙηηι ε&ηι ρΓονίηείβπι ; Ι3ΐη ΓοΓηιϊιΙιιΙοκα

βκιΐ ϊΐΐίυβ νίείηί(39. ΑηΙοηίυβ νεη> εχρΓοΙιηοβΙ είβ, ςαοά

ειιιηηιίΜ-Μ'ΐιΐ 03ηι ίηΙεΓΓεεΙοπ ΟβεββΓΪβ ΙΚτίιηο , εί βίοι εοπι·

πι ί ι Ε (·γ <· @Γ3Τ3τεηΙυΓ, εο ψιοιΐ ηοη ίηΙεΓΓεεεΗΐ Ι;ι1ί·Γ,ιγ(;ι(ογοιπ

0;ι11ί;ι· 8ϋηνεΓ80Γ8ΠΜ]ηε : πιβηίΓεβΙε ίΐ3 (3Χ3Π8 υηίνεΓ&οβ,

υ( Ιιείβηΐεβ ίίβ ςη33 8εευί38εη(. Ρθ8ΐςυ3ηι βηΐεπι ιΐίββ

ρΓ336ΐί(υΐ3 νεηί( , κεηαΐυβ νοίεΐ»! πΙ 888εηΙ ΙπΙιιιΙη [ροΐίια,

ι ΓΠίππ,Ίΐα' Γοηιίΐί» : βε(1 Αη(οηίιΐ8 ευπι βυί8, βηΐε Ιαεεπι

Γιιηίΐιυβ είΓευητιβερΙο Γοιο, εβηΙαΓί38 [ροΙίυ$, Ιγϊ1ηι8] εχ

εοιηροίίΐο νοεβυβί 3(1 μιΓΓι ,ιμία. ΊΊιιη ρΙε))8 , ηη3Πΐτί3 ίη-

Γεηββ ΑηΙοηίο, ίη ε]υβ ΓβνοΓεηι Ιβιηεη βιιΠτβ^ίβ (υΐίΐ, ρπ>·

I I < ■ γ 0»83Γεηι 3(ΐ8ΐ3η(εηι βερίίβ ε( ρι-ο ίΐΐο (ΙερΓεεβηΙεηι ;

ηηί ίά Γ,κ ίιΊι,Ίΐ ε3 ρο(Ϊ88ίπιηιη (1ε 831133 , ηε Ρεείπιυβ ρπ>-

νίηείίΒ Ιλιπ ορροΓίοΜβ ευπι εχεΓεϋυ ρΓΧ8886(, ηηυ» εχ

ρβΐπβ ρεΓευ880Γίουβ : ρΓβΐΙεΓε3 υΐ ΑηΙοηίο ηαρεΓ Γεεοηεί-

ΙίαΙο ^Γ3ΐίΓιε3Γβ(υΓ ; η.ιιη εί ίρβε αϊ) ίΗο νίεί88ίιη εχβρεεία-

ΙιαΙ 3ΐί(|ΐΐ3ΐη ηιυΐυβηι ίίπιΐίπηι. ΕΙ αυίβ (πΐ)υηο.ι ρΚΊιίβ

ΛηΙοπίιΐϋ εοΓπιρεΓβΙ, βίΐεηΐίΐιυβ βϊβ, ρεΓίβΙβ Ιεχ 881 : εί

εχεΓείΙιι; πίοχ, 1ιοηβ8(ο ϊβιη ρΓχΙεχΙυ, ΙταηβροΓίαΙιΐί 68(

ΑηΙοηίο ίη ΙΙβϋαηι.

XXXI. ϋεΓυηείο (Ιεϊηιΐε υηο εχ (τίηηηοπιηι ρίβηίβ εοϋβ-

βίο, οοηιίΐίίβ (ΓίουηίΙίίβ €α?83Γ ΡΙ.ιπιίηίο ΓανεΙκιΙ : ρΐεΐιβ

νοΓο , ίρβυιη Γ3(3 ε]υ8 ΙιοηοΓίβ ευρί(1υπι , φΐβπινίβ ρΓορΙετ

ίηιιπαΙιΐΓ,Ίΐπ χΐβίεπι |ηοη ρΓοΟΙεΓεΙυΓ ηοηιεη ίηΙεΓ εβηΟίύα-

(08, νοΗιαΙ 09?83Γεπι Ιι ίΐιππιιηι ο'εεΙβΓβΓε μη* βυΓΓΓβςϋβ.

8εη3(υ8 νιτο ίιινί(1ε1>3ΐ εί ηβηε ΙιοηοΓίβ 3εεε88ίοηεπι ; Ιίπιεηβ,

ηε, ροίεβίβίεπ) βάερίυβ, ίηίπιίεο» «β<3ί8 ρβίειτοε γ«β είΐβ-

Γ8( ίη ]ιιι1ίι:ίιιηι ρορυΐί. Αη(οηίυ3 ηηοςαε , εοηΐεπιΐβ ηονα

08Ε83Π8 Βηιίεΐΐΐβ , είνε ίη ςΓ&1ί3Π) 86η3ΐυβ εοη8θΐ3(ίοηβπιτε,

πιοΐεείε ΓεΓεη(ί3 Ιεςεπι άε (ίβΙΙία , βίνε εχ ρΓορήα 8εη(εη(ία ,

ρΓθρο3ηί( οίκΐιιιη εοηβυΐ3Γβ : ηε εοη(Γ3 Ιο^εβ (]ΐιίι1(]ΐΐ3πι
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μηδενί Καίσαρα έγχειρεΐν παρανόμως, ή χρήσεσθαι

κατ' αύτοϋ παντι μέτρω της έξουσίας. Αχάριστου δ'

ές τον Καίσαρα, και υβριστικής άμα ές αύτδν και τον

δήμον της προγραφής γενομένης , δ μέν δήμος διώργι-

στο, και ,φιλονεικήσειν εμελλον ές ταϊς χειροτονίαις·

ώστε δεϊσαι τον Άντιόνιον, καΐ άνελεΤν τήν χειροτονίαν,

τοΤς ύπολοίποις των δημάρχο)ν άρκούμενον. Χ) δέ

Καίσαρ, ώς σαφώς έπιβουλευόμενος ήδη, πολλούς πε-

ριέπεμπεν ες τε τας τοϋ πατρός άποικίδας πόλεις,

έξαγγέλλειν & πάσχοι, καΐ τήν έκαστων γνώμην κατα-

μανθάνειν έπεμπε δέ και ές τα Αντωνίου στρατο'πεδα

έπιμίγνυσθαί τινας άγοραν φέροντας, καΐ έντυγχάνειν

τοις θαρ^οΰσι μάλιστα, καΐ ές το πλήθος διαρ^ιπτεϊν

άφανώς βιβλία. Και δ μέν άμφι ταϋτα ή*ν.

XXXII. Οί ταξίαρχοι δέ αύθις παρα Άντοινίου

καιρόν αίτησαντες, ελεγον « Ήμεΐς, ω Αντώνιε, και

ίσοι άλλοι μετα σοΰ Καίσαρι στρατευσάμενοι την τε

ήγεμονίαν αύτώ συνεστησάμεΟα , και Ις τα καΟ' ήμε'ραν

αύτής ΰπηρέται γιγνόμενοι διετελοϋμεν, έχθει μέν ίσω

χαΐ έπιβουλή τους φονε'ας αύτοϋ γιγνώσκομεν εις ήμας

χρωμένους, χαΐ τήν βουλήν έκείνοις έπιτρέπουσαν.

Του δήμου δ' έξελάσαντος αυτούς, άνεθαρ^ήσαμεν, ου

πάντη τα Καίσαρος δρώντες άφιλα, ουδέ αμνήμονα,

ουδέ αχάριστα. Τήν δ' ές τδ μέλλον άσφάλειαν είχο-

μεν έν σοΙ, φίλο) τε Καίσαρος δντι, καΐ ήγεμονικωτάτω

μετ' έκεΐνον έκ πάντων, καΐ άρχοντι νΰν ήμών, καΐ ές

τα μάλιστα έπιτηδείω. Αναφυομένων δέ των έχθρων,

και θρασέως !ς τε Συρίαν και Μακεδονίαν βιαζομένων,

και χρήματα καΐ στρατιαν έφ' ήμας συνιστάντων, κα'ι

τής βουλής σοι Δέκμον έπαλειφούσης, καΐ σου τας φρον

τίδας ές τήν Καίσαρος τοΰ νέου διαφοραν δαπανώντος,

δέδιμεν είκότως, μή ές τον μέλλοντα καΐ ίσον ουπω

παρόντα πόλεμον ή στάσις υμών τω πολέμιο συνεπι-

θήται, καΐ διαπραχθή τοις έχθροΐς καθ' ήμών, δ βού-

λονται. 7Ων ένθυμηθέντα σε άξιοϋμεν, δσίας τε χάριν

ές τ&ν Καίσαρα , και φειδοϋς υπέρ ήμών ουδέν έπιμέμ-

πτων σοι γενομένων, και πρδ ήμών αύτοϋ σοΰ τών

συμφερόντων οίίνεκα, ίως έτι δΰνασαι, Καίσαρι μέν,

όπερ αρκέσει μόνον, συνεπαμϋναι τους φονέας τιμοιρου-

μένω· σέ δέ αύτίκα δυναστεύειν, έν άμερίμνω γενόμενο'ν

τε, κα\ ήμας γενέσθαι παρασκευάσαντα, τοΰς υπέρ τε

σφών αυτών καΐ υπέρ σοϋ δεδιοτας. »

XXXIII. Τοσαϋτα τους ταξιάρχους είπόντας δ

Αντώνιος ο>δε ήμείψατο- « "Οση μέν εύνοια καΐ σπουδή

προς Καίσαρα περιόντα έχρώμην, φιλοκινδυνότατος έκ

πάντων ές τας έκείνου χρείας γενο'μενος, ίστε σαφώς,

συστρατευσάμενοί τε καΐ γιγνομένοις παρατυχοντες.

"Οση δ' αυ κάκεΐνος εις έμέ χάριτι καΙ προτιμήσει

χρώμενος διετέλει, ού μαρτυρεϊν έμέ δίκαιον. Άμφο)

δέ ταϋτα κα\ οί φονεϊς είδότες, συνετίθεντο κάμε

Καίσαρι συνανελεϊν, ώς έμοΰ περιο'ντος ού καθέξοντες ών

έπενόουν. Κα\ δστις αύτοΰς μετέπεισε τής γνοΊμης,

ούκ εύνοια τής έμής σωτηρίας Ιπεισεν, άλλ' εύπρεπεία

τυραννοκτονίας, ώς μή δοκώσι πολλούς, ώσπερ έχθροΰς,

Ο.ί'λλγ 3??π*οι1βΓβΙιΐΓ; 8ί 60008 ΓβοίδδβΙ , 3ΐ)ίιη3ΐ1τ6Γ3ΐιηιηι 5β

ίη ευπι ρΓΟ ροΙβ5(3ΐε. Ιά εάίοΐυηι, ίη§Γ3ΐίΙυαΊΐ]<Μ εΓρ

0<Γ83Γβπι οιιηι ίιψιιϊί ρΐβοίδ οοη)ΐιηοΐ3Γη ρΓΒίΓοι-εηδ , Ιΐίπα

ΙβνβΓη ίηπΊ^ηβιίοηβηι ηιονίΐ πιιιΙΙίιυαΊηί : ε( ΗμραιτίΜΐ, μ»

βηΛίη εοηίοηΐϊοηεηι ίιηηιίηει-β ρπ>χίινιίδ εοιηίϋίβ. Οιωρηι-

ρΙβΓ Ιίιηοηδ ΑηΙοηίϋδ , δϋδΐυΐίΐ εοηιίΐί» , οοηΐεηΐιΐδ ΓβΙίςυο

1πΙ>ιιηοΓυη> ηυπαβΓΟ. ΑΙ Οίεββι·, ιηαιιίΓείΙε μιη ίοιρη^οβη

βε νίάβηβ, ηιί{1(·1)3ΐ οϊγοβ ρ3ΐιϊδδυί οοΐοηίβδ , α.αί οιιηΰϊατεαΐ

φιαηΐυιη ραϋαΐυι-, εΐ δίηβΐιΐΒπιιη νοίιηιΐβίεπι εχρΙοΓβτβιιΙ.

Μϊδίι 3αΙβπι άΑ ΑηΙοηίί ςυοςιιε βχβΓοίΙιιπι ηοηηυΐΐοί, ςαι

ερεείε ίπΓεΓβηάί εοηιηιεαίυβ πιίδεεΓεηΙ βεπηοηβδ εαπι ηιϋί·

ΙίΙχιβ, εΐ 3ϋ(ΐ3ε1ββϊηαααι ςυεηιςυβ ιτιαχίηιβ ΒοϋεϋβΓβοΙ, Ιί·

1>ε11ο8ςϋ8 ίη (υΓΐ)3ΐη οεεαίΐε κρϊΓ^εΓεηΙ.

XXXII. Οαίυιΐδ Γε1)ϋ8 ύυηι 03?83Γ οεηιρ3ΐϋΓ, Ιπΐιυηί

ηίΗΙαπι Π1Γ3118 3(ϋεπιη( ΑηΙοηίηηι , ευηιηυε, ϊααρβίΓ&Ι» <&■

εεηιϋ εορίβ, Ιιαηε ίη ιηοάυιη 3ΐ1οευ(ί βιιηΐ : « Νοβ, Ληίοηί,

εΐ ηυβηΐηπι νεΙΟΓβηοΓαπι ββΐ, ςιιί , 0α;δ3Π8 Βϋδρίοία 5«υΙί,

ιΊ (Ιοηιίηαίαιη εϊ ρβτβνίηαβ , ε( Άά ηαοϋιϋαηυηι ρ]υ5<1ίΐη

ιηίηίδίεηυπι ορεΓβιη οοηΓεΓΓε ηοδίΓαηι ηυιηηυαπι ϊηΐβπηϊ-

δίηιυδ, βείπια» ηθ8 3?φ)8 ίηνίδΟδ 83118 ρεΓευβδοπόυβ, 61

ύΐδίάϋδ ίΐίοιυιτι οοηοχίοδ, ίάςυβ εοηηίνεηΐε δεηϊΐϋ. δ«ά

ρο8ΐςιΐ3ηι ρορυΐυβ εοδ είεείΐ , Γεεβρϊαιιΐδ βηίπιοδ , άατα ?ί-

(Ιίηιυβ Γεβ 08683ΓΪ8 ηοη οηιηίηο (]88(ί1υΐ38 απιίοίβ εϊ ρ»!»

εμδάεηι ιηβπιοπ3. 8βοαπΐ3ΐί8 ηυίοιη ίη ροδίεηιιη ίρειη

ίη (ε Γεροδηίιηιΐδ, ρΐΌ εβ ςηίο ίίί)ϊ ευηι ίϋο ίηΙβΓΟβδ&ϊΙ >πιί-

οίΙί3, ε( ρΓΟ Γβί ηιί1ί(3Γίδ ρεπίίβ, <\οά αά ίΐΐιιηιΐιι ρΓοχίπιε

3θοβ<1ίδ, ίηιρεΓβΙοΓ ηοΐιίδ βχορίβϋδδϊηιυδ. ΟβεΙεΓϋΐη σοι»

ίηίηιίεί Γεη3δοαηΙηΓ εϊ οοουρβΓβ οοηηϋΙιΐΓ 8)τίααι 3ε Μαοβ-

(1οηί3πι , ρ3Γ3η(ςαε εοηΐι α ηοδ ρεευηίββ β( εχεΓοίΙαβ , βεηβία

ΙίΜ ορροηβηΐβ Οεείπιυηι, (ε οιιγοπι οιηηεηι ίηδαηιβηίε ώ

εοηΐεηϋοηεβ εαηι ]ανεηε 03?δ3τβ , ηιεπίο τεΓεπιυΓ, ηε, η

&ά ίπυτιίηεηδ 1)ε11ϋηι, ςιιοΛ μια ηυηε ρι-ο ίοπίΐϋδ εβί, κ·

οβάβΐ εΐίβη) ϊηΙβΓ νοδ άίδοοπίίβ , ίηίιηίεϊδ ηοβίΓίδ δηεοείιηΐ

οηιηίΒ ψιχ ίΙΗ εοηΐΓβ ηοδ πιοΙίυηΙυΓ. ^υα;, οοδεείΐοιιυ

(ε , υΐ εοηβίάεΓβδ, ει, νεί ρίβίαΐί» βΓββ Ο^δβτεπι §τΐΙί3ι νιΊ

ίηεο1υηιίΐ3ΐί8 ηοδίΓϋηι , ιΐε ςυίϋαβ ηϋιίΐ ηαείεηηδ φίοιΐ οοιι·

ςυβΓοπδ ήβίιυίδΐί, βηΐε οπιιιϊα νοΓΟ υΙϋίΐΛϋδ (αχ ρΓορΓίχ

03ϋ83, Οοβ&βγι, (Ιαηι ΙίοοΙ , αιΐβίδ ίη εχίςβηώι άυηΐ3Χ3ΐ ριπυ

3 ρεΓθυ88θΓίΙ>υδ , ςιιαηΐϋπι 83ΐίβ επί : ιίείικίε 8εουΓυ$ ρο-

ΙεηΙίδ ίϊυβί'ίδ , εεεαηΐβίε Ιί1)ί ρ3Γ(3 ηοοίδςυε , ςυϊ ηιιηο ί>

Ργο ηοΐιίδ ίρδίβ εϊ ργο (ε 8υιηιΐ8 δοΐίοίΐί. »

ΧΧΧΙΠ. Αά 11330 ΑηΙοηίϋδ ίΐ3 ΓΟδροηάίΙ : « <3ϋ3ΐ)ΐ3 Ιΐί·

ηενο1εηΙΪ3, ηυβηίοηυε δΐυάίο ΟκδβΓεηι τίτηιη ρΓοββΟϋΙυϊ

βίηι, ίη Ιιιοικία ε]ΐϋ <1ίξηίΐ3ΐε βί οιτιηίη ρεηοηΐβ ρΓοηΙίδϊί·

ηιηβ οπιηίιίΓη; Ίά ςιιίιίεπι τοδ ηιίηίηιβ ίςηοΓβΙίδ, οοηιπιίΐί·

Ιοηεβ , ςιιί εχρο(1ΗίοηίΙ)ΐΐ8 ε5«8 εϊ Γεόϋδ βεδίίδ ίηίειΐυίίΐίί.

ΡϋαηΙη νε™ ΓϋΓβυβ ίΐΐε ηιε βΐΐΐίβ , ςιίΑηΙοςυε ΙιοηοΓβ, ρ*

εκΙεΓίδ ΟΓηηίηηβ , ηυιηςυβηι ηοη (Ιί^ηβΙοβ δίΐ, ηοη οοηνεαίΐ

υΐ ίρβε ΙβδΙίηεεΓ. ΟϋβΓαπ) Γβπιη) ςιιιιηι ηειιϋ~3 ΙάΙικΙ

ρ3ΓΓίοίά33 , οοηβΙίΙιιβΐ'3ηΙ , Γηε ηυοςυε οαηι ίΐΐο ΙοΙΙογο ; ()ΐι»5ί ,

ηιε 5ΐιρβΓ8ΐίΙε, ηϋΐιιιριβιη 8ροΓ3ΓεηΙ ββ Γογ8 τοϋ οοπιροΐεί·

ΟηοΛ ςηί βίβ άίδ8α38ίΙ, ίά ηοη βπιογο ιηβί ΓβείΙ, δεά ςοο η»

£ίδ ϋΐί 3(1 1)*Γ3ηηίοί(ΐ3Γϋη) 300β<1βΓεηΙ δρβοίβΓη, ιιίτίίετεηΐιιι

I ηοη Ιαηι νο1ιιί888 ρΐατεβ ίηδεοΐβτί , ΐ3Π)(]ϋ3τη ίηίαιίεοβ , ςαβω
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άλλ' £να άνελεΐν ώς τύραννον. Τις αν ο3ν πιστεύσειεν,

έμέ Καίσαρος τε άμελεΐν, ευεργέτου μοι γεγενημένου ,

χαι προτιμαν τους εχθρούς εκείνου , καΐ τον φόνον

έκόντα χαρίζεσθαι τοις έμοϊς έπιβούλοις, ώς ο?εται

Καίσαρ δ νέος; Πόθεν ούν αΰτοΐς αμνηστία τοϋ φόνου

χαΐ ήγεμονία; ταϋτα γαρ έπικαλεϊν, άντ\ της βουλής,

ΙμοΙ βούλεται. Μάθετε, ώς εγένετο.

XXXIV. Καίσαρος εν τω -βουλευτηρίω σφαγεντος

άφνω, δέος έπέσχεν εκ πάντων δή μάλιστα πλείστον

Ιμέ , φιλία τε αύτοϋ Καίσαρος , χαΙ αγνοία τοΰ ακριβούς ■

ου γαρ πω την συνθήχην έώροιν, ούτε έπΐ δσοις.

Ό δέ δήμος Ιθορυβεΐτο· κα\ οί σφαγείς συν μονομάνοις

το Καπιτώλιον χαταλαβόντες, άπέχλειον χαι ή βουλή

συν έκείνοις ^ν, ?) χαΐ νϋν έστι φανεροιτερον, γέρα τε

τοΤς άνελοϋσιν ώς τυραννοκτόνοις έψηφίζετο. Και εϊ

τύραννος δ Καίσαρ έφάνη, ήμϊν υπηρχεν άπολέσθαι

πδσιν, ώς τυράννου φίλοις. Ώδε δη με ενόντα θορύβου

και μερίμνης και δέους, δτε ουκ ή'ν γνώμης παράδοζον

ουδέ άπορήσαι, σκοποϋντες ευρήσετε, ένθα μέν έδει

τόλμης, Ορασύτατον, ένθα δέ ΰποκρίσεοις, εύμήχανον.

Το μέν δή πρώτον Ικ πάντων και τα λοιπά συνένον

*[ν, άναιρεθήναι τα γέρα τα ψηφιζόμενα τοις άνδράσιν

Απερ, άντιτάςας Ιμαυτον έγώ τι} τε βουλή και τοις σφα-

γεϋσιν έγκρατώς, έ*πραττον σΰν θράσει παραβόλφ καΐ

έπικινδύνω· τότε μόνον ήγούμενος ήμας τους Καίσαρος

ασφαλώς περιέσεσθαι, δταν μή Καίσαρ είναι δόξη τύ

ραννος. Τώ δ' αύτώ δέει τών εχθρών κα\ της βουλής

αύτης έχομένοιν, δτε μή Καίσαρ εΐη τύραννος, άνδρο-

φονίας αΰτοΰς άλώσεσθαι , καΐ δια τοϋτο φιλονεικούντων ,

εΤ;α· της άμνηστίας διδομένης άντι τών γερών, ϊν' , δσων

εχρηζον, άντιλάβοιμι. Τα δέ ην πόσα καΐ πηλίκα;

μήτε τήν έπωνυμίαν τοϋ Καίσαρος άπηλεϊφθαι, τήν

'έμοι μάλιστα πάντων ήδίστην, μητε τήν περιουσίαν

δεδημεϋσθαι , μήτε τήν θέσιν έφ' ή νϋν ούτος γαυρια

διαλελύσθαι, μήτε τας διαθήκας άκύρους γενέσθαι, τό

τε σώμα τεθάφθαι βασιλιχώς , καΐ τιμάς αύτώ τάς πάλαι

δεδομένας αθανάτους διαμενεΤν, και τα πεπραγμένα

πάντα κύρια είναι , χα\ τον έκε ίνου παϊδα χαΐ τους φίλους

ήμας χαι στρατηγούς καΐ στρατιώτας εν άσφαλεϊ γε

νέσθαι σωτηρία, και ένδόξω βίω αντί έπονειδίστου.

XXXV. Άρ' δμϊν δλίγα ή σμικρά της άμνηστίας

τήν βουλήν άνταιτήσαι δοκώ; ή δοϋναι άν αύτά ή βουλή

χωρίς της άμνηστίας ; ΤΗν μέν δή και καθαρώς άντι-

δοϋναι τάδε τώνδε άξιον, και φείσασθαι σΰν άληθεϊ γνώμη

φονέων άνδρών, υπέρ άθανάτου Καίσαρος δόςης, και

ήμών άσφαλοϋς σωτηρίας. Ού μήν έγώ μετά τησδε

της γνώμης Ιποίουν, άλλ' άνατιθέμενος τήν δίκην. Έπεί

γε τοι της βουλής ες ά πρώτα εχρηζον έκράτησα, καΐ

οί σφαγείς ώς εν άμερίμνω μεθεϊντο- άνεθάρ^ησα, καΐ

τήν άμνηστίαν παρέλυον, ού ψηφίσμασιν ή δόγμασιν

(ού γαρ ην), άλλ' άσήμω δημοχοπία· το σώμα τοϋ Καίσα

ρος επί προφάσει της ταφής Ις τήν άγοραν εχφέρων,

καΐ τα τραύματα άπογυμνών, και τι) πλήθος αυτών και

τήν Ισθήτα έπιδεικνύς ήμαγμένην τε καΐ κατακεκομμέ-

υηυπι ίοΙΙοΓβ, τβΐιιϋ 1;Γ3ηηαιη. <3υί8 ίςίΙιΐΓ 0Γβ<ϊ»1 , αιβ,

ηι'^ΐβοΐο , ρΓβχΙαΓβ άε ωβ πιεπίο , ρΓχΓβΓΓβ 61 νο-

Ιηΐδδε ίηίπιίεο9 ϊΐΐίαβ, εΐ εββάίβ ροεηβιη υΙίΓΟ ίηδίιίίαΐοηουβ

11)63! 8β1υϋ$ ΓβιηΗΙβΓβ, ηί ορίηαίιιτ 03633Γ }ιιηκ>ι·? υηάθ

ίβίΙιΐΓ Ϊ8ΪΪ3 6( ίη]υπ3Γηηι (1β€Γ6ΐ3 βδΐ οΐιΐίνίο , βΐ ρΓκΓβεΙυηΕ

άαΐχ βυηΙ? Ιιαηε εηίιβ ευΐραπι 3 3βη3(η ίη πιε ίΐΐε Γβ]ίείΙ.

0>ιιο ραι ίο ίΐΐυό 3εεί(1επΙ, & ηιβ ηυηο 3εείρί(ε!

XXXIV. « ΟχβΑτε βχ ίηιρΓονίϋο ίη ειιιί» οεοϊϊο, ίβιτοΓ

ίην Β3ΐΙ εχ οηιηίΐιυδ οίε ηωχίηιβ ; ηυίρρε ςπί εΐ ϋΐηΐεηβ 6Γ3ΐιι

ίΐΐϊυβ, ηεςαε βεεϋΓϊΙβ ϊηΙεΙΙίββίΜΐιιι ςυίιΐηαιιι Γβί 65861,

ίηεεΓίυβ (]υί οοηβρίΓΒδβοηΙ βΐ (|ΐΐΐ δρβ νεί οοηΐΓ» ^ιιοδηηηι.

ΤυηιυΙΙυΐΙιαΙαΓ ρ!β1>3 : ραπίείάκ , οοεαρβίο ΟαρΗοΙίο βά-

ηιίΙΙιΊκιηΙ ηοηιίηβηι : δβηϊΐυβ είβ ΓανεΙιαΙ , (]υ6ΐηΐ(1ηιο(]αιιι

ηυοε 6(ί3ηι ηια^ίβ αρβι-Ιε ουπι είδ ΓαείΙ : ΗΐΙβιΤβοΙοπΙιυβ, υ(

(^Γβηιιίείάίβ , ρπεπιϊα ραΓβυβΙ όεεβπιβΓβ : ςυο<1 <]ΐιίϋεηι 81

ΓαοΙυπι 68δεΙ, ρεΓευηιΙιιηι 6Γ»1 ηοΙ>ίδ οπιηίΐιυδ, υΙΙ)Τ3ΐιηί

•ιηιίείδ. Ιο εα ΐΓερί(1αΙίοηε αιείυςοε »ε δοΐίείΐυ^ίηε , ηυαηύο

ιπίΓυια ηοη βΓβί ΓυΙϋΓϋπι , βί ρΐαηβ <1βδΙίΙυΙιΐδ Γυίδδεπι εοη-

βίΐΐο; Ιβηιβη, δί ΓβοΙβ τεπι ρβΓρεηιΙαΙΐδ , ίηΐεΐΐίςβίίδ , ηεε

αυάϊείαηι πιίΐιί «ΙβΓυϊβδε ίιι ροπευϋδ, ηεε 8Γΐε8 άά δίηιυΐαη-

<1ϋηι ηιιοΐίεδ ορυβ ΓαίΙ. ΡΓχείρηυηι ουίοηι οηιηίαηι , εΐ (ριο

Γεϋ(]ΐΐ3 ευηεία εοηΙίηεϋαηΙυΓ, Ιιοε ει-ϊΐ , υΐ ουδ(3Γβιη ι{ηο-

πΐίιιιιβ ιΙ('π·γιιγπίιΙιιγ ρεΓεαδδοηΙιαι ρπκηιία. Αίςηβ ίΐίικί

ρεΓίίηαεί εοηΐεηΐίοηβ οϋΐϊηηϊ; ηοη ιηΐηυβ ββηαΐα), ςηβηι

ρβΓΓίείώδ , ηιβ ορροηβηδ , ηοη δίιιε ηΐ3@ηο ηιβο ρεΓίευΙο :

ψιοά ηεηυαςιιβηι ηοδ (υ(ο δηρεΓδΙίΙβδ ΓοΓε Οχ53Π ρπ(3Γοη ,

δί ίΐΐε 1)τ3ηηυδ ύεεΙβΓητείϋΓ. Οαυηι τεΓΟ ραΓί πιβίη βεη»-

(υδ εΐ ίηίηιίεί ΙεηβιεηΙυΓ, ηί ΟθΒδβΓ ργο 1>τ3ηηο 1ΐ3υβ3(ιΐΓ,

Γογ6 υΐ ροεηα πιβηεΐΐ ρβΓπείάϊδ, εςυΜεπι ίΐϋβ, ΙβηΙο πι3]ογι

εοηΐεηΐίοηε 3@εη1ϊ1>υ3 , 1(3 εεβδϊ ; ηί ηοη ρΓχπιία άεεεπιβ·

ΓβηΙυΓ, Μά οηΐίτίο : δείΐίεβΐ , ηί τίείδδίηι ίρβε ίιηρείΓ3Γβηι

φαί οριΐδ βΓ»ηΙ. ΑΙ εα φηη(Β δηηΐ εΐ φΐ&Η·! ηβ ΟμοΗι

ηοΐΏβη 3ηο1εΓε(υΓ, ηιίΐιί οηιηϊηπι ΐηεηηάίδδίηιυιη : ηε Ιιοηϊ

6^ϋδ ρ\ι1)1ίθ3Γ0ηΙϋΓ : ηε &άορ(ίο , ςοα ηηηε ίβίε ϊηδοΐεδείΐ ,

ίιτί(3 ΗβΓβΙ : υΐ Ιβ3ΐ3ΐηβηΙϋηι β]υδ τ&ΐυηι πιβηεΓβΙ : ηί Γβ§3ΐί

Γυηενε εοΓριΐ3 0Γη3ΓεΙηΓ : ηί ηοηοΓεβ, βεηιεί βϊ άβΟΓΟίϊ ,

ηΐ3ηεΓεη( ίη ρβΓρεΙαυηι : ηί αείβ οιηηίβ Γ3(3 εββεηΐ : υ( ΠΗιΐ3

ε]υ3 , ηοδφΐε βπηεί , άυεεβ ε( πιίΐίΐβδ , ββΐϋΐβπι ϊη ΙυΙο Ιιβυβ·

τεπίϋδ, 61 ργο ί^ηοηιίηία βΙοΓΪβπι.

XXXV. « Εεςηίά ραηεα Ικεε 3ηΙ ρβΓτβ νΜβηΙυΓ ργο ίη]ιι-

Γΐ3Γυιη ουίίνίοηβ 3 δοηϊΐιι πιίΐιί τερεη33? 3η( εοηεεδδηηιηι

(ηίδβε ηΐκ ρη(3(ϊδ 8εη3(ηηι, ηίδί οΜίνίοηε Πΐβ ίηιρείΓαΙβΡ

ΕΙ ηβεε ςηίιίεηίΐ ρεπηιιίαΐίο ηοη ίηί(|ΐια εΓβΙ, εΐίβηι 8ί ΓβεΙ»

εβδβΐ βίηεεΓε, εΐ βεΓΪο τεηίβ Ιιοηιίείίΐίδ ιεά(1ϊΐ3 βδδβΐ, ρΓΟ

ίιηηιοιίαΐί ΟχδβΓίβ^Ιοπα, ρι-οψιε ίηεο1ηηιί(3ΐϊδηο8(Γ3! βεεη·

γϊ(3(6. ΑΙςαί ηοη ΙιοεΒηίηιο ϊά 3 πιε ΓβεΙυπι εβί, 88(5 η(

(ΙίΙΓεΓΓβΙυΓ ροεη3. ΟεΓίε, ςυαπιρπηιιιηι 3 δβηβία οΜίηυΙ

ςηβ3 τοΙυβΓβηι , ηοηιίείιΐίδ μια Τ3ευϊ8 δοΐϊείΐηάίηβ , αά ρπδΐϊ-

η3ΐη 3ηά3εϊ3πι Γενετδηβ, οΐιΐίνίοηειη βηΐίςπατί, ηοη ρΐβΐιί-

βείΙΪ8 3η( βεηβΐηδεοηδυΐΐίδ, ηυυάηοη 1ίεεΙ>3(, δει) άί38ίιηα·

ΐ3η(8Γεοηεί1Ϊ3(3 πιίΐιί ρΐεοίδ ΙιεηενοΙβηιίβ; ρΓοΙβΙο ίη Γοηιιη,

νείαΐ 3(3 δερυΚυΓβηι, εοι-ροι-ε 08333Π3, άείεείίδοριε ναΐηβπ-

ηυδ, εΐ πιαΚίΙαάίηεηι ίΙΙοΓϋΐυ εΐ ετηεηίαηι άΊ30ΐ553ηΐφΐβ
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νην, καΐ την άρετήν και το φιλάδημον αύτοϋ παλιλλο-

γών έκπαθώς έν μέσω, καΐ δδυρο'μενος μέν ώς άνηρη-

μένον, κατακαλών δ' ώς θεόν. Τάδε γάρ μου τα Ιργα

καΐ βήματα ήρέθισε τον δήμον, καΐ τι) πϋρ ήψε μετα

τήν άμνηστίαν, καΐ ές τας οικίας τών έχθρων έπεμψε,

καΐ τους άνδρας έςέβαλε της πο'λεως. Τοΰτο δ' όπως

άντιπρασσούσης καΐ λυπουμένης της βουλής έγένετο,

αύτίκα έδειξαν έμέ μέν αίτιώμενοι της δημοκοπίας,

τους δέ φονέας έκπέμψαντες έπ\ τας τών έθνών ήγεμο-

νίας· Βροϋτον δέ καΐ Κάσσιον ες Συρίαν καΐ Μακεδο-

νίαν, αί μεσταϊ μεγάλων στρατών ^σαν, έπείγεσθαι και

προ τοϋ δεδομένου χρο'νου διδάξαντες, επί προφάσει

φροντίδος σίτου. "Ετερον δή με δέος 2τι μείζον επε-

λάμβανεν, ουκ έχοντά πω στρατον ίδιον ούδένα, μή

προς ένοπλους τοσούσοε άνοπλοι καΟιστώμεΟα. Και δ

σύναρχος ύποπτος ην, έμοί τε διάφορος ών άεΐ, καΐ

υποκρινόμενος έπιβουλεϋσαι τώ Καίσαρι, καΐ τήν ήμέ-

ραν τοϋ ιρόνου γενέσιον τη πο*λει τιθέμενος.

XXXVI. Ώδε δέ άπορων, και έπειγόμενος έξοπλίσαι

τους πολεμίους, και ές ήμας άντ' έκείνων τά δ'πλα με-

τενεγκεΐν, Άμάτιον έκτεινα, κα^ κατεκάλεσα Πομπήϊον,

?να τοΤσδε αύθις άλοϋσα ή βουλή προς μέ μεταΟδϊτο.

ΚαΙ οΰδ' ώς αυτί) πιστευοιν, έπεισα Συρίαν αίτεΐν Δο

λοβέλλαν, ου παρα της βουλής, άλλα παρα του δήμου

νο'μω, και συνέπραξα αίτοϋντι· ϊνα τοις τε σφαγεΰσι

Δολοβέλλας έχθρος άντί φίλου γένοιτο, και τοις βουλευ-

ταΐς αίσχρον ^ μετά Δολοβέλλαν άντειπεϊν έμοί περι

Μακεδονίας. Ού μέντάν ούδ' ώς μοι Μακεδονίαν

έδοσαν, ούδ' έπΐ Δολοβέλλα , διά τήν έν αύτη στρατιάν,

ε! μή τήν στρατιαν προμεθήκα τω Δολοβέλλα , ώς Συ-

ρίαν και τα ές Πάρθους διαλαχόντι. Τους δ αυ περί

τον Κάσσιον οΰτε Μακεδονίαν άφείλοντο αν, οΰτε Συρίαν,

μή έτερα αύτοΐς ές άσφάλειαν άντιλαβόντες έθνη.

Δεησαν Ουν άντιδοϋναι, Οεάσασθε, οΐα άνΟ' ο?ων καΐ ώς

στρατού γυμνά έδόΟη, Κυρήνη τε και Κρήτη· ων κα\

οί ίχθροί καταφρονοϋσιν, ουκ άσφαλών σφίσιν όντων, και

έςτα αφηρημένα βιάζονται. Οί!τω μέν δή και δ στρα

τός ές Δολοβέλλαν μετενήνεκτο άπδ των έχθρων, τέχναις

και μηχαναΐς και άντιδόσεσιν έτέρων ού γάρ πω τών

δπλων φανέντοίν, Ειπο τοις νο'μοις έδει πράσσειν.

XXXVII. Γεγενημενων δέ τώνδε, καΐ τών έχθρων

έτερον στρατον άγειράντων, έδει μοι τοϋ περι τήν Μα

κεδονίαν στρατοΰ- καΐ προφάσεως ήπόρουν. Φήμη δέ

κατέσκηψε , Γέτας Μακεδονίαν πορθεϊν. Άπιστουμέ-

νης δέ καΐ ταύτης, καΐ τών έπισκεψομένων άπεσταλ-

μένων, είσηγησάμην έγώ , περ\ της δικτάτωρος άρχής

μή έξεϊναι μήτε είπεϊν, μήτε έπιψηφίσαι, μήτε λαβείν

διδομένην. ?φ δή μάλιστα υπαχθέντες, εδοσάν μοι

τον στρατόν. ΚαΙ έγώ το'τε πρώτον έμαυτδν ήγησά-

μην Ισόπαλον είναι τοΤςέχθροϊς, ού τοϊσδε τοϊςφανεροϊς,

ώς οίεται Καίσαρ , αλλά τοις πλέοσί τε και δυνατωτέ-

ροις, και άφανέσιν έτι είναι Οέλουσι. Ταϋτα δ' έργα-

σαμένω μοι έτερος τών σφαγέων έλειπεν έν πλευραΐς,

Βροϋτος 6 Δέκμος, ήγούμενοςκαΐ δδε χώρας έπικαίρου

νβδίεηι οβίβηίαηιΐο, νίι-ΐυΐίυιΐδφΐε ίΠΙιΐί εί ία ριίηιίδ ειιίωο

ΟΓ8» ρβΐπβηι οοηιπιεηιΟΓΒηίϋί, ηιονβηιΐο αΓΓεοΙυ» ιαυΙΙϊΕυ-

(1ίηΪ5, 3(1 ηαχ υΌρ1θΓ3ΐ](1ο ιιΐ είεδίιηι , εί ρΐΐείΐιιΐδ ίητοεαηάο

υ( εεεϋΐεπι. Ηίβ βηϊηι ΓβεΙϊδ άΊεϋδπ,υε ϊιτίΐβία ρΐεΐκ ϊςηειη

«εοεπιϋΐ, βΐ, ηϊηίΙ ιηοΓβΙα οΐιϋνίοηεηι , ίη α>ι1ο> ϊαϊπιϊοοΓοηι

ί^ηειη ίηιηιίδϊΐ , ίρδοδ 1>1)β βχρυϋΐ. Ηοε ηυ Ιεηι (|ΐιιηι ίιινίΐο

άοΐεηΐβαιιβ βεηϊΐα δΗ ΓαεΙυπι, βίαΐϊιη ΒρρηιιιίΙ; ιΐιιηι ιηβ

εηπιίη3ηΙατ υΐ Γβνοπδ ρορυΐαπδ εηρΙαΙΟΓειη , ΙιοηιΜυ

αυίβηι ειιιη ροίεβίαίε ηιϋΐυηΐ ίη ρΓονίηείηδ , ΒΓοΙυπίφΐβ (I

Οβ8$ίυηι ίη 5)τί»Γη εΐ Μ&εεείοηϊΐπι , ηκιςπίβ ΓεΓεΓίαε βιειτί-

Ιίϋυϊ, ρΓορεΓβ βΐ 3ηιε ρι<Γ8ΐίΙυ(υιη Ιβαρικ Μεεεάετβ ]α·

Ι)βη(, Βηηοη,τ ρΓοοιίΓαηιΙα1 ρΓαΊεχΙα. Ιοί τεη> εςυίϋίηι,

ηοικίυιη ρη>ρηο υΐΐο ιηυοΚαβ βχεΓεϋυ , ιηββίδ εΐίΐηι ΙίωοΓί

εοερϊ , ηε (οί βπιιαίίβ ίηεπηεδ ηοβ οΙ)]ίε«ΓεηιυΓ : ρπε&εΓίίηι ,

ςιιιιιη εο1Ιε§» ε$$ε( πιίΐιι βυβρεείηβ , ηυί λ ηιε βεοιρεΓ άί88εη-

8εΓ»1, εΐ εοη]υη(ίοηϊ8 ε]υβ βοεϊυβ νοΙαεΓβΙ νίιίεή, εΙ(1ίεω

εΦάίβ αϊ ΝαΙβΙεπι Γείρυ()1ίε33 ρΓοροβυεΓβΙ εείεϋιαηιΐϋηι.

XXXVI. <■ Ιη \Άτα άυ1)ΐο τεπιπι ηοδίΓαηιηι δΐαίιι , αιρίεαί

εχΛΠη&τβ »οίνεΓδ3Γίθ8, εΐ εοπιηι &Γηΐ3 ηοΐίδ υίϋΓριτϊ,

Απ)3ΐίυιη οεεΜί, Γετοεβτϊςαε Ροηιρείιιπι; υΐ Ιιοε ηκχΙο

ΓυΓβιιβ (ΙενίηεΙαβ βεηβΐϋβ ίη ρ3τ(68 πιε38 ΐΓ3η8ΪΓε(. ΚίΜ

βίε φιΜεηι εί Οϋειιβ, ρεΓ8Η38ί ΟοΙαΜΚΐ, υΐ 8νπϋπι ρε^

ΓβΙ , ηοη 30 ίρ80 , 8ε<1 3 ρορυΙο ; ρείεηϋςυβ ίβτί , αϊ Ιιοηικί-

()Ϊ8 βχ ,'ΐιηίεη ίηίπιίειΐ8 ίίΐε ΓβίΙάβΓβίατ, εί βεηίΐιιηι ραάετεί,

ροδί ΓαΙίοηειυ εοΐΐε^χ Ιΐ3θί(3ΐη , ιηίηϊ ΓεραΙ&αηι ώκε <Ιβ Μι-

εειίοηία. ΑΙΙβηιβη ηβ $ϊε ςαίάειπ β3ΐη ιηίΐιί , νεί ρο$Ι ϋοΐ*

1)ε1ΐ3ΐη, 0Γ3ηΙ ΜβΙιιιϊ, ρη>ρ(βΓ εχεΓείΙυηι, ςυί ίη ε» ογ3(;

ηί8ί ρΓΪϋβ εχεΓεϋυηι ϋΐυηι εο11ε§33 εοηεεδδίίβεηι , οιιί οίοι

δντίβ υβΙΙυπι Ρ3Γ(1ιίευπι ΓαεΓβΙ ιΐεειείυιη. 8ε4 ηεΐ]ϋεΟΐδ»ίο

βΓυΙοςυε 3ο8(ιιΙί$8εοΙ τβΐ 8γπ3η> νεί Μ8εε<1οηί<ιηι, ηί>ί

Η1Ϊ8, βεεαΗΐ3ΐϊ8 εβυδΒ, ρΓΟδρεεΙιιηι ΓιιίδδεΙ <1ε ίΐίίβ Ιοεο

βάεηιΟτυιη ρΓονίηεϋ3. Ιά ςυυηι ορυβ εβ&εΙ Γβε(υ , τίΛεΙίι

ςυβίεβ ρΓΟ ηαβίϊουβ άβΐχ! Οιτεπεηδίδ εί ΟΓεΙεηδίδ, ηικίβ

ρι\τ'8ί(1ϋ3; ςυ38 ίρδί ςυοςυβ ίηίιηίεί, υΐ ρατιιηι δίΐιί ΙιιΟ>,

εοηΐεηιηυηΐ, ει ίη &άεηι(38 εοηβηΙϋΓ ρβΓ νίτη ίατεαεπ.

ΑΙςυε ϋα (]υί(1βπι εχεΓΟΪΙιΐδ εΐίαηι 3υ ϊιιίπιίείδ »ά ΟοΙϊΟδΙΙιω

ΐΓΒΐΐδΙβΙηδ εβί, 3Γΐί6υδ εί αβίυ βίςιιε ρειτηυΐβΐϊοηε : οοοϋαοι

βηϊηι ρΓοΙαΙίδ αηηίδ, οροΓίευβΙ α!>ιι1ϊ ΙεςίΙηίδ.

XXXVII. << ΡοδΙΙιηχ ίηίηιίεϊδ ηοτοβ (ΙεΙεεΙϋδ 1«ηεη1ΐΙχΐίι

ορηβ ηιίΐιί ει·3ΐ Ιεβίοηίοιίδ Μ3εε(3οηίεΪ8 : βει) οεεβδίο «ΙεετΊ·

ΙηεΓεΙ>υβΓ3η1 ςιιίιίεηι ηιηιοΓβδ, ναδίβπ β βεΐϊδ Μιοείο·

ηίαηι : &β(1 ηυυιη Ιιϊβ ηοη εΓε<1εΓε{υΓ, ιηίΙΙβτβηΙυΓςηβ ςηί

Γβηι βχρ1οΓ3τεηΙ, Ιε^εηι ίηΙβΓίιη Ιυΐί ιΐβ ϋίεΐ3(ιΐΓ3, ηε ηιιϋ

ε3πι νεί ηοηιίηεΐ, νεί (1εεβπ)3(, τεί ο1)Ι»Ιαηι 3εείρί3ΐ. Ο"4

τε ηιαχϊηιε εαρίυδ ββηβΐυδ (Ιειίίΐ ηιίΐιί βχεΓείΙαηι. Αε 1«

άεπιυπι εςυίάβπι ηιίΐιϊ νίδϋ» βηηι ρβΓ βδδβ 8άΙνεΓδ3Γίίδ; οοη

Ιιϊβ ηιαηίίοδίίδ, υΐ ραΙβΙ 0838&Γ, βε<1 αΐϋδ, ειιιη ρ1υΓϋ)ΐΐ!,

Ιυηι ρο(εη(ϊοΓί1>υ9, «( ΙβΙβΓβ βϋΐιηε τοίεηΐίουδ. Ηίδ ηΑ*®

Γβοαβ εοηίεείίδ , βυρεΓβΓΒΐ ηιϊηϊ υηαδ Ιιοιηΐεάιίαηιηι , 1υοί"'

ίη εβΓϊίείοοβ, βεείηιαδ ΒΓϋΙυβ, ορροΓίιιηχ ριυνίηεία η»ρκ)·
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χαΐ στρατού πολλού. *Ον Ιγώ, κα\ θρασύτερον ειδώς,

τήν Κελτικήν άφηρούμην ες εύπρέπειαν έπι της βου

λής Μακεδονίαν ΰπισχνούμενος άντιδώσειν, γυμνήν

στρατού γενομένην. Άγανακτούσης δέ της βουλής,

χαΐ τήν ένέδραν ήδη χαθορώσης, χα\ ίστε οΤα χαΐ όσα

Δεχμιο πολλών γραφόντων, χαΐ Ιπαλειφόντων ήδη τους

μετ' εμέ υπάτους· Ιγώ, θρασύτερον ετι, το μεν έθνος,

άντι της βουλής, νόμιο παρά του δήμου λαβείν επενόησα·

τον δε στρατον άπό της Μακεδονίας Ις τό Βρεντέσιον

έπερων, ώς χρησόμενος δή ές τα επείγοντα. ΚαΙ, σΰν

Οεοΐς ειπείν, χρησόμεθα, ώς αν αί -/ρεϊαι χαλώσιν.

XXXVIII. Οδτως έχ πολλοϋ δε'ους τοϋ πρ\ν ήμας

έπισχόντος, μετεβάλομεν έ*ς τε άσφάλειαν υπέρ ήμών

αυτών εγκρατή, χαΐ ες βάρσος Ιπ\ τους Ινθρούς· ων Ικφα-

νέντων, άνεφάνη χα\ ή των πλεόνων ές τοΰς πολεμίους

σπουδή. Όρατε γαρ, όση μέν αύτοΐς Ιστι μεταμέλεια

τών έψηφισμένων, ίσος δέ «γών άφελέσθαι με τήν Κελ

τικήν ήδη δεδομένην. Ίστε & γράφουσι Δέχμω, χαΐ

όσα τοίις υπάτους μετ' Ιμέ πείθουσι περ\ της Κελτικής

μεταψηφίσασθαι. Άλλά συν θεοΐς τε πατρώοις, και

συν εύσεβεϊ γνώμη, καΐ συν ταϊς υμετέραις άνδραγαθίαις,

μεθ' ων κα\ & Καίσαρ έκράτει, άμυνοϋμεν αύτώ, τω

τε σώματι έπεξιόντες, κα\ τη γνώμη βοηθοΰντες. Ταϋτά

μοι, γιγνόμενα μέν, ώ συστρατιώται , έ*τι ίχρηζον

απόρθητα είναι· γενόμενα δέ, Ιξενήνεκται προς δμας,

ους Ιγώ χαΐ ?ργου καΐ λόγου κοινωνούς Ις άπαντα τί

θεμαι. Κα\ τοις άλλοις, εί τίνες αύτα ου συνορώσι,

μεταφέρετε, πλήν μόνου Καίσαρος, άχαρίστωςές ήμας

έχοντος. »

XXXIX. Τοιαύτα τοϋ Αντωνίου διεξιόντος, παρέστη

τοΤς ταξιάρχαις, αυτόν άπαντα μετ' έχθρας ακριβούς

ές τους άνδροφόνους, Ιπιτεχνάζοντα τη βουλή, πεποιη-

κέναι. Ήξίουν δέ καΐ ώς, τώ Καίσαρι συναλλαγήναι.

ΚαΙ πείσαντες αυτούς, συνήλλασσον αύθις Ιν τώ Καπι-

τωλίω. Ού πολί) δέ ύστερον δ Αντώνιος τών σωματο

φυλάκων τινας ίς τους φίλους παρήγαγεν, ώς υπηρέτας

γενομένους έπιβουλεύοντος αύτώ τοϋ Καίσαρος· είτε

συκοφαντών, είτε τώ ϊντι νομίσας, είτε περί τών εις τα

στρατόπεδα περιπεμφθέντων πυθόμενος, κα\ τήν Ις το

έ*ργον Ιπιβουλήν μεταφέροιν Ις τι) σώμα. "Ο τε λόγος

εκδρομών, αϋτίκα θόρυβον ήγειρε πάνδημον, χαΐ άγα-

νάκτησις ^ν. Όλίγοι μέν γαρ, οΐς τι λογισμού βαθε'ος

η'ν, ήδεσαν, Καίσαρι συμφέρειν, Άντώνιον καΐ βλάπτοντα

Ομως περιεϊναι, έπίφοβον όντα τοις φονεϋσιν αποθα

νόντος γαρ, άδεέστερον εκείνους δπασιν έπιτολμήσειν,

βοηθούμενους μάλιστα ΰπο της βουλής. ^ϊδε μέν

είκαζαν οί συνετώτεροι. ϊο δέ πλέον, δρώντες οΐα καθ'

έχάστην ήμέραν δ ΚαΤσαρ ύβριζόμενός τε κα\ ζημιού-

μενος πάσχοι, ουκ άπιστον έτίθεντο τήν διαβολήν, ου

δέ δσιον ή άνεκτον ένόμιζον, Άντώνιον Ειπατεύοντα ές

το σώμα Ιπιβεβουλεϋσθαι. Ό δέ Καίσαρ καΐ πρός

ούτως ίχοντας έξέτρεχε συν δργή μανιώδει, καΐ Ιβόα,

αυτός Ιπιβουλεΰεσθαι πρός Αντωνίου Ις τήν παρα τώ

δήμω φιλίαν, ετι οί μόνην ουσαν επί τε τας θύρας τοϋ

ςιιε εχει-εϊίιιϊ ρΓίείεεΙυβ. Οιιεπι εβοςαυιη αικίιιηοιεηι Νίαιιι

τείίςυίβ βδβε βείΓβιη , ρητβνϊ Οαΐΐϊα ; βΐ , ιιΐ βρεεϊε 3ΐίςυ»

ηΙΐΊιτ βρυά βεηβΐυιη, ροΐϋαΐυβ $υιη, πιο Μβεε^οηίαπι

εχεκίΐυ ιηκίαίαιιι ίη τίοεηι ϊΙΙί (ΙαΙιιηιηι. Ιικ1ί^08η(ε τετο

ΜΊΐϋΐιι , ιι ι πι ί $ηΙιο1εΓεη( ίηίϊιϋχ, πιυ11ί8ςιιε, υΙ βείΐίβ, ρεΓ

Η16Γ35 πιιιΐΐβ I Ιγιίιπο &ί£ηί(κ3η1ί1ηΐ9 , εί εοηίυΐεβ (Ιεβίςοα-

108 πιρευηι εοηηηίΚεΓε ραΓαηΙϊ!>α8 ; εβο ]αηι ;ιικΙ;ιιίοπ γϊ-

(ϊοοε 8ΐ3(υϊ, ρΓονϊαεϊαηι ςυίάειιι ροβ11ΐ3ΐ>ϊΙο μίι,ιΙπ ρεΓ

Γθ£3(ίοαειη 3 ρορυΐο αεείρεΓε , οχοιτι ΐιιιη τεΓο ε Μαεειίο-

ηία Βι·υη<)ιΐδϊαιη ΐΓ3η3ροι (βΓε, υΐεηιΐυπι ιι<1 τεβ ηεεεββϊΓίαβ :

ηϋο εΐίβπι υ(3Γ, (Ιϋβ νο1εη(ίΙ>υ9, &ά ςυκίςυίίΐ Γιιπίι ορυβ.

XXXVIII. α 5ίε, εχ ηια^ηο ΙίηοΓβ ρΓΪβΙϊαο , ηοη ιηο<1ο

3(1 1: ιί ι.ι ιιι βεευηΐβίειΐ) ηιΐϋιιιικ, &ει1 εΐίβπι εο Ιοεο $υηιυ8,

ιιΐ ϋΐκΐιτο ρο8$ίηιυβ εοηΐΓ3 ίιιίπιίεοβ ; φι\ ρο8ΐ·)ϋΕΠΐ εχοΓίϊ

511 II I, 3άρ3Πΐί1 8ΪΠΐυ1 >1«ϋηηΐ 8Γβ3 1)08188 ρΙϋΓΙΓΙΙΟΓϋηΐ. Υϊ-

(ΙβΙϊβ εηίηι, ψκιιη εο8 ρΓΧίεΓίΙοΓοπι 8εη3(υ8εοη8υ11οΓυπι

ραεηίίεβΐ, ςυβηίαςυε εοηΐεηΐίηηε Ιιυο 3§3ηΙ, υΐ εοηεεββα

].ιιπ ηιίΐιί 3(1ίηΐ3ΐυΓ βαΐΐϊα : &είϋβ, ηυίιΐ ^π ϊΐκιιιΐ ϋεείπιο;

φ ι ίι I ι πιΐΜΐ 111 ιιι> (Ιββϊ^παΙϊβ ρεΓ8υ3<1εΓε εοηεηΙϋΓ, <1ε νοαίΛηάο

8. Ο. ρικχΐ οιΐ ί Π:ιιι ι ρΓονίηεΐ3Πΐ αιΙΙΐηι··. Κ«υ νεΓΟ, άί»

Ιιυ]υβ υΓ6ί8 ρΓΧ8ί(1ίΙ>υ8 πιεοΓυπιηυε εοηείϋοΓυπι ρίε(3ΐβ

ΓιεΙιΐ8, εί ΓυΓίίΙυάίηβ νεδ1τ3, ςυ3 Οββββτ κεπιρβΓ νίεΙΟΓ εν3-

8ί1 , ορεί'ααι ιΙ»ΐκι , ηε ίηυΗυπ) ευπι 8Ϊη3ΐηυ8 , ςυβηΐυιη νεί

ΥΐΓίυπι πι ιί ιΐ5 τεί εοηδϊΐϋ βυρρε(ε(. £1 1ΐ38 ςυΜειη ία,

άυπι ϊη ιηοΐίηιίηε 8Γ3ηΙ, εείΛτϊ αιΙΙιυε ορΟΓίυίΙ : ηαηε νεΓΟ,

ροίΐιμκιιιι εΟεεΙίε βηηΐ, τοίιίβ βββάεπι εχροβαϊ , ΟοιηπαίΙίΙο-

ηε8 ! ςυο$ ε§ο εί Γεηισι ιλίίίηΙ.ι πιπί ε( εοηβίΐίοηιπι πιβοπιαι

8οείθ8 8τΙ>ίΙπ)8ςυε Γβεϊο. νοίοςαε , εοπιιηυηίοείίδ Ιιβό οη-

(Ιεπι βΐϋβ, ςιιϊ Ιιηηηιι κ<πιιη ΓβΙίοηεηι ιηίηϋβ ρεΓβρίεϊυηΙ;

εχεερίο υηο Οαΐββτε, ςυί Ι3ΐη ίο§Γ3(υοι «τμα ηο& ^<·πΐ αηί-

11111111. »

XXXIX. ΙΙαο ΑηΙοηίί θΓ3(ίοηε ρεΓ8υ38υπι ββΐ ρΓ8εΓεε(ΐ3

ηιίΙίΙ ιιιη, οηιιιίβ ρεΓίίη&εΐ εΓ^3 ραιτίεΜβ» ο<1ίο &1> εο Γαε(α

εββε 3(1 (ΊΪπιηηοιπίΊκΙιπί) 8εα3(απι. 8β<1 ηίαίΐο βεείυ» Ιιογ-

Ι3(ί 8οηΙ, ρεΓνϊεεπ]ΐι(ςαε, υ( Γεεοηεϊ1ί3τεΙαΓ 0ββ83Γί : εί

ίΙεπιηι ΓεάαχεΓυηί εοβ ϊη ςτ3ΐί3πι ίη Οαρϊΐοΐϊο. Νεςιιε Τ8γο

ίί3 ηαυΙΙο ροβί ΑηΙοηϊυβ εχ 88(ε11ίϋ1)ΐΐ8 βυίβ βΐίηυοί (Ιείυΐϋ

3ρυ(1 3πιίεθ8 , (;ιιιιι]ΐΐ3πι ορεΓβπι 3(1 8β Ιοίίβηιίαηα ροΐΐίείΐοβ

0Χ83Γ1 : 5ΐ ν ε εαίιιιιιιιί» ίιιϊί Ιικε, 8Ϊνε τε νεΓ» ί(1 εΓεύί(ϋΙ;

5ΐ νε , ςιιία 111155115 (]ΐιο5(1;ιιιι 3(1 Μ)1ί< ΪΙλικΙιιιιι εχεΓεϊΙαιη εο-

§ηονεΓ3ΐ, ϊηβίάϋβ ρείϊ εοφυβ ειιααι ρυΐβτίί. (}ιιο(1 ιιίιί

τυίςο ίηηοίυίί, ίο(3 υΓοε ΙυιηαΙΙυβΙυπι ε8ΐ πΐ3§η3 ίικίί^ηα-

ίίοηε. Είειιϊοι ρβυεί ςυίάεηι, ηιιί αΐΐίιΐδ γγπι ίη(Γ08ρεχε-

ΓαηΙ, ίη1ε11ϊ^ε1>3ηΙ, ιηπίΐιπιι ίηίεΓε88ε 0Χ83ΓΪ8, υί Αηίοηίυβ

ι] ιιλιιη] ιιίιί η ϊη ευπι ίηίςυυβ, 83ΐτυβ εϊί, εο φιοά ΙοΓαιίώΌί

ε88εί ρεΓευ88οηου8 : ψιο 8υΙ)ΐ3ΐο, ίΙΙο» ηίΙιίΙ ηοη 3υ8υΐΌ8

ρΓΧβεΓίίηι 3(1]υν3η1ε βεηβίυ. » ΕΙ Ιι,ιχ· ςυΜεηι ει·3ί ρΓυ(1εη-

Ιίυηιπι εοη]εείυΓ3. δβ<1 ιιι;ι]<>γ ρ3Γ8, νί^εηβ, ςυβηίβ (Ιείπ

ιηεηία ςυ3ηί38ηιιε ΐη]υΓΐ38 .ιί) Αηίοηίο 0ί£83Γ ηηοίίάίε ρα

(εΓείαΓ, Γβείϋυβ αΐιΙιΊιηΙ εβίυηιηϋβ : βεά ίικί ίμηιπη Ιβηιεη

8ε ηεΓβΓίυπι ]υ(1ίε3ΐ)3(, Αηίοηίυηι, βυπιηιο ηΐ3@ί8(Γ3(υ (υη-

ΚηιΙριιι , ρεηε1ίΐ3τί άβ νίίβ. Ταπί Οίβ8»Γ εί β(1 1ΐ08 εχευπάΐ

ΓΐΗ-ίουη(1υ8 , ίσιο βίΐιϊ Αηίοηίυηι Ϊη8ϊ(1ί3$ βίπιεΓε , νοείΓεΓαηβ,

ηυβηύο 3ΐίεη3ΓεΙ 8 8ε ρορυΐυιη, ευίιΐδ υηϊυβ Γπυογ βίοι ,κΙΙιυο
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Αντωνίου δραμών, τα αδτΐ έβόα , χα\ θεούς έμαρτύρετο ,

καίάραςήρατο πάσας, και ές δίκην έλΟεΤν προύκαλεϊτο.

Οΰδενδς δέ προϊόντος, Έν τοις φίλοις, εφη, δέχομαι

τοις σοϊς κριθήναι· χαί ειπών, έπέτρεχεν έσω. Κωλυ

θείς δέ, αύθις ώμοιζε, καί Ιλοιδορεϊτο αύτώ, και τοις

περί θύρας ήγανάχτει, κωλύουσι τον Άντά>νιον έλεγ-

χθηναι. Άπιών τε , τον δημον έμαρτύρετο, εϊ τι ποίΟοι ,

προς Αντωνίου δολοφονεϊσθαι. Λεγομένων δέ τώνοε

σΰν πάθει πολλω , μετέπιπτε το πλήθος, καί τις αύτοϊς

της πρίν δόξης μετάνοια ένεγίγνετο. ΕΙσι δέ οί καΐ

τότε άπιστοϋντες , ώχνουν έκατε'ρω το πιστον νέμειν.

Καί τίνες υπόχρισιν άμφοΐν τα γιγνόμενα διέβαλλον

εΤναι, συνθεμένων μεν άρτι έν ίερω, μηχανωμε'νων δέ

ταϋτα έπ\ τους έχθρούς. Οί δέ αύτα τον Άντώνιον

ήγοϋντο έπινοεϊν, είς άφορμήν φρουράς πλείονος, ή ές

άλλοτρίωσιν των κληρουχιών Καίσαρι.

XX,. Ώς δέ τω Καίσαρι ΰπο τών κρύφα απεσταλ

μένο» άπηγγέλΟη , τον έν Βρεντεσίω στρατδν χαΙ τους

άπωχισμένους έν δργη τον Άντώνιον /χειν, άμελοϋντα

τοϋ Καίσαρος φόνου , χαΙ σφας έπικουρήσειν, αν δυνων-

ται· δ μέν Αντώνιος Ις τδ Βρεντέσιον έξιίει δια τάδε.

Δείσας δέ δ Καίσαρ , μή μετα της στρατιάς έπανελθών

άφρούρητον αύτδν λάβοι, χρήματα φε'ρων είς Καμπα-

νίαν ί;ει, πείσων τάς πόλεις οΐ στρατεύεσθαι τας ίιπδ

τοϋ πατρός ώκισμένας. Και έπεισε Καλατίαν προ>την,

έπί δ' Ιχείνη Κασιλϊνον, δύο τάσδε Καπύης εκατέρωθεν

έπιδοϋς δ' έκάστω οραχμάς πεντακόσιας, ήγεν ές μύ

ριους άνδρας, ούτε ώπλισμε'νους έντελώς, ούτε συντε

ταγμένους πιο κατα ϊλας, άλλ', ώς ές μονην τοϋ σο}-

ματος φυλακήν, υφ' ένι σημείω. Οί δέ έν άστει, τον

Άντώνιον δεδιότες μετα στρατιάς έπανιόντα, ώς έπύ-

θοντο καί τον Καίσαρα μεθ' Ιτέρας προσιέναι, οί μέν

διπλασίως έδεδοίκεσαν, οί δ' ώς χρησόμενοι κατ' Άν-

τοινίου Καίσαρι ήσμένιζον οί δέ, αυτών τας έν τω Κα-

πιτωλίω διαλλαγας έωρακότες , υπόκρισιν ένόμιζον είναι

τα γιγνόμενα, καί άντίδοσιν Άντωνίω μέν δυναστείας,

Καίσαρι δέ των φονέων.

ΧΙΛ. Ώδε δέ αυτών θορυβουμε'νων, Κανούτιος δ

δήμαρχος, έχθρδς ών Άντωνίω, καί παρ' αύτ6 Καίσαρι

φίλος., ΰπηντα τω Καίσαρι · καί την γνώμην έκμαθών,

άπηγγελλε τω δημω, μετ' έχθρας Άντοινίου σαφοϋς

έπιέναι τον Καίσαρα, και χρηναι δεδιότας Άντώνιον

επί τυραννίδι τόνδε προσεταιρίσασθαι , στρατον άλλον

ουκ έχοντας έν τω παρόντι. Ταϋτα δ' ειπών, έσηγε

τον Καίσαρα, αύλισάμενον προ τοϋ άστεος άπο σταδίων

πεντεκαίδεκα έν τω τοϋ Άρεοις ίερω. Ώς δέ εϊσηλθον,

δ μέν είς τον νεών τών Διοσκούρων παρήλθε, και τον

νεων περιέστησαν οί στρατευόμενοι, ξιφίδια άφανώς

περιεζωσμένοι. Κανούτιος δέ πρότερον έδημηγόρει

κατα τοϋ Αντωνίου. Ό δέ καί τοϋ πατρός αύτους

ΰπεμίμνησκε, καί ών αύτδς δπδ Αντωνίου πάθοι, δι'

α καί τόνδε τον στρατον ές φυλακήν είη συνειλεγμένος ·

έφη τε, ές πάντα της πατρίδος υπηρέτης κα\ κατηκοος

έΌεσθαι , καί ές τα νϋν προς Άντώνιον έτοιμος.

Γιιίδ&εΙ Γείϊςιιιιβ : βΐ Άά ΓοΓββ ϊρδίϋδ ΛηΙοηϋ ρΓΟβιιτβηϊ, Ιιβκ

βαάεηι οίαηιίΐώβΐ , (1βο9 οοΙβ&Ιβηδ, βΐ <ϋιΐ8 80 άδνονβιυ,

βίηιυΐφιε αά άϊ^εβρίαηάιιιη ^α^1^^ϊο ευηι ρΓΟΤοοιηδ. ςααιη-

ςιιβ ηεηιο ρηκίίι ει : Ταοβ , ϊηαυίΐ , Βηιίοοδ ατϋϊΐτοβ Γιςίο :

εϊ εηπι άίείο, εοηβΐϋδ εδί ίιτυηιρεΓε. 3ε<1 Γβρι-κίΐΐί,

εοηνίείβ ηιΐ'βυβ ίη ευπι ]εεϋ εηπι ςεηιίΐυ ; ιγ.ίΙιη ενΙπιΚ-ιι·

Ιίΐηιβ, ηε εοαΓβαεΓεΙαΓ ΑηΙοηίυδ. Οείη άίβεειίεηδ, ρορα-

Ιιιπι εοη(εδ(3ΐιΐδ βδΐ, δί ςυκί κίοί βεείιΐίδδεί, ί<1 ίπιρυΐίηιΐιιιη

ει-οεηΐίδ ίηδκΐϋδ ΑηΙοηίί. ραοι) ηιιυηι πιΐβεΓαΙιίΙί νοοβ πη·

χίπιε εΐ3ηιίΐ3τεΙ, αηίηιυηι ηιυΐανίΐ νυΐ£ΐΐδ, εϊ ρποπ& ορϊ·

ηίοηίβ εοπι βυΐιϋΐ ραηϊΐεηΐίϊ. ΕΓβηΙ αυΐίπι, φΐί ώαη

(αηε Ηηιυί§εΓεηΙ, ηΐτ'ι οτβάίηάανη βββεΐ : αΐϋ οτϊιηϊηβΐΐΐαΐυτ

υΙηιιτΐ()ΐΐ8 Γιη^βιβ Ιιοοο ίη ρειηίείοηι ίηίιηίεοΓαπι, ςαίηάο

ίηΙβΓ ίρδ08 Γ808Π8 ίη Ιειηρίο 83γΙ» δίΐ ςταΐίβ : ΓϋΓίαιη 3ΐϋ

οτεάείΜηΙ , οοηιηιβηίππι Ιιοο ΑηΙυηίί εββε , ηΐ 83 οθ38ίοιΐ6

3υςεΓβΙ βυυηι ββίεΐΐίΐήιπι , 3»1 τε(εΓ3ηοβ 3ϋεη3Γε( 3 Οκιγρ.

Χί. Ουί ρο8(ηυ3πι 30 οοουΐΐε ιηί8$Ϊ9 ΓεηαηείΐΙυπι β8ΐ,

ευπι Ιε^ίοηεβ Βπιηιίαίϋ , Ιιιηι τείει^ηοί ίη εο1αηί3$ <ϋτί$09,

ΪΓβΙοδ β&88 ΑηΙοηίο, ςποΛ ίηυΚβηι δίηειεί ηεεεηι 08Ε8ίΠ5,

ροΐΐίεεηςυβ βοδ ορεΓβιη 5113111 3ά Ιιοε ρπ> νίπηυδ : ΑηΜι:

θβ άβ ε»ιΐ83 Βηιηάιΐδίυηι ΐ)ΓθΓεεΙη8 βδΐ. Οβ!83Γ βαίετη, η·

ΓίΙηδ, ηβ ίΐΐε, εηπι βχβΓείΙα ι-βνβΓβαδ, δε ορρππιβΓεΙ (ΙίίΙί·

ΙιιΙιιπι ρΓ338ί(1ίο, ευπι ρβευηίίδ ρΓορεΓ3νί! ίη Οαηψηιώπ),

τείειβηοδ 3 ρβίΓβ ίη εοΐοηίβδ (ΙεάυεΙοβ 3(1 ηαίΐϊΐΐαπι ίυαη

τενοεβΙυΓυδ. Μοχφΐε ρΓίοιβη αά δβ ρεΙΙεχίΙ 03ΐ3ϋϊπι, άβη

03δίΙίηυπι, δί(3β εχ υΐιοςυβ ΙβΙβΓε Οβρηκ, ΓερΓΧδβηΙαΙίίφιβ

ίη 8ΐ'η§η1θ8 1)18 ηιίΐΐβ δβδΙβΓίϋδ, εοηΐηχίΐ είτείΐετ «Ιβοεπι

ιηίΐϋβ τΪΓοηιηι ; ηεςυε ]ϋδ(3 ηυίάεηι 3πη3(υΓ3 ίηδίΓυείοπιηι,

ηβαΐυηι άί^εβΙοΓαιη ίη ηιίϋΙβΓεβ οπίίηεβ, βε<] οηιηεί ΜΙ

υηο 8ί§ηο άυε(3ηδ ΐ3ηιςυαηι δαίοΐϋϋαπι. ΑΙ ιίΓηαηί,ςυιη»

]3ΐτι (ίηιιιίδδεηΐ Γβίίευηΐεηι ευηι εχετείΐα ΑηΙοηίαηι, ιιϋ

03ίδ3Γβηι φιοςυε ευηι βΐίο βάνεηΐβτε εχεΓείΙυ εοροτετοΔί,

3ΐίί (1αρ1ίε3?επιηΙ ηιβίυηι, &1ϋ ΗοεηΙεΓ ί<1 ΒεεβρεπιηΙ,ς»»^

□δηπ Ο0683Γ6 εοη(Γ3 Αηίοηίυηι; βΐϋ άεηίηυβ, ηυί τκϋηοΐ

εοδ ίη Οβρίΐοΐίο τεάϋδδε ίη £Γ3ΐί3ΐη , Ωε(ε ηχε Γιβπ ριιΐ3ΐ»ηΙ,

ηιυΐυβδςυβ 8Ϊ1>ί ίΙΙοβ ρΓβεδΙβΓε ορεΓβδ, υΐ Αηίοηίυί ροΐίκΐιιι

ευρίΐ3 ροΐεηΐίβ, Οα,'δαΓ <1ε ρ3ΓΓίεϊςΙί3 ρ<εη3δ δηπιεκί-

Χυ. Ιη Ιιβε (τερΜβΙίοηβ Ο&ηυϋηβ, Μουηυβ ρΙεΜδ, ώ>-

ωίεοδ ΑηΙοηίο, εοςυβ 0Φ83ΓΪ βαιίεπβ , ουνίαπι Οκϊμϊ ρπν

ΓεεΙηδ, τοίυηΐβΐβ ε]υδ εοςηΗ·, ηηαηαβτίΙ ροριϋο « ΑηΙο-

ηίυηι ρΓοΓεδδίβ ίηίηιίείΐϋδ 3 Ονητα ρείί, ε( οροΓίετε Οχδετβ»

εοη(Γ3 ΑηΙοηίϋηι , ηιείυ ΙνΓϊΐιηίίΙί», αιίδοίδοί 3 ροριιΐο ίο »>-

είε(3(βηι , ςηοηί3ηι ηυΐΐαδ βΐίαβ ρηββ(ο βίΐ εχετείΐυί. > Ηιί

άΊεΙίβ , ίηίΓοϋαχίΙ Οχδβι-ειη , ςυί Ιυηι αά ΜβτΙίδ δβουηιΐο »1>

ΌγΙμ Ιβρίΰε (ΙίτεΓίεΓβΙ. Οιβητ, υτ1>ειη ίηβΓεδβηδ , «Λ

Ο&Μοτυηι 88 εοηΐιιΐίΐ, ςυαπι ηιοχ νεΙβΓβηί οΪΓοηπίδΙβΙεπιηΙ

ευηι οεεηΚίδ ρη^ίοηίουδ. Ιοί ρποΓ ΟβηηΙίαδ ρη> εοικίοΜ

ίητεείυβ 881 ίη ΑηΙοηίιισι. Τυηι ϊρδβ Οδ3Τ(1ίοεΓ8θΓ5η5ι

ΓεηονβνίΙ ρ3ΐΓΪ8 ιτιβηιοπ3ηι ; ίη]υΐΊ33ςυβ &\> ΑηΙοηίο 3««·

ρΐ38 οοπιηιβπιοΓανίΙ , ρΓορΙβΓ ςυ38 βΐίβηι εχβΓαΙαηι ίΐίοπι,

δυο; ειΐδίοιίίίε εααδα, εοηΙτ3χί88εΙ, άεηίςιιε ρβίΓίκορετε"1

δΐιβηι εϊ οοδεςυίυηι, ευηι ίη αΐϋδ τεοαβ οιηηΛιΐδ, Ιιιπι α

ρΓΧδβηδ εοη(Γ3 ΑηΙοηίυιη 881 ροΐϋείΐιΐδ.
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Χ 1.1 Γ. Ώδε δ' είπόντος αύτοϋ , καί τήν έκκλησίαν

διαλΰσαντος επί τώδε , δ στρατός , ήγούμενος ές το εναν

τίον επί διαλλαγαϊς Αντωνίου τε καί Καίσαρος άφΐ-

χΟαι, ί| ές μόνην γε φυλακήν του Καίσαρος, καΐ των

φονέων άμυναν, ήχβοντο τη κατά Αντωνίου προαγορεύ-

σει, στρατηγού τε σφών γεγονότος, καί όντος υπάτου.

Και οί μέν αυτών έπανελθεΐν η*τουν είς τα οικεία , ώς

δπλιοΰμενοι , ου γαρ άλλων ή των ίδίων διτλων άνέξε-

σθαι· οί δέ και τι) αληθές ΰπέφαινον. Ό δέ Καίσαρ

ήπόρητο μέν, Ις το εναντίον ο)ν προσεδόκησε μετενε-

χθείς· έλπίσας δ' αϋτώς πειθοϊ μάλλον, ή βία, περιέσε-

σθαι, συνεχώρει ταϊς προφάσεσι, καί τους μέν έπί τα

ίπλα έπεμπε , τους δέ άπλώς ες τα οικεία. Πάντας

δ* , έπικρΰπτων την άχθηδόνα , έπηνει της συνόδου , και

Ιδωρεΐτο Ιτέραις δωρεαΐς· καί, δαψιλέστερον έτι άμεί-

ψεσΟαι, έλεγεν, αεί χρώμενος ές τα επείγοντα, ώς

πατρικοϊς φίλοις μάλλον, ί) στρατιώταις. Χιλίους μέν

δή μόνους ή τρισχιλίους, τάδε λέγων, Ιπέκλασεν έκ

μυρίων οί παραμεϊναι · διαφέρονται γαρ περί του αρι

θμού. Οί δέ λοιποί τότε μέν έξη'εσαν · άνεμιμνησκοντο

δ' αύτίκα γεωργίας τε πόνων, καΐ κερδών στρατείας,

και λόγων τών Καίσαρος, καί εύπειΟείας αυτοΰ προς α

έβουλοντο , και χαρίτων ων τε εΐληφεσαν και ων ήλπιζον

Ιτι ληψεσΟαι- οΐόν τε όχλος ανώμαλος, μετενόουν, και

της προφάσεως ές ευπρέπειαν έπιβαίνοντες, ώπλίζοντο,

κα\ προς αύτον Ιπανηεσαν. Ό δέ ήδη μετα χρημάτων

άλλων την τε 'Ράβενναν και τα άγχοΰ πάντα περιηει,

στρατεύων έτερους έφ' έτέροις, καί πάντας ες Άρ^η-

τιον Ιπεμπεν.

XI. III . Άντωνίω δ' άφϊκτο μέσον ές το Βρεντέσιον

Ικ πέντε τών έν Μακεδονία τελών τε'σσαρα · έπιμεμφό-

μενοι δ' αύτον ουκ έπεξελθόντα τω φόνω Καίσαρος,

χωρίς ευφημίας ές τδ βημα παρέπεμπον, ώς περί τοΰδε

σφίσιν έκλογιούμενον πρώτου. Ό δέ αΰτοϊς χαλεπό-

μενος της σιωπής, ού κατέσχεν, άλλ' ώνείδιζεν άχα-

ριστίαν έκ ΠαρΟυαίων υπδ οΖ μετενεχθεϊσιν ές την

Ίταλίαν, καί ουκ έπιμαρτυροΰσι τοιασδε χάριτος.

Έμε'μφετο δέ, ότι κα\ παρα μειρακίου προπετοϋς (ωδε

τδν Καίσαρα καλών, άνδρας έπιπεμπομένους σφίσιν είς

διαφοραν ούκ αυτοί προσάγουσιν αύτω. Άλλα τουσδε

μέν αυτδς ευρησειν, τδν δέ στρατδν άξειν επί την έψη-

φισμένην οί χώραν ευδαίμονα Κελτικήν, καί τοις πα-

ροϋσιν έκάστω δοθησεσθαι δραχμας έκατόν. Οί δέ

έγέ).ασαν της μικρολογίας · καί χαλεπηναντος αυτοΰ ,

μάλλον έθορύβουν καί διεδίδρασκον. Ό δέ έξανέστη,

τοσούτον είπων ΜαΟησεσΟε άρχεσθαι. Αίτησας δέ

παρα τών χιλιάρχων τοΰς στασιιόδεις (άνάγραπτος γάρ

έστιν έν τοις 'Ρωμαίιον στρατοϊς αεί καθ' ένα άνδρα δ

τρόπος) · διεκληριοσε τω στρατιωτικω νόμω · καί ού τδ

δέκατον άπαν, άλλα μέρος έ'κτεινε του δεκάτου , νομίζων

σφας ώδε καταπληξειν δι' όλίγου. Οί δέ ούκ ές φόβον

μδλλον, ή ές όργλ,ν άπδ τοΰοε καί μίσος έτρέποντο.

ΧΙιΐν. Ταΰτα δ' δρώντες οΰς δ Καΐσαρ έπί διαφθορά

τώνδε προπεπόμφει, βιβλία πολλά τότε μάλιστα διερ^

ΧΙΛΙ. (}υχ εαπι 111ε άίχίδδεί, άΊ|ξΓ8883 εοηείοηε, ιηίΐίΐεβ,

ςυί εοηΐΓβ βάνεηίδδε 8β ρυΙβΓΕίηΙ αά εοηεοΓάί&ιη ϊηΙβΓ Οχ-

83Γ6ΓΠ βΐ ΛηΙοηηιπι ΓβάΜηΙβδΠΜκΙαπι , αυΐ εειίε 8(1 ευδίοάίβηι

09Β83Π3 εΐ 3(1 υΐΐίοηεπι άβ ρειευ85θπ1)υ8, 3?#ι·8 ΓειΉκιηΙ

ϋεΐΐυιη \Ιά (Ιεηυηείβΐυιη ΑηΙοηίο, άαεί ψιοηιίαηι βϋο, βΐ

Ιιιηο εΐίβιη εοηδυΐί. Ηοπιηκμιβ ηΐϋ ρε(ε!)3ηΙ ΓΟίϋΙυηι 3ά

8008 , (3χηςο&πι &πηι ριτβΐαη : ηοο εηίαι ββ Μ& , ηίβί βα·

(]υί1)υ3 385υε88βηΙ, 3τπΐ3 ίβπε ροββε. Αΐϋ τογο, ί(1 φΐθ(1

ετ3ΐ, ρπβ βε ΓεΓε1»ηΙ. 0«53γ, υΐ τίΛίΙ τεπι ίη άίνεΓβυπι

οεϋβΓβ, ΙϋΓ&βΙυβ ηυίάβπι Ηαϋ(1 ραιιΐο , δρ«Γ3ΐΐδ Ιβπιβη, τβΛίί

ροϋαδ , ςυβπι νϊ,βε εοδ ΓΡ(Γ.ΐ(1ιιπιηι; εοηοβδδίΐ εοΓυιτι ρε-

ΙίΙ)8, &Ι(0Γ08 ΆΛ 3ΓΠ13 ρ3Γ3Π(ΐ3 ηΐίΙΙβηδ, βΚβΓΟδ (ΙοηΐυΠ) 8ΙΠ1-

ρϋεΚεΓ : (Ηδδίηιιιΐβίοφίε άοΙοΓβ ΙβαάβνίΙ ιιηίνβΓδοβ, <\αοά βε

(ΙθάιιχίβδβηΙ , ΐΐϋβηυε (Ιεηυο πιυηβηΝδ (ΙοικινΚ; ΐ3Γ§ΐυδ

οΐϊαηο ιΐβίηεερδ ςυβτίδ &1ί3 οοεβδίοηε 8ε εοβ (ΙοηβΙυΓυπι , (1ί-

εεοβ, ςαοΐίβδ 3(1 ηβοβδδβηβ οΓΓιείβ ορβΓβ Ηίοπιπι, νβΐυΐ ρϊ-

ΙοΓηοπιπι κπΰεοπιιη ροϋυβ, (ρι»ηι πιίΗΙιιηι, ΓυβπΙ ιαδυβ.

Ηϊδ τειΐϊδ ίΐβχϊ ωϋΐε Ι»η(αηι , νεί Ιγϊ3 ιτιίΐΐϊα , εχ (Ιβοεω πώΙ-

Ιίύυβ (άε ηιιιηειο εηίπι ηοη εοηνβηίΐ ) , αραά ευηι ρεΓπιβη·

δβπιηΐ. ΟαιΙεπ (αηε <}αΐ<1βιη 3ΐ>ίεηιη(. δεά πιοχ ίί(1εηι ,

Γίραίβηιΐο Ι&Ι)0Γε8 3@πεαΗυι« εΐ Ιηογ» ηιίΐίϋ», Ιαω ρΓοπιϊδδα

0«β83ΓΪδ , ε( Γαοίΐϊΐαΐβπι ε]αδ<1επι ίη εοηοβ(1εη(1ίδ (]η&? ροβία-

ΙβνβΓβηΙ, εΐ βΓβΙίϊηι οιιπι 'μιη τβάάιΐίνα βϊΙ>ϊ Ιυηι δρβΓ3ΐ8Πΐ

ίη ροδίεπιηι, ηΐ δυηΐ ηιΟΓΟδ ν«1{ξϊ ΠΗΐΙαΙηΙεδ, ρορηίΙ«ηΙΪ3

άαείί, ηοηεδ(<ιηι οεοβδίοηεηι βπϊριΐίπιηΐ, εΐ, ηυ38ί ϊη Ιιοο

ΙαηΙυιη (ΙίβοεβδίβδεηΙ υ( ]η8ΐ3 ΗΓΠία κιρβΓβηΙ, γηπι βπηίβ

οΙΙγο 3(1 ΟίΒδβΓεηι ΓετεΓδί βηη( : (|ηί 'μιη, Κανβηηαηι ε( ρΓΟ-

ρίηηηβ Ισο» ο1)ευηι1ο ευηι ηΐί» ρεευηία, εοηΐίηιοΐίδ άβίβοΐίϋοβ

ίη (Ιίεδ βυ^εοαΐ οορίβδ , ^ϋ883δ οοίΓε ΑΓΓβΙίιιηι.

ΧΙ.ΙΙΙ. ΑηΙοηίο ίηΐεπηι, εχ ςυίηςυε Μβεβάοηίαβ 1ε§ίο-

ηί1>υδ, ςυβΙιιοΓ Ιε^ίοηεβ ΒΓυηάυδίιιιη &(1νεηεΓ»ηΙ : <ρΐ86 ίη-

εαβίηΐεβ ευηι <Λ> εβββαΐίοηβπι ίη ρβΓδεηηοηιΙίδ ίη[«Γΐ'βεΙοΓΐου8

Οαΐδβπδ, βίηε 3εεΐ3ηΐ3ΐίοηί5υ8 άειΙυχεΓυηΙ &ά (ιίουηβΙ,

ςιιίρρε ΓβΙίοηεπι ίΙΙίη» εεδ53ΐίοηΪ8 3αάί(υΓΪ 3η(ε οπιηία. 1ά

δϋεηΐίιιηι ΑηΙοηίυδ ίηίςυο 3τίηιο Ιβτβη·, ηοη εοηΐίηηίΐ 38,

ςυίη είδ βχρτο&ΓΕτεΙ ϊο^ηϋΙιιαΊηβηι, ηοη β^ηοδεεηΐίΐιυδ

φίβηΙο ρπββΙβΓβΙ ίη ΙΐΛϋαιη ίΓε, ςυβιη ίη ΡαΓίΙιίαηι, ηεε υΙ·

Ιυηι δί^ηυηι §Γ3(ί 3ηίηιί β<3οη1ί1)υ3. Ρτ.τΙβΓβα ςιιει-ευΜιΐΓ,

συοα ηιίδδοδ 3 ρείυίβηΐβ βιΐοίεβεεηΐυΐο (δίε εηίπι βρρβίΐαίι.ιί

ΟιτδβΓεηι) εοηεοπίίβε ΙιιγΙ«Ιογρ5 ηοη «οΙ(1ϋεεΓεηΙ βά ίρβυπι.

δεα Ιιο3 ηηίάεπι 8ε ίηνεηΐυπιηι : εχεΓείΙαηι τεΓΟ (ΙπρΙηπιμι

« 3(1 (ΙβοΓεΙβηι δίΐιί ρΐΌνίηείαηι, Γοι-ΙυηΐΙβπι ίΐίαπι Ο^Μίαπι ; βΙ

τίπϋιη Ιιΐ3, ςυί «(ΙβδβεηΙ, ςαβάΓίη^επΙοδ βββΙβΓίίοβ άίβίΓΪ-

ΙιυΙιιπιηι. » Εβπι ίη ρΓοηιίΙΙεηϋο ρ3τείΐ3ΐεηι ΑηΙοηίί τίβη

εχεερει-υηΐ ηιϋίΐοβ; εΐ ίΓβδεεηΙε ίΐΐο, Γω^ίβ εΐίαπι ΙυιηυΙ-

Ιη3η(ε8 , (ΙίδεεδδεΓηηΙ. Τυηι δυπεχί! ε( ίρδε, εΐ, ηοε Ιαηΐυηι

ρΓοΓαΙυβ, ΟίβοεΙίβ ίηιρει·3ΐ3 ΓβεεΓε! βΗΗ. Μοχ ϊ8γο Ιγι-

ηυηοδ ΐΓβιΙεΓε βίοι 8ε(1ίΙίο3θδ ]υ8δί1, ( ηαηι ίη Κοηιαηοπιιη

πιίΐίίπηι εβίβίοβίβ, αι) ηοηιεη ευ]υδςυε ηιίΐίΐίδ , ηιοΓβδ βΐίβαι

βηηοΙβΗ 8θ1εη(); ε ηυί5υδ, εχ ηιϋίΐατί (1ίδ(-ίρΙίη3 , «Ιεείηιυηι

ςΐυεηςηε δοΓίε όιιχίΐ : ηεε Ιβπιεη Ιιοδ οπιηεδ, δεά ρ3Γΐεη»

ΐΛηΙιιπι βΓίεείΙ βυρρίίείο; 8ρεΓ3η8, 88 83 ΓβΙίοηε Ι)Γ8νί τείΐ-

ςηο8 ΙεΓΓίΙυΓϋΓη. Εο βηίειτι ΓβεΙο ίΓΓΪΐΒΐί ηιββίδ εΐ &ά ίτβηι

ίη Αη(οηί3ηι βεεεηδί , <χιιαηι ΙίΓπΙί δαιιΐ , ηιίΐίΐββ.

ΧΠν. Οηο(1 ηΜ νίάεΓε Οθ683Π3ηί , αηί αά εοΓΓυηιρεηΰοδ

ΑηΙοηίαηοδ ΓιιβΓβηΙ εηιίδβί , πι^ηυπι Ιιιμ ιτιαχϊιηβ ηαηιβτυιη
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ρίπτουν ές τό στρατόπεδον, άντι της "Αντωνίου μικρο-

λογίας τε κα\ ώμότητος ες τήν Καίσαρος μνήμην του

προτέρου , χα\ βοήθειαν του νυν, και χορηγίας δαψιλεϊς

μετατίβεσΟαι. Ους δ Αντώνιος μηνύμασί τε μεγάλοις

£ζήτει, κα\ άπειλαϊς, εί τις έπικρόπτοι. Ούδένα δέ

συλλαβών, έχαλέπηνεν, ώς του στρατού σοας έπιχρΰ-

πτοντος. Απαγγελλομένων δέ καΐ των έν ταϊς άποικί-

αις τε και έν 'Ρώμη Καίσαρι πεπραγμένων, έθορυβεΐτο.

ΚαΙ έπελθών αύθις έπι τον στρατον, έφη, χαλεπηναι

μέν των γεγονότων υπό ανάγκης στρατιωτικής δλίγοις,

αντί πλεόνων ων έχόλαζεν 6 νόμος* αΰτους δέ ε'ιδέναι

σαφώς, οΰτε ώμον ουτε μικρολόγον Αντώνιον. « Αλλ'

δ μέν φθόνος οίχέσΟω, κεκορεσμένος, έφη, και τοις

άμαρτήμασι κα! ταΐς κολάσεσι. Τας δέ έκατόν δρα-

χμας υμΐν ού δωρεάν, ου γαρ τοϋτό γε της Αντοινίου

τύχης, άλλα της πρώτης ες δμας έντευξεως προσαγο-

ρευτικόν μάλλον, η δωρεάν, έκέλευσα δοθήναι· καΐ χρή

νόμω πατρίω τε κα\ στρατιωτικοί, και ες τάδε αυτίϋ,

κα\ ές πάντα , ευπειθεΐς δπάρχειν. » Ό μέν ούτως είπεν,

ουδέν τι έτι προσθεις τη δυιρεα, του μή δοκεϊν δ στρα

τηγός ήσσησθαι του στρατού. Οί δέ έλάμβανον, είτε

μεταγνόντες, εϊτε καΐ δεδιότες. Ό δέ αυτών τους μέν

ταξιάρχους, είτε μηνίων έτι της στάσεως, είΟ' έτέρως

δπονοών, ένήλλασσε · τους δέ λοιπούς, καΐ τάλλα έν ταΐς

χρείαις Ιδεξιοϋτο, και προυπεμπεν άνα μέρος, την πα-

ραθαλάσσιον όδευε ιν έπι Αριμίνου.

XIV. Αυτός δ' έπιλεξάμενος έκ πάντων στρατηγίδα

σπεϊραν ανδρών αρίστων τά τε σώματα καΐ τον τρόπον,

ώδευεν ές 'Ρωμην, ώς εκείθεν έπΙ το Αρίμινον δρμησων.

Έσηει δέ ές τήν πάλιν σοβαρώς , την μέν ίλην προ τοϋ

άστεος στρατοπεδευσας , τους δ' άμφ' αυτόν έχων δπε-

ζωσμένους, κα\ την οικίαν νυκτοφυλακοϋντας ένόπλους·

συνθηματά τε αύτοΐς έδίδοτο, κα\ αί φύλακα! παρα

μέρος ήσαν, ώς έν στρατοπέδω. Συναγαγών δέ τήν

βουλήν, ώς μεμψόμενος Καίσαρι περί των πεπραγμέ

νων, έσιών ήδη, μανθάνει των τεσσάρων τελών το

χαλούμενον Άρειον κατα τήν δδόν ές Καίσαρα μετατε-

βεΤσθαι. Κα\ αύτω τήν εϊσοδον έπισχόντι τε καΐ δια-

ποροϋντι άγγέλλεται, κα\ το καλούμενον Τέταρτον

δμοίως τοις Αρείοις ές Καίσαρα μετατεθεϊσθαι. Δια

ταραχθείς ο3ν εισήλθε μέν ές το βουλευτήριον · ώς δ' έφ'

έτερα αύτους συναγαγών, μικρά διελέχθη, καΐ εϋθυς

έπΙ τας πύλας έχώρει, χα\ άπο των πυλών έπΙ "Αλβην

πόλιν, ώς μεταπείσων τους άποστάντας. Βαλλόμενος

δ' από τοϋ τείχους , άνέστρεφε · και τοις άλλοις τέλεσι

■προσέπεμπεν άνα πεντακόσιας δραχμ&ς έκάστω· κα!

συν οίς έϊχεν αύτος ές ϊίβυρον έξήει, σκευήν Ιχων τήν

συνήθη τοις επί τοΰς πολέμους έξιοϋσι. ΚαΙ γαρ ήδη

σαφής ην δ πόλεμος , Δέχμου τήν Κελτικήν ου μεθιέντος.

ΧΙVI. Δεϋρο δέ δντι, ή τε βουλή σχεδόν άπασα ,

και τών ίππέων τό πλείστον, άφίκετο έπι τιμή, κα! από

τοϋ δήμου τό άξιολογώτατον. Οί καΐ , καταλαβόντες

αυτόν δρχοϋντα τους παρόντας οί στρατιώτας, καΐ τους

έκ τών πάλαι στρατευσαμένιον συνδραμόντας (πολίι

Ιίοείΐοηιηι κραΓρρΙοηΙ ρβΓ βχβΓείΙηιη ; ρπ) ΑαΙοηϋ ατ&Γϊτία

βΐ ιτυάεΗΙβΙβ ΓβνοεβηΙεδ δυρεποι-ίδ 03653ΓΪ8 οιβαοπιπι,

«Ι &ά }υηίοπ3 0Κ53Π5 ορεηι ΐ3Γ£ίθΓ3ηυβ άοτ& ϊπνιίαηΐββ.

Οιιίλ ψπιιπ , ΠΗςηο ρηροβΗο ΐηιΐίείουδ ρπΗίιίο, ιΊα-Ιω-

(ίηηβ ροβηββ ίηίβηηϊηΐΐυβ , εοηφίίδίνίδδεί ΑηΙοηίοβ, ηρπιο

ΐΛΐηΐ'ΐι εδί εοηιρΓεΙιβηδυδ. (ίιιο η}3ξί$ ϊ 11ο ΪΓ3ΐιΐ9 ι-Ι ηιϋί-

Ιϊηυδ μι ίί , <|ΐκκ1 αϊ) Ιιίβ ίΙ1θ9 Ιεβί ίηΙε11ί£6ΓεΙ. <}υιιπι ν™

ΓεηυηείατβηΙϋΓ εί εΐίαιη ςυβε εαιη ίη εοΐοηήδ (υιη ίη Ι'Λί

Οι·.-»γ »Β>·1>;ιΐ , ΙεπΊΐαβ ΑηΙοηίυί , α<1 πιίΐϊΐββ ηιηυί ρΓοάίι! :

« (1ϋ1οπ_' βε, <Ι κίίικ , ί(1 φιοά ηεεε88ίΐ3ΐε ο\ άί$εϊρ1ίιΐ9Β ηίϋΐι·

ΓΪ3 Γαΐϊοηβ εοαείαβ Γεείββεΐ ; φΐ;ιηι<ιιΐΛΐιι ίη ρβυοίοκί ωι·

ηΐίΐιΙνίΊΜπιι ΓαβΓΪΙ , ηυαιη ρΙαΓββ ρααΪΓβ Ιεχ ]υ8&ι$ΒβΙ : ιρΜ9

ϊυίειη ρκβεΐΐτε ηο$8ε, ςαΐπι ηεε βοηϋιΐυβ οεε 8%νυ$ 8ί(

ΛιιΙοιιΐυ». δεά Γαεβ883ΐ , ϊηςαίΐ , ϊηνίιϋα , εί &2ΐί$ 8ίΙ Ιικ»

(>π ,ιΐιιι υιη Ιυιη ρεεοΐΓηιη. 0»·ΐι·πιιη εεηΙεηο$ ίΙΙοβ ϋνΐ.>·

ηοβ , ηοη Ιαηιΐ]υΗηι (Ιοηυαι νοϋίβ όβπ ]ιι$$ί , ηεε εηίη ϋ

ιΐίμηιιιη ΑηΙοηίί ίοιίυηβ ΓθΓε( ; λιίΙ ΙαηΙυηι ρηηΐί» ν.·1>ϊ>* ιιπι

εοη@Γε8$ίοηί9 οεε3$ίοηε, εί «ιΐιιίαηϋί εβυ&ΐ : οροΓΐ«( βαΐεπι

ίη Ιιοε ίρ$ο ηοη ηιίηυ8, ψκιπι ίη εχΙεΓΪβ οπιηίΐιικ κ-Νι-,

ιηυπ'ΐιι ραΐΓΪιιαι ηιί1ί(3Γεπι<|ηε ο(>$εΓν3Γε. » Ηίβε 1οευ(υ$ Λη-

Ιοιιίιΐί , ηίηίΐ λιΙ <1οη3ΐίνυπι ικΜί. 1 1) ; ηε τίάεΓεΙιΐΓ ίηιρετίΙΟΓ

εεβ8ί$8ε ηίΐίΐίΐιαβ : ε( ι Πι , νεί ρο3ηίΙεη(ί3 ΓβεΙί, νε) πκ(υ,

εοηΐεηΐί ΓυεΓυηΙ οΐ.ΐαΐο. Οείηιΐε υπό , βίνε «η ββίϋΐϊοηβσι

εΐίβιη ηαηε ίτβΐυβ ΑηΙοηίαβ, βίνε 3ΐίςιΐ3 βαβρίείοηβ πιοΐπ* ,

ΙηΙ)υηο8 εί$ ηιαίονί) : ηιϊΐίΐεβ 3υ(εηι , υΙ>ϊ υβυβ ΓείΐΙωΙ, Ιη-

εΐβνίΐ εοηιίΙεΓ, β( 3ϋθ3 ρο8( αΐίοβ ρεΓ ηΐ3ήϋιη33 Γβ^ίοηεϊ

Αΐ'ίιηίηιιηι ΠΗβίΙ.

Χ ΙΛ' . Ιρβε νεΓΟ ΑηΙοηίαβ , Ιι,ΛίΙο άείεείυ ρΓΚδΙαηα&ίηί

ευ]υ8(η)β ν··Ι εοΓροηβ ιΐοΐιΐιιΐί νεί βηϊιηί , εοηΓεε(3ηαβ .·\

ηίβ ρΓ8ε(οή3 Γοΐιοι-Ιε , Κ οιιΐ3ΐιι ΗεΓ ΓεείΙ : ϊηάε ρογγο ΐΐατοβ

Απηπηιιιιι. ΙηΐΓ3νϊ( αυΐοηι ΙίΓΟεηι ηΐ3§ηο ί38ΐϋ , εηαίΐυηι

ςυΜεπι 3ΐβ ίη βιιηιιιΐιϋδ τείίεΐβ , μμΙ 8ΐίρ3ΐυ8 3εείηε(ί$ η»·

1ϋίου8, ε ςυίΐιυβ οϋβηι ειΐ8(ο4ί3ηι είΓεβ <»(1ε8 (1ί$ρο-

ίΐιί(,ί]ΐι.τ ϋιί 8ϋ1> 3Γΐηί3 εχευΙ>ί38 3§εΙ)3(, ιΐ.ιία μ^ιμμ

πιοι ο (ε3βεΓ3 , εαβίοάίΐιυβςριε ρεΓ ψιαίιιοΓ νί$ί1ϊ38 ΟιΛί!·»·

Ιίβ. ΟοηνοεβΙο άείηάε βεηβία υ ι ςαεΓβΓεΙηΓ άε ϋχ»ή5

εοη3ΐί1>υ3 , ίη ίρβο 3<ϋ1α ευπ<ε ηυηείυηι Αηίοηίυβ ΐεεερϋ, β

φΐ.Ίίποΐ' ίΙΙίβ 1ε§ίοηϊ1>υ8 υηβηι, εοςηοαιίηε Μ3Γΐϊ3ΐη, ίηίΐί-

ηεΓβ 8ί§η3 βΔ Οδ,ιΐΐΐιι (ΓβηβΙοϋββε. Ουυιηο,υε εο^ίΙΐΉικ-

άυ8 εοηδίίΐίδδεί, εεε« 3ΐίαβ ηυηείηβ αΠ'ρτΙ , (^ιιβΓίααι φΐ-'·

ηηε, ψκε νοε»ΙιοίοΓ, Ιε^ίοοεπα ρβτίΙεΓ α·1 ίϋυιη Ιμιηπ-η·.

0α3Γε Ιοί ι ί [««, ίη(Γ3νίΙ ηυίάεηι εαηβηι; 5κ1 , σα3$ί ώα <1β

03ϋ83 ρ3ΐΓ88 εθθνθε39βε( , ρηικ-Λ ΙοεηΙϋβ, 3(1 ρΟΓίΑΟΙ ΓίΛ

ρΓορεΓ3νίΙ, εΐίηάε ρογγο ΑΙΙιαιιι; νεΛίδ, υΐ ραΐΛίαΙ , Λβ·

&εΗθΓε8 τεάηεΙυΓϋδ 3(1 οΟϊείυηι. δεά ςηηηι ρεΙεκΙαΓ Ιβΐ»

βηιοεηίουδ, Γβίαΐίι ρβάβηι, ΓεΙίςυίδςυε Ιε^ϊοηίΐιυβ νίπΙία

Ιιίδ ηαϊΗβ ηιίδίΐ 8εδ(βΓΐίθ8 : ςιιβδ νεΓΟ Γίιοα $ε ΙιβοεΙ»! εορία^

Τ ί Ιιιιι- ϋυχίΐ, εο 3ρρβΓ3ΐα ςυο αά ΙκΊΙπιη ϊγϊ δοΐεΐ

εηίιη οίΙπιιι βΓ3( οεΐΐυιη, ςυοά ϋεείαιυ$ Οαΐΐίαηι ικ·11>ι

ΙΓ808Γ8.

ΧΙΛΊ. ΤίουΓί βυΐεηι 3@εη(ί ΑηΙοηίο βεηηΐιΐδ Γεπηβ ιιοί-

νεΓδυβ ρΓΗ-δΙο Γυιΐ ηοηοηδ εβυδβ, εί εςυίΐυπι Βοπωοοπιπι

ρ3Γ9 ιηηνίιη,ι , ίαηι ε ρίευε ρΓβλδΙβηΙίδδίηιυδ ςϋίδ^υε. 0»ί>

ςηυιη δυρεΓνεηίΓεηΙ εχί^εηΐί 88εΓ3ηεη(αηι & ιηίΙϊΙϊΐΗΐδ φι·»

είπ» 8ε Ιΐ30803( ει 3 νβΙεΓΒηίδ εηιβΓΪΙίβ ( ηαηι εί ίιοπίΒ
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γαρ χαΐ τοΰτο ην), συνώμνυον έκόντες, ούχ έκλείψειν

τήν ες Άντώνιον ευνοιάν τε καΐ πίστιν * ώς άπορησαι ,

τίνες ησαν οΐ πρδ δλίγου παρά την Καίσαρος έκκλησίαν

τον Άντώνιον Ιβλασφήμουν. Ό μέν δή λαμπρώς οβ-

τι»ς Ις το Άρίμινον προεπέμπετο, δ*θεν έστ\ν ή της

Κέλτικης αρχή. Κα\ δ στρατός η'ν αύτω, χωρίς γε

των νεολέκτων, τρία τέλη τα Ιχ Μακεδονίας μετάπεμ-

πτα (ήδη γαρ αύτω και το λοιπόν άφΐκτο) · έξεστρα-

τευμένοι δέ έ*νιοι καΐ γηρώντες, όμως έδο'κουν νεοσυλ-

λόγων άμείνους Ις το διπλάσιον είναι. Ουτω μεν

Άντωνίω τέσσαρα έγίγνετο τέλη γεγυμνασμένιον άν-

δρων, και δσον έξ έθους αύτοΐς έπίκουρον άλλο ίπεται ,

χαΐ ή τοϋ σώματος φρουρά , και τα νεόλεκτα· Λέπιδός

τε έχων £ν Ιβηρία τέσσαρα τέλη , καΐ Άσίνιος Πολ-

λίων δύο, κα\ Πλάγκος έν τη έτέρα Κέλτικη τρία,

Ιδόκουν αίρήσεσθαι τα Αντωνίου.

ΧΙΛΉ. Καίσαρι δέ η'ν δύο μέν δμοίως τα άξιολο-

γώτατα, είς αύτδν άπδ τοϋ Άντιονίου μεταστάντα, εν

δέ νεοσυλλόγων, δύο δέ έκ των πρότερον ^στρατευμένων,

ουκ εντελή μ"έν ταϋτα τοις άριθμοΐς ούδέ ταϊς δπλίσεσιν,

ίιπο δέ των νεοσυλλόγιον κα\ ταϋτα αναπληρούμενα.

Συναγαγών δ' άπαντας Ις Άλβην, έπέστελλε τη βουλή.

Ή δέ έφήδετο μέν αύθις Καίσαρι, ώς άπορεΐν καΐ τότε,

τίνες ησαν οί προύπεμπον Άντοίνιον · ήχθοντο δέ τοις

τέλεσιν ουκ ές τήν βουλήν, άλλ' ες τον Καίσαρα , με-

τελθοϋσιν. Έπαινέσαντες δ' ίίμως αυτούς τε κα\ τον

Καίσαρα , έφασαν, δλίγον δστερον δ' τι χρή ποιεΐν αύ-

τοΰς ψηφιεΐσθαι , δταν αύτοϊς αί νέαι άρχαΐ ές τα πρά

γματα παρέλθωσιν. ΤΗν δέ σαφές, ότι χρήσονται μέν

αύτοΐς κατα Άντιονίου· στρατδν δέ ούδένα πω έχοντες

ίδιον, ούδέ καταλέξαι χωρίς υπάτων δυνάμενοι , Ις τας

νέας άρχας πάντα άνετίθεντο.

ΧΙΛΊΗ. Τφ Καίσαρι δ' δ στρατός πελέκεάς τε καϊ

βαβδοφόρους ^σκευασμένους προσαγαγο'ντες , ήζίουν

ίαυτδν άνπστράτηγον άποφήναι, πολέμου τε ήγεμο-

νεύοντα και σφών, αεί δπ' ίρχουσι ταχθέντων. Ό

δέ τήν μέν τιμήν έπήνει, το δέ έ*ργον Ις τήν βουλήν

άνετίθετο· κα\ βουλομένους έπ\ τοϋτο χωρεϊν αθρόους

έκώλυε , και πρεσβευομένους Ιπεΐχεν, ώς κάΐ τής βου

λής ψηφιουμένης ταϋτα καθ' έαυτήν, και μάλλον ήν

αίσδωνται τήν ύμετέραν προθυμίαν, καΐ τον έμδν ίκνον.

Διαλυθέντων δέ μόλις οδτω, κα\ των ήγεμόνων ές δπερ-

οψίαν αύτδν αΐτιωμένων, έξελογεΐτο αύτοΐς, τήν βου-

λήν ούχ εύνοια προς αύτδν άποκλίνειν μάλλον, ή Αν

τωνίου δέει χαΐ στρατιάς άπορία, « μέχρι καθέλοψ,εν

ήμεΐς Άντώνιον, και οί σφαγείς, φίλοι τε τη βουλή καΐ

συγγενείς όντες , δύναμιν αύτοΐς συναγάγωσιν · ων αίσθα-

νομενος , ίιπηρετεΐν υποκρίνομαι. Μή δή πρότεροι τήν

υποκρισιν άποκαλύπτωμεν, ων προλαβοϋσι μέν ήμΐν

τήν άρχήν, έπικαλέσουσιν δβριν ή βίαν, αίδεσθεΐσι δ'

ίσως έπιδώσουσιν αύτοί , δεει μή παρ' υμων λάβοιμι. »

Τοιάδε ειπών, έθεατο γυμνάσια των δύο τελών τών

βύτομολησάντων άπ' Αντωνίου, διαστάντο>ν τε ές αλ

λήλους, καΐ δρώντων αφειδώς Ιργα πολέμου πάντα,

ΑΓΓΙΛΜ'δ.

ηοαςοαβ ηηιηβπιβ »ά βοηα οοηΟαιβηΙ), οΙΙγο εοιη 1ιΙϋ]ιι-

ΠΓυηΙ, πΐϊηίυΓΟδ 8β ίη βπιίείΐίβ εΐ Η<1β Ληίοηϋ : οί άιώίΙβΗ

ροδδβΐ, υΙιίη3πι βδδβηΐ, ςυϊ ραυίο αηΐβ, οοηοίοηαηΐβ Οχβατβ,

οοητίοίβ ϊη ΑηΙοηίιιπι ]3οβΓαηΙ. ΙΙΐφΐβ, βρίΐπάίϋο οοαιϊ·

ΙβΙα άβιΐυίβηΐβ, Αηπιίηυιη ρβ(εΊ>3ΐ ΛηΙοηίυβ, είΐυηι Ιη

ρππιο »(1ϊΙα Οαΐΐίχ; 1ιαΙ)Ρη5, ργϊβΙογ (ίΓοηεβ, Ιββϊοηίδ Μ3-

οβΛοηϊΜβ Ιτβδ (ί»πι βηίιη βΐ Γβΐίαυαιη &3πιηι βί ίιΙνβηβΓϊΙ) ,

υηαηι &αΙβια τβίβηηοπιιιι , ςυί , ςιιαπίίΐπϊίτι ββοϊΟΓββ , νίάβ-

ΙΰηΙυΓ («ήβη άαρίο ρτίΜΐβτβ ϋτοηΗΜίβ. ΑΙςηβ ΊΙλ ςηκΙαοΓ

Ιβ§ϊοηβ8 βάίιιβηιηΙ ΑηΙοηίο νίΓΟπιπι οχβΓοίΙϊΙοπιπι , οιιιη

&ο1ΐΙΪ5 038 δβςαϊ βυχΐΐϋβ , ρΓχΙβΓβ» ρΓκΙοΓΪαηί , βί 1ϊπ>ηβ8.

Ιη Ηιεραηία 3υΙοπι Ι>ορίι1υ3 οιιπα (πιαΙυοΓ Ιβ^ίοηί^υβ, βί

Αδίηίαβ Ροΐΐίο ουπι άϋβΐιυδ, 61 Ρίβηειιβ 1η ηΙΙεποΓΟ 0&Ι1ί3

οαιη Ιποαβ, νΜεοαηΙυΓ βεευΐυπ ρατίεβ ΑηΙοηίί.

Χΐνπ. Ιη Οκδαπδ βχβΓοίΙο γοοπγ βΓβηΙ θα* ϊΙΙεβ Ιβ§ίο-

ηβ8, ςα3β 3(1 ευηι ΐΓ3ηδίεΓ3ηΙ; βί ρΓΚίεΓ ϋΐαβ υη3 ΙίΓοηυιη ,

άυχςυβ τε(εΓ3ηοπιιη, η« ςυΐιίεηι ηβςυβ ηιιηιβΓΟ ίηΐβρ·*,

ηεφιε 3γπιϊ8 53ΐϊδ ίηδίηιείίβ, 88(1 δυρρίευε βχ ϋτοηϊηηβ. Οιιί-

1>ϋ8 οπιηϋ>υ8 Λ 11)3ΐιι εοητεηΪΓβ ίιΐδδίβ, άΐάίΐ &Α βεηβΐυπι (1ε

Γβοιιβ βυίβΙίΙΟΓ,ΐδ. ΕΙ 3εη3ΐη$ (ηι1ι1βηι]3πι νίοίδβίιη ϋ»83π

εοη§Γ3ΐυΜ>3(υι-; «Ι ηιιηε ΓυΓδϋδ ηεδα'Γβδ, (μήηαπι εδδβηΐ

φιί ηιο(1ο ΛηΙοηϊιιηι (1ε(1υχΪ38εη( ; (1ο1εΙ>3( Ι3ηιεη , Ιεςϊοηεβ

3(1 0ίΒ83ΓεΠ1 ροΐίΐΐδ , (]03ΐη 3(1 86 , ΐΓβΠδϋδδβ. Οθ1ΐ311(ΐ3(3

ηίΐιϋοπιίηιΐδ ευηι ίρδίυδ 08Β83Π8 Ιιιπι Ιε^ίοηηηι τοίυηΐβΐβ ;

ϋΓετι , (ΙίχΡΓυηΙ , εοηΓεεΙιιηι ίπ άβ Γε1>υ8 ςεΓβηάϊδ 8εηα(υ?-

εοηδυΚυηι , ηυ3πιρπηιιιηι ηοτΙ ηιβςίδίΓβΙυβ βεεβδδϊδββηΐ &ά

Γβηιρυ1>1ίεβα). Νβε άυοίυηι 6Γ3( , σαϊη ηβοπ β88βη( Ιιίδ

εορίίβ εοη(Γ3 ΑηΙοηίυπι : βεά ςυηηίβηι ηεε(1υηι ρΐΌρηυπι

ηΙΙυη 1ΐ3ΐ)ε1>3ηΙ βχβΓοίΙηηι,ηβο 3ΐ)8(]ΐιε εοηδυ1ϊ1)υδ ρο(βΓ3η(

άείεείηβ <&οβτβ, ϋβο ίη ηονοδ ιηΛ?ίδΐΓΛΐυ8 (ΙίΠεΓεοβηΙ

οηιηΪ3.

ΧΙ,νίΠ. Τοιη 03»3π εχειτ.ϊ1ϋ8 δβεηΓββ ευηι Ιίείοπίιυβ

οΜυΐίΙ; Γο,ςβηβ, ηΐ ρΓορΓΒΒίΟΓεηι 8β ίρδβ Γεηηηεϊ3Γε(, βΙ·

ςυβ βο Ιίΐαίο εΐ οεΙΙυηι 3(ΐΓηίηϊ3ΐΓ3Γε1 εΐ ίρδοβ άαοετβΐ, 88-

δΐιείοδ ραΓεΓε ηΐ3ςί8ΐΓ3ϋΙ>υδ. Ουοβ 0α?83Γ Ιβυιΐβνίΐ ηυϊάεηι

ρ™ ηοηοΓβ βίοι ΙιλΜΙο, ββά Γβιη ΙοΙβπι ίη 3ΓθίΐΓΪαπι 8εη3ΐυβ

Γε]εε11. Ουυηιςυε αηίνεΓδί νβΐΐεηΐ ε]ιΐδ Γβϊ 03083 Κοηΐ3η

ρΓοΙϊοϊδοΐ, ίη1ιίΙ)υίΙ εοβ 08683Γ, ε( ηε Ιες3(08 ςηϊέίεηι 8(1 ββ·

ηβίαπι ρβδδυδ εδί ΓηίΙΙβΓβ; ηυίρρβ ςηβηι υΙίΓΟ 3Ϊ1>ϊ ευηι Ιιο-

ηοΓβηι άεΐ3(ιΐΓυηι εβδε, 3Ϊβ1>αΙ , ■ Μςυβ βο ηβςίδ, ϊηςριίΐ ,

Γβείβΐ, βί εΐ νβδίτυηι βΐυίΐίυηι , βΓπιε3πι οοηείηΐίοηβηι ίηΐεΐ-

ΙβχεπΙ. > 5ΐε β^Γε ίΐΐίδ βαοηιοΐίδ, ηυυη (Ιαεεβ εοηΐεπιίαβ

δβ 80 βο ςιιβΓβΓβηΙιΐΓ, Γ3ΐίοηεηα <3ε(1 βηΐ ηβηε ΓβάάΐοΊΙ :

ββηαΐαπ) ηοη (βιη ηΐΐα βτ^Β η οεηενοΐεηΐϊβ 8(1 ρ3ΐΐβ8 8081

ίοε1ίη8Γβ, ςιιαηι ΑηΙοηίί αιείο, βί αιίΐίίοιη ίηορί3, « Ίά<\αβ

(3ηΙί3ρεΓ, ίηςοίΐ, δοηΐ (βείοπ , άΌπ) ΑηΙοηίοδ 3 ηοΜβ ΓυεπΙ

8ΐι5Ι&Ιαβ , ε( ρβκΐΗβοηβ, αηιίοί ββηαίοπιιη ει εο^ηβΐί,

εορϊϊδ είβ εο11ε@εηηΙ. 0ο33 εβο ίη(ε11ί§εηδ , πιϊηϊδίΓυπ) ϋΐο-

γοπι ηιβ δίπιοΐο. 08Τβ3ηΐϋ8 ΐμΙοΓ, ηβ ΠΙαιη 8ίηιοΐ3ΐίοηεπι

ρΓΪοΓίβ ηοδ ίρβί ρβΙβΓβείβηιοδ ; ςοο8 , (Ι πιβ^ίδίΓδΙΟΓη οδοΓ-

ρβΓβηιηδ , 3οεο83ΓεηΙ ίΐΐϊ, οΐ ίη]οδ(οβ βί τϊοίβηίοβ ; ςοοϋ δϊ

ηιοόΐεδίβ ηοβ βεδδβπηίϋδ, οΙΙγο (οτίβηβ ά8ΐιοη( , ΙίηιεηΙεδ,

ηε 8 νοϋίδ 3εεϊρϊ3ηι. » Η3εε ΙοεοΙοβ 08Β83Γ, βρεείίιτίΐ (1β-

εοΓΓβηΙεδ άο» Ιεςίοηβδ (Γ3ηδΓο§38 , ίηΐβτ ββ εοπιηιίδ83δ , εΐ

εχεΓοϋϋ εβοββ ΓβρΓΟΒδεηίβηΙεβ οπιηία οπιηίηο, ςα* ίη βει ίβ
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πλην ές μόνον θάνατον. ΉσθεΙς ουν τη θέα , κα\ της

προτάσεως έπιβαίνων άσμενος, έτέρχς αύτών ίχάστω

πεντακόσιας δραχμάς έπεδίδου, καΐ, εϊ τις πολέμου

χρεία γένοιτο, νικήσασιν έπηγγέλλετο πεντακισχιλίας.

Ωδε μεν δ Καίσαρ δαψιλεία δωρεών τους μισθοφόρους

έκρατυνετο. Κα\ τάδε μεν ην ανά τήν Ίταλίαν.

ΧΙ>Ι\. Έν δε τη Κέλτικη τδν Δέχμον δ Αντώνιος

έχέλευσεν ές Μαχεδονίαν μετιέναι, πειθόμενόν τε τω

δήμω, κα\ φβιδομενον ίαυτοϋ. Ό δέ άντέπεμπεν αύτω

τά παρα της βουλής οΤ κεκομισμένα γράμματα , ώς

ούχΐ διί τον δημον είκειν οί πρέπον, ή διά τήν βουλήν

Αντωνίιρ, μάλλον. Αντωνίου δ' αύτ£> προθεσμίαν

δρίζοντος, μεθ' ήν ώς πολεμίω χρήσεται, μαχροτέραν

δ Δέκμος έκέλευεν δρίζειν Ιαυτω, μή θασσον γένοιτο

τη βουλή πολέμιος. Και δ Άντιόνιος, εύμαρώς αν

αύτοϋ κρατησας έτι ίντος έν πεδίω, έπΐ τας πόλεις

έκρινε προελΟεϊν. ΑΙ δέ αύτδν Ιδέχοντο. Και δείσας

δ Δέκμος, μή ούδ' έσελθεΐν ίς τινα αύτών έτι δύνηται,

πλάσσεται γράμματα της βουλής, καλούσης αύτδν ές

'Ρώμην συν τω στρατοί- και άναζεύξας έχιόρει την έπΐ

της Ιταλίας , υποδεχόμενων αύτδν ώς άπιόντα πάντων

μέχρι Μουτίνην παροδεύων, πόλιν εύδαίμονα, τάς τε

πύλας απέκλειε , καΐ τα των Μουτιναίων ές τας τροφας

συνέ^ερεν, ύποζύγιά τεδσα ην χατέθυε, καΐέταρίχευε,

μή χρόνιος ή πολιορκία γένοιτο- και τον Άντώνιον

δπέμενε. Στρατιά δ' ή*ν αυτί) μονομάχων τε πλήθος,

καΐ δπλιτών τρία τέλη· ων £ν μέν ή"ν άρτιστρατεύτων

άνδρών έτι απείρων, δύο δέ, & χα\ πρότερον υπεστρα-

τευμένα αύτω, πιστότατα ^ν. Ό δ' Αντώνιος, έπελ-

θών αύτω σΰν δργη , τήν Μουτίνην άπετάφρευέ τε καΐ

άπετείχιζε. Και Δέκμος μέν έπολιορκεϊτο.

Ιι. Έν δέ τη 'Ριόμη κατα τήν έτήσιον νουμηνίαν

ύπατοι γενόμενοι "Ιρτιός τε καΐ Πάνσας, τήν βουλήν

ευθύς |π\ τα"ς Ουσίαις έν αύτω τω ίερω συνήγον Ιπ\

Άντωνίω. Κικέρων μέν δή καΐ οί Κικέρωνος φίλοι

πολέμιον αύτδν ήξίουν ήδη ·|/ηφίσασθαι, τήν Κελτικήν,

ακούσης της βουλής, ές έπιτείχισμα της πατρίδος βια-

ζόμενον δπλοις, και τον έπ'ι θράκας αύτω δεδομένον

στρατδν εις τήν Ίταλίαν διαγαγόντα· έπελέγοντο δε

και τήν άλλην αύτοϋ μετα Καίσαρα προαίρεσιν, έν τε

τη πόλει φανερώς δορυφορηΟέντος ύπδ τοσώνδε λοχα

γών, κα\ περι τήν οίκίαν ώσπερ άκραν δπλοις και συν-

Οήμασι κεχρημένου, κα\ τάλλα σοβαρωτέρου σφίσι

φανέντος, ή κατα τήν έτήσιον άρχήν. Λεύκιος δέ Πεί

θων, δ τω Άντωνίω τήν άποδημίαν έπιτροπεύων, άνήρ

έν τοις μάλιστα 'Ριομαίων έπιφανής, δσοι τε άλλοι τω

Πείσωνι δι' αύτδν ή δι' Άντοινιον ή κατ' οϊκει'αν γνώ-

μην προσετίΟεντο , καλεϊν αύτδν ές κρίσιν ήξίουν ώς

ού πάτριον σφίσιν, άκριτου καταδικάζειν, ούδ' εύπρεπές

τοϋ χθες υπάτου της έπιούσης ήμέρας , ού γε μάλιστα

συνεχείς έπαίνους άλλοι τε και Κικέρων αύτδς είπε πολ

λάκις. Ή δέ βουλή , τότε μέν άγχιόμαλοι ταϊς γνώ-

μαις ές νύκτα περιήλθον. "Αμα δ' έω περί των αύτών

ές τδ βουλευτήριον συνελέγοντο· ένθα, των Κικερωνείων

ρυςη* βοΐεηΐ ββΗ, ηϊβί ατιοά βοβϋηείΜΐυτ εβαΉχίδ. Οηο

βρεείβευΐο «Ιείεοΐβΐυδ, «1 1ίΙ>βηΙθΓ οιχ&άοααα ΙίηεΓίΙίΙϊΙίδ

ίΐτϊρϊβηδ , άβηαο οίδ ιηΐΐΐβ δεβίειίίοδ τίηϋηι βϊβ αίδίηοιιίΐ :

ψιοά 5Ϊ οβΓίίΐηίηβ ορυβ ΓηβηΙ , νϊεΐεδ ηΜΙΙβηοδ τίείοηΐχ»

ροΐΐϊείΐυβ. ΑΙφίβ ΐΐ3 <1οηβΙίνϊ Ι3τ§ίΐ3ΐ6 πιβίΈρηιποδ $ιΐ08

811η Οβββατ άενϊηχίΐ.

ΧΙ.ΙΧ. <}ιΐ35 άαπι ίη ΙΙ&Πα ςεηιηΐυι*, ίηίβηπι ίο Οίΐΐία

ϋεοίιτιυηι ΑηΙοηίιΐί^ιιΙκΛαΙ ηιί§ΓβΓ8 ίη Μϊοβάοιιϊϊπι , <]υο οί

Ρ&Γ6Γ61 ρορυΐο, βί δίυίαιεΙ ϊρββ ρβΓΟβΓβΙ. ΗΙρ »ί Αηίοηίϋπι

Γβηιίδϋ 3ΐ1αΐ38 βϊοί Ά ββηβΐιι 1ί(βΓΒ8 , (ΙεοιοπίίΓανίΙςυβ « οί·

Ιιίΐο ηιίηαδ βριιιΐ 56 νβΙβΓβ όβΙ>εΓ6 νοΙυηΙ«Ιβηι ββηαίιιβ , ςυιιη

βριιά ΑηΙοηϊαιη ροραϋ. » Ηίηο φίαπι ΑηΙοηίϋΒ οί ργϊ·0-

ηΐνΪ85ε( ϋίεαι, αιΐ ηιιαπι, ηϊ ρΓονίηεϊβ βίοι ίεοβββίίββΐ, ρπι

πο5ΐε Ιια1)6Γβ(υΓ, ιηοηηίΐβαηι Οβοίοιιΐί, υΐ δαίίρδίυβ οιΐ84

ρΓοίοΓΓβΙ βυοι (βΓοιίοαιη, ηβ οϊιίαβ ϊρββ ηοδίίβ 3 &6η8ΐα]η-

(ΙίοΛΓΟίυΓ. Τυπι ΑηΙοηίυβ, ηυαηι Γαοϊΐο ρο(αΪ85«( θβΙβΓβ β]03

6χεΐΐΗυπι, εΐίϊπι (υπα ίη εαβίπβ ϊ§εηΐ6ΐιι , ηΐίΐυίΐ ρηαί αί

ορρίίΐα ρΓΟπιονεΓε εορίαδ, ηεε ίΐΐα ε\ε1ιι>1έΙ)αηΙ ευηι. ΙΙΐςηβ

ϋεαιηυϊ, νεπίυβ, ηε υΙΙυιη εοΓϋΐη ροϋΙΙιαο ρϊΙίΓίΙ,

ΙΜβηβ ΙϊηχίΙ, τβΐϋΐ αβεηαΐυ βά ίβά»ΐ3&, ηαίύυβ ίρβο πιω

εχβιχίΐα Κοηΐ3η] νοεαΓεΙυΓ : ίηξΓε&δυβςυε ίΐιτ τβτδυ; Ιΐα-

Ιίίίπι, οηιηίηαδ α( βο«υηΙειη 1ί1)οηΙβΓ εχείρίεπϋοαδ, ροείφιιω

ΜυΙίηΐΐη, υΓΐ>επι οραίευΐΐΐη , ρεΓνεηϊΙ οΜΙϊγ, ροΓΟβ οίαυδΐΐ ;

ε( αηηοηβιη Μυ(ίηεη5ίυιη υδυ» εχεΓείΙυδ βυί ΐοωγοήα-

νίΐ, ηΐ3εΙαΙθΓυιιιηιΐ6 ]υπιεηΙοπιηι εατηεδ δ3ΐίνί(, δί Γοιίβ

εοηΙίη^εΓεΙ (ΙίυΙυΓηίοΓ οΙ)δϊιϋο : α(ςυβ ϊ6ί εχδρεε(3νί( Αηίο-

ηίαπι. ΙΙαΙχΊχιΙ αιι(επι ϊη εχεΓείΙυ ξΐ3(1ί3ΐοιεδ ηιαίΐοδ , (1

1ε@ίοηε8 (Γβδ ; ςιιβπιηι υηα εχ ϋΓοηί1>ιι& εοηδίβοβΐ , Γοϋςιυ

άαχ 3η(63 (]ΐκκ]ΐιβ ιηίΙίΐ3Γ3ηΙ ε]υ5 βαδρίεϋβ , ίρδϊ ΓκΙίδίϋπΐίΡ.

Αηίοηίυδ τε™, ευπι ΐΓ3εο όβΐΐΐιΐδ, Μαϋηβιη είΓοαηιΤϊΙΙίτίΙ,

ϋοοίιηυπκ|υβ οΐΐδίύίοηε εϊηχίΐ.

1. Κοομθ 0«1βη4ϊ8 ίηβιιπίίδ ίηηί οοηβιιΐβδ ηοτί , ΗΗίβι

εϊ 1*31153, οιοχ 3 53εΗ6είο ϊη ίρδηπι Ιβηιρίυηι εοηνοοιπιοί

δοηαΐαηι οοηΐΓ3 ΛιιΙοηίυπι. Ιοί ΟϊεβΓΟ ε]ϋδ(]ΐιο βηιίοί οοη·

δοΐχιηΐ ΙιοδΙεηι ευπι ^ι1ίθ3ΐΐ(1υπι, ςαοηίβιη ΟαΙΙίβπι, ίηνίΐο

ΒβηϊΙιι, εειι βΓοβιη οοηΐΓ» ρ3ΐΓί8πι, νί εϊ 3Γΐηίδ (καιρϊ^Ί

ε( εχεΓΟίΙυηι 3άνεΓδΐΐ5 ΤήΓβεββ ϊρβί άαΐυιη (Γ30δνεχίδδβ1 ω

ΙΐΛΐίαπι. ΑιΜβΙ)3ηΙ , ηον3 ευπι ροβΐ ΟθβββΓεσι <Ιοιηϊη3ΐο

3§ί(3Γ6 εοηδίΙί3 , ςοοιΐ ίη ϋΓβε ρΓορβΙβπι ηιβ^ηο οβηίαποηιιπι

ηυηιείΌ βεβε βΐίρβδδεί, 8εάβδ<ιυε δΐιβδ Ι3ΐικ]ΐΐ3ηι 3κεηι ω«·

ηίνίδββΐ απηίδ εϊ Ιεδδεπδ , οηιηίβσυε δορεΓΟίυδ ε^5$ε( φΐ^ω

(Ιεοβι-εΙ βιιηιιιιηι Γη»8ί8ΐΓ3ΐυπι. ΑΙ 1ι. Ρίβο , ^αϊ βοδβηΐίδ Αη-

Ιοηϋνίεεβ επΓ3ΐ)3ΐ, υϊγ εαπι ρηπαίδ ίΐΐυδίτίδ, 3ΐίί<]ΐιε Ρίβοηί δίνβ

ρηιρΙεΓ ϊρδίίΓη , 5ίνε ρΓορΙοΓ ΑηΙοηίιιηι , δίνε <ιιιο(Ι ρβΓ 5« Κ3

δβηΙίΓοηΙ, βάδΐίρυΐβηΐεδ, εβηδβοβηΐ, άίεηι ΑηΙοηίο ε$ίβ ιϋ·

εεηά3πι ; φΐαηίΙοηιιΜοπι βΙίεηιιηι εδδε( 3 ιτιβ^οπιηι ίηδίίΐιιΐ^·

είνεπι ίη(1ίοΐ3 εβαδβ άβπιηβΓε, εϊ βΐίοςηϊ ρβπιηι ΛΜετβΐι

ευπι ςιιί ρπόίε εοηβοί ΓιιίδδβΙ, ρι·ο ΙιοβΙε Ιιαοεπ ρο&ίπιΐίε,

ρΓ3656Γΐίπι (οΐίεβ (3π»]ηε βιηρίε Ιβυάβΐυσι εϊ αϊ) 3ΐίίβ ε< >Ι>

Ιρδο ΟίοεΓοηε. Ηλ δεηβΐυδ εο ιΐίε , δβηΐεηΐϋδ ,τςιιαίίΐρΐ1 Γογ?

άίτίδίβ, 3(1 ηοείεπι υδ^υε ρΓοίΓβεΙαδ εβί. ΡοδΙτκϋβ τββ

ρπιηο παβηε ρβίτεδ πίΓδυπι εοίεπιηΐ ίη ειΐΓίβηι ; οί ρ^ί*

Τ3η(ε ΟίεεΓοηίβ ΓβοΙιοηε, εχ βεηβΐηβοοηδίιΐΐο ηοδϋδ ϊβάκ»·
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ίπιβαρούντων, έψηφιστο αν δ Αντώνιο; πολέμιος, ει

μή των δημάρχων Σαλούϊος ές τήν έπιοϋσαν έκέλευσεν

άναΟέσΟαι. "Εστί δέ έν τοις άρχουσιν δ κωλύων αεί

δννατώτερος.

ΙΑ. Οί μέν δή Κικερώνειοι καΐ τούτω μάλα φορτι-

κώς ενύβριζον, και τον δήμον έκδραμόντες ήρέθιζον έπ'

αύτον, και τον Σαλουϊον ες αύτδν εκάλουν. Ό δε άκα-

ταπλήκτως έξέτρεχεν, έως ή βουλή κατέσχε, δείσασα

μή μεταπείσειε τον δήμον, ές μνήμην άγαγών Αντω

νίου. Οϋ γαρ ήγνόουν καταγιγνιόσκοντες ανδρός έπι-

φανοϋς προ δίκης , ούδ' δτι την Κελτικήν δ δήμος αύτω

δεδιόχει· άλλ', Οπερ των σφαγέων δεδιότες, ώργίζοντο

πρώτω μετα τήν άμνηστίαν άναχινήσαντι τα κατ' αυ

τούς. Διδ κα\ τώ Καίσαρι ες αύτον προκατεχρώντο-

και δ Καίσαρ ουκ άγνοών, ήρεΐτο καΐ αύτδς όμως προ-

καΘελεϊν τον Άντοινιον. Τοιαδε μέν ή βουλή γνώμη

τον Άντώνιον είχεν έν δργή. Αναθεμένοι δέ τήν ψη-

φον ώς δ δήμαρχος έκέλευεν, έφηφίσαντο όμως, Δέκμον

τε έπαινέσαι, ούκ έκστάντα Άντωνίω της Κελτικής,

κα'ι τοΤς υπάτοις Ίρτίω καΐ Πάνσα Καίσαρα συστρα-

τηγεϊν ου νυν έχει στρατού, έπίχρυσόν τε αΰτοΰ εικόνα

τεθηναι, κα\ γνωμην αύτδν έσφέρειν έν τοις ΰπατικοΐς

ήδη , και τήν ύπατείαν αυτήν μετιέναι τοϋ νόμου θασ-

σον ετών δε'κα , έκ τε τοΰ δήμου δο&ηναι τοις τέλεσι

τοις ες αύτον άπδ Άντο>νίου μεταστασιν, δσον αύτοΐς δ

Καίσαρ ίπ\ τη νίκη διόσειν ύπέσχετο. ΟΊ μέν 8ή

ταϋτα ψηφισάμενοι, διελύΟησαν, ώς τον Άντώνιον

έργω δια τώνδε εϊδέναι πολε'μιον έψηφισμένον, καΐ

τον δήμαρχον ές τήν επιουσαν ουδέν έτι άντεροΰντα.

Άντοινίου δέ ή μήτηρ καΐ ή γυνή και παις ετι μειρά-

κιον, όΐτε άλλοι οικείοι και φίλοι, ίι δλης της νυκτός

ες τας των δυνατών οικίας διέΟεον Ικετεύοντες· και μεΟ'

ήμεραν ές τι) βουλευτηριον {όντας ήνιόνλουν, ^ιπτού-

μενοί τε προ ποδών συν οϊμιυγή καΐ όλολυγαϊς καΐ με-

λαίνγι στολή παρα ταϊς θύραις έκβοώντες. Οί δέ υπό

τε της φωνής, καΐ υπδ τής όψεως καΐ μεταβολής εις

τοσούτον αιφνίδιου γενομένης, έκνάμπτοντο.- Δείσας

δ' δ Κικέριον, έβουληγόρησεν δδε·

1Λ1. « Ά μέν έδει γνώναι περι Άντοινίου, έχΟες

έγνωμεν. Οίς γαρ αυτοϋ τους έχΟροίις έτιμώμεν, τού

τοις έψηφιζόμεΟα είναι πολε'μιον. Σαλούϊον δέ τον

μόνον έμποδών γινόμενον, ή πάντων είναι χρή συνε-

τώτερον, ή φιλία τάδε πράσσειν, ή των ένεστώτων άμα-

βία. 'Ω,ν τι) μέν, αίο-χιστόν έστιν ήμϊν, ε! δόςομεν

άσυνετώτεροι πάντες ένδς εΤναι· τδ δέ, αύτω Σαλουίω,

εί φιλίαν των κοινών προτιμώη· άμαΟώς δ' αύτον έχοντα

των παρόντων, έδει πιστεύειν υπάτοις άνΟ' έαυτοΰ,

κα\ στρατηγοϊς, κα\ δημάρχοις τοις συνάρχουσιν αύτώ,

κα\ τοις άλλοις βουλευταΐς· οΐ τοσοίδε τήν άζίωσίν τε

κοΛ τον αριθμόν όντες, διά τε ήλικίαν καΐ έμπειρίαν

υπέρ τον Σαλουίον, καταγινώσκομεν Αντωνίου. 'Εστι

δ' έν τε χειροτονίαις καΐ δίκαις αεί τδ πλέον δικαιότε-

ρον. ΕΙ δέ καΐ νυν έτι /ρήζει τας αίτίας μαΟεϊν, λε-

λε'ξεται δια βραχέος, ώς έν άναμνήσει, τα μέγιστα

Ιιΐδ ΓυίδδεΙ ΛηΙοηίυδ, ηί 88ΐνίϋδ Ιπϋυηυβ ρΐε&ίβ πτιι ίηΐβ-

8Γ3Π» βϊίΤοΓΓΪ ]α88Ϊ88βΙ ϊη ίτΛ^Ίηυιη. ΒεπιρβΓ αυΐεπι ίη

ηιη^ί5ΐι·;ιΙίΙιιΐί ροΙίοΓ β$( νείαηΐϊβ ΐΐιεΙοΓΪΙαβ.

Ι·Ι. ΙΛ ΟίοεΓοηίηηί αάπιοιίιιπι βΐ-ανίίβτ ΓβΓβηΙββ, ίη 8λ1-

νίιιηι οΙί»ιυ εοη]κίεΙ>3η( εοητϊεί» ; βΐ ρΓ00ΐΐΓΓβηΙβ8 ίη Γο-

ΠΠ1] , εοηα'ΐ3θαηΙ εοηΐΓ3 πιπί ρορυΐιιπι , ϊρκαηισιιβ Βαΐνϊιιπι

»<1 03ΐΐ8ηιη ρορηΙο τειίιίεικίβιη ενοεαϋΐηΐ. ΕΙ ρΓο<1ϋ88εΙ ίΙΙβ

ίηίΓρρίιΙο, ηί Γβ(βη1υ$ Γυί8$ε( 8 βεηΒΐυ ; νβπίο, ηβ εοηοΐοηβ

8υα ηιιιΙαηΊ Αηΐπιυπι ρορυΐί , Γβηην3(3 ΛηΙοηίί ιιι. ιίιμ ί.ι.

Νοι·»ηΙ βιιίηι , (ΙαπιηαΓβ 86 ίηικίίεαίυιη νίΓυηι ρεηΙΙυβίΓβιη ,

ευί ρΓονίηεία ίΠα :ιη ίρ80 ροριιΐο «Ιιιί.ι Γιπ-μΊ : 86(1 ιρη» Ιί-

ηιεΙ)3η( ρβΓεΐ]88θπΙ)υ3, ίηΙεηβί βΓ»η( ΛηΙοηίο, ςυο<1 ρο8(

άεει-είαπι οϋΐίνίοηεπι ρΓίπιυ8 Γ68 εοηιηι ηονΪ8 Ιιπ Ιικ ίηιρίϊ-

ευίδδεί. Ιάβο(]ϋβ 0κΊ>3Γί8 ορεΓ3 εοηΐΓΛ ίΙΙιπη ρπυ$ ηΐί νο-

1βϋ3η(. ^υο(1 <ιιΐ3πκιιΐ3ηι ηοη ΙαΐκοαΙ &Ό8»Γβπϊ , (βπιεη εί

ίρ86 ρεΓ ββ 8υηΐ3ΐιιηι ρΓϊιΐ8 ΛηΙοηίυηι ειιρίεϋ3(. 8ίε ί{;ίΙιΐΓ

αΙΤεεΙο ιτ«,ι ΑηΙοηίαιη βεη3(υ , χιιΠν.ΐϊί» (υηε φιίϋεηι εχ

ΐΓΪϋιιηί ρΙ.·!)ΐΝ νοίυηΐβίε (ΙϋαΙα 8<ιηΙ : ίη(εΓΪιη (βπιεη εχ 8β·

π3(ιΐ8εοη8α1(ο Ι3υ(ΐ3(υβ ε$( ϋεείηιυβ , <ρκχ1 Γ·3ΐ1ίη ηοη άβ-

0688ί88εΙ ΛηΙοηίο : 3(1<1ί(υηκ]α6 ΛεεΓεΙο, ηί ευηι ΗΊγΙϊο εί

Ρβη83 εοηβυΐίηυβ ραπ ΐιηροΓίο 0ϊε83Γ ρΓ3?β88εΙ είβ <ρΐ38

Ιηπι η3Π6ΐ>3( εορίίβ, εί 3υΐ 3(3 εί ροηεΓεΙυΓ 8(α(ιΐ3 : υΐφιβ

8εη(εη(ί3Πΐ ροβίΐιβε ι'ηΙεΓ εοηβυΐΐτεβ 0.Τ83Γ άίεεΓεΙ ; εί ]«8

ρείεηάί εοηβαΐΐΐιιβ Ιι,ιΙ ιγπΊ άεεβηηίο βηΐε ;ι·(;»Ιιίιι Ιείί I ί ιιι;ιηι :

<1εηί(|υε υ( (1υ3ΐ>υ8 Ιβςίοηίΐιυβ, <]ΐκι· &<1 εηηι η1> ΛηΙοηίο

(ΐ'3Π8ίεΐ'3η( , <1οηαΙίν»ιη , ςϋβηΐιιηι ίρ8ε 03883Γ ρο«1 τίείο-

Π3Π) 86 όβΐυπιηι ροΐΐίείΐυβ εδβεΐ , ΓεάΌβΓεΙϋΓ εχ ριιΐιΐίεο. »

Ηί8Γ3εϋ8 8εη3ΐϋ8εοη8π11ίδ , άί§Γεβ8υ8 68( βεηβΐυβ; $ρεΓ3Π8,

]3πί τείρ83 ηο8(ε]υ(1ίε3(ο ΛηΙοηίο , ίη εΓ38ϋηυηι ηίΐ απιρίίυβ

εοη(Γ3(1ίεΙιΐΓυηι (ΓίΙ>ιιηυηι ρΐεοί». 8β(1 ΛηΙοηίί ιπδίβΓ εί

υχοΓ, ( ΐιιιι Γιϋο η<1 ιηοιίιιιη &(1ο1ε8εεη(υΙο , 3ΐϋ8ηηε Γ;ιιηίΙί3ΐ ί-

1>ϋδ ε]ιΐ8 βΐ ϊηιίείβ, ρεΓ Ιοίβηι ηοείεηι 3ύ ϋοιίεδ ροΐεηΐυπι

άί8ειΐΓΓε1)3ηί δπρρίίεβηΐβδ ; εί ροδίι ίίϋε 3ΐΓ3ΐίΡ οη]ίείε1)3ηΙ

86 8εη3(οΓίουδ ίη <ίπ ί,.ιιι εαηΐίουδ &ά ρειίεδ εοΓηιη βεείϋεη-

Ιεδ ευηι ΙβηιεηΙίδ ε]ιιΐ3(υςυε, εί νοείίεΓβηΙεδ ρ™ ευΓίίβ Γο-

Η1)08. ^^π1ςιIε 3<1 τοεεδ εβπιηι ηί βδρβείοπι , Ι3η(3πΐ(]αθ

ΓβρεηΙίηβηι ηιιι(3(ίοηβιη , ΠεεΙεήβηΙιΐΓ Ιιαυ<1 ρβιιεί. ΟιιβρΓΟ-

ρ(εΓ βχίΐαηι τεί ηιείυεηβ ΟίεβΓΟ , ίη ηαηε δεηΐεηΐίβιη βρυά

Ρ31Γ68 εοηείοηαΐυδ ββι :

ΙιΠ. β (}υ»3 (Ιεεβι-ηεηίΐβ ΓηεηιηΙ άα ΛηΙοηίο, 63 ηβΗ ύβ-

εΓβνίηιιΐδ , Ρ. Ο. Νβηι ηοε ίρβο, ηιιοϋ ίηίηιίεοβ ε]οδ ηοηο-

Γβνίηιιιβ, ηοδίίβ ίρβε ]ιιιϋθ3ΐιΐ8 βδΐ. δαίτίπβ νβΓΟ, ηηΐ κοίυβ

ϊηΙβΓεβδβίί, οροΛοΙ &υ.Ι ρΐηβ εκΙεΓίβ οπιηίουδ δβρίβΐ , βυΐ

ρΓορΙβΓ 3Π)ίείΙί3ΐη ηοε Γβείβΐ, »υΙ ρΓορΙβΓ ρΓβεδεηΙϊδ Γβπιπι

δΜυδ ί^ηοΓβηΙίβηι. ΟηοΓϋηι ϊΙΙυό ςπίάεηι (αΓρίδδίιηυιη

ηο1)ίδ ΓαβΓΪΙ , δί τίάεϋίηιυΓ ηηίνεΓδί ιυίιιηδ (\αΆαι ιιηυβ 8»-

ρβΓ6 : ΙΐΟΟ Υ8ΓΟ ϊρδί 83ΐϊίθ , δί ρΓΪν3(3Π1 3Πΐίεί(ί3Π1 ρΓ8ΡΓβΓΐ

ιτίριιΐιΐίε.τ. ρπόΐΐ δί βιιΐβπι δ(3(υηι ρΓΧδβηΙβηι ηοη ίηΐβΐΐί-

«Η η·ίριιΙ)1ί<·(Ρ , ιΙι·Ι)ηι·γπΙ ηοη Ι,ιιη βίοι ίρδβ πτιΐιτο, ςιΐϊπι

ΟοβιοΚΙμι , ρΓδεΙοπϋαβ, εΚπουηίδ εοΐΐε^ίβ εηίδ , εκίεπδ-

φΐε δεη3(0ΓίΙ>υ3 : ςυί, ηυυηι (ο( δίπιυβ ηυηιιτο (ΒηΙβηυβ

άίβηί(3ΐβ , βΐ ευηι »2ΐ3ΐβ Ιυηι υβη τει-απι δυρβΓίΟΓβδ δ3ΐτίο,

εοηι1βιηη3η(]υηι εβηδβιηυδ ΛηΙοηίυηι. ΕδΙ απίειη ίη μιΓ-

ΓΓ8§πδ (Ί ίη ]υόίείίδ δεπιρεΓ πι3}ογ ρ3Γ8 ]υδ(ίθΓ. ς)πικ1 δί

Τ6ΓΟ η υ 110 61Ϊ3Π1 εΐΐρίΐ 6311833 δίϋί Γβάάί , 63Π]η} ρΓ86είρϋ3δ

28.



436 ΑΡΡΙΑΝΙ

αύτών. Τ4 χρήματα ήμών, Καίσαρος αποθανόντος, ι

έσφετερίσατο Αντώνιος- Μακεδονίας άρχειν παρ' ήμών

επιτυχών, έπΙ τήν Κελτικήν άρμησε χωρίς ήμών· τον

στρατον έπι θράκας λαβών, άντι θρακών έπηγαγεν

ήμϊν ές τήν Ιταλίαν Ικάτερα τούτων αϊτήσας ήμας

έπ' ένέδρα, κα\ ου λαβών, έπραξε δι" έαυτοϋ· σπεΐραν

έν Βρεντεσίω βασιλικήν συνέταςεν άμφ' αύτδν είναι,

καΐ φανερώς αΰτον εν τη πόλει σιδηροφοροϋντες άνδρες

έδορυφόρουν τε και ένυκτοφυλάκουν ΰπδ συνθήματι· ήγεν

έκ τοϋ Βρεντεσίου και τον άλλον στρατον ές τήν πόλιν

άπαντα, συντομώτερον έφιέμενος ων έπενόει Καίσαρ·

Καίσαρος δε αύτδν τοϋ νέου σΰν έτέρω στρατώ φθάσαν-

τος, έδεισε, καΐ έςτήν Κελτικήν έτράπετο, ως εΰκαι-

ρον έφ' ήμϊν δρμητήριον, βτι καΐ δ Καίσαρ εκείθεν δρ-

μώμενος έδυνάστευσεν ήμών.

ΙΛΙΙ. Τήν στρατιαν έπι τοϊσδε καταπλησσο'μενος,

ίνα πρδς μηθέν αύτώ παρανομοϋντι κατοκνη, διεκλή-

ρωσεν ές θάνατον, ου στασιάσαντας, ή φυλακήν ή τά-

ξιν έν πολέμιο λιπόντας· έφ' ων μο'νων δ στρατιοιτικδς

νόμος τήν ουτοις ώμήν ώρισε τιμωρίαν, καΐ ίμως αυτή

και έπι τοϊσδε δλίγοι μόλις έν τοις πάνυ κινδύνοις έχρή-

σαντο ΰπ' ανάγκης· δ δέ φωνής ή γέλωτος ηγεν ε!ς θά

νατον τους πολίτας, και θάνατον οΰ των έλεγχΟέντων,

άλλα των διαλαχόντυ>ν. Τοιγαροϋν οί μεν δυνηθέντες

άπέστησαν αύτοϋ , και υμεϊς αύτοϊς ώς ευ πράξασι 8ο>-

ρεας -/Οές έψηφίσασΟε· οί δέ ου δυνηΟέντες άποδράναι,

δεδιότες συναδικοϋσι, και χωροϋσιν έπι χώραν υμετέ-

ραν πολέμιοι, καί πολιορκοΰσι στρατον δμέτερον και

στρατηγδν ΰμέτερον, φ γράφετε μεν δμεΐς έμμένειν τη

Κέλτικη, Αντώνιος δ' έξιέναι κελεύει. Πότερον ουν

ήμεΐς Άντώνιον ψηφιζόμεθα είναι πολέμιον, ή Αντώ

νιος ήμας ήδη πολεμεΐ; κα\ δ δήμαρχος ήμών έτι

αγνοεί- μέχρι αρα Δέκμου πεσόντος ή τε χώρα, τοσήδε

ουσα, καΐ όμορος ήμϊν, καΐ έπΙ τη χώρα δ Δέκμου

στρατός, ές τας καθ' ήμών έλπίδας Άντωνίω προσγέ-

νηται. Τότε γαρ αΰτον, ώς έοικεν, δ δήμαρχος ψηφι-

εϊται πολέμιον, όταν ήμών γένηται δυνατώτερος. »

Ι,ΐν. Ταϋτ' έτι τοϋ Κικέρωνος λέγοντος, οί φίλοι

θορυβοϋντες άπαυστιος ούδενι άντειπεΐν έπέτρεπον μέ

χρι Πείσωνος αύτοϋ παρελθόντος, ή τε άλλη βουλή κατα

αιδώ τοϋ άνδρδς ήσύχασε , καΐ οί τοϋ Κικέροινος ήνέ-

σχοντο, καιέλεγεν δΠείσων « Ό μέν νόμος, ω βουλή,

δίκαιοι τον εύθυνόμενον αΰτον άκοϋσαί τε της κατηγο

ρίας, κα\ άπολογησάμενον υπέρ αύτοϋ κρίνεσθαι· και

τον δεινότατον ειπείν Κικέρωνα ές ταϋτα προκαλοϋμαι.

Έπε! δέ δκνεϊ μέν παρόντος Αντωνίου κατηγορεΐν,

απόντος δ' έγκλήματά τινα εΤπεν, ώς μέγιστα έκ πάν

των καΙ άναμφίλογα οντά· παρήλθον έγώ, δείξων αύτα

ψευδή βραχυτάταις άποκρίσεσι. Τα χρήματά φησιν

Άντώνιον τα κοινά μετα τήν Καίσαρος τελευτήν σφε-

τερίσασθαι· τοϋ μέν νόμου τον κλέπτην ού πολέμιον

άποφαίνοντος , αλλά ώρισμένη δίκη ζημιοΰντος· Βρού

του δέ, τοϋ Καίσαρα κτείναντος, έν τώ δήμω καΐ τότε

κατηγορήσαντος, ότι δ Καίσαρ τά χρήματα διεφόρησε,

ραυοίβ οοιιιηιοηιοπιΐιίιηιι». Ρβουηϊαβ ηοδίίββ ροβΐ πιοΚίπι

ΟίΒββτίβ αβυτρατΗ βίοι ΑυΙοηίυχ : ίηρβ(τ8ΐα 3 ηο1>ίδ Μκβόοοϋ

ρΐΌνίηεία, ίη Οίΐΐΐίίΐια οοβςιιε 5. Ο. ίηνβδίΐ : εχεκίίαπι

εοηΙΐΆ ΤΙΐΓΒοίαδ αεϋβρίυηι οηιίδδίδ Ί 1ΐΓΛςϊί>υβ οοηΐτα ηο$ 3ΐ)·

(ΙυχίΙ ίο ΙΙαΙίΐηι : υΐιυπιααβ Ιιοηιηι , ςυηπι ϊηδίάΊο&ε α ηοΐιίί

ρείϊί&δεί, ηβο οοΰηαίβββι , αυείοπίαΐβ βΠεείΙ ρπφώ :

οοΐιυιίειη ΓΟ^ϊαιη ΒπιηάΊδϋ 8ΪΙ)ί ϊιΐίοίνίΐ,-βΐ ρΓοραΙαπι ίη

ΙΙγ1>€ 8ΐίρ3\ ίΙ $β 3ΓΠΊ3ΐο 83ΐε1ΙίΙίο, ηαοιΐ ρη> κάΊηιΐί ηοοία

εχειιΙ)3Γε( 3<χερΐ3 Ιβδδει-3. ΚεΙίςυιιπι ςιιοηυε οχίΓαΙυηι

οηιηεηι ιεοΐα 3(1 υΛεπι άοχϋ, 35ρίΓ3ηδ 3ά κιάρωςα*

0Μ83Γ <1ε8ΐίπ3νεΓ3ΐ ; 8β(1 3 ]υνεηε Οβΐ&βτε εηπι αΐϊο εχβταίιι

ρπ&νεηίαβ , εχΐίηααίΐ; νεΓίίΙηοε 8β ίη ΟβΙΙίαπι , Ιιηςωηι

ορροΓίαηαιη 8ε(1επι ΙκΊΙί ,κΙνοΓδϋδ ηοβ ΒβτεηάΊ , ηηίη^οφίί-

(Ιεπι βΐ 0κ83ΐ· ϋΐίηε βτυρίίοηε ΓβεΙα, ηοΐιίδ ορρΓβ&ίίδ, κπιπι

68( ροΐίΐαβ.

ΙιΙΙΙ. « Ιη ηοβ ηβϋ» β«\ίΙία ρεΓίεττεΓεοίΙ πιϋϋβδ, ςιιοπίί·

§18 Άάοταηβ ίαοίηιιβ ίιηρί§Γο$ ίεάάεΓβΙ ; ^εείηιβνίίςυβ, ηου

8β0ίΙίθ8θ8, 3ΐιΙ ρηΒβϊΑίοηιηι 0Γ(1ίηυηινε (1β8εΓ(0Γ63, ηοίΐιαι

8θΙί$ Ιεχ ηιίΙίΐΕπ» Ιαηι 58βν3ηι ρ3>η;ιιη βοηρβϊΐ ; ςυι Ι3ηιεη

ραιηα βΐ ίη Ιιο8 ηοη ηίδί ρβιιεί , ιΐκ^Γβ , βΐ ίη ρβποιιΚκίίίωώ

ι-βηυβ, ηεεε88ί(3(ε εχίςεηΐβ, ηβί δΐιηΐ : ί$(ε νεπ>οΙ> άηχα

ηυβπιρίααι νοουίαπι 3υΙ ιίδυηι ηιοΓίε ηιυ1οΐ3νίΙ οίτββ, ηβ-

([ϋβ οοδ ]ϋ(1ίοίο εοηνίοΐο» , 8β(1 80Γΐε (ΙβρΓεηβηβοβ. <)αι·

ρΓβρΙβΓ, ςυί ροΙηεΓαηΙ, όεΓεεεΓυιιΙ αϊ) εο; ηυίόυί τοί, υΙ

Γβ 1)οηε ββδίβ , άεοΓενίδΙίδ ηετί ρΓβιηίβ. <}ιιί τβγο ηοη |ό·

ΙυοπιηΙ βιιΓιίβεΓβ , ηιείυ οοαι ϋ ^Γ3883ηΙαΓ οηηι ίΐΐο , (φ)

(ΙαεΙιι ΙιοδΙίίίΙβΓ ίην&άαηΙ νοδίΓβηι ρΓονίηοίβηι, τβδίΓϋπκιυο

βχβκίΙιίΓη ορρυ§η3η( , εΐ νβδίΓυηι ρΓ»ΙθΓειη : ςυεηι ϊοδ («

ΙίΙεΐ'38 ΙιοΓΙβηιίηί, ιι[ η3ηε3( ίη ρΓονίηείβ, Αη(οηία$ τβτο

]ιΐϋεΙ (ΙεοειΙβΓβ. υΐηιηι ί^ίΐυτ ΙιοδΙεηι ηοδ^υ(1^^31)^π1ι18 Αη·

ΙοηίιιηιΡ 3η ίη ηοβ ίΙΙε ϋΟδΙίίίΙβτ ίην3(1ίΙ? ΕΙ ΙιίΜ ΐΓί1)ΐωι«

ηοβΙβΓ 3ύΙιηε ί«ιΐ0Γ3ΐ; δείΐίοεί, ϋοηεε, 8υΙ)ΐ3ΐο Ρ. ΒπιΙο,

ρΓονίηοί» Ι3ηΐ3 Ιαηιαυβηι ηοΐιίδ ΠηίΙίιηβ , εΙ ευηι 63 εχβηί-

Ιυβ ϋεείηιί, ίιι δρειη ορρήηιβηάί ηοβ ϊεεεβδεπί ΚηΙΜά>-

>ϊίηιίι»ιτι Ιυηι άεηιιηι (ηουηηδ νίϋεΙιΐΓ ΙιοδΙεηι ευηι]υι1ίο·

Ιαηιβ, αοί ηοοίδ ίΐΐβ βαρετίοΓ βτβββηΐ. »

Ιιΐν. νίχ 83 ΙίηίβΓ3ΐ ΟίοβΓΟ, ([ηυηι (αηΐυβ &Ι> ε]η8 ιηιί(ί*

δίΓερίΙιΐδ βχοίΐίΐΐυδ βδΐ, ιιΐ άία ηεηιίηί οοιιίτα αίοΐυπ) ρη·

0€ΓβΙυΓ δίΐεηΐίυιη; άοηβα Ρίβο Ιαηιίεπι ϊρββ ρηκίϋΐ ϊη ηιβ-

ιΐίηιη , οιι]ιΐ8 ΓβνεΓοηΙίΒ βΐ αΐΐοβ 8ειΐ3ΐθΓεβ εΐ ΟίοίΓοηίίΜί

ΐ3ηΙίδρβΓ 86(ΐ3νίΙ, άυηι τβΓηα ΓαοβΓοΙ ίη ηυοε ηιοιίυσι : · I*·

{ξεδ , ραΐΐ'68 εοηδεηρίί , ροδίυίβηΐ υ( Γβϋδ ίρδβ βαυδβΐίοηβη

3ϋ(1ί3( , βί άϊεΐβ ρΓο βε <»υδ3 εχδρεείβΐ ) υάίϋϋηι δίηίριιΐί·"11 :

ςυοιΐ ηεε ΟίοβΓΟ ηεςβίιίΐ , 3<χυδ3(οι· νείιβιηβηηδδίηιυβ. Οι"

ςυοηίϋΐη νβπΐυβ εδί οοπΙγβ ρΓοεδεηΙειη Λιι(οηίυπι

ΐΒ3ΐυίΙςιιο ίη 3ΐ)δεη1ειη ηοηηυΙΙα , νείηΐί ρΓ3?είρυ3 η»»!"*·

αυε οοηιρεΓία, ιτίιηίηα οοη§εΓ8Γβ; ίη ηιβϋίυπι ε§ο ρΓοΛι.

υΐ ραιιοίδ , ςιιαηι 63 Γβίδβ δίηΐ, οδίεηϋπηι. Ρυ1>Ιί038 ρΜΟ'

ηί3β, 3ίΙ, ΑηΙοηίυιη ροδί Οα'ββιίδ ηιοΓίεηι είοί αδίιτρ*5*·

Οιιθ(1 ΗΙβ 8Ϊ ίβείΐ, Γιιγι ρα-ιΐ3η) 8υ3Π) Ι^εδ ϊηίβηίβηΐ, η<»

ΙιοδΙειη ουηι ]αι1ίοηι. ΑΙςυί ϋπιΐϋί, ςηοιη ίηΙβΓΓβπί*1

ΟχδβΓειη , ]αιη Ιιιιη ρ™ εοηείοηβ ΟίεδΒΓεπι βοουββνίΙ, ^

ίΙΙο (1ίΐ3ρίιΐ3ΐ3δ ρβοιιηίββ ρυοίίοβδ , εΐ νβειιυηι γ«1κΙιιβ *»
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και κενά χαταλέλοιπε τά ταμιεϊα· Αντωνίου δέ μετ'

ού πολύ ζητεϊν αύτά ψηφισαμένου, χαΙ υμων άποδεξα-

μένων τε τήν γνώμην κα\ κεκυρωκότων, χαΐ γέρας τοις

μηνύουσι δεκάτην υπεσχημένων, ήν διπλασιάσομεν

ήμεΐς, ε? τις Άντιόνιον περί αύτών έχοι τι διελέγχειν.

ΚαΙ τάδε μεν περί των χρημάτων.

Γ,ν. Τήν δέ Κελτικήν ήγεμονίαν οΰχ ΙψηφισάμεΟα

μέν ήμεΐς Άντωνίω , έδιοκε δέ δδήμοςνόμω, παρόντος

αύτοϋ Κικέρωνος, ω τρόπω χα\ έτερα πολλάχις έδωκε ,

χαΙ τήνδε τήν ήγεμονίαν αυτήν Καίσαρι πάλαι. Μέ

ρος δ' έστ\ τοϋ νόμου , τον Άντιόνιον, τήν δεδομένην οί

μετιόντα, Δέκμω μή παραχωροϋντι πολεμεϊν, χαΐ τον

στρατδν αντί Θρακών ουδέν ετι κινουμένων ές τήν Κελ-

τιχήν έπι τον άντιλέγοντα μετάγειν. Άλλα Κικέρων

Δέκμον μέν ούχ ήγεϊται πολέμιον, εναντία τω νόμω τι-

θε'μενον δπλα· Άντιόνιον δέ πολέμιον, τωνόμωσυμμα-

χοϋντα. Ει δέ αυτόν αΐτιαται τον νόμον, τούς Οεμέ-

νους αιτιάται· ους έδει μεταπείθειν, ουχί συνθεμένων

ίιβρίζειν, ούδέ τήν νώραν Δέκμω μέν πιστεύειν, 6ν δ

δήμος έδίιοξεν έπΙ τω φόνω, Άντωνίω δέ άπιστεϊν 8 τι

δ δήμος εδωκεν. Ου γάρευ βουλευομένιον 2στ\ , δια-

στασιάζεσθαι προς τον δήμον εν καιροϊς μάλιστα έπι-

κινδύνοις· ούδέ άμνημονεΐν, δτι χαΙ τόδε αυτό του

δήμου πρότερον ?[ν, το χρίνειν τα φίλια χαΙ πολέμια.

Μόνος γαρ έκ των πάλαι νόμων δ δήμος αυτοκράτωρ

ειρήνης πέρι χαι πολέμου σχοπεϊν · ων μηδέν δ δήμος

εΊτιστήσειε, μηδέ έπιμηνίσειεν ήμϊν, προστάτου λαβό-

μενος.

ΙΛΠ. Άλλ' έκτεινέ τινας τών στρατιωτών δ Αντώ

νιος. Αυτοκράτωρ γε ων, καΐ Ις τοϋτο δφ' υμων κε-

^ειροτονημένος. ΚαΙ ουδείς πω τώνδε λόγον υπέσνεν

αύτοκράτιορ. Ού γαρ έκριναν οί νόμοι λυσιτελήσειν

&μ~ν τον άρ/οντα τοις στρατευομένοις ύπεύθυνον εΤναι·

ούδ' ίστιν απείθειας τι χείρον Ιν στρατοπέδω, δι' ήν

και νιχωντές τίνες άνηρίθησαν, χαι ούδε\ς ηυθυνε τους

άνελόντας. Ούδέ των νυν συγγενής ουδείς , άλλα Κι

κέρων, έπιμέμφεται- χαΙ φόνου κατήγορων, πολέμιον

κοινδν άντ\ των ώρισμένων έπιτιμίων τοις φονεΰσι τί

θεται. Άντωνίω δέ τδ στρατόπεδον δποις τε άτακτον

3[ν, καΐ όπως κατεφρόνει, δηλόΐ κα\ τα μεταστάντα

αύτοϋ δύο τέλη · & δμεϊς μέν ΙψηφίσασΟε Άντοινίω

στρατεύειν, αύτομολήσαντα δέ παρά τους στρατιωτικούς

νόμους, ού προς υμας, άλλ' Ις Καίσαρα, δ Κικέριον

όμως έπηνεσε, καΐ Ικ των κοινών εχθές έμισθοδότησε-

και μή ποτε υμδς λυπησειε τδ παράδειγμα. Κικέροινα

δέ ες άνωμαλίαν έζέστησεν ή έχθρα. Κατηγορεί γάρ

Αντωνίου τυραννίδα, καΐ κόλασιν στρατιωτών, άεΐ

των έπιβουλευόντων τά στρατεύματα θεραπευόντιον, ού

χολαζόντων. ΈπεΙ δέ ούκ ώκνησεν ούδέ τήν άλλην

Αντωνίου μετά Καίσαρα αρχήν ώς τυραννικήν διαβα-

λεϊν, φέρε πύθωμαι καθ' έκαστον 5δε.

Ι/νΐΙ. Τίνα έκτεινεν ώς τύραννος άκριτον, δ νϋν

κινδυνεύων άκρίτως; τίνα δ' έζέβαλε της πόλειος; τίνα

δέ ήμΐν διέβαλεν ; ή καθ' ένα μέν τοιόσδε ή%, έπεβού- ι

ιεηΗιΚη. ΑιΛοηίιΐδ νβΐΌ ρβυΐο ρο8ΐ εΐίαηι άβ ίηηυίβίΐίοιιε

ΟΛΓυηι 3(1 τοβ ΓβΙϋΙίΙ βΐ νο3 αιτίραϊβΐίβ ς)θ8 ββηίβηϋηιη, ββπι-

ςιιβ εοηίίπηβδίίδ, ει ρΓαηηίιιηι 1χι<1ίοίΙ>αβ ρβΓίβαι άβαιηοαι ρπ>-

ροβαΐβϋβ : οο]ιμ ρπειηϋ ηοβ ύυρίυηα Γϋρηβββηΐβϋίπιαε , κι

ροΐ€βΙ ΑηΙοηίυηι (]υί8(]υβπι Ηυ}υβ Ιίαυάί» εοηνίηεβτβ. Ηβ·

ΰίβηαβ Αβ ρβοαί&ΐα ηβροηβαιη δίΐ.

IV. « }λτλ ΟαΙΙϊαπι ρΓΟνίποίβπι ηοη ηοβ ΑηΙοηίο (ΙεεΓονί-

ιηιΐ8 : ρΐεοίβεΐΐο β&πι οΐχΐηαΐΐ, ρπβββηΐβ ΙρβοΟΙοβτοηβ ; φιαη·

&άιηο<Ιαιη αΐίί βκρβ ιϋαβ ρτοτϊοοί&β , βΐ ηιοε Ιρββιιι Οοκβϊτ

3ηΙθϊ. Ει ρ1βΙ)Ϊ8εί(ο αβοίρΐυπα β8ΐ ιΙβοβΓβ Αηίοηϊιιιη , ηί Ό.

Βηι(υ8 εί 3(1τεηίβη(ί άεεεάαΐ ρΐΌνίηαα, ΜΙο ίΙΙυπι ροΓ8θ<]υί,

βΐ , ηυία ΤΙΐΓ3οε« οίΗίΙ ηονί ηιοϋυηΙιΐΓ, βχβΓΟίΙαιη ίη ΟβΙ-

Ιΐβιη εοη(Γ3 ρεΓίϊηαεβηι ΐΓαηδροΓίατε. δειΐ Οϊεετο ϋεεϊηιυηι

Ργο ΙιοβΙε ηοη Π3ΐ>εΙ,3Π0& ΓεΓεηΙεηι οοη(η Ιε^επι : Λ ηΐοηϊοιη

ηοβίβπι ]υόΪΜΐ, βτπιίδ ηίβηίβιη εχ Ιε^ίβ ρΓ868επρΙο. Ουοιΐ

βί Ιβςεηι 3εευε3ΐ, βαεΙοΓεβ ε]θ8 βεεακαΐ : ςυίΙ)υ8 ε»ηι ιΐίβ-

8ΐια(1ο.ΓΡ άεΙιυβΓ3ΐ; ηοη , ροδί^ιιαιη βεηιεί ίίββηδϊΐ , ίηδυΙΐΛΓβ :

εΐ ΑηΙοηίο ροΐίηβ ρΓοτϊηείβηι εΓειΙβτε, φηη ρορηϋ οεηβ-

Γιείο 3εεερϊ(, ςυαηι Οβεϊηιο, ςαεοι ρορυΐιιβ ρΓορΙβΓ Ιιοηιία·

(3ίηηι εχρυΙΚ. Νεε εηίω εοηδυΐΐυπι 681, <1Ϊ88κΙεΓ6 3 ρυρυΐο,

ρΓ33$8Γΐϊηι ρβτίευΐοβίβ Ιεοαροτίοηβ; 3υΐ οΝίτΙβεΙ, ηοο ίρβιιηι

}α<ϋείυηι οΐϊηι ρεηεβ ρορηίυπι Γυίββε , ςαϊηαηι νβΐ ργο αηιί-

εΪ8, τεί ρΐΌ Ιιοβίίΐιυβ ι-είρυοίίεα: βββεηΐ (ιιιΐιοικίί. ΑηΙίςιιο

εηϊηι ]ιΐΓβ 8ο1«8 ρορυΐιΐδ 1)ε1Η ρ3εί8ςυε βΛίΙει- εβί : φκε ]ϋΓ3,

ηιίεί ηαηο ηοβίπε εοπιπιϊβδβ, τΜβαηιαδ, ηβ ρορυΐιΐδ οΠεηβηβ

ηοΙ)ί8 ΓϋΓβυβ 6πρί3(, βϊιΐιιεβιη βΛ ηοο ε( ρίίΓοηυηι ΓαετϊΙ

ηαείυκ.

ΙΧί. « ΑΙ οεεΜίΙ βΗςηοΙ πιϊΐίΐββ ΑηΙοηίηβ! ΟοοΜίΙ ρ™

ίηιρβπο, ςιιοιΐ νεβίΓίδ εοηδεειιΐυδ ββΐ δυ(ΤΓ»ί;ϋδ : ηεε ιιΙΙυβ

ηπκριαηι ΙαιρβηΙοτ Ιι^αβ ΓβεΗ Γβϋοηεηι ΓβάακΙΗ : ηβε βηίηι

ΙεςίδΙβΙοηουδ νίβυπι βδΐ 6586 β ΓερυΜίεβ , ηιίΐϊϋουβ Γβϋοηεηι

γθ<Μι 3 άαεϊηυβ : ηεε εβί αυίά'ςυβπι ίη εχεΓείΙο ρε]ιΐδ εοη·

Ιυηι»οί3; οΙ> ςυαηι εΐίαηι ηοηηυΐΐϊ, ΙίεβΙ ΛίοΙοΓβ», οεείβϊ

δυηΐ ; ηεηιιε η,ιιίδςιιαηι ιεοβ ίεοίΐ ηοβ , αηί εοβ οεείάεΓ3ΐι(.

Νβ ηηηε ςυίιίεηι εχ εο^ηβΐϊδ εοΓηηι, ηυί δυρρΙίείο 3(ΤβοΙί

δυηΐ, εοηηηεηΙυΓ ςηϊδηυβπι ; 88(1 ΟϊοεΓΟ ςυεπΙυΓ; εΐ, ευϊ

&βάί$ εηηιεη ο))]ίεί(, ηυηε, ηοη εοηΐεηΐηβ ηοιηίοίϋαπιπι

ρα>η3 Ιε^ίΙιυβ άε(ΐηί(3, ΓαοϊΙ ηοδίεπι ριιοΐίευπι. ρυβιτινί»,

ςυβηι βειίίΐίοβιΐδ ΓιιεπΙ ΛηΙοηϋ εχβτεΐΐυβ , ςιΐ3πι ιηβοΐεηβ ίη

ηηρβΓθΙΟΓβηι , ββΐίδ οδίβηΰιιηΐ ι1υ33 ίΙ1α3 άββεΓίτίεεβ Ιε^ίοιιεβ ,

αυ% τεβίΓΟ ϋβοΓβΙο 3υ$$α> ιηί1ί(3Γβ ΑηΙοηίο, εοηΐΓ3 όίβεί-

ρΐϊπ&ιτι πιίΙίΙηΓΟίη &ο βο ίΓβηδΓυ^βΓοηΙ , ε( ((ΐιΐιίοιιι ηοη »(1

τοβ , δβ(1 3(1 033δ3Γεπ) : ςυο<1 Ιαιηβη οοπιιη (βεΐιιιη ΙαηάβτίΙ

ΟίεεΓΟ, ε( ρπτπιίυπη είβ εχ 83Γ3πο άβΓί Ιιεπ εεηδυίΐ. Ουοιΐ

εχεηιρίιιιη βυρβΓί ΓβχίηΙ, ηβ (]Η3η(1ο ηοοίδ ΙτίδΙβ ΗβΙ! ΟβεΙβ-

πιη ΟίεεΓοηεπι &ά ηιίΐΏπι βΐίβηι ίηεοη$ΐ3ηΙί3πι Ιηηβτβτ-

βιιπι ε^ίΐ ίηίηιίϋίΐί,ι : βεειΐδ3ΐ εηίιη ΛηΙοηϋ 1)τ3ηηίϋοηι βΐ

8ηίηΐ3(1ν6Γ8ίοηεηι ίη ηιίΐίΐεδ : ηηυηι βεηιρεΓ εοηβαετεΗηΙ

ϊη8ί(1ί3ΐ0Γ09 Γβίρυϋΐίεβ οηδεηυίί8 εΐ ίηι1ιιΙβοηΙί3 ροΐίυβ βιηβ-

Γβπ ΓβτοΓβηι εχεΓείΙυιιηι , ηιιβηι βϋεηβΓβ 3 $β εοπιηι βηίηιοβ

ρβΓ βκνίΐίβηι. Ουοηίβηι βυίβηι ηοο ρίβιιίΐ ΟίεβΓοηεηι, Γβ-

Ιίςαυιη εΐίβηι ΛηΙοηϋ ροδί ΟίΡδβπβ Οίκΐβπι ίηιρβπυηι οιηηε,

ηί ΙγΓ3ηηίουηι, εβΙυηιηίΒΓί; Λββ, (1ί8ςυίΓ3ηιυ8 Ιιοε ρβείο

δίη^υΐβ I

Ι.ΥΙΙ. « <3υεπιη3ηι ί§ί(ιΐΓ ίηαιε(3 ε3ΐι&3, ηί ΙνΓβηηυδ,

οοοϊ(1ϋ 19 ευί ηυηε βηδεηΐί ηοε ίηΙεηΙβΙυΓ ρεΓίεηΙυπι ? η,υεαι

εχ υΓοεεχρηΙίΙΡ ηυεηι υηκ]υ3ηι βριιιΐ ηοβ εβίυηιηίβΐυβ β«1?
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λευε δέ πασιν δμοΰ; Πότε, ω Κικέρων; δτε τήν άμνη-

στίαν έχύρου των γεγονότων; ή 5τε μηδένα διώχε-

σθαι φόνου; ή 5τε ζήτησιν είναι των κοινών χρημάτιον;

ή δτε Πομπήϊον τον Πομπηίου τοϋ υμετέρου κατε-

χάλει , καΐ την πατρωαν έκ των δημοσίων αύτώ διέλυε

περιουσίαν; ή δτε τον ψευδομάριον λαβών επιβου-

λεύοντα άπέκτεινε, και έπηνέσατε πάντες; καΐ τοϋτο

μόνον δι' υμάς ου διέβαλε Κικέρων; ή δ'τε έψηφίζετο,

μή είσηγεϊσθαι περι δικτάτωρος μηδένα, μήτε έπιψη-

φίζειν, ή νηποινε\ προς του Οέλοντος άποθνήσκειν ;

Ταΰτα γάρ Ιστιν α έπολιτεύσατο ήμϊν Αντώνιος εν

δυο μησίν, οΐς μόνοις έπέμεινε τή πόλει μετά Καίσαρα,

άρτι μέν τοϋ δήμου τους φονέας διώχοντος, άρτι δέ

υμών δεδιότων έπ\ τοις Ιαομένοις ■ οδ τίνα καιρόν, εΐ

πονηρός ην, άμείνονα εΤχεν; Άλλ' ες τα Εναντία οΰκ

ίρχε. Πώς; ου μόνος ή'ρχεν, άποδημήσαντος ίπ\

Συρίας Δολοβέλλα; οΰ στρατόν εϊχεν έτοιμον ίν τη

πόλει , τδν δφ' ήμών αύτώ δεδομένον ; ουκ ενυκτοφυλάκει

τήν πόλιν; ουκ ένυκτοφυλακεΐτο δια τήν τών έχθρων

Ιπιβουλήν; ού πρόφασιν εΤχε την σφαγήν Καίσαρος,

φίλου τέ οί καΐ ευεργέτου όντος, καΐ τώ δήμω μάλιστα

δπεραρέσκοντος; ούχ έτέραν εΤχεν οίκείαν, έπιβεβου-

λευμένος ές τδ σώμα υπδ τών ανδρών ; ων έκτεινε μεν

ή Ιφυγάδευσεν ούδένα , συνέγνω δέ δ*σον είχε μέτρου

καλώς , χα\ διδομένας αύτοϊς ήγεμονίας ουκ ΙφΟόνησε

δοΟήναι; Τα μέν δή μέγιστα, ω 'ΡωμαΤοι, καΐ άναμ-

φίλογα Κικέρωνος ές τδν Άντώνιον έγκληματα δρατε.

ΙΛ/ΊΙΙ. Έπε\ δέ γε Ιπ\ τοις έγκλήμασι καΐ μαν-

τεΰματα έπάγουσιν, ώς δ Αντώνιος έμελλε μέν τδν

στρατδν άξειν Ιπ\ την πόλιν, δείσειε δέ προλαβόντος

αυτήν έτέρωστρατώ Καίσαρος· πώς ουν, εϊτδμελλήσαι

μόνον έστιν ανδρός πολεμίου, τδν έλΟόντα και παραστρα-

τοπεδεΰσαντα ήμΐν άσήμαντον, ούχ ήγεϊται πολέμων;

Πώς δ', είπερ ήλθεν δ Αντώνιος, ουκ άφίκετο; ή

τρισμυρίους έ*/ο>ν συντεταγμένους έΤδεισε τρισχιλίους

τοΰς άμφΐ τδν Καίσαρα όντας άνόπλους, άσυντάχτους,

ές μόνας Καίσαρι διαλλαγας συνελΟόντας, χαΐ ευθύς

ώς έγνωσαν χολεμεΐν α'ιρούμενον χαταλιπόντας ; Εϊ δέ

μετα τρισμυρίοιν έλΟεϊν έδεισε, πώς ήλθε μετα μόνων

χιλίων; μεβ' ων αύτδν Ις τδ Τίβυρον έξιόντα πόσοι

προεπέμπομεν, και πόσοι συνο'ιμνυμεν ούχ δρκούμενοι;

Πόσους δέ Κικέρων επαίνους ές την πολιτείαν αύτοϋ

κα\ άρετήν αναλίσκε; Πώς δ' αύτδς Αντώνιος, εί τι

τοιούτον έγίγνωσκε, τα ένέχυρα τα νϋν όντα πρδ τοΰ

βουλευτηρίου κατέλιπεν ήμΐν, μητέρα και γυναίκα και

μειράκιον υίόν; οί κλαίουσι καΐ δεδίασι νυν, ού τήν

Αντωνίου πολιτείαν, άλλα τήν τών εχθρών δυνα-

στείαν.

ΙιΙΧ. Ταΰτα μέν δή πρδς υμας Ιξενήνο/α, δείγμα

της Άντιυνίου τε απολογίας, καΐ Κικέρωνος μεταβολής.

Παραίνεσιν δ' έπιΟήσω τοις ευ φρονοϋσι, μήτε ες τδν

δήμον, μήτε Ις 'Λντώνιον, άμαρτάνειν, μηδέ έχθρας

και κινδύνους έπάγειν τοις κοινοϊς, νοσούσης έτι της

πολιτείας, καΐ άπορούσης τών δξέως άμυνούντων δύ-

Μ), δίηςυΐίδ ηϋιΐΐ ηιοΐββίαβ, πηϊνβΓβοππη ίηδίάίϊΐαβ »(

Η56Π3(ϊ? <}ϋ3ηύΌ Ιαηάεπ) , ΟίοβΓΟί υίι-ιιιη, ςιηιιη 1β§™ ίε

ουίίνίοιιβ 3ηΙε3ο[οηιπι ρβΓΐυ1ϋ? 3η ςαυαι ίΐΐίπι άε Γβίβ ηοη

Γβείεηάίδ ρεπ:ιΐ5$οπΙ)ΐι$? αη ο,υυηι ΒβχΙυιη, Ροπιρείί τβίΐή

Ιίΐίυπι, Γβνοοαηάυιη, οοηαφιβ ραίοπια βχ λτ,ιγϊο εί ρβτ&οΐ-

νεηιΐβ, οεη8υί(? αη ψππιι Ρδειχίυ-Μαπιιηι, ίιΐΓοα(θΓ6ΐη ρϊ·

0Ϊ8, εοπιρίιβηβυηι ιηυΐείβνίΐ οβρϊΐβ, οιιηοΐί» νοβίδοοίΐίΐκΐίη-

Ιϊυυβ ? βί Ιιοο εαίιιπιηίαη Ιιιηο Οιοογο ργο]>Ιεγ νοβ 5ο1ο9

ηοηεβΐ 3υ8αβ? αη ηυυαι 1ε§ειη άε άίεϋΙιΐΓΐΗΐ [«Γρβίιιιιηι

ί(α Ιυΐΐεηιία (υ1ί( , υΐ ϊπιρυηε ευίνίί ΙίεεβΙ οεείά'εΓε (-απα , (]υί

ίΐίαπι Γενοεατε νεϋΙΡ Ηβεο. βηίηι δαηΐ ε]ιΐ9 ίοΐϊ ρυΐιΐίει όιιο-

Γηπι ηιεηδίυηΊ , ηυί1ιυ8 βοΐϊδ [αη 8οΙυδ?] ίη ϋΛί πωηβίΐ ροίΐ

ηεεεπι Οβεδϊπβ : ϊοοΛο ίηΙεΓΓεεΙοΓεβ ροριιΐο ρεΓ8εΐ|ϋοηΙί,

ιικιιΐιι νο!)ίδ άε ΓιιΙιιγο 8ο1ίείΙΪ8 : (]«ο ΙεηιροΓε , δί ηΐίΐιΐδ είτί8

ΓαϊβββΙ Αηίοηίιιβ, ςιιοιΐ αΐϊιιιΐ εχ8ρεεΐ3Γε ροΐεηΐ ι.ι»> ·:»

810! ΟρρΟΓίΐΐηίυδΡ Λ( εοηΐΓβ 3άΤ8Γ83Π08 , 3ί(, ΙΙίΙ.ίΙ φΐ!

Οηΐ, 9ΐι ηοη 8θΙυβ 3(1ηιϊηί8[Γ3νί( οπιηί3, ρΓοΓεοΙο ίη $ν

π3ηι Οοΐ3ΐ)ε1ΐ3? βη ηοη βεεερίιιπι 3 νοοίδ ρΓ3κ>ϊ<1ίιιηι ηιοοϋ

ϊη ΌΑύ ρ3Γ3ΐιιπι? 3η ηοη ικκ ίπι πί-, 1ΥΓόεηι πηηίνίΐ οιΐίΐο·

άϋβ ? 3η βχευΙ)ί3δ είΓ03 8ε άϊδροδαίΐ οΐι αΐιικί , ςυαηι οΙ> ιοί-

ηιίικι ιπιι ίηδϊ(1ί38? 3η ηοη 83(18 εϊ αιΐ ΐ<1 ι·»ϋνι· ι>ιιΐ ΐ|· >

οβίάεδ 0«β3τί8, βηιίεί βυί, ορϋηκ ϋε ίρδο ηιβτίϋ, εϊ >|<ιιί

ροριιΐιιιη @Γ3ΐίθ8ΐ88ίιηί ? 3η ηοη Άά ϋΙ:ιιη ,ίΙΪ,ι (Ίμικ ρΓορΓ»

ϋ( .τ>μ I ε3ΐι$3 , πιπί ε3ρϊΐ3ΐίΙ)υ8 ϊηδίιΐϋ; ρε(ει«1υΓ λ). βίβΛοηι

ρεΓΟϋδδοποιίδ ? ςυοηιιη ηεηιίηεηι (3ΐηεη τε! οεείάίΐ, «I ί"

εχίΐίυηι ε@ί(; ςυίϋηδ βΐίβιη ηυβηΐυηι Ι3η<1εηι ϋοηΗ, ίριοϊίΐ,

ηεε ίηνί(1ί( είδ (Ιιγϊ ρΓονίηεί33. Ηίτε δυηΐ, υΐ νί«1ε1ί$, Ρί-

Ιγ83 εοηδεΓΪρΙί , ίΐΐβ ρΓίεείρυβ ηιαχίιτιεπυε πΐίηίΓβδΙί οπ·

ηιίηβ , ςυκ ΑηΙοηίο οη]ίαΙ Οίεβη».

ΙΛΊΙΙ. « δβά ηυοιιϊαηι ιμι ίιΐ,ιπι , εηηΊΪη3ΐίοηε ηοη εοηΙίΊΐΙί,

άίνίηαΐίοηεβ ιριοηιιο βάΜυιιΙ , νεηΐιιπιηι Γυίδδε ΑηΙοηίυιιι Ιο

ΙΤιοεπι ΙιοδΙίΙίΙεί' εηηι εχεΓείΙα , ββοί ϊιΐ οοηδίϋϋπι πιαίί»

ηιεία 03?β3η8 , ςηί εβηι ρπροεευρβδδεί : ςυΐ Νΐ Ι3η<1βηι, ηΙ,

ιμι ιι ι ιι μ ιΐ ι ιπι Ηυ]υδηιο<}ί εοιίδίϋυηΊ ηοδίίΐε τί(1ε3(υΓ, ηοαρπ)

Ιιοδίε ΙΐίίΙκΜίιΐΓ ίδ ςοί βί τεηίΐ, εϊ (,ιηΐιιιη ηοη οοδβάίΐ η(«.

(]Π3ηΊ(|υ3ΐη ηβ ίηδί^ηίβ <ριί<Ι<·ηι ϊηιροπϊ Ιΐ3ΐ)8ηδ? βιιΐ φ$

01)8(31)31, ηε νεηίΓεί Ληίοηίυδ, βί άε8(ίη3νεΓ3ί? ηίδί Γοτίβ

]υδ(υηι εχεΓείΙυιη (η^ίηΐβ ηιΐΙΙίιιιη ΙιαΙκ-η-, (ίηιιιίΐ Ιιι·. η1"*

Ιί3 Οθ3δ3η3ηοΓυπι μήπιτιππη» , ηυΙΙοδοπΙίηεδδεΓναοΙίαοι,

ςυί ίη ηοο (αηΐυιη νεηεΓ3η(, υΐ βί οοηείϋ3>-εη( Οκ^Γεί";

ςιιεηι, ηΙ ρΓίηιυηι εοςηονβΓαηί ιηοϋπ οεΐΐυηι, εοηΓίίϋ™

ιΙβδβΓηεΓαηίΡ <}υοι1 δί ηοη βυδοδ βδί νεηΐΓβ οηπι ΙπραΙί

ηιίΐΐίοϋδ , ςοο Ιβηάειη ρβε(ο εαηι ηιίΙΙβ 8θΙίδ νεηί(? εαπι ψ«·

1)08 οχ υι·1)β ρε(εη1εηι ΤϊΙηιγ ςηβηι ίΐεςυεηίεδ ηοδ «Ιβϋαιϊ-

ηιηδ! ςυαηι ίτεςιιεηίεβ υΙίΓΟ δαοΓ3πιεηΙυηι είάεηι «Ιίχίηιιΐί !

ρικιπΙ,ι- τογο εϊ ΟίεοΓΟ Ιβηιίεβ ίη ε]υ8 βε(3 νίτίοΐβδςοβ οοη-

βεβδίί! ΑϋΙ ςυοηιοιίο ΑηΙοηίοδ ίρδβ, δί ςυίϋ (3ΐε αιρίΜ·

1ΐ08 ηοδίδ Γβΐίςηίί οϋδίάββ , ςυί ηηηο νεΓδβηίατ κηίε ειΐΓίιπι'

ηιβίΓεπι , ΐΐΗρίίΐιη , εί ιιχοΓβηι , εί ίϊΐϊαεη βάοΐεδοεηΐιιΐιιηι :

ςυί ηϋηε ίΐεηί 3ε ΙίηιεηΙ, ηοη ρΓορ(εΓ 30(3 Αηίοηϋ, ί«!

ρΓορ(εΓ ίηϊηιίεοΓίιιη άοπιίη3(ίοηεηι.

1ΙΧ. « ΗβοεΙίδ Ρ. Ο. δρβοίηιεη άεΓεηδίοηίδ ΑηΙοηίί , ί'

ΟίοβΓοηϊδ ίηοοηδ(3η(ίβε. 5υρβΓ63(, υ(ηοΓΐ8ΓθτιοΙ(ΐαο(Γίί'{

ββρίυηΐ, ηε τβΐ ρορυΐυηι οΠεηιΙβηί, τοί Αη(οηίηηι; ηβφ1*

ίη οίτί(3(εηι 6ίιηυ1(3(ε8 εί ρεηοηία ίηνοΐιβηΐ, Κ8ΓθΙίΒ1(

3άΗυο Γερυ1>1ίθ3, βί ββεηΐβ ιηαίιιιο αυχίίίο : ιιίήΐΜ υΛ0"1
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ναμιν δ' εν τη πόλει συστησαμένους , πρίν Οορυβήσαί τι

των έξω , την άρκέσουσαν, τότε τοις έκάστοτε επείγου-

σιν έφεδρεΰειν, και κρίνειν ους άν έθέλητε , δυναμένους

το χεκριμε'νον τελεϊν. Πως ουν έσται ταΰτα ; Έάν

Άντώνιον μέν έωμεν ές πρόφασιν ή χάριν του δήμου

την Κελτικήν έχειν, Δε'κμον δέ μετά τριών ών έχει τε

λών ένθάδε καλώμεν, καΐ άφικόμενον έκπέμπωμεν ές

Μακεδονίαν, τα τέλη κατασχόντες. Εί δέ καΐ τα άπ'

Άντοινίου μεταστάντα δυο προς ήμϊς μετέστη , καθά-

περ φησι Κικέρων, καΐ τάδε καλώμεν άπο του Καί

σαρος είς την πόλιν. Οΰτω γαρ πέντε τελών ήμΤν

υπαρχόντων, ψηφιζοι'μεθα αν 8 τι δοκιμάζοιμεν έγκρα-

τώς , ές οΰδενος άνδρος έλπίδας αιωρούμενοι.

1<Χ. Και τάδε μέν εϊρηται τοις άνευ φθόνου καΐ

φιλονεικίας άκροωμένοις. Τοις δέ άπερισκέπτως και

άπαρασκεύως δι* οϊκείαν έχθραν ή φιλονεικίαν έκθορυ-

βοΰσιν ΰμας, κριτας παραινώ μή ταχείς εΤναι, μηδέ

προπετεΤς Ις άνδρας μέγιστους τε, καΐ στρατιάς άρ

χοντας Ικανής, μηδέ άκοντας έκπολεμοΰν άναμιμνη-

σκομένους Μαρκίου τε του Κοριολάνου , κα\ τα έναγ-

χος δή ταϋτα Καίσαρος· 8ν στρατιάς δμοίως ήγοΰμενον,

καΐ σπονδας άρίστας άν ήμΤν γενομένας προτείνοντα ,

προπετώς πολέμιον ψηφισάμενοι, τώ όντι πολεμιον

ήνάγκασαν γενέσθαι- φείδεσθαι δέ καΐ τοΰ δήμου,

προ βραχέος τοις φονεΰσι τοις Καίσαρος έπιδραμόντος,

μή ες ΰβριν αύτοΰ δοκώμεν τοις μέν ηγεμονίας εθνών

διίόναι , Δε'κμον δέ έπαινεΐν, έτι τοΰ δήμου νόμον άκυ

ροι, καΐ Άντυινιον πολέμιον κρίνειν, ότι την Κελτικήν

έλαβε παρα τοΰ δη'μου. ΤΪν τους μέν ευ βουλευομέ-

νους ένθυμεϊσθαι χρή υπέρ τών ετι πλανωμένων, τους

δ1 υπάτους και δημάρχους πλείονας κινδυνεύουσι τοις

κοινοϊς γενέσθαι. »

ΙΛΙ. Ωδε μέν δ Πείσων άπελογεϊτ· , καΐώνείδιζεν

δμοΰ κα\ έφόβει- καΐ σαφώς αίτιος εγένετο μή ψηφι-

σΟήναι πολέμιον Άντώνιον. Ού μήν έκράτησε, της

Κελτικής αύτον άρχειν. Οί γαρ τών σφαγέων φίλοι

τε καΐ συγγενείς δπο δέους Ικώλυσαν, μή τοΰ πολέμου

λυθέντος έπεξέλθοι τόν φόνον, Καίσαρι συναλλαγείς· διο

καΐ στασιάζειν άε\ παρεσκεύαζον Καίσαρά τε και Άν-

τιυνιον. . Έψηφίσαντο δ', Άντιονίω προαγορεΰσαι,

Μαχεοονίαν άντ\ της Κελτικής έχειν τας δέ άλλας έν-

τολας, είτε λαθόντες, είτ' έξεπίτηδες, Κικέροινα συγ-

γράψαι τε και δοΰναι τοις πρεσβεΰουσι προσέταξαν.

"Ο δέ, τήνγνώμην παραφέρων, συνέγραφεν ώδε· Μου-

τίνης Άντώνιον εύθΰς άπανίστασθαι, κα\ Δέκμω τήν

Κελτικήν μεθιέναι· Ιντος δέ 'Ρουβίκωνος ποταμού,

τοΰ τήν'Ιταλίαν δρίζοντος άπο της Κελτικής, ήμέρα

^ητή γενόμενον, Ιπιτρέψαι τα καθ' έαυτον ίίπαντα τή

βουλή. Οίϊτω μέν φιλονείκως τε καΐ ψευδώς έντολάς

δ Κικέρων συνέγραφεν ουδεμίας έχθρας τοσήσδε

υπούσης, άλλ', ώς έΌικε, τοΰ δαιμονίου τα κοινά ίς

μεταβολήν ένοχλοΰντος , καΐ αύτώ Κικέρωνι κακώς

έπινοοΰντος. Άρτι δέ κα\ τών Τρεβιονίου λειψάνων

χομισθέντων, και τής Ις αύτον δβρεως γνωσθείσης

ρΗϋΒςιιβω εχΐθπιαδ 3ΐίφιίδ ΙυηιυΙΙυβ ίηβΐ-υϊΐ, βηΐβ οηιηία

πΐοηεο ΓιπηιΊίί ρΓδωίιπΌ, βε Ιηηε άοιηυιη Γείίςυίδ ΓβΙιυβ,

ρι-ου! ςιια:ςυβ ρπεδεηΙίδδίπιυηΊ ι-επιεαΊαιη ροβίυΐαΐ, ρι-οβρί-

εί&Ιίδ; εΐ Ιαηι άεηιυη) ίη ]ιΐ(1ίείυηι νοεείίβ εοηάεηιηείϊδνβ

φΐοδ νοίυεήΐίδ, ςυηηι άβαβία νεδΙι-3 βχεεςυεηάί ίβεαί&δ

αάϊυεπί. ςυοιηοϋυ ίβίΙιΐΓ ΓιεηΙ η*ε? δί ΑηΙοηίο ββΐΐίβηι ,

ροριιϋ εβαβα, α ςιιο εαπι βεεερίΐ, Γείίηςυ&ηιιιβ : Ό. Βι υΙυηι

¥8γο, εϋΐη ΙπΙ)05 ςυίΐί! Ιιβ1)εΙ Ιφοηϊΐΐϋβ, Ιιυε ενοεαίυσι ,

ηιϋΐΕΐηυδ ϊη Μαιείοηί,ιηι , τείεηΐο Ιιΐε ε]ιΐ8 εχεΓείΙα. Ργκ-

ΙεΓε» ςυοιΐ δί ιΐαϋ; ίΙΙκ Ιε8ίοηβ8, ςϋ« ΑηΙοηϊιιπι άεκεπιεπιηΐ,

3(1 ηοβ ΐΓαηβΙεπιηΙ, ιιΐ αίΐ ΟϊεβΓΟ, 1ιβ8 (]ποί|ϋε 3 0χ83τε ίη

υΓΐ)βηι Γβνοοβπΐϋβ. 8ϊε εηίοι Ιτβϋ ηυίοηυε Ιββϊοιιίυιιβ , ββ-

ηβΐυεεοηβιιΐΐα εοηδΙβηΙβΓ νβΐίιίειιυε ίβείεπιιΐδ (ΐϋα.·ειιηςυε

ρΐαουεπηΐ, 3 ουίϋυβ ιηοΓίαΙϊδ ^ι-3ΐία ρεοάεηίεβ.

Ι,Χ. « ΕΙ Ιιίΰε ςυίάειη (ΙίοΙα κίιιΐ Ιιίί, (]ΐιί οαε 8α4ίιιη( βΙ«·

ςυβ ίητίιΐίβ εοηΐεηΐίοηίίηυβ βΙΤεεΙίϋυβ. Οχΐβπιηι Ιιοβ

ςυί ίηεοιΐ8ί(1βΓ3ΐε ίιιεο«ίΐ3ηΙβΓςυε ρπ>ρ1βτ ρΓορπαβ βϊηιυΐΐα-

Ιεβ βε εοηΐεαίίοηεβ νο8 οοηΙιΐΓϋίηΙ, ΗογΙογ, ηβ ρΓβεείρΗβηΙ

]υ(1ίείυηι εοηΐΓ3 τϊτοβ εΒΓε^ίοδ , εΐ ηΐ3§ηΐ8 ρΓχΓεείοβ εχεΓεί·

ΙϊΙ>υ8, ηενε ίιιτίΐοδ βιΐ ΙκΊΙιιιη οο§βηΙ : ηιεπιίηεπηίςυε εΐ

Μ3Γεϋ Οοποίβηί , εΐ Ιιογιιιώ ηυα; α!) ίρβο 0>ε83Γε ηυρεΓ ^εδΟ

δϋηΐ; ςυεπι ςυία ραΗΙεΓ ίαιρεΓ3η(ειιι εχεΓείίυί, εΐ ηοϋίβ

ορΙίηΐ3δ εοηάίΐίοηεδ ρβεϊδ οΓΓβΓεηΙβιη , ΙεπιεΓε ΙιοδΙεηι ]υ(1ί-

ωνίιηυβ, υΐ τενεπι Ιιοδϋβ ΒεΓβΙ, ρΟΓριιΙίηιυδ : ιΐεηίηυε ηι-

ϋοηειη 1>3ΐ>β3πΙ ρορυΐί , ηυί ραϋΐο 3η(ε ίηιρείυαι ΓεείΙ ίη ρεΓ-

0ϋ880Γβ8 0ίΕδ3ΓΪ8 ; ηε νίϋεϋΠϋΓ ίη ίρδϊυβ ροριιϋ εοηΐιιιηεϋαηι

εϊδ όνερΓοτίηείΒδ, εΐϋ. ΒπιΙιιιη ΐ3υ(ΐ3Γε ηυοιΐ ρ1εΙ)ϊδείΙυηι

ϊγγϊΙιιπι ίαοϊαΐ , ΑηΙοηϊιιπι βυΐεηα ΙιοβΙεπι ]υιΙίθ3Γβ, ςυοά

03ΐ1ί3ηα. β ροριιΐο 3εεερει ίΙ. ΟϋβριορΙεΓ άε!>εηΙ ςυί ΓβεΙε

δεοϋυηΐ, επβηΐεδ ία νίαηι τεχΙαεεΓβ : εοηβαΐεβ νεΓΟ εΐ (τϊ-

ήυηί ρΐεοίβ ηΐ3]0Γεηι ουηιη ίιηρεηιίετε (1εοβ1>υηΙ ροΓίεϋΙαηΙί

ΓείραΜίείΒ. »

Ι,ΧΙ. Ηβχ Ρίβο νεΓηα ΓεείΙ ρΓΟ ΑηΙοηίο , εχρΓ0ϋΓ3ΐΐ8 δίιηιιΐ

εΐ ΙεΓΓεηβ : εΐϊεείίςιιε ρΓοεηΙ ιΐιιϋίο, ηε ΙιοβΙίδ Αηίοηίυδ ]ιι-

(ΙίΜΓβΙϋΓ. Νεε Ιαιηεη ρεΓνίείΙ, υΐ εΐ ΟάΜϊλ ϋΒοεΓηοΓεΙυΓ

ρΓονίηεϊα : η3πι ρεΓειίδδοπιπι εοςη3(ί ε( βπιϊεϊ οοδίίίετυηΐ ,

ιηείυεηΐεβ, ηε, τε<]βαη1ε ρβεεηι ηεεεηι Οχδβήδ νίηϋίυιοί ,

οαω ]ανεηβ Οεεββτβ ίη £Τ3ΐΪ3ηι τενεΓδίΐδ : ςιιβρι-ορίει- δεηι-

ρβΓ ςαοςραε βίβηβηΐ εοπιηα άίβδίάίυηι. ΟβετεΙυηιςυε εδί ,

αϊ οίΤεΓΓεΙϋΓ ΑηΙοηίο Μ3εβ(1οηί3 ρΐΌ ΟβΙΙϊβ : εαϋεΓα ηιαη-

(3αΙα, τεί ίηιρΓυιΙεηΙεδ , νεί εοηδαΐΐο, εοηιηιίδειυηΐ ΟίοβΓοηί

ρεΓδεΓΐ1)εη(ΐ3, εΐ ρεΓ ΙερΙοβ βϋ ΑηΙοηίυηι πιίΙΙοη<1α. (ίαχ

ΟίεεΓΟ, πιηΐΛία ρ3υϋδρεΓ δβηβίαβ βεηΐεηΐίβ, εοηδεΗρδίΙ ίη

ηαηε ηιοάηηι : Αηίοηίυδ & Μυ1ίη3 εοηΓεδΙίω 3ΐ)δεεάί(ο ; Ό.

ΒγοΙο Οαΐΐίβηι Γβΐίηφίίΐο; ίηΐΓ3 Κηοίεοηεηι, ΙΙβΙίίε Οβίΐίχ^υβ

(εηιιίηυηι , βηΐε ρΓοεδϋΙαΙαηι άίεπι δε τεείρίΐο, Γεδςαε δα»δ

εαηείβδ βΛΗπο δεηβΐϋδ ρεΓηιίΙΙίΙο. II» εΐ εοηΐεηΐίοδε εΐ

εοηΐΓ3 δεηαΐυδ βεηΐεηΐίβηι ΟίεεΓΟ ηιαηά3ΐ3 εοηδεπρδίΐ; ηοη

Ι3πι ρκιρίετ βίηιυΐΐβίεαι , αϊ νίάεΙαΓ, ψια3 ςαίιΤεπι ηββηΒ

εΓ3(, ηο3ηι δίε νοίεηΐε ΓοΓίαηβ, βΓβνεηι ΓείραΜίε* πιυΐβ-

(ίοηεηι »1ΐ3ΐυΓ3, ίρδί<ιυε ΟίεεΓοηί ηιειίίίβηΐε ρεταίοίεπι.

Εοίΐεηι ίϋΐεηι ΙεηιροΓε, βΐΐβΐίβ ΤΓεηοηϋ Γβΐϊςαϊίβ , οο^ηί
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άκριβέστερον, ού δυσχερώς ή βουλή τον Δολοβέλλαν

έκρινεν εΐναι πολέμιον.

£<ΧΙΙ. Οί δ' ές τον Άντώνιον άπεσταλμένοι πρέ

σβεις, αίδούμενοι των εντολών τ6 άλλόχοτον, ουδέν

μέν εφασαν, αύτ&ς δ' έπέδοσαν αυτί). Και δ Αντώνιος

συν δργη πολλά ες τε τήν βουλήν κα\ τδν Κικέρωνα

άπερ^ίπτει· θαυμάζων, ότι Καίσαρα μέν, τον τα μέ

γιστα ώφελήσαντα τήν άρχήν, ήγοϋνται τύραννον ή

βασιλέα, Κικέροινα δέ ού νομίζουσιν 8ν Καίσαρ μέν

εΐλε πολέμιο, καΐ ούκ άπέκτεινε· Κικέρων δέ τους

έκείνου φονέας προτίθησι των φίλων αύτοϋ, κα\ Δέκμον

Καίσαρι μεν οντά φίλον έμίσει, άνδροφόνον δέ αύτοΰ

γενο'μενον αγάπα· καΐ τω μέν παρ' ούδενδς μετα Καί

σαρα λαβόντι την Κελτικήν προστίθεται, τω δέ παρα

τοϋ δήμου λαβόντι πολεμεϊ. Των τε έψηφισμένων

μοι τελών τοις μέν αύτομολήσασι γέρα δίδωσι, τοις δέ

παραμείνασιν οΰ· διαφΟείριον ουκ έμο\ μαλλον,'άλλα τη

πόλει, τα στρατιωτικά. Κολ τοις μέν άνδροφόνοις

άμνηστίαν ίδωκεν, ή κάγώ συνεθέμην δια δυο άνδρας

αΐδεσίμους· Άντώνιον δέ καΐ Δολοβέλλαν ήγεϊται πο

λεμίους, δτι των δεδομένιον έχόμεθα. "Ηδεγάρ Ιστιν

ή^άληθής αιτία· καν άποστώ της Κελτικής, ούτε πο

λέμιος ούτε μόναρχός εϊμι. Ταΰτα μέντοι μαρτύρομαι,

λύσειν τήν ουκ άγαπωμένην άμνηστίαν.

ΙιΧΙΙΙ. Τοιάδε πολλά εϊπών δ Αντώνιος, άντέγραφε

τξ) δόγματι· τη μέν βουλή πεισθήναι άν ες άπαντα ώς

πατρίδι, Κικέρωνι δέ τω συγγράψαντι τας έντολάς ώδε

άποκρίνεσθαι · Ό δήμος εδιοκέ μοι τήν Κελτικήν. νόμω,

καΐ Δέκμον άπειθοϋντα τφ νόμω μετελεύσομαι , κα\

τοϋ φόνου δίκας απαιτήσω μόνον υπέρ απάντων, ΐνα

χαΐ ή βουλή καθαρεύση ποτέ τοϋ μύσους, έμπιπλαμένη

νϋν δια Κικέρωνα Δέκμω βοηθοϋντα. Τάδε μέν δ

Άντιόνιος είπε τε κα\ αντέγραψε. ΚαΙ ή βουλή αύτον

αύτίχα έψηφίζετο είναι πολέμιον, καΐ τον ίιπ' αύτώ

στρατδν, εί μή άποσταϊεν αύτοΰ ■ Μακεδονίας δέ καΐ

τής Ίλλυρίδος αύτής, καΐ των εν άμφοτέραις υπολοί

πων στρατών, Μάρκον Βροϋτον άρνειν, μέχρι κατα-

σταίη τα κοινά. Ό δέ ίδιόν τε εΐ/εν ήδη στρατδν,

χαΐ παρα Άπουληίου τινα προσειλήφει, καΐ ναΰς εΤ^ε

μακράς τε καΐ δλκάδας , και χρημάταιν ε'ς μύρια καΐ

έζακισχίλια τάλαντα, και δπλα πολλά, όσα εν Δημη-

τριάδι Γαιω Καίσαρι εκ πολλού γιγνόμενα εύρεν · οΐς

άπασιν αύτδν ή βουλή τότε έψηφίζετο ές τά συμφέροντα

της πατρίδος χρήσθαι. Έψηφίσαντο δέ καΐ Κάσσιον

άρχειν τε Συρίας, καΐ πολεμεΐν Δολοβέλλα· τούς τε

άλλους, δσοι τινές ίθνους ή στρατού 'Ρωμαίων άρχουσιν

άπδ τής Ιονίου θαλάσσης επί τήν Ιώ>πάντας ύπακούειν

ές δ τι προστάσσοι Κάσσιος ή Βρούτος.

!,Χ1Ϋ. ^Ιδε μέν δξέως, συν αφορμή, τους άμφ\

τον Κάσσιον έξελάμπρυνον. Και δ Καίσαρ έκαστα

μαθών, ήπόρητο· τήν μέν άμνηστίαν ήγούμενος εΰ-

πρέπειαν Ισχηκέναι φιλανθρωπίας, και ελεον συγγενών

άνδρών και δμοτίμων καΐ τας βρανυτέρας ήγεμονίας,

άσφάλειαν Δέκμω τε τήν Κελτικήν βεβαιοΰντας, Άν-

Ιίβηυε 1αι1ί1)ΐ ίί5 ηαΐ1>η3 ίΙΙβ ετβΐ βΙΓβεΙιΐδ, ββη&(υ5, ηεπιίηβ

πΐ8£ηορεΓβ οΙ»ΐ3ηΙε, ΙΗιΙαίΜΊΙβπι Ιιοϊίοιη ]υαΊθ3\ίΙ.

ίΧΙ I . Ι.ε§3ΐϊ 8 βεη&Ιυ 8(1 ΑηΙοηίυιη ηιί&δί , φππιι ρυάετεί

808 ιηαιΐ(];ι1<ιπιιιι Ι;ιιη ίη8θ!εηΙίυιη , ηίΐιί I βΐίυά1 ρηεΓβΙί , εα

ίρ83 ίΐΐί Ιπιιΐϊιΐιτπηί. £1 ίηΐυβ ΑηΙοηϊυβ πιιιΐΐα ϊπ ββηβΐυηι

βε ϋίεβΓοηεηι οΠΊκϋΙ : « ΜΪΓ3ΓΪ 86 , ϋ8?33Γεηι αυίαεπα , ορϋ-

αιβ ϋβ Κοιικιηο ίπιρβΓίο ηιοπίιιιιι, ΙιηΙητϊ ρΓΟ 1νι;ιηηο Γ6-

ββςυβ : ΟίεεΓοηεηι νβΓΟ ηοη Ιιαίκτϊ, ςυί, φιιιιη 3 0λ·*3ι κ \ ακ

Μύ εβρίυβ , βΐ β&Ινυβ ε( ίηεοΐιιηιϊβ ε&βεΐ <1ίιιιί>>υ.> , ηαιχ;

ρεκυββοΓεβ <·]ιικ ρΓίείεΓβΙ βπιίείβ ε]ιΐ8ϋειη; εί Ο. ϋπιΐυηι,

ηυιιηιάίυ ΓιιειαΙ Οχβ&ΓΪβ &ηιίου8 , ικίεπί , ηυηε ρβΓηαιΙιιη

άϊΐίςΐΐ; είιίεπιςυε, ςυί 3 ηεηιίηβ ρο8( 0';ι·ίαη·ιιι ΟαΙΙί,ιηι

βεεερεηΐ , ΓανεβΙ , 8β νεη) ορρυςηε! , ηυί ρορυϋ Ιχ>ηεΙίείο

ϋΙ;πη ρΓοτίηείϊηι οΙ>Ιίηυεη(. ι Λ Ιε^ίοηίΐΜΐβςυε , ίοςυίΙ,

ςυ&8 ΗΊκιΙιΐΜ'υπΜΐΙΙο ίκ ιορί , Ιτ3ΐΐ8ίΊι§ί8 ρτα>ιηί3 Οίεβτο <Ιι-

εεπιϊΐ , πΐ3ηεη(ε3 ίη οΟίείο νβευ38 (ΙίηιίΚίΙ : βιίεοςυε πιϋίΐεβ

ιΙϊμ Ϊ|ΐ1ίηϋηΐ(|ΐΐί' ηιίΐίίαινιιι εοΓΓίιαιρίΙ, ηοη ηΐ3§ί$ ηιεο ίιιεοιη·

ηχχίο, (ΐικιιπ τείρυ>>Ηε33. ΡπεΙβΓεβ ρ3Γηεί(1ί8 οΐιΐίνίοιιειη

εοηε«88Ϊ( , ευί εί εςο 388εη»ί , ρΓορΙεΓ <1ιΐ08 νίΓ08 1ιοιιογ3(ο8 :

ΑηΙοηίϋΐη νεη> εί ϋοΙαΙχίΠαιυ ΙιηΙχΊ ριο ΙιοςΙίϋυβ, ςιιίΐ,

ςυβΐ ηοϋίβ 1ΐ'3<1ίΐ3 $αο(, 3ϋεηιΐ3 ηοϋίβ ηοΐυοίϋβ. 1 1 . < . βοίηι

εβί ε3υ83 ρΓχείρυ3 : εί 8ί άεεεί&εΐ'ο άβ ΟλΙΥιά, (υηι η«ο

Ιΐ08ΐί8 Γυεη, ηεε 3ΓΓεεΐ3ΐθΓ ηαοηαΓοΙιΐβε. Ηοε Ιβχηεη ρη>-

ΙεβΙΟΓ, ΪΓΓΪΙααι πιο ΓβεΙυπιιη ίΙΙαιη, φΐ3 εοηΐεηΐϊ εβ$ε αοΐαοί,

οΜίνίοηεπι. »

1.Χ11Ι. Τβϋ3 ιηυ1(3 ΙοευΙυ» ΑηΙοηίυ» , Γβ50ΓΪρ»ϊΙ 3(1 8βο3-

Ιιΐ8εοη3υ11υηι : « ΙΊιΙαπιηι 8β ίη βεη3ΐιΐ8 ροΙε$ΐ3(ε , 3ΐυ«ΐΓβ

ρ3(ΓΪ8Β : ΟίεεΓοηί νιτο , φι ί οΐ3ΐκΐ3(3 ρεΓ8ειίρ9βΓί( , Ϊ13 βε η·»·

ροηαεΓε : Ρορυΐυβ Ιεςε 1βΐ3 03)1ί3πι ιηϋιί ιίοιίίι ; ϊΐβςιιβ ϋ.

ΒΓυΙυπαΙε^ί ηοη ρ3ΓεηΙεπι βΓΠΐίδ ρεΓ$ες(ΐ3Γ;ε(ρ€εη383ΐ>ϊρ$ο

ιιηο ρη> οηιιιίΐηι» ρεΓευ880ΓΪΙ)υ8 εχρε(30ΐ; ηΐ βεηαΐυβ ι-ιί.ιηι

ρυΓυβ (αηιίεπι Γΐ3ΐ 3 ρίαπιΐο , ευί ηηηε ο1>ηοχίυ$ ο ι ρη>ρ1ετ

ΟϊεβΓοηεηι Γ3νεη1εηι ϋβείπιο. » Ηχε ΑηΙοηϋ (ϋε(3 βεηρίαςυβ

ρο8(ςυιηι ;κ1 8βη3(υηι τεΐ3ΐ3 ΒυηΙ, εοηΐίηυο ε( ίρββ Αη(ο·

ηίυβ Ιΐ08ΐί» ]υάϊηΙοι εβί, ε( βίπιυΐ εχεΓείΙυί ι·]ιι< , ηί εοη-

ΓεβΙίπι ευιη Γε1πκ]υεΓε(. Μαε«(1οηί3 ευηι ΙΙΙνηεο εί εορϋ$,

ψιΐΒ ίη υ(Γ3ςαε ρΓονίηείβ 8υρεΓεΓ3ηΙ, Μ. ϋπιΐο ι1:ιΐα 63(,

άοηεε εοη$(ίΙυΐ3 ε88β( τεβρυοίίεβ. Ι3φιε ίαιη ρΓορπιιηι 1ΐ3·

1>ε1)3ΐ (,'χοκΊΐηιη , εί ίη^υριτ ηό Αριιίείο ηοηηϊΙιίΙ ηιίΐίΐιιηι

3εεερεΓ8(, Ιΐ306ΐ)3ΐ(]υε η3νε8 πι η ι Ιοη§38, Ιπηι οηεΓ3ΓΪ38,

βΐ ρεευηίχ είΓείΙεΓ ϋοιίοπιη ηιίΙΙια 1»1βηΙοηιιη , «ι ιοοι ιιηι ριο

πΐ3^ηυπι ηποιπιππ , ςιιοβ 1 ΚίιιιΊ ιί;ιι1ι> 3 0α:83Γε πιιιΐΐο βηΐβ

ρ3Γ3(3 ίηνεηεί'αΐ : φιίηΐΗ τεηυβ οηιηί()υ8 ευιη Ιυηε 8εη3ΐυ5

υϋ ]υ8$ϋ 8(1 εοηιηιοάα ι-είρυηΐίεαε. 0388ίη8 ςυοςυε εχ εο-

αετη δ. Ο. ρΓβϊίεοΙυβ εβί 5)τπ3?, εί οεΐΐυπι 1 >οΙ.ι ■ 1 1.< ■ ίηΓετι«

]υ98ϋ3 : βάίεΓίρΙηπιηυε ε»1 8εη8(ιΐ3εοη3υΗο, υΐ ηιιίευηςυβ

ρΓονίηεϋ8 εχεΓείΙίϋυβνβ ρορυϋ ΚοηΊ3ηί ρΓ0Κ3$εηΙ , 8 ηι.ο ί

δυρεΓΟ 3(1 Ο ι ίοιιίπη υβ^υε , οηιηεβ Οαβϋίί ΒΓυΙίςιιε ίηιρεΓ3(3

Γ306Γ6η(.

Ι,Χίν. ΙΙα 1)Γβνϊ ηιοηοεηΙο, ά»1β οοο38ίοηε, κ» Μ. ΒπιΙΐ

Οιΐί.ϋΐ|ΐι<' ρι-ίΕΓίβΓε 8 βεηβΐιι ηυείβ: 8ΐιη(. Ουίϋιΐδ 3ίη§υ1ί$

εο^ηίΐίβ , Οαητ ρεΓρΙεχυβ Γυίΐεοηβϊΐϋ, ηυο<1 - οοΙίνίοηεηι

ςυί(1εηι 3τ1)ίΐΓ8ΐ)8ΐυΓ βρεείεηι 1ΐ3ΐ>υί386 1ιυη)8ηίΐ8(ί8 , ει

ηιί8εΓ3ΐίοηί9 οι μ.ι νίΓοβ εο^ηβίοβ ΙιοηοΓεαυε ρβΓββ ; ηιίηοΓεί-

ςυε ρΓονίηείββ είβ 8εευηΐ8ΐΪ8 ε3υ83 Γυί586 εοηεε8&38; ιΐεηί-

ηυε, ςυοϋ ϋαΐϋαιη Ο&άταο εοηυπη&$8εΙ $εηα1υ8, ί(1 ρο(υί»ε



ΌΕ ΒΕΙΧΙ5 ΟίνίΟΒϋδ ΠΒ. III, 62 — 66. 441

τωνίω δοξαι περί τυραννίδος διαφέρεσθαι , δ προσποιή-

μβτι χαΙ αύτδν υπάγεσθαι χατ' Αντωνίου. Το δέ και

Δολοβέλλαν πολέμιον ψηφίσασΟαι δι' Ινα των άνδροφό-

νων άνοιρεΟε'ντα , καΐ Βρούτω καΐ Κασσίω τάς ήγεμονίας

ές τά μέγιστα έθνη διαλλάξαι, στρατόπεδα τε δοϋναι

πολλά άθρόως και χρήματα, και ήγεμόνας ήγεμόνων

άποφήναι πάντων, #σοι πέραν είσΐ της Ιονίου θαλάσσης,

σαφώς είναι την μεν Πομπήιου μοΐραν αυξόντων, την

δέ Καίσαρος χαθαιρούντων. Ένεθυμεΐτο δε καΐ της

είς αύτδν ώς μειράχιον τέχνης , είχόνα μέν αύτώ χαΙ

προεδρίαν παρασχόντων, χαΙ άντιστράτηγον άποφηνάν-

των, έ'ργοι δέ ίδιον αυτού τον στρατον ίντα αφαιρουμέ

νων υπάτων γαρ συστρατηγούντων, ουδέν εΤναι τον

άντιστράτηγον. Τά τε γέρα, τοις άπδ Αντωνίου

μόνοις μεταστασιν έψηφισμένα, τους αύτώ στρατευό

μενους άτιμοϋν · χαι τον πόλεμον ό'λως αύτω μέν αί-

σχύνην εχειν, ίργω δέ την βουλήν άποχρήσασΟαί οί

χατά Αντωνίου, μέχρι καθέλωσιν αυτόν.

Ι,Χν. Ταύτα λογιζόμενος, έπέχρυπτε· χαΐ, θυων

ΙτΑ τη δεδομένη αρχή , προς τον στρατον εφη ■ * Και

τάδε μοι παρ' υμών, ω συστρατιώται, γέγονεν ■ ού

νΰν, άλλ' έ\ οΖ την αρχήν έδίδοτε. ΚαΙ γαρ ή βουλή

δι' υμας εδωχεν. "Ωστε έμέ χαΙ τούτων ΐστε τήν χάριν

υμΐν δφλήσοντα, χαΙ, ήν οί θεοί παρέχοισιν εύπραγεϊν,

άποδιόσοντα αθρόως. » Ο μέν οΰτωσ\ τον στρατον οί-

χειούμενος υπηγετο. Τών δέ υπάτων Πάνσας μέν ανά

τήν Ίταλίαν έζενάγει· "Ιρτιος δέ τω Καίσαρι τον στρα

τον έμερίζετο, χα\, ώς αύτώ παρά της βουλής έν

άπορ^ητω λέλεχτο, ές το μέρος ήτει τά δύο τέλη τά

παρά Αντωνίου μεταστάντα, εΐδώς τάδε όντα τοϋ

στρατού το άξιολογώτατον. Και δ μέν Καίσαρ δπαντα

συνεχώρει· μερισάμενοι δέ έχείμαζον μετ' αλλήλων.

Παροδεύοντος δέ τοϋ χειμώνος ήδη , Δέχμος μέν εχα-

μνεν υπο λιμοϋ , "Ιρτιος δέ χαι Καίσαρ ές τήν Μουτίνην

έχωρουν, μή χάμνοντα τον Δέχμου στρατον ί Αντώνιος

παραλάβοι. Άχριβώς δέ της Μουτίνης φυλασσόμενης

υπο του Αντωνίου, πανσυδι μέν ού συνεπλέχοντο αύτώ,

Οάνσαν περιμένοντες · ίππομαχίαι δ' ησαν πυχναι ,

πολύ μέν πλείους Ιππέας έχοντος Αντωνίου ■ τοϋ πεδίου

δέ ή δυσχέρεια, διά χείμαρρους έκτεταφρευμένου , τήν

πλεονεξίαν τδ πλήθος άπεστέρει.

Ι,Χνί. Κα\ τάδε μέν ήν άμφΐ τη Μουτίνη. Τά

δ' έν 'Ρώμη, τών υπάτων ού παρόντων, δ Κιχέρων

ηγεν υπο δημοχοπίας. ΚαΙ συνεχείς ησαν έχχλησίαι ·

δπλα τε είργάζετο συναγαγών τοΰς δημιουργούς άμι-

«Α, χαΙ χρήματα συνέλεγε, χαΐ βαρυτάτας έσφοράς

τοις Αντωνίου φίλοις επετίΟει. Οί δέ έτοίμως είσέ-

φερον, έχλυόμενοι τήν διαβολήν ■ μέχρι Πούπλιος Ούεν-

τίδιος, έστρατευμένος τε Γαίω Καίσαρι, χαΙ Άντοινίοι

φίλος ών, ούχ ήνεγχε τήν βαρύτητα τοϋ Κιχέρωνος,

άλλ' ές τάς Καίσαρος αποικίας έκδραμών ώς γνώριμος,

δύο ές τον ΆντοΊνιον άνεστράτευσε τέλη , καΐ ές τήν

"Ριόμην συλλαβεϊν Κικέρωνα ήπείγετο. Τότε μέν δή

Οο'ρυδός τε ^ν άπλετος, καΐ τέκνα καΐ γυναίκας ύπεξέ-

οάίο ληίοηίί ΓβεΙυηι νΙάβΗ , οο αΠεεΐ3(3ΐη βο ΠΙο (νηηηί-

άβπι; ςυο ρΓΧίεχΙιι βΐ 86 ΓαΙιββ 3 $εηαΙυ αιΐιΐιιοΐυηι , υΐ 30

ΛηΙοηίο (ϋδβίάΊυαι ΓβεβΓβι. Ηυηε ΜΐΙβαι, αυο<1 Οο\άΜ\ά

ηοδίίβ 6ΐ I 3»ιϋϊοϋΙιΐ5 ρι-ορίει- οεείδυηι υηυηι εχ ραπ-ίείαΊβ;

ςα<χ1 Μ. ΒΓυΙο Οαδδίοςυε ϊιηρβΓΪυττι πίΓδυβ (ΙαΙιιιη 8ΪΙ ίη

3ηιρΚδδίπΐ3δ ρΓονίηείΕβ; ςαοά ηιβχίπιί εχεκίΐυδ ηιαβηβηυε

τϊ8 ρεευηϊβε ίΙΗβ 8ΪΙ Ιιαιίίΐβ, 8ΐΛ]β€ΐίςϋβ εοΓυπιάειιι ϊηιρβπο

βίιιι Γ6ΐί([υί οπιπε» (ηηβοΐίΐηιηπιιη ρΓονίικίϊπιιη ρπΒδίίΙββ :

ίά νβπ) πιαηίΓοκΙβ ρβΓίίηβΓΟ &ά βυ^ιηβηΐιιπι Ι'οιηρβϊίΐηηηιηι

ρ3Γΐίυηι , β( (Ιβΐηιηεηΐυπι 0»·5βΓί3ηαηιπι. ν ΥεαϊβΙιαηΙ ίη

■ηβηίβηι βΙ βΓίοβ ίΙΙκ, ηιιίοοβ εοηΐΓ» 8β, Ιβηκιιιβηι &<]ο1β-

βεβοΐυΐιιιη, υ(6ΓβΙϋΓ ββιιαίυβ : « δίβΐυΐπι βίΐιί (ΙεΙΐΙβηι ε(

ρΓα'ίίίΙοηΙίϊΐη , ηοηοΓβπιςαβ ρΓορΓβΙοΓίβ , ββά ΓβνβΓα αΙ>1α-

Ιιιπι ρτορηυηι εχβΓείΙυπι : άαιη εηίιη εχεΓοίΙυί βϊηιυΐ ρΓβεβίηΙ

εοηβυΐεδ, αυείοπίαΐεπι ρίορΓ33ΐοη8 ενβηεβοεΓε. Οείηιΐβ

ρΓίεηιία, βοΙίδ ΑηΙοηίβηϊβ ΐΓβηβΓυ^ίβ όεοΓεΙβ, ρεΓίίηεΓε ϋιΐ

ΓβϋςυοΓυηι βυοι-υηι ηιίΐίΐυιιι ίςηοπιίοίβη). ϋβηί()υε οεΙΙυιη

Ιιοε οηιηίηο ειιηι 8»ο (ΙβιΙεοοΓβ 688ε εοιιμιικ'Ιιιηι ; βΐ βεηΐΐυοι

ΓβνεΓβ ηίΐιίΐ βΐίυίΐ α^εΓβ, ηϊβϊ πΙ δυβ ϋΙ>ίΐΙαΙυτ οροΓα οοπΙγβ

ΑηΙοιιίυπι , ΙαιιΙϊ&ρβΓ ιΐαπ ίΙΙιιπι ε ιηειίίο δυ$1υ1εη(. »

Ι,Χν. Η38 βυΐεηι εο§ί(3ΐίοηε8Ϊο(Γ3 δεοοηιρΓΪηιεηβ 0*δ3Γ,

&80ΙΪ8 Π)88ίδΐΓ3ΐϋ8 δυί 3(]ίϋ3ΐίθυβ ρβΓΛεΙίβ , 610 εοπιρε1ΐ3τϊΙ

εχεΓάΙιιηι : « Ηαηο ηυοςυε ΙιοηοΓβω νοοΐβ, εοιηπιΗίΙοηεβ,

ΓβΓο 3οοερ1ιιηι : ηοη ηυηε αειηιιιη , βεΟ εχ ςυο ιηϋιί ίηιρε·

ΓΪυηι γοβ οοΐυϋδΐίδ. Νβη βΐ βεηβίαβ ρπ>ρ(βΓ νοβ ηϋιΐ ήαηε

ΙιοηοΓβπι εοηΐυΐίΐ. ΟυαΓε δείΐοίε, πιε ει ηβηε νοοίδ ΙιαΙιίΙα-

Γϋηι βΓ.ιΙίβηι , εΐ οιιηιυΐαίο εβηι , δί άϋ εερρ(3 ΓθΓ(υη3νεπη( ,

Γεΐ3ΐυΓυηι. » Βίε Ηΐε εοπιϊ(3(ε άεηιεΓεΙ>3(υΓ εχοιτίΐυπι.

Οοηδυΐυηι τεη> βΙΙβΓ, Ραηβα, ρεΓ Ιΐ3ϋ3ΐη ρβιβίκιΐ βυχϊΐϊβ;

&116Γ, ΗίιΊίϋδ, εορί38 ρΛΓϋβοαΙιΐΓ εαπι 0»83ΐ'8 : ει, δϊευΐ Λ

δβηαΐϋ εΐαηι ηιηηιίαΐυιιι 3οεερεΓ3(, ροβεεοβΐ ρΓΟ δυβ ροΓίίοηε

<1ϋ38 ϋΐ38 Ιε^ίοηεδ ςυχ &1> ΑηΙοηίο ΐΓβη&ίβηηΙ; (ΐιιοιΙ δείΓεΙ,

Ιιοε 6δδε ΓοΙιαΓ βχετείΐυδ. (}υ8β ροβΙηυΕίη ΟίκδϊΓ οηιηί»

6επ ρ383ΐΐδ εδί , αιηΐκ) οιιπα δυίδ υηβ ΙιίβπιαΓυηΙ. Ρτο^τβ-

ιϋεηΐβ »υΙεηι Ιιίεηιβ, ΒΓυΙυβ Γβιηε 1ηΙ»0Γ3ΐ>αΙ. Ου]υβ εχετ-

εϊίοιη 1αΙκ>Γ3η(6ΐη ηε ΑηΙοηϊοβ ίη όεάίΐίοηεσι βεείρεΓεΙ,

ΗίιΙίυδ ΜυΙίηβηι ρΓορεΓβνίΙοαηι ΟοεββΓε. Ουχ ςυυηι ΒΓΟίβ

ο!>8Ϊ(1εΓε(υΓ 3ί> ΑηΙοηίο , βϊςηίβ εοΙΙβϋδ ϋίιιιίί ,ιπ> πιπί βο ηοη

ρΐαειιίΐ, ϋοηεε Ραη*α αιΐνβηίδδεί : εηιιίΐυηι Ι3η(αιη οτβΙΐΓβ

ΓυεΓε εεΓίαηιίηβ , ΑηΙοηίβηϊδ ηυπιβΓΟ βυρβΓβηΙίουδ; ςιιοιΙ Ιβ-

οαεη εϊδ ρβΓυπι ρπχίει αΐ , ηυώ ρΐαηίΐίεδ ίΐΐα ΟΓεϋΠδ ϊηιβΓ-

ηιρία εΓ3ΐ ΙοΓΓβηΙίΙιαδ.

ίχνί. Ριιιη Ιυεε βιΐ ΜιίΙίηβπι ρεΓυηΙυΓ : ϊιι ΙίΓΟβ ίηΙεΓίηι

ρεΓ εοηδϋΐϋπι 3ΐ>3εη1ί3ΐη Οϊεεη> ρορυΐυιη Γε@εΙ)3ΐ ()υυ1ί(]Ϊ3-

ηΪ3 ΓεΓεεοηείοηΐ1)υ8;3Γηΐ3 ρβΓβΙωΙ, @Γ3ΐιιί(3 Γ3ΐ)Γ0Γυηι ορεΓ3 ;

ρεευηί38 εο11ί§ε1)3ΐ , τεχ3ηδ ΑηΙοηίαηοδ ροΐίδδίηιυηι ςηνίβ-

δίηιίδ εχαεϋοηίϋιΐ8. ΕΙ Ιιί φιίϋειη ρΓυιηΙε εοηΓεΓευβηΙ,

ςυοπιίηιΐδ ρβΙβΓβηΙ εαΐυηιηϋδ : άοηεε Ρ. νβηΐίάιιΐδ, ςιιϊ δυο

Οβεββτβ οπίίηεβ άυχεΓβΙ, Ιυηε βιηίευβ ΑηΙοηϋ, ηοη ΓεΓεαδ

ίηιροΓίϋηίΐΛίθΐη ΟίεεΓοηι'8 , εχευηίΐ ίη (Ιειίυε&δ 3 ΟβεββΓβ

α>1οηί38 : βΐ, ςηίβ οί) νίΓΐυΙειη ηοΐαβ βραά νβΙεΓβηοβ 8Γ31 ,

αΊΐ3ΐ)υδ Ιεβίοηίουδ τενοεβίίδ 3(1 ΑηΙοηϋ ιηίϋΐίαηι , 3(1 υΓΟεηι

ρΓορεΓ3νίΙ, ΟίεεΓοηεηι εοηιριεΙιεηδίΐΓϋδ. Τυηι νεΓΟ Ιβηΐβ

βιιοΗο Ιτερί(ΐ3ΐίο εχοΓία 6δΙ, υΐ, Γβουβ άββρβηΐίβ, ραδδίηι
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φερον οί πλείους μετα δυσελπιστίας , καί δ Κικέρων της

πόλεως άπεδίδρασκε. Και δ Ούεντίδιος μαθών, ές τον

Άντώνιον άνέστρεφε. Διαχλειόμενος δέ £>πδ Καίσαρος

τε καί Ίρτίου', ές τήν Πιχηνίτιδα παρήλθε· καί τέλος

άλλο συλλογίσας, έφήδρευε τοΤς έσομένοις. Οί δέ

άμφί τον Καίσαρα, τοΰ Πάνσα μετά στρατιάς πλησιά

ζοντος, Καρσουλήϊον αύτώ προσέπεμπον, άγοντα τήν

Καίσαρος στρατηγίδα τάξιν χαι το Αρειον τέλος, ές

βοηΟειαν της διόδου των στενών. Ό δέ Αντώνιος των

μέν στενών υπερεϊδεν, ώς ουδέν πλέον ή κοΛύσων έν

αύτοΐς ■ έπιθυμία δέ αγώνος , ούχ έχων τοις ίππεϋσιν

έλλαμπρύνασθαι δια το πεδίον έλοιδέστερον 8ν καί τετα-

φρευμένον, δυο ένήδρευσε τέλη τα άριστα έν τω έΤλει ·

της δδοϋ, χειροποίητου καί στενής ούσης, έχατε'ρωΟεν

τώ δόναχι χρύπτοιν.

ΓιΧνίΙ. Καρσουληΐου δέ χαι Πάνσα τα στενά νυκτός

διαδραιχόντων, 5μα δ' ήμερα μόνοις τοις Άρείοις καί

πέντε άλλαις τάςεσιν ές τήν χειροποίητον δδδν έσβα-

λόντοιν έτι καθαρεύουσαν πολεμίων, καί το έ'λος Ιχα-

τέρωθεν ίν περισκεπτομε'νων δ' τε δόνας διακινούμενος

υπωπτεύετο , καϊ ασπίς ήδη που και κράνος έςέλαμπε ,

και ή στρατηγίς Άντιυνίου τάξις αύτοϊς αϊφνίόιον έπε-

φαίνετο έκ τοΰ μετοΊπου. Οί δ' Άρειοι περιειλημμένοι

τε πάντοθεν, καί ούδαμόσε διαδραμεϊν έχοντες , έκέλευον

νεολέχτους, ει παραγένοιντο , μή συνεφάπτεσθαι σφίσι

τών πόνων, ώς μή συνταράξειαν αύτους υπό απειρίας·

τ9) στρατηγίδι δέ Αντωνίου τήν Καίσαρος στρατηγίδα

άντέταςαν · αύτοί δέ ές δύο διαιρεΟέντες, ένέβαινον ές

έκάτερον έ'λος, καϊ αϋτοϊς έπεστάτουν τη μέν δ Πάν-

σας, τή δέ δ Καρσουλήϊος. Δύο δέ τών έλων όντων,

δύο ήσαν οί πόλεμοι, τή διόδω εϊργόμενοι μή γιγνώσκειν

τα αλλήλων ■ καί κατα τήν δίοδον αύτήν αί στρατηγίδες

πόλεμον άλλον έφ' έαυτών έπολέμουν. Γνοιμη δέ ^ν

τοις μέν 'Αντυ>νίου, τους Άρείους άμύνασθαι της αύτο-

μολίας, οΤα προδότας σφών γενομένους· τοΤς δ' Άρείοις,

έκείνους της υπεροψίας τών έν Βρεντεσίω διεφθαρμένων.

Συνειδότες τε άλλήλοις, τδ κράτιστον ώς είη της έκα-

τέρου στρατιάς, ήλπιζον έν τωδε τω έργω μόνοι τον πό

λεμον κρινεϊν. Και τοις μέν αιδώς ήν, τδ , δύο τέλεσιν

ουσιν, δι' ένδς ήσσασθαι· τοις δέ φιλοτιμία, μόνοις τών

δύο κρατησαι.

ΙιΧΎΊΙΙ. Ουτο) μέν άλλήλοις έπήεσαν, διωργισμένοι

τε καί φιλοτιμούμενοι σφίσι μάλλον ή τοις στρατηγοΐς,

οϊκεΐον ήγούμενοι τόδε έργον. Ύπδ δέ έμπειρίας ούτε

ήλάλαςαν, ώς ουκ έκπλήξοντες αλλήλους· ούτε έν τω

πόνο) τις αυτών άφήκε φωνήν, ούτε νικών, ούτε ήσσοι-

μενος. Περιόδους δέ οϋκ έχοντες ούτε δρόμους, ώς έν

£λεσι καί τάφροις, άραρότως συνίσταντο· καί ουδέτεροι

τους έτερους ώσασθαι δυνάμενοι, τοις ξίφεσιν ώς έν

πάλη συνεπλέκοντο· πληγή τε ουδεμία ή"ν άργδς,άλλα

τραύματα, καί φόνοι, καί στόνοι μόνον αντί βοής· 6

τε πίπτο>ν ευθύς υπεξεφέρετο, καί άλλος άντικαθί-

στατο. Παραινέσεων δέ ή έπιχελεύσειον ουκ έδέοντο,

δι' έμπειρίαν ίκαστος έαυτοΰ στρατηγών. "Οτε δέ καί

ιτιΙ§γ3γθΙιιγ ευω αχοηοι» ε( Ιίοεπβ, βΐ ΟίοείΌ βχ Ι,'γΙμ ρι-ο-

Γυ§0ΓβΙ. Οαο οοίριίΐο, νεηΐίάίυδ Ηογ νβΓίίΙ &ά ΑηΙοηίυπι :

8β(1 ςυυηα ίηίει-οΐυάει-εΐϋΐ· 3 03383Γ8 βΐ Ιΐϊιΐίο , ίη Ρίεεηυπι

86 οοηΐιιΐίΐ : ιιϋ , ηονβ ίηδαρβΓ οοηδει-ίρΙβ Ιε^ίοηε , οο*ρτν3·

1)31 φιο Γβ8 νει-βει-εΐ. Ρίηβββ βυΐβιη εαηι εχειχίΐη αιΐνβ-

ηίβηΐΐ 0»83Γ αίφίο Ηίι Ιίιΐ5 03Γ8υΙϊίυιη πιίδβηιηΐ ουνϊβηι,

εαηι ριοοίοιϊαηίβ ΟδβδΒΓίδ εΐ Ιε^ίοηε Μ3Γΐί3, φιο ΙυΙίιΐδ ρβ-

ηβίΓΕίβΙ πιοηΐίϋπ) 3η§υδΙί38. <}ιΐ3δ φΐίάειη 3η§ιΐδΙΪ38 ΑηΙο-

ηίυδ οεευρ»ι·ε οοιιΙεηίδεΜί, ςυοι] ιιίΐιίΐ α\'\αά ίϋί 3§ει·ε ροδδεί ,

ςυαηι ρΓοϋίηεΓΟ ΙιβηβίΙϋ Ιιοδίεβ. 8ει1 ψιυηι αιρϊιΐυβ 68$εΙ

Μ3τΙβ όΙβεεΓηβΓε , ηεηυε νειο εβΓε^ίϊ!" ιιΐΐίπι ορβΓβηι βχ-

8ρβοΐ3ΓεΙ 3>> εςιιίΐίϋϋδ , ίη ρίΒηίΙίερΙιιβ βαΐϊβ ρ3ΐυ8(π εΐ Γβ8-

818 ίηΙβΓΟί&α ; ϋϋ38 Γθ1>υ8(ί88ίηΐ38 Ιβ§ϊοηε8 ίιι ,ιπιικίίηείϊδ ρβ-

Ιυιΐίδ εχ ϋίΓΟςυε ΙαΙεΓβ 3η;;υίΙί 3888Π8, ρεΓ (]υ3ΐη τι» βτίΐ

ιηιιηίΐα, άΐ8ρθ8υϊ( ίη ίιΐίίιΐϋί.

1.ΧΥΙΙ. ΡοδΙα,ιιβπι τεΓΟ Ρ3Π53 ευΐΒ ΟβΓδυΙβίο 8υρετ3ϋ$

ηοείυ Γ,ιιιοίΐιιι» 6Τ38ΪΙ , εΐ ρηηιο ηιβηε βοΐ3 Μαι ϋίΐ Ιε§ίο ευπι

ηυίηφίε 3ΐϋ8 εοΗοιΙϊουκ 3§§εΓεπι ίη§τε853 681 , <]ΐΐ3 ρϊΓΐε

ηίΙιίΙ 8Γ31 1ΐ08ΐϊιιηι ; εΪΓεϋΐη8ρεεΐ3ΐι(ίΙ)υ8 υίπιηςαβ ρβίακίτίΐ,

ρί ίηιιπη αηιηύίηιιπι ιηο(ιΐ8 8ΐΐ8ρίείοηειη ίη]εείΙ, ποχ εΐ £3-

Ιραπιιη οίνρθοτηπκηιε ΓυΙςοΓ Ιιίηο ίΐΐίιιο ίηΐεηηϊαιΐΐ, ε( Γε-

ρβηΐβ ρΓ,τΙοΓίϊηί ΑηΙοηϋ 3 π-οηΐε εχοΓίί διιηΐ. Ι1)ί Μβηϋ

είκαπιτβηΐί υηϋφΐε , ηιιΙΙο ρβ(βη(β εΙΤα^ϊο , }ιΐδ56ΓυηΙ Ιίτο-

ηεδ, οοί 3(1νεηί88εη(, 3θ3ΐίη«τβ 3 οοηΠίοΙυ , ηε οπϋηεβ &ϋιϊ

(υΓ03Γεη1 ρβΓ ϊηιρεΓίΙΪ3ηΊ : εΐ ρΓβΛοπβηϊδ ΑηΙοηϋ ρηείοπβ-

ηοβ 00383Π8 ορροδϋβΓυηΙ; ΐρδϊ, 1)ϊ(3γϊ3πι «Ιίνίδί, υΐηηκριε

ρβΐυιίεηι ίη^Γεδδί δυηΐ, Ιιίηο Ρ31183, ίΐΐίηε ΟβΓδϋΙεϊο άυοίυαί.

8ίο ίη <1υ3ουδ ρβΐυα'ίηυδ «Ιαο βυηΐ εοηιηιί.ΐδα ρπείίβ, χύαόϊο

3£§6Γβ οοηδρβεΐυιη ηΐΓίηιηυβ 3(1ίηιεη1ε; εΐ ίη ίρ»ο 3^ετε

ρΓ<εΐ0ΓΪ3ηί ιιΐΓ3Γυηΐ(ΐηβ ραΓίϊϋίτι ρΓορπαιτι ριι§η3ΐη ίηϊβηιηΐ.

ΕΙ Αη(οηϊ3Μ ςιιίιΐβπι εοηδΙίΙυβΓβηΙ όΐβ ΜβΓίίίδ, 8υί άβδετίο-

η1)υ3, ρσ;η3δ Ιβιηςιιαηι ιίβ ρπχίιΙΟΓΪηηδ δυιηβΓθ : ΜιτΙϋ

εοηΐΓ» άβ ίΙΙίδ, ΐΒηιηιιαηι ηεςίεείίοι ρ388ΐ8 εοπιηιιΊίΙοηεδ

δηοδ εοηίΓυείιΙβπ 3(1 ΒΓϋηιΙϋδίιιπ). Οοηδοηοπιε 8ίΙ)ί αΐπφΐε,

(ΐιιοιϊ ίη ίρδίδ βίίαπι ββδεί ΓΟϋυΓ υΐτίιΐδφΐε βχβτείΐιΐδ, -ιη-γλ-

1>3ηΙ, ηοο υηο εοηΠίεΙη (1ε δυιηπΐ3 τετυπι ίη (ΙεετεΙυηι :

3ΐΐ6Γ0δ ραάοΓβ ίικίΐαηΐβ, ηε υηί Ιεβίοπί άαχ εβιΙεΓεηΙ; 31-

(6ΐΌ8 Ιαυάίβ ευρίάΐηβ , αϊ ηΐί άαββ τίηεβτεηΐ.

ΙιΧΥΙΙΙ. δίε ηΐϋΐϋίδ ίηοίΐαΐί οόίίδ, βΐ δΐιο ροΙίυ$ ηοιυίηβ

ηυαηι ίπιρβηίοηιηι εοηίβηάβηΐββ, ί(3 ϋΙΙιτί 3ΐ(6Γ08 3§§Γεδ8Ϊ

δπηΐ, Ι3η(]υ3ηι 8ϋ»ηι τειη 3§6ΓβηΙ : βΐ υΐ νβΐ6Γ3ηο8 άεεβίΐϊΐ

εοηΐΓ3 νεΙεΓβιιοβ εχεΓείΐ3[03ηυε ηεε οΙαηιοΓβ πιίϋΐβπ ίη ρπιηο

οοηκτεβδϋ υδί βαηΐ 3(1 ρβΓίεπ εηΛοβ βάτεΓδβτίοβ , ηεε ίη ίρ$ο

αιηΟίεΙα ςυίδηϋβηι νοοεηι επιίδίΐ, δίνε τίηεβΓβΙ, δίνε &υο

εαηιοβιβί. Ουηαιςυε ίη ρ3ΐϋ(1ίηυδ εΐ Γοδδίδ ηυ1ΐ3 ρο886( ε>·

86 εοηευΓ83ΐίο, ρυ§η3ΐ>3η( ίη νβδίίξίο : εΐ ςηοηίβηι ηεηΐτί

ρΓορεΙΙειβ βΚει-οδ ροΙεΓβιιΙ, εοηιίηπδ,υΐ ίη ΙαοΙθ, εοηδεΓβο&ηΙ

ιηαηιΐδ , ςίβίΐίίδηυβ τεηι «κο1);ιηΙ , ηιιΐΐο ΓϊΗεηΙε ίεΐιι . [Ι«φΜ

83η§υίηίδ 3ΐςαε οχάκ ρΐεηβ 8Γ»ηΙ οηηίβ; β( ρπ) εΙαπιοΓβ

ηοη ηίδί ^εηιίΐϋδ 3ϋ(1ίε1>αηΙαΓ; 61, αϊ ηηίβςυβ ε&(1εο3(, οοη·

ΓεβΙίηι ε πιβϋίο Γετε1>3ΐυΓ, Βΐίυδιιαβ ίη ε]υβ Ιοευιη 8ΐκτε<1ε·

ΙμΙ. Νεο ορυδ βΓ3( ηιοηίΐίδ ΗϋΙ εοΐιοιίβΐίοηίοαβ , ςαοά οο

(ΙίυΙίηυηι τεί πιϋίΐ3η9 υβαηι ςαίδςυβ 8ίΜ <1αχ β««βΙ. 0<ιο·
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χάμοιεν, ώσπερ εν τοις γυμνικοϊς ές άναπνοήν δλίγον

αλλήλων διίσταντο, και αύθις συνεπλέχοντο. θάμβος

τε ην τοις νεήλυσ.ιν έπελθοΰσι, τοιάδε έ*ργα συν ευταξία

χαί σιώπη γιγνόμενα έφορώσι.

ΓιΧΙΧ. Πονουμενων δέ ωδε πάντων υπέρ φύσιν άν-

βρωπίνην, ή μέν στρατηγίςή Καίσαρος δπασα διεφβάρη·

των δέ Άρείων οί μέν υπο τω Καρσουληΐω μάλλον

έχράτουν των χατα σφας, ούχ αίοχρως, άλλα χατ' ολί

γον, ένδιδόντων. Οί δέ υπο τω Πάνσατδν αύτδν τρόπον

έβαροΰντο, διεχαρτέρουν δ' ό'μως έπ' ίσης έχάτεροι,

μέ/ρι Πάνσας δβελώ την λαγόνα τρωΟε'ις, ες Βονω-

νίαν έξεφέρετο. Τότε γαρ οί χατ' αΰτον άνεχώρουν, ΙτΑ

πόδα πρώτον εΤτα μεταβαλόντες, δξύτερον, ώς εν φυγή.

Και οί νεηλυδες, ίδόντες , έφευγον ατάκτως χα\ μετα

βοης ες το χαράκωμα, όπερ αύτοΐς έξείργαστο δ τα

μίας Τορκουάτος, συνεστώσης έτι της μάχης, υπονοησας

έν /ρεία γενησεσΟαι. Οί μέν δή νεηλυδες ες αύτο

ατάκτως συνειλοΰντο, Ιταλοί μέν όντες δμοίως τοις

Άρείοις- ή δέ άσκησις άρα τοΰ γε'νους ες τοσούτον αρετή

διαφέρει. Οί δέ Άρειοι ούχ είσηλθον μέν ές τι) χα

ράκωμα αύτοι ΰπο άδοξίας, άλλα παρ' αϋτδ έστησαν

κατάκοποι δέ όντες, ώργων όμως, ε* τις έπίοι, μέχρι

τοΰ αναγκαίου τέλους διαγωνίσασθαι. Αντώνιος δέ τών

μέν Άρείων άπέσχετο, ώς έπιπόνων τοις δέ νεηλυσιν

έπιδραμών, πολΰν εϊργάζετο φόνον.

Ι,ΧΧ. "ίρτιος δέ έν Μουτίνη της μάχης πυΟόμενος ,

έξηκοντα στάδια άπεχούσης, ΐετο δρόμω μετα τοΰ έτε

ρου τέλους τών άπδ Αντωνίου μεταστάντων. Ήδη τε

ην δψία δείλη , κα\ οί νικήσαντες τών Άντιυνίου παια-

νίζοντες έπανηεσαν καί αύτοϊς δ "Ιρτιος άσυντάκτοις

ουσιν έπιφαίνεται συντεταγμένος, δλοκλήρω τέλει καϊ

άπαθεΐ. Οί δέ συνετάχθησαν μέν α3θις υπ' ανάγκης,

καί πολλά κα\ προς τοΰσδε έργα λαμπρά έπεδείξαντο-

οΤα δέ άκμητων ήσσώντο χεκμηχότες , καί το πλείστον

αυτών μάλιστα το έργον Ίρτίου διέφθειρε, καίπερ ού

διώκοντος αύτοΰς ΰπο φόβου τών έλών, Καί της έσπέ-

ρας ήδη μελαινομένης, διέλυσεν αυτούς. Και τδ £λος

ϊπιπλεΐστον έπεπληρωτο δ"πλων τε χα\ νεκρών καί

ανδρών ήμιθνητων κα\ τετρωμένιον , οί δέ και έρ^ω-

μένοι σφών &πδ τοΰ κόπου χατεφρόνουν. Ίππεΐς δέ αύ-

τους έξ Αντωνίου περιβέοντες, δσοι παρησπιζον αυτώ,

δι* δλης της νυχτος άνελέγοντο, και τους μέν άντί σφών

αυτών, τοΰς δέ σΰν έαυτοΐς , έπί τους Τππους άνετί-

θεντο , ?| της ούρδς άντεχομένους παρεκάλουν παρατρο-

χάζειν, καί βοηθεϊν σφίσιν ές την σωτηρίαν. 'ίίδε

μϊν Άντωνίω καλώς άγωνισαμένω διέφβαρτο ή ίσχϋς ,

δια "Ιρτιον έπελθόντα. Καί ηύλίσατο έν κώμη πάρα

το πεδίον άχαραχώτως· Άγορα Κελτών ή χώμη χαλεϊ-

τοι. "Επεσον δέ , τών μέν άλλοιν, άμφι τους ήμίσεας

έκατέρων, χα\ ή στρατηγίς ή Καίσαρος άπασα · Ίρτίου

δέ δλίγοι.

ΕΧΧΙ. Της δ' έπιούσης άνεζεύγνυον ές τα έν τη

Μουτίνη στρατόπεδα πάντες. Γνώμη δ' ην, Άντωνίω

ι«ν, έπΐ τοσψδε πταίσματι μή έπιχειρεΐν ετι τοις έχΟροϊς

(ι'68 τβΐΌ 1α»ΝΪΐιιι1ΐηβ (ΙεΠείείΜΜΗ , βίειιΐ Ιη ^νηιηϊείδ εεΗβηιϊ-

ιιίηυ.5, ιιΐιίιηιμιε ρβυΐυΐυηι ρεάεπι ΓρΓβΐΐΙωηΙ ΙίΐηϋίρβΓ ιΐυηι

Γβ8ρίΓίΐΓεη[, πιοχαυε ρυ{Π)3ηι ΓεϋίηίεςΓβΙκιιιί ; ηΐ3§ηο ε I π | κ>ι ο

δΜρεηεηίεηϋιιηι ΙίΓοηυιη, άΊιπι ίη Ιαιτι βειϊ πΊΐ,ιιπίιι.· Ιαιη

βεουΓαΙε μ·γ>.ίπ οπίίηεβ είηιυΙ ε( βίΐεηΐίιιιπ τΙάβηΙ.

I. \ I \ . 1(α Μΐρπι νίΓεβ Ιιυπιαηαβ οιηιιίϋυβ ΙΐϋοΓεπι ρεΓΓε-

ΓεηΙίΙ>υ8, ρπτΙοΓίΒηί 0ϊΒ83γϊ8 3(1 υηυπι ιΐείβΐί 8υηΙ : εχ Μαι--

Ιϋβ νείΌ Ιιί , φΐί 8υ1) ΟϊΓίυΙείυ ΡΓβηΙ , α<1\ΤΓδΗπι μ ίπη ρΓο·

ρυΙεΓυηΙ, ηοη ΙιίΓρίΙεΓ εειίεηΐεηι , ίειΐ ϋΐιΐχΐιιοβιιΐβιη 8ε ρβυ-

Ι.ιΙίιιι : <|ΐιί νείΌ 8υΙ) Ρ&Π83 εηηΐ , εοιίειη ιη·»Ιο ιιη···Ικιιι(ιΐΓ ;

8ΐΐ8(ίαεΙ)3ηΙ Ι^ηιεπ ΓοΓίίΙεΓ, <1οηεο Ραη8β νεπιΐο ρεΓ ίΐία 83ϋ·

είΐΙιΐΒ, εχ ρυ^ηα εΐαίιιβ ε$( Βοηοηί&πι. ΐιιιη νβΓΟ Ιι.η· ραιίε

οα-ρεπιηΐ ρε<1οηι τεΓειτε, ραιιΐβΐίιιι ρηπιυπι; ηιοχφιε εοη-

τεΓ8ί , εοηοί(3(ίυ3, υΐ ίη Γυ^3. 1>υο νί8ο, Ιίπ>ηρ8 ΙηττΜίίβ

ΟΓΐΙίηϊΙιυβ ΓεΓιιμεπιηΙ πιιη ι Ι^ιηοπ; ίηίπι ναΙΙιιηι , ηυοιΐ Τοι ·

ςυβίυ» ηυχβΙοΓ, ιιβυί ΓοΓε ΟΓεάεηβ , ρεΓΓι·εβΓ3ΐ , Λιιηι οει·ΐ3·

ηιεη βπίεϋαΐ. Ιη ΗΙυιΙ ίβίΙιΐΓ οοηΓιτΙίηι εΐ δίηβ 0Γ(3ίηε ΙίΓοηεβ

εοηΠυε1)3η( , < μ ι,ιιπ\ ί - εΐ ίρβϊ ε88εηΙ ΙΙβΙίεί βεπεΓΪδ Κίρ^ε 3«

Μ3Γ(ϋ : ΐ3η(ο ρΐιΐδ 3(1 νίΓΐϋΙειη οοηΓεΓΐ εχεΓεί(3(ίο, ηυβηι

8εηιΐ8. ΑΙ ΜϊγΙιϊ ηοη ϊηΐΓ3 ίρβιιπι νβΐΐιιιτι δε ΓβεερεηιηΙ ,

ηιείιι ίβηοηιϊηί.τρ; δε(1 ίη ρΓοχϊηιο δίβηΐεδ, ηιΐ3Πΐνί8 <1ρΓ«δδϊ,

0αρΙάϊΙ·Ι« Ι3ΐηεη βΐίααι Ιιιηο ριΐί;η3η(1ί ΠαμΓβηβηΙ, δί (]ΐιΪ8

3£ί;Γε(1ει·εΙυΓ ; ρνβΙΙ 3(1 ιιΐΐίιηιιηι ενεηΐιιηι (ΙβοεηιεΓε. δειΐ

ΛηΙοηϊυδ 3 ΜβιΊίίδ (ριιιίεηι 3ΐ)δ1ίηυί( , ευηι ςυϋηΐδ ^Γ3νε Γυ-

ΙυΓϋηι ΓυεΓ3( εει ΐ3ΐηεη ; ΙίΓοηεδ νεΓΟ 3(1θΓΐηδ , πΐ3;;η3η) οϊ>

(Ιεηι ε(1ε1)3ΐ.

Ι.\ Χ . ΗΪΓΐίυβ τεη> 3(1 Μυ(ίη3ηι εεΓίϊοΓ ΠιοΙιικ άβ εο ργχ-

Ηο , 3(1 οοΐ3νηηι ιηϋε Ιβρίάεπι εοηιπιϊ88ο , πιινϊιπ εο 1ε1εη(1ί(

ευπι 3Ι18Γ3 Ιε^ίοηε ηιΐδβ 30 ΛηΙοηίο άεΓεεεΓβΙ. .(:ηιι<ρι<· τε-

βρβΓ βρρείεΐ»! , βΐ νίεΙοΓεδ ΑηΙοηί3ηί νίΐυίβηΐεβ ΓενεΓΐεΙ>3η-

(ϋΓ : (]υο8 ΗΐΓΐίυβ ίηθΓ(1ίη3ΐθ3 εχ ίηιρΓυνίδο Π30(υ8 εβί,

ίρδε Ιε^ίοηεηι (Ιιιεεηδ ίηδίηιείβιη εΐ νίΓίϋιΐδ ηυηιει-οςυε ίη-

Ιε8Γ3ηι. Ι1Η νεΓΟ, ρΓο ΙεηιροΓε ίηδΐ3υΓ3ΐΪ3 οΓ(1ϊηί1>υ8, Ιιιηι

(ριοίΐυε ρϋ(;η3ΓυηΙ ε^ι-ε^ιε; 8εά, υΐ Γεδβί 3 ΓεεεηΙίΙιιιβ , ΤΪεΙί

δυηΐ, εΐ πΐ3]οπ εχ ρβΓίε ηοε ροβΙεΓίοπ ρΓαΊίο 31) ΗϊγΙϊο

εοεδϊ : ςιιϊ ςυϊ(1εηι , Ιίηιεηβ ρβΙιΐδίΓΪβ Ιοοβ , ηε ρεΓδεευΙυβ

ηηί(1εηι 881 ΙιοδΙβηι , 88(1 ίηβπιεηΐε ειερυδευΐο τεοερίπί εεεΐ-

ηϋ. .Ιηιίκρκ' ραίιι* ΠΊ3ςη3 μιϊ ρ3Γ(ε Γερ1ε(3 βηΙ 3ηηί8 ε[

ΐΜΐ1.ιν<ΊΪΙ·ιι>> ίηΙεΓ (]υ3! δεηιϊηεεεδ ].κ γΙμπΙ εΐ δβυεϋ; ςυϊ-

ά&να εΐίαιη ίηΐββί'ί , Ί«ΐ ρ™ Ι3δδί1υ(1ίηε 83ΐιιΙεηι ςοατεΓε ηε-

@1εχεΓ3ηΙ. <^π·>^ ΛηΙοηϊυδ, είΓευηιπιίδδϊδ ε(]υί1ΐ1>υ3, ςυυ(-

ςιιο( (υηε ,φιι·1 ευηι εΓ3η(, ρεΓ ΙοΙβηι ηοείεηι Γεεοΐΐίςί ]υδδί1 :

εΐ εοΓυηι 3ϋοδ αΐϋ εχ εςυΚϊϋυδ εςηίβ δυίδ ριο δε ίηιροηε-

1>ϊηΙ, αΙϊοΒ ίη ΙεΓ@3 388υηιεΙ)3η( ; βΐίοδ ΙιθΓΐ3ΐ)αηΙυΓ, υΐ 3ρ-

ρΓε!ιεηδ3 ααύΛ ϊιιχία εςυοδ ευιτεΓεηΙ, 3!(]υε ίΐ3 βΓΓιι^βΓβ

εοηβΓεηΙιΐΓ. δϊε ΛηΙοηϊυδ, ροδί εΒΓεβίβιτι ριι^ηβηι, ρΓοΠί-

@3ΐιΐ3 3ΐιρεΓνεη(η ΗΪΓΐϋ , (ΙίνεΓίίΙ ίη νίειιηι εί εβηιρο ρΓοχί-

πιυπ) , ηηΙΙο ναΙΙο ηιυηίΐυηι, ευί ΓοΓυηι ΟβΙΙοΓυηι ηοηιεη

881. Οεείιΐίΐ , εχ είβίεπδ , ηίπηιςυε εΪΓείΙεΓ < 1 ί ιη ί Ί ίι ι π ι εχεΓ-

οίΐιιβ , εί (ο(3 ρΓχ(οη3 εοϋοΓδ Ο'χββήδ ; βχ Ηίτ(Ϊ3ηί8 τεΓΟ

ρβυεί.

ΙΛΧΙ. Ρθ9(ηε ε]υβ άίΐί ε3δ(Γ3 3(1 Μυίίηβπι ρο8ί(3 τερε-

(ίεΓε οηιηεβ. Αηίοηίυβ ροδ( Ιιβηε εΐβα'επι 8(3ΐηεΓ3( 3ΰβΙίηεΓε

β ρΓχΙίο , ε(ί3αι >3ε«33εη(ϋ>υβ ΙιοβΙίοαβ , εί (3η(αηι ηιιυ(ίι1ί3
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μεγάλη μάχη, μηδ' έπιόντων άμύνεσΟαι- δια δέ των

Ιππέων τά έφήμερα μόνα αύτούς ένοχλεϊν, μέχρι πα-

ραδώη Δέκμος αύτδν, ές έσχατον ήδη λιμοϋ τετρυμένος·

Ίρτίω δέ και Καίσαρι, δια τοϋτο μάλιστα, ές την

μάχην έπείγεσΟαι. Έπεί δ' έκτάσσουσιν αύτοΐς δ Αν

τώνιος ουκ έπεξήγεν, ες τα έπί Οάτερα της Μουτίνης

άφυλαχτότερα δντα δια δυσχέρειαν έχώρουν, ώς βια-

σόμενοι βαρεί στρατί) παρεσελΟεϊν ές αυτήν. Και δ

Αντώνιος αύτών έξήπτετο τοις ίππεϋσι καΐ τοτε μο-

νοις. Αμυνομένων δέ χάκείνιον αύτδν ίππεϋσι μονοις,

καί της άλλης στρατιάς χωροΰσης έφ' α έβούλοντο,

δείσας δ Αντώνιος περί τη Μουτίνη , εξήγε δύο τέλη ■

οί δέ ήσΟέντες έπέστρεφον, καί έμάχοντο. Αλλα δε

Άντοινίου τέλη καλούντος εκ των άλλων στρατοπέδων,

ων βραδέως ώς έν αϊφνιδίο) τε μετακλησει καί μακρόθεν

Ιόντων, έκράτουν οί του Καίσαρος τη μάχη ■ "Ιρτιος δέ

καί ές τδ στρατόπεοον έσήλατο τοϋ Αντωνίου, καί

περί την στρατηγίδα σκηνήν μαχόμενος έπεσε. Καί

αύτοϋ τό τε σώμα δ Καίσαρ έσδραμών άνείλετο, χαί

τοϋ στρατοπέδου χατέσχεν · έως μετ' δλίγον έςεωσθη

προς Αντωνίου. Διενυχτέρευσαν δέ καί έν τοις δπλοις

έχάτεροι.

ΓιΧΧΙΙ. Καί δ ΆντοΊνιος, δευτέρα τηδε συμπεσών

πληγή, συνεβουλεΰετο τοις φίλοις ευθύς άπδ τοΰ πόνου.

Καί τοις μέν έδόκει, της προτέρας αύτδν γνιόμης

ίχεσθαι, πολιορχοϋντα Μουτίνην, χαί ές μάχην ούχ

έπεξιόντα· τό τε γαρ πάθος όίμοιον άμφοϊν γεγονέναι,

χαί "Ιρτιον άνηρήσΟαι, χαΙ Πάνσαν νοσεΐν, καί σφας

τοΐς ίππεϋσι πλεονεκτεϊν, Μουτίνην τε έ'ς έσχατον

άφϊχΟαι λιμοϋ , καί εύθΰς ένδώσειν. *ϊΐδε μέν ήρεσκε

τοΐς φίλοις, καί ^ν τα άριστα. Ό δέ Αντώνιος, ήδη

θεοϋ βλάπτοντος, έδεδοίκει, μή ές την Μουτίνην δ

Καίσαρ, ώσπερ έχβές, έπιχειρήσας έσδράμοι, ί| αύτδν

έπιχειρήσειε περιτειχίζειν, πλέον έχων τδ έργάσιμον

« εν ω καί των ίππέων, εφη , γιγνομένων ήμΐν άχρηστων,

δπερόψεταί με Λέπιδος καί Πλάγκος ήττοίμενον. Εΐ

δέ Μουτίνης έξανασταΐμεν, Ούεντίδιός τε ήμΐν αύτίκα

προσέσται, τρία τέλη φέροιν έκ της Πικηνίτιδος· καί

Λέπιδος καί Πλάγκος έρ^οιμένιυς οί συμμαχήσουσι. »

Ταΰτα ελεγεν, ούκ άτολμος έν τοις κινδύνοις άνήρ- καί

ίίπών, εύβυς άνίστατο, καί ώδευεν έπί των "Αλπεων.

ίXXIII. Δέκμω δέ, άπαλλαγέντι της πολιορκίας,

δ φόβος ές τον Καίσαρα ένηλλάσσετο. Των γαρ

δπάτων έκποοών γενομένων, ώς έχΟρδν έδεδοίκε ι. Τάς

τε ουν γέφυρας τοϋ ποταμοϋ διέκοπτε προ ήμέρας· καί

κελητίω τινας ές τον Καίσαρα άποστέλλων, έμαρτύρει

μέν ώς αίτίω της σωτηρίας, ήζίου δέ, μέσον έχοντα

τδν ποταμδν ές λόγους οί συνελΟεΐν έπί μάρτυσι τοΐς

πολίταις- πείσειν γαρ, δτι δαιμόνιον αύτδν εβλαψεν, ές

την Καίσαρος έπιβουλήν έπηγμένον ίιιρ' έτερων. Καί

σαρος δέ τοις ήκουσιν άποκριναμένου τε προς δργήν,

καί τήν χάριν ην δίδωσίν οί Δέκμος διο>θουμένου· ού

γαρ Δέκμον έγώ πάρειμι περισώσιον, άλλ' Αντωνίω

πολεμήσιυν, φ μοι καί συναλλαγηναί ποτε θέμις· Δέ-

αϊ$ οςυίΐιιηι ίηευΓ83ΐίοηί1>ιΐ8 ίηΓεδΙατε ΙιοίΙοηι, (Ιοηεε Ο. Βηι-

108 , &ά οχΙγοπιβπι Γαιηειη ]βιιι Γ6<1α<:1υ8 , άεόΊΙίοηβπι ΓαοβΓΒΐ.

ΟοηΙπι ΙΙίιΊίυδ βΐ ΟαΒδ3Γ εο π)3§ίδ ΓεδΙίηαυαηΙ ηιαηη^ οιιι-

86Γ6Γ6. 86(1 ψΙΪΆ ΠΟΠ [ΚΐΙΐΗ'ΠΙΠί I ΙΟδΙβΙΤΙ ΪΠ 30160] β1ίθ6Γ6 ,

»ά (ΙίνβΓδβυι ΜυΙϊηη: ρβΓίεπι , Ιβνίυβ ρΓορΙβΓ ηαΐυηιη Ιοα

ο1)δεδδ3πι, ρι·ο§Γβδδί δυηΐ, (ρΐ3δί ευηι (η-βνί βχβκϋη ρβτ

νίαι ονβδυπ ιιιΙγει πκεοιϊ. Ηϊβ ΛηΙοηΐαβ (υικ: ηυοςιιε βοΙοί

ίιηηιΐΛίΙ οςοίΐββ. Ουυπιηυε ρϊπΙβΓ βχ 3)1τεΓ80 Ιιίβ οεοαπί8-

βεΐ βοΐυβ οηυίΙϋΙιι$ ΙΙϊγΙιϊ , β( τείίςιιυ» ΪΒίοτίπι εχεΓοίΙαβ ηι»

οοατρβΓβΙ ρεΓββΓβΙ; Αηίοαίοβ , ηβ ηηαϊΙΙοΓβΙ Μυΐϊηαη) , ιΐυ»*

1β§ίοηο» ρΓοάυχΚ. Τυηι νείΌ ΗΪΓΐϋ βςηιεη ειιρϊάε 86 ίπ Ιιο-

βίβπι οοηνβΓίίΙ : »(ςαε ίΐβ οοηιπιίδίυπι β6ΐ ρΓφϋυπι. ΑηΙοηίοδ

ίηΙΟΓοα βΐϊαβ Ιρ^ίοηβδ αΐϋβ ε εαβίπβ είευαΐ : ςαχ ςυυιη 3ά

ΓορεηΙίηυπι ίπιρεήϋΐη, αϊ ε Ιοη^ϊηςοο, ευηείβηΐϊυδ ϊεεειίε-

Γβηΐ, ϋ<Ε3αιϊαιΠ3 οΜίβίΙ νίεΙοΓίβ. ΗΪΓΐίυβ εΐίβιη ίιι Αηίοηϋ

Μ8ΐΓ3 ϋτυρίΐ, εΐ εΪΓΟβ ρΓΧίοΓΪυπι ρυςηαηδ οβοίιΐίΐ. Τυηι

Οα·8βΓ βοοϋΓΓβηβ , ΟΛΓροΓβ βίπιιιΐ οοηβιιϋδ ε( εαβίήδ ηο$ϋαηι

ροΙΚυβ βδΐ, 86(1 ηιοχ τυΓδίΐδ 30 ΑηΙοηίο Γβρυΐδυδ. Ουο

Γΐίοΐο υΐτίςυε Ιη απιιίβ ρεπιοοίΑηιηΙ.

Γ,ΧΧΙΙ. ΑηΙοηϊυδ, βΙΙογ» ηβε οίηάβ βοοβρία, ΓοηΓεδϋπι

ϋΐηίοοδ ΐΓπιίδ )η εοηδϊΐϊυηι αάνοεβνΚ : ςυϊ δυαιίβΐΐϊηΐ εί,

υΐ ρβΓδΙβΓβΙ ίη οοηΐϊηιιαικία! ο1)δκ1ίοηίδ ρΓοροδϋο , αΐκϋαοηβ

3 ο?Γ(3ΐηίηε ; ηβηι ε( εΐ3<1εη> ηοα ηΐ3]οΓ6πι βδβε βεεβρϋιη

(|υ3ΐη τε(1(1ί(3ηι , εΐ ΗΐΓΐίυηι εεείάίβδε , εΐ Ραηδϊΐη ΙαΙκιηΐΓβ

βχ τιιΙηβΓε; 86 νεη> εηυίΐ3(υ ρΓ3?5(3Γϋ, Οεηίηυε Μυΐϊοϊπι,

βχΐΓβηια Γβπιε εοαείαπ) , 1>Γβ\ϊ άεΟίΙίοηευ] Γα(ΙυΓ3ΐη. Η»χ

6Γ31 αιηίεοΓίιη), ορ(ίιΐ)3 δαηβ, 8εηΙεη(Ϊ3. 86(1 ΑηΙοηϊιΐδ,

ΓοΓίυηα .κΙνβΓδβηΙβ, ΙίιαεΙ^Ι, ηε Οαΐδατ, βίευΐ ρη(1ίε εοη*·

(ιΐδ ΓιιεΓαΙ, ενβάεΓβί ϊηΐΓ3 πιορηί», βυ( βε εϊΓεαηιτΐΙΙατε ίη-

δϋΙυοΓβΙ (ςιιοά 1)3ΐΐ(1 ίβ^τε εΙΓϊεβΓβ ροβδβΐ ίη ΙηηΙβ ορεΓβηιιη

οορία) , 3(ηυε ί(3 β(]ΐιίΐ3ΐυπι ςυοςοε Γε(Κ1εΓε( ίιιυΐίΐεπι : ςυο

ΓβγΙο, ρεί'ίευΐυπι βδββ, ηε ίερΜαβ εΐ Ρίβηευδ ϊρδυοι, ρπ>

νίίΐο, εοηΙεπ)η3ηΙ : Ουο(1 δί βυδοβίίαπιυδ , ϊϋ<]ΐιίΙ, λ Μυ-

Ιϊη3, εοηΐίηυο εΐ "νβηΙίάΊϋβ ηο6ϊ3 ρπΒδΙο βπΐ, (Ιηεεηδ ε

.Ρΐεεηο ΐΓεδ Ιββϊοηββ , εΐ ίορίιΐιιβ βε ΡΙαιιειίδ Υ3ΐί(ΐ33 ορεβ

3(1 ηοδίβηι (ΙοΙκΊΙαηιΙιιηι ηοόίδ εοηΓεΓεαΙ. Ηπ» Ιοουΐυδ ΑηΙο

ηϊυδ, ηυαπιςυβηΊ ίη ρβΓίεηΙίδ ε&ΙεΓοααίη ίηίΓερίιΙϋδ , 8ΐ3ΐίπι

νβΓβϋβ ΑΙρββ ίΙ«ι· ίη^Γεβδϋδ ββΙ.

ΙΧΧΙΙΙ. ,Ιβιη νεη> Ο. Βπι(υ3, οοβίιΐίοηβ ΙίΙιεηΙαβ, ρτο

ΑηΙοηίο & ΟαδΒΓε δϋ>ί ηιβΙηεΓβ εοπρίΐ; ςιιβηι, δυηηχιϋδ

εοηδϋΐίΐιυβ , η( ίηίπιίουιη (ίπιεη3(. Κααυε , βηΐε (ΙίΙικ υΙυιη

πιρίο ροηΐε Παηιίηίδ , ίη ΙοηιΙιο 3ά Ο,ΐδηΓϋΐη πιίδίΐ , ςυϊ ςη-

Ιί38 εί (αηιςυαιη βεπτλΙΟΓί β^βΓεηΙ, ροδίηίατειιίςηε υΐ ίη

3(1νβΓ83ηι πραηι ρΓοεειΙβΓβΙ 3(1 εο11ο(]ΐιίιιπ) , 3Γΐ)ϊ(η8 εϊτί-

1)08 : « 86 εηίηι ίρδί (ΙβηιοηδΙιβΙιίΓυηι , ίηΓεΙίείΙαΙίβ βηβ πιβ-

Βίδ,ηιιαπι ευΙρα?, Γιιίδδβ εοηβρίΐΐΐίοηεηι ίΙΙαηι οιιπιοΗΊοπί. ·

Κά 63 ΰ. Βπιϋ ηΐ3ΐκ1αΐ3 ΪΓ3ΐε 0ί683Γ Γβδροη(1ί( : « ηιιΙΙαηι 8β Γ6-

ροδεεΓβ ςΓ3ΐΐ3πι , ηοε 3(1 βυπι δΡΓναυιΙπηι 86 νβηίδδε , ««1 3(1

1)οΙ1ο ρβΓβειριεηύυηι Αηίοηϊυπι, εαπι ςαο ΓοΚβ οΐίαηι ίη

ΒΓϊΙιαπι αΐίςιιαηιΐο ΓβάΐΓβ δί1)ί ϋοει-βΐ. ΟΛίεΓϋΐη, υΙ ίη <χ>11ο
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κμω δέ ή φύσις ούδ' ές ίψιν ή λόγους έλθεΐν έπιτρέπει,

σωζέσθω μέντοι, μέχρι τοις εν άστει δοχεΐ. Πυθόμενος

τούτων δ Δέκμος, εστη τε προ τοϋ ποταμού , και κάλων

ονομαστι τον Καίσαρα, συν βοή τα γράμματα της

βουλής άνεγίγνωσκε διδουσης οί τήν Κελτικήν ήγεμο-

νίαν, άπηγο'ρευέ τε Καίσαρι χωρίς υπάτων μή πέραν

τον ποταμδν ες άλλοτρίαν ήγεμονίαν, μηδέ έπι 'λντώ-

νιον έτι χιορεΐν, αύτδς γαρ αυτόν διώκων άρκέσειν.

Ό δέ ήδει μέν, &πδ της βουλής αύτδν εις τήνδε τήν

θρασύτητα αΰξανόμενον δυνηθείς δ' αν έκ προστά

γματος Ιλεΐν, έφείδετο ετι, καί προς τον Πάνσαν ές

Βονωνίαν τ'ραπεις, έγραφε τη βουλή περί απάντων

έγραφε δέ και ΙΙάνσας.

ΙιΧΧίν. Και Κικέριον έν Ρώμη τα μέν ές τον δή-

μον άνεγίγνοισκεν ώς υπάτου, τα δέ τοϋ Καίσαρος τη

βουλή μόνον Ουσίας τε έπ' Άντωνίω πεντήκοντα ήμε

ρων ίκεσίους έψηφίζετο, όσας ουτε επί Κελτοΐς ούτε

επί άλλω πολεμώ ποτέ Ιψηφίσαντο 'Ρωμαΐοι· χαί τον

στρατον των δπάτων έδίδου Δέχμω, καίπερ ετι Πάνσα

περιόντος ( ήδη γαρ άπεγιγνώσκετο ) , στρατηγόν τε τον

Δεκμον άπεφηνεν έπ' Άντωνίω μόνον είναι- και εύχας

δημοσίας έποιεϊτο, Δεκμον Αντωνίου περιγενεσΟαι.

Τοσούτος ην οίστρος αύτω κατα Αντωνίου και άπειρο-

χαλία. Έβεβαίου τε αύθις τοις δύο τ'έλεσι τοις άπο

Αντωνίου μεταστασι τας έκάστω προϋπεσνημένας

παρί τοϋ κοινοϋ 'Ριομαίων έπινικίους δραχμάς πεντα-

χισχιλίας, ώς ήδη νενικηκόσι, και στε'φανον αυτούς έν

ταΐς έορταϊς αεί θαλλοΰ περιτίΟεσθαι. Περί δέ Καί

σαρος ουδέν ην έν τοΐς γραφομένοις, ουδέ τούνομα ίίλως·

ούτως αύτίκα κατεφρονεϊτο , ώς Αντωνίου καθηρημένου.

"Εγραφον δέ καί Λεπίδω καί Πλάγκω και Άσινίω,

πολεμεΐν δπως πλησιάσειαν Άντωνίω. Καί τάδε μέν

ην τλ έν 'Ρώμη.

1.ΧΧΥ. Πάνσας δ' έκ τοϋ τραύματος αποθνήσκων,

Καίσαρα οί παρεστήσατο,καιεϊπεν « Έγώ τω σφ πα-

τρί φίλος ην, ώς έμαυτίτ άναιρεθέντι δέ ούκ εΤχον

ίπαμύνειν, ουδέ τοϊς πλείοσι μή συνίστασθαι, 'οΐς γε

δή και συ καλώς ποιών υπήκουσας, καίτοι στρατον

ΐχων. Δείσαντες δ' έν άρχη σέ καί Άντώνιον, φιλοτι-

μιότατον κάκεΤνον ές τήν Καίσαρος γνώμην φανέντα,

8ιαφερομένοις δμΐν έφήσθησαν, ώς ές άλλήλους συντρι-

€τ,σομένοις. Έπεί δέ σε καί στρατοϋ δεσπότην εΐδον,

-προσεποιοϋντο εύπρεπέσι καί άσθενέσι τιμαϊς, οία μει-

ράκιον. Σοβαρωτέρου δε' σου καί έγκρατεστέρου τιμής

τότε μάλιστα δφθέντος , οτε τήν άρχήν υπο τοϋ στρατοϋ

σοι δεδομένην ούκ έδέζω , διεταράχθησαν, καί συστρα-

τηγεϊν σε ήμϊν άπέφηναν, ίνα σου τα δύο τέλη τα

•πραχτιχωτερα άποσπάσωμεν έλπίσαντες, ήττηθέντος

Ομων τοϋ ίτέρου , τον έτερον άσθενέστερόν τε και μόνον

έΓσεσθαι, καί μετ' αύτδν ήδη πασαν τήν Καίσαρος

Ιταιρίαν καθελόντες, άνάξειν τήν Πομπηίου. Τόδε

γαρ έστιν αύτοΐς της γνώμης τδ κεφάλαιον.

1.ΧXVI. Έγώ δέ χαΐ "Ιρτιος τδ προστεταγμένον

ί-ποιοϋμεν, μέχρι συστείλαι τον Άντώνιον, έπιπολά-

' ςιιίυπι 3«1 ίη εοηδροείηπι οιηηίηο βιΐηιίΐΐβΐ ϋ. ΒΓϋΙιιηι,

03(υΓαηι βιοιη ηοη ρα(ϊ : ηεααε Ι&πιεη οεΜίατα $6 τβΐΐε,

(ριοηιίηιΐ8 ίΐΐβ 8ίΙίηεο1ϋηιίδ,ςα3ηΐ(1ίϋΐη3§ί5ΐΓ3ΐίϋυδυΓΐ)3ηί8

ρίβειιβπΐ. » ΟιιίΙ)υδ οοβηίΐίδ, Οβοίπιιΐδ ρΓοιΙίίΙ βϋ Πυνίηπι,

νοεβίοςυε ηοιηίηαϋιη Οδ3Γβ, εΐ3ΐ3 νοοε <1β δεήρίο ΓβεΙΙβ-

νί( δεηβΐυβεοηδυΐΐυηι , ςυο ΟαΙΙϊαπι ρΐΌνίηοίβη) ϊρδε βοεβ-

ρβΓβΙ , ϋϋςηε ύεηυηείβνίΐ « ηε (Γ8]εοΙο Ουνίο βίηε εοη8υ1ί1>υδ

3ΐίβιΐ3ΐη ρΓονίηοίαιη ϊιιτβάεΓεΙ, οετε εοηΐΓ» ΑηΙοηίιιιη υΐΐβ-

ΓΪαβ ρΓθτβ(1θΓεΙ : βε βηϊαι »<1 βυπι ρεΓββςηεηάιιηι βυίϋεεΓε. >

Οκβ&τ, ςυοπι δοίΓεΙ , δεηβΐυιη Ο. ΒγοΙο ίΙΙοβ αηίιηο8 &(ΜεΓβ ,

(}υυηΐ(]ΐιε υηίοο ]υδ8ΐι ίη 8ΐΐ3ΐιι ροΙε8(αΙεηι ϊΙΙαιη Γβ(1ϊ§βΓβ

ροβδβΐ , Ιϊΐηβη 3<11ιυε ΑηβΙϊηυϋ : βΐ Ρβηββπι ρΓοΓβο,Ιαβ Βο-

ηυπίίΐιη , τειη οιηηοιη 3(1 8ειΐ3ΐυηι ρεΓ80Γίρ8ΐ( : βΟΓΪρβΐΙςιαβ

βίιηυΐ ε1ί3ΐη 1>3ΐΐ83.

Ι,ΧΧίν. Τόπι ίη υΓΐ)ε ΟίοβΓΟ ΡβηδΟί 1ίΙεΓ38 ρΐΌ εοηείοηβ

τβάΙ&ΎΪΙ, ηΐ οοηδυΐίί; 3ΐΙεΓ38 νεΓο 0&383ΓΪ8 ίη δεηβΐιι βο-

Ιαπιηιυϋο. Κείυΐίΐ εΐίβιπ, υΐ οο ριοΠί^αΙυηι ΛηΙοηίιιηι

βυρρίίεβίίοηεβ ααίηφι&ξίηΐΔ άίεηυη οχ 8. Ο. (ΙεεεΓηβΓεη-

(ιιγ, ηυοΐ ηοηυε ΟβΙΙίβ ΟονίεΙίδ, ηεςυο ροδί ηΙΙβπι βΐίαιη

τϊεΙΟΓΪαιη, ίΐεει-βΐ* πηιςα&αι 3 Βοοααηίβ ΓαετΐηΙ. Εχειχί-

Ιυηι οοηβαΐοηι Ο. ΒγιιΙο (Ιαηίΐϋΐη εβηδυίΐ, ςη3ΐηνίδ Ρ3η$3

εΙί3ΐη Ιηηι δυρεΓδϋΙο (]3ηι εηίηι (1ε ε^δ νί(3 ϋε5ρβΐ'303(ηΓ ) ;

εΐ ίηιρβΓίυπι δοϋ Οβείιηο εοηιηιίΙΙεηάηιη εοηΐΓ3 ΛηΙοηίιιηι ,

τοίβςαο ρυΜίεε ηιιηευρβηϋβ ρΓο ο]υδ νίε(0ΓΪ3. Τ3ηΙο Γα·

γογ8 ΟίοβΓΟ, ρΓΧΙεΓ οηιηε ϋεοοπιπι, οοηοΚυβ 8Γ31 ίη ΛηΙο-

ηϊυηι. ΚαΓβηηιςυε ροβίαΐβνίΐ, υ( <1υ3ΐ>α3 Ιεςίοιιίϋυβ, ςιι»3

31) ΛηΙοηίο (ΙεΓεοεπιηΙ, εχ χηήο ΓερΓεεδεηΙβτβηΙηΓ ρΓ0·

ηιϊδδί ΗΙί τίοϊββ ιηΊΗεηί δεδΙεΓίϊί, τΐοίοπχ ηοαιίηε, ςαβδί

]3πι (ΙεοεΙΙβΙυπι εββεΐ : ιιίςηε ρεΓρβΙυυπι ^υ3 Ιΐ3οεΓεηΙ οογο-

η33 ο1ε3§ίηε3δ §εδ(3ηο<ί ΓεδΙίδ άίεουδ. Οχ$3ηδ βυΐοηι ηβε

ηοΓπίηβ ίβηηβ ί3ε(& 8δΙ πιοηΐίο ίη δεηβΐαδεοηβηΐΐο άβ ηϊβ

Γεηηδ οοηΓβεΙο. 1(3 δίβΐίπι ίΙΙε εοηΙεηιηεοβΙυΓ, ςαϊδΐ

8υ()|3(ο 'μιη ΑηΙοηϊο. Ι,βρίάο νεΓΟ β(Ϊ3ΐη ε! ΡΙαηεο εΐ Λβϊ-

ηίο Μήρβϋ 8βη3(υδ, «1 1>β11αι& ΛηΙοηίο, υ1>ί οίδ βρρΓορίη-

ςαβδδεί, ίηΓεπεηΙ. £( Ιιχε ςυίϋειη Κοηυε (ζετεοβηΙηΓ.

ΙίΧΧΥ. ΙηΙεΓβα Ραηδ» εχ νυΙηεΓε ηιοΓίΙυπίϋ, 3εεεΓ8ΐ(ο

Οκβατϊ 1)8% αΊχίΙ : « Εβο Ιοο ρ»1π Ι&χα Γαί βιηίοηδ , ςιιβηι

ηιίηί ίρβε; ιηοΓίαοπι βυΐοηι ηΐείδοϊ ηοη ΓυϊΙ ηίϋί ίιιίε^ππη,

ηβφιβ ηοη εοηβεηΙΪΓε ευηι ρΐυηουδ ; ηιιοτυιη &ηοΙοτί(α(ί (α

ςαοςυε υεηε ίοεϊδίί αϊ ο!)ΙεηιρεΓ3Γεδ, σα&ηιτίβ ηβηεηδ εχεΓ-

είΐηηι. Ουί, ςυηιη ρπηείρίο (ίπιυίδδβηΐ (β 3ε ΛηΙοηίιιηι,

03588Π8 ρηπΙΟΓ δΐηιϋοδίδδίηιυιη , νβδΐΓ3 άΊ&βεηβίοηε βανίβί

δυηΐ; ρυίβηΐβδ, υ(Γυηιςυβ ηιαίυα εοηί1ίε(8(ίοηε ρβήΐυηιηι.

ΡοβΙςοχιη τβτο (β εχεΓείΙϋΐη ςυοςηε ΙιβοεΓε νΜεπιηί, αΙΙί-

οίβίβηΐ (ε δρεείοδϊδ εΐ εχίςυί ηιοηιοηΐί 1ιοηοπ1>ιΐ3, ηΙ &άο-

Ιεβεεηΐηίαπι. δεά (|πυηι ςητιοκαι (ε κ ηκκΙβηιίοΓβιη,

ψΐΆϊο 8ρβηιτεΓ8η(, ίηΐεΐΐεχετυηΐ, φιαιάο οοΐ3(οηι &1> εχετ-

εί(υ πΐ3£ίδΐΓ3ΐιιηι βεείρετε ηοίηίβΐί , ΙβπΊϋ , μβΜΓΟίιΙ (ε ρβη

ηοοίδευιη ^ι1^ε 1ΐ3ΐ)€Γε ίηιρβπυηι, ηΙ άυαβ Ιε§ίοηεδ τείιυδ

ΟεΓβηάίβ 3ρ1ί8δίπΐ88 8θβ (ε ΒοβίΓβηετεηιαβ; ςιιοιΐ βρβητεηΙ,

αΐΐβτο τεβιταιη νίοΙο βΐΐεηιηι άβοίΐίοκηι ε( βοίηηι Γοτβ,

3(ςηε 11α, βηοΐβιΐβ οηιηϋ>Μ ΟοβΜΓίαηΙ», Ροπιρβίβηοβ τε<1ί-

Ιατοβ ιά (Γ&ε(3ΐίοηεηι Γβίριιοϋεα. Ήχο εηίηι βδΐ οίδ εοηδί·

Ιίοταπι βυιηιηβ.

ίΧΧνί. « Ε^ο νεΓΟ εΐ ΗΪΓΐϊιιβ ηΐ8η(ΐ8(3 Γεείηιυ8 , (Ιοηβε

Γερι ίτηεί'ειηυδ ΑηΙοηίί ηίηιίαηι δυροιόίαηι : νίοΐυηι αιιΐοηι
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ζοντα υπεροψία· ήττηθέντα δέ σοΙ συναλλάσσειν £πε-

νοοϋμεν, ώς τη Καίσαρος φιλία τόδε χαριστήριον

έχοντες άποδοϋναι, κα\ μο'νον τη μοίρα χρησιμώτατον

έσόμενον ες τα μέλλοντα. Τοϋτο δ" ούκ ην Ικφέρειν

σοι πρότερον, ήττημένου δέ νϋν Αντωνίου , κα\ Ίρτίου

τεθνεώτος, χαμέ του χρεών άπάγοντος, εν καιρώ λέλε-

κται, οϋχ ?να μοι γιγνώσκης χάριν άποθανο'ντι, άλλ'

Γνα συν δαιμόνια μοίρα γενόμενος , ώς τα εργα Οποδεί-

κνυσι, τά τε σαυτοί συμφέροντα γιγνώσκης, χα\ τήν

έαήν και Ίρτίου προαίρεσίν τε χα\ ανάγκην. Τον μέν

ουν στρατδν, 8ν ήμΐν αύτος έιδωκας, εύπροφάσιστον

άποδοϋναί σοι, καΐ παραδίδωμι. Τοϋς δέ νεήλυδας ε?

μέν καθέξεις λαβών, κα\ τοΰσδε σοι παραδώσω- εΐ δέ

τεθήπασι την βουλήν άμέτροις, ότι χαΐ οί άρχοντες

αυτών φύλακες ήμΐν έπέμφθησαν είναι , κα\ τό τε έργον

έπίφθονον έσται σοι, και προ τοϋ δε'οντος έξανίστησί σε,

δ ταμίας παραληψεται Τορκουάτος. » Ταϋτα εΙπών,

και τω ταμία τους νεηλυδας έγχειρίσας, απέθανε.

ΚαΙ τοΰσδε μέν δ ταμίας , καθα προσέτασσεν ή βουλή ,

Δέχμω παρεδίδου· "Ιρτιον δέ χαι Πάνσαν δ Καίσαρ

Ιπιφανώς έθαπτε, χαι ές 'Ρώμην έπεμπε μετα τιμής.

ί,ΧΧνίΙ. Τω δ' αύτω χρο'νω περί τε Συρίαν και

Μακεδονίαν τοιάδε Ιγίγνετο. Γάϊος Καίσαρ, δτε Συ

ρίαν διώδευε, τέλος ίν αύτη καταλελοίπει , τα ές Παρ-

θυαίους ήδη διανοούμενος. Τούτου τήν μέν Ιπιμελειαν

Καικίλιος Βάσσος είχε, τδ δέ αξίωμα Ιούλιος Σέξστος,

μειράχιον αύτοΰ Καίσαρος συγγενές· όπερ έκδιαιτώμε-

νον ές τρυφήν, τδ τέλος άσχημονως έπηγετο πανταχού.

Μεμψαμένω δέ τω Βάσσψ ποτέ ένύβρισε- καΐ καλών

αϋτδν ύστερον, έπεί βραδέως ΰπηκουσεν, άγειν έχέλευ-

σεν έλκοντας, θορύβου δέ καΐ πληγών γενομένων, ή

στρατιά τήν ΰβριν ού φέρουσα, τον Ίούλιον κατηκόν-

τισε. ΚαΙ εύθυς ^ν μετάνοια, κα\ δέος εκ τοϋ Καί

σαρος. Συνομώσαντες ουν, ε! μη τις αΰτοϊς συγγνώμη

κα\ πίστις γένοιτο, μέχρι θανάτου διαγωνιεϊσθαι, χαι

Ις αύτδ Βάσσον άναγχάσαντες, άλλο συνέλεξαν τέλος

καΐ συνεγύμνασαν. Ώδε μέν τισι περ\ του Βάσσου

δοχεΐ· Λίβωνι δ', δτι της Πομπηίου στρατιδς γενόμε

νος, καΐ μετα τήν ^τταν Ιδιωτεύων έν Τύρω, διέφθειρέ

τινας τοϋ τέλους, χαΐ διεχρήσαντο τον Σέξστον, και τω

Βάσσω σφας ένεχείρισαν. Όποτέρως δ' έγένετο,

Στάτιον Μοϋρκον οίδε, μετα τριών τελών έπιπεμφθέντα

σφίσιν ΰπδ τοϋ Καίσαρος, έγκρατώς άπεμάχοντο- έως

δ Μοϋρκος επεκαλεΐτο Μάρκιον Κρίσπον, ήγούμενον

Βιθυνίας , και άφΐκετο αύτω βοηθών δ Κρίσπος τέλεσιν

άλλοις τρισίν.

Ι,ΧΧνίΙΙ. Ώς δέ υπδ τούτων έπολιορκοϋντο , δ

Κάσσιος συν έπείξει καταλαβών, τά τε τοϋ Βάσσου δύο

τέλη πάρελάμβανεν αύτίκα , καΐ τα τών πολιορκούντων

αύτδν £ξ, φιλία τε παραδόντων, και ώς άνθυπάτω

κατηχόων γενομένων έψήφιστο γαρ, ώς μοι προείρηται,

πάντας ΰπακούειν Κασσίω τε χαΐ Βρούτω. Αρτι δέ

χβ\ Άλλιηνδς , 6πδ Δολοβέλλα πεμφθείς Ις Αίγυπτον ,

βπανή'γεν έξ αϋτης τέσσαρα τέλη τών εκ της ήσσης

εοη£(ί(αεΓ3ηια9 ΙίΙίί Γεεοηεϋίβτε , ιιΐ Ηϊμ ΐοιίεΚίχ βηΐίΐπι ,

ςιιβπι φΐί<1οπι ροδδεπιυδ, ΓβΓβιτοπιΐΗ Ο&δ&τί, νεί βοΙ&ω

ρ3ΐΐίουδ 0»53Γί3ηί8 ίη ροδίρπιιη υΙΠίδδίΐΌίπι ΓυΙυΓβπι. Ηοε

νβΓΟ οοηδίΐίυπι ίηοΊοΛΠ Ιιηί ηοη ΙίευίΙ βηΐεβ : ηυηο 3υΙειυ,

νίοΐο ΑηΙοηίο, ΗϊγΙϊο ιτιογΙοο, βΐ ιηε ςικκριε ίη ΓβΙβ οοηεβ-

(ΙεηΙε, ορροιίυηε ρΓοΙαΙυπι εβί : ηοη υ( πιίΐιϊ ά>ΓυηεΙο Ηΐ-

ηεββ ρτϊΐίβηι, ββά υΐ, Γεϋεί §εηίο ηβΐυδ, βίευΐ εοημεετε

Ιϊεει εχ Ιυϊβ βεβίίβ , βαβδ ςυίιΐ (ιοί δίΐ ηΐίΐε , βίπιυΐφΐε ηιρβηι

3ε II ΪΓίϋ ειιπι τοίυηίαΐεπι (ιιηι ηεεείβίΐβίεπι εο^ηο^ί.

ΕχεΓΟίΙαβ ί^ίΙιΐΓ, ςυεηι Ια ίρ$ε ηοίηβ (1ι·<1ίϊΙί, ϊρβα 3?ηιιί(3ΐίι

ΓβΙίο ροδίϋίαι-β ί&είΐε οηαηίΐιυβ τίάε1)ίΙυΓ, υ( ΙϊΙ>ϊ τεύιΙΐΙυΓ ;

εΐ Ιίηϊ εηαι τε<]<1ο. ΤΪΓοηε» βυΐεηι $ί ροΐεβ ΓεΙϊηβΓε, εΐϊΐηι

(ΐ08 Ιίηϊ ΐΓ3(1αιη : ηοοά «Ι ηιιηίδ τβΓβηΙιΐΓ δεηαίιιηι , Γ]ΐιαη<ίο-

ςυίίΐεη) εΐίβπι |>γ;ϊΓο( Ιί εοηιηι ίη Ιιοε, ηΐ οΙ>5ειτ3ΓεηΙ ηοί,

πιϊ88ί βηηΐ ; εΐ φΐοά βί ίηνί<Ιϊο3ΐιηα ΙϊΙ>ί ει 3η1ε 1εηιρΐ!$ ηχ>·

ΙεδΙίβδ ΟΓββΙϋπιηι νίιΙεΙιΐΓ, δί εοδ βοοίρίιβ , Τοπ]υ3ΐυδ ςιια?δΙοΓ

εοβάεηι βοαρίεΐ. ι> Ηίδ άίεΐίδ , εΐ ΙίΓοηίηυδ ηηχβίοπ Ιτζά\·

(ΐδ, βηίπιηπι εΓΠητιΙ Ρβηδβ. ΤίΓοηεβ 3υ(εηι ςυβεδΙοΓ εχ

Μ3η(ΐ3(ο δεη3ΐιΐδ Ρ. Βπιΐο ΙπκΙ ίιΐίΐ . ΗΪΓΐϋ ε( Ρβηβχ εοΓροι*

08Β83Γ, ΪΙΙυδίΓΙ ΓϋΠΟΓε ΙΐθηθΓ3ΐ3, Κοηΐ3πι ΠΐίδϊΙ.

ίΧΧνΠ. ΡεΓ ϊάέιη Ιεηιραδ ίη 8)τίϊ Μαεε^οηίβςοε Ιηκ

ί?βδΐ3 δυηΐ. Ο. 0.Τ83Γ, ςυυιη ρεΓ δ>τΐ3ηι ΗεΓ ΓβεεΓεΙ, Ιεζίο-

ηεηι ίη εβ κΙίςυεΓ&Ι, ]3Πΐ ίιιηι (1ε ΡβγΙΙιϊοο 1>ε11ο οο§ϊΙηηδ.

Ε]ιΐδ Ιε^ίοηϊδ ειΐΓ3πι ΟχεϊΙίιΐδ Ββδδϋδ ΙιαοεοαΙ; ρΓ3?ίεοΙαπβ

νεΓΟ (1ίςηϊ(3δ εΓαΙ ρεηεδ 5εχ. ^υ1^ι!Π1 , εοηδβηςυϊηευπι 0»>

δ3ΓΪ8, 3άΠΊ0<ίυηι αιΐοίοδοβηίοιτι ; ψΛ, νο1υρ(3ΐΐηιΐ8 >αο»η«,

Ιεςίοηεπι ίηιΙεεεηΙεΓ βεευιη είΓευηιάηεε1>3(. Ιά ΓερτεΙιεη-

άεηΐεηι Βαβδυιη Αϋηϋβηάο ^υ1^υ8 Γε]εεεΓ3( εαπι εοηΐηηιείίΐ :

εΐ αϋηυαηΐο ροδί, φΐυαι τοεβηΐί οηείίΓεΙ Ι3η1ϊϋ3, ]αδδϊΙ

ευπι 3(ΐΓαΙ)ί. Τιιηι τεΓΟ οοογΙο (ηπιυΚυ , φΐιιηι &ά ναηαβ

νεηΐηπι εδδεί, εχεΓοίΙαδ ηοη ΓβΓεηδ ίηδοΐεηϋβηι, ίβπιΐίδ

εοιιΠχίΙ ^υ]^11ιτ1. Οιηιπιςυε ΓαεΙαπι ίΙΙυά ηιοχ 8εευ(3 ε$8βΙ

ροηηίΐεηΐϊα ε( πιείαβ 8 08883Γ8 , εοηίϋΓ3Γηη( ϊηΐιτ β« ε]υ$

Ιειροηίβ ηιίίίΐεδ, ηί νεηί3 Γιιίεδηυε δίΜ (ΙβτεΙηΓ, ηδςιιρ 3(1

ηιοΓίεηι δε (ΙεοεΠαΙηΓΟδ : εο3ε!ο(]υε οΐϊαηι Ββδδο , υ( ΠειτΙ

ε]υδ εοη]ϋΓ3ΐίοηίδ δοεϊυδ , εχ ηοτο άείεείιι αΐΐαιη Ιεβίοηειη

εοηΓεοεΓυηΙ , εΐ &8δηεΓεεεηιη( είδΛεηι ηυίηυβ ίρδί υΐεοβηΐυτ

εχεΓείϋίδ. Ηβεε ςηίιίεηι άβ Β38βο ριχκίυηΐ ηοηηυΐΐί. ΟΙιο

[Ι,ίνϊηδΡ], « πιίΐίΐβδδε ευηι, βίΐ, Ροπιρεϋ βιΐδρίεϋδ : ςυο νίείο,

ρΗταΙοιη εβίδβε Τνπ, εοπηρίίβηηε ςηίηυδάΐΐη Ιο§ϊοηατϋί

εΠεείβδε, υ( ϊηΙεΓΓεεΙο δεχίο ίρδηηι δί1>ί άηεβπι δυιηβη'ηΐ. »

υΐουηςυε ί11υ<] ΓϋοΙιιηι δίΐ, δίαΐίαβ Μητεαβ, ευηι Ιπ1>ϋ$ 1ε-

§ίοηίΙ)»8 β 0«53Γβ εοηΐτβ εοδ ηιίδδυδ , πΜ§η3 νί 8η Ιιΐδ Γβ-

ρυίδηδ εβί ; άοηεε Μ3Γείυβ Οηδρηβ , ε ΒίΙΙινηία , ευί ρπγογο ι

β ΜυΓΟΟ νοεβίϋδ , ευηι βΐίίδ Ιτίυυδ Ιεςίοηίοαβ ίη ε]ιΐ5 «αχϊ-

Ιίιιπι νοηίΐ.

ΙΛΧνίΗ. ΑΙ» Ιιϊ8 ηυυηι ϊΙΙη! άυβε Ιεβΐοηεβ οηβίιΐίοηε

ρΓεπιεΓεηΙυΓ , δυριτνεηίεηβ ΓερεηΙε Οβδδίυδ ηοη βοΐιιηι

οΐΐδβδδοδ, βεά εΐ βεχ ίΐΐβδ Ιε^ίοηεδ ορρυ^ηΒίτϊεεδ , ίη β«1επι

ΓεεερίΙ, ϋυείουδ ηιηίείΐίβ ίρδίυδ 08δδϋ 1ίΙ>εηΙεΓ 835 ΐΓ3(1βηϋ-

ϋυδ, ε]υ8ύεηιηυε ίπιρεπο τείυΐ ρΓοεοηδυΐίΒ ραΓεηϋουδ.

ΟιηηίΙ>υβ εηίηι, ςηεηιβάηιοιίϋπι δυρΓ3 εχροβυί, εχ *οη»-

(υδεοηδυΙΙο ίυεπιΐ εΛίεΙυηι, υΐ 03δδϋ ΒΓυΙί(]υε ίπιρεηΟ

Γ30βΓ8ηΙ. Εοάεπι ΙβπιροΓε ΑΙΙίεηυβ , 8 Οοΐ8ΐ>εΙΐ3 ίη Λ^νρΐυηι

ηιίδδυδ , ΓΜϋΙχΙ ίηάε ευπα φαΐαοτ Ιεςίοηίηυβ , Ροηιρείαη»
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Πομπηίου τε χα\ Κράσσου διαρ^ιφέντων, η υπο Καί

σαρος Κλεοπάτρα καταλελειμμένων. Κα\ αϋτδν 6

Κάσσιος, ούδέν προπεπυσμένον, έν τη Παλαιστίνη

περιέλαβε τε, χαι ήνάγκασεν έαυτώ προσθέσθαι, δεί-

σαντα τοις τε'σσαρι μάχεσθαι προς δκτοί. 'ϊίδε μέν δή

Κάσσιος έχ παραδόξου δυώδεκα τελών αθρόως έκράτει·

κα\ Δολοβέλλαν έχ της Ασίας σΰν δυο τέλεσιν έλ-

θοντα τε , χαΙ ές Λαοδίχειαν ΰπο οιχειότητος έσδε/θέντα

περικαθημενος έπολιόρκει. Κα\ ή βουλή μαΟοϋσα

εφηδετο.

ίΛΧΙΧ. Μακεδονίας δέ πέρι Γάΐος Αντώνιος, δ

Αντωνίου Μάρκου άδελφδς, Βρούτω διεφέρετο χαΐ

έπολέμει, τέλος έχων £ν δπλιτών καΐ τον Βροΰτον

ήσσώμενος ένηδρευσεν. Ό δ' έκφυγών άντενηδρευσε ,

και ουδέν είργάσατο άποληφθέντας, άλλα άσπάσασθαι

τω ϊδίω στρατώ τους ενάντιους προσέταξε· τών δέ ουκ

άντασπασαμένων, ουδέ την πεΐραν ένδεξαμένοιν, με-

θηκεν απαθείς έκ της ενέδρας άπιέναι. Κατα δέ άλλας

δδους περιελθών, αύθις έν άποκρημνοις κατέστησε, καΐ

πάλιν ουκ έπεχείρησεν, άλλ' ήσπάσατο. Οί δέ, ώς

πολιτών τε περιφειδόμενον, καΐ της δόξης άξιον ή'ς

εΤ/εν έπι σοφία τε καΐ πραότητι, ήγάσαντο καΐ άντη-

σπάσαντο, καΐ ές αΰτδν μετεβάλοντο. Επέτρεψε δέ

καΐ δ Γάϊος έαυτδν, καΐ ^ν εν τιμή παρα Βροΰτω·

μέ/ρι τον στρατδν πολλάκις διαφθείριον έλεγχθείς,

άνηρε'Οη. Ουτω μέν δή και Βροΰτω μετα των προτέ·*-

ρων στρατών £ζ έγίγνετο τέλη· καΐ Μακεδόνας έπαινών,

δύο τέλη κατέλεξέν έξ αυτών, καΐ ές τον Ίταλικδν τρό

πον καΐ τάδε έ;υμνάζετο.

Ι,ΧΧΧ. Τοιαύτα μέν δή και τα περ\ Συρίαν χαΐ

Μακεδονίαν ^ν. Έν δέ τη Ιταλία δ Καίσαρ, έν υβρει

Οέΐλενος, άντι ο& Δέκμον ήρησθαι στρατηγδν έπι Άντω-

νίω, τήν μέν δργήν έπέχρυπτε, θρίαμβον δ' έπ\ τοις

ειργασμένοις-^τει. Καταφρονούμενος δ' υπο της βουλής

ίος πρεσβυτέρα της ήλικίας έπινοών, έπεισε, μή, δια-

φΟαρέντος Αντωνίου , μάλλον έτι καταφρονηθείη , καΐ

τας ες αύτδν συμβάσεις έπόθει, καθα καΐ Πάνσας αύτω

διεσημαινεν άποΟνησκοιν. Τους τε ουν άλωμένους έκ

της εκείνου στρατιάς ήγεμόνας ή στρατιιότας έφιλαν-

θρωπεύετο, κα\ τοις ιδίοις έγκατέλεγεν, ή τους έθέλον-

τας αύτών ές τον Άντώνιον έπεμπεν, ώς ου δι' έχθρας

ανήκεστου πρδς αϋτδν ιόντα. Ουεντιδίω τε τω Αντω

νίου φίλω, μετα τριών τελών δντι, παραστρατοπεδευ-

σας, κα\ δέος έμβαλών, έπραξε μέν ούδέν πολέμιον,

έδίδου δέ δμοίως συνεϊναί οί , η ές τον Άντώνιον άδεώς

οπιέναι μετα του στρατού, καί μέμφεσθαι της ές τδ

χοινδν συμφέρον άγνωσίας. 7Ων Ούεντίδιος συνείς , ές

τον Άντώνιον άπηει. Ό δέ Καίσαρ καΐ Δέκιον, τών

τινα ήγεμόνων Άντοινίου, περ\ Μουτίνην ληφθέντα, δια

τιμής άγων μεθηχεν, ε! θέλει, προς τον Άντώνιον άπιέ

ναι· καΐ πυνθανομένω περίτης ές τον ΆντοΊνιον γνιομης,

7Γθλλα, έφη, σύμβολα τοις ευ φρονοϋσιν έξενηνοχέναι,

τοις δ' άφροσιν ούδέ τα πλείονα άρκέσειν.

Ι.ΧΧΧΙ. Άντωνίω μέν δή τάδε δ Καίσαρ ένεση*-

ΟΓΐβςίαηαηυβ οΐ.κΐίί ΓβΙίςυίίβ, βυΐ βχ ροπππ ηιιηκτο, (πιί

θ88Γβ άίδεβίίβηΐβ βρηιΐ 01εορ3(ι-3ΐη βΓ&η( ΓβΜοΙί. ΑΝίβηηηι

ϊ£ϊΙιιγ 038δίυ8 ίη Ραΐαββίϊηα , ίμιι;ιπιιη ι;πίι1 αοοί(1ϊ»8εΙ , βχ

ϊπιρΓονίΒΟ οΪΓΓ.ιιΐϊΐνεηϊΙ, οοί^ίίςυβ ίϋϊβ ρβιΐίΐιηκ αοοβάιτβ,

ηοη 3ϋ9ΐιπι βυΐ$ ηιοΙυοΓ Ιβςίοηεβ ορροηβΓβ ο€(ο (·,ι«ϋ Ιβ·

ίϊϊιιηίΐιιι*. ΛΙ<]ΐιβ ί(3, ρι,τΐ.τ ορίηίοιιεηα , άυοάβαιη ίη ιιηί-

τεΓ8αηι ΐ6^ϊοηίΙ>υ5 ροΐίΐυβ Οαββίαβ, ΠιιΙ.ιΙ«·ΙΙ,·.!η οιηι (Ιυ3ΐ>υ8

βχ Αβια νβηίοηΐβπι , βΐ Ι,ϊοιϋϋβοε Ι3ΐκρΐ3ηι ιπιίουπι ιοοορίϋηι ,

οΙκιίΙΗ £[ ορρυςηανίΐ : Μ ςυοιΐ ββηαΐυϊ βυιΐίΐα ΓϋίΙ ρβΓ@Γ3-

Ιαη.

Ι.ΧΧ1Χ. ϋο ΜβββάΙοηί» τβΓΟ Οαϊυβ ΛηΙοηίυ», Μΐτεί Γγ3-

Ιθγ, ουηι Μ. ΒπιΙο οοιιΙεηϋβ1>αΙ , ΓΐΌΐυί ηπε Ιθβίοηο; βΐ,

ψιοά ίηιρβΓ ε88βΙ, 8ΐΓυχίΙ βϊ ϊηβίιΐίΐ». <)ιΐ33 ιριπιη εν38ί$8βΙ

ΒηιΙιιβ, ν^^^ε8^IΤ1 Ο. ΛοΙοηίο ία£ίάΪ39 ρ3Γ3νϋ. ΙηΙβΓϋερΙυαι

3ΐιΙεπι ευηι βιβκΗ·, ηιιΐΐβ τε 1χ8ϊ(, ν·>Ι 8υο8 3υ88ί1 υΐ εοη-

83ΐαΐ3ΓεηΙ 8<1νεΓ83Γίθ8 : ςϋΐιη«{ΐιβ ίΐϋ ηεο Γβ83ΐυΐ3ΓεηΙ , ηβο

&3ΐιιΐ3ΐίοηειη ε3υ8 3εείρβΓεη(, ίηοοίιιηιββ ρ388υ8 εβί εΐ30ΐ

εχ ίιΐΜ.Ιϋν Ηίηε είΓεαπκΙυεΙο ρ«Γ ηΐϊ.ι* νί38 εχβΓεΚυ, ίη

ρκεηιρίίβ Ιοαβ (1ερΓ6ΐιεη808 πιγμιμι ηοη εβί 3§§Γε88υ$ , μιΙ

8θ1ϋΐ3νίΙ. Τιιηι νβΓΟ, ϋΐ ρΒΓΟεηΙεπι εϊνίοιιβ, βϊ άίβηαπ)

εχί8ΐίπΐ3ΐίοηβ <|υ3 1ΐ3ΐ>ε1)3ΐαΐ' ιηΐΐϊβ εΐ 83ρίεη8, ηιΐιιιϊπιΐϊ 8ΐιη(

εΐ Γε83ΐυ(3Γηη(, &ά ευπιηυβ ΐΓ3η5ΐεΓυη1. ΚΙ 03ίιΐ3 ςηοςυβ

ΛηΙοηίυβ ΒιυΙο 8ε <Ιι·.Η·1ίΐ , ε( 3ο εο ΙιοηοΓϊΠοβ οβί ΙοηίΙυβ;

Οοηεε εοηνίεΙυ8 8<ερε κοϋείΐ35$β εχβΓείΙυηι 3<1 (ΙεΓεεΙίοηεηι ,

οεοίβυβ εβι. 1(3 εΐ Μ. ΠηιΙυβ εορΪ38 3ΐιχίΙ &ά βεχ Ιε^ίοηιιηι

ηυηαεΓυηι : ΐ3ΐκ)3[3(]υε νίΓΐυΙε Μβεεάοηιιιη , (1η38 εχ βίβ φιυ-

ψια 1β§ίοηβ8 εοηβεπρβίΐ, ει Κοπιαηο ιηοΓβ ίη αηηί» εχεΓ-

ουίΐ.

ΙΑΧΧ. Πιιιη Ιι.το ίη ΚγΓΪ3 Μβεεάοηίβςηβ κοππίπι-, ίη

Ι(3ΐί3 (·»·«γ, 3ά Μΐ.ιιη ΙίεεΙ εοηΐυηιείίαιη Γ3ΐα$ ρεΓίίηεΓβ ,

ςυοά ηοη ίρεε, μίΙ I). ΒΓηΙυβ, ε1εε(α8 ε$$εΙ ίηιρεΓ3(0Γ 3(1

οβίΐυιηευιη ΑηΙοηίο βεΓεηιΙυηι, ιΐίβδίωυΐβνίΐ Ι3ηιβη ιγ3πι,

ε( (Γίιιηιρηυιη υ!ι τβιη ΓεϋείΙεΓ ξβ$(3πι ρείϋΐ. ϋοηίβηιΐυ»

ηΙαΒ » Μηϋο, ςηβεί πΐ3]0Γ3 ηυβηι ρω χΐ3ΐε βρρείει-ει,

νεΓί(ιι$, ηε (1εΙε(ο ΑηΙοηίο ηωρί* είίβπι εοηΙεηιηεΓεΙυΓ;

ουρίνίΐ ευηι εο γο»3ϊγ© ίη §Γ3(ί3ΐη , 3ΐιχΐ3 Ρ3η8Χ ΜοιίεηΙίβ

πιοηίΐ». ί^ικιρΓορΙιτ ε3ρ(ίνο8 εχ ε]υ3 βχβΓείίυ , 13Π1 ιΐιιεε» ,

ςυβπι παϊΐϊΐββ , εοπιίΐετ Ηαίιαίΐ , εΐ ίη βυοηιηι ηυπιεΓυηι 3ΐΙε-

3ϋ(, 81 ηιβίΐεηΐ α<1 ίΐΐυπι ηίΙϊπ·, άίηιίβίΐ; ηε ν ί· Ι»·ι < 1 1 ιγ

εαηι ίιηρίβεβοίΐί οϋίο ρΓοββηιιί. Ουυηιηυε ε33ΐΓ3 ηιε(3(υβ

εβ8βΙ ρΓορε νβηΐίιΐίυαι , ηηιίι ιπη ΑηΙοηίί , ρΓχΓβεΙιιηι ΙΗυυ»

Ιεβίοηίυυβ ; εοη(βη1υ3 εί (ίηιοΓεηι ίηεα88ί33ε , ηίΐιίΐ ηο8(ί1β

ΟίίΙ ρπι-ΐΐ'ΠΜ ; *ι·ιΐ βίιηίΙίΙεΓ ροΙε8(3ΐεηι εί Γεεί( νεί (Γβηεεηηάί

3<1 3ε , νεί Ιιιΐο 3ΐιευη<]ί Λά ΑηΙοηίυυι ευηι εχεΓαΙυ , ]υδ8ίΙ<)υβ

ευηι ίμηθΓ3ΐίοηεηι εοπιηιηηίδ υ(Πί(3(ί9 ΑηΙοηίο εχρΓθ!>Γ3Γε.

Οπο ίηΐεΐΐεείο , αά ΑηΙοηίυηι Υεη(ί(1ίυ8 ρΐΌίεεΙυβ β8(. Οββ-

83Γ νείΌ ε1ί3ηι Οβείο , ειιίάβτη βχ ΑηΙοηίβηίβ (Ιηείηυη , 3(1

ΜυΙίηβηι εβρίο, εί ίη ΗοηοΓβ ηβΐιίΐο, ρεπηίβίΐ, εί νεΙΙεΙ,

ΓβίίίΓε 3(1 ΑηΙοηίηηι : ρβΓβοηΙβηΙί^ηε , ηυο βηίηιο ββββΐ βι-^β

ΑηΙοηίυηι, βίΐ, ββ ]3ηι ηιυΚη βί^ηβ οδίβηάίββε τεοΐβ $3ρίεη-

Ιί1)ϋ8, ίηιρΓϋ(!βηΙίΐΗΐ8 νεπ> ηε ρ1ϋΓ3 ςιιίάβιη ΓοΓβ 83ΐίβ.

Ι,ΧΧΧΙ. Ηίβ ΑηΙοηίο βίβηίβεβίίβ, 0&383Γ 1>ρρκΙο Α8ίηίο
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μαινε' Λεπίδω δέ καΐ 'Ασινίω σαφέστερον (τι περί

της ες αύτόν ίίβρεως, κα\ της των σφαγέο>ν άθρόας

προαγωγής έπέστελλεν έκφοβών αυτούς, μή, ές χάριν

της Πομπηϊανης έταιρίας, χαΟ' έ*να των Καίσαρος έκα

στος όμοια Άντωνίω πάθοι, κάκείνω δι' άφροσΰνην κα\

ΰπεροψίαν τούδε του δέους τάδε παθόντι. Ήξίου τε,

ές μέν εύπρέπειαν της βουλής είναι κατηκόους, ές δέ

το σφέτερον άσφαλές συμφρονεΐν, έως έτι δύνανται, καί

δνειδίζειν ταύτα Άντωνίω* μιμεϊσΟαί τε τους υπό σφίσιν

δπλίτας, ου διαλυομενους , ούδ' οτε παύσαιντο των στρα-

τειων, ΐνα μή τοΤς έχΟροΐς εΐεν εΰεπίΟετοι, άλλ' αθρόους

έν αλλότρια συνοικίζεσθαι δια την ϊο-/ΰν μάλλον έθέ-

λοντας, ή καθ' ίνα των πατρίδων άπολαύειν. Τάδε

μεν 6 Καίσαρ Λεπίδω τε έπεστελλε και Άσινίω. Δέκμιο

δέ δ άρχαϊος στρατός ένόσει, πιπλάμενος έκ λιμού, καΐ

τας γαστέρας κατερ£ηγνυντο· δ τε νεοστράτευτος , άγύ-

μναστος ετι ην. Πλάγκος δέ προσεγένετο μετα του

οίκείου στρατοϋ. ΚαΙ δ Δέκμος έπέστελλε τϊ) βουλή,

τον Άντώνιον άλώμενον κυνηγετήσειν, ναυτικών περ

ήδη γεγονότος.

ΙιΧΧΧΙΙ. 0? τε Πομπηϊανοι, πυΟο'μενοι, θαυμα

στοί ίσοι διεφάνησαν, έκβοώντες, άρτι την πάτριον

έλευΟερίαν άπειληφέναι. Και βυσίαι καθ' Ινα ^σαν,

κα\ χειροτονίαι δέκα ανδρών ές ευΟυναν της αρχής της

Αντωνίου· πρόσχημα δέ τοΰτο ^ν ές άκΰρωσιν τών υπό

Καίσαρος διατεταγμένων. Αντώνιος γαρ ουδέν αυτός,

η πάνυ σμικρά, πάντα δε Ικ τών Καίσαρος ΰπομνημά-

των διωκήκεΐ' καΐ τόδε σαφώς είδυΐα ή βουλή , τα μεν

τινα αυτών έπίπροφάσεσι διέλυεν, αθρόα δέ ούτως ήλπιζε

διαλυσειν. Οί μέν δή δέκα προυγραφον, # τι τις λάβοι

παρα τήν αρχήν Άντιονίου, πάντας αύτίκα άπογράφε-

σθαι και διδάσκειν άπειλαί τε τοις άπειΟοϋσιν έπετίΟεντο.

ΚαΙ τήν δπατον άρχήν ές τό λοιπόν τοΰ έτους οί Πομ-

πηϊανοί μετηεσαν άντί Ί ρτίου τε καΐ Πάνσα· μετιίει δέ

και δ Καίσαρ, ούκ ές τήν βουλήν ετι πέμπων, άλλ' ές

τον Κικέρωνα ιδία· και αυτόν παρεκάλει και συνάρξαι,

ώς Κικέριονα μέν τήν άρχήν διοικησοντα, πρεσβΰτερόν

τε καΐ έμπειρότερον όντα, αΰτός δέ τήν έπιονυμίαν

καρπιοσόμενος μόνην, ές άπόΟεσιν τών όπλων ευπρεπή ,

οδ δή καΐ πρώην ?νεκα τον Ορίαμβον αίτησαι. Κικέ

ρων μέν δή τούτοις έπαρθεις δια φιλαρχίαν, ελεγεν,

αίσθέσθαι σπονδών έν τοις έξω στρατηγοϊς υπονοουμέ

νων καΐ συνεβοΰλευε , θεραπεϋσαι τον άνδρα ΰβρισμέ-

νον, και στρατοϋ έτι άρχοντα πολλοϋ, άνασχέσΟαι τε

παρ' ήλικίαν άρχοντος έν τη πόλει μάλλον, ή μηνίοντος

έν σπλοις· ώς δ' άν τι μή πράςειε παρα τό τϊ) βουλή

συμφέρον, έκέλευεν, αϋτώ συνελέσθαι τών τινα πρεσβυ

τέρων έμφρονα, της έκείνου νεότητος έγκρατη παιδαγο>-

γόν. Άλλα Κικέρωνα μέν ή τε βουλή της φιλαρχίας

έγέλασε , καΐ οί συγγενείς μάλιστα τών σφαγέων ένέ-

στησαν, δεδιότες, μή αύτους δ Καίσαρ τίσαιτο υπατεΰων.

ίΧΧΧΗΙ. Υπερθέσεων δέ έπΐ τή χειροτονία γι-

γνομένο>ν έννομων κατά ποικίλας αιτίας, δ Αντώνιος

έν τώ τέοις τας "Αλπεις δπερέβαλε, Κουλλεώνα πείσας

ςηε &ρβΓΐία$ εΐίβηι ιΐο ΗΙαΙα *ίΙ>ί εοηίαιηείίβ , ιΐεαηε ραιτϊεΐ-

<]3πιιη ρΐΌΐηοΙϊοηβ ΓερεηΙίηβ δετίρβίΐ : ίημείρης είβ πιοίπη),

ηβ ίη μίΜΐί.ιιη Ροπιρβίαηχ ΓλεΙίοηίδ, ΟβΡδαπηηίί βίηςιιΐίε αΐίί

ροδί Λΐίιιηι ίιΐΐ'ηι ηοοϊ<1αΙ (\ηοά ΛηΙοηίο; ςυί ρβΓ ρτορπΜΙ

ίιτφπκίρηίίαπι , ηίΐιίΐ Ιίΐε πιείιιεηβ, ίη ο.ιιη εβίαπιίΐβίεπι

ίιιείύίδδεί. ιΜοΓκ Ιι.α εΐίίηι , άθικτε εοβ ίη δρεείεη) ρβτετε

βεηαΐυί, ίηΙεΓ 8ε βοΐεπι 8εουΓί(3(ί8 εαοϊ» εοηβρίταΓε, άοιη

ΠοβΓβΙ , βΐ ΛηΙοηίο ηιβο εχρΐΌΐ)Γ3Γε : ίηιί(<ιπςυε Ιεςίσηιηο^,

ηυί ηε ΙΊιιίίη ςυίιίεηι ηιίϋΐία (ΙίβρεΓςαηΙυΓ, ςαο πιϊηϋί ρ;ι1<>αηΙ

ίηίιηίιοπιη] ίηβίάίίβ, ιηαΐίηΐηυε εοη]υηεΙί8 νίπ1)υ8 (ΙοΙυα ίη

αΙίςυαπι οοΐοηίΐΐη , ςυαηι βίηςιιΐϊ 8υί8 ραΙΠίβ Γηιί. I )ηιη ίι ι

1ίΙεπ8 Γ.ΐ'ίΠΓ ρεΓίεηΙβΙ ΐ£ρί<]ιιιη ε( Λβϊηίυηι , Ό. Βπιΐο τε1η>

οΜ'Π'ίΝΐϋ 8Ρβτοΐ3ΐ)3ΐ εχ ηίιηίβ Γερίεΐϊοηε Γβιηεηι 8εεα(3, εΐ

άγεεηΐεπΐ βΙΙεΓεοαΙιΐΓ : ηοτυ8 \8γο, ςιπ εχ ΙΪΓΟηίουβ εοη-

8(21)31, πιιΐί* (ί·:ι(. δεά ροβίςυΐπι ΡΙ,ιηπικ 8ε εϊ εο^ηηχίΐ

πιπί 8υΪ8εορϋ8, η<1 βεηαΐυηι 8εηρ8ίΙ 1>εείιηυ8, 8ε οιιγϊΙιι·

ηιπι υ( ΟΓετί ίη ρΐ3£38 8υΐ8 ίηείιΐβΐ «τι ,ιΐιιιικίιο ΛηΙοοίαβ.

ΙΛΧΧΙ1. ρ»ο «όιπιϊΙο, Ροπιρεί^ηί, πιίηιπιςυαηΐυιη εΐΐϋ,

εχεΙΐηιαΙ>&η(, ηυηε άεπαυηι 8ε ρι-ίβΐίη&πι Ιί!»·Γΐ,ιΐ.'ΐη Γβεε-

ρίββε ; εϊ β&επβ ορεΓΐΙ)3η(αΓ 8ίη^υ1ί. .Ι,ιιιΐφίο ετε»οβηΙυΓ

άεεεηινίΓί , ηιιί Γ3(ίοηεηι ηΐ3§ί8(Γ3(ιΐ8 ΓΡροβεΡΓεηΙ &Ι> ΛηΙο

ηίο : ςυί ^Γ3(1υ8 εΓ3( Άά 3η1ί(]υαη(]3 »<·>» Οχβατίβ. Ν,ιιιι η:·

ΙιίΙ 3υ( ρ3πιηι ΛηΙοηίυβ βηο 3ΓθίΐΓ3(υ, μίΙ οπιηία εχ Ι'.γ-,ιγ , ■

εοπιιηεηΙ^Γϋβ , 3()ηιίηί8(Γ3νεΓ3( : ψιοΛ εοπιρεΓίυηι ηβοεη»

βεηβΐυβ, ΐ|π.τι];ιηι εχ εί8 ρεΓ οεεββίοιιεαι ΓεεεΓβΙ ίπίϋ ; (ιπκ

τεη) βρεΓ&ΐΜΐ Γοκ, πΐ υηίνεΓββ Ιιοε ιηοϋο 3Μβτεη(υΓ.

δίβϋηιηηε 3 άεεεηινίηβ εάΊεΙυηι εβί ρη>ρο8ί(υπι , υΐ ψιίϋ·

ςυί8 ιιϋ'ΐιιϊιΐ 3εεερί88εΙ «1) ΛηΙοηίο εοηβυΙε, εοηΓεΜ ί ιη 8επρ(ο

ί(1 ρηβίβηίατ ; βάύίΐίδ μηι\ ϊΙμιλ ηιίηί8, εί ηιιίβ εοηίπι Γεα$·

μΊ. Ιη Γείίςυυπι τργο ε]ιΐ8 αηηί (εηιρη8, ίη Ιοεαπι ΗΪΓ(ϋ

ΡβηΒχςιιε, εοη8υΐ3ΐυηι Ροηιρείβηί ρεΙίεΓηηΙ. δε<1 ευπιόεπι

0<ε88Γ ηυοηυε ρείεοβΐ, ηοη ριιι 8εη3ΐυπι 8θΙίείΐ3Π8, 8«κ1

ρπτ3(ίηι ϋίεεΓοηεπι ; ςυειη βίπιυΐ ηοΓ(3(υ8 εβί , αΐΓ3τε( ο(

ίρ8ε εοΙΙεςβ 8ίηί ιΙ.ιπΊπγ : ·· ρεηεβ ίΙΙπιη εηίηι ΓοΓε α^πήηί-

8ΐΓ3(ίοηεηι , η( ίΐΐβίε εϊ υβυ ινπιιη Ιοηρ 8ε 8ΐιρεΓίθΓειη ; 8ϋ>ί

βυΠίεεΓε, 8ί (ΊιιλΙιιγ βοΐο Ιιοηοιίδ ηοπιίηε, ηυο ρο88ΪΙ Ι>ο-

ηεβίιηβ 3γιτι3 άεροηεΓε; ε^υβ Γεί εβυ83 εϋαπι ,ιπΙ.μ Ιπηηι-

ρηυπι &ε ρείίίββε. » Ηλο βρε εΐβΐυε Οίεεη> ρο(ε8(Αΐΐ8 ευρίάα$,

3ί(, 8ε ίηΙεΙΙίξεΓε ϊηΙβΓ ρΓονίηεί&Γηηι ρΓΧείιΙεβ βςϊ ίηευηάο

ΓοΜεΓε; 8038ί1ηυε 8εη3ΐηί, υ( ηοπιίηεπ) 3 βε οΓΓεηβυπι, γππ·

ςηίβηυε εΐίβηιηυηι εορίίβ ρι·η·ΓιτΙυιη , ρΚκ·.ιη·ί οΠΊείίβ; ρι(β-

ΓΡίηηριε ροΐίυβ , υ( βηΐε Ιε^ϊΙίπιβιη χίΑΐεηι ίη Ι'τ 1>.- ηΐ3$ί-

8(Γ3ΐυηι Οη>83Γ!·ΡΓ»Ι, ηυβηι υ) ΗπηηΙηβ ίηίηιίείϋαβ εχετεε»! :

βεά, ηε ςαίιΐ <0Γ(ε ίΙΙε ρποΙργ υΐίίίΐβίεπι «εηηΐικ ΓβεετεΙ,

1ΐ0Γΐ3ΐη8 εβί , η) ε ββηίοΓΪΙιιιβ ρπκίεηΐρπι αΐίηυειη τίηιηι α>1-

Ιε^ΒΠΐ εί (ΙηίρηΙ, Ι3ηςιΐ3πι Ωπηυιη χΐβΐίβ ίηιιη3ΐυΓΧ ρ,τ<ΐ3·

κοκιπιι. Ε3Π1 νείΌ ΟίεεΓοηίβ &ηιΙ)ίΙίοηεηι ιίβίΐ βεηαΐυβ; ει

Γε8ί8(εΙ»η( εί ηιαχίηιε εοςηβΐί ρεΓευ88οηισ> , ΙίιηεηΙεί, οε

0β383Γ, εοη8υΐ3(ιιηι βιίερίαβ , ρα·η3» άβ Ϊ11ί8 δυΜβτεΙ.

ΙΛ \ XI 1 1 . Ουιιηιςυε οο τβτίββ εαιΐ838 , Ιερούς ά>ηυίΐ3* ,

άίΙΤειτεηΙυΓ Γοηιίϋη, ίηΙεΓίηι ΑΙρβί βυρεΓΒνίΙ ΛηΙοηίιΐδ,

(Γ&η8ί(υπα εοηεειίεηΐε Ουίΐεοηε, «ιοί 3 ίερίάο ευβίοιίϊ»
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τον έκ Λεπίδου φύλακα αυτών έπί τε ποταμδν ή*λθεν,

ίνθα έστρατοπεδευμένος ην δ Λέπιδος , καΐ ούτε χάρακα

περιεβάλετο, ουτε τάφρον, ώς δή φίλω παραστρατοπε-

δεΰο>ν. Διαπομπαι δέ τ|σαν ές άλλήλους πυκναί , Αν

τωνίου μέν ΰπομιμνήσκοντος φιλίας τε καΐ χαρίτο>ν

ποικίλο>ν, και διδάσκοντος βτι μετ' αύτον δμοια πεί

θονται καΟ' ένα πάντες, οί της Καίσαρος εγενοντο φι

λίας· Λεπίδου δέ την μέν βουλήν δεδιότος, πολείλεϊν

αύτοί κελεΰουσαν, ΰπισχνουμε'νου δ' δμως ου πολεμή-

σειν Ικόντος. Όδέ στρατδςδτοϋ Αεπίδου,τότεάζι'ωμα

αίδούμενοι το Αντωνίου , καΐ των διαπομπων αίσθανό-

μενοι, και την άφέλειαν αύτοϋ της στρατοπεδείας άγά-

' μενοι, έπεμίγνυντο τοις Λντοινίου λανθάνοντες, εΤτά

φανεροίς, οΤα πολίταιςτεκαΐ συστρατιώταις γενομένοις·

των τε χιλιάρχων κωλυο'ντων υπερεώρων, καΐ τον πο

ταμδν ες ευμάρειαν της έπιμιξίας ναυσιν έγεφύρουν τό

τε καλούμενον δέκατον τέλος, έξεναγημένον ΰπδ τοϋ

Αντωνίου πάλαι, τά ένδον αυτοί παρεσκεΰαζεν.

ΙιΧΧΧίν. Ών αίσΟανόμενος Λατερήσιος, των τις

έκ της βουλής έπιφανών, προηγόρευε τοί Λεπίδω· χαΐ

άπιστοϋντα έκέλευε, την στρατιάν ες πολλά διελο'ντα

έκπέμψαι, κατα δή τινας χρείας, ές έπίδειζιν ή της

■προδοσίας ή της πίστεως. ΚαΙ δ Λέπιδος ές τρία διε-

λών, έκέλευε νυκτός έξορμαν ές φρουραν ταμιείων πλη

σιαζόντων. Οί δέ άμφΐ την έσχάτην φυλακήν, ως ές την

ίξοδον δπλισάμενοι , τα έρυμνα τοϋ στρατοπέδου κατέλα-

βον, καΐ τας πύλας άνεώγνυον Άντωνίω. Ό δ' έπί την

Λεπίδου σκηνήν ίετο δρο'μω, τοϋ στρατοϋ παντός ήδη τοϋ

Λεπίδου παραπέμποντος αύτον, καΐτον Λεπίδον αϊτοϋν-

τος είρη'νην τε καΐ ίλεον Ις άτυχοϋντας πολίτας. Ό

μέν δη Λέπιδος, ώς εΤχεν, έκ της εύνής άζωστος ές αύ-

τοΰς έςέΟορε, καΐ ίιπισχνεΐτο ποιήσειν, κα\ τον Λντοι-

νιον ήσπάζετο, κα\ έξελογεϊτο της άνάγκης. 01 δέ

αυτόν καΐ προσπεσεϊν Άντωνίω νομίζουσιν, άπρακτον

μέν οίντα καΐ άτολμον ού μήν δπασι τοις συγγραφεϋσι

πιστδν, ούδ' έμο\ πιθανόν. Ού γάρ πο) τι αυτοί πολέ-

μιον ες τον Άντώνιον Ιπέπρακτο, δέους άξιον. 02τω

μέν δ Λντώνιος ές μέγα δυνάμεως αυδις έπήρτο, και

τοΤς έχθροϊς ην έπιφοβώτατος. Στρατδν γαρ εΐ^εν, #ν

τ' έςανέστησε Μουτίνης, καΐ σΰν αυτοί λαμπρότατον

ίππικον, τρία τε αύτω τέλη κατα την δδδν προσγεγέ-

νητο τα Ούεντιδίου , καΐ Λέπιδος αύτω σύμμαχος έγί-

γνετο έπτα ίχοιν δπλιτικα τέλη, κα\ πολΰν δμιλον άλλον,

χαΐ παρασκευήν άξιολογον καΐ τοΐσδε δ μέν Λέπιδος

ίπωνομάζετο Ιτι , δ δέ Αντώνιος άπαντα διώκει.

Γ,ΧΧΧν. Εξαγγελθέντος δέ τώνδε ές 'Ρώμην,

θαυμαστή και αιφνίδιος ην αύθις μεταβολή , των μέν έκ

της ού πρδ πολλοϋ καταφρονήσεως ές δέος, των δέ ές

θάρσος άπο τοϋ δέους μεθισταμένο>ν. Αΐ τε προγρα-

φαΐ των δέκα ανδρών κατεσποίντο σΰν Οβρει, και αί

χειροτονίαι των υπάτων έπείχοντο έτι μάλλον ή* τε

βουλή πάμπαν άποροϋσα, και δεδιυΐα μή συνθοΐντο

άλλήλοις δ* τε Καίσαρ καΐ δ Άντο>νιος, έπεμπε μέν ές

Βροϋτο'ν τε κα\ Κάσσιον κρύφα άπδ σφων Λεύκιον καΐ

ΛΡΡ1ΛΝ18.

βΛπιηι ΓιιβΓβΙ ρΓβρροβίΙιΐδ : ρβπτβηίίηυο &ά Πυτίυηι υΐιί ε&βΐηι

ΙιβρΜιιβ η»1>β1>3ΐ; ηοε υΐΐο νβΐΐο αιιΐ Γοβ$3 8β ηιιιιιϋΐ, υΐ ςυϊ

μ\ ΐηιίεαηι ωδίΓα 3(1ιηοτί98β(. Τιιπι οηίιή υΙίΓΟ ϋί(Γθςαβ

οοη)πιοαί>&ηΙ ίηΐβπιυηοϋ : ΛηΙοηίο πιεπΐ0Γ3η(β απιϊείϋΔίη

βιιαπι ναιίαηυβ 1>εηβΓιεΪ3, ει ιτιοηεηΐε, εατβηύυηι , ηβ ροβΐ

ίρβυαι βϊπιϊϋΙβΓ αίΙϋ^ιηΙυΓ βίηςυΐί Οβε&αήχιαηαα ρβτϋυπι :

ίερίάο Τ6γο (ίπιβηΐβ ββοαίυηι , ςαί ευπα άπολ Γβιτε εοηΐΓ»

ΛηΙοηίιιηι ]ιΐ896Γ»( , &( ρΓοπιίΙΙεηΙε (Λΐηεη , 8ε ηοη υΙίΓο εαπι

»Β§τ8δ8ϋΓυπι. 8εά πιΐΐΐΐββ Ι,ερκϋ , τεί ςυοά τενεΓεΓεηΙϋΓ

(1ί§ηί(α(βηι ΑηΙοηϋ, τβΐ ςαοί 8εη8Ϊβ8εη( ϊηΐεπιυηαο», νεΙ

φιοά ρΙαεβΓεί ΟΛβίΓΟΓυπι ε]α8 8ίι»ρ1ίεί(&8 , πιΪ8εεΙ>3ηΙ βε

ΑηΙοηώηίβ, εΙ»πι ρπιηο, άείηάε βρεΓίε, υΐ ροραΙΐΗΙηιβ εΐ

φίοικΙ&ιη «υΪ8 οοηιηιίΐίιοηίΐιιιβ; εοηίειηΐίδ εΐώιη ΐΓίΙιιιηοιτιηι

ίπιρεπίβ , εοη£ΓΕ88ΐΐ8 ίΙΙοβ τε(3η1ίυιη. ΕΙ ηυο ΓβείΙίιιβ εοη-

τεΓ83ΓΪ ρο88εη1, )ιιπ@β1)3ηΙ πρββ Πυιηϋιϊβ ροηΐβ ηανίΐηιβ

ίιηροβΐΐο : εΐ άβειπνε Ιβ^ιοπΐβ ιηϊΗΙεδ, ηιιοβ ΑηΙοηίαβ ςιιοη-

άίΐα , άείεείυ ΙιαΙιίΙο , οοηβεπ'ρβει βΐ , ίη εβκίπβ Ι.ρρίϋί ργη·-

ρ»Γ»1)υιΙ εί οιηηία.

ίΧΧΧίν. ^υο*1 υΜ 86Π8Η Ι^ΙεΓεηίίί, υηοβ εχ ίΐΐυβίη-

Ι»ΐ8 8εη&ΙοηΙ)υ8, ρηεπιοηυϋ ίερί(1ιιιη : ηυιιπιηυε ίΐΐε ηοη

οκάβτεί, ]ιΐ85ί(, ιιΐ,ϋίνίδο ίη ρθτΐβ» εχεΓείΙυ, αΐϊοββίίο,

τείοΐ &ά αΐΆηάίΐΐΛ ψκαΛ&ια βχβεςυεηάα, ιηίΙΙεΓβΙ, ιιΐ »ρρβ·

Γ8ΓεΙ νεί βιΐββ εοΓίιιη νεί ρκΜίίΙϊο. Ι,ερκίυβ, ΙηΓβηαηι όΐίτϊβίβ

εορϋβ, ]υ88ί( εο» ηοοίϋ εχίΓβ ρήεδϊάϊο ςυβεβΙΟΓίουβ , &άνε-

ηίεηϋοιιβ ειιηι ρεευηί». Τιιπι ηιίϋΙ<>8, (]π3ΐ ΐ3 >ί$;ίΗ<ι δΐιηιΐίί

&Γπιί8ςυ&8ί »>1 ϊΙβΓ, ηιυηίΙίοΓΐ οβίίΓοπιηι Ιοεβ οεευραηΐ, εί

ροΓίββ ΐρεΓίιιηΙ ΛηΙοηίο. (}ιιί τεε(Α εοηίβηάϊΐ βά ρΓΚΊοι ίιιΐΏ,

ηιίΐίΐίουβ ΙιβρΜϊ ειιιη ΓοηΓοΓίίηι ραι (ΙριΙικ οιιΙίΙιιΐΗ, εί ηΜ

ίρδο ίεριάο ρείεηΐίηιιβ, ^8ΓεΙ ρβεβηι ηο νοιιίηηι ηιίβεηδ εΐ·

νίηηβ. Ιερϊάηβ, βίε η( ειβΐ, (ΙίβείηεΙοβ ε εηοίΐϊ β(1 βοβ

ρΓΟβίΙίίΙ ; ρο11ίείΙιΐ8(|ΐιε δε ϋ ΓαοΙιίΓυπι , εοηιρίεχηβ εδί Αη·

Ιοηίιιιη, εί ηεοβ8δίΐαΙεηι εχευβινίΐ. . Νεε (ΙβδαηΙ, ςηί Ιγη-

ά&ηΐ, βατή 8ΐιρρ1ί<;εηι βϋαηι βεείάίδδε βρηίηιΐδ ΑηΙοηϋ, 8β-

Βηεηι ηυίρρβ ηοηίηεπι ηιίηπηβ()ΐιβ ΓοΓίεηι. δεά ίά ςυίιίειτι

ηεε οηιηεδ βεηρΙοΓεδ ρΐΌηαηΙ, ηεε ηιίΐιί ΠΙ τεηδίηιΠβ :

ηοηιΐυπ) εηίιη ηυίάφίαηι ΙιοδΙϋε εοηΐι-α ΑηΙοηίηπι ΓεεβΓβΙ

ίβρΜιιβ , εηΓ ΙίηιΟΓβ <1εηεΓε(. δίε ί^ίΙυΓ ΑηΙοηίυδ πίΓδυπι

αά ηια^ηβη ρεΓτεηίΙ ροΐεηΐίαηι , εί άβηυο ηιπχίηιβ Γογπιϊ-

(Ιαοίΐίδ εναδίΐ ίηίηιίεΐδ. Νλπι ρΓ<ΒΐβΓ εβιβ εορί»8 ςηββ 3 Μυ-

ϋηβ &Μηχ6η1, εί οιιηι ηίβ βςυίΐβΐυηι β£Γβ£ίιια), ίη ίϋοβΓβ

Ιγ88 Ιεςίοηεβ νεηΐίίΐίί βε εί αά]ιιηχβηηΙ ; ίβηκιοε δοείυδ Ι,ο·

ρΐάα» &εεβδδί(, εαηι βερίβαι 1ε§ίοηίυυ8, εχΙεΓίδςιιβ ιαχίΐϋβ

εί βρρβηία ηοη εοηΐεηιηεηιΐο : ψιχ Ιβ^ίοηβδ ηοιηίηο ςηί-

άεηι εΐίβηι ροδίΐιαε ίερκϋ αιΙΙιυε βΓβηΙ, τε βυΐεω τεΓ3 8β

ΑηΙοηίο Γ88εηαηΙαΓ.

Γ,ΧΧΧν. Ηίβ ίη υΓηβηι ηυηείίΐίβ, ηίΓδυβ πίιι-3 δεεαία 8δΙ

τερβηΐβ ηιυΐΒΐίο : ηίβ, ίΐηί ηιοΛο εοηΙεηιΙοΓεβ βηηΙ, ηιε-

ΙηεηΙίΗυβ , βΐίίδ ρΓΟ πιείη βυιίβείβσι ΓβδυιηβηΙΛιΐδ. Οβεβηι-

υΙγοπιπ) φίοςηβ βάίεΐβ ΓθΓΐβο1)3ηΙιΐΓ εοηΐυηιείίοδβ; εί εο-

πιίϋα εοηδυΐ3ΐΐ3 ηιβςίδ 3(11ιυε (ΙίΠβΓοΙκιηΙυΓ. δεηβΐυβ βΐίβηι

οηιηίηο ίηορβ εοηβίΐίί, ϋπιεηβφΐβ, ηβ Οίβδβτ εαπι ΑηΙοηίο

ίαΜίϋδ Γ»εβΓ8ΐ , είβηι βά ΒηιΙυηι βε Οΐδδίααι ηιίδϋ εχ οηΐίηβ

βηο Ι,ιιείιηη εί Ραηδαηι ; ψιί , νείαΐ 3ά τίβεηάβ βρεείαευΐα

29
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Πάνσαν, ως έπί θέας εις Ελλάδα έξιόντας , άμύνειν αϋ-

τοις ές ί ουναιντο. Μετεκάλει δέ έκ Λιβύης , άπο τριών

των ΰπο Σέζστιον, δυο τέλη· χαΐ το τρίτον έχέλευε Κορ-

νιφικίω παραδοΟήναι, της έτέρας άρνοντι Λιβύης, χαϊ

τα της βουλής φρονοϋντι" είδότες μεν χαϊ τούσδε Γαίω

Καίσαρι έστρατευμένους , και τα έκείνου πάντα ΰπο-

νοοϋντες· ή δέ απορία σφας ωδε ήπειγεν έπει χαΐ

τον νέον Καίσαρα, δεδιότες μή συνΟοϊτο Άντωνίω,

στρατηγον αύθις επί Άντωνίω μάλα άπρεπώς έχειρο-

τόνουν άμα Δέχμω.

ΙίΧΧΧνί. Ό δέ Καίσαρ ήδη τον στρατον ές δργην,

δπέρ τε αδτοϋ, ώς συνεχώς ΰβριζομενος, άνεχίνει, χαΐ

υπέρ σφών εκείνων, έπί δευτέραν στρατείαν πεμπομέ-

νων, πρίν έπί τη προτέρα λαβείν τάς πεντακισχιλίας

δραχμάς, όσας αύτοΐς υπέσχοντο δωσειν έδίδασκέ τρ,

πέμποντας αϊτεΐν. Οί δ' έπεμπον τους λοχαγούς. ΚαΙ

ή βουλή συνίει μέν, αυτούς ές ταϋτα διδασκόμενους·

άποκρινεϊσθαι δέ αύτοΐς έφη δι' έτέροιν πρέσβεων. ΚαΙ

επεμπον ους Ιδίδαξαν, τοις δύο τέλεσι τοις άπ' Αντω

νίου μεθεστηκόσιν έντυχεϊν άνευ τοϋ Καίσαρος· καΐ δι-

δάσχειν, μή έφ' έν\ ποιεϊσθαιτας έλπίδας, άλλ' ίπιτη

βουλή, το κράτος άθάνατον έχούση μόνη, χωρεϊν δέ

προς Αέκμον, ένθα σφίσι τα χρήματα άπαντήσειν.

Ταϋτ' έπισκήψαντες λέγειν, έσέφερον ήδη το ήμισυ της

διορεας, κα\ δέκα άνδρας ές τήν διανέμησιν έχειροτό-

νουν, οίς ουδέ ένδέκατον προσετι'Οεσαν εΤναι τον Καίσαρα.

Οί μέν δή πρέσβεις, ουκ άνασχομένων των δύο τελών

έντυχεϊν σφίσιν άνευ του Καίσαρος, ΰπέστρεφον άπρα

κτοι. Ό δέ Καίσαρ οΰκέτι τους λόγους καΟίει δι' ίτέ-

ρων, ουδέ μέλλειν ήξίου· άλλ' αύτος Ις τον στρατον συν-

ειλεγμένον έπελΟών, τά τε ΰβρίσματα ίσα ές αύτον έκ

της βουλής γεγένητο κατέλεξε , κα\ τήν ές πάντας τους

Γαίου Καίσαρος έπιβουλήν καθ' έ"να καΟαιρουμένους*

δεδιέναι τε αύτοϊς περί σφών διεκελεύσατο , μεταφερο-

μένοις ές τε πολεμιον της μοίρας στρατηγον, καΐ πολέ

μους έτέρους άφ' έτέρων, ΐν' ή έκφΟαρεϊεν, ή καΐ προς

άλλήλους στα'σιάσειαν. ΈπΙ γαρ τώδε και τοϋ περί

Μουτίνην έργου, κοινοΰ γεγονότος, τα γέρα τοις δύο τέ

λεσι μόνοις δίδοσΟαι, ΐν' αύτοΰς ές 2ριν καΐ στάσιν

έμβάλοιεν.

ΙΛΧΧνίΙ. « "Ιστέ δέ, Ιφη, και έφ' οΐς δ Αντώνιος

έναγχος ήττηθη , οΐά τε τους Πομπηϊανους έπύθεσΟε

έν άστει πεποιηκέναι κατά τών τινας δωρεάς παρά

Καίσαρος είληφότων. Τί δή πιστον, ή ΰμϊν, ων έλάβετε

παρ' εκείνου χωρίων τε κα\ χρημάτων, ή έμοί της σω-

τηρίας, ωδε έν τή βουλή δυναστευόντων τών οίκείων

τοις σφαγεΰσι; κάγώ μέν έκδέξομαι το τέλος, 8 τι αν

έπιγίγνηταί μοι· καλόν γάρ τι καΐ παΟείν πατρί έπι-

χουροϋντα. Τπέρ δέ υμών δέδια , τοιώνδε καΐ τοσώνδε,

κινδυνευόντων ές έμήν και τοϋ πατρός χάριν. "Ιστε

μέν δή με καΟαρεύοντα φιλοτιμίας, έξ ο6 στρατηγεϊν

μοι διδόντων ΰμών ΰπο σημείοις οΰκ Ιδεχόμην · £ν δέ

μόνον δρω νϋν άμφοτέροις σωτήριον, εΐ δι' ΰμών ύπατος

άποδειχΟείην. Τά τε γαρ παρά τοϋ πατρδς ΰμϊν δο-

ία Ο.τόιλιιι ρκΛάκκαίβ» , Ικ,γΙ;ιιριι(ιιγ ίΐΐοβ, υ( βεηαίιιί

ορεω ΓειτβηΙ ριυ \ ίπΐιιιβ. Εχ Αίτ'κΛ φιοςιιβ ε ΙΗ6υ8 1ο-

£ίοηίϋιΐ9, ςυίΐηιβ δεχίίυβ ρπεβΓοΙ, άυι? ϊεείνίΐ ββηίΐυβ;

Ιει-Ιίαιη ιχβ<11 ]ιΐδδίΙ Οοι-ηίΠοίο, βΐΐεηυβ Αίτΐαε ρΓΚΐϊάί , Γο-

νεηΐί ρηγΙρχ βεηβΐυβ. (}ιι;ιιηνί.·ί εηϋη βεΪΓβοΙ, Κωςυοςοι;

Ιεςϊοηε9 ιηΠϊΙββββ 8αΙ> Οβίβαιβ, βΐ οιηηί,ι ο]ιυ βαβρβεΐΐ Η>-

βοΐ'οιιΐ , (βιηβη θο οο§ο1)3ΐ ίηορία. Ναη βΐ ]ιιτβηειο ΟίίϋΓτιη

πιιμι>, ηβ ββ οιιιιι ΑηΙοοίο οο^αη^εΓεΙ, ριιιΙεηΑι ίηοοη-

8ΐ3ΐι(ί3 ]ιΐΛίοππιΙ !ιι·1Ιο εοηΐτα ΛιιΙηηίυηι ^ετειχίο ιιηιι οιπη

ΒΓϋΙο ρΐίρεβΒε.

1. XXXVI. ΑΙ 0«ιγ ],ιιιι Π)ί1ϊ(β3 8υο8 .κΐ ΪΓ301 Γππί ίίιΐοΐ

3<1νεΓ8υ3 Μ'ΐκιΐιιιη, ημοά, ηοη εοοίεηίαβ ίρ8ππι εοηΐίηιικ

νεχάββε ίο]ηΓΗ8, εΐίαηι ίΙΙοβ Άά ηονβπι εχρεάίΐίοηεη τβΙΙεΙ

πιίΚεΓε , ιιοικί ιιιιι ρεΓ80ΐυ(Ϊ8 ρποηβ ηοιηϊηε ίϋ» τί^ίηΐί π>Η-

ΙιΙιιιλ Η8. <|π;γ ιρ8Ϊ8 ΓυίββεηΙ α βεηαΐα ρΓοοιίββα : πιοηβΐ»!-

ςοε , «Ι <·αιη ρεευηίβηι ρεΓ ΙεςβΙοβ ρε(6ΓεηΙ. Ε( ϋΐί ηιί»··

πιηΐ οεηΐιιποηεδ. δεη^Ιυβ ααίειη, ρΓβεεΙ&Γε ϊηΙεΙΙίΒίΐυ,

οχ Οίίΐπϋ Νιοι) ί 1 1 1 ίι I 6886 ΓαεΙυπι, γ ο <ροι ι μι π πη 8ε ηιϊΗΐίΙ»ι·.

αί I , ρεΓ αΐϊοϋ ΙεςαΙοβ. ΕΙ ηιίβίΐ, ηυοβ ρΓΧηιοουϋ, υΙ Λη·

ίΐΐ.'ΐ* Ιεςίοηεβ, φΐ!β ηΐι ΛηΙοηίο ΐΓ&η8ΪβΓίΐη(, βιϋΓεηΙ ή

0«·8»ι·ε ; ΗοΓίβΓεηΙυπριε , ηε 8ρεβ «ικκ εοΙΙοεεηί ίη οηο

Ιιοιηίηο, 8οι1 ιηΐϋίηΐ ,κΙΙΐίοιοΓο βεηβΐυί, ρεηεβ ςιιβπι βοίηιη

ίηιιιιιιιΊηΙί ι 8ίΙ ρο(εηΙΪ3 , ε( εοηίειτβ 8ΐ· ,κΐ I). ΒηιΙιιηι , 3ρο<1

ηοεπι ίηνεηΐυη βδββηΐ ρΓοπιΪ883πι ρεευηίϋοι. Ιεβαϋίαιιιι

ΙίΐΗ1»ι* ηι.Ίΐκ1;ιΙ Ν (1ίιιιί88ί8 , 8εη&1υ9 οοηίοΐίΐ βίβΐίπι όοηβΐίνϊ

ΐΙΙιιιβ (Ιίιπίιϋοηι , εΐ άεεεπινΪΓ0? ΟΓββνίΙ ρεειιηίί! Πΐί ΛΐίΙπ-

ΙιικΊΐιΙ.τ ; (]υίΙ>ιΐ8 ΰεεεπιτΐηδ ηβ υοάβείοιυηι ςαίΛεπι 8<1]β*·

πιηΐ ΟίεββΓειη. Ι.ομιΐί νείΌ , ψιυηι άαχ ΐΙ1α? Ιεροηεί πιω·

ι1;ιΐ.ι οοΐΊΐιη ηιιιϋπ' 8ίηβ ϊηιρ6Γ3(θΓ6 βυο ηοη βΗβΙϊηιιίίββηΐ,

τενεΓ8ϊ βυηΐ ϊηΓεεΙο ηε@ο(ίο. Τυη» ΟβεβΒΓ, ηοη ϊωρίίκί

οιιιιο.ΐαηιΐιιιιι τβΐυβ , ηεε ρεΓ 8εφιβ8ΐΓ08 αρρεΙΙ.ιικΙιιηι ηιίΐί-

1«·ηι , ϊρ8β , 8^νοε3ΐ3 εοηείοηε , ίη]ιιι ϊ;ι> οιηηεβ εηοηκητί! 3

8εη3(υ βϋιί ίΙΙβΙαβ; αΌευίΙ^υε, Μ ημί , ιι( οηιηεβ Οββίίί*

3υιίεί 8ϊ«ίΙ1ιι1ίιη ορρηηωηΙυΓ : άεηίφΐβ 3(1ιηοηυίΙ , ατωιιΐ

ίρβί 8ΪΙ)ί , 81 8110 3118ρίεί3 ΪΠ>Ι1βΓ3ΐ0ΓΪ8 ρ3Γ(ίΙ>υ8 ( ',ι '-.ιι ι.α; -

ίηίηιίεί Ιτ3η8ΓβΓ3ηΙυτ, εΐ 3ΐ1 3ΐί3 ΙμϊΙΙβ ρυβί 3ΐί3 ηιίΙΙαιιΙιιι :

ί(1 εηϊιη ηοη »|ί<> εοηβίΐίο Γιεή, ηί8ί ιιΐ 3υΙ (ΙεΙοΓοηΙϋΓ, ιιιΙ

ηπιΙιπΛ εοηΠίε(3Γεη(ιΐΓ 8ε(1ίΙίοηίυυ8 : Ιιοε εΐεηίηι ε&»ε, ("Ί

ροίΐ η3Τ3ΐηπι ΜηΙίηεη8Ϊ ΙχΊΙο εοηιπιιιηβηΊ ορεηηι ■ Ίβ»!"15

Ι3η1υηι ΙεςίοηίουΒ υΠεΓ3ηΙυΓ ρπεηιίβ, υ( ίηΙεΓ ίρβοί εχ κν*

ΐ3(ίοηε ΟΓΐηΙιίι· ββιΐίΐίο.

ΙΧΧΧνίΙ. « 8εϊ1ί8 τεΓΟ, ϊηηυΚ, ςυ3 άΐ 03ϋ8» ηηρ"

Αηΐυηίυβ \ί< (ιι> κΙ(; εΐ ηοδε βχ 17Γΐ)β νοίιίβ ΓεηϋηείκΙβ ίΐιοΙ,

φΐο ρβοΐο ΡοηιρεΪ3ηί Ιη» Ι;π ίπΐ ηοηηυΙΙοβ ρτορίβτ ϊοοερΰ ι

€8Ρ83Γβ υεπείίείβ. Εεςηοηβπι ίβίΙϋΓ πκχίο νεΙ τοηί»

πιιη ρο8888δίο ρβοϋηίΒΓυηινβ 3ΐι ϋΐο 3εοερΐ3ΐυηι , το! η»·"

8«|υ8 ίρ83, ίη ΙιιΙο ε8ΐ, (I ιιιιι ίΐιι ίη βεηβΐιι Γ,ιιηϋήιι·· Ρ3"1-

( ίιΙ.ιπιιιι ύοηιίη3ηΙυΓ? 8βά εβο ςιιίιίβηι εχΐΓβπιβ φαψΊ

φιχ ιηε ηΐ3ηεη(, 1ιι1>εη8 ρεΓΓεΓ3ΐιι : ρυΙοΙίΓυπι εηίηι εδί ι»

ςηίίΐ εΐίβπ» ρβΐί , ίΐυηα ρβίΓειη νίηϋίεο. Ι)ε νοίιϊβ , Μ

1)υ8(]ΐιε ΤΪΓΪ8, ηι.ι^ί» βοηι βοΐΐίείΐαβ , <ριί, ηιε3 ρίΙπ*1*

0Λϋ83 Ιιοό δϋΐιίΐίβ ροιίευΐΒ. Με οβΓίε 3ΐηοίΙίοηε ο**1*

οοηιρεπβΐίδ, <|παιι<1<· 3 τοΗ* οηΐβίβπι ρτβίππιηι ειιπι μ*··

βηϊηυβ Γβοιΐ83νί. Νιιηο νβΓΟ ιιηίοΛίη, Ιβηι νοηίκ, «Ι115"1

ιηιΐιί , 83ΐυ1ί8 νίβιη νίίεο Γείίφκιπι, 8Ϊ νββίτο Γϊτοτε εο»31·

ΙβΙηηι οοη8ε<]υ3Γ. Τυιιε εηίηι εΐ εοηΠπι>3ΐ>υηΙυΓ φτ 1
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θέντα πάντα βέβαια έσται· άποικίαι τε προσέσονται αί

έτι δφειλόμεναι, κα\ γέρα πάντα εντελή· έγώ τε τους

φονέας Ειπδ δίκην άγαγών, τους άλλους αν υμΐν κατα-

λυσαιμι πολέμους.

ΙιΧΧΧνίΙΙ. *ίΐν λεγομένων, ή* τε στρατιά προθΰ-

αως έπεβόησε , καΐ τοΰς λοχαγούς αύτίκα επεμπον αϊ-

τησοντας την αρχήν τω Καίσαρι. Ύποκριναμε'νης δέ

της βουλής την ήλικίαν, έλεγον οί λοχαγοί δ έδιδάχθη-

σαν, δτι και πάλαι Κοροΰϊνός τε άρςειε , νεώτερος ών

έτι, κα\ Σκιπίων δστερον, 8 τε πρότερος, και δ δεύτε

ρος· κα\ έκ της νεότητος έκαστου πολλά δναιτο ή

πατρίς· τά τε έναγχος ταύτα, κα\ Πομπηϊον Μάγνον

αύτοϊς καΐ Δολοβέλλαν προυφερον, αυτί) τε Καίσαρι

ήδη δεδόσθαι τήν αρχήν μετιέναι θασσον έτών δέκα.

Ταϋτα των λοχαγών συν πλέονι παρρησία λεγόντων,

ούκ άνασχόμενοί τίνες των βουλευτών λοχαγούς δντας

ωδε παρρ^ησιάζεσθαι, έπέπλησσον, ώς θρασυνομένοις

6πέρ το στρατιώταις πρέπον. ΚαΙ δ στρατός πυθόμε-

νος, έτι μάλλον ώργίζοντο, καΐ άγειν σφϊς εύθΰς εκέ-

λευον ές τήν πόλιν, ώς αύτοί χειροτονησοντες αδτδν

έξαιρέτω χειροτονία, Καίσαρος υίδν όντα· πολλά τε τδν

πρότερον Καίσαρα άπαΰστως εύφήμουν. '&δε δε αυ

τούς δρμης έχοντας 6 Καίσαρ ίδών, ή'γεν εύθί/ς άπδ της

συνόδου , δκτώ τέλη πεζών, καΐ ϊππον ίκανήν, και οσα

ίλλα τοις τέλεσι συνετάσσετο. Περάσας δέ τον 'Ρου-

βίκωνα ποταμδν έκ της Κέλτικης ές τήν Ίταλίαν, δν-

τινα αύτοϋ και δ πατήρ δμοίως έπι τω πολιτικώ πολεμώ

πρώτον Ιπέρασεν, ές δύο πάντας διηρει· καΐ τδ μεν

έ"πεσθαι κατα σχολήν έκέλευσε, τδ δέ άμεινον έπιλεξά-

μενος έτρόχαζεν, έπειγόμενος έτι άπαρασκεύους κατα-

λαβεϊν. Μέρους τε τών χρημάτων υπαντώντος, 4 ές

τα γέρα τοις στρατιώταις ή βουλή έπεπόμφει , δείσας

έπΙ τοϊς μισθοφόροις δ Καίσαρ , προυπεμπε κρύφα τους

Ικφοβήσοντας · και οί μέν έφευγον μετα τών χρημάτων.

Γ.ΧΧΧΙΧ. Ές δέ τδ άστυ της άγγελίας άφικομέ-

νης, θόρυβος ην καΐ φόβος άπλετος, διαΟεόντων τε

άκόο-μως, κα\ γύναιά τίνων ή παΐδας, ή 8σα τιμιώτατα

£λλα, ές άγρους ή τα έρυμνα της πόλεως μεταφερόν

των. Ου γάρ πω σαφοϋς οντος, ίτι μόνης δρέγοιτο

δπατείας, πολέμιον στρατδν έπιέναι συν δργη πυνδα-

νόμενοι, ές πάντα έδεδοίκεσαν. Ή βουλή δ' έξεπέ-

ττληκτο άμέτρως, ουδεμίας αύτοϊς ούσης έτοίμου δυνά

μεως. Αλλήλους τε, οΐον έν τοϊς φόβοις γίγνεται,

κατεμέμφοντο- οί μέν, ότι τήν στρατιαν αΰτδν άφέλοιντο

τήν έπΙ τδν Άντώνιον υβριστικώς· οί δέ, της ές τδν

θρίαμβον υπεροψίας, ουκ άδικον όντα· οί δέ, του φθόνου

της διανεμη'σεοις τών χρημάτων οί δέ, ουδέ ένδέκατον

έπιγράψαντες · οί δέ , αύτα τα 3θλα ουτε δξέως ουτε

Ιντελη διδόμενα, τήν στρατιαν σφίσιν έλεγον έκπολε-

μώσαι. Της τε φιλονεικίας τδ ίκαιρον μάλιστα έμέμ-

φοντο, Βρούτου μέν καΐ Κασσίου πορ^ωτέρω τε ίντων,

κα\ συνισταμένου Ιτι· έν δέ πλευραϊς, Αντωνίου κα\

Λεπίδου πολεμίων ουςδτε ένθυμηθεΐεν Καίσαρι συναλ-

ρ»(Γ6 ιηεο 8εεβρί8ΐί8 Ι><-ιι<Ίϊι ϊα ειιηεία ; 61 εοΙοηί38 ροιτο ηο-

είρίεΐίβ ψιχ τοϋίβ ιΐοΐκ'η! π ι 3(1ηι1ε, οί ρι ,ι-η ιί,ι οηιιιίΐ ίηΙβίρ-3 :

εί 080, ρο8(φΐ3ηι <1ε ριιτίείίΐίβ ηιεηΐ&δ ρα>η38 ΓερεΙίβΓΟ Γβ·

1ί<]υοηιπι ΗεΙΙοηιηι οιηπϊιιηι Υ3ε3ΐίοηειη νοίίίί <Ι,ιΙ»ι. »

ΙιΧΧΧΥΠΙ. Ηβεε άίεεηΐί Οβ?83ϊϊ α«-«·1αιη»1ιι»ι Ρ8ΐ 3 ηιίΐϊΐί-

Ιηΐδ βΙαεηΙεΓ : ηιοχςυε εοηΐυποηεβ καϊδδϊ , α,ιιί εοηβυΐϊΐιιηι

εί ρεΙΟΓΡηΙ. Οα.Ίεηιπι 9εη»1υ χίαΐεηι ^πμίιιλ εβαςαηΐε,

τεκροηιΙοΓυηΙ εεηΙϋΓΪοηεβ , υΐ βΓηηΙ ρΓΧπιοηϊΙϊ : « ΕΙ Οογ-

νίηυιη ςιιοικί.ιιη ]υνεηεπ> εοηίηΐεπι ΓαεΙυπι, εί δείρϊοηβϊ

1>08ΐε3, ηΐ3]οΐ'ειη ιιιίηοΓειηςυε : ηεο ροεηίΙεΓε ρβίΓΪΜΐι τεπιπι

3 ^νεηίΙ>ιΐ8 ίΙΙίβ ^ηβικτυπι. ΡΓοΓεΓεΙ)3ΐιΙ εΐίβπι τεεεηβ εχεπι-

ρΙυπι Ροπιρεϋ Μ38ηΐ , ίρβίυβηιιε Ι)"ΙιΙη·]1,ί· : συίη εί 0»;83γϊ

ίρβί ].ιηΓι·οικ·ί·«ιιιιι ε$$ε, π ι εοπβυΐΒΐυηπ ρείβΐ άεεεηηίοαηΐβ

χΐ3(επι ΙεςίΙίιηβηι. » Η<τε ροβίςυβπι εεηΐυτίοηεβ εβηΓκΙεη-

Ιίϋβ ο!)]εεεΓΐιηΙ , βευβΙΟΓεδ &1ίηιιοΙ , ηοη ΓεΓεηΙεβ τειΊ» Η-

1>εΓίθΓ& ςα&ιη ρΓΟ εοοάίΐίοηε Ιιοιηίηυπι, οΙ>]υΓβ<ΐΓαηΙ ηαα&ί

ρΓβεΙεΓ άεεοΓαπι εί «Ιίβοΐρΐίηαιη ηαϋίΙβΓεπι Ιοευΐοβ. Οικκΐ

υΙ)ί εοςηίΐιιπι ε8( ίη εχεΓείΙυ , ιηπρ* β(ί3ηι εχββρεΓΐΙί , ρο-

8ΐυΐ3ΐ)3ΐι1, ιι( εοηίεβίίπι άοεετεηΙϋΓ 3(1 1ΐΓΐ)εηι : ■> 88 ετεβΙυΓΟβ

ΐ'ΐιηι εοηβυΐεπα εχΐΓ30Γάίη3Γϋ8 εοηιίΐϋβ, Γιΐϊϋΐη ηυίρρε Οίε·

83ΓΪ8 : » 8ΐοιιι1(]υε ιηιιΚϊρΙίείΙιαβ εοηΐΐηυΐΐίβηιιε 1αυάίΙ>ιΐ8

«ηρεήοΓοηι Οχ83Γειη εχ(ο11ε1)3π(. δίε ϊηείϋιΙο8 111ο» ιιΜ

τϊάίΐ 0;β83γ, 8ΐ3ΐίιη 3 εοπεϊοηε ε38(Γ3 τεΓ8ϋ8 ΙΙγΙ^πι ηιονίΐ,

πιπί οείο ςιΐ38 ΙιηΙκΊι,-ιΙ ΙεβίοηιΙιυί, β( εςυί(3(υ ίάοηβο, εα>

(8ΓΪ8ςυε »ιι\ΐΙπ<. ΤΓ3]εεΙοςυβ Βυϋίεοηε, ηιιϊ Ιΐαΐίαιη β

03ΐ1ί3 άί8(εηηίη3(, ιιηιΐο εί ρ3(εΓ είνίΐίβ ΙιυΙΙί ΓεεεΓ3( ΙηϊΙϊιηη,

εορϊ38 άίνίβΗ I >ϊ Γ;ι ι ί.'ΐιΐ) : ]ιΐ883συε «Ιίει-,ι ραΓ(ε εοηβεφίί ]όγ

οΐίυηι, ίρδε ευηι βΙΙεΓβ ροΙίοΓε, ςυδβ βχ 8ε1εε1ί8 εοπ8ΐΑΐ)3ΐ,

ηι.ι\ίι»ϊ8 ϊ(ίηειίου8 εοηΐεηάίΐ, υΐ ίπιρβΓΐΙίβ 8υρεΓνεηίΓ8(.

ΟιιΐΗπψιε ι',ίιΙγιιι νίΐ εχ 3<1τεΓ80 3άνεη(3ΓεηΙ ςυΐιίαιη ευαι

ρεευηίβ, ηυΐη) 8εη3ΐιΐ8 ιηίϋΐίΐιυβ ρν.ΊΊΐιίοπιηι ηοπιϊηε ιηίι·

ΙεΐΜΐ; ΙϊΓηοηβ ΟβεββΓ (1ε ίίβ ηυί 3εεϊροΓεηΙ ρΓίτιηίυπι , εΐβιη

ιηίίίι (]ΐιί ΐΐΐίβ (εΓΓΟΓειη ίικ ιιΚτοηΙ : βίςιιε ίΐα βυίυςεΓυηΙ

ευηι ρθειιηΐβ.

ΙίΧΧΧΙΧ. Ιη 1!Γΐ)ε βιιίοπι, ρο8ΐηιΐ3πι ηιιηείβΙυΒ εβί 8^υ8

βάνεηΐιιβ , ίηβεηβ ΐΓβρϊίΙ^Ιϊο βο ρβνοΓ εχοι1ιΐ8 εδί : εί εοηίυβε

ρ388Ϊπι (1ϊ8ειΐΓΓθΙ)3ηΙ ; ηοηηυΙ1ί(]ΐιε ιιχοΓεβ 3ε ΗΙ>βΓ08 βΐ ρΓ8-

ϋθ8Ϊ88ίηΐ3 ςηχφιε »υ( ίη νϋΐ38 βιι! ίη ηιπιπϋοι ;ι ιιι Ί >ί > Ιο< ;»

ΐΓ3η8ΓεΓε!)3ηΙ. Ουπηι εηίηι ηοηΛυηι 088εΙ εοηιρεΓίϋΐη ,

εοηβυΐαΐυηι (3η(υηιπιθ(1ο ρβΙβΓε Ο^ιινιη; 3υ(1ίεη(ε8 ίηι-

!πηι εχεΓείΙαηι βάτβηΙβΓβ ηοβΙϋίΙεΓ, ηίήϋ ηοη π>εΙυεΙ»η1.

Ιη εβφΐβ ρυΙιϋε3 εοηβίετηβΐίοηε ηίηίΐ Γιιίΐ βεηβΐιι (ίηιίάίυ»,

ηηιιηι ηυΐΐυβ ρηεδίο εββεΐ εχεΓείΙυβ. Π ηΐίί βΐίοβ (ιι( ΩΙ Ιγο-

ρϊιΐίδ ΓεΙ)ϋ8) ίηουδαίιαηί , νβΐ ςυοίΐ ίη]απο&ε 3(1εηι1η3 ΓηεπηΙ

0Χ83ΓΪ Ιε^ίοηεβ «ειη<·1 <1;ιΐ;·· &ά ρεΓβεηυεηϋυηι ΛηΙοηίιιηι;

νβΐ (ΐπο<11π(ΐηιρηυ8,([ϋεηι ηοη ΐπιπιεπίο ρείϋβδοί, εί ΓιιεπΙ

η(·ραΐιΐί ; νεί φιο<Ι εί(1εηι (1ΐ8(Γίηυεη(ΐ8ε ρεεηηί» ηοηοΓειη

«ΓΛίίαηιν·· ίητίάεπηί. ΚιΐΓβυπι 3)ϋ (|υβΓε1>3ηΙυΓ, άετ^ηινίπβ

ευηι ηε υηάεείηιιιηι ςυί(1εηι ίιπ888 3ά]βε(υηι : ηΐίί , ίρββ

ρι·<ειηΐ3 ηβε ηΐ3[υΓ8 ηεε ΐπΙε^Γε ι-εο'ο'ίΐβ, ρΓίεοίΙβηιςυε ηιίΐί-

ϊίουβ Γεοε1ΐ3η()ϊ Μ3ΐεη3[η. δεά ηίΐιίΐ ιιιηρίί ιεριεηεηδυηι

681, ηικιηι Ιεηιριΐ8 αηροιταηΐιβίιηαη] , (]ΐ)ο ίδΐ&ηι Βυβεβρβ-

πηΐ εοηΐεηΐΐοηεπι; ρΓβευΙ 3ΐ)8εηΙίηιΐ8 ΒταΙο θ388Ϊοςιιε, ηεε

β3ΐί8 (Ίκιιιι ηηηε ίηΒίπιεΙίβ; ηυυιη ηοβίε» ΛηΙοηίυβ Ι.ρρί-

(Ιαβο,υβ ίη ιτη κί1>π> 1ιβ7Γ83η( : ο,υο» ηΙ>ί εθ£ίΙα1)3ηΙ ίη

μι ;ιΐ ί.πη Γ8(1ίΙυΓ08 ευηι Οβαι-ε , ίη ίηιιηεηβυιη ρίβηε 3ΐΐ£ε
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λαγήσεσθαι , πάμπαν ήκμαζεν δ φόβος. Κικέρων τε ,

8ς τέως αύτοϊς Ιπεπόλαζεν, ούδέ έφαίνετο.

ΧΟ. Άθρ<5α δή πάντων ές πάντα ήν μετάθεσις, αντί

μέν δισχιλίιον καϊ πεντακοσίων δραχμών τα; πεντακι-

σχιλίας, άντ\ δέ των δύο τελών τοις οκτώ δούηναι,

Καίσαρα τε αύτοϊς άντί των δέκα ανδρών διανέμειν,

καΐ Ις τήν δπατον αρχήν παραγγέλλειν απόντα. Πρέ

σβεις τε εξέτρεχον, οΐ τάδε φράσειν έμελλον αύτώ κατα

σπουδών. Ων άρτι της πόλεως έκδραμόντων, μετά

νοια ενέπιπτε τη βουλή* , μή δεϊν οδτως άνάνδρως κα-

ταπεπληχθαι, μηδέ έτέραν ένδέξασθαι τυραννίδα άναι-

μωτί, μηδέ έΟίσαι τους αρχής έφιεμένους, έκ βίας

τυγχάνειν, μηδέ τους στρατευομένους , έξ έπιτάγματος

άρ/ειν της πατρίδος· δπλισαμένους δέ έκτων ένόντων,

τοΰς νόμους τοις έπιοϋσι προτείνειν. Προσδοκϊν γαρ,

ουδέ έκείνους , νόμων προτεινομένων, δπλα τη πατρίδι

έποίσειν · εΐ δέ φέροιεν, άνέχεσθαί τε πολιορκίας, μέχρι

Δέκμος ή Πλάγκος ΙΓλθοι , καϊ άμύνεσθαι μέχρι θανάτου

μάλλον, ή ίκόντας ένδέξασθαι δουλείαν άνωθεν άδιόρθω-

τον. Τά τε αρχαία 'Ρωμαίων έπΐ ελευθερία φρονή

ματα καί πάθη, προς ούδέν ένδόντων υπέρ έλευθερίας,

άνελέγοντο.

ΧΟΙ. Έπε\ δέ αύτοΐς και τα δύο τέλη τα έκ Λιβύης

μετάπεμπτα, ές τον λιμένα αύτης ήμερας άφίκετο,

τους θεούς σφας έ*δοξεν έπΐ την έλευΟερίαν έποτρύνειν.

Ή μέν δή μετάνοια έκεκύρωτο, καΐ μετεψηφίζετο

άπαντα, Κικέρωνος αύθις αύτοϊς έπιφανέντος· ή* τε

στρατεύσιμος ήλικία προεγράφετο πασα, καϊ τα δύο

τέλη τάδε τα Ικ Λιβύης, καϊ οί συν αύτοΐς ίππεΐς χίλιοι,

κα\ τέλος έτερον, 8 Πάνσας αύτοΐς υπολελοίπει, πάντες

οΐδε μερισθέντες , οί μέν τον λόφον τον καλούμενον Ίά-

νουκλον, ένθα και τα χρήματα έσώρευσαν, έφρούρουν,

οί δέ την τοϋ ποταμού γέφυραν, έπιδιηρημένων σφίσι

των στρατηγών τών κατα την πόλιν ■ άλλοι δέ αύτοΐς

τα εν τω λιμενι σκάφη καϊ ναϋς καϊ χρήματα εύτρέπι-

ζον, ε! δεησειεν ήττωμένους φυγείν δια θαλάσσης. Καϊ

τάδε συν εύθαρσέι'α πράσσοντες ούτως οξέως, ήλπιζον

άντικαταπλήξειν τον Καίσαρα, κα\ ή μεταπείσειν παρα

σφών αντί τοϋ στρατεύματος αίτεϊν την αρχήν, ή έγκρα-

τώς άμυνεΐσΟαι · τους τε της έναντίας μοίρας νυν γε

μεταθήσεσθαι προ'σεδόκων, μέχρι περί της ελευθερίας

έστ\ν δ άγιόν. Την όέ μητέρα Καίσαρος και τήν άδελ-

φήν βύτε φανερώς ούτε λάθρα ζητοΰντες εδρισκον.

Έθορυβοϋντο ουν αύθις, δμήρων μεγάλων άφηρημένοι·

και,, τών Καισαριανών ούπο) σφίσιν έπικλιυμένων, ΰπ'

εκείνων αύτας ωδε ακριβώς ένόμιζον Ιπικρύπτεσθαι.

Χ€ΙΙ. Καίσαρι δέ, έτι τών πρέσβεων έντυγχανόν-

των, τα μέτεψηφισμένα άγγέλλεται· καϊ αύτον οί πρέ

σβεις άπολιπόντες, άνέστρεφον υπο αΐδοϋς. Ό δέ τώ

στρατώ μδλλον έτι παρωξυμμένωκατασπουδήνέχώρει,

συν φόβω, μή τι πάθοιεν αί γυναίκες· ες τε τον δήμον

τεθορυβημένον Ιππέας επεμψεν, άτρεμεϊν έπικελεύων

και, τεΟη-πότοίν πάντιον, τα πέραν τοϋ Κυριναλίου λόφου

χ'ατέλαβεν, ούδενος ές χείρας έλθεϊν ή κωλύειν ΰπο-

ΙχιΙιιγ πιείιΐδ. Οίεβτο ααΐβπι , ςαί αά ευπ> άίβηι ρι-ίπιω Ιβ·

αοβπιΐ, Ιυιτι ηαπίβιτι ηι»(υ;ιιιι εοπιρβΓΕίωΙ.

ΧΟ. ΙΙαηυε, υηο ιηοιηεηΐο ιηιιίαΐϊβ ίη (ΙίνοΓδίιπι Γβοιίί

οιηηίυυδ, ρη> χ Η8. νίςίηϋ ηιίΙΙία Η8. <1εεΐΐ(3 βυηΙ;

ηε^ιιε β3 ι1ιιαΙ>υβ ΙβηΙαιη, ββά" οείο ίΙΙΪ3 ΙθβίοηίΙ>υ$; Ακην»

Ιιιπκραβ, υΐ ηοη ϋβοοπινίιί, βεύ Οοβκβγ, ίΙΙα <1ί8ΐηου«ίτΙ ;

βΙ(]υβ βί βΐΐδεηΐί εοηδυΜυηι ροΙεΓε ΗεβτβΙ. Ιΐίβααβ όβ γο·

ουβ 1β§8ΐί ρΓορβΓβ βυηΙ εηαϊββϊ , ςιιί εβίειϊίβι· Ιιαχ βί ηαηώ-

ΓβηΙ. Ουί νίχάιιπι ροΓίαιη οιιΐίίιη ο^Γβδδί «ηηΐ, ςυιιπ

ββηϊΐϋπι ροίηί(οο(Ϊ3 ίηϋβεοΓα; τίπβ οοηδίβπωΐίοηί* $υ!)ίί1 :

« ηοη 8β άβίκϋβββ ηονϊπι ηι1πιίΙΙ«Γβ (νΓαηηίιΙοηι , ηαΙΙο ριυ

1ίΙ)βιΐ3ΐο Γιιβο 83η§ιιϊηβ; ηοη βδβυοΓΒΟβΓβ ΛοηιίηίΙίοηί» οιι-

ρίϋο8 3(1 Ιιοηοκβ ηΐ3μί8ΐΓ3ΐυ8(]υΒ ρβτ νίιη ίητ3<ΐ6Π(1ο$ ; η^υβ

ιηϊΗΙβδ 388ΐιεΓ3είεηάοβ , υΐ ρΓΟ ίιυρβπο άΌηιίηεηΙιΐΓ \Μή&.

Ρυϊη ροΐίυβ, αρρ3Γ3ΐυ άεϊεη8ίοηί8 ρΓου( τεβΓειτεΙ &Οο,

1βςβ8 ρπηιυηι ορροοεη(ΐ38 ε8»ε ΪΓπιεηΙϊ1>ϋ8. ΕΙεηίαι $ρεπι

8886, ΗΙθ8, 81 Ιΐ'ίίΙΙΓΏ ΟρρΟΠϊΙϋΓ 3υεΐ0ΓΪΐ39 , ηβ ί1ΙαΙυπ«

<|ΐιϊ<1εηι 3ΠΠ3 ρβίΓία;. Ουοιΐ 8ί ηίΐιίΐο ιηίηυ» ϊοΓειτεηΙ , «ι-

8ΐίηεηά3ΐη ροΐίιυ ορριι^η3(ίοηειΐ) , ϋοηεε ϋ. ΒΓϋΙυί «ιΙ

ΡΙβηεηβ βυεευΓΓβΙ : εΐ ρα^ηβηύυιη αιΐ ηιοιίεπι υ$ςιιεροΙία$,

ςιΐίηι υΐ ΕΐΙιηϋΙαΙιΐΓ (ΙοπαϊηβΙίο , ευί , Ιαΐΐ ΐιιϊΐίο ΓβεΙο, ηυΙΙιιιη

3τηρΙίιΐ3 Γεηιβ<1ίυηι ροββεΐ ίηνβηίπ. » ΟοπιιηοπιοΓϊΐΜηΙ

ε(ί3ΐη ηκι]οι υιη νίΓΐυΙειη 3((]υε εοη3ΐ3ηΙίαηι , (]υί (υίΐκΐχ

'ίϋβΓΐ3ΐί8 03Ι1&3 ηίΐιίΐ ηοα τεΙ ΓεεΪ88εηΙ νεΙ ρεΓ(υ1ί5ΐ>«η1 Γογ-

(ΐ38ίηιε.

ΧΟΙ. ΡοβΙηυβηι τείΌ ιΐηββ Ιε^ίοηεβ , βοεΚεδ βχ ΛΓπα, ω

ίρ»ο (Ιίε 3ρριι1Ϊ88β ίη ροιΊυιη εοςηονεΓυηΙ , ]3Πΐ 3 άϋ8 ηιια-

ηηε ίρβίδ ίηεί(3Γί άΛ (1βΓειΐ(1εη(ΐ3ηι 1ίΙχ>Γ(3ΐεπι βίΐιί νώ ωηΙ.

Ιΐβςηβ εοηΓιπιΐ3ΐ3 ροηηίΐβιιΐϊα ε$1 : βί , ΟίεεΓοηε πΐΓίΐιηι ίη

ρυΐιΐίευηι ρπχίοπηίο , οηιηίηο ηιηΐβΐιιηι εβί 8εη3ΐα8ωη5ΐιΙ-

Ιιιπι. ΤοΙβηιιε υι-υβ , ηιιίειιηαυβ 33ΐ3(β αιίΐίΐαη βδββηΐ,ειΐ

3Γΐη3 είΐ3(ί , 3ϋ]ιιηε1ί$ (ΙιιβΙιυβ τεεεηβ εχ ΑΓγιο (ΙεΙαΙίί Ι^ίο-

ηί1>ιΐ8, ειιπι πιίΐΐβ δίκιιΙ 3(1νβε(ί8 εΐΐυϊΐϊίιυϊ , αΐίαςυε Ιεςιοοε,

(]ϋ3ΐη Ρ3Π8& ρΓ308ί(1ίο ΓβίίηϋβΓβΙ, ηί οηιηεδ ρβΓ άίνβτ»

ιηιιηία (ΙίδΙποιιΙί , ρβΓβ ίαηίειιΐυπι ευβίοΐίίεΐιβηΐ β( οοκεΓΤ»·

(38 ίυί ρεευηίβδ, ρβτδ ροηίοιη Τίοβπβ, εΐ ρΓΚίοΓβδ ιιτΙμβι

ρεΓ 603 8Γ3ΠΙ <1Ϊ8ΐΓ|1>ΙΐΙΪ : ρ3Γ3 νβΓΟ ίη ρΟΓίϋ Π13]θΓ3 Ι11Ϊ110Γ3-

ηυβ η3νί£Ϊ3 ρ3Γ3ΐ>3η( , υ( οιηι ρεειιηίϊβ , βϊ ί(3 ηοοβδδβ βββεί,

ροΓ ιηαΓο ρτοΓϋ^βΓεηΙ νίεϋ. Ιη Ηίι πΙημ παρ\ί βιίιιώ

0<χυρ3(ί, 8ρεΓ303η( , 88 ηιυ(β(Ϊ3 νίοίίιιΐδ ΓερεηΙε ρβΓίατίΙιι·

Γ08 0»!33Γβιυ , βί 3ηΙ ρεΓδυβδυΓοβ ει , ιι( εοηδυΐαίιιιη »η

ϊρβίβ, ηοη &1) εχβΓείΙυ, ρε(8Γ8(, βιιΐ νί (Ιεηίςηε Ιιο«Ιίΐη

ΓερυΙδίίΓΟδ : βί βάτβΓΜίη ΓβεΙίοηεπι (υηε 83ΐ(βοι δεωηι

εοη3εηδυΓ3ηι , ιι1)ί (1β οοηιιηυηί ΗΐΗ?Γΐ3ΐε ά%άΙ\ιγ. 8ηΙ ςυυηι

πΐ3ΐΓεπι εΐ βοΐΌΓβηι 0οο33π3, άίυ ρ3ΐ3ΐη εΐ εΙ&πι ςιιι-βιΊ**,

ηιΐ3<]υ3πι ίηνεηΪΓβηΙ, ηΐΓ8ΐΐ3 ΙειτβηβηΙυΓ, (3ηϋβ ΜτβηΙί»

ο1)8ί(1ΪΙ»ιΐ8 ; εΐ αυοηίβηι Ο,τΜΓίαηί ϊηΙβΓΪπι ηίίιϋ 3<1 §Γ3ΐίΛΐη

εοΓυηι ίΐεχί 6Γ3ΐιΙ , βί) Ιιϊβ έΐΐαβ (&η(ο βΐηύϊο οβίϊτϊ ρυΐοΐωηΐ.

ΧΟΡ. Οο?83γ1 3ΐιΙεηι, βιΐίιηο Ιε§3(ίοηεηι βικϋεηΐί, ηηη-

είηΙϋΓ, δεηαίιιηι ηηι(3386 βεηΐεηϋβηι : βίςυε ίΐ3 Ι68»1ί , ρη-

ύοΓε εοηΓυβί, ΓενβΓδί βηηΐ. 0α·33Γ αιπι βχεκίΐη οκιρ8

εΐϊβηι εχ3δρ«Γ3(ο βόΙ υΓΟβιη ρΓορεΓβτίΙ, ϋηιβηδ «ιιϊβ ιηιυΐ'

πΐιυδ; ε( αά ρΐεϋεηι (Γβρίιΐβπι ιηίβίΐ βφΐίΐβδ, ψύ ]ιι[χι«<ι'

οαίη ςυϊείο εβδβ βηίηιο. Οιηηίηυδηυε δίπρεηΐίΐηΐδ, ^πι

Γορίοηοηι βηΐε υΓηεηι, φΐ3Ε υΙΐΓβ ^11^^^113|^ηι εοΙΙεηι ββ!»

οεουρβνίΐ, ηβηιίηε νβΐ ρΓοΙιίοβΓβ τεί οοη^Γεαί »υδο. Αγ
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στάντος. ΤΗν τε αύθις ετέρα θαυμάσιος άφνω μετα

βολή, Οεόντων ες αύτον των επιφανών, και προσαγο-

ρευόντων εθει δέ καί δ δημότης λεώς, καί τήν εύταξίαν

τών στρατιωτών ώς ειρηνικήν άπεδέχοντο. Ό δέ , τον

στρατον ενθαπερ ην άπολιπών, Ι/οΊρει της Ιπιούσης

προς το άστυ , φυλακήν εχων άμφ' αύτον ικανών. Οί

δέ και τότε ΰπηντων δι' ό'λης της δδοϋ κατα μέρη , καί

προσηγόρευον, ουδέν ενδέοντες ή φιλοφροσυνης ή θερα

πείας ασθενούς. Ή δέ μήτηρ αύτοϋ καί ή αδελφή εν

τώ της Εστίας ίερω μετά τών Ιερών παρθένων, ήσπά-

σαντο. ΚαΙ τά τρία τέλη , τών στρατηγών υπεριδόντα ,

προς αύτον επρέσβευε , κα\ μετετίθετο · καΐ τών στρα

τηγών, οί ηρ/ον αύτών, Κορνοϋτος μέν έαυτον εκτεινεν,

οί δ* άλλοι σπονδών καί πίστεων ετυχον. Κικερυιν τε,

τών σπονδών πυθόμενος, έπραξε δια τών Καίσαρος φίλων

έντυχεΐν αύτώ· καί έντυχων, άπελογεϊτο, καί τήν είση-

γησιν της υπατείας υπερεπηρεν, ή*ν αύτός εν τη βουλϊ)

πρότερον είσηγησατο. Ό δέ τοσούτον άπεκρίνατο,

έπισκώπτων, ότι τών φίλων αύτώ τελευταίος έντυγ-

χάνο».

Χ0Ι1Ι. Νυκτός δ' άφνω δόξης γενομένης , ότι δύο

τέλη Καίσαρος, τό τε "Αρειον καί το Τέταρτον, μετα-

θοΐτο Ις τήν πόλιν, ώς δι' ενέδρας επί τήν πατρίδα

έπαχθέντα , οί στρατηγοί και ή βουλή πάμπαν άταλαι-

πώρως έπίστευσαν, καίπερ έντος έγγυτάτω του στρατού-

νομίσαντές τε άνθέξειν αύτοϊς, ουσιν άρίστοις, προς τα

λοιπά του Καίσαρος, μέχρι τις Ιτέριοθεν αύτοΐς Ισχύς

έπιγένοιτο , νυκτός ετι Μάνιον Άκύλιον Κράσσον ες τήν

Πικηνίτιδα εξέπεμπον στρατον άθροίζειν, καί τών τινα

δημάρχων Άπουληϊον ές τον δημον Ιποίουν το εύαγγέ-

λιον έκφέρειν περιθέοντα. "Η τε βουλή νυκτός ες το

βουλευτηριον συνέθεον, Κικέρωνος επί ταϊς θύραις αυ

τούς δεξιουμένου· ψευδούς δέ της δόξης φανείσης, έν

φορείω διέφυγεν.

ΧΟΐν. Ό δέ Καίσαρ ίπιγελάσας αύτοϊς, τον μέν

στρατον έγγυτέρω της πόλειυς προηγαγεν, ές το πεδίον

τό καλούμενον "Αρειον τών δέ στρατηγών τότε μέν

ούδένα ήμύνατο, ουδέ Κράσσον τόν ες Πικηνην έκδρα-

μόντα, καίπερ οί προσαχθέντα, ώς είχε, ληφθείς εν

σχη'ματι οίκΙτου· αλλά μεθηκεν δπαντας, ες δόξαν

φιλανθρωπίας. Ου πολύ δέ ύστερον Ιτά θανάτω πρού-

γράφησαν. Τα χρήματα δέ, δσα τε κοινά ή\ι έν τώ

Ίανούκλω ή έτέρωθι, και άλλα, συνενεχθηναι κελεύσας,

όττόσα Κικέρωνος έσηγουμένου πρότερον αύτοϊς έπεγέ-

γραπτο, διένειμεν άνά δισχιλίας καί πεντακόσιας δρα-

χμαςτώ στρατώ, καί τό έπίλοιπον Ιπιδώσειν υπέσχετο ■

χαίτηςπόλεοιςυπεξηλθε, μέχρι χειροτονη'σαιεν υπάτους

αίρετούς. Αίρεθείς δέ αύτος, συν φπερ έβούλετο

Κοΐντω Πεδίω , 8ς το μέρος αύτώ δεδώρητο της Καίσα

ρος κληρονομιάς, έ"ς τήν πόλιν αύθις ώς ύπατος Ισηει·

και εθυε, δώδεκά οί γυπών φανέντων, ίσους φασί καί

'Ρωμύλω τήν πόλιν οϊκίζοντι όφθηναι. Άπό δέ τών

Ουσιών έαυτον είσεποιεϊτο τω πατρί αύθις κατα νόμον

Κουριάτιον · £στι δ', Ιπ\ του δήμου γίγνεσθαι τήν

ΓΐΐΓβυβ 3ΐι°3 ι-ερεο(β ΠΙ ολγά οιαϋιΐίο, ηοΙ)ί1ίϋϋ8 3<1 βυοι &3·

Ιϋίαικίιιιη εοηΟυεηΙΦίΒ , βοοαιτεαίε βΐ ρ!οί>οϊα οιυΗίΙυαΊηε ,

ςο» πκχΙβΓίΐΙϊοηειιι πιίΐίΐυιη, ηίΐ ΙιοβΙϋο αϋιηίΐΐεηΐίυηι ,

Ι.τ-13 ηιΪΓ3ΐ)3ΐυΓ. 8εφΐοηΙί «Ιΐβ , τείϊείο ϊ1>ϊ εχειχίΐυ , υι·1>οοι

0Χ83Γ ίο(Γ3νί(, βερίιιβ 8αΠ1είεο(β εαβίοάίβ : (αοο ςαοςαβ

ροιΊοίβοι νίαηι βΐίίδ ροβΐ βΐίοβ οοοοίΎεοϋοοδ 30 33ΐιι(3θ1ϊοαδ ,

ε( οίοίΐ , φΐοΛ νεί 3(1 1>ΐ3ΐΐ(1ίηαεηΐ3 νεί βά" ηυπαίΐεπι οϋδβΓ-

νιηϋωη ρεΓίίηεΓεΙ , οηιίΐΐοηΐίΐιυδ. Μπι ιηαΙεΓ ςυοηαε εΐ

80γογ ίο χάβ νβδίδβ οαπι νε8ΐ3ΐίΙ>υ8 εοοι 83ΐυΐ3ΓυηΙ. Τγ88

αυ(«πι ϊΐΐββ Ιεςίοηεβ, φΐχ ϊη ΙΙγΙ)8 «Γαηΐ , εοηίειηΐίβ 8υϊβ

(Ιυπίϋυβ, ιηίββίβ &ά 0%83Γεηι Ιβ^αϋβ , ίίμηα 3(1 βαπιόοπ)

(Γ3η$(υ1επιη(. ΕΙ ηηυβ εχ εβπιηι ρΓκΓεεΙϊβ, ΟοηιυΙϋβ,

πιβηυβ βίΐή ίηΐυϋΐ; τείίςαί ία 6(]επι ειιηΐ ΓεεερΙϊ. Τυηι

ΟίοβΓΟ βΐίϊΐη , ροβίηαβιη ιΐε ρβεε αιιϋίτίΐ, ρεΓ 3ηικ»3 0x83-

Γΐ8 ίπιρεΐΓ3νϊΙ οοΙΙ(Μ|ΐΜυιη ; ■άΊηΙββαβφΐβ , οαυδβηι ρηι 8β

άΐχΗ, ε( ηιαΚίβ τεΓ0Ϊ8 ρτχάκΛνΊΙ, ςαβηΐο βΐυόϊο ίρβε ϊη

βεο3ΐυ <1ε εοιιβυΐβΐυ 0α»3Γί εοηΓοΓεικΙο εςίββεΙ. ΟαΊ , 3Γ-

πίΐεηβ 03583Γ, ηϊΐ αΐίικί Γββροηίΐίΐ, ηϊδϊ ροβίκηιαοι βαιίεο-

πιπί Οίοβτοϋβηι βΐΗ οεεαιτίβίε.

ΧΟΠΙ. δεευίβ νεΓΟ ηοε(ε, τλπο οοογΙο ηιπιοΓε, «Ιυαβ

0ΒΗ8Π8 Ιφοηεβ, Ηατϋαιη βΙ ΟαιΗβιη, 3ά ρβτΐε* ΓεϊρυΜ.

(Γ3η8ϋ88ε, νείυΐ ρεΓ ίη$ί(1ί33 3 03?83Γε εοηΙι-3 ρβΙήαηΊ ίυΐβ-

Ββηΐ ϋιιοΐΛ!; ίηβίςηΐ 1ονίΐ3ΐβ βάβιη εί ππηοη 3(1Ιιί1>εηΙε8

ρΓ3Βΐ0Γ88 30 8εηβ(α3, (Π13ΙΙ1ΤΪ8 0Χ8ΓείΙΐ18 08881 10 ρΓΟΧΙΠΙΟ,

Ι3ηιρη ροΐ&ηιηΐ , 80 βοϋβ ίΙΙίβ άα&οηβ 1ε@ϊοηϊΙ)υ3, υΐροΐο

ΓθΓΐί88ΪΠΐί8 , ΓβΙΐφΙΪβ 03383ΓΪ8 ΟΟρίίβ ΐ3η1Ϊ8ρ0Γ ΓβΐίβΙβΤβ ρββββ ,

άοηεο βΐϊαηιΐβ ηυήηβ γοοοτ «οοβάβιβί. Ικοφχί ίρββ ηοοίβ

Μιηίιιιη Λςιιίΐίϋηι Οηββηηι, άβίβοΐαβ ηιΟΚαιη ίηβΐϊιαίατηοι,

ηιίβεπιηΐ ίη Ρίοοηυσι , υηυηκπιβ β ΙΗΙ>υιιοπιπι οοΐίοςίο ,

ΑραΙβίαπι, ρβτ οΓοβαι ϊυβββταηΙ όΜβουπετε, ΙαΛαιη Ιιυηο

ηυηοίυηι ρΐεοϊ ΓογοπΙοιτι. δεηβΙοΓεεηυε ββάεαι ηοοίβ ουΓ-

βίπι ρο!εθ3Β( οιΐΓίαηι , ΟϊοεΓοηε 803 εχοϊρίεηΐε ρηι ΓοΓΐΙιυβ :

ςυί, ροδΙφΐ3ω τααιοΓ ετβηαίΐ , ΙεοϋοβποΓϋπι οείεπίαίε ρΓο-

ΧΟΐν. ΟίββΛΓ, τίίΐεηβ εοπιπι ίΔ8&ηί3Πΐ, εχβτοϊΐααι ρΐΌρίυβ

υΓΟβηι 3ί1πιονίΙ ία ο&πιραηι Μ&τϋαπ) : ηβο Ιβπιοπ ία οΐίαιη

ρΓ«ΙοΓεπι 5»>νϋΙ , ηε ίο Ογ388οπι ςοίάβπι , ςαί ία Ρίοεαηοι

0ΧΟΟΓΓ8Γ31 , ΙίοεΙ 3(1 88 Λ[1(1ΐΙθΙΐ1ΐη , ί(3 Ιΐ( άερΓ60βΟ808 8Γ3( ,

■βττΟϊ οαοίίο : βοά οιηηίοαβ ηοχαιη ΓεηιίβίΙ, ηΐ βίοι ορίαίο-

ηβπι οοπιρ3Γ3Γβ( οΙβπιβηΚα;. ΑΙ οοπ πιυΚο ροδί ϋάβηι 34

βορρίίοίυπι ρΓΟβοπρΰ βυοί. Ραοΐϊοηι βαΐεπι ρεευοίβπι,

φΐχ τεί ίο ^3π^^υ1ο βη( τεί ιΐίοί , ϋΐβακπιε φΐ» ηηρβτ (Ιο

ΟίεβΓοηίδ βεοΐεοϋβ εχ δ. 0. Ιηιρβηΐ· ίηβηΐ οίτΐοαβ, ]οββί(

οοοιροΓΟι-ί; β( άβηοβ ηιϋΙβηοβΗ. 8. οιίϋΐϋιυβ τίπΐίπι (Ιίβΐή-

οαί(; ροίΐίοίΐαβ, Γβϋφααοι άείοοερβ ββ 3(3<ϋΙαπιηι. Α(ςοβ

ί(3 ΟΗν βχοβηίΐ, ιΐοηβο οοηϋϋβ ετεβίί 888βη( οοαβαίεβ.

ΕΙβοΙυβ ϋβίπάβ οοο8ο1 ίρ3β Οβμτ ευηι φΐο το1ε1>3( οοΐίε^β

Ο. Ρβάϊο, φΐί ροιΐίοηεπι βααιη εχ Ο. ΟκμΗ» ηηβάΙΙιΙβ 101

άοο3Τ0Γ3ΐ , ία ΟΓΟβπι εοηβαΐβπ ροαιρβ &Λ Ββαίβοηάιιιιι ία-

§(635113 ββΐ : φΐο (εαιροΓε άοοάβοίαι τυΚυπιοι ιοβρίοίαοι εί

οοΐβΐυηι 68(, βίοαΐ (]ΐιοηϋαιτι ΟΓΟεπι οοαάβη Ιί Κοαιυΐο. ΡοβΙ

830Γ3 ρβΓ30(3, Π1Γ808 88 10 ρλίτίβ Γ3Πΐί1ί301 30 000180 1086-

πιί( Ιβ§β οογϊ3(3, οοο εδ( ρεΓ ρΐεΐιίβοίίαπι. Ρΐεοβ εαίπι

Κοπμο ίο 0απ38 άίνΜί(οΓ, βίεοί βρηά Οτδοοοβ ίο εββ φιαβ.
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θέσιν Κουρία; γαρ, ές μέρη τάς φυλάς ή τους δήμους

διαιροΰντες, καλοΰσιν ώς "Ελληνες, είκάζοντι φάναι,

Φατρίας. Έπινομώτατος δ' έστί 'Ρωμαίοις δ τρόπος

ούτος έπΐ των άπατόρων ■ καί δύνανται μάλιστα αύτοί

ίσα τοις γνησίοις παισιν άγειν τους συγγενείς των θεμέ-

νων καί απελεύθερους. Γαίω δ' ήν τά τε άλλα λαμπρά ,

καί έξελεύθεροι πολλοί τε κα\ πλούσιοι, καί διά τόδ'

ίσως μάλιστα δ Καίσαρ, έπ\ τη πρότερα θέσει, κατά

διαθήκας οϊ γενομένη, και τησδε έδεήθη.

ΧΟν. Νο'μω δ' Ιτέρω απέλυε μή εΤναι πολέμιον

Δολοβέλλαν, κα\ εΤναι φόνου δίκας έπι Καίσαρι. ΚαΙ

εύθυς ^σαν γραφαί· των φίλων του Καίσαρος γραφομέ-

νων, τοΰς μέν, αύτόν/ειρας, τοΰς δέ, συνεγνο)κέναι μόνον ·

και γαρ τοϋτο ένίοις έπεγράφη , καί τισιν ουδ' έπιδη-

μήσασιν, δτε δ Καίσαρ έκτείνετο. Πασι δ' δρισθείσης

ύπδ κηρύγματι μιας ήμέρας εις κρίσιν, έρήμην άπαντες

Ιάλωσαν, έφορώντος τά δικαστήρια του Καίσαρος, καί

των δικαστών ούδενδς τήν άπολύουσαν φέροντος, πλήν

Ινδς άνδρδς των έπιφανών δς τότε μέν ουδ' αυτός τι

έπαθε, μικρόν δ' ίστερον έπι θανάτω μετά των άλλων

κα\ δδε προυγράφη. "Εδοςε δέ ταϊσοε ταϊς ήμέραις

Κόϊντος Γάλλιος, άδελφδς Μάρκου Γαλλίου συνόντος

Άντωνίω, την πολιτικήν στρατηγίαν άρχων, αΐτήσαι

παρά Καίσαρος την στρατηγίαν της Λιβύης, καί ούτως

έντυχών έπιβουλεϋσαι τω Καίσαρι. ΚαΙ αύτοΰτήν μέν

στρατηγίαν περιεϊλον οί σύναρχοι, τήν δ' οΐκίαν διήρ-

πασεν δ δήμος, ή δέ βουλή κατεγίγνωσκε θάνατον. Ό

δέ Καίσαρ ές τον άδελφδν έκέλευσε χωρεΐν, καί δοκεϊ

νεώς έπιβάς ούδαμοϋ ?τι φανήναι.

ΧΟνί. Τοσάδε πράξας δ Καίσαρ, έπενόει μέν τάς

ές τδν Άντιόνιον διαλύσεις, πυνθανόμενος , ήδη τοις

άμφ\ τδν Βροϋτον είκοσι συνήχθαι τέλη στρατού, κα'ι

χρήζων έπ' αυτά Αντωνίου. Έξήει δέ της πόλεως

Ιπ\ τδν Ίόνιον, καί σχολαίως άνεζεύγνυε, τά παρά της

βουλής έπιμένων. Πέδιος γάρ αυτήν, άποστάντος του

Καίσαρος, έπειθε, τά ές αλλήλους μή δυσίατα ποιου-

μένους, συναλλαγηναι Λεπίδα) τε χα\ Άντωνία». Οί

δέ προεώρων μέν, δτι μή σφίσι μηδ' υπέρ της πατρί

δος είσΐν αί διαλλαγαΐ, άλλ' ές συμμαχίαν Καίσαρι

κατά Κασσίου τε καί Βρούτου· έπήνουν δ' όμως καί

συνετίθεντο, υπ' ανάγκης. Και τά πολέμια δόγματα

Αντωνίου τε καί Λεπίδου κα\ των &π' αύτοΐς στρατιω

τών κατελύετο· εϊρηναϊα δέ έτερα αύτοΐς έπέμπετο.

ΚαΙ δ Καίσαρ αύτοϊς συνήδετο γράφων Άντωνίω δέ καί

βοηθός έπΙ Δέκμον &πΐ(Γ/νεϊτο ήζειν, ει δέοιτο. 01 δέ

άντεφιλοφρονοϋντο μέν αύτδν άφνω, κα\ έπήνουν δ δ'

Άντιόνιος έγραφεν, αύτδς άποτίσεσθαι Λέκμον τε ,&πέρ

Καίσαρος, καί Πλάγκον υπέρ έαυτοΰ, καί συμμίξειν

Καίσαρι.

ΧΟνίΙ. Τοσάδε μέν άλλήλοις έπέστειλαν. Διώ-

κοντι δέ τφ Άντωνίω Δέκμον προσγίγνεται Πολλίων

Άσίνιος, άγων δύο τέλη. ΚαΙ Πλάγκω μέν Άσίνιος

έπραξε διαλλαγάς· καί δ Πλάγκος σΰν τρισΐ τέλεσι με-

Οιστατο εις τδν Άντιόνιον, ώστε ήδη βαρυτάτης δυνά-

Ρ1ΐ3(π38 ίΐΐί νοοβοί. Ειΐ 8ο(εΓο Κϊο πιοάΊυ βάορίίοηίδ , Ιη

613 ρΓΧ5βΓ(ΐπι φΐί ρ3(Γβ ο&ϋΐΓ&Ιί οΗηϋ δοη( , 1ε§ί1>ΐ)8 πιαχίιτιε

οοοδβοΐβοεοδ : εί , ςυϊ ηοο ιηοάο βαοί «άορΜί, ϋαα φ\οΑ

Π3ΐϊνΐ Πΐίϊδ ]ΐΐ5 1>3ΐ)βοΙ βΓβ» ρβίΐΌΐο ευοπιπι εο^ηαΐοδ κ 1ί·

1)βΓΐθ3. ΕΙ 1ΐ3θαβΓ3( Ο. &£53γ, ρΓίοίβΓ Γβΐίςυυιη τίΐβ; βρίβη-

άοΓβοι , 1ίΙχ;Γΐοΐ'υιη βΐϊΐΐη , βοτοΓύψιβ οροΐβοίοταο) , ΠΜ»ηιιπ)

οοοκγοοι : ςιιβ ροίΐββϊαιοαι άβ 03οβ& ρο(ο Οοίβνίβηυηι Ο*·

Β3Γ6Π1 , 11011 000160(00) ρΓΪΟΓβ 3άθρ(ίθΠ6 , ρβί Ιβ8ΐ3Π1βΙΐΙϋΙΙ)

Γβοίβ, 03ε φιοςυβ υΐί νοίοίδδβ.

ΧΟΥ. ίβΟΙ νβΓΟ , 31Ϊ3 Ιβββ 1ί)[3 , 308θΙνί( ϋΟ^ΜΙδΙΙ] , ς»ί

1)05(15 ]οαΊθ3ΐο3 ΓοβΓ3ΐ; β( (1ε ςιιχβΐίοοε 030βηΛ3 ϊη «β,

ηΟΟΓΟΙΟ 0ρβΓ3 Ο. 08633Γ ΟΟείίΟβ 68861, 1β§60) ΙοΙίΙ. Μθ\·

()11β , 03(!33ΓΪ3Ο)8 ΒΟΟΙβΟΙίΙίίΜΙβ , 3ΐϋ ΤΟΦβΗ 8001 ΪΠ (Οί , αϊ

ΓίΟίηΟΓΙδ 3θε(ΟΓ63 3ΐη06 80011 , &1Η θ( 000800 ΐΒΠΐϋΜΠΚκΙο :

π3θ) ε( οοο ςοίοοβιίβο) ΟΓίαιίηί ιΐϋΐιιηι β8(, ψιοηιπι ηοηηιιΙΙί

οε ϊο ΙΙγ1)8 ςοίιίεοι (ηβτβηΐ, ςιι&ηάο 05683Γ οοοίίοδ οβί.

Ρο8ΐ(ΐϋ3θΐ 3υ(εη> υοϊνει·8ί8 ρπβοοοϊδ ΟβοποαβΙίοηβ ππαί

(1ίε8 (1ίθ(θ8 681, ΟΠ)068 30860(63 ά3Π)03(] 80θ(, ίΐΐΐϋΐώ ία-

8ρεε(30(6 Οθ!83Γβ, 6( οβπιίοβ 6Χ οοιοϊ ]υάίεοο) ηΠΠΙΘΓΟ 31-

Ιιοο) ΓεΓεοίε οβίοοίυοι, ρπκΙεΓ οοίεοοι νίτοοι ηοΜΙβπι ; ηηϊ

(οοο (χυιάβπι ιά (αϋί ίοιροοε , 3εά ραυίο ροδί οοιη α1ϋ$ ρπ>

80Γίρ(α3 6δ(. Ρ8Γ εΟδάβΟ) (1ίε3 Ο. 0311Ϊ08, ίΓ8(6Γ Μ3Γ«,

τβΓ83ο(Ϊ8 βροο" λο(οοίαο) , (οοο ΟΓ030Ο3 ρΓ8ε(0Γ, ηουπι 0«-

33Γ60) ΟΟΟΤ6θί886( , ϋί 30 60 6Χ ρΓ33(ϋΓ3 ΑΓπ030) ρΓΟΤίΟΐόη

ρείβΓεί, νϊΙΟβ Ο0683ΓΪ8 Τ1808 8δ( Ϊ0δί(1ί3ΓΪ : ςυ30) 00 031183111

3 οοΐΐε^ϊδ ρκ6(0Γ3 8θ1>οιο(ο3 εδ( , <1οιτιοιηο;ιιε β]α3 ϋπριιίΐ

ροραΐοδ , ε( 8603(ϋ3 03ρί(3ΐεα) ίο βυη) ρΓοΙοϋί κεηίοοίίϊοι.

03383Γ 30(εΐΟ 800) ]θ88Ϊ( &<\ Γγ3(Γ80) β!)ίΓ8 ; 36(1 Οβίΐίϋδ , ΒίΤί

000806083 , Ο08(]Ο3Ο) ρΟβίββ ΓβΓ(0Γ 0ΟΟ)ρ3ηΐί$£6.

ΧΟνί. ΗΪ3Γ6ΐ)03 8β8(Ϊ8, 08683Γ, ΟβΓίϊΟΓ Γβοΐαδ, ΟίΚΙΟΠΙ

Βπι(υο)φΐβ ]3ηι χχ οαοβΓε 1ββϊοοε8, 3<1νβΓ8ΐΐδ (ΐυυ οριυ

δίόί 883β( Αθ(0ΟΪΟ, (1ε δ3ΓεΪ80(ΐ3 0ΟΠ1 Αθ(θΠίθ §Γ»(ί3 ΟΟ^ίί»·

ϋαί. ^301ηο8 υτοβη) ε§Γε8303 , 1εο(Ϊ8 ίβιοβο 3ΐ1Ιιιιο ϊΐίηεπ-

1)03 Τ8Γ808 Π)3Γβ 8ϋρβΓ001 ρΓθΓβθ(θ3 88( ; 8Χ8ρεθΐ3η8, ςΐΐ»

οοοδίΐίβ δβηαίϋ βδδεί 03ρίυΓϋδ. Ρεάϊοδ εαίαι , ρο$( 4ί?ί«8·

800) 08Β83Γ1δ , 30θ(θΓ ρ3(Π0Ο3 8Ι'3( , θ( , ρΓίΟδηυβΙΟ Γ3ιΛίθ-

οοο) οάΐ3 &βΓ8θ1 οηο)6<1ίθ3οί1ί3 , Ι,βρϊάοοι ε( Αη(οηϊοο)

Γ6θίρβΓεθ( 10 £Γ3(Ϊ30). ΕΙ 8603(θδ, ς030)ΤΪ8 ρΓΟνίϋίΓβΙ,

οεςοε δίόί οεςοβ ΓείροοΙίοχ υ(ϋεοι ΙοΓβ 830) ιεοοηοίΐίΐΐίο-

ηεαι, δεά 3οχϋί3 (βα(οη> ο;ιΐ3βΓ8Γβ Οθ6β3Τ6θ> οοο(Γ3 ΒπιΙυω

βί 038δίαοι; ρΓθ!)3νί( (αη)βο Γβο) βί 388βοδί(, ηβοεββϊΐϊίβ

ΟΟββΟΐβ. 1(3(|116 30(10,03(15 5603ίθδ0008θΙ(ίδ , ςϋί1)Ι)8 ΑηΙΟ-

ΟΪΟδ ΙιβρίΐΙϋδΟ,Οβ 003 ΟΟΠ) 8015 6Χ6Γθί1ίθ03 ΟΟδΙβδ ίοβΓβηί

]0ί1ί03(ί, ρ3Γ.ίΓΐ03δ 018 80πρδ6ΓΟΟ( 1ΪΙβΓ35. Ε301(]11β ΙϊΒ

βίδΐΙβΙΟ Οθ!δ3Γ ρβΓ 1ί(βΓ45 800 1)001106 (Ιίΐίαδ §13(1)13(08 βΛ;

Αθ(Οθίθ νβΓΟ β(Ϊ3ΙΟ ΒΟχίΙΪΟ 36 νεοΙυΓοηι ροΙΙίΟΪΙΟδ 651 οοη(Γ2

ϋ. Βγο(οοι , βί οροβ νίύεΓβίοΓ. Εί ίίΐί νίοίΒδόο Βοοοί^ώ*

βυΐιϋο ΓεδοπρδβΓϋοί 0β83Γί , εοοιςοβ οο1ΐ3ϋά3ΓϋοΙ; ΑηΙο·

ΟΪΟβ νΟΓΟ β(Ϊ3Γη , 6Χ30ΐϋΓΟΓη 86 , βΟΓΪρδίί , 3 ϋ. Βγο(0 ρ0Μ3Β1

ρβΓΓΪ(1ί33 6Γβ3 Ο. 03683Γ6ΙΟ , βί 3 Ρ13000 βΓβ3 δβίρδϋΠΙ , 1<Μ>-

ςοβ ΟΟθ]θΟθ(θΓΟΙΟ ΟΟΟΙ 03383Γ8 00ρΪ38.

ΧΟνίΙ. Ηο]υ8θΐθ(1ί Ιίίβηδ οΚγο οίίΓοςϋβ ιοίδδίδ, Ληίοηίο

ΒγοΙοπι ρβι-δβφίβοίι οοη]υοχί( ββ Αδίαίοδ ΡοΙΙίο οοιη

άϋ3ΐ)ϋδ 1θ8ίοηί1)ϋ8 : ςαο οοοοΗϊβίΟΓβ Ρίβηοαβ ςοοφιβ εωη

(πόϋδ Ιββίοοίοοβ β<] Αηίοοίιιοι (ΓΠηβίί, οί }30> ροΙβηΙίδβίηΐΒ

οορίί8 Αοΐοαίαβ ρΓβεβδβεΙ. ϋβοίιηο νβιχ) βυροΓβπηΙ Ιορο·
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μεως ήρχεν δ Αντώνιος. Δέκμω δέ ή\ τέλη δέκα ■ ων

τεσσάρα [χίν τα έμπειροπολεμώτατα δπδ λιμού διέ-

φθαρτο, καΐ ένόσει έτι · τα νεοστράτευτα δέ ην Ιζ , άτα-

λαίπωρα Ιτι καΐ πόνων άπειρα. Άπογνους ουν μάχε-

σθαι, φεύγειν έκρινε προς Βροϋτον ες Μακεδονίαν.

Έφευγε δέ ούχ Ιπ\ τάδε των "Αλπεων, άλλ' Ις 'Ράβεν-

ναν ή 'Λκυληιαν. Έπε\ δέ Καίσαρ άδευε ταύτη,

άλλην μαχροτέραν δδδν χαΐ δύσπορον έπενόει, τόν τε

'Ρήνον περάσαι, καΐ τα άγριώτερα των βαρβάρων

ΰπερελΟεΐν. "Οθεν αύτον, υπό τε της απορίας χαι τοϋ

καμάτου, πρώτοι μέν οί νεοστράτευτοι καταλιπόντες

ές Καίσαρα έχώρουν ■ έπΐ δ' Ικείνοις κα\ τα αρχαιότερα

τέσσαρα, ίς Άντώνιον, κα\ δ άλλος όμιλος ήδη, γωρ\ς

των σωματοφυλάκων ίππε'οιν Κελτών. Ο δέ κα\ τού

των τοις έθέλουσιν έπιτρέψας ίς τα οικεία σφών άφί-

στασθαι, κα\ διαδους Ικ τοϋ παρόντος έτι χρυσίου, μετα

τριακοσίων των παραμεινάντων μόνων Ιπι τον 'Ρηνον

έφέρετο. Δυσπόρου δ' όντος αύτοϋ πέραν συν όλίγοις,

άπελείφθη καΐ υπδ τώνδε, πλήν δέκα μόνων. "Ηλλαξε

δΙ^τήν έσθήτα έ"ς το Κελτικδν, έζεπιστάμενος άμα χαΐ

την φωνήν, χα\ διεδίδρασκε συν έκείνοις οΤά τις Κελτδς,

ου τήν μακροτέραν έτι περιιών, άλλ' έπΐ Άκυληίας,

λήσεσθαι νομίζων δια την δλιγότητα.

ΧΟνίΙΙ. Άλούς δέ υπδ ληστών, και δεθείς, ήρετο

μεν, δτου Κελτών δυνάστου το έΌνος είη. Μαθών δ'

ότι Καμίλλου, πολλά πεποιηκώς ευ τον Κάμιλλον, άγειν

αύτον αύτοϊς ίς τον Κάμιλλον Ικέλευεν. Ό δέ άχθέντα

ίδών, Ιφιλοφρονεΐτο μέν ίς το φανερον, καΐ τοις δήσασιν

επεμέμφετο, υπ' αγνοίας ένυβρίσασιν άνδρΐ τοσζίδε·

κρύφα δ' Ιπέστελλεν Άντωνίω. ΚαΙ Άντώνιός τι πα

θών £π\ τη μεταβολή , ούχ υπέστη τδν άνδρα ϊδεΐν,

άλλ' έκέλευσε τω Καμίλλω, χτείναντα, τήν κεφαλήν ίς

αύτον έκπέμψαι· κα\ τήν κεφαλήν ?δών, έκέλευσε τοΤς

παροϋσι θάψαι. Τούτο Δέκμω τέλος ή'ν, ίππάρχη τε

Καίσαρος γενομένω, καΐ άρξαντι της παλαιάς Κελτι

κής υπ' έκείνω, κα\ ες τδ μέλλον έτος υπατεύειν υπ'

αύτοΰ κεχειροτονημένω κα\ της έτέρας Κελτικής άρχειν.

ΚαΙ δεύτερος των σφαγέων ούτος ίτΛ Τρεβωνίω δίκην

έδίδου μετ' Ινιαυτόν που καΐ ήμισυ της άναιρέσεοις.

Τω δ' αύτω χρόνω καΐ Μινούκιος Βάσιλλος, σφαγεΰς

κα\ ίδε Καίσαρος, δπδ των θεραπόντων άνηρέθη, εύ-

νουχίζοιν τινας αύτων ίτά τιμωρία.

ηβδ <1εεεπ> : ηυβΓυπ) φΐαίιιοτ, ρειΉί&>ίη>ίε Γβΐ ηιϋίΐ&πϋ,

Μΐηυε ΙαΙκ>Γ3ΐ)αηι Γβπιβ βΠΙίεϋε : ββχ τβγο, β Ιίι-οηίηυδ

εοηβοπρίχ, πιιΐββ βΓ3ηΙ εΐ ίηϊίβϋβΐίο Ιβοοηΐηιβ. Ου»Γβ

ίηεοηδίιΐΐυιη πιΐιιβ ϋβείηιαδ , ρΓχϋο Ιΐ08 οοηιηιίΙΙβΓβ , δϋΐυίΐ

3ΐ1 Μ. ΒηιΙιιιη Γυ£βΓβ ίη Μαοοιίοηίαιη. Υώιη αυΐοηι Γυ^α:

εβρβδδϊνίΐ ηοη ]υχΙα Αίρβδ, βε<1 νοΓδΐΐ8 ΚΑνεηοαπι βΐ Αφιϊ-

Ιείαπι. Ουοηϊαιη τβΓΟ Οβίββτ 1ι»ε νίβ ριΌΓιείδεεΙκιΙυΓ, αΐίαηι

ϋΐβ ο,οβϊΐβτίΐ τίβπι Ιοη^ίοΓβιη »ο άίΠίοίϋοΓβηι , υΐ Ιγ^βοΙο

Κΐιβηο Ιτ&ηβΪΓβι ρβτ Ιι^γ^λγοπιπι Γβ^ίοηββ. Οιι.ι άΙΠΐαιΙΙβΙβ

άβίβιτίΐδβ ρππιυηι Ιίτοπυαι Ιββϊοηββ , άβ$βι-Ιο Οβείηιο ΒηιΙο ,

Ιτ&η&ΙβτυηΙ &ά ΟβΒβΛτβιη : ηβο ηιυΐΐο ροβΙ &ϋα ςυΐΙυοΓ νβ-

Ιβηιιη οοηΐπίοπιηΐ μ »ά Αηίοηίαιη , ώηαΐφΐβ ηηΟί&κβ

εορϊίΒ , βχοβρίίβ 0311Ϊ8 βςαΗίΐΜΐβ , ςυϊΐϊυ» αη-ροπ» ί'υ»1(χ1ί;ιΐΗ

αιπιιηίββΓίΙ. Χυιη ϋβοίιηυβ, ρβπηίβδ» βχ Ιιοο ηυοςυβ

ηυπιβΓΟ ϋοπιυπι ΓβάίΓβ ςυοίηυοΐ τοίυίβββηΐ , βΐ άοο3(Ϊ8 βχ

ρΓΛίδβηΙί ίϋΓΟ, οαπι Γοΐίςιιίβ Ιτεοβηϋ», ςαϊ βοΐϊ οιιπι οο

ρβπη3η8βΓ&η(, ΚΙιοηυπι ρβΐίίΐ. 0«οιη Ουνίυιη ςυυιη

(ϋΟϊοϊΙβ β88βΙ ευπι ρ&υεΪ8 ΐΓ»]ίεετε, ρααΐαΐίηι εΐ αϊ) Ιιϊβ (ΙεββΓ-

(ϋ8 β8(, βχεερίϋ άβεβπι ΙαηΙιιπυηο<1(). Τυω νεΓΟ βαιη(ο

τοδίίΐα Οΐΐΐίεο, ηοη ίςηαΓυβ εΐ Ηηςυχ, ΓϋβίεοαΙ εαιη ηί8

ρϊυοΐδ , ργο ΟβΙΙο ηβηίΐιΐδ : εΐ ΓεϋεΙο ]3ηι τίαταπι (1ίδρεη(ϋο ,

ρεΙβ03( Αηαϋεϊαιη , ψιοά ββ ρΓορΙεί ρβηείΐβίεη ρυΐβτεί

ροδββ ΓαΙΙβΓβ.

ΧΟΥΙΙΙ. Οαρίιΐδ αηίαχη 3 ΙβΙι-οηιοιίδ, ε( \ίηε(ϋβ, Γ0?α1)3ΐ.

ου}αδη3ΐη ΟαΙΙοΓυηι 0)1)38(3! εβδεί 63 τφο : ε( εο§ηί(ο,

(]υο<1 εδδβΐ ΟϋΐηίΙΙί, άβ φιο οεηε ωβΓίΙηβ ΓαεΓβΙ, άυεϊ ββ

&ά βηπ) ]υ88ί(. Οηί ιι!>ϊ αιΜιιεΙϋΐη νϊάίΐ, ηΐ3§η3 εοαιίΐΒίε

βχοβρίΐ ρΓορ3ΐ3Π), ο1>]υΓ^3ηδ βοδ ςιή ίΙΙαη) νίηχεΓ3η(, (]υο<1

ρβΓ )£ηοΓ3η(ί3πι (3η1υπ> τϊτιιηι βΠεείδβεηΙ ίη]ϋΓία : εΐ3ηι

νοΓΟ Γβηα δίςηίβεβνϊΐ Αηίοηίο. Καηι ΓογΙοιμβ ιηηΐβΐίοηβιη

ηβείβηαβ η>ΐ8εΓ3(υβ εδί ΑηΙοηίυ8, υΐ νίύβΓε ηιίίοΓυηι ηοη

δΐΐδΐίηυεηί : δβ<1 Οαιιιίΐΐο ηΐϊΐιιίανίΐ, υΐ ίη(βΓ<ίεβτε1 Οβο.ϊ-

η>υπ>, ει οβρηΐ ε]ιΐδ ζά δβδε ΓεηιίΙΙεΓβΙ. Ουοά ροδ1ηη3π>

Γαείιιπ) εδί , ίηδρεείυη) εβραΐ ΑηΙοηίηδ δερβίϊβηάιιη) [ΓϋίΙΜίΙ

δαίδ. Ηίε εχίΐυδ Γυί( ϋ. Βη)1), ςαί ϋχδαπβ ρΓχΓεεΙυβ

βφ))1αη) ΓαεΓ3(, β( νβίβπ Οβίϋβί ρΓκροδίΙαβ, άβδί^η3(υ3

30 βοίΐβπα εοηδυΐ ίη 3ηηιιη) ρΓοχίηιυιη, βΐ αΙΙεΗ Ούύχ ρΓ3>

ΓεεΙυβ. ΛΙφΜ ηίε βεειιηάαβ ροβΐ ΤΓεοοηΐυπ) ροεηββ άβάϋ ,

ηοηαϊείιΐϊί , 8ε8ςυϊ3ηηο ροδί ίηΙεΓεηι(υη) 08383Γεη). ΡβΓ ίύβηι

Ιβιηριιβ ε( Μίηηεϊηβ Ββδίΐηδ , βΐίυδ ε Οβΐδαηβ ρει-ευδ&ΟΓίουδ,

3 8υίδββΓΤί8)ηΙεΓίβοΙα3β8ΐ; ςυοηίαπι ηοηηυΐΐοβ εχ οοπιηι

ηυιηοΓΟ, βυρηίϊεϋ εβϋδα , ε3δ(τ3ΐ>3(.



ΑΠΠΙΑΝΟΪ ΑΡΡΙΑΝΙ

ΑΑΕ3ΑΝΔΡΕΩΣ

ΡΩΜΑΪΚΩΝ

ΕΜΦΥΛΙΩΝ

ΒΙΒΛΟΥ Δ'.

Δυο μέν δή Γαίου Καίσαρος φονεΐς οδτω δίκην, Ιν

ταΐς σφετέραις αύτων στρατηγίαις Ικπολεμηθέντες,

Ιδεδώκεσαν, Τρεβώνιος Ιν τη Ασία, κα\ Δεχμος Ιν

τη Κέλτικη. "Οπως δέ Ιδοσαν Κάσσιός τε χα\ Βρού

τος , οί χαΐ μάλιστα της έπιβουλης Ιπί τζ) Καίσαρι ?|ρ-

ξαν, χα\ γης Ικράτουν άπδ Συρίας επί Μαχεδονίαν

άπάσης , χα\ στρατός αύτοΐς πολύς , ίππιχός τε χα\

ναυτιχος, και δπλιτων υπέρ εΐκοσι τέλη, καΐ νηες

δμοϋ καΐ χρήματα· ή τετάρτη των Εμφυλίων ηδε

δποδείκνυσιν. Όμοϋ δέ τούτοις Ιγίγνοντο αί Ιν 'Ρώ-

μη των Ιπί Οανάτω προγραφέντων ίρευναί τε και ε&-

ρέσεις καΐ παθήματα πάμπαν Ιπαχθή· οία ουτε επι

Ελλήνων Ιν στάσεσιν ί| πολέμοις, ούτ' Ιπί 'Ρωμαίων

αύτων, Ιμνημονεύετο γενέσθαι , πλήν Ιπ\ μόνου Σύλλα,

τοϋ πρώτου τους Ιχθρους Ις θάνατον προγράψαντος.

Μάριος μέν γαρίζητει, και Ικόλαζεν ους εύροι· Σύλλας

δέ, Ειπο μισθοΐς τε μεγάλοις κα\ κολάσεσι των Ιπικρυ-

ψάντων δμοίαις, τδν Ιντυχόντα κτείνειν προέγραφε.

Και τα μέν άμφΐ Μάριων τε καΐ Σύλλαν Ιν τοΐς περί

Ικείνων προείρηται· τα δέ Ιξης ούτως Ιγε'νετο.

II. Καίσαρ μέν καΐ Αντώνιος Ις φιλίαν άπ' έχθρας

συνηεσαν, άμφ\ Μουτίνην πόλιν, Ις νησίδα τοϋ Λαβι-

νίου ποταμού βραχεΐάν τε κα\ Ειπτίαν, έχων έκάτερος

δπλιτων τέλη πέντε· κα\ τάδε άλλήλοις άντικαθιστάντες,

Ιχιόρουν σΰν τριακοσίοις ίκάτερος Ιπ\ τας τοϋ ποταμοϋ

γέφυρας. Λέπιδος δ' αύτος προελΟών, διηρεύνα τήν

νησον, κα\ τη χλαμύδι κατέσειεν ήκειν έκάτερον. Οί

δέ , Ιπί των γεφυρών τους τριακοσίους μετα των φίλιον

άπολιπόντες, Ις τι) μέσον Ί5εσαν Ιν περιάπτω, κα\ συν-

τδρευον οί τρεις, Καίσαρος Ιν μέσω δια τήν άρχήν

προκαθίσαντος. Δύο δέ ήμέραις έωΟεν Ις έσπέραν συν-

ιόντες, τάδε έκριναν Άποθέσθαι μέν τήν δπατον αρ

χήν Καίσαρα , και Οΰεντίδιον αυτήν Ις τδ λοιπόν τοϋ

Ιτους μεταλαβεΐν καινήν δέ αρχήν Ις διόρθωσιν των

Ιμφυλίοιν νομοθετηθηναι Λεπίδω τε καΐ Άντωνίω καΐ

Καίσαρι, ήν Ιπί πενταετές αύτους άρχειν, (σον Ισχύου-

σαν υπάτοις· ωδε γαρ Ιδοξεν άντ\ δικτατώρων δνομά-

σαι , δια τδ δόγμα ίσως τδ Άντοινίου κωλύον ετι γίγνε

σθαι δικτάτωρα· τοΰς δέ άποφηναι μέν αύτίκα της

πόλεως άρχοντας Ις τα ετήσια Ιπί την πενταετίαν τας

δέ ήγεμονίας των ΙΟνων νειμαμένους, εχειν Άντώνιον

μέν τήν Κελτικήν άπασαν, άνευ της συναφούς τοις

Α1ΕΧΑΜ)ΚΙΝΙ

ΚΟΜΑΝΑΚϋΜ ΗΙδΤΟΚΙΑΚυΜ

ΌΕ ΒΕΙΧΙδ ανιοΒυδ

ιιβεκ ουΑκτυδ.

Αά Ιπωο πκκίυπι Ο. ΟηηΗι ρβταιβΜτββ άυο, ίο ηώ

ρΓθ\ΐηοϋ8 1>β1Ιο νίοϋ, ροηβί ΜβπηιΙ, ΤΓβΙοηίϋβϊη Αδό,

Ώ. Β™(υ 5 ίη 6&111&. .Γίΐιπ αυ3 Γ3ΐίοηο ρα;η»8 (ΙεάβΓίηΙ ΟίδδίΐΒ

βΐ Μ. ΒιυΙυβ, ςιιί φΐιιιιι ε}ιΐ5άεηι οοηδρίΓ3ΐίοηίδ ϊοοΙογμ

νεί ρι-ίβοίρυί ΓιιίβδεηΙ, ηαηο ρΓονίηαίω υηίτ6Γ503 οΜίίί·

1)3ΐιΙ α δ^Γία Μαεβύοηίΐαι ϋ§ςϋβ, εΐ οορϋϋ, 1»ιη ρβάβδίτϊ·

Ιϊυβ βςϋβ6ΐτί1)ΐΐ8ςυβ αϋαηιίαίιβηΐ ψιατα ηαναϋΐιυβ , ςαίρρβ

φΐϊ Ιβ^ίοηεβ 8υρΓ3 τίξϊηΐϊ, βΐ οΐϊδ&βδ ρεοιιηίαβφιο 1ια(ι«τίη|;

ίά τβΓΟ ςυΕΓίϋδ Ιιίε ΒεΙΙοΓυαι Οίνίΐίυηι υΐ>6Γ εχροηεΙ. Οιιο

ΙεπιροΓε εΐί&πι ίη υΛβ αά ωοτίβω ρΓοβοπρίοΓϋΐη βτ»1 ώ·

ίΐϋίδίΐίο , εΐ εοηιπι ςηί άερτεΐιεηβί 8ΐιηΙ βυρρίίβία οάοίίί-

8ϊηΐ3 : ςυϊΐβ ηϊΐιίί πηιηυ&η} ηβςυε »ραά ΟΓ8Κ09 ίη ββΛϋίο-

ηί!>α8 ϊυΐ ίιείΐίβ Γβείαηι πιβιηοπχ ρΓο<1ί(υπι ββΐ, ηβςυβίρϋά

ίρδ08 Κοωαηοδ ; βχεερίίβ Ιειηροπί)ΐΐ9 8^11», ηηί ρΓίιηυ8 ίηί·

πιίεοβ 3ά 8υρρ1ίείαπι ρΓΟβεΓίρββταΙ. Νβω ε( Μαπυδ ρβπμιί·

βίνεταί ςυίιίεηι ίηίηιίοοδ 8υο8, β( ίηνεηίοβ ηιοΓίβ αίΤοιοπιΙ :

8γ1ΐ3 νεΓΟ ρα!>ϋοο εάίοΐο ειϋΐο , ηιβςηα ίηΙεΓίεεΙοτίΙΐϋδ ρΓ3>

ωίϊ ροϋίϋΐαβ ηεο ηιίηοΓΟ οοουΗ&ηΙίΙιαβ οοωηιίηβΐιΐδ ραπα,

]ιΐ98εΓ3(, υ( ί1Ιθ8 οεείάβΓεΙ ςυί$ςυί$ ίηνεηίΓεΙ. ΟΙοπιηι

ιίε Ηαηαηίβ δϊΐΐιηίβφΐε Ιεπιροπίιιΐδ ίαηι βυο Ιοα» άίοίηιη

εβί : ηιιηε Ιιχε, ςιωβ άείήοβρββεΒίαβιιηΙ, εχ8βςη3η)ΐιτ.

II. 0&383Τ οιιπι Αηίοηίο 3(1 οοπιροηεηϋαιη αημοίΐίίηι

εοη§τε8δυ8 εδί, 1ΐ3ΐΐ(! ρΓοουΙ ΜιιΙίηη, ίη Ρ3ΓΤ3 ςιιαώπι «Ι

ρΐ3η3 ίηδυΐ» ί&νίηϋ Οητϋ; υΙεΓςυε δεουηι 1ΐ3ΐ>βηδ Ι^ίοη»

(ριίηςυβ : φήΊηιβ ίηΙβΓ δβ ορροδϊΐίδ, οοηΙΜΙ Ιτεοβηίδ ριυ·

οβδδβπιηΐ 3Π)1κ> 3ά Οατίί ροηΐβδ. ΕΙ ίερίοΐυδ, ρπππίδ ίρ»

ρΓ08Γεδ8ϋ8 Άά ρβΓ50Γϋΐ3η(1απι ίηδυΐβπι, ραΐυάαηιεοΐιιιη

(]υ3(ίεηδ, δί^ηυπι τεηίεηάί άβάϊΐ αΐήψιβ. Ιβπιφχβ ίΐΐί, «>■

ηιίΐϋΐιι εΐ Ηΐτιίοίδ ίη ροη(ί1>υ8 τείίοΐίδ, ρΓΟβΓβδδί ίη Ββάίϋΐη

Ιοουηι οοηδρίουυπι , οοηδεάεπιηΐ βοίί ΐΓββ, ΟβίδαΓςυβ, ρη>

ρΐβτ πΐ3ςί3ΐΓ3ΐυιη, ιηβάίηβ. 0>ί ροΓ οοηϋηπυηι 1>ί(1υυηι οοΐ-

Ιοςυίο 3 ηΐ3ηε Άά νεδρετβπι 1ΐ3ΐ)ίΙο, Ιμεο βίαΐοεταοί

οβιιιπιυηί ββηίβηΐίβ : ϋΐ Οκββτ οοηβηίαΐαηι ίη Γβΐίφΐηηι ωηΐ

νβηΐίάίο οεάβΓβΙ : υΐςαε ηονυδ ηι,α§ίδΐΓ3ΐϋδ ΤΗυοινίΓΟΓΟίη

ΟΓεβΓεΙυΓ, ςηβσι Ι,βρίαιιβ ουπι ΑηΙοηίο ΟβχβΓβςυο Γβίραίιΐί-

088 εχ οίτίίίΐιυβ «ϋδβεηβίοηίΐιυβ Γεδίίΐϋοηιία; ροΓ ςΜίηςυβη-

ηίιπη οοηδϋΙβΓί ρο(εβΐ3ΐε §βΓβΓβηΙ, Ιιοοβηίπι ηοποβη να*&*

ςυίπι (ΙίοΙαΙοπιπι ρΐαοαίΐ, ίοΗβδδο ρΓορΙβΓ Γεοεηίεηι αβ

3ΐιο1εηά3 <1ίοΐ3ΐαΓ3 )β§βηι ΑηΙοηίί : Ιηηι υΐ Τπαπιτίπ α»

ΓβδΙίηι ίη ςυίηηυεηηίυιη ιιτίΜηοε ιιιαβίδίΓΛίιΐδ βηηυοδ (1βδί·

βηβτβηΐ : ρΓονίηοίββ ίΐ3 ρ&τ(νβη(ιιτ, υΐ ΑηΙοοίϋδ Ιι3ΐ)ίκ1
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Πυρηναίοις ίρεσιν, ήν Πάλαιαν έκάλουν Κελτικών

ταύτης δε Λέπιδον οίρχειν, και Ιβηρίας Ιπ\ ταύτη·

Καίσαρι δέ εΐναι Λιβύην χαι Σαρδώ χαΐ Σικελίαν, χαΐ

εί τις άλλη νήσος ένταϋθα.

III. 'ίίδε μέν την "Ρωμαίων ήγεμονίαν οί τρεις

ίνείμαντο έφ' Ιαυτοϊς, τα πέραν άρα τοϋ Ιονίου μόνα

δπερθέμενοι , δια Βροϋτον χαΐ Κάσσιον χρατοΰντας έτι

αύτών. Κασσίω δέ χα\ Βρούτω πολεμεϊν Άντώνιόν τε

χαι Καίσαρα· Λέπιδον γαρ (ιπατεύειν ες το μέλλον,

χαί τη πόλει δια τας εν αύτη χρείας έπιμένειν, ήγε-

μονεύοντα της Ιβηρίας δι' έτέρων τοϋ δέ Λεπίδου

στρατού τρία μέν αύτδν Λέπιδον εχειν ε"ς τα ίτά 'Ρώ-

μης , έπτα δέ τέλη νείμασθαι Καίσαρα χαί Άντώνιον,

τρία μέν Καίσαρα , τέσσαρα δέ Άντώνιον, ώς αν Ις τον

πόλεμον αυτών έχάτερος είχοσιν άγοι· έπελπίσαι δέ

ήδη τον στρατον ές τα νικητήρια τοϋ πολέμου , άλλαις

τε δωρεαΐς , καΐ Ις κατοικίαν δόσεσι τών Ιταλικών πό

λεων βκτωκαίδεκα· αί, και περιουσία και εδάφει χαί

οίχοιςεϊς κάλλος διαφέρουσαι, εμελλον αύτοϊς Ιδάφεσι

καί οίκοις αύτώ διανεμη'σεσθαι, ωσπερ αύτοϊς αντί της

πολέμιας δορίληπτοι γενόμεναι. Και ησαν αί πόλεις,

άλλαι τε', και αί περιφανέστατοι μάλιστα αυτών, Κα-

πύη, χαί "Ρηγιον, χαι Ούενουσία, και Βενεβεντός, χα\

Νουκερία, καΐ Άρίμινον, καΐ Ίππώνιον. Ούτω μέν

τα κάλλιστα της Ιταλίας τώ στρατώ διέγραφον. "Εδοξε

δέ σφίσι καί τους Ιδίους εχθρούς προανελεΤν, ΐνα μή

Ινοχλοϊεν αύτοΐς τάδε καΟισταμένοις , καΐ πολεμοϋσι

πόλεμον έκδημον. Ταϋτα μέν ίδοξε , και ταΰτα συνε-

γράψαντο, καί αύτών δ Καίσαρ, ώς ίίπατος, άνέγνιο

τοις στρατοϊς τά λοιπά, χωρίς τών άποθανουμένων.

Οί δ' άχούσαντες, έπαιώνισάν τε, χαί ήσπάσαντο άλ-

λήλους Ιπι διαλλαγη.

IV. Γιγνομενων δέ τούτων, τέρατα χαί σημεία εν

"Ρώμη πολλά χαί φοβέρα ^ν. Κύνες τε γάρ ώρύον-

το δμαλώς οία λύχοι, σύμβολον αηδές· καί λύκοι την

άγοραν διέΟεον, ούκ έπιχώριάζον έν πόλει ζώον βοϋς

τε φωνην άφήκεν άνθρωπου· και βρέφος άρτίτοκον έφθέγ-

ξατο· καί τών ξοάνων τα μέν ίδρου , τα δέ καί αΤμα

7δρου· ανδρών τε μεγάλαι βοαί , καΐ κτύπος όπλων, καί

δρόμος ίππων, ούχ δρωμένων, ήκούετο· άμφί τε τον

ήλιον άηδή σημεία πολλά , καί λιθώδεις έγίγνοντο δετοί,

και κεραυνοί συνεχείς Ις ίερα και άγάλματα έπιπτον.

Έφ' οίς ή μέν βουλή θύτας καί μάντεις συνηγεν άπο

Τυ^ηνίας. Καί δ πρεσβύτατος αύτών, τάς πάλαι

βασιλείας έπανήξειν εϊπών, καί δουλεύσειν άπαντας

χωρίς Ιαυτοϋ μόνου, το στόμα κατέσχε και το πνεϋμα,

έως άπέθανεν.

V. ΟΙ δέ τρεις άνδρες έφ' έαυτών γενόμενοι, τους

(ϊττοΟανουμένους συνέγραφον, τούς τε δυνατούς δφορώ·

μενοι , καί τους ιδίους Ιχθρους καταλέγοντες, οικείους

τε σφών αύτών ή φίλους ές τήν άναίρεσιν άντιδιδόντες

άλλήλοις κα\ τότε καί δστερον. Προσκατελέγοντο γαρ

δή και έτεροι μεθ' ετέρους, οί μέν άπ' έχθρας, οί δέ

μόνου προσκρούματος , ή φιλίας εχθρών, ή φίλων

υηίνβΓΜπι Οβίΐίαιη, εχεερΐ3 βλ, ςβεβ Ρ^τααάΒ πιοηΐ&ιΐδ

οοηβ^ιη ββ( , ση» 0»111ϊ ΥεΙαβ νοε&οβΙιΐΓ ; ςυββ Ι,ερίάο εβ·

άβτβ( βοβ ουπι Ηίβρβηΐβ; Οκββτί ΑΓήεα οοτεηΪΓβΙ ουιυ

δατάίηίΒ Βϊεϊΐϊαςιιβ , βΐ ΟΒίβή· ε)αβ βϊΐαβ ίηβιιΐίβ.

ΙΠ. ΛΙςαε Ηα ΙπιρβΗυοι ΚοπίΒηυιη ίη ΤΗαιητϊπΜ άΐτΐ-

8ΐιοι 681, άΐΙ&Ιϊβ ίη κΗιιά (βηροβ εκίβηβ ηΙΙη τπάκ Ιοηίαιη

ρΓυνίηοϋδ, ρΓορΙβτ Βηιίαπιβο Οαββίαπι, ηα! (υπό βάηιιο

εαβ ΙβηβοβηΙ. Ουπι Οββ&ϊο αυΐεαι ΒπιΙοςαβ οεΐΐυπι βΟΓβΓΟ

ΑηΙοηίυηι βΐ Οκβ&τβηι ρίβεαίΐ. Ναηι Ι^ρίάοβ, άεβί^ηβίαβ

Ιη ρΓΟχίηιυηι βηιιυηι εοηβιιΐ, ία ΙΐΓΐιε 8γϊΙ πιβηδϋΓϋβ, »Λ εβ

ηυϊουβ ίοϊ ορα» βδβεΐ βάηιίιιίίΐτ&ηιΐ» , Ηίεραοίβαι τεεΙυΓυβ

ρβΓ τίεαποβ. ΙερίάΌ ΐΓΪουβ εχ ευί$ Ιε^ϊοηίοαβ τείίεΐίβ βά

ϋΓΜβ ρΓ8β8ί<ϋαπι , κϋααΜ βερίεηι Ιηιβτ ββ ί(β ρ&ιΐίεο&ηΙηΓ

0α?83Γ ει ΑηΙοηϊαδ, υΐ Οίε&ΐΓί 3(ΐΓΪΐ)υεΓεη[υΓ ΐΓεδ, ΑηΙοηϊο

ηυ&1υοΓ ; πι υΙεΓσυε βΟΓυω τί^ίηΐί 1φιιηί1)ΐΐ8 αιΐ 1>ε11αηι ίΐ-

Ιϋά ςεΓεηύυπ) ιιίβΓβΙυΓ. £1 ςυο ϊΙβογιογ ΓεάάεΓεΙϋΓ εχεΓ-

οΜαβ, ρηβίβτ αΐία ρΓοροίίΙατίοΙοπΕϋ ρΓίειηίι, ρτοοιϋΙβηάΜ

εοιίίΙίΙυεΓυοΙ ηιί1ίΙϋ)υ8 εοΙοηϊαΐΊΐαι Ιοεο , οείοάεείπι ΙΙβΙίοα»

αΐϋεβ , Ι3ΐη ορίΐιιΐδ ςυααι 3§η 1>οηίΐ3ΐε »ο 3'(1ίΓκίοΓυηι ροΐ-

εητΚυόίηε ρΓΒεεεϋεηΙεβ ; ειιπι 3£Π8 εί χιΐίβεϋβ , ηοη

880118 ςοΒίτι οεΐΐο εβρίβ! , ίη ηιίΐίΐεϊ 88.«εηΙ ιίίνίίΐεηιΐ,τ. Ιη

εατυιη ηαπιετο εηιίηεοοηΐ, Οαρυα, ΚΙιε^ΐιιπ), νβηιΐ8ί3, Βε-

ηβνοηΐυιη, Ναεειίβ, Αππιίηιιηι, Λ/ίοοηβ. ΑΙιριβ ίΐ3 ρυΐ-

ε1ΐ8ΓΓΪπΐ3 Πβΐία; ρβΓβ πιίΐίΐίΐιυδ εβί αΙΙΓίΙιιιΙα. δει! 3η(ε οηιηία

νίδυπι ββΐ , ρΓορποδ ε(Ϊ3πι ίηίηιίεοβ , ηε ηχε βάιηϊηίδίΓβη-

Ιϋ)ϋ8 ε( ίη 1οη£ίη<]ΐΐ3ΐη εχρβάίΐίοηβηι ρΓοΓεεϋβ ίπιρεθίιηεηΐο

εββεηΐ , ίοΙΙβΓβ. Ηβ% άεεΓβΙβ ΟβεβαΓ εχ οΠΊεϊο δυο , ηυίρρβ

εοηβυΐ, Γεεί(3νί( άε βεπρίο 8χεΓεΗϋ>08, ρΓΟβεπρϋοηε Ιβη·

Ιυηι 8ί1εηΙίο ρΓ%Ιεη(3. £1 ηίΐίΐεβ ΙκΙίβ αεεΙβηΐΒΐίοηίουβ

ηιυΐυϊβςηε εοη&3ΐαΐ3ΐίοηϋ)ΐΐ3 Γεοοηείΐίϊϋοηεηι Γαεΐ3Πΐ εείε-

0Γ3ΐ)3ηΙ.

IV. ΙηΙβΓβϊ ηιυΐΐ» ΙιοιτεηΛα ϊη ΙΙΐ'&ε νΐ83 βηηΐ ρΓοάί^ϊΑ.

Ηβη εί ε&ηβ8 ςηββΊ εχ οοηιρο»ίΙο υΐυΐαΐυηι , ηαηά μοβ»

3ε Ιυρί , 8<1εΙ>3ηΙ ίηβϋδρίεβίυηι ; εί Ιυρί ρεΓ Γοπιηι άΐδεοΓ-

ΓεοβηΙ, βηίιηαΐ ίη388υε1ηηι υΓϋίοαβ; εί 1>ο8 Ιιυηιαηαιη

επιίδίΐ νοεειη ; εί ίηΓβηβ τεεβηβ η»1αβ 1οευ(υ8 ββΐ : ίη βίηιη-

Ιβετίβ 8υο"θΓ 3ρρ3τυί(; εί βοΓηηι ηοηηυΙΙα 83η§υίηεπι αυοςαε

βπιΐββΓυηΙ : εχ&υάίϋ ιηη! ηΐ3^ηί ο1»πιθΓβ8 νίΓΟΓυηι, ε( βΓ-

ηιοπιΐΉ εΓερίΙϋδ 8ΐτερίΙϋ8<ΐϋβ βςυοηιηι ευΓΓεηΙίιιυι, ςυοΓυπι

ηί))ϋ οεΓηβΙκιΙϋΓ οεαϋδ : είτε» δοΐβΓη ςυοηυε 1τίδ1ί3 πιυ1ΐ3

ρπκυ£ί3 βυηΐ οό8εΓΥ3ΐ3, βΐ Ιβρίιϋουδ βΙίςυαϋεδ ρΐυίΐ,βΐ

Β8εΓ83 βάββ ίηΐ3^ίηε3(ΐυε εοηϋηυϊβ ΙβευΒ ΜΐηΙ ίαΙηιίηίουβ.

Ηί8 ρΓοευΓ3η(1ίβ βεηβΐυδ βΓυδρίεεδ βε ν3(εδ βεεϊνίΐ εχ ΕΙγο·

πα ; φΐαταη) η&ΐη πιβχίηιυΒ, ΓβάίΙοπιπ», βϋ, Γε^ηυπα ςυβίβ

ρΓίδείβ (βηιροΗοαβ ίαβηΐ, εηηείοδςυε βετνίΙιιΐΌδ, δβ υηο

εχεερίο : βίπιηΐίΐηε δρίπΐιιπι εοηιρΓεδδίΙ, ιΐοηεο εχαηίηιίβ

ρΓοείιΙεΓεΙ.

V. ΟίεΙβπιηι ΤΓίαηινίπ, βεπιοΐίδ βΓοίΐΓίδ, ηοπιίη,ι οοηδί-

8ΐΐ3ΐ)»ηΙ βοπιιη, ςηοβ ΐηΙεΓίεεΙοδ νοίεοβηΐ; ρΓίηιιιιη δΐΐδρε-

εΐοβ οοροΙεηϋαηι,Ιυη) δυοβ ςοίδςυε ίηίηιίεο8;(1εηίςυε8ηιϊ-

ΓΛΓαηι εΐίαηι βΐ εοβηβΙοΓΗηι δβΐυΐεηι ρΓο(1εΙ)3ηΙ 3ΐΙεΓ3ΐΙεπ,

πιοιίο τίείδδίπι άβΓβΙυΓ ΙοΙΙβηιΙί βάτεΓδβποδ εορίβ : ςηοά βΐ

Ιυηε βίβΐίπι ΓεεβπιηΙ, βΐ ίάβηιΐίιίβηι ροβίβα : ηβπι εί άεϊηάβ

3ΐϋ ροβΐ 3ΐίθ8 βηηΐ &άδεπρ1ί ίη ευπιάεηι εΐΐβίοςυηι, (ριίιΐϊηη

ρπ>ρ(8Γ βίηΐϋΐΐβίεπι , ηαϊύβηι ρΓορΙεΓ δοΐβηα ιιηβηκίβιη οΓ
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έχθρας, ή πλούτου διαφέροντος. Έδέοντο γαρ ές τον

πόλεμον χρημάτων πολλών, Βρούτω μέν καΐ Κασσίω

των άπδ της Ασίας φόρων δεδομένων τε καΐ προσοδευο-

μένων έτι, καΐ βασιλέων χαΐ σατραπών συμφερόντων

αυτοί δ' έπΐ της Ευρώπης, και μάλιστα της Ιταλίας,

πολέμοις τε καΐ έσφοραΐς τετριμμένης, άποροΰντες-

δι' & χα! τοις δημόταις, καΐ ταϊς γυναιξί, λήγοντες,

έπέγραψαν εισφοράς βαρυτάτας, και τέλη πράσεων

χαΐ μισθώσεων έπενόησαν. "Ηδη δέ τις καί δια κάλλος

έπαύλεο)ς και οικίας προεγράφη. Και έγένοντο πάν

τες οί θανάτου τε κα\ δημεύσεως κατεγνωσμένοι άπο

μεν της βουλής άμφΐ τοΰς τριακόσιους, άπο δέ των

καλουμένων ίππέων ές δισχιλίους. ΚαΙ ήσαν εν αύτοΐς

αδελφοί τε χαΐ θείοι των προγραφόντων , χα! των δπ'

αυτοϊς ήγεμόνων δσοι τι τοις άρχουσιν ή τοις ήγεμόσι

προσεχεκρούκεσαν.

VI. Το μέν δή πλήθος αύτών, άπο της συνόδου

διελθόντες ές 'Ρώμην, προγράψειν έμελλον δυώδεκα

δέ άνδρας, ή ώς έτεροι λέγουσιν Ιπτακαίδεκα, τοΰς

μάλιστα δυνατούς, έν οίς ην καί Κικέρων, εδοξε προα-

νελεϊν, έπιπέμψαντας άφνω. ΚαΙ τώνδε μέν τέσσα

ρες αύτίκα άνηρέθησαν εν Ιστιάσεσί τε κα\ δπαντήσεσι.

Ζητουμένων δέ των άλλων, καί έρευνωμένων νεών τε

κα\ ώίχιών, άφνω θόρυβος άνα την νύκτα πασαν ήν, κα!

βοα\ καΐ διαδρομαΐ μετ' οιμωγής, ώς Ιν άλισκομένη

πόλει. Τω γαρ έγνώσθαι μέν άνδρολήψια γίγνεσθαι,

μή προγεγράφθαι δέ μηδένα των προκατεγνωσμένων,

πας τις αυτός ήγεϊτο ζητεΐσθαι προς των περιθεόντων.

Ουτω δέ άπογιγνώσκοντες αυτών, οί μέν τα ίδια , οί δέ

τα κοινά, έμπρήσειν Ιμελλον, δράσαι τι δεινον άλόγως

αίρούμενοι, πριν παθεΤν καί τάχ' άν έδρασαν, εί μή

Πέδιος αδτοΰς δ ύπατος, μετα κηρύκων περιθέων,

έπήλπιζε χεριμείναντας ές ?ω τα άκριβέστερα μαθεϊν.

"Αμα ο' Ιω, παρα γνώμην των τριών άνδρών, πρού-

γραφεν δ ΙΙεδιος τοΰς Ιπτακαίδεκα, ώς μόνους τε αι

τίους δόξαντας είναι των έμφυλίων κακών, κα\ μόνους

κατεγνωσμένους- πίστεις τε τοις άλλοις δημοσίας έποιεΐ-

το,.άγνοών τα έγνωσμένα. ΚαΙ Πέδιος μέν έκ καμάτου

της νυκτός έτελεύτησεν.

VII. Έσιίεσαν δ' οί τρεις τρισίν ήμέραις, άνά μέ

ρος έκαστος αυτών, δ Καΐσάρ τε καΐ δ Αντώνιος καΐ δ

Λέπιδος, σΰν ταϊς στρατηγίσι τάξεσι, και οπλιτών

έκαστος ΙνΙ τέλει. Ώς δέ εϊσηλθον, αύτίκα μέν ή

πόλις ήν πλήρης οπλών τε κα\ σημείων διατεταγμένων

ές τα επίκαιρα. Αύτίκα δέ έν μέσω τούτων ήγετο έκ-

κλησία, και δήμαρχος Πούπλιος Τίτιος ένομοθέτει,

καινήν άρχήν έπΐ καταστάσει τών παρόντων Ις πεν

ταετές εΤναι τριών άνδρών, Λεπίδου τε και Αντωνίου

κα\ Καίσαρος, ίσον ίσχύουσαν δπάτοις (ήν άν τις

Ελλήνων Άρμοστας δνομάσειεν, 5 καΐ Λακεδαιμόνιοι

τοις καθισταμένοις τα δπήκοα έτίθεντο όνομα)· ούτε

διαστήματος ές δοκιμασίαν, ούτε κυρίας εις τήν χειρο-

τονίαν ήμέρας προτεθείσης· άλλ' αύτίκα έκυροΰτο δ νό

μος. Και νυχτδς άλλι»ν, έπΓτοΐς Ιπτακαίδεκα, τριά-

Γβηββιη, βιιΐ ψιο<1 ίηίπΜΟΟπιπ) εβιβη! ηβεεβι&Ηί , τβ! »ηιΙ·

εοταιη ϊηϊπαΐοϊ. Νοηηυΐΐίβ άΊνίΙίχ ΓαβτηηΙ οχίΐίο. Μμ

οριιβ βη! &ά ΜΗ βρρβηίαιη ηιαίΐίδ ρβουηϋί : ςαίϊ ΓβΑϋοι

βΧ Α8Ϊ33 νβΟΙΐ"§ϊ1ί1)ϋ8 ΒπΐΙΟ ΟαββϊΟφΙβ ΓϋΟΓίηΙ Ιτβάίΐί, (Λ

&Ι> ίΐϋδ δοΐίδ βοΊιυορειΌίρίεοβηΙϋΓ, ι-φβυϋ βΐίιηι ρπϊΙβΓβϊ

β&Ιηιρίβ (1β δυο 6ίβ(]βηι οοηίοΓοηΙίϋυδ. ΤπαπίΥϊηι ωΐαη

ΕυΓορα Γοΐίςυα βΓ3ΐ, εί ΙΙαΙϊα , ηεΐΐίδ Ιυηι πωχίηιο εΐίοϋο·

ηίηυδφΐβ ίΐ3 βχη3υ8ΐ3 , υ( ρβτοίδδίιηιΐδ ίηιΐε ΓβάΊΙυδ εδδεί.

ΙΙβιραε ρ,ιαίαΐίηι ρΙεΜ ιμιοςυε, Μ Ιαηϋβηι ιηαϋβηΐΝΐβ βϋνη,

£Γ3τί$5ΐπια ΙηυυΙα ίιηροδυεηιηΐ; εί ειηΐίοηιμη ςυοςυβ εί

ΙοεαΙίοηυηι τεεΙί^Κβ εχεοβίΐβπιηΐ. Νεε άβίαίΐ φύ ρπορίετ

νίΐίαπι 3υΙ αοηιυπι 3πια·ηίοΓ6πι ρΐΌ&οπρΙυδ εδί. ΡυεηιηΙ

βυίειη ρΓΟδοηρΙί, οοηίβ ρυ1)1ίθ3(ίδ, δοηαΐοκδ <χχ, εα,υίΐβδ

Κοπι.ιηί ΜΜ. Ιη Ιιίδ εΓβηΙ ίηΐκ» Ιηυηινίτοηιπι βΐ βταηεαϋ;

ηοοηυΐϋ εϋϋΐη εχ Ιε^αΐίβ εοΓυπκΙεηι , ςιιί τεΙ ϋαραΜοΐΐ&

τεί 31Ϊ08 ΙοβαΙοδ ηοηηιΐιίΐ οΠεηάεΓβηΙ.

,ΥΙ. ^ιιι ιηη]θΓΐ5 ςυίιίεπι ηυηιβΓί ϋίδΙυΙβΓυηΙ ρΓοβεπρίίο-

ηεαι άοηεε β εοΐίοςυίο ίη ΙΙγ1>8πι (ΙίδοβδδίδδβηΙ : (1υο<]εεϊπι

βυΐεαι, νεί, ιιΐ &1ϋ ρΓο4αη(, ΒερΙεηιάεείιη , Γείϊςυϊδ ρο(εη-

ΙίθΓ88 , εί ίη ηίδ ΟίεεΓοηεπ) , ρΙαειιΚ αηΐβ βΐϊοβ οεείϋεΓε, ίην

ηιίδβίδ βυοίΐο ρεΓευδδοΗουδ. Εχ ϊΐΐίδςαε 8(3ΐίηι φίδΙυοΓ,

τεί ίη εοηνίνϋβ', νεί ϊη ΓοΓίυΐΙο οεειίΓδυ , εκδί βαηΐ : Γβΐίςυί

νεΓΟ (Ιαπα ρεΓ ιίοιυοδ ρεΓηαε Ιβηιρία φΐ36ΓυηΙιΐΓ , 01 βυοίΐο

(ο(β ηοε(ε (ηιηα}(αβ, εί άΐκαηαΰο ευηα οΙοπιογο είυΐ3(ιιςυε,

ηοη βεευδ ςυατη υΓΟβ εαρ(3. Οαυαι οηίπι ίη(«Ι1εχϊδδεο(,

φιχή εοηιρΓεΙιεηάϊιιυθ αΐίςυοΐ τίτοδ, ε( ηεπκ> 3(1ηυε ρω-

δεπρίυδ εββεΐ ; ςυίβςυε βε ρε(ί α είτευηιειΐΓ83η[ίουδ ρυΐαηβΐ.

Καςυβ τεοηδ <1ε$ρεΓ3(ίδ, ςιιί(ΐ3πι 8ϋ»8 ρπναΐ3δ, φΐί^&ιη

ρυΜε&β ε(ί&ιη Ηχίοδ οοβίΙαΚιηΙ ϊηοεηάβΓε; ιωΐε &αηο ςιιί-

άειη εοηδίΐίο ίαοΐιιπ άίΐηια αΐίφύά', ρΓίϋδςιιιπι ρΛίβτεηΙατ.

Αε (βείββεηΐ ΓοΓίβδδβ , ηϊ ΡεοΊυβ εοηβυΐ , η&ε ίΙΙαε ουπι ρπε-

εοηε ευΓδίΙβηβ, 1>εηε δρεΓαΓβ εοδ ]υ8δϊδ8ε(, ε( Ιυοβηι εχ-

8ρβε(2τβ; (υπι 3εευΓ3(ίυ8, ςυίαΓοί εβδβί, εο§ηϊ(ϋτοβ. Ρηπ»

νετο Ιυεε, εοη(ι·3 (τίυιηνίτοηυη βεηΐεηϋβιη, ρΓΟβεπρβΑ

Ρβάίυδ Ηΐοδ χτιι , (ρΐ38ΐ βοΐοβ 8υε(θΓ88 ϊηίεδίίηοπιηι ιηαΐο-

Γυπι , δοΐοβςυε εοηίοπιηβίοδ ^τείίςώβ , ίηΙεΓροδίΙα ΒΛβ ρα-

οΐίεβ, βεουηΐ3(επι ρΓοηιίδΚ, ί§η3ηι$ ύβεΓείί ΙηυπιτίηΙϊβ.

ΕΙΡειϋιΐδ ςυίιΐοηι δοςυοοϋ ηοε(ε, πιογ1χ> εχ ηίηαία ιΐβίβΐί-

ρΐίοηο οοηΐΓ3οΙο, εχ8(ίηο(ιΐ8 εβ(.

VII. Τυιη («8 ίΐΐί, Οκδβτ, ΑηΙοηίαδ, Ι,βρίάΊΐδ, (τϋκβ

οοηΐίηυίδ ιΐίουυβ, ηυοςυβ ιΐίε δβοΓδϊηι υηυβ εχ ϋΐϊβ, υΗιειη

βυηΐ ίηςΓβδδϊ ; ςηΐβςαβ ουηι βυα ρκτΙοΓία. οοηοτ(ε , ε( υπ3 Ιβ-

ςίοηο. ΟυοΓυπι αάνοηΐυ ογΙμ &πη3(ί8 οουΐίηυο Γβρίβία ε$( ,

εί δίβηβ ηιϋί(3τΪ3 οοηβρβοΐα ίη Ιοοίδ ορροΓΐαηίθΓΪοιΐ8. δίαΐϊιη-

ςυε βϋνοοαίβ εοηοίοηε , εβςυο ηιίΐίΐίόυδ 1>εηε οίηοΐβ , Ρυβϋαβ

Τίίίιΐδ ίΓίΙ>υηη8 ρΙουίδ1ο§βηι Ιυ1ίί(]εηοτοηΐ3§ίδΐΓ3ΐυ ετεΑηάο,

υί Τηαιητιη οοηδϋΐυβηοΐβί Γείραοΐίεβ; ρΓ83β«δβηΙ ϊη ηαίη-

ςυεηηίυηι ουω ροίβ8ΐ3ίε εοηδυΐ3Γί, Ι,ερίάυδ, Αηίοηίικ «(

Οκητ (ΗΜτηο»1»8 Οηβαβ ηοη ίηοοηιηιοάο &ρρβ1ΐ9ΐτβπ3;

ςηο ηοηιίηε ίαεβάχηιοηίί νοο3ί)3ηΙ 603, ηυί οίνίΐΑίββ ϊρβϊβ

ευΙ)]βοΐ3β ηιοάεΓβοΒηΙυΓ) : βί ηεο ΐΓίηυικΙίηυηι εχ ηιοτε »ά

6Χ3ΐηίη3η(]3Πΐ Ιοββπι εοηεβδδυηι εβΙ , ηεο ιϋοδ οοιηι'Ιίϊβ ο'ίοίχ,

86<1 Ιεχ βίηε γπογ3 ρβΓίαΙβ ββ(. δεςυεηΐί ηοοίβ , ρΓ*Ιβτ Οίο·

χτιι , 3ΐίί οχχχ ρΓοβεηρΙί βαηΐ : ε( ηοαιίω εοηιηι <ϋνβηί$
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κοντά καί έκατδν άνδρών προγραφή κατλ πολλά της

πόλεως προύτίθεντο· καί μετ' δλίγον άλλων πεντή

κοντα καί έκατόν. Και' τις προσετίθετο τοις πίναξιν

άϊΐ των προχαταγιγνωσχομένων ή των προανηρημέ-

νων ίιπ' αγνοίας, Ις δόξαν τοΰ δικαίως άνηρήσθαι.

Διετέτακτό τε, πάντοιν τας κεφάλας Ις τους τρεις άν

δρας έπι £ητώ κε'ρδει φέρεσθαι· καί ή'ν το κέρδος έλευ-

θε'ρω μεν, άργυριον, θεράποντι δέ, έλευθερία τε καί

άργύριον παρέχειν δέ ές ερευναν πάντας τα ίδια·

καί τον υποδεξάμενον ή κρύψαντα ή ττ,ν ίρευναν οΰ

παράσχοντα , τοις ίσοις Ινέχεσθαι · πηνύειν δέ έκαστα

τούτων τον έθέλοντα , έπί τοις ίσοις κε'ρδεσι.

VIII. Καί εΤχεν ούτως ή προγραφή- « Μάρκος Λέπι-

δος, Μάρκος Αντώνιος, Όχταουϊος Καίσαρ, οί νειροτονη-

θέντες άρμόσαικαί διορθώσαι τα κοινά, οδτω λέγουσιν

ΕΙ μή δι' άπιστίαν οί πονηροί, δεόμενσι μέν, ήσαν

Λεεινοί, τυχόντες δέ, Ιγίγνοντο των ευεργετών έχθροί ,

βΤτα επίβουλοι· οΰτ' αν Γάϊον ,Καίσαρα άνηρήκεσαν,

ους Ικεϊνος δορί λαβών έσωσεν Ιλεω, καΐ φίλους θέμε-

νος,έπί άρχαςκαί τιμάς χα\ διυρεας προήγαγεν αθρόως·

οΰτ' αν ήμεϊς τοις Ινυβρι'σασι χαί πολεμίους άναγρά-

ψασιν ήμας ωδε αθρόως ήναγκαζόμεθα χρήσθαι. Νυν

δέ, ί\ ων επιβεβουλεΰμεθα, καί 1\ ων Γάϊος Καίσαρ

έπαΟεν, άτιΟάσευτον δρώντες τήν κακίαν &πδ φιλαν-

Οριοπίας, προλαβεϊν τους εχθρούς η παΟεΐν αίροΰμεθα.

Μή δή τις τδ έργον άδικον ή ώμδν ή άμετρον ήγείσθω,

Ις τε Γάϊον καί Ις ήμας , οία πεπόνθαμεν, δρών. Γάϊον

μέν δή καί αυτοκράτορα όντα , καί άρχοντα ίερών, καί

τα φοβερώτατα 'Ρωμαίοις καθελόντα τε έθνη καί κτη-

σάμενον, καί πρώτον ανδρών υπέρ τοΰς Ηρακλείους

δρους άπλιοτου θαλάσσης άποπειράσαντα , καί 'Ρω

μαίοις γήν άγνωστον ευρόντα , Ιν μέσω τώ ίερώ λεγο-

μένω βουλευτηρίω, δπδ ίψεσι θεών, κατέκανον, είκοσι

χαί τρισί σφαγαϊς ένυβρίσαντες , οί πολεμώ ληφθέντες

6π' Ικείνου , περισωθέντες , καί κληρονόμοι τέ τίνες αύτοϋ

της ουσίας εγγραφέντες εΤναι. Οί λοιποί δέ, επί τώ

μύσει τώ'δε, τοΰς έναγεΐς άντί κολάσεων έπί άρχας καί

ήγεμονίας Ιξέπεμψαν αΐς εκείνοι χρώμενοι, τά τε κοινά

των χρημάτων ήρπασαν, καί στρατδν Ιζ αυτών άγεί-

ρουσι καθ' ήμών, καί έτερον αίτοϋσι παρα βαρβάρων

αεί της αρχής πολεμίων τάς τε υπο 'Ρωμαίοις πόλεις,

τας μέν οϋ πείθοντες, ένέπρησαν ή κατέσκαψαν ή κατή-

ρειψαν, τα δέ καταπλήςαντες έπάγουσι τη πατρίδι καθ'

ήμών.

IX. ΉμεΤς δέ αύτών τοΰς μέν ήδη τετιμο>ρήμεθα·

τους δέ λοιπούς, θεοϋ συνεπιλαμβάνοντος, αυτίκα οίκην

δίδοντας οψεσθε. Τών δέ μεγίστων ήμϊν ήνυσμένων

καί δπδ χερσίν όντων, Ιβηρίας τε, καί Κελτικής, καί

τώνδε τών οίκοι, έν έστι λοιπόν ετι έργον, στρατευειν

έπί τους πέραν θαλάσσης αύτόχειρας Γαΐου. Μέλλουσι

δή πόλεμον δπέρ υμών έκδημον άγωνιεΐσθαι, ουκ ασφα

λές ούτε ές τα ήμέτερα οίτε ές τα υμέτερα εΐναι

δοκεΐ, τους άλλους έχθ,ρους όπίσω καταλιπεϊν, έπιβησο-

μένους ταϊς άπουσίαις ήμών, χαί τα συμβαίνοντα τώ

1 1 1)ί3 Ιοοίβ ρι-οροδίΐο; οοε ιηυΚο ρθ8ΐ ηιηυπ) &1ί1 ο ι» Κι

(βουΐίβ δβιχιρβΓ 3<ΐ8οπ1)θΙ>αΙιΐΓ ηοηιεη α1ίαι]α.ι οχ εΪ8 , ψιϊ ρεΓ

βποΓβιη ],ιιη βοίε εοη.ΐοηιιιηϋ 3υΙ οεεϊδί 6Γ301, ηβ ϊηοοοβηίοι

τί<1βΓ6η1υΓ 1 1 ϊ ρεηίββε. Κιϋί Ιιιιηφιο «ί α( , ιι( οιηηίυιη οιρίΐα

Λά ΤπαιηνίΓΟΒ ΓβίβΓΓβηΙιιτ, ρωροβίΐίβ οβϋίΐβ ρπιιηϋιί , ϊη^β-

ηιιο ρεευηϊίΐ , βεΓνο ΙίΙιεΓίβΙβ ιίιπι ρεειωα : ΐυηι , υ( ρεΓηιιί-

8ΪΙογ113ιι5 ηυίβςυε ρβΙεΓβεεΓεΙ λίΙολ βιΐΐβ ; ρ&η εηΐπι ίη ειιΐρ*

πιηι ρΓο$ετϊρ(Ϊ9 ΓοΓε , ςαϊευηφίε αΐίςαεπι εχ Ιιΐβ τεί ιίοπκ)

βχεερί95«(, νεί οεοαΙ(399ε(, τεί ςυί ρειηηϊ9ί(0ΓΪΙ)ΐΐ9 ηοη

υΙίΓΟ πρρι ίπΊ οηιοία : β( 1ιυ]υ3ΐηοάί εείΐΙοΓϋΐη ϊηιΐίεϊϋυβ

Ρ3Π3 8Γ3η( ριαΊΙιίΛ ρΓ0ρ08Ϊ(3.

VIII. Γιιϊΐ αυίειη ρΐΌ8εηρΙίοηί8 Γοπηυΐα Ιιχο : « Μ. Κβ·

ρίϋυ9 , Μ. ΑηΙοαίυ9 , ΟεΙβτίυβ 0&!83Γ, Ιιί ιι ιη\ ίπ «ΙεεΙί εοη9ΐί·

Ιιινιιϋ»; εΐ εοΓΓίξεηϋβ; Γείρα1>1ίε<Β, εϋίευηΐ 8ϊε : Νίεί (βηία

ε89εΙ ίιιι [ιιι ιΐιοι ηιΐ) ρβΓΐΐ*1ία , υ( ρο9(ηιΐ3πι 8υρρ1ίεε8 πηκετη-

(ϊοαε &εΓναϋ 9υηΙ, 1>εηεπιεή1ΐ8 μι υ ΙιεηεΓιεϊο τεροηοη! οϋϊυηι,

αε ιηοχ εΐίαπι νί ι.ι- ϊ:>ΊΊι.ι ■ ; ηεςυε Ιιί 0. 0%93Γβιη ίοΙεΓΓεείβ-

9εη1, ςαο$ ίίΐε 1χ 11ο νίοΙο8 βεΓνατίΙ εΐεπιεηΐίβ, ε( ϊη απιϊεί-

(ί3ηι ΓεεερΙθ9 ενεχίΐ &(1 ΙιοηοΓεβ , ε( ΙίΙιΐΊ'αΙίΐαίε ειιπιιιίανίΐ ;

ηεςιιε ηο5 3(1νεΓ8α9 εο9, ςιιί ίηάίξηε ηο!)ί3ευπι ε^εηιαΐ, ε(

1ιθ8ίε9 π'ίμιιΙιΙίο,Ί' ηο8 ]ϋ(ϋε3τειιιη(, βυΙιΚο Ιιηιιε Γ3(ϊοηειη

ϊη^Γεάί ομτβιηιΐΓ. Νιιηε νονό, ρο8ΐςυ3πι εχ ίη&ίο^ϋβ ςαββ

ηο!>ϊ8 9(Γαχεπιηι, εΐ εχ 0Χ93Γ19 ε38υ, ίηΙεΙΙεχίπηιβ, ουίϋβ

1>εηβ11εϋ9 μιτιίοιηαι ί κοπιιη ιιιαΙίΙί.ιιιι ρο9.<ε, ρι·«»*νοηϊι-<; ίηί·

ηιίεοβ, (] 113Π1 3ί> εί$ ρΓβεοεευρβη , ηιαίιιηιιι*. Νειηο Ί^\1\κ

Ιιοε ηοί.1 πιπί Γαΐ' I ιιηι βυ( ίη]υ8(ηηι , &υΙ επκίείε , βαΐ ηίηιίααι

εχί8ϋαιεΙ, ςαιά Ο. Οίε$&Γ, ςαΜ ηθ9 ίρ9ί ρ388ϊ 8ίηιυ9,Γεριι·

(308. ΠΙυπι εεΓίε, ε( ίιηρεΓ3ΐθΓεπι, εΐ ροηΙίΩεεη) ηιηχί-

ηιιιιη , εΐ ^εηΐίιιηι ηΊ3χίηιβ ροραίο Ποηΐ3ηο Γοι ιιιίιΚιΙαπιιιι

ύοιιιίΐοΐΌηι 8υ1>3εΙοΓειηςυε, ςυί ρηπηΐ9 ιηοΓίβΙϊυηι ιι11γ3

Ηετευΐεοβ (εηιιίηθ9 πεπιίηί ιιανί^ιΐιιιιι ηι:ιπ; 8υρεΓ3τί(, ε(

ίηεο§ΐΗΐ39 ρορυΐο Βοηκιηο 3ρεΓυίΙ (επ38; ΠΙυηι ϊη Ιοοο 83-

εΓ3(ο , ίη ι ιιιίΙ ία ι· ιιι κι , *ιιΐ> οευΐίβ (ΙεοΓαπι , εοηΓοεεηιη! , 1γϊ·

1}υ8ςυε εΐ νί^ίηϋ τυΐηεηΐιαβ 1η<·».·ι;ιπιηΙ ηί, ηιπ, «μιιιιη ]ιιγο

οεϋί 3ΐ> βο Γυί89εοι εβρίί , <Ι ί ιηΝ-ί 31) εο4επι ΓυεΓ&η( ιηοο-

Ιιιιικ'κ, ηοηηυΐϋ οΐίαιη 1ε8(&ηιειιΙο Ιια?Γε<1ε9 ε]υβ ηυηεηρβίι.

ϋχΐβή τείΌ, (3η(ιιπι 3θΓυί(, α( ία εοη8ρυΓε3(θ8 ΐ;ιηι εχ8εεΓ3-

οϊΐί π ίηιίιΐι' 3ηίπΐ3(1τεΓΐ6Γ6η1, η( ε!8 πΐ3^ί$(Γ3(ιΐ8 εΐ ρΓονίη·

εί39 εαιη ίηιρεπο άεάεήηΐ; φΐίΙιηΛ ίΙΙί α1)υ9ί, εΐ ρεεαηίββ

ραΙ>Ηε38 άΊπρυεΓυηΙ, εΐ εορί39 ϊηιΐε εοηίπι ηο9 εοΐΐί^υηΐ,

3(ςυε 3ΐί33 3 1 >ηι·1ι;ι ι ίϊ , ρεΓρε(υί9 ίηιροιϋ ηο8(Γί 1ΐ08(ίΙ)υ8 ,

ρο8ΐυΐ3η1. ΟίτίΙβΙεβα,υε ροραίο Κοηιηηο 8ΐι1>ίεοΐ38, ρ3Γΐίηι,

ηυο<1 ίμίοπιηι ϊηιρεΓ3(3 όεΐΓεε(399εοΙ , ίηεεικΙεΓυοΙ , 3υ( άΐ·

ηιεηιηΐ , ε( 3θ1ο η-ιμι;ιπιηΙ , ρ3Γΐίιη πιΐηϊβ 30 ΙεΓΓΪΙαΙίοηε εοε-

£ΐΊ'ΐιιιΐ 3(1 3Γθΐ3 ικ>1)ί$ ρβΐπχςϋε ίΐΐΙ'υΓιΜΙιΙ,Ι.

IX. « Νοβ τεΓΟ άε α,υίουδίίαιιι εοιυηι ]3ΐη οχομίιηιιβ ρο3·

038 : ΓεΙίςυοβ, άεο]αν3η(β, ηιο\ ΙυεΓε τίύε1>ί1Ϊ8. ΟβεΙεΓυοι

ρο8( τεβ πΐ3χίηΐ38 , μ.ΊΓΐίηι ];ιηι εοηΓεε(38 3 ηο1)Ϊ3 , μ;ιι I ίιιι

ρΓορεαΊεηι εχρεύίεηιΐββ , ςυχ 3(1 Ηί8ρ3ηί3Μ 3(1 03ΐΙί3ηκ]υε

ει ».1 1ΐ3οε οοβίΓβηι Ι(3ΐΪ3πι ρεΓίϊηεηΙ; υηυηι ρπΓΐ.τι·» ηι;ι·

βΐιιιιιι 8υρεΓ68( οε£θΙίοαι , εχρεαιίίο εοη(Γ3 εοβ , α,ιιί (Γ308

οΐ3τε βυηΐ, Οβηπ* ρ3Γπεϊά38. 1.1 ΚΊΙυηι ρΓΟ ρ3(Π3 ρ.ν

9ΐ0Γ1 ρ6Γ68Γβ, ηεηΐΐε 00018 080,08 Τ00Ϊ8 111(1101 ΓθΓ6 βΓΜίΓβΙΪ

811Π1113, 81 3ΐίθ8 ίηϊπΐϊεοβ 3 1βΓ£0 Γε1ίθςυ8Γβηΐ118 ; 080Γ01

εοο(Γ3 008 οεεαβίοηε , ροΓ βΐι&εηΐϊαηι ηο8ΐτ3ηι εΐ ριτ οεΐΐΐ -
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πολέμω καιροφυλακησοντας· ούδ' αυ βραδύνειν δια

τούσδε, Ιν επείξει τοσηδε, μάλλον, ή Ικ ποδών αύτοΰς

άθρόως ποιησασθαι, άρξαντάς γε τοϋ καθ' ήμών πολέ

μου , δτε πολεμίους ήμδς τε κα\ τους ΰφ' ήμΐν στρατούς

εψηφίζοντο είναι.

Χ. Κάχεΐνοι μεν τοσάσδε πολιτών μυριάδας ήμΐν

συναπώλλυον, ουτε θεών νέμεσιν ουτε φθόνον ανθρώπων

υφοριόμενοι. Ήμεΐς δέ πληθει μεν ούδεν\ χαλεπανοϋ-

μεν, ούδΙ τους εχθρούς έπιλεξόμεθα πάντας, ίσοι διη-

νέχθησαν ήμΐν, ή Ιπεβούλευσαν, ούδέ Ιχ πλούτου πάν-

τως ή περιουσίας ή άξιώσεως , οδδ' 8αους έτερος προ

ήμών αυτοκράτωρ έκτεινε, τήν πόλιν κάκεϊνος εν Ιμ-

Φυλίοιςκαθιστάμενος, δν Εύτυχη προσείπατε δι' εύπρα-

ξίαν καίπερ ανάγκης ούσης , τρισΐ πλέονας Ιχθρους, ή

ένΐ, είναι. Άλλα μένους δή τους φαυλοτάτους τε και

πάντων αίτιωτάτους άμυνούμεθα. ΚαΙ τόδε δι' ΰμας

ούχ ή"σσον ήμών ανάγκη γαρ, ήμών διαφερομένων, δμδς

πάντας Ιν μέσω δείνα πάσχειν ανάγκη δέ τι χα\ τω

στρατώ γενέσθαι παραμύθιον, υβρισμένο) τε και παρω-

ξυμμένω, κα\ πολεμίω προς τών κοινών εχθρών άναγε-

γραμμένω. ΔυνηΟέντες δ' άν, οδς εγνωμεν, Ιξ Ιφόδου

συλλαβεϊν, αίρούμεθα προγράψαι μάλλον, ή άγνοοϋντας

έτι συλλαβεϊν κα\ τόδε δι' ΰμδς, ίνα μή έπι τοις δπλί-

ταις η διωργισμένοις πλεονάζειν Ις τους ανεύθυνους,

άλλα, άπηριθμημένους χαΐ ώρισμένους έχοντες δνο-

μαστί,τών άλλο)ν κατά πρόσταγμα άπέχωνται.

XI. Άγαθη τύχη τοίνυν τών υπογεγραμμένων

τώδε τώ διαγράμματι μηδεις δεχέσθω μηδένα, μηδέ

χρυπτέτο), μηδέ Ιχπεμπέτο) ποι, μηδέ πειθέσθω χρη-

μασιν. *0ς δ' άν ή σώσας ή Ιπικουρησας ή1 συνειδώς

φανη, τοϋτον ήμεΐς, ούδεμίαν ίιπολογισάμενοι πρόφα-

σιν ή συγγνιόμην, Ιν τοις προγεγραμμένοις τιθέμεθα.

Αναφερόντων δέ τάς κεφαλάς οΐ χτείναντες Ιφ' ήμδς·

δμέν ελεύθερος, ΙπΙ δισμυρίαις δραχμαΐς Άττικαΐς κα\

πενταχισχιλίαις όπέρ Ικάστής· δ δέ δούλος, έπ' Ιλευ-

θερία τοϋ σώματος, και μυρίαις Άττικαΐς, καΐ τη

τοϋ δεσπότου πολιτεία · τά δ' αυτά καΐ τοις μηνύουσιν

εσται· καΐ τών λαμβανόντων οϋδείς Ιγγ^εγράψεται

τοις υπομνημασιν ήμών, ?να μή κατάδηλος η. » ίϊοε

μέν εΤ^εν ή προγραφή τών τριών ανδρών, όσον Ις Ελ

λάδα γλώσσαν άπο Λατίνης μεταβαλεϊν.

XII. Πρώτος δ' εν τοις προγράφουσι Αέπιδος, και

πρώτος Ιν τοις προγραφομένοις δ αδελφός δ Λεπίδου

Παϋλος· και δεύτερος ή"ν τών προγραφόντων Άντιόνιος,

χαΐ δεύτερος τών προγραφομένων δ θείος δ Αντωνίου

Λεύκιος· ο?δε μέν, δτι πρώτοι πολεμίους αυτούς Ιψηφί-

σαντο. Τρίτος δέ καΐ τέταρτος ^ν, τών έν έτέρω π{-

νακι προχειμένιον Ις το μέλλον υπάτων, Πλάγκου μέν

δ αδελφός Πλώτιος, 'Ασινίου δέ δ πενθερος Κόϊντος.

ΚαΙ ού κατ' άξίωσιν άρα μόνην ο?δε τών άλλων πρου-

χειντο μδλλον, ή Ις θάμβος κα\ δυσελπιστίαν, μηδένα

^ύσασθαί τινα προσδοκαν. ^Ην δέ χαΐ θωράνιος Ιν

τοις προγεγραμμένοις , λεγόμενος υπό τινο)ν Ιπιτροπεϋ-

σαι Καίσαρος. Άμα δέ ταΐς προγραφαΐς αϊ τε πύλαι

ναι ίοδ 038118 08ρ(3(3. Ιηιο 06 πιΐ)ΐ'Ι.ιη(1ιιιιι ςυίιίεπι, ιιι ^βοΐο

Ι3πι ρΐΉδεοΙί ρεπευΐο, αΊιχϊοηκ; βοά 34 υηυπι ΙοΙΙοηιΙοΐ ο

πιειίίο; α,αβηόΌςυΜεο) ίρβί ρποι-εβ ηοοί8 I «.-Ι Ιιι ιιι ίηΐυίαυιιΐ

(υπ) , α,ουοι οοβ ηοβΙΐΌβςιιε εχεΓεϊΙιιε 1ιο$(«ε }υι)ίο4ηιιιΐ.

Χ. « Ε( ίΐΐίδ ψιίόΥιη ιιυΙΙα ι-εΐίβίο Γυίΐ , Ιοί οίτΐυη ηιϋϋα

ιιο1)ί<πιιη νεΙΙε ρεπίβι-β, ίρπΊη ιΐβοιυηι νίηιΐίεΐβ Ιιοπιϊηαιη·

ψΐβ ίηνίϋία. Νοβ νεπ> πιιιΐι ί 1 1 κΙ ίηί ηυΐΐί πιοΐββίϊ βππιιι$ : ;.·

ϊηίηιίοοβ ιριΜοιη , ςηΐ ηοοίβ νεί 3ι1\ιίμΙϊ $υηΙ νεί ίη$Ηΐίιϋ,

8ε1ί);εη)ΐΐ8 οηηεβ , ηεο ίη (ΙίνϊΙεβ οηιηίηο εΐ Ιοουρίβίεβ Ιιοηο-

ΓβΙοβνε 3ηίη)3(1νβΓΐειΐ)υβ ; ηεηυε ίη 1;»ιη ηιιιΐΐοε ςυαοι αΐϊιω

3ηΙε 008 ϊιορεπιΙΟΓ, φΐί ραπ(6Γ Ι.ιΙιιΊΊκΐ,ιΙ,ιιιι οϊτίΗΙ>α$ ΜΙκ

Γεηιρυ1)1ίε3ηι ίοβ(3υΓ3νϊ( , ςιιεηι νοβ οο Κ8 §β$(3β ΓεΙκ-ίΐ»

οο£ηοαιίθ38ΐί8 : ηυ3ηινί8 ηεεεββε δίΐ , ρΙιίΓεβ ε$8β ίηίπικοί

ΙιίΙιυβ (]ΐΐ3ηι υηί. δε<] ρεβίίοιιιηι βοΐυιοηιοιίο (μβαιφιβ

ηιυ1εΐ3ΐ)ίαιυ5, ε( ρΐΐε «γΙιτϊμ οοεεηίικςίηιιιηι. ΛΙηιιε ι·Ι οοο

ηο&Ιταηι ηηαςίβ εβυ83 Γαοίβηιυβ, ςυβηι νεδίτυιη ίρβοπιηι;

ηυοβ οεεε8$ε 68&61, ιΐιπιι η κ οοοΠίεΙβΓβηιυΓ, ίο πιβάορο-

8Ϊ108 οοιηεβ πιυΐυβ ίονοίτϊ θ3ΐ3ΐοϊ(3ΐϊου9. Μ <ί ικ<· —

ε&1 3ΐϊ(|υί<] ίη μι ιιϋαηι Γικπ ο εχείΈΗυβ, &ά Ιενίηκη ίη]ηη»·

πιιη ψιίηυβ ίΙΙρ Ϊηίΐ3ΐυ8 681 , 3 εοιιιηιυηίϋιιβ ηο&ΐτϊβ ίιιιιιιίιίι

ΙιυδΙιβ ]υ(1ίθ3(υ8. Οιΐ3ηςιΐ3ηι τεη> ροΙυεΓΒηιυβ, ηυο$ τί$η

ε&8ε(, ΐ'ΐιηιρΐΊ·ΙκΊκ1(>η> ε τε8ΐί§ϊο, οΐ3ΐυπ)α8 βοίρηκσϋκη,

ηυβηι ϊρι»π)* ορρηηιεΓε : ίύηυε ϊρβυοι ρπ>ρ(ετ το», ηε ίη

ρο(εβ(3ΐε 8ίΙ ΐι-αίοι ιιι» οιϊΐίΐιιο) , ρι·;ι·ι<τ ιηαικίιιΐυιιι ίηκ>οΙί-

1>υ8 ςυοςηε νίιη ίηΓειτε ; μηΙ υΐ , ίηΐη οειΊυπι ουηκτυπι ϊοβ

ηοιηίηίοαβ (ΙεβίςηβΙοΓυπι εοεΓοίΙί , 3ΐ>8(ϊηε3η( εχίειίί.

XI. « ΕΓξο <|ΐιοι1 ΓεΙίχ Γ3η$Ιυοιςυε βί( : Ε\ Ιιίι φίοπιη

οοιηίοβ Ιιιιίε 8επρ(ο 8ηο]ηοο(3 8υο(, ηεηιο ςυειοσωηι *>-

ηι\ι ιη τεείρίΐο, ηετε οείβίο, ηετε 3ΐ>Ιε§3(ο, οβτε ρβοιοίκ

οοΓΓηηιρίΙοΓ. Ουίβςυϊβ βυΐεοι τεί 8ειτ388ε , νεί ίόίυτίϋί ,

νεί οοο8εϊιΐ8 (οίββε «ΙερκοεοάεΙοΓ, ουηι οο8 ιοβηικ νΙΙ.

εχευ83ϋοοε νεαϊβηυε ία ρΓθ8θηρΙθΓυηι ηυηΐίπιι» ΓβΓετεηιαί.

Ο.ιρίΐΛ νειο οεεί$οηιηΐ8(1 οο8 βΙΓεΓυηΙο, 3εοερΙωί ρΓχαιίϋηι,

εεοΐεηβ ηαίΐΐϊβ Η5. ίη βίη@ηΐ3 εβρίΐβ, 8Ϊ Ιίΐι.τ αΐΐϋΐβπΐ ; - :

βετνυβ, 1ί1χ>Γΐ3ΐειη πιπί ηο3(ΐΓ8{;ϊοΐ3 ηιίΐΐίΐιιυ Η 8. (1 Ιι^'

80Ϊ ]θΓβ εϊτϊΐ3ΐΪ3. Εαιίειη ρΓ,τπ ιί,ι $υο(ο ε( ίιι«Ιΐ«ιΙ«ι· ! ο*

ευίυ8φΐ3πι οοοιεο, ιριϊ ρηεηουηι 3εοερεη(, ίηββΓβΙω ι»

81γι8 εοηιηιεηΙβΓϋβ , ηε ηΐ3ηίΓε$Ιιιοι 6βΙ. » Ταΐίέ Γυί( Ιγϊιιβι-

νίΐ'3ΐί3 ρη>8επρΙίοηΪ8 ΙοπηυΙη.

XII. Ρηαιυβ 3α(βπι ίηίοτ ρΓθ8θτϊρΙοτε8 Ι^ερίιίαί ίιιιΐ ι ^

ρππιυβ ίηΙεΓ ρΓ08εηρ(υ8 ΠηΙ(ί ίερίιΐί , Ρβυΐικ : ββοοηίυ.5 η

ρΐΌ8επρΙοπ1)ϋ8 ΑηΙοηίυ8, εΐ βεευηάυβ ρΓΟδεπρΙηί >™·

ουίυβ ΑηΙοηϋ , ίυεϊϋβ : φιίβ Ιιι ρηηιί βεηΐεοΐϋβ $αί5 ηο*ΐ«

603 ία(1ίθ3Τ6Γ3η(. ΤεΓϋηβ ροιτο εΐ ιρΐ3ΐ·1ϋ« 8ΓΐηΙ ηβαββ»"1

άεβίςηβίοηιιο ίο βεςυεοΐεηι αηιιαηι εοοΐυΐοηι ( φιοπιπι οο-

ηιίοΐ ίη 3ΐί3 (3{>υΐ8 ]αχΐ3 ίΙΙαηι βΓβοΙ άΐχ,τίρΐ»), Ρ1»πα ίη\«,

ΡΙο1ίιΐ8, εΐ ΟιιίηΙίιι*, βοεβΓ Αδίοίί : ςαΐ οοο Ιβπι οΐ) ϋφϋ*

Ιΐ8 επιίηεοΐίβοι βοίε 3ΐίο8 βηοΐ ροδίΐί, ςυ30ΐ βά ίηοηΐκιιι)"111

Ιίηιοπ-ηι , βρεοιςυε βάίοιεοιίβη) , ηβ ςυίι ΙίοεπίΓβ .μΛΐ>ΐ"·'·'

ροββε βρεΓ3Γ6ΐ. ΕΓβΙ εΐ Τοοηηίυβ ϊηΐβτ ρΓΟβοτίρΚβι Φ"

ΙυΙοΓ β ηοηοιιΐΐίβ ρηκΙίΐιΐΓ Γυϊβββ Οεββπβ. ΕιϋΟφίβ ρ+

δοηρίϊοηΰ , οοηΐίηυο ροΓίίβ βίΐιίίΐου βαοί οαβίοιίίβί, ε( ι·*^"
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χατείχοντο, και δσαι αλλαΐ της πόλεως έξοδοι τε κα\

λιμένες, ή έ^η καί τέλματα, ή1 ει τι άλλο ες φυγήν

δποπτον ην, ?| ες λαθραίους καταφυγάς" την τε χώραν

έπετέτραπτο τοις λοχαγοΐς έρευναν περιΟέουσι· και

έγίγνετο πάντα δμοϋ.

XIII. Ευθύς ουν ή'ν ανά τε την γώραν καί ανά την

πόλιν, ώς έκαστος πη συνελαμβάνετο , άνδρολήψια

αιφνίδια πολλά, καί τρόποι των φόνων ποικίλοι, των

τε κεφαλών άποτομαΐ του μισθού χάριν ές έπίδειξιν,

φυγαί τε άπρεπεϊς, καί σχήματα άτοπα εκ του πριν

περιφανούς. Κατέδυνον γαρ οί μέν ες φρέατα , ο'ι δε

ές τάς υπονόμους τάφρους Ιπι τα ακάθαρτα, οί δέ ες

καπνωδεις ΰπιοροφίας, ή των τεγών ταϊς κεραμίσι

βυομέναις υπεκάΟηντο, μετά σιγής βαθυτάτης. Έδε-

δοίκεσαν γαρ ούχ η'σσον των σφαγέων, οί μέν γυ

ναίκας ή παΐδας οϋκ ευμενώς σφίσιν έχοντας, οί δέ Ιξε-

λευΟέρους τε καί βεράποντας, οί δέ καί δανεισμάτων

χρηστας, τ| χωρίων γείτονας, επιθυμία 'τών χωρίων.

Έπανάστασις γαρ δή πάντων, δίσα τέο>ς Βπουλα ην,

άθρόα τότε έγίγνετο, καί άΟέμιστος μεταβολή βουλευ

τών άνδρών, υπάτων, ή στρατηγών, ή1 δημάρχων, έτι

τάσδε τας αρχάς μετιόντων, ή εν αύταϊς γεγονότων, Ις

πόδας ιδίου θεράποντος ρΛπτουμένων συν δλοφύρσεσι,

και σωτήρα καί κυριον τον οικέτην τιθεμένων. Οίκτι-

στον δέ ην, ότε καΐ ταϋτα υποστάντες ουκ έλεηΟεΐεν.

XIV. Ίδεα τε πασα κακών ήν, ούχ ώς εν στάσε-

σιν ή πολέμου καταληψεσιν. Οϋ γαρ, ώς εν Ικείνοις,

τον μέν άντιστασιώτην ή πολέμιον Ιδεδοίκεσαν, τοις δ'

οίκείοις σφας έπέτρεπον αλλά καί τουσδε τών σφαγέων

μδλλον Ιδεδοίκεσαν, ούδέν μέν αυτούς, ώς έν πολέμω

καΐ στάσει , δεδιότας, σφίσι δέ αύτίκα γιγνομένους εξ

οικείων πολεμίους, \ δι' υπουλον εχΟραν, ή1 υπο τών

Ιπικεκηρυγμένιον σφίσι γερών, ή δια τον Ιν ταϊς οϊκίαις

χρυσόν τε καί άργυρον. "Απιστος γαρ δή δια ταϋτα

άΟροως έκαστος Ις τον οίκεΐον έγίγνετο , καί το σφέτε-

ρον κέρδος του προς αύτον έλέου προύτίΟει. Ό δέ πι

στός ή εΰνους έδεδίει βοηΟεϊν, ή κρυπτειν, ή συνειδέναι,

δι' δμοιότητα τών έπιτιμίων. "Ες τε το έ*μπαλιν αύ-

τοϊς τοΰ πρώτου τών Ιπτακαίδεκα άνδρών δέους περιέ-

στη. Τότε μέν γαρ ου προγραφέντος ουδενος, άλλα

τινών άφνω συλλαμβανομένων, πάντες έδεδοίκεσαν

έίμοια, καί συνησπιζον άλληλοις· επί δέ ταϊς προ-

γραφαΐς , οί μέν αυτίκα πασιν έ'κδοτοι γεγένηντο- οί δέ

έν άμερίμνω περί σφών και Ιπι κέρδει'γενόμενοι, τους

άλλους επί μισθω τοΤς σφαγεϋσιν Ικυνηγέτουν. Ό δέ

λοιπός όμιλος, οί μέν τας οικίας τών αναιρουμένων

διηρπαζον, καί το κέρδος αυτούς άπο της συνέσεως τών

παρόντων κακών εψυ^αγώγει- οί δέ έμφρονεστεροί τε

και επιεικείς ετεθηπεσαν ΰπο έκπληξεοις· καί η% αυ-

τοϊς παραλογιίιτερον, δτε μάλιστα ένΟυμηΟεΐεν, δτι τας

μέν άλλας πόλεις Ιλυμηναντο στάσεις, και περιεσωσαν

δμόνοιαι , τήν δέ καί αί στάσεις τών αρχόντων προα-

πώλεσαν, και ή δμόνοια τοιάδε εργάζεται.

XV. "Εθνησκον δέ,οί μέν, αμυνόμενοι τοΰς άναι-

οχίβτΐ ΟΙΏΠ03 ϋΛίί εχίΙαΒ ; ε&άεπκηιβ άίΗβεηΙίβ ειΥεβ ροι-Ιυβ

3(1Ιιί1)ίΙα , βΐ εϊτοβ Ιοο3 ραΙαβίΓί* εοεηοββαυε , εί ςυΜηιικΙ

δυδρβεΐυηι βΓαΙ υΐ ία^χ ΙαΙβοηβνε εοηιΠΜκΙυηι ; 1αη> εεηία-

ηοηβδ ;ιΐ88Ϊ βυηΐ 3(1 ίηςυΪΓβηιΙυιη ρβΓ 3(η·08 άΊκαπβτβ : βΐ

1ΐ3!0 οηιιιία εοιίβπι ηιοιηοηΐο ΓβεΙβ βιιηι.

XIII. ΙΙβφιε εοηΓεδΙίιη ϊώΙτά υιΐιεηι εΐ εχίτβ, ρΓΟϋΙ ςηο-

ςυε Ιοοο (]ΐιί5(ΐυε (ΙερΓβΙιβηβϋδ βββεΐ, τερεηΐβ ορρΓεββϊ

ιιΐϋΐΐί ρβτ ν»ΓΪ3 πιοΓίίβ β6ηεΓ3 ; εί 03ρί1β άεΙηιηε3ΐ3 , 3(1

Ιΐιίεηι ακάκ Γβείεικίβπι, ΓθΓθη(]:ιιη<]υο ωεΓΟβίΙβιιι. Ρ38·

βίιηηαβ Γυ^β εΓ3ΐ ρνυηι άεοοΓ3 ητοπιηι ρβυΐο βηΐε ίΐΐα-

βΙΗϋω , Ιιιηε ίη άεΓοπηεοα ΙιαΙιίΙιιηι πιιιΙαΙοΓυιη. Νβπι ρ3Γ8

(ΙεδεεηϋεΐΜοΙ ίη ρυΐβοβ, ρβτβ ΐη εΐοβεββ ίιιιρπΓίί.ιίιηαί : βΐϋ

ίη ΓαηΜτϋβ τβΐ 8ϋΙ) (βοΐοηιιη εοοβ(ίρ3(Ϊ3 (ε^ιι1ί83ΐκ1ί(ί κιιιηιηο

ουω 8ί1εη(ϊο 5ε(1(*ααΙ. ΤίπιεοβιιΙ εηίηι βΟη φΐίώιηι ηοη

πΐ3μί8 3 ρεΓευ880ΓΪΙ)α8 , φΐ3ηι 30 ίηΓεηβίβ αχοπυα», αΐϊΐ α

Γιΐίίί ηιβίβ ίη ίρβοβ βΠβεχίβ; αΐϋ α ΙίηβτΙίβ ββττίβςηε ; Ιαπ)

εΓεϋίΙοιεβ 3 ιίεοίίοΓΪηυβ; νίείηί 3 νίείηίβ, οοη(ί§ιΐ3 ρΓΦϋί3

3ρρεΙβη(ί1>υ8. Οηίιίςοίιΐ εηίηι Ιίτίάυηι 3ε 8ΐιρριΐΓ3(υπι οάίίβ

3ηΙε3 ΓυεΓ3(, ίά βυοίΐο Ιυηο εΓηηιρεο3(; εί ίηιΐίςηο ηιοάο

πιυ(3η3ΐυΓ ΓθΓ(υη3 τίτοηιπι εχ βπιρίίεβίπιο οπίίηε, εοηδίι-

Ιαηι, ρΓΚίΟΓυηι, ΙπΙιυηΟΓυπι , 3υΙ Ιιαπιηι «Ιί^πϊΙαΙπΓη εαιιϋί-

ϋαίοπιιη , &αΙ ςυί ΗΚμ Π)3^ί8ΐΓ3(υ8 ^ε886ΓαηΙ : ςυοβ ηυηε

3(1 ρβάββ 8εΓνοηιαι εαοΓυιη εαπ» Ι3ηιεη1ί9 νϊϋϊββοβ αιΐνοΐυ-

(08, βΙ Γϊηιυΐυ αρρβίΐαΐίοιιβ ίβΓΤ·(οτΪ8 3ε (Ιοιηίηί βϋυΐαηΐβκ.

Ομβ Γβ8 εο βΓ3( ηιίβετ&ηϋίοΓ, φιοά ιηυΚί ηε Ιαιη άαπύΜΟ

φύάαα βυρρίϊεεβ ϊηιρβίητεηηΐ οιϊΒβΓίοοπΙί&ιη.

XIV. Νεηιιε νεΓΟ «113 3ΐ>εΓ3ΐ εβίαηιίΐβΐίβ βροείεβ , βεοαβ 30

ίη 36<1ίΙίοηί1)υ8 εί ηο8(ί1ί νίείοπβ. Νεε εηίηι, η( 1111ο . »ά-

νεΓ83πί βοΐί ηοβίεβνε ΙίιηβοαιιΙπΓ, ίη άοηιββίίείβ ΓεροηβΙοΙαΓ

(ί(1υεί3; βε(1 ίρβί ύοηιε8(ίιί πιυΚο ηια^ίβ , ςιιβηι ρεΓευ880Γεβ,

Γοπηί(ΐ3οαηΙυΓ : ηαί (1ε βε ίρβίβ ρΓΚίεΓ οεΙΙοΓυηι 8ει1ί(ίοηυηινβ

ηιοτβηι βεοηη , ηοάεβ βαΜΙο ΓβάύβοβηΙαΓ εχ Γαηιί1ίίΐΓί1)υ8 ,

είτε ρΓορΙετ άΪ88ίηιηΐ3(υηι 0(1ίυηι , βίτβ βρε οβ(εη(8(ί ρυ-

οϋεε ρΓΟΡίηϋ , βίνε ςυο»! ίηΙιίίΐΓβηΙ 3ϋΓ0 3Γ§εη(οςηε ίη π-ίΐί-

1)ΐΐ9. Ηίβ εηίηι (1ε εβυβιβ ηίΐιίΐ ριιίφίαπ) Γκίυηι Λοτηί βορβ-

ΓβηΙ, Ιαετί ανίίΐίΐβΐβ ρπροηιΙβΓβηίε ρίε(3(επι άοηιεβίίοβηι.

Ου<κ1 8Ϊ ςιιίβ ίη (Με ρβπηβηείηΐ 30 ηεηετοΐεηϋβ , Ιαηιεη

0])6πι ΓεΓΓε ηοη 3ηάε1)3ΐ , ηβε εεΐ3Γ0 ρεΓίι ΙίΙβηΙεηι , ηεε ιΐίδ·

δίιηυΙβΓε εοη8είεη(ί3ΐη , ρΓορΙεΓ ροκηχ βίπιί1ί(υ(1ίηεηι , ςυ»

εεΙαΙοΓΡβ 5ε(ριε1)3ΐυι·. ΙϊΓαΙςιιε γοβ Ιοη^ε άίτεηα 3 »ιιρε-

πογ8 βερίεηαάεείπι (ΙίΐηιιιηΙοπιιη νίΓΟΓυπι ρεήεαίο : Ιυηε

εηίηι , ηεπιίηε ρΐΌβοπρΙο , ηοηηιιΙΙίβ τερεηΐε εοηιρΓεΙιεηδίβ ,

οηιηεβ ηιοΐυ βίηιίΐίδ 038η8 ρπ)(εβε1)3ηΙ 80 ίηνίεεηι. Ετυΐ-

ίζίΐίί βυίειη ρΓΟδειίρΙίοηίβ Ιίυαίίβ , ρΓΟβεηρϋ ηιοχ οηιηίυηι

ρπχΐίΐίοηί ρηΐεΐκιηΐ; οχΐβτί, βεευπ Λβ &αα ββΐυΐε ε( Ιαετίβ

ίηΐεηΐί, εειι τεηβΐίεί οαηβδ, ηιεΓεεηβπβπ) ορβΓβηι ρΓΚ8(303η1

νεβίίξΐηάίβ ηίδ , ςοοβ 3(1 ηεεεπι οΙ)]ίοεΓβηΙ. Βεΐίςυβ (ηγ1)3

(1ίΓίρίε()3ΐ βΐ(1ε8 ίηΙεΓεηιΙοΓυηι ; ε( ρΓΧ8ρη$ Ιυεηιιη πιβηίθηι

εοΓηηι 3 εο^ίΐ3(ίοηε ρυοίίεχ εβίβηιίΐβΐίβ ηυοολΙμΙ. ^υ^

νοπι ρΓθ<Ιεη(ίοΓε8 ιταηΐ βε ηιθ(1εΓ3ΐί()Γ88, 3((οηί1ί 8(ιιρεΙ>3η( :

εί ίη3υάΊΐ3 ρίβηε Γ88 3ε ρηεηε ίηβΓβ<1ϊ(>ίΙί5 (ηηι ηιαχίηιο είβ

νίϋβΙωΙϋΓ, ςιιυηι βυΐιίιεί «ηίηιυηι , « 3ΐίΐ8 είνί(3(εβ εεάίιίο-

ΙΗ&Π8 οίϊίυηι βίΐΐίοΐβ», πηοχ εοΓοπκΙεπ) οοηοοΓ(1ία εββε 8βΓ·

Τ3ΐβ8 : Ιιβηο νεΓΟ, ρεΓ (Ιίίβεηίίοηεηι είνίυηι }3πι βηΐε ρεΓ-

ύίίβηι, ηυηε ςυοφιβ ρεΓ εοΓυηιάεηι <οη8ρίΓ3(ίοηεηι Ι3ΐί3

ρεηρείί. »

XV. Οβίΐεοβηΐ αηίοηι 3ΐϋ ΓΡριικηαηΙεβ; ηοη Γερη^ηβηΐββ
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ροϋντας· οί δ', ουκ άμυνόμενοι , ώς ούχ υπδ τώνδε

άδικοόμενοι. Είσΐ δ' οΐ καί σφας αύτοΰς λιμω τβ

έκουσίω δαπανώντες, χαί βρόχοις χρωμενοι, καί τα

σιόματα καταποντοϋντες , ή1 ρ^πτοϋντες άπδ των τεγών,

τ) ες πϋρ Ιναλλόμενοι , ή τοις σφαγεϋσιν ΰπίσνοντες, ή

καί μεταπεμπόμενοι βραδύνοντας· έτεροι δέ κρυπτόμε-

νοι, καί λιπαροϋντες άπρεπώς,ή1 διωθοΰμενοι το κακόν,

ί) ώνούμενοι. Οί δέ καί παρα γνώμην των τριών αν

δρών, υπ' άγνοιας , ή1 κατ' Ιπιβουλήν, άποιλλυντο. Καί

δήλος ην δ μή προγραφείς νέκυς , δτε οί προσκεοιτο ή κε

φαλή· των γαρ δή προγεγραμμενων Ιν άγορα προύτίθεντο

παρα τοις βημασιν, έ*νθα έδει κομίσαντας άντιλαβεΐν

τα άγαθά. "Ιση δ' ή'ν ίτεροιν σπουδή , καί άρετή γυ

ναικών τε καί παιδιών καί άδελφών καΐ θεραπόντων,

περισωζόντων τε και συμμηχανωμένων πολλά, και

συναποθνησκόντων, 5τε μή τυχοΐεν ων Ιπενόουν οί

δέ καί Ιπανηρουν σφας άνηρημένοις. Των δέ Ιχφυ-

γόντων, οί μέν υπδ ναυαγίων άπιόλλυντο, Ις πάντα

σφίσι της τύχης Ιπιβαρούσης· οί δέ Ιπανηχθησαν Ικ

παραλόγων Ιπί τε άρχας της πόλεως και στρατηγι'ας

πολέμων καί θριάμβους. Ούτως δ χαιρδς ην εκείνος

Ιπίδειξις παραδοξολογίας.

XVI. Καί τάδε έγίγνετοούχ Ιν Ιδιώτιδι πόλει, ουδέ

Ιν άσθενεϊχαί σμικρώ βασιλείω· άλλα τήν δυνατωτάτην

καί τοσούτων εθνών και γης καί θαλάσσης ήγεμονίδα

διε'σειεν δ θεδς, Ιχ πολλοϋ άρα Ις τήν νϋν καθιστάμενος

εύταζίαν. Έγε'νετο μέν ουν τοιάδε έτερα Ιν αυτή κατά

τε Σΰλλαν, και ετι προ έκείνου Γάϊον Μάριον ων

δμοίως τα γνωριμο)τατα τών κακών Ιν τοις περί Ικεί-

νων άνελεξάμην χαί προσην Ικείνοις άταφία. Ταΰτα

δέ, άξιοισει τε τών τριών άνδρών, καί τοϋ Ινδς αυτών

μάλιστα άρετη καί τΰχη τήν άρχήν συστησαμένου τε

Ις £δραν άσφαλή , και γένος καί όνομα τδ νϋν άρχον

άφ' έαυτοϋ καταλιπόντος , Ιπιφανέστερα. 7Ων τα λαμ

πρά καί τα νε(ρο> γενόμενα, Ιν μνήμη τε μάλλον όντα,

ό*τι καί τελευταία γέγονεν, Ιπελεύσομαι νυν, ου πάντα ■

ού γαρ άζιαφϊίγητον άναίρεσις άπλη χαί φυγή , ή , τών

τριών άνδρών τισι συγγνόντων Οστερον, Ιπάνοδος, ή

Ιπανελθόντοίν άφανής κατα€ίο>σις · άλλ' ίσα παραλογώ-

ταταόντα μάλιστα αν Ικπληζειε, καί πιστεύσειν ποιή-

σειε τοις προλεγομενοις. Πολλά δ' έ*στι, καί πολλοί

'Ρωμαίων Ιν πολλαϊς βίβλοις αΰτα συνέγραψαν Ιφ' έαυ-

τών δλίγα δέ Ιγώ καθ' έκάστην Ιδίαν, Ις πίστιν

εκάστης, καί Ις εύδαιμόνισμα τών νϋν παρόντων, Ιπί

κεφαλαίου δια τδ μήκος άναγράψω.

XVII. "Ηρζατο μέν δή τδ κακδν, Ικσυντυχίας, άπδ

τών Ιν άρ/αϊς έ*τι όντων καί πρώτος άνηρεθη δήμαρ

χων Σαλουϊος. Ίερα δ' Ιστίν ή άρχή καί άσυλος εκ

τών νόμιον, καί τα μέγιστα ίσχυεν, ώς καί τών υπάτων

τινλς Ις τας φύλακας Ιμβαλεϊν. Καί ην δδε δ δη'μαρ-

/ος 6 τδν Άντώνιον Ιν μέν άρνη κεκωλυκώς είναι πολέ-

μιον, Βστερον δέ συμπεπρα/ώς Ις πάντα Κικερωνι.

Ηυθόμενος δέ τών τριών άνδρών της τε συμφρονησεως

καί της Ις τήν πόλιν επείξεως, τους οικείους είστία, ώς

αΐίί , ςαοά ρ»ηι ίιφίΓίαπι ηοη &ά ηίηϊβΙηΜ &εΑα τ&καάχη

άαεετβηΐ. ΟαϊίΐΕΐιη βε ίρδί νεί Γ3ηε οοηΓβοβηιηΙ νεί Ιϊφιεο :

3ΐϋ ά"ε ΙεεΙο 8β ρΓχείρίΙβι-υηΙ, 3υΙ ίη 3£η)βπ> <·οο]θΜπιηΙ

>(;ηεηινε; βΐϋ υΚι-ο ]υςΐ)]ιιηι ρΓ3?0ϋεπ)ηΙ ρεΓευδ&οπηικ, 8ϋΙ

ίΐΐοβ ευηείαηΐββ βεεβΓδίνβΓυηΙ. ΙηνίΙΪ οοίεηιη! ,ιΐίί, 1α)(1>η!

ηυχΓβηΙββ, βυΐ ίηάεεοΓε δυρρϋεβηΐβδ, βυΐ ΙβΓ§ίν6Γ8ϊηΙκ,

3υΙ ργοΙϊο εοηϊηίοβ βνβιΙβΓβ. ΝοηηυΙΙί φίοςυε, ριτίκ

ΙπαπιτίΓΟπιπι ηβηΐβαι , ρ6Γ βπ-ΟΓβπι ρεΓίβηιηΙ , &ιαρετ ίκ·

ηιίοοπιηι ίηδί<]ί»3 . ΕΙ ακΙανβΓ ηοη ρΓΟδεπρΙί (ϋ^ηοίοβίΜίοΓ

η «εΐβπβ, ςη&ηάοηοη θγηΙ ωρίΐβίπιηοβίυπι : ρΓΟδοπρΙοπηι

βηίπι ϊη ίοΐΌ ρΓοροηβΙ)3ηΙυΓ ραρϊΐα ρΓΟ ΓΟβίΓΐδ, η!)ί Γβρΐη-

άεΙ>3ΐηΓ ρΓΟ οί8 ρικηιίιιιτι. Ε (ΙίνβΓβο ηοη ηιίηοΓ βΐίΐίΐίΐ

ρ»85ίηι νίΓίαβ 8ΐυ(ϋιιηκ]ηβ υχοΓυιη, Ηοογογηπι, ΓγϊΙπιπι ,

ΓαπιιιΙοΓυηι, ηιαίΐα &ά εοηβΡΓΤβηίΙηηι ρεΓίεΙίΙαηΙίυηι β&ΐαΐβαι

ΓαείβηΙίυηι εοηιηιΐηίβεβηΐίιιιηηιιε ; αυ( ειιηι ευίβ βίιηυΙ ρί·

ΓβυηΙϊαπι , υ1)ί εοβρίΛ ηοη δυεεεβδϊδδβηΐ : ηβε άεΓαεηιηΙ ςιιί

8ε βροηΐε }υ^ιιΙαΓεηΙ βιιρη 03»8θΓϋπι εβάΐτεπηαβ. £χ Ιιί:

τβτο ςυ! βτβββτβ, αΐίςιιοί ηβηΓΓοςίο ρεπεηηιΐ, ηίηίΙ ββ Γβ-

ηιίΐΐεηΐβ &άνβπ· ΓοτΙιιηλ : αΐίί, &ά 1χ(ίθΓ3 (εηιροΓϊ ριχίετ

ορίηϊοηεπι 8εΓΤ3(ί, ρειτεπεπηΐ Βά ιΐΓΐ>3ηο8 η^ΙπΙαι

ρ<>8(ε3, εΐ εαηι ίηιρεπο ρΓ33ρο8ΪΙί εχεΓεϊΙίοιιβ, Ιτίαιηρηί βΐϊβιη

ΙιοηοΓβηι 8υηΙ 3(1βρ(ΐ. ΤαηΙιιηι πιίΓ3ου1θΓυηι βΐΐιιΐίηωΐ

ΪΙΙ3 (ειηροΓβ.

XVI. ΕΙ 1ΐ3Β Γ88 ηοη αρείιίεπιηΐ ίη ηι1§3ΐ1 βίϊςυΐ εϊνίΐίΐί,

ηεε ίη ρϊΐ νβ τεβί» βε ϊηναΐίάα : βεΛ ροΙεηΙίδδίηΐίΓη Ιοί («πι

ηιβι ίςυε ςβηΐίιπη ϋοηιίηΛπι <1ειΐ8 ίΐΛ ρεΓευϋΙ; ρετ (ϋηΐίωι

3ηιΙ)3§ε8 3(1(1υεεη8 ΡΛΐηϋοιη βά ΓεϋείοΓβηι ηβηε,ςιιχοιιικ

οηϋηεΐ, εοηβΐίΐυΐϊοηεηι ηαοάεΓβΙίοηεπιςιιβ. Αε βϊηιίΐία φΐί-

όεηι ]3ηι βυΐ) 8ν11ββ (ΙοιηίηαΙυ ραδδ3 βΓ3ΐ Κοηΐϊ, εΐ 3ηΙβ ίΙΙυω

8υο Μ3ΓΪ0 : ςυοηιπι πιαίοπιηι ςυ% ρΓ33 εεείει ί» ηωχίηκ πμ-

ηιοΓ3ΐ)ίΗ3 βυηΐ , ίη ίΐΐοηιηι ηίβίοη» εηοΟτί : ςαο (εηιροκ

ςιιίιίεηι οΐίαηι Ιιοε βεεβββίΐ, υΐ ίηΚυηιαΙϊ ρη)]ίε«Γεη1ιΐΓ μ-

είδΟΓυιη εοφΟΓβ. Ηίεε βυΐεηι, άβ ςηίΙ>υ8 ηυηο ιφιΜ,

ρΓορΙβρ ΤπυπινίΓΟπιηι (ΙίβΐιίΙαίρηι βυηΐ ηΐ3(;ίδ ίηδϊριίϊ, «

ρΓ3>90Γΐίηι ρΓορΙβΓ ΐ)ηπΐ8 εχ Ϊ11Ϊ8 νίτΐυΐεπι ΓοΓίιιη»· οοηίϋΐι-

εΐβπι, ςυί, ρο8ΐςιΐ3ΐη ίηιρβιίαη) βοΙίάο Γιιη<1ίηΐρη1ο βπηβιίι,

βεηΐ)» εΐ ηοηιεη $ηυιη ίη Ηθ8 ςυί ηιιηε ίιηρεΓ3η( ρκιρ3?3ν:1·

Ουαπιιη ΓεΓαηι , ηυ* νεΙ 3ΐί38 8ϋηΙ ίΙΙυδΙποΓβ* , τεί ςαί

τίΐβίε εηιίηεηΙ , ε38 ηυηε ρεΓεαΓΓ3Πΐ : εο εΐίαπ) ηκπκιηΐιι

ΓαοίϋοΓθ8 , ςυοά δίηΐ ηονίδδίηιχ. ΕηίηινεΓΟ ηοη οηιηά ρα·

βεςυ3Γ : ςαίρρε ηοη άΊξΟΆ νΜεΙϋΓ εοοιοιεηιθΓ3ΐίοηβ ίίηρίη

εβϋΐεβ 8ΐιΙ Γη^β, βυΐ, ΤΓΪϋΐηνίΓΪδ 3ΐί()υ3η(ο ροβΐ ίρκυωοίί-

1>α8, Γβ<1ί1ιΐδ Γ]()0Γυη)(1απ) , εΐ τίΐα ύείπάε ίη οίκοι»·» :

βειΐ ςυβ; ηΐ3χίπ)ο ηιίΓβεαΙο ΓαΙπτα δίηΐ , εΐ ηο"εηι ΓβοΙαι» ^

εΙαΓ» εοΓυηι ςυ.Έ ]3Πΐ (Ιίχίπηίί. δπηΐ βιιίεπι ηεηε η)ΐι1ΐ8>

εΐ & ιηυΙΙίδ Κοη)3ηίδ 8θπρΙοΓ)1)ΐΐδ βεοΓδίηι ΓΟίηρΓεΙιεηδ»

ιηυΐΐίδ τοΙυπιίηίϋυβ. Εχ ςυίηαδ ε^ο , ηε ηίηιίδ Ιοηρω ώΊ

ρ3ηε3 ρεΓ δίη(ζϋΐ3 ΓβΓυπ) §βηβΓ3 1)Γβτϊ(εΓ ίΙεεεΓρβηι; φ"

ευ]υ8ηυβ βεηειίβ εοηδίεΐ ίίϋββ, εΐ ςιιο η>3§ί8 εΐυεεαΐ ρΐ'·Ί'·

881)1)8 8εΐ3ΐ)8 <ε1ίεί(33.

XVII. Ρππ)3 3ββνίΙία ΓοΓίαίΙο ίη βο3 ε(Γα83 ε$1, ςηι "»·

8)5ΐτ3ΐϋ)υ8 εΐίβηι Ιππ) ΓπηβθΙοηΙυΓ. ΕΙ ρππιυδ αε»"*

1)ϋηιΐ8 ρΐβοίβ δβίνίυβ. ΕβΙ βηΐεπ) ίδ πιβςίδίτβΐυδ δβαοδϊκίαί

ρΗβείδ 1ε@)1>υ8, βΐ ΙβηΙθβ ροΐεδίβΐίδ, υΐ εοηδίϋεδ εΐίαη) ώ·

ςιιοί ίη εβΓεβΓεηι ηυδεπί. ΕΙ Ιιϊε ίπί)ηηιΐ8 ρπηιοη) ςοίΛίβ

ίηΙεΓΟΐδδεΓβΙ , ςυοαιίηαβ ηοβίίδ ]αάίε3τε(ηΓ ΑηΙοηίαβ;

ροβίβκ Οίεειοηεη) ίη οη)ηίοιΐ3 Γε1)ϋβ 3(1ϊΐ)νεΓ3ΐ. Οορι111

αυίειη ΤτίηπιτίΓοηιηι εοηδρίΓβΙίοηεεΙ βά υι-οε» ΓβδΙίηβϋοηο,

εοηνίτίαπι Γαιηίΐίαηϋιι» ρι-δβουίΐ , υΐ ηοη ιΐία ροιτο οαη)
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ού πολλάκις αύτοΐς έτι συνεσόμενος· έσδραμόντων δέ ες

το συμπόσιον των δπλιτών, οί μέν έξανίσταντο συν θο

ρυβώ χα! δέει, δ δέ των δπλιτων λοχαγός έκέλευεν ήρε-

μεΐν κατακλιθέντας , τδν δέ Σαλούϊον, ώς εΐχε, της κό

μης έπισπάσας υπέρ τήν τράπεζαν Ις #σον έχρηζε, τήν

κεφαλήν άπέτεμε, καί τοις ένδον αύθις Ικέλευεν άτρε-

μεΐν ώς εχουσι, μή θορύβου γενομένου πάθοιεν δμοια.

Οί μέν δή καί οίχομένου τοϋ λοχαγού τεθηπότες, άναυ

δοι μέχρι βαθύτατης νυκτός τψ λοιπώ τοϋ δημάρχου

σώματι συγχατέκειντο. Δεύτερος δ' άνήρ έΌνησκε

στρατηγός Μινούκιος, άρχαιρεσιάζων μέν εν άγορα·πυ-

βόμενος δέ έπιέναι τους δπλίτας, άνεπήδησε, καί περι-

θέων έτι καί εννοούμενος δποι διαλάθοι, τήν έσθήτα

Ινηλλασσεν, ίς τι των Ιργαστηρίων έσδραμών, τους

υπηρέτας καΐ τα σημεία άποπέμψας. Οί δέ, αϊδοϊ καΐ

ίλεω παραμένοντες, εύμαρέστερον άκοντες Εποίησαν

τοις σφαγεϋσι τον στρατηγον ευρεϊν.

XVIII. "Ανναλιν, έτερον στρατηγον, τω παίδι με-

τιόντι ταμιείαν συμπεριθέοντα, καί τους ψηφιουμένους

■παραχαλοϋντα, οϊ τε συνόντες φίλοι, καί οί τα σημεία

της άρχης φέροντες άπεδίδρασκον, πυθόμενοι προσγε-

γράφθαι τοις πίναξι τδν "Ανναλιν. Ό δέ έ"ς πελάτην

Ιαυτοϋ τινα φυγών, δ βραχύ καΐ ευτελές ή% τέγος Ιν

προαστείω, καί δια πάντα εύκαταφρόνητον, Ικρύπτετο

άσφαλως ■ μέχρι τοΰς σφαγέας δ υίδς αύτοϋ , τήν φυγήν

ίς τδν πελάτην ΰποτοπήσας, ώδ^γησεν υπδ τδ τέγος·

καί παρα των τριών ανδρών την τε ούσίαν Ιλαβε τοϋ

•πατρός, και ές άγορανομίαν ήρέθη. Άναλύοντα δέ

αύτδν Ικ μέθης στρατιώταί τι προσκρούσαντες, Ικτειναν,

οί καί τδν πατέρα άνηρήκεσαν. θουράνιος δέ , ου στρα

τηγών μέν έ'τι, άλλ' Ιστρατηγηκώς , πατήρ δέ νεανίου

τα μίν άλλα άκολάστου, δυναστεΰοντος δέ παρ' Άντωνίοι,

τους λοχαγούς ήξίου τήν σφαγήν έπισχεΤν οί πρδς δλίγον,

εστε αύτδν δ υ'ιδς αιτησαιτο παρ* Αντωνίου. Οί δ'

έπιγελάσαντες, ήτησεν, εΤπον, άλλ' επί θάτερα. Και

συνείς δ πρεσβύτης, έτερον αύτίκα βραχύτατον ί)τει

διάστημα, μέχρι οΖ τήν θυγατέρα ίδοι· ίδών δέ, έκέλευε

μή μετασχεΐν τών πατρώων, μή κάκείνην δ άδελφδς

αιτησαιτο παρ' Αντωνίου. Συνέβη δέ καί τώδε, τήν

ούσίαν ές αίσχρα δαπανησαι, καί κλοπής άλόντι φυγεΤν

έκ καταδίκης.

XIX. Κικέρων δέ, δς μετα Γάϊον Καίσαρα ίσχυσεν,

ίση γένοιτο αν δημαγωγοϋ μοναρχία, χατέγνωστο μέν

Αμα τω παιδί καί τω άδελφώ και τφ παίδι τοϋ άδελφοϋ ,

καί πασιν οϊκείοις τε καί στασιώταις καί φίλοις. Φυ

γών δέ έτΑ σκάφους, ούκ ίφερε τήν άηδίαν τοϋ κλύδω

νος, άλλα εις ίδιον χωρίον, β καθ' ίστορίαν τοϋδε τοϋ

πάθους εΤδον, άμφί Καπύην πόλιν της Ιταλίας, κατα-

χθείς, ήρε'μει. Πλησιαζόντων δέ τών ερευνωμένων

(τοϋτον γαρ δή φιλοτιμώτατα πάντων Αντώνιος τε έζή-

τει , καΐ Άντωνίω πάντες) , ές τδ δωμάτιον αύτοϋ κόρα

κες έσπτάντες εκλαζον, Ιπεγείροντες άπδ τοϋ ύπνου, καί

τδ ίμάτιον άπέσυρον άπδ τοϋ σώματος· έως οί θεράπον

τες, σημηνάμενοι τδ γιγνόμενον εΤναι συμβολον /κ του

εοητίεΐυηιβ. Ουιιηιφιβ ίπυρίβ&βηΐ αηιΐϋΐί 1η ΙικΚιπιπη,

α8βιΐΓ^6η{ϊ1>ΐ]β οηιηίουβ ιηβΐη ρείΐυΐβίβ, εεηΐυπο ]υ8βίΙ ε*·

(βΓ03 ςυίείοβ η.'(' υ ιιιΐιτί' ; δαίνϊυπι , ίΐβ υΐ 6γ»Ι , εβρίΙΙίβ εοι·-

ΓβρΙασι βυρβΓ πκπίβηι ρΓοΙηχίΙ αυ&ηΐυπι ορυβ 6Γ&( , &Χφβ

ίΐ,ι ρΓχείβο εαρίΐε ίϋΐηϊΐί.ιπ'8 ρ]ι« ]υ8$ί( βίΙβΓβ εΐ Ιοεο ηΐ3-

ηεΓε, ί\Λ αϊ ιταιιΐ, ίπιοιοΐοβ, ηβ ο\ι ϋ;ιΙο (αηιυΚυ μμιι'Ιϊϊ

ρα Ιί'π'η I ιι γ . £1 ί 11 ί ροίΐ εβοΐατϊοηίβ ςαο<]υβ αΐιί (απ ι , &({ο·

ηίΐί, βϊηβ υοπ', ίη πιυΐίαιη ηοείπη ευηι Ιπιικό ΙπΙιυιιί <·ογ-

ροΓβ &εοαουβτυηΙ. Ιτοχϊιηβ ροβ) ηιιηε οοεϊβυβ ββΐ ργχΙογ

Μίηυείυβ, ςυπηι ίη Γογο εοηιΐϋΐ ΙιβοβτεΙ. Ιβ, υΐη ρείί 8β

»ο απιιαίϊβ μηΗυΚ, ρτοβϋϊίΐ, ε( (ϋβεατΓβηί ηι·, ΙαΚΊίΓη» ςυα>

Γβηβ, Π)α(3(3 τεβίε ϊη οΠίι-ίη.ιηι ηυ&ηι<1&ηι ββ ρΓοΗρυϋ,

·::π'.!-ί- ΛρραΐΊίοπΙΐϋδ ευπι ίηβίξηίοαβ; φιί , όυηι ρπιίοπ' β(

ιηΐΑΐτηΙϊοηβ ιηοΐί ευηεΙαηΙϋΓ, ίπιρπκίεηΐββ εΠεεεΓοηΙ, υΐ

Γαπίίπδ ϊητεηίτεΐατ ργχΙογ β ρετεηδβοποηβ.

Χ\ΊΙΙ. Αΐίηιη ρηε(0Γεηι , Αηη&Ιεηι , άαια υη& ευπι Γιϋο

σιι<εδΙϋΓ3Β ε&ηάίάαίο αιηΐιίΐ ευΠτα^α , ϊΠΐίεοπίΓη εοΙιοΓβ εΐ

ΙίεΙΟΓεβ (Ιρ^πιγπιιιΙ, ρο$Ισιΐ3π) άίόίεεΓαυΙ εΐ ηυ]ιι$ ηοπιεη

ιχΙμ ι ίρΐιιηι ίη Ια1>αΙΪ8. Αηηαΐίβ .ιιΐ ςιιεηκίαηι εχ βυίβ εΐίεη-

(ίΙ)ϋ3 Γιΐ[¥» άεΐϋΐυβ , εηϊ ρΐΓτυιη βε τίΐε Ιεείοιη <τ.ιΙ ίη κιιΐι-

ιιιΐιίο, εοηΙεηιηεηάυπι οηιηίΐιηβ ηιοιίίβ, Ιαΐο&αΐ ίη (αίο :

(Ιοηεε ΐρβίαβ 61ίυβ , κ·ιη βυ$ρίε&1υ$ , ρεΓεαβκοΓε» βυΐ) ίΟ (ε-

εΐυηι ϋιιχίΐ, εΐ & Ιηυιηνίηε ρα(εΓη& (μπα «εάϋί(3ΐεπισυε α<>

εερί(. Ουεηι λ εοπιρο(<ιΙίοηε ΓεάεηηΙεηι εηΓίυηι, εχοΓ(β

η χιι , ίίάεηι ηίΐίΐεβ οεείϋεΓυηΙ, ςυί ραΐτβιη αηΐβ οεείάεΓ&ηΙ.

ΑΙ ΤΙιΟΓ&ηίηβ, ηοη ηηίάεηι ρπι.Ίοι·, βεά ρηκίοηιιβ, ρ&(εΓ

βιΐοίεβεβηΐίβ αΐίοςυίη ρεπίίΐί, ςυί (βπιεη ηπιΙΙυιη ροββεΐ

Άραά Αηίοπίϋΐη , εεηΙυΓίοηεβ ΟΓβο&Ι, (βηΙίβρεΓ γλ^Ιπιι (ΙίΓ-

ΓειτεηΙ, <1ηηι 8β Γιϋυ8 »1) ΑηΙοηίο εχρείεκί. ΙΗί τίάεηΐεβ,

ΡεΙίίΙ, ίηηυίηηΐ , βεύίη εοη(Γ3Γίαηι. 1ά ιιϋί ίηΐεΐΐεχίΐ βεηεχ,

ίίριπηι οΓετίββίηιυηι ρο8ΐιιΐ3νί( βρβίίηπι, άοηεε τί(1ί88ε(

ΠΙ ίαηι : αυβιη , ίη εοηβρεείηπι 3άάΊιεΐ3πι , πιοηηίΐ ηε 3(1ίκ(

ρβΙεΓηοηιπι 1>ι ιιιοππιι 1ι·ΒΓθύϊΙαΙβηι , ηε εΐ ίρκηιη Γι ηΐιτ βχ-

ρείεΐΐΐ αϊ) ΑηΙοηίο. ΕΙ Ιιίε ςηοςυε άείη άίςηυπι ΓβεΙίβ βχϊ·

ι ιιιιι ίητεηίΐ : ΙυτρίΙβΓ ρΓθΓυ$ο οαΐτίαιοηίο, ΓυΓίϊ ά3ηιη3ΐυ8,

&ο1αηι νβΓίβΓβ εοβεΐιΐδ 68ί.

XIX. Οίεβτο βιιίεηι , ηιιί ρο$( 09083ΓΪ9 εχάεηι Γβ@η3ΤβΓ3ΐ

ίη εοηείοηί1)υ8, ρΓ0$επρΙιΐ8 εβί πιπί Γιϋο , εΐ ί'νΛτο , εΐ II ϋο

ΓΓ3ΐτί3, εΐ μι.ί' ΓαεΙίοηίβ 3ηιίεί8 οπιηίουβ εΐ Γ3Πΐΐ1ί3ηοη8. Ηίε

ςυυπι ίη ιιηνίπιία Γυκαιη αροαΜκκΛ , ]3εΙ»Ιίοηεηι ηοη Γε-

Γειΐ8, ίη τίΠ3η> Μίαηι , ηπαπι πιίΐιί ΙίοαίΙ οη Ιι^αδ ΟΜΜ ηιε-

ιιιοι ί.ιιιι ίιηίκρπ·, ρΓορε 03ρυ3Πΐ [/. Ο,ηοΙηηι] <1εΐ3ΐυ9 ε$ΐ.

υοίηυαπι τεςυίεβεεΓεΙ, αρρΓορίηηυβηΙίηυβ φΐί εαηι ςυ»>

ΓεΙ>3ηΙ (ηαηι ηυηε ρι >τ ε8Βΐεπ8 Αη(οηίιΐ9 ε(ρΐΌ ΑηΙοηίοοηιηεβ

βυηιηΐ3 πιγ.ί ρεΓ^υίΓε03η(), ίη πιΐιίπιΐιιηι ε]υβ ίηνοίαπίοκ

εοΓνϊ εΓθείΐ3ΐα β δοηιηο εαηι εχεί(303ηΙ, εΐ ιΐπφιΐη εί

ι1εΐΓ3ΐιεΙ>αηΐ άΐ εοΓροτε ; (Ιοηεε βεΐΛ ί , ίηΐε11ί§βη1ε$ (ΙίνίηίΙυ*
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θεών, Ις φορεΐον έσθέμενοι τον Κιχέρωνα, αύθις ΙπΙ την

θάλασσαν ηγον δια λόχμης βαθείας λανθάνοντες.

Πολλών δέ άνα μέρη διαθεόντων τε καΐ πυνθανομένιον,

εϊπου Κιχέρων δραθείη· οί μέν άλλοι έπ' εύνοία χα\

Ιλεω, πλεΐν αϋτδν εξαναχΟέντα, ελεγον, ήδη· σκυτοτό-

μος δέ, πελάτης Κλωδίου, πιχροτάτου τω Κικέρων ι

έ/θροΰ γεγονότος, Λαίνα τφ λοχαγώ συν δλίγοιςόντι

την άτραπδν ϊδειξεν. Ό δέ έπέδραμέ τε , χαΐ θεράπον

τος ϊδύν πολυ πλε(ους των άμφ αύτδν δρμώντας ες

άμυναν, στρατηγιχώς μάλα άνεβόησεν, Έσελθέτωσαν

είς το χωρίον οί περί ούραν λοχαγοί. Τότε γαρ οί μεν

θεράποντες ως έλευσομένων πλεόνων, κατεπλάγησαν.

XX. Ό δέ Λαίνας, χαΙ δίχην τίνα δια τόϋ Κιχέροι-

νός ποτε χατωρθωχώς, έχ τοΰ φορείου την κεφαλήν

έπισπάσας άπέτεμνεν, ές τρις έπιπλήσσων και έκδια-

πρίζων υπδ απειρίας· άπέτεμε δέ καί την χείρα, ή

τους κατα Αντωνίου λόγους οΐα τυράννου συγγράφων,

έ"ς μίμημα των Δημοσθένους, Φιλιππικους επέγραφεν.

"Εθεον δέ οί μέν Ιπί ίππων, οί δέ επί νεών, αύτίκα τι)

εύαγγέλιον Άντωνίω διαφέροντες. ΚαΙ δ Λαίνας εν

άγορα προκαθήμενο), την χεφαλήν χαΙ τήν χείρα μα

κρόθεν άνέσειεν έπιδεικνύς. Ό δέ ήσθη τε μάλιστα,

καί τον λο^αγδν Ίστεφάνωσε, χα\ πλέοσι τών άθλων

Ιδωρησατο πέντε χα\ είχοσι μυριάσιν Αττικών δραχμών,

ώς μέγιστον δή τόνδε πάντων Ιχθρδν κα\ πολεμιώτατόν

οί γενόμενον άνελόντι. Ή κεφαλή δέ τοΰ Κιχέρωνος

και ή χε\ρ εν άγορα τοΰ βήματος άπεκρέμαντο έπιπλεϊ-

στον, ένθα πρότερον δ Κιχέρων εδημηγόρει· χαΙ πλείους

δψόμενοι συνέθεον, ή άχροώμενοι. Λέγεται δέ χαΙ επί

της διαίτης δ Αντώνιος την χεφαλήν τοΰ Κιχέρωνος

θέσθαι πρδ της τραπέζης, μέχρι κόρον Ισχε της θέας

τοΰ κακοΰ. Ώδε μεν δή Κικέρων, έπίτε λόγοις άοίδι-

μος ες ετι νϋν άνήρ, καΐ δτε ή'ρχε τήν ϋπατον άρ^ήν ες

τα μέγιστα τη πατρίδι γεγονώς χρήσιμος, άνήρητο· καΐ

άνηρημένος Ινυβρίζετο. Ό δέ παις ίς τήν Ελλάδα

προαπέσταλτο ες Βροϋτον. Κόϊντος δέ, δ τοΰ Κιχέ

ρωνος αδελφός, άμα τφ παιδί καταληφθείς, έδεϊτο τών

σφαγέων, πρδ τοΰ παιδδς αυτδν άνελεϊν · τα δέ εναντία

καί τοΰ παιδδς ίκετεΰοντος, οί σφαγείς εφασαν άμφοτέ-

ροις διαιτήσειν, καί διαλαβόντες έτερον έτεροι χατί

ίΰνθημα φονεΐς, άνεΐλον δμοΰ.

XXI. Ίγνάτιοι δέ, πατήρ και υίδς, συμφυέντες

άλλήλοις, δια μιας πληγής άπέθανον · και αύτών αί χε-

φαλαΐ μέν άπετέτμηντο, τα δέ λοιπά σώματα έτι συνε-

πέπλεκτο. Βάλβος τον υίδν, ινα μή βαδίζοντες δμοΰ

φανεροί γένοιντο, προυπεμψεν ες φυγήν έπΐ θάλασσαν,

καί μετ' όλίγον εϊπετο εκ διαστήματος. Έξαγγείλαν-

τος δέ τίνος, είτε εξ έπιβουλής, εϊΟ' υπ' αγνοίας, τον

υίδν συνειλήφθαι, έπανήλΟε, καί τους σφαγέας μετε-

πε'μψατο. Συνέβη δέ καί τδν παϊδα άπολέσθαι ναυαγίω ·

οδτω ταΐς τότε συμφοραΐς καί τδ δαιμόνιον Ιπέκειτο.

Άρ^ούντιος τδν υίδν, ούχ δφιστάμενον φευγειν χωρίς

αΰτοΰ, μόλις έπεισεν ώς νέον περισώζειν Ιαυτόν. ΚαΙ

τόνδε μέν ή μήτηρ επί τας πύλας προύπεμψε, καί υπέ-

ίΐΐιΐιΐ ιηΪ33ΐιπι 689β οίΐοηίιιπι , ίπ)ρο$ί(ϋΠΐ Ιοείίεκ ΟίοβΓΟη™

πι Γ5118 άεΓειτβηΙ α(1 ΐΒβτβ ρ6Γ (Ιο ν ίϊ βίΐτκ ιίοι^ίίΜΐΜ· . ΜαΙ-

Ιί8 Τ6ΓΟ ρϋίδίιη άίβεαιτεηΐίΐηιβ , βΐ ρειτιιηε(3η(ίΐΗΐ3 ηυηοιιΐί

νίβυδ 68861 Ο ΚΡΙΌ ; αΐϋ, ηιί80Γ3ίί νίππη εΙ 1)ΐ:ηρ εί ειιρίεηΙί$,

ι-εβροηάεΐΗηΙ , βυπι βοΐιιία ηβτί ]&ιη Γβγγϊ ρβΓ ιιιαιν : αηιιβ

βιιίοι-, εΐίεηβ ΟΙο<1ϋ , ϊηΓβη&ί&δϊιηϊ (μιοικίαηι Οίοειοηί , οαΐΐίηι

ία(1ίοανί( ίίΐ'ΐΐ3ΐί οβηΐυποηί , οοηιίΐαίο ραυοίϊ π»1ί1ίΙ)ΠΒ : ψά

πΐΓ^ίυι Ϊ08εε(2ΐιΐ8, ςαυηι & πιυΐΐο ρΙιιτϊ1>υ8 , (]ΐι;ιηι φΐί η.μο

β88βη(, δΐίραΐυηι ουηι νί(1ί58βΙ άΑ ρΓορυμηαηθϋπι ρίηϋί,

ίηβί^ηί βίταΐβξβπΐϊΐβ υβυβ, βχείαπιανίΐ: ΡτορβηΙβ εβηία-

ΠΟΠ68, φιί Λ 16Γ§» 08(18 ! ΤϋΙΙΙ 86Γνΐ, ηυ&8ί Μ0\ ίιιι|ΜΙο

ΓυΙιΐΓΪ , ιιιοίιι βιιοί εοΐιίϋίίϊ.

XX. Ι^Εηα8, ςυ&πινίβ ςυοοά^ιη ΟίοΐΓΟηίδ ρβΙτοοίωοΜΟ·

8»Π> νίείδδΟί , 3((Γ30(αΠ3 6 1θί:1ΪΓΛ Γ3ρΐι( 6]υ3, ΓβρίίίίΟ (6Γ

ίοΐα νι- 1 ιι ιί 86ΓΓ& ρΓΧ9εουϊ1 Π)3§Ϊ8 ςυ&πι &1>8εί(1ί( οΐι ίπιραί·

Ιί.Ίΐιι. Μ.ιηυηι φιοιριρ ρΓ3>είάί(, ςυ» εοηίπι ληίπηϊιιπι ϋα-

ιμΐ3ΐιι 1 νι 3ηηπιη ΟΓαΙϊοηεβ ί 1135 8εηρ86Γ2( , ηυ38 3<1 ίοιίϋΐίο

ηοιη ΠοηιοίΙ 1ιοηίθ3πιηι ΡΙιί1ίρρίο38 ϊηβϋΓΪρβϊΙ. ΡΓΟίϊηοδφΐβ

61 16ΓΓ3 ρβΓ Τ6Γβά3Π08 βΐ Π13Π ρβΓ <ΐΓ0Π10ηβ8 Αηίβηίο

1»3ΐί88ίιηιΐ8 ηυηεϊυε ροι Γοι Ιιιγ. £1 πιοχ ι.ί.ί)3< είάειιι, ίη

Γογο Μ·ι1εη(ί ργο Ιηϋυηαΐϊ', β Ιοη^ϊηηυο εβρυί πιηι ιι:..: ::

08(εη(3νϊ( ηα3(ί6η8. ΑηΙοηίιΐ8 8ΐιρι·α ιηοιίαπι ?Γ3νί>«- , ι ηι·

ΙυΓίοηεπι εοΓοαβνίΙ, εΐ 3(1 βίαΐυΐιιηι ρι;ι·ιιιίιιηι είαεπι, οί)

τοαχϊαιααι Ικιηο οί ΐηΓβη8Ϊ8«ιηυιη οαιηϊαιη ϋίΐιί ϊηϊπιϊοαιη

8ΐιΙ>1»(ιιιη , <1οοίθ5 οοηΙοιΐ3 ηιίΙ1ί3 Η δ. 3^εεί(. ΟραΙ ΙΊ" ■

Γοοίβ πιηι ηΐ3ηιι άίυ ρπ> π>8ΐτί8 ρβρεαάίΐ , υύί ριίυδ εοκίο·

Π3ΓΪ ετ3( 8οΗ1ιΐ8 : ηι:ι]οπριο ίππο &ά βρεεί&ηάυαι, ιρ.·!

ρΓΪυβ 3(1 βαάίεηάιιηι , εοοευτβαβ ΓιιΐΙ. ΓογΙιιγ οΐϊαπι ίιιΐ··Γ

ερυ]28 εβρυί ΰίεετοαίβ πιβη833 ϊπιροβϊΐυπι 8ρεε(388β Αηίο-

ηίιΐ8 , ιΐιιηοο ουηι β3(ίβ(38 (λιιι άίη 8ρεε(3αιΙί οερΪ88β(. Αιΐ

Ιιιιικ: ιικμΙ ιι ιιι ΟίεβΓΟ, τϊγ βίοςαεηΐϊχ ηοηιϊηε οηηε ψ'ψ'

Ι3υά3ΐϊ88ίπιυ8, (Ιο ρ3(ΓΪ3ςιιβ 8υ3 ίη εοη$ιι!3ΐυ ί-ίι^Ίΐ..:.: γ

ρίβηβ ηιεΗ(υ8 , εΐ οεεί$ιΐ8 , 6( ρο8( ηβεβπι εοη(υπιοΙίίί βίΤ*-

ε(υ8 681. Ρίΐίιιβ ε]υ8 'μπι Άά ΒηιΙυηι ίη Οπκείβηι Γυ«ηΙ

ρΓ33Π1Ϊ88υ8. (}ΐΐίη(ΐ18 Τ8Γ0, Γγ3(8Γ ΟίΟΐΓΟΠΙδ, ΟΟΙ1ΐρΓβΙΐεη8115

11113 (11111 8110 ΑΙίΟ, 3ΓΠ13(08 0Γ«1)3( , ιιΐ 88 ρπιπ <ΗΙ1·ί«·:Ι

(]ΐι;ιηι Ωΐϊιιηα : η( (ίΐίυβ βυρρίεχ η>·;,ιΙ>»1 εοη(Γ3τίυηι. Τα·

ειΐ880Γε8, εοηιρ08ί1υΓ03 86 ίΙΙοηιπι οοη(ΓθΥεΓ«ί3ηι,(ϋ(«ιιΐί5ι

8εθΓ81Π1 ΙΐΙι Ι111Κ|110 άίνί8Ϊ8 ρ3Γ(ί!)υ8 3^Γ688ί, 311)1)0$ ιι-Μ

ηιοπΐ6η(ο ηεεβνβπιηί εχ εοιηροβίίο.

XXI. Γίίιΐοηι Κρηαίίί , ρ8(βΓ Ωϋυβςυβ, ίηιίοοηι οοπιρίενί ,

ιιηο ίείιι εβείάεπιιι(; εΐ, ρΓ33εΪ8Ϊ8 3ΐΐ)1>οπιηι 8ϊωα1 οβΓτίοϋ>"*>

(ηιηεί 3άΙιιιε ίη ηιιιίπο εοηιρίεχυ 1ΐ008θ3η(. βαΙΙ>υ> Γιΐίιιιη .

ςυο πΐ3@ί8 Γ3ΐ1εΓεη( βερβτβϋ, ρΓ.τιηϊ8ί(, υ( 3(1 ηΐ3Γ0 ρΓΛ|ι'-:' '

πΊ ; ίρββ εχ ιικνΙη-ο ίηΐβττβΐίο 8βεα(υ8. Οααηιφιε 3 ς"0*

άΛτη , 8ίνβ άοΐο , βίνβ ρεΓ βιτοΓεοι , 3ΐκ1ί.85οΙ , εοπιρΓβΙιοηίϋΠΐ

6886 Γιΐίυηι ; τενεΓβϋβ , α1(Γο ρβ!-ειΐ880Γε8 βεείτίΐ. ΓΠίο αιι·

(εηι 3εεί(1ι(, υΐ ίη πιβΓί ρβΓίτβΙ ιιαιιίκιμίο. 1(4 ΓογΙβο»

ςυε Γ»Ι;ιηιίΙα(05 ίΠοΓίιηι Ιοηιροπιηι πιιροΐιαί. ΛπιηΙίιι> ' .

ηοη 8υ8(ίοεη(ί βοεςυβ ρ3(Γ6 ίη^ια εβρβΓβ, »^«> ρβηοίβΙ, «

Ιίοιτιο ϊυνεηίδ βαΐυΐοηι βιιβηι τείΐεΐ ηυκΓβΓε. Ηιιηε ΐΜΐί'
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στρεψεν Τνα άνηρημένον τδν άνδρα Οάψειε. ΠυΟομένη

Η, καΙ τδν υίδν 6πδ της θαλάσσης διεφθάρθαι, λιμώ

διε/ρήσατο ίαυτήν. Αϊδε μέν δή παίδων άγαθών καΙ

καχών εστων εικόνες.

XXII. Αδελφοί δέ δυο δμοΰ προγραφέντες , οίς δνομα

ή\ Λιγάριοι, Ικρύπτοντο υπδ ΐπνώ' μέ^ρι τών θεραπόν

των αύτοΰς άνευρόντων, δ μέν αύτίχα άνηρε'Οη , δ δέ

Ικφυγών, έπε\ τον άδελφδν έ*γνο> διεφΟαρμένον, ίρ^ιψεν

αδτδν άπδ τοϋ ποταμού της γέφυρας Ις τδ £εΰμα. Κα\ ,

αΰτδν αλιέων περισχόντων, ώς ούκ έναλάμενον, άλλα

τεπτιοκότα , ές πολυ μέν Ιφιλονείκει, κα\ Ιαυτδν ές τδ

βεΰμα έώθει. Ήσσώμενος δέ τών άλιε'ων, περιεγίγνετο,

καΙ, Ουκ έμέ, έΊρη, περισώζετε, άλλ' έαυτους ίμ<λ προ-

γεγραμμένω συναπόλλυτε. 01 δέ καΙ ώς αύτδν οΐκτεί-

ραντες περιέσωζον, μέχρι τινές τών στρατιωτών, οΐ την

γε'φυραν Ιτήρουν, ϊδόντες, Ιπέδραμόν τε, καΐτήν κεφα

λήν άπέτεμον. Έτερων δέ άδελφών δ μέν αΰτδν

έ*δ£ιψε κατα τοΰ γεύματος, καΙ θεράπων αΰτοϋ τδ

σώμα άνεζήτει μέχρι πέμπτης ήμέρας· εδρών δέ, έ*τι

γνωρίζεσθαι δυναμένου, την κεφαλήν δια τδ άθλον άπέ-

κοψε. Τδν δέ έτερον, έν κοπρώνι κρυπτο'μενον, έτερος

έμήνυσε βεράποιν κα\ οί σφαγείς εισελΟεϊν μέν άπη-

ξίωσαν, δο'ρασι δέ περικεντοΰντες έξήγαγον, καΙ, ώς

εΐ/ε, τήν κεφαλήν, ουδέ άπονίψαντες, απέκοψαν. "Ετε

ρος δέ, τοΰ αδελφού συλλαμβανομενου , προσδραμών,

άγνοία τοΰ και αύτδς άμα Ικείνω προγεγράφΟαι, 'Εμέ,

/φη, κτείνατε πρδ τοΰτου. Κα\ δ λοχαγδς, έ*^ων τδ

άχριβές άνάγραπτον, Εικότα άξιοΐς, εφη· συ γαρ πρδ

τούτου γέγραψαι· καΙ ειπών, χατα·τήν τάξιν έκτεινεν

άμφω. Ταΰτα μέν δή καΙ άδελφών δείγματα.

XXIII. Λιγάριον δέ ή γυνή κρΰπτουσα , μίαν Ις τδ

άπό^ρητον έπηγάγετο Οεράπαιναν. ΠροδοΟεϊσα δ' υπ'

αυτής, είπετοτη κεφαλή τοΰ άνδρδς φερομένη, βοώσα·

'Εγώ τοΰτον υπεδεξάμην, τα δ' όμοια τοις υποδεξαμέ-

νοις έστ'ιν επιτίμια. ΚαΙ ουδενδς αυτήν ουτε άναι-

ροϋντος,ουτε μηνύοντος, αύτάγγελος ές τους άρχοντας

ήλθε καΟ' έαυτης ■ κάκείνων αυτήν δια τήν φιλανδρίαν

δπεριδόντων, Ιαυτήν άπέκτεινε λιμώ. Κα\ τησδε μέν

ένθάδε ΙπεμνήσΟην, ίτι τδν άνδρα περισώζουσα άπε-

τΰγχανέτε, καΙ συνεξήγαγεν έαυτην. "Οσαι δ' έπέ-

τυχον της φιλανδρίας , έν τοις περισωθεϊσι τών ανδρών

άναγράψω. "Ετεροι δέ άδεμίστως έπεβουλευσαν τοις

άνδράσι. ΚαΙ αυτών Ιστιν , ή Σεπτιμίω μέν έγεγά-

μητο, υπδ δέ τίνος Άντιονίω φίλου διεφΟείρετο· Ιπειγο-

μενη δέ έκ μοιχείας είς γάμον, έδεήδη δια τοΰ μοιχεύον-

τοςαύτήν'Αντιονίου. ΚαΙδ Σεπτίμιος αύτίκα τοις πίναξι

προσετέθη. ΚαΙ μαθών έκ της γυναικδς, υπ' αγνοίας

τών οίκοι κακών, έφευγεν. Ή δέ, ώς φιλοφρονουμένη,

τας Οΰρας Ιπέκλεισε, κα\ έτηρει τδν άνδρα, έως οί

σφαγείς παρεγένοντο· κα\ της αύτης ήμέρας οί μέν

Ικεΐνον άνι^ρουν, ή δέ εΌυε γάμους.

XXIV. Σάλασσος δέ , έκφυγιόν τε και άπορουμενος ,

-?)κε μέν ές πόλιν νυκτός , δτε μάλιστα έδοξεν άμβλΰ-

νεσΟαι τδ δεινόν. Πεπραμένης δέ της οικίας, μόνος

ΛΡΓΙΛΜ'δ.

3*1 ροι-Ιίίπι ρΓοβοουΙα, Γονβιΐίΐ (Ιοπιιιπι , ιιΐ ίηΙΡΓΡττιΙο ηι»ΓΪ(ο

]αδΙα ρβΓβοΙνβΓβΙ. ΑΙίφιβηΙο ροδί, ιι1)ί (ϋιΐίείΐ ρει-ίβδε ίη

ηβπ ΑΊίαιη, ΐρβα φιοα,υβ ϊηεάία τίίαπι (ΙηίνίΙ. Ι&εΙβηηδ

ΓιΙίοΓϋΐη ΙιοηοΓυιη βίςυβ π»ΙθΓυιη ίιΜβίηεκ ρΓοροςυί.

XXII. ϋαο Γγ31γθ8 βίηουΐ ρΓΟδΟΓίρΙί , ηυίΐιυβ Ιί^ϊΓϋί ηο-

ιηβη ογλΙ , ΙβΙβΙιαηΙ ίη Γιιπιαηο. υΐ>ϊ ςηαηι ίΐίηαβηΐο ρο$Ι

άερΓβΗεηβί βδδβηΐ 3 ββΓνΐβ, »11βΓ εοηΓββΙίπι οοοίβυβ β8ΐ : βΐ-

Ιβτ, βίβρίυβ , ροβίςοβιη ΓΓϊΐΓβηι ρβπΐ85β εο^ηοτϊΐ , άβ ΤίΙ)β-

ΓΪηο ροηΐβ (ΙρίίΙίίΙ ίη Πιιτίυηι : εχεβρ(υ8ςυε 3 ρίβοβΙοΓίϋιιβ ,

φ]38ί εβ8η , ηοη ιιΙΙγο άεεΜίβββΙ , ά\α Ιιιοΐοΐιυ εβί , ίη Πιιπιεη

88 ίηββΓεηδ. Ουυηι νεπ) ηίίιίΐ ρΓοϋεεΓεΙ , ίΐΐίδ νίηεεηΙίΙ>α8 ,

Νοη ιηβ ββττβϋβ, ίηςπίΐ , βεά νοβ ίρ808 εηπι ρΓοβεηρΙο ρΟΓ-

«ΙΪΙΪ8. 8β<1 ϊΐΐίβ (υη) ςυοηυε 8εΓΤ3Γε ηιϊβεΓηηι ρβΓ@εη1ίΙιιΐ8 ,

ιηίΐίΐεβ ςαίάαπι, ροηΐίβ οιι«1οι1θ3, ίά οοηβρίεβίί, 3<χυιτεηιηΙ

εΙ οΙιΐΓϋηεβηιηΙ ηοιηίηβηι. ΑΐίοΓυπι (ΐΏίτυιη αΚεΓ ρΓίτοϊρϊ-

ΙβνίΙ 86 ίη Οανίαπα : οι^υδΟΟΓριιβ δβΓνυ», ηαίηΐΛπι ηδηιιε

άίβιη (]ΐΐ338ίΙυηι , Ιβηϋεη ίητεηίΐ; εΐ ςυοηίαηι ηοη^ΐιιιη

οηιηίηο οοηΓυδβ 6Γ3ηΙ ογϊ8 ΙίηεβπιεηΙβ, εβρηΐ α1>8θκϋΙ, υΐ

ΙιβοεΓεΙ ρΓ33ΠΐίυΓη. ΑίΙβΓ τβτο Οτ»ΙβΓ, ίη ΙΐηιεΙο άεΐίίεβεεη; ,

βη αϊ ίο ΒβΓτο 051 ρΓο4ίΙυ8 : εΐ ρβΓΟίΐίβοΓββ , (Ιριϋ^η,ιΙί εο

(1β$εβηι1ρΓβ , Π38(ί8 οοηΓιχιιηα βχίτβχβηιαΐ, βί, ίίβοί βηΐ,

ορυΐηβ ιΜαΙαιη ηηίάειη ρπΜίϋοηιηΙ. λΐίηβ, ςπυη Γγ3·

Ιγοιιι εοιηρΓεΙιεηάί νϋεΓεΙ, βοοϋΓπΙ, ηεββ,ίεηβ 86 ρΓΟδοπρΙιιηι

ρβτΚβΓ , βχβΙ&ΟΜτΗηαβ , Μβ ρπιιβ ίηΙοΓΓιοίΙβ ! Τιιηι εεηΐηι ίο ,

ςηί ρΓΟδεηρΙοηιηι βεπεηι 3<χυΓ»Ιβ $ετίρ(3ηι 3(1 ηιαηιΐδ 1ΐ3·

1>ε1>3(, £φΐαη ροβΙηΐΜ , ίηςπίΐ; η&ηι (ααηι ηοηιοη &η!β

1ιυ]ϋ8 8επρ(ιιηι εβί : εΐ ευηι άίΟο 3Πΐ1}03 ΐηΙβΓίβείΙ εχ οπίίηε.

Ηχο [ταΐτανα εχειηρίβ βιιηίο.

ΧΧΙΠ. ίί@3ηυηι νβΓΟ πχογ οριοπι βηιΙίΟίδδεΙ, ηη>ε33ηοίΙΙ.ι

εοηιίΐ3ΐ3 ηονεΓ3( ΐ3(εΙ>Γ33 : α φι* ρΓΟίϋΙα πιυϋοΓ, ββεαίβ εβί

βο8 ςυ! οαριιΐ ΓβΓβτεΐΜηΙ , οίαπιίΐβη», Ε§ο ηηίο Γαί ηεβρίβ-

εηΐο : ίάεηι 3η(επ> οοηΐΓ» εβΙ&(οκβ ρΓοροβίΙηηι εδί ρΓα>πιίυιιι .

Οιιιιηιηιιβ ηεηιο εβηι νεί οεοίΛεΓβΙ τεί ίηάίεβΓεΙ , ίρδβ δειτιοί

»ά ηιαρ8ΐΓΛΐυ3 άεΐιιϋ! : ςυίουδ ρίοΐαΐϋηι ει§3 οοη]α^βπι άίβ·

βίπιηΙαηΙβΓ ΓεΓεηΙίουδ , δε ίρδαηι αΐκιιηΐδίΐ Ιηβάί·. Ουηπι

ίάβο Ιιοο Ιοεο ηιεηΐ0Γ»νί , (]ϋοΛ ίη βεΓνβηάο ιη&π(ο Γηίδίαΐα

6δ( οοΜία δυο, εΐ βηρβηΐββ βί 6836 βοΙαΙΙ : ηίηΐ 638 , ςαϊ·

Ιΐϋδ Γβΐίχ ίαίΐ ηίΕε ρϊβΙαβ, ίη βίβρβοπιπι ηιβηϋοηβ τεΓεΓβιη.

ΑΙίίΒ εοηΐυββδ ηβΓαιΐΜ Π)3π(ί3 δίπιχβπιηΐ ίηδίιΐίβδ. ΙηΙει·

ςυ3δ βηιίηοΐ υχοΓ δερίίηίί ; ψαα ςυυηι δΙυρΓί εοηβαείικϋηειη

ΙιαοβΓβΙ ευηι φΐοίίαπι ΑηΙοηϋ βηιίεο , ρεΓουρβΓβΙηηε βχ ιβαΙ·

18Γ3 εοη]υχ ε]ιΐδ Γιβπ , ρεΓ βάιιΚεηιπι ε^ίΐ ευηι ΛηΙοηίο :

ηιοχο,υε δβρίίηιίηδ &ά8εηρ(υ8 βδΐ δβηκιιίηβπίδ τβΐιυΐϊ». Οηο<1

α1>ι ίΙΙε εχ ίρββ ηχοΓε (ϋ(!ίιί[ , ί^ηϊπιβ ργοογϊ άοπιβδίίεί , Γιι-

83πι ρ3Γ&νίΙ. δειΐ ί1ΐ3 , εοηιίΐρΐ' ηίαηάίεηδ , ΓοΓββ οοείιΐδίΐ ,

ρΐ («ηΐίβρβτ κβηηΚ ιηαπίιιηι , άοηι νεηίΓβηΙ ρρΓΟίΐίίΟΓΡ» :

εοαεπκηιβ (Ιίβ, ο«8θ ηιβΓίΐο, ηονβδ εείεοΓβνίΐ ηυρίίαδ.

XXIV. 83ΐ388ϋ8 , «γΙ)6 ε1βρ8ΐΐδ , ιΙεΓιείεηΙβ αΐίηιιαηΐο ροδί

οοηβίίίο, ηοοίη ίη ΙΙΛεηι ΓΡίϋίΙ, φΐηηι νίιΙΡΓΡίϋΓ ]3ηι γο-

ηιίδδίυβ ρβήευΐυιιι. 11)ί ςαυηι γρ(1ο8 ΓΡρρπδίΡΐ τεηάίΐββ, 3

30
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αύτον δ βυροιρος τη οίκία συμπεπραμένοςέπέγνω, κα\

ϊς το Ιαυτοΰ οίκημα υπεδέχετο, καΐ κρΰψειν έπηγγέλ-

λετο, και Ορέψειν ές ων έδΰνατο. Ό δέ τήν γυναικά

οί καλέσαι προσέταςεν έκ της εκείνης οικίας. Ή δ' ,

υποκριναμένη μέν έλΟέΐν έπείγεσΟαι , δεδιε'ναι δ' ώς Ιν

νυκτι και Οεραπαίναις το ίίποπτον, μεΟ' ήμεραν ήςειν,

εφη. ΚαΙ γενομένης ήμέρας, ή μέν τους σφαγέας

μετήει, καΐ δ θυρωρός αυτήν, ώς βραδΰνουσαν, ες την

οικίαν άπέτρεχεν έπείξων. Ό δέ Σάλασσος, οϊχομένου

τοΰ θυρωρού, δείσαςώς ες ένέδραν άπιόντος, ές τδτέγος

άναδραμών, έκαραδόκει το γιγνόμενον. Ίδών δί, οϋ

τον Ουρωρον, άλλα την γυναίκα τοις σφαγεΰσιν ήγου-

μένην, έρ^ιψεν έαυτον άπο του τέγους. Φοόλβιονδέ,

ές Οεραπαίνης φυγόντα , παλλακευΟείσης τε αύτώ και

άπηλευΟεριομένης, και προίκα ές γάμον έπιλαβοόσης,

ή τοσάδε ευ παΟοϋσα προυδωκε, ζηλοτυπία της μεΟ'

έαυτήν τω Φουλβίω γεγαμημένης. Τοσάδε μέν δή

χαι γυναικών πονηρών υποδείγματα γεγράφΟω.

XXV. Στάτιος δέ δ Σαυνίτης, πολλά Σαυνίταις εν

τω συμμαχικω πολέμιο κατειργασμένος, δια δέ περι-

φάνειαν έργων κα\ δια πλοΰτον χαΐ γένος ές το 'Ρω-

μαίων βουλευτήριον άναχεκλημενος , δγδοηκοντούτης

ών ήδη, και δια πλοΰτον προγεγραμμε'νος, άνεπέτασε την

οικίαν τω τε δήμω και τοις Οεράπουσιν, έκφορεϊν &σα

Οέλοιεν, τα δέ και αυτός διερρ^'πτει· μέχρι κεκενιομένης

έπικλ,είσας ένέπρησε, και άπώλετο, καΐ το πυρ πολλά

της πόλεως άλλα έπενείματο. Καπίτων δέ, ές πολυ

τας Ουράς υπανοίγων, τους έσβιαζομένους καΟ' έ'να

άνήρει· 6πί> δέ πολλών έπιβρισάντοιν Λς άπέΟανε,

πολλούς άποκτείνας. - Ούετουλϊνος δέ χείρα ήΟροισε

πολλήν άμφι τι) 'Ρήγιον, αυτών τε τών προγεγραμμε-

νων άνδρών, και δ'σοι συνέφευγον αυτοϊς, και άπο τών

δκτωκαίδεκα πο'λεων, αΐ τοις στρατοΤς έπινίκια έπηγ-

γελμέναι πάνυ έδυσχέραινον. Τούσδε ουν εχων δ

Οΰετουλϊνος, άνήρει τών λοχαγών τους διαΟέοντας·

μέχρι, πεμφΟέντος έπ' αύτδν στρατού πλέονος, ούδ' ως

εληξεν, άλλ' ές Σικελίαν προς Πομπήϊον, κρατούντα τε

αϋτης, καΐ τους φεύγοντας υποδεχόμενον, έπε'ρασεν.

Κίτα έπολέμει καρτερώς , μέχρι πολλαϊς μάχαις

ήσσώμενος, τον μέν υίδν και δ'σοι τών προγεγραμμέ-

νων άλλοι συνήσαν, έπ\ Μεσσήνης επεμψεν αύτος δέ,

ώς είδε πορθμευόμενον ήδη το σκάφος, έμπεσών τοις

πολεμίοις, κατεκόπη.

XXVI. Νάσιον δέ υπο έςελευΟέρου, παιδικών οί γε

νομένου, προδοθείς, ή'ρπασεπαρά του τών στρατιωτών

ξίφος· κα\ τον προδότην μόνον άποκτείνας, έαυτον τοις

σφαγεΰσιν ΰπέσχε. Φιλοδέσποτος δέ οίκέτης τον κε-

κτημένον έπϊ λόφου έκάΟισε, κα\ αυτδς επί θάλασσαν

ήει, μισΟωσόμενος αύτώ σκάφος. Έπανιών δέ, κτει-

νο'μενόν τε είδε τον δεσπο'την, κα\ άποψύχοντος ήδη,

μέγα βοών, Έπίμεινον ές βραχΰ , ω δέσποτα, είπε,

χαΐ κτείνει τον λοχαγον έμπεσών άφνω. Μετά δέ

εκείνον, έαυτον έπαναιρών, είπε τώ δεσπότη, Παρα

μΟΟιον έχεις. Λεύκιος δέ, δυο πιστοτάτοις άπελευ-

βοΐο ί&ηίΙΟΓε, ςυί υηα αιηι ιίοιηο 8Γ3Ι νεηιΐίΐαδ, αριϋιυ

εβί; οαί εαιη ίη ίΐιαηι ΐ'οΙΙηηι ΓεοερίΙ, ροΙΙίοίΙϋΒηιιβ βδΐ Ιϋΐα-

1)Γΐ5 νίεΐιιηιφιε ριυ Γαευ11αΙϊΙ>α5. Ηιιηε Ιαηι 8ϊΐ3δδΐΐ8 ίη···

8Η υχοΓεπι βααπι &οάκ βχ ίρβίαβ κάίϋυδ. ΕΙ πιιιΙίίΓ,

ευρί(ΐ3ΓΩ 5ε νίβεηάί ηαατϊΐϊ ΜΐηιιΙαηκ, 88(1 ηοείυπιοβ ηιβίιΐί

εαυ&βία εΐ δΐΐδρεείβηι ίϊίΐεηι μμΟΙιπιιβ , νεηΙιΐΓβιη μ, ιιΐιί

ίΙΙυχίδδεΙ, ρΓοηιίδίΙ : Ιαεε νεΓΟ ίίεΐ3, ρεΓειίδδΟΓεδ ρείϋΐ;

εΐ ]&ηί(0Γ ρΓοευτπΙ, υΐ ϊΙΙϊπι ειιηείαηΐεηι υι^εΓΟί. Ν.ιΙι-

$υ$, ρο$1 <1ϊ$εε8$υπι ]3οϊΙογϊ8 τεπίυβ Ϊη8ί<1ϊα3, ίη -πιππι^

3β<1ε3 39εεη(1ίΙ, εχβρεείίΐηβ ςιιοηϋπι τεβ εββεΐ ετϊϊαπι. Τιιω

οοηβρίοαίιΐδ, ηοη ϊ:ιιη[οι<ίιι , δειΐ ρβΓ0ΐΐ580ΐ-ε8 3άϊβηΐ3ηΐ63 ,

ρΓίκευηΙε υχοΓε, (1ε ΙβοΙο 8ε ρΓχείρίΙβτίΙ. Ραΐνϊυβ , ίε·

ηιίιχκ (Ιοιηυπι ρΓοΓιιςιιβ,ςιιαιη, (Ιιιπι »ι·ι·\.ι ϊρβίυβ ι—.·ι. ρη>

εοηευύίηα ΙιαϋυβΓαΙ , (1είη(1ε Ιίίκτί.-ιΐι· (ΙοηαΙαηι εΙ <1ο(αΐ3ηι

ηιιρίυηι ιΚμΙομι, ηιαίαπι ΓεΕυΙίι ρΓοΊααΙίβ 1>εηεΓιεϋ8 ςταϋιηι;

ρΓ0(ϋ(ιΐ8 β ζείοΐϊ ρϊ, ίηιϋςηε ΓβΓεηΙε, ςυού 8εαιοΙΐ 8β αχο-

Γεοι (1αχΐ8δεΙ Ιί^ύνοΆΐα. 1133ε [Μ ,ιναπιιιι ιηυΙίβΓυιη εχυω·

ρΐϊ δυ(ΓεεεπιιΙ.

XXV. ΑΙ 8ΐ3ΐίθ8 [/. Ρ3ρίϋ6] 53011113, εΐΐ]ϋ8 ΟΒΓΡρα 0ρίΓ3

δ3ΐηηί1ε3 Ι>βΙ1ο 8οεί3ΐϊ Γαεπιαΐ υδϊ,οΐ) χττίυΐεπι εΐιΐίνίϋίί

3ε ςεηιιε όείικίε ίη βηιρίίδδϊιιιυπι ΚοηιβιιοΓίιπι οηΐίιιεηι 3*1-

βείΐοβ, ]3ηιηυε οεΙθ8βηαππ8, ρι-οβοπρίυβ ρΓορΙεΓ ϊρ535 <ϋνί-

ΙΪ38, βρβΓίΗπι «Ιοπιυιη ρορυΐο εΐ βυΐβ ηιβηείρϋδ <1ΪΓΪρϊβηιΐ3ΐιι

εοηεεϊδίΐ, υΐΐ™ βΐ ϊρβε ηιυΐΐα 3λο13Π8 ϊη ραίιΐίειιηι; ΙαηιΙίΒΐ·

ηυε «χίηβηίΐαηι εΐ3υδ3ηκ]ΐιε διιοΐεηάΐΐ , ςιιο ίηεεηίϋο οί ίρββ

εΐ ρ3Γ3 ϋΓΐιίδ εοηΠβ^Γβνϊι. ΟιρίΙο, ρεΓ δεηιί3ρειΐ38 Γοΐΐί,

βΐίυηι ροδί βΐϊαπι εχ ρβΓ0ΐΐ830ΓΪ1ιυ5 ίΓΓυπιρεηΙεηι ηΐΜΐίιτίΙ;

ροδίι επιο εοηΙεΓίϊπι ΪΓΓυειιΙί1)ΐΐ5 , 3 ηιυΐΐίδ ιιιιυδ ο«:ϊβϋδ ε»Ι,

ηυϊ ρπιΐδ πηι1(08 οεείιΙεΓβΙ. Υεΐαΐίηυβ ηΐ38η3ηι πίΛηαιη

εΪΓεβ ΒΙιε^ίυπι εοηΐΓ3χί(, ρ3Γ(ίηι εχ ρΓΟδετίρΙίδ αΐϋϋςιιο,

1 1 π ί π 1 1 η Ιιϊδ ρΓθ(υβεΓ3ΐιΙ , ρβΓίίηι εχ Ω1Ϊ8 χνιπ βΛΟμβ ηιϊ-

ΗΙί (Ιεδϋηβΐίδ ίη χ-ϊεΙΟΓί* ρπνιιπιιηι , φΐα: 83Β1 τεηι ί(τ&»ηΙ

•ΓΒΟΓΓϊιηε. ΗΪ5 ϊβίΙϋΓ βϊΐιί 3(1]ιιηε1ί8, εεηΐιιηοηεδ ίίίίΐτ·

τεη1ΐ8 ρβδδϊηι ορρπ'ηιε1)3[; άοηβε, πΐ3]οη1)ΐΐ3 εορίίδ εοπίτ»

3ε πιίδδίβ, ηε βίε ιρι»1ι·ιη «Ι» ίηεερίο εΐείεπίΐυδ, γϊΙΙ οί»1

Ροηιρείο, $ίεί1ί3ΐη Ιηηε οΐιΐίηεηΐε, εΐ τεοβρίβουίαιη ρί»·

ΙιεηΙε Γυ^ίεηΙίηυβ. Οείηιΐε 1>··ΙΙιιιη ΓοΓίϊΙβΓ §εδίίΙ : ίοη«

ηΙίιριοΙ ρΓ3;1ϋ3 νίεΐυδ, Πϋο «ίιιιι εχίετίβ ρΓ03επρΙί$ Μείδΐ'

η»ιη ρΓ8ειηί38ο, ίρβε, ςαυηι ].ιηι πιεάΊυπι ίπΊαηι (βοεκ ρί·

νίιη νί(1ί33εΙ , ΪΓΓυεη3 ίη ΙιοδΙεβ , εοηείβυβ ε λ I .

XXVI. Ν3δο νεΓΟ, 3 ΙίηειΊο, ςηεηι ϊη (1ε1ίείϊ3 ΙιΛιΐίΓίΐ,

ρΓ0<1ί1ϋ3 , π η ί εχ πιίΐίΐίοηδ εχΙΟΓδίΙ μΙ,ιιΙίηιη , ε( , δοΐο ρηχίΐ'

Ιογο Γη3εΐ3ΐο, ]υςυ1ηπι ρΓΚϋϋίΙ ρεΓευ330Γίυυ8. Ρίαιίδ >ιι·

Ιεηι φύά»τα δεΓτυβ, ροβίςιιβηι ηεηιηι ι-εδίιίει-ε ίεοίΐ ίη

ηιιιΐο , ίρδε ρογγο 3(1 ηΐ3Γε 3ΐ>ϋΙ , η.η·Ιιι< «,ιιιιι- ηβτίοιιΐϋη : ίί

Γβ^ϊΙα νεΓΟ δυρεΓνεηίεηβ οεεί(1εη1ίου8 ΰοιηίηηιη, εχίρίτωΐι

]3ΐη ίηεΐ3ηΐ3νϋ, Εχβρεείβ, ραϋϋβρεΓ, ηεΓε! δίσΐϋΐιμε ««·

(υηοηεηι 38§τε8δΐΐ8, οοηΓεείΙ : άειηιΐε βίΐιί πϋοπ,υε πΐ30ΐιπι

ίηΓεΓεη8, Η3ϋε5, ΙησιιίΙ, βοΐιηιεη, ηειε! Ιιιείϋδ (Ιιιοΐιιΐί

ΓκϋδδίσιϊΛ ΙίοεΓίίβ βυηισι άειίίΐ άβΓβΓεηάιιπι 8(1 ηιοη; : (]"ί



ΌΕ ΒΕΠ.Ι8 ΟίνίΠΒϋδ ΟΒ. IV, 25 — 28
407

θέροις χρυσίον δούς, ΙπΙ θάλασσαν ί«ΐ' διαδράντοιν δέ

εχείνων υπέστρεψε, καταγιγνώσκιον τοΰ βίου, καΙΙαυ-

τδν Ιμήνυσε τοις σφαγεϋσι. Λαβιηνδς δέ, Ιν ταΐς

Σύλλα προγραφαϊς πολλούς τών τότε συλλαβών τεκαΐ

κτείνας, ήδόξησεν βίρα, ε! μή τα δμοια γενναίως Ινέγ-

χοι· χα\ προελθών της οικίας, εκαΟέζετο Ιπ\ Ορο'νου,

τους σφαγέας περιμένιυν. Κέστιος δέ Ιν χιορίοις παρα

εύνο'οις Θεράπουσιν Ικρύτττετο · λοχαγών δ' άεΐ συν

δπλοις τ) κεφαλαΐς διαΟεόντων, ούχ έφερε το μήκος τοΰ

φο'βου, άλλ' ίπεισε τους θεράποντος όίψαι πυραν, ίνα

ε^οιεν λέγειν, δτι Κέστιον αποθανόντα θάπτοιεν. ΚαΙ

οΐ μέν, ενεδρευΟέντες , ηψαν δ δέ Ισήλατο ες αύτήν.

Άπώνιος δέ ασφαλώς Ιαυτδν Ιπικρύψας, ουκ ήνεγκε

τήν πονηρίαν της διαίτης , άλλα προηγαγεν εαυτόν Ιπι

τήν σφαγήν. "Αλλος Ιν φανερώ καΟηστο έκών, και,

βραδυνόντων των σφαγέων, άπη'γξατο Ιν μέσω.

XXVII. Λεύκιος δε, δ Άσινίου τοΰ υπατεύοντος

τότε πενΟερδς, φεύγων δια θαλάσσης, ού φέρων τοΰ

χειμώνος την άηδίαν, έ'ρδιψεν έαυτδν εις το πέλαγος.

ΚαΙ Σισίνιον δέ οί διώκοντες, ύποφεύγοντά τε, και

βοώντα οϋ προγεγράφΟαι , άλλα δια τα χρήματα Ιπι-

βουλεύεσθαι προς αυτών, |π\ τον πίνακα άγαγόντες,

άναγιγνώσκειν έαυτοϋ το όνομα Ικέλευον, κα\ αναγι

γνώσκοντα εκτειναν. ΑΙμίλιος δέ , άγνοών δτι προ-

γέγραπται, διωκόμενον άλλον Ιδών, ήρετο τον λοναγον

τον διώκοντα, τίς δ προγεγραμμένος είη. ΚαΙ δ λο

χαγός, τον Αίμίλιον γνωρίσας, Συ , κάκεΤνος , εΤπε ·

κα\ τοΰς δυο άπέκτεινε. Κίλλωνδέ, Ικτοΰ βουλευτη

ρίου προϊών, καί Δέκιος, ΙπεΙ τοις πίναξιν ΙπυΟοντο

στ<ών τά ονόματα προσγεγράφΟαι, ούπω τίνος Ιπιόντος

αύτοΐς, έ*φευγον άκόσμως δια πυλών, και αυτούς τοις

άπαντώσι των λοχαγών αυτδς δ δρόμος Ιμηνυσεν.

Ίκέλιος δέ, 8ς επί Βρούτο) τε καΐ Κασσίω δικάζοιν,

Καίσαρος τοις δικαστηρίοις μετα στρατιάς Ιφεστώτος ,

κα\, τών άλλοιν δικαστών κρυφά τήν καταδικάζουσαν

φερόντων, μόνος την άπολυουσαν ήνεγκε φανερώς, εκλα-

Οόμενοςτης μεγαλόφρονοςΙλευΟεριότητος, νεκρον σώμα

Ικκομιζόμενον ΰποστίς, τόϊς φέρουσι συνεβάσταζε τδ

Χέγος. Ίδόντων δέ τών φρουρούντων τάς πύλας, δτι

πλεονάζουσιν οί νεκροφόροι παρα τδ σύνηθες ένί άνδρΐ,

και τους μέν φέροντας ούχ ΰπονοούντων, τδ δέ λέχος

Ιρευνοιμένοιν, μή νεκρόντις υποκρίνοιτο· οί νεκροφόροι

τον Ίχέλιον ήλεγχον ούχ δμότε/νον σφίσιν όντα , Ιπι-

γνωσΟέντα τε οί σφαγείς άπέκτειναν.

XXVIII. Ούαρος δ', άπελευΟέρου προδιδόντος αύ-

τδν, άπέδρα, κα\ όρος Ις όρους άμείβων, Ις τδ Μιν-

τουρναίων £λος Ινέπεσεν, ΙνΟα Ιαυτδν διαναπαύων ήσύ-

χαζί. Τών δέ Μιντουρναίων Ιπ\ ζητήσει ληστηρίου

τδ £λος περιθεόντων, ή τε κόμη τοϋ δόνακος σαλευΟεΐσα

Ινέφηνε τδν Ούαρον ■ κα\ ληφθείς , έ*λεγεν εΤναι ληστής ·

κα\ Ιπ\ Οανάτω καταδικαζόμενος , ήνείχετο. 'ίϊς δέ

αύτδν ίμελλον κα\ βασανίίΐν Ις τοΰς συνεγνοικότας ,

οϋκ Ινεγκών ήδη τοΰτο, ώς άπρεπέστερον, Απαγορεύω,

φησ\ν, ύμϊν, ω Μιντουρναϊοι , ίϊπατόν με γεγενημένον,

ρο8ΐφΐ3πι ϋΐιΙΊίξεΓοηΙ , ΓενεΓβω , αη'ιιηυηι ιΐεδροηάίΐ , εί 8β

ίρβθ [ΐκκίίιΐίΐ ίη(εΓΓεε(0Γί1)ΐΐ9. ίϊοίβηυ», ςηί ΙβηιροΓβ 8ϊ1-

1αη36 ρΐΌ8εηρΙίοηί9 πιηΐΐοδ εοηιρΓεηεηδΟδ ίηΙεΓεπιβΓΕίΙ, ΙαΓρο

ί ίΐιί ηυηε ΓοΓε <1ηεεη9 , ηίδί ρηινιη εβδυιτι ςεπείΌβε ρειίυ-

1Ϊ836Ϊ ; ρΓΟ ΓοιϊϋΙΙδ ιΐοηιιι* δΐΐίε ίη 8ε1ΐ3 Γ6δ6«1ίΙ, ρεΓευ880Γεδ

ορρεπεηβ. ΑΙ ΟεδΙϊυβ, πιπ βρυά 1>εηβνο1εηΙε5 βίΐιί βει-νοβ

ΙαΙϊΙαηβ , ςιιυιη νί.Ι.-πΊ εβηΐυηοηε» εοηϋηυο (1ί$ευιτεα(ε8

ουηι ,ίιτιήλ εί ε3ρίΙί1ηΐ9, ρ&Υβκιη ()ίιι(ία9 ώοπ ΙιιϋΙ : βε<]

ίιιβίϊΐ ϋίτνο» ηψιιιη αεεεηιΙεΓε, π! ικ>$$εη( (ΙίεεΓε, δερεΙίΓΪ

3 ββ Ιιεπιπ). ΟιιοιΙ ρο»Ι(]ΐι»πι ϋϋ, ηοη βειιΐίεηΐεβ <1>>Ιιιιη ,

ΓεεεΓυηΙ : ίρ$ε ΟββΙίιιβ ίη ίξηεπι ϊηβίΐϋΐ. Αροηίυ» ίη (υΐυ

ΙβΙαετΐΙ : μ·ι1 ηυοά ηοη Γειτει νίεΐυβ ςηο(ί(1ί3ηί η>ί$εη&π) ,

ηΐΐτο , ιιΐ ]υ@υΐ3Γε(υΓ, ρΓΟίΙϋΙ. Αϋυ$ , ίη ρΓορβΙυΙο βεάεηβ ,

8ε οεείάεηάυηι ρΓ3?1)6ΐ)3ΐ; ε(, ευηεΐ3η(ί1>ιΐ9 ρετεη880ΓίΙ>υ9 ,

8(Γ3η§υ)3νί( 8β ίρβε ίη ρυΜίεο.

XXVII. Ι.ικ-ίιΐί τεΓΟ 18, ηυί Αβίηίί (ιιηε εοη8υΙΪ9 εοεεΓ

6Γ31, Γυ@ίεη9 ρεΓ η»»π·, εί οΙΤεη8η9 8»;νί8 Ιοηιροδίαΐίΐιιυ , ίη

ηκιΐί.» 11 ιιι ι π ί άβ8Ϊ1ίϋ. £ί3ίηίυ8, [αη εα;8εηηία8 ?] (]ηυηι ίιι-

6εεΐ3ηΐ69 Γϋ^εΓεΙ ρεΓεϋ880Γ89, εΐ3ηιίΐ3η9, 8ε ηοη εββε ρΓΟ-

9εΓΪρ(υπι , 86(1 ρΓορΙβΓ ρεευηΪ39 8(γιιΊ >ί 1>ί ίη&ϊιΐίαβ , Αά ίρ809

(3(>υΐ38 3η 1ιί9 3(ΜυεΙυ8, »·ι Μΐιιιη ηοηιεη ΙεςεΓε ]α88ΐΐ3, ιΐυηι

1<·μΐΐ, οΙ>ΐΓυηεα(ιΐ9 γ- ι. .Γ.πιϋίίΐ>, ρΓ08εΓίρ(ηηι $ε ηε9εί6η8,

εοη8ρίε3(ϋ9 ηυεηιιίαηι 3ΐίαηι ΓυςίεηΙεηι, εχ εβηΐυποηβ βεί-

Ι3(ιΐ9 ε8ΐ, Οηΐ9 Ιιίε ρΓ08επρ(υ3? Οιιί, 3ςηο8εεη8 /Ειιιϋππη ,

Τη 3ΐ()υ6 ίΐΐβ, ίηηυίΐ : ε( 3ηιΙ>08 οεεί(1ί(. Ο Πα βαίειη, ε(

ϋβείϋί, εβΓεββί εηπβηι, ιιΐ τεβείνεΓυηΙ ρκηΜτίρίοηιηι 13-

Ιιιιΐ* ηιιηιίιΐ3 8υ3 ε98β 3^βεΐ3, ρπυ8ςιΐ3ηι ΐ|'ΐί-.ΐ|ΐκπη εο»

ΒββΓειΙεΓεΙυΓ, ίηεοηάί(3 ΐΓερ'κΐ3(ίοηε Γυ@ίεΙ)3η( ρεΓ ροΓίβηι ;

(]ΐΐ08 (ίιιμη ίρ8β εεηΐυηοηίουβ 0>>τϋ9 ρΓθ4ίιΙΪ(. Ιεϊΐίιι»

[/. δίΐϊείϋβ ] Πΐβ , φΗ, άιιηι Βπι1υ8 Οβδδήΐδφΐε »1)8εηΐ08

ρο8(υΐ3ΓβηΙιΐΓ ίη ]υ(1ίείο, ρΓβεδίιΙεηΙε 0Χ83Γ6 ευη εχβΓείΙυ ,

3ΐϋ3 ]Π(ϋ(Ί|ΐΝ^ ιΊ,ιηι 31γο8 εβίευΐοβ ίη υι-η&ιη εοηίεΓεηΙίουδ ,

«υιυηι μ.Ιιη ρ3ΐ3Πΐ ΙυΙεΓβΙ, ρΓΪδϋηχ ηηηε ηΐ3βη3ηίηιί(3ΐίβ

ε( ίηςεηυίΐαΐίδ ίπιηιεποΓ, ΓαηεΓί, φκ>ιΙ εΓΓειεη3ΐυΓ, 8υ1>]6είΙ

1ιιιπιεΓ09, 3(ςυε ί Ια πιπί 3ΐίί3 03]ηΐ3ΐ)3ΐ 83η<ΐ3ρϋ3ΐη. ΊΊιηι

ροι ία; εη8(θ(1ε9, εοηδρϊεβίί ηιιηκτιιιη τεδρίΐΐοηυηι υηο τϊγο

ιηη]οΐΊΊΐι 8ο1ί(ο, ηίΐιίΐ ηυίάεπα <1ε ίρβίδ ΓεΓεηϋοιιβ 8υ8ρίε&η1ε8,

ΙβηΙυηι \μ Ιπΐιπη «·πιΐ;ιΐί βαηΐ, ηε φιίβ νίνυδ είΓεΓΓεΙηΓ ριο

πιοΓίυο. δε<1 ί!)ί (]υηηι Ιάίίυδ λι^ιιοκΊπι- 3 βοοίίβ , (μιοιΐ

ηοη ε89ε( 1ίοίΙίη3ΓΪη9, 3£ηίΐα8 ε( ίηΐεΓΓεε(υ9 6&Ι.

XXVIII. \'απΐ9 , 3 ΙίηεΓίο ίηύίεβίυ», βηΓιιρίί ; βΐ ρθ8((]ΐΐ3πι

εχ πκ>η(ε ίη ηιοηΐεηι ο6εΓΓ3τεΓ3ΐ, αιΐ Μίη1υπιεη9ίυηι (3ΐι·

(Ι,'ΐη ρ3ΐαύεβ ιΙιΊ,ίΙπλ , ίυί 86 η1«1ίιϋ( , ΤΪΓ69 ςυίοΐβ ραιιΙίδρεΓ

Γορ3Γ3(υΓυ9. δειΐ Μίη(ηπιεη8ίΙ)υ8 ρεΓ ί(1 ίρδυηι Ιεηιριιβ

ΙβΙτοηυπι Γβεερ(3ευΐ3 ρεη]υίΓεηϋΐΗΐ9, 3πιηάίηυπι ΓοΙίΐΐ ιηοΐ3

βυηι ρΓοάίιΙβΓϋηΙ : εοΓηρΓεηβηδΐΐδ<]υε Υβι-ηβ, ΙβίΓοηεηι 86

3Ϊ6ϋ3ΐ; εί »ά δηρρίίείηηι ϋβηιηαίιΐδ, ηοη τεευδβτίΐ φιίη ιΐυ-

(ίίτΙιιγ. 5ε(1 υΙ)ί (οιτηεηΐβ ηυοςυε ίηΙοηΙβΗ δίυί τϊιΐίΐ, η ι

ρΓΟίΐΙβΓβΙιΐΓ δοείοδ, ί<1 ]3ηι,υΙ ίηΐιοηεδίίυδ , ηοη Ρβγριιβ :

Οεηυηείο το1)Ϊ5 , ϊηςαίΐ , Μίηΐιιπιεηδεβ , ηβ ηιε εοηδυΐΗίειη ,
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καί, 8 τοις νϋν άρχουσι τιμιώτερόν έστι, προγεγραμ-

μένον, μήτε βασανίζειν, μήτε άναιρεϊν έτι· εί γάρ ούκ

ένι μοι διαφυγεΐν, όμεινον υπό των δμοτίμων παΟεϊν.

Άπιστούντων δέ των Μιντουρναίων, καΙ τόνλόγον υπο-

νοούντων, λο/αγός έπέγνω διαθέων, κα\ τήν κεφαλήν

άπέτεμε , το δέ λοιπόν σώμα τοις Μιντουρναίοις κατέ-

λιπε. Λάργον έτεροι συνελάμβανον έν χωρίοις, ού

Λάργον άλλ' έτερον διώκοντες· οϊκτείραντες δ' ότι

μή ζητούμενος άλοίη', φεύγειν μεθήκαν άνα τήν

ίίλην. Ό δέ, ύφ' έτερων διωκόμενος, δρο'μω τους προ

τέρους κατέλαβε· καΙ, ΰμεϊς, Ιφη, με κτείνατε μάλλον,

οί έλεήσαντες, Υνα τον μισθόνάντί τούτων υμεϊς φέρη-

σΟε. Ό μέν δή ταύτην εδωκεν άμοιβήν αποθνήσκων

φιλανθρωπίας.

XXIX. 'Ροϋφος δέ, έχων συνοικίαν περικαλλη,

γείτονα Φουλβίας της γυναικός Αντωνίου, πάλαι μέν

άζιούση τη Φουλβίαπρίασθαιτήν οίκίαν ού συνεχώρει,

τότε δέ και δωρούμενος προεγράφη. Κα\ τήν κεφα

λήν δ μέν Άντιόνιός οί προσφεροιιένην, ούχ έαυτω προσ-

ήκειν είπων, επεμψεν ές τήν γυναίκα- ή δέ, αντί της

αγοράς, έκέλευσεν έπί της συνοικίας προτεΟήναι.

Έπαυλιν έτερος εΤχε περικαλλη και σύσκιον, αντροντε

καλόν ήν έν αύτη κα\ βαθίι , και τάχα καί δια ταϋτα

προύγράφη. "Ετυχε δέ άναψΰχων κατα τό άντρον καί

αύτω τών σφαγέι»ν έτι μακρόθεν έπιθεόντων, θεράπων

αύτόν ές τον μυχόν τοϋ άντρου προπέμψας, ένέδυ τον

τοΰ δεσπότου χιτωνίσκον, καί υπεκρίνετο εκείνος είναι καί

δεδιεναι · και τά^α αν έπέτυχεν αναιρεθείς , εί μή των

δμοδοΰλων τις ένίφηνε τήν ένέδραν. Άναιρεθέντος δέ

ωδε τοϋ δεσπότου δ δήμος άγανακτών παρά το7ς άρχουσι

οϋκ έπαύετο, μέχρι τόν μέν ένδείςαντα κρεμασθήναι,

τον δέ περισώσαντα έλευθερωσαι έποίησεν. Άτεριον

δέ, κρυπτόμενον, θεράπων έμήνυσέτε, καί, έλεύθερος

αύτίκα γενόμενος, άντωνεϊτο τοις παισίν αύτοϋ τήν

ούσίαν, και ένύβριζεν επαχθώς. Οί δέ αυτί» παντανή

μετα σιγής είποντο κλαίοντες· έ*ως δ δήμος ήγανάκτησε,

καί οί τρεις αύτόν, ως πλεονάσαντα της χρείας, άνεδου-

λιοσαν τοις παισί τοϋ προγεγραμμένου. Περί μέν δή

τους άνδρας τοιάδε έγιγνετο.

XXX. "Ηψατο δέ καί δρφανων δια πλοϋτον ή τότε

τύχη. Καί δ μέν, ές διδασκάλου φοιτών, αύτώ παι-

δαγιυγω συνανηρέθη, τον παϊδα περισ^ομένο) τε καί

ού μεθιέντι. 'Λτίλιος δέ, άρτι τήν των τελείων περι-

Οε'μενος στολήν, ήει μέν, ώς έίθος έστί , συν πομπή φί

λων έπί Ουσίας ές τα ίερά. Άφνω δέ εγγραφέντος αΰ

τοϋ τοις πίναξιν, οί φίλοι καί οί θεράποντες διεδίδρασκον ·

δ δέ μόνος και έρημος εκ δαψιλοΰς παραπομπής ές τήν

μητέρα έχώρει. Ού δεξαμενής δέ αύτόν ούδέ έκείνης

υπό δέους, ούκ άζιιόσας έτι ές πεϊραν έλθεϊν έτερου

μετα μητέρα, ές όρος έφυγεν όΌεν 6πό λιμοϋ ές τα

πεδινά κατελθών, έλήφθη προς ανδρός, ληστεύειν τους

παροδεύοντας καί έπί έργω καταδεϊν εϊθισμένου. ΟΤα

δέ παις έκ τρυφής τόν πόνον ούκ ένεγκών, ές τήν άμα-

βι, ςυοα1 κηιηι ηυηε ροΙεηΙίΐΗΐδ ρ1απ5 βδΐ, ρΓοβα-ϊρΙυηι ,

νεί (οΓςοεαΙίβ , τβΐ ηεεεϋδ ! (}υο(1 δϊ εηίηι βνϊάβΓβ πιϊΐιί ηοη

ΙίεεΙ, ρη»8ΐ3ΐ υΐ 31) 1ιΐ8 ταοτίαη ραΐίατ, α,αί ηιίΐιί άίριίΙΜο

ρβΓββ βιιηΐ. Οϋυηι νετο ρβηιηι Γιιΐβϊ νειΊιίδ φδ Ιι&ΙκγρπΙ

ΜίηΙυτηεηδεδ , βΐ Ιιακ 30 εο Οη$ί δΐΐδρίε&τεηΙιΐΓ, οβηΐυπο

(ΙίβαίΓδαΙοΓ βυρεΓνεηίΙ, εί 3§ηί(ο εβρηΐ αΐΐίεκίίΐ, ηΊκΙο

ΜίηΙυπ)εηιίΙ>ιΐ8 Ιπιηεο. ίιτ(;υ3, ρεΓ 3^γο$ οηειτ3η.5, ίαά·

άίΐ ίη ςυο803Π)ι ςιιί ηοη ϊρβιιηι, 86(1 3ϋιιηι , ρείΐεηοείΜηΙιΐΓ :

ςυί, ΟΛδυπι Ι&τζϊ ηιίβεΓ&ηΙεβ, ψιοά ηοη σηκίίΐιΐδ ΏρείΐΙυΓ,

(ϋηιίδβπιηΐ βηιη, υ( ρεΓ βϊΐναηι ργοΓη^ργοΙ. Ουαπι τργο

πιοχ εχ3βίΐ3ΓβΙυΓ »1) αΐϋβ, ΓεοιυτίΙ οεϊυβ »<1 ρποΓ68, τοοίΓε·

Γ3Π8, Υθ8 πιβ ροϋαί ίηΙίΓΠοίΙε, ςυί βΟΓτ,ιΙυηι νοίαίίΐίί πιί-

ΜΓηιη : το3 ηιαίο ρπειηϊηηι καρετε. Η&ηε Ηΐε, ΜΟΓίΙαπιβ,

τερεηιΐίΐ ηΪ8 εΐοωβηΐίβϊ ςταΐίαπα.

XXIX. ΗιιΓιΐ8, ςυυπι ίη«υ1ααι ίη ϋΛε, ίη νίάηί3 ΚυΙνί,Λ',

ιιχοΓίδ ΑηΙοηίϊ, ηαοεΓεί ραΙεΚειτΐπβηι , ρήηι φύβαη Να

νεηάεΓβ ηιηΐίεη ηοΐαεπιΐ , (υηε νεΓΟ , οΗγο είάειη άοηο ο(Γβ-

κηβ, Ιβηκη ρτοκΗρΙηι βΛ. ΕΙ οβροί ε]υβ Αη<οηίο>, ιΑ

βε ΓϋΙαΙυπι, ηε§3ηβ βά 8β ρεΓίίηεΓε, παίδι! αά ιιχογρπι : π11- ' "

ίΙΙαά ηοη ίη Γογο, βε<1 &η(ε ίη$υΐ3π> , ]α8βίΙ ρΓοροηί. ΤΠΙιη

3ΐίυβ ηβοεηβΐ υηιΙίΓΟδί» ατοοήουβ 3Πΐ(τη3πι εί αΐίοςυί ρα·

ριι1ε1ιτ3ΐη, εοηίυηείβηι δρείηηείβ Ιοηςο Γεεβδδη ορβοχ, ρη>-

ρΐ8Γ φΐίπι ρΓΟδΟΓίρΙϋβ εΓ6(11(υΓ. ΡοΓίβ (υαι ίη 8ϋ3 δρείοηα

Γπ§ϋδ ε3ρ(3ΐ>3(, ςιιυηι βεΓνυβ, ρΓοευΙ εοηδρίε3(ϋδ 30«ηιτεηΙ«

ρείΐυβδΟΓεβ, ίη ίηϋπηιιη βρεειπη ευηι βΙχΜΚ, ίηάιιΐηδςυβ

ΙιοΓίΙοηι Ιιιηίοπίαπι , δε 688ε ίΐΐυηι πίοΐιαΐ ; αε ηιβίυηι ςαοςαο

δίηιυίβηδ ρΐ3ηε ΓεΓοΙΙβΓβΙ , ηί εχ οοηββΓτίβ φίΜϊπι ρπχϋ-

άίδβεΐ ΓΓ3υι1εηι. 11α ροδ((]α3πι ηεεαίαβ 681 άοπιίηυβ, ρο-

ραίιιβ, ίηι]ί§ηε ΓβΓεηβ, ηοη ριΐιΐδ ύεδϋΐ ηΐ3§ίδΐΓ3(α! οΜη·

άβΓε, ςυβηι ίηά'εχ ϋΐε ίη εηιεεηι βεΐιΐδ, βει-ναΙοΓ νετό 8ΒΤ05

ΙίοοΓίβΙε (ΙοηαΙυδ 6δΙ. Αΐεπαηι ςιιοςυε Ι3(βη1επι ββττοδ ι»·

άίοβτίΐ : ηοχςαε ΙίοεπιΙαδ, ςυιπη ρΓΟβεπρΙϊ 1χ>η3 ϋίιεπ φ!

δυυ 1ΐ38ΐ3 νεϋεηΐ εηιεΓε , Ιίεί(3ΐοΓ χηιηΐυβ εχ &άν«ηο ε»

τεδίίΐίΐ, ηοη βίηβ εοη(υιηβ1ϋ8. Ρυί, βίίβηΐίο εοηεοςηεηΐκ!

«Ιοίοιηιτι , Ιηηΐυηι ιιοϊηηβ 8βςυε1>3η1υΓ ευηι ευηι Ιβοπηιίί;

(Ιοηεε, ϋκΐίςηβΐϊοηε ρορυϋ ίη ίΐΐυηι εοοιΐα, α ΤΓίαπιτίπί,

υΐ ηίιηίυηι ίηδοίβηβ, πιτβυβ ίη δβΓνίΙυΙειη &άάίε(α8 6δ(1ί-

06ΓΪ8 ρΓΟδΟΓΪρΙί. ΕΙ \ΐΧΟ (μΐί(1θΙΤ1 νίΓΟΓΟΠΙ ία(2 ΓϋβτιιηΙ.

XXX. ΡοιτεηϊΙ βυίβηι ?]η8άεηι ηιβίί εοηΐβςίηηι εί ίθ ρι<%

ΓΟδ ογ)>31ο8 ρ3ΓθηΙίΙ)ϋδ, υι ευπιιτι ΓοΓίαηβε ρΓβηίβ ηειεοΐ-

Οϋοΐϋΐη υηυβ, άιιηι &ά Ιικίϋηι ΙίΙβΓβΓίυω γοιώγπμΙ, ίηΙβΓ-

ΓεεΙϋβ 681 ηη3 εική ραΗΐ3§ο@ο, ηαί ρυεηιπι εοιηρίεχη ρτο-

Ιεςεηδ «Ιϊνεΐΐί ηοη ροΙυοΓαΙ. ΑΙίΙίυδ τβΓΟ, ςυί Ιηηι ρΓ'πιιιπη

νΪΓΪΐβιη Ιο(ζΗπι δΐιηίδβΓΒΐ, δαεΓοηιιη Πιοίοικίοπιπι εβυδί «χ

ιηοΓε (βηιρΐ3 οοίίκιΐ, ύειίυεεηϋουδ αηιίείδ. ΙηΙεΓΪπι ϊΊ·

βΟΓίρΙο τερεηΐε ίβϋυΐϊδ ηοηιίηε 3(]ο1ε8ε«η(υ1ί , αηιίεί εί δβπ'

ί!ϊΠΊΐ8βΓ0 : ίρδε (Ιεβοΐβίοβ , εί β Ιβπι βρίεηιΐίάα πιοιίο ροηρ»

(ΙοδΙίΙυΙυδ , 3(1 πιβίΓεπι 86 εοηΐυίίΐ. Λε ηε ϋΐ3 ςιικίίοι 8x1-

πιίΚεηΙε ρτκ ηιβίο , ροδί ΓγοβΙγβ ίιηρΙοΓΒίβιη πωΐπδ ηίδεπ

εοπίίβηι ηοη βυδυβ εηίςιιαηι βΐίί 86 εοηιηιίΙΙεΓΟ, ίη ωοηΐίπι

ρΓοΓυςίΙ : υηάβ Γβηιβ ρΐβιιίιίεηι εοαείιιβ άεβοβηάεΓε, »ρ^'

βί3πο οβρίυδ, εί ίη 6Τ£ΐβΙαΙαη) (ΙεΙπίδυβ ο«1. Ιηο« ρββ

(Ιεΐίεβίηβ, ΙβηοΓεηι ηοη ΓεΓβηβ, βτββίΐ ίη τίβιη ρυ61ίοαηι,
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ξιτον αύταΐς χοινιχίσι διέδρα, καΐ παροδεύουσι λοχα-

γοϊς Ιαυτον Ιμήνυσέ τε κα\ άνηρέθη.

XXXI. Γιγνομένων δέ τούτων, Αέπιδος 2πΙ Ίβηρσιν

έθριάμβευε, κα\ προύτέθη διάγραμμα ουτο>ς έχον

Άγαθη τύχη, προειρήσθω πασι κα\ πάσαις, Ούειν κα\

εύωχεΐσθαι την ήμε'ραν την παροϋσαν · 3ς δ' αν μή φαί-

νηται ταϋτα ποιων, έν τοις προγεγραμμένοις εσται. Ό

μέν δή τον Ορίαμβον ές τα ίερα άνήγε, παραπεμπόν-

των αυτόν άπάντο>ν μετα σχήματος ίλαροϋ κα\ γνώμης

δυσμενούς. Των δέ προγεγραμμένων τα μέν έν ταϊς

οίκίαις διεφορεϊτο' κα\ οΰ πολΰς ^ν δ τα χοιρία ώνού-

μενος, οί μέν Ιπιβαρεϊν τοις ήτυχηκοσιν αϊδούμενοι,

καΐ ουκ έν αισίω σφίσι τα έκείνο>ν ?σεσΟαι νομίζοντες,

ούδέ ασφαλές ίλως χρυσίον ή άργύριον έχοντας δρα-

σΟαι, ουδέ τας Ιπικτήσεις νΰν ακίνδυνους, πολύ δέ

μάλλον τα ίντα έπικίνδυνα. Μόνοι δέ οί δια θρασύ

τητα προσιόντες, ατε μόνοι, βραχυτάτου πάμπαν

ώνοϋντο. "Οθεν τοις άρχουσιν, έλπίσασιν Ις τας τοϋ

πολέμου παρασκευας τάδε άρκέσειν, ένέδει μυριάδων

ετι δισμυρίων.

XXXII. Κα\ τοϋτο Ις τον δημον είπόντες, προΰ-

γραφον χιλίας κα\ τετρακοσίας γυναίκας, αί μάλιστα

πλούτω διέφερον καΐ αύτας ίδει, τα δντα τιμωμένας,

ίσφέρειν Ις τάς τοϋ πολέμου χρείας, έίσην ίκάστην οί

τρεις δοκιμάσειαν. Έπέκειτό τε ταΐς άποκρυψαμέναις

τι των όντων, ή τιμησαμέναις κακώς, έπιτίμια, καΐ

τοις ταΰτα μηνύουσιν έλευθέροις τε κα\ δούλοις μήνυ-

τρα. Αί δέ γυναίκες ίκριναν, των προσηκουσών τοις

άρχουσι γυναικών δεηθήναι. Της μέν δή Καίσαρος

άδελφής ουκ άπετύγχανον, ουδέ της μητρός Αντωνίου·

Φουλβίας δέ, της γυναικός Αντωνίου, των θυρών άπω-

Οούμεναι, χαλεπώς την δβριν ήνεγκαν. ΚαΙ ίς την

άγοραν επί το βημα τών αρχόντων ώσάμεναι, διιστα

μένου τοϋ τε δήμου κα\ τών δορυφόρων, ελεγον, Όρ-

τησίας ές τοϋτο προκεχειρισμένης· « "Ο μέν άρμοζε

δεομέναις υμών γυναιξί τοιαϊσδε, έπι τας γυναίκας

υμών κατεφύγομεν β δέ ούχ ήρμοζεν υπο Φουλβίας

παθοϋσαι Ις την άγοραν συνεώσμεΟα δπ' αύτης. 'Τμεΐς

δ' ήμας άφείλεσθε μέν ήδη γονέας τε καΐ παΐοας και

άνδρας καΐ αδελφούς· έπικαλοϋντες, έτι προς αυτών

ηδίκησθε. Εί δέ καΐ τα χρήματα προσαφέλοισΟε , πε-

ριστησετε εις άπρέπειαν άναςίαν γένους, καΙ τρόπων

καΐ φύσεως γυναικείας. Εί μέν δη τι καΐ προς ήμών,

οίον υπο τών άνδρών, ήδικήσθαί φατε, προγράψατε

καΐ ήμας ως έκείνους. Εί δέ ούδένα υμών αί γυναίκες

ούτε πολέμιον έψηφισάμεΟα , ούτε καθείλομεν οικίαν,

η στρατον διεφθείραμεν, ή έπηγάγομεν έ'τερον, ν) αρ

χής ή τιμής τυχεΐν Ικιολύσαμεν τί κοινωνοϋμεν τών

κολάσεων, αί τών άδικημάτων οϋ μετασχοϋσαι;

XXXIII. Τί δέ έσφέρομεν, αί μήτε άρχής, μήτε

τιμής, μητε στρατηγίας, μητε της πολιτείας δΆως,

της υμϊν ίς τοσοϋτον ήδη κακοϋ περιμαχήτου, μετέ-

χουσαι; "Οτι φατέ πόλεμον εΤναι; ΚαΙ πότε ου γεγό-

δίεαΐ 6γϊΙ, εοιηρβάίΐιΐδ, βοι-ριε Ιι-αηββιιηΙϊΙιαβ οεηΐιιποηίοιίδ

ρκκΙΜίΙ ; βίςυβ ίΐα (Ιεηίηυβ οϋΐταηεαίαβ ΜΙ.

XXXI. ϋυπι Ιωεο ςεταηΙϋΓ, Ι,ερίάα» <1ο Ηΐ8ρ&ηί9'(τϊαπι·

ρΐι.ινίι , ει «τ 1 ϊ< ι ιιιιι Ιι^υδίιιοόί ε$1 ρΐΌρο$ί(ιιηι : (}ηοά ίεΐϊχ

ΓαυβΙαπιςυε βΗ ; ε<ϋεί(ιιτ ιιηΐνεΓ8Ϊ9 , υ( 830γϊϊ βίςυε ερυΐϊϋ

εε!εΙ)Γεη( Ιιαηε (Ιίεπι : ςυί εοη(Γ3 ΓεεβΗΙ , ίηΙεΓ ρΓο$0ΓίρΙοκ

εβίο. ΕΙ 111ε ςαΐάειιι Ιπηιηρίιαίι'ηι ροηιρβηι β£ίΙ ϊη Ιεηρίβ ;

οιηηίΐιιιβ Ιιίΐβπ βρβοίο , ϊηΓεηβο αηίιηο , (ΙιχΙαεβηΙίϋυβ. Ργο-

80ΓίρΙοπιηι νοΓΟ κ(1ο8 (ΙΐΓίρίοΙίΜΐΙιΐΓ ; ρΓ»ι1ίϊ ,ιυΐεπι ηοιι

ιηυΙΙοδ ίηνεηϊβίκιηΐ εηιΙοΓβδ , ηυο<1 ριιάεκΐ &Ηεηο ίηΓοΓίαηϊο

■ηβηΚ&Γβ, ί(1(ΐπε εο Μη^ίβ, ηιιοιΐ ίηαιίδρϊοκία δίΐιϊ Ιιυίιΐδηιοιίί

1υθΓ3 ΓοΓβ φ]ί8ςαε ρηΐβτεί, αε ηε (υΐυηι ({υϊιίεηι βδβοί

οπιιιίηο οιιηι αιίΓο 3Γ^εη(οςαε οοηβρίοϊ , εί 3(]εο ρεπευΐοβυιη

αυ^βΓε ρο88ε88ΐοηε8, υΐ ηε ρΓ0»εη(ε8 ςιιΐιΙεπι ίη ΙιιΙο νΜε-

ΓεηΙϋΓ. δοϋ ηοηηυΐΐί , ςυί ροΓ αικίαοί,ιηι βει-ειίιτε βοΐεοαηΐ,

τίΐίββίηιο ρΓβΙίο, ηιιίίΐ $οϋ οιηηΐ, ειυείιηηΐ. ΙΙηάε &εεί(1ϊι,

υ( Τιίαηινίπβ, ςυί Ιιοοε α<1 αρρΓαΙαιη ηοΙΙϊ 8ρεΓ&τεΓαηΙ

8υΠεε(ατ3 , ίη τεαι δυαιη ορυ» βιΐΐιαο 85861 Ηδ. οεΐίεβ ηχϊΐ-

Ιίβδ.

XXXII. Ιά ργο εοηοίοηε ρΓ.νΓαΐ! ΤπυπιτίΓί, εαΐεΐιιηι

β<1ίά6ηιηΙ; ςαο μοοο πιυΐίοι (Ιίΐίυκβ ]υ1)«03η1υΓ Ιιοηα βυα

ρΓοΓιΙβΓΪ , εί ίη «υηιΐυβ ΙιβΙΙί εοηΓβιτε ργο ΤπαιηνΪΓΟΓυιη

ΒΓϋίΙτίο. δί ςυχ βιιΐ ε«ΐ388βιι( ηυίιΐφΐ&ηι , βυΐ ηοη τεείε

!Β5ΐίηΐϊ58εηΙ, ϋ» πιυΐοΐβ εβί (ΙεεΓεΙβ; ίο(1ίεϋ>υ8 νιτο ηοπιηι ,

Ιαιη ίη^εηοίβ, ηυβηι βειτνίβ, ρΓΚίιιίυιη. ΜαϋιτοΛ νοιυ

8(3ΐιιεΓυο(, εο^παΐβδ ΤηαηιτίΓΟΓυιη (ΙερΓοεαΙτίεεβ αιΙΙιίΙκ'ΐν.

Αε ββτοΓβιη <]αί<1ειη 0Χ83ΓΪ8 Γαοϊίβηη , ίίειηςυε ηη(κηι Αη-

Ιοηϋ , η&εϋε 8υη(. δεά & ΓυΙ?ί«! Γοηουβ , υχοπ3 Αηίοηϋ ,

ΓβρυΙδίε, ηιοΐεδίε Ιιιΐβπιηΐ οοηι εοιιΐυηιείίαιη. Ηαηυβ ρΓ0·

ςτ6883! ίη Γοπιηι , ρετ ιηοιίίαηι ΙιΐΓΐ»ηι η8ςαε 8(1 ΤπαπινΪΓΟ-

ιυηι ρεηείΓ&πιηΙ (ηηαη&Ι, άεεβϋβηΐε ιαηι ρ1εΙ>β ςηβηι

ιβίεΐΐϊΐίηυβ : ΐοϊςαε, τεί'ηβ ΓαείεηΙε ΗοΓίεηβία, ίΐα άίδβεπιε-

πιηΐ : < ΟυοΛ ηοβ, Ιβίεβ ηιυϋβΓββ, (1εεεΙ)3ΐ, ορίβ νεβΙΐ'Χ

ε@εηΐ63, 3ά ηιυ1ίβΓ68 τε8(Γ38 εοηΓυςιηιυδ : ςιιβ<1 νεΓο

ηίηϊηιε ύεεηΗ ρ388ίε α Ρυΐνϊα, εο3εΙ;υ βυηιυδ ε]ιΐ8 ίηιροΓ-

(υηίΐ3ΐε Γοπιηι ιιηο &ςπιίηε ρεΙεΓβ. Υο8 νοι» ηοΐιίβ ]3ηι

ρ3ΓβηΙε8 εί ΙΪΟ8Γ08 εί ηιαηίοβ ε( Γηίιο.ι αιίεπιίβΐίβ ; ιιηο

οιηηίιιηι εΓηηίηε, ςιιοίΐ ϊη]ατία 8ΐ> βίβ &ΪΙΪ3 ΛίΤοεΙί. <3ιιοι1

8Ϊ (βευΐϋΐεβ είίαιη αυΓεΓείίβ, &άί@εΐϊ3 ηοδ λΛ <ά, ςη» ηεε

§οηιιβ ηοδίΓοηι , ηεε ηιοΓοβ, ηβ\ βεχηηι οίοοοοί. 8ί 3 ηοοίβ,

δεατιε βο & τίΓΐβ, το8 &ΓΓοε(θ8 ιη]υΓΪα α'ίοίΐί^, ηοβ ςηοο,υε,

βίευΐ ϋΙο3 , ρηκοιϊοίΐο ! Οοοκί βί οβηιο τββηιιιη 3 ηιυΐίεηουβ

Ιιοβίίϊ οδΐ ΐυάΊεαΙηβ ; δί ηοη ε^ιΐδο,υαηι ύίΓυίιηιΐδ , ηοη

βχοΓοίΙυπι εοηείόΊαιαβ, βαΐ &1Ιαιη εχοΓοίΙαιη οοπΙγλ νοβ

άηχϊηιηβ , βί ηεηιίηί , ςυοιηίηυβ πιβ^ίδίπαίο Ιιοπογοτο ροΐί-

γοΙογ, οοδίίϋαιαδ ; οογ ίη ροεη3Γηπι ρατίβηι , οχροΓίοδ ουίρα1 ,

νοε3πιατ?

ΧΧΧΙΠ. « ΟυΓ ΙπΙιιιΙη εοηΓεί'ειηοδ ηοβ , ςυχ ηεε ηιββί-

8(Γ3(ιΐ8, ηεε οΊβοίΙαΙοηι , ηεε ρΓ8εΓεεΙπχ38 , ηεε ρβιΊεηι

ογπιιϊβο υΙΙαπο ΐΓβοΙαΙίοηίδΓοίρυοϋοΗ^,ϋβ ο,ηα ]λπι υδο,υβ εο

οααϋ οΌριιρωΙίδ, νοόίδοοπι εοι&ηιυηεηι ηα1κ:πιυ5? Αη,
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νασι πόλεμοι; χα\ πότε γυναίκες συνήνεγκαν; άς ή μέν

φύσις άπολόει παρά άπασιν άνθρώποις. ΑΙ δέ μητέ

ρες ήμ£5ν &πέρ τήν φυσιν έσήνεγκάν ποτε άπαξ, δτε

έκινδυνεύετε περι τη άρχη πάση καΐ περι αύτη τη πό-

λει, Καρχηδονίων ένοχλουντων. ΚαΙ τότε δέ έσήνεγκάν

έκοΰσαι, χα\ ούκ άπδ γης, ή χωρίων, η προικός ή

οικιών, ιυν χωρ\ς άβίωτόν έστιν ΙλευΟέραις, άλλ' άπο

μόνων τέον οίκοι κόσμων, ουδέ τούτων τιμωμένων, ούδέ

ίιπδ μηνυταΤς ί| κατηγόροις, ουδέ προς άνάγκην ή βίαν,

άλλ' βσον έβούλοντο αύταί. ϊίς ουν κα\ νϋν εστίν δμϊν

περ\τής αρχής ή περι της πατρίδος φόβος ; "Ιτωτοίνυν ή

Κελτών πόλεμος, η Παρβυαίων, και ου χείρους ές σω-

τηρίαν έσόμεΟά τών μητέρων. Ές δέ έμφυλίους πολέ

μους μήτε έσενέγκαιμέν ποτε , μήτε συμπράζαιμεν ύμΐν

κατ' αλλήλων. Ουδέ γαρ έπι Καίσαρος ή Πομπηίου

συνεφέρομεν, ούδέ Μάριος ήμας, ούδέ Κίννας ήνάγκασεν,

ούδέ Συλλας δ τυραννήσας της πατρίδος· ίιμεΐς δέ φατέ

και καΟίστασθαι τήν πολιτείαν. »

XXXIV. Τοιαύτα της Όρτησίας λεγούσης, οί τρεις

ήγανάκτουν^ ει γυναίκες, άνδρών ήσυχαζόντοιν, θρασυ-

νοΰνταί τε κα\ έκκλησιάσουσι, κα\ τα δροίμενα τοις

όρχουσιν έξετάσουσι, κα\, των άνδρών στρατευομένων,

αύτα\ ούδέ χρήματα έσοίσουσιν. Έκελευόν τε τοις

δπηρέταις έξωθεΐν αύτάς άπί) του βήματος· με'χρι,

βοής έξωθεν έκ τοϋ πλήθους γενομένης, οΐτε υπηρέται

το έργον έπέσχον, καΐ οί άρχοντες έφασαν ές την δστε-

ραίαν άνατίθεσθαι. Τη δ' ΰστεραία, τετρακοσίας μέν

άντ\ χιλίων καΐ τετρακοσίων προυγραφον άποτιμασθαι

τα ίντα· τών δέ άνδρών, πάντα τον έχοντα πλείους

δέκα μυριάδων, άστον δμοϋ καΐ ξένον, κα\ άπελευθε-

ρον, και Ιερέα, κα\ πανταεθνή, μηδενός άφιεμένου,

και τούσδε μεΟ' δμοίου φόβου τών έπιτιμίων, καΐ υπδ

μηνυμασιν δμοίοις· ΐνα πεντηκοστήν μέν τών όντων

αϋτίκα δανείσαιεν αύτοΐς, Ινιαυτοϋ δέ φόρον ές τον

πόλεμον έσενέγκαιεν.

XXXV. 'Εχ μέν δή των προσταγμάτων τοιαΰτα

"Ρωμαίους έπεΐχεν · δ δέ στρατδς, συν καταφρονήσει,

χείρονα έποίουν. *βς γαρ τών άρχοντων έπ\ τοιόϊσδε

έ"ργοις εν σφίσι μόνον τδ άσφαλές έχόντων οί μέν αύ-

τοΰς ήτοϋντο τών δεδημευμένοιν οΐκίαν, ή άγρδν, ή

ίπαυλιν, ή δλον κλήρον οί δ' α3, παϊδας άνδράσι θε

τούς γενέσθαι · οί δέ άφ' Ιαυτών έτερα εδρών, κτιν-

νυντες τε τους ου προγεγραμμένους, κα\ οικίας ούδέν

υπαιτίων διαφοροϋντες· ώστε και τους άρχοντας προ-

γράψαι, τών υπάτων τον Ιτερον έπιστροφήν τινα ποιή-

σασθαι τών υπέρ τδ πρόσταγμα γιγνομένων. Ό δέ

τών μέν δπλιτών εδεισεν άψασθαι, μή σφας έφ' Ιαυτδν

•παροξύνη · τών δέ θεραπόντων τινάς, οί σχήματι στρα

τιωτών συνεξημάρτανον Ικείνοις, λαβών έκρέμασε.

XXXVI. Και τά μέν ές τέλος τών συμφορών τοις

προγεγραμμένοις άπαντώντα, τοιάδε μάλιστα ην.

Όσα δέ έκ παραλόγου τισ\ν έγίγνετο ές τε τήν σωτη-

ρίαν αύτίκα, κα\ ές άξίωσιν ύστερον, έμοί τε ήδιον

ειπείν, και τοις άκούουσιν ώφελιμώτερον, ές μηδέν άπο-

ςυία 1>β11αιιι ϊηδίβτβ άϊαΐίί.' ΛΙ ς(ΐ3ηόΌ άεΓυεπιηΙ ηεΠίί

ΟυαηαΌ ΙτϊΙιαΙα α ιηυΜι;πΙ>ιΐ5 εχαεία βυηΐ, ςιωε βεχοι

ίιηιηυηίΐϋΐβιη ΙΐϊϋεηΙ ουιιιιηυηί }ϋΓ8 §εηΙίυηι? Μα}θΓυηι

ο,υΜβηι 8εευ1ο, βυρΓ3 εοηιΐίΐίοηεηι εεχυδ, βειηεΐ εοηΐτί·

ηυεΓυηΙ ηοδίτβε ρΓΟξεηίΙηεεβ, Ιιιηι φΐυηι άβ υηίτβΓδο

ιπιρβΓίο αο <1ε Ϊρβ3 ρβΐπβ, Ροεηϊδ ρΓθπιβηΙίϋιΐδ, 3{;βΓίηιι·.

ΕΙ Ιιιηε ςιιίύεηι οοϋΐπΐιυοπιηΐ υΐΐι-ο, Μηυε ηοη εχ πΐίΐίά;

ιΐΓΐιαιιίβνβ ρΓβΒάϋ», ηοη βχ ϋοΙαΙϊϋπ3 ρεεηηϋ$, είηε φΐϋιιΐί

ηοη ροΐοβΐ ίη^εηααηι νϊίαιη άεςβΓε πιυϋβΓ; βε4 εχ «οίο

ηιοΙϊεοΗ ηιυηάο, ηεηυε βο 3Λ οοΓίαπι εεη$υηι υεβίίπωΐο,

ρθ8ΪΙΐ5 ίηϋίω ρκεπιϋί, ηεηυβ >Ί βΐ ηβο«ΜϊΙαΙε ίαιρο$ίΐ2,

88(1 ηιιαιιΐυηι ίρείβ νίδυπι 831. Νυηο ςυϊ(1 ίηιρεηο ΙίωιΊίί

αυΐ ραίΓωβΡ νεηϊΐηΐ Ο&ΙΙί βυ( ΡωΊηί 1)08ΐε$; ηοη εήηιικ

άεΙεΓίΟΓββ ϊη (υεηά3 ραίπα ηοδίπβ ρΓοςεηί(ΓΪείΙ>υ3. Λ·1

εϊνίΐία τβτο ηεΙΙα &οβί( υΙ τοΜβ εοηΐηοαβηιαβ , ιοί οραη

ΓβΓαηΐϋβ, ίηΙεΓ νοδηκΊ (ΙίιηϊεαηΙίηυ». Νεςιιε εηϊω 0. 0«·

8βιε 3οΙ Ροιηρείο ίηιρβηυιη ο1)Ιίηεη(ε βχαοΐϊοηεδ υ11ι$ ωη-

(υΐίπιυβ : ηεε Μαπυδ ηοΐιίβ, ηεε Οίηηδ, ηβηε ηεεε8$ίΐ3ΐ«ιιι

ΐηιροδυίΐ : ηε δγΐΐ» ςαίάεηι, ορρΓ8$8θΓ Γϋίρα1>1ϊϋα), ι|παηι

το» εοηδϋΙυβΓβ ρΓοβΙεπιίηΙ. »

ΧΧΧΙΥ. Ηκε ΗοΓίβηβίίΒ τετί» ηιοίοδίβ Ιαίετε ΤπαωτίΓί:

ΓπυϋΒΓυπι ϊυύαοίαπι, \ϊπ8 εεδδαηΐίουβ, Ηίςιιε εοηοίοοίδ

ρΓοεειΙοιη, 3 ηιη^ίδΙιαΙϋΗΐδ ΓβΙίοηβηι ΓβροδεεΓε; τίπδηιίΐί-

ΙΪΒ! ΙαοοΓ83 ρεΓίεΓεηΙίουβ , ϊρδ38 §Γ3ταη ρεεαηίχ δυιηίαιη

Εβεετβ. ■ ΙΙαςαβ αρραι ίίοπίιιΐδ ρπεοίρίυηΐ , υΐ ρβΓ νίιη ει; 9

Ιτί1>ηη3ΐί 8ϋ1>ηιοτε3η(. δεά πιοχ βχοΓίϋβ 3 είΓεαηίδΙβοΙε

ηιαΚίΙικΙίηο εΙααιοΓ εοηϊηαΚ ϊρρϊπΙΟΓεβ ; εΐ Τπυιηνίπ γοπ

ϊη ΟΓβδΙίηυσι (ΙϊίϊβΓεηιΙαηα (ϋχβι υηΐ. ΡοδΙεΓηςυε αίε , ρπ>

πιϊΙΙε- (]υ3(1ΐ'ίιιςβηϋ3 , ΙαηΙυηι ςυ3(ΐΓίη»οηΙαΓυηι οοηα α( οεη-

88Γεη(ύΓ ρΓοβεηρΙβ βυη( : εάίεΐιιηιςυε , ιι( τΐτϊ, (]υίηια<]ΐΐ6

ϊη εεηδυ ρΐυβ ςα3άπηςεη1ίδ ηιίΐΐίΐιαδ 115. ΙιώεΓεηΙ, άνβδ,

εχίεη, ΙϊοεΓίί, ββοεπίοΐβδ, ευίαδευηηαε ςεηΐίδ ηοπιηιεδ ,

ηεηιίηε εχοερίο, Γαεα1(3ΐεδ δ«38 ρΓοΟίβΓεηΐιΐΓ; ρΓοροδίϋί

είδάεπι ροεηίδ, δί ςιιίδ εοηΐΓ3 ΓβεεΓεΙ, ε( ϊηϋϊείοαδ βοΓοα

είδΐΐεηι ρΓκηιϋδ ; ηΐ βοηιηι ηοηοηιιη ςιιίηοη]3§βδίπΐ3Πΐ 813-

Ιϊαι ροΓίβπι 3(1 ιΐδΐίΓαιη (Ιατουί, εΐ υηίαβ 3ηηί ΓεάϊΙιΐδ ηιιίϊςιιβ

αά 1)οΙ1ϋΐη εοηΙτίοιιεΓεΙ.

XXXV. Ηυ]υδπιο<1ί 0β1<ιπι;1α1ϊ1>α8 ηηαιη Βοηιηι Η

ΤΓίιιιηνίΓΟπιηι ηΐ3ηά3ΐο βΟΙί^εΐ'εηΙυτ , εο(1βηι Ιβηροτε πα-

1Ϊ183 , ίπιρ8Π3 ραηιπι εατβηΐεβ , ρε}οι·3 εΐίβπι ρεΓ βε ρεΓρε-

(Γ&ο&ηΙ. Ηί βηϊπι, ςοηπ» δεΐτεηΐ, ΐη 8ε «οΐίδ δίΐίΐη βδΜ

ΤηυηινίΓοπιηι , Ιβΐί» 38εη1ίιιηι, ββεαηΐβίεπι οαηεηι, ρείβ-

1)αηΙ »1) ϊΐΐίδ 3ΐϋ άοπιοδ ρΓΟβεπρΙοΓυπι , 3υΙ 3§τοδ , 3«1 τίΐΐεδ ,

3υΙ εβη808 ίηΙεςτοβ, 3ΐϋ, ηί 30 ορηίεηΐίδ είνίυυδ ϋϋορίΐ-

τεηΐιιτ ρΓΟ Ιίηβηβ : βΐϋ , ηοη εχβρβεΐαίο βδδοηδπ ιηαμίΐίπι·

Ιυυπι , οεείιίεΐιαηΐ ηοη ρΓΟδΟΓΐρΙοβ , άΐΓΪρϊεοβηΙ βεΛεβ ίη*οο·

Ιίϋΐη, 3ΐΪ3ςαε β]ηδάεηι £βηβπδ ηιυΐΐβ ρβίΓϋΙιβηΙ. Εοςω

Γ88 (Ιβτεηϋ , υΐ ά Τι ίυηιτίι ίβ ςυοφίε βΗβΓ εοηδϋΐιιηι ]ιΐδίΐιί

δίΐ ηίιτιίαηι εοΓϋπι εοΓΓί§εΓβ 1ίεεηϋ3πι. Ουί,ηοηβυβιιίίρϋβ

πιίΐίΐθδ, ηε εο8 ϊη βε ίπΐ(3τε(, 3ΐΐίηςβΓε, βεΓΤΟβ ηοηηαΙΙο»,

ςοί ΓηίΙίί3τί ευΚϋ εηηι ΐΐϋβ ρεεεβτε εοηδίιβτεΓαηΙ, εοπιρΓί·

Ιιεηδοδ ϊη οταεβιη ε@ί(.

XXXVI. ΕΙ 3θηυο ςυΜεηι εχεηιρία ρι·οΙιι1ίπιιΐ8 εχΐι*»0-

ταπί ωδυυιη , (ρπ ρΓΟδΟΓίρΙοβ ηΐΛ§ηο ηιιιηβΓΟ ορρΓεδδβππι'·

<}αα! βιιίεηι εχ ϊηδρβΓβΙο βΐίίδ οοη(ί§επιη(, ηί τεί δ&!τί ε«·

ά8Γ8ΐι(, νεί 3(1 ηοηοΓεβ ηιιοςηβ (Ιείηο'ε ρεΓΤβηίΓεηΙιεϊατ»·

ηαε ιηεηΐ0Γ3Γε, εαπι ηιϊΐιί ]υεαηϋϊυ8 εδί, Ιυω ΙεεΙιΐίίδ αΙϋΐΒβ»
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κάμνοντας έλπίζειν περιέσεσθαι. ΑΙ μέν ουν φυγαΐ

τοις δυναμένοις ήσαν ές Κάσσων ή Βροΰτον ή ές Λι-

βυην έπι Κορνιφίχιον, χαΐ τόνδε της δημοκρατίας με-

ταποιουμενον. Ό δε πολλδς ές Σιχελίαν ήει, γειτο-

νεόουσαν της Ιταλίας , και Πομπηίου σφας προουμως

&ποδε-/ομενου. Λαμπροτάτην γαρ δή σπουδήν ές τους

άτυχοϋντας δ Πομπήιος εν καιρώ τότε έδειξε, κήρυκάς

τε περιπέμπων, οΐ πάντας ές αυτόν έκάλουν, και τοις

περισοΊζουσιν αυτούς έλευΟέροις τε καΐ Οεράπουσι προ-

λέγων διπλάσια τών διδομε'νο>ν τοις αίροΰσι. Λέμβοι

τε αύτοΰ καΐ στρογγυλά Οπήντα τοις πλέουσι, καΐ

τριήρεις τοΰς αιγιαλούς έπέπλεον, σημεΤά τε άνίσ/ου-

σαι τοις άλωμένοις, καΐ τον έντυγχάνοντα περισώζου-

σαι. Αύτός τε τοις άφικνουμένοις άπήντα , καΐ έσΟήτος ,

αύτίκα καΐ κατασκευής έμερίζετο· τοις δέ άςίοις καΙ
 

Ό μεν δή /ρησιμώτατος ούτως άτυχουση τη πατρίδ

έγίγνετο, καΙ δόςαν έκ τούδε άγαΟήν, ίδιον έπ\ τη πα

τρώα, καΙ ούχ ή*σονα τήνδε έκείνης, προσελάμβανεν.

"Ετεροι δέ έτέρως φυγόντες η κρυπτόμενοι, με/ρι των

σπονδών, οί μέν έν χωρίοις ή τάφοις, οί δέ έν αύτώ

τω άστει, σΰν έπινοίαις οίχτραϊς διεγένοντο. Ψιλαν-

δρίαι τε παράδοξοι γυναικών ώφΟησαν, και παίδων ές

•πατέρας ευνοιαι , και θεραπόντων υπέρ φυσιν ές δέσπο

τας. Κα\ τώνδε ίσα παραδοξότατα , αναγράψω.

XXXVII. Παΰλος, δ αδελφός Λεπίδου, τών λοχα

γών αύτον, ώς άδελφδν αύτοχρατορος , αιδουμένων,

ίπ\ αδείας έξέπλευσεν ές Βροϋτον, και ές Μίλητον μετα

Βροΰτον 89εν ουδέ, ειρήνης ύστερον γενομένης, καλού

μενος έπανελθεϊν ήξίοισε. Λευκιον δέ, τον Άντοινίου

θείον, ή Αντωνίου μήτηρ, άδελφδν όντα, εΤ/εν, ούδ'

έ"πικρύπτουσα· αιδουμένων ές πολυ καΙ τηνδε τών λο

χαγών, ώς μητέρα αύτοκράτορος. Βιαζομένων δ' ύστε

ρον, έςε'Οορεν ές τήν άγοραν, κα\ προκαθήμενοι τώ

Άντωνίψ μετα τών συνάρνων ?φη· 'Εμαυτήν, ω αύ-

τοκράτορ, μηνύω σοι Λεΰκιον υποδεδέ/Οαι τε, κα\

έχειν ετι, και £ςειν, έως αν ήμας δμοϋ κατακάνης· τα

γαρ δμοια καΙ τοΤς ΰποδεδεγμένοις έπικεκήρυκται. Ό

δέ, αυτήν έπιμεμψάμενος, ώς άδελφήν μέν άγαΟήν,

μητέρα δέ ουκ ευγνώμονα (οϋ γαρ νυν χρήναι περι-

σώζειν Λεΰκιον, άλλα κωλύειν, δτε σου τον υίον είναι

•πολέμιον έψηφίζετο ) , παρεσκεΰασεν όμως Πλάγκον

δπατεύοντα κάβοδον τώ Λευκίω ψηφίσασθαι.

XXXVIII. Μεσσάλας δέ, έπιφανής κα\ νέος, ές

Βροΰτον έφυγε. ΚαΙ αΰτοϋ δείσαντες οί τρεΤς τδ φρό

νημα, προΰγραψαν ούτως· Έπει Μεσσάλαν άπέφη-

ναν ήμΐν οί προσήκοντες αύτφ μηδέ έπιδημεΤν δτε

Γάϊος Καΐσαρ άνήρητο, έξηρήσθω τών προγραφέντων

δ Μεσσάλας. Ό δέ τήν μέν συγγνώμην ουκ έδέξατο·

Βρούτου δέ καΙ Κασσίου περι θράκην πεσόντων, καΙ

τοϋ στρατού πολλοϋ τε έ*τι δντος, καΙ ναΰς χα\ /ρή

ματα καΙ έλπίδας έχοντος ουκ άσθενεΐς , ίρχειν σφών

ιιο φΐίβ υηφίαηι ίη ΓβΙ>υ9 &<1νοΐί>Μ (1ε3ροη(]εαΙ «ηίαιυηι,

δρβηιφιε δβΐυΐίδ αίφείαΐ. ΙβίΙιΐΓ φΐί εΙΤυβεΓε ροΙεΓ3ηι, αά

03Β5ϊιιπΊ ρι-οΓεεΙί δυηΐ , αυΐ &ά ΒηιΙυιη , ΛυΙ ίη ΑΓπ€βιώ άΛ

ΟοπηΤιείαιη , ςιιί ραηΙβΓ 8 ρ.ιΗ ίΐιιυ δίαηαΐ ΓθϊρυΙ>1ϊοΐΒ. δειΐ

ρίει-ίφΐε ίη δίιϋκιπι , 11ηΗ;β νίαηαπ), 8β Γεα?ρ«ΓυηΙ; υΙ>ί

ρη>πιΙί88ϊηιε Ροπιρείυβ ρΓθΓο§ο$ οιηηρκ οχα'ρίεϋαΐ. Ιβ βηϊηι

εςτεςίυπι οΠΊείυπι ηϋβεηβ οοιηηιοιίο (υηε ΙβηηροΓί» ρΓΟ'ίΙίΙϊΙ;

άίιηί$5Ϊ8 ρΓιΤοοηίυΐίδ, φιί οιηηεδ βιΐ ευπι νοοβτβηΐ; μι-οροεί-

Ιο(]υε 86ΓναΙοΓίΙ)ϋ8, ειιιη ΐηβεηυίβ, Ιυπι δβΓνίδ, ρΓ.τηιίο

άυρίο ε]υβ <\ηοά ρεΓευββΟΓεβ ααίρίι·1)αηΙ. Ι,εηιΐιοβ ηυο^ιιε

εΐ οηεΓ3ΓΪ38 οΙ)νίαηι πιΐΐΐεΐκιΐ ηΑνίςαηΙίΙιυβ : ΐΓΪΓοηιβ&ηιιο

0Γ38 1ε^ε1)3η(, 3ΐ(ο11βηΙε$ 8ί§ηα επίΐηΙίΙ)υ8 , εΐ βεΓνίηΙεβ

(]υοΙ(ριο( ηβηήδεί ροΙεΓΐηΙ. ΕΙ ϊρδε Ροπιρεϊϋβ 'νεηίεηΙεβ

εχεϊρϊβΐιαΐ οΙ)\ϊιι», εΐ τεβίεβ δίαΐίιη εΐ υΐεα&ϊΐία εΐί ίπιρεΓίίβ-

&81 : Μυηεοδ τβΓΟ ρΓΟ-ΓεοΙυΓίβ ομι.ίΙκιΙ , Ιβηι ρθ(1θί[ι ί1)ΐΐδ ,

ςυϊηι η^ν&I^^υ9 : ηεο ροβίβ* οιιπι ΤηιιηινΪΓ» Γα-ιίαβ ίηίίΐ ,

ηίδί (]υο .κτνϋΐϊ ρΓοΓυςί δϊιηυΐ εοηΙίηεΓεηΙιΐΓ. δϊο ϋΐβ ιΐϋπβ

ΙειηροΓΪυιΐδ ορίίπιβ ιΐβ ραίπβ ιηεΓΪΙυδ , ρβίοπιαιη Ιουίΐοηι ηοα

ιηίηοΓί ρΓορΓία (Ίΐηιυΐανίΐ. Αΐϋ (Ιειηηυε, (ριυπι νβΓΪίβ ιηο·

«Ιϊδ , δίνε Γιΐ{,'3, δίνε Ιαΐεΐκίδ , ενβδίδδεοί, ραι ίίιη ίη 38Γ6δΙί1)ϋ3

(υςυΓϋδ, 3υΙ δορυΙεΓίδ, ρβτΐϊηι ίη ίρδ3 €Γ()ε, εοηΐίηυο ίη

πιοΐυ ΠΗδ6Γ8 νίχεΓυηΙ , ιΐοηεε ρ303ΐί0Γ3 τειίίεηιηΐ (εηηροΓ3.

ΕΙ ίηΐβπηι ρίεΐαΐϊδ ιιχοΓηηι ει§3 π>3ΓίΙοδ , ΙίυεΓΟΓηηκιιιο

εΓ^β ρβΓεηΙεδ, πηγιΗολ ρχίΙίΙκΓυηΙ ιΐοουηιοηία; ίιηο βεΓνο·

Γυηι ηυοί]ϋβ εΐ'^3 ιΐοηιίιιοδ, δυρΓ3 ςυβη) ΓβΓΐ ε3 οοηιϋΐίο.

Εχ <|ΐιί1ιιΐδ ηοηηυΐΐα, φΐ»; ρΓ«« αείβτίδ ιιιίια νΜεηΙιΐΓ, εοηι-

ηοεηιθΓ3θο.

XXXVII. Ραυίηδ, Εερίάί Ο-βΙβΓ, εεηΐιιη'οηίουβ εϋΐη τε-

νεΓεηΙει·, υΐ ίπιρεΓϊΙοΓΪδ δυί η-3(Γεηι, εΐβοί εοηηίνεηΐίουδ,

δεευΓϋδβά ΒηιΙαηι ηβνί^ανίΐ : ρο»1 ευ]υδ οηίΐυιη ΜίΙεΙαιη

δε εοηΐυΐίΐ, αηύε ηερβεε «(αίιΐοηι ΓαεΙβ, ιριαηιτίδ ίηνί(3ΐυ8,

ΓεΟΪΓε άϊζηΒΙϋδ εδί. Ευείιιηι νεΓΟ , ΛηΙοηϋ 3τυηεηΙαηι , δο-

γογ ηεε (ΉδδίσιυΙαηΙεΓ βρυιΐ δε ΙΐΐουίΙ, εεηΐυποηίϋυδ εΐ

1)3ηε άϊιι ΓενεΓΪΙίβ, ηΐ ηιαίΓεηι ίιηρεΓ3ΐθΓΪ3. Τ3ΐιι1εηι ςυυιη

ίΙΙί ρ3Γ3ΓβηΙ ΪΓΓυπιρεΓε, πιυΙίεΓ ίη Γυι ιιηι βε ρΐΌπριιίι, ε(

δειίεηΐί ργο (Γίηυηαΐί ευηι ευΐΐε^ίδ ΑηΙοηίο', Με ίρδ3, ίηηυίΐ,

ΙπιρεΓΐΙοΓ, ίικίίοο , (]υα· Εαεϊυπι &ρη<1 ηιε τεεερίυηι ΙωΙχ,Ό,

ε( η3υευο, «Ιοηεε δϊηιαΐ ηοβ βηιυοβ ίη1ετίηΐ38 : ηυ3θ(Ιο<]υί(1εΑ]

εαιίειη ραιη3 ίηιΐίεΐα ε$( ΓεείρίεηΙίουβ. Εβιη οο]ιΐΓς3ΐΐδ Αη-

(οηίαβ « Βοηαηι φΐίιίεηι δΟΓΟΓεπι εβδε, ιββροηάΗ, βειΐ ηια

ίΓεηι ραπιιη ρώιη : άεουίδδε εηίηι ηοη ηαηε δεΓΤ3Γε ίαοίαπι ,

8βι1 Ιιιηο εί ουδΙαΓβ, ςιιυω ίρβίυδ ΙϊΙίυοι ΙιοβΙεπι ]υ<ϋεαιε( : »

εΠεείΙ Ιβηιεη , υΐ ΡΙ&ηεη» εοηδαΐ (1ε ϋΐο τεδϋΐυεικίο κΓετ-

Γ81.

ΧΧΧ\ΊΠ. Μεδδ3ΐ3, ηοί>ί1ϊ8 3(1ο]β6εβη8,ςυυη)8ά ΠγοΙιιγπ

Γυ&ίδδει, ιηβξηυιη ε]αδ βετεπίφΐε αηϊιηυηι ΙίηιεηΙεβ ΤΓίυηι·

νίπ, εαΊεΙυηι Ιαίε ρΓοροδυεηιηΙ : « Ουοηίαηι Μεδδβΐϋ, ηυειη-

αϋιηοιίαιη εχ ίρδίαβ εο^ηαΐίδ εο£ηονίιηυ3, ηε ίη υιυε

φΐίιίεηι ΓιιίΙ, ςαηηι Ο. Οϊεββτ οεείδηβ εβί, εχεωΐυδ'εδίο ε

ρΓΟδεπρΙοπιηι ηαπιεπ). » ΑΙ ίΙΙε ηαε τεηία ηοΐυίΐ ιιΐί.

Όείηάε τεπ>, ροδίςηβπι , ΒηιΙο Οαββίοφίε ίη Τ1ΐΓ3είβ εκδίβ,

ηοη εοηΐεηιηεικίχ ϋΐίιΐδ εχεΓεϊΙυβ Γείίφΐί», εΐ3δβε ρεεηηία

φΐε οιΐ Ιιεηε δροΓβηιΙυπι βαοοίχα; , άαεεαι εαιη ίίΜ ορί.ι
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τον ΛΙεσσάλαν αίρουμένων, ούκ άνασχόμενος, ϊπεισεν

αύτοϊις, Ινδόντας έπιβαρούση τη τύχη, μεταστρατεύ-

σασθαι τοΤς άμφΐ τον Άντώνιον. Οίκειότερος δέ ών

Άντωνίω, συνην μέχρι, κρατούσης Αντωνίου Κλεο

πάτρας, έπιμεμψάμενος, ές Καίσαρα μετηλθεν. Ό

δέ αυτόν υπατόν τε άπέφηνεν άντ\ αύτοΰ Αντωνίου,

άποχειροτονηθέντος οτε αύθις έψηφίζετο είναι πολε'μιος·

κα\ περι Ακτιον ναυαρχήσοντα κατα τοϋ Άντιονίου,

στρατηγον έπεμψεν Ιπ\ Κελτούς άφισταμένους και

νικήσαντι έδωκε Οριαμβεϋσαι. Βίβουλος δέ έσπείσατο

άμα τω Μεσσάλα, καΐ έναυάρχησεν Άντωνίω, διάλ-

λαγάς τε πολλάκις Άντωνίω καΐ Καίσαρι ές αλλήλους

έπόρθμευσε, κα\ στρατηγός άποδείχθη Συρίας ύπί)

Αντωνίου· κα\ στρατηγών έτι αύτης, άπέΟανεν.

ΧΧΧΪΧ. Άκίλιος δέ έ*φευγε μεν της πόλεως λα

βών οικέτου δ' αύτδν έμφήναντος οπλίταις, τους δπλί-

τας έπεισεν ελπίδι χρημάτων πλεόνων, πε'μψαι τινας

άπδ σφΰν προς τήν γυναίκα μετα συμβούν, ων αύτος

Ιδίδου. ΊΙ δέ τοις ίλθοϋσι τον κο'σμον αύτης άπαντα

προΟεΤσα, ?φη, διδόναι μέν, ώς άντιδώσουσιν ά ΰπε-

σχοντο· ούκ ε?δέναι δέ , ει άντιδώσουσιν. Ού μήν

έψεύσθη της φιλανδρίας- οί γαρ δπλΐται και ναϋν Ιμί-

σθιοσαν τω Άκιλίω, κα\ προΰπεμψαν ές Σικελίαν.

Λε'ντουλος δέ, άςιούσης αύτω συμφεύγειν της γυναικός,

καΐ ές τοΰτο αύτδν έπιτηρούσης, ούκ έΌελιον αυτήν

συγκινδυνεύειν Ιαυτω, λαθών εφυγεν Ις Σικελίαν. Στρα

τηγός δέ αποδειχθείς ΰπδ Πομπηίου, έσημηνεν, οτι

σώζοιτο κα\ στρατηγοίη. Ή δ' δποι γης έστιν δ άνήρ

έπιγνοΰσα, τήν μητε'ρα φυλάσσουσαν έςέφυγε και-^δε,

συν Οεράπουσιν δύο· μεΟ' ων ώδευεν έπιμόχθως και

εύτελως, οία Οεράπαινα, μέχρι διέπλευσεν έ"ς Μεσή-

νην άπδ 'Ρηγίου περι ίσπέραν. ΚαΙ ού δυσχερώς τήν

στρατηγίδα σκηνήν μαθοΰσα, ε?ρε τον Λέντουλον ούχ

οία στρατηγον, άλλ' έν χαμευνίω καΐ κόμη και διαίτη

πονηρά, πόΟιυ της γυναικός.

ΧΙι. Άπουληίω δέ ήπείλησεν ή γυνή καταμηνύσειν

βύτον, ε? μόνος φεύγοι. Και δ μέν άκων αύτήν έπή-

γετο· συνήνεγκε δέ Ις τήν φυγήν αύτω 'τδ άνύποπτον,

άμα γυναικί καΐ θεράπουσι καΐ θεραπαίναις δδεύοντι

φανερώς. Λντιον δέ ή γυνή στρωματοδέσμω κατεί-

λησε , καΐ έπε'Οηκε τοις μισθού φέρουσι , και διήνεγκεν

άπδ της οίχίας ε'πϊ θάλασσαν, δΟεν έφυγεν Ις Σικελίαν.

'Ρηγϊνον δέ ή γυνή νυκτός ίς ύπόνομον λυμάτιον καΟή-

κεν, ες δν ήμε'ρας ούχ ίιποστάντο>ν έμβηναι των δπλι-

τών δια δυσοσμίαν, νυκτδς άλλης είς άνθρακέα έσκεύασε,

κα\ δνον άνθρακας φέροντα έλαύνειν έδωκεν αύτή δέ

έκ βραχέος διαστήματος ήγεΐτο, φορείω φερομένη.

Των δέ άμφΐ τας πύλας δπλιτών τίνος τδ φορεϊον ύπονοή-

σαντός τε καΐ Ιρευνωμένου , δείσας δ 'Ρηγϊνος έπέδρα-

με· κα\, ώς δδίο χρώμενος, ήξίου τδνδπλίτην φείοεσΟαι

γυναικών. Ό δέ αύτδν ώς άνθρακέα μετ' δργής αμει

βόμενος, έγνιόρισεν ( ίστρατεύετο γαρ ύπ' αύτω ποτε

έν Συρία), καΐ, Άπιθι χαίρων, εΤπεν, αύτοκράτορ·

τοΰτο γάρ μοι προσήκει καΐ νϋν καλεΤν σε. Κοπώνιον

ΠΙΠΙ, (1θΐΓβί"Ιίϋ5 ίΙΙϋΠΙ ΙίΟΠΟΓβΠΙ Μβ8δ3ΐ3, ΡΟΓ51Ι&5ΪΙ 03, υΐ

ΓθΓΐυιια? ρΓδΡβΓανϊηϋ εβίίβηΐβδ , Ιι·3η8ΐΓβηΙ 3(1 πιϋίιίαπι Αη·

Ιοηϊί. ΕΙ ΑιιΙοηίο ροϋΙΙιαο Γ;ιιηί1ίαπΙ(τ »(1Ιια?$ίΙ , Λοηοί οΓ·

Γβιΐ5ϋ8 , ((ΐκκΐ ΟΙεοραΐΓΧ ϊοιρεπο (οίαί ϊΙΙβ 86 ροπηίιΐΐΓοΙ ,

οιί@Γ3τί1 3(1 0ίΒ83Γ0Γη. Α (|»ο οοηβιιΐ ίη ίρίίϋδ Αηίοηϋ Ιο-

ευπι βυίΤβεΙυί , ςυαικίο ίΐΐβ ίΐβτυιη Ιιοβϋί ]αάίε3ΐ09 ε$( , η>·

ναΐί ςυοςαβ ριαΊίο άΛ Λεΐίυηι ίηΙβΓ Οαοβδ ΓαίΙ ΰχβϊπεοΗΐΐΓΐ

ΛηΙοηίαηι. Αο άϋίηιΐβ νοοίη Οΐΐΐοβ Γοΐιβίΐοϋ ωίί$ηί, νίείοτ

ΐΓίυιηηΙιυηι ιηβΓϋίΙ. Βϋ)υ1α9 ςυοςυβ 8ΐηιιι1 ουιη Μβ&83ΐ3

111 βΓ31Ι3Ι11 ΓβΟβρΙΟθ ββΐ ; (,Ί, Οΐβββί (]θίΐ1 ρΐ'3.·ίΒ0ΐϋ8 3>) ΑΐΐΙΟΒΙΟ,

οοϋΐϋΐίοηυιη ραείβ ίιιΐοΐ' ΑηΙοηίυιη Οαΐ83τοηιΐ|ϋβ βχρίιΐ! ΓυίΙ

ίαΐ6Γηυιιοϊιιβ ; άβηίηαβ 5γΓίχ ρΓονίηοία; βϋ ΑηΙοώο ρηίί-

οΙυ5, ίη 8}τί3 ηιοΓίυαβ β&ΐ·ί

XXXIX. ΑοΙΗαβ, βχ ϋΑβ ρτοΓα^υ! , β ββι-το ϊηάίοιίιΐί

αιίΙΗίουβ, ρεΓ5ΐΐ3£ίΙ εΪ8 πΐ3]0Γβ ρΓχηιίο ρΓοροίίΙο, υΙ βΐϊφιοί

εχ ίρδίϊ ειιηι 8) ΐη1χ>1ο , ςυοά είβ 1τ3(1εΙ)3( , 8(1 υχοΓεηι πιίΙΙο-

ΓβηΙ. 1113, τεηίεηΐίουβ οπιιιοηι δυαιη ΐϋαηάαηι ρηΓατω,

8ΐ1, « βε είδ Ιιχε <13Γ6, υ( ςα<χ1 ροΐϋείΐϊ 8ΪοΙ ΓΛ-ίρίαΐ,

ςυβιηνίβ (1ιι1>ίΙεΙ, αη Γβεερ(αΓ3 δί(. » Νβςαε Ιϊπιβη ΓβΓβΙΙϊΙ

03πι 8113 ρϊείβδ : Π3Π1 πιϋϋβδ η3νίηι εΙί3ΐη εοηιΙιι\οπιιΊ

Αείϋο, ϊη ςυβ ύβάυχεΓυοΙ εαηι ίο δίείΐίβηι. ίοιιΐυΐυί,

(\α\ινα ο1)δ6ηαΓβΙιΐΓ 3ΐ> υχοΓβ, ηβ δίηε 63 ρΓοΓυ^βΓεΙ, ι»·

Ιεηδ ίΐΐϊΐη ρβΓίουϋ εοιηίΙεηΊ, εΐαηι 3ϋΓα§ίΙ ίη δίοίΐίωι. Βιί

ρηε(0Γ 3 Ροπιρείο (3ε(υδ , υχοΓεηι ρβΓ 1ΪΙ6Γ88 ιιτΙίοΓβπι ΓαίΙ

άε δβΐυΐε δίιηυΙ βΐ ΙιοηοΓε. Οηχ ροδίςυαηι υΐιί Ιειτΐππη

εδδεί 'ηΐ3Γί(ιΐδ εο§ηοτί(, ΓηΐδΐΓ3ΐ3 πΐ3(Γί8 ευδίο&βηι, οία

(ΙυοΙιυδ 86ΓτυΙίδ, \ϋί εηΐΐυ ?ίε(υςαε, ςιιβδί εΐ ίρδβ αοΗΙΙι,

ί(6Γ 1ϋ1χ)πο5ϋηι ρεΓβ^ίΙ; άοηεε 3 ΚΙιε^ίο Μεδ$3η3πι 1ταη5-

ΕτβΙατΚ δυο τεδρβΓ3πι. υΐ)ί Ιιαυιΐ (ΙίΓΟουΙΙιτ ίηνεηΐο ρι*·

(ογϊο, τερεΓϋ 1>ειι1υ1ιιηι ηοη ρΓΧίοηδ ΙιβοίΙυ , βεϋ ίη αΜι

Ιιυηιί δΐΓ3(ο 5(]υ3ΐΜϋπι, ρΓοπήδδο εβρίΐΐίΐίο, εΐ ιηίδεΓΟ νκίο,

αίΤϋοΙϊηΙειη βε υχοηδ (Ιεδίίΐβτίο.

XI,. Αρυΐβίο ίηίοπηίηαΐα ββΐ οχογ, ΙηύΙο&Ιυπυη ββ ίαηι,

δί δοΐυδ Γυ^ΟΓοΙ : βΐηυβ ίΐ3 ίητίΐυδ αχοΓβηι δεευιη Λβϊ.

Είςυο ί(1 ίρδυηι 3(1 ενίίβηάβπ) Γιιςα: βυβρίαοηεηι ριοΓυίΙ ,

<]υο(] ηχοιβ , δεη ϊί , βηείΐΐίδ εοηιίΐαΐυδ , ρεΓ ρυΜίεβηι νί»πι

ίΙβΓ ίηδΙίΙυεΓεΙ. ΑηΙίηηι υχοι·, β(Γ3§υ1ίδ ίητοΐυΐυηι εΐ !»■

ίυΐίδ ίιηροϋίΐιιιη β (Ιοηιο 3(1 0Ί3Γβ ευΓβνίΙ ΐτβηίροΓίαηάιιη' ;

υη(1β ίη δίείϋβηι ρΓοΓιιμϊΙ. ΚΙιΡίζίιιιιιιι τείΌ δΐΐ3 εο^υι ηοιΐ"

ρπιηαηι ίυ εΐοβεχ εοΐΐηνίειη ύεηιίδδυηι , ιι6ί βεςυεηϋ «Ιϊβ

ρπ>ρΐ6Γ ΑγΙογοπι ΙυΙυδ ΓιιίΙ 3 ηιίΐίϋΐιυδ , 3ΐ1εΓ3 ηοείε ΜαΛ

Ιΐ3ΐ)ίΙα ε8τοοη8Γίί , ]υβκί!ηυε ηΐ βδίηυιη ε3Γΐ>οηί1)υ8οηυ8ΐιιιη

Ργ.τ δβ &£6Γ6( ; ίρδβ ηοη Ιοηςο ίηΙβΓΤβΙΙο ίη 1βε1ίε3 ρΓ3κε(ΐ6-

1)31. Ουυηιςυβ 3(1 ροιίαιιι ηιίΐβδ ςυίάβηι, βιι$ρίεϊοηε ιηοίηδ,

ΙοίΙίο^πι δετυΙβτεΙυΓ , ΚΙιββϊηυδ Ιίιηεηδ 3εεβΐ6Γ3νίΙ 8Γ»(1ιιιη ,

βΐ, νοίυΐί Γοιΐβ 1ΐ3ε νίβ (Ιείβΐυδ, ηιοηυίι αιίΐίίειη, ηβ ωοΙαΛίΒ

68861 ηΐϋΙίβΓίοϋδ. ΙΙΙβ ρΗηιυηι, υΐ 03Γΐκ>»3Γίο, ίΓ3ΐβ κ·

δροικίίΐ : ηιοχ ηπίοπι ΆβηίΙο (ιηίΗΙαΓαΙ οοίοι δυΐ) εο ίη $)-

ΓΪ3), ΡεΓββ, ίηφίίΐ, ΚχΙυ», Ιηιροι·3ΐθΓ ! βίε οηίηι Ιβ 3 ηιβ οακ

ςοοίρ-ΐβ άβεβΐ ηρρεΙΙαπ . Οοροηϊο νίΐαηι ιιχογ ίιη|>οΐΓ3< ίΐ αΐι
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δέ τδ γύναιον ήτησε πάρα Αντωνίου , σώφρων μέν ουσα

τέως, άτυχηματι δέ το ατύχημα ϊωμένη.

Χυ. Γέταν δε δ υίδς έν εύρυχώρω της οικίας Ιδοξε

καίειν, ώς άπαγξάμενον καί λαβών έν άγρώ νεωνητω

κατέλιπεν, ένθα δ πρεσβύτης μεταμορφών Ιαυτδν, έπε-

δησατο διφθέραν ες τον έτερον όφΟαλμόν. Καί τών

σπονδών γενομένιυν, έλυσε την διφθέραν, καί δ δφθαλ-

μδς δπδ της αργίας δεδαπάνητο. 'Οππιον δέ δ υίδς,

δπδ γηρως ασθενέστατου μένειν έθέλοντα, έφερεν επί

τοΰ συιματος, έως έξηγαγέ τε δια των πυλών χαι

τολοιπδν μέχρι Σικελίας άγων υ) φέρων έκόμισεν, ού-

δενδς άρα τδ σχήμα υπονοησαντος , η1 ένυβρίσαντος·

οίον που καί τον Αΐνείαν γράφουσιν αίδε'σιμον τοις

πολεμίοις γενέσθαι, φέροντα τον πατέρα. Καί τον

νεανίαν δ δήμος Ιπαινών ύστερον, άπέφηνεν άγορα-

νόμον δεδημευμένης δ' αύτώ της ούσίας ουκ εχοντι

της αρχής τδ δαπάνημα , οΐ τε χέιροτέχναι τα ες την

αρχήν άμισθι συνειργάσαντο, καί τών Οεωμένων έκα

στος έπί την δρχηστραν δσον έβούλετο νο'μισμα Ιρ^ίπτει,

έως τον άνδρα χατεπλούτισαν. Άρ'ρΛανοϋ δέ καί έν τη

στήλη χεχόλαπτο έχ διαθηκών Τον ένθάδε κείμενον

υίδς, οϋ προγράφεις, προγραφέντα έκρυψέ τε καΐ συνέ-

φυγε καί περιέσιυσε.

XXII. Μετέλλω δέ ήστην, υίο'ς τε και πατήρ· καί

αύτοϊν δ μέν πατήρ στρατηγών Άντωνίω περί "Ακτιον,

αιχμάλωτος έάλω, κα\ ήγνοεϊτο· δ δέ υίδς τώ Καίσαρι

συνεστρατεύετο , κα\ έστρατηγηκει καί δδε περί τδ

"Ακτιον. Έν δέ Σάμω διακρίνοντι τώ Καίσαρι τοΰς

αϊχμαλώτους, δ μέν παις συνηδρευεν δ δέ πρεσβύτης

ήγετο , κόμης τε εμπλεως καί δύης και δύπου , χαί της

ΑηΙοηίο, ροιίίοϊ Ιΐ3οΙ*ηιΐδ, 8ε<1 Ιαηο ιηαΐυηι ηωΐο ηιειίί-

03Π8.

Μ.Ι. ΟΙλιιι Γιϋυβ ίη 3Γ83 άοπιυβ βε ΠηχίΙ εχυΓΟΓβ,

• Ιικιμ |>ι.>·Γ....·ι(!ΐηι Ιβςιιεο : ςυί <1ο1ηδ ιιΙ>ί δηεεεδδί! , ιαΗ,

ηυοιΐ ηυρβΓ εηιεΓβΙ, ευηι πΊίψιίι. 11)ί βεηεχ, ςυο

αιιιΙαΓβΙ υπ'β δρεείεηι, ρείίίευΐβπι ίηιΐυείΐ βΐΐβπ οευΐο :

(ΙβίηιΙε ρβεε ινιΜϋα , αηιοΐα ρεϋίευΐ3, οεηΐυδ 1οη(ξο οΐίο Γβ«1-

ιΐίΐυδ ει-βΐ ίηυΐίΐίδ. Ορρίυηι, ρι-ορίει- οεΐαΐβιΐ) <1εετερίΐ3η)

Γιιμπ ι- ηοΐεηίει» , ΠΙίαβ δαυίαΐυηι Ιιιιιηπ ι·, εχ ΙΊΊιυ εχΐηΐίΐ ;

ίικίεηυε ίη δίείϋ&ιη ει ι π ι «ο , ηκηΙο υιαηυ <1ιπ >·η- , 1 1 η η Ιυ εβΓ·

νίεε υ3]ιι1»09 βεηεπι , ρειτειιίΐ ; ηειηίηε νβΐ βρεείεηι εωη

δΐΐδρεείαιη ΙιβοεηΙε, νεΙ ιηοΐεδίαηΐε : ηυειηαιίιηοιίυιη εΐ

.Κηι·ίΗ , ρβίΓεπι βεδίβηδ , ΓενεΓεηιΙιΐδ ΙιοδΙίϋιΐδ ίυίδδε ρεΗιί-

Ιμ·Ιιιι·. ,Ιιινεηί ρορυΐιΐδ ροδίεα , ίη ρίεΐαΐίδ ρΓδεπιίιιηι , ;ι·.Ιί·

ΗίαΙεηι <1εΙυΙίΙ : ε( ςυία , ρηυΐίεβίίδ )χ>ηίδ , ηοη εΓ&1 υηϋε

Ιυάοδ εύεΓβΙ , ορίΓιεεδ ]υνεπιηΙ ευιη ΒΓϊΙυίΙϊδ ορεπβ , εΐ εχ

8ρεε(3ΐυπϋα8 φΐίδηιιε ηηοΐ 1ίΙ)υίΙ ηυηιηιοδ ίη οΐΐΙιεβίΓβηι

εοη]εοίΙ , 1(3 υΐ Ιιοιηο ίη(1ε άίΐαΐυδ δίΐ. \ 1 1 ι.ιηπ ·. ΙοδΙαιηεηΙο

πιβηιίανίΐ ίηοίιΐί 8ηο δεριιΙοΓΟ : « Ηίε βίΐυβ ββΐ, ςηειη, ρι·ο-

δεΓίρΙαηι, Πΐίιΐδ ηοη ρΓοδαίρΙαδ εείβνίί, Γυςχιιυε εοηιεδ οΐ

$3ΐυ(ίδ 3υεΙθΓ ΓυίΙ. »

έχ τώνδε μεταμορφώσεοις. Ώς δέ έν τη τάξει τών

αίχμαλώτων δπδ τοϋ κηρυκος άνεχληΟη, άνέθορεν δ

υίδς έχ τοϋ συνεδρίου, καί μο'λις έπιγνους τον πατέρα,

ήσπάζετοσυν οΐμοιγη. Έπισχών δέ ποτε τοϋ Ορηνοϋ,

προς τον Καίσαρα έφη ■ Οδτος μεν σοι πολέμιος γέ-

γονεν, ώ Καίσαρ, εγώ δέ σύμμαχος· καί χρή τοΰτον

μέν σοι δοϋναι δίκην, έμέ δέ γέρας εδρέσΟαι. Αιτώ

δη* σε, τον πατέρα σώζειν δι' έμέ, ή δι' Ικεϊνον έμέ

συγκατακανεΤν. Οίκτου δέ ές απαντούν γενομένου,

μεΟηκε σώζεσΟαι τον Μέτελλον δ Καίσαρ, καίτοι πο-

λεμιιότατον αύτώ γενο'μενον, καί δωρεών πολλών, εί

μεταΟοΐτο προς αύτδν άπ' Άντοινίου, πολλάκις υπερ-

ιδόντα.

XIII. Μάρκον δέ οί θεράποντες συν εύνοία καί

τύχη πάντα τον της προγραφής χρο'νον διεφύλαςαν έν

δον επί της οικίας· μέχρι, της αδείας δοθείσης, δ

Μάρκος έξηει της οικίας ώς άπδ φυγής. "Ιρτιος δέ,

συν τοις οίκέταις έκφυγών της πόλεως, διιόδευε την

Ίταλίαν, έκλύιυν τε δεσμώτας , καί συνάγων τους άπο-

διδράσκοντας, καί πολίχνια δηών, ολίγα πρώτον, είτα

καί μείζω, μέχρι χειρός ίκανης έκράτησε , καί τδ Βρετ-

τίων έθνος έχειρ<όσατο· καί στρατοϋ πεμφΟέντος έπ'

αύτδν, Ις Πομπήϊον μεΟ' δσων είχε διέπλευσε. 'Ρε-

στίι»νι δέ, οίομένω μόνο) φεύγειν, οϊκέτης εϊπετο λαν-

ΧΙ,ΙΙ. ΜεΙεΙΗ άαο ίυειε, ρβΙεΓ εί βΐίαδ. ΡβΙεΓ, Αεϋβεο

ΗβΠο ύυχ ΑηΙοηΙ&ηαπιπι ρ3Γ(ίιιηι , αιρ(υ8 ΓυίΙ , ηεε βςηίίυβ :

ίϊΐίυδ εοάειη 1>β11υ Οα^δβΓειιι 8Γ31 δεειιΐυδ , βΐ δυ1> Οίο ρ3τί(εΓ

ίρβε ΟΓάίηεβ (ΙηχεΓβΙ. 83ηιί (]υυηι ϋ·£83τ οβρίίνοβ ίηδρίεε-

τε( , Πΐίιιβ ίη ε]υβ οοηδεβδυ αΛβηΙ : ρπχίποΐιΐδ εδ( βεηεχ ρΓΟ-

ηιί883 εβηια, .τπιιιιιιίδ οοηΓεοΙϋδ, εί ΓεΙίηιιίδ (ΙεΓοΓΠΊβΙυδ

βοτάϋιηβ. υΐ νείΌ εχ οπϋηε, ηιιο ίηΙεΓ εβρίίνοδ β(3ΐ>3ΐ,

ρεΓ ρΓΟΐεοηεπι ηοηιίιωΐίηι εί(3(υδ εδί , Γιΐίϋδ ε εοηδεδδα ρη>-

βίΐϋΐ, τίχςυε η^υίΐυιη ρβίΓεηι ειιηι ΙαηιβηΙο εοηιρΙεχυδ εβί.

Οοΐιίυίΐο (Ιϋίικίβ Πε(υ : ΤίΙ)ί Οομτ , ίηςυϋ, Ιιίε ΙιοβΙίδ ΓυίΙ ,

ε^ο δοείϋβ. Ηίε ροεβαιη ιηεΓΒΐηΓ, β^ο ρπτηιίιιηι. Ροδίυΐο

ί§ίΙυΓ, υΐ βυΐ ρβίτεηι ρΓορΙεΓ ιηβ ββΓνεδ ίηεοΐϋΐηεπι , βιιΐ

ριορΙοΓ ίΐΐιιιη ηίε δίηιιιΐ ίη(εήηΐ38. Ουυιηςυε οηιηίηηδ ηιοΐ3

εδβεΐ ηιίβεΐ'βίίο, 03383Γ ββι νηπ ΜεΙεΙΙυηι ρεπηίδίΐ, φΐαηανϊβ

δίΙ)ί ίηΓεηδίδδίπιυηι : <ριί ηιηΐΐίδ δ^ερε ηιιιηεΓίουδ, ηΐ »<1 ίΙΙπηι

βί) ΑηΙοηίο,ϋεΒεεΓεΙ , ίηνίΐβΐυδ, ευιη εοηΐειηΐιι ειηη δεηιρει·

Γε]εεεΓ3ΐ.

ΧΙΙΙΓ. ΜίίΓΟίιηι δΟΓνί, ρίοΐαίοιη οοπιηι ΓοΓίπηα ]ιιναιιΙο,

ρεΓ ΙοΙυηι ρΓΟδεηρΙίοηίδ Ιεηιρυβ ιίοπιί 8υ.'ε δεΓναπιηΙ; (3ο-

ηεε , δεευπίβίε τειίιΐίΐβ , βίε εχ α·<]ίί>υδ δαίβ ρτοιίϋΐ , <μΐ3δί 31)

εχίΐίο. ΗίΓΐίιΐδ, εηηι Πιηπιΐίδ είαρδίιε εχ αήχ, οΙ>ίθ3ΐ Πα-

Παπί , τίηείοδ δοΐνεηιΐο εί οο1Ιί§εηΟο Γιιςίΐίνοδ; ναδίαηδ ορ-

ρί(1α ρβΓνβ ρΐ'ίιιΐϋΐΐ) , ηιοχ ηΐ3]οΓ3 εΐίηπι ; (Ιοηεε , νβΐίϋα ηιπιιιι

εοηιρ3Γ3(3, 8υΙ>ε§ί( ΠπιΙίοδ. Μίβδο ύείηιΐε εοηΙι·3 ευιη βχετ-

είΐυ, εαηι βυίβ αά Ροιηρείυπ) (τ3]βεί(. ΚεδΙίοηεηι, δοΐυηι,

υΐ ρυ(3ΐ>3ΐ, Γιι^ίεηΙεω, δεΓνυβ εΐοηι δεευΐαβεβΐ, νεΓηαεη
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Θάνων, άναθρεπτδς μέν αΐτοϋ 'Ρεστίωνος, καΐ πολλά

πρότερον ευ παθών, δια δέ μοχθηρίαν ύστερον έστιγμέ-

νος. Άναπαυομένω δέ έν έλει τφ 'Ρεστίωνι έπιστας

δ θεράπων, έςέπληξε μεν αύτίκα όφθείς· δεδοικότι, δέ

έφη , Ού τών παρόντων στιγμάτων αισθάνεσθαι μαλ

λον, τ) μνημονεύειν τών πρότερον εύργετημάτων. ΚαΙ ,

αύτδν εις τι σπηλαιον άναπαύσας , εϊργάζετο , χαΐ τρο-

φας αύτω συνέλεγεν ώς έδύνατο. Υπόνοιας δε' τίνος

άμφΐ το σπηλαιον τοις έγγυς δπλίταις περ\ τοϋ 'Ρε-

στίωνος γενομένης, χα\ χωρούντων έπ' αύτον, δ οίκέτης

εΐπετο συνε\ς , καί τινα πρεσβύτην προοδεύοντα προδρα-

μών άπέχτεινε, και την κεφαλήν άπέτεμεν. Έκπλα-

γέντων δέ των δπλιτών, καί ώς άνδροφόνον δδοιπορου

περισχόντων 'Ρεστίιονα, έφη, έκτεινα, τον έμαυτοϋ

δεσπότην, τάδε μοι τα στίγματα έγχαράξαντα. Οί

μέν δή , την κεφαλήν αύτον άφελόμενοι δια τι) γέρας ,

ήπείγοντο μάτην ές το άστυ - 6 δέ , τον δεσπότην

άναστησας, διέπλευσεν εις Σικελίαν.

ΧΓ,ΐν. Άππιον δέ άναπαυόμενον Ιν έπαύλει, τών

δπλιτών έπιθεόντων, οϊκέτης τήν Ιαυτοϋ έσθήτα ένέ-

δυσε, καΐ αύτος εις τήν εύνήν οΤα δεσπότης άνακλιθεις,

έκών άπέθανεν αντί τοϋ δεσπότου, παρεστώτος ώς οϊ-

κέτου· Μενηνίου δέ τήν οίκι'αν καταλαβόντιον δπλιτών,

Οεράποιν ές τδ τοϋ δεσπότου φορεϊον ένέβη , κα\ ΰπδ

τών δμοδούλων συνεργούντων έξεφέρετο ■ Ιώς έίδε μέν,

ώς Μενηνιος, Ικών άνηρητο, Μενήνιος δέ ες Σικελίαν

διέφυγεν. Ίούνιον δέ απελεύθερος αύτοΰ Ιουνίου,

Φιλήμων, οΐκίαν κεκτημένος λαμπραν, έν τώ μεσαιτάτω

της οικίας έκρυψεν έν λάρνακι, δς άπδ σίδηρου ές χρη

μάτων ή βιβλίων εχουσι φυλακήν και νυκτός έτρεφε

μέχρι τών σπονδών. Έτερος δέ απελεύθερος, τάφον

δεσπότου φυλάσσων, τον δεσπόσυνον προγραφέντα έφυ-

λασσεν έν τώ τάφιο μετα τοϋ πατρός. Λουκρήτιος ,

άλώμενος συν δυσΐ Οεράπουσιν άγαθοΐς, ΰπδ απορίας

τών τροφών ηει πρδς τήν γυναίκα, φορείω φερόμενος

ΰπδ τών οικετών, οΐά τις άρρωστος, ές τήν πόλιν.

Ένδς δέ τών φερόντων τδ σκέλος συντριβέντος , τώ Ιτέρω

τήν χείρα έπιθείς, ηει. Παρα δέ ταΐς πύλαις γενόμε

νος , ένθα αύτοϋ καΐ δ πατήρ , ΰπδ Σύλλα προγράφεις ,

έαλώκει, εΤδε λόχον δπλιτών έκτρέχοντα· και πρδς τδ

συγκύρημα τοϋ τόπου καταπλαγείς, συνεκρύφθη μετα

τοϋ θεράποντος έν τάφο). Τυμβωρύχοι δέ τους τά

φους έρευνωμενων, δ θεράπων Ιαυτδν τοις τυμβωρύχοις

παρέσχεν περιδύειν, μέχρι Λουκρήτιον έπΐ τας πύλας

διαφυγεΤν. Έκεϊ δέ αύτδν δ Λουκρήτιος περιμείνας

τε, κα\ της Ιαυτοϋ μερισάμενος έσθήτος, ήκε πρδς τήν

γυναίκα, καΐ ύπ' αύτης έκρύπτετο έπ\ διπλής Οροφής

μεταξύ· μέχρι τινές αύτδν έρ^ύσαντο παρα τών προ-

γραψάντων. Και ύστερον έπΐ ειρήνης ΰπάτευσε.

ΧΙιΥ. Σέργιος δέ έκρύφθη παρ' αΰτώ Άντωνίω,

μέχρι Πλάγκον ΰπατεύοντα δ Αντώνιος έπεισε κάθοδον

αύτω ψηφίσασθαι. Κα\ έπΐ τώδε δ Σέργιος ύστερον,

έν τη Καίσαρος κα\ Αντωνίου στάσει, της βουλής ψη-

φιζομένης είναι πολέμιον τδν Άντώνιον, μόνος τήν άπο-

Ιαβ εί ηιυΐΐίδ ριΊϋδ αίΤβεΙαβ ηβηβυεϋβ, ϋείηιΐβ βϋκπυΙίΐΜί

ηοίθίαβ ο!) ηβςιιΚίαιη. Ηίε ατιίββεεηΐί ίη ραΐυιΐβ Ιιει-ο $ιι·

Ιιίΐιι 3(13(003, ρπηιο εοηδρεοΐη ειιηι εοηίειτυίΐ. <}ικχ1 υ(

βεηδίΐ «ιτνυχ , ;ιϋ , ηοη ρΐαβ 88 πιονεπ ρηεδεηΐίουβ -ι 1. 1 1 ; ■

Ιίβ , <|ΐιηι» ρΓβεΙει-ίΙοπιιη οεηβΰείοηιηι ηιοπιοιϊϊ : πκκψιβ

ϊΐΐααι ίη δρείυηεαηι φΐ3πκΐ3ΐη βίκεοηάίΐ, ε( φιοΐίιΐίαιιίί οροπε

π)εΓεεϋί1)ϋ8 αΐιιϊΐ υΐ ροΙεΓβί. Οεϊηάβ ςυαηι ρΓορίηςυί ηιϋί-

185, ηοηηϊΐιίΐ $υ$ρϊεα1ί άε βρε1υηε&, εο ΙεοΛβΓεηΙ, δίΓνιΐδ

βεηειη ιρκ-ιικίαιη νΐαΙοΓειη ίηναάεη» «Μπιπινοίΐ. δΐυρεη-

Ιί1)ϋ3 νεη ί<1 ΓαεΙαπι ηιίϋΐί&υβ , εΐ, υ( τίαΐοη: Ιιοηιίαιίιοι,

άεΐίηεηΐϋιυβ Ιιοηιϊηεηι, Κε3ΐίοηεηι, ϋκ]υίΙ ίΐΐε, οεεί<1ί, Ιιι'πιαι

πιευπι, ιρι ί πιε Ιιϊβ ηοΐανίΐ λΙ ίμιιιηΐί1>ιι.<. ι ΙΙί , εΓερ(ο εί ϋβρίΐε,

ΓπιλΙγ.ι ίη υι·1>εηι ρΓορεΓαίαηΙ , ρπνπιίιιιιι ρείεηΐεβ : ΒΟίταί,

α1>ύαε(ο ϊηιΐε ηεΓΟ , ία δίεϊΐίΐπι ευηι εο Ιτ3]εείΙ.

ΧΙ,ΐν. Αρρίαπι [/. Ρβηορίοηεηι ] , ία τίΙΙ» ειιΐωηίοπι, ίτ-

ηιεηΙίϋιΐ5 ίο εαηι αι ηι;ιΙϊΰ , μτμια κυ» τε$1ε ίη<ΙαίΙ , ϊρ&ε ϊο

ΙεεΙαπι ςυ&8ί άοηιίηυβ (ΙεεπυαίΙ : βίεηιιε ηΐΐη» ηΐ0Γΐυυ$ ΜΙ

ρη> Ιι.ίί» , 3(1 ΙεεΙυιη αιΜαιιΙι; μί \ ίΐϊ Ιιαίιίΐιι. 8ίπιϋίςπί :..·

Ιίοηε, Μειιεαϋ (Ιοηιυπι ατηιβίίβ ορραρι&ηΐϋ)»!, 8«ΓτοΓϋω

υηυβ ΙεεΙίεαηι πεπίεοι ίη3εεηι1ί( , εοηβεΓνίςυε ΐά]υΙαΓε$ Μι

Μΐι····>ΙΙίΐηιιιΐ ΙεεΙίεαηα : &(ςυε ίία βοητα» ρΓΟ Μεηεηίο το1ι>ω

ίηΙεΓΓεεΙυβ ε$( ; ίΙΙε αυΓυςίΙ ίη δίείΐίαηι. ^ι1η^απ1 [/. Υίιιΐοη:

1ίΙ>ειΊη3 ΡΙιϋεηιοη [νβΐ ΡΙήΙοραίηιεη] , 8ρ1εηι1ί(1ϋ βΛ» Ιιι-

Ιιίϋηβ, ίη ηιβ(1ϋ8 εοηάίιΐίΐ ίη &Γε& ΓεΓΓβΙβ, ηιιαϋΐιυβ ο»1ΐ ·*

ηίν·ι·\ίΐΓί εοΐεηΐ αυ( ρεεηηίκ, »Ιυί(ςυε ηοεία &ά ρβείβ υβφΐβ

(εηροΓβ. Λΐίϋβ ΙίηεΓίαβ, ευ$(03 δβρυΐεπ 5ϋί αοηιίηί, Ιιβπ-

Ιειη Γιΐίυηι ρΓ03εΓίρ1ηπι εούειη βεραΙεΓο υηϊ ειιιη ρΐκ

αΐ3ΐο(Ιίνί(. Ι^ηεΓεΙίυβ,αΙίςυαηαίυ νημ.ιΐιι< ευηι ιΐηοϋΐΐί Γηι^ί

Γαιηυΐίδ , (ΙεΙίείεηΙίϋυβ «ΗμιΗν, 3(1 ηχοιειη ΙβεΙίεβ ιΐ) βίί·)»

ΓαηιηΙίΒ ΓείεΓε1)3ΐϋΓ ίη υΛεηι, ςη38ί β·5γοΙιι8 : εί ςιιαπι ϋ-

Ιοππη 3ΐΙεΓί εΓυδ εδδεί ΓιαεΙαω, ίηηίχυβ 3ΐΙεΗ ΓβπιυΙο ρα-

μ ι ρεάΊηυβ. ^;ιιικριι· ρΓορίη(]ηα8 ρογΙφ , αρικί ςιιαηι 1 1

ρ3ΐεΓ ίρδίηδ, ρΓ0δεπρΙϋ3 3 8)113, Γικ·κιΙ εβρίϋδ, τίάίΐω-

ΙιΟΓίεπι 3Γηΐ3(3ηι ρΓοειίΓΓετε : ΙεπίΙυδςυε Ιοεί οηιίηβ , οω

ειιηι ΓβηιιΙο ίη δερηΙεΓΟ ιμκκίαηι δεδε .'ΐΐκΐίϋϋ. <}ιι» Ι"""1

ρεηεΙϊΗδδεηΐ ΓϋΓεβ βεραΐεη οη ρΓα?(ΐ3ηι ρεΠΊχΙείΐ 8ο1ίϋ,

Γοηιυΐηδ βε δροΐίβηϋυηι είδ ρΓχ1)υί(, ιΐοηεε Ιιιιΐιΐίπ· '

ροιΐ3ηι εγ3(1εΓ8ΐ : (ριΐ , ([υυηι ιοί βυπι εχ5ρβεΐ388ε1 , 385«η·

Ιηιη ΙεχίΙ ρ3Γΐε μμμιιιι νεδίίηηι , 3ΐ(|ηε ίηάβ λΛ αχοτίο

ρβΓνβηίΙ. ΑΙ) ε3 δΐιΐ) (Ιηρίίεί ΙεεΙο ίηΙεΓ εοηΐβουΐίΐίοηοω

οεεηΙΐ3(η3, (.ιηκίίπ ΙαΙυίΙ, (Ιοηεε (ριοηιηκίαιη βηιϊεοπιη)

ρΓβείΙιαδ 3 ΤπηηινΪΓίδ ίιηρείΓΒτίΙ νεηίαη) ; βΐ, Γβδίίηιΐί ρκ^Ί

εοη3υΐ3(ηηι εδί 3ύερ1η8.

ΧΙ<ν. δΟΓβίυβ βραιΐ ίρδυηι ΑηΙοηίηιη ΙαΙυίΙ, άοηβε Ρΐωβ)

εοηδηΐί ρεΓ8η3δίΙ ΑηΙοηίαβ, ηΐ <1θ κάίΐα ε]ηδ ΓεΓβΓΓεΙ. Οηιη··

οοΓβπι δβΓ^ίυβ ρο3(ε3, (Ιίδδίιίεηΐίουβ Οβίβαιε εί ΑηΙοηίβ,

ςαυω δεηβΐϋδ ϋοβίεοι ]υςϋεαιχΐ ΑηΙοηίηπι , βοΐυδ αρβτΐε κ·
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λύουσαν έφερε φανερώς. Και οίίε μίν ουτιος ίσώζοντο.

Πομπώνιος δέ, ές στρατηγού σχήμα κοσμησας έαυτδν,

χαί τους θεράποντος ές δπηρέτας σκευάσας, την πόλιν

ώς στρατηγός δπδ ^αβοούχοις διηλΟεν, έπιΟλιβο'ντων

αυτόν των υπηρετών, Τνα μή γνωσΟείη προς έτερου·

κα\ παρα ταΐς πύλαις οχημάτων τε δημοσίων έπέβη,

και την Ίταλίαν διώδευεν αποδεχόμενων αυτόν χαίπα-

ραπεμπόντων απάντων, οΐα στρατηγον ΰπο τών τριών

ανδρών ΙιΑ σπονδας ές Πομπηϊον άπεσταλμένον, μέχρι

χα\ δημοσία τριηρει διε'πλευσε προς Ικεΐνον.

ΧΙΛΉ. Άπουλήϊος δέ καΐ Άρ^ουντιος, υποκριθέντες

εΤναι λοχαγοί , κα\ τους Οεράποντας ές στρατιώτας σκευά-

σαντες, τας μέν πύλας διε'δραμον, ώς λοχαγοί διώ-

κοντες έτερους· την δέ λοιπήν δδδν, διελόμενοι, τους

δεσμώτας έςέλυον, καΐ τους άποδράσαντας συνέλεγον

με'χρι, χειρός ίκανης έκατέρω γενομένης, σημεϊά τε ^ν

ήδη και όπλα, καΐ ίψις στρατοί;. Χωρών δέ έχάτερος

αυτών έπι θάλασσαν, άμφί τινι λόφω σταΟμεύουσι,

μεγάλω δέει καΟορωντες αλλήλους. "Αμα δέ &>> περι-

νεΰοντες Ικ του λόφου , έ*δοξαν αλλήλους εκάτερος στρα-

τδν έπ\ σφδς έπιπεμφΟέντα είναι, καΐ συμπλακέντες

έμάχοντο· με'χρ1 1Γ0τ^ Ιγνωσαν, και τα δπλα άπερ^ί-

πτουν κα\ ώλοφΰροντο, κα\ τήν τυχην ώς έπιβαροΰσαν

σφίσιν ές άπαντα έπεμέμφοντο. Διαπλεύσαντες δέ, δ

μέν ές Βροΰτον, δ δ' ές Πομπηϊον δ μέν τω Πομπηίω

συγκατηλθεν δ δέ έστρατήγησε τω Βρούτω Βιθυνίας,

κα\ Βρούτου πεσο'ντος, Άντωνίω παραδους ΒιΟυνίαν,

κατη/Οη. Ούεντίδιον δέ άπελεΰΟερος εύΟυς μέν προ-

γραφέντα κατε'δησεν, ώς παραδώσων τοις σφαγεΰσι·

νυκτός δέ τους Οεράποντας έπεισε, καΐ έσκεύασεν ώς

δπλίτας, καΐ τον δεσπότην ώς λοχαγδν έξήγαγε· την

τε οΓλλην Ίταλίαν μέχρι Σικελίας διώδευσαν, καΐ συγ-

κατέλυσαν πολλάκις έτέροιςλοχαγοΐς, ζητοϋντες Οϋεν

τίδιον.

ΧΙΛΉ. "Ετερον έν τάφω κρυπτών άπελεΰΟερος, ού

φέροντα φαντασίαν τάφου, μετήγαγεν ές φαΰλον οίκημα

^χισΟωτόν. Στρατιώτου δ' αΰτω παραχατοικισΟέντος ,

ούδέ τοϋτον φέρων τον φο'βον, ές Οαυμαστήν τόλμαν έκ

δειλίας μετέβαλε· κα\ κειράμενος, ήγεϊτο έν αύτη

'Ρώμη διδασκαλείου μέχρι των σπονδών. Ούολοΰσιος

δέ άγορανομών προεγράφη, καΐ φίλον δργιαστήν της

"Ισιδος έχων, τίτησε την στολήν, και τας δΟόνας ένέδυ

τας ποδήρεις, καΐ την του κυνος κεφαλήν έπε'Οετο, κα\

διήλθεν οδτως δργιάζων αυτί») σχηματι ές Πομπηϊον.

2£ίττιον δέ ΚαληνοΙ, πολίτην σφών οντά, και πολλά ές

αυτούς έκ περιουσίας δαψιλοϋς άναλώσαντα, έφΰλασσον,

σιδηροφοροϋντές τε δπέρ αύτοΰ , καΐ τοις οϊκέταις άπει-

λοϋντες, και τους στρατιώτας άπερΰκοντες άπο των τει

χών με'χρι, μαραινομένου του κάκου, και ές τους τρεις

έπρέσβευσαν υπέρ αυτοϋ, χαΐ έτυχον Σίττιον της άλλης

Ιταλίας είργόμενον έν τη πατρίδι μένειν. Σίττιος

|χέν δή πρώτος ί| μο'νος ανδρών 5δε της ξένης έφυγα-

δεύετο έν τη πατρίδι. Ούάρ^ΐΰν δέ ην φιλόσοφος τε

κ,αι Ιστορίας συγγραφεύς, έστρατευμένος τε καλώς χαί

Γγο£3(ιι8 661. ΕΙ 1)1 ςυίιίοπι 113 86ΙΎ311 βυηΐ. ΑΙ Ροηρο-

ηΐαβ, δηιηΐίδ ίη8ί§ηίΙ>ΐ)8 ρΓχΙοηίβ, ε( ββιτίβ ία πχχΐυιη βρ-

ρατίΐοηιπ) βχοπίΑίΙβ, υΓΐ>βπο , τβίαΐϊ ρπβίοτ, ευ,ηι ΙίείοΗοι»

ΐΓ3ηδίίΙ , 3ΓθΙβ 5ΐίραιιΙίΐ3υ5 61101 8ρραΐ ίΙθΓί1)ϋ3 , ηβ &§η0866-

ΓβΙυΓ 31) &1ϋ9 : βΐ 3(1 ροΓίααι εοηβοεηβο τβΐιϊευΐο ριιοϋεο,

ρΓοΓεεΙυβ ββΐ ρβΓ Ι(3ΐί3πι; οηιηίοϋ», υΐ ρτχίοηνα, βΐ υ(

ΙββαΙιιω (1β ραοβ α ΤΓίαηινίΓΪδ 3ΐ1 Ροηιρείαπι ηιίεδυπι, βχοι-

ρίβοϋοιιβ βαη ρΓΟδβςυβηΙίΙιαδίΐιιβ; 3<1εο, υΐ εΐΐαιη ΐΓίτβηιϊ

ρηο1ίε3 αά Ροπιρβίιιπι ΙπηδίβοΙαβ βϋ.

XI,VI. Αριιΐ6ϊο3 6( ΑΓϋΐιΙίυ», δϋπιΐ3 εεηίοποηυηι ρβΓβοηβ,

εΐ δβΓτίβ ίιΐδίπιοΐίδ ΓηίΙίΙατίΐβΓ, ρεΓ ροΚαπ) βτοΐ3πιη( , φαύ

ρβΓβεςυβΓβηΙιΐΓ »1ίθ8 : άεϊηιΐε (ϋνβΓβββ νϊοδ ίη§Γε88ί, νίηοΐοβ

8ο1τε1)3η(, ε( ΓυξϊΙϊνοβ εο11ϊ^ε1>3α(; (Ιοηβο υΙεΓςυβ, ναΐίιία

πωηυ πιυηί(α8 , ]3πι β( ηιιοιβΓΟ εΐ βί^ηίβ βπηίβςυβ ΓβΓβιτβΙ

βχβΓΟΐΙϋβ βρεεΐεηι. ΕΙ ςοαπι υΙβΓηυε π)»Γβ ρβΙβΓβΙ, είτεβ

I »ι ι η ιι Ιι ιιιι (ΐπ.'ΐιΐιίαΐϋ εοηβεάβπιηΐ, υΐιί πι^ϋϋδ υΐηηυβ ρβνοΓ

εχ ιτιιιΐυο εοηβρβεΐα ββ! οοοιΐαβ. ΡοβΙΗιΙϊβ, ςυαηι ρΓΐηιο

ιίϋιιουΙο ρΐΌβρεεΙβαΙεβ βχ Ιιιηιυΐο, βΐΐεη βΚεΐΌβ ηοβίίίειη

ΘΧΟΓΟίΙΐΙΠΙ 3(1τβΓ8113 86 1)115811111 ]Ι)(1ίθ38δΟ)Ι , εθη§Γβ331 ίπνί-

εεπ), ρυςηβΓυηΙ 3ΐϊ<]υ3ηιάίυ; (Ιοηεε Ιβικίβηι αςηονεηιηΐ βΓ-

Γ0Γ6Π1, 4ΐ)]60ΐί8<]1)6 3ΓΠ)ίβ 3(1 130160(3 Τ6Γ3Ϊ , οιιΐραιπ ίη ΓοΓία-

ηαπι, ρβΓνίεαεί(6Γ δίΐιί οα>ηίΙ>υ3 ίη τεϋυδ 3(1τοΓδαηι, Γε]εε6Γβ.

ϋβίηόβ, ροβίςαοιη βΙΙβΓ &ά Βη(ηιη, βΚβτ &ά Ροηιροίυπι

η3νί§ϊϊ8 είΛΐ ϋεΐ3(υ3; Ιιίο υηα ουηι Ροηιρείο Γβίρυϋΐίε» 631

ΓβδΙίΙυΙυβ, ίΐΐβ ΒτϋΙϊ 3ΐΐ3ρίεϋ3 Γβχίΐ Βϋΐιγηίαηι ; ε( ροδί

Βηιΐί πιογΙοπ) , Ιγ3(1ϊ(3 ΑηΙοηίο ρΓοτίηεί3, ΓβέΙίΙηηι ίηιροίΓϊ-

τϊΐ. νεηίΜΐϋΐη 1ίΙ>ειΊιΐ3 ρΓΟδοπρΙυπ; τϊηχίΐ οοηΐίηυο, ςυβδί

ίΓα(1ίΙιιπΐ8 ρεΓεηδδοηουβ : ηοεία τεΓΟ δβτνοβ ρβηαηοβ ώ·

δίΓοχίΙ η))1ίΐ3ΓΗεΐ', 61 ίίοιηίηυηι Ιβηςυαηι εεηΙυΓΪοηεπι ο<1α·

χί( : 3((]ΐΐ6 ί(3 ρεΓ3ξΓ3ΐι(β3 ΙοΙ&Π) ΙίΒηβη), αβηυβ 8ίεϊ1ί3Πΐ,

83"ρβ ίη εοάεη) άίνεΓδοπο ρεπ>οε(3ΐ'αη( ειιιη 3ΐίίδ εεηΙϋΓίο-

ηΐοαβ, φΐκίβηΐββ νεηΐίάϊαπβ. ,*

ΧΙ,ΥΙΙ. Α1Ϊ08 ρΓΟβεπρΙυβ, Βάβ Ιϊοβιΐί 1η βερηΙείΌ οεεαί-

(3ΐη3 , (ΐιπιπ) ηοη ΓβΓΓΟί ηοποτειη Ιοεί, ϊη ιηίδβΓυπ) ςϋοάύαω

ειιοίεηΐυιη ηιετεβάε εοηιΐηείυηι βη βοίίβηι εβί ΐΓαηδΙαΙυβ.

8θ(1 ςηοηίβαι ίη ρωχίπιο 1ια1)ίΙϊ1>3ΐ ιηίΐοβ, ηβ 1>υηε ςηίάβη

ΙίηιΟΓβπι ΓβΓβηβ ϋΐβ, εχ πιβίιι 0(1 ηιίΓαηι ρΓοοβδδίΙ 3ηά3εί3Π) :

3ΐΙοη3ΐΐ3, Ιϋάϋπι 1ίΙεΓ3πυηι 3ρεηιί1 ίη ίρβ3 Χίτϊιβ, ευί ιΐδφίο

άΛ Γβάίΐίΐαηι ρβεεηι ρΐίβΓυίΙ. νοΙυ8ϊη3, ίη κϋίϋΐβίε ρΐΌ-

βεπρίαβ, 3Π)ίεαη> η3θε1)3( Ιδίαευπ), β ιηιο Ιίηεβη) δίοΐαηι

(3ΐ3Γεπι δηηίδϊΐ, ε( ε3ηίείρί(επι ροΓδοηαπ) ίηϋυΐιΐδ, Ιαϋ 1)3-

όίΐυ 03εεη3ΐ)αηάυ3 εταδίΐ αά Ροιηροίαπ). δίΙΙίυη) Οαΐεηί,

είνεηι δηηηι, εΐ ίη ίρβοβ ρΓΟ αηιρίίβ Ι3ευ1ΐ3ΐί1)υ3 ιηυηίΠευηι,

οΐ8((χ1ίτεπιη( 3τη)3(ί, 3βΓΤ08 ηιίηίδ εοηίηεηύο, ηιίΐίΐβδ 3γ·

εεηιΐο 3 ηκκηίϋϋδ; άοηβε, (ΙεΓβΓτεβεβηΙβ π)3ΐο, ρβΓ 1β§αΙοδ

Ιαιρείηταηΐ 3 ΤηυηιτίΓίβ , ηΙ ίη ραΐτία κηηβηβ εχυΐνεΐ 3

Γβΐίςαα ΙΙαΙία. 1(3 δίΐΐίυβ ρπαιυδ, εΐ 8θ1ϋ8 ΓοΓίβδδβ πιογΙλ

Ιίυηι, εχυΐβτίΐ ίη ραΐηα. ΑΙ Υβγγο, ρηίΐοεορηυδ Μβηι εΐ

1)ί3ΐθΓίθ113, Π)ίΐ63(]<16 δίπΐϋΐ 61 άϋΧ ρΓΟΰαΙϋβ, ΓθΓ(3886 Ιϋδ
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έστρατηγηκώς, κα\ ϊσως δια ταΰτα ώς έχθρας μοναρ

χίας προύγράφη. Φιλοτιμουμένων δέ αύτδν ΰποδέζα-

σθαι των γνωρίμων, και διεριζόντων ες αλλήλους,

Καληνδς έςενίκησε, και εΐχεν έν έπαύλει, ίνθα Αντώ

νιος δ*τε διοδεύοι κατήγετο- και τον Ούάρ^ωνα ουδείς ένδον

δντα ένέφηνε θεράπων, ουτε αύτοϋ Ούάρ^ωνος, ούτε

Καληνοϋ.

XI,VIII. Ούεργίνιος δε, άνήρ ήδυς ειπείν, τους οι

κείας έόίδασκεν, δτι κτείναντες μεν αύτον δι' δλίγα

νρήματα ουκ ασφαλή, μύσους τε πίπλανται, και φόβων

ές ύστερον μεγάλων περισώσαντες δέ, δόξης τε ευσε

βούς καΐ έλπίδιον άγαΟών, καΐ χρημάτων δστερον πολΰ

πλεόνιυν τε κα\ ασφαλέστερων. Οί μέν δή συνέφευ-

γον ώς δμοδούλω, κα\ γνωρισθέντος αύτοϋ παρά τήν

δδί)ν, προς τους δπλίτας άπεμάχοντο. Ό δέ, ληφθείς δπο

των δπλιτών έδίδασκε κάκείνους, άτι κατα μέν έχθραν

αύτον ούκ άνελοϋσιν, άλλα χρημάτων ουνεκα μόνων

χρήματα δέ αύτοϊς είη δικαιότερα καΐ πλέονα λαβείν,

έπι θάλασσαν έλθοϋσιν "Ενθα μοι το γυναιον, εφη, ναϋν

φέρουσα χρημάτων συνετάξατο. Και αύτώ και οϊοε

πεισθέντες, κατηεσαν έ"π\ την θάλασσαν. Ή γυνή δέ

άφϊκτο μέν έπ\ την ήϊόνα, κατα το συγκείμενον βρα-

δύνοντος δέ τοϋ Ούεργινίου , νομίσασα αύτον ες Πομ-

πήϊον προπεπλευκε'ναι, άνη'γετο, θεράποντα δμοις επί

της ήϊόνος εξαγγελλειν υπολιποΰσα. Καί δ θεράπων

τον Ούεργι'νιον ϊδών, άνέθορέ τε ώς ες δεσπότην, κα\

τήν ναϋν έδείκνυεν ώς δρωμένην, καΐ τήν γυναίκα έφρα

ζε, καΐ τα χρήματα, καί αύτος εφ* δτω κατελείφθη.

Οί δέ έπίστευον ίπασιν ήδη, καΐ τον Ούεργίνιον άξι-

οϋντα σφας περιμε'νειν, έστε μετακληθείη τδ γυναιον, ή

συνελθεΐν οί πρδς αύτήν Ιπ\ τα χρήματα, εσβάντες ες

σκάφος, παρέπεμπον ές Σικελίαν, Ιρέσσοντες φιλόπο

νο^· έκιΐ δέ ετυχόν τε των έπαγγελιών, καΐ ούκ άπέ-

στησαν έτι Οεραπεύοντες αύτδν μέχρι των σπονδών.

'Ρεβοϋλον δέ ναύκληρος ές τήν ναϋν υποδεξάμενος , ώς

διοίσυιν Ις Σικελίαν, ήτει χρήματα, μηνΰσειν απειλών

εί μή λάβοι. Ό δέ , οΐόν τι κα\ Θεμιστοκλής φεύγων

έποίησεν, άντηπείλει, μηνύσειν δτι αύτον |π\ χρήμασιν

άγοι· μέ/ρι δείσας δ ναύκληρος διέσωσεν Ις Πομπήϊον.

ΧΙ,ΙΧ. Μάρκος δέ, Βρούτω στρατηγών, προεγέ-

γραπτο μέν καΐ δ*δε δια τόδε. Ήττωμένου δέ τοϋ

Βρούτου συλλαμβανόμενος, Ειπεκρίνατο είναι θεράπων,

και αύτον ώνήσατο Βαρβούλας. Δεξιδν δέ όρων, επέ

στησε τοις δμοδούλοις, και χρήματα διοικεΐν έδωκε.

Δεινδν δέ εν όίπασι κα\ συνετδν όντα υπέρ θεράποντος

φύσιν, υπενόει· και Ιπήλπιζεν, εί των προγεγραμμένων

τις είη, περισώσειν δμολογήσαντα. Άπομαχόμενον

δέ Ισχυρώς, καΐ γένος άναπλάσσοντα και όνομα καΐ

προτέρους δέσποτας, ές 'Ρώμην έπήγετο, έλπίσας

δκνήσειν ές 'Ρώμην άφίζεσθαι προγεγραμμένον. Ό

δέ εΐπετο και ώς. Περ\ δέ τας πύλας των ύπαντιόντων

τις φίλων Βαρβούλα, Οεασάμενος τον Μάρκον ώς ο!-

κέτην αύτώ παρεστώτα , κρΰφα έμήνυσε τω Βαρβούλα.

Ό δέ έδεήθη Καίσαρος δι' 'Λγρίππα, καΐ άφείθη της

1ρ8Ϊ8 (Ιο εαυ&ίβ, υί ίιιΙηιιίοΓ ιίοιπ ιπηίοί, ρΐΌδΟΐίρΙυδ κι. Εαιιι

ΓαηιίΙίΒπϋυ» οοιΊ.ιΐίηι επρίεπίίοιίδ Γεείρει-ε, \ϊαΐ ειίαικ,

βΐ ίιι νϊΐΐβ, 3(1 ςυβιη εχ ίΙίηβΓΟ Απίοοίοδ «ϋνοτΙβΓβ δοΐβΐηΐ,

ευπι ηαπυίΐ : & ηυΐΐο Ιαηιοη νυΐ ίρδίαβ ναττοαίδ τεί ΟϊΙαιί

βοττο ϊηάίεβ(υ$ ββΐ.

ΧΙΛΊΙΙ. νίτ§ίηϊυ$ ααίοιτι , τϊγ Γ&ευηάΊΐδ, ββΓνϊβ μη- βϋ*

ββπιίΐ : « 8Ϊ 86 ρΓορΙβΓ ηΐυιϋ( πιιι ι·ι ίηεειίυηι ρι»πιίιιιη ος·

οΜβΓβηΙ , ιιι.ιικτ.· 608 ίη ροϊΙεΓϋΠ) δεείειϊδ οοηίοίίΐιΐίιηι ίΐ

ρανοΓβπί ρβΓρβΙαυαι : εοηϋ-3 , 8βτν&Ιο βε, Ιΐυιίεηι ρίοΐιϋί Λ

υοηαηι βρεηι 608 βεευΙυΓβιη, εί ίη$υρ«Γ ρΓ,αιιια ιι«; .

πιιιΐΐο εβΓϋοΓβςυε. » δίο εΠεείΙ, υ( ςαεβί εοο86Γνιιηι οοηιί·

ΙαΓεηΙυτ ία ίιι«;ι , εί, ςιιιιιη ε8βεΙ 3§ηί(υ8 α ηιιΐϊϋΐιυβ, ριυ

εο 3θ"νεΓ8ΐΐ8 ίϋθ8 ριιμικιΐΊ-πΙ . ΟβρΙυδ ηιιίοπι α Ιϋίϋϋ1)ΐϋ,

8ίηιί1ί(6Γ 3<1 1>08 (1ί88βηιϊ[ : .· ιιιιΠιιηι δϋ>ϊ εαηι είβ ~:;)··>1· .

ϊαΙβΓεεάεΓβ, < ιπ ηεεβίιιηι ββ ευρίαηΐ, ρηεηιίΐ ΙαηΙππι <·\-

ρείί : «3 3υ(επι εί ]ιΐ8(ίθΓ& ε( &υεΙίθΓ3 ΙΐΒοίΙαπ», μ βαιινι

3(1 ηΐ3Γ6 ύεβεεηοΌιιΙ , ςυο οχογ εοη<1ίχί88εΙ &ε ν·!·ν...

ειιιη Π3νί ε( ρεεαηίίβ. » ΡβηιβτιιιιΙ ίΐϋ άειίυχεπιηίςικ

1ί11υ9 Ιιοιίιίηεοι. ΙΙχογ νβΓΟ τεηβΓ3( φιΜοιη ίΙΙπι . \ οοαι-

ρο8ί(ο ; βεϋ , ευηε(3α(ε νίι^ϊηίο , Γ3ΐα ευπι ί,ιηι νβΐβ ·ί..ι.··

3ά Ροπιρεϊυπι 8ο1τεΓ3ΐ ε( ίρ83 τείίείο Ιαηιπι ίη οη ΜΠ»ι

ςυί ι · ηι ηυηεϊ3Γ6ΐ. 1$ Υίτξίαίαπι εοπ8ρίε3(α8, είοαιίΓπΐ,

εί ηβνεηι ηοιίιΐιιηι εχ οϋυΐίβ αυΐβίβπι οεΙεοαΊΐ : »ΐιι...ϊ·ί

ίηυΊεανΗ άβ υχοΓε 3ε ροε'υηίβ , ε( οπγ ϊρ86 Γε1ίεΙυ$ μι. ί

Ιιαίιίΐα <·>ι εί Γκίεβ : ροβίυΐαηΐεςυε ΥίΓ^ίηίο, υΐ αυΐ β\*ρ«-

εΙαΓεηΙ ηιϊΐίΐεβ (Ιοηεε τενοεβΓεΙυΓ πχογ, αυΐ βίπιυΙ *Ι είηι

ρΓθΓιεΪ8εεΓεη(υΓ, ΒεεερΙυΓί ρεειιηί38; εοη&οβηΛβΓπηΙ κι·

ρΐιβπι, εί (ΙενεχβΓίιηΙ ευη ΐπ δΐεί1Ϊ3πι, η3τίς3ηΐ68 >ιμ..

Ι1<! τεεερίο ςυοιΐ ρΓοπιίββυπι ΓυεΓ3(, ηε Ιιιηι ςυίιΐίαι ιΐκ-

εε&ββηιηΐ , 86(1 πβςιιε 3(1 ρβεειτι πί 1ι1 ί Ιηηι ί η <·]ιι».1.·ιιι Γιπιίΐΐ

ρεΓηΊ3Π8επιηΙ. ΚεουΙυπι τεπ> [I. Κε1)ίΙυιη] ιυιι^'η:-

ιι,ι μ ιιι βεεερεΓαΙ, πί (Γ3Π8ροΓΐ3Γε( ϊη δίείΐίαηι : ιιιιί φιβοι

31) βο ρεειιηί3πι ροβίυίαιεί, αυΐ, ίηύίεβηι 86 Γοτβ, εί ωίω·

τεΙϋΓ, πί Γβείρί3(; ίΐΐε εοη(Γ3, υβυβ ϊϋο Τΐιεπιίδίοείίί ίη ίψ

εοηιηιεπίο, μπ-μπι πιίιΐΐΐυβ ε8ΐ, 8β ευπι ΐιι.Ιίι.ιΐι.ηι ·

*1·ι«κΙ ρβευηία εοιτυρ(υ3 ρΐΌβεπρΙυπι 3τεΙιεΓ6(. ΑΙςο* >ϋ

ρβτίειτίΐυβ πΒυεΙεΓυβ ίοεοΐυπιεηι ρετνεχίΐ 3(1 Ροηαρείιιπι.

ΧίΙΧ. Μ3Γ0118, ΒΓϋΙί 1ες3(ιΐ3, οί) ί(1 ίρβαπι ρΓ08ίτΐρΙ«5

εβί. Ιβ, αενϊείο (1είθ(1ε ΒγπΙο, εβρίυβ, βΟΓΤϋπι 8ε 6ωΊ.

β( ευπι ΙΙ.ιι Ιιι ι Ια βπιϊ( : ψπ , ςυοηΪ3Πΐ ίηάυβίπυπι χϋύ»^

εοηδβΓΤϊβ επηκίεπι ρΓ»?ρο8ΐιίΙ, εί ρεοπηίκ ΓεείΙ οΊβρεπϋΐ0·

Γεω. Ρυοά ηπιπιπ φ πι ι η ϊΐΐε ρπκίεηϋπβ, (ΐααπι ρη> ίη*·

ηίο δΒΓνϊϋ , ςεΓεΓβΙ, βυβρϊεβίυδ ί(1 ςαο<1 Γ6β επί ΒιΜ**

ερεπι εί ΓεοίΙ όε ίπιρείΓΒηάα νεηίβ , βί ρΓΟδεπρΙοπι βε ΓϊΙϊ-

ΓεΙϋτ. 1(1 ςιιυπι ίΐΐο ρ6Γηε§3ΓεΙ ΓοΓίίΙβΓ, βΐ βεηυβ &>ΒίΓϊ1'

εί ηοπιεη, εί ρποΓεβ ιΐοηιϊηοδ, Κομ3π» βυηι δεεαπιιΙιΐϊΊι

δρ6Γ3Π8 ΙεΓβίτεΓδΒΐυΓϋΠ) , δί ρΓΟδεηρΙϋβ 68861 : δεπιΐιΐί «Ι

ι,ιηιπι. υ!ι\ ι.ιιπ ίνειαηΐ ΒαΓϋυΙα; βηιϊοί βό ροΓίιιπ ο(ί£ίι

£Γα(ία : ςαοΓϋηι υηυβ, υΐιί ΜαΓουηι δεπτϊΐί Ιιαίιίΐιι ΒάίΙ&ηίοη

οί Λ ί(1Η , ββεΓοΙο γοπι ίηι1ίθ3ΤίΙ 1!αι Ιιιιΐ.τ. Τυηι ί« ρεΓ Αρίρ-

ρ3ΐιι ίηιρείΓοτίΙ ο ΟίδαΓΟ, αϊ οχ ρΓΟβετίρίίβ εχίηιεΓϊΙιΐΓ
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προγραφής δ Μάρκος, καΐ φίλος έγίγνετο Καίσαρι· καΐ

μετ' ού πολύ καΐ στρατηγός ην έπΐ Άντωνίω περί

"Αχτιον. Έστρατήγει δέ χα! Άντωνίω Βαρβούλας, χα\

ή τύχη περιήλθεν ες τδ δμοιον άμφοτέροις. Βαρβού

λας τε γαρ , ήττηΟέντος Αντωνίου , λαμβανόμενος ,

Οπεκρίνατο οίχέτης εΤναι', χα\ δ Μάρκος αύτδν ώς

άγνοων ώνησατο' έκθέμενος δέ άπαντα τω Καίσαρι,

ητησέ τε , καΐ έτυχε , τοις δμοίοις τον Βαρβούλαν άμεί-

ψασθαι. Τοϊσδε μέν ουν ή συντυχία των δμοίων καΐ ές

τδ έπειτα παρέμεινεν. 7Ηρξαν γαρ την έπώνυμον αρ

χήν έν άστει οί δυο δμοϋ.

Ε. Βαλβίνω δέ Ικφυγόντι, καΐ κατελθόντι συν

Πομπηίω , καΐ ΰπατεύοντι ού πολύ ύστερον, Λέπιδος,

ιδιώτης υπδ Καίσαρος εκ δυνάστου γενόμενος, υπδ

τοιασδε ανάγκης παρέστη. Μαικήνας έδίωκε τον Λε-

πίδου παϊδα βουλεύσεως έπΐ Καίσαρι, έδίωκε δέ και

την μητέρα τω παιδί συνεγνωκέναι· Λεπίδου γαρ αύτοϋ

άρα, ώς ασθενούς, υπερεώρα. Τον μέν δή παΐδα δ

Μαικήνας ές Άκτιον έπεμπε τω Καίσαρι· τήν δέ μη

τέρα, ϊνα μή άγοιτο, ουσα γυνή , έγγύην ητει παρα τφ

ύπάτω προς Καίσαρα άφίξεσθαι. Ούδενδς δέ τήν έγ-

γυην υφισταμένου, δ Αέπιδος άμφ\ τας Βαλβίνου θύρας

έτρίβετο πολλάκις , κα\ δικάζοντι παρίστατο , κα\ διω-

θουμένων αυτόν ές πολυ των υπηρετών, μόλις είπεν

ΈμοΙ μέν και οί κατήγοροι μαρτυροϋσιν έπιείκειαν,

ούδέ γυναικί με ή παιδ\ συγγνωναι λέγοντες. Σέ δέ

ούκ έγώ μέν προέγραψα , κάτω δέ είμι των προγραφέν-

των. 'Λλλ' ές τήν άνΟρώπειον τύχην άφορων, καΐ ές

έμέ, σοΙ παρεστώτα, χάρισαί μοι, τήν γυναίκα άπαν-

τησειν ές Καίσαρα έγγυωμένω , ή1 μετ' έκείνης άπελΟεϊν

δεομενω. Ταϋτα έτι τοϋ Λεπίδου λέγοντος , ουκ ένεγ-

κών τήν μεταβολήν δ Βαλβϊνος, απέλυσε της έγγΰης

τήν γυναίκα.

ΙΑ. Κικέρων δέ, δ Κικέρωνος, προαπέσταλτο μέν

υπδ τοΰ πατρδς ές τήν Ελλάδα , τοιάδε έσεσθαι προσ-

δοκωντος· άπδ δέ της Ελλάδος ές Βροϋτον, καΐ μετα

Βροΰτον αποθανόντα, ές Πομπήϊον έλθών, τιμής παρ'

Ικατέρω κα\ στρατηγίας ήζιοϋτο. Έπι δ' έκείνοις αυ

τόν δ Καίσαρ, ές άπολογίαν της Κικέριονος έκδόσεως,

ίερέα τε ευθύς άπέφηνε, κα\ υπατον ού πολΰ ΰστερον,

χα\ Συρίας στρατηγόν κα\ τήν Αντωνίου περί Άκτιον

συμφοραν, έπισταλεΐσαν υπδ τοϋ Καίσαρος, δ Κικέρων

δδε , ύπατεύιον, άνέγνω τε τω δήμω , κα\ προΰθηκεν έιτί

τοϋ βήματος , ένθα πρότερον ή τοϋ πατρδς αύτοϋ πρού-

κειτο κεφαλή. Αππιος δέ διένειμε τοις θεράπουσι τα

δντα , καΐ μετ' αύτών ές Σικελίαν έπλει. Χειμώνος δέ

έπιλαβόντες, έπιβουλεύοντες οί θεράποντεςτοϊς χρήμασιν,

ές σκάφος ένέθεντο τον Άππιον, ώς ές άσφαλεστέραν

ελπίδα μεταφέροντες. Κα\ συνέβη τω μέν, έκ παραλό

γου 3ιαπλεϋσαι· τοις δέ, άπολέσθαι, της νεως διαλυ-

θείσης. Πούπλιος δέ, δ ταμίας Βρούτου, των άμφΐ

τον Άντώνιον αύτδν πειθόντιον προδοϋναι Βροϋτον, ούκ

«νασχόμινος, δια τόδε και προεγράφη· κα\ κατηχθη,

χαΐ Καίσαρι φίλος έγίγνετο, καΐ έπιόντι ποτέ τψ Καί-

Μακυβ. <2υί μοχ ΓεεορΙιΐδ ίπΙβΓ αηιίοοβ ΟχβαΗβ, ρβυΐο

ροδί ΐηΙοΓ άυεεβ Οχβϋπαηοβ &ά ΑοΙίυηι ριιςηανίΐ βϋνοι-δΐυ

ΛηΙοηίυηι. Β*τ1)υ1> τογο Ιυηε ηώ ΑηΙοηίο άυεΙβίΜίοπΙίηεδ;

α,υυηι ΓοιΙυηδβ τβιΙβΓβ νίεεβ αΐήυδφΐε ΙίουϊΙ. ϋβτίείο εηίαι

ΑηΙοηίο, ΒβΓΐ)υΙ;\ βειτυπι βε ΓιηχίΙ, οί Μακυδ επιίΐ ευηι

(αησυαιη ί^ηοΐυπι : εχροδίΐαηυε τε ΙοΙα 0χ83π, οΙ)Ιίηυί(,

υΐ «ϋ>| ρ3Γ ϋοβτβΐ ρ3ΓΪ ΓεΓεηε. Εοβάειη βΚβηι ροβ! ϋκο

$εευΙα εεΐ δίπιίϋΐϋίΐο ίοΓίαηη : ηηι ίη ϋΑβ (ΐηΐΝ βίοιαΐ

οοηδυΐΒΐϋΐη ββδδβΓυηΙ.

ί. ΒαΙΜηυβ , Γιΐβί εΐϊρβιιβ , εατη Ροηιρβΐο άείηϋε Γ69ΐίΙα-

Ιυ9ε$1, ηεε οαιιΚορο»! αύ εοηβιιΐβΐυπι φι<χ]ΐιε ργοπιο(ιι3.

('πί εοηβϋΐί ίερϊιΐυβ, Ιυηε εχ μιηιιικι ροΐεηΐία αιΙ εοηιΙΗίο-

ηεπο ρΓίναΙβπι ΓεϋαοΙιΐί , Ιιιφι-ιηηιΙϊ εχ ωιιββ βαριιίεχ Ηΐΐβίί-

Ιί(. Μ.··γ··ιι··ι< ίερίι]ί ΙίΗιιιιι ηια]β3(3ΐί8 τευπι αΐιΊκιΙ , βίηιυΐ-

(]ΐιε ιιια(η·ιιι ]υτεηΪ8, π( εοηβεϊβπι ειιΐρχ : ιι.ίιιι ίρβυπι

ίερϊόυηι, ηΐ ϊοτβΐίάααι , ρίβηε εοηΙεηιηεΙ)3(. ΡΗίρ Κβςυβ

ΑεΙίυηι &ά 0χ83Γεηι πιϊ3$ο, 3πΐ3(Γε, ηε Γοηιίηα τεχ3Γε1ιιτ

ϊΙϊηεΓί1)ΐΐ8, ναιΙΐ'Λ Μχεεη38 ροροβείΐ ρΓκΙιεηάοβ εοηβοΐϊ.

ΟιιυηΐφίεηειηοίΙΙυιΙβυΒείρεί'εναύίΓηοηϊυπιτεΙΙεΙ, ίερί^υβ,

( ίΐ'( Η ΓοΓε» Βαΐϋίηί Ηερε Γπι^Ιιη οΙιτεΓ83(υ8, εΐίβηι 3(1 Ιηϋα-

η,ιΙ ε]ιΐ8 βε&ε ϊο^εΓεΙ»! ; τεριιίβυβςυε άία 3ΐ> 3ρρ&ηΙοπ1>υ8 ,

νίχ Οηόεηι Ιιχε ε(Τ3η ροΐυίΐ : κ Μεχ εεΓίχ ίηηοεεηΐίίΐ τεΙ

ίρ9ί 3εευ83(0Γεδ μιιιΙ (ε8ΐε8, ηιιί πιε ηε^3ηΙ ηχοιϊ Γιΐίοτε

εοηβείυπι. Νεςυε νεΓΟ εβο Ιε ρΓοδεπρδϊ ; εΐ ηυυε ϊηΓΓ»

ρΐΌδεπρΙΟδ >ιπη <ΙερΓε88υδ. Α( (υ, γρπιιιι Ικιηΐϋΐι.Ίππιι Γογ-

(αί(33 νίεεβ, ηιεηυε Ι'ύΛ 3(ΐ5(»η(εαι, εοηβί(ΙεΓ308 , Ιιοε ηιίΐιί

ηιια'50 ςτ3(ίΓιε3Γ6 , ιι I 3ΐι I νΗΐΙεηι ιηε ρΓΟ υχοΓε 3εείρΪ38 , 3υΙ

πιο (ίιπι ί1ΐ3 3(1 (·ίΐ·ν·ιπ·ι» 8ΪΠ38 ρΓοΠαβεί. » Υίχ Ιι,.τ ίερΐ-

<1ϋ8 ΜιβηΑ , ςιιυπι Βαΐΐιϊηυβ, ηοη ΓεΓεηδ ΐαιιίαω ωυΙ&Ιίοηεηι,

\ ;κ1ίιικιπϊιιιιι ΓεαιϊδΚ ιηυΐϊεπ.

1Λ. Γιγργο, ΟίεεΓοηίβ 01ΐα3, ίη 0ι·,εοί3ΐη ρΓ<ειηΪ8$υ8 3

ρ3(Γβ Ιαΐία ηΐ3ΐ3 (1ίνίη3η1β, ΐηάε 3(1 ΙίπιΙυιη ρΓθΓεεΙυ8, εΐ

οο ιηοΓίαο ηά Ροηιροίιιηι, .ιρπά υίτυπιςαε ΙιοηοηΙα άίςηΒΐυβ

8ΓβΙ ΙΤΐί1ίΙΪ3. ΡΟδΙ 1)08 Ο0Β83Γ, ηΗΟ 3νεΓΐεΓΡΐ 3 68 |)!Όιϋ[Ι

ϋΐεεΓοηϊδ άεάεευβ , βιι^αΓειη Ιιιιηε Γεεί(, εΐ ραυΙο ροδί εοα·

δυΐεηι , ροδίΓειηο 8}τΪ33 ρΓοεοηδυΙεπι : βΐ Ιίίοπίδ άε ρΓοΠί-

631ο 3(1 ΑεΙϊυπι ΑιιΙοηίο, Κοιϊιβπι & Οχ&ατβ ιηίδ838, ΟΐεεΓΟ

εοηδϋΐ Γεεϊ(3τϊ1 ρΐΌ εοπείοπε, εβΓυηιηυε εχεοιρίυπι ρΓΟ

ΓΟδΙιϊδ ρΓοροδαϊΙ, ϋ!)ί ρ3ΐΓΪ8 ε]ϋ8 εβραΐ οΐίηι ΓυεΓ3ΐ ρΓοροδΐ-

Ιιιηι. Αρρίυδ, Ικιηίδ 8υί3 (1ί8ΐΓίΙ>υ(ίδ ίη Γβηιυΐοδ, ευηι ηώ

ηϊτίββνίΐ ίη νϊ. Ηί,ιηι : ΙεπιρεδΙβΙε βυΐεηι εχοιίβ , δειτί ρβ·

ευηϋδ ίηΐιίβηΐεδ , ευηι ίη 803ρ1ΐ3ηι , (]υ3δί ιοί ηιη]"ΐ· βρεδ 83-

ΙυΙίδβδδεΙ, (Γ3ηδ(υ1εΓυηΙ : εΐ ίίβεβδυβ Ιυΐίΐ, υΐ Ιιίε ρπιΊογ

ορίηίοηεηι ίη ροιΊυηι βρρβΙΙβΓβΙ , ίΙΙί ρεήΓεηΙ ηαιιίπιμίο.

Ρυϋΐίυδ [Ι. Ρ] , ΒΓυΙί ςυίΡδΙοΓ, 31) ΑηΙοηίηηίδ άε ρΓούίΙίοηβ

Γηΐ8ΐτ3 3θ11ίεί(3(υ3, ρΓΟδεΓΪρΙυβςυε οί) εβηι εβυδβηι, (αηιίειη

ίη |>,ιΙΗηη> ΓενεΓ8ϋ3 , ίη 03ΐ83Γί3 αηίείΐίαιη τεεερίηβ ε$( :
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σαρι προύθηκεν εικόνας Βρούτου, καΐ έπηνέΟη καΐ έπΐ

τώδε δπδ τοϋ Καίσαρος, ϊα μέν δή παρά δόξαν τισΐ

τών προγραφέντων είς τε κίνδυνον καΐ σωτηρίαν γενό

μενα, πολλά χα\ άλλα παραλιπόντι, τοιάδε μάλιστα

ΟΙ. Γιγνομένων δέ τούτοιν έν 'Ρώμη, κα\ τα δπερ-

όρια πάντα πολέμοις δια τήνδε την στάσιν έδονεΐτο,

καΐ των πολέμων οί μείζους ησαν άμφί τε Λιβύην Κορ

νιφικίου προς Σέξστιον, χαι έν Συρία Κασσίου προς

Δολοβέλλαν, καΐ περί Σικελίαν Πομπηίου. Πάθη τε

πολλά συνηνέχθη πόλεσιν έκ δοριαλωσίας* δπεριδόντι

δέ τών έλασσόνων, τα μέγιστα δή , καΐ δι' άξίωσιν των

άλλων περιφανέστατα, Λαοδικεϋσι, καΐ Ταρσεϋσι,

κα\ 'Ροδίοις, καΐ Παταρεϋσι, κα\ ΞανΟίοις. Και αύ-

«ών έκαστα, ώς έν κεφαλαίω συναγαγόντι φράσαι,

τοιάδε ή\.

ΙιΙΙΙ. Λιβύης 'Ρωμαϊοι την μέν έτι καλοΰσι Πά

λαιαν, οσης Καρχηδονίους άφείλοντο· ήν δέ Ίόβας εΤ-

χεν, δστερόν τε έλαβον έπι Γαίου Καίσαρος, κα\ δια

τοϋτο Νέαν προσαγορεύουσι Λιβύην ε?η δ' άν της Νο

μαδικής. Σέξστιος ο3ν, υπο Καίσαρι της Νέας ήγού-

μενος, ήτει Κορνιφίκιον έκστηναί οί της Παλαιάς, ώς

Λιβύης άπάσης έν τη λήξει των τριών ανδρών Καίσαρι

νενεμημένης. Ό δέ , ουτε τήν ληξιν, έφη , γιγνώσκειν

τών τριών έφ' έαυτών πεποιημένιον, ουδέ την αρχήν

παρα της βουλής λαβών, άλλω με&ήσειν χωρίς αυτής.

Έκ μέν δή τούτων άλλήλοις έπολέμουν. Στρατον δέ

εΤχεν δ μέν βαρύν τε καΐ πλείονα , δ δέ Σέξστιος κου

φότερων τε καΐ δλιγώτερον δ δή κα\ τά μεσόγαια τοϋ

Κορνιφικίου περιιών άφίστη, κα\ Ούεντίδιον στρατηγον

τοϋ Κορνιφικίου μετά πλειόνων έπελΟόντων άπεμάχετο

πολιορκούμενος. Έδηου δέ κα\ Λαίλιος, έτερος τοϋ

Κορνιφικίου στρατηγός, τήν Σεξστίου Λιβύην, και

Κίρταν περικαΟημενος έπολιόρκει.

Ιιΐν. ΚαΙ πάντες έπρέσβευον περ\ συμμαχίας ές τε

Άραβίιονα βασιλέα καΐ τους καλουμένους Σιττιανούς·

οΐ άπί) τοιασδε συντυνίας ούτως ώνομάζοντο. Σίττιος,

έν 'Ρώμη δίκην ιδίαν ούχ δποστας , έφυγε· κα\ στρατον

άγείρας έκ τε αύτης Ιταλίας καΐ Ιβηρίας , ές Λιβύην

διέπλευσε, κα\ τοις Λιβύων βασιλεΰσι πολεμοϋσιν άλ-

ληλοις άνα μέρος συνεμάχει. Λε\ δέ οΐς προσΟοΐτο

νικώντων, δ Σίττιος έπΙ δνόματος έγίγνετο, καΐ δ

στρατός αύτώ γεγύμναστο λαμπρώς. Γαίω τε Καί

σαρι, διιόκοντι τους Πομπηϊανους έν Λιβύη, συνεμά-

χησε, καΐ Σαβόρ'δαν Ίόβα στρατηγον διώνυμον άνεΐλε,

και γέρας τούτιον έλαβε παρά Καίσαρος τήν Μασανάσ-

σου γην, ουχ άπασαν, αλλά τι) κράτιστον αύτης.

Μασανάσσης δ' ^ν Άραβίιονος τοΰδε πατήρ, Ίόβα

σύμμαχος, καΐ αύτοϋ τήν χιόραν δ Καίσαρ τζίδε τώ

ΣιττιΌ) καΐ Βόκχω Μαυρουσίων βασιλεΐ δεδώρητο·

καΐ το μέρος δ Σίττιος τοις δπ' αύτον άνδράσιν έπιδιεϊ-

λεν. Άραβίων δέ τότε μέν εις Ίβηρίαν έξέφυγε προς

τους παΐδας τους Πομπηίου· Γαίου δέ Καίσαρος άναι-

ρεΟ/ντος, ές Λιβύην έπανηλθε, κα\ Λιβύων τινάς άεΐ

61 ΒΐΐφΙΑΟθο (ΙΟΠίί δΟΕΟ, ςΐΙϋΠί 0#83Γ Ιρβυπι €οηνβαϊ$££[ ,

ίιιΐ3(5ίιΐ68 βΐίϊπ) ΠπιΙί είίίβηι βρβοίαιχίαβ εχροδυίΐ, Ιϊηάωΐΐ!

ςιιοςυε Ίά Γαοΐιιπι Οα383Γβ. Ηί Γεπηβ βιιηΐ ρι-οδεπρίοπιιιι,

βίνε είβρδοπιηι, δίνβ ορρΓβββοπιηι, ιηίηΓιεϊ εβδυβ, β ηιιΐΐίϊ

ρπβοίρυί.

ΙΛΙ. Οικβ θυιη Κοπιά; ββηιηΙιΐΓ, ίηΙεΓ63 Γογϊ3 ηαοφι,

ρβΓ οαδίΐοηι οοηίβηΐίοηβδ , ΙιβΙΙίδ ςιΐ3(ίβ()3ΐι(ιΐΓ οπιαία : 6 ψή-

1)ΐΐ8 §Γ3Τΐ0Γα ΓαβΓβ, ίη ΑΓπμ ΙκΙΙαιη ϊηΙΟΓ δβχΐίαιη «I Οογ·

ηϊΓιοίυπι ; ίηΐβτ ΟΜβΐυηι βΐ ΡηίιΙκΗιιιη ίη 5γπ3 : ίη δίαϋι

νβΓΟ ϋεΐΐυπι Ροηιρβϊβηυη). 0»ίΙ>η8 Ικΐΐϊβ ιηηΐΐιε υι-Ικί

6\ρυ§η3(α! 8ΐιη( ΙιοβϋΙίΙεΓ, ΙηΙβΓ ςυββ ροΙίοΓβδ, Ι,ίοάίι»,

Τ3Γ81Ι8, Κηοιίαβ, Ρ»13Γ3, Χ3ηΙηιΐ5; α( άβ εχ(επ8 ί%αοΙ>ίΙίο·

Γΐ1ΐϋ8 Ιαο*3πι. ^3α]ι]υβ ε( Ιιαβ εΐβίΐεδ , δϋΐηηιαίίηι ςααιη^ιιο

οί εοπιροηάίο, βη3ΓΓ3ΐ)ίιηϋδ.

£ΙΠ. ΑΓΓίοβϊΚοηιαηί 3ΐΙβΓ3πι ρΓΟτίηοίίηι , »άεπιΐ3ηι &γ·

(1ΐ3§ίηίεη8ί1>υ8 , ε(Ϊ3ηι ηυηο ΥοΙβΓβπι ΑΓΓΪεβπι; α11»ταηι .

φ\χ ]νΛ>Άί Γε^ηαιη ΓαβΓ3ΐ, & Ο. Οχββτβ ϊηιρεηο Κοπι&ι»

3ά]εεΐ3ΐη , ϊϋεΪΓεο Νοτβιη 3ρρε1ΐ3η( , ηυβιη εβηιιΐηη Νηηιί-

άϊοαιη ΟίχβΓίβ. Ηβηε δ«\(ίυ8 γρ^οικί ηοηιίηβ Ο^ωη:, Α(-

ηιιηαβυβί ΟοΓπίΠΰίο , υΐ Υβ(6Γβ βϊυι (ΙκβΰβΓεΙ , <]υο<1 α

ΤΓΐυιηνίΓοί'υιιι ϋνϊβίοηε αηίτεΓβα ΑΓγϊμ άβΙιετεΙαΓ Οαϋΐπ.

111ε , ηεβοίιε 86 , βίΐ , ςϋί(1 ΤπυπινίΓΪ ϊηΙβΓ 86 ριίνβίο οοηβϊΐίο

(ίίνίϊΡΓίηΙ : ηο(ριο ίη]ιΐ8δΐι 8εη3(ιΐ8 οιιίιρίϊΐη άοεβδίϋπιηι ρη>

νίηοίβ, ςυβηι 3 δβηβίο βεοερίδδεί. » Ηδεε Ιιείΐί ιπΙεγ 8ίΐ-

Ιίυηι ε( ΟοπιίΓιοίιιηι οη§ο. ΗαΙ)υί( λιιΙρπι Οοπιίβοίιΐ!

βχβΓοίΙαηι βτανίοΓβιη εΐ ηΐ3Ϊ0Γ6πι πιιπιογο. δβχΐίϋί «ιό,

Ιβνϊιΐδ 3Γηΐ3ΐί8 ρ3υεΐοη1)υδ(]ΐιε υΐεηβ , πιε(]ί1επ·3ηβα5 ίϋΐίαι

Γεςίοηεβ , ΓβοΙίβ ίη Θ38 εχευΓδ3(ϊοηί1>υδ , β ΟοΓηίΓκίο αί αα)

ρ3Γΐβ8 ρβΓ(Γ3χίΙ ; Ιιιηι εοηΐΓ3 Υβηΐίάίυηι, Γοπήϋεϋ Ιε^ιΙυηι,

ευπι πι3]ογϊ ϋορίαπιηι ηυηΐΡΓΟ ίρδυηι ρβίβηΐϊ ορρα§η;»ηΙί<]υε,

βίΓβηαβ δβ άβίεηάίΐ. 8ει1 ε4 ΐΛΐίϋδ , αΐίαβ ΟοπιίΓιοίί 1φ·

Ιιΐδ, ίη^Γίδδϋδ 8βχίίϊ ρΓονϊηείβηι, οΐι^ίΐ ΟιγΙλπι ορρβρΒ·

τΚςοβ.

ΙΧν. δΐωιιΐ νβΓΟ ηίΓαφίβ ρβτδ ρβΓ Ιε§.ιΙοδ δοείβΐίΐίΐη [>?■

Ιε1)3ΐ 3ΐιχϊ1Ϊ3φΐβ ευπι Γβ^ϊβ ΑΓ3ΐ>ϊοηίδ, ίαχα δίΙΙίίηοηιηι φί

τοεβ1)3η(0Γ : ευ]αδ οοπίοίδ 1ΐ33ε ΓαβΓ3( οπ§ο. 8ίΙ(ίιΐ5 οΐίηι,

Κομ* 3θευδ3ΐαδ, ιιοη βχβρβεΐηΐο ]ΐΐι1ϊεϊο , ρΓοΓυ^επΙ; «Ι-

ΙβεΙίδίΐϋβ εχ Ι131Ϊ3 εΐ Ηίδρ.ιηία οορϋβ ΐΓ3]εεεΓ3ΐ ίη ΑΓπαπι·

Εγ31 Ιυηι ΜΙυπι ίηΙεΓ Αήίε« Γβ^αΐοβ. ΙΙοΓϋηι ηυΜ Ιιακ,

ηιιηο Πΐϋπι, δίΙΙίυδ ίατϊΐ ηαχϋίο : ςυαηκιυε δεπιρβΓ τίη«·

ΓβοΙ ςυίϋοβευηςαβ ΠΙε 86 30]ιιη§βΓ6ΐ, εΐβτϋηι ηοηιεη ΒϊΙϋιιβ

βδΐ οοηδβευΐϋδ, 61 εχβΓείΙαιη βααπι Γβί Γηίΐίΐβπδ Ρ6,

πΐιιπι Γβάίΐίιΐίΐ. Ο. 03!δ3η άβίηιΐβ, Ροπιρει.Ίηο» ίη ΑΓη»

ϋβΐΐο ρβΓδβςιιβηΙϊ , αάίαϋ, βΐ δ3ΐ>υΓΓ3ΐη, ΛυΙ).τ <1ϋθίηι,«·

οίιΐίΐ. Ργο ςυϋ)ΐΐ9 ηιεπίίδ βεοερίΐ 3 Οα?&βΓβ β^ηιοι Μιηι^

\1. ΜβδϊηίδδβΒ,] ηοη ΙοΙυπι, βεά ρβτίεηι φβ ορίίπιιηι. Μί-

Π38888 ϋΐε [ί. Μ3δϊηί3β3] ΑτίΜοηίδ 1ιυ]αβ ΓαβΓ3ΐ ρ3ΐ«Γ, ίιΐ»

3πηίου8 βΐ βοοϊαδ. Ε]ιΐ8 ΐρΙαΓ άίϋοηειη 0*83Ρ ρϊτΐίηι ο*

δίιΐίο, ρ3Γΐίιη Βοοείιο, τββί ΜβυΓβΙβηοηιπι, ίοηβτβτίί^'

δίΙΙίυδ ροΓίίοηεπι δϋΒπι οΜνίδίΙ βυίδ πιϊ1ίϋ1>π$. ΑγιΜο ω*

ίη Ηίδρβηίβιη 8(1 Ροηιρβϋ Πΐϊοβ ρΓοΓορΙ : ροδί ηβ»"1 τίΓ0

Ο0Ο53Π9 ίη Αίπεβηι ΓβτβΓδΟδ, δυΐιίηάε ΑΓγοπιπι βαχίΰβ 5ο·
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τώ νεωτέρω Πομπηία) πέμπων ές Ίβηρίαν, και γεγυ-

μνασμένους «πολαμβάνων, Βόκνονάφιίρητο τήν χώραν,

καΐ Σίττιον άνηρήκει δόλω. Εύνους δέ ών τοις Πομ-

πηϊανόϊς δια τάδε, κατεγίγνοισκεν άε\ της μοίρ,ας,

ώς άτυχούσης άμειλίχτως, κα\ Σεξστίω προσέΟετο,

εύμενιζόμενος δι' αύτοϋ Καίσαρα. Προσέδεντο δέ καί

οί Σιττιανοί χατ' εϊνοιαν οΐδε πατρωαν τοϋ Καίσαρος.

ΙιΥ. θαρσήσας ουν δ Σέξστιος, έζηει της πολιορ

κίας ες μάχην κα\ πεσόντος τοϋ Ούεντιδίου, κα\ τοϋ

στρατού φεύγοντος ίιπ' αναρχίας, εΐπετο κτείνων τε κα\

ζιογρών. Καί τάδε μαθών δ Λαίλιος, διέλυε τήν της

Κίρτης πολιορκίαν, καΐ έχώρει πρδς τον Κορνιφίχιον.

Ό δε Σέςστιος έπαιρόμενος τοις γεγονόσιν, έπ' αύτδν

$|δη τον Κορνιφίχιον ές Ίτυχην ηει , χαι άντεστρατο-

πέδε&ε. μετα. πλειόνων δντι. Λαίλιον δέ τοϋ Κορνιφι-

χίου μετα των ίππέων πέμψαντος ες τινα χατάσκεψιν,

δ Σέςστιος Άραβίωνα έπεμψεν ίππομαχεΐν τώ^λαιλίω

χατα μέτωπον, χαΐ αύτδς ήει μετά τών εοζώνων ές τα

πλάγια της ίππομαχίας , χαΐ έμβαλών έΟορύβει· μέχρι

τον Λαίλιον οϋχ ήσσημένον πω δεΐσαι περι της αναχω

ρήσεως μη άποκλεισΟείη , χαι λόφον έν μέσο; χαταλα-

βεϊν, Άραβίιονα δέ αρτώμενον αύτοϋ, χτεϊναί τε πολ

λοίς, χαί τον λόφον περιχυχλώσαι. Όρων δέ ταϋτα

4 Κορνιφίκιος, έξηει τώ πλέονι στρατώ, βοηΟήσων τώ

Ααιλίω· καΐ τοϋδε μέν δ Σέςστιος όπισθεν γενο'μενος ,

Ιςήπτετο συντρέχων, και αύτον επιστρεφόμενος δ Κορ-

νιφίχιος άπεμά/ετο μάλα χαχοπαΟώς.

ΙΛΓΙ. Ό δέ Άραβίων έν τούτω πετροβάταις άνδροί-

σιν άνέρπουσι διά κρημνών ές τδ στρχτόπεδον τοϋ Κορνι-

φιχίου παρέδυ λαθών. Και 'Ρώσ/.ιος μέν δ φύλαξ,

τοϋ ^άραχος άλισχομένου, τών υπασπιστών τινι την

σφαγήν ίιπέσχε, χάΐ άνηρέΟη. Ό δέ Κορνιφίχιος, τή

μάχη κάμνων, μετεπηδα προς Λαίλιον ές τον χολωνδν,

ούχ ειδώς πω περί τοϋ στρατοπέδου· μεταπηδώντα δ'

αύτδν οί τοϋ Άραβίωνος ίππεΐς έπιδραμόντες εχτειναν.

Κα\ γιγνόμενα ταϋτα δ Λαίλιος άπδ τοϋ λόφου χαΟο-

ρών, έαυτον διενρησατο. Τών δ' άρχόντ(>)ν πεσόντιον,

δ στρατός χατα μέρη διέφυγε· χαΐ όσοι τών προγεγραμ-

μένων ησαν παρά τω Κορνιφιχίω, οί μέν ές Σιχελίαν

διεπλεον, οί δ' οπη δόναιντο έκαστος. Ό δέ Σέξστιος

Άραβίωνα μέν καί τους Σιττιανοΰς έδωρεΐτο πολλοίς

λαφύροις, τας δέ πόλεις τω Καίσαρι καθίστατο, συγ-

γινώσκοιν άπάσαις. -Τοϋτο μέν δη τέλος ην τω περ\

Λιβύην Σεζστίου χαΐ Κορνιφικίου πολέμω, βραχεί δια

ταχυεργίαν δόξαντι είναι.

ΙΛΊΙ. Τά δ' άμφΐ Κάσσιόν τε καΐ Βροϋτον, μικρά

καΐ των ειρημένων άναλαβόντι ές δπόμνημα , ην τοιάδε.

Επειδή Γάϊος Καίσαρ άνηρητο, οί μέν σφαγείς αύτοϋ

το Καπιτώλιον κατέλαβον, καί ψηφισΟείσης αύτοΐς

αμνηστίας, κατέβησαν. Ό δέ δήμος έπι τή έκκομιίή

τοΰ σώματος Ιν οίκτω Καίσαρος γενόμενος έζήτει τους

φονέας περιΟέων. Οί δέ τότε μέν ήμύνοντο αύτους

άπο των τεγών εύΟυς δέ έξηεσαν αύτών δσοι στρατη-

γεΤν έΟνών υπδ Καίσαρος αύτοϋ κεχειροτόνηντο. Κάσ-

Ροπιρβϊο δυΐίΐηίΙΙΛαΙ : ςυοί αΐιΐ ]3Π) οχογοϊΙλϊ. >8 πιηιιβ ,ίΙι

βο ΓβεβρίΙ, Π>μίΊιιιπι εχραΐίΐ, δίΐΐίιιιη ριτ ίη$ίάία$ 8υ$1ιι1ί(.

ΛπιΙιίο ϊζίΐατ, φΐ.ιιηνί * Ροπιροί.ιπ 15 Ιιίβ (Ιο εαυβίί Ιχίιι- εαρε-

πΊ,.ι ί,κΐϊοπρ ΐΛίπβη εοΓυπι βΜίοαίΙ, υΙΓοΓίυηκ ΓανοΓβ

άεβίίΐιιΐβ ; ε( δεχίίο βε βφιιηχίΐ , ρβΓ ςυεη) εα()!;ιΙκιΙ Οκηπ*

μΓ.ιΙ ίιιηι . ΓΙ δΚΙίαηί ηυοςυε , ραίοπικ· ιηειιιοΓεί αιηίείΐίχ ,

(Μ-ιΙΐ'ΐη ρΐΓίεβ βεευΐί βυη(.

ΙΛ'. κ.ιψΗ· αυείυβ βηίπιί! ηο ορϊΙ)ϋ9 δεχ1ϊη3, ηοη ραββιιβ

86 ιΐίπΐίυδ ηρρυ^ηαη , ίη ρυ^αΛπι εορί&$ εάαχϊΐ : ϊη φΐα ριι-

ριβ ροί(/Ιιΐ3ΐη εεεϊιΐίΐ νεη1ί(ϋυ9, εχεΓεϊΙαβ ιΐιιεε 0Γΐ>αΙυ8

16Γ§» τβΓίΐΙ , 8ε\(ίο ρβηβφκηΐβ , εί ε««1εη(ε βυΐ νίτοβ ε»·

ρϊεηΐε ηιιοΐφίοΐ 388εηυί ρο[βπι(. Οαο ηυηείο αεεερίο Ιχ-

Ιίιιβ οΙ)4ίι1ϊο·.ιβηι Οϊγ(ββ βοΐνΐΐ , εΐ &ά θ>ηιίΐΜ·ΐιιιη 86 ΓβεβρίΙ.

ΑΙ 8οχ(ίιΐ8, Ιιοο βυεεεββα εΐβΐυβ, ]3πι ίρβυηι Ο'οπιίΙίοϊιιηι

ΙΊίεαηΐφΐε ρείίίΐ, εΐ αιΐη αιβίιίοι εβί ίη ρΓΟχίηιη, ιριαι»-

νί8 ηιίηοΓε» παοεΓεΙ εορίαβ. 11>ϊ Ι^εΙϊο , ευπι βφΉΐΜυ αιΐ

$ρεειιΐ3ηι1υηι ρΓ»;ηιί88ο α Οοπιίβείο, 8εχ1ϊϋ8 ΛΓ&1>ϊοηειη

οιιηι δπίδ εηαίΙϋηΜ ]ιΐίδίΙ οεειιπεΓε : ϊρβεοαηι εχρειΙΗίβ

ρε(1ϋίΙ)ΐΐ8 1ΐ08(εηι εηυεβίη ρΓα?Ιίο ίη(εη1αηι ίηνο8ίΙ α Ι.ι-

ΐΡΓβ; (.ιηΐιιηΐφΐβ ΙυπιυΚυηι εχείνίΐ, υ( Ι,χΐίυβ, ηπηιΐιιηι

νίοΐΗ8, ΙϊπΊΡΐΐϋ , ηβ ΓρεερΙϋ εχοΙαάεΓβΙιΐΓ, ίο ρΓοχίηιυιη 1α·

πιηΐιιηι τεΓυ^εΓεΙ. Οιι]υβ τεδϋ^ϋβ ϊηΙΐίβΓεηδ Αγ&οϊο , είΟδΐβ

ηιυΗίδ, εοΓοηα ειιιτι Ιαηιυΐυη είηχίΐ. Ουο τίδο φΐιιηι

ΟοΓπιΤιείοβ, υΐ δΐιεεαιτεΓεΙ Ιήεΐϊο', ευηι ρίππίπΐδ εδδβί ρΐΌ-

ρι-εδβηβ ; δεχίϊιΐδ εαηι 3 18Γ80 ρΓορεΓε ίοδεευΐυδ η^Γβδβιιβ

εδ( : εαί Γ ίιίπιι-, εοητεΓδίβ «ίςπίδ, Γερυ^ηβνίΐ νβΐιΐε Ια-

1)0ΓΪ0δ6.

Ι,ΥΙ. ΙηΙβΓΪπι ΑΓ3ΐ)ίο, ηιίδδίδ <ριίΙ·ιι«Ι.)ΐη βδδϋεΐίδ ρΓΟοηφΙ»

δΓηηιΙοΓε, είβηι οοΓΡρδϋ ίη εαδ(Γ3 ΟοηηΙίι-ϋ : 61 Κοδεϊυβ,

ε»8(π)Γΐιηι εηδ(ο<1ίχ ρίφροδίΐηβ, ]υςηΐ3η(Ιυηι δε υηί εχ βυΐβ

83(ε11ί[ίΙ)υδ ρΓΐΙ>ιιίΙ. ΟοΓηίβείηδ , ηοη ΓβΓεηδ δεχίίί ίπιρε·

! ιπ:ι , 3ε ηεδεϊεηδ εΐϊβπι Ιυηε εβδίΓβ ηιιιί.<«ι, 3(1 Ι.Μ·Ιίιιιιι 86

ϊ τι ΙιιιΐΊΐιΙιιπι τεεϊρεΓβ εοηβΙϋΓ : ββ<3 ιίησι ϊη εο εδί , ετ|υΙΙιιηι

ΑΓ3ΐ)ίοηίδ ίηειίΓδϋ ορρηιηΗϋτ. Ιά εχ ββίΙϊοΓβ Ιοεο εοηβρί·

εαΐυδ Ι,αΊίυδ, δείρδυηι ίπίπνηιίΐ : οεείβίβφΐβ άυείουδ, εχεΓ-

οί(υδ (ΙϋΤυςΗ. ΡΓΟδεΓίρΙϊ, <ριί αρικί ΟοΓηϊΓιείηηι ΓυεηηΙ,

3ΐϋ ( ι ;φ'(Ί'ΐ ιιηΙ ϊη δίεϋί3ηι , 3ΐϋ ηαο φΐίδςυε ροΐυίΐ. δεχ-

(ίυδ ΑΓ3ηίοηεπι εΐ δϊΚΪ3ηο8 ιηηΙΗ* (1οη3νί( ηΐ3ηυ1)ϋδ; υΓίιεβ

οιηηοδ, τβηί3 (ΙβΙβ, ϊη Γιιίεηι ΟίΒδβΓίδ τεεερίΐ. Ιια ΟοΓηίΒ-

είιΐδ ίη ΛΓπγ.-ι 3 δεχίίο ιΙιΊιεΙΙηΙιΐδ ε8( : ε( εχίςυιιπι ηυίιίεηι

ί<1 I μ Ιΐηηι , ρΓβρΙεΓ ΓεΓαιη ^εδίβτηηι εείεηίαΐεηι , εδ( Ιι.ιΐιϊ-

Ιαπι.

ΙΛΊΙ. Ναηε Οβδδϋ ΒΓοΙΐςαε Γββ («βΐ* βχροηβηΙϋΓ ; ρβηείβ

ρπυδ, ηιεπιΟΓίηη εβιΐδβ , εχ Ιιίβ ψιπ βυρρ» ιΐίοίβ δηηΐ, τερε·

ΙΪΙΪ8. Οεείδο Οα-βαΓε, εοη]ιΐΓ3ΐϊ ϋβρίΐοΐίυηι δίβΐίηι οεειιρβ-

ηιηΐ; δε<1 οϋΐϊνίοηβ (Ιείηιΐε 003ΐ1ί8 3 βεηβία (1εοΓεΐ3, ΓυΓδίΐδ

άεβεεηιίεπιηΐ. Τιιιτϊ νεΓΟ ρΐεηβ, ίη βχδεςηϋδ ΟδβΓΪδ αϋ

πιίδεπεοΓίΙίβηι εοπιτηοΐβ, εχφΐίδίνίΐ εοη]υΓ3ΐοδ, εΐ ίειίεβ

εοπιηι Ιιιτηη. Γ.Ι ϋΐί (ηπι <|ϋί<Ιβπι < 1 1- Ιεεϋδ ρηςηβηΐεβ,

ΓεριιΙεηιηΙ ρΐεοίδ ίηιρείηηι ; ίβά χηοχ αοίεΓηηΙ ίη 8υ3ηι φΐί9-

ςιιβ ρΓονίηείαιη, » 0*53Γ6 οεεορίηηι. Οαδδίυδ βπίεηα εΐ
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σιος δέ και Βρούτος έστρατήγουν μέν ετι της πόλεως,

ήρηντο δέ επί τη στρατηγία καΐ οιδε υπδ Γαίου Καί

σαρος ήγεΐσθαι Συρίας μέν δ Κάσσιος, Μακεδονίας δέ

δ Βρούτος. Ούτε δέ άρχειν πυ> των εθνών πρδ τοϋ χρό

νου δυνάμενοι, ουτε τον Ιν άστει φόβον δπομε'νοντες,

έζήεσαν ετι στρατηγοϋντες· καΐ αύτοϊς ές εύπρέπειαν ή

βουλή σίτου φροντίσαι προσέταξεν, ?να μή τδ εν μέσω

διάστημα φεύγειν νομίζοιντο. Οίχομένοιν δέ αυτών,

Συρία μέν καΐ Μακεδονία Ις τους υπάτους Άντώνιόν τε

καΐ Δολοβέλλαν μετεψηφίζετο, της βουλής πάνυ δυσ-

χεραινούσης. ΆντεδόΟη δέ έίμως τοις άμφΐ τον Κάσ

σων Κυρήνη τε καΐ Κρήτη· ων δπεριδόντες ώς βραχυ-

τέρων εκείνοι, στρατδν καΐ χρήματα ήγειρον,.ώς ες

Συρίαν καΐ Μακεδονίαν έσβαλοϋντες. Και οί μέν

ή*σαν έν τούτοις.

Ι/νίΠ. Τρεβώνιον δέ Ιν Ασία κτείναντος Δολο-

βέλλα, καΐ Δέκμον Αντωνίου πολιορκοΰντος εν Κελ-

τοϊς, χαλεπαίνουσα ή βουλή Δολοβέλλαν μέν και Άν

τώνιόν έψηφίσαντο είναι πολεμίους, Βροϋτον δέ κα\

Κάσσιον ες τας προτε'ρας ήγεμονίας επανήγαγον, και

Βρούτω τήν Ίλλυρίδα προσέθεσαν, τοις τε άλλοις πασιν

έκέλευσαν, 8αοι 'Ρωμαίοις ήγεμονεύουσιν εθνών ή στρα

τοπέδου άπδ τοϋ Ιονίου μέχρι Συρίας, δπακούειν Ις 8

τι κελεύοι Κάσσιος ή Βρούτος. Έπ\ δέ τούτοις Κάσ-

σιος φθάνει Δολοβέλλαν εις τήν Συρίαν έμβαλών, καΐ

σημεία της ήγεμονίας άνέσχε, και δυώδεκα τέλη στρα

τού Γαίω Καίσαρι έκ πολλοΰ στρατευόμενα και γεγυ-

μνασμένα, προσέλαβεν αθρόως- οϊΐ τδ μέν £ν αυτών

δ Καίσαρ έν Συρία καταλελοίπει, τα Ις Παρθυαίους

ήδη διανοούμενος· τήν δέ έπιμέλειαν αύτοϋ επιτέτραπτο

μέν Καικίλιος Βάσσος , τδ δέ αξίωμα έΐχε νεανίας, αύτοϋ

Καίσαρος συγγενής, Σέξστος Ιούλιος. Έκδιαιτώμενος

δε δ Ιούλιος, τδ τέλος ες τρυφήν έπηγετο άσχημό-

νως, κα\ επιμεμφομένω τώ Βάσσω ποτέ ένύβρισε·

κα\ καλών ύστερον, επειδή βραδέως υπηκουεν, άγειν

αύτδν έκέλευεν ίλκοντας. θορύβου δέ άσχήμονος κα\

πληγών ές τον Βάσσον γενομένιον, ουκ ένεγκοϋσα τήν

δψιν ή στρατιά, τον Ίούλιον συνηκόντισε. ΚαΙ ευθύς

ην μετάνοια κα\ δέος εκ τοϋ Καίσαρος. Συνομόσαντες

ουν άλλήλοις, εΐ μή τις αύτοΐς συγγνώμη καΐ πί-3

στις γένοιτο , διαγωνιεϊσθαι μέχρι θανάτου , τον Βάσ

σον ες ταϋτα συνηνάγκασαν. Τέλος δέ στρατεύσαντες

ίτερον, συνεγύμναζον άμφω· καΐ Στάτιον Μοϋρκον,

υπο Καίσαρος αύτοΐς σΰν τρισΐ τέλεσιν επιπεμφθέντα ,

γενναίως άπεμάχοντο. Μούρκω δ' ή'κεν έπίκουρος

Μάρκιος Κρίσπος εκ Βιθυνίας μετα τριών τελών άλ

λων, καΐ τον Βάσσον έπολιόρκουν δμοϋ πάντες £ξ τέ

λεσιν ήδη.

ΙιΙΧ. Κάσσιος ούν τηνδε τήν πολιορκίαν σπουδή

καταλαβών, τον τε τοϋ Βάσσου στρατδν αύτίκα παρε-

λάμβανεν έκόντα, και έπ' έκείνω τα Μούρκου τέλη

και Μαρκίου, κατά τε φιλίαν αύτφ παραδιδόντων, καΐ

κατα τδ δόγμα της βουλής ες πάντα υπακουόντων.

"Αρτι δέ καΐ Άλλιηνδς, ΰπδ Δολοβέλλα πεμφθείς ές

ΒπιΙιΐ9 ρΓίίΙαΓΜ &άΙιαο ίη ΙΜ>β £0ΓβΙ>3ΐιΙ ; Ιρδί ίπΜίιιι <ιιιο-

φΐβ (1θί-(ίιια(ί 3 Ο3383Γ0 ρΓΟρΠΕίΟΓββ , 00851119 8)ΓΓΪ3? , ΒΠ)Ιϋ8

Μβο«<1οηίί£ : δεό" ο·υί3 ικτιίπιη (εηιριΐδ ίιΙεΓβΙ ίη ρΓοτίκί»

νιΚ'ΐιιϋ , βΐ ίη ϋΛί ρΓ36 ηιείη ηιαηΟΓβ ηοη ροίβηοΐ, μ.

η3ΐυ8 609 ΙιοηεδΙχ βρεοίεί 031193 οι! ηιιικ ιΐι,ο οιιπηι ί11β»3\ίΙ ,

ηβ νιιΙβΓβηΙιΐΓ ρι·οΓυ£ίδ96 ίηίοιϊηι. Ηίί ρι-οΓεοΛίί, πιυΐΐΐο

86η3(α9θοη9η1(ο , δρΐβ Μβοβάοηίβςοβ ρΐΌνίηοί* οοηίϋϋΐκΐί

Αηίοηίο βΐ Ι)οΙ;ιΙ>ο11;ι> όεοι-βία} 8υηΙ, δβηαΐυ ςαϊιίεηι ίηίςυίί-

8ίιηβ ίιΐ ΓβΓβηΙο. ΒηιΙο Ιβηιεη ϋββδίοκπιε ρΐΌ ίϋίδ ρΓοτΐηοη

0)Γ6Ι1β βί 0Γ6ΐ3 8Ι1Ι11 (ΙβΟΓβϋΕ. δβά ίΐΐΐ , 1ιΐ8 οοηΙεοιίΒ , οι

εχϊ^υΪ8, ('χοΓοϋπηι η ο ρβεαηΪ39 εοΙΙίςεΓε ίιΐδΐίΐϋβπιηΐ, ίη

8νι ί.ιιιι εΐ ΜΗα·<1οηί3ηι ίη ν,ι$ιιι ί.

ΐνίΠ. Ηοε Ιιιηε βΓ3ΐ οοπιηι ηρδοΐϊοπι , ςυαιη ίη Αδίι οο

0Ϊ80 3 ΙΗιΙ;ιΙη·1|3 ΤΓβοοηίο, ΑηΙοηϊο Ό. ΙΙπιΙπηι ορρα^Μπίο

ίη Γ.βΙΙί.ι, 8οη3(η9 οΓΓεηβυβ, Ιαιη ΛηΙοηίυηι ςαοηι υοΐιΐκΐ·

Ιβηι 1ΐ08ΐβ8 ]υ<ϋεβνί( ; ΒΓυΙαηι νβΓΟ βί 0385ίυιη ίη ρΓοτίκίϋ

ρΠ8ΐίη35 ΓβδΙΪΙυίΙ, 30 ΒπΐΙΟ ΠΙνΓΪΟϋΐη βΙΪ3Π1 30]μΙ; «Ι

οιηηΐιιπι 1τ3ΐΐ8 Ιοηϊυηι πιλιό ρΓονϊηοί3τυιη βχβΓΟίΙαιιηιφιβ

ρΓ3βΓβεΙί8, 111 039911 Ι!πΐ1ίι]ϋβ ]υ883 ΠιΟΟΓΟΙίΙ, ίιΐ)|.·Γ.· .

Ρθ8ί Ιωεο 0385Ϊιΐ9, εεβ83ηΐ6 ΙΜα)κ·ΙΙ.ι, ρπβοοο,ιιραΐΛ 8ϊπι,

1Πΐρ6Γ3(0Γί3 5ΪβΠ3 ί 1 » » 611111811, βί Ι)Γ6ΥΪ ιίποιίοοίηι Ιιςίιν

Τεΐ6Γ3η39, 8υρβΠΟΓΪ8 Ο0683ΓΪ8 ΠιίΙΪΙί,Ι ι·νταΙΜ(Κ, ί» Ιι·!:·

βεεβρίΐ. Εχ Ϊ11Ϊ8 1ε|^οηί5η3 υηβηι ϊρ9ε Ο. Γ;γ-.ιγ , ί&η> Ιΐ"<ι

1·γ|] π ιη εο§ί(3η9 Ρίΐι 1 1 ιίοι 1 1 ιι , ίη 8}Π3 ΓεΗςηεΓ3ΐ; ειιίϋί ιαηα

εοπιηιΪ86Γ3ΐ Οαχίΐίο Β3880, ίηιρεηϊ ηοηοβ ρεηεβ 5οχ. Ι'·

Ιίιιηι ΓαεΓβΙ 3(1οΐ68ε6ηΐ6Πΐ, μοηϋΐι'ΐιι ίρ5ία8 Γ»·«ιη< : ςιιί 1 '

1αρ(3ϋουϋ ν303η8 , Ιβςίοηεηι ίικίοοοπίοι βεευηι οίΓουοκΙϋΚ-

ΙμΙ Ιιΐ ΓερΓβηβηάβηΙεηι 3ΐίςιΐ3ηι1ο Β399ηηι ίυτοηίί μ»

εοηΙηηΐ6ΐί3 Γβ]εεεΓ3ΐ; ηεε ηιιιΙΙο ροβΐ, ςαυηι νοειηΐί ο!*-

άίΓεΙ (3πϋιΐ8 , 3ΐ(Γ3ΐιί ειιηι ]υ5»εΓ3ΐ. Ιηάε εχοΓίο ϊηοοικϋιο

(υιηυΐΐυ, ίη ςυο ηβ ρΐΑςχ ςιιίιίεηι αηβΙίηεΙιβηΙαΓ 3 Β»»οι

η)ί1ί(ε8, ηοη ΓβΓβηΙβ8 εβπι ίηβοΙβΒίηη , ]3εα1ί8 οοη6ϊ6™ΐ

.Ιυΐίυηι. Μοχ ηπίοιη 8βειι(3 ροεηί(εη(Ϊ3 εΐ ιηβΐιι 3 Οϊμ^.

εοηίυΓ3νεΓ3ηΙ ίηίει· ββ, ηϊ τβηΪ3 Γιιίεβςυε βίΐιί άίΓΟίιΐΓ, ο*1ηί

βιΐ ηιοΓΙεπι 8β (ΙθοβΓίβΙϋΓοβ; Β388υιηςυβ, υΐ ε]ο5 οοηίιιπ-

Βο*ίβ-βεΓβΙ-8οείΰ8, εοε^είβηΐ. Ταπί ηοτο ί«!«1ϋ Λ*

$οηέ εβΒίκΛβ,-βΙ είβοΙεπι φΐίΐιιι; ίρδί ιιΐοΐιιηΐιιτ εΐίττί·"5

355ΐιεΓ30ΐ3, $ΐ3ΐίο Μυχοο, ουπι ΙτίΙιυβ 1β§ίοηΊ1ΐϋ5 3 Ο**1

εοηΐΓ3 βε ηιίδδο, Γίρυ8η3Τ6Γ3ηΙ ΓοΓίίΙβΓ. Μπγοο ϊη «πχϊϋοηι

β ΒίΙΙΐϊηίβ νβηείΈΐ ΜβΓείιιβ Οπβρυί ευηι ΙπΙιιΐί ΙίβίοιιίΙχι»

βΐϋβ , βΐιμε ί(3 Β38909 α βεχ 1ε§ίοηϋ)ΐΐ9 βΓ3( ορριι§η4ΐϋ5-

1ΙΧ. Εί Ιυηο οοβίοΐίοηί ρΓορβΓβ ίηΙβΓνβηίΙ Οίδίίυί : Ί

Β38βί 8(οΙίηι εχβΓεϊΙυηι, υΐΐτο δβδβ άβίβηίβηι, πιοχοριε Μ"111

εΐίοηι εί Μ3Γθίί 1ε@ίοηβ8, ίη Πάβιη βεοβρίΐ; Ιτ3<1εηΙϊ1>ιΐ5 Μ

ίΐηιίιΊΐίΐΓ εαυ83 όηοίοοβ, βί εχ 8εη3ΐα8θοηίυΙΙο οϋΐηίΐχ» ι»

ΓβΗθ9 ίηιρβηο Οβδδίί δίδβ 8υ1)]ίο.ίεηΙίΙ)θ8. ΡεΓ ίιίεηι ίβιτιρ:»

ΑΙΙίεηιΐδ, ιυυηι η ΟοΙίώοΙΙη ηιίδβιΐδ ΓηίδδεΙ ίο ^ίρίοπι. Γ£"
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Αϊγυπτον, έπανηγεν έζ αυτής τέσσαρα τέλη των άπδ

της ήσσης Πομπηίου τ: καί Κράσσου διαρ^ιφέντων, ή

ύπδ Καίσαρος Κλεοπάτρα καταλελειμμένιον. Καί

αύτδν 6 Κάσσιος έν τη Παλαιστίνη, τών όντοιν ού

προπεπυσμένον, άφνω περιέλαβε τε, χαί ήνάγχασε

προσΟέσΟαι οί, χαί παραδοϋναι τον στρατδν, δείσαντα

τέσσαρσι τέλεσι μάχεσΟαι προς όχτώ. Ουτο) μεν δ

Κάσσιος έχ παραδόξου δυώδεχα τελών αρίστων αθρόως

έκράτει. Καί αυτί) τινές χαΐ ΠαρΟυαίων ίπποτοζόται

συνεμάχουν, δόξαν εχοντι παρα τοις ΠαρΟυαίοις, έξ οΖ

Κράσσω ταμιεύων έμφρονέστερος Ιδοξε τοϋ Κράσσου

γενέσθαι.

IX. Δολοβέλλας δέ διέτριψε μεν περί την Ίωνίαν,

κτείνων Τρεβώνιον, χαί ταϊς πόλεσιν έπιβάλλων έσφο-

ρας , χαΐ ναυτιχδν άγείρων έπί μισθώ δια Λευχίου Φί-

γλου, παρά τε 'Ροδιων καί Αυχίων καί Παμφύλιον

χαί ίχ Κιλικίας. Ώς δέ οί τάδε έτοιμα η'ν, έπηει τη

Συρία, κατα μέν την γην αυτός μετα δυο τελών, δια

δέ της θαλάσσης δ Φίγλος. ΠυΟο'μενος δέ της Κασ-

σίου στρατιάς, ες Λαοδι'κειαν οϊκείως έχουσάν οί πα-

ρηλθεν, έπί τε χεδ^ονη'σου συνωκισμένην, καί τα έχ

της γης ώχυρωμένην, καί ές τδ πέλαγος έλουσαν δρμον,

δΌεν έμελλεν εύπορησειν τε αγοράς άπο θαλάσσης , καί

άδεώς δτε βούλοιτο άποπλευσεϊσθαι. Ών αϊσθανόμε-

νος δ Κάσσιος, και δεδιώς μή αύτδν δ Δολοβέλλας

διαφύγοι, τόν τε ίσΟμδν έχου διστάδιον όντα, λίθους

χαί πασαν δλην έξ έπαΰλεων καί προαστείων καί τά-

φο>ν συμφέρων, χαΐ έπί ναϋς περιέπεμπεν έ*ς τε Φοινί-

κην χαί Λυχίαν καί Ί'ο'δον.

Γ.ΧΙ. 'ϊπεροροιμενος δέ ίιπδ τών άλλων πλήν Σι-

δωνίων, έπανηχΟη τώ Δολοβέλλα , καί κατέδυσαν μέν

έκατέρου νηες ίκαναί, πέντε δέ αυτοΐς άνδράσιν εϊλεν

δ Δολοβέλλας. Καί δ Κάσσιος αύθις έπεμπεν ές τους

ΰπεριδσντας αύτοϋ , καί ές Κλεοπάτραν την Αιγύπτου

βασιλίδα , και ές Σεραπίωνα τον έν Κύπρω τη Κλεο

πάτρα στρατηγοϋντα. Τύριοι μέν δή καί Άράδιοι,

και Σεραπίων, ούδέν της Κλεοπάτρας προμαΟών ,

έπεμψαν αύτώ ναΰς #σας εΤ/ον ή βασιλίς δέ Κασσίω

μέν προύφερε λιμδν δμοϋ καί λοιμδν ένο/λοϋντα τότε

Αιγύπτιο, διά δέ οικειότητα του προτέρου Καίσαρος

συνέπρασσε τώ Δολοβέλλα. Καί άπδ τησδε της γνώ

μης αύτώ καί τα τέσσαρα τέλη προπεπόμφει δι' Άλ-

λιηνοΰ, καί στόλον άλλον έ'τοιμον εΤχεν έπαμύνειν,

άνεμοι δέ έπεϊ/ον. 'Ρόδιοι δέ καί Αύκιοι ούτε Κασ

σίω ούτε Βρούτω συμμαχησειν έφασκον ές έμφύλια·

έ-εί καί Δολοβέλλα δοϋναι ναϋς προπομπούς, καί ουκ

είδέναι συμμαχούσας.

Σ,ΧΙΙ. Έτοιμασάμενος ουν δ Κάσσιος αύθις εκ τών

παρόντων, έπανηγετο δίς τώ Δολοβέλλα· καί τδ μέν

πρώτον άγ/ωμαλοι διεκρίθησαν άπ' αλλήλων, τη δε έξης

ναυμαχία ήσσατο δ Δολοβέλλας· καί δ Κάσσιος, αϊρο-

ιιίνου τοΰ γιόματος, εχοπτεν αύτοϋ το τείχος ηδη χαί

έσάλευε. Τόν τε νυχτοφύλακα αύτοϋ Μάρσον ού δυ

νηθείς διαφθείραι, διέφθειρε τους ήμεροφυλακοϋντας

ΛΗΊΑΗυδ.

' 1 1 1 χ ι ί . 1 1 Ιηιΐε φκιΙιιυΓ Ιεςίοηεδ , Ροηίρεϊ&ηχ Οακιβηίτςυι:

ι Ι.ιι 1^ ϋίίβρδβδ ΓβΙϊ(]ΐιΐα8 , «υΐ εχ εοΓυηι ηυηιιτο ςαοβ ϋ&ε83Γ

(ϋ&βάβικ ΐΐϋηυβΓ&Ι 8ριΐ(1 ΟΙεοραίΓαπι. Ειιηςυε Οβδδίυβ ϊη

1>«Ι.ι·Μίιι», ητιιιιι οηιιιίιιιη ϊμη;ιπι ιη , δηΐιίΐο ( ίι ι υιιινππΙ ,

εοεβίίςηε μΙιι (]ΐΐ38 άυχεηΐ εορΪ38 Ιι ,κΐπ ι- , ηοη βιίδυηι ςυβ-

Ιπογ βυοδ ορροηβΓβ οείο Ιε^ίοηίΐΗΐδ , βίςυε ίΐ» ρΓΜίβΓ ορϊ-

ηίοηεηι (ΙιηηΙιμ ίιη ϊη υηίτεΓβιιπι 1ε§ίοηί1)υ8 Οβίδϊυβ ροΐίΐυβ

("-Ι ; 3ΐιε1ιΐ9 εΐίαιιι ηοηηυΐΐίί ΡαιίΙΐοηιιιι 6<|υϊΙϊΙ>ιΐ8 83ςί((3ήί3,

.ιριιιΐ ιριαηι ςεηΐεπι ίη ρΓ&χΙ&Γΐ βχί8ΐίιιΐ8ϋοαε ΓυίΙ , ]»ηι ίαιίβ

βΧ (]ϋΟ Ο.Ίίϊί <]118ε8(0Γ ίθΐρ€Γ2ΐΟΓ6 Ϊρ80 ΤΪ8η8 618 8ΓϊΙ ρΓϋ-

(ΙεηΙίοΓ.

IX ΠίιΙ,ιΙκΙΙ,ι ίηΙεΓπη ίη Ιοηϊί ηίΕΓεηδ , ΤγεΙκμιϊππι ρεΓβ·

ιιμί.ιΙ, Ιη1)ΐι1»·|ΐι<> εχεςεΓΐΙ 8 οΜΜΟηκ, εΐ οίαββεπι Π)8Γ-

εε(1ε ρεΓ I·. Γι§υ1ϋηι 3 Βΐιοιίίίδ, Ι,νεϋβ, Ρ&ηιρΙι^Ηίβ , Οϋίεϊ-

1κΐΜ|ϋι· ( οη.ΙιΐΜΊ ,α. 0 ιΐιι 3ρρ3Γ3ΐιι εοηΓκεΙο , εχρεάίΐίοηειη

38§τε«δϋ8 ε«1 ίη 85'π3πι; ίρβε ίεΓΓεδΙπ ίΙίηεΓε εαιη (Ιιιβηυβ

ρΓοΓεε(η$ Ιεςίοηίηηβ, Γί^υΙο ϋΐυε ηβνί^ϊηΐβ πιηι ε]38$β.

Ειΐοΰΐυβ &υ(επι άε Οη^Ίί εορίίβ, Ι,αούίϋεαηι εοηεεβδίΐ ; ιιΑοηι

ΝΪΐιί ηπιίεβηι, δίΐηηι ίη ρεηίη$υΐ3, εΐ, ηυ3 εοηΐίηεηίειη &ρβ·

ε(8ΐ, 1>εηε ηιαηϊίαπι; 3(1 ιηαιρ νπο 8(3(Γθηεηι ηανίυπι πογ-

Ιυπιςαε ΙωοεηΙβηι, 3(1 εοπιηιεβίυί βουηιΐβ εοηνεηεηάοβ

Ιάοηευηι, ηεο ηϋηιΐί 8(1 βεευηιπι ηΐιίΐιπιι φΐ3η(1οευηιςυ6

η3τί@3Γε 1ϋ ιγγιΊ . 1(1 Οβββίυβ Ϊη1ε11ίςεη8 , εΐ τεΓΪΙυβ ηβ ϋο-

!ιιΙ«ΊΙ;ι εΤ3(1εΓεΙ, ρεΓ (Γ&η$νβΓ8αηι ίβΐΐιπιυηι <1ιιοπιπί βΙβιΙϊο-

πιηι 8ρ3ΐίο εχείΐβνίΐ β^ετεηι, 83χί8 ε( οπιηίβ ξεηεΓΪΒ ηναίιτίκ

εχ ίπΐιπι ΙμπΝ νίΙΙίΒ 8ερυ1εΓΪ8(]υε εοηςε8(3 : Ιιιηι ηβνε8 ιΊϊαπι

ε ΡΙκεοίεε βε ί;εί& Βΐιοάοςυε ρεΓ ηιιηείοδ ρείϋΐ.

ΙιΧΙ. Οοηΐεπιΐιΐδ βυΐεπι &β οηιηϋιιιδ ρτ»ΐ6Γ 8ϊ(1οηίθ8,

Π3Υ.ι1ε ρΓΧίίυπι ευπι ΟοΙηΙμΊΙ.ί ίηίί(; ίη ςηο, ιιΐηηηυε 831Ϊ8

ηιυΚίδ ηβνίηυβ (Ιεηιετβίδ, ηυίηφιε υηβ πιπί ηβνβΐίοιίδ 8οεϋβ

ίη ΠοίΒοεΙΙα; ροίεβίβίεπι βιιηΐ Γε(ΐ3ε1ίΐε. Τυηι Οβδβίηβ ηΐΓβυ»

ηυηείοδ ηιίδίΐ 8(1 εο» (]ηί ρΓίοΓβ ίιηρεΓ3ΐ3 εοηΙεηίδεΓβηΙ , λΛ

ϋ1εορ&(Γ3ηΐφΐε .·ΐ'4ΐ>|>ΐί π·μί η.'ιιη , εΐ 3(1 δειβρίοπεπι , (ριί ίη

( ' > ( ι ίο εορίίβ 01εορ3(ΓΧ \)τχβηΙ. Αε Τ>πί ςυίιίεπι Απκΐίί-

ςυβ , ε( 8εΓ3ρίο ηυοςιιε , ίηεοηδυ1(3 γ.^ ί η, ι , ηιίδεηιηΐ <_'. ι— — ϊ < ι

ΐ)3νε8 ςυοίςυοΐ ΗβοείΗΐηΙ : Οεορ»(Γ3 μί-ο εβυδβΐβ εδί,

-ΈβνρΙίο8 Γ3ΠΙ8 ίίιηαΐ εΐ ρεδΙε 1300Γ3Γ8; Γβτε1)3ΐ βυΐεπι ηΐ3·

(;ίδ I ΐιιΙ.ιΙκΊΙιι· . ρΓορΙεΓ εοηδυοίυιΐίηεηι ςιΐ3ηι ευιη δΐιρεΓίΟΓβ

0Β?δ.ΐΓε 1ΐ3ΐ)πεΓ3ΐ. Ου8ηιο1)Γεηι εΐ φιβΙιιογ Ιε^ίοπεβ εί ρεΓ

ΑΙΙίεηιιιη ρΓίκηιίδεΓβΙ , ε( εΐβδδεηι ρβΓαΙβιη 1ι,ι1«·1ι.ιΐ 8(1 Γε-

π ικίιιιη 8υχίϋιιηι, ηυχ ςαίϋειη Ιυηε ρεΓ 3(1νεΓ&38 (εηιρε-

Β(8ΐεδ ΓβΙίηεθ3ΐιΐΓ, π ι ηβνίςβΓεηοη ροδδεί. δεϋ ΚΙιο(1ίί Ι,τ.

είί(]08 ηε§3τεΓϋηΙ, δε τεί θ388ίο νεί ΒγοΙο 3(1 Οβίΐα είνίίί»

ΙβΙιίΓοβ ορεηι : ηβηι ε( ι>..ΐ,.|χ·1!.ν &ε ΜΤβ* ίη Ιιοε βοΐιιηι

(ΙεΛίδδε, ηΐ ευηι όειΙηοεΓεηΙ; ηεςυβ δείνίδβε, ευπι ηίδ

Ι'ΐΊΙί ορεΓβηι υδϋΓυπι.

ΙΧΒ. ΙΙβηυε 03δδίαβ, ΓερβΓβΙίδ ργο Γ8ευ1(3(« τίπ()π5,

(Ιεηυο 1)ίδ εηηι ΟοΙαΙιεΙΙα εοηίΐίχϋ ηβνβΐί εεΓίβηιίηε ; ρΓίηιυηι

άιτοίο ΜβΓίε , ίΙεΓϋΓη ηιαίΐο βυρεποΓ. .ΙβΓηςυε , εί 8 εοηΐί-

ηεηΐί , ρβΓίεεΙο β^βΟΓε, βπείεβ βάπαοίί ηΐ3^η3 νί ιρι.Ίΐΐι·Ι>αιιΙ

ηκεηίβ. ΕΙ ρο5ΐ(]ΐΐ3ηι ηοε!ιιπΐ3πιηιεχεη1>ί3πιη] ρΓαΓεεΙιιηι,

εηί Μ3Τ80 ηοηιεη εΓ3ΐ, ηοη ροΐυίΐ ρεευηίίδ εβΓΓυηιρεΓε ,

εοΓτηρίΙ εβηίαποηεί ςυί δΐιΐ) είιΐδ ίηιρεπο άίαΓοβδ β^εΐιαπί
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αοτψ λοχαγούς· καΐ, άναπαυομένου του Μάρσου, μ«0'

ήμέραν έσήλθεν, δπανοιχθεισων αυτφ πυλίδιον κατά

μέρη πολλών. Αλοΰσης δέ της πόλειος, δ μέν Δολο-

βέλλας προυτεινε την κεφαλήν τω σωματοφΰλακι αυτού ,

κα\ τεμόντα προσέταξε φέρειν Κασσίω σωστρον ίδιον

δ δέ, τεμών, έπικατέσφαξεν ίαυτόν. Διεχρήσατο δέ

κα\ Μάρσος έαυτόν. Ό δέ Κάσσιος τήν μέν τοΰ Δο-

λοβέλλα στρατιΐν ίς ίαυτδν μεθώρκου· Λαοδικέων δέ τά

τε ίερα καΐ τα κοινά έσύλα , καΐ τους Ιπιφανεΐς έκόλαζε ,

κα\ τους λοιπούς Ισφοραΐς βαρυτάταις έξέτρυχε, μέχρι

την πόλιν περιήνεγκεν ες έσχατον κακοϋ.

1ΑΙ. I. Μετά δέ Ααοδίκειαν έπ' Αίγυπτον ώρμα,

πυνΟανο'μενος μέν Κλεοπάτραν βαρεί στόλω διαπλευ-

σεϊσΟαι πρός τε Καίσαρα κα\ προς Αντώνιον, έπινοών

δέ κωλϋσαί τε τον πλοϋν, καΐ τίσασθαι της γνώμης την

βασιλίδα, κα\ προ τώνδε αυτήν Αίγυπτον Ινθυμιζόμε-

νος μάλιστα Ιν καιρώ , τετρυμένην τε ΰπδ λιμού , καΐ

ζενικον στρατδν ού πολύν έχουσαν, άρτι των Αλλιηνόΰ

στρατιωτών άποστάντιον. Οδτω δέ αυτόν δρμής κα\

έλπίδΰς έχοντα κα\ καιροϋ , δ Βρούτος έκάλει κατά

σπουδήν, ώς ήδη Καίσαρος καΐ Αντο)νίου τον Ίόνιον

περώντων. "Ακων μέν δή Κάσσιος Αίγυπτον έκ των

Ιλπίδων μεΟι'ει- κα\ τους Παρθυαίων ίπποτοξότας από

πεμπε τιμήσας, κα\ πρέσβεις προς τον βασιλέα αύτων

Ιστελλε περι μείζονος συμμαχίας· ή μετά τι) έργον άφι-

κνουμένη , Συρίαν τε κα\ πολλά των έγγυς έΌνων μέχρι

Ιωνίας Ιπέδραμε, κα\ άνεχώρησεν. Αϋτδς δέ δ Κάσ-

σιος τον μέν άδελφιδοΰν έν Συρία μεΟ' ένος τέλους άπέ-

λιπε, τους δέ Ιππέας προυπεμψεν ές Καππαδοκίαν οί

Αριοβαρζάνην τε άφνω κατέκανον, ώς έπιβουλεύοντα

Κασσίω, καΐ χρήματα πολλά τα «κείνου κα\ τήν άλλην

κατασκευήν Ις τον Κάσσιον επανήγαγον.

ίΧίν. Ταρσέων δ' ές στάσιν διηρημένων, οί μέν

τον Κάσσιον έστεφανώκεσαν έλΟο'ντα πρότερον, οί δέ

τον Δολοβέλλαν έπελθόντα· αμφότεροι δέ τώ της πόλεως

σχήματι ταϋτα έπρασσον. ΚαΙ παραλλάζ αυτών προ-

τιμιοντων έκάτερον, ώς εύμεταβόλω πόλει χαλεπώς

Ιχρώντο έκάτεροι· Κάσσιος δέ, νικήσας Δολοβέλλαν,

καΐ έσφοράν Ιπέθηκεν αύτοϊς χίλια καΐ πεντακόσια τά

λαντα. 01 δέ, άποροΰντές τε, καΐ υπδ στρατιωτών

επειγόντων απαιτούμενοι συν δβρει, τά τε κοινά άπε-

δίδοντο πάντα· κα\ τά Ιερα έπ\ τοις κοινοΐς, ίσα εΤχον

Ις πομπας, ή άναθήματα, έκοπτον. Ούδενος δέ μέ

ρους οϋδ' ώς άνυομένου, Ιπώλουν αί άρχαι τα ΙλεΰΟερα·

κα\ πρώτα μέν ην παρθένοι τε κα\ παίδες· επί δέ , γυ-

ναΐκές τε καΐ γέροντες ελεεινοί, βραχυτάτου πάμπαν

ώνιοι· μετά δέ, οί νέοι. Και διεχρωντο οί πλέονες

έαυτοΰς. "Εως ώδε έχοντας δ Κάσσιος, ίχ Συρίας

έπανιών, ψκτειρέ τε, καϊ τοϋ λοιπού τών Ισφορών άπέ-

λυσε. Τάρσος μέν δή και Λαοδίκεια τοιάδί έπεπόν-

θεσαν.

ΙιΧν. Κάσσιος δέ καΐ Βρούτος συμβολήσαντες άλ·

ληλοιν, Βροΰτω μέν έδόκει τήν στρατιαν άλίσαντε, χιορεϊν

έπι τδ μείζον έργον ές Μακεδονίαν τέλη τε γάρ ήδη

κΐαΐΐοηεδ : αίφια 11α, ΜΒΤδο Ιαία&ιι ςώεδαεηΐε, ρ» β

ιηίηοΓββ ροΓία» ίηίΓΟ 3(1ηιΪ88ϋ8 ββι. δκ ωρίί 3 Οιβίο

1,30(1ίθ£3 , Οθΐ3ΐ)6ΐΐ3 ΟΠδΙΟίΙί <ΪΟΓρθΠ8 οβΓΤίοΐίπι ίΐ'ΐίρηιΐωι

ρΓβο&υίΙ, ]ιι&80 υΐ 31)801880 εβρϋε Βαΐαΐεηι 803ΐη τειϋπκκΐ:

ΓβοϊΙ ίΐΐβ ϊιηρβΓ3(υπι , 8β4 ββ ίρβυπι ]ιι«υΐ3νί( ίιιβιιρεΓ. Μ«·

8ϋβ ηυοςυβ 8ϋ)ί ΐρββ π)3ηυδ ίηΐυϋΐ. 0338Ϊα8 βχβτοϊΐϋπι ϋο·

ΙαΙ^ΙΙ* ]υ8$ί( 8Ϊ1>ϊ 830Γ3πιβηΙυιη άΐ<χκ : ί3θ4ίοΰη$ίιιη Λ

Γβπ3 ε( »;Γ3Γίιιιη (Ιίτϊραϋ, βΐ ηοΙ>ί1ί88Ϊηιαπι φίειηφίε οίτϊιπη

αίΤβοϊΙ δυρρίίοϊο , 3 αβίΐπδ βΓ3τί&8ίηΐ3 (η1)υ(3 εΐφΙ, ίΐι ιι!

63Π) άνίΐ3ΐβηι 3(1 εχΐΓβπΐ3ΐΐ) Γε<]ε§βη( ηιίβεΓΪβιη.

ΙΑΓΠ. Ιηάβ Λ^νρΙαπι ίηΓεβΙοβ ρείϋΐ 03δ5Ϊϋ8, «ροή

ΟΙεορβίΓβπι οο§ηονί85θΙ ηΐ3βΐΐ3 εΐ38&ε η3νί§3(ϋΓ3ηι ίά Οϊ-

83Γβπι οί Αηίοηϊαπι ; οο8ίΐ3ηδ , 8ε Ιιοο ηιιχίο εΐ ρροΓεοΙϊοΒβΒ

εΐ388Ϊ8 ϊπιρεάΗοΓυιη , εΐ 3 τε^ηΆ ραίπββ οοη&ί1ϋ ϊΐΐϊαβ Γβρβ-

ΙΗοΓαπι; ηιαχϊιηβ τεΓΟ ίρ&απ) ΜςρρΙητη, εοπιηιοάι) ΙαΜ

ΙεηροΓβ , ρΓδοπρεΓβ οαρΐβη» , Γβπιε αΠΙϊοΙαηπ , εΐ ειίεπ»

πιϊΐίΐβ ρκηο ν8οΐ30), ροβΐ ΓβεεηΙοπι ΑΙΙίβηί ευπι δΐώοορί»

(11808881)11). Αϊ) ΙΐΟΟ 0ΟΠ31Η, 8ρεΓ3ηΐ8Π1 88 0003510116 1»ηί

υδυΓϋπι, ΓενοοβτίΙ ΒπιΙιΐδ; 1ιοΓΐ3ΐυδ υΐ ρΓορβηΐΓβΙ, ςΐϋη-

(Ιοηυϊάεπι Οίβββτ ί3πι βΐ ΑηΙοηίιΐδ Λιΐήβΐίουηι {ιήκααΐ.

8ίο ΐητϋιΐδ 3 δρει·3ΐ3 Λ^γρΙο (ΙίδίΓβοΙϋδ βδΐ : Γβτηίββϊδςηε

ηοη βϊηβ ηιυηεΓϋΐϋδ άΛ ΡβγΙΙιοπιπι Γβ^εαι εςυίΐώιιβ δβρίΐι-

ΓΪΪ8, 1ε83ΐθ8εΙΪ3ΐηβΪ8 3ό!]υηχΊ( , ςώ ιη3]0Γ3 ϊυχί)Ϊ3 ρβίετβοΐ.

(}ιΐ3Β ςυίάεπι , ροδΙ<ιιΐ3ΐη (Ιείικίε Γβ1)ΐΐ8 άευιαιη ρεΓϋϋδ »

ηει-β , δ^τίβΐΏ βΐ βΐϊηυοΐ νϊοΐηββ ρΓοτϊηοίβ» ιΐδφιε »α Ιοηίιπι

ι'ηοοτδβπιηΐ, βΐηαο Ϊ13 ηίΓδυβ άΐβοεδβεΓϋηί. ΟαδδΪΒδ ΓυΙτΜ

ϋΐίϋπ) οιιπι ιιη3 1ε§ίοηε Γείίςυίΐ ΐη 8νπ3 , εψιΊΐεδ ρηειηώ

ίη Οαρρ3(1οοί3Π) ; ςυϊ ΑΓίο1)3ΓΖ3ΐ)βπι Γβρεπίε ίιιτΛίεηΙ»

ίηΙεΓΓβοεηιηΙ, (ΐιιοά ίηδίϋίΒδ Οββδϊο βίΓϋχίδδεΙ : οω^ωιικικ

τίηι ρεουηϊϊε, βΐίυπίφΐε 1)β11ϊ βρραηΐυιη , 3(1 03δδίαω Νί

ΓθρθΓΐ3Πΐηί.

ΙΛΓν. Τ3Γ8εηδ08 , ίη Γ30ΐίοηββ (ΊιοηηΙ άίνίδί , εΐ Ρ»"

Οϊδδίιιιη οοπ)θ3τεΓ3ηΙ ρπαδ βάνβηϊεηΐβπι , ρίΓδ ΡοΙβΜΙ"101

ςαϊ νειιίΐ ροδΙεποΓ : υίπιπιηιιβ 3υ(εηι ρϋΜοο οοπώ» Μ

ΓοοβΓαηΙ; εΐ, ηυηο Ιιυηο ηιιηο ίΐΐυπι ρΓϊίεΓεηΐΓδ, ίη οη»

Γυει-β, ηι οϊνΐΐβίεσι Ι3ηφΐ3ΐη Ιβνϊ ηοηιβηΐο πιαίΛΟί"1

οΙβΓςαε 3Π1Ϊ8εΓβΙ. Τβηάεηι Οβδδίυδ , τίοΐο ΕΚ>ΐ3ΐ>β1ΐ8 , πιϋΐε

ςυΐηβεηΐϊβ Ιβίεηΐίδ βο8 πιυ1οΐ3νβΓ»ί. ΕΙ Μί ρτ« ωορί»,

ςαυηο ηιίΐίΐεδ τίοΙβηΙβΓ ρβουηίαπι βχίχεΓοηΙ, ραϋΐι'αδρπιηοιιι

ροδδΐδδίυηίΐΐϋδ οηηοΐΐδ τεηιϋΐίδ, ΓβΓΟίιΙβ εϋ3ΐη ΙεπιρΙοπίΒ

εΐ ίοιΐ3Π3 οοιαί3 ίη πιοοεΐ38 βχοοάεΓηηΙ : εΐ ςιιιιπι »6 ^

ςϋϊιΙβηΊ δαΠΊοετειιΙ , τεηοπι Μ38ίδΙτ3ΐοβ άεάεΓαηΙ Ή®Μ

οοΓροΐϊ , ρηηιοπι ΜΓβΐηβδ βο ρυβΓΟδ
άείη(1ε πιιιΙίβΓΟδ Η

ιηίδΐΊΌδ , ηιίηϊιηο 3άάΊο1θδ, ροδίββ ϊιιμίιγ^ : εΙ ρίοπ-

α;υε πκιγΙοπι βίοι οοηδοίνεΓυοΙ. Αιΐ εχίΓειηυηι Οβίδΐω,*

8)ΤΪ3 τενεΓίβηδ , δίο 3Πεο(θδ πιϊδ8Γ3ΐα8 , (\αοά »ά\ΐΜ <1«λ'

ίη)ρ8Γ3ΐ33 8001Π133 βΪ8 ΓΟΟΧίδΐΙ. £θ Μ|«ΒΒίΙ—I ΙϋΓ.»« (1

1,3ο<ϋο63 (ΙενβηοΓβ.

Ι,ΧΥ. Οβδδίϋδ 3υ(βηι 81 Βι-ιιΙιΐδ ΐΜ3((ρΐ3ηι οοηνεπεκ,*

Γε1)υ8 §ει·εη(ϋδ οοηδυΐΐβπιηί. ΒΓυΙυδ οεηδε1>3(, (

οορϋδ ευικίυη) ίη Μ3θεάοηΪ3ΐη , υΐ ίο ί Γ0ΓΟ1Ι1
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τοις πολεμίοις ές τεσσαράχοντα εΤναι στρατού, χαΐ αυ

τών διεληλυδέναι τον Ίόνιον οκτώ. Κασσίω δέ έδόχει,

. των μεν πολεμίοιν Ιτι περιοραν , ώς τριφθησομένων έν

σφίσιν εξ απορίας, δια το πλήθος· 'Ροδίους δέ χαΐ Λυ-

χίοος έξελεΐν, ευνους τε όντας έχείνοις, χαΐ ναυτιχδν

έχοντας , ?να μή χατα νιοτου σφίσιν γίγνωνται παρα το

έργον. Έπε\ δέ έ*δοξεν ώδε , έχιόρουν, Βρούτος μέν

έπι Αυκίους, Κάσσιος δέ έπ\ 'Ροδίους, τεθραμμένος τε

έν αύτη χαΐ πεπαιδευμένος τα Ελληνικά. Ώς δέ

χρατίστοις τα ναυτικά άνδράσι συνοισόμενος Ις μάχην,

τας Ιδίας ναϋς έπεσχεύαζε, χαΐ άνεπλήρου, χαΐ έγύ-

μναζεν εν Μύνδω.

Ι,Χνί. 'Ροδίων δέ οί μέν έν λόγω μάλλον οντες £δε-

δοίκεσαν, 'Ρωμαίοις μέλλοντες ές χείρας Ιέναι· δ δέ

λεώς έμεγαλοφρονεΐτο, έπεί οί καΐ παλαιών έργων προς

ούχ δμοίους άνδρας έμνημόνευον. Ναΰς τε καθεϊλκον

τας άρίστας σφών τρεΤς καί τριάχοντα. Κα\ τάδε

πράσσοντες έπεμπόν τινας ές Μύνδον δ*μως , οί τον Κάσ-

σιον ήξίουν μήτε 'Ρόδου χαταφρονεϊν, πόλεως άμυνα-

μένης άε\ τοΰς χαταφρονησαντας , μήτε συνθηκών, αί

'Ροδίοις ε!σ\ και 'Ρωμαίοις, ίπλα μή φέρειν έπΙ αλλή

λους· εΐ δέ τι περ\ συμμαχίας έπιμεμφοιτο , έθέλειν

παρα της 'Ρωμαίων βουλής πυθέσθαι, καΐ κελευούσης

εφασαν συμμαχήσειν. Οί μέν δή τοιάδε μάλιστα

έλεγον. Ό δέ , τα μέν άλλα τον πόλεμον άντι λόγων,

έφη , κρινεΐν τας δέ συνθήκας χελεΰειν, όπλα μή φέρειν

έπ* αλλήλους· καΐ έπενηνοχέναι 'Ροδίους Κασσίω, Δο-

λοβέλλα συμμαχοΰντας. Κελεύειν δέ, άλλήλοις συμ-

μαχεϊν. Κασσίω δέ δεομένω, εΐρωνεΰεσθαί τε περί

της 'Ρωμαίων βουλής, φευγούσης χαΐ άλωμένης έν τί>

παρόντι δια τους εν άστει τυράννους· οί δώσουσι μέν

αύτοι δίκας, δώσουσι δέ καΐ 'Ρόδιοι, τα έκείνων προ-

τιμώντες, ήν μή Οασσον άνένωνται των κελευομένων.

Ώδε μέν δ Κάσσιος αύτους ήμείψατο. ΚαΙ οί ευ φρο-

νοϋντες 'Ροδίων μδλλον έδεδοίχεσαν τδ δέ πλήθος έδη-

μαγώγουν Αλέξανδρος τε χαΐ Μνασέας, άναμιμνησκον-

τες, ότι και Μιθριδάτης πλέοσι ναυσ\ έπιπλεύσειε τη

'Ρόδω, καΐ Δημήτριος ίτι πρδ τόϋ Μιθριδάτου. Οί

μέν όή τον Άλέξανδρον εκ τούτων εϊλοντο σφίσι πρυ-

τανεύειν, ίξιτερ έστίν άρχή παρ' αύτοϊς μάλιστα αυτο

κράτωρ, καΐ ναυαρχεϊν Μνασέαν.

Γ,ΧνίΙ. Έπεμπον δ' δμως ές τον Κάσσιον ετι πρε

σβευτών Άρχέλαον, δς έν 'Ρόδω τα Ελληνικά διδάσκα

λος γεγένητο τω Κασσίω, δεησόμενον ήδη τόνδε τοϋ

Κασσίου λιπαρέστερον. ΚαΙ έδεϊτο, της δεξιάς λαβό-

μενος, ώς γνωρίμου· « Μή πόλιν άναστήσης Ελληνίδα,

φιλέλλην άνήρ· μή 'Ρόδον, φιλελεύθερος άνήρ· μηδέ

αισχύνης αξίωμα Δώριον, ούχήσσημένον έξ ού γεγόνα-

μεν · μηδέ έκλάθη χαλής ίστορίας ής ΙμαΟες έν 'Ρόδω

τε κα\ έν 'Ρο>μη· έν 'Ρόδω μέν, ίσα 'Ρόδιοι κατα πό

λεις χαι πρδς Βασιλέας, άλλους τε, καΐ τους μάλιστα , 8Μο8 ) 1ι1Π1 νβΓ0 ο^ηί,,π, ροίβηΐίδδίπιοβ , ΜΠΗΛίβω βίςιιβ

αμάχους δόξαντας είναι, Δημήτριον, Χα\ Μιθριδάτην, ί οβπ1βΐπυηι, ρη> ΠοεΓίβΙε ββδδβπηΐ, ρω φιΐ Ιηβηάβ Ια

υπέρ έλευθερίας έπραξαν, υπέρ ^ς δή και συ φής τάδε ηαοςυβ 3ί» Ιβ Ιιβηο η3ν»Γβ ορβΓβιη : Κοπικ τβΓο, ςυβηι

κάμνειν έν 'Ρο'ιμη δέ, #σα υμϊν αΰτοϊς χαθ' έτέρων, ' ηιυ1ΐ3 ΓαβΓίηΙ ηοδίΓϊ βΓ§» ρορυΐαπι Κοιοαπαπι αβτΗ», οαηι

ιιιτοηΐ : ]3η) βηΐιη αραΛ >ιο$(β3 β$$β ]^οηβ3 ςυα^Γ^ΙηΙα :

βχ Ιιίβ οοΐο ]«η Ααιίΐΐίεηπ) Ιτβη^πιίίίβββ. Ε (ΙίνβΓβο Οηπ-

διιΐΒ εοη(ειηηεηά38 3<1ηυε εβηκβΙι&Ι Ιιο&Ιϊιιπι εορί»; ϋΐΐβ

εηίηι (Ίίηηι &1>8(ΐιιε ΙιοβΙβ , οο ηίηιϊαιη ιηυΐΐϊΐυάϊηεπι , Γηηχ·

ίπ ΛΐΐΓΪΙιιιη : <1ο1)ρ11αη(1ο8 αυΐεπι ριϊυδ ΓαιιΙοΓοβ αάτβΓβχ

ΓβεΙίοηϊδ , ΒΙιο^ϊοβ &ε [.λτηκ, εΐββδίουβ ροίβηΐεδ,ηβ 8β ίη

ηοδίβιη εοηνβΓβοβ 3 ΙεΓ^ο ίηνβιΙεΓβηΙ. ΕΙ 1«εε 3εηΙεηΙί3 ·νϊ-

εί(. Βπι(υ9 Ι.νηυ> 3^Γε88ϋ8 ε$1, Οβϋκίυκ ΠΙιο<1ίοκ ; αριιιΐ

Φΐοί ηίικ-ηΐιΐί οϋπι (Ί ΟπΒείβ ΗΙβΓίδ Γικτ,ίΙ ϊπιουΐαβ. 03β-

8ϊηβ ίΐ3ςυε, ςυοηίΐηι πιπί τεί ιιαναΐΐκ ρεπ(Ϊ88ίηιΪ8 Γ68 ογ»( ,

ι-είεεί&ιη ο]38$βιη εοπιρίενϊΐ ιηϊΐίΐβ , ε( βρυά Μνηάαπι β\(τ-

εαϊΐ.

ΙΧνί. Βηοάϊοηιπι τεΓΟ ηυοίςυοΐ άίδηϊΐβΐβ ρΓ378ΐ3ΐ)3ηΙ ,

1ίαιεο3η1 οεΓίαΙυΗ οαιη Κοαΐ3ηΪ8 : &1 τυΐ^υδ βϊΐιϊ ρΐ3ε«Ι»( ,

ηκ'ηιοΓ τείΡΓίιιη νϊε(0ΓΪ3ηιπ) ίε τίπβ Ιοη^β άιτεΓδίβ ΓεροΓ<3-

ι.ιπιιη. ΙΙαςαε η;ινε8 άειίυευηΐ βείεείββ Ιιίμίιιία (Γεβ : &ΐά

οϊΐιϊίοιηΐηαβ ϊοΐεηπι Μ νικίιπη ηιίίΐιιηΐ , ςυϊ 038$ίυιη η>£3-

τεηΐ ηβ νε1Κ1ιθ(1υηι εοηΙεηιηεΓεΙ,ςϋα; ΜΟρκΟΟβΙομΗμ

8Ι1Λ8 υ1(3 8ϊ( , τεί Γα^Ιιτ,-ι ίηΙεΓ Κοιηβηοδ ΚΙιο<1ϊθ8<ιιιβ ϊι·ΐ;ι ,

(ΐυίΐιαδ άίδβΓίβ εαυίιιιη δίΐ, ηβ 3)|£Γ ροριιΐυ: 3ΓΠ13 ΓβΓ3ΐ εοη-

(Γ3 3ΐΙοπιιη : ςμιοά 8ϊ άβ ηβ^3(ΐ8 8ΐοί Βαχϊΐίϊβ Οβδβίυ» εοηςηβ·

γαΙογ, νείΐβ 86 Κοη>3ηι 3(1 8εη3ΐυπι 1εβ3ΐίοηβηι οιίΚβΓβ, ε(,

8Ϊ ]ηΙ)ραηΙιΐΓ, ΙβΙΟΓΟβ 3υχί1ίαηι. » ΒββροηαΊΙ 0388Ϊυβ : « άβ

εχΐβπβ ηοη νοΛίδ (ΠίοερΙαηα'αηι ; 5«(1 3τπιί$ ΰηίεηάαϊιι εοη-

(ΓονρΓ^ί,ιιη. ΟιιοιΙ τβΓΟ 3(1 Γοεαοβ 3((ίηε3( , ςυο ε3υ(αηι 8ί( ,

ηβ 3ΓΠ1» βΐΐεη αΙΙοπδ ίηΓβΓ3η( , Μ ρπυδ νΐοΐ3(ηιη εβ8β 3 Βηο

(Ιϋδ, 3πη3 εοηΐΓβ Οβββίυηι ΓβΓβηΙίοιίδ ρΓΟ ϋοΐ&οείΐβ. Λ<1-

βετϊρΐυπι &η(βιη Γ<ε<1βΗ β88β, 3αχϋί3 άεοβη υιυΐιιη; 8βά

ίρδ08, 8 0388ΪΟ γο·»3Ιο5, ί1Ιη(ΙβΓβ οϊ ρΓββΙβχΙη 8βη3ΐα3, φιΐ

ηυηβ τβςηβ εχυΐβΐ , ορρΓ«883 ρβΓ ()Τ3οηοδ ρβΐπβ. 8υι1 ε(

ηο8 ίρδοβ [>< ι Γίαιη άβΙϋΓοκ; βΐ Κήοάϊο·, φιΐ ίΙΙοΓυιτι ρ3τ(β8

ρΓχΓβΓ3η( , ηίδΐ εοηίββϋηι ίιηρεΓ3(3 Γβεϊ88βηΙ , ιηηΐο ϊή ίαηΐ-

< Ι.ιΙιιηι. » Ηοβ Γεβροηδίιηι ηΐ3§Ϊ8 οΐί.Ίηι (επηΚ ρΓυάεηΙϊοΓεβ

είτεβ. ι'1ρ1)5 τβΓΟ 3ςϊΐ303(ιΐΓ Α1εχ3ηϋπ Μ η.ΐδε.τφΐε εοηείο-

ηίουβ; πΐ6ΠΚ>Γ3η(ϊαηι , φίβηΐο ρ1υηΙ>υ8 ηβτϊουδ Μίΐΐιπιίαΐββ

Βΐιοϋιιιη ίην33Ϊ88ε( , 61 3η(β ίΐΐιιηι ΟοηκΊι ϊπ«. Ρυ3πιο1)Γεπ>

ΑΙεχΕηάπιηι ΙΊ νΙ.ιηίη ηεβΓαηΙ , ςυί ΠΊ3§Ϊ8ΐΓ3(α8 βρυά Βηο-

άιο8 ρΐατϊηιυιη ροΐΐβΐ ίπιρετίο : ΜηΜ8ϋηχΙ«»«ί ρτχίβββΓυηΙ.

ΙΧνΠ. ΜίδβηιηΙ Ι3πιβη ζά Οχ^ηηη υηηηι βΐϊβηι Ιοίιιηι,

Λπ ΙκΊααηι , ςαο ϋΐε ϊη ΟπΜίβ ΙϊΙβΓΐδ ρΓβχβρΙοΓβ ΓιιεηΙ

Ο808, βυηπιίβδϊαβ 'μχη ΓοκβΙιίΓυηι. <3ιιί, ρΐΌ Γ3ΐηϊΙί3ΐ'ϊΐ3(β

βρρΓβηεηδβ (ΙβχΐΓβ 03&δϋ, ίη Ιιυηε ιηο(1αηι βιιηι ρι-βεβίαβ

ββΐ : « ΑηδίΙ, υΐ θΓ3303ΐη ηΓΟβηι 8υηνβΓΐ38, Οι·;ηεοπιηι

αηιίειι* ; 308ΪΙ , υΐ ΒΙκχΙιιηι , Ιίΐιει-ιηΐϊκ δΐυάίοδυδ ; 808Ϊ( , υ(

ίςηοπιίηίκ ηο(3η> ίηιιπιδ ρΙοΓί»· ίητίε(% ΙιβεΙβηυβ ηβϋοηίδ

ΙΚ)ΓΪ«Β. 03νβ νΟΓΟ , θ1)Ητί508Πβ ρΓ!1'(:Ι.ΊΓ.1πΐηΐ ΗίδΙΟΓίΒΓϋΠΙ ,

ςυ33 νβΐ ΚΙ μ χϋ , νεί Βοηιχ άκϋείδΐί : Βηοόϊ , φΐ3ηι ηιαίΐα

ΒΙιοάΊί νεί εοη(τ3 3ΐί38 είνί(3ΐε3 , τεί 3<1τεΓδυ8 τε^βδ, απη

3ΐίοδ , Ιηπι νβΓΟ οηιηίυτη ροίβηΐίδβίπιοβ , ΜίΙήΓΪ(33ΐβηι αίφΐβ

31.
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κχΐ κατα Άντιόχου του Μεγάλου συνεμαχήσαμεν, ων

είσιν υπέρ ήμίϋν άνάγραπτοι στηλαι παρ* ύμϊν. Τάδε

μέν δή και γένους ένεχα κα\ αξιώσεως ήμών, καΐ τύχης

Ις τονΰν άδουλώτου, καΐ συμμαχίας, καΐ προαιρέσεως

ές υμας, ω 'Ρωμαΐοι, λελέχθω.

ΓιΧνίΙΙ. Προς σέδέ, ω Κάσσιε, και αιδώς τις εστίν

Ιξαίρετος £ς τε την πόλιν, καΐ την Ιν αύτη τροφήν τε

σου καΐ παίδευσιν, και ιατρικήν, κα\ Ιστίαν ήν ωκησας,

χα\ τούμον διδασκαλεΐον αύτο, και Ιμέ, έλπίσαντα μέν

ες έτερα τούτοις ποτέ Ιναβρυνεϊσθαι , νυν δέ όπερ της

πατρίδος αύτα δαπανώντα , ϊνα μηδ' αύτη σοι πολεμεϊν

άναγκάζηται, πεπαιδευμένο) τε υπ' αύτης κα\ τεΟραμ-

μενω, μηδέ γένηται δυοϊν ύπ' άνάγχης Οάτερον, η 'Ρο'-

δίους άποθανεΐν πάντως, ή Κάσσιον ήσσασθαι. Συμ

βουλεύω δέ Ιπ\ τη παραχλήσει, τοιώνδέ σε υπέρ της

'Ρωμαίων πολιτείας άπτόμενον εργοιν, θεούς ήγεμόνας

άεί ποιεΐσΟαι παντός ίργου. θεούς δ' ώμο'σατε, δτε

ήμϊν έναγχος δια Γαΐου Καίσαρος συνετίθεσθε, καΐ

σπσνδ&ς έπΐ τοις βρκοις έσπένδετε, κα\ δεξιάς έτίθεσθε,

α\ καΐ παρα πολεμίοις ίσχύουσιν, ου παρα φίλοις και

τροφεϋσι. Φείδου δέ, έπΐ τοις θεοϊς, κα\ δόξης της

κατα άνθρώπους· ώς ουδέν Ιστι συνθηκών παραβάσεως

μάλλον, β τους αμαρτάνοντας άπιστους ές άπαντα ποιεί

καΐ φίλοις κα\ πολεμίοις. »

Ι>Χ1Χ. Ταϋτ' ειπών δ πρεσβύτης, ου μεθίετο της

χειρός, άλλ' έπεδάκρυεν αύτη* ώς έρυθριάσαι μέν επί

τω σχήματι τον Κάσσιον, χαΐ παθεϊν τι ύπί) αιδοϋς,

υφελόντα δέ δμως ειπείν « Εί μέν ουν ού συνεβούλευ-

σας 'Ροδίοις μή άδικεϊν με , σύ με ήδίκεις· εί δέ διδά-

σκο)ν ούκ επεισας, άμυνώ σοι. Ήδικούμην δέ δήπου

σαφώς· τι) μέν πρώτον άδίχημα, συμμαχίαν αιτών, καΐ

παρορώμενος ίιπο τών παιδευσάντων καΐ θρεψάντο)ν το

δέ Ιζής , προτιμο)ντων μου Δολοβέλλαν, δν ούκ έπαί-

δευσαν, ούδέ άνέθρεψαν το δέ άνιαρότερον, έμοΰ μέν,

και Βρούτου, και ίσων δρατε άπο της βουλής αρίστων

άνδρων, φευγόντων τυραννίδα, κα\ τήν πατρίδα Ιλευ-

Οερούντων, ω 'Ρόδιοι φιλελεύθεροι, Δολοβέλλα δέ αυ

τήν καταδουλοΰντος έτέροις- οίς δή και υμεΐς εύνως

ε/οντες, υποκρίνεσθε Ιξίστασθαι τοις έμφυλίοις ήμών.

Έστι δέ έμφύλια μέν, ει κα\ ήμεϊς δυναστείας ώρεγό-

μεθα* πόλεμος δέ σαφής το γιγνόμενόν έστι δημοκρα

τίας προς μοναρχίαν. ΚαΙ δημοκρατίαν άβοήθητον

καταλείπετε, οί παρακαλοΰντες υπέρ αύτονομίας· φιλίαν

τε Ρωμαίοις προφέροντες, ούκ έλεεϊτε άκρίτους έπ\ θα-

νάτιρ κα\ δημεύσει προγραφομένους· άλλ' υποκρίνεσθε

πεύσεσθαι της βουλής , της ταΰτα πασχούσης , κα\ ουδέ

άμύνειν έαυτη πω δυναμένης. Ή δ' υμΐν ήδη προα-

πεκρίνατο, έν οίς έψηφίσατο, τοΰς άμφΐ τήν έώ πάντας

άμύνειν έμοί τε κα\ Βρούτο).

ΕΧΧ. Συ δέ, εί μέν ποτε ήμΐν περικτωμένοις τι

συνεπράζατε , δν ευεργεσίας και μισθούς άντικεκόμισθέ

που, καταλογίζη· ίτι δέ ήμϊν ές τήν έλευθερίαν καΐ

σο)τηρ(αν άδικουμένοις ού συμμαχείτε, έπιλανθάνη·

ους εικός ην, εί και μηδέν ήμΐν ες άλλήλους ύπηρχεν,

οΙΙϊ, (ύπί οο ροΐΐβίΐηΐϋω 1>ο11ο, ςαο<1 νοδ γηγπ ΛηΙΙοοΙιο

Μαβηο , ηοίΐπδ 8<1)α(ί βιιχϊΐϋδ, κεδβίδΐίδ : αυοπιπι ηκηιιι-

ιιηίιΙλ, ΙοβΙίηιοηίιιηι ηο&ίδ εχίιώοηΐώ, βρικί τοδ εΐίίαιιΙ

οργϊ ϊηοϊδβ. ΕΙ Ιΐδεο ςιιίϋοπι (Ιο ^βηβΓβ Η <Ιί§ηίΙαΙβ βοδίη,

άε οοηιΙΗϊοηίδςιιε &ά Ιιιιηο <1ίβπ) ΙίΙΐΡΐΐΛίε , 1υπ> 6ΐ πκΗΙ»

&ε ρεΓρβΙυα πο3(γ& €Γβ» νοβ , Κοπιαηί , νοΙιιηΙΜβ ,

βίηΐ.

ΙιΧνίΙΙ. « Τϋ νοΓΟ , Οαδδί , ρητΐϋοη φίοςυβ ηοηηυΙΙιιη

Ιιυϊο οϊνϊΐβΐϊ ΟβΙ>68 ΓοτΟΓβηΙίΜΐη ; ίη ηιΐί Οίΐϋαΐυί, ίη ςυι

6ΓυάίΙϋ8 ββ, ϊη ηιΐ3 «^ΓοΙαηβ ΓβιαβάΊ» τ»1β1υ<1ίηί ίητβηίίΐί;

ίη ηυα Ιαυπ» ςιιοηάαοι (οοοπι , Ιυοβ 1»Γβί, Ιωΐηιίίϋ : εί ωωιη

βοΐιοΐαηι ςαΜ Ιαοεβιη, ιηβηιιβ ίρ5ϋΐη? ηυί (ΐυίιίειη ιΐίιιη) ίο

υβαπ) @1θΓΪ3η βΐΐςυηηϋο Ιικ Γβϋιι» ρθ886 ίρβΓανεπίΓΟ , ςιιί-

ϋυβ ηυηο ρι ο ίρβα ρ,ιΐπϊ ιιΙογ, ηβ ϋΐϊ εο§ΐΙιΐΓ ευηι άίίά-

ραίο β( βίαηηο βυο βΟΓβΓβ 1>ε11απι, ηετβ ΜΙεΓυΙπιπι βοςωΙιΐΓ

.ηεοβδβΗΓίο, υΐίυΐ οπιηβϊ Ηΐκκίη ραπΙοΓ ΟΜαιηΐΜηΙ, 3ΐιΙ

0.ΐ58ίιΐ5 1>βΙΙο 8υρ€Γ0ΐυΓ. ϋβρΓΚΛίίοηί &άόοεοηίίΙίυιη : αϊ,

ηιιί (αηία ηβςοίϊα βαίΐίηεβ ρΓΟ ΓορπΜκ.ι, ρεΓ οαιηίι ά«»

όαεββ 8οςοϊΝ8. ΡεΓ άεοβ ]ιιπΐ8(ί8 , ψιιιηι ηυρ« ιλ 3αεΙ«π-

ΐΛΐβ 0<£83ΓΙ8 Γαηίαβ ΐηΙεΓ ηοβ ΓεηονβΙυπι β$1, εί ]ΒΓίΐηειιΙί

ΓβΠ^ίοηεπι 1ίΙ>3ΐϊοηε οοηΓιηιιαδΙίί, βΙ(1ε\(Γ38 βάά ιι«Ι«> Ί'·

άϊβΐίί , ςαβε »ρυ(1 ΙιοβΙεβ εΐϊβπι τβίβΐ , ηειίαιη βρυιΐ αΐυιιιη»

εί ΒΠΐίοοδ. ^ι1χ|3 άεοδ τεΓΟ ίαιπιθΓΐ.ι]θ8, Ιιοηιίηυιη ίϋωι

6ΧΪ8ΐίπΐ3ΐϊοη& 1ι&1»63& ΓαΙίοιιεηι ; βρυά ςυο8 ΐυΓρϊϋίπιΐιιη

(ΙΓιΐΊΐυΓ, τίοΐ3Γ6 ΓιχάεΓ3 ; φίοπιηι (βιηεΓ3ΐ(ΐΓίΙ)Η5 ηϋΐίι &άβ

ρΟΓΓΟ βρυιΐ 31111008 ρ3ΓΪΙβΤ 1)08ΐε8(]υε Γ6ΐί(]113 68(. >

ίΧΙΧ. Η350 Ιοτ.αΙιιβ 8εηεχ , ηοη (ΚιιιίδίΙ 0&88ΐί ηιιηιιη ,

ηεε ΐ3ϋΓΪΠ)ί8 β3ΐτι ρβιΊυηύεΓβ εε833νϊ(; υΐϊά 1)3οο $ρκίηι

033δίϋί επιΙκ&οείΌΐ , ηοηηϋιίίςιιβ πιοτειεΙϋΓ νετκιιΐϋΐίι.

Τβηιίοπι , εχβιη(3 ηΐ3ΐια , 1π3 νεΓίιϊβ ΓβδροηιϋΙ : « Τιι « ηοη

803515(1 ΗΙιοϋϋδ, ιιΐ ί^ϋπίΐη 3 πιο 3ΐ)3ΐίηε3η(, ϊρ*β πιϊΐιί

Γαεϊβ ίη]αΓί3ηι. (}ιΐ0(1 81 ρεΓβαβιΙβΓβ ηοη ροΐαίίϋ, ρτηαί

ηιίΐιί ιΐ3ΐ)αη(, ηυϊ (β εοη(εοΐ8επιη(. Ραβδυηι 3ΐιΙ«ηι η»

ίη]ιΐΓίαιη , πι.ιηϊΓβδΙιιπι 051. ΡΓΐηιιιπι , ηηΪ3 ηοη ίιιιροΐι^ί

3υχί1ίυιη, (ΙεβρεεΙυβ 3 ηιβίδ βπκΙϋοΓίΙίυδ ε( ειΐυωίοηΐχϋ :

(Ιρίηϋε, ηηΪ3 1)οΙ;ιΙιο1Ιαιη ηιϋιί ρητΙιιΚτυιιΙ, ικο εΓϋόίΙιιηι

3 ββ ηεο οιΐυοαίυηι. ΕΙ, ςυού βΓ3¥ίιΐ8 ββΙ, Ιιεγο ε?ο Βπι-

Ιϋδ^υο, ε( ςυοίφίοΐ αΐίοκ ηοοίδουΐΏ νίιΐβΐίδ εχ εεηιΐκ °Ρ'''

ΙΪ13ΐβ5, 8 νοΙ)ί3, βΐΐοάϋ, 1ϋ>6Γΐ3ΐί8 3836ΓΐθΓε$ ρ3551 5ϋ!Ι1Ι15,

(Ιιιπι 1}'Γ3ηηκ1εηι Γυςίηιυβ , ε( ρ3ΐΓΪ3ηι εοηαηιαΓ ίη ΙίηΡΓί^ίρηι

νϊηιΐίεβτε , ςυ,ιιιι ϋοίπΐιοΐΐα ρΓοιϋιΙίΙ ΐη αΐϊοπιηι 8«ΓνίΙιιΙίΐη :

ηιιί1)υ8 ηίπιϊηιαι ϊρδίβ νοδ ΓβνεηΙβδ, Ωη^ίΙίδ 8 οίηϋηιΐί ηο·

βίΓΐδ οοηΠίοΐ3ΐίοιϋ6ιΐ8 νβΙΙε 8ΐΐδ(ίηβΓ6. ΕδδοηΙαιιΙοηιοίνίκ*1

Η»? εοηΐεηΐϊοηεβ, βί ο( ηοβ ρβηΙβΓ 3ΓΓβε(8Γεπιυ9 ροίβηϋιηι :

ηιιηο βρεΓίυπι ΜΙυιη 6δΙ ΓείρυΙιΙίεβ! 8<1τει·δΐΐ8 Ι)Τίηιιο5·

ΕΙ Γβαιριι1>Ηε3ηι τοβ ηυΙΙο αυχίΐίο (Ιίςηβηιίηϊ , ηυϊ &ρτα*-

ίθΓ88 ρΓΟ Υ681Γ3 ΠΐίΙΙίΙίδ 1Ϊ06Γ(8(ε ; βΐ, ςϋί Τ881Γ3Π1 ΟΙΟΙ

ραίο Βοπιαηο βοείείβίεηι 8ηιϊείΙί3ΐηςϋε]3οΐ3ΐί8,εοδίριιπ(|»

ηοη πιϊδεΓεΙ Ιοί είνίηπι Κοηΐ3ΐιοι-υαι , ϊηϋίοΐ3 ε3υ&α ρπ«Η·

ρίοπιπ) , εί ϋοηίβ δϋϊδ βχϋΙοΓηΓο : βειΐ Ωηε^ίΙΐβ τοδ ε^ρΜΊ"1

]αδ83 βεηβΐυβ , ορρΓεδδί ηοηο &ά ηκχΐυηι , ηεο Υ3ΐεηΙ» »·

ϊρ8υηι]3ΠΐάεΓεη^εΓε. Α(ηυϊ]3τη(1υάυηι ΓΟδροηδυηι 3 8?η·ιΙη

Ιΐ8ΐ>6(ί8, ςυυπι 0ΓΪεη(3ΐβ8 οηιηβδ ρπ>νϊηοί33 ορεηι ΓβτΓβ ηιίηί

Βηι(ο<]υ6 ]υ85ί(.

1·ΧΧ. ■< Τα νβΓΟ, 8Ϊ ίριίιΐ ιιικριηηι ορεΓΧ ηοΐϊί, ϊπιρ<-

Γίιιπι 3υ§εη(ϋ>08, οοη(υ1ίδ(ί8 (ρω ςηο βηηηάε Γεοερ^

ρΓϊπιίβ) , ϊ(1 ηυηο ίπιριιίαβ : ψιοά νεπ) 1ΐ1>6Γΐ3(ε μ δ31""

ρϋί?η3ΐιΙί1)ΐΐ8 ηοη «ιΐδίΐίδ, \ά οΙ)1ίνίδοεη3 : ςιιιιπι ίο!>ϋετ1ιί*>

είί3ΐη δί ηίΐιϋ νοίιϊδ 3ΐι1ε3 ηοΙ)ί5θυηι οοηιηιβΓοϋ ΓυίδδβΙ, οιωί
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ολλίι νυν άρχειν έΟελοντας υπερμαχήσαι της 'Ρωμαίων

δημοκρατίας, Διοριέας οντάς. Οί δ', άντί τοιούτων

έ"ργων καί λογισμών, συνθήκας ήμϊν προφέρετε (γενο-

με'νας μέν υμϊν και τάσδε προς Γάϊον Καίσαρα , τησδε

της μοναρχίας ηγεμόνα ■ λε'γουσι δ' όμως αί συνβήκαι ,

"Ρωμαίους και 'Ρ-οδίους έν ταϊς νρείαις άλλήλοις άμΰ-

νβιν), άμύνατε ουν ές τα μέγιστα κινδυνεΰουσι 'Ρω-

μαίοις. Κάσσιος ΰμϊν έστι δ τας συνΟηχας τάσδε προ-

φέρων, και επί συμμαχιαν κάλων, 'Ρωμαϊος άνήρ , και

'Ρωμαίων στρατηγός, άς φησι τό ψήφισμα της βουλής,

έν ώ πάντας ΰπακούειν ήμΐν έταζε τους του Ιονίου πέ

ραν. Ταδ' αύτα καί Βρούτος 6μϊν προτείνει ψηφί

σματα , καί Πομπήιος , την θάλασσαν υπό της βουλής

Επιτετραμμένος· τας δ' ίκετείας, επί τοις ψηφίσμασι,

και οϊδε πάντες, όσοι φεΰγουσιν από της βουλής, οί

μέν ες έμέ και Βροϋτον, οί δ" ες Πομπηϊον. "Εστι δέ δή-

που τό συγκείμενον, 'Ρωμαίοις "Ροδίους βοηθεϊν, καν

καθ' ένα χρηζιοσιν. Εί δέ ουτε στρατηγούς ήμας,

ούτε "Ρωμαίους έτι, άλλα φυγάδας ή ξένους η κατακρί-

χους, ώς οί προγράψαντες λέγουσιν, ήγεΐσθε · ου πρός

ήμας έστιν υμϊν έτι, άλλα πρός "Ρωμαίους, ω "Ρόδιοι,

τα συγκείμενα· ήμέϊς δε, ξένοι και άλλότριοι των συν

θηκών όντες, πολεμήσομεν υμϊν, ήν μή ές πάντα κατα-

κοΰητε. » Τοιαύτα μέν δ Κάσσιος έπειρωνευσάμενος,

τόν Άρ"/έλαον άπέλυεν.

ΕΧΧΙ. Αλέξανδρος δέ καί Μνασέας, οί "Ροδίων

■ήγοΰμενοι, ταϊς τριάκοντα καΐ τρισί ναυσίν άνήγοντο

ΙτΛ Κάσσιον Ις Μΰνδον, ώς προκαταπληξοντες τω έπι

πλο»· καί τι που καί κούφιος είχον Ιλπίδος, ότι καί

Μιθριδάτη ές Μΰνδον έπιπλ-εύσαντες έδόκουν ές τό του

πολέμου τέλος εϋτυ/ήσαι. Εϊρεσία δέ ές έπίδειξιν

δρώμενοι, την τε πριότην ήμέραν ηϋλίσαντο Ιν Κνίδω·

και της έπιούσης έπεφαίνοντο τοις άμφί τον Κάσσιον έκ

τοϋ πελάγους. ΟΊ δέ , Οαυμάσαντες , άντανήγοντο , καί

τό έργον ήν εκατέρωθεν ίσχΰος τε καί δυνάμεως. "Ρό

διοι μέν γαρ ναυσί κούφαις διέπλεόν τε τους πολεμίους

όξέιος, και περιε'πλεον, καίέπανόδοις έχρωντο- 'Ρωμαΐοι

δέ, έπι νεών βαρυτέρων, δτε συμπλακεϊεν, από βαρυ-

τέρας δΰμης έπεβάρουν, ωσπερ εν πεζομαχία. Τοϋ δέ

Κασσίου πληΟει νεών τας πολέμιας περιλαβόντος , οί

μ.έν "Ρόδιοι περιπλεΐν ετι και διεκπλεϊν ούκ έδύναντο ·

Ιμβάλλουσι δ' αύτοϊς μόνον έκ τοϋ μετώπου, καί άνα-

^ωροϋσιν, ή μέν έμπειρία διέφθαρτο Οπό της στενοχώ

ριας κεκυκλευμένοις ■ αί δέ έμβολα! καί άποσιμώσεις ές

βαρυτέρας τας 'Ρωμαίων ναΰς ασθενείς έγίγνοντο, 'Ρω

μαίοις δ' ήσαν ές κουφοτέρας εύτονοι· μέ/ρι "Ρόδιαι

μίν τρεις αύτοϊς άνδράσιν ελήφθησαν, καί δύο άνερ^ά-

γησάν τε καί κατέίυσαν, και αί λοιπαί βεβλαμμέναι

διέφυγον ές την "Ρόδον αί δέ "Ρΐι>μαίων άπασαι μέν

έπανήλΟον ές Μΰνδον, έπεσχευάζοντο δέ καί τούτων αί

-τϊλέονες βλαβεΐσαι.

ΕΧΧΙΙ. Τοϋτο μέν δή της έν Μΰνδω 'Ρωμαίων τε

και 'Ροδίων ναυμαχίας τέλος ην καί αυτήν γιγνομένην

δ Κάσσιος από δρους καΟεώρα. 'ίΐς δέ έπεσκεΰασε τα

83ΐ(οπι ιιΚγο ΙπίΙίιιπι Γβεβι-ο ρπ> Ηοηΐ3ηθπιιη Γοραίιΐίεα ρι-ο-

ρυ^ηαηιΐί , Ροπεί ρηΕδειΊίιη α,ιιηιη βεηειίδ βίΐίβ. ΑΙ ςηο-

ηίβηι, 1ια]υ8ΐΒθβί α,ιιίάειη πιΐίοηίΐιιΐδ ρβηιιη εοηιιηοΐ), ΓαΌεΓβ

ηοηίβ ο!>ροίΙί3 ( ϊεΐβ φιΜβηι ΠΙα εοηι Οβββατβ (πιοηιιε , <]οί

ρπηεερδ ΓαβΓβΙ ηϋ)ιΐ9 ΙνΓβηηίιΙίβ ; Ββά ςαίυιυ (3ΐηεη.ίρ$ί$ Ιιοο

οοηΙίιιβΙϋΓ, <1βΙ>εΓ6 ροραΐυηι Κοηιαηϋπι ΚΗοάίυιηςιιβ, υΐ

εαϊνίί οριΐϊ ββββΐ, ίΒνϊεεπ) βιιχίϋίΐΓί), ΓεΓίε ίβίΙϋΓορεπι Κο-

Γπαιιίί , κυηιηιο !η ρεΓίευΙο νεΓκιηΙίΙιυβ 1 £α Ο'αδδίαί εςο,

είνίβ Κοπι&ηαβ, ε( (εί 1ί<1θ6 εβί βΐ'ηαΙιΐδοοηβυΙΙο, ηαο ίη

οηιηββ Ιταηβ πιηγο ρΓονίηάββ ΐπιρεΓίυπι ηοϋίβ (1ο(τοΙυιη ββΐ),

Κοηιαηιΐδ ίηιροΓ3ΐθΓ, ίρβυηι ίΐΐυιΐ Γαάϋβ Ιρ51ογ, οί θχ Γσ·-

άβτβ βαχίΐί» λ νοΜβ ροβίαΐο. Εΐάειηςυε βεηΒΐυβεοηίυΙΙα εί

ΒΓϋΙαδ νοίιίδ ίηβΟΓΪΙ, ε( Ροπιρείυ», τεί ηΐ3ΓΪΙϋιιχ α βεηαίιι

ρΓ£βΓε«1ϋ9. Α<1 ββηαΐυβαιπδΐιΐΐα 30<χ<)ιιηΙ ρΓεεεβ ΙιοΓυπι 80-

ηϊΙοΓυιη οηιαίιιιη, ςυί ραΓίίπι Λά πιο ΒηιΙυακιμε , ραΓϋηι

8<1 Ροιηροίυπι ρΓοΓϋ^εΓε. ΑΙςυϊ εχ ρβοΐΐ ρΓοΓεοΙο Γοπηηΐϊ

ΒΙιοιΙίοΓυηι ροριιΐυβ αά βικχαΓτεηίϋπι νεί βίη§υ1ί9 Κοιη»ηίδ

οί?ί1)υ9, βί νεδίΓα ορε ίηάί^βαηΐ, ΙβηοΙπτ. ΟυοιΙ 6ί νείΌ οβο

Ργο ηηρ(ταΙοπΙ>ϋ5 , ηεο ρΓΟ είτϊΙ)ΐΐ8 Κοηι&ηΐβ, βεά ργο εχ-

8υΙίΙ)υ$,3ΐςυεβχΙβΗ3,ε( (υΐ ρνοδοΗρΙΟΓεβ &ίαα()^3η)π3(ϊ9,

ηυδ ΙιαΙιοΙίδ, ετ^ο ηοη ]αηι ηοΐιίδουιιι νοοίδ, ΚΙιοΟίί, εε<1

οοπι ρορυΐο Κοπΐ3ηο δαηΐ Γ<Β<1εΓ3 : ηοετετο, εχίεπ ε( βϋεηί

3 ΓοειΙεΓε, 1»γπ <1ίιι νοβ 1>ε11ο ρεΓ8β<ιαεηιυΓ, (ίοηεε ίπιρεΓ3(3

οηιηίβΓιχοπϋδ. » Τ3ΐϊιιιο<1οε3νϋΐ3ΐυ$ ίϋ Κΐιοϋίοδ Ο.ιλμιι*,

ιΐίιηίδίΐ ΑΓοΙιβΙαυιιι.

Ι.ΧΧ1. ΟκΙβταπι Α1εχ3ηάεΓ εί Μη^βεαδ , ΚΙιοκΙίοπιπι ύα-

εΙοΓβδ, ευιη ίΐϋβ (π§ϊηΐ3 1π1>υ9 ηϊτίίιυβ Μνη<!υυι ρε(ίεηιη(,

δΐιΐιίΐο ίηουΓδϋ Οβδδίυηι ΙβΓτΜαΗ. Αε βρει ςοοηυε ηοηηίΐιίΐ

ΙεαιβΓβ είδ δυ!>εΓ3( εχ εο, ηυοά ΜίΙΙΐΓΐίΙαΙβηι εΐΓ03 Μεηι σρ-

ρΜιίΓη 388εεα1ί, νίβΐ εΓβηΙ &ά Γείϊεεπι 1>ε11ί εχΚυπι \ι&αά ρ3-

ηιπι ιηοηιεηΐί εοηΙυϋδ98. Καςυβ 0δ1εηΐ3ΐ3 τβαιίξ3ΐΐ(Η ρβ-

Η1ί3, ρΓΐιηο άίβ Οηίόιιηι (ΙίνβΓΙβΓυηΙ : δεηιιεηΐί νετο ιιΐιί εχ

3ΐ(ο αρρϊΓυεηιηΙ 0389Ϊ3ηϊ9, πιίΓαηΙβδ ΐΙ1ίεοη(Γ3 δοΐνοπιηΐ

ΒΐίΚοΓε : ρϋ{ζΐΐ3ΐυηιςιιβ «δΙ υΐΓίη(]ΐιετ3ΐί()ε βί ρβη(β. ΚΙκκΙπ

ηανί^ϋδ 3§ίϋΐ3ϋ3 πιο<1ο β ΓγοοΙθ ρετ 3<1νβΓδ05 οτάϊυεδ ρεηε-

ΐΓ3ΐ)3ηΙ , ηιοιίο εοητεΓδίδ ΓϋΓδίΐδ η3νϊ!>υ9 α ΙβΓβο ρεΓ εοδ^ειη

ρβπ·ϋΐτιρο1)3ηΙ. ΒοομιιΙ εοη(Γ3, ^ΓανίοπΙιυδ ινιιί1)ϋδ υΙοπ-

1«9, ςυοίίοδ 3ά Γηβηυβ τεπίΓε ρο(6Γ3η[, ηΐ3]οτ6νί ρΓχνβΙε-

ί)3η1, υΐ ίη ΙβΓΓθδΙπ ρΓββϋο. 8βι1 Οαβδίηηίδ ηιυΙΙίιικΗηε

ηανίαιη εΪΓεαηινεηίεηΙίύιΐδ η3νβδ ΙιοδΙίιιπ», ]3ΐη Κηοιίϋ ηοη

αη)ρ1ίυδ<·οηνβΓδίοαί1)ΐΐ5 ιιΐί 3ΐ>( ρεΓΓυη>ρεΐ'εοΓ(1ίηεδ ροΙΟΓαηί :

εί ηυατη ηίΐιίΐ είδ δυρβΓεδβεΙ , ηίβί υ( 3 ΓτοηΙε ίηιρειιΐδ ίβεβ-

Γβηί , ηιοχίΐιιο βεδε τεείρεΓεηΙ , ηίηϋ εοδ ]αν;ιΙ)ίΐΙ ρεη1ί3 , Ιο

3ΓθΙ|1Π) ε03ε(09 31) ΙίΟδΙΪΟυβ. ΑΙηΐΙβ ίρδί ΓΟδίΓΟΠΙΠ) 10) 113

εί εχ βΐΐο ΓβεΙϊ ίηειΐΓδη9 εοηΐΓ3 βΓβνίοΓεϋ ΚοΓηβηοπιπ) ηβ

νοβ , ρ3πιη) εΓβηΙ τβϋιΐϊ : βείΐ ΙβηΙο ηια^ΟΓί ίηιρείιι Κοηβηα;

αάνεΓδ3Π33 1ενίθΓε9 ρεΓευΙίε1)3ηΙ. Οηο ΓβεΙυηι εβί , ηΐ Ιγϊ

6υδ η3νί!)ΐΐ9 Κ1ιο<ϋθΓϋηι εαηι βοείίδ η3ν3ΐίοη9 εβρίϊ» , (1α3

1)ΐΐ9 Γγ3οΙι9 (ΙεηιβΓδίδηυε , ΓεΗςυ33 πιυΙϋαΙίΒ Κΐιοιίπιη βε Γ8

εερεηηΐ. Κοηΐ3η3Βοη)ηεδ ςυίιίεηι, 98(1 νυ1ηεΓ3ΐχρ1εΓ0Χ|υε:

Μ)'ηϋυη) κ«Ιίβηιη(, ϊ1»ϊ<ιαβ τεΓεεΙκ βηηΐ.

ίΧΧΠ. Ηοε ενεηΐυ 3(1 ΜνηιΙαηι ΚοΓοαηα εΐβδδίδ ευιη

ΚΙκχΙία εοηίΐϊχίΐ. Εβιη ρυ^η3ΐη ςυηιη ε ρτοχϊιηο ιηοηΐβ

δρΟΟίβδδΟί 0358105, Ι110Χ ΓοΓοςΙίδ 1]:π ί1)υ3 ίΟΓΥΙΙΙΛ ροΙίΙΙ,
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σκάφη , διέπλευσεν Ις Αώρυμα, 'Ροδίων τι φρούριον Ιν

τη περαία, καϊ το πεζον Ις την 'Ρόδον διεβίβαζεν Ιπ\

δλκάδων ΰπδ Φαννίω τε και Λεντλο). Αϋτδς δέ Ιπέ-

πλει, ταΤς δγδοηκοντα ναυσιν Ισκευασμέναις Ις το φο-

βερώτατον καϊ περιστησας τη 'Ρόδω τι) πεζον δμοΰ

καί το ναυτικδν, ήσύχαζεν, ως Ινδωσόντων τι των πολε

μίων. 01 δέ Ιπανη'χθησαν μέν αύθις ευθαρσώς· δύο δέ

και τότε ναϋς άποβαλόντες, συνεκλείσθησαν. ΚαΙ άνα-

δραμόντες Ιπ\ τα τείχη , πάντα τε δ'πλων Ιπληρουν,

καΐ άπεμάχοντο δμοΰ τους περί τδν Φάννιον, άπο της

γης Ινοχλοϋντας, κα\ τον Κάσσιον, τοις προς θαλάσση

τείχεσι τδ ναυτικδν ούκ άνέτοιμον είς τειχομαχίαν επα-

γαγόντα· Ιλπίζων γάρ τι τοιούτον, Ιπεφέρετο πύρ

γους Ιπτυγμένους, οΐ τότε άνίσταντο. 'Ρόδος μέν δή

δυο πείραις καμοϋσα , εκ τε γης καϊ θαλάσσης Ιπολιορ-

κεΐτο 1 κα\ ουδέν, ώς Ιν έργω ταχεΐ καϊ άδοκητω , πα-

ρεσκεύαστο αΰτοϊς Ις πολιορκίαν. "Οθεν ην εύδηλον,

άλώσεσθαι τάχιστα την πάλιν ί) χερσιν τ) λιμφ· καϊ

τάδε 'Ροδίων οί συνετώτεροι καθεώρων, καϊ Φάννιος

αύτοΐς κα\ Αέντλος διελέγοντο.

ΙιΧΧΙΠ. Γιγνομένων δ' έτι τούτων, ίφνω Κάσσιος

^ν Ιν μέση τη πόλει μετ' Ιπιλεκτου στρατού, βίας μέν

ουδεμίας φανείσης, ουδέ κλιμάκων έργου. Είκαζον δέ

οί πολλοί, καϊ Ιδόκει γενέσθαι, τους χαρίεντας αύτω

τών πολιτών υπανοΐξαι πυλίδας, Ιλεω της πόλεως καί

προμήθεια τροφών. 7Ωδε μέν ίαλώκει 'Ρόδος· καϊ

Κάσσιος Ιν αυτή προύχάθητο Ιπί βήματος, κα\ δόρυταΐ

βηματι παρεστη'σατο, ώς Ιπί δοριαλώτω. Ατρεμεΐν

τε κελεύσας τδν στρατδν άκριβώς, καϊ θάνατον Ιπικη-

ρύξας , ε? τις άρπάσειεν ή βιάσαιτό τι, αύτδς Ιξ δνόμα-

τος έκάλει 'Ροδίοιν Ις πεντήκοντα άνδρας, και άχθέντας

Ικόλαζε θανάτω· έτέροις δέ, άμφΐ τοΰς πέντε και ε'κο-

σιν, ούχ ευρεθεϊσι, φυγήν Ιπέταττε. Χρήματα δέ δσα

7)ν, η1 χρυσός η άργυρος , Ιν ίεροΐς τε κα\ δημοσίοις , πάντα

συλησας, Ικε'λευσε καϊ τδν Ιδιωτικδν έκφέρειν τους

κεκτημένους ες ήμέραν ^ητ^ν κα\ Ιπεκήρυξε τοις μέν

Ιπικρύψασι θάνατον, τόϊς δέ μηνύσασι δεκάτην, δούλοις

δέ καϊ Ιλευθερίαν. Οί δ' εν μέν άρχη πολλοί συνέχρυ-

ψαν, ουκ Ις τέλος Ιλπίζοντες άφίξεσΟαι την άπειλην.

Διδομενων δέ των γερών, κα\τών μηνυομένων, Ιδεισάν

τε· καϊ προθεσμίαν έτέραν λαβόντες, οί μέν Ικ γης

άνώρυσσον, οί δέ έκ φρεάτων άνίμων, οί δέ Ιξέφερον Ικ

τάφων, πολύ πλέονα τών προτέρων.

£ΧΧΐν. Αί μέν δή 'Ροδίων συμφορα\ τοιαίδε ησαν

κα\ Λεύκιος Ούαρος αϋτοϊς μετά φρουράς Ειπελέλειπτο.

Ό δέ Κάσσιος, ήδόμενος τη ταχυεργία της άλο')σεο>ς,

κα\ τω πλάθει τών χρημάτων, Ιπέταττεν δ'μιος και

τοις άλλοις έθνεσι της Ασίας άπασι, φόρους ετών δέκα

συμφέρειν. Κα\ οί μέν Ιπράσσοντο συντόνως. Εξαγ

γέλλεται δ' αύτω Κλεοπάτρα μέλλουσα διαπλεϊν μέ-

γάλω στόλο) κα\ παρασκευή βαρύτατη πρδς Καίσαρά

τε καϊ Αντώνιον. Τα γαρ Ικείνων αίρουμένη καϊ τέως

δια τδν πρότερον Καίσαρα, τότε μδλλον #ιρεΐτο δια τδν

Ιχ Κασσίου φόβον. Ό δέ Μοϋρκον, μετά τε δπλιτών

ςυοχΐ β«1 ΚΙιοΛοιιιιη 1η &<1νβΓ53 οοηΐίοεηΐε Γ35(βΙ1ιιηι. ΙηΛβ

οηεηηίδ ΙβΓΓββίΓββ οορί3δ ΐΓβηδνεχίΙ ίη ίηβιιΐ&οι, άυοίυ Ρβη-

ηίί ίεπίαΐΐςυβ. Ιρβε οαπι οοΐο^ίηΐβ Ιοη^ίβ ηανιβυδ , »ά ίη-

οηϋβηϋυπι ηΐϋΐϋπιβ Ιοιγογοιιι οπιαϋδ , ϊοεβίδίΐ. 5ο«1 (ιοί

ρβάββίτίΐιυβ οορϋδ ψατη ηατβΐίΐιιι» ϋΓϋβ οΪΓεαιηιΙαΙα , εοηϋ-

ηυϋ $6 ραιιϋβρβΓ, εχβρεοΐαηβ, δί Γοιίβ Ιιοδίβδ ΓβΟΗδδΐιπ ββ-

δβηΐ ΓβΓοείβπι. ΑΙ ι'ΙΙί αυ<1βηΙβΓ οοουΓΓβΓυηΙ ύβααο : &ά

Ιυηο ςοοςαβ (Ιυΐΐιυβ ηανίϋιΐδ βπιϊδβι'β, οίαυβϊ βαηι ιιηϋίηαβ.

^8^η(]ι1^ ιηιίΓΟδ οεειιραηΐ , εΐ »γπιΪ8 οηιπία εοηιρίβηΐ , βίπιυΐ-

ηυε Ραηηίο, α (είτα ορρυξηαηΐί, βίπιαΐ Οΐδδίο Γερυ^ηβηΙ,

βάπιονβηΐϊ 3 ηιαπ οΐαδδβιη , ηοη ϊπιρίΓίΐΐΕηι ϊηΓεδΐ3ΐ»1ί$ πιβ-

ηϊ5υδ : ρΓβοεο^ϊΟηδ εηϊπι ΙαΙβ ϊΐίςαίιΐ , ϊΙΙιιΙργλ! Ββεααι

δίϋδ ρΐίεαίίΐεδ (υπε», ςυχ (υη εχειΙ»(33 βυηΐ. 113 ΚΙκχΙαδ,

1)ί8 ίηΓβϋοίΙβΓ Ιεη(3ΐο ηαναΐί ρΓχϋο, ΙβΓΓ» ιη»η(ΐα6 ορρυςη*-

Ι>3(ογ ; ίηιρ3Γ3ΐ3, ιι( ω ορεκ διιοίΐο ε( ίηορίηηΐο, β<1 δυδίίοεη-

άΆτα ορρυ^ηβΐίοηεηι. υηάε βρρ3Γ6ΐ>3(, Ι>Γετί νεη(υΓ3πι ίη

ρο(εδΐ3(βπι ΙιοδΙίυπι, νεί βηηίδ, νεί Γβπιβ νίοίβηι. Νβο

ΙυίΙ Ηοε ρπιΛβηΙίοΓβδ ΚΙιοάίοΓυαι , ηαίϋιΐδ ε(Ϊ3ηι ουπι Ρ&ηηίο

ε( Ιιβοΐαίο οοΐίοςαίβ ίηΙβκβάβΐΜηΙ.

Ι.ΧΧΙΙΙ. Οηκ άατη ΠιιηΙ, 8ΐιΐ>ϊϊο 038δίυδ ίη πιειΙΪΑυΓηβευιη

Ιθε(ίδδϊπΐ3 ηιαηιι εοηδρεείυδ εβί , ηεο βοαίϊ» (<]ΐιο(Ι ςυΜοη

3ρρ3ΓεΙ)3() ιίδυβ , ηεο υΐΐα εχΙεΓηβ νί 3ϋηιο(3. Ογρ<.1ι Ιιιιη-

φιβ 681 ρΐεπδφΐε, ηεο 3 τβη δρβοίβ 3ΐ>1ικ1ί(, οΐβιη βρεΓίΐδ

εί ηιίηοΓΟδ ροΓίιιΚΐδ βΐ) ειηίηεηΐίοηουδ ϊηΙβΓ εϊνε$ , ιηίδεηη-

(ίουδ δΟΓίεηι υΛίδ, εί άβ ίιηιηϊηεηΐβ Γαηιε 8οΙΗείϋ8. δίε

03ρΐ3 Κήοιίο , 03δδία8 ίη (π1>αη3ΐί εοηβειϋΐ , 1ΐ3δΐ3 ρη> Ιηυυ-

ιΐ3ΐϊ ρΓοροδϋα , ηοη ββουβ 3ε η κπηοπιιη νί 03ρ(> ατηβ ία»

8εΙ : ]ιΐ880φΐε (ΐυίβδοεΓε εχεΓΟΪΙυ , εί ρεΓ ρΓχοοηβ$ ηιοΓίεηι

ΐη(εηηίη3ΐυδ , δϊ ηαίδ ουί νίηι ίβοεΓΟί βυΐ ΓβρβΓΡΐ ςαϊ(](]υ3ΐη ;

ίρδε ηοηιΐη3(ίηι οί(3ΐθ8 οίΓοϋεΓ ΐ]υίηςιΐ3^ΐη(3 είτε$ ΚΙιοϋϊοδ

ύιιοϊ 3ά δυρρίίοίικη ]αβδϊΙ : βΐίοβςηε ηυίη^υε Γετε εί νί^ίηϋ,

ηιΐδςυβηι οοτηρβΓεηΙεβ , ηυ1οΐ3νϊ1 εχβίΐίο. Ταηι τβΓΟ ςυί<1-

φΐϊιΐ ροουηίβΓυηι 3ηΙ βαπ 3Γςευ1ϊςυε ίη ΙεηιρΗβ αυ( ϊη χη-

ηο ίηίΐ, ίά οηιηε οογγ38ιΙ : ηεο ηοο εοηΐεηΐυδ, ε<1ίχίΙ, υ(,

ςιιοϋ ςυΐδ(]ΐιβ ριϊναΐϊιη αυΓΪ 3Γ^εη1ίνε ροδβίιΙεΓεΙ, Μ ϊηΐτβ

(ΙίοΙυηι <]ίβιη ρΓοΓβΓΓοΙ; (ΙεηυηοϊβΙο ρεΓ ρΓΒβοοηεηι βυρρΙκ ίο,

δί ςαΪ8 βΐΐηυώ οοου1ΐ3Γ8ΐ; ίηιΐίοίουβ νεπ> ίη ρπεαιίυηα ρτο-

ροδίϋβ (ίεοίηιίδ , εί 88Γνί8 ίηδυρεΓ ΙίυεΓίβΙο. ΙΙΙί ρηιηυαι

οεΐ3ΐ)3ηΙ ρΐεπςυε, 8ρεΓ8η(68 ΓοΓβ υΐ ίηΐη νει 1)3 ιηίηα» οοα·

βίβΙβτβοΙ : (Ιείηάε , ροδίςυβηι ίηάίοίοαδ ΓερΓβΒββηΙβι ϊ ι>γχ·

ηιίβ , ηιιι1οΐ3πιια6 «ΙορΓοΙιοιίδΟδ , τΜεΓαπΙ , ρβϋεηιηΐ ργογο-

%αή βίϋί Ιίτηιίηυηι. Οαο ίπιρε(Γ3ΐο, 3ΐϋ εχ Ιβιτ3 βΠΌϋΐκίΗΐηΙ

οοώΛιΙά, 3ΐίί ηΕϋπεοβηΙ ε ρυΐείβ, βΐϋ ε δερυΐοηβ ρΓοίετεΙκυιΙ,

ηιυΐΐο ρ1ϋΓ3 <ιυ3ΐη 3ηΙεβ.

ΙΛΧίν. Εχ ΓοεΓηηΙ ΟΛίβηιίΙαΙοδ ΚηοάίοΓηηι : φΐίΙ>ο$ I..

Υ3Π18 Γοΐίοΐιιβ 8δΙ ρΓθβδίάίο. Οβδδίυδ, Ι33(α8 εί εχρυ§η3ϋοηε

οείεή ε( ρεοιιηίβτυαι οορίβ, Ι3ηιεη Γείίςυίβ εΐίβηι οηιηϊΐΗ»

Α9Ϊ8Β ροραΐίβ άεεεηι βηηοηιηι ίηιρεΓΛτίΙ ΐΓΪοαΙα, ββςιιβ δϊηε

π)0Γ3 εί 3θδςαο ιι1ΐ3 Γεηιίδδίοηε εχερί. ί3ηιηιιε ηαηα3(ητ

ίΐΐί , 01εορ3ΐΓ3ηι ίη εο οβδε , υΐ ίηςεηΐί ιΐαδδο εί ιοβ^ηο >Ρ-

ρ3Γ3(α η3νί§βΙ 3ά ΟκδβΓεηι εί ΑηΙοηίυπι. Οππηι οηιη>

ρβΓίβδ Ϊ1138 ]3ηι βηΐε εΐφδβεΐ ρωρΙεΓ δπρεΓΪοΓΡΓη ΟχδαΓβαι,

(υηο 1οη§ε ρΓορβηδίοΓ ίη εβδ Γ30(3 ογ3( ρΓορΙεΓ Γοτ ηϋ(1ίηεπ) ,

φΐ3 δίΐιί 3 θ3δδίο πιε1αε1)3(. Αά ευω ηυηαϋπι Οβ^άυδ
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άριστου τέλους χαί τοξοτών τίνων, έπί νεών έξήκοντα

καταφράκτων, ές Πελοπόννησον έπεμπε νουλοχεϊν περί

Ταίναρον, περισυράμενος έκ της Πελοποννήσου λε(αν

δσην |φθασε.

Ι,ΧΧν. Τά δ' άμφΐ Λυκίαν καΐ Βροΰτον, μικρά καί

των άμφι τούτον ές ΰπόμνησιν άναλαβόντι άνωθεν, ην

τοιάδε. Επειδή παρά Άπουληΐου στρατιάντε τινά είλή-

ιρει, δσην Άπουλήΐος εΤχε, καί χρήματα ές έξακισχίλια

καΐ μύρια τάλαντα, #σα έχ των φόρων της Ασίας συν-

είλεκτο, παρήλθεν ές Βοιωτίαν. ψηφισαμένης δέ

αύτώ της βουλής, τοις τε χρήμασιν ες τά παρόντα χρή-

σΟαι, χαΐ Μακεδονίας άρχειν, καί τής Ίλλυρίδος έπίτή

Μακεδονία, τα μεν έν τοις 'Ιλλυριοϊς τρία τέλη τοϋ στρα

τού παραλαμβάνει, Ούατινίου του προ'τερον άρχοντος

Ιλλυριών παραδο'ντος· έν δέ Ικ Μακεδονίας άφείλετο

Γάϊον, τον άδελφδν Αντωνίου. Τέσσαρα δ' έπΐ τούτοις

άλλα συναγαγών, οκτώ τα πάντα είχε , Γαιω Καίσαρι

τά πολλά αύτών έστρατευμένα. Είχε δέ καΐ ίππέων

πλήθος, κα\ ψιλούς, καί τοξο'τας· καΐ τους Μακεδόνας

έπαινών, ές τον Ίταλικον ήσκει τρόπον. Άγείροντι δέ

αύτω στρατον έτι καΐ χρήματα, συντυχία θράκιος τοιάδε

γίγνεται. Πολεμοχρατία, γυνή τίνος των βασιλικών,

άναιρεθέντος αυτή τοϋ ανδρός δπ' έχθρων, δείσασα περί

*ω παιδί, έτι όντι παίδι, ήχεν αύτον φέρουσα, καί ένε-

χείρισε Βρούτω· ένεχείρισε δέ καί τους του ανδρός θη

σαυρούς. Ό δέ τον μέν παΐδα ΚυζικηνοΤς άνατρέφειν

παρέδωκε, μέχρι σχολάσειεν έπί τήν βασιλείαν κατα-

γαγεΐν. Έν δέ τοΐς θησαυροΐς εΙ"ρε παράδοξον χρυσίου

τι πλήθος καί άργύρου· καί τούτο μέν ■έκοπτε, καί νό

μισμα Ιποίει.

ΕΧΧνί. Ώς δέ ^λθέ τε δ Κάσσιος, καί ίδοξε Λυ-

κίους κα\ 'Ροδίους προεξαιρεϊν, έτράπετο Αυκίων έπί

Εανθίους πρώτους. Οί δέ τά τε προάστεια σφών κα-

θεΐλον, ΐνα μή ες κατάλυσιν αυτοϊς δ Βρούτος, μηδ' ές

υλην, εχη χρήσθαι· καΐ τήν πόλιν περιταφρεύσαντες,

άπεμάχοντο άπδ τής τάφρου, το μέν βάθος ούσης πεν

τήκοντα ποδών βαθυτέρας, τδ δέ πλάτος κατά λόγον

τοΰ βάθους · ώστε παρ' αυτήν Ιστώτες ήκόντιζόν τε καί

Ιτόξευον, ώσπερ έν μέσω ποταμδν έχοντες άπέραντον.

Ό δέ Βρούτος αυτήν έχου βιαζόμενος, καί σκεπαστή-

ρια των εργαζομένων προΰτίθει, χαΐ τον στρατον ές

ήμίραν καί νύκτα έμέριζε, καί τήν υλην μακρόθεν,

ώσπερ έν τοΐς άγώσι, συν δρόμω καί βοή μετέφερεν,

ουδέν έκλείπιον σπουδής καί πόνου. "Οθεν αύτω τδ

έργον, έλπισθέν ή ουκ εσεσθαι , κωλυόντων πολεμίων,

3) πολλοίς μησί μόλις εσεσθαι, δλίγαις ήμέραις έξείρ-

γαστο.

ΕΧΧνίΙ. Καί οί Ξάνθιοι κατακλεισθέντες έπολιορ-

χοΰντο. Καί αύτοΐς δ Βρούτος τους μέν έκ μηχανημά

των βίς τά τείχη , τους δέ έκ ποδδς έπήγεν έπί τάς πύλας ,

χα\ πάντας ένήλλασσε συνεχώς. Οί δέ, άκμήσιν αεί

κεκμηκότες συμφερόμενοι , καί τετρωμένοι πάντες , δμως

6πέμενον, έως σφίσιν αί Ιπάλξεις διέμενον. Ώς δέ καί

αύταί χατεσύρησαν, χα\ οί πύργοι διεδ^ώγεσαν, ίιποτο-

ΜϋΓουαι, υηα εαοα ΓοΓίίδδίηιβ Ιββϊοηε β^ΙΙίαπίβςαο ηοη-

ηηΐΐϊδ, βΐ ββχ3£Ϊηΐ3 ΙεοΙίδ η»νίΙ>ιΐ3 , ίη Ρείοροηηεδαπι ηιΐδίΙ;

αϊ 6ΐ3ΐίοηβπι η&Όει-εΙ είΓοβ Τκηβπιπι ρΓοηιοηΙοπυηι , βίαηιΐ-

ςαβ εχ Ρείοροηηεβο ρκβάαπι, φΐ&ηΐ&ηι ροβ&εΐ, ώβΐηηβτβΙ.

ΙΛΧν. δεςιιίΐυτ, αϊ Γ88 ίη Ι,νείβ & ΒπιΙο βεδίβδ , εχρυ-

Μη : ηοΜ Γββ ρ&τϊΐβτ, κηονιηάη ιηαηοΗ» οαη, ραιιΐο

»Κίυ3 ]αν3ΐ)ϊΙ ΓβρβΙβΓβ. ΒπιΙαβ, &εοορΙί8 &η Αρηίείο οο-

ρϊϊ8, φΐ&η(Α9 ίΐΐβ Ιΐ3ΐ>υβΓ3(, βΐ ρβουηίοβ εχ Α5Ϊ36 Ιπουϋβ

οοΙΙεοΐΛ! αά ββιΐβοίπι ΙαΙεηΙοΓυηι ηιϊΐΐϋυ» , Ιι-αηβϊνίΙ 1η Βοεο-

Ιίΐηι. ΕΙ ΜΜίαβοοηβαΚο ]υβ8ΐΐ8 ββ ρβεαηία αά ρΓίΕβοηΙοηι

ηεεβ83ίϋΙειη υ(ί , ρΓκεβββφίβ ευηι ίιηρεπο Ιαιη Μιεβάοηίδο

Ιυηι Ι1Ι)τίεο, Ιγ85 1β§ίοηβ8 111}Π038 βεεβρίΐ, ϋ-αιίεηΐε Υαΐίηίο,

ςαί αηΐε ϋΐιιπι εΐ ρΓονίηείχ ρπβίυβτ&Ι : υηαιη Τβτο Ια Μϊ·

εεάοηίΐ Οαίο ΛηΙοηϊο, Ηατεί ΙτΆίιΊ, βΙκΙιιΗΙ. Οείηάε η&οί(ίβ

(ΙεΙβοϋΙκιβ, συϊΐαοτ βΐίαβ εοηΓεείΐ, α( ίη αηΐτβηοπι οείο

1ε§ίοηε8 ηασετεΙ , εΐ ίη είβ ρίετοβςαε εχ νείετβηΐβ ΟββαΗβ.

Αά η«ο ηιυΐϋΐυίΐο εφΗΙηηι βάετ&Ι , (απ) τβΙΗββ φΐοφίββΙ

β3ξ!((3τϋ : άείεοΐαίικηυε εΐίαηι Μαο«(1οηί1)υ8, Κοηιαηο ηιοΓε

ηο8 εχΟΓΟυίΙ. Αά Ιιυηε πκκίυηι εοΐίίςεηΐί ηιίΐίΐεδ &ε ρεευηίαβ

ΒπιΙο 03808 φΐίιίαιη ε ΤηΓβοί» οοΐΐΐιιβ ε$1 Ιιι^αδίιιοάί. Ρο-

ΙειηοεΓαΙίΑ, τεςοίΐ ευ]υ8ύΒΠΐ Τηιβείεί ιιχογ, οπμο ύ> ίηίπιίείβ

ΠϋπΙο,ΟΓιο ρϋβΓΟ ιηείιιεηβ, βά ΒΓαΙυηι ρΓοΓεεΙβ, (ϋίϋπι εί

εοηυηεηάανίΐ, εΐ ηωπίί Ιηβ83ΐΐΓ08 (Γ3<1ί(1ϊΙ. 111ε ρυεπιω

0;ζίεεηΐ8 αΐεηάοιη οοηιηιίδίΐ, άοηεε ρΐαβ οΐίί 1ΐΐ1>εΓ6ΐ Άά

τε<]ιιεεη(1υηι ϊη τε^ηαπι ρβίεπηιιη. Ιη Ιΐιεβαυηδ βυΐεηι ίΐΐίβ

ςυϋηι ηιΪΓϋη ίη?εηίβ8εΙ &υη ατςεηΐϊιηιε οορίιηι , βχεικίοη-

βηη ϋΐυιΐ οατηϋ , ΒίρκίΜηρη ρβεαηΐιαι Ιηάβ εοηίεείΐ.

ΙιΧΧΥΙ. Οείηάε ροβΐ βιΐνβηίϋΐη Οβββϋ φίαιη ρΐαοοίββεΐ

&ηΙε οπαηί» ίνεϊοβ εχρα^ηαΓβ αε ΚΚοάΊοβ, ρΗηοβ ίνείοτυπι

Χαηΐΐιίοβ ΒΓυΙυβ ΜΙο αάοΓίαβ ββΐ. ΙΙΙί, δοΐο βεςυαίίδ βυο-

αιΜίβ, ηε ΒταΙο &η( ΓεεερϋεαΙαηι ρπβΙιβΓβηΙ αυΐ ηιηΚτίοαι ,

ε( 0ΙΓ03 ϋΓοεπι Γθ883 είτευπκΐηείίΐ, αηιρίίαδ ηηίηηιια^ίηία

ρεάεδ ηΐΐα, \ά{ά νεΓΟ ργο ΓαΙίοηβ αΐΐίΐυάίηίβ, ροδί εβπι βίβηΐεδ

]αεη1ίδ δΐ^ΗΙίδςυε βτεεο&ηΐ ΗοδΙειη, ηϊϋά βεουβ &ε δί Πυηιίηο

ϋίΓΐιιΐθΓβηΙυΓ ηυδςυ&ηι ν&άίδ ρεΓΤΪο. 8εί ΒΓυΙυδ νί ορρυ-

βηίΓΟ υΓΐ>εηι &^Γεβδΐΐ3 , εχετεϊΐυ ίη (Ιίυπίίΐδ ηοε(αΓη»δ(|υε

νίοεβ άϊνϊθο , ίοδδβηι βββεΓε εοηιρΙεΓβ νίηεββφΐε ββεΓβ ίη-

8(ί(υί( : ε( πιαίεηα β Ιοη^ίηςηο ςυίάεηι , δειΐ ηΐ3§ηϊ εβίεπίβΐβ

οΙαηιοΓεηιιε , η( ΠΙ ίη εειίαπώηηαδ, εοηιροΓΟΙυΓ; βυηιπιο-

ςαε βΐηάίο εΐ οοηΐεηΐίοηε οπιηία ρεΓ3§ϋηΙυτ. ΙΙ&ψιβ ςπαη-

φι&τύ ρπηιηπι βυΐ ηίΐιίΐ εΟεεΙυΓαδ νίδϋβ επί Βι-υΙιΐδ , ρΐΌ-

ηίηεη(ί1)ΐΐδ ΙιοδΙίουβ, »υΙ νίχ ροδί ηιυϋοδ ωεη&εδ ρειΊεοΙυπίδ

οριΐδ, Ιίπιοη ίηίΓΕ ρΐυεοδ άίΐΒ β1)8ο1τϋ.

1ΛΧΥΙΙ. ^ηςιιε ίηείαδοβ ΧαηΙΙιίοβ , ε( ε ωοεηίουβ ρα·

βηβηίοδ, ρΛΓίίιη ηιβεηίηίδ ΒΓϋΙυβ ορρυβηανίΐ, ρ»Γΐίιη βά·

ηιοϋδ &ά ροΓίβδ εοηοΓίίϋυδ, ε( οπιηεδ υηίςηε ΓΓεςηεηΙεΓ ουη»

&1ίί8 ππιΐϋνϋ. ΟρρΜβη! ΓεεεηΙίουδ δεπιρεΓ Γεβδί βο δβαεϋ

ιεδίδίεηΐεδ, άΊΐΓ3ΐ>3ηΙ Ιαηιοη, ςαΐπκΐϊυ ηοη (1εδΙί(υε1)3η(υΓ

ηαυτοηιηι ρΓοριι^ηβευΙίβ. υΐ τβτο εΐ ίΐΐα εοΓΓϋοπιηΙ, εΐ
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πήσας το έσόμενον δ Βρούτος, (κέλευσε τάς έφέδρους

των πυλών τάξεις άποστηναι · καί οί Ξάνθιοι , νομίσαντες

άφυλαςίαν καί άμέλειαν είναι , νυκτός έξέδραμον μετά

λαμπάδων επί το μηχανήματα. Ταχυ δέ ε'κ συνθή

ματος αύτοΐς των 'Ρωμαίων Ιπιδραμο'ντων, συνέφευγον

αύθις ες τάς πΰλας, καί των φυλάκων αϋτάς προαπο-

κλεισάντων υπο δέους, μή συνεσπέσοιεν οί πολέμιοι,

φθο'ρος ην Ξανθιών πολλος άμφί ταϊς πύλαις άποκεκλει-

μένων.

υίΧνίΙΙ. Ου πολυ δέ δστερον Ιξέδραμον α3θις οί

λοιποί περί μεσημβρίαν, άναχιυροΰσης πάλιν της τάξεως,

Χαί ένέπρησαν τα μηχανήματα άπαντα άθρο'ως. Πε-

πετβσμένων δ' αύτοΐς τών πυλών δια τοπρότερον πάθος,

συνεισέπεσον άμφί δισχιλίους μάλιστα 'Ρωμαίων. Καί

Ιτέροις δέ εισωθιζομένοις άμφί την εΐσοδον, έπέπεσον

αίφνίδιον αί πύλαι, είθ' ΰπό του ΞανΟίων είτε καί

αύτοαάτως των χαλαστηρίιυν διαρ^αγέντων · ώστε των

έσβιασαμένων 'Ρωμαίων τους μέν άπολέσΟαι, τους

δέ ένδον άποληφθηναι, τάς πΰλας ού δυναμένους έτι

άνασπάσαι, χωρίς άνασπαστηρίων γενομένας. Βαλ

λόμενοι δ' έν τοΐς στενωποϊς άνωθεν υπο των Ξανθιών,

βιασάμενοί ποτέ , μΛις ες την άγοράν Ιγγΰς ουσαν διέ-

δραμον κάνταϋΟα των μέν συμπλεκομένων σφίσι κρα

τούντες, τοξευόμενοι δέ χαλεπώς, καί ουδέν έχοντες

αύτοί τόξον ή άκόντιον, παρά το Σαρπηδο'νειον, ?να μή

κυκλίϋθεΐεν, διέδραμον. Οί δ' έ*ξω τείχους 'ΡωμαΤοι

περί τών ένδον άγανακτοϋντές τε καί δεδιο'τες , Βρούτου,

περιθέοντος αυτοί/ς, Ις πδσαν έμερίζοντο πεΐραν, ούτε

τάς πύλας δυνάμενοι £ηξαι, σιδηρω περιβεβλημένος·

ουτε κλιμάκων ή πύργων, έμπεπρησμενων, εύποροϋντες.

Αλλ' οί μέν έσχεδίαζον κλίμακας· οί δέ κεραίας τοΐς

τείχεσι προστιθέντες, ώς δια κλιμάκων έπεχείρουν οί

δέ καί σιδεριά δξέα καλωδίοις περιτιθέντες, έσφενδόνων

τα σιδήρια ες το τείχος άνω, καί, ίτε καταπαγείη τινά

αυτών, έαυτους άνΐμων.

ΙιΧΧΙΧ. Οϊνανδεΐς δέ, γείτονες, δια τήν ες τοΰς

Ξανθίους έχθραν τώ Βρούτω συμμαχοϋντες, δια τών

κρημνών έπετροβάτουν άνω ■ καί αύτοΰς ίδόντες οί "Ρω

μαίοι, έμιμοϋντο έπιμόχθως. Καί πολλοί μέν έξέπι-

πτον · είσί δ' οΓτο τείχος υπερβάντες , καί πυλίδα άνέω-

ξαν, ή προεσταυροιτο πυκνοτάτοις σταυροϊς, καί τοί/ς

εύτολμοτάτους αίιυρουμένους υπέρ τα σταυροιματα έσε-

δέχοντο. Καί πλείους γενο'μενοι, τάς πυλας εκοπτον,

ου περιβεβλημένος ετι τω σιδηρω τά έντος, άντικοπτο'ν-

των αύτοϊς άμα έξωθεν ετέρων Ις το αύτο καί συνερ-

γούντιον. Ξανθίων δέ συν μεγάλη πάνυ βοη τοΐς άμφί

το Σαρπηδόνειον ουσι 'Ρωμοίοις Ιπιθεόντων, δείσαντες

υπέρ αυτών δ'σοι περί τάς πυλας ένδοθέν τε καί Ιςιοθεν

αϋτάς Ικοπτον, ύπο μανιώδους δρμης έβιάζοντο· καί

διαρ^ηξαντες έσέδρομον αθρόοι, δύνοντος άρτι του Οεοϋ,

μετ' άλαλαγης, ίνα σύμβολον είη τοΐς εντός ουσιν.

Ι<ΧΧΧ. Άλούσης δέ της πο"λεως , οί Ξάνθιοι ές τάς

οικίας συνέτρεχον, καί τά φίλτατα σφών κατέκανον,

έκοντα την σφαγήν υπέχοντα. Οιμωγής δέ γιγνομέ-

ίϋΓΓΟδ ΠΊΒΟΐΐίΐΐίδ ρβΓΓΓβΟΐδβ δΐιυΐ, ΒιαΙυβ , ί(Ι (]υοϋ I

6Γ3Ι βηίηιο ρΓΒΟοϊρϊοηβ , ]ιΐδδίΐ ροιΙϋΓϋΐη οϋϊεβδΟΓεδ η1ι*οο·

ύβτβ. <}ιιο*1 ΧαηΙΙιϋ ταΐί ΓαεΙυηι ευδίοιίιιπι ηρμίίΐζΐ'υΐιβ .

ηοοίο ευπι ΓαοίΙ>α» επιρϋοηοηι ΓεεβπιηΙ ίη πΐ3εηϊη&δ : κ,-

οιίΓΓβηΙίϋιΐδ βυίβηι οχ οοηιροδίΐο Κοηιαηίδ εοηοΓίίΙηκ, ϋϋ

εοηΓεδΙίπι 3<1 ροΓίατη ΓβΓυβίβΙΰηΙ. Οιιαιη ηιιυηι ου8(ο«1ϊ5

ΪΆΐη ρΓ8Β0ΐα8ί88βηΙ, ΙίιηβηΙβί ηβ ΙιοδΙίβ δίπιυΐ ευιη Γα^ίαϋ-

ϋαβ ΪΓπιιτιροΓβι, ηια^αα βχοΙυβοΓαπχ 8ΐΓ3§β8 ϊρβαιη ροΓί&ιη

681 Θ(1)ΐ3.

ΙιΧΧνίΠ. 8βά ηοη ωαΐΐο ροβΐ, Γβ§η;δδί8 Ϊ1«ταπι βίαϋο-

Π3Γϋ9 , ΓυτδυΐΏ βΓϋρβΓυηΙ Γβΐϊςαί άτα ναεήάκυα , «Ι ααί-

νβΓ83$ Πΐ3ε1ηιΐ38 ίηοβικΙβΓίιηΙ. ΡοΚα 3ϋΙθΠ) ηυηο ριυρΙΐΓ

ρποΓβιη οϋΙβιηίΐΒίβιιι 3ρβΓΐ3, ουηι ορρίά3ΐιί5 ΐΓπιρβπιηΙ Κο-

ηΐ3Π0Γυπι οΪΓΟΪΙβΓ άαο ιηίΐΐί» : Ϊπυεη1ί1>υ8(]ΐιε εοπΓβτΙϊσι

βΐίίβ, ΓβροηΙβ εβ(3Γ3ε(3 (Ιβείάίΐ, βίνβ ΧβηΙΙιίοπιπι ορ«τ3 δί\ε

βροηΐβ 3ΐ>Γαρ(ί3 ρβτ ςυοδ (1επιϊ1(ε1)3ΐυΓ Γαηί1>υ8. Κβςυβ

Βοπι&ιιί ςαοΐςαοί ΪΓΓυρεπιηΙ, ραΓίίιυ ορρΓεββϊ ειιηΐ, ρΐτΐϊιη

ίηΐβτεΐυβί, ηυυιη ηοα ναΙεΓεηΙ ε3πι β^υβ ΓυηϊΙ>υ8 $αΙιάυ-

εεΓβ : ρβΐίιίςιιε εχ *(1ί1)ϋδ 3 ΧβηΙΙιϋβ, νίϊ Ιβηόειη ρετ &η-

§ιΐ8(ίΰΓ05 υΓΐ)ί8 νίεο9 ίη ρΐΌρϊηςιιιιιιι Γογοπι εν3$εηιηΙ. 11>ί

Ιιίδ ψιίάεαι , ηυϊ οοηιίηυβ εοδ Ά^,κάκ\ααΙατ, ΓαεηιηΙ βη-

ρβΓΪΟΓΟδ; δει] §Γ3νί(εΓ ίηΓεδΐ3ϋ 3 δβ^ίΚαπΐδ, φιυαι ίρβϊ ηεε

ηΓουδ υΙΙοδ ΙιαυβιβηΙ ηεε ]30ϋ1», ίη δατρεάοηϊδ δβετΒΐίΐη

βΒϋοπι, ηε είΓουιηνεηΪΓεηΙϋΡ, ΓβΓυ§βπιηΙ. Ιη1εΓ03 Κοπκιιιί

ηυί βχΐΓβ αΓοεπι θγϊιιΙ, ϊταΐί βοΐΐίείϋςυε <1β ϊη(εΓεερΙί$, Βπιία

Ιοείδ οπιηίουβ οίιουηιοϋΓδβπίρ, ηίΐιίΐ ηοη 1εη(3ΐ>3η[, ςααηι

ηεε ροΓίβιη ΓεΓΓβΙβηι ςυίΓεηΙ άϊΓΓπηβετε, ε( δοαίαδ Ιυπεδςυβ

βηιίδΐδδεηΐ ϊηεεηάΐο. ΑΙΙβιηεη 3ΐϋ βεβίαδ ώείεοαπί εχ Ιεηι-

ροΜ ; 3ΐϋ εβτνοβ {νβΐ βηΐεηηββ) ΒάιηοτεηΙββ ιηαεηίηυ» , ρηι

βεβίϊβ είδ η(εΙ>3ηΙυΓ; ηοηιηιΐΐί υηεοδ 3(1ϋοη(«β Γββίίοηβ φ-

ευΙβΙιαηΙυΓ ίη ηιίΕηίϊ, εΐ, ψιοΐίεβ υηυδ αΐίςιιίδ ίηύχαβ ηκ-

ΓετβΙ) αιΐιηίαίοαίϋ ηβϋαηι ίρβϊ δαοΓβρβΙιβηΙ.

1ΧΧΙΧ. (Έηβηιίεηδεδ ΗΐιΙβηο, τϊείηϊ ΧαηΙηϊοΓηπι, (ιηκ

οί) ίΙΙοΓυηι οιϋιιιη δοεϋ ΒιυΙί, ρεΓ Ηΐ)πιρΐ3 ββχοΓηηι δο^ηιΐι■·

ΙιαηΙ : ςυοδ πιοχ Κοηΐ3ΐιί, ΙβοοΓΪΟδε ηπΐάεπι , δΐιηΐ α^πιαΙβϋ.

ΜϋΙΙίδςϋο ρΓοΙβρδίδ Γβΐΐεηΐε νεδίίςίο, ηοηηυΐΐί δηρεηΐίδ πκτ-

ηίοαβ 3ρθΓΐιεΓυη( ροιΊαΙαπ), 3η(ε ςυ3ηι Τ3ΐ)υηι εχ άβηδί<<

δυ^ϊουδ ρΓίεαευΙϊδ 8Γ31 εχβίΓυεΙοηι. ΙΙΙίδςυε 3^οτ3ηΙί1)υ? ,

3υά3θίδβίπΐϋδ (|ΐιίδ(]υε νβΙΙυηι (ΓβηβεεηιΙεοβΙ ; άοηεε μηι

βαείί ηοηιοΓΟ , πιαίοΓεπ) ροΓίΛηι, Γεπο ]3πι ϊηίαβ ηα<ΐ3(3ζη,

ΓειΪΓε εο'ρεπιηΐ ; Γοπδ δϊαιυΐ Γεπεη1ϋ>υδ βϋίδ, ει ορεταιη $>υνη

εοηΓεΓεηΙίυυδ. Οϋυηΐ(]υο (υηε ηΐ3\ίηιε ΧβηΙηϋ ηιαςηο ιΐα·

ηιοιε εοβ , ηυί &Λ 83Γρεάοηϊδ ΓεΓυ@εΓ3η(, ϊηταύεΓεηΙ, Ιιί,'

ςυϊ ΐηΐϋβ εΙ Γοπβ ροιΐ3ΐη Γεήε1>3ηΙ , ηιείαεηΐββ εοηιηιίΐϋο-

ηίΐΐϋδ , ΐ3ηΙο ηΐ3]0Γ8 ίπιρβίϋ ΓαΐΌΓεφιε εςεηιηΐ. νιΐίηεΐ»·

ςαε ροΓίβ, ιιηο 3£πιίηε, οεοίάβηΐβ ίβπι βοίε, ΪΓηιρεΓυηΙ,

ίη^εηΐί εοηείβηιβίίοηε δϊβηϋπι ϋαηΐββ Ιιίδ φΐϊ ίηΐίΐχίαίί Γικ-

Γ3ηΙ.

Ι,ΧΧΧ. 03ρ<3 ΜΓΟβ , Χ3η11ΐϋ , βε ϊηΐΓβ ΡΠΤ3Ι35 5Μ1Ρ5 8Π3ί

ΓβοϊρίβηΙβδ , 8008 ςπίβςϋβ εβτίδδίηιοδ, υΐΐτο ρΓ»Ί>εη1«.;ιι?ιι

Ιυηι, ηεεβτυηΐ. ΕχοΓίοςυβ ε]αΐ3(α πιβχίπιο, (ΙΪΓερΙίοοειιι
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νης, 6 Βρούτος νομίσας άρπαγήν ε7ναι, τον στρατδν

άνεΐργε δια κηρύκων · ώς δέ εγνω το γιγνόμενον, ώκτει-

ριν ανδρών φρόνημα φιλελεύθερον, καί σπονδ&ς περιέ-

πεμπεν. Οί δέ καί τους φέροντας έβαλλον, καί τα

σιρέτερα πάντα άνελόντες, ές πύρας προνενησμένας έν

ταΤς οϊκίαις έπέθεσαν, καί τι) πϋρ άψαντες, έαυτούς

έπιχατέσφαςαν. Βρούτος δέ, των Ιερών περισώσας

ίσα έδύνατο, μόνους θεράποντας είχε ΞανΟίοιν, χαΐ έκ

τών ανδρών γύναια ολίγα ελευθέρα , χα! άνδρας ουδέ ες

ίκατόν καί πεντήκοντα πάντας. Ξάνθιοι μεν δή τρί

τον υπό σφών αυτών άπώλλυντο, ελευθερίας οΰνεκα.

Και γαρ έπί Άρπάγου τοϋ Μήδου, Κύρω τψ μεγάλω

στρατηγοϋντος , ωδε σφαίς αντί δουλοσύνης διέφθειραν,

χαΐ τάφος Ξανθίοις ή πόλις άμεληθεΐσα Οπό Άρπάγου

τότε έγένετο· χα\ επί Αλεξάνδρου τοϋ Φιλίππου φασίν

όμοια παΟεϊν, ούχ ύποστάντας ούδέ 'Αλεζάνδρω μετά

τοσησδε γης αρχήν υπακοΰσαι.

Ι,ΧΧΧί. Βρούτος δέ ες Πάταρα άπδ Ξάνθου κά

τσει , πόλιν έοικυΐαν έπινείω Ξανθιών καί περιστησας

αύτοΐς τον στρατδν, έκέλευσεν ες πάντα υπακοΰειν, ή

τας Ξανθίων συμφοράς προσδέχεσθαι· προσήγοντό τε

αύτοΐς οί Ξάνθιοι όδυρόμενοι τα σφέτερα, καί παραι-

νοϋντες άμείνονα βουλεύσασθαι. Ξανθίοις δέ ουδέν

άποκριναμένων ποί των ΙΙαταρέων, έδίδου το λοιπόν

αύτοΐς της ήμέρας έ"ς σκέψιν, καί άνεχωρει. "Αμα δέ

ήμέρα προσηγεν οί δέ από τε των τειχών Ιβόων,

υπακοΰειν ες δ" τι βουλοιτο, καί τας πύλας άνεωγνυον.

Ό δ' έσελθών, έκτεινε μέν ούδένα, οΰδ' έξήλασε· χρυ-

σον δέ καΐ άργυρον ίσον ή πόλις είχε συνεισενεγκών,

έχέλευε κα\ τον ϊδιωτικον έκάστους έσφέρειν υπδ ζη-

μ,ίαις καί μηνΰμασιν, οίοις και Κάσσιος έκήρυξεν εν

'Ρόδιο. Καί οί μέν έσέφερον. θεράπων δέ τον δεσπό-

την έμήνυσε χρυσίον κρύψαι, και πεμφθέντι λοχαγώ

το χρυσίον εδειξεν. Άγομένοιν δε απάντων, δ μέν δε

σπότης έσιιόπα· ή δέ εκείνου μήτηρ, περισώζουσα τον

υίον, εΐπετο, βοώσα αυτή τι) χρυσίον κρυψαι. Ό δέ

οϊκέτης, ούδέ άνερο>τ</)μενος, τήν μέν ήλεγχε, ψευδο-

μ^νην, τον δέ, κρΰψαντα. Καί δ Βρούτος τον μέν

νεανίαν άπεδέξατο της σιωπής, και τήν μητε'ρα τοϋ

πάθους, καί μεθήκεν αμφότερους απαθείς άπιέναι, τδ

νρυσίον φερομένους· τον δέ οίκέτην, ώς πέρα τοϋ πρά

γματος έπιβουλεΰσαντα τοις δεσπόταις, έκρέμασε.

Γ·ΧΧΧΙΙ. Τω δ' αύτώ/ρόνω καί Λέντλος, έπιπεμ-

φθείς Άνδριάκη , Μυρέων έπινείω , την τε δλυσιν έρ^ηξε

τοϋ λιμένος, καί ές Μΰρα άνήει. Μυρέων δέ ά προσ-

«τασσε δεχομένο>ν, χρηματισάμενος δμοίως, ες Βροΰ-

•τον επανηει. Καί τδ κοινδν τδ Λυκίων έ"ς Βροΰτον

^πρέσβευε, συμμαχήσειν τε ΰπισχνοΰμενοι καί έσοίσειν

δσα δόναιντο. Ό δέ αύτοΤς έσφοράς τε έπέβαλε , καί

ΕανΟίων τους έλευθέρους άπεδίδου τή πόλει, καί τδ

ναυτικδν τδ Λυχίων δμα ταΐς άλλαις ναυσίν έχε'λευε

-περιπλεϊν Ις "Αβυδον, έ·νΟα χαί τδ πεζδν αύτδς ηγε,

χαί Κάσσιον έξ Ιωνίας άνέμενεν, ώς ές Σηστδν δμοϋ

διαβαλοοντες. Μοΰρχος δέ, Ιν Πελοποννήσω ναυλο-

ριιΙ&η3 Ιίπί Βπι(ιΐ3 ηιχίΐΐεπι ρβΓ ρΓχεοηε3 εοΐιίΐιιιίι. ι ι νβΓΟ

οχαείίαβ π·ιιι ω§ηοτί(, ιηίβίΊ'αΙυ» \π··>ιυιιι α<1 1ί1)6Γΐ3ΐεηι

αβΙοΓυιιι £εη6Γ08&ιΐ) ίηύοίειη, ίκΐ ρβοοη εο8 ίιινίΐανϊΐ ρεΓ

ηΐιηείυ», ηυοβ ϊΐΐΐ Ιβΐϊβ ίαιηιί5&Ϊ8 Γερυΐβηιηΐ; υΐ οοαίΓϋεϊ-

<Ιαϋ» ρηαβ μπ.·. οαιηίϋϋβ, αΐηυε ϊη π>£05 εοηιροίίΐίί, ςυοβ

].ιΐ)ΐ ;ιηΚ' ϊη ιπΐίΐιικ εχ8ΐΓυχεΓαη1 , Μΐίφτίο ίρικ , 56 ίρκοβ

υαα πιπί ίΐϋ» ρβΓεοιεΓυηΙ. 5αεΓα$ κιΐββ Βηιΐυβ, ηυοίςιιοί

ροΐυϊΐ, αΐι ίικΊΊκΙίο 86ΓΤ»νϊΙ : ΧαηΙΙιίοΓυηι νβΓΟ ηιαηοίρϋβ

Ιβηίαιη ροϋΐιιβ ε$(; εχ ίο^εηυίβ ηοη οίβί ρΐυε<ε ιιιιιΙϊπ.ν,

ε( τίπ νίχ α. 8υρεΓεΓ3η(. Λίςυε ΐΐα (ειΐίο (αηε ΧαηΙΙιϋ ,

1ίΙ>εφ(Ϊ8 3Π10Γ6, δϋίδ ιπαιιίυιι» ρβΓΪβΓυηΙ. Ναπι (Ί 31) Η3Γ-

ρ3@ο λΐεϋο, ('\π Μ;ιμιιί <Ιικ·ι·, ορριιριαίϊ, εοιίεηι οιοάο

νϊΐαηι πΐ3ΐυεΓυηΙ ηυ3Πΐ Ιίΐκ-ι ΙίΐΙοηι βηιίΚεΓε : εΐ ρΓΟ βεριιίετο

είβ (αηε υΓΐ>8 ρ3(η3 ΓυεηΙ , ηοη 8ΐκχυΓΓεηΙε ΗαΓρβμο. Ε(

βαΐ) Λ1εχ3ηιΐΓ0, ΡΙιίΙίρρί Ιίΐίο, 8ίηιί1ί8 εαβυβ ευ8 3ΐ>5υπ)8ί88ε

ρηχΙΚιΐΓ, ηοη 8υ8ΐίηεη(ε8 πι· ϋ1ία8 ηυΜειη Ιοί Ιιίτ,ιιϊπιι Λ,·

ηιίηϊ ία)ρ«Γ3ΐ8 ί&(χκ.

ΙΑΧΧΙ. 03ρ(3 ΧβηΙΗο, ΒΓυ(υ8 ,τΐ ΡαΙβπι ορρίϋαπι <1ε-

ΜΊ'ΐκΙίΙ, ψιοά τείυΐϊ η3\'3ΐε Ι'ιιιταΙ Χ,αιΙΙιίπππη. ΕχεΓείΙυςιιε

άτα ορρίϋυηι άί8ρο8ίιο , ιΐεηυηείβνίΐ ίηοοίϊβ , αϊ ΐπιρεΓ3(<ι

οιηηίβ Γ.κτπΊΐ! , βυΐ εΐαάειη ηιΐΐΐίβ Χ3η(1ιίυπιιη Γυ!1 εχβρε-

ε(3τεη1 : 3<1(1αε1ί8 εΐίαπι ΧβηΙΙιϋβ εαρίίνϊβ, φιί (ΙερΙηηίΑ

8ΐι.ι ΓθΓΐυη3 ΙιοΓίαπ'ΐιΙιΐΓ εοβ 3(1 ηιεϋοΓ» εοηβίΐίβ. Ουίύυβ

ςαυπι ηειοο ΡβΙβΓεηβίϋηι ΓθβροηιίβΓεΙ , ΒπιΙιιβ ε3υ5 (ϋεί

πΊίίριιιιιι 3(1 (ΙιΊίΙχτ,ΊΜΐΙιιπι είβ εοηεβ88ί(, 3ΐι]υε ί(3 α\>ηί.

8εςυεαϋ ηιαηε τεάυχίΐ (-««Ιοιη εορί3β. Τυιη νεΓο ορρϊ«1αηϊ

ε πκεηϊϋυβ 3εεΐ3πΐ3ΐ)3ηΙ , Γ.κ1ιιγο> 8ε ςιικίςυίά ίιηρεΓ38!>εΙ :

βίηιυΐηιιε ροιίβ βρειία ε3(. ΙΙΙε Ϊ0ΐΓ0^Γε88ΐΐ8 , ηεε βυρρίίείο

ςυεπιηυ3ΐη 3θεεϊΙ , ηεε ε§ί( ίη εχίΐίυηι : 8εά αιιηιιιι υιηηβ

3ΐ(;εη(υη)(]υε, ρυοίίευηι ρππιο , ;κ1 8ε ιΙοΓογγϊ ^89ίΙ; Ιυοι ,

ρΓίνβΙίπι <|ΐιο<] ηυίβηυε ΙκιΙιιμτΙ , εχεμίί 3 8ίη@υΙί8, ρ(χη&

ρΓορο8ΐΐ3 (ςυεπΐ3(1ηιθ(1υηι 03$8Ϊυ3 ΒΙιοιΙϊ ΓεείΙ) εοηΐΓ3 Ι'α-

είεηΐίυυβ, εΐ ίηνίΐΛΐί9 ίηϋίείυυβ ρΓ8επιίο. ΙΙΙί , ί(α υ^υββίΐ,

ΓεεεπιηΙ. δεΓνυδ ιΐυΐεηι (μπιΐ.ιιιι (Ιυηήιιιιπι βυυηι ϊηϋίοανϊι ,

ηιΐ0(1 3ιιγιιπι αΙ)(1ί(1Ϊ88εΙ , εΐ εεηΐυι ίυηί 3(1 ί(1 ιηί880 3ΐιιυηι

08(εη(1ϊ(. Ηίηε , ςυυπι οπιηεβ (1οηιε8(ίεί (ΙαεεΓεηΙιΐΓ, (3εί1ιΐ9

ίηεε$8ίΙ ηεηιβ ; πι&ΙεΓ νεχο ίΐΐίαβ , υ( ευη ν>τ\ :ιπΊ , βεςιιε-

ΙήΙιιγ είαιηβηβ , 3 8ε αυπιπι 3£8εοη(1ίΙυπι. Τπιη βεΓνυ» ,

8υρεΓ ιμ τε ηοη ϊηΙεΓΓ0(53ΐυ8 , 3ΐ(εΓ<ιηι ηιεηΙίΓί, βΙΙεΓυιη

εεΐ388ε αιιπιηι εο3Γμπϋ. ΒΓυ1υ5 , Ι3ΐΐ(ΐ3ϋι ευιη ]υνειιΪ8 ρ3·

(ϊεηΐίβ, Ιυηι η)3ΐπ5 ρϊείβίε, αηιοοβ ευιη ίρ8ο βιιγο ϋίηιίβίΐ

ίηεοΐυπιεβ : βεΓνυηι , υι ςυί υΙΐΓ3 (ριβπι Γ3$ ει ϋΐ ρεΓυίείεπι

ίηΙεηΐ386εΙ ηεΓΪβ , ίη εηιεεπι ι·«ϊΐ.

ΙΑΧΧ1Ι. Εοιίειη ΙεπιροΓε εΐ Ι«η1υ1υ8 , Λη.ΐι ϊ.κ-.ιιιι ηιϊ8-

8ϋδ, ((110(1 Μ)τεη8Ϊυηι ιωνβίε εβ(, ρειτυρίβ ε3(εη3 ψι& οβίίυηι

ροΓίυβ ( ΙαιιιΙιΊ ιιιΙιιγ, 3(1 Μ)Τ3 ΕίβεεηϋίΙ : ε( ορρΜαηίβ ϊιηρεΓ3(3

ΓαείεηΙίουβ, ρθ8ΐ εχα(Ί3ΐη βίηιίΙίΙεΓ ρεεαηίβηι, 3(1 ΒΓυΙυηι

681 ΓενεΓβαβ. Τ π ίη υηίνεΓ83 ί} είθΓυπι ηαΐίο, ΙοςαΙϊβ 3(1

Πι ιιΐιιιη ηή85Ϊ3, βυχίϋυηΐ εΐ ρεευηΪ33 εί ρΓΟ (3ευ1ΐ3(ίϋυ9

ρο11ίεϊ(3 ι·.·.!· 111ε , 1γι1>ιι(ο εΪ8 ϊηϋϊείο , ΧαιιΙΙιίοπιιη ίηςεηαα

εοΓροΓβ άοηιυηι ΓεηιίβίΙ, Ι^νείοΓυηι εΐβίβεηι υηίνεΓ83Πΐ ευη

ΓεϋςαΪ8 η3\ ί1>υ8 ΛΙ>5 (Ιυιη η3νϊ§3Γε]υ88ί( : (]υο ίρ8ε ΙειτεβίΓββ

(Ίί,ιηι (1υεεο3( εορίββ ; ϋ388Ϊυηι ΐ1>ί , νεηίεηΐεηι εχ Ιοηί3 ,

ρΓα?3ΐοΐ3ΐυΓΐΐ3 , ιιΐ ΜηιηΙ ΐΓ3]εεΙο ΓΓε(ο δεβίαηι ρεΙεΓεηΙ.

ΙηΙεηαι Μυκυβ , εαηι εΐαββε ιίπη Ρε1οροηηε3υηι ΟβοραίΓα,'
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χών Κλεοπάτραν, έπειδή έ*μαβεν αύτήν 6πδ ^βιΐΛωνος

άμφΐ τη Λιβύη βλαβέϊσαν, καΙ τα ναυάγια ει£ε μέχ{)ΐ

της Λακωνικής έκφερόμενα , και συν άρίιοττία μόλις

αυτήν ές τα Ιαυτης έπανιοϋσαν ίνα μή δι' απραξίας

εΐη μετα τοσοϋδε στόλου, διέπλευσεν έπι Βρεντεσίου,

καΐ ές τήν έπικειμένην τω λιμένι νησον δρμισάμενος,

έκώλυε τήν όπόλοιπον τών πολεμίων στρατιαν ή άγο-

ραν ές Μακεδονίαν περαιοϋσβαι. ΚαΙ αύτον δ Αντώ

νιος άπεμάχετο ναυσ\ μακραΐς, #σαις εΤχεν, δλίγαις·

άπεμάχετο δέ και πύργοις ους έπήγεν έπι σχεδίων,

ότε τον στρατον δλχάσιν έχπε'μποι κατά μέρη , πνεΰμα

άπδ της γης πολίι φυλάσσων, ίνα μή καταλαμβάνοιντο

υπο τοϋ Μούρχου. Κακοπαθών δέ, έχάλει Καίσαρα,

Πομπηίω Σέξστω χατά Σικελίαν περί αύτης Σικελίας

ναυμαχοϋντα.

ΙΛΧΧΠΙ. Ώδε δέ εΤ/ε χαΐ τα περ\ Πομπήϊον.

Νεώτερος ών #δε τών Μάγνου Πομπηίου παίδων, ΰπερ-

ώφΟη μέν τα πρώτα υπδ Γαιου Καίσαρος περ\ Ίβη-

ρίαν, ώς ουδέν μέγα διά νεότητα κα\ άπειρίαν έργασό-

μενος· χαι ήλατο περί τον Ώχεανον ληστεύιυν συν

δλίγοις, κα\ λανθάνων δτι εϊη Πομπήιος. Πλεόνων

δέ ές το ληστεύειν αύτώ συνιόντων, χείρ τε ^ν ήδη

καρτερά, χαΐ έξεφαίνετο Πομπήιος ών. Κα} αύτίκα

όσοι τοϋ πατρός ή τοϋ άδελφοϋ στρατιώται γεγονότες

ήλώντο, ώς ές οίκεΐον ήγεμόνα συνέτρεχον, καΐ Άρα-

βίιον εκ Λιβύης άφίκετο αύτώ, άφηρημένος τα πατρώα,

ως μοι προείρηται. ίϊδε δέ αύτώ πλήθους γενομένου,

έργα τε ην ήδη ληστηρίου δυνατώτερα, καΐ όνομα τοϋ

Πομπηίου, άνα δΟνην τήν Ίβηρίαν, εύρυτάτην έθνών

ουσαν, περιθε'οντός τε χαι μεθιπταμένου , χαι ες χείρας

ούχ υπομένοντος έλθεϊν τοις ήγουμένοις αύτης ΰπο Γαιω

Καίσαρι. 7Ων δ Γάϊος πυνΟανόμενος, έπεμπε συν

στρατοί πλέονι Καρ'δίναν, έχπολεμήσοντα Πομπήϊον.

Ό δέ χαΐ τούτω, κουφότερος ών, έπεφαίνετο άφνω,

χα\ άφιπτάμενος ήνιόχλει , καΙ πόλεΐί ήδη τινάς ήρει

βραχυτέρας τε κα\ μείζους.

Γ,ΧΧΧΙΥ. ΚαΙ δ Γάϊος έπεμψε τώ Καζίνα διάδο-

χον 'λσίνιον Πολλίωνα, πολεμεΐν Πομπηίω. "Ον-

τινα πόλεμον αύτών δμοίως διαφερόντιον, 8 τε Γάϊος

Καίσαρ άνηρέθη, και ή βουλή κατεκάλει Πομπήϊον.

Ό δέ έν Μασσαλία γενόμενος, περιεσκόπει έτι τά εν

'Ρώμη. ΑίρεΟεΙς δέ καΐ της θαλάσσης άρχειν, χαΟα

ηρνεν αύτοϋ κα\ δ πατήρ, ές μέν τήν πόλιν ούδ' ώς

άνηλθεν ίσαι δέ νήες έν τοις λιμέσιν ^σαν λαβών, έξέ-

πλευσε, σΰν αΐς εΤχεν άπδ της Ιβηρίας. Έπιγενομέ-

νης δέ της τών τριών αρχής, ές Σικελίαν διέπλευσε,

καΙ Βιθυνικδν άρχοντα αύτης, ού παριέντα οί τήν νη

σον, έπολιόρκει· μέχρι προγραφέντες έπΐ θανάτιο καΙ

φυγόντες έκ 'Ρώμης "Ιρτιός τε καΙ Φάννιος, έπεισαν

έκστηναι Πομπηίω ΒιΟυνιχον Σικελίας.

ΙιΧΧΧν. Ώδε μέν δ Πομπήιος Σικελίας έκράτησε,

και ναϋς έχων, κα\ νήσον έπικειμένην τη Ιταλία , καΙ

στρατδν ήδη πολΰν, δσον τε πρότερον εΤχε, χαΐ ίσον οί

φεύγοντες έχ "Ρώμης έλεύθερον ί| δοϋλον ήγον, η1

ίιΐ5Ϊ(1ΐ3(ϋβ, ροβίςη&ιη εο£ηονί(, Γΐιΐϊχτη ε] οβ λΛ λίήοχ II-

(ΟΓ3 ΙεηιρεβΙαΙϋιυδ ΙΧιίβββ 3ΓΠίε(3ΐη (ευ]ϋ8 ηβαίπιρί εΐίιιο

&<§Π3 &ά Ι,ΐεοηίαπι υβςυβ υη<]ί$ νίιΐίΐ άεΐϊΐββ) , ίρβ&ηι αυΐίπι

Γβ^ίηβπι , ειιιη βςΙνβΓΜ βΐώπι νϊ1οΙυ<1ίηβ εοΙ1υε(3η(βαι , χρε

άοπίϋΐη 68$6 ΓβνβΓββπι; ηβ ευπι (αηΐ3 εΐΑ88ε οΐίυηι «§6γϊ1,

ΐΓ3]βεϊΙ Βηιηιΐυβϊυηι : βΐ , οεευρΐΐα ίη8ΐιΐ3 ψι<κ ροΓίυϊ β£ΐ

ορρο8ΐ(3, ρΓοΙιίΐΜΓβ οοηαΐϋί β8ΐ, ηβ ϊχι Μαεεάοηϊ&πι Ιγ308Τ6-

ΙιεΓβΙϋΓ Γβΐίηιΐϋδ ΙιοβΙίυπι βχβτείΐυβ, ηβνβ εοηιπιεαίυί 6ο

(1βρθΓΐ3ΓεηΙιΐΓ. Ηϋίε ΑπΙοηίυβ , ηυοϋεβ οηεΓ3ηί8 η3τίΙ>υ8

3ΙΪ38 εορί33 , νβηΐίδ οοββΓΤχΙίβ 8βοιιη(1ίδ , ςυοιηιηυβ 3 Μυπ»

άερΓεΗβηάβΓεηΙαΓ, βνεΐιεοβΐ, Γ08ΐΓ3(β3 ηανεβ , ηιΐίβ ςυίιίεηι

ρβαε38 η3ΐ>ιιϊ(, Ιυιτεδφΐε Γ3(ί1>υ9 ίπιροβίΐϋ» ορροηείκιΐ.

Οιιυηι νεΓΟ Β?8Γε ββ Γ88 ρΓοεβΛβΓβΙ, 3ΐιχίΚο νοεβνϊΐ Οαηχτεοι,

εΐη» 8ίοί1ί3πι ευπι δβχίο Ροηιρείο άβ ϋΐίϋδ ίηδυΐίΒ ίπιρβπο

ηαναΐώαβ ρηβΐϋβ εοηίβηάβιιΐβαι.

ΙΛΧΧΙΙΙ. Ου]ιΐ8 Ροιηρείί Γ88 Ϊ13 βε Π3ΐ)υεπιηΙ. Ηίε,

Μ3§ηί ηϋαβ 03(α αΐηοΓ, ρηπιαπι οοη(βιη(υι β8ΐ 3 Ο. Οαχιτβ

ίη Ηί8ρ3ηΪ3, υΐ 3(1ο1β8εεη8 τεπιπι ϊπιρβπΐιΐϋ, β( ρΓοίοαε

ηϋιϋ ιΐ)υΙϊΙυπΐ8 3ηΙιιυιη : Τ3§303ΐυΓηυε ι ϊι < ;ι Οεε»ηυιη εαπι

ρ3υεϊ8, ΐ3ΐιοείηΪ3 βχβΓεβηβ , ίβηοΐιΐδ 3<1ηοε, ηεε ρΓΟ Γοπι·

ρεϊο 1ΐ3ΐ>ίιυ8. Ρβίηόβ ροδΙφΐ3Π) ρΙϋΓββ 3ά ε]υβ(1επι ΙβΙτο-

είηϋ 3οείε(βΙεπ) 86βε 3(1]υηχεΓυη(, νβΐίάβηι ]3ηι ιηαηαηι

εΪΓεβ »ε ή3ϋεπ8, Ροηιρείυπι 8β 656β άβεΐ3Γ3ΤΪΙ. Μοχφΐβ

ιμιοΐφίοΐ 3η(β3 ραΙτίί ΓΓ3ΐΓΪ9(]υε πιίΐίιίαπι βεευΐί Ιυοε Τ3§3-

03ηΙυΓ, 3(1 ευπι, ςυβδί 3<1 ρΓορπυπι άο<χηι , εοηΠυβοααΙ :

εΐ Αιβόίο ςυο)]υε 3ά βυπιάεηι νεηίΐ εχ Αΐτίεβ, ιΐίΐίοοε ρι-

(επΐ3 εχυΐυβ , βίευΐ 3ηΙε3 ιΐοευίιηυδ. Α<1 ηοηε ηκχΐυηι εο-

ρϋδ 3υε(υδ Ροπΐ[)€ίυ8 , ηοη ]3Π> ρΓΟ ΙβίΓοείηίο Γεηι §οη?1>αΙ ;

εΐ εβ1βΙ)Γ303ΐιΐΓ ηοηιεπε^αβ ρεΓ ΙοΙαιη Ηίδρβηίβιη, ρπ>\ίιι-

οίαππη οιηηίυπΊ 3ηιρ1ϊδδίηΐ3πι : φΐβιη ηια^ηβ εείεήΐαΐβ ρετ·

ευιτίΐ, Ιιυε ίΐΐαε νοίίίβηβ, 8ει1 εβνεοβ εοη£Γβύϊ ευιη Ιιίδ ςυί

3 ΟχδβΓε Ηίδρ30Ϊ33 6Γ3οΙ ρΓθ;Γ«;Ιί. ϋο ςυϊουβ Γεουδ β(1υε(υ8

08683Γ, 3(1 ευιη (1ε1)ε1ΐ3η(1υηι ηιίδίΐ 03τίυ3(εηι ευαα ηκψιι ίΐ π ,

εορίίδ. Οιιβηι Ροπαρείυβ , ηυοηϊ3ηι εχρεάιϋοΓίουδ βΓαΙ εο-

ρϋδ ΐη8(ηιεΙυ9 , βυυίΐο βχρε πηρείυηι Γβειεηάο , ρΓοΙίηυβςυβ

βνοΐϊηάο , ί3ΐι'£3νίι. ^3Π1ςυε εΐϊβπι ορρίιϋδ ηοηηυΐΐϊβ , ηιί-

ηοΓΪ1)υ8 ηΐ3]οπ1)ΐΐ5(]πβ , β8ΐ ροΐίΐυδ.

ΙΧΧΧΙΥ. Τυηι ΟβεδβΓ βϋεεεδδΟΓεηι 03πη3ΐί εοηΐΓβ Ροσι-

ρεϊυηι ηιίδίΙ Αδίιιίυηι ΓοΙΙίοπβσι. ΙηΙεΓ ςυοδ <1ιηη είηιίΗ ι< -

ηοΓε εοη(ϊηυ3ΐυΓ 1>ε11ιιηι, ίηΙεΓΪηα ΟκββΓ ίηΙβΓϋείΙυΓ, εΙ

Ροιηρείυδ 3 βεη3ΐυ Γενοε3(υΓ. 111ε ΜβδδίΗαιη ρΓοΓοεΙυδ,

βΐίβιυαυηι, φΐϊά ίη ΙίΓοε ΗβΓεΙ, 8ρεευΐ3ΐ>3(υΓ. ϋβοΓείο

αυΐεω ηΐ3Γί3 εί εΙΪ3πι ίηιρεηο ευηι β3(1εηι ροίεβίιΐε ηυβυι

οΐίπι ρβΙεΓ ϊρδϊυδ Π3ΐ>υβΓ3(, ηοη Γειίίίΐ ςυΜεπι ίη ρ3ΐπ3πι,

βεά ευηι ηβτίουβ ςυβδ εχ ΗΪ8ρ3ηί& 3(1(1υχεπι(, βφυηείκ

(ΐυοίςυοΐ ίη (ΙίνεΓδίδ ροΓίυηυβ ίηνεηίΐ, ηιαή 86 ο>ηιιιιϊ-ϋ.

Ηϊηε , βχοΓίο ηιοχ ΤΗυητνΪΓΒΐυ , εΐ388β αά 5ϊείΗ3ΐη 3ρρυΙ$3 ,

Βί11ι;ηίευπι ρΓορΓΧίοΓβηι , ηοΐεηΐεηι δΐ1>ΐ όεεεάεΓβ ίηδυΐχ ,

ορρυςηβνίΙ ; (Ιοηεε ρΓΟδεπρΙί ΙΙίιΙίυδ εί Ραηηίυδ , ίη δίείϋ&ιη

ρΓοΓυβί , ρβΓ5υ3δβΓυηΙ Βί11ιγηίεο , υΐ Ροηιρείο εεάβΓβΙ δίεϊΐίι.

ΙιΧΧΧν. δίε δεχ(ιΐ9 Ρσηιρείυδ δίεϋί3 ροΐίΐυδ, ορροττο-

ηϊ(3ΐβ υΙε1}3ΐυΓ ίηδυΙη? ίιπηιιηεηΐίδ (ο(ί ΙΙβΙίχ, εΐ33$εφΐβ

ν3ΐε1)3ΐ β( ηυηιβΓοβο ]3ηι εχεΓείΙυ ; ςυβη ρβΓίϊπι ρπυκ η»·

Ι)υεΓ3(, ραΚΙιη εχ ρΓο$επρΙίί εί\11>υ5 βοτιιηκραε ηιβηείρϊϋ
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αί πόλεις έξ Ιταλίας έπεμπον αύτώ, αί ές έπινίχια

τοις στρατοϊς έπηγγελμέναι. Ταΐς γλρ δή γνώμαις

αϊδε μάλιστα την νίχην τών τριών ανδρών άπεύχοντο,

και ίσα δύναιντο κρύφα άντέπρασσον άποδιδράσχοντές

τε των πατρίδων, ώς ούκέτι πατρίδων, οί δυνάμενοι,

συνέφευγον ές Πομπηϊον, άγχοτάτω τε οντά χα\ περι-

φίλητον δπασινέν τω τότε. Παρησαν δ' αύτώ κα\ ναυ

τικοί άνδρες εκ Λιβύης και Ιβηρίας, έμπειροι θαλάσσης·

ώστε κα\ ήγεμόσι καί ναυσι χαΐ πεζώ κα\ χρή"μασιν δ

Πομπήιος Ιπηρτο. ΚαΙ τούτων δ Καίσαρ έπηκοος ών,

έπεμπε Σαλουϊδιηνδν έπί νεών στόλου , Πομπηϊον

( ώς ευχερές Ιργον) έξελεΐν παραπλέοντα· χα\ αύτδς ήει

δια της Ιταλίας, ώς αύτώ Σαλουϊδιηνώ συμβολησων

περί 'Ρηγιον. Σαλουϊδιηνφ δ* δ Πομπήιος άπαντα

μεγάλω στόλω , χα\ προ τοϋ πορθμού ναυμαχίας άμφΐ

το Σκύλλαιον αύτοϊς γενομένης, αί μεν τοϋ Πομπήιου

νηες, χουφότεραί τε ουσαι χαΐ ναυτιχωτέριον ανδρών,

τα/υτητι χαΐ εμπειρία προυχον αί δε 'Ρωμαίων, άτε

Βαρύτεραι κα\ μείζους, έμόχθουν. Ώς δ' δ συνήθης

τοϋ πορθμοϋ κλύδων έπεγίγνετο, χαί διεσπατο ή θά

λασσα έφ' έκάτερα ΰπδ τοϋ ροϋ· οί μεν ηΊχσον έμόχθουν,

δπδ εθους τοϋ κλύδωνος· οί δ' άμφΐ τδν Σαλουϊδιηνον,

οΰτε έστώτες βεβαίως δπδ άηθει'ας, ούτε τ&ς κιόπας έτι

άναφέρειν δυνάμενοι, ούτε.τα πηδάλια έχοντες εύπειθη,

συνεταράσσοντο. "Ωστε, κλίνοντος ές δείλην έσπέραν

ηδη τοϋ θεοϋ, πρότερος δ Σαλουϊδιηνος άνεχάλει· ΰπε-

-/ώρει δέ καί δ Πομπήιος. Νηες δ' έκατε'ρων Γσαι

διεφθάρατο, χαΐτας λοιπ4ς λελωβημένας τε καί πεπο-

νημένας δ Σαλουϊδιηνδς έπεσκεύαζεν, υποχωρησας ες

λιμένα προ τοϋ πορθμοϋ Βαλαρόν.

ΙΑΧΧνί. Ό δέ ΚαΤσαρ έπελθών, 'Ρηγίνοις μέν

χα\ Ίππωνεϋσι μεγάλας πίστεις αύτδς εδωχεν, άναλύ-

σειν αυτούς Ικ τών έπινικίων έδεδίει γ&ρ οντάς επι τοϋ

•πορθμοϋ μάλιστα. Καλοϋντος δ' αύτδν Αντωνίου

χατ& σπουδήν, διέπλει προς αύτδν ες το Βρεντέσιον, έν

αριστερά έχων Σικελίαν κα\ Πομπηϊον, καί Σικελίαν

υπερθέμενος έν τώ τότε. Μοϋρχος δέ, έπιόντος τοϋ

Καίσαρος, ?να μή έν μέσω γένηται Αντωνίου τε και

Καίσαρος, μικρόν άναχωρή"σας τοϋ Βρεντεσίου, τας

δλχάοας έφύλασσεν έν τώ πόρω, τδν στρατδν ές Μα-

χεοονίαν έχ τοϋ Βρεντεσίου διαφέρουσας. Αί δέ προε-

πέμποντο μέν υπο τριηρών πνεύματος δέ πολλοϋ χατα

Οεδν οίκείου γενομένου, διέπτησαν άδεώς, ουδέν τών

προπομπών δεηθεϊσαι. ΚαΙ δ Μοϋρχος άχθόμενος,

δμως έφηδρευεν έπανιούσαις κεναϊς. Αί δέ καί τότε ,

χα\ αύθις έτερον στρατον άγουσαι, διέπλεον ίστίοις

στρογγύλοις , μέχρι πας δ στρατός κα\ Ιπ' αύτώ Καί

σαρ τε και Αντώνιος διέπλευσαν. ΚαΙ δ Μοϋρκος,

6πό του δαιμόνων βεβλάφθαι νομίζων, ΰπέμενεν ίίμως

τοις έκ της Ιταλίας αύτοΐς διαπλεούσας παρασκευές, ή

τροφας , ή τον έπισυλλεγόμενον στρατον, βλάπτοιν δ'σα

δύναιτο. Κα\ αύτώ Δομίτιος Αηνόβαρβος δπδ τών

άμφΐ τον Κάσσιον ές τδ αύτδ έργον, ώς χρησιμώτατον

δή, μετα νεών άλλων πεντήκοντα χαΐ τέλους έτερου

εο1Ιε£8Γ3( , ραΓίΙπι &ϊ> 11*11» υΑΙΙιηβ ΜββρβηΙ 11119 , ςηη

πιίΐίΐίΐΐϋ» ία νϊοΙΟΓίοβ ρΐΉΐηίυηι ΓυβΓιΐηΙ ρι-οπιίδδοο. Ηΐβ βηίαι

ηϋιϋ 6Γ81 βοοπιίηϊΐίυδ , ηιΐϊΐιι ΤηυηΊΤΪΓΟΓυηι νίείοηβ ; συ3Γ6

βαιιι, ηυοαυο πιοιίο ροΐεηηΐ, ίηιρηίίπΐ ηι'ΙιΊιαιιΐΗΓ ; βΐ ορα-

ΙβηΙίοΓΕβ, βχ ραΐΓΪίδ ρΓοΓιιςί, ηυω ]οηι ηοη ρη> ρ3(Γϋ$ 1ι»-

1)β1)3ο(, &ά ΡοΓτφείυπι 8β Γεείρίε1)3ηΙ, ςυϊ ίη τίοίηί» βταΐ,

εΐ οπιιιίϋυβ βο ΙεωροΓβ εχορίαΐίβδίιηυδ. ΑιΙεΓαηΙ^ηβ είιίεηι

η&υΐ33 Γ6Ϊ Π)3Γί(ίαΐ33 ρβΓΪΙϊδδϊηιϊ , οιιπι εχ ΑΓπε», (ιιηι βχ

Ηίδραηία ; υΐ 'μνη εΐ (1υεί1)α$ εΐ ηβνίΐιυβ εΐ ηιίΐίΐε ε( ρεεαηίϊβ

ροΙΙεΓεΙ. Οαίΐχυ τε!)υδ Γαπι» εοςηίΐίδ, Οα?δαΓ 8&1νϊ<11εηυηι

οποί ε1ϊ8ϊε ηιϊβίΐ 3(1τεΓδαδ Ροπιρείιιιιι , δρεΓϊηδ, ΓϊοΙΗ ηε·

§οΙίυ εΐ τείιιΐι ο!>ίΙεΓ ενειίί ϊΐίαιη ροδδε : ίρβε ρεΓ ΚαΙίαπι

ϊΙβΓ ΓεεϊΙ, 86]υηεΙηπΐδ δβ1τϊ(1ίεηο &ά ΚΙιεςίιιηι. 8ε<] δαίνϊ-

άίεηο Ροπιρείυδ ιη.Ί§η» ευηι εΐαδβε οϋνίααι ρΓοΓιείβεΚαΓ :

εΐ ία ϊρ$ο αιϋΐα ΓΓβΙϊ εΪΓεα δε^ΙΙχιιπι εοπιηιίΙΙίΙυΓ ρΓΟΒίϊατη

ηανϊΐε ; ϊη (ριο Ροηιρείαηαϊ ηανεβ , ΙενΐοΓεβ ςυυπι εδβεηΐ εΐ

ηιεΙϊοΗουδ ηαιιΐίβ ιηδίπιεία!, εείεπίαίε εηιϊηε1)αηΙ βΐηοε

ρεΓΗία; ϋοπίίΐηα;, βΓανϊοΓεβ, ίρδα πιοίε Ιαϋοτ&ΙκιιΙ. Οαο

ροδίςυ&ηι ϊεοεβδίΐ δοΐίΐα ίτεΐί ίΐΐίυδ ΟαοΐΜΐίο εΐ Γβείρπ>ε.ι1ίο

υηάαΓυηι , ηιίηιΐδ 1ϊ1κ)ΓίΙ)»ηΙ Ροηιρείαηί , αεδυείι πωπ Πα-

εΐίΐιαδ 3£ί(α1ο ; Οίβδαΐ'ΪΒηί , υ( ϊη τε ίηδοΐίΐ» , ιηιιΚιιιη ΙυΛβΙϊ ,

ηεε ίη νεδίί^ίο (ϊηηίΙεΓ ΙιΚΓεΓε, ηεε τεηιοδ αΙΙοΙΙεΓβ, ηβε

εΐ3νοβ πιοιΙεΓβΓί 53ϋδ ροΙεΓΕηΙ. Ι(3(ριε, βυΐ) δοΐίδ οεε3$ιιηι,

Ργιογ δαίνϊάίεηυδ δίβηυηι ΓεεερΙαί άεάίΙ;8ε(υπι άεπιυιη

81138 Ροηιρείαδ Γεάαχϊι. Ρβγ 3υ1ειη υΐΓίηςυε ηβνϊυηι ηυ-

πιβΓϋδ ρεΓΪϊι. Βε1ίηυ38 εχ βαϊβ ΙαεβΓβδ ρεδβίιηεηυε α(Τεε(33

Γβρ3Γ3(αηΐ8 δβΙτΜϊβηυβ , ίο ΒαΙαΓϋΐη ροΓίυιη, Ι)αϊ ιοίο

Γι εΙαιη ε&Ι, 86$ε ΓβεβρίΙ.

ΙΛΧΧνί. 0338&Γ, ροδ1(]ΐιαΐΏ ίη εαπι ογβπι τεηίΐ, Βΐιοβϊ-

ηίβ 3ε νίΐκιηεηδίΐιιΐδ ΰιίειη ίρδε (ΙεάίΙ δαηείίδδίπιαιη, Γογ8 ιι(

είτίΐβίεδ ίΙΙοΓίιιη εχίιηαηΙυΓ ε ηυιηεΓΟ άεδίίηαΐβτυηι ίη νί-

εΐοη* ρΓχηιίαηι : ίιοδ εηίιη ηΐϊχίιηε (ίηιε1)3ΐ , ιιΐ ΓΓβΙο νίεϊ-

ηοδ. 8ε(1 ρΓορεΓε Ιοηο βεοίΐυβ &\> ΑηΙοηίο , Βηιηιΐιΐδίιιηι

3(1 ίΐΐιιιη ηανίίϋίΐνίΐ , Γε1ίε(3 3ά δίηίδίΓαπι 8ίεί1Ϊ3; ηυβηι ευηι

Ροηρείο, ίη αϋυά Ιεηιρυβ ύίΓΓεΓβοαΙ. Οι^ηδ αιΐνβηΐυιη

ΜυΓευδ ηΐιί εοςηονίΙ , ιιε οίΓευιηνεηίΓεΙηΓ ΑηΙοηίαηϊδ ευηι

ΟίΕδαπαπίδ 86 εοη}υη§εηΙίουδ, ραυίυηι 3 Βηιηύυβίο ϋϊ^Γββ-

βυβ, ίη ΙηηδΗυ ο!)δει ν3ΐ)3ΐ οηεΓ3Π38 ηοδίίυτη, ηυ* έχει··

είΐυηι ΒΓυηίΙυδίο ΐΓ3ηδρθΓΐβ1)3ΐι1 ίη Μβεεϋοηίαιη , ε( 3 ρβυ-

οίδ ΙτίΓεηιίΙιηδ (ΙειίυεεΚιηΙυΓ. δεά ίΐΐβϊ, τ3ΐίΰο ίυηο ηΐίχίηιε

ρΓΟδρεΓοςυε νεη(0 8(1]υ(χ, ίΐβ δεουΓε ΐΓαηδνοΙίΓυηΙ, υΐ δυ-

ρεπ'303ηευιη ΓυεπΙ (ΙεάυεεηΙίυηι οίΓιείυηι. Μυιευδ, (τα-

δ(Γ8ΐυηι δε άοΐεηδ , ηίήίΐοηιίηυβ εοηβΐυ» βδΐ ίη ιεάίία ίηΙβΓεί-

ρβΓβ Τ3ευ3δ. δε(1 ίΐίβε εΐ (υηε, εΐ ωοχ τυΓδυδ αΐίο ηιίΙΚβ

οηεΓ3(:ε, ρΐεηίδ νείίδ ενββεΓυηΙ, (Ιοηεε υηίνεΓδυβ εχβΓείΙυβ

ευηι ίρδο 0«;δ3Γβ ΑηΙοηίοςυε (ΓαηδτεεΙυβ ββΐ. ΜιίΓουδ,

ςυβπανίδ ίήΐαα βϊΜ ΓοΓίυηβηι ρυΙβΓεΙ , ηίηϋοηιίηυδ ρβτββ"

τεΓβνίΙ, άαηι εοπιπιεΕίυδ, 3υ( βρρβιαίυ», 3υΙ ιηίΐίΐυη

δυρρ1επΐ6ηΐ3 Ιη]κβΓβη(υτ; ίηοοηιπιούαίιιπυ ηίβ, φιβηΐυηι

Πεπ ροδδβΐ. ^3η1(^υε εί &ά ϋβιη ηε^οΐίιιπι , Ιβηςυαηι δβηο

υΐίΐίδδίηιυηι, ϋοηιίΐίυβ ςυοςυβ ΑΙιεηοΙ)3Γθυδ 3 Βι-υΙο Οβδ-

βίοςαβ ευηι αΐίΐβ ηατίουβ φΐίηφι&κίηία, ει Ιε^ίοηε υηα, $β·
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καί τοξοτών έπέμφθη. Ός γαρ ούκ ίχουσι τοις βίιχφ\

τον Καίσαρα τροφας δαψιλεϊς ΙτέρωΟεν, εδόκει τά έχ

της Ιταλίας διαχλείσειν. Οί μεν δή ναυσί τε μαχραϊς

έχατόν χαί τριάκοντα, και Οπηρετικαϊς πλέοσι, καί

στρατί) πολλώ, διαπλέοντες ήνώχλουν.

ΕΧΧΧΥΙΙ. Δεκίδιος δέ και Νωρβανος, ους δ Καί

σαρ καί Αντώνιος μετά οχτώ τελών ές Μακεδονίαν

προεπεπόμφεσαν, έκ Μακεδονίας έχιόρουν επί Θράκης

της δρείου , χιλίους καί πεντακόσιους σταδίους· μέχρι,

πόλιν ΰπερβάντες Φιλίππους, τα στενά τών Κορπίλιυν

χαί Σαπαίιον, της 'Ρασχουπόλιδος όντα άρ/ής, κατέ-

λαβον, ^ μόνη διελθεΐν εστίν ές τήν Εύρώπην έκ της

Ασίας τήν γνώριμον δδο'ν. Και τοϋτο τοϊς άμφί τον

Κάσσιον, ,ές Σηστδν έζ Αβύδου περάσασι, πρώτον

άντεκεκρούκει. 'Ρασκούπολις δέ και 'Ράσκος ήστην

άδελφώ θρακίω Βασιλικώ, μιας άρχοντε χώρας,

οί τότε τη γνώμη περί της συμμαχίας διεφέροντο·

καί 'Ράσκος μέν τοις άμφί τον Αντιόνιον συνεμάχει,

'Ρασκούπολις δέ τοΐς άμφί τον Κάσσιον, τρισ/ιλίους

Ιππέας έχων έκάτερος. Πυνθανομένοις δέ τοις άμφί

τδν Κάσσιον περι τών δδών, δ 'Ρασχούπολις εφη, την

μέν δι' Αίνου καί Μαριονείας, έπίτομόν τε και συνήθη

και λεωφόρον ουσαν, επί τα Σαπαίων στενά άγειν

κατεχόντων δέ αύτα τών πολεμίιον, αμήχανα ές δίο-

δον είναι· τήν δέ περίοδον τριπλασίονά τε καί χαλε-

πην.

ΙΧΧΧνίΙΙ. Οί δέ, τους πολεμίους ύπολαβόντες

ουκ ες κώλυσιν μεν δδών αΰτοϊς άπαντδν, τροφών δέ

απορία ές θράκην αντί Μακεδονίας ΰπερβήναι , έβάδι-

ζον έπί Αίνου και Μαρώνειας· δΌεν επί Αυσιμα/ειας τε

καί Καρδίας, αί τον ίσΟμον της θρακίου χερσονήσου

διαλαμβάνουσιν ώσπερ πύλαι, μετά δέ άλλην ήμε'ραν

ές τον Μέλανα κίλπον άφίκοντο. Καί τον στρατδν

έξετάζουσιν αύτοϊς έγένοντο πάντες δπλιτών έννεακαί-

δεκα τέλη, Βρούτου μέν δκτώ , Κασσίου δέ έννέα,

έντελές ουδέν, άλλ' ες δυο που τέλη μάλιστα αναπλη

ρούμενα , ώς γίγνεσθαι μυριάδας δπλιτών άμφί τας

όχτώ. Ιππείς δέ ήσαν, Βρούτωμέν, Κελτοί καί Λυ-

σιτανοί τετρακισ/ίλιοι, καί θράκες χαί Ιλλυριοί, Παρ-

θηνοί καί Θεσσαλοί δισχίλιοι· Κασσίω δέ "Ιβηρές τε

καί Κελτοί δισνίλιοι, χαί ίπποτοξόται Άραβές τε καί

Μήδοι καί Παρθυαϊοι τετρακισ/ίλιοι. Σύμμαχοι δέ

εΐποντο βασιλείς καί τετράρχαι Γαλατών τών εν Ασία,

πεζόν τε άγοντες πολύν άλλον, και Ιππέας υπέρ πεντα-

χισ/ιλίους.

Ι,ΧΧΧΙΧ. Τοσήδε μέν στρατιά τοις άμφι τον

Κάσσιον επί του Μέλανος κόλπου διεκρίΟη, καί τοσήδε

έχοιρουν έπι τδ έργον, τήν λοιπήν έχοντες επί τών άλ-

λαχοΟι χρειών. Καθήραντες δέ αυτήν τοις νομιζομέ-

νοις άνεπλήρουν τας εκ τών έπηγγελμένων τισίν δφει-

λομένας ετι δωρεάς- πολλής μέν περιουσίας χρημάτων

πεφροντικότες , οίκειουμενοι δέ ταϊς δόσεσιν αύτοΰς,

Γαίψ μάλιστα Καίσαρι τοΰς πλέονας έστρατευμένους ,

μή τις !ς τήν ίψιν ή δμωνυμίαν του νέου Καίσαρος

μίΙ(:ιποπιηΐφΗ· ρΓ3β*1ι11ο, βυοιηίδδΐΐ!· ΟδΙ. Ν.ιιιι ηιιοηίαιιι

εοιίΗηεβΙυδ Οχβαηιηίϋ ίΐΐίυηϋβ υοη αιΐηκκίυηι δΐιρρείεΐΐίΐι!,

ρΐαεαίΐ ρι·οΙιίηει·ε , (μιοηιίηιΐδ δΐιΙινεηεΓεηΙιιι· εχ ΙΙλΚβ. 11ί

ίίικριβ Ιοη^ίδ α. η3\ί1)υ3, εΐ ρΐιιιϊΐιυδ ηιϊηοΓΪΙηΐδ , ηυπ)ετο·

Βοςπβ εχειχίΐα, Ιτ3]εοΙϋηι ευω υΐΐ™ εΐΐτοςαε ιΐ3ΥΪ§3ηΙί-,

ΙηΓεβΙ&ταηΙ.

ΙΛΧΧνίΙ. ΙηΙεππι ϋεείιϋϋβ εΐ ΝοΛιηυβ , ςαϊ 3 0β-*3ιϊ

ε( ΑηΙοηϊο πιιιι οείο 1ε§ϊοηί1)υδ 1η Μαεκίοηίΐΐΐ) Γυε 3 ..

ρΓίΕηιί8$ί , ίηιΐε ρβΓ πιοηίβηίΐ τεΓβαδ ΤΙΐΓΒείϊπι $13(1Ϊ3 Γπϋΐβ

ηυίηςβη(& ειηεηδΐ 8ΐιηΙ; άοηεο υ!ΐΓ3 υΓοειη Ρ1ιϊ1ίρρο5 ρΓο-

ΓεεΙί, Γαυεεβ ΟοΓρίΙοΓυηι εΐ δβρχοτυπι, ςικκ ία ΐ:ί, ■

ρο1κ1ί$ (ΙίΙίοηε βυηΐ, οεευραηιηΐ : ρεΓ (]ΐ>38 $οΐ3& εχ Εα·

ιορ3 Λμ.ιπι ρεΙεηΙίΙ)ΐΐ8 ηοΐυηι ί(«Γ ρ3(ε(. ΚΙ Ιιοε ('ί--ι ίι.

ρο&Ιηιιαιη ΛΙ>)<1ο 5ε$Ιΐ'Πΐ Ιΐ'3]εεεΓ3η( , ρΓΐηιυηι ϊηιρεάίπΐέΐι-

Ιιιηι βί1>ί ο1)]βεΙυιη ίηνβπει-υηΐ. Ηΐιαβειιραΐίβ εΐ Κ1ΐ32ου3 Ιμι > ■ -

ειβηΐ εχ Γβ§ίο ΤΙιηειιιη βεηβΓε, υηίϋ8 άίϋοηϊβ ρπηΓίρε»,

Ψ μ ΐιι ιιι ΒεηΙβηΙίίβ (1ε $οείβΐ3(ε Τ3ΐ ί303η1; εΐ Κ1ΐ35ευ5 Λη-

Ιοηϊ3ηα8, ΚΙΐ3$ειιρο1ϊ9 03$8Ϊ3η33 ριΐ'ΐββ ΓονεΙ)3ΐ, ςίηςυΐϊαιηι

Ιεΐ' ηιϊ11εηϊ3 ε(]ϋίΙίΙ}ΐΐ3. Οχίεηιηι 0383ί3ηΐ8 ■!..· Γ3ΐίοηε ν»·

ι ΐ)ΐιι ρει ευηΐ3η1ίυυ3 , ΒΙΐ38ευρο1Ϊ3 αίΐ εβιτι ςυχ ρετ .

3ε Μϊτοηεβηι Γεΐ'3(, εοηιρεη(1ί3τί3π>, ριιΙιΙίΓΛίη, > ι (

13111 8888 ; 88(1 ΪΙ1(1β (ΊΐΙ11(1ιΊ11 ρ8Γ88Γ8 ρ8Γ Γ3ϋΟ«5 83ρ»Χ)Γαηΐ,

31) Ιιυ$(β Ιιιηε οεευρ3ΐ38 3ε ριοίηιΐε ηιιΙΙο ηκκίο ρβτνϊΐί :

πι πί ί ιιι πι τ8γο Ιη'ρΙιιιτι β88β, βαπιςαβ άΗΒαΙαη. »

ΙιΧΧΧνίΙΙ. 0388Ϊυ8 ΒΓαΙυβςυε, ΓβΙί, ηοη Ι3ηι ρπκΙα-

(1εη(1ϊ ϊΐίηεήβ εβιιββ οεοαπ εΓε βιΐιί ΙιοβΙβηι , ηιΐ3ΐιι ο!> εοιη-

ιτιε3ΐυυηι ϊηορίβηι εχ Μβεειίοηίβ υ8ςηε ίη ΤΙΐΓ3<α3ΐη ε$$«

ρΓ08ΐε88ΐιιη , νβΐδΐΐ8 £ηαηι εΐ Ηατοηββηι ηιοτεπιηΐ. 11»·

ςιιβ ιηβηβ 3 ί)'8ίηΐ3ε1ιΪ3 εΐ Οαιιϋ.-ι ρτοΓβεϋ , ςυκ «>■ 1μ— γϊγ-

νϊεειη Οιβκοηεβί ΤΙιι-βείε»! νείιιΐι' ροιίβ; ϊηΙεΓεϊρίυηΙ, οΙΙργο

ίηιΐβ (Ιίε 3(1 Μείβηειη «ΐιιυιη ρεττβηεηιηΐ. 11>ί ρεΓοοη->εηΙ)-

Ιιιΐδ εορί38 ριαίδίο ει·3ηΙ 1ε§ίοηε8 αηιίενϊ^ϊπΐί ; 0388ϋ ώοτρπι,

ΠΐΊΐΙί νειο οοΐο, ηυβηιιη ςυίιίειη ηυΙΙα ίη(ε§Γ3 ει-ηΐ , 8<η1 ιιι

Μ1ί3 (Ιιια; Γειε 8ΐιί8 ηιιπιεί'ίδ ιτηηΐ εοηιρίεΐα; : ϋ,ι αϊ ίη ιιαί-

νεί'δϋΐιι 888εη( είΓείΙιτ οε1ο§ίη(3 Ιβ^ίοιιατίοτυη) ηιϋΐίβ. Ε<ριϊ-

Ιαηι Τ8ΓΟ Βιιιΐυδ Ιι;ιΙη·1ι.ιΙ ϋ3ΐ1οηιιη 1.ιι<·ΐι.ιη·>ιιιιιι>ρι·· ςίΜ-

Ιιιοΐ' πιΙΙΙία; Ιυπι ΛΊιπκ ιιιη εΐ ΙΙΙνηοΓυηι [(Για ηϋΙΙία ] ,

ΡβΓίΙιεηοΓυηιηυε εΐ ΤΙΐ6883ΐοηιπι άυο ηιίΙΙίβ : γ Ηί

ςρβιιοΐ'ΐιιη εΐ (..ιΙΙηι ιιηι (5ηο ηιίΙΗβ, 33^ίΙ(3ΓΪ0Γΐιπΐι ε()υε$ΐΓίυιιι

εχ Λγ31)Ϊ3, Με(1ί3, Ρ3γΙΙιΪ3, ςυ3ΐυθΓ ιηίΙΙί.ι. δεςυεοαηΙιΐΓ

εΐ βοεΐί Γ8£ε8 30 ΙοΐΓ3ΐ·ε1ιπ; βχ ΟΒίΙοβΓβ^ίβ , ςυϊ ει ροΐί-

81188 3ϋ33 εορί33 (ΙικοίιιιιιΙ , ο( βςυΗυιη ςυΐηιιυε ιιιίΙΙία.

ΙιΧΧΧΙΧ. II. γ ΓϋθΓΟ Γ.<ρΐ;ι· 038βϋ ΒπιΙί.ρι.· 3(1 Μ. ϊ..·. .

βίηυπι »1ι ϋϋ8 εχρίίεβίίβ (1ί8εΓεΙακ]υε : εΐ Ιιοε ηυϋΐεηι ϋΐί <ι<1

ϊη3(3η3 εβΓίβηιεη 8ΐιη( ρι-ο§ιε88ί ; Γεϋςυίβ ηΐΐΐ.ί , ιιΐιϊ εοι-υη

ορ8Γ3 ορυβ 6Γ31, Γοΐϊοΐΐβ. Ι,ιιβίΓβΙο ιΙ.ί'ιηΙ.· εχ ηιοΓβ εχεηίΐϋ,

ρΐΌΠΐίδδυπι (ΙοηιιΙίΜΐιιι ηιίΗΙίΙ>υ3, ςυϊϋιΐδ ϋεοουαΙυΓ, ι,ί·ι ··

8εη(3ΐυπι 08(. Νβιη εΐ «οαικίβ εαηΐυπι ΓοβηΙ, αϊ δΐιρρε-

ΙεΓεηΙ ρεεηηίχ εί οριΐδ ει·3ΐ Γ3νοΓθπι ΙατΒϊϋοηίΙ>υ$ <ρΐί«τεΓί,

ρΓ»δβΓΐίΐίΐ νεΙεΓβηοπιηι , (ΐιιί ρΙΟΓΪφίο ηιίΙί(3Γ3η( βιιΐ) Οΐ'-

83Γβ; ηε αιΐ ευηδρεείυηι αυ! ηοηιεη 3(1νειιϊυο(ί8 ]ιιιιί< ί
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νειοτερίσειεν έλθόντος. Καί αύθις εδοξε τοιίτου χάριν

και δημηγορήσαι. ΒηΐΛοί τε ουν έπήχθη μέγα· καί οί

στρατηγοί, μετά των άπδ της βουλής μόνων ες αύτδ

άναβάντες , δ δέ στρατός αύτών, 8 τε ίδιος καί συμμα

χικός, κάτω περιστάντες, ήδοντο εύΟΰς έπί τή όψει

του πλήθους αλλήλων Ικάτεροι, ϊσχυροτάτη σφίσι φα-

νει'ση " και Οάρσος ην άμφοτέροις αϋτίκα, καί έλπίς

ϊσ/υρα τοσώνδε στρατηγοΰσιν. Αύτά τε πρώτα πάντων

τάδε τοις στρατηγοϊς τον στρατον ές πίστιν συνήγε·

τίκτουσι γαρ ευνοιαν έλπίδες κοιναι. Θροϋ δε ώς εν

τοσούτοις όντος, οί τε κήρυκες και οί σαλπιγκται σιω

πών έποίουν καΐ γενομένης ποτέ, δ Κάσσιος (προυχε

γαρ ήλιχία) προελΟών μικρόν έκ της τάξεως ες τδ μέ

σον, Ι'λεξεν ωδε·

Χΰ. χ Ό μέν άγών πρώτον υμάς, ίο συστρατιωται,

κοινός Αν, ίς πίστιν άλλήλοις συνάγει· συνάπτει δέ και

δσα υμΐν υποσχόμενοι πάντα έ'δομεν, δ μεγίστη πίστις

εστί καί περί ων ές τδ μέλλον ΰπισχνούμεΟα. Λί δέ

ελπίδες εϊσιν Ιν τη άρετή, υμών τε των στρατευομέ-.

νων, καΐ ήμων, ους έπί του βήματος τούδε δρατε ,

τοσούσδε καί τοιούσδε άνδρας άπδ της βουλής.

"Εστί δέ κα\ πλήθος παρασκευής, δσον ϊστε, σίτου

τε και δπλιον, καί χρημάτων, καί νεών, καί συμ

μάχων κατά τε έθνη καί βασιλέας. "Ωστε τί χρή τω

λόγω παρακαλεΤν ές προθυμίαν τε καί δμόνοιαν, ους ή

τε παρασκευή κα\ τα έργα κοινά όντα συνάγει. Περί

δέ ιυν διαβάλλουσιν ήμας δύο άνδρες έχθροί , ϊστε μέν

αυτά άκριβέστατα, καί δι' αύτδ συστρατεύεσθε ήμϊν

ίτοίμως. Δοκεϊ δέ καί νυν Ιπεξελθεϊν έτι τήν αϊτίαν,

ή μάλιστα έπιδείκνυσι του πολέμου καλλίστην τε ουσαν

ήμϊν καί δικαιοτάτην πρόφασιν. -

ΧΟΙ. Ήμεΐς γάρ Καίσαρα, Ιν μέν το"ς πολέμοις

συστρατευο'μενοι τε αύτω μεθ' δμών και στρατηγοϋν-

τες , έπί μέγα ήρομεν, καΐ φίλοι διετελοϋμεν δντες , ώς

μ.ή δοκεΐν αΰτδν δι' έχθραν δφ' ήμων έπιβεβουλεΰσθαι,

Τα δέ ές τήν ειρήνην έπίμεμπτος ^ν, ούν ήμΤν τοις φί-

λοις (έπεί καν τούτοις προετιμοίμεθα ) , άλλα τοις νό-

μοις καί τώ κόσμω της πολιτείας· δν ουδείς νόμος, ούτε

αριστοκρατικός, κύριος, ουτε δημοτικός, ετι ην δπερ

άπαντα οί πατέρες ήμων ή'ρμοσαν, δτβ τοΰς βασιλέας

Ικβαλόντες έπιόμοσαν και έπηράσαντο, ουκ άνέςεσθαι

βασιλέων ές τδ μέλλον ετέρων. Ώτινι δρχω βοη-

Οοϋντες, οί τών δμωμοκότων έκγονοι, καί τας άρας

άπερύκοντες άφ' Ιαυτων, ούχ' δπεμείναμεν Ις πολυ πε-

ριιδεϊν ένα άνδρα (ει καΐ φίλος ην ήμϊν καί χρήσιμος)

τά τε κοινά χρήματα καί στρατόπεδα και χειροτονίας

άρχων, άπδ τοϋ δήμου , καί ήγεμονίας έθνών, άπδ της

βουλής, ές ·έαυτδν περιφεροντα, και νόμον αντί των

νόμων, καί κύριον άντί τοϋ δήμου, καί αυτοκράτορα

αντί της βουλής γιγνόμενον Ις άπαντα.

Χ011. Ών ίσως ΰμεϊς ουκ ακριβώς ήσθάνεσθε, άλλα

μόνην αυτού τήν Ιν τοις πολέμοις άρετήν Ιωρατε·

νυν δέ £αδίως τε αν καί έκ μόνου τοΰ περί υμας μέ

ρους καταμάΟοιτε. Ό γαρ δήμος δμεΐς έν μέν τοΤς

Οα!88Η$ ιηιι(3Γοα1ιΐΓ εοπιπι θιιΙγπΙ. (}οα άβ κ βΐϊηπι νί«ιππι

6,ΐΙ Γ11Γ8118 ρΓΟ 0011010116 ΥΟγΙ)3 ϊΐΐ ΠΐίΙί(£8 Γ306ΓΟ. ΜθΧ(]11β

8υ88β8ΐιιηι ίη ΙηΙηιηαΙώ δρβοίβηι βχδίΓυοΙιιιη 08ί : ςιιοιΐ

ρο8((]Π3θΐ ίπιρβΓ3ΐθΓΡ8 ΓΌηδοβικΙβΓϋηΙ ουπι βοΐίδ δοπαίοπίιυί,

βΐ οορί«! οαηι ρΐΌρπίβ Ιαιτι αυχί1Ϊ3Γβ8 ίηΓοΓίοΓβ Ιοοο αΓουπι-

ΒίΕΐΰπιηΙ, 1<χ1ί88ϊπιιΐ8 8ΐ3ΐίπι υΐπβςυε ΓυίΙ ιηυΐυυβ Γοη8ρε-

γΙιι- , ηαοά ηϋιίΙ Ηπηίυβ νΜβΓβΙυΓ ηπΐ ταΐϊιΐϊιΐδ ; ε( ιι1ηιπ>ηυ6

ίιηριταίοπ'ΐη βίαΐίιη Ιίϋικί» 8ϋ1)ϋΙ εΐ προ» εοηεερία βχ 3ΐη-

ρΐίΐυιΐίηο βΧ«ΚΪ(αβ. ΛΙςηβ Ιιοε ίρβυιυ ιηβχίπιβ οηιηίυηι

Ιηίπη (ΐητιαπα πιίΐίΐυιιι εοηοίϋβνϊΐ ίιηρβΓ3(οηΙ)ΐΐ3 : βοίοιΐ

βηίηι 8ρβ8 εοπιπιιιηίβ ηιιιΐυβηι ρβιβΓβ 1)ρηι;νο1ρηΙί3ΐτι. Οιιαιη

νοΓο ηιβμηυβ ββδβΐ, ϊη Ιβηΐβ ιηαίΙΗυάίηβ, βΙκρΙΙαι, ρβΓ

Ι·π> ι·»»» £( Ιιι1ίϊοϊηθ8 ίηιΐίοΐυηι 68( βϋκηΐίυηι : ρο8ΐ(ρ^3ΐη

!3η(ΐ6ΐη οοηδίΐυβπιηΐ , Οββδίιΐδ (ογ31 βηϊιη η&Ιπ χηοϊϋοι )

ρβυΐυΐυηι εχ(ΐ'3 οπίίηειη ρΓ0§Γε88ΐΐ8 ίη παειίίυιη , βίο βχυΓ-

8υβ ( -ι :

ΧΟ. « Οοηιιηυηβ 'ρβποϋίαιη, οοπιπιΠίΙοηεβ, ρπηιυ»

ηηί)ί8 3ΐ1 ιιιιιΙιιηιιι Ωιίειΐ) §Γ3(1υδ Β8ΐ. γ.,ιηίΙκιιιΙ 1108 ι·1 ρι·«··

8ΐϊ(3 » ηοΙίίδ οιτιυί3 ςυ<κ ροΐΐίοϋί βιβιιιιΐΒ; ςυο<1 οβΓΐΪ85Ϊ-

ΠΠΠ1Ι ρϊ^ιιιΐ9 681 ι ι ιιι ηυοφιβ , ι ρ 1. 1 ■ ίη ροδίεηιιη χοϋίβ

ροΙΙίοεηιιΐΓ. δρεδ 3ΐι1ειη οηιηΐδ ίη νίΓΐϋΙβ βίΐίβδί, όυηι νε-

8ΐΓ3, εοηιηιίΐίΐοηρδ, Ιιιηι Ιιοπιιιι Ιοί α<- ΙαΙϊιιιη εχ 3ΐηρ]ίδδίηιο

οπίίηε νίΓΟΓίιιη, ηαο3 ίη Ιιοε δη^βδίο εοηδρίείΐίδ. ΛιΙβδΙ

νεΓο εΐ βρρ3Τ3(α8 (υ( δείΐίδ) ρΐηηηιιΐδ, εοηιηεβίυδ, ,ίιίιμ,

ρεευηίίΐ, (;ΐ3δδεδ, αυχίϋβ, ευπι 3 ρΓονίηοϋδ, Ιιιηι .ι!> Γε^ί]>η8.

](3ηυε ηηοι^υπΊ 3(ΙίηεΙ, νεΓοίδ νοδ πογ13γι :ι<1 αΐ3εΓίΐ3ΐεηι

εΐ (?οηεοΓ(]ί3ΠΊ, αυοβ εΐ εοηιπιυηίδ 3ρρ3Γ3ΐιΐ8 εΐ τεδ εοηδοΐΊ3ΐ«

εοηεί1ί3ϋΙ? (}ιιο<1 βυΐεηι 3(1 εαΐυηιηίβδ 3ΐϋηε(, αυ33 ο>η(Γ3

Π08 ]3ε(αηΙ (Ιιιο ί Πι νΪΓΪ , ηυοβ ΙιοδΙεδ 1ΐ3ΐ)εηιυ8 , ίηΐεΐΐϊ-

ςίΐίδ εαβ ςυίιίεηι εχαείίδδίηιε, ε( ίιΙείΓεο ηοοίδ ρΓοηιρΙβπι

η3ν3ΐΪ3 ορεΓ3ηι : μίΙ νίδυηι εδί (3ηιεη εϋ3ΐη ηυηε εαυ&ιιη

ηοδΐΓ3πι εχροηβΓβ, ςιιο πιβ^ίδ ιρρατβ&Ι ΙιβηεδΙίδδίηΐΗΐΐ) «ο

,ίιι-ι ϊ— —ϊιιιιιπΊ ηιχ; ηοδίΓητη ηεΐΐί ββΓβηιϋ ρΓορηδίΙυηι.

Χ ΟΙ. « Νοδ εηίηι 03?83Γειη, ηοδίπδ τβδΙΗδηιιε βπιιίβ

εΐ ηοδίΓο (Ιυείϋ 1>ε1ΐ3 βεΓεηΙεηι , ηιιιΙΙυηι ενεχίηιιΐδ, εΐ ίΐ»

ευη$(3η(εδ ίη ε]ιΐ8^εηι Γυίηιηβ αιηκίΙί.Ί, ηΐ ηεηιίηί νίιίεη

ροδδίηιυδ ίηίιηίείΐίχ ε3ΐ)83 ηΊΟΓίεηι είιΐδ (]ΐια!δίνί8δε. δειΐ ίη

είδ Γε1)υδ, ηυβδ Ιο£3ΐυ8 Ο,χδβΓ βεδδίΐ , ίη επιηεη ίηεϋΓΠΐ ,

ηοη ιιι;ιμί;γ 3ΐ^η]ιΐδ ηοηίδ ΐΐηίείδ ίρδίιΐδ ΠΙ.ιΙ.γ (ηυίρρο

εΙΪ3ΐη Ιυηε ίη ΙιοηοΓε \πχ ε<ι?1ει ί8 3ρυ<1 ευηι Γυίηιιΐδ), βεϋ

0ρρΓ8883ΓΙΐηΐ Ιβ£1ΙΙΙ> , βΐ 0ν8Γ8<Χ Ιοίίΐΐδ ΓΒΪρϋΜΪΟίΟ, Μΐ1·)»Ιη εΐ

δεηαίιΐδ 3υε(0Γίΐ3ΐε ηιηηί , εΐ ρορυΐί ρο(εδΐ3ΐε. Οιι,γ οιηηία

ηΐ3]οΓε8 ηοδίΓΐ εοηβΙίΙυεΓβηΙ, ιμιαπι ΓιΐββΙίδ ΓΡ{;ίηυβ ]ϋΓε ]η-

Γ3ΐκ1ο εΐ (1ενοΙίοηί1)ϋ9 βε οΐΜίηηχβταηΙ , ηηηηυβηι ροδΙΙιβε

π'^ίαπι ΜοΠΜ ροΙεηΙΪ3ηι. 1(1 ]ιΐ8]ηΓ3η<1υηι ηε νίοΐ3Γε(ιΐΓ,

ηοδ, ίΙΙοΓυιη ροδΙεΓί , νείυίπιυδ, εΐ άΐηβ 3 ηοοίδ ίρδίβ βνεΓ-

Γυηεβνίιηυδ : ηοη δυδϋηεηΐεδ εοπιηίΚεΓε 4ϊαϋα$, υ( υηιιβ

Ιιοηιο, ηυβηΐΥίδ ηοοίδ αηιίευδ Άΐφιβ εοπιηΐ0(1υ3, ρεεαηϊ»»

ρη))1ίε38, εχεΓείΙηβ, εΓ83ΐίοηεδ η)38Ϊ8ΐΓ3ΐηιιηι , β ρορυΙο,

]αδ εοηΓεΓεηύϊ ρΓονίηεί3δ, 3 δεη3ΐη, ίη δεδε ΙηηδΓβπεΙ ; αϊ,

ρΓΟ Ιεβίήυδ, Ιΐϋ]ιΐδ νοίυηΐβδ; ρ™ ροΐεδϋιΐε ρορυϋ , 1ιυ]ιΐ8

(1οηιίη3(ίο; ρΓΟ δβηβΐη» 3υε(οΓί(αΙε, Ιπ^ην ίηιρ·-ιίυιη υηίεε

νίΙεΓεΙ.

ΧΟΗ. « ΕΙ ΠΙ» ο,ηϊϋεηι τοδ ΓοΓίβδβε ηοη 83ΐίδ ρεΓβεηδί

βΐίδ, 8βά δοΐ3πι ε]υδ νΪΓΐιιΙεηι ΙιεΙΙίΜηι εβίΐδ 3άΊΐΗΓ3ΐί. Νηηο

νρΓΟ ΓβείΙε, νεΙ εχ Ρ3 ρβΓίε ςιιαϊ 3ά νοδ ρΓΟχίηιε ρεΓίϊηεΙ, ίη

ΙεΙΙίβεΙίδ. Υο9 εηίηι, ηιιί άε ρορηίο εβίΐδ , ίη ΜΙο ςηϊάείη
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πολέμοις δπακουετε ίς πάντα, ώς χυρίοις, τοις στρα-

τηγοΐς. Τί) δέ κύρος τόδε £ν τοις είρηνικοϊς έΊρ' ήμΐν

αναλαμβάνετε αδτοί' προβουλευούσης μέν της βουλής,

ΐνα μή σφαλείητε, κρίνοντες δ' αύτοι κα\ ψηφιζόμενοι

κατά φυλάς ή λόχους , καΐ άποφαίνοντες υπάτους τε

κα\ δημάρχους καΐ στρατηγούς. ΈπΙ δέ ταϊς

χειροτονίαις καΐ τα μέγιστα δικάζετε , κολάζοντες

ή τιμώντες, δτε κολάσεοις ή τιμής άζίως άρξαιμεν

δμών. Ή δέ άντίδοσις ήδε τήν τε ήγεμονίαν, ω πο-

λΐται, ίς εύδαιμονίαν άκραν ΰπερήγαγε , και τους

άςίους Ιτίμησε- κα\ οΐ τετιμημένοι χάριν εΤχον ΰμΤν.

Άπο ταύτης της έξουσίας δπατον έποιήσασΟε Σχι-

πίωνα , δτε αύτώ περί Λιβύην έμαρτυρήσατε· και δη

μάρχους έποιεϊσθε άνα έτος έ"καστον, ους έβούλεσΟε,

διοισομένους ήμΐν υπέρ υμών ει δέοι. Κα\ τί μοι κα-

ταλε'γειν τα πολλά, όσα ίστε;

ΧΰΙΙΙ. Άλλ' ούχ, άφ' οΖ Καίσαρ Ιδυνάστευσεν, ουκ

αρχήν τινα, ου στρατηγον, ούχ δπατον, ού δήμαρχον

Ιχειροτονήσατε έτι, ουκ έμαρτυρήσατε ούδενι, ούκ άμοι-

βήν είχετε δοΰναι μαρτυροϋντες. Έν κεφαλαίω δέ

ειπείν, ουδείς ΰμϊν χάριν ώφειλεν, ουκ άρχής, ούχ ήγε-

μονίας, ούχ εύΟυνών, ού δίκης. *0 δέ οίκτιστον απάν

των Ιγενέτο, ούδ1 αύτοΐς έδυνήθητε έπικουρήσαι τοις

δημάρχοις υμών υβριζομε'νοις, ήντινα άίδιον υμών αύ-

τών αρχήν Ιστήσασδε εΤναι , και ίεραν καΐ άσυλον άπε-

φήνατε. Άλλα κα\ τους άσύλους είδετε την αρχήν τήν

άσυλον κα\ τήν ΙσΟήτα τήν 5εραν ες (ίβριν αφαιρούμενους,

άκριτους, άπί) μόνου προστάγματος, ότι Ιδοξαν υπέρ

υμών χαλεπήναι τοις και βασιλέα αύτον Ιθέλουσι προσ-

αγορεϋσαι. *0 και μάλιστα επαχθώς ήνεγκεν ή βουλή

δι' ύμας· υμετέρα γαρ, κα\ ού της βουλής, εστίν ή τών

δημάρχων αρχή. Έπιμέμψασθαι δέ σαφώς ού δυνα

μένη τον άνδρα, ούδ' ές κρίσιν έπαγαγεΐν, δια ίσχΰν

στρατοπέδων ■ α καΐ αύτα , τέως οντά της πόλεως , Ιαυ-

τοϋ έπεποίητο ίδια· τον έτι λοιπόν τρόπον άμΰνασθαι

τήν τυραννίδα έπενόησεν, ίς το σώμα έπιβουλεύσασα.

ΧΟΐν. Έδει δέ τήν μέν γνώμην γενέσθαι τών αρί

στων τ6 δέ έ'ργον, δλίγων. ΈπεΙ δέ έγένετο, αύτίχα

ή βουλή τήν κοινήν γνώμην έξέφηνε, σαφώς μέν, δτε

κα\ γέρα τυραννοκτονικα έψηφίζοντο είναι. Έπισχόν-

τος δέ αύτους Αντωνίου, καθ' δπόκρισιν άταραξίας, καΐ

ούδ' ήμών άξιούντων δια γέρα τη πόλει μάλλον, ή δι'

αύτήν τήν πατρίδα, βοηθεΐν · τοϋδε μέν άπέσχοντο, ούκ

έβέλοντες Ιφυβρίζειν τώ Καίσαρι , άλλα μόνης της τυραν-

νίδος άπηλλάχθαι· άμνηστίαν δέ απάντων έψηφίσαντο

είναι, και σαφέστερον έΤτι, φόνου μή εΤναι δίκας. Και

μετα μικρόν, Αντωνίου το πλήθος έφ' ήμΤν δημοκοπή-

σαντος, ή βουλή χαΐ άρχας έθνών τών μεγίστων χαΐ

ήγεμονίας έ*δοσαν ήμΐν, χαΐ γης άπέφηναν ήγεΐσθαι

πάσης άπο τοϋ Ιονίου μέχρι Συρίας· ποτερον ώς ένα-

γεΐς κολάζοντες, ή ώς άνδροφόνους πορφύρα τε ίερα χαΐ

£άβδοις κα\ πελέκεσι περικοσμοΰντες ; Ώ λόγω καΐ

Πομπήϊον τον νέον, ούδέν μέν ες ταϋτα συνειργασμένον,

δτι δέ μόνον Πομπηίου Μάγνου τοϋ πρώτου περί τής

(] ιΐ(Μΐ)υ6 νεβΙΗδ ρπΓΟίί» , νείιιΐί (Ιοπίοίβ. Βειΐ (η ραα» νίεΐ»-

βίηι βαηκίβηι ροΐεδϋΐεαι το» ίρβϊ ίη ηοβ βιείρΗίδ. ΕΙ δεηβ-

Ιιΐδ ςαϊιίεηι <1ε είδ Γεοιίδ', ςυκ αά νοβ ΓβΓεηιηΙϋΓ, »ηΙβ <1ε1ί-

βει-ϊΐ , ςυο ηιίηυδ νοδ Γαΐΐαηαίηϊ : βε<1 ίρ$! νοδ ^α(1^^^ι^$ ; τβ-

5ΐπ5(]ΐιβ εοπιίΐϋδ, «ίνβ (τί1>αϋι, βίτβ εβηΙυπ&Ιίβ, ΐκ^ηίατ

οοωυΐβδ, ΙηΙιιιηί ρΐβΐιίβ, ρΓ86ΐθΓ68. ΡτχΙα οπ'βΐίοιιίηι

τβΓΟ ηΐ3§ί8(τ3ΐυυιιι , πιαχίπίΛπιπι βϋ3ηι γοπιπι ρβαββ το«

ββΐ ιοάϊαυηι : ρα;η3$(}υΰ &ιιΙ ρΓχηιΐΐ άβεβπιίϋί, ρτου( ία

ΒΟΓΟηίϋδ ιη3£ί$(Γ3ΐί1)ΐΐ8 τβΐ ΓβρΓβΙιβοίίοηβω νβΐ Ιβαιίοιη

εοιηηιεΓαίπιυβ. ΑΙςαβ Ιιβεο ρο(εβΐ8ΐΪ8ΓβείρΓθ03ΐϊο, πιίΐίΐε»,

ίηιρβιϊυπ] ηοβίτηαι Λά (ππιηιβιη Γβΐίαΐβίβπι βτεχϊΐ. δίε

1ιοιιογ68 άί^ηίβ βιιηΐ οοΐΐαΐί : εΐ Ιιί , ςυί & νοίιίδ οπιβίϊ 8αη(,

νοίιίβ 8Γ3ΐίΗΐη ΓεΙυΙεΓυηΙ. Ργο Ιιβο νεβίΓβ ρο(εβ(3ΐε δείρίο-

ηειη Γεεϊ8(Ϊ8 εοηβυΐεηι', ςουπι εί τεπιπ) ίη ΑΓπεβ ρηεείατε

βεβίΗΓυπι βχΐιϋιυϊδίίδ ΙεβΙίιτιοηίυηι : εί Ιτίΐιποοβ ρ1εΙ>ί6 (]υο·

(30013 εΓβ38ΐΪ8 νεβίΓΟ 3Γΐ)ίΐΓ3ΐ11, ςυϊ , 81 ΐΐβ νεβίΓ» η(ί1ί(38

ρο8(οΐ3τε(, οοΙ)Ϊ8 ίηΙεΓοεάεΓεηΙ. ΕΙ φίκΐ ορυβ εβί ρΐυη,

ςα»3 νοΜβ ηοη ίοεοςοίΐβ βιιηΐ, εηυιοεΓβτε !

ΧΟΠΙ. « Εχ ςοο βαΐεαι Οχ83τ άοοιίη3(ίοπβηι 3(3 80 Γβ-

ρυίΐ', ηαΠιπη βηιρΚυβ ηΐ3§ϊ8ΐΓ3(υηι , ηοη ρηβίοκηι , ηοη

εοηβυΐβιη, ηοη ΙπΙ>υηηηι ρΐεοίβ 0Γβ38ΐΪ8 νεβίπβ βοΓΤΓΐξίίδ,

ουίΐίυβ νίιΐηΐί Ιυΐίίϋβ ΙεβΙίηιοηίυιη ; 3υ1, 8Ϊ 1υ1ί8ΐΐ8 , ηυϋο

ρΓΧΠίίο ροΐυίδϋβ ΓοηιιιηεΓβιί. ΕΙ, νβΓΟο ιιί άΐεαοα, οεπιο

νοοίδ υΐίαιη αιηρίϊιΐδ ρΓαϋίΐηι ΙιαουίΙ, βίτε 00 αεεερίιιηι ίη

ΙΙγΙμ! ηια^ίϋίΓΗΐιιηι δίνε οο εοΐΐαίβηι ρΓοτίηεΪ3οι εχεΓοίΙυηιτε;

δίνε άβ ΓβΙίοηίϋαβ ςιιβδ Γβάάϊ ]η88εΓίΙί3 , 8ίνε <1ε ηοοεινη·

ςυο }α<1ίείο. 0οο4 Υβτο οηιηίυιη ΓιιίΙ ηιίδβΓππιιιπ) , οβ

ΙηΙιυηοδςυίιΙεη] τεδίΓΟδ 30 ίη]ιιιί;ι ρο1υί8(ί8 (1εΓεη<)εΓ6; ςυεη

ρΓορΓίυηι νεβίπιηι βε δεηιρίΙεΓηυηι νοοίδ ηιβςϊδίΓΒίαιιι

οοηβΐίΐυίδΐίδ, εί 83εΓ083ηεΙιιηι εί ίηνίοΐαΐαηι εβδε νοίυεηΐίδ.

8εά Ηοβ ίρδϋδ 830ΓΟ83Ι10ΐθδ νίι-οβ νΜϊδΙίδ 83εΓ083Ιΐεΐ0 ΟΤϊ-

@ίδ(Γ3ΐα εί 83ϋΓ3(3 νεβίε βροΙίβΓΪ ρεΓ ίιι]ιιπ3ΐη , ίηάβοιοβίοβ ,

ε( λΛ δοΐηπι υηίαδ νίή ιη3ηι1»1υιη, φΐί3 νεβ(Γ3ηι νίεεη» ίο-

ΙεηΙεδ νίδί εΓβηΙ ο!)δ(3Γε ςυί1)ΐΐ8(ΐ3ηι εο ρΓο^τεβδίβ α( Βε§εα

ηηοςιιε ϋΐοηι νείΐεηΐ 3ρρε1ΐ3τί. Οιιοά εί δβη»1υ> , ρΓορΙετ

νοβ ηαβχϊπιε, ΙυΙίΙ α^εη-ποε : ηοη εηίπι ίΙΙοπιπι , βε<1 νεδίετ

ηΐΒβίβίΓϊΙυδ ΐΓΐόιιηίΙίϊ άί£ηίΐ3δ εδ(. 5εά ηουιη ηοη ρο$8εο(

βρεΓίε 3εευδ3τε οοοιίοεω ε( ]υ<Ιίείο δίδΙεΓε , ρΓορΙβΓ γοΙνιγ

εχεκίΐυαηι ςυί ίΐϋ ρΐΐεδίο 8ΓβηΙ (ςηοδ εοδάεσι φίοςοε,

ςυοηι ΓοϊδδεηΙ ΓείραΜίε* , βίοι ίρβε ρΓορηοδ ΓεεβΓβΙ ) , <]υο

βοΐο πιοάο ροΙεΓϊηΙ, δ(3(υεΓαοΙ τερΓίοιεΓε ΙνΓοηηϊάεηι, ίη

νί(3ΐη είϋδ εοηδρίΓ3ΐίοηε ΓβοΙβ.

ΧΟΧίν. « 8ίο ϊϋΐεηι ηβοοηβ ΓοϊΙ αϊ οοηδίΐίυπι εδδεί

ορΐϊηαϊ ουΊ,αδφΐε, ΓβεΙυηι ίρδηοι ρβοοοΓοηι. Οπο<1 ροδίψηηι

ρβιΤεΐΙϋΐη εδί, εοηΐίηαο βεηβίοβ εοιηηιυηεηι $εηΙεηΙΪ3ηι

βρεηιίΐ, εί εΐβπδδίηιβ ςαΜεω, ςυοηίβπι ρπι·ηιία εΐίαοι εβη·

δηίΐ ίνΓβηηίεϊιϋδ ίεοεΓηεηάβ. 8εά Γονοε3ΐί 30 εο εοηδίΐίο ρβ-

ΐΓ8δ ρεΓ ΑηΙοηίηηι, εβνεηάβΓϋπι Ιατίκιτυπι (ιιί νίάεη τοίε-

1>3ΐ) 03083; ο,υυηι ηοδ ίρβί ηηοςαε ουίΐοηι ηοηεβίίυδ ρτβ-

ηιίοηι όυεεΓεηιηδ, (]03Πΐ ηΙί1ίΐ3ΐεηι ρβίποβ, οηϊδεΓαηΙ ϊ1Ιο(Ι,

ηοΙυεΓοηΙιΐϋε ίβηοηιίηίβ ηοΙβΓί ΟίοδβΓεηι , ΙίοεΓίβΙε εοηΐεηΐί

Γ85ΐίΙυ1α. ΤβηΙαηι οΜίνίο ρΓ33ΐεΓΪΙθΓϋηι άεετεΐβ οβι; βε <1ί·

5βΓΐίθΓίόϋ8 εΐίβιη νεΛίβ 3(1]εε(υοι ύεοΓεΙο ε&Ι, ςοβεβϋοηεη)

άε 08683ΓΪ8 ηεοε ηοη εβδε Ιιαοεηάβηι. Νεο ηιοΐΐο ροβΐ,

ΑηΙοηίο ρΐεΐιεοι οοηΐΓ3 ηοδ εχβδρεΓβηΙε εοηοϊοηίΐιιΐδ, 8εη»(ιΐ5

εί ρΓονίηοίβδ ηιαχίπωδ εί εχεΓοίΙιίδ ηοΜβ (1ε<1ίΙ : ίακ^ίΐςοε,

αϊ φίΜηοίά ΙεΓΓβταηι βηιβΗ ΑάΓίβΙίοο ρβίεΐ υβςοε 5νΓΪ3ηι,

ηοβίΓβ ίιηρεΓ»ΐ3 ΓϊοεΓεΙ. Οοο αεεΓεΙο ρβίΓοηι , ιιίπιω Ιλο-

ςαβπι ηεί3Γϋ ηοηιίοίάβϊ ροεη3 βΙΤεεΙί νοίιίδ νίιΙεηιαΓ.' ιιί

Ι3ηΐ(ΐυαηι ΙνΓ3ηηίείι1% 830Γ3ΐ8 ρυΓροΓβ νίΓκίβηοε βε δεεα-

Γίϋυδ ίηδί^οϋίΡ Οιιεηΐ3(1ηιο<ίυιη εί ]ανεηεηι Ροηαρείαηι,

φΐ3πινΐ9 εοηδρίτ&ϋοηίδ ίΐϋοδ εχρετίεαι, ΙιηΙυιη <]οί3 Μα^ηί,
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δημοκρατίας άγωνισαμένου παις, καί ότι μικρά την

τυραννίδα ήνώχλει λανθάνων περί Ίβηρίαν, κατεκάλεσέ

τεέκ της φυγής, καί τδ τίμημα αυτί) των πατρώων

έκ των κοινών έκριναν άποδοΰνα· χρημάτων, καί θαλασ

σοκράτορα άπέφηναν ϊνα κάκεϊνος αρχήν τινα έχοι,

δημοκρατικός ών. Τί δή πλέον ίργον έτι της βουλής

ή σύμβολον έπιζητεΐτε , του κατα γνώμην αύτης πάντα

πεπραχΟαι, πλήν η1 λόγω μόνον ύμΐν έτι δμολογήσαι;

β καί αύτο πράξουσι, καί έροΰσι· και λέγοντες άμα

ΰμας άμείψονται μεγάλαις οωρεαϊς, δταν ειπείν καί

άμείψασΟαι δΰνωνται.

ΧΟν. Νυν μεν γαρ ώς ενουσιν, ϊστε. Προγράφον

ται χωρίς δίκης, καί τα όντα αύτοϊς δημεύεται, καί κτεί-

νονται χωρίς καταδίκης Ιν οίκίαις, εν στενωποϊς, έ"ν

ίεροΐς, ΰπδ στρατιωτών, ΰπδ 6εραπόντο)ν, υπδ έχθρων,

Ικ μυχών άνασπώμενοι, κα\ διωκόμενοι πανταχή, τών

νόμων τον έθέλοντα φευγειν έωντων. Ές δέ την άγο-

ραν, ές ήν ούδενδς πολεμίου κεφαλήν, άλλά έίπλα μόνα

και έμβολα νεών εφέρομεν, υπάτων άρτι και στρατηγών

καί δημάρχων κα\ άγορανόμων καί ιππέων κεφαλαί

πρόκεινται· κα\γέρα τούτυιν έστί των κακών ώρισμένα.

Τοΰτο γαρ έπανάστασίς τις έστί πάντων, ίσα τέως ή'ν

δπουλα· καΐ άνδρολήψια αιφνίδια, καί μύση ποικίλα

γυναικών τε καί υιών, κα\ άπελευΟε'ρων κα\ οίκετών.

Ές τοσούτον ήδη και τους τρόπους ή πόλις έπιτέτριπται.

Καί τΰνδε τοις πονηροϊςήγεμόνες είσΐν οί τρεις άνδρες,

αύτοι προ των άλλων αδελφούς καί θείους καί έπιτρό-

ιτους προγράψαντες. Λε'γεταί ποτε προς τών άγριιοτά-

των βαρβάρων ή πόλις άλώναι · καί ούδενδς άπέτε-

μνον οί Κελτοί κεφάλας, ούδέ ένύβριζον άνηρημένοις,

ούδέ πολεμοϋσιν έτι λαΟεΤν ή φυγείν έφθόνουν. Ούδ'

αύτοί πω πόλιν ούδεμίαν, ων δορ\ έλάβομεν, τοιαύτα

διεθη'καμεν, ουδέ έτέρους έπυθόμεθα διαΟεϊναι, οΤα νυν

ουκ ίδιώτις πόλις, άλλ' ήγεμονίς, αδικείται προς τών

αυτήν άρμόσαι καί διορθώσαι τα κοινά κεχειροτονημέ

νων. Τί τοιούτον είργάσατο Ταρκύνιος; 8ν δια μιας

γυναικός υβριν, έξ έρωτος γενομένην, βασιλέα τε οντά

έξέβαλον, καί βασιλεύεσθαι δια £ν έργον ούκέτι υπέστη

σαν.

ΧΟνί. Καί τάδε, ω πολΤται, πράσσοντες οί τρεΤς,

ήμας εναγείς λέγουσι· καί φασι μέν άμύνειν Καίσαρι,

προγράφουσι δέ τους ούδ' έπιδημοϋντας δτε άνήρητο.

Ών και οίδε εισίν οί πλέονες, ους δρατε, δια πλοΰτον ή

γένος ή γνώμην δημοκρατικής διανοίας προγεγραμμέ-

νοι. 7Ω λόγω και Πομπήιος μεΟ' ήμων προεγράφη,

ττόρ'ρω μέν ών περί Ίβηρίαν, δτε ημείς έδρώμεν. "Οτι

δέέστι δημοκρατικού πατρός, δια τήν αύτήν αΐτίαν υπδ

μ.έν της βουλής κατεκλήθη τε καί θαλασσοκράτωρ έγέ-

νετο, υπδ δέ τών τριών προεγράφη. Τί δέ γυναίκες

έ"πί Καίσαρι συνέγνωσαν, αί ές φοράς προγεγραμμέναι;

τί δέ δ δήμος, δ μέχρι δεκα μυριάδων τιμασθαιτά όντα

κεκελευσμένος υπδ μηνύμασι καί ζημίαις, ω τέλη καινά

και έσφοραςέπιγράφουσι; Καί τάδε πράσσοντες, ούδ' ώς

άνεπλήρο>σαν τοις στρατευομένοις σφίσι τας δωρεάς.

ςιιΐ ρΑιιαί βγπμ ρτο ΓερυΜίεα βυηίδεηΐ, ββββΙ βΐίιιβ, βϊ

φΐΐα ρωΐυΐηπι Ιγηηηϊάί ο&βίΐΐβτβΐ Ι&ΙΚ&ηι ίη Ηϊφβηία, Γβ-

νοεβι-υηΐ &ο βχϊΐίο : (Ιβει·εΐηπιςυβ εδί βϊ ρηίει-ηοηιηι Ιιοηο-

πιπί ρΓβΙίυπι βχ ηρι-βπο ΓβδΙίΙαβηάηπι , βϊ ηΐ3Π8 ίηιρεπυηι

ίηδηρεΓ, ηβ βϊ ηΐε ίαιι Ιογ ΓείραοΙίεα; βϊηβ πΐΒ^ϊδΙιαΙα ββββΙ.

Οιΐ(κ1η»πι ί§ί(ιΐΓ εΓΠεβείιιβ βίξηυηι , ααΐ ςυοά Ιυευΐεηΐίηδ

άοευιηβηΐυπι -νοίιιηΐϋΐϊβ βεηβΐπ» βρριοοαίίηυε ηη]αβ ΓΐεΙί

Γεςϋϊήίί8? ηίβί ΓοΓίε, υΙ τεΛίβ εΐώπι ίά νοΜβ ρβίΓε» ρΓΟ-

0(ο»ηΙιΐΓ? ΑΙςυί ίιΓ ίρίππι ηυοςιιβ Γ&εϊεηΙ, (ϋεεηΐηιιβ, 8Ϊ-

αιυΐηυε ΓεΓεΓεηΙ νοϋίβ &αιρ1ί83ϊιιια ρΓΟτηία , φιααι ρΓίπιυη]

βΐ8 ίπίε^ι απι ΓυβπΙ.

ΧΟΥ. « Ναηε εηίπι ςυο δΐϊΐα βϊηΐ τεβ βοπιπι , βείϋβ. Ργο-

80Γί1)υηΙιΐΓ ίικΙίίΐΛ ε»ιΐδα, ϋοηΐ βοπιπι ριι1)Ιίε3ηΙϋΓ ; ίικίοηηαΐί

οεεΜαηΙιΐΓ ίη (1οηιί1)ϋ8, ίη τϋβ, ίη ΙβηιρΗβ, & ηιίΐίΐίουβ, λ

π)&ηείρϋ8, αϊ) ίηίηιΐείβ; β ρεηίΙίδβίηΊίβ ΙαΙεοπβ εχΐΓβΙιαηίαΓ,

ρεΓηυίπιηΙυΓ υϋι'ςυβ 3 ρβΓ&εευΙοπόιΐδ ; ςυυιη Ιεςεδ Γυςβη)

βαΚεηα βϊ υΙΙΐΌ (ΐυ.τδίΐιιηι εχίϋαηι ίηάιυ^εαηΐ νοίεηΐίουβ.

Ιη Γογο, ςυο ηυη(]υϋηι ΙιοδΙίδ υΐΐίυβ οαρυΐ, δβϋ βπμ(βιι·

Ιϋΐη ε( ΓΟδίΓβ η3νίυιη ΓεΓθΓβόαηΙυΓ, ηοιΙΙε εοηδηΐβπυιη,

ρΓΧίοηιπι , Ιτί1)ΐιηοΓυηι ρΐεοίβ , κιΐίΐίϋΐη , εςυίΐυοι Κοηωηο-

Γυηι οβρίΐα ίρεεί&ηίατ ρτοροβϊΐβ; εΐ ί!>ί<1εαι ηοΓυπι ηΐΐίεβ-

είοηιηι ΓβρΓίβδεηΙβηΙυΓ ρΓκηιίβ. Οοπιηιοί» βυηΐ εηίπι

οηιηία, εΐ εΓπρεΓυηΙ ςυΒβεαηηυε ρπηβ δυρριη-αΐα Ι3ΐε1)3η( :

ηβφιβ ςυίδίριαπι ΙιιΙιΐδ εδ( ηπίη 8υΙ)ί(ο 3)>Γίρί3ΐιΐΓ 3(1 δΐιρρίί-

είοπι, ρωιΐίΐυβ υχοήβ ηυοηαβ βυΐ ΒΙίοΓυιη, ΙίϋβΓίοπιηι ,

δβηοπιπινε ΠϊβίΙίο : 1<ιηΙα εϋϊπι ηιοπιηι ρεβίίδ υΗΜΒ)

ίητ38ί(. Αά εβςυβ ΟβρίΜ ρβπϋΗβ ηβαύηίοαβ βχβηιρίο

ρηείνειτε Τγ88 Πΐί, ςιιί 3 ρι-ορπίβ ΓΓ3ΐηΙ)υ8, &ϊ> βνυηευϋδ, &

ΙυΙοηϋϋβ 8ϋί8 , ρΓΟδεπρΙίοηίδ ΓεεεΓοηΙ ίηίΐίυηι. ΡογΙιιγ οΐίηι

1;γΙ)8 ηοδ(Γ3 εβρίβ 3 (επδδίιτιβ εχ ΜΛαΓίβ ηβΐίοηίοιίδ : 3|

ηυΐΐίυδ (3ηιεη εβρυΐ 3ΐ>δεί(ΙεΓυηΙ ΟαΙΗ , ηεε ϋΐυδεηιηΐ οεεΐ-

βίδ, ηεε ϊηνίάεΓυηΙ ΐ3ΐε1)Γ3δ βαΐ Γυβηπι Ιιοδϋηυβ. Ν«]αβ

ηοβ υηςυβηι ίη υΙΙαπι οεΐΐο εβρίβηι υι ίχ'ΐη ίΐ3 8>ετϋιηυ8,

βυΐ δίωδ δκνίδδε 3υ<1ί1α εοςηονίηιιΐδ , δίεαΐ ηυηε ΙίΓΟδ ηοη

\ υ1§3Π8, δεά τεΓυπι (Ιοηιίηα, ΙιβοΙηΙυΓ ίηόί^ηίδδίιτιε 3 ηΐ3-

ξίδίΓ&Ιη εΓεβΙο 3(1 εοηδΙί(ηεη(ΐ3ΐιι εΐ (οπ ίκβηϋαηι τεπιρυοίί-

εβπι. <}ιιί(1 Ιβΐβ ΓεεΐΙ ΤβΓςυίηίυδΡ ηυεπι ρι-ορίετ υηβπι

πιιιΙίβΓβιη , τΐηι &ί) 3πΐ3(0Γε ρβδδβηι, ηοβίή ηιβρΓεδ, τεχ

φΐαοα ε886(, Γβ§ηο εχροΐβπιηΐ, βϊ ο!> ηηιιηι ϋΐιιιΐ Γ3είηυδ

ηοη δηδΙίηηεΓηηΙ βυϋ Γεμίουδ (Ιε^εΓε ίη ροδΙεΓυιη.

ΧΟνί. « Αε Ι3ΐί3, ο εϊτεβ, ύηηι ρβΓρείΓβηΙ Τηοπινίή,

ίηιρίοδ ηοβ ΙιοηιίείΟαδΠΗε νοεβηΐ ; εΐ εχιίεαι υΐείδεί (1ίε«ηΙε3

Οκββτίβ, νίτοδ ρΓΟδεΓίόυηΙ , ηυί ηε ίη Ι'Γϋε ςυίϋεπι ΓυεΓ3ηΙ

ςϋϋηι ε ηιιηιεΓΟ ρΙεΓίηυε εχ ηίδ δυηΐ, ςιιοδ Ιιοε Ιοεο εοηδρί·

είϋβ, ρΓορΙεΓ άίνίΐίαβ, 3υΙ @εηυδ βηΐ ηιεηΐεηι ΓείρπΙ)1ίο33

ηιηβηΐεηι, ρΓοβεΓίρΙοβ. 0ηεηΐ3(1ηιο(1πηι εΐ Ροηιρείηδ ηο-

Ιιίδευπι ρΓοδεΓίρΙυδ εβί, ιριί, ςηο ΙεηιροΓε ςεδίυπι 3 ηο1>ΐ3

ίίΐϋά Γ3ε(υηι εδί, ρΓοευΙ 3ΜυίΙ ίη Ηίδρ3ηί3 : 8ε<1 υίπιίηιηι,

(ΐηοηίβπι ρβ(Γε ρΓ0§ηαΙυβ ε»1 βηιβηΐε ΓείρηοΙίεα;, ίόοΪΓεο εΙ

3 δεηβΙιι Γενοε3ΐιΐ8 πιβπβςηε ίιηρεΓίο ρΓ»?ΓεεΙυ8 εβί , εΐ 3

ΤπηηινίΓίδ ρΓΟδεπ'ρΙίοηε (Ιίβηηδ {υάϊεβίυβ. Ρηίύ , πιιιΙϊοΓββ

εΐίαηιηε εοηδρΪΓ3ΐίοηί8 ίη 0β?83Γεηι ΓηεΓε ραΓίίοϊρββ ? ηηβΓηιη

όοηβ ρΓ0βεπρΐ3 δυηΐ : ςιιϊιΐ ρΐεΐιεϋ ΙιοηιίηεδΡ ο,αί, ηονίδ

(ΓίουΙίδ εχ3εΙίοηί1>ιΐ8(ΐιιε νεχβϋ, φπ<1(]υί<1 βηρΓ3 ςιΐϊάΓίη-

§εηΐ3 ηιίΙΙί3 ιΐδ. ίη οοηΐβ οϊοβηΐ , ]αββ4 βαιη ρΓοΓιΙεΗ, ηιυΙείΛ

ϊη(1ίεΐ3 ηΐ Ιβοίβηι , ηιεΓεε(1ε ίηϋίείεηδ ρΓοροδίΙβ. ΑΙ ίΙΙί ,

Ι3ΐίηιΐ3 ΙίεεΙ 3Γΐϊυυ3 υδί, ηβ δίο φικίβπ) αιίΐίΐίϋΐΐδ δαίβ άβ1)ίΐ3
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Ήμεΐς δέ, υΐς άσεβές ουδέν είργασται, κα\ τέ έπηγγελ-

μένα δεδώκαμεν, κα\ έτερα έτοιμα έχομεν Ις άμοιβας

μείζονας. Ούτοις ήμϊν καΐ το δαιμόνιον, ώς δίκαια

πράσσουσιν, έπιλαμβάνει.

ΧΟνίΙ. Έπ) δε γε τω δαιμονίω χαι τα προς ανθρώ

πων δραν έχετε, έ"ς τους ύμών πολίτας Αποβλέποντες·

ους εΐδετε μέν στρατηγοϋντας υμων πολλάκις, και υπα-

τεύοντας, και Ιπαινουμένους, δρατε δέ προς ήμας ώς

ευαγείς καΙ δημοκρατικούς καταπεφευγότας , και τα

ήμέτερα ήρημένους, κα\ συνευχομένους ήμΐν ές τα λοιπά

καΐ συναιρομένους. Πολύ γαρ δικαιότερα ήμεϊς γέρα

τοις περισώσασιν αυτούς έκηρύξαμεν, ων Ικεΐνοι τοΤς

άναιροΰσιν. Ουδέ βρώσιν ήμας Γάϊον μέν, δτι ήξίου

μόνος άρχειν, άνηρηχότας, τους δέ τήν έκείνου περι-

ποιουμένους αρχήν υπερσραν μέλλοντας, καΐ μηδέ ές

Ιαυτούς, άλλ' ε'ς τδ μέσον τω δήμω, προτιθέντας τήν

πολιτείαν κατα τα πάτρια. Ώς ούν ούκ άπδ της αύτης

γνώμης αίρουμένων πολεμεϊν έκατέροιν, άλλα των μέν

υπέρ δυναστείας καΙ τυραννίδος, ήν Ιν ταϊς προγραφαΐς

Ιπέδειξαν ήδη, ήμών δέ ουδέν άλλ' ή μόνον, ϊνα, της

πατρίδος έλευθερωθείσης, ιδιωτεύοιμεν ΰπδ τοις νόμοις"

είκότως οϊδε τε οί άνδρες, καΐ προ τούτων οί θεοι, τα

ήμέτερα κρίνουσι. Μεγίστη δέ έλπίς εν πολέμοις έστ\

τδ δίκαιον.

ΧΟνίΙΪ. Μηδέ τω, εΐ Καίσαρος Ιγένετο στρατιώ

της, επί νοϋν έτι ίτο). Ού γαρ εκείνου γε ήμεν ουδέ

τότε, άλλα της πατρίδος· ούδ' οί διδόμενοι μισθοί καΙ

δωρεαΐ Καίσαρος ησαν, άλλα του κοινοϋ. ΈπεΙ ούδέ

νυν έστε Κασσίου στρατδς, ούδέ Βρούτου μάλλον, ή

'Ρωμαίων ήμεϊς δέ έσμεν ύμΐν συστρατιώται , "Ρω

μαίων στρατηγοί. ΚαΙ εϊ τόδε κα\ οί πολεμοϋντες ήμϊν

έφρόνουν, ένήν άχινδύνως άπασι τα δπλα καταθέσθαι,

και τους στρατούς πάντας άποδοΰναι τη πόλει, κάκείνην

έλεσθαι τα συνοίσοντα· καΐ, εΐ δέχονται ταϋτα, προκα-

λούμεΟα. ΈπεΙ δέ ού δέχονται (ούδ' αν δέξαιντο ετι,

δια τας προγραφας καΐ #σα άλλα Ιδρασαν) , ίωμεν, ω

συστρατιώται, μετά τε πίστεως υγιοϋς κα\ προθυμίας

άδολου στρατευόμενοι 'Ριομαίοιν τη τε βουλή κα\ τω

δήμω μόνοις, υπέρ ΙλευΟερίας. »

ΧΟΙΧ. Άναβοησάντων δέ πάντων, "Ιιομεν, κα\ ευ

θύς άγιιν άξιουντων, ήσΟείς δ Κάσσιος τη προθυμία ,

κατεκήρυξεν αύθις σιωπήν, κα\ αύθις έλεγε· « θεοί μέν,

δ*σοι πολέμοιν δικαίων δεσπόται, της πίστεως υμας, ω

συστρατιώται, καΙ προθυμίας άμείβοιντο. Τα δ' Ις

άνθρωπίνην στρατηγών πρόνοιαν, κα\, βτι πλέονα καΐ

άμείνονά Ιστιν ήμϊν ή τοις πολεμίοις, μάθετε ούτως.

Τέλη μέν οπλιτών ίσα αύτοϊς άντεπάγομεν, πολλά καί

ΙπΙ τών χρειών άλλα πολλαχοϋ καταλιπόντες · ίππεϋσι

δέ καΙ ναυσΐ πολύ προυχομεν, καί συμμάχοις βασιλεϋσί

τε κα\ έΌνεσι τοις μέχρι Μήδων καί Παρθυαίων. ΚαΙ

ήμϊν μέν εκ μετώπου μόνον είσΐ πολέμιοι. Ήμεϊς δ'

αδτών χα) κατα νιότου Πομπήϊόν τε δμογνιομονα ήμΐν

έχομεν Ιν Σικελία · καΙ Μοϋρκος 2ν τψ Ίονίω , καΙ 'Ληνό-

βαρβο< στόλψ πολλψ καί υπηρεσία δαψιλεΐ, καΙ δύο

(ΙοΜίΚα ραβοΐνεπιπί. Νοβ νβη> , <]υί ηΐΐιϋ εοηΐτ»]ολμΛα

ιχίιηιΐϋ, ρι-βιηίδβα νο&ίβ γοΙ.ΙΜμιηβ ρπβιηώ, εΐ αΐί» »ά πιλ-

)0Γβ8 ΓβηΐϋηβΓ3ΐϊοηβ3 ρ3τ»ΐ3 1ΐϊ1)βπΐϋβ : βΰβο (1ϋ ςϋοςοο

ηοίΐπ; ΓϊΤβηΙ ρατίίΐιυβ , υΐ ]υδΙίοπΙ>ϋ9.

ΧΟνΠ. ■ 8ο(] ρΓχίβΓ (Ιΐ'οπιηι ]υ«1ίοΐυπι , ςυ* δϊηΐ βϋϊΐη

ΙιοΓηίηυηι άβ ηοδίΓ» 03ΐΐδ3 βοηίοηΐίαϊ, ρβΓίΙεΓ οο{ζηοβαπ·

τουίβ ΗεβΙ, Ιιοβ β08(1βιη οίνββ τββίΓΟβ ίη(υοη(ϊΙ>υ8 : ςοο*

δ«;ρο ίη 1>β11ί8 ίυεββ νββίΓΟδ , ίη ρ30β οοηβηΐβδ νί<1ίδΙΪ8 , υΐτο-

»η.|ικ· ΙΐαιΙΐΙοδ; ηυαε τΜο(Ϊ8 3(1 ηοδ, ΐ;«η«ι»αι·* ]ιι>ιΐ-ίιι. ι

ίη 03ϋδ3 νοΓ&3ηΐ68 βΐ ρϊΓίοδ ΙϋβηΙβδ Γοίρυυΐίοίε , οοηΓυβίδίβ ;

(Ή0δί1ί3, νο!3, <ιπηα, ργο Γεϋα ΓβΓυηι ηοδίΓβπιηι βχίΐη,

ηοΐιίδοιιιι οοηδοοί3ηΐ68. Νοβ βηϊηι ηιυΗο ]ιΐδΙίθΓ3 ρηαηή

ΙκιΐΛΐιη δ6Γν3ΐ0ΓΐΙ)ϋ8 , ςιιβιη ΤηϋΠΐνίπρθΓθυδδθΓΪοιΐ8, βαιηυ»

ροΙΙίΐΊΐί. Υκΐι'ΐιΐφπ' ϋιίπη , ηοδ ηεςιιβ ηπικ', ροδΙΐ]υ3ΐη

03Β83Γ6ΙΙ1 βο ηυο<1 8θ1υδ (Ιοηιίηαι ί νοίυϊΐ 8υδ1υϋηιιΐ8 , ηο8

βδδβ ||(0ΚΜ , (Ι>ΙΪ ΪΙΙίϋδ »ά 86 ΓβρΐΓβ ίιπρίΜΐιιιη «Η13η11ΙΓ;

ηβηυε ΥβΓΟ Η1 ηοδ αςβΓε , υΐ ίρδί ροΙίβηιυΓ Γβηιπι , 8β*1 α(

ρορυΐο ίη εοιηηΊυηε Γβδϋ(α3οιυ8 3εεβρΐ3ηι β μ3}ογϊΙ>ιι3 Γβιη-

ριιυ1κ3ηι. ΛΙα,υε ίΐ3 ΜΐεήΙο όε ε3ΐΐ83 ηοδίΓβ δϊε ]ιιΉ< ,πιΐ

(Ιϊϊ Ιιοηιίηεδςυε : Ιοη^ε (ΙίνεΓδυηι εδδε ηοδίηιπι οεΐΐαηϋί εοη-

δίΐίυηι 30 ΙιοδΙίιιηι ρΓοροδίΙο : ΠΙθ8 ρπ> (ΙοηιίηΐΙίοηε ριιςη3τε

εΐ ρΓΟ 1>τ3ηηίι1ε , ου]ϋδ δρβείιηεη ϊδΐ3 ρΓ08ϋπρ(ίοηβ (Ιβίβ-

ηιηΐ; ηοδ ηίΐ ,ιΐίικί δεςηί, ηίδί υΐ, ρ3[ή3 ίη ΙίοβΓΐ3ΐοπα τίη-

άΊε3ΐ3, ρπνβΐί δαί) 1ε§ί1>υ8 νΐνει* α;ιιε3Π)ΐΐ8. Νε^αβ τετο

(|ΐιί«Ι(|ΐι:ιιη εδί , ςυοά ίη 1>β1Ιΐβ ηΐ33θΓεηι ΓβεεΓε βρεηι <1βοε3ΐ ,

ψ>Άΐα εβιΐδεε ]υδ(ί(ί3.

ΧΟΥΙΙΙ. « Νεςυβ τεΓΟ, δί ηυί νεδίπιπι βυΐ) Οα?8αΓεο1ϊιη

8(ίρεη(1ί3 ΓεεεηιηΙ, <·» ηηηε εο^ίΐ3ΐίο ηιονεΓβ τοβ <1εοε(.

ΕΙεηίιη ηε Ιυηε ςηκίεπι Οχδ3η , ~π1 ρ3ΐηα> , ηιί1ί(3Λ ίαιη» :

ηεηιιε 3 Οχδβτε βΐϊρεηάίβ 3ΐιΙ <1οη3ΐίνα 3ε««ρίπιυ8, ίβΑ»

Γ··ριιΙ«Ιίι·α : ςυεηιαάηιοάιιηι ηεε ηυηε 038δϋ Βηιϋνε βχβΓοί-

Ιυδ εδίίδ ηι.Ί»ί> , ηιΐ3ηι ροριιΐί Κοηΐ3ηί ; ηοδ μ ί ο εοπυηίΐίΐο-

ηεδ τεδίπ δυηιιιδ, Γ.οιη,ιηί ικιριιΐί ίηιρεΓ3ΐοΓεδ. <)ιι. . I $ί ίη

ηοε ΙιοδΙίϋιΐδ ε3(1εηι, ςηοε ηοηίδ, ηιεηβ εβδεί, ΙίεοΓεΙ οπιηΊ·

1)ΐΐ8 ΙυΙο 3Γπτα (ΙεροηβΓε, εΐ εχείΐίΐιΐδ βυοδ τειΙϋεΓβ τείρη-

Μϊιτγ, υ( ίΙΙ.ι ίη εοιηιηυηε εοηδυΐβΐ. Οιι.ι· 8ί είβ ρΐ3εε(

οοηιΐίΐίο, 3 ηο1)ίδ ίη ινιηι ίηνί(3ΐί δυηΐο! 56(1 ςυοηίβηι ηοη

ρίβεεί ίικιιιι ηε ίη(ε§Γαηι ςηί(1εηι ίΐΐίδ ]»ηι βηιρίίυδ ·-! ββιη

αάπιίΙΙεΓε , ρΓορΙεΓ ρΓΟδεπρΙίοηβδ ίδΐ3δ βΐίβηιιε εοηιιη Γϊοϊ-

ηοη), εαιιιη*, εοπιπιϋίΙοηεδ! £( 1κ>η3 Γκίε δίηεβΓοςηε δΐιι-

άίο , ηυΐΐίυβ ηίδί 8εη3(ηδ ρορυΐίςυε Κοηιαηί 3υ3ρίεί3 «εςιιεη-

168, ριι^ηεηιυδ ργο ΙϋιεΓίΒΐβ! »

ΧΟΙΧ. Αά εβηι τοεεπι οηιηεδ, Εΐηκηΐ εοηε1αηΐ3Γυη( ;

εΐ, υΐ ρΐΌΐίηιΐδ 3άνεΓ8υδ ΙιοδΙεπ (ΙυεεΓεηΙηΓ, ροδΙαΐ3πιηΙ.

<}υ3 3ΐαεπ1α(ε 1χ(ιΐ8 Οοδδϊυδ, 8ί1εηΙίο ρεΓ ρΓΟτεοηεβ ΓυΓδα$

ΓβεΙο, δίε εχοΓδίΐδ εβί <1εηυο : « I >π , ηυί1>υ8 ]ιΐ8ΐβ Μία εαπη

8ηη(, ργο 1ΐ3εΓκ1ενοοί3, εοηιηιίΐίΐοηεδ, ΓβχίηΙοεηε. Ου<χ1

νεΓΟ 3ά Ιιιιιη;ιηηηι ίηιρβΓ3(οπιιη ρΓονί(1εη(ί3ηι αΐΐίηεΐ ,

ςυβηΐο »ρρ3Γ3(υδ ηοδίβτ εΐ Γ08 ηοδ(Γ<ε ροΙίθΓ68 δίηΐ ςιιιηι

ΙιοδΙϊυτη , ηυηε άί&εϋε. ΝυηιεΓΟ Ιθ^ίοηιιηι ρ3Γε$ βιιπιαδ,

ηιιαπινίβ ηΐϋΐΐίδ εΙΪΒΐη Ιοείδ τεΙίςίΜίηυδ ορροιίυηβ ρπκ&ίο'ίι.

Κ(]()ίΐ3ΐυ 3υ(εηι εΐ εΐ33δίΙ>ιΐδ Ιοηρ' ρπιταίοιηυδ ; δίεαΐ «1 ια-

χίΐίίβ , ςηχ ιηί883 ηοοίδ 8ΐιηΙ »Ι> ηηιιιίΐηκ υβςυε 3ά Μ·ί1..πι!λ

ΡβιΙΙιΟΓυηιςυβ ιεβηβ ρεΓίίηεηΙίΙιυδ ηνίΐηκ 9ΐί]οε ρορηίίδ.

ΗοδΙεηι νεΓΟ ηοδ 3 ΓγοπΙο ΙβηΙηηι ΙιβοεηιΐΜ. ΙΙΙϊβ α Ιετρ»

φκκιυβ Ροηιρείιΐδ βδΐ, βοείιΐδ ηοδΙεΓ, ίη δίείΐί» : εΐ ΜιίΓεηί

«Ι ΑΐιεηοΙκίΓϋυβ ίη ηιβπ Ιοηίο ηιιιηεΓΟδβ εΙ»8βε, ευπι ρΐυπ
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τέλεσι στρατού καΙ τοξόταις, άε\ διαπλέοντες ένοχλοϋ-

σιν άλλα, καθαρευούσης πολεμίων ήμΐν της όπισθεν γης

καΙ θαλάσσης. Χρήματά γε μήν, ά τίνες καλοΰσι

νεύρα πολέμου, τοις μεν ουκ εστίν ούδ' άπέδωκάν πω

τά υπεσχημένα τω στρατω, οϋδέ κατά όόξαν απήντησε

τα των προγραφών, ούδενός τών επιεικών ώνουμένου χω

ρία έπίφθονα· ούδ' έτέριοθεν εύποροϋσι, τετρυμένης

στάσεσι κα\ έσφοραϊς καΙ προγραφαΐς της Ιταλίας.

Ήμϊν δέ, έκ πολλής φροντίδος, καΐ τα παρόντα έστί

δαψιλή, ώς αϋτίχα υμϊν άλλα χαρίσασθαι, και έτερα

πολλά έπι τούτοις από των όπισθεν εθνών προσοδεύεται

συμφερόμενα.

Ο. Τροφαι δέ , 8 δυσπορώτατόν έστι στρατοΐς με-

γάλοις, έκείνοις μέν ούχ είσΐ, πλήν έκ μόνης Μακεδο

νίας, έθνους δρείου, καΙ Θεσσαλίας, χώρας βραχείας·

και τάδε χρή κατά γην αύτοΐς φέρεσθαι κακοπαΟοΰσιν ·

εϊ δ' εκ Λιβύης έπάγοιντο ή Λευκανίας ή Ίαπυγίας,

διακλείσουσι πάντα Πομπηϊός τε καΐ Μοϋρκος και Δο-

μίτιος. Ήμΐν δέ χαΐ είσΐ , κα\ φέρονται καΟ' εκάστην

ήμέραν άπόνως δια θαλάττης εκ τε νήσων και ήπείρων

άπασων, δσαι άπο Θράκης έπι ποταμον Εύφράτην

και τάδε άκωλύτως , ούδενός ήμΐν όντος όπισθεν έχθροϊ'

ώστ' εφ' ήμϊν εσται, καΙ ταχύνειν το έργον, και έπΙ

σκόλης έκτρύχειν τοΰς πολεμίους λιμώ. Τοσάδε μέν

υμϊν καΐ τοιάδε έστιν, ω συστρατιώται , παρ' ανθρωπι

νής φροντίδος έτοιμα. Τα δέ λοιπά αύτοΐς άνά λόγον

άπαντησειε , παρά τε υμών, καΐ παρά των θείον. Ήμεϊς

δ' 6μΐν, επ\ τοις προτέροις, άποδόντες άπαντα ό'σα

δπεσχήμεθα, κα\ τήν πίστιν υμων άμειψάμενοι πληθει

δωρεών, άμειψόμεθα και το μείζον έργον άςίυις αΰτοΰ ,

κατά γνιόμην θεών. ΚαΙ νυν δέ , ίσον ίς προθυμίαν,

ίοοσιν ίτά τό έΤργον ήδη, συνόδου τησδε χαϊ λόγων

τώνδε έ*νεχα, έπιδιόσομεν εϋθΰς από τοΰ'δε του βήματος,

στρατιώτη μέν χιλίας και πεντακόσιας δραχμάς Ίτα-

λικάς, λοχαγφ δέ πενταπλάσιον, καϊ χιλιάρχη δέ τό

άνάλογον. »

ΟΙ. Ταύτα ειπών, καΐ παρασκευάσας τον στρατόν

£ργω καΙ λόγω κα\ δωρεαΐς, διέλυε τήν έκκλησίαν. Οί

δέ, έπιμένοντες, έπηνουν έπιπλεΐστον αυτόν τε και βροϋ-

τον, κα\ περί σφών ό'σα εικός ή"ν υπισχνοϋντο. Οί δέ αϋτοϊς

τήν δωρεάν αύτίκα διηρίθμουν, καΐ έτερα υπέρ αυτήν

κατά προφάσεις πολλάς τοΐς άρίστοις. Τους δέ λαμ

βάνοντας αεί κατά μέρη προαπέλυον ές Δορίσκον, καΐ

ούτοι μετ' δλίγον έφείποντο. Δύο δέ αετοί, καταπτάν-

τες ες των σημείων δυο άετοΰς άπ' αργύρου πεποιημέ-

νους , έκόλαπτον αύτοΰς , ή , ώς έτε'ροις δοκεϊ, περιέσκε-

ιτον καΙ παρέμενον, δημοσίας τε τροφής υπό των

στρατηγών ήξιοΰντο, μέχρι πρό μιας της μάχης ήμέ-

ρας άπέπτησαν. Δύο δ' ήμέραις τον Μέλανα κόλπον

περιοδεύσαντες, ίς ΑΤνον άφίκοντο, καΙ επί Αίνω Δο

ρίσκον τε καΙ όσα άλλα μέχρι Σερέείου όρους παράλια.

ΟΙΕ Του δέ Σερ^είόυ προΰχοντος ές τό πέλαγος,

αυτοί μέν ές τά μεσόγαια άνεχώρουν, Τίλλιον δέ Κίμ-

6ρον μετά του ναυτικού καί τέλους ίπλιτών ενός και

4ΡΡΙΑΝΪΙ.

ηιί8 ηανΛΐί1)ΐΐ5 δοοίίδ (Ιιιβοιίδηυο Ιφοηίΐιιΐδ ο( 83;;ί11«ιϊοι·ιιιιι

πιβηυ, υΚτοείίΓοςιιε ηανι§ίΐηΙο5, 3ΐίο ιηοοΌ ΙιοδίοπιίηίοδΙαηΙ;

ςιιυιη ηοοίβ α (ογ(5ο Ιογγλ οααπηυβ ρΐεβίβ βίο! οηιηίβ. ^^η)

ρεουηίβ, ςοα? ΜΗ ηειτυβ α ηοηηυΙΗβ 8ο1β( νοοβπ, ίβίίβ

α,υκίβπι ηυΐΐα εβί : ηεςιιβ ρει·δο1νει·ηη( ψκΰ ρΓ0Π)ί80Γ3η(

εχεΓθί(υί , ηοο ρι-ονοηΐυβ οχ ρΓΟβοηρΙ'ιοηίΙηΐδ ΓββροηάίΙ

εχδρεοΐβϋοηί, ηιιοά ηεηιο ΙχΗΐιιβ ρΓίειϋα βηιβΓβ ίηνκΐίοδ»

οορίΐ ; ηοο »Ιίυϋ<1ο αάακκίαιη βΐ8 ροουηϊϊ $υρρβ(ίΙ , εχΙι&ιΐ8(α

ββ(1ιΙϊοηί5ιΐ3 εχ&οΙίοηϋ)ΐΐ8<]ΐιε εϊ ρΓθ8εηρΙίοαίοιΐ8 ΙΙ^Ιία. λα

οί» τογο 8βάυ1ο ρΓΟβρεοΙιιιη 881, υΐ εϊ πυηε αουηιΐο Ιιβ-

οεαηιυβ, ρΓθϋηυ5(]ΐιο τοΙ>ίβ ηονα εΐίβπι (ΙοηαΙίνβ άιτε ροβΒΪ-

ηιιι«, εϊ η I πιυΗ;ο ρητ(0Γβ3 ίιϋ,τ ροουηί,Ό, α ρΓΟτίηοϋ»,

(1Π3Λ β ΙΟΓρο Γε1ίςηίηιιΐ8, οοΐΐαΐ,-κ, αϋ ηοβ (1οΓογ3ιιΙιιγ.

Ο. « 0οηιιηε3(υ3 βιιΙοιπ , ςοιε ρπβεϊρικι (ϋΠίοιι1ΐ38 ββΐ ίη

ιηβ^αίδ εχοΓΟΪΙϊουβ , ίΙΙίβ οχ 8οΐ3 ΜβοβιΙοηία ροΐεηιΐϊ βυαΐ,

Γεςίοηε ΐϊΐοηΐβη» , οί οχ ηοη ΙαΙο ραΐεηΐε Τ1ιε88&1ί3 ; ίάηιιε

ΙθΓΓ88ΐΓί βυονβοΐίοηε , οαηι ΙκΙιογο πιβχίηιο : ηυοβ 8ΐ οχ ΑΜολ

ρεϋοιϊηΐ αα! ίοοαπία νεί ΑρυΙΪΒ, ίηΙΟΓοΙαιΙοηΙ υπιηίη Ροηη·

ρεϊϋ8 βαΐ ΜϋΓΟίΐδ εϊ ΑΗεηο1)3Γΐιιΐ8. ΝοΙ)ί8 νεΓΟ εϊ ]8Π> ηπηο

βοηΐ, οί οοηιροΓίβηΙιΐΓ ςιιοΐίιΐίο , ηιιΙΙο ΙβηοΓε , ρβΓ πι3γο, οχ

οιηηίουδ ίπδΐιΓίΒ εϊ ρΓονίιιοίϊβ , φι» Τ1ΐΓ3θϊβηι ίηίοφοοοι

βΐ ΕιιρΙίΓΛίοπι Πιιτίιιηι : ίιΐηιιο ηοηιϊαε ρΓοΙιίοοηΙο , ηυυηι

ηίΐιίΐ ηοδϋΐβ ηοηίδ 3 Ιογ(·ο 8ί(. ΙΙικηιο ρεηοδ οοβ βΗί , νεί

οίΐο (ΙοοεπιεΓε, τεί Ιι-ίΐιβικίο ΙιοΙΙηηι Γ.ιιιιο βΙΙβΓεΓΟ Ηο-

8ΐβηι. Ηίοο Ι3ΐί3 βιιηΐ 3ο (3ΐι(» , οοπ)ηιΗί(οηε8 , ςυα; Ιιιιοιαηα

00Γ3 νΟΟίβ ρΓ0ΤΪ83 8υηί. ΒεΙίηαβ 0( 8 νεβίΓΒ ΥΙΓίΟΐβ 8( 8

άίίβ ρΓορίΙίίβ, Ιιϊβ οοο8βιι(&ηο3 , οχδρεοΐβοϋα κιιη(. Νοβ

ΤΟΓΟ , 810111 ρΓΟ ρΓΪΟΓΙ νβ8(Γ3 0ρβΓ3 Υ0018 , (|ϋί(1(]1ΐί<1 ροΐΐίοίΐϊ

ΟΓΗηιιΐί, ροΓβοΙνΐηιυδ , Ωύοηιηιιο το8(Γ3πι οιιιιιυ!αΙί3 (ΙοηαΙί-

νίβ ρεηββνίαιυβ, ί(3 πιη]ιι8 ϋίικί, ηαοά ίπ8(3(, οριιβ άί^ηΙ*

ρΓ8?ηιϋ8, (1ν8 νοίεηίϊοϋδ, ρΓΟββο,αεπιυΓ. 8οι1 ςυιιηι]3πι

ποπό, &ά ρΓΟΠιΙίΙιιιΙίηοπι (]ΐιί(1οιιι ΐ]ΐιο(Ι 3((ίαε( νε8(Γ3ηι,

ίρβιιιη οβΓ(8ηιεο ρβΓς3(ι'ί , 1ιιι]υ8 οοη^Γ083υ8 ο( Ιιαπιιη νε-

8(Γ3τυπι τοοαπ) 0ΛΗ83 , βΐίπιη ηιιηο 8ΐ3(ϊηι »ο Ιιαο οοποίοηο

ΓερΓ3?3εη(3θίηιιΐδ ιτιίΐίΐί 8εχ ηιίΙΙϊη Η δ. , οοηΐιιποιιί ςυίηοα-

ρΐυιτι,'βΐ (π)>αηο ρΓΟ ροΓίίοιιο. »

01. Ηα,Ό 1οοο(θ8 0388ΪΗ8, οοηΓ.ιΙίαΙο βίΐιί ηιίΐίΐο τεουβ,

νοΓΟΪβ , 1αΓί;ί(ίοηίου8 , οοηοϊοηεπι (ΙπηίίίΙ. Μί1ί1β8 3ΐιΙι>ιη,

(Ιία 3(]Ιιιιο ηΐ3ΐιβη1θί>, Ι3υ(]3ϋαη1 Οβκίίυηι Ι!πιΙηηΐ(]υο, ε(

8(Γεηυ3ηι οίβ 3(1 οιιιηΪ3 οροΓβπι ροΙ1ίοεΙ>3ΐι(ιΐΓ. Μοχιριβ ίηι-

ρθΓ3(οΓε8 ιΙοηΛίίνυηι 3ηηιιπΐ0Γ3πιηΙ 8ία^υΙί8, ο( ηοηηΜιϋ

θ(Ϊ3Π) ΓθΓ(Ϊ88ΪηΐΟ 01111)110 3(1)β0βΙ'ΙΐηΙ , ν3ΓΪ33 0311835 ίΐΐ(βΓ80·

Γβη(08. Τιιη πιΗΗεβ, υ( ιριπριβ ρΓίοιο8(1οιΐ3(ίνυηι βοοορε-

Γ3ΐι(, ΐ(3 ρΓ.τηιίΙΙβ1)3η(ιιι· Οοι ίδΓϋΐιι : ο( ραιιΐο ρο»( οοΰβηι

ίΐηρ01·3(0Γ08 500ϋ(ί 81ΐη(. Εο (ΟΠίρΟΓΟ 3(]1ΐί|!0 (ΙΐΙΠΪ , δορΟΓΟβ

ϋοιυίίδκ, 3Γ8βη(038 δί^ηίΓοΓΟΓυηι 3<^ίΐ38 ίιΐ5β(1βΓυηΙ , (ιιη-

<1οη(εδ ΓΟβίΗβ, τεί, ιιΐ Μη (Γ3(1υη(, &1Ϊ8 ριοΐο^οηΐβδ : ρορ

ηΐ8η80Γυη((|ΐιο βρικί 3ρηιοη, 3ΐοη(ίΙιιΐ8 ίιτιρεΓ3(θΓίοαβ οχ

ρυοίϊεο; 30 ρικίίο (Ιοηιυιη ηυβηι ριΐβΠ3 οοηιιιιϊδ88 08(,

3νυΐ3ηιΐ)(. Αρηιοη , ίη(Γ3 οίαΌυηι ροΓ οΐ'βπι βίηοβ Μείβηίβ

οίιοιιηκΐυο(αη) , νΕηυηι ρβΓνοηίΙ , εί ΐηιΐε Οοήβουπι , αΐϊβφΐβ

πΐ3π(ϊπ]3 ορρί(ΐ3 υβςιιβ δοπίοηπ ρΓοπιοηίοΓίαιιι.

011. Ιοϊ, ςυοιιίβπι ίη ιιΐ3Γε ριο(οηάίΙυΓ δοηΊΐιηι, 3(1 ηιε-

άϊίοΓΓβηεβ Οβδδίιΐδ βπιΐιΐίίμιο αΌΠοχειοοί. ΤίΙΙίυηι νειο

ϋϊηιπιυιη, οηιιι οΐαδδε ]ο^ίΐ)ΐΐ€(]ΐιο υηα ε( ηοηηυΐΐίδ 83{;ί1[3
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τοξοτών τίνων τήν άχτήν περιπλεΐν έ*πεμπον ή πάλαι

μέν ην έρημοτάτη , χαίπερ ευγεως ουσα , των Θρακών

ούτε θαλασσή ερωμένων, οΰτε έ"ς τα παράλια κατιόν

των, ΰπδ δέους των έπιπλεόντων · Ελλήνων δ' αυτήν,

ίτέρων τε καί Χαλκιδε'ων, καταλαβόντο>ν, καί Οαλάσση

/ριομένων, ήνΟει ταϊς έμπορίαις και γεωργίαις , χαι-

ρόντιον σφίσι και των θραχων δια την των ωραίων

άμειψιν · μέ/ρι Φίλιππος δ Άμΰντου τους τε άλλους

και Χαλκιδεας άνέστησεν, ώς μηδέν ετι πλήν οικόπεδα

μόνον ιερών δρασΟαι. Τηνδε ουν τήν άκτήν, αύθις

ερημον ουσαν, δ ϊίλλιος παραπλε'ων, ως οί προς των

άμφί τον Βροϋτον είρητο, στρατοπέδοις επιτήδεια χω

ρία άνεμέτρει καί διέγραφε , καί ταϊς ναυσί κατα μέρη

πρόσπλουν, ϊν' οί περί τον Νωρβανδν, ώς ά/ρεϊον ετι

το τηρεϊν, τα στενά έκλίποιεν. Και έγένετο μέν, ώς

προσεδόχησαν. Ύπο γαρ της φαντασίας τών νεών δ

Νι»ρ€ανδς επί των Σαπαίιον στενών έθορυβήΟη , χαΐ

έκάλει Δεχίδιον έκ τών Κορπίλων κατα σπουδήν ίπι-

κουρεϊν οί· και επεκοΰρει. Τα δέ τών Κορπίλων στενά

έκλειφΟέντα οί περί τον Βροϋτον διώδευον.

ΟΙΗ. Έχφανείσης δέ της ένέδρας, δ Νωρβανδς και

δ Δεκίδιος τλ Σαπαίων χατεϊ^ον ισχυρώς. Καί πά

λιν 9[ν άπορα τοις άμφί τον Βροΰτον άΟυμία τε ένέ-

πιπτε, μή δέοι σφδς ης ίιπερειοράχεσαν περιόδου νϋν

ίρ^εσΟαι, καί άνακυχλεΰειν τά ήνυσμένα, όψέ και του

νρόνου χαί της ώρας γεγονότων. Ώδε δε αϋτοϊς έ*/ου-

σιν δ 'Ρασκούπολις εφη , περίοδον είναι παρ' αυτί) το

τών Σαπαίιον όρος , ήμερών τριών, άβατον μέν άνΟρώ-

ποις Ις τδ νϋν, υπό τε κρημνών χαί ανυδρίας και ύλης

πυκνής· ήν δέ έΌελωσιν υδωρ τε έπάγεσΟαι, καί δδο-

ποιεΐν στενήν καί αυτάρκη δίοδον, ού γνωσΟησεσθαι

μέν δια τήν συνηρεφίαν ουδέ οΐιονοΐς· τη τετάρτη δέ

έπί Αρπησσδν ποταμδν ήξειν, έκπίπτονταέ'ςτδν'Έβρον,

δΟεν ήμέρας έτι μιας έ"ν Φιλίπποις εσεσΟαι , τους πολε

μίους περιλαβόντας, ώς άπειλήφθαι τέλεον αύτοΰς, καί

ουδέ άναχιόρησιν Ιξειν. Τοις δέ έδόκει τα λεγόμενα,

της τε άλλης απορίας οδνεκα , καί Απίδι μάλιστα του

περιλήψεσβαι τοσόνδί στρατδν πολεμίο>ν.

ΟΙΥ. Προπε'μπουσιν ουν μέρος, Λευκίω Βύβλω

παραδόντες, δδοποιεϊν μετα του 'Ρασκουπόλιδος. Οί

δ', έπιμόχΟιος μέν, ίμως δέ ?πραττον αύτδ, μετα δρ-

μης καί προθυμίας· καί μάλλον, έπεί τίνες αύτοϊς προ-

πεμφΟέντες ΙπανηλΟον, ίδεϊν τον ποταμδν εξ άπόπτου

λέγοντες. Τη δέ τετάρτη κάμνοντες υπό τε κόπου καί

δίψους , έπιλιπόντος ήδη τι καί του ύδατος 6 έπήγοντο ,

άνέφερον, δτι τριήμερον σφίσι τδ άνυδρον έλέγετο είναι,

καί έν φό€ω πανικώ περί ενέδρας εγίγνοντο· ουκ άπι-

στοϋντες μέν τοις προπεμφΟεϊσι , τόν ποταμδν ίδεΐν,

ήγοΰμενοι δέ έτέραν άγεσΟαι. Καί ήύυμουν, χαί έβόων,

καί τον 'Ρασχούπολιν, δτε ίδοιεν περιθέοντα καί πα-

ρακαλοΰντα , έλοιδόρουν καί έ*6αλλον. Βΰβλου δέ αΰ-

τοΰς ίκετευοντος έχπονήσαι τα λοιπά μετ' ευφημίας, δ

ποταμός περί έσπέραν έωρδτο τοΤς πρώτοις · χαί βοής

(ώς εϊκδς) λαμπρας έπί τη χαρα γενομένης, ή βοή,

ΓΗ9, ΟΓαηα ΙβββΓβ ]ιΐ88βΓηηΙ. Ε» 0Γ8, ςιιβηινίβ ευΙΙιΐΓΧ βρΙ*,

οΐϊιτι (|υί<1οηι ΓϋβΓϊΙ άε8βιΊί88ίπΐ8 ; ςιιοΛ ΤΙΐΓ&ΰββ 3ΐ«ΐ!ηρΓβηΙ

α πιβπ , ηοηυο αά ΗΚογ» ϋββεβοάβΓοηΙ ηιβ(υ ϊη(·ιΐΓ8ηΙϊοηυπι,

<1»χ α ριη?ΙεΓη<ινίμαηΙίΙ)υ8 ϋβΓΪ ρο$ίοηΙ : ϋβίη(1β β Οΐιαίαάβη-

8ϋ)ΐΐ5 ηΐϋβηιιβ Ογ3Μ;Ϊ8 Γβί ιτιπιίΐίπι,τβ α&υβίίβ οοοιιρ3ΐ3 , Οο-

ΓυβΓαΙ 3ςπαιΙΙιΐΓ3 βίπιυΙ βΐ οχίβηιπιπι εοπιηιειτϋβ ; ρ,Άαάαι-

Ιί Ι)ΐΐ8 <]ΐιο(ΐιιε οα Γβ Τ1ΐΓ3αΙ>υ8, ριυρΙβΓ ορροΚυπαω ΓΓϋοΙϋυηι

«βΙίνοΓυηι ροΓηιιιΙ<ι(ίουηιη : αιΐ οχίΓΟίηαπι νβΓΟ ΡΙιίΙίρρη^,

Απι^ηιΙϋ; Πϋυβ , οαηι ΟιαΙεϊάεηβββ Ιυηι εκΙείΌβ ϊη<1β πΐΓβυβ

β]βι·ϊΙ , «Ι ηϊΐιίΐ αΐίικί ίαπι ρπτίΡΓ ΙοηιρΙοηιηι πιϊη.18 ίΐ.ί α>η-

5|)ί(·<τοΙιΐΓ. Ηαηο ίςϊΙιΐΓ ογ,ιιώ ηΐΓβυβ άεββΓίαιη ΟίιτιΐΜΤ Ιε-

(]ΐιοη3(1ιηο(1ιιιη εί α Οίβίο ΒΓϋ(οςαε ΓοργϊΙ πιαη(1ϊΙιιπι,

ορ|Κ)Γΐιιηα γλλΙιίβ Ιοεα (ΙίιηεϋιΊκιΙιιι εί «Ιεβί^ηβΙ»!, ίϋιίειηςυε

8(8ΐίοηεβ ;ιΙί([»ο( ηανϋ>υ8 ; ιριο Γοι ο 8ρβΓ8ΐ>8ΐι(, η( ΝοιίΜηϊιιιί,

80Γν»Γε ίαυοεβ ί&ω ίυροΓναουιιηι <1υεειι1ε8, ϊηάβ 3ΐ>8ΰεϋε-

γοιιΙ : <]ϋο<1 βΐ ΓηοΙυηι εβί. ΝοΛαπηκ εηϊιη , <]ΐιαηιρππιιιπι

οΐ388ίδ ίη είβ Ιοοίβ εοιΐ8ρεε(3 ββΐ , ΓβυείΙιαβ δαρχοπιιιι ϋ-

10608, νοοβϊίΐ 8(1 88 Γ)βί ϊϋίΐΐηΐ 8 ΟοτρΟϊβ, ϋΐ ρΓΟρβΓ* ίίΙ)ί

«υοουιτεΓεΙ. Ουί ι>08(ςυ3ηι ευηι ίΐΐο 8β εοι^υηχίΙ, ρβΓ κ-

Ιίεΐ38 ΟοΓρίΙοΓϋπι Γβηοββ ΒταΙαι Ολββίηβφΐβ ΙηοβίβπηιΙ.

ΟΙΟ. Εο ιίοΙο (ΙβρΓοΙιεηδο , ΝοΓοαηυβ ϋεεϊιΐίιι&φΐε 5»·

ρ«Μ8 Βηιοβι (βη(ο τβΐΐάΐαβ οΜίηυβπιηΙ : ρΐ πίΓδίικ 3)|ρηιΙιι$

εβί Οα88Ϊ3ηί3 Ιγ3Π8ΪΙιι8 , δϊπιιιΐηυε εοηεϊιίεπιηΐ βϊβ αυΐοιϊ , Ιί-

■ηεη(ίΙ))ΐ3 ηβ ]λιτι οροΓίεβΙ (ϋδρβικίίοδβπι ϊΗαιη υϊ3πι ϊοϊγρ,

ηυβηι εοη(βπ>βει·8ηΙ, βΠΙβΓ ειηβηβοηι τερεΙβΓβ, ΟΓ^εηΙε 'μιιι

(επαροΓε, ε( ίΐ>8ΐαΙο αά βχίΐυη) ρΓορεΓ3η(β. ΙΙα βοΙΙκ-ιΙίί

Κ38ευρο1ί8 ίηΑίε&νί( , « εβ8ο εΪΓεαίΙυπι ρΓίΒΙβΓ ίρδυηι 83-

ροΌΐ ιιιτι ΠΊοηΙΐηι ιϋιτυπι Ιπυπι , ϊηβεεεββοπ) ηυϊάεοι 1κ>πιί-

ηϋιυβ α(1 ευπι <ϋεπ> , οί) τυρεβ εί Άψιχ ίηορίβοι βαΐΐυβςιιε

(1εη8Ϊ88ϊηΐ08 : βεό , φιο<] 8ϊ ηοη ρΐμοβΐ ηιμιαηι ββειιιη Γεπε ,

<Ί\Ϊ3ΐη 3η^υ8(3Π) πΐϋηΪΓε ηπαηΐιιιη κιιΠ'κ ίηΙ βά Ιπαΐ8ϊ[υιη,

ηοη ΓοΓε οοη8ρίοοο8 ηε 3νίί)υ8 ςυ^επι ρΓορΙβΓ ΓοηιΙοηβίΙ*·

(εηι 3γΙχ>πιπι ; ηιΐ3ΐ1ο νβΓΟ ά\β νεηΙϋΓΟδ 3ο" ΗΐΓρεββαηι Ου·

νίηηι, ςηί ίη ΗοΙηηιπ ίηεϊιΐϊΐ : ίηιΐε ΡΙιίΙϊρροβ ΐΙβΓ βββε υηίυ$

3<]Ιιιιε ιΐίβί, ςυο ιιΙ>ϊ ρβΓΤβηεΓίηΙ, 0ΪΓευηιτεηΙυΓθ8 ηββίεηι,

αϊ ηαΙΙυπι εί ραίεβΐ εΠυ^ίυηι. » ΡΙβεηίΙ Ιιοε οοηβϊΐϊιιιη ,

ευπι ηοοϋ ηοη βΐίηιΐ ηιείίϋβ βϋυηιΐε 8υρρε1εΙ>3(, Ιυηι ηιβχίιηε

ρη>ρΐ8Γ 8ροη> (3η(38 Ιιο$Ιίιιηι τορϊ38 εΪΓευιητεηϊεηΑϊ.

ΟΙΥ. Ιΐ8ΐ}ΐιε ροιΊβηι ηυ3Πΐ(ΐ3ΐη εορίβπιηι, ί. ΒίπυΙοιΙυ-

εο, ρΓ83ΐηίΙΙυη( υη& ευηι Κ&βευροΐϊιΐβ , ςιιί νίηι» ηιαηΪΓεηΙ.

ΙΙΙί ΐΓο^ιιο (|ΐιί(1οηι Ιιοογο, βοιϊ ίηιρί§Γβ εί βΙοοπΙογ, ρεΗε-

οεΓϋηΙ ηΐ3ηιΐ3(ιιιιι ; Ιαηίο^αε πΐ8£Ϊ9 , ροβίηηβηι 1οηςίιΐ8 ρπε·

ηιί88Ϊ ηοηηυΐΐί πΜϋοπιηΙ ηυηεΪ3η(88, βε βχ οϋΙίοΓβ Ιοεο

νί(1ί88β εηιϊοαΒ Πηνίηπ). ΟολγΙο τειχ) (Ιίε, Γεββί Ι,ίοοπ· &ε

8Ϊϋ , ]3ΐιι (ΙεΓιείεηΙε ςαοςηβ ςιιαιη ββειιιτι ΙυΙεΓ3ηΙ βηυβ , ιτ-

ριιΐ3ΐ)8η1 ρΓαΗΐϊεΙ&ιη 5ίΙ)ί ίη ΙπΛυησι ΙαηΙιιηιηιοίΙο 3ηυ.ι> ίηο-

ρί3ΐη ; εοηβΙεπίΒΐίηυε «πΐιϊΐο , ϊηβϊιΐϊββ 8ΐΐ8ρίε3ΐ>3η1υΓ, ηοη

ηυοιΐ ηοη εΓειΙεΓβηΙ ηηηεΪ3ηϋΙ)υ8 τίχππι Πιιτίυπ) , 8ο<1 ςηοί

ίη 31Ϊ3Π) ροΓίεηι 8β ιΐυείοβ εβ8β ρηΙβΓεηΙ. Ι(8ο;υβ ηντ$Ιο8

εΐ8ΐηθΓ88 8(1εΙ)3ηΙ , εί Κββευροΐίιη, ηυοϋεβ εΪΓειιπιειίΓδαηΙεηι

Ιιοιΐ3ηΙεηΐ(|ΐιβ νίιίει-εηΐ, 88ΧΪ8 ρείεοβηΐ εί οοηνίείίΒ. ΒίΙχιίο

3ΐι1ρη> γο»3ιιΙρ βυρρΙίοίΙεΓ, ηΐ ρβπΙϋπίΓεηΙ οοηϊβ 3\ίΙι»5;

είΓΟβ νβΒρρι-βηι 8 ρηιηο 3^ηιίηβ οοηβροείαδ οδΐ Πυνίιΐϊ : οοβ·

εΐ3η)3(αηκ]ΐιε , υΐ ρ«Γ ογβΙ, ιηοχίπιίβ τοεϊ1)ΐΐ8 ρπτ ςΐΐκΐώ;
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μεταλαμβανόντων αυτήν των κατόπιν έξης , έπ\ τους

δστάτους περιι^ει. Βρούτος δέ καί Κάσσιος, έπεί

ΙμαΟον, ίεντο αύτίκα δρόμω, δια της τετμημένης τον

άλλον στρατδν άγοντες. Ού μήν Ιλαθόν γε τους πο

λεμίους Ις τέλος, ουδέ περιέλαβον αύτούς. Ό γάρ τοι

'Ράσκος , δ αδελφός τοϋ 'Ρασκουπόλιδος , έκ της βόης

δπονοησας, έσκέψατο- και το γιγνόμενον ιδών, έθαύμασε

μεν δδδν άνυδρον έλθόντος στράτοϋ τοσοΰδε, ήν ουδέ

βηρίον ωετο δδεύσειν δια τοιδσδε 6λης· και ανάγγειλε

τοις άμφί τον Νωρβανόν. Οί δέ νυκτός έφευγον έκ

των Σαπαίων έπ' Άμφιπόλεως. Καί οί θράκες άμφο)

δια στόματος ησαν έν τοις στρατοΐς· δ μέν, άγνοουμέ-

νην άγαγών δ δ', ουκ άγνοησας.

Ον. Οί δ' άμφί τον Βροϋτον Ικ παραλόγου τόλμης

ές Φιλίππους παρηλθον, ένθα αύτοΤς και δ Τίλλιος έπι-

χατηχθη , καί πας δ στρατός συνεληλύθει. Οί δέ Φί

λιπποι, πόλις έστίν, ή Δάτος ώνομάζετο πάλαι καΐ

Κρηνι'δες έτι προ Δάτου· κρηναι γάρ είσι περί τω λόφω

ναμάτοιν πολλαί. Φίλιππος δέ, ώς ευφυές έπί θρά

κας χωρίον, ώχύρωσέ τε , καί άφ' Ιαυτοϋ Φιλίππους

•προσεϊπεν. "Εστί δέ ή πόλις έπί λόφου περικρημνου,

τοσαύτη τδ μέγεθος, δσον έστί τοϋ λόφου τδ εύρος.

"Εχει δέ προς μέν ίρκτω δρυμούς , δι' ών δ 'Ρασκού-

πολις ήγαγε τοί/ς άμφΐ τον Βροΰτον προς δέ τγϊ μεσημ

βρία £λος ίστι, καί θάλασσα μετ' αυτό· κατά δέ την

£ω, τα στενά τα Σαπαίων τε και Κορπίλων έκ δέ

της δύσεως, πεδίον μέχρι Μουρκίνου τεκαί Δραβίσχου

καί ποταμού Στρυμόνος, τριακοσίων που και πεντή

κοντα σταδίων, ευφορον πάνυ καί καλόν. "Ενθα καί

τδ πάθος τη Κόρη φασίν άνθιζομένη γενέσθαι , καί πο

ταμός έστι Ζυγάκτης , έν ψ του Οεοϋ περώντος τδ άρμα

τδν ζυγδν άξαι λέγουσι, καί τω ποταμω γενέσθαι τδ

όνομα. Κατωφερές δ' εστί τδ πεδίον , ως έπιδέξιον

μέν είναι τοις άνωθεν δρμωσιν έχ των Φιλίππων, άναν-

τες δέ τοις έξ Άμφιπόλεως βιαζομένοις.

βνΐ. Φιλίππων μέν ο3ν έστιν έτερος λόφος ού μα

κράν, δν Διονύσου λέγουσιν, Ιν δ καί τά χρυσεΐά έστι ,

τα "Ασυλα καλούμενα. Άπδ δέ Φιλίππων δέκα στα-

δίους προελθόντι, δύο είσίν άλλοι λόφοι, Φιλίππιον

μέν αύτων ίσον δκτωκαίδεκα σταδίους άφεστωτες, αλ

λήλων δέ δσον δκτώ- έν οΤς έστρατοπέδευσαν, Κάσ-

σιος μέν έπί τοϋ προς μεσημβρίαν, Βρούτος δέ έπί

τοϋ βορείου. Καί, των άμφί τδν Νιορβανδν υπο

χωρούντων, ούκέτι προηεσαν. Άντώνιόν τε γαρ

έπυνθάνοντο πλησιάζειν, Καίσαρος δπολελειμμένου διά

νόσον έν Έπιδάμνω· καί τδ πεδίον ην έναγωνίσα-

σθαι καλδν, και οί κρημνοί στρατοπεδεϋσαι. Τά γαρ

έκατέρωθεν αυτών, τϊ) μέν ην έΟ,η καί λίμναι μέχρι

του Στρυμόνος, τ9) δέ τά στενά καί άτριβή καί άνό-

δευτα- τδ δέ αέσον των λόφων, τά δκτώ στάδια , δίο

δος ην ές την Άσίαν τε καί Εύρώπην, καθάπερ πύ-

λαι· καί αύτά διετείχισαν άπδ χάρακος ές χάρακα, καί

πύλας έν μέσω κατέλιπον, ως ίν εΐναι τά δύο στρατό -

τ.εδα. Ην δέ καί παρ' αύτδ ποταμός, 8ν Γάγγαν τι-

<];ιιι)ογ.τιι ρΓοχϊΐϊΐίδ 3(1 ροδίιρηιιιη) ιΐδηηε η;;ιηεη εχρίρίεηΐϊ·

1)118. Ηίβ (ΐοςαϊΐίβ ΒιηΙυδ Οα5δίιΐ3ΐ|ϋε ΓβρΙίηι ρρΓ αρει-Ιαπι

»1) ίΙΙίδ τΐιηι Γοΐίφιυπι ΐΓαάιιχειαηΙ εχβΓείΙιιηι. Νεε Ιίίπιρη

ηοδίεηι Ιιικ' ϊΐβί, οιηηίηο ΙΊ ΤεΙΙΗ , πιτ οΪΓΟίιπινοηΙϋβ εβί.

Λίΐιιι Κββειίδ, ΙϊΐΙΐΓ Η3$ειιρο1ί(1ίδ, βχ ΓΐατηοΓΟ βυβρίίΛΐυδ

Γβπι , βχρΙοΓδνϊΙ : υίςιιε νκΙΗ Ι.»· Ιιπιι , ιηϊταίιΐδ , ρβΓ βςηβίβη-

Ιεηι 3ΐϊϋίΐ3ΐε νιαιη , ςυβπι ηβ Γθγϊρ ςαίϋΰΐη ριιΙανοΓηΙ ρΓορίΡΓ

Ι«1ββ 83ΐΙιΐ8 ροη ί.ιηι , (Αη(3$ ΐΓ3η8Ϊ88β οορίβδ , ΓβηυοεϊανίΙ

ΝθΓΐ»ηο οηιηία. Ε( ΝΌιΙκιηηϋ εηπι 8υΪ8 ηοείιι β δ3ρ3?ί$ Γιι-

$1 νβΓβυβ Αηηρίιΐροΐϊηι. ΕΙ »πιίκ) ΤΙΐΓβοοβ οβΙοΙ)Γ3ΐ)3η1ιΐΓ ίη

οχρί'ίΊΐίΙιιΐί ; βΙΙβΓ, ΐ|ΐιοιΙ ρετ ί^ηοΐαβ νί&8 (Ιιιμί ιΙ, &Ι(«γ,

(1πο(1 βυπι ί(1 ηοη )3(ιιεηΙ.

Ον. 8ΐε ΒΓυ(υ8 εΐ 0388ϊϋ8 ιηίΐ'ϊΐϊεα ηικί.κ ίΛ Ρΐιίϋρροβ ρβΓ·

νεηεΓε : οοίΐεηιιΐϋβ βΐ ΟϊιηΙιβΓ εαπι εΐβδββ βύνεείιιβ εδί, εΐ

οπιηεβεορίίβεοητεηεΓίιηΙ. Ε8( αοΐεηι ΡΗίϋρρί 63(1ειιι υιΙ)8,

εαί οϋιη Ι)3ΐυ8 ηοοιεη ΓιιβΓ3ΐ , εΐ ρπυβ ιΊίηιη ΟΓεηίίΙεβ , ςυο<1

χρ^ναι , ί(1 βΛ, Γοη(ε8 (ί γΙιι ί είΓεα εαηι Ιαηιιιΐιιιιι 8εα1υη3ΐ)1.

Μαηε Κκυιη , υΐ ορροΓίυηαηι &(1τεΓ8υ8 ΤΙΐΓβεββ , Ρΐιίϋρρυβ

ιηιιιιίνιαΙ, εΐ (1ε βαο ηοηιίηε Ρΐιίΐίρροβ 3ρρε1Ι»τεΓ3ΐ. 8ί(α

εβΙ υΓΐ>8 ίη ρΓΒρτυρΙο (υηιυΐο , Ιο1;ιιη ΐυηααΐϊ 1»1ί1ιΐ(1ίιιεπι οε-

πιρ;ιη». Η&1)εΙ 3 βερίεηίποηε 8&11υ3, ρεΓ ηαο$ εχεΓείΙιιιη

0&88ί3ηυηι 1 ™ΐιι \ ί( Κ38ευρο1ί8 : νεΓ8ΐΐ8 πκί ϊ<1 ιριιι ραίιι» ε8( ,

3ά ηΐ3Γβ ιιβ(]υβ ρεΓίίηεηβ : νεΓ8ϋ8 ΟΓίεηΙεηι νβΓο Γαυεεβ εΐ

8,ιρ;ιΌππη εΐ ΟΟΓρίΙοΓϋίτι : εχ οεείόΙεη(3ΐί ΙαΙοΓβ εβηιρί ρα-

ΙεηΙ υβηυε ΜιίΓείηυηι 0Γ3ΐ)Ϊ8ειιηιηυε ορρίϋβ εΐ 81ιτηιοηρηι

Οανίυιη, ρεΓ χ 1 1 ν ρ388αυπι ηιίΐΐία, ΓβΓίϋβδ 3(1ηιο(1(ΐηι εΐ

βπΗεηί. Οαί1)ΐΐ8 ϊη εαπιρϊβ Γ3ρ1β εΙΐ3Η> ΓργΙηγ ΡΓ08ΡΓρίη3 ,

Ααη Πογρ8 1ε§εΓεΙ ; ε8(ςυε ϋιΜεη» Ζν^εΙεβ βηιηίδ , ϊιι ειφίδ

1ι·3]εεΙιι βίαηΐ ΡΙιιΙοαβηι Γιεβίββε εαιτιΐ8 ]ΐι;;ιιιιι , εΐ β!) εο εβδίι

6Γ%εο8 ηοπιεη 3>ηηί ίηάί(1ί88β. Ε«( αιιίεπι (Ιεείίνίβ ε3 ρΐα-

ηίΐίεβ, υΐ εοηιιτιθ(ΐ3 8ίΙ (1β8εεη(1εη1ί1ηΐδ 3 Ρΐιίΐίρρίβ, ηκΐιιη

τεΓΟ 3ί> Αηιρίιϊροΐί 38εεη(1εηΙί1)υ8.

(Τνΐ. Νοη Ιοη^β 3 Ρηί1ίρρΪ8 31)881 αΐίιι» (ιιπηιΐιΐδ , ηυρηι

Ββεεηί (υηιυΐυηι άίευηΐ : ίη εο 8ηη( 3υηΓο(1ίη£, ςυ38 ν — > Ι;»

νοεβηΐ. Ιηάε άΛ μ«; ρ388ΐΐ8 ρΓο^Γεδβίβ οΓΓρι-υηΙ 8ε βΐϋ ϋιιο

(υηιιιΐί, (1ίδ[3ηΐΡ8 & ΡΙιίΗρρίβ μηογ., α βε ίητίεειη νεΓο η

ρ388υ8. Ιη ίΙΙίδ (υηιυΐίβ «·,»νΙπι ηιεΐ3(ί 8υηΙ : ΟΐΜίαι ίη εο,

ςιιί βιΐ ηιεΓίιΙίεηι νεΓ§ίΙ, ΙΙπιΙιη ίη δρρΙεηΙηοη3ΐί. Νβε

αηιρίίυβ ΝοΓθ3ηυιη εειίβηΐεηι ρεΓββευΙί βυηΐ. ΝιιιιείβοβΙιιι

εηίιτι, 3ρρΓορίη(ηΐ8Γε ΛηΙοηίιιιη , 0β?83Γε πιογΙιϊ ε3υβ« Ερί-

(Ι,ιιιιηί Γβΐίοΐο : εΐ εΓ3ΐ ε3 ρΙ<Ίηϊ(ίβ8 αρ1ί$8ϊηΐ3 εοηιηιίΚεηιΙο

ρΐίΗΐο, 8Ϊευ( ρΓίεπιρΙί ϊΐΐϊ εοΐΐεδ ε38ΐΓίδ πιρ(3η(1ί8. Λ,ιηι εχ

βΙΙεΓΟ 1»ΙεΓβ ρβΐηιίεδ βΟβηβςυε Ιιαορ1)3ηΙ υβςιιε δίΓνηιοηειη

ηυνίυηι, εχ 3ΐ1επ> Γ3ΐιεβδ, εΙ ]υχ(3 ΐΙΙββ 83ΐ1ι>8 ηαΙΙίδ εαΐΐίϋιιβ

ρει νίοβ. Με(1ίυηι ίιιίετ (υηιυΐοί ηιίΐΐε ρ&88υυηι βρβίίιιιη ,

(Γ3η8ίΙυ3 ('ΐ,ιΐ Αδίαηι εχ ΕυΐΌρβ ρείεηΐίΐηΐδ, (]ΐΐ38ί ρπΓία

(|π.ΓίΙ;ιιιι : ίη «ο ΐΓ3η8τεΓ8ηηι ηιυΓυηι 3 ΜδΙπδ αά ΟΒβΙη,

Γε1ίεΐ3 ίη ι»β(1ίο ροΓ(3, εχδίηιχεπιηΐ , υΐ Ηη> εβδΐΓ3 εβδεηΐ

οοη]ιιηοΙβ. ΡΓ.χ1ΰΓηϋε1)ϊΙ βΐ βπιηίδ, ςυεπι 03η88ΐη ηΐϋ, 3ΐίί

32.
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νίς , οί δέ Γαγγίτην λέγουσι, χαί θάλασσα όπισθεν, εν

ί) και τα ταμιεΐα καί ένορμίσματα έμελλον έ*ξειν. θά-

σον μεν δή ταμιεΐον, άπο Ιχατδν σταδίων ουσαν, έτί-

Οεντο· ένόρμισμα δέ ταϊς τριήρεσι Νέαν πόλιν, άπο

ίζδομήκοντα σταδίων. Οί μεν δή , χαίροντες τω ν_ω-

ρίω, τά στρατόπεδα ώ/υρουν.

ΟνΐΙ. Αντώνιος δε όδευε μέν συν τω στρατώ μετ'

έπείξεως, τήν Άμφίπολιν έβέλων ές την ίιπηρεσίαν της

μάχης προλαβεΐν. Ώς δε αϋτήν εΟρεν ώνυρωμένην

οί προς των άμφί τον Νωρβανδν, ησΟη , χαί την παρα-

σκευήν εν αύτη κατέλιπε μεΟ' ίνος τέλους, ου Ηινάριος

ήγεϊτο· αύτδς δέ μάλα Οράσεως πολυ προελΟών, έστρα-

τοπέδευεν έν τω πεδίο), σταδίους δκτώ μόνους άποσνών

άπο των πολεμίων. Καί εύΟΰς ή'ν κατάδηλος ή των

στρατοπέδων έλάττιοσίς τε και πλεονεξία. ΟΊ μέν γάρ

ησαν έπί κολιονώ , οί δέ έν πεδίω- και οί μεν έξυλεΰοντο

άπό των δρών, οί δ' από του ε*λους· καί ΰδρεύοντο οί

μέν εκ ποταμοί) , οί δ' εκ φρεάτων ων αύτίκα ώρωρυ-

/εισαν την τε άγοράν οί μέν άπο όλίγο)ν σταδίων

έπηγοντο έχ Θάσου, οί δέ άπο πεντήκοντα και τριακο

σίων έξ 'Λμφιπόλεως. 'Κδόκει γε μήν έξ άνάγκης δ Άν-

τιόνιος ωδε πραξαι, χολιονοϋ μέν ούδενδς όντος ετέρου,

το δ' άλλο πεδίον οία κοιλοτερον έκλιμνάζοντος ενίοτε

του ποταμού· παρ' 8 και τάς πηγάς των όρυσσομέ-

νων φρεάτων γλυκείας τε και δαψιλοϋς ύδατος εύρι

σκε. Τό γε μήν τόλμημα, εϊ και εξ απορίας έγένε-

το, κατάπλησσε τους πολεμίους, εγγύς οίίτω καί εύΟΰς

έξ έφόδου σΰν καταφρονήσει παραστρατοπεδεΰσαντος.

Φρουριά τε ήγειρον πολλά, καί πάντα κατά σπουδήν

ώνύρουν τάφροις καί τεί/εσι και ναρακιόμασιν. Ώ/ΰ-

ρουν δέ καί οί πολέμιοι όσα αύτοϊς ένελιπεν. Ό δέ Κάσ-

σιος, την δρμήν τοΰ 'Λντιυνίου μανιώδη ουσαν δρων,

διετεί/ιζεν β έτι μόνον αυτοΐς ελειπεν ές τδ ελος άπο

του στρατοπέδου, διά στενότητα ΰπεροφΟέν ώς μηδέν

έτι άτεί/ιστον είναι, πλήν κατά πλευράς Ιίρούτω μέν

τά απόκρημνα, Κασσίω δέ τδ έ*λος, χαί την θά

λασσαν επί τω έ*λει· τά δέ εν μέσω πάντα διείληπτο

τάφρω και χάρακι κα\ τείχει καί πυλαις.

ΟνΐΙΙ. Ουτο) μέν ώχυροΰντο αυτών έκάτεροι· καί

έν τοσούτο) μόνοις ίππεϋσι καί άκροβολισμοϊς έπειρώντο

αλλήλων. Ώς δέ έξείργαστο πάντα δσα έπενόουν, καί

δ Καίσαρ άφϊχτο, οίπω μέν έρ^ωμένος ές μάνην, φο

ρείο) δέ έπί τάς συντάξεις τοϋ στρατού χομιζόμενος· οί

μέν άμφι τον Καίσαρα ευθύς έξέτασσον ές μάνην οί δ'

άμφί τον Βροϋτον άντεξέτασσον μεν έπί των ΰψηλοτέ-

ρο>ν, ου χατήεσαν δέ. Ού γάρ έγνώκεσαν ές τήν μά

νην έπείγεσΟαι, ταϊς άγοραΐς έλπίζοντες έκτρύσειν τοΰς

πολεμίους. 7Ην δέ τά μέν πεζά έκατέροις έννεακαίδεκα

οπλιτών τέλη , τοις μέν άμφί τον Βροΰτον ένδέοντα τοις

άριΟμοϊς, τοις δ' άμφί τον Καίσαρα καί έπλεόναζον

έχατέρωΟίν. Ίππεΐς δέ , άμα τοις !κατέρυ>ν Θρακίοις,

?,σαν Καίσαρι μέν χαί 'Λντιονίω μύριοι χαί τρισχίλιοι,

Βρούτω δέ χαί Κασσίω δισμύριοι. Ώστε πλήΟει μέν

ανδρών, χαί Οράσει χαί άρετη στρατηγών, χαί δ'πλοις

ΟΐηςΚβη αρροΐΐαηΐ : οί 3 Ιοηξο Π13Γ0 0Γ31 , ΙυΙαηι £(αΙίοηρηι

εΐ388ί εϊ 03$Ιγι3 οοηιηιο.'ΐΙυΛ ρι·,χ·1>ίΙυπιπι. ΤΙΐ3$υη) ίηδηίαπι,

ρβυΐο αηιρΙϊιΐ8 χιι ηιϊΐΐϊα ρ3δδυυπι ιΐϊδίηηίοηι , Ιια1κΊ>αΐ)1 ρπ>

ΙιοΓΓβο : ΙπΐΌπιε» α<ϊ ιχ ηιίΙΙία ίη ροτίυ ΜεβροΙίΙαηο εοΙΙοε*·

ηιηΐ. Ηαε ορροιΊυηίΙαίε ΙοεοΓυηι ΙκΙί 03331118 ΒηΗυδαυβ

ε33(Γ8 οοηιιηαηίβυϊηΐ.

ΟνΐΙ. ΑηΙοηίηδ ίηΐβπιιι ευιη εχει·οίΙιι ΓβρΙίιη ίΙβΓ ΓβείεΙ»!,

ηΐ ΛιιιρΙιίροΙίιη (Κ'ΐΐιραΓεΙ , ηυαπι βεύειη 1>ε11ί εΓ3ΐ ΓαεΙιιπω.

Οιιηηι ιιΙ)ί ]αιτι » ΝογΙκιοο, υΐ δϋ)ί νεοίεηΐί εββεΐ ΓεϋερΙβειιΙο,

■ηυηίΐαηι ίιινί'ηίΐ, 8»νΪ8ϋ8, αρραΓϊΙυηι ίϋ ρα ΓεΙίι]υϊ(, αιπ»

υηα Ιε^ϊοοε ρπι·δί<1απ3 ρπεΓεεΙοςυε Ρίιιαπο : ίρχε, βϋοκκίυηι

.8ΐι<1ειι(εΓ ιηυΗιιηι ρΓο^Γεββιιβ , αΐ8ΐι·» ηιείβιυβ εβί ϊη ρΐϋοο,

ά\τΐχη\Δ »ϊ> Ιιοβίβ αιΐΙΙε Ι&ηΙυηι ροΜααηι βραΐίο. δ1α1ίιικ|υβ

αρρβι υίΐ, ίμιαηΐο )κ>ΙίοΓ 088βΙ Οβίδίαιιοπιιη <^αηι ΛηΙυιιία-

ηοηιηι οβίΓοηιηι οοικίίΐίο. 111ί ίο εοΙΙε εΓαηΙ, Ιιί ϊη ρΐΐ-

ηίΐίε : Ιί§ηαΙ)<ιηΙιΐΓ ίΙΙί β ηωηΐίΐηΐϋ, Ιιί ε ραΐυβίπουβ : ίΙΙί

αηιιαϋααίιιΐ' ε Οιινίο, Ιιί εϊ ριιίείβ ςυοβ δΐηΐίιη εΙΤικΙεταοΙ :

εοιηιηεαίυβ ίΙΙί 3 ρΓορϊη(]υ3 ΤΙ)3βο αιΐνεΐιεοβηΐ , Ιιί βο Απ>-

ρΐιϊροΐι ρει- νίβηι βπιρίϊυβ χι. [χχχ?] ηιίΙΙίπηι ρ&δβυυηι. ΛΊ-

ιΐεΐιιι· ΐΗΐηεη ηεεβ$$ίΐ3(ε εοαείιιβ Γεείββε ϊιΐ ΛηΙοοίυβ, ρι»-

(χχιιρΛΐϊ$ ]3ΐη 3|) Ιιοβίβ εο1ΙίΙ)υ8, τεΙίςιω τεΓΟ ρΐβπίΐϊε Ιιαωϋί,

εϊ 3ΐ3^ηαιι(ε ϊηΐεηΐιιηι βςαίβ ίΐυτϋ; ςυβρινρΙεΓ βϋϊπι ίη

εΟοίδίβ ριιίείδ ΓοηΙεδ εορίοδί βιραα; (Ιιιίεϊδ ϊηνεηϊβΙηιιΙΟΓ.

8<·<Ι 03 3ΐκΙ»εία εετ!6, ηιιαιηνκ 3 ηοοεδδίΐΛίε ρΓοΓεεΙα, ΙεπυίΙ

ΙιοδΙεδ, ευΐη εχ ϊΙίηοΓΟ δίαΐίηι Ιαηι ρΓορίηςϋΟ Ιυοο εοη-

Ιεηιΐίιη ρο$ίΐ3 εοιΐδίϋεΐ'3ηΙεδ. 038ΐτί8 ροδϊΐίβ, ΑιιΙοηίιηί

03δ1ε1ΐ3 ρΐιιΐ'ίιηα εχεί(3ταη(, εχ 3υηιη)3 εείεηίαίε Γοδδίδ,

ηιαηδ, νβΙΙίδ οιηιιϊα εοιηηιιιηίεπιηΐ. δίηιιιΐ ΙιοδΙεδ ςυϊ<1ςυί>1

ιηυηίΐίοηιιιιι ιιεεϋιιηι υιηηίηο ρεΓΓεεΙυηι 8Γ31, 3ΐ)δοΙνεΙ)αιιΙ :

εϊ Οϊδδϊιΐδ, Ίηδ3ΐιπιιι νίάεηβ ΑηΙοηϋ Ιιηρε(υπ), 8ραΙίυοι 3η·

ςιΐδΐιιιη ίιιίεΐ' |«1ικ1ειη εϊ βυ3 03δΐΓ3, φΐυ<1 βοίαιη »<11ιικ

δΐιρειείΏΐ, οΙ> ϊρ&Ηίτι βη^ιΐδΐίβιη ηεςίεείυηι, πιυΐΌ ϊηίετεερϊΐ,

ηε (]ΐιί(Ι ίηιιηιιιιίΐυηι εδδοΐ. Ι(αΐ]αε ςυαηι 3 Ιβιετε ε&δίη

ϋι ιιΐί ηιρίΙ>ιΐ3, Οβδδίβηα νιτο ρβίικίε ηιαήιιιιε <1είοεερ3 88-

βειιΙ ρΐΌΐεεΙβ, είοίεια ίη ηιοιίίο οηιιιία 1'υδδ» ναΙΙυιριο εϊ ηιαπδ

ηε |ΐυι Ιίδ ίι>(θΓδορΐ3 ΟΓαηΙ .

ΟνΐΙΙ. Ηχ Γηοιο υίπηψιε εαδίΓοηιπ) 8<1 ΡΙιίΙίρροβ πια-

ηίΐίοηεβ : ίη (|υϊ1>υ3 ηϋβοίτεηιΐίβ άυηι οεευρηηΙυΓ, νοϋΐϊΐίο-

ηίΙ)υδ ΐΛΐιΙυηι εϊ εηιιίΐυηι εχεαΓβίοηίϋυδ υΐΓίηηυε ΓίΐοίείβηΙ

νίΓΐυΙίδ ρεπεηΐυιη. υΐ νβΓΟ διιρΓοηια ορεΗΙιυβ πιαιιυβ βδ(

ίιιιροδίΐα, εϊ 0ίθ53Γ ςυοςηε βάνεηίΐ, ηοηιΐϋΐη φΐιϋεηι <ιϋ ριι-

(5η3ΐη 331Ϊ3 ναΐκίαβ, ββά ίΐ3 Ιαηιβη υΐ ΙεεΙίεα είΓευιηΓατί

εΪΓεβ ΟΓΐΙίηεβ ροδδεί , 0αΐ33τϊ3ηί δίΛΐίηι εχρΙίοΛπιηΙ αιίοιη.

Εχ βιΙνεΓβο ΒΓυΙυβ Οαδδίυ3ΐ]υε δυοβ ίηδΙπιχβΓαηΙ φΐίόοιιι ίιι

οίίίΙίοΓβ Ιοεο, 3ο<1 ηοη <1ε&οεηι1οπιηΙ : ηοη ρΐαεουαΐ οιιίπι

ρΓ.τΙίο ιΙεεεΓηοΓε , ςιιοιΐ βρεΓ3ΓεηΙ , ΙιοδΙεπι ίηορία «οηιηιρα-

Ιιιιιηι ροδβε εοηβεΐ. Εγ31 βυΐεηι ηιιπιεηΐδ εορίηπιηι , 1ο-

ςίοιιεβ ρ3τίΙεΓ υΐιίηΐφΐε ηηάετϊβίηΐί ; 38(1 ίη ΒπιΙί ηυίιίιΊΐι

0338ίίςυε εχεΓοίΙυ, ηοη 831Ϊ8 ίΙ1β3 βϋίβ ηιιηιβη» οοηιρ!ο1.τ;

ίη 0Φ33ΙΊ8 νοΓο εϊ ΑηΙοηϋ βουηιΐηηΐεβ εΐίβπι ηυοιεοο. Εηαί-

Ιυηι νεπ) , 3(1]υηε1ί8 ηΐτίηιςυε Τΐιτβοααι βηχϊΐϋ» , ληΙοηία«

] ευιη 03383Γ8 Ιΐ3ΐιεΙ)3ΐ χπι ηιϊΐΐϊα : ΒπιΙηβ εϊ Οβδβίιΐδ χχ »

ι Ιΐ3<μιε ηιαίΐίίικίίηε τΪΓΟΓυηι , αιι«]αι ία νκΐιιΐβφΐε ίηΐ|>οπιΙ<·.
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και παρασκευή, λαμπροτάτην έκατέρων παράταξιν

δφΟηναι· άπρακτον δέ ές πολλας ήμέρας , ουκ έΟελόντιον

αυμπλέκεσΟαι των άμφι τον Βροϋτον, αλλά ταϊς άγοραΐς

προεκτρύχειν τους πολεμίους· αύτοι μέν έχοντες Άσίαν

χορηγδν, και έκ έγγίονος πάντα διά θαλάσσης ποριζόμε-

νοι , τοις οέ πολεμίοις ουδέν 3ν δαψιλές ουδέ οϊκεϊον ούτε

γάρ τι δι' έμπορων άπ' Λΐγΰπτου λαβείν εΤχον, υπό

λιμοϋ της χώρας δεδαπανημένης· ούτε ες Ιβηρίας ή1

Αιβύης, δια Πομπηϊον, ούτε έκ της Ιταλίας, δια Μοϋρ-

κον και Δομίτιον. Ουκ ές πολύ δ' αυτοϊς εμελλον άρ-

κέσειν Μακεδονία τε και Θεσσαλία, μόναι σφίσιν έν τω

τότε χορηγοϋσαι.

ΟΙΧ. ΤΒν οί μέν άμφ\ τον Βροΰτον ένΟυμούμενοι

μάλιστα, διέτριβον. Ό δέ Αντώνιος, αύτα δεδιώς,

εγνω βιάσασΟαι τους άνδρας ές μάχην και έπενόησεν

εί δύναιτο βάσιμον το Ιλος έργάσασθαι λαθών, ίνα, κα

τόπιν των έχθρων έτι άγνοούντων γενόμενος, την άγο-

ραν σφας άφέλοιτο τήν άπί) της Θάσου κομιζομένην.

Έκτάσσων ουν αύθις έκάστοτε ές μάχην τα σημεία του

στρατού πάντα, ίνα 8λος έκτετάχΟαι νομίζοιτο, μέρει

τιν\ νυκτός τε καΐ ήμέρας Ικοπτεν έν τω £λει δίοδον

στενήν, κείρων τε τον δόνακα, καΐ χώμα έπιβάλλων,

καΐ λίθους έκατέρωΟεν, ίνα μή το χώμα διαπίπτοι, τα

δέ βαΟέα διεσταύρου κα\ έγεφύρου μετα σιο)πης βαθύ

τατης. Άφηρητο δέ την όψιν του Ιργου τοΰς πολεμίους

δ πεφυκώς έτι δόνας άμφ\ τη διόδω. Δέκα δ' ήμέρας

έργασάμενος ώδε , έσέπεμψε λόχους όρθιους νυκτός άφνο),

και τα έρυμνα των έντός κατέλαβε , καΐ έχαράκωσε φρού

ρια δμοϋ πολλά. Ό δέ Κάσσιος κατεπλάγη μέν του

έργου τήν έπίνοιάν τε και κλοπην άντεπινοων δέ άπο-

τεμέσΟαι τά φρούρια τον Άντώνιον, διετείχιζε καΐ αυτός

έπικάρσιον τδ έ'λος άπαν, άρχόμενον από του στρατοπέ

δου μέχρι της θαλάσσης, κόπτων δμοίως, κα\ γεφυρών,

κα\ τον χάρακα τοις στεριφώμασιν έπιτιθείς, κα\ τήν

υπό Άντοινίου γεγενημένην δίοδον απολαμβάνων, ίνα

μητε έκδραμεϊν ές αυτόν οί ένδον έτι δυνηΟεϊεν, μητε

εκείνος αύτοϊς έπιβοηΟεϊν.

ΟΧ. Ταΰτα δέ δ Αντώνιος ιδων περί μεσημβρίαν,

ώς εΤχεν αύτίκα συν δρμη τε κα\ δργη τον στρατον

ίδιον, έπΐ θάτερα τεταγμένον, η'γεν έπιστρέφων ές τδ

διατείχισμα τοΰ Κασσίου, μετάξι) τοΰ έ*λους καΐ τοΰ

στρατοπέδου, σιδηρια φέροιν καΐ κλίμακας, ώς έξελών

αύτδ, καΐ παροδευσων ές τδ τοϋ Κασσίου στρατόπεδον.

Γιγνομένου δέ αύτω τοϋ δρόμου συν τόλμη πλαγίου τε

καιπρδς άναντες, κατ' αϋτδ δήτδ μεταίχμιον των στρα

τιών έκατέρων, πε^ιήλγησαν οί τοϋ Βρούτου στρατιώ-

ται έπΐ τη ύβρει , οιδε μάλα Ορασέως αυτούς όντας ένο

πλους έχθρών διαβεόντων καΐ έπέδραμον αύτοΐς αύτο-

χέλευστοι, πρό τίνος έκ τών ήγεμόνων έπιτάγματος,

καΐ έκτεινον οία πλαγίους άθρόως ους καταλάβοιεν.

Άρςάμενοι δ' άπαξ έργου, καΐ τξί Καίσαρος στρατί),

τεταγμένω μάλιστα κατά σφδς, έπέδραμον κα\ τρέψαν-

τες έδίιοκον, με'χρι καΐ τδ στρατόπεδον έξεΐλον, 8 κοι-

νδν ην Άντωνίω τε καΐ Καίσαρι· Καίσαρος αύτοΰ δι'

Π1ΗΙ, ,ίγπιϊ> ι·1 αρρ3ΐ3(ιι , ριιΐι ϊηί ι Ίιιπιιιι ιι(Γ4(|ΐιε .η μ·> κι«ϊ-

( Ι,ιι πΙννι ρΐϋ-ΙιιιϊΙ : 8β<1 ιιΙπιφίΓ ρεΓ ιιηιΙΙθ3 εοιι(ίηυοδ <Ιϊβ5

οΙϊο53 3(αΙ>3( , Οθ88ίαηί8 ρΓ.τΙίιιηι ιΐι Ίπμι.ιι ιΐί I πκ , ε( ιΙίΗϊευΙ-

(α(β αηηοιΐ33 Ιιθ5(ειη Γ»(ϊ^3Γβ ευρίεηϋϋυβ ; ςυυηι ίρβίβ ΒΧ

Αίία οπιηία 8υρρβ(βΓεη(, εί βχ ρΓορίηςηο ρεΓ πιαΓβ ίυΐινε-

ΙιεΓεηΙιΐΓ, 1ιο$(ε8 ίη τεςίοπε ϊηΓε$(3 ΐ3ΐκ)Γ3Γεη( ίηορία. Πϊ

εηίπι ηβςηβ ρεΓ ηιειΧΒίοΓεβ αοοϊρεΓε εχ /Ε^ρΙο ςιιϊιΐίΐυβηι

ρο(εΓ&η(, Γ.ιη ιι ■ (υηε ορρΓβββα : ηε<ιιιε εχ Ηίβραηία 3υ( ΑΙήοΛ

Ροηιρείυδ, ηεςυε εχ ΙΙβϋβ ΜϋΓευ8 εί Λΐιεηο1)3τΙ>υ8 8ίηεΙ>3η(

εοιηιηε3(ιΐ8 :»1 νεΙιί ; Μβεειίοαία νει·ο Τ1ιε8$3ΐί3(]υβ ηοη <ϋα

8υΠίε«Γε ρο(εΓ3η(, ςυχ Ιαηι βοΐβ) αίευαιιΐ βχεΓεϋυηι.

ΠΧ. 1(1 ιηαχϊαιε Γ68ρίεΐεη(ε8 Οα88Ϊυ8 Βηιΐιιβφΐβ, ΜΙιιηι

<1ιιεεΙ>3ΐ1(. Ιιίεαιςυε ίρβυπι ΑηΙοϋίιιβ τβιΚηβ, δίαίιιϊΐ εοβ

3(1 ρημιιαηι εο^βΓε : εοςίΐανίΐφΐε , ηυπι ρο88ε< είβηι ρεΓ ρ.ι-

Ιυιίεηι νΪ3τη εΓΠεβτε, υ( 1ΐ08(ί6υ3 3 ίβτ&ο εοηιπιεβίυυπι εχ

ΤΙ>380 8υ1)νεε(ίοηειη ϊη(εΓε1υ(1εΓε(. Ρηχΐυεϋβ ί^ίίπι ηΐΓβυ»

ςυοΰίΐίε ίο &είεηι 8ίςηΐ8 πιιιηίουδ , υ( νί(ΐΒΓε(ιΐΓ 3<1ε88ε (ο(ιΐ8

εχεΓεϊΙιιβ, (Ιείΐυεία ι'ηΛε ρϊΓΐε, ηοεΐ88 3ΐ(]ΐιε (Ιίεβ βρεη'εΐκιΐ

ίη ρ3ΐα(1ε 3η@ιΐ8(υηι (Γ3η8ί(υπι : άείοηάεηβ 3Γυηιϋηε8, ε(

38βεΓεηι εχείΐαηβ, Ιβρί'ϋίουβ υϋ-ίπκιυε πβ όϋβοεΓεΙιΐΓ ηιυηί-

Ιιιιη , ρΓοΓυηάίΟΓβ 8(βπιεη8 8υ1>1ίεϋ8 ροηΐίΐιυβ, ρεΓ βιιηιηιιιηι

8Ϊ1εη(ϊυηι ; ευπ8ρεε(ιιπι εηίπι ηο3(ίΙ>υ8 8(1ίιηεΙ)3η( 3τυη(1ίηε3

Γε1ίε(α; ( ίπ Λ 1τ3η3ί(ιιιη. Ιη Ιιοε ορυβ ίηβηπιΐίβ όεεεηι (Ιίείυβ,

ηοο(α εο!ιθΓ(63 0Γ(1ίηίΙ)υ3 ίη 1οη^ί(υ(1ίηεηι (ΙίΓεεϋδ, ηιίβίΐ

ίηίΓο : (\υχ , οεευρβίίβ υΚειίοηουβ Ιοείβ &1ί(]υο( η,ιΐ ιιι α ηια-

ηί(ί8 , εοπιρ1υΓ3 ε38(ε!ΐ3 ίΐιί εοιίειη (ετηροΓε νβΙΙαΓυηΙ. Αά

Μ εοηιιηεηΐυηι, (βηι Ιιεηβ 4ί88ίηιυΐ3ΐυηι, 0388ίυ8 ο(>8(αρυϊΙ :

ε( υ( 3Γΐε ηγΙιίιι ίΙΙικΚτεΙ , εχείυβυπιβ 3)} εί8 εββίεΐϋβ Αηίο-

ηίυηι, (Γ3η8τβΓ8ηηι βερίαπι βςΐ( ρβΓ Ιοίβηι ρβΐυιίεπι 3 εββίπβ

υβςαε αά πκιγο; 8(1 ίππ(αΐίυιιειη αΚεΓΪυβ ορεΓΪβ εακίεηβ

3Γηη(1ίη63 , ροηΐεβ 8(επιεη8 , Ιίηιιπιη ί,-κ ίοηκ β^εΓεπι , νηΐ-

Ιοηιιε ευηιάεπι ηιυηίεηβ; 3((]υ6 ί(α τιαπί ηΐι Αη(οηϊο ρ3ΐε-

Γίΐεΐίΐιη ίηίεπΊΐιηρεη! , υ( ηεε ςυί (τοηβίεΓοη! τεείρεπ; κε

ρο£8βη(, ηβε βαοηιΗίί ροβ8εη( εϊδ βυχίΐία.

ΟΧ. Οικχΐ ιιΙ>ϊ άΐΐΑ ηκ·ι ίιΐίοηι ϊη(ε11εχί( Αη(οηΙιΐ3 , ε νε-

8(ί§ίο εοηΓεβΙίηι ευπι ήηρε(α ε( ϊγβ εχεΓείΙυαι χυιιηι , ίη <1ί·

Τ8Γ83 ρ3τ(ε ((ΐηο ίη αείε βίβηΐεηι, εοηνειΊϊΙ , ε( ηιΙιει-Μΐϋ

0388ΪΪ ηιυηίΐίοηεηι 63πι , ςηα; & ι ,ι-!π ■ 8(1 ρ8ΐα(1εηι ρεΓίί-

ιιιΊηΙ, (1υχί(; ΓεΓΓβηιεηΙΐβςαβ ε( βεαίίβ, ςαββ βαο» 8εευηι

ΓεΓΓ6 ]ιΐΛΜτα(, ηιυηίΐίοηεπι ίΙΙαιη εχρυςη3Γ6, 8(1 ίρ83φΐο

0&88ίί ε3$(Γ3 ρεηε(Γ3Γ6 ρ&Γ8νί(. Ουίϋηβ (βηι ϊηβοΙεηίεΓ

βάνεΓβο εΐίτο ΐΓ3η8τεΓ9ίπι ρεΓ ϊρβιιτη ιρπκΐ ιιΐΐ'αηκρκ: αείεηι

(ΙίιίιικΊιαΐ βραϋυιη ευΓΓεηΙίουβ , ίηάί^ηβίί Βτυ(ί ηιίϋΐεβ, Α

ί§ηοιηίηίο9ϋπι πιϋ , 8ί νίπ ηπηαΐί 8(1νεΓ33τίθ8 ϊ(8 ίσιρυηβ

ρΓΟβΙεΓ 0Γ8 8ΐιη 8ίηβΓεη( (Γ3η9ειη-τεΓ6 ; ρη>ρΗο ηιοΐυ , ηοη

εχ8ρεε(&(ο ιίικ ιιηι ίηιρεηο, ίπ ικτυπί ίη εοβ εχ ΙαΙεΓε ; ηιβ-

^ηο(|υε ηυηιεΓΟ, σαο(ςαο( 838εςυί ροΚταπί, εοηεί(ΐ6ηιη(.

Οοπιηιί88οςυε κεηιεί ρηείίο, ηιοχ Οβ^βΓίβ βείεηι, ηοίβ εχ

&(1τβΓ80 ίρ80Γυηι ροΙΪ8$ίπιυπι 8(3ΐ)α(, ΕκΙοΓίί , ίη Γπ^ιηι νει -

(8Γυη(; ρεΓ&εευΙίηυε ε38(π3 εϋΒΠΐ ροΐίΐϊ 8ηη(, ψ ι; ι: ΟαΐββΓί

εοΓηιηαηΐα ΓυεΓ8η( ειιπι Αηίοηίο : ίη φΐίΐιυβ εοηιπκκίε Ιιπι.



ΰ02 ΑΡΡΙΑΝΙ

ένύπνιον ένδον ουκ ίντος, άλλα φυλαξαμενου τήν ήμέ-

ραν, ώς αυτός έν τοις Ύπομνήμασιν εγραψεν.

ΟΧΙ. Ό δε Αντώνιος δρών τήν μάχην συνε^ω-

γυΐαν, ήσθη μέν ώς άναγκάσας· πάνυ γαρ έπί ταΐς άγο-

ραΐς έδεδίει* άναστρέφειν δέ εις τδ πεδίον ουκ Ικρινε ,

μή τήν φάλαγγα άνελίσσων ταράξειεν. Ώς άρςάμενος

δ' εΤχεν δρμής, έχεϊτο δρόμω, και ανέβαινε, βαλλόμε

νος τε, καΐ χαλεπώς· μέχρι βιαζόμενος ένέκυρσε τη φά-

λαγγι τη Κασσίου, την τάξιν τήν δεδομένην φυλασ-

σούση , και τδ γιγνόμενον ώς άλογον καταπεπληγμενη.

'Ρήξας δ' αυτήν όπδ τόλμης, ίτη τδ διατείχισμα ώρμα

τδ μεταςυ τοϋ τε έ*λους κα\ του στρατοπέδου, τον τε

χάρακα άνασπών, και τήν τάφρον έγχωννϋς, καΐ τδ

οικοδόμημα ϋπορύσσων, καϊ τους Ιν ταϊς πόλαις κατα-

φονεύων, και τα έπιπίπτοντα Ικ τοϋ τείχους υπομε'νιον

ίως αΰτδς μέν έσήλατο δια των πυλών ένδον, έτεροι δέ

ταϊς υπωρυχίαις έσηλθον, οί δέ κα\ τοις πεπτωκόσιν

έπανέβαινον. Και πάντα οΰτως έγίγνετο δξέως, ώστε

τοις τδ έλος Ιργαζομένοις έπιβοηθοϋσιν δπήντων, έλόν-

τες ήδη τδ διατείχισμα. Τρεψάμενοι δέ και τουσδε

σΰν δρμη βιαίω, κα\ έςτδ ΐλος κατιόσαντες , έπανήεσαν

ες αύτδ ήδη τδ στρατόπεδον τοϋ Κασσίου , μόνοι συν

τώ'Αντωνίω, δ*σοι τδ διατείχισμα δπερήλθον, τοϋ άλλου

πλήθους Ικατέροιν έκτδς άλλήλοις μαχόμενου.

ΟΧΙΙ. Τδ δέ στρατόπεδον, ώς έρυμνδν, δλίγοι πάμ-

παν έφύλασσον δθεν αυτών εύμαρώς έκράτησεν δ 'Λν-

τιόνιος. Ήδη δέ και δ εςω τοϋ Κασσίου στρατδς

ήσσατο , και τήν κατάληψιν Ιδών τοϋ στρατοπέδου , διε-

σκίδνατο άχόσμως. Και τδ έργον ην εντελές έκατέροις

χαΐ δμοιον Βροϋτός τε γαρ τδ λαιδν τών πολεμίοιν

έτέτραπτο, και τδ στρατόπεδον ήρήκει· Αντώνιος τε,

Κασσίου κρατών, συν άμηχάνω τόλμη τδ στρατόπεδον

Ιπόρθει. Φόνος τε ην Ικατέροιν ποικίλος· υπδ δέ με

γέθους πεδίου τε καϊ κονιορτοϋ τα άλλήλο>ν ήγνόουν,

μέχρι ποτέ έπύθοντο, καϊ τους λοιπούς άνεκάλουν. Οί

δέ έπανηεσαν, άχΟοφόροις έοικότες μδλλον ή στρατιώ-

ταις· και ούδέ τότε αλλήλων ήσθάνοντο, ουδέ καθεοι-

ρο>ν Ιτζύ ρ^ψαντές γε δσα εφερον οί έτεροι, μέγα αν

είργάσαντο κατα τών ίτέρων, άσυντάκτοις ο)δε άχΟοφο-

ρούντων. Τδν δ' άριθμδν τών αποθανόντων εϊκά-

ζουσι, τών μέν άμφΐ τδν Κάσσιον, ίς δχτακισχιλίους

συν τοις παρασπίζουσι θεράπουσι γενέσθαι, τών δ' άμφι

τδν Καίσαρα $ιπλασίονα.

ΟΧ I II. Κάσσιος δέ Ις οδ τών διατειχισμάτων έξε'ω-

στο, και ούδέ εσελθεϊν Ιτι εΤχεν ές τδ στρατόπεδον,

άνέδραμεν ές τδν Φιλίππων λόφον, και τα γιγνόμενα

Ιφεώρα · ούκ ακριβώς δέ αύτα δια τδν κονιορτδν, ούδέ

πάντα , δρών, άλλ' ή τδ στρατόπεδον έαυτοϋ μόνον ει-

λημμένον, έκέλευσε Πινδάρω τζ> δπασπιστ?ί προσπεσεϊν

οί και διαφθεϊραι. Διαμέλλοντος δ'ίτι τοϋ Πινδάρου,

προσέΟει τις άγγέλλοιν οί, Βροΰτον Ιπί Οάτερα νικαν,

και τδ στρατόπεδον τών πολεμίοιν πορΟεϊν. Ό δέ

τούτω μέν τοσόνδε άπεκρίνατο· Νικωης, λέγε αύτό»,

παντελή νίκην. Ές δέ τδν ΙΙίνδαρον επιστραφείς, Τί

ΟίΒββι· ηοη α(1βΓ3ΐ, βοηιηίο ιηοηϊιοι,αΙ εανβΓβΙ ίΙΙυηι ιίίβπι,

ςιιβηΐίκίαιοάυαι ίρββ βΟΓΪρΙαηι ιη βηΐβ ΟοσιηιβηΙίΓϋδ ΓοΙίςηίΙ.

ΟΧΙ. Τυρ ΑηΙοηίαβ, αϊ οοιηιηϊββιιιη νίάίΐ ρηΊίυιη, μ-

\ίδϋ8 β&Ι , ηυοιΐ ΙιοΒίβιη βο οοαιριιϋβΜ( ; ςυοηιΙοςϋΜίηι ϋί

οοπιηιβϊΐα νβΐιΐβ (ίαιυβΓ&Ι. ΚβτεΓίί αυΐεπι ]3πι ίη ρΐαηίΐίβω

ραπιηι δΐΐιί εοπιπιοάαπι ]υ<1ίεατί(; ηβ, εοητβΗβηί κίαα,

ΙατϊαιβΙ οτάίηβΒ. ΙΙαφίε οοηΐϊηααίο ςαο εο?ρβη( οακη , ίο

&(1νβΓ8υηι εΐίνυπι βν&δίΐ, εοηίοηηίδ Ιοίϊβ βορεπιε τοΙίΐιΙίΙ)ΐΐί;

(Ιοηοϋ ίη 088ίϋ βεϊειη ίπιρβξίΐ, Ιοεο ββ ηοη ηαονβοιειη, ε{

αΙΙοηϊΙαηι ηεεορΐηαΐβ αικίαείϊ. Οααηι υΐιί ίηδίριί Μ8ΐι ρβ·

πιρΐΐ, ιυυηίΐίοηοιη ίηίεΓ ραΐυάειη εΐ ΟΜίτα ΙτίΐυτίΤίίω η·

δίΓυεΙβιη πΐ3βηο ίπιρείο ίοτιβΚ, τϊΐΐϋΐη εοητεΐΐεηβ, Γοδβηι

ορρίεηβ, ηιυπιιτι βιιΠοιΙϊεηβ, 3(3ΐίοηεηι ρι-ο ροΓίβ ορρΓίηΐίηί,

ηιίβίίΙίαηϋε εοηΐεηιηεη» β πιογο εοη]εεΙ». ςιιϊΙ)α8 δίπιυΐ

Γαεϋ'8, ίρ5ε ρεΓ ροΓίαηι ϊΓηιρϊΙ, ίΐϋ ροΓ αιηίευΐοί ιηιίΓΟΓαπι

ρεηείΓϊνεΓυηΙ , ίΐϋ ρεΓ Γΐώΐϊδ 38εεη(1εΓΐιη(. ΕΙ β» οιηπίε

ΙβηΙη ε«ΐ6Γί(3ΐβ ΙάοΙά δυηΐ , υΐ 8ϋεοαΓτεη(ϊΙ)η9 , ςαϊίη ρϊΙηΛβ

ορεΓΛίκιηΙυΓ, ίρβί ]3πι εχρυ^ηαΐθ ηιυυίΐίοηε οεεηιτβκηΙ, Η,

Ηίβ ηιιοηαε βίΓοεί ίιηρεία ρΓο(1%α(ί3 , ίη ρϊΐυάεηιςυε αχη·

ροΐβίβ, ΓενεΓίεΓεηΙιΐΓ ]3ΐη 3ΐ1 ϊρ$α εαδίΓβ 0ίΐ8$ϋ, 8θΗ Ιιί ςηί

ευηι ΑηΙοηίο ρεΓ πηιπιιιι ΪΓτυρεΓοηΙ, Γείίςαίδ εχΐΓί Γχιυηιπι

εατη ΙιοβΙε εοηΠίξεηΙϊΐΗΐβ.

ΟΧΠ. 038ΐΓ», υΐροίε 831Ϊ8 ύπαΑ , α ρεΓρϊυείδ εηϊΐοάίδ·

οβηΙυΓ : ςιιο Γβείΐίυβ εβρίβ δυηΐ. Ιατηηαΐ βΐίβηι «Ιη Οω-

δί3ηί γϊηεε1»η(ηΓ : βΐ, εχριιρηβί» εοηδρίεβίί εββίπι, ίηεοηιϋΐι

Γιΐ83 (ϋβρεΓδί δυηΐ. ΑΙςαε ΐΐα βιπαϊΙϊΐβΓ υιπηςυε 1ιιευΐ™ΐ.ι

τεροΓ(3ΐ3 τίεΙοπΒ 881 : ρι-οΠί§3(ο ρεΓ Βπιΐυηι βίηίδίκι οογπιι

ηοβϋοιη, εΐ εβδίπδ εβρίϊδ; (1ίνεΓ83 ρβΓίε ΑηΙοηίο, ρο«1 Οε-

τίείοβ Οβ«8ί3ηο9, ίηθΓθ(1ϋ)ί]ί 3ΐκ1αεΪ3 εβδίτ» φιοφιβ ϋή-

ρίεηίο. ΙΐΛψκ εΐ υίπηψιε ρβΓίΙεΓ ηηιίΐίρίεχ &εάα βώΐβ

881. δειΐ, ςιιοηίβπι ΙβΙίδ ίη ε3Γηρίδ ηιπΙΙιιηι εΓαΙ ρηΐίβπί

εχείΐ3ΐϋΐη, (Ιίιι ί^ηθΓ3ΐ>3ηΙ βΐΐεπ, ((ηο ρβείο τεβ ίΟίΙΙεη

ρβΓίε 88813 88881. (}ιιο Ιαηιίοπι εο§ϋί1ο, αΐήςυε δϋοβ γϊ'ο-

οβτηηΐ. Ουί α τίείοπβ τβάεαιιίεδ, Ι»]υ1ί3 δίιηίΐίοΐϊδ ετωΐ

φι&αι ΓηίΙίΙίΙηιβ ; βε ηβ ·υηι ςυίιίεπι ββρεεία νεί 5βη8ΐι υΙΙο

άίμηοδεβηβηΐ δε ίηνίεβηι : βΐίοηυίη &Ι1εΓυΙτί , ρΓο]εεΙί8 52τ·

είηίδ, Γβείΐε 3(1νεΓ63ΓΪ08, ρηεάΆ οηηβΙοβ, βε δίηε οηϋπβ

ϋίβευηεηΐεδ, ορρΓεδδίδδεηΙ. ϋθ5ί<1θΓαΐ3 δΐιηΐ, ςϋΐωΐιιιιι

εοιι]εεΙϋΓίδ βδδεςυί ΙίευίΙ, 03δδί3ηοΓυηι οείο ηιίΙΙία, αιο>

δεΓνίδ αΓΠΐί§βπ9 ; ύαρίο ρΙϋΓ» ίη εχεΓείΙϋ 08Β8ϊτί8 βΐ Αη·

Ιοηϋ.

ΟΧΙΠ. Οβδδίυβ, εβδίΓίδ εχυ(υδ, ςυυπ ΓβεερΙιιπ ίη ο

ηπΐΐυηι ηβοβΓεΙ, ίη Ρηιΐίρροι-υιη (ιίΓηυΙηηι ευΓδϋ δε Γεεερί';

ίη(Ιεςιιε, ςιιϊιΐ ΓιεΓεΙ, ρΓΟδρβεΙβοβΙ. δε<1 ςυοιιίβηι ρΓΟδρεεΙιιί

3(1ίηιεΙ>3[υΓ ρηΙνεΓε , όΙ ηεςαε βεειίΓβΙβ , ηβφΐε οηιηίί , Τ®·

βρίεεΓε ροβδει, εβδ(Γ3 δβΐΐεηι υϋηυε λπιίδββ τίίεηδ, Ρίη<1>·

πιπί βπηίβεπιηΊ βιιυηι ]ιΐ8δί(, υί ρβΓευδδΟΓίδ βίΜ ρΓ3»ΐ3π'

οΠίείυηι. <3υί ηυηι βαηηε ευηεΙβΙιΐΓ, αεουΓηΙ 3ΐί«8 φ»ΐΜ>

ηυηείαηδ, ΒΓυΙυηι ίη 3ΐ1εΓ0 εοηια νίηεεΓε, εΐ εϊβΐηιϋπ·

ρβπ: ηοδίίυηι. Οοί Ιιοε (βηΐυπι Οβδδίυδ Γεδροηιΐϋ : ΚεΓγγ

εί , ιηε ρΓβε»Γί ϋΐί 3ΐ)5θΙυΙθπι νίείοπαιιι. Τππι πικυί »1

Ι'ϊηιίβηιηι εοηνεΓβαδ, ςυίιΐ εεδ$3δ? Ιη({ΐιί( : Οιγ ηοη οιε^'
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βραδύνεις; εφη· τί της έμής αισχύνης με οϋκ απαλλάσ

σεις; Πίνδαρος μέν δή δεσπότην, υπέχοντα την σφαγήν,

διεχρήσατο. Καί τισιν οΰτιος άποΟανεϊν δοκεϊ Κάσ-

σιον. "Ετεροι δε αυτόν οίονται , προσιόντων ίς εύαγ-

γέλιον ίππε'ων Βρούτου, νομίσαντα εΤναι πολεμίους,

πέμψαι τδ ακριβές εϊσόμενον Τιτίνιον τον δέ τών Ιπ

πέων, ώς Κασσίου φίλον, περισχόντων τε σΰν ήδονη ,

καί επί τώδε και άλαλαςαντιον μέγα, τον Κάσσιον,

ήγούμενον Ις εχθρούς έμπεσεΐν Τιτίνιον, τοΰτο φάναι·

Περιεμένομεν φίλον άρπαζόμενον ίδεϊν; και έ*ς τινα

σκηνήν ΰποχο>ρήσαι μετλ του Πινδάρου, και τον Πίν-

δαρον ούκ Ιτι φανήναι. Διδ καί νομίζουσί τίνες, ουπω

κεκελευσμένον εργάσασθαι. Κασσίω μέν δή τέλος ήν

τοϋ βίου κατα την αύτοϋ Κασσίου γενέΟλιον ήμέραν,

ωδε της μάχης γενέσθαι συμπεσούσης, και Τιτίνιος, ώς

βραούνας, έαυτδν έκτεινε.

ΟΧΙV. Βροϋτος δέ , Κασσίου τον νέκυν περικλαίο»ν,

άνεκάλει τελευταΐον άνδρα 'Ρωμαϊον, ώς οΰ τίνος έτι

τοιοϋδί ές άρετήν έσομένου* ταχυεργίας τε αϋτώ και

προπετείας ένεκάλει· καί έμακάριζενδμοϋ φροντίδων καί

άνίας άπηλλαγμένον, αϊ Βροϋτον ές ποιον άρα τέλος

δδηγοϋσι; Παραδοΰς δέ τδ σώμα τοΤς φίλοις, ένθα λα-

θραίως θάψειαν, ίνα μή καταδακρύσειε τον στρατδν

δρώντα, αύτδς άσιτός τε και ατημέλητος άνα τήν νΰκτα

πασαν τδ τοϋ Κασσίου στρατόπεδον καθίστατο. "Α^α

δ' ήμερα των πολεμίων τον στρατδν παρατασσόντων ες

μάχην, ίνα μή δοκοϊεν ήλασσώσθαι· συνεις τοϋ Ενθυμή

ματος, Όπλισώμεθα, ίφη, καί ήμεϊς, καί άνθυποκρι-

Οώμεν Ιλάσσονα παθεϊν. Ώς δέ παρέταξεν, οί μέν

άνεχώρουν δ δέ Βροϋτος έπιτωθάσας, εφη τοϊς φίλοις·

ΟΙ μέν δή προκαλούμενοι ήμας ώς κεκμηκότας, ούδέ

όπεπείρασαν.

ΟΧν. 'Η δέ ήμέρα τήν μάχην ίν Φιλίπποις συν-

έβαινεν εΐναι, καί Ιν τω Ίονίω τοιόνδε πάθος άλλο έγί-

γνετο μέγα. Δομίτιος Καλουΐνος Ιπί δλκάδων ?[γεν

οπλιτών δυο τέλη Καίσαρι, και τδ διωνυμον ην αυτών

τδ "Αρειον, ίεπί τιμή της αλκής ώνόμαζον. ΤΗγε δέ καί

(ττρατηγίδα σπεϊραν Ις δισχιλίους άνδρας, Ιππέων τε

ίλας τέσσαρας, καί έτερον πλήθος Ιπειλεγμένον · καί

τριήρεις αυτούς παρέπεμπον δλίγαι. Μοϋρκος δ' αύ-

τοϊς καί Άηνόβαρβος έκατδν κα\ τριάκοντα μακραΐς

ίιπηντων. Κα\ αυτούς αί δλκάδες ίστι'ω μέν αί πρώ-

ται διέφυγον δλίγαι· αί λοιπαΐ δέ, χαλάσαντος άφνω

τοϋ πνεύματος, Ιν γαλήνη σταθερή κατ! τδ πέλαγος

ήλώντο, υπό του θεών Ικδιδόμεναι τοις πολεμίοις.

'Ενέβαλον γαρ άδεώς Ικάστη , καί άνε^ήγνυον ■ ουδέ

αί παραπέμπουσαι σφας τριήρεις Ιπικουρεϊν Ιδύναντο,

δια τήν δλιγότητα κυκλούμεναι. "Εργα δ' ^ν τών

«ινδυνευόντων πολλά κα\ ποικίλα , δτέ μέν τα πλοία

συναγόντων άπδ κάλων σπουδή, καί κοντοϊς αρμοζόν

των ες άλληλα, ίνα μή διεκπλεΐν αύτλ έ'χοιεν οί πο

λέμιοι. "Οτε δέ τούτου κρατήσειαν, δ μέν Μοϋρκος

αύτοϊς Ιπέβαλλε τοξεύματα πυρδς, οί δέ τους συνδέ

σμους άνέλυον δζέως, και άπέφευγον αλλήλων δια τδ

Ιιαο ίυηοιιιίιιία 1ίΙ>0Γαδ? 8ίηιιιΙφκ· ]υμυΙο Γοιτυιη, 3ϋί£ευΙο

Ρίη(ΐ3Γ0, ε\εορίΙ. 8ίε ςιιίιΐοη ηοηιιυΙΙί (ίο Οββδϋ ηιοι-Ιο

ιηειηοΓΐαίρΓοιΙΙιΙβΓυηΙ. Αΐϋ ΓεΓοηιηΙ,βύνοηίεηΙίουβεηιίηυ*

6(]υίΙίΙ)ΐΐ8 Βι-υΙί, <]υϊ Ια Ιυηι ηυηείιιιη ύο οίιιβ νίεΙΟΓΪα αΠντ-

Γβη(, Οαδδίιιιη, εχίδΐίιηβηΐεηι ΙιοβΙοδ οδββ, ο1>νιαιη ηιίδίδβο

ΤίΙίηίυιη , <]ΐιί οχαοΐο γοιιι οοίξηοδοοι-οΐ : ςυοιη ηιιυηι βςιιί-

Ιεβ, υΐ αηιίουιη Οαββϋ , ΓεεερίδβεηΙ ίη ιηε(1ίυηι, ϋοηοΐα-

ηιαηΐο» ρ™ β,ιυιΐίο , Οϊδδίυπι , ςυί οίχΙογοΙ ίη ηοβίββ ϋΐιιηι

ίηι ί(1ί88β, Ιιοε ίαιιΐυπι ρΓϋΠιΙυιη, ϋχκροοΙα\ίιηϋδ βΓ§ο, <1οηι

α1)ΓβιΗυιη νίϋεΓεηιπβ αηηοιιηι! ίη ΙοηΙοΓηιηι ηικχΐιίαηι ββεββ·

8188ε ειιπι ΓίηιΙαίΌ, εΐ Ρίηϋαιυπι ηυβςιιαηι ροβΙΙιαε τίβυπι.

ΡυαπιοΙίΓοιη υρίηΐηΙιΐΓ ηηηιιυΜί , ίιι]ιΐ88υιη ρΐίαη» Ιυπι ίΐΐυιη

οεείϋίίβε άοηιίηυηι. 01>ίί( Οββίίυ» ιιαίαΐί βηο ϋϊο , ίη ψινιη

ίρβυηι Γοι Ιε ρπιΐίυυι ϊΙΙιιιί ίηοϊιϋΐ, α<1 ΡΙιίΙίρροβ εοιηιηίββυηι.

ΤΚίηίυ» ηιοΓΑΓυηι ρα·.ηα8 α 8ε ίρΒε βροηίαηεα ηιοΓίβ εχεςίΐ.

0X1V. Βτη(06 Οβηβ βαρβτ Οββ» εκίβτβτε, υΚίιηυιη

Ιιυηε βρροΐΐανϊΐ Κοιιΐϊηοπιιη ; ίηίοΐΐίςί νοΙοηβ, ηοηιίηοιιι

ροδΙΙΐΐε ΓοΓβ ηυίε νίΓΐυΙο είηιίΐεηι. δίηιυΐ υογο οί ρΓοροπι-

Ιίοηβιη ε]ϋβ &εευ$3νίΙ οί ρι·.ΐΊ·ίρίΙαιιΙίαηι ; βίιηιιί Γοΐίοεηι ρΓ3>

άίειτϊΐ, ηαί ]ιπι εαηι βυΐίείίαιίίηίοαβηιιβ Ε8βε( βχβηαΐαβ;

φΐ8Β πιο, ίηηιιίΐ, 3(1 (]ηοιη Ιαηάεηι εχίίαπι ροπίιιεεηΐ! Τπι-

άίΐο άάαάκ αιηίοί» οβίΐβνιτβ, υΐ εΐιιη ββρβΙίτβΙϋΓ, ηε εχοι-

εί(υβ εχ αβρεείυ ρΓοτοε&τβΙυΓ &ά ΙαεΓ^πιαβ, ίρββ, είηο αβ·

ΙοΓαηιιε εοΓροπβ ειΐΓ3 &Ι)8ϋηεη8 , ΙοΙαιη ηοείβηι ίη εοΙΙίςοηύίβ

0388ίαηί 0\0ΓαΙιΐ5 Γοΐίςηϋβ εχε^ϋ. Μ&ηε ϋβίηάε Ιΐ08ΐϋΜΐ8

ρΓ0@Γβ88ί8 ίη απβπ), ηο ρη> νίοΐίβ 1ΐ3οεΓεη(υΓ, ηιεηΐεπι βοπιιη

ίηΐεΐϋςεηβ Ι!ι υΙϋ8 : « διιιηβηιιιβ , ίηςαίΐ , ηο$ ςυ(Κ|ϋθ ατηω ,

εΐ ρ3ΐί ίίιηυΐαϋοηε ε!α(1οιη Ιβ^αηιιΐδ. » υΐ νετο ίηβίτηχίΐ

3είβιη, ΓΟίΓοεεββεΓυηΙ ΙΐϋΒίεβ. Ιη ςηοβ ΒταΙυ8 3(1 αηιίεοβ

8ίε εβί εανΐΐΐαΐαβ : « Ι$1ί, (]υί ηο8 ιιΐ Γεδβοβ ρΓονοεβΓυηΙ,

ηε εχρεηπ ηυϊϋεηι βυβί βηηΐ. »

ΟΧν. 0;ι-ΙΐΊΊΐηι ςυο άκ ίη εβηιρίβ Ρηίΐίρρίείβ ρυβηαΐϋηι

β8(, εοάεηι εΐίβηι ίη Ιοηίο ηκτί ηιειηοτβοίΐίβ οίαϋοβ 8εοϊ(1ί(.

Ι)οηιί(ίυ3 03ΐνίηϋ3 οηβΓατϋβ ηβνίηυβ άιΐ3$ Ιε^ίοηεβ 1τ3η8-

τβΐιβίιαΐ &ά ϋχ$ακΐα; (]ΐιαηιηι 3ΐ(εΓ3 οείεοπβ ίΙΙα εΓ&1, εχ

τίΓΐηΙίβ Ιβαιίε Μ3ΓΙΪ3 Ιεςίο εο^ιιοιηίηαΐβ. νβΐιεί»! οΐίβηι

εοηοΓίειη ρΓΧΙοπβαι άηοηιηι ιηϊΐΐϊυαι, εΐ ςυβΙαοΓ αίαβ οςηί-

Ιιιιη, .ιΐίαηκριο κοίοοίαιη ηιυΐΐίΐιιάίηοηι , ραυοίβ ΙπΓβηιίουβ

(1β<1ιιοεηΙίΙ)υβ. Ηί« Μυκυβ ε( Λΐιοηο1>3Γΐ)(ΐ5 ευηι εοηΐυηι

Ιτί^ίηΙα Ιοηίξίβ ηανί^ιΐδ οεευηεΓυηΙ. <}υοδ οηοΓ»ΓΪ88 ρβαεβε,

ηυ% ρΓΪΟΓΟδ Γιιει·αηΙ , τείίβ ρίβηίβ εΓΓιι^βΓυηΙ : Γε1ίηυα3 νβΓΟ ,

ΓεροηΙο νβηΐο νιοι ΓεπύΊΙεηΙε, ίη (τβηιιαίΐΐο πμιί οπ ϊϋαηΐ,

(Ιεοι υιτι 3ΐίεο]ιΐδ ίΓα Ιιοδϋηυδ ΐΓβώΙα;. Ιηναίΐεοβη! εηίηι ίΙΙί

ββοιίΓε βίηβϋΐ38, ρβΓΓπη80ΐ)3ηΙ()ΐιβ : ηεο 8 ρΐΌβεςιιεηΙίϋιΐί

(ΓΪΓοηιίοιίδ ηΐίαιη εΓ3( &υχί1ίαπι , ηυο4 ρΓορΙοΓ ραυείΐΑΐεπι

είτευηινεηίΓοηΙιΐΓ. Ι1)ί Ιιιπί ηιυΚα »Ιφιο νβπα ΓοΓϋΙετ ΓβεΙ»

εχ8(ί(επιη( ρεηείίίβηΐίιιηι : φΐί ρ388ίπι ηανοβ οοΙογϊΙογ εοηΐίδ

Γηηίηυδηυε, ηε ΙιοδΙίδ ροιτυηιρεΓεΙ, εοι^ιιημείοηΐ. (}οο<1

ςυυπι βηεεεύεΓεΙ, ΜιίΓΟϋβ ί§ηίΙα είβ ]αευΐ3 ίηιπιίΙΙεηαΙ ; ο(

ϋΐί ραι ί εείβηίαΐβ βοίτεοβη! τίηεαίβ , εΐ (ϋΙΓυ^ίβο8ηΙ ηιβ(α
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πυρ, α3θίς τε έγίγνοντο ταΐς τριήρεβιν ές περίπλουν

καί έμβολήν έτοιμοι.

ΟΧνί. Άγανακτοϋντες δέ οί άνδρες, καΐ μάλιστα

αύτων οί "Αρειοι, δτι κρείττους όντες άλκήν, ίι' απρα

ξίας άπώλλυντο, οί μέν προ του πυρός Ιαυτοίις άνήρουν,

οί δέ ές τ&ς τριήρεις των πολεμίων έναλλόμενοι,τα μέν

ίδρων, τά δέ έπασχον. Νήές τε ήμίιρλεκτοι μέχρι

πολλού περιέπλεον, άνδρας έχουσαι, τους μέν υπο του

πυρός, τους δ' Ειπδ λιμού καί δίψης δαπανωμένους· οί

δέ καΐ ίστων η1 σανίδων έχόμενοι, ές πέτρας ή άκτας

έξεφέροντο έρημους· κα\ είσιν αύτων οΐκα\περιεσώθησαν

έκ παραλόγου· τινές δέ κα\ ές πέντε διάρκεσαν ήμέρας,

λιχμώμενοι την πίσσαν, ή ίστίων ή κάλων διαμασώ-

μενοι, μέχρι σφ3ς δ κλύδων έξήνεγκεν έπ\ τήν γήν.

Πολύ δ' ην 5 καί τοις πολεμίοις έαυτο έπέτρεπεν, δπο

των συμφορών ήσσώμενον · έπέτρεψαν δέ καί των τριη

ρών έπτακαίδεκα· καί τους μέν άνδρας οί περί Μοϋρκον

ές Ιαυτους μεθώρχουν, δ δέ στρατηγός αύτων Καλουϊνος

έπΐ της εαυτού νεώς έπανηλδεν έςτ6 Βρεντέσιον ήμέρα

πέμπτη, δόξας άπολωλέναι. Τοιούτο μέν δή πάθος

της αύτης ήμέρας τη περί Φιλίππους μάχη κατα τον

Ίόνιον έπεγι'γνετο, είτε ναυάγιον, είτε ναυμαχίαν δνο-

μάσαι χρή· και έξέπλησσε το συγκύρημα των έργων,

δστερον έπιγνωσθέν.

ΰΧνίΙ. Ό δέ Βρούτος τον στρατονέςέκκλησίαν συν-

αγαγών, έλεξεν δδε· Ούδέν έστιν, ω συστρατιώται,

παρα τον έχΟές άγωνα, έν ώ μή κρείσσους έγένεσΟε

των πολεμίων. Της τε γαρ μάχης ήρξατε προβύμως ,

ε! και χωρίς παραγγέλματος · και το τέταρτον τέλος, 8

περιωνυμον αύτοΐς 3ν έπεπίστευτο τδ κέρας, διεφθείρατε

έίπαν καί τους έπιτεταγμένους αύτω, μέχρι του στρα

τοπέδου · καί τδ στρατόπεδον αύτδ εϊλετε πρότερον,

καί διηρπάσατε· ώς προυχειν τάδε παρα πολυ της έπΐ

τοΰ λαιοΰ βλάβης ήμών. Δυνηθέντες δ' αν 8λον έργά-

σασθαι τδ έργον, άρπάσαι μάλλον εΐλεσθε, ή κτείνειν

τους ήσσωμένους · οί γαρ πλέονες υμών τους πολεμίους

παροδεύοντες , έπΐ τα των πολεμίων ωρμων. Καί έν

τω&ε αυ πάλιν, οί μέν διήρπασαν δύο των ήμετέροιν

στρατοπέδων όντων τδ έτερον, ήμεϊς δέ έκείνο>ν ίίπαντα

έ/ομεν, ως καί τφδε την Ιπίχτησιν της βλάβης διπλα-

σίονα είναι. Καί τα μέν έν τη μάχη πλεονεκτήματα,

τοσαϋτα. "Οσα δέ/τερα προυχομεν αύτων, έχετε καί

παρα των αΐχμαλιοτων μανΟάνειν, περί τε απορίας

σίτου, καί έπιτιμήσεως αύτοϋ, καί κομιδης κακοπα-

θοϋς, καί παρ' δλίγον ήδη σαφοΰς έπιλείψεως. Ουτε

γαρ έκ Σικελίας ή Σαρδόνοςή Λιβύης ή Ιβηρίας έστιν

αύτοΐς λαβείν, δια Πομπηϊον καί Μοΰρκον καί Άηνό-

βαρβον, ναυσίν έξήκοντα καί διακοσίαις αποκλείοντας

αύτοϊςτδ πέλαγος· Μακεδονίαν τε έξαναλώκασιν ήδη,

και έκ' μόνης άρτι Θεσσαλίας εχουσιν ■ ή ές πόσον αύ

τοΐς ετι άρκέσει;

ΟΧνίΙΙ. "Οταν ουν αύτους έπειγομένους ές μάχην

μάλιστα ίδητε, τότε ήγεΐσθαι διωκόμενους Ειπδ λιμοϋ

τον έν χερσι θάνατον αίρεϊσΟαι. Ημείς δ' άντιμη-

ίηεεηιΐίΐ ; 3ΐςυε ί(3 πίΓδυβ ΙιΪΓρηιίϋηι ίαίίηυ κ ρβιταρίίοιιϊ

εχροηείκιοΐυι·.

ΟΧνί. Ταπί ίηιϋβτϊΐί ηύΊΚεβ , ρκτίοιίίιη Μ&τΙϋ , ψκ>1.

ςιιυηι ρΓ3βδ(3Γ6ηΙ ΓοΓίίΙυϋηβ , ίουΚΐ ρείΊτεαΙ, αΐϋ δείρκ»

ϊηΙβΓΩαεϋαηΙ , ηοη εχδρεεΐ3(ο ίηεεηάΊο : 3ΐίί , ΙπΓβηιεδ Ιιο-

βΐϊιιπι ίηδίΐίεηΐεβ, ΓηυΙΙ» Γαοίβίχιηΐ ;κ: Γ«Γε1>3ηΙ Γοι-ϋιβτ. Ν.η ■

ςυοφίβ δβηιίυδίΦ/Ιίυ ]αοΐ3ΐ)ίηΙιΐΓ πιπί νβοΐοη&υβ : σαοπιηι

βΐίί ίμικ', αΐίϊ Γ;ιηκ· βϊΐίςαβ ρβτίυαηΐ. ^α^(13Iη ηιιΐίί Ιαΐ>υ1Ϊ5Τϋ

Ιι«Ί\Ίΐ(ΐ'Λ, ϊη κοραίο* αυΐ (Ιεδειίβ ΙίΚοΓβ φοϋ βοηΐ : ίΐ

εοπιοι ηοηηυΐΐί εϋαπι εχ ίη$ρεΓίΐΙο $εΓΥ3(ί, ςαοί ίηΐιτ ίναα,

ηυί ε( αά ςαϊηίαηι άΐεηι, ρϊεβπι ίηΐεηπι ΙίηβεηΙββ, ιυίτοΐι

Γυηεβτβ η«ιιΐι1ι·ιιΐι·«, ρεπ)υΓ3ΓυηΙ, άοηεο υηιϋ$ 2(1 Ιετηι»

βρρεΙΙετεηΙυΓ. Μϋΐΐί ϋβιΐίΐίοηειη ΓβοεηιηΙ, ςαυπι ηοη ροδδβηΐ

Ιοί ωΐΐηιίΐαΐίΐιυβ ιεβίβΙβΓε. Ιη Ιιίβ ΓυεηιηΙ ΙπΓειηββ χτιι :

ψιηπιιη ηιίΐϊΐεβ ;κ1 ΜυΓοί ββεΓβιηεηΙυηι (Γ&η9Ϊετυη1. ('αΙ-

νίηυβ, <1υχ (νιπιιπ, πιπί $υα ηανϊ ςυίηΐο ϋί? Βηιηιΐιΐίίυπ]

ΓετεηίΙ, ρεΓϋεςε 0Γε<1ί(ο8. I Ιιι] ιΐϋΐιιοϋί ί^ίΙυΓ οα1αηιΐΐα«, «το

ηηιιΙΊ-ΛχΜίηι «ΙϊεεικΙιιιη εβί, δίνε η»ν;ι!ι· ριΐεΐίυαι, ίη ,ιη>ι.Ι·η

άίβτα ϊικ ί(1ίί , ςαο Ρίιίΐίρρεηδίβ ρα^ηα εοηπι»» β«1. ΟικκΙ

ροδίηυΐΐη εβ( εοξηίίαιη , οίιβΙυρυεΓαηΙ οιηηεδ ιΐιινηιιιι ι*

Ιίπιη εβδυυιη ϊη εαιηϋειη (εηιροΓΪδ αι-ΐίουΐυηι εοηειικίοικίϋ.

ΟΧνίΙ. ΒΓϋΙυβ αυίειη, ίύνοείΐΐα εοηείοηε ιηΐΐϊΐυπι, ίϊε

603 ϋΐΐοεαίιΐδ εβ( : <■ ΗεδΙεπιο ρηείϊο , εαηιαιίΐϋοηεδ , ηηϋ*

ίη Γε ηοη βυρεποΓεβ Γυί$(ίδ ΙιοδΙίηηβ : ηαηι εΐ ρυςηιοι ίιι· ■ ■

ρΪ3ΐϊ8 βΐίκτϋιτ, ςυαηινίδ «φκ-ί ; ε( ςυϊτΐΐπι Ι«$ίοη(αι,

ρΓορΙεΓ ορίηίοηεπι νΪΓΐιιΙϊβ ίη ορροδϋο εοΓηη ΙοεβΙΐηι,Ιο·

Ι;ιιη εοηείάίίΐίβ , βΐίοδςαε ύεϊηεερβ υβςιιε εαβίτΐ ; εβςίηςικ

ίρδ» ωρ(α (ΙΪΓΪρυϊΒΐϊδ : υΐ ηχε νΐείοηα Ιοηςε ρΓ3ρροη(1εΓ«1

ύαηιηο ίη δίηίίίΓΟ εοΓηυ βεεερίο. ΑΙ ςυυπι ε*1εηι νίοίοτίϊ

ΙοΙηηι εοηΒεβΓε ηομοΙίιιιη ροΐαίβδείί» , τεβ ΙιοδΙίυιη Λίπρί»

ηΐίΐΐιιίδΐίβ, ηυϊΓη νίείοβ ύε1εΓ6 : ιι&ιη ρ!βΓΪ<ιυβ νβίΐτιιηι,

ρΓβεΙεπΙϊδ Ιιοδίίουβ, ίη βυΓυπι Ιμπ,ί ΓεεεπιηΙ ίπιρείυηι. >«ί

61 ίη Ιιοε ίρδο πίΓδίι* ηοδ ρπκτίΐΐηίηιαδ : ίϋί εχ Ιμηϊ< ηοβίπί

εβδίπδ εερεηιηΐ αΙΙεΓ», ηοδ ηηίνβΓδβ ϊΝοπιπι οοειιρεϊίπιιΐί:

αίςηβ ίΐΛ ηβε φίοιριε εχ ρβΓίβ ίεςιιίδίΐίο ηοβΐ™ Λυρίο παφτ

ηαΆνα ί»εΙϋΓ3 εδί. ΗαεΙεηυβ ϊ^ϊΙιιγ, 8(1 ρΓκΙίαπι ςηοϋ «Ηί·

ηεΐ, ροΙίοΓε» δαηιυδ. ΟίΕΐεπ.1 τεοηβ ςιιαηΐυπι ρΓκροϋεαπιιΐ!,

ροίεβίίδ εχ εβρίίνίδ (ΙίβεεΓε : άε ίηορί» οβιϊΐβίεςυβ ιοηοοτ,

άε ΙϊϋΟΓίοδβ εοηιροΓίαΙίοηε , εΐ ρίβηβ ]ωη εοηΓεδβο Λβίοίΐο

εοηιιηεαίυιιηι. Νβηι εΐ δίείΐί», 83π1ίηία, ΑΓπεβ, ΙΙκρωά-

ςυε ηίΐιίΐ είδ ρεΙεΓβ ΙίοεΙ ρβΓ Ροηιρείϋηι, ΜηΓεαω, Αΐιεηο-

03Γΐ>ϋηιςιιε, εΐαβδε οτυι ηϊτϊαηι ηι»Γε ίΐΐιιά ίηΐεκϋικίϋη'ι3·

Μβεεάοηίαηι νεΓΟ ί&ηι εχΐιβυδεπιηΐ : εΐ βοΐ» ηαηε βΐίΐ βο*

Τηεδδαΐί»; ςααηι υδηυεηυο δΐιΠθεΙυΓβηι ριιΙ»ΙΪ3?

ΟΧνίΠ. « Εγ^ο (ΐηηηι βοβ 3ά ρυ§ηαπι νίιίεπίίδ ρκιρεΓί»,

ίοηε βχοβίΐβίοδ 3 ίβηιε ρυ(3ΐε ΓεΓΓΟ ροΐίυβ εηιοπ ΛβββΛ*

5εΰ ηοδ εοηΐΓ3 εειίυΐο οϋΓεπίϋδ , «Ι Γβηιε εοδ βηΐε ορριΐ8°β·
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χανησώμεΟα αύτοΐς , τον λιμδν ήμών προπολεμεΐν, ΐν'

άσθενεστέροις χα\ τετρυμένοις Εντυχοιμεν δτε χρ^· μηδ'

ΕχφερώμεΟα ταΐς προθυμίαις παρα καιρόν. Μηδέ

βραδύτητα τις ήγείσθο) την Εμπειρίαν, ή1 ταχύτητα· Ες

τήν δπίσο) θάλασσαν άφορων, ή, τοσαύτας ήμΐν δπη-

οεσίας καΐ τροφας Επιπέμπουσα, δίδωσιν άκινδύνου

νίκης Επιτυχεΐν, ήν ύπομένητε, καί μή άδοξήτε, εί

προσπαίζονται ήμϊν και προκαλούνται, ούκ άμείνονες

όντες, ώς διέδειξε το Εχθές έργον, άλλα έτερον δέος

ίώμενοι. Τήν δέ προθυμίαν, ης νυν £ιμ3ς άξιώ κρα-

τεΐν, άθρόαν άπόδοτε , δταν αϊτωμεν. Έγώ δ' υμΐν τα

νικητη'ρια, Εντελή μέν, δταν οί 0εο\ κρίνωσιν, Επι Εν-

τελέσι τοις εργοις, διαλυσομαι· νΰν δέ της Εχθές αρε

τής, άναχιλίαςΙκάστω στρατιώτη δραχμας Επιδίδωμι,

και τοις ήγεμόσιν υμών άνάλογον. » 'Ο μέν ούτως είπε,

κα\ αύτίκα διεμέτρει την δωρεάν κατα τέλη. Δοκεϊ

δέ τισι, κα\ Λακεδαίμονα και θεσσαλονίκην Ες διαρ-

παγήν αύτοϊς δώσειν υποσχέσθαι. -

ΟΧΙΧ. Ό δέ Καίσαρ καΐ Αντώνιος, ε'ιδότες ου

μαχούμενον Ικόντα τον Βροϋτον, τους Ιδίους συνηγον,

και δ Αντώνιος ελεξε· « Το εχθές έ'ργον, ω άνδρες, τοις

μέν λόγοις οΐδα δτι καί οί πολέμιοι μερίζονται, ώς

διώξαντές τινας ήμών, καΐ το στρατόπεδον διαρπάσαν-

τες· εργω δέ Επιδείξουσιν άπαν ΰμέτερον. 'ΊΓπισχνοϋ-

μαι γαρ υμΐν, ουτε αυριον, ούτε ταΐς Επιούσαις έκόντας

ούτους Ες μάχην ήξειν · 8 σαφεστάτη πίστις Εστί της

Εχθές ησσηςκαι φόβου, δταν, ώσπερ Εν τοις γυμνικοϊς,

άφιστώνται τοϋ αγώνος οί Ιλάττονες. Ού γαρ Ες τοΰτό

γε στρατδν ήγειρον τοσόνδε,ίνα των θρακών Ιρημίαν

οίκώσι διατειχίσαντες. Άλλα και αύτην διετείχισαν

μέν έτι προσιόντων δμών, δια δέος· Ελθόντων δέ, Ενοι-

κοϋσι διά την Εχθές η"σσαν Ιφ' ί[ καΐ των στρατηγών

δ πρεσβύτερός τε καΐ Εμπειρότερος, πάντα άπογνοΰς,

Iαυτόν διεχρησατο· 3 καί αυτί) μεγίστη συμφορών Εστίν

άπόδειξις. "Οταν ουν, ήμών αύτοΰς προκαλουμένων,

μή δέχωνται, μηδέ καταβαίνωσιν άπδ τών όρων, άλλ'

άντί τών χειρών πιστεύωσι τοις κρημνοϊς· τότε μοι

βαρ^οϋντες ΰμεΐς, ω άνδρες 'Ρωμαϊοι, συναναγκάσατε

οιύτους αύθις, ώσπερ Εχθές ήναγκάσατε , αίσχρον ήγού-

μενοι δεδιότων Ελασσοΰσθαι, καΐόκνούντων άπέχεσθαι,

και τειχών άνδρες όντες ασθενέστεροι γενέσθαι. Ού

γαρ ήλθομέν γε χαί ήμεΐς έν πεδίω βιώσοντες, ούδ'

Ιστι βραδύνουσιν ούδέν αύταρκες. Άλλα δει τοις ευ

ςρρονοϋσι τοΰς μέν πολέμους δξεΐς, την δέ εϊρήνην Επι-

μηκιστον εΐναι.

(1ΧΧ. Τους μέν ουν καιρούς, και τα Ες τοϋτον έργα,

έπιμηχανησόμεθα ήμεΐς, ού μεμπτοί καί της Ε/Οές

δρμης τε καί μηχανής υμΐν γενόμενοι· τήν δ' άρετήν

ίιμεΐς, δταν αιτήσθε, άποδίδοτε τοις στρατηγοΐς· μηδέ

άχθεσθε της Εχθές αρπάγης, μηδ' Επ' δλίγον. Ού

γαρ, Εν όις εχομεν, Εστί τδ πλουτεΐν · άλλ' Εν τω κρα-

τεϊν ταϊς δυνάμεσιν 8 καί τα Εχθές άφαιρεθέντα, έτι

^ντα παρά τοις πολεμίοις σώα, καί τα πολέμια αύτα

Ιπ' Εκείνοις, κρατοϋσιν ήμΐν αποδώσει. Καί εί Επει-

παυβ , ςυο άεΙιϋίοΓεδ ΠΜ^ίβφΐε οχΐιαιίδίοβ νίηυυδ ίηνβιίαιηιΐδ ,

ιμιιιηι οραβ ΓαβπΙ : εανβαπιυβηυβ , ηβ οαΙϊιΙϊοΓΟβ δίπιιΐδ ηυαηι

1εηιρυ9 ροβίυΐηΐ. Νεςηε νβΓΟ (ριίβηιιβηι εοηβϋίυπι Ιιοο,

ο»Η πτυιη [ΐΓυΙιαΙυηι , &ά άυεβηάαπι ροΐίυβ 1κ"Ι1ιιηι βχίβΐίιηβΐ

ρβι ϋηβΓβ, ςιωπί Άά ταη ΙοΙβπι 1>Γβνϊ οοηΓιείϊΐκίΒηι. Όοιχγο

ρηίηι ςαϊβςυβ 8β ϊρββ ροΙβ&Ι , πιαΓβ Ιιοο. , ςυο<1 α ΙβΓμο ΙυΙ

ηο1)ίδ οοιιιπκκίίΐαΐοί βΐ αΙίαιβιιΐΗ αΐΐαΐίπι βυρρβύίΐβΐ , νίοΐο-

Γίαπι ηοΐιί» οΐϊοπχ' ϋΐιβ^ϋΐϊ αΐΐο ρβΓίευΙο ουίίοεικίϊπι : ηκκίο

ραΙίεηΙβΓ ε( 3Ν(ΐιο αηίηιο ΙοΓαΙϊκ ηο$ τοίιίδ ϊοβυΐίβηΐεβ ε(

ρτοτοοηΐεβ , ηοη ςαοά νΗιιΙε ρΓκροΙΙβωΙ (οί (1ο(·1αΓανίΙ

ΙιοδΙεπιυιη εειΊαηιεη), βε<1 α( »11επ ΙίπιοΗ βΟΌιαηΙ Γβπιοιίϊιιηι.

ΟκΙεΓυηι ϊβίβηι αΙαεΓΪΙαΙεηι, ηυαηι ηιτηο το$ νοίο εοηϋηεπ!,

Εώυικίβ Ιιιηε ρΓ%$(βΙε ςυαηιΐο ροβίυΐαοίηιυβ. ΥίεΙοηκ &α-

Ιεηι ρΓκηιί» εχ 3888, υΜ άϋβ τίβυπι ΓυεήΙ, ρο«1 οπιηίιιο

ρΓθϋί§ΐΙο8 ηοβίεδ ρεΓδοΙναιη : ηυηε, ρη) ΓογΙϊ ορεο Ιιεπ

ηανα(3 , πιίΠεαοβ (ΙβηαΓίοβ ιοοίρίβΐίδ β οιβ είη^ιιΐί : οπίίοεβ

ιΐαεεηϋουβ ρΓΟ ροιίίοηε ηυπιεΓβοίΙυΓ. » Ηχε ΙοευΙυ»

ΒηιΙϋδ οοηΐίηυο ϋοηαΐίνυπ) Ιε^ίοηαΙίηι (1ί8ΐΓί1)ϋίΙ : βίπιυΐςαε,

8ί Γΐ(1θ5 β8ΐ ηοηηυΙ1Ϊ8 αιιείοπουβ , ΐΑΟβά&ηΜηεηι ε( ΤΙιεβ-

8αΙοηίθΛπΐ(1ίπρίοΐ)ΐ1α5ΐηί1ίΙί1)ΐΐ5 8βοοηοο58αΓυη) εβ( ροΙΙίείΙοβ.

ΟΧΙΧ. ΑΙ Οβββτ εί ΑηΙοηίαβ, Ϊη1ε11!§εη1ε8 ΒΓυΙπηι ηοη

ροβηβίαππη ηίβί εοβεΐααι, εοηεϊοηειη βάνοεατυπί. Τιιηι

ΑηΙοηΙηι II» ΙοοαΙαί ββ( : « Ηηΐβπκπι λ ίοίοπβιη , ιηϋίΐ08 ,

ΙιοδΙβί ρβπίετ βίοι (ββϋβ βοΐο) νβΓίιϊβ ςιιίοΙβπι νϊηάϊείηΐ, πΐ

ηη! ηοβίητηιη εορίΕίπιπι ραιίεηι ΓυάεηηΙ, 038ΐΓαςυε ά\ή-

ραετίηΐ. ΑΙ τε (βηβη ΓβΙοΙιιιπΙιιγ, νεβίΓαιη ββββ ίηΙεςίΏηι.

ΡοΙΙίεβΟΓ εηίηι νοοίι, ηεε εγμ, ηεε βεςυεηΐίϋι» άίεουβ

8ροη(ε μιοιΙίΙϋΓΟδ ίη αοίοπι : ςαοά εειϋδβίηιυπι 3Γ«υπιεηΙ<]Πΐ

881, ΙίβΓΐ τϊείοβ βίΙΙιιιε ρβνεΓβ; ςυυπι, βϊευΐ βιΐιίείβε νίείοα

δβ εοηΓιΙεηΙεβ , ηοη ΛαάεαΙ Μηρϋαβ εειτ&ηιΐη] ηη εοηηιίΐ-

Ιβτβ. Νοη εηίηι Ιάεο οβτΐε Ι&ια ηυηΐΡΓΟδυπι εοΐΐε^εηιηι

εχ6Γεί(υηι, υΐ ίηΙεΓββρΙο Άάύα άε@3ηΙ ΐη Τ(ΐΓ&εΪ33 (ΙεβεΚίβ :

βεά ςηεηι ηιυπιπι νο!)ί8 ηαε βάτεηίεηΐίΐιιΐδ οΙ»]ε(.8ΓαηΙ ρΓ33

ΙίηιοΓβ, ίηΐΓ3 εηηοο'βηι βε ηυηε, ςαηηι βάεβίϊδ, εοηϋηειιΐ,

εΐβάε ΙιβδΙβΓηα ρβΓουΙδί. 0ιΐ33 εΐβύεβ ϊπιρεΓ3(οΓυηι ςηοςυβ

3ΐΙεΓυηι, κΐ3ΐε ηιβίοΓειη, εί υ8υ ρεπϋοι-εηι, άε$ρεΓ3ΐίοη6

εοββίΐ ηεοβηι βΐ1>ϊ εοηβεΐδεβΓε : φιοά εί ίρδυηι ηιαχίιηυηι

891 εΐβάϊβ ίηιϋοίυπι. Ετβο ψιοΛ δί , ηοοίβ ρΓοτοεβηϋηιΐδ, ϊη

ίεςαυιη Ιοειιπι ηοη (ΙεβεεηάβπηΙ, ηιβίυεηηίςηε ίη πιρίουβ

ΙΜαείβΓη εο11οο3Γβ, ςηβηι ίη ιη3ηϋ>υδ; Ιυηι τβΓΟ, υΐ Κοηι»-

ηο9 ϋεεεί , εο11ί§ίΙε ΓοϋυΓ, βΐ , 9ίευ(ί Ιιεη Γεεί8ΐί9 , τυΓδυδ

αά ριΐ£η3η<1υηΊ βοδ εο^ϊΐε; ΙϋΓρε ρυίβηίοδ εεάεΓβ Ιβπϊϋ8,

■οβϋοβη 3 88@ηί1>ηδ , βΐ ιηίηοι 18 3Γηΐ3 νίΓΐυΙβηιςυβ νβδίΓαηι

ςυαηι ίΙΙοπιηι ηιυηίηιεη(3 α?8ΐίπΐ3Γε. Νεςυε εηίηι ιιουίβ

εεΓίε ρ&Η1βτ 3(ςυε 111Ϊ8 ρΓοροδίΙυιη βδΐ , ίη ηηφίϊ ρετρβίαο

ϋβ(5(τε : εί ηΐ0Γ3ηΙβ8 ευηε(3 άε&είεηι. Ιηο νβτο , φΐί βαρί-

αηΐ, οαηηΐ, α! οβΟαη 3θ9θ1τ3η| φαιή εβΙεπτίπαβ, β! ρβββ

ηυβηι άίυϋδδϊπιβ Γηΐ3η(υι·.

ΟΧΧ. « Ι§ίΙηΓ ορροΓ(υηί(3ΐε8 ΓβΙίοηεηιηυε ΐίηιηι §6Γβη·

άβπιιη ηοβ ρι·οτί<1β1)ίηιυ8, (]ηοβ Ιιεη ηοη ριτηίΐοηιΐοδ ϊΓάΌΗβ

βίεοη&ΐαβ άυεεβ Ιΐ3ϋϋί8ΐί8 : νοδ εοηΐτα, ο1)ί ίηιρβηίοηη

ροδίηΐβνεηηΐ, νΪΓΐϋΙβηι εχ8επΙε. Νβιριε νεΓΟ ηιο?ΐΌΓε υΐΐο

Τ08 βΓΒεί&Ι ηεβίεπιβ]&ε(υΓ3. Νοη εηίηι ίη 1ιί8 ςιιχ Ιιβηειηηβ

δί(33 8υηΙ ηο9ΐΓβ3 (ΙίνίΙίβΒ, 8β(1 ίη νίείοπα νίΓΐυΙε ρ3Γ(3 : ςυο;

ηοη δοΐυηι 838 Γ88 , (]υ»> Ιιεη ηοΐιίδ α1)ΙαΙ« βυηΐ, εί ίηΙε^Γχ

βιΙΙιηε &ρυά ηοδίεηι $εΓΥ3ηΙαΐ', νίηεεηΐίυυ» ηοϋίδ ΓββΙΗυεΙ,

βεά εί ίρβοηιιη ΙιοδΙίηπι Ιχιηβ ηοοίδ ΙγοΟοΙ. ^ι1^ι>υ8 δί
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γ<ί;ΑεΟο£ αύτα λαβείν, Ιπειγώμεθα ΙπΙ τήν μάχην.

Ίκανα δε και εχθές άντειλήφαμεν αυτών, και των ήμε-

τέρων ίσιος ίχανώτερα. Οί μέν γ»ο έκ της Ασίας

πάνΟ', ίσα έβιάσαντο καί ί,ρπασαν, έ-πήγοντο- δμεΐς

δ', ώς εκ πατρίδος ιόντες, τα μέν δαψιλέστερα οϊχοι

οπελίπεσθε , τα 8' αναγκαία μόνα έπήγεσθε. ΕΙ δέ τι

καί δαψιλές ?[ν, ήμέτερον ή\ των στρατηγών, οί πάντα

έσμέν ϋπέρ της υμετέρας νίκης έπιδιδόναι πρόθυμοι.

Κα\ της τοιαύτης δ' δμως ζημίας υμΐν ένεκα επιδώ-

σομεν νικητήρια, δραχμας έκάστω στρατιώτη πεντα-

^ισχιλίας, λοχαγφ δέ πεντάκι τοσαύτας, χιλιάρχη δέ

το διπλάσιον τοΰ λοχαγοί». »

ΟΧΧΙ. Τοιαϋτα ειπών, τηςέπιούσης πάλιν επέτασσε.

Κα\ α} κατιόντοιν ουδέ τότε των πολεμίων, δ μεν Αν

τώνιος έβαρυθύμει, καί Ιξέτασσεν άεί. Ό δέ Βρού

τος του στρατού το μέν εϊχε συντεταγμένον, μή άναγ-

κασθείη μάχεσθαι, τφ δέ τας δδους της κομιδης των

άναγκαίων διελάμβανε. Λόφος δέ ην άγχοτάτω τοΰ

Κασσίου στρατοπέδου, δυσχερής μένΰπο έχθρων κατα-

ληφθήναι, δια τήν εγγύτητα έστοξεύεσΟαι δυναμένοιν

δ δέ Κάσσιος αύτον δμιος έφρούρει, μή χαί παρα δόξαν

έπιτολμήσειέ τις. Έκλειφθέντα δέ ίιπδ τοΰ Βρούτου,

κατέλαβον οί περ\ τον Καίσαρα νυκτός, τέσσαρσι τέ-

λεσιν, επαγόμενοι γέρ^α πολλά καΐ διφθέρας ές προβο-

λήν τοις τοξεύμασιν. Ώς δέ κατέσχον, άλλα τέλη δέκα

μετεστρατοπέδευον υπέρ πέντε σταδίους, άπιοϋσιν έπΐ

τήν θάλασσαν καί υπέρ άλλους τέσσαρας, δύο· ώςτίιδε

τω τρόπω προελευσόμενοι μέχρι θαλάσσης, καΐ ή παρ'

αυτήν άρα τήν θάλασσαν, ή δια των έλών, ή1 δν τινα

τρόπον άλλον έπενόουν, βιασόμενοι, κα\ τήν άγοραν

άποχλείσοντες των πολεμίων. ΚαΙ δ Βρούτος αύτοϊς

άντεμηχανατο , άλλα τε, και φρούρια αντικαθιστάς τοις

έκείνων στρατοπέδοις.

ΟΧ XII. ϊδ δέ έργον ήπειγε τοΰς άμφί τον Καίσαρα"

κα\ λιμδς ην ήδη σαφής, ες τε μέγεθος χα\ δέος έκά-

στης ήμέρας έπεγίγνετο. Ουτε γαρ έκ Θεσσαλίας

αύτοϊς έτι τα άρκοϋντα έχομίζετο· ούτε τις ^ν έλπίς έκ

θαλάσσης, ναυχρατούντων πανταχή των πολεμίων της

τε ίναγχος περί τον Ίόνιον συμφοράς έξηγγελμένης ές

ίκατέρους ήδη , μάλλον έδεδοίκεσαν, αύ,τά τε , καΐ τδν

χειμώνα προσιόντα, ώς έν πεδίω πηλώδει σταθμεύον

τες. ΤΩν ένθυμούμενοι , τέλος μέν δπλιτών Ις Άχαίαν

Ιξέπεμψαν, άγείρειν τα έντυγχάνοντα πάντα , και πέμ-

πειν σφίσι κατα σπουδήν. Ούκ άνεχόμενοι δέ κινδύνου

τοσοϋδε προσιόντος, ούτε των άλλων έπιτεχνησεων,

ούτε έν τω πεδίω λοιπόν έκτάσσειν, παρα τδ τείχισμα

των έχθρων ανέβα ινον μετα βοής, χαΐ τον Βροΰτον

Ιχάλουν ές μάχην, έπισχώπτοντες άμα καΐ λοιδοροϋν-

τες, καΐ έγνωχότες ου πολιορκίας τρόπω μάλλον, ή

μανιώδει φορ^, μή βουλομένω συμπλέχεσθαι.

ΟΧΧΙΠ. Τω δέ, αυτί) μέν, εγνωστο τα άπ' άρχής·

καί μδλλον ίτι, πυνθανομένω περί τε τοϋ λιμού και

περί της κατα τον Ίόνιον εύπραξίας , καΐ των πολεμίοιν

δρώντι τήν έχ της απορίας άπόνοιαν. Και ήρεϊτο πο-

ςιιαηιρΓΪιηυηι ροΐίι-ί ειιρίηιυδ , 3(1 ρηςηβηάηηι ΓεδΙίικηηΐϋ.

(}ιΐ3ηφΐ3πι 1ιειί]3ΐη 83ΐίβ ηιαΙΙβρΓοίΙΙίβνϊείδδϊιη ΓΜερίηυ,

30 ΓθΓ(3886 ρΙυΓϋ (]ϋ3Π1 ηηιίδίιιιιΐδ : ώάπλ ίΐΐί, φιίάφικΙ Μ

Αίία |>βΓ τϊυα ι-βρυεπιηΐ, δεεοηι ίβι-είβηΐ; νοβ, β ρίΐ™

<1ίδεε(1βηΙε8, Γβΐίοΐϊβ Γββϋβ ρι-εΙίο$ίοήΊ)υ8, ηβεβδδαπ;! Ιαηίυπι

νοηίβευηι βΐΐϋΐίδΐίβ. Ουοά δι ςαϊά Ιαιηεη εΐίαπι ΓαίΙ Ιαιιϋυε ,

ηοϋίδ ίηιρεί'βίοηΐηΐδ ίΐΐυύ επί ίώΐβΐυηι, ςυί νο&ίβ ρπ> ΐίοΙο-

ΓΪ3 Τ68(Γ3 οηηΪ3 <1β ηοίΐτο ΓΟβΙίΙϋβτε βυιηυβ ραταΐί : οβςαβ

νείΌ ο1>8(3ΐ>ΐ( ββ ]·υΊυτ3 ςυοιηίουβ το!)ί5 ροΓβο1ϊ3ΐϋΓ ™ΐο·

γϊχ ρπεπιίυπι, ίηπιΠϊΙεβ 8ίηςιιΙο8 νίβίηΐί πιϊΙΙϊα Ηδ, οβηία-

Γϊοηϊ ςιαϊηίαρίυηα , ΐΓίΙιαηο ιΐιιρίυιη ε]υβ ςικκΙ 3(χίρίΙ εεηΐϋ-

πο. »

ΟΧΧΙ. Ιο Ιΐ3ηο ίοηίοηϋαηι ΙοευΙυβ ΑηΙοηίαδ , ροδίτίιΐκ

ε]ιΐδ (Ιϊεί πιΐίϋδ ία βείεηι ΓηίΙίΙββ ρΓοΛυχΗ. Οϋυιηςικ Ι»·

8(ΐ8 ηοη (ΙβδοεηίΙβΓβΙ, ηιοΐεδίε ίϋ Ιυ,ΙϊΙ, ηεο (ΙεβϋΙίΙ ςιιοΐίιϋβ

βοβ ρπχΙιιοεΓε. ΒηιΙυ» νεΓΟ οορΪ38 $α38 ρβιΊιϊη ίιΐ!.1πΐ£ΐ45

1ι;ιΙ)ρ1»ηΙ , ηε εοβεΓεΙιιτ ίηνίΐαβ ρυ^ηβΓε ; ρβΓίιπι ρβτ τίω ,

ςα» εοιηιηεβΙΐΜ οΠβΓρΙιαηΙιΐΓ, οοΓίίϊ ϊηΙΟΓταΙΙϊβ <1ί5ρο$ιΐίηΙ

ρΓβ?8Ϊι1Ϊ3. ΕΓ31 (υηιυΐυδ ρΓοχίιηυβ εβδίτίβ 03$9ίί, ψα»

οεευρβΓε ΙιοδΙί εΓβΙ ιΙίΠΊείΙε , ςιιίβ 83βίΙϋ8 ε ε38(τί$ ίοΒϋτί

ρο(βηΙ : εϊ Ι&ηβη Οιββίοβ ίηιροβιιβΓ3ΐ ρΓΛ'ίίιΙίυιη, ηοςυι-

3ΐι<1»οίϋΓ ευιη ίηνβοΙεΓεΙ. Ηυηε, β ΒπιΙο ά«Γβ1ίοΙιιαι , Οϊ-

83ΓΪ3ηί οεευρ3Γυη( ηοε(υ ηυ3ΐιΐ0Γ Ιεςίοηί1>υ8 , ΐΓ«]ΐιεη13)υ<

ΟΓαιϊΙΐϋΒ ρΐΌΐεοΙί &ο οοπί8 3(1 βηβηάβ ηιί5$ϋΐ3. Οιιο οοηι·

ρ3(ο, αΐίοβ άεεβοι Ιε^ϊοηεβ ιηονεΓυηΙ ε38ΐΓ3 τεκιΐδ πβτί

ςιιίηςυβ 8ΐ3(1ί3; εϊ ίηιΐε ροΓΓΟ (]ΐΐ3ΐυοΓ 8ΐ3<1ίοΓυπι ίϋΙίΠίΙΙ)

<1ϋ«! ηκΊαΙίΐ- 8)ΐη( ; εοςυε ηιοάο βχΐβοβυπ 66 βηοΐ Μ(*

3(1 πΐ3Γ6, εο^ϋ3η1εδ, βυΐ ρεΓ ΗΙΙυδ, 3ΐι1 ρεΓ ρβίαοΐββ , 3«1

φηευησυε αΐϊα Γ3ΐίοηβ, ρεπυιηρβΓε, ε( ίηΙοΐ(ΙικΐΜο Μ-

πιεαίιΐδ ΙιοδΙίυιιι. Ηαίο εοηδίΐίο ΒπιΙυδ οεευΓΓΪΙ, ευιη εΐίβ

3Γΐί1)ϋδ, Ιαιη ε38ΐε11ίδ εχ βιΙνεΓδο ΙιοδΙίϋϋΐιι ολβΙγογοιπ ορ-

ροδίΐίδ.

ΟΧΧΙΙ. ΑΙ 0χδ3ΓΪ3οί ιηοπίδ Γειτβ ηοη ροΙβΓαηΙ , Γβπιβ ϊ*πι

ηιβηίίεδίε ρΓβεβί , ψ>;<· ίη (Ιίεβ εΓεβεβηβ πιείαπι βυ^εΐηΐ.

ηεε ε Τ1ιεδδ3ΐί3 ]ατη βιϋβ «8 βυΙηοΙκ'ΙκιΙπΓ, ηεο 6 ιμγι

(ηιί(1ςυ3ηι ροΙεΓβηΙ 8ρεΓ3Γβ , εΐ388Ϊ1ιυ8 ΙιοδΙίαιη ΙοΙίιΐί (Μτί*

ίπιρβπυηι (βηεηΐιυυδ : (]υίη εϊ ηβνβΐίβ ίη Ιοηίο ααή

ενεηΐηβ, 3(1 υίτυηιςυε εχεΓείΙιιπι ]3πι ρεΚβΙαδ, ΙίωοΓίΐιι

βηχεΓ3( ; βρρείβηΐε ρΓ8886Γΐίηι Ιιίεπαε , ψιχ ίη ρΐ3ηί1ί« γ"'·

ηο83 ηΐ3ηεη1ί1)υδ εο ηιοΙεδΙίοΓ εΓ3( Γυ(υΓ3. <3αίΙχιβ οορί»·

ΙίοηίΙιιΐδ εοηιηιοΐί, ηηβπι (μιΜειιι Ιεςίοηεηι ηιίδεπιιιΐ ϊ»

ΑεΙΐ3Ϊ3ηι , ηπο! , (]ΐιί()(]ΐιί(1 ηβηείδεβΓβΙΟΓ, εοΙΙεεηιηι ΓββΙίη*

3(1 βχεΓείΙυιη ιηίΙΙεΓβΙ. δβά ίηβίΒηΙε ΙβηΙο ρεποαίοιηώ.

ςυηηι ηεε Γείίηιιίβ βτΐίηυδ ρΓοΠεεΓβηΙ αηιί(1(]υ3ηι, εϊ ΙιΛϊί'

εοδ ΓΓϋ8ΐΓ3 δεηιρεΓ ίη εβηιρίβ ο»Ιβηΐ3τβ βείεηι ; &Α ίρ81111

Ιβηϋεαι ηΐϋηίΐίοηεηι Ιιοδίίιιιΐι οοιη εΙαηιοΓε ββεαΜίεπι»1 ,

8(1 ρυ^παιη ρΓονοεβηΙββ ΒΓυΙυπι εβνίΐΐίβ βίςυε οοητκιι*.

ρ3Γ3ΐί(]ΐιε ηοη Ιαηι ορρυί;η3Γθ, ςυβηι ίη&3ηο ίηρεία ϊητϋο™

8(1 ρΓχΙίυηι εοιηρεΙΙεΓε.

0ΧΧ1Π. ΑΙ ΒΓϋΙιΐδ ςιιΜεηι ίρδβ ρβΓδΐ3ΐ»1 ίη ρΓορο^ί".

εοςηε ηΐΒβίδ, ηιιοιΐ ααίϋβηΐ (1β Γβηιε, εϊ άΐ βαοΓηω »νϊΐ1

νίείοτίβ , νί(1εη3(<ρΐ6 ΙιοβΙϊιιιη άεδρβτβΐϊοηεηι εχ ίοορι» Μ'

13Μ : εϊ ηΐ3ΐεΙ>3( ορρυ|ρΐ3ΐίυηεηι 3ϋΙ 3ΐίϋ(1 ςυίϋνίδ δϋίΐίκκ·
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λιορχίας χα! άλλου παντός άνέχεσθαι μϊλλον, ή ές

χεϊρας ϊέναι άνδράσιν έπειγομε'νοις ίιπδ λιμοϋ, καί

άπογιγνώσκουσιν Ικ των άλλων έαυτούς, καί Ιν μόναις

ταΐς χερσ\ τήν Ιλπίδα ί/ουσιν. Ό 81 στρατός ούχ

δμοίως εΐχεν, υπδ αφροσύνης· άλλ' Ιδυσφόρουν, γυναι

κών τρόπον ένδον μετα άπραξίας κα\ φόβου κατακε-

χλεισμενοι. Έδυσχέραινον δέ και οί ήγεμόνες αύτων,

ιπαινοϋντες μέν το έ"νθύμημα τοΰ Βρούτου, νομίζοντες

δέ και θασσον έπικρατήσειν των πολεμίων μετα προ

θύμου στρατοΰ. Αίτιον δέ τούτων ην αύτδ το Βροϋτον

ίΊτιεική και φιλόφρονα ές άπαντας εΤναι, και άνόμοιον

Κασσίω, αύστηρω κα\ αρχική περί πάντα γεγενημέ'νω.

"Οθεν έκείνω μέν εξ έπιτάγματος υπήκουον, ου παρα-

στρατηγοϋντες , ουδέ τας αιτίας μανΟάνοντες, ούδέ εύ-

Ούνοντες δτε καΐ μάθοιεν Βρουτω δέ ουδέν άλλ' η συ-

στρατηγεϊν ήξίουν, δια πραυτητα. Τέλος δέ τοΰ

στρατού φανερώτερον ήδη κατά ίλας και κατα συστά

σεις διαπυνβανομε'νου· Τί κατεγνωκεν ήμων δ στρατη

γός; τί εναγχος ήμάρτομεν, οί νικήσαντες, οί διωξαντες ;

οί τοΰς καθ' ήμας πολεμίους κατακανόντες, οί τδ στρα-

τόπεδον αύτων έλόντες; Βρούτος έκών ήμέλει, καί ές

ε^κλησίαν ού συνηγε , μή άπρεπε'στερον ύπδ τοΰ πλή

θους άλογι'στως έκβιασθει'η, καΐ μάλιστα μισθοφόρων,

οΤς έστιν άεΐ (χαθά και τοις εύχερέσιν οίκέταις ίς

έτερους δέσποτας) έλπις ές σωτηρίαν ή £ς τδ άντίπαλον

μεταβολή.

ΟΧΧίν. Ένοχλούντων δέ αύτω καί των ήγεμό-

νων, καί κελευόντων νϋν μέν άποχρήσασθαι τοϋ στρατοΰ

τη προθυμία, τάχα τι λαμπρδν έργασομενου· ήν δ'

άντιπίπτη τι παρα τήν μάχην, έπανιέναι πάλιν ές τα

τείχη, καί προβάλλεσθαι τα αυτά χαρακώματα- χαλε-

πήνας δ Βρούτος τοϊσδε μάλιστα, ήγεμόσιν ουσι, και

ίτεριαλγήσας, δτι τον αυτόν οί κίνδυνον επικείμενοι

συμφε'ρονται τω στρατί) κουφόνως, άμφίβολον καί

όςείαν τύχην προτιθέντι νίκης ακίνδυνου , ειξεν Ιπ' οί-

κείω καί σφων έκείνιυν ολέθριο, τοσόνδε Ιπιμεμψάμί-

νος αύτοϊς· Έοίκαμεν ώς Πομπήιος Μάγνος πολεμή-

σειν, ου στρατηγοϋντες έτι μάλλον, ή στρατηγούμενοι.

Καί μοι δοκεΐ τόδε μόνον έξειπεΐν, έπικρύπτων 8 έδε-

δοίκει μάλιστα, μή δ στρατός, οία τοϋ πάλαι Καίσαρος

γεγονώς, αγανακτήσει^ τε κα\ μεταβάλοιτο- όπερ έξ

άρ/τις αυτός τε και Κάσσιος ύφορώμενοι, ες οϋδέν έργον

αύτοΐς πρόφασιν άγανακτήσεως έπι σφίσιν ένεδίδουν.

(ΖΧΧν. ίϊδε μέν δη καί δ Βρούτος έξήγεν άκων,

καί Ις τάξεις διεκο'σμει προ τοϋ τείχους, καί έδίδασκε

μή πολίι προυχειν τοϋ λόφου , ίνα αύτοΐς ή τε άναχώ-

ρησις, εί δεήσειεν, εύχερής, είη, καί τα ές τους πολε

μίους άφιέμενα επιδέξια. ΤΗν δέ έκατέριοθεν παρακε-

λευσίς τε πάντων ες αλλήλους, κα\ φρόνημα ΙπΙ τω

£ργω μέγα, και θρασυτης υπέρ λογον άναγκαΤον τοις

μέν, ίιπδ δέους λιμοϋ· τοις δέ ΰπδ αιδοΰς δικαίας, βια-

σαμένοις τον στρατηγδν άναβαλλόμενον ίτι, μή /είρο-

σιν ίον υπέσχεντο δφΟήναι, μηδέ άσθενεστε'ροις ων

ΙΟρασΰνοντο, μηδέ προπετείας υπευΟύνοις μδλλον, ή

φίαιιι εοηΠί^Γβ ειιηι τίι-ίβ Γαπιο ρΓβββΙβ, ςπΙ, άββρβΓαΙίβ

<·;ιΊιτΪ5 Γευαβ οπιηίϋυβ, (ο(απι Πϋυοϊβη) ίη ;ιπιιί·. ΙκιΙιυινηΙ.

δβά εχβΓείΙαβ &Ιί(εΓ βεηϋεΐ»! , ρεΓ ΐιιιρηι·Ιι·ιιΐί»ηι ; ηιοΐββίβ

ΓεΓεηβ , πιυΙίεΓυηι η>οη· ία <·;ι>Ιι·ί* &ε οΐίοβοβ ρηβ ηιείυ εοη-

εΐυέϋ. Ιικϋ^α8ΐ)3η1ιιη]υβ (ΙυεΙοΓββ ηυαηυε οηΐίηυπι; ηοη

ψιοά ίηιριοίΜΜΊΐΐ ΒηιΙί εοη$ί1ίυπι, βειΐ ςυοιΐ, »ΙηεΓίΐαΐε

ηιίΙΚυιη Γι-εΙϊ , ρυΐ3Γεη( εϊΐίυί ραταΓί ρο$$ε νϊεΙοΓίαηι. 1η

εαιίίβ 1 1 1 1 - 1 1 1 εηΐ ίρββ Βηιΐυβ , ηιίϋβ &ε εοηιίβ ει^ΐ οηιηεβ ;

ϋΪ3δΐπΓ·ϊΙΪ9 03$$ία, ββτετο (Ί ίπιρεηοβο ρε γ οηιηία : ηαβρΓΟρΙεΓ

0383ΐί ΐιη|Η·ΓίΐΐΛ οηιιιεβ ε νεϋΐί^ίο εχβεςιιί εοηβαετεΓαηΙ ;

ΐ) 1 1 ΙΙ.ιιΐ) ίαιρεηί ρ3Γΐβηι βί1>ί ;ι<] ι ομωιΐο* , ηεε Γ&ΐίσηεηι ιυψιί-

τεηΐεβ ]ιι$50Γυπι, ηεε, βί βείΓεηΙ, ΓειίΒΓ^ιιεηΙεβ

ΑΙ 1!ι ιιΐο , ρΓορΙεΓ ίρΜηιη νΪΓΪ ηι&ηβυείυώηεπ) , οοι

8εά ε\ ;ι·(ριι ι ευπι εο ίπιριτ,-ιι-ε , τοίεοαηί. Τ&ηϋεηι , ςυυαι

αρί'ΐΊίιΐΛ ί&χα ίη ηιίΐίΐυιη είΓευΙίβ , (ηπηαϋπι εοβυηΐίαπι, νο-

ί:ι'ί ].»-ΐϋΐ γπΙπγ 1ιυ]υ8Π)θάϊ : <)υ.ο ηο$(το ιηεήΐο ίηιρεΓβΙΟΓ ηοβ

εοηάεηιηα(? ςυίά ρεεεΑνίπηιβ ηυρεΓ, ςυί ηο$(ε£ Γυιΐίηιιιβ ε(

Γυ^3νίπιυ8? ηυί ορρο$ί(αηι ηο!)ϊ8 εοΓηυ εοηείιΙίπιυίΡ αυϊ

εββίΓα εχρυςηανίηιυί ηο8ϋυπι? εοηβυΗο <1ί$3ίηιυ1&νί( Βτα·

Ιπϊ , ηεε εοηείοηειη βάτοε&νίΐ , ηβ ηι&ςίβ βΐίαιη ίηάεοοΓε &ο

ίρνι αιυΐΐίΐυιΐίηβ Γ&1ίοηί8 εχρβΓίβ οοροΓεΙιΐΓ, ρΓΚβεΓίίη &

ιηρπνικιπ;ι ΙυΓΟβ, ηηίβ βεηιρεΓ ίη (τϋηβίΐίοηε 3(1 ρβτίβηι

αι!νοΓ«ιηι , βίεηΐ ίηεοηβίΑηΙεβ βεπτυϋ ίη ηιυΐ&ΐίοηβ άοπιίηο-

πιηι , ηείοίο α,υαιη βρβ/η ββΐιιΐίβ ροπεκ βοΐεΐ.

ΟΧΧΓν. δειΐ Ιεςβίίβ ςυοςηε (πουηίβςυε ίηβίαηΐίουβ , ηιο-

ηεηΐίουβηυε « υΐεηάυιη ρΓίβδεηΙί ΐίβεπίαίε ηιϋίΐιιπι; ΓοΓίω-

8ΐ8 εηίπ) βΟθειοτοί βϋφΐΜ «ρο&αια : φιοά ή ψΜ βάτβποηι

3εεί(1εη(, Γεϋευηϋιιηι ίη(Γ» τ»11ιιιη, ε( εα8(1εηι ηυηίΐίοηεβ

ΙιοϊΙί ο!ι]ίείεη(ΐ38 : » Ιιίβ (]ΐιίιΙβηι πΐϊχίιηο ίικίί^ηηΐυβ Βπιΐηι ;

άοίειίϋφίο , ηποιΐ , ρατί ρεΓίευΙο ευπι ίρβο οϋηοχίί, ρβπ Ιετί-

Ιβ(ε ίηπρβΓβηΙαι οηηι ηαϊϋΙϊ1>αβ , βη!>ί·ιη είίαπιςυε ΓοΓίυηβιη

3η(βροηεηΙί1)υ8 Ιιιΐη· νίεΙοΓΪικ; εβββίΐ Ιίηάΐΐα, ίη ειιαπι ε(

ίρβοΓυιη ρεΓηίεϊειη , Ιιίβ (αηΐυιη νεΛίβ οοηο-αεδίυβ : ο νίάεοΓ

ιιΐ Ροηιρείυβ Μββηυβ οβΙΙυηι ίίεδ1υπΐ8; ηοη ίβηι ίηιρεΓ&ΙθΓ,

ιρίΛΐη ίιηριτ.Ί(;ι Γαείεηβ. » ΕΙ, ηιιαηΐιιηι ε@ο ίηΐβΐϋςο, ίϋεο

ηοη ρΐαη άίχί! , ηαΐ· ιϋ85ΐιηυ1ίΐΙ)αΙ ί<1 φκκΐ ηιο(υοΙ»1 ιηα-

χίιηε , ηε βχβκΚαι , Ο. ΟβΜηβ πιΗίΙίαηι οΐίαι βεευΐηβ , ηιιηο

ηκϋ£ηιΙίοηβ οοιυηιοΐιυ &ά ήοβίβιη βΐριβ ΙπιηβΓβιτβΙ : ηαοά

ίρβυαι ί&ιη ϊηιΐε βί) ίηίϋο εί ίρββ ΒηιΙαβ ε( 03ί5ίυ9 τεπίϊ,

ββάυΙο οτβπηιΙ, ηβ αΠαπι αιαίβηοπι 8ΐοη»οηβη<1ί αάνβτβηί

8β8β αιΟϊΐίηαι ρηβοβτβηΐ.

ΟΧΧΥ. Κα Βηι(ιΐ8 ηυοςαε 8υο9 ρΓ0<1αχϊ( ίητίΐυβ, είαυίε

πιυηίΐίοηεβ βίτηχίΐ βείεπι : βυυίηάε αιίπιοηεηβ, ηε Ιοη^ία: α

(υπιυΐο ρΓοεε<ΙεΓβηΙ ; οί εί τεεερίιΐδ , βί τεβ ίά ροβεεΓεΙ, εββεΐ

ίβεϋίβ , ε! εο οοηιηιοιίίυδ ίη ηοβίβπι β δΐιρβποι-ε Ιοεο ροβδβηΐ

Ιεΐα εοημεεΓε. £Γ3( βυΐεηι ίη υΐΓΪ8<]ΐιβ αείεηιΐδ παιιΐυα εο-

ηοτίβϋο , εί δΐιπίΐηα ριίβηηικίί ευρίιΐίίαδ , αυιίαεία^υβ πιοιίυηι

ηεεβδδβΓίιιηι βχεειίειίί ; αχιοά αΐίει-οδ Γβηιεδ υΓ§6Γε(, αΙΙεΓΟδ

]υ8(υβ ρηιίοΓ, ςυί ίσιρεΓαΙοΓβπι ευηε(&η(βηι βάΐιυε εοεςεΓβηΙ

&ά ρΓβεΙίυπι ; ηυϊΐιηδ Ιαηο εϋΓίβ 0Γ8( , υΐ τε βρρΛΓβΓβΙ ΓοΓΐί1υ<1ο

βί αυάαεία, ςυϊΐη τεΛίδ ργκ 8β ΙιιΙοΓαηΙ; ηε (εηιεπϋΐεηι

ιτια^ίδ δβευΐί νίιΙεΓβηΙυΓ, φΐϊΐη ΙαιιιΙαυΙΙβ εοηδίΗυηι. ΟιιοιΙ
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αξιέπαινοι; ευβουλίας. *Α καΐ δ Βρούτος αύτοϊς', έπ\

ίππου παραθέων, σοβαρώ τω προσώπω προενέφαινε·

και ίι' δλίγων δπεμίμνησκεν, 8σον δ καιρός έδίδου·

« Ύμεϊς ήβελήσατε μάχεσθαι* δμεΐς με, Ιτέρυις έχοντα,

νικαν έβιάσασθε- μή δή ψεΰσησΟε της έλπίδος μήτε

έμέ μήτε αυτούς. Έχετε καΐ λόφον σύμμαχον, καΐ

τα κατα νώτου πάντα ίδια. Οί πολέμιοι δ' είσΐν έν

αμφιβάλω - μετάξι) γάρ είσιν υμών τε και λιμοΰ. » Ό

μέν τοιαύτα λέγων διετρόχαζε, καΐ αυτόν αί τάξεις

έπήλπιζον, και μετλ βοης παρέπεμπον εύφημου.

ΟΧΧνί. Ό δέ Καίσαρ και δ Αντώνιος τους ιδίους

περιθέοντες,τήν τε δεξιανώρεγον έφ'ούς παραγένοιντο,

καΐ σοβαρώτερον έτι ο?δε έπέσπερχον αύτους , κα\ τον

λιμον ουκ έπέκρυπτον, ως εύκαιρον ές εύτολμίαν προ-

φέρειν « Εύρομεν, ω άνδρες , τους πολεμίους· έχομεν

ούς έζητοϋμεν έξω τείχους λαβείν. Μή δή τις υμων

την ϊδίαν πρόκλησιν καταισχύνη, μηδέ της απειλής

έλάττων γένηται- μηδέ λιμον, ολεΟρον άμήχανόν τε και

έπιόδυνον, εληται μάλλον, ή πολεμίων τείχη καΐ σώ

ματα, α και τόλμαις ένδίδωσι χα\ σιδήρω καΐ άπο-

νοία. "Εχει δέ ήμΐν έπείξεως ωδε τά παρόντα , ως

μηδέν ές την έπιοΰσαν ήμέραν άνατίΟεσΟαι, άλλά σή

μερον περί απάντων διακριθήναι μέχρι νίκης εντελούς,

η εύγενοϋς θανάτου. Νικωσι δ' έστι λαβεΐν, δια ήμέ-

ρας καΐ δι' ένος έργου, τροφας καΐ χρήματα καΐ ναϋς

κα\ στρατόπεδα, και τα νικητήρια παρ' ήμων. "Εσται

δέ ταύτα, ήν πρώτον μέν έμβαλόντες αύτοϊς μνημονεύ-

&>μεν των έπειγόντιυν είτα παραδβήξαντες, εύθυς άπο-

κλείωμεν άπδ των πυλών, ές δέ τους κρημνούς ή τα

πεδία περιιοθωμεν ?να μή δ πόλεμος αύθις άναφύοιτο ,

μηδέ ές την άργίαν πάλιν οί εχθροί διαδιδράσκοιεν, οί

δι' άσΟένειαν, μόνοι δή πολεμίιυν, ούκ έν τω μάχεσΟαι

τας έλπίδας έχουσιν, άλλ' έν τω μή μάχεσΟαι. »

ΟΧΧνίΙ. Ούτως μέν δ Καϊσάρ τε καΐ δ Άντυινιος

παρώτρυνον, έφ' ούς παραγένοιντο. ΚαΙ πδσιν ην

αιδώς, άξίοις τε φανήναι των στρατηγών, κα\ τήν άπο-

οίαν έκφυγεϊν, υπεραυξηθεΐσαν εκ παραλόγου δια τα έν

τω Ίονίω γενόμενα. Ήροϋντό τε, Ιν έργω και έν

έλπίσιν, εΐ δέυι, τι παθεϊν, μάλλον, ή ίιπο άμηχάνου

κακοΰ δαπανώμενοι. Ώδε δέ Ιχόντων αύτών, και προς

τον εγγύς αύτα έκφέροντος έκαστου , δ Ουμος αμφοτέρων

ηυξετο μάλιστα, κα\ ένεπίμπλαντο τόλμης άκαταπλή-

κτου. Ούδέν τε έν τω παρόντι, αλλήλων δτι ησαν

πολϊται, ούδέ έπεμέμνηντο- άλλ' ώς έκ φύσεως καΐ γέ

νους έχθροΐς έπηπείλουν. Ούτως ή παραυτίκα όργή

τον λογισμον αύτοϊς καΐ τήν φυσιν εσβεσεν. 'Επεμαν-

τεύοντο δέ δμαλώς έκάτεροι, τήνδε τήν ήμέραν έν τώδε

τω έργω πάντα τΐ "Ρωμαίων πράγματα κρινεϊν. ΚαΙ

έκρίθη.

ΟΧΧνίΙΙ. Ήδη δέ της ήμέρας άμφ'ι τήνδε τήν

παρασκευήν ές ένάτην ωραν δεδαπανημένης, αίετοι

δύο ές τδ μεταίχμιον συμπεσόντες άλλήλοις έπολέμουν

και ην σιγή βαθυτάτη. Φυγόντος δέ τοϋ κατα Βροΰ-

τον, βοή τε παρα των πολεμίων δξεϊα έγέρΟη, καΐ τα

61 ΒγοΙοβ, οοβφιΗα» οπίίηββ, βονβΐΌ νιηϊιι βίδ ίηε,οκϋαΙ,

ρβιιείδ ρΓΟ ΙβηιροΓβ ίκίπιοηΐ'ηί : « Υοβ ρυ§η»Γβ νοίιώϋί :

νοβ ηιβ, βΐίίβι· δεηΐίεηΐεηι, νίηοβΓβ εοςίιίδ : οϊτβΐβ, ηβ υεΙ

ιιιεϊΐη νβΐ νεδίΉΐη δρβπι ΓΓυίΐΓβηιίηί £1 Ιυηιυΐυβ τοβ

ρΓΟίββΗ, βΐ 3 ΙβΓβΟ ΟΠίηϊί ΙαΐΛ Ιΐϊΐΐβΐίδ. Ηθ8ΐ(Β Π

αηεϊρϊϋ 9ΐιηΙ ροΓίουΙο, ϊηΙβΓ τοβ βΐ ΓαπιβΓη ροδίΐί. » ΤβΙϊϊ

ηιοηβηβ (ΙίδουΓΓβΙΐϊΙ, οηΐΐηϊΐιιι» 3(κ1απιαηϋ1>υ5 εΐ Γιουϋ

οοιίηαηΐϋιαβ.

ΟΧΧΥΙ. 03683Γ νβΓΟ βΐ Απίοπίιυ, βαοδ υΙβΓίΐαβ οίιοΐ]ΐιί·

Ι3ηδ, άβχΐΓΒΐϋςηβ ρΓοχίπιίβ ροΓπ^βηβ, ββτβποηΙ)α8 ϊΙηοι

8τανίοπΙ)ΐΐδφΐ6 νβΓίιϊβ εοηεί(βΙ)3ΐιΙ ; ηοφίβ ίαπιεη) άί&ίίπιη-

1&1»ιιΙ, ορροΓίυηϋΐη ιηοηιβηίαπι 3(1 Βοοβικίβηϋβηι ιυιΐι-

εί&ιη : « Ιηνοηΐπιιιβ Ιιο$(βπι, Μίΐίΐοδ; 3ι1ρρ(ί η: ηΐη

ηιιιηίΐίοηββ ςυο$ ηιιΧ8Ϊνίιιια8. Οβνβΐβ ηβ ςαίδ νοβίιυπι «ααι

ρΓθτοε3(ίοηβιτι <1βΙιοηβδΙβΙ, ιιο ηιίηίδ ΓβεΙβ ρϊπιηι γ»|»ιι-

άβΑΒί ! Ο&νοΙβ , ηβ [ηβΗΐίδ ουπι ί3ηιβ , βοβΓΟΟ ηιαίο οί ΐηρχρη-

§η3ΐ)ίΙί , οοηΠίοΙβπ , (]ΐΐ3πι ειιηι ΙιοδΙίυπι ηιυηίηιοηΐίί οοη*

Ηουδφΐε , Γειτο τβδίΓΟ β( Άηά&οϊχ βίςιιβ 3ΐ1οο <)68ροΓ3ΐΜί

εβδδϋΓΪδ. διιηΐ τβΓΟ βο ίπ δίΛία Γβδ ποδίΓΗΐ , υΐ ίη 0Γ38ϋηυπι

ηοη ΙίεββΙ «ΙϊΓΓογγ© : Ιιοιίίβ εΐβ Γεηιηι 8υπιηΐ3 (Ιβοεπιβιιάαιιι

68(, βΐ 3υΙ τίηεεηιΐυπι οηιηιηο, 3υ( βοηβΓΟ&β ειάεικίυιιι.

νίηεβηϋϋΐΐδ 3η1βηι , υηο Λίβ , υηο ΙλΗογο , ϊΐίηιεηΐϊ ?1 ρε»

ηίβιιι βΙ"εΐ38δεδ βΐ ε»8ΐΓ3 ΗεβΙ οΜίηβΓε, βΐ ίιυαρβΓ 3 ηοΙ>ϊ3

νίεΙοΓίίβ ρπννηιΆ. νϊηεεηιυδ βιιίειη , δί ρπηιο εοη§τ«5Β

ιηβηΐ0Γ88 ηβϋεδδίΐβΐίβ Γυεηηιυ8;()εϊη(1ε βϊ, ρβΓπιρΙίδΙιοίΙίιιιι

0Γ(ϋηίΙ)ΐΐδ , εοηΓβδΙίιιι ΓΡιΙίΙυιη 3(1 ροι ίΒΐη βϊδ ίηΐΡΓΓΐιΐί(τίηικ,

βϊ βυΐ ίη ρΓ<ΓΓυρ(3 βοδ αυΐ ίη ρίβηα ρΓοραΙεήηιυβ; ηβ ΜΙυηι

ΓΟΓ8Π8 Γβη3903ΐιΐΓ, ηετε ίηίπιία 3(1 οϋιιιη ΓεΓυ^ίιηΙ : φ".

ίηΊΐ)εεί1Ιίΐ3(ί8 βη.τ εοηδείεηϋβ , βοΐϊ οοδίϊιιηι ηοη ίη ραξωοιίο

βρβηι οοΐΐοηηΐ , δβά ίη 3ΐ)5ΐίηοηϋο α ρπ^ηα. >

ΟΧΧΥΙΙ. Ηίδ (υηε »(1ΙιθΓΐαΙίοηίου8 0;ρ5λγ εΙ ΛηΙοηίαί,

ςυβουηςιιβ δβ νβΛβΓεηΙ , υΙε1>3η1υΓ. ΕΙ ρυ(1θΓ οηηκ» ίο»-

88Γ31, ευρκίίΐβδςηε (ϋ§ηοδ 8β ρΓ8ε8(βηόί βχδροοίΛΐίο»; ώ'·

ρεΓβΙοΓυηι, εΐ είΓυ^ίβηΛί Γαωεηι βχ ηβε ορϊηβιο βάρη ιηοιίυη

&υεΐ3πι ρεΓ εΐβιίεηα ίη ΑάπβΙίεο πιβτί βεοβρίΛΐη. Μβίεο*"··

ςηβ ίη 3είε επηι Ιιοηβ δρβ οβϋβΓβ, βϊ ί(α τεβ ΓβιτεΙ, ςι»»

βόδυηιί πΐ3ΐο ίυεχρυ@η3ΐ)ίΙί. Ηοο ηιοϋο βΙΤεεΙίδ ηιίϋιίΐ)"*.

εΐ 1πι]ιΐδΐηο(1ί εοξίΐ3(ίοηβ3 ίηΙεΓ 8β ηιυΐυο εοηΓετεηΙίΐΗΐί,

ηιΪΓυιιι ίη ηιοάηηι ιιΐηηυβ βχβΓΟΪΙαΐ βυείί δυηΐ αηίιηί, «Ι»·

(13013 Γορίεΐί δπηΐ ηυΐΐυπι ΓοΓπιίιΙβηΙβ ρβποηίαηι. ΚίΊ0(

8ΐι1)ϋ)3ΐ ίη ρπΜοηίί εο^ί(3(ίο, ββββ ίηΙβΓ 8β ]ϋΓε είτίαηι σ»·

]αηε(θδ : δειΐ , νείυΐί η3ΐιΐΓ3 Ιιοδίοδ ΓηίδδβηΙ εΐ βεηΐΗίϋο φι»-

ύ3ηι οάίο βχ3δίΐ3ΐί, δίο ιηίπαβ ίΙΙεΓΪ ίη αΐΐβκιβ ]βοι»1»π'-

Αάβο ρΓΧδεηδ ίΓ3 ρΐηβ, (]Η3ηι ΓβΙίο ηβΙυΓΐηηβ, ναΐιιιΐ.

υΐπ(ΐηβ βυΐβιη ρ3ΓίΙβι· (ΙινίηαΙναηι, Ηοο ίρδο άίβ, αχίίΐη Ικλ

ρΓκΙίο, άο δυηιηια τεΓηηι Κοαΐ3η3Γυιη (Ιεεβπιί. ΕΙ Λ»18"

Ιυηα βδΐ.

ΟΧΧνίΙΙ. Ιλοι άαια ββ ρ»Γ3η1, »ά ηοηαιη ηοοη

ρΓθθεδ8εΓ3ΐ, ςυιιηι οοογΙλ; άη»; &ςηίΙ% ρυ§η3Γβ8βευιη(!(ε|,ί·

ηιηΐ ίη(βΓ υΐΓϊηιςυε βαοηι , ίηΐεηΐβπι δυηιπιο δϋεηΐίο. 0ι3'

πηι ροδίηοβιη ία%ΆΐΆ ο»1 ββ, ςιιχ β ΒταΙο 8ΐεΙβΓ3ΐ, ομ^'

ιηαΓαηΙ ηοβίβδ, εΐ βίςη3 υΐΗηςυε οοΙΙαΙα δυη(. ΓβίΐφΚ



ϋΕ ΒΕΙΧΙδ ΟίνίΠΒϋδ ΠΒ. IV, 126 — 120. 500

σημεία ΙκατέροιΟεν έπηρτο , καί έφοδος ην σοβαρά τε καί ι εοηςΓεδδυδ βορειΪΗΐδ εΐ αίΓΟΧ.

απήνης. Τοζευμάτων μέν δή καί λίθων ή άκοντισμάτοιν

όλίγον αύτοϊς εδέησε πολέμου νόμω, έπεί ουδέ τ5) άλλη

τέχνη καί τάξει των έργων εχρώντο- αλλά γυμνοϊς τοις

ξίφεσι συμπλεκόμενοι έκοπτόν τε και έκόπτοντο, χαί

αλλήλους εξωθούν άπδ της τάξεως- οί μέν, περί σωτηρίας

μάλλον ή νίκης- οί δέ, περί νίκης και παρηγοριάς στρα

τηγού βεβιασμένου. Φόνος δέ ή'ν καί στόνος πολύς.

Και τα μέν σώματα αύτοΐς υπεξεφέρετο, έτεροι δέ άν-

τικαΟίσταντο έκ των έπιτεταγμένων. Οί στρατηγοί

8έ σφας, περιΟέοντες, καί δρώμενοι πανταχού, ταΐς τε

δρμαΐς άνέφερον, και παρεκάλουν πονοϋντας έτι προσ-

πονήσαι, καί τους κεκμηκότας ένήλλασσον, ώστε δ

Ουμδς αεί τοις έπί τοϋ μετιόπου καινός ή\ι. Τέλος δέ

οί τοΰ Καίσαρος, εϊτε δια δέος τοΰ λιμοϋ, είτε δι' αυ

τού Καίσαρος εύτυχίαν (οϋ γαρ έπίμεμπτοί γε ή'σαν

ουδέ οί Βρούτειοι ), τήν φάλαγγα των έχθρων έκίνουν,

ίόσπερ τι μηχάνημα των βαρυτάτων άνατρέποντες· οί

δ' άνειοΟοϋντο μέν επί πόδας ές τι) δπίσω βάδην έ*τι χαί

μετα φρονήματος. Ώς δέ αύτοΐς και ή σύνταξις ήδη

παρελέλυτο, δξύτερον ΰπεχώρουν, χαί, των έπιτετα

γμένων σφίσι δευτέριον και τρίτιον συνυποχωρούντιον,

μισγόμενοι πάντες άλλήλοις άκόσμιος, ΙΟλίβοντο 4πο

σφών και των πολέμιων, άπαύστως αύτοϊς επικειμέ

νων, &>ς εφευγον ήδη σαφώς. ΚαΙ οί τοϋ Καίσαρος ,

τότε μάλιστα τοϋ παρηγγελμένου σφίσιν Ιγκρατώς έχό-

μενοι, τας πύλας προελάμβανον σφόδρα έπικινδύνως·

άνωθεν τε γαρ εβάλλοντο, καί έκ τοϋ μετώπου- μέχρι

πολλούς έσδραμεϊν έκώλυσαν, οί διέφυγον έπί τε τήν

θάλασσαν, καΐές τα ορη δια τοϋ ποταμοϋ τοϋ Ζυγάκτου.

ΟΧΧΙΧ. Γενομένης δέ της τροπής, τι) λοιπόν έργον

οί στρατηγοί δΐηροϋντο· Καίσαρ μέν, αίρεϊν τοΰς έκ-

•πίπτοντας εκ τοϋ στρατοπέδου , καί αύτο φυλάσσειν το

στρατόπεδον· δ δέ Αντώνιος πάντα ήν, καί πασιν ένέ-

πιπτε,, τοις τε φεύγουσι, καί τοις ετι συνεστώσι, καί

τοις1 άλλοις στρατοπέδοις αυτών, δρμη τε υπερηφάνω

πάντα Ιβιάζετο δμοΰ. Καί περί τοις ήγεμόσι δείσας ,

μή αύτον διαφυγόντες αύθις έτερον στρατδν άγείρειαν,

τους ίππέας έςέπεμπεν έπΐ τας δδούς τε χαί έκβολας της

μάχης, αίρεϊν τους άποδιδράσκοντας- οΐ, διελόμενοι τδ

έργον, ανά τε τδ όρος έφέροντο συν τω θρακίω 'Ράσκω,

δι' Ιμπειρίαν δδων συναπεσταλμένω , καί τα χαρακώ

ματα χα\ κρημνούς περιστάντες, τους εκφεύγοντας

έκυνηγέτουν, καί τους έντδς έφρούρουν οί δέ Βροΰτον

αύτδν έδίωκον. Καί αύτους άσχέτοις έχοντας τοϋ δρό

μου Λουκίλιος ίδών, υπέστη , καί ιος Βροϋτος Αν ήξίου

προς Άντώνιον αντί τοϋ Καίσαρος άναχΟήναι- ω δή καί

μάλιστα εΤναι Βροϋτος ένομίσΟη, τον άδιάλλακτον

ΙχΟρδνέκκλίνων. Αγομένου δέ αύτοϋ πυΟόμενος δ Αν

τώνιος , άπήντα συν Ιπιστάσει , τήν τυχην δμοΰ καί τδ

άξίιομα τάνδρδς καί άρετήν ένβυμούμενος, όπως Βροΰ

τον υποδέξαιτο. Πλησιάσαντι δ' δ Λουκίλιος έντυχών,

μάλα Ορασέο>ς εΤπε· Βροϋτος μέν ούχ ίάλωκεν, ούδέ

άλώσεταί ποτε προς κακίας αρετή- έγώ δέ, τούσί: άπα-

8εηεπ8 ηιί9δί1ίυιΐ8, εχΙεΓίβηιιε 3Γΐί1>υδνε Γ3ΐίοηί1>ιΐδνε ςυ* ίυ

ρΓαΊϋδ 8(1Ιιϊ1)6Γί ιιιοδ εδί, πιιιίαΐϊβ ρΓοΙίηαϋ βίαιίϋ» ρυ|;ηαΙ>αηΙ

εοηιίηιΐΒ , ΓεπεηΙε9 εΐ ίεΐυδ εχεϊρίεηΐεβ, ίιηριιίειιηυε ηιυΐιιο

ίυΗιαΓβ εοηβηΐεδ α<1νι>Γ83ΐϊοπιηι ΟΓάΊηεδ; αΙΙβΓΪ ρΓο 83ΐυ(ε

πΐΒ^ίβ, φωιη ργο νίείοπβ , οβπϋηΐββ ; αΐΐβτϊ ργο ίρ93 νίοίοπα,

εΐ ργο βυΐαΐϊο ίηρεηίοτίβ, ςιιειη ίπιροιΐαηίΐβΐθ η» 3(1 ϊά

ρπυΐίιιιη οοβ£βηηΙ. ΕηΙφΜ ηηιΐΐ» υυίςιιε οκά» , οηυΐΐαβ

^βηαϊΐυβ : εΐ 8υϋΐΓ3εΙΪ9 βειηρεΓ ωιίεηΐίιιηι (χ>ΓροπΙ)ΐΐ8 , αΐϊί

βίβΐίιη εχ ρΓοχίπιίδ οι-άΊηίϋιΐδ 8υεεεαε1)3ηΙ. ΙιηρεΓΐΙοΓβ&ςαβ

εΪΓαιιηειηδαηΙεδ , εΐ ηολςοΑΠ) ηυη εοηδρίευί ίηιρβία Άτάο·

Γβςαε νιο εη£ε(χιηΙ ΙαυοΓαπΙε» , ΙιοΓίϊτΐϊηΙαΓςυε υΐ άιίΓαΓεηΙ

ιΊίΗΐιπιυιη ρ3η1ί$ρεΓ, ε( ι'η Γεδ&οΓϋΐη Ιοουπι ΓεοεηΙε8 6υΠΊ-

είβ1)3ηΙ , υ( 3 ΓΓοηΙβ &ειηρ€Γ ι-ε<1ίηΙβ§Γ3ΓβηΙιΐΓ βηίταί. Τ3η·

<1εηι 0Χ53ΓΪ3ΠΪ , 8Ϊνε ριορΙβΓ ΓηεΙυπι Γβηιίβ , βίνε ρΓορΙίΓ

ΓοιΙυηβηι ίρ$ίιΐ9 ΟβεββΗβ (ηβιη ηεε ΒγοΙι ιηίΐίΐοδ ίηευ93ή

ροΙεΓβηΙ), «είειη ΒάτβΠΜηι Ιοοο ΓηονεΓυηΙ,βε 8ι ΙοιρΓβΜίοηβ

Γβεΐ3 ηΐ3εΙιίη3ΐη (]υ3πιρί3Πΐ ρΓοΙίϋίΙβΓΟίΙ βΓ3τΪ89ΪΓη3ΐη : Ιιο-

8ΐε8 νειο ρεϋειη τεΓειεΙιβηΙ , ΙεηΙβ εΙίβΓη Ιιιπι ει ίηίΓερΜβ.

υΐ νεΓΟ οΐ(1ίηε8 ηιιο(ριε αΐ'ρειυηΐ άϊββυΐνϊ, εοηεί(αΙϊυ8 ββ

ΓβείρίβΙηαΙ ; ει, εβ<1εηΜΙ>ιΐ8 δίιτιαΙ είβ ςαί ίη «τιιικία οο ΙεΓίίβ

3είε $(ε(εΐ'3ΐιι,ηιοχ οηιηεδ ρΓΟίηίδΟΐιο οοηΓιιβί ευπιβ δΐιίδ ρΓε·

ιηεΙ>3η(υΐ', (ιιπι 31) ΙιοδΙίυιΐδ ίηεοδδαηΙΡΓ ιίΓμηιΙίΙιιΐδ, ΐ3Π<1εηι·

ςιιείη ι>οη<]υοΪ3ΐΐ) ίιι^πηι εΙΤυηάε1)3υΙιΐΓ. ϋ3Π)(ΐιΐί·0';ρί>;\ΐΊ3ηί,

ιηαιχίΐίοιυιη Ιιιηο ηΐ3χϊιιιε ΓηειηοΓβδ, ροΓΐ3ηι ΟΛδίΓΟΓυπι,

πΐ3ςηο δυο ρει-ίειιΐο ((εΐίδ βηϊηι εΐ δυρει-ηε εΐ 3 Γπ)η(ε ρβίε·

Ι>3η(υΓ), οεευρβΓυηΙ , ε( ιηη^ηβιη ιηυΐΐίΐυάίηεπι ΓεάίΙυ εχείυ·

δει ιιηΐ ; ιιιιυε ρηι ΐίηι βϋ ηιαι-β , ραΓίϊιη ίη ηιοηΐεβ ρεΓ ΖϊββοΙεη

Πυτίυαι, Γυ^α δε ρΓΟί ίριιίΙ.

ΟΧΧΙΧ. Ριΐ(3 Γ3ε(3, ςιιοϋ Γβϋςαηπι βηίορβηβ, ίηιρ'ϊΓα-

ΙοΓεδ ίιιΙεΓ 8ε ραι ίίϋ 8ΐιιι1 : ι εΐίείοςυε 0ί»83Γε , υΐ εηιιηρεη-

Ιεδ ε εβδίΓίδ εχείρει-εΐ, εΐ ίρδ3 ωδΐΓ3 ευδ(ο<1ίτεΙ ; εχίεη ΑηΙο-

ηίυβ ευηείβ δίιηυΙ εχ8εηυεΙ>3(υΓ, ίη Γϋ^ίεηΙβδ ρβπΙεΓ 30

ιεδίδίεηΐεβ 3<11ιυε εΐ ίυ 3ΐί3 εοΓυηι εβδΐΓ3 ίιτιρεΙυηΊ Γβείεηβ ,

οπιηίαηιιε ρΐ'οΙΙί^ηηδ νϊοΐεηΐο ίιηρείυ. ΕΙ νεηίαβ , ηε άαεεβ

είβρδί αΐίιιηι εοΙΙί^εΓεηΙ εχειείΐιιιη , εα,υίΐεδ πιίδίΐ άται τίβ-

γογπ εχίΐυβ, ηυί ΓυςίεηΙεδ εχείρεΓεηΙ : ςυί, άίνίβίδ Γε^ίοηβ-

Ιίιη ορεηδ, ρ8Γ3 ρεΓ Γαοηΐ3Π3 άΐ8εοΓΓεο3η( ευω ΤΙΐΓβεβ

Κβδεο , δίηιυΐ ηιίδδο ρΓορΙ«Γ νιβΓυηι ηο(ί(ί3πι ; ραΓβ , εΪΓευην

(Ιβΐίδ !τιιιιιί(ίοηίου8 ρηεΓαρΙίβςυβ εβδίΓοπιπι, είΓυςίειιΙεδ

ίηάε, τείυΐί ΓεΓ38, νοηαΙωηΙιΐΓ, εΐ ςιιί ίηΐϋδ βγλπΙ οόδβΓνβ-

03η(; ρ3Γ8 ΒπιΙιιγπ ίρδυιη ρετδεςυεοαΙυΓ. Οιιοβ οοη1ίηιι;ιΙο

ευΓδυ νεηίεηΐεβ εοηβρίεβίυδίιυείΐίιΐδ, βυοδίίΐίΐ, εΐ, Βηι(ιιη)

βε 0η§εο8, ΓΟβίνίΙ, υΐ 3(1 ΛηΙοηίυηι ϋυεβΓεΙυΓ, ηοη 3(1 Οα>

δ3Γ0ΐη : φΐα ύε εβα93 ροΙί98ίπΐ0Γη ργο ΒγοΙο εΐίαπι 1ΐ3ΐ>ίΙιι»

ββΐ , ί]«οι1 νί(3ΓεΙ ϊηίηιίευΓη ίιηρΐ3ε3θί1επι. Ηυηε υ1)ί ϊϋιΐιιοί

εοξηονϋ ΛηΙοηίιΐδ, ρΓοεεβδΚ οΙ>νίϋπι; βι, ΓοΓίυηατη βίιτιυΙ

εΐ άί§ηίΐ3ΐεηι τϊγϊ νίΓΐϋΙεπκιαε εοςίίβηβ, βεάοΐο δεευηι εοη

9ίάεΓ3νίΙ, ηυοηβιη ρβείο Βι υΙιιπι εχείρεΓεΙ. Οαΐ βρρΓορίη

(|Π3η(ί ίυείΐίυδ οεευΓΓβηβ, 83ΐίβ βυάεηΙεΓ, ΒηιΙυ», ίηςιιίΙ,

ηοη 881 οηρίιιβ : ηεε εβρίεΙυΓ υηςυαηι νϊιίαβ αϊ) ίςηβνίΐ :
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τη^τας, ωδέ σοι πάρειμι. Καϊ δ Αντώνιος τους Ιππέας

Ιδών αίδουμένους, παρηγορεί- καϊ, Οϋ μείονά μοι τη'νδε

άγραν, είπεν, αλλά άμείνοναής ένομίζετε, έΟηρεύσατε,

δσω κρεΐττον εχθρού φίλος. Κα\ τον Λουχίλιον τότε

μεν τινι των φίλων έδωκε θεραπεύειν ύστερον δέ αυ

τός έχο>ν, έχρητο ώς πιστώ.

ΟΧΧΧ. Ό δέ Βρούτος άναφεύγει μέν ες τα ορη

σον ίκανώ πληθει , ώς νυκτός ές τ6 στρατόπεδον δπο-

στρέψων, η καταβησόμενος έπ^ την Θάλασσαν. ΈπεΙ

δέ περιείληπτο πάντα φυλακαΤς, διενυκτέρευεν ένοπλος

μετά πάντων καΐ φασιν αύτον ές τους αστέρας άναβλέ-

ποντα είπεϊν,

Ζεϋ, μή λάθοι σε τώνδ" 8ς αίτιος χαχών

ένσημαινόμενος άρα τον Άντώνιον. *0 και αυτόν Άν-

τώνιο'ν φασιν ύστερον εν τοις ιδίοις κινδύνοις μεταγι-

γνώσκοντα ειπείν, δτι συνεξετάζεσΟαι Κασσίω και Βρού-

τω δυνάμενος, υπηρέτης γένοιτο Όκταουιου. Τότε

γε μήν καϊ δ Άντιόνιος ένοπλος επί των φυλακτηρίοιν

άντιδιενυκτέρευε τω Βρουτω, χάρακα περιΟέμενος έκ

νεκρών σωμάτων, καΐ λαφΰρων συμφορηΟέντων. Ό δέ

Καίσαρ ές μέσην νύκτα πονηθείς, άνεχιΑρησε δια τήν

νόσον, Νιορβανώ φυλάσσειν παραδους το στρατόπεδον.

ΟΧΧΧΙ. Βρούτος δέ και της έπιούσης δρών τας έφε-

δρείαςτών ένΟρώνέπιμενοΰσας, έχων οΰ πλήρη τέσσαρα

τέλη συναναβάντα οί, αύτδς μέν έπελθεϊν έπ' αυτούς

έφυλάξατο, τους δέ ήγουμένους αυτών, α'ιδουμένους τε

τι) αμάρτημα , κα\ μετανοοΰντας , έπεμπεν άποπειρά-

σοντας αυτών, εΐ έθελησουσιν ώσασθαι δια των έφε-

δρειών, και άναλαβεϊν τα ίδια, Ιτι' φυλασσόμενα δπο

τών οικείων ΰπολελειμμένων. Οί δέ, άβουλότατα μέν

ές το έργον δρμησαντες , εύψυχότατοι δέ τδ μέχρι πλεί

στου γενόμενοι, τότε, βλάπτοντος ήδη τοΰ θεού, τώ

στρατηγώ σφών άπεκρίναντο άναξίως· Βουλεύεσθαι

περ\ αύτοΰ αύτο\ γαρ , της τύχης πολλάκις πεπειραμέ

νοι, ούκ άνατρέψειν την έτι λοιπήν διαλλαγων έλπίδα.

ΚαΙ δ Βρούτος, έςτοΰς φίλους ε'ιπών, Ούδένουν έτιείμΐ

τη πατρίδι χρήσιμος, ωδε και τούτων εχόντων έκάλει

Στράτωνα τον Ήπειριοτην, όντα φίλον έαυτώ, καϊ έγ-

χειρεΐν έκέλευε τώ σώματι. Τούτου δέ έτι βουλεύε

σθαι παραινοϋντος, έκάλει τινά τών οϊκετών. Και δ

Στράτων, Ούκ άπορη'σεις, εΤπεν, ω Βρούτε, φίλου

μάλλον ή οϊκετών ές τα ύστατα προστάγματα , εϊ ήδη

κέκριται. Κα\ είπών, ένηρεισε ταϊς λαγόσι τοΰ Βρού

του τδ ξίφος, ούτε άποστραφέντος ούτε ένδόντος.

ΟΧΧΧΙΙ. '&δε μέν δή Κάσσιος καΐ Βρούτος έΟνη-

σχέτην, άνδρε "Ρωμαίων εύγενεστάτο) τε και περιφα-

νεστάτω, κα\ ές άρετήν άδηρίτω, χωρ\ς άγους ένός.

"Ω γε κα\ Γάϊος Καίσαρ , όντε της Μάγνου Πομπηίου

μοίρας, έκ μέν έχΟροϊνκα\πολεμίοιν έποιήσατο φίλω, εκ

τε φίλοιν ηγεν ώς υίώ. Καϊ ή βουλή περιποθήτω τε εΤ-

χεν αεί, καϊ άτυχησαντε έλεεινω· δυοϊν τε τούτοιν

ένεκα πασιν άμνηστίαν έτίθετο, και φυγόντοιν αύτοΐν

έπεμψεν ήγεμονίας, ίνα μή φυγάδες εΐεν ούκάμελοϋσα

6^0 νοιο, Ιιΐ3 άεεερίίδ, Ιιίε 3(ΐ8ΐιπι ΙίΜ. Τιιηι ΛηΙοηϊυ$ ,

επιοεβεβηΐεβ νίάεηδ εφίίΐεβ , εοηδοΐαΐαηΐδ βοβ, « Νοη οίκο-

π·ηι , ,ιϊί, ηιίΐιί Ιιαηε· ρηκίαιη , δβά" ιηιΊίυιοιη α,υαπι ριιΐϊΐϋ; ,

νεηαΐί εβϋδ , φΐαηΐο 3ΐηκ πδ ίηίπιίεο βδΐ ροΙίοΓ : » εΐ ΙικίΚοηι

Ιυηο ςυΜβπι ι πίιΐ,'ιηι εχ «ιιιίιί* <·η ππκΐ π πι Ιι,ιιΐίιΐίΐ ; .3.-ΐ!,·; -

νβΓΟ ϊρββ δίΐιί ( ΐπιι βφιηχίΐ , εΐ ήάβΐί ε}αδ υβιΐδ ε$1 «ηίεΚώ.

ΟΧΧΧ. ΑΙ ΒηιΙυβ ππη 831Ϊ8 φιΜπη ηιυ1(ί$ ίο ιιιοηία

ΓβΓορΙ , ε( ηοοίιι νρΐ Γετειίΐ ίη ΟΛ&Ιη εοη$ΙίΙηί( , τβΐ αιΐ πυη

άεβεεηό'εΓε. δεϋ φιηηϊ,ιηι οναη\Ά Οΐ8(οι1ϋ$ ργλιιΙ ίηΐη ί(|ι!η,

απηαιαβ ροπκκΊ,ΐλ ίΐ εαηι οηιηίΙ>ιι$ ; Γειίαπριβ ΒίΑεη ίηΐυεηι

άϊχίββε : » .ΙϋρίΙεΓ, η« (β εΙϊαςί&Ι Ιιοηιιη βυεΙοΓ ιοιίοπιιι! ■

ΑηΙοηίιιηι υΐϊςυε κυΐιίηάίεαη». Οο]αβ <ϋο11 ροεΙτεοΜ ίρ»

ΑηΙοαίυβ ίη ριτορπΐβ ρβπουΐίί (βτΐητ πιβπιίηί&δβ, εετοραχί-

(εηβ , ςυοά , ηυυηι ρο88ε( ΒηιΙο »(χεη8οι ί εΐ Οβ88ίο , ηιΐιικ-

&εΙ αρρΐηΙΟΓ Γιεή ΟοΙβνϋ. Τυηο τβτο ε( Αηίοοία! επηιΐω

ίη 8ΐ8ΐίοηίου8 ρεΓ ΙοΙαηι ηοοίβπι ΒηιΙο βε ορρηβαίΙ; ρπ>

ν&ΙΙο 1)808 οαιΙανΡΓΪΙηΐδ εοη§ε8ΐί8 ηίψιο ηιαηιιΐιίι». Οατ

νβΓΟ, ίη ηιι>(1ί;ιηι ηοΓίεηι ΙοΙιογο Ιοίιταίο, ρΓΟρΙίΓ πμΛιϊπ

8εεε88ί(, >Όγ1>;πιο Ιγ8(1ι(3 (κΐιοπιιη οιΐ8(ο(1ί3.

ΟΧΧΧΙ. ΡοβΙεΓΟ άίβ ΒηιΙιικ, νίϋοηδ ίηίηιίαυ ρβΓδίβτε ίη

ίηδίάίίβ , εΐ ερευηι ίρββ ηοη ϊηΐβ^τηβ ςιιαΙυοΓ 1ιαΙ«η5 Ιι^ίο·

ηε8, ςϋίΕ βϋπ> ίη ηιοπίεπι 8Γ»ηΙ εβευίβί, ρβγππι φΐιιΐΜ

ΙυΙυηι ρυΐβτίΐ βί ίρββ αΙΙοςυεΓβΙυΓ Γηί1ί(ε$; ββό ίπ1)αηοί ,

αιια ρυάοΓβ άοΙοΓβηυε α^ηοβοεηΐεχ ειταΐυηι εηυιη, «Ι»!

ιηίδίΐ, ρηε(εη(αΙυΓ08 3η νείϊηΐ ρβΓ η>6<ϋ&8 ηοϊΐίϋπι αι$1ο&!

εηιπιρεΓβ, εΐ βιι» ΓβοίρβΓβ 885βΓΤ3ΐ3 βάΐιαε 3 ρηείΜίίΠΒ·

8βά ίΐΐί , ςηί εΐ ρΓΚίίυηι αΙ^οτίΙΟΓ ίηίοΓαηΙ , β( ΙιοβΙειη ίία

ηΐ38ηο Βηίηιο 8υίΙίηυεΓ3η(, Ιυηο, ύίίβ ηιβηΙοί μιη ρργό'·

ΙεηΙίουβ , ίηάί^ηυηι ίηιροΓηΙοπ βυο Γείροηδυηι άκΐίηιιιΐ :

« ωηβηΐϊΐ ίρίβ δίί)ί ; δε εηίηι , ςαί ΙοΙίβδ ΙεηΙατεπηΙ ΓογΙιιο3πι,

ηοΙΙβ ΓοΙίςυαηι βρβηι ραείδ εοΓπιηιροΓβ. » Τυηι ΒηιΙα! ιί

αιηίεοβ : Ει^ο ]&ηι ίηηΐίΐίδ βηηι ρβΐπχ, ίηςυίι, βίβΐίδΐίώ

Ηΐ)ίηΐ3ΐί δυηΐ : δίηιυίςυβ δίΓΐΙοηεηι ΕρΪΓΟίβιη αιηίεαηι βιιιαηι

νοεβνίι, ]υβδίΙί|Ηε ηΐ ΓεΓΓΟ ίρδηιη οοηΓιεεΓβΙ. 0«ί ψ>®

ΒίτιρΗυβ άεΙίοεΓαηάαηι οβηβεΓεΙ , υηιιηι ε 8βΓΤίδ ϋΐε τοατίΙ,

εΐ δΐηΐο, κ Νοη άεεπί 1ϋ>ί, ίηαυίΐ, ΒπιΙβ, βπιϊευβ π»|ί!

ηυαηι ββΓτυδ ιΔ υΙΙίω& ηιαηάαΐβ , δί ]αιιι αεοτε(υη) ββΐ : '

δίηιυΐςϋο Οϋΐη (ΙίοΙο ςΐΐάίαπι ίηϋχίΐ ίη ΙαΙαδ ΒηιΙί, ηε£

δαηΐίβ , ηεε ρΓχΙιεηΙίδ.

ΟΧΧΧΙΙ. Ηίε ΓυίΙ 0388ΪΪ ΒΓυΙίςυβ βχίΐαβ, τίΓΟπιω

ΓΟδίδδίηιοΓυη) ηοοοίηίβ Κοπι&ηί , εΐ ίΐΐυδίηδδίηιοηιπι νϊΓ!π;>'

ίηεοπιρΐΓΑοίΙί , ηηο βχεερίο ρίαευΐο. ρυοδ εΐ ϋ.Ο&Ί

αααηινίδ ΡοηιρείΐηβΓηηι ΓυίδβεηΙ ρΐΓΐίαπι , εχ ππηιίΐ'ίδ I"·

6ΐίΙ)υδ<ιιιβ 8ηιϊοο3 ΓεεεΓίΙ , εΐ ίη αηιίοίιίαηι δβιηεΙ Γθ»ρΐο5,

ρΓΟ Γιΐϋδ 1>β1)υβΓ3ΐ : δεηαΐϋδ νβΓΟ εχίηιίΐ κεπιρεΓ Ι)εηενοΙοηΐ«

ρΓΟββοαΙηβ , εΐ ίη ίκΙνεΓδβ ίοΓίυηα ρΓοε ακΙεΓίδ οαιηΛι·* π«·

8βΓ3ΐϋδ βδΐ. Οηίρρε ρΓορΙεΓ ποβ (ίυοδ 03βΙβΓΪ8 οΝίνίοικο

«ΙεοΓετίΙ δεηβΐηδ; εΐ εχυίβηΐίηυβ 1ιΪ8 (ΙεύίΙ ρΓονίηοίίί, μ
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μέν Γαΐου Καίσαρος, ουδέ έφηδομένη τοις γεγονόσιν,

δπου και της αρετής καΙ τύχης έβαύμαζε , χαΐ αποθα

νόντα έθαπτε δημοσία , καΙ έκύρου τα έργα αθάνατα

εΤναι, αρχάς τε καί ηγεμονίας ές πολυ έκ τών υπογρά

φων έποίει τών Καίσαρος, ούδέν ήγουμένη κρεΐσσον

εδρήσειν ιΤ>ν έκεΐνος ένόησεν. Άλλ' ή περί τώδε τώ

ανδρε σπουδή, καΐ δέος το υπέρ αυτοϊν, προήγαγεν αυ

τήν ες υποψίαν διαβολής· ούτως άπασιν έγενέσϋην τιμίω.

ΈγενέσΟην δέ καΙ των φυγόντων τοις άρίστοις τιμιωτέρω

Πομπηίου , πλησιάζοντος και ουκ άδιάλλακτον έχοντος

αϊτίαν, πορ^ωτέρω τε οντε αύτώ και άδιαλλακτω.

ΟΧΧΧΙΙΙ. Έπεί γε μήν έργων εδέησε, δυοϊν ούδέ

δλοιν έτοϊν στρατιάν τε συνέλεξαν δπέρ εϊκοσιν δπλιτών

τέλη, καί Ιππέας άμφ\ τους δισμυρίους, και ναϋς μα

κράς υπέρ τας διακοσίας, την τε άλλην παρασκευήν

άξιόλογον, καί χρήματα άπειρα, και παρ' έκόντων,

και παρα ακόντων. Πολέμους τε Ιπολέμησαν έΟνεσι

κα\ πόλεσι καΙ των άντιστασιωτών πολλοίς· και κατώρ-

θουν. ΈΟνών τε έκράτησαν άπί) Μακεδονίας μέχρι

Εύφράτου. Καί ίσους έπολέμησαν, ές συμμαχίαν

αυτούς έπεισαν, και βεβαιοτάτοις έχρήσαντο. Έ/ρή·

σαντο δέ και βασιλεϋσι καί δυνάσταις· και ΠαρΟυαίοις,

καίπερ ουσιν έχθροΐς, ές τα βραχύτερα· επί δέ το μεί

ζον έργον ουκ άνέμειναν έρχομένους, ?να μή βάρβαρον

ή άντίπαλον έθνος έΟίσειαν επί 'Ρωμαίοις. *0 δέ δή

μάλιστα πάντων άδοκητο'τατον ^ν, δ στρατός δ πλείων

ίίδε Γαίου Καίσαρος έγεγένητο, καί δαιμονίως αύτδν

εύνοιας καί σπουδής έχοντα ές έκεϊνον μετέπεισαν οί

σφαγείς οΐδε τοΰ Καίσαρος, καί έπί τον τοΰ Καίσαρος

υίδν ίσποντο αύτοΐςπιστότερον, ή Άντωνίω τω Καίσα

ρος συναγιονιστή τε καί συνάρχω (ου γάρ τις αύτών

Βροϋτον ή Κάσσιον ούδέ ήσσωμένους άπέλιπεν), οί Άν-

τώνιον άμφί τι) Βρεντέσιον καί προ πείρας άπολιποντες.

"Ην τε πρόφασις αύτοΐς των πόνων, χαί έπΐ Πομπηίου,

χαί νϋν, ούχ δπέρ σφών αυτών, άλλ' δπέρ δημοκρατίας·

ονόματος εύειδοϋς μέν, αλυσιτελούς δέ άεί. Σφών τε

αύτών, δτε μηδέν έδόκουν έτι εΤναι χρήσιμοι τή πατρίδι,

άμφω κ«τεφρόνησαν δμοίως. Εν δέ ταϊς φροντίσι καί

ιτόνοις , δ μέν Κάσσιος άμεταστρεπτί , καθάπερ ές τον

άγωνιστήν οί μονομαχοϋντες , ές μόνον τον πόλεμον άφε-

ώρα · δ δέ Βρούτος, οπη γίγνοιτο, καί φιλοΟεάμων

ην καί φιλήκοος, άτε καΙ φιλοσοφήσας ούκ άγεννώς.

ΟΧΧΧίν. Άλλα καΙ τοιοϊσδε ουσιν αύτοϊς, άντί-

Οετον ές άπαντα ήν τδ άγος τδ ές Καίσαρα· δ γε ούδέ

άπλοϋν άγος ήν, ούδέ έν δλίγω. Και γαρ ές φίλον

έγίγνετο παραλόγως, καί ές εύεργέτην έκ πολέμου πε-

ρισώσαντα άχαρίστοις, καί ές αύτοκράτορα άΟεμίστιυς,

καί έν βουλευτηρίω, καί ές ίερέα , καί ίεράν έσΟήτα

έπικείμενον, καί δυνάστην μέν οίον ούχ έτερον, χρησι-

μώτατον δέ δπέρ δπαντας τή τε πατρίδι καί τή ηγεμο

νία γενόμενον. βΑ καί τδ δαιμόνιον αύτοϊς άρα

ένεμέσησε, και προεσήμηνε πολλάκις. Κασσίω τε

γαρ τδν στρατδν χαΟαίροντι δ ^αβδοϋχος άνεστραμμέ-

νον τδν στέφανον έπε'Οηκε- καί Νίκη, χρύσεον άνάΟημα

εδδεηΐ εχυΐεδ : ηεςιιε ϊ(1 ίη εοηίειηΐυηι 0;Ρ83Π5 ΓεείΙ, αυΐ

ςικκΐ ΓβοΙο εοηιηι £3ΐκ1εΓεΙ; αυ3η(1οςυί<1εηι εί νίνυιη ίΙΙιιιη

νίιΊυΙίδ ΓοΓίιιη.τςυο 03ΐΐδ3 ηιίηΐυδ 881, εΐ (ΙοΓυήοΙιιηι δερβ-

ΙϋΙ ρυ1>Ιίεε, αείαςυε ε]υδ ΓϊΙα Ιωΐκιίΐ, εΐ Π)3§ίδ(Γ3ΐιΐ5 Ι3ΐη

ιηΐκιηοδ ςιΐίπι ρΓονίηείβΙεβ άία εχ ρπεβετίρίο ε]υβ ΟΓεανίΙ,

Γ3ΐα3ηϊ1ιϊΙ 8β ιηείίϋδ ίηνβηΐυπιπι ίΐΐίιΐδ εοηβίΐϋβ : δεά δΐιιιΐίιιπι

ει;;» Ιιοβ νίι-οδ, εΐ δοΐΐίείΐυάο ρι-ο είδ, 3<1(1ιιχϊΙ ββη&Ιυπι ίη

βιιβριοίοηειη εβίιιπιαίχ : 3(1βοοαπί βΓ3ηί οιηηίϋυβ. Τυπι τετο

εΐ ειιιίιιεηΙίοΓεβ ϊηίει- εχυΐεδ ηοβ ρΓχΓεΓε1)&η( Ροηιρείο,

ςιΐ5ΐΐ()ΐΐ3Γη Ιιίι: ρΓορίοΓ ΓιιογλΙ , ηεε ίη κιιιμ ίηοχρίβΐίϋ τεΓ-

8ΐΙ>3ΐυΓ; ςυυπα ϊΐϋ εΐ ΙοηβίηίΐυίοΓβδ βδβεηΐ εΐ ίωρΙαοΗ^ίΙοβ.

ΟΧΧΧΙΙΙ. ΟίεΙεΓοιη ηιιιιηι αά τεβ ^ΟΓεικΙβδ νεηΐυπι 881,

Μεηηίο ηε ίηΙε^ΓΟ ςαίϋεηι ΒΓυΙυβ Οιβδίϋδςυβ ρΐυδςιιαιη νί·

βΐηΐί εο1Ιε£εηιηΙ Ιβ^ίοηβδ εΐ εςηϊΐυηι οΪΓοίΙετ νΐ^ίηΐί ιηϋΐία.

ιωτε8 Ιοηςβδ 8ΐιρΓ3 άπεβοΐοβ , ϊΐίυηιςιιο 3ρρ»ΓΛΐ»ηι Ιΐ3υ<1-

ςυβηυαηι εοηίειηηεηιΐιιιη , ρεεηηίβδηυβ ίηΓιαίΙαδ , 'ευπι β

νο1οηΙίΙ)ΐΐ5 (υιη ά ηοίευΐίϋαδ εχβοΐαβ. Ββϋβςαβ ηιαΙΙβ οιιηι

ηιιιΐϋδ είνίΐ3(ίΙ)ΐΐδ 30 @εηΙίΙ>αδ εΐ 3(1νβΓ8.ϊ Γβεΐϊοηίδ ηοηιϊηίοιίδ

ΓεΙίεϊΙεΓ ΓοιΙίΙβΓφΐβ βοβδεηιηΐ : ροριιΐίδηιιβ εί ρΓοτίηεϋβ

οπιηίηυδ ροΐϊΐί δυηΐ λ Μαεεάοηία υβηαε αά ΕυρΙΐΓ3ΐβιυ : εί

ςαοβευηςυε οεΐΐο ρεΙίεΓϋηΙ, εοδ »ά δοείεΐαΐοηι ραίηχβ·

Γυηί, εοΓϋΐηάβηιηυε βάεΐίδδίπιβ ύείηιΐε ορεΓ» υδί βπηί.

Α(]]υ(οη1)υ8 νβΓΟ Γε§ίΙ)ΐΐδ εΐϊαηι &ε άνηαδΙΪ8 υδί βαηΐ; ςυίη

ε( Ι'αΛίιί» ηυοςυε, ςυαιηνϊδ ίπίηαίοίβ ΚοιηβηοΓϋηι : βειΐ Ιιίδ

(]«ίι1βηι, ίη ηώυδ ύιιηΐβχβΐ ιηίηοΓίυυδ : (1ε Γεπισι ηιι(( ΐη

δϋΐηπιβ εβΓίβΙαπ, ηοη εχδρβεΐΑτυηΙ εοτυηι 3<)νοιιΙηπι , ηε

03γΙ)3γ<ιπι ίηίεβίβηιςιιε ςεηίειη βδβϋβΓβοβΓβηΙ οεΙΙίδ αιΐνει-δυβ

Κοπιβηοδ. (ίηοά τεΓΟ ηιαχίηιε ηιίΓΐηάυιη ΤοίΙ οηιηίυηι ,

ρΙεΓβηαε ρατδ ε^ιβ εχειχίΐαδ εοηβίαοβΐ εχ ϋδ ςοί βα!> Ο. Οχ-

83Γ6 δΐίρεηάία ΓεεεπιηΙ : ηαοηιιη ίηεΓε<1ϊΙ)ί1ειη Γανοτεπι ε(

βίικίίυηι 8γ§3 ίΐΐυηι ρβιχυδβοΓβδ Ηί Οκδβήδ 3ΐι βε ΐΓοηδάαχε-

πιηΐ, ί(3 ιι( Ιιίδ ίΙΙί εοη(η 61ίαη> ΟχδαΗδ ϋιίεΐίοι-ειη ορβτβπι

])Γ3ίδ(3ΓβηΙ , ςυίΐη ΛηΙοηίο βοοίο Οβββπβ εο1Ιε@χΐ]υε : ηειηο

εηίηι εοηιιη ΒπιΙαιη Οβββίαιηηιιβ τεί τίείοδ άεδοπηΐ; (ριιιιη

ΛηΙοηίυβ 3(1 Βηυκίιιβίυηι 3 βιιίβ βη(β ΙηϊΙίαηι ηεΐΐί ΓαβΗΐ άβ-

ββΓίαβ. 031153 3ΐι1επ), ριο ς03 εί (υηε ε( ιηίβι ιαΐι Ι'οιη-

ρείο ΙαΙεπίηί ανα&, ηοη ρΓορτίβ αΐίϋΐαβ, 8βά ρορυΐί Γιιϊΐ

ίιηρεηυιη; βρεείοδπηι δαιιε ηοηιβη. ςαβηςυοπι ρΙεΓυπιςιιβ

ίηυΐίΐε. δυβηι βυΐεηι τί(3πι, ροδ(({υ3πι ηοη 3ΐηρΙίη8 ρι-ο-

(Ιεβδβ ροδβε ρηΐπίβ δϊΐιϊ γίδι δΐιηΐ , βπιΐκ) οοηίβηίδιτϋηΐ ρβ-

Η(εΓ. Ουοιΐ 3»(επι 3(1 υΐήυβφΐβ εηΓβδ ΙβοοΓεδςαε 3(Ιίοε( ,

Οβδδίυδ ίη υηυπι γμΊΙιπιι ίηΐεηΐιΐδ, βίευΐ ^ΙαάίαΙοΓ ίη 3(1νεΓ-

Μίπηιη, ηίηίΙ βρεοΐβοβΐ ιΐίυά; ΒτυΙαβ, αοίοιοςηβ εββεΐ,

λ ίδβηάβΓυηι (]υοςυε τεπιπι εί βιιάίεηιΐί ΓϋίΙ εαρίάοι ; φΐίρρε

ςοί εί ρηίίοδορίιία; ρΓΟκερΙίδ Ιι&υά* ί11ί1>8Γ3ΐίΐ8Γ 8ΓβΙ ίηι-

1>υΙιΐδ.

ΟΧΧΧίν. δεά 1ΐ3δ οιηηεδ ΒπιΙί Οβββϋςαε νίτΐυΐεβ εοω-

ρεηδ3νίΙεχορροδίΙουηιιηιρί3ευ1υπι ίϋθ3Ε'53Γεηΐ3(1πιίδδϋΐιι ;

αυίρρε ςιιοι] ηεε δίηιρίεχ ρί&εηΐυιη Γαβηι, ηεε ιηοιίίευιη.

ΕΙοηίιη ίη 3ηιίευιη ρηΐιηΐιιηι εβί , εοη(Γ3 τΐ3ΐυΓ3ηι ΓβΙίοηεηι-

ςαε ; εί ίη ϋεηε ηιεΓίΙυηι , α,ιιί οεΐΐο εβρίοδ 80ΓΤ3νει·3ί ίηοο-

Ιυιικ'δ, ίη^Γ3(ε; εί ίη ίηιρεΓβΙοΓβιη , ηεΓβιΐβ; εί ίη οοΓίβ,

εί ίη ροηΙίΩεεηι , εοιηςαβ βκη νεδΙε 3ηήυ(υπι , ε( ίη νίπιηι

ο|ΐιϊ (ΙοηιίοβΙίοηεηι ([ΐιίιίειιι 8ίη§υΐ3Γεπι κίυί εοηιρβΓανεΓβΙ ,

88(1 ψιί πιεηΐίδ οΐίαιιι ίη ρ3ΐπ3ΐη ίηιρεΓίυπκμιε Ιοηςε οιηηεδ

8ΐιρεΓ3νεΓ3ΐ. ΟικιρΓορΙΟΓ οΐίδη) ϊίΕιίο ηιιηιίιιο υδί βοηί; εί

8»?ρο ρΐΌίΙίβίβ ηιαΙοΓυιη ρΓχηυηεί3 ίίΐίδ ο1>νεηεΓυη(. Νλιμ

03δδίο εορίβδ 1ιΐδ(ΐ'3ΐιΙί ΗοΙογ ίηνεΓ53ηι εοΓοηβηι ίηιροδυιΐ :
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Καίσιου, κατέπεσεν δρνεά τε πολλά, υπέρ το στρατό-

πεδον αύτοϋ καθήμενα, κλαγγην ούδεμίαν ήφίει· κα\

μελισσών έπεκάθηντο συνεχείς έσμοί. Βροϋτον δέ έν

τε Σάμο) γενεθλιάζοντα , φασί, παρα τον πότον, ουδέ

ευχερή προς τα τοιαύτα όντα, άλόγως τόδε το Ιπος

άναβοησαι·,

Αλλά με μοΐρ' ολο-τι , κα'ι Αϋΐτοΰς Ικτανιν υίος.

Μέλλοντα δέ πέραν έκ της Ασίας ές την Εύρώπην

συν τξ) στρατω, νυκτός έγρηγορότα, μαραινομένου του

φωτός, όψιν ίδεϊν έφεστώσάν οί παράλογον καί πυΟε'σΟαι

μέν ευθαρσώς, όστις ανθρώπων ή θεών είη· το δέ

φάσμα είπεϊν, Ό σος , ω Βροϋτε , δαίμων κακός· όφθη-

σομαι δέ σοι καΐ έν Φιλίπποις. Καί δφθηναί φασιν αΰτω

προ της τελευταίας μάχης. Έξιόντι δέ τω στρατω ,

πρδ των πυλών αίΟίοψ ΰπη'ντησεν και τόνδε μέν, ώς οΐ-

ώνισμα φαΰλον, δ στρατός αϋτίκα συνέκοψε. Δαιμόνια

δ' ην αύτοϊς άρα καί τάδε· ές Κάσσιον μέν, έν άμφη-

ρίστω νίκη πάντα άλογως άπογνώναι· Βροϋτον δέ εϋ-

βούλου βραδυτητος έκβιασθηναι , και ές χείρας έλθεΐν

άνδράσι διωκομένοις Ειπο λιμοΰ , δαψιλώς αύτον έχοντα

αγοράς, και ναυκρατοϋντα· καί τόδε παΟεϊν δπδ τών

οικείων μδλλον, ή των πολεμίων. Καί μήν πολλάκις

άγώνο)ν μετάσχοντες, έν μέν ταϊς μάχαις ουδέν επα-

Οον άμφω δ' α&τών έγένοντο αδθένται, καθάπερ έγέ-

νοντο τοϋ Καίσαρος. Κάσσιος μέν δή καί Βρούτος

τοιάνδε δίκην έδεδώκεσαν.

ΟΧΧΧν. ΚαΙ Βροϋτον Αντώνιος άνευρων, περιέ

βαλε τε τη άριστη φοινικίδι εύθυς , καί καύσας, τα λεί

ψανα τη μητρί Σερουϊλία έπεμψεν. Ό δέ συν τφ

Βρούτο) στρατός, ότεέπύΟοντο τεθνάναι Βροϋτον, πρέ

σβεις ές Καίσαρα και Άντιόνιον έπεμπον, καί συγγνιό-

μης Ιτυχον, και ές τα στρατεύματα αυτών διηρέθησαν,

καί ησαν άμφ\ τοΰς μυρίους καΐ τετρακισχιλίους.

Παρέδοσαν δ' έπί τοις αύτοϊς έαυτοΰς καί οί κατα τα

φρούρια, πολλά όντα. Τ4 δέ φρούρια αυτά καί το

στρατόπεδον εδόθη τοις Καίσαρος καί Αντωνίου στρα-

τοϊς διαρπάσαι. Των δ' άμφί τον Βροϋτον ανδρών

έπιφανών, οί μέν έν ταϊς μάχαις άπέθανον, οί δέ αΰτοΰς

έξηγαγον δμοίως τοις στρατηγοΐς, οί δέ καί έξεπίτη-

δες έμαχέσαντο μέχρι θανάτου· δν ^ν Λεύκιος τε

Κάσσιος, δ άδελφιδοϋς αύτοϋ Κασσίου, καί Κάτων

δ Κάτιονος· έμπίπτων 53ε τοις πολεμίοις πολλάκις,

εΤθ' υποχοιρούντοιν άναλύσας τδ κράνος, ίνα γ) γνώρι

μος ή εύβλητος, ή αμφότερα, είη. Λαβεών δέ, έπί

σοφία γνοιριμος, δ πατήρ Λαβεώνοςτοϋ κατ' έμπειρίαν

νόμων έτι νϋν περιωνύμου , βόθρον έν τη σκηνή τδ μέ

γεθος αυτάρκη σώματι δρυξάμενος , και τα λοιπά τοις

βεράπουσιν έντειλάμενος, έπέσκηψε τη γυναικί καί τοις

παισί περί ων έβούλετο , καί τα γράμματα φέρειν έδωκε

τοις οϊκέταις· τοϋ δέ πιστοτάτου της δεξιάς λαβόμενος,

καί περιστρέψας αύτον, ώς ?θος έστί 'Ρωμαίοις έλευθε-

ροΰν, έπιστρεφομένω ξίφος Ιδο)κε, καί την σφαγήν

Οπέσχε. Καί τώδε μέν ή σκηνή τάφος έγένετο.

εΐ βινεα νίείοπα, ύβάίωΐβ 8 θ3δδϊο , Ιηιηιυπι ά(άά'Α : >\α

αηοφιε βΓβ§»ϋιη βαρπι ίΐΐίυδ ΰβδίτβ, ηυΐΐυιη άϋαζοηια «1βη·

(68, εοηδεαεπωΐ ; βχαιηίηβ Υ8Γ0 βρηπι ϋβάαη είδίτί! .κ1·

ΙιχδεηιηΙ εοηΐίηυβ. ΒπιΙυπι ίΐεηι, δ»πιϊ ιωίαίειη βατιηι

εείβητβηΐβπι , ίη οοπιβδββίίοηο , ([υϊηινίβ ηοη εβίει ρηκίί™

3<1 Ιβίίβ, 8ΐηε υΐΐβ ενίιίεηϋ ηα$> Ιιηηο νβΓδυηο ρι-οίοΐίκί

ΒΪαηΙ : << δεά ιηβ 80Γ8 ηιίδεΓβ ει Ι,βΙοηχ Γιϋϋδ ρβτάΜίΙ. ■

ΕΙ συυηι Ιτ3]βεΙυιυδ 68861 ευπι βχειτιΐιι ίη ΕηΐΌρίηι βχ Αώ,

ιιοειυ νίςίίβηΐεπ) , άεπείεηΐβ ρβυΐυΐυηι ΙυεβπΒ, νίιϋωβ ύ·

βίαηβ βίοι 8ρβε(ηιηι ίηυ8ίΐ3ΐ3 Γογπι» : εΐ ίηιτβρίάε ρεπ»υΐι-

(ο, αυίδηβηι (ιοωίηυπι ύβοπιηινε εβ&εΙΡ δρεείπιπι Γββροη-

<1ί88β : Ταϋ8 δΐιηι , ΒπιΙβ , πιαίαβ ξεηίαβ : Ρήίΐίρρίδ ηιε ϊΐίηιΐίΐ

τϊ(1ε1)ί8. ΑϊαηΙςυβ 8ρρ&ΓυΪ88β εί ρϊοΐο αηΐε (χίτεοιιιιι

ρυρηαιη. ΕχεΓείΙώ αυίειη (υηε ε&8ΐτΪ8 εχεαηΐί οοτιμι ίάΐ

&ίΙύορ$; ψίΐΐα, υ( αιαίαοι οηιβη, ρΓοΙίοαβ ηιίΐίΐω οοηιί·

(ΙοΓαηΙ. Νεφίβ τεηι εϋ&α) βϊηε άεοηιαι ηυηιϊηβ {αιΛαα ν>

άεή Ιιοε άεοβ( : αϊ εί Οβββίιιβ, ρο8ΐ ραρίλπι κςοοΜιι<ί

αίΓεαιΙαηι , άε βυιηηιβ ΓβΓϋΐη Ιαπι ΙοηιβΓβ ύβ8ρεΓ3τεπΙ;6ΐ

ΒγοΙο ρβτ πιϋίΐβδ ηοη ΙϊοαβτΐΙ εοηβαβίΑΠί ο51ίιιβΓβ αιηοΐί-

(ίοηεηι, 8ε<1 ιιίεοαείιιβ ΓυεΗΙ ρηείίαπι εοηίεΓείϊ οιιωτίπί

Γαπιε εχαβίΐβΐίδ, ϊρββ Η^υηιΐϊηβ εοηιηΐ63ΐί1)ΐΐ5 ε( εΐΐϋϋιια;

α(ςαε εϊ ηοε ηοη *ο ηοβίίηυβ, ιβΑ & 8υί8, ΐεείάετίΐ. IX-

ηίηυε ςυυιη 8%ρβ ίη ρΓ^Ιϋβ 688εη( βηιοο τεΓβαιί , η^ν

ςοΜφίβαι εί8 ηΐΐΐί ίη ρυ§ηαπι υηηιιαηι &εείάΪ8$ε( , ώ η-

ΐΓβηΐϋπι υίετηιιε βυί ίρββ ίηΙειΐεοιοΓ Γυί( , βίευΐί ρΗα$ Ο

88Γ18 ΓυεΓϊΙ. Ι(& Οαβδίϋβ ΒιιιΙιΐ8ςυβ Γαοίηοπί ί11ίυ9 ροεηϋ

άεάβηιηΐ.

ΟΧΧΧΥ. ΟοΓρηβ ΒπιΙί η&εΐηβ ΑηΙοηίϋδ, πκκ ραπβΝ

τεβίε ρυΐεηεπίηια ίηνοΐιιΐυπι εΓβιωνϋ : ΓεΙίηυίίίςιίί *Ι

σιαίτεπι ε]υ8 ιηίδίΐ δβΓνίΙίαιη. ΕχεΓείΙηβ Βηιίί, φιί βρυ.!

εηηι ρβΓδΙίΙβΓίΙ, εο^ηϊΐβ ε]ϋ8 ιηοΓίε , 1ε8»Ιθ8 ηιί&ίΐ ιΑ 0*·

83Γειη εί ΑηΙοηίυηι , ίαιροίΓαΙβηιιβ νβηία , ρετ ΗΙοπιεο βία-

είΐυβ άίτίβυβ εβί : 6Γ&ηΙ αυΐβιη είΓείιετ χιτ σιίίΐίβ. Μοχ ίη

εαπχίεηι εοηιΐίΐίοηειη εί ίΐΐί άεάίΐίοηεπι ΓεεεΓοηΙ, ςοί "

<3ίνοΓ8Ϊ8 εΓαηΙ ε»8ΐε11οηιηι ρΓΚδίίϋίβ. βακίβΙΙα ίρ&» οω» *

8ΐπ8 1ιο$Ιίιιηι εοηεβδδϋ βυη( ίη ρΓ0β(ΐ4ΐη Οίβδ&πιιώ 61 Ααΐο-

ηίίηϊδ ηιίϋΐίηυδ. Εχ εηιίηεηΐίυήυυβ τίτίβ, ςυί ΒπιΙί 0«ί-

δίϊηιιε εβδίΓα 6Γΐη( δβεαίί, βΐίί ίη ρΓκΙίο οεεΜεταηΙ,ίΙίϋρ*"

8β ίηΙεΓβηιεπιηΙ, δίειιΐ ίηιρβΓβΙοΓεδ : ηοηηιιΙΙί άα(3 ορ6τ»

ρηςη&ταηΐ ιΐδςυε 3(1 ηεεβηι : εί ίη Ιιίβ V. Οαδδίυδ, ΓηιΐΓίίί-

Ιίηβ ίηιρ6Γ8(οη8 ; βΐ ΟβΙο , ΟβΙοηίδ βΐίηβ , δχρίαδ ίη^ετου »

ηοδϋηυδ, 61 ροδίΓβηιο, ςυαπι ρεΛοπι ΓεΓειτβηΙ, ξίίβωαίί·

ΐΓβΙιοηβ , βίνε ιιι 3£ηοδεεΓεΙιΐΓ, βίνε υΐ ΓεήΓεΙυΓ ΓϊοίΙίαί, *"τβ

ιι(Γ3(ΐυε (1β εβιΐδβ. Ι.3ΐ)βο νβΓΟ , τϊγ ββρίεηΐίϊ! ηοηώκ οί*

Γϋ8, ρ3ΐβΓ Ι.3θβοηί3 ε]ϋ8 (ΐαί ηυηε συοςυε ίηΙεΓ ιογ®»"·

βϋΐΐοβ οε1ε1)ΓαΙιΐΓ, εΙΤοδδβ ίη ΙοηΙοήο 3(1 δϋί εοφοπί πκ*1»·

Ιυπ) Γοτεβ , ςυυηι άβ βΐίίδ τε1)ΐΐ8 ρΓΗϊοερίδδΚ δβΓτίδ , οχοΗ ίΙ

Ιίΐίεπδ ρεΓ ΙίΙοηδ ΐΒϊηιΙαΙϊ άειίίι ςυκ τοίϋίι , εί ΙίΙβΓββ

ρβΓΓοΓβικϊαβ ΐΓα<3ί(1ίι. Τυηι νείΌ (ίάίδδίπιυηι εχ Ιιίβ, «Ιεχ'13

ρΓεηεηδίιηι, εΪΓευηιεξΚ ίη 85'Γϋπι, υΐ ηιοδ ε$1 Κοηβι»»

86ΓΤ03 ΙίοεΓΙβΙε (ίοηβπϋΐιυβ; ιηοχςυε ςΐ3άίαηι εί ΙηϋιΙϋ.

μβυΐηπιςυε ρΓκ1>υίΙ. δίο ηοίε ηιιίάειη (εηΙοηΐΗΟ ι«'

δβρυΙεΓΟ Γυί(.
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ΟΧΧΧVI. 'Ράσκος δέ , & θραξ { έπανήγαγεν εκ τών

ορών πολλούς· και γέρας ητησέ τε, και έλαβε, σώζε-

σΟαι τον άδελφδν έαυτόϋ 'Ρασκούπολιν φ καΐ διεδείνΟη,

ότι ούδ' άπ' άρχης άλληλοις οΤδε οί θράκες διεφέροντο ,

άλλα, δυο στρατοπέδων μεγάλων τε καΐ άμφηρίστων

περί τήν έκείνιον γην συμφερομένων, το άδηλον της

τύχης έμερίσαντο, ΐνα δ νικών περισώζοι τον ήσσιομε-

νον. Πορκία δ', ή Βρούτοο μέν γυνή, Κάτωνος δέ

αδελφή τοϋ νεωτέρου, έπείτε άμφοΐν ώδε άποθανόντοιν

έπύβετο, φυλασσομένη προς των οικείων πάνυ έγκρα-

τώς, έσχάρας πυρδςένεχθείσης, άρπάσασα τών ανθρά

κων κατέπιεν. "Οσοι δ' άλλοι των επιφανών ες θάσον

διέφυγον, οί μέν αυτών έξέπλευσαν οί δέ Ιπέτρεψαν

ίαυτούς, άμα τω λοιπώ στρατω τών δμοτίμων Μεσ-

»άλατε Κορουινω κα\ Λευκίω Βύβλω, δ'τι βουλεύσοιντο

περ'ι σφών, ποιεϊν περ\ απάντων. Οί δέ , συνΟέμενοι

τοις περί τον Άντώνιον Άντωνίω διαπλευσαντι ές τήν

θάσον παρέδοσαν 8σα ή'ν έν θάσω χρηματά τε καί

δπλα, καί τροφα\ δαψιλεΐς, καί άλλη παρασκευή πολλή.

ΟΧΧΧνίΙ. Ούτω μέν δή Καίσαρί τε καί Άντω

νίω, δια τόλμης επισφαλούς, καί δυοϊν πεζομανίαιν,

τηλικοϋτον έργον ήνυστο, οίον οδχ έτερον Ιγένετο προ

έκείνου. Ούτε γαρ στρατός τοσούτος ή τοιούτος ές

χείρας πρότερον ήλθε 'Ρωμαίων έκατέρωΟεν ούχ ύπί>

συντάξει πολιτική στρατευσαμένων, άλλα άριστίνδην

έπιλελεγμένων ούδ' απειροπολέμων έτι, άλλ' εκ πολ

λού γεγυμνασμένων έπί τε σφας, και ουκ αλλόφυλα

?, βάρβαρα έθνη, τρεπομένων. Άλλά καί γλώσσης

μιας όντες, καί τέννης πολέμων μιας', κα\ ασκήσεως

κα\ καρτερίας δμοίας, δυσκαταγώνιστοι παρ' αύτδ ησαν

άλληλοις. Ουτε δρμη καί τόλμη τοσϊίδέ τίνες έχρη-

σαντο έν πολέμω, πολϊταί τε δντες άλλη'λων καί οι-

κεΐοι, καί συστρατιώται γενόμενοι· τεκμηριον δέ , δ'τι

τών νεκρών δ άριθμδς, Ιπανισουμένης Ικατέρας μάχης,

ουκ έλάσσων έδοξεν οΰδέ παρα τοις νικώσιν είναι.

ΟΧΧΧνίΙΙ. Ό δέ στρατός δ Αντωνίου καί Καίσα

ρος τον τών στρατηγών λόγον έπηληΌευσαν, δια μιας

ήμέρας καί δι' ένδς έργου κίνδυνον έσχατον λιμού και

δέος άποιλείας Ις εύπορίαν δαψιλή κα\ σωτηρίαν ασφαλή

καί νίκην εύκλεη μεταβαλοντες. Άπηντησέ γε μήν

αύτοϊς καί δ συνιόντες ές τήν μάχην έπεμαντεύσαντο

'Ριομαίοις. Εκρίθη γαρ αϋτών ή πολιτεία παρ'

έκεϊνο τδ έργον μάλιστα , καί οϋκ έπανηλΟεν ές δημο-

κρατίαν έτι- ούδέ πόνοιν αύτοΐς ές άλλήλους έδέησεν

όμοίων, νωρίς γε της μετ' ού πολύ Αντωνίου καί Καί

σαρος στάσεως , ΰστάτης 'Ρωμαίοις γενομένης. Τα δ'

Ιν μέσω μετα Βρουτον, υπό τε Πομπηίου , καί τών

διαφυγόντων Κασσίου καί Βρούτου φίλιον, λείψανα το-

σησδε παρασκευής μεγάλα έχόντων, ούτε ταϊς τόλμαις

όμοια έτι έγίγνετο , ουτε ταϊς τών άνδρών ή πόλεων ή

στρατών ές τους ήγεμόνας δρμαΐς· ού γάρ τις αύτοϊς

τών έπιφΛνών έτι, ούδ' ή βουλή, ούδέ ή δόςα αύτη,

ώς ές Κάσσιόν τε και Βροϋτον, άπήντα.

ΛΙ'ΓΙΑΝΙδ.

ΟΧΧΧνί. Κα$ειΐ3 αυΐεπι ΤΙίΓαχ ιτηιΙΙο» ε ηιοηΐϊΐιιιβ Γε-

ΙτβχΙΙ : εΐ ορβηε βοκ ρπι·ηιίυηι ρείίίΐ εΐ βεεερίΐ ωΐαΐβαι

ΓγϊΙπ» δΐιί Κβ&υροΙίαΊδ. υηάβ δβΐΐδ ΐρρβηιίΐ , ηε βΐ) ίη'ιΐίο

αιιίάεηι 1>ο11ί Ιιοδ ΤΙΐΓβεβδ ίηΙεΓ βε ιΐί&βεηδίδδε ; 66(1 , ηαυη

ιΐιιο πνιςηί εχεΓείΙιΐδ ρι-ορβ Ιβπ·35 εοΓυπι ιΐυοίο ΜβιΊε εβ&εηΐ

οοηΠϊοΙηΙιΐΓΪ , ίηεβιΐυηι ΓογΙιιπςε ενεηίαιη ί(3 ίηΙβΓ μ εβββ

ριτΙΗοβ , ιιΐ νίείοΓ νίεΐαω δβι·ν3τε4. ΑΙ ΡοΓΟΪβ , ΒΓϋΙϊ υχοτ,

Οαίοηίί ]υηίοΓί6 80γογ, ροίίςυβηι υίπιπιηυε Ιαΐί ΓαΙο δΐιΐ)·

ΙϊΙιιηι εοςηονίΐ, ςαυπι β ιΐοηιεβϋείβ 3(]ηΐ0(1ιιπι εααΐβ ββττβ-

ΓεΙυΓ, (1β ί<χα\ο ατάεηΐε , ςυί ίη εοηείβνε ετ&Χ ίΐΐαΐϋβ , ταρίαβ

ρΓαααβ άε£ΐιιϋνϋ. ΟοβΙθΓί βϋΐεπι εχ οοϋίϋΐβίε, φιί ίη ΤΙια-

βυιη εναβεΓυηΙ, ραι Ιίητι ίηιΐε εηΐτϊςίίΓυηΙ , ραΓίήο εηηι ΡβΗ-

φκ> εχετεΐΐα Μββββία ΟοΓνίηί ει ί. Βίοαίί αΛΚπο βε οοηι·

ιηϊβεηιηΐ, υΐ, ςρϋάφιΜ Ιιί βίΜ Ιρβϊβ εοηβιιΐιιίββεηΐ , ί(1ι?ιη

άβ οιηηίοαβ βίβιαετβηΐ. Οιιί , <1ε 8α1υ(ε ευηι ΑηΙοηίο Οχη·

Γθηαε ραεϋ, ΑηΙοηίο, Τΐιαβαηι αρρυΐβο, (ηύΜβτυηι ί(ϋίι1<]υί(1

11>1 ρεϋυηί&ταιη , ιπηοταιιι , οοΐΌΐϊΐοαΙυιιπιτο , ε( αϋοΓυηι αρ-

ρβτβίααηι , ηκ^ηα οορία κΗφίπηι βπι(.

ΟΧΧΧΥΙΙ. ΑΙςαε Ηά Οχ&ατ'ι ΑηΙοηίοςιιο ρεπευΙοβα αιι-

άβαβ ύηοοοβ (επ-68(ηΙ)υ3 ρΓί»1ϋ$ 3υ$ο1ιιΙ<ιηι νϊεΙΟΓίαιη ρε-

ρεπ( , ςυαίίδ άΛ οιιιτι ιΐίοιη ηαΐΐα ΓυΗ. Νυπιριατη εηϊαι 3η(εα

ΙαηΙί »ιιΙ Ιβίεβ εχεΓείΙυβ Κοηιαηί εοηΠϊχεπιηΙ ϊιιΙογ βε : ηοη

εχ εοηβιιβίίβ ύε1εεϋΙ>α8 εοηβεΓίρΙί , 8εά νίι ΐυΐο ΙβεϋΜίηιΙ :

αβε (ίτοοεβ, 8εά βχβκϋ*ϋ τβίβηιιί : ϋςυε βϊΐιΐ ίρβίβ ηιιι-

(αο, ηοη 6χ{βτηΪ8 βυΐ ηαΓυαπβ βεηΐίηυβ, 8ί?ηα ϊηΓεΓεηΙεβ.

^αη1 ηηίυβ ηυο(]υβ Ιίηβιια; (]υυηι βδδβηΐ, 61 ε]υ8<]εηι ηιίϋίοιί»

άί8είρ1ίη%, ρβπΐία ραΓεβ εΐ ΓοΙχίΓε, οί) Ιιοε ίρβααα (μκχριβ

ηοη ΓαοίΙε αΐΐεπ βΐ) ίΐΐεπβ ίηβτ&η( βϋρεηηίΐοβ. Νεςπε τεΓΟ

αΐΐο ιιηςυαηι ίη οεΐΐο Ιχηΐ3 Γβτοείι (αηίαηυβ βηό^εΐβ ραςηα-

Ιυιη εβί , ςυβηΐβ ίη Ιιοε είνεβ αιηι είνίηυ» , ΓαηιίΙίβΓε» ευηι

ΓαηιίΙίαπηυδ , εοηηηϊΐίΐοηββ ευηι νείβτίόυβ εοηιηιίίίΐοηίυιι»

ρυςηατυηΐ : ειΐ]ΐΐ8 τεί αΓ^ιιιηεηΙυηι ε8(, ηαοά, εοηιρεηβαίο

υίΓοςαε ριαΊίο, ηοη ηιίηοΓ εΐεβοΓαηι ηηιηεταβ αρυιΐ τίεΙοΓεβ

τερεΓίιΐΒ Γηίδδο ροΓίιίυεηΙυΓ.

ΟΧΧΧνίΙΙ. ΑΙηιιε ίΐΑ ΑηΙοηίί ΟίΒδαι ίδΐιιιο ηιίΐϋεβ ριοοιίί·

εΙίοηΪ8 ίηιροΓ.ιΙοπιηι νεπΙ&Ιεπι ενεηΐυ εοηιρΓοΙιβτιιηΙ : ιιηο

υηίαβ (Ιίεί ΙαΙιοΓε, εχΐίβηιυηι Γ&ηιίβ εΐ ίηΐεπιεεϊοηίβ ρειίειι-

Ιηιη , ευηι ορυΐβηία η1)ΐΐΓκ1αηΙίΛ βΐ Ιυΐ» βαΐυΐε εΐ §1οπο58

τίείοπβ, οοπιηιυΐαηΐβδ. δεά ενεηίΐ υΙί(]υε εΐίβηι, ηιιοιΐ

ρΐΌ(1ευηΙίου8 ίη βείβηι Κοιτιβηίδ ρΓ008»8ίεΓ»1 αηίηιιιβ : άβ-

ετεΐιιιη β8( εηίηι βα ηιαχίπιε ρυ^ηα άβ υηίτβηο δίαίιι Βο-

ηιαηίΒ είνϋαΐίβ : ηεε Γβίΐϋΐ ροβΙΙιαε ρΓί8ΐίη& Γβ$ριιΜίία ; ηεε

ΓιιίΙ οροβ αηιρίίυβ βίηιίΐίουδ ίηΙεΓ είνεβ εοηΐεηΐίοηίηιιβ;

ιοβσ,αε υηα άίβδεηδίοηε ΟβΗοΗβ εΐ ΑηΙοηίί , φιχ ηβικί ηιυΚο

ροδί ίηείιΐίΐ , αε ΓυίΙ ΙηΙβτ Κοηϋηοβ υΐΐίιηα. Ναιη ςαβ οιςαβ

3(1 ίΙΙβηι , ίηύε 3 Βηιΐί οΐιίΐϋ , τε) & Ροιηρείο 8υη(, νοΙ

3 ΒΓϋΙί 035δϋςυε αηιίείδ, ηηϊ εηηι ηοη βρεκιεπαΊβ ΙβηΙοΓυηι

3ρρ3Γ3(αηηι ΓεΙίςυίίβ βτ386Γ3η(; εαςπίίΐβιη ηεηυε ιρδΟΓυηι

βυδυυηι πιαςηίίικίίηε οιιπι Ιιίδ δυη( οοηΓθΓβη(ΐ3 , ηεςυε βί-

ιιιίΐίΐιιΐδ νίΓΟΓυηι ίΐΐιΐδΐιίιιιη αιιϊ οίνίΐαίιιιη βυΐ εχεπίΐηυιη

8Γ§3 ίιηρβΓ3ΐ0Γ03 δίικίίίδ ηοΙ)ίΙί(3ΐ3 δΐιηΐ. Νεηιιε εηίιη 3η 111ο-

ηιηι ρβΓίίουβ ]αηι δεη^Ιυβ αιηρϋιιβ, αιιϊ εχ εηιίηβηΐίοπϋυδ

είνίυυ» ηαίδο,ιιαηι , δίοΐίΐ ; ιιεςυε οιηηίηο Ιβηΐβ άβ ίΐΐίβ ορί-

ηίο, ηοαηΐβ (Ιο ΟκΜίο ΒπιΙοηαβ , αηίιηίδ οηιηίυιη ίηοβάβτβ).
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ΑΛΕΞΑΝΛΡΕΟΪ

ΡΩΜΑΪΚΩΝ

ΕΜΦΤΛΙΩΝ

ΒΙΒΛΟΣ Ε'.

Μετα δέ τον Κασσίου καΐ Βρούτου θάνατον, ό μέν

Καίσαρ έπι της Ιταλίας ήει, δ δέ Αντώνιος ές τήν Άσίαν

ένθα αύτω συμβάλλει Κλεοπάτρα, βασιλις Αιγύπτου,

καΐ ευθύς δφθεϊσα έκράτει. Ό δέ ίρως 85ε αύτοΐς τε

έκείνοις ές έσχατον έ*ληξε κάκου , χα\ δ*λη Λίγύπτω έπ'

έχείνοις. "Οθεν άν τι και Αίγύπτιον εΤη τησδε της

βίβλου μέρος, δλίγον τε, χα\ ούχ άξιον έπιγραφής πω,

διδ δή καΐ τοις έμφυλίοις πολΰ πλείοσιν ουσιν έπίμικτον.

Έγίγνετο γαρ δή χαΐ μετα Κάσσιόν τε χαΐ Βροΰτον

έτερα έμφύλια δ*μοια , στρατηγού μέν ουδενδς ίντος ίτά '

πασιν, ώσπερ έκείνοις, χατα μέρος δέ έτερων μέχρι

Πομπήιος τε Σέξστος, δ νεώτεροςπαις Πομπηίου Μάγνου,

λοιπός ών έπ\ τησδε της στάσεως, τοις άμφΐ τον Βροΰ

τον έπανηρέΟη, και Λέπιδος έξέπεσε τοΰ μέρους της

ήγεμονίας, χα\ ή 'Ρωμαίων αρχή πασα περιήλΟεν ές

δύο μόνον, Χντιόνιόν τε χαΐ Καίσαρα. Έγίγνετο δέ

αυτών έκαστα ούτως.

II. Κάσσιος, δ Παρμήσιος έπίκλην, δπελέλειπτο

μεν δπδ Κασσίου χαΐ Βρούτου περί την 'Λσίαν έπι νεών

χαΐ στρατού, χρήματα εκλέγειν. Κασσίου δε άποΟα-

νο'ντος, ουδέν έλπίζιον ?μοιον εν Βρούτω, 'Ροδίων έπε-

λέξατο νηας τριάκοντα , 5σας ένόμιζε πληρώσειν, καΐ

ταςλοιπας διέπρησε χοιρις της ίερας, 7να μή δύναιντο

νεωτερίσαι. ΚαΙ δ μεν τάδε πράξας, άνήγετο ταΤς τε

ίδίαις και ταϊς τριάκοντα. Κλώδιος δέ, έκ Βρούτου

πεμφΟεΙς ές 'Ρόδον έπι νεών τρισκαίδεκα , τους 'Ροδίους

νειοτερίζοντας ευρών (έτεΟνήκει γαρ ήδη και δ Βρούτος),

έξήγαγε την ιρρουραν, ουσαν οπλιτών τρισχιλίων, και

ές τον Παρμήσιον έχιόρει. Άφίκετο δέ αύτοϊς καΐ

Τουρούλιος, Ιτέρας ναΰς ?χων πολλας κα\ χρήματα,

ίσα προεξείλεκτο άπδ της 'Ρόδου. Ές δή τδ ναυτικδν

τοϋτο, ιός ές ήδη τινα Ισχυν, συνέΟεον όσοι ησαν κατά

μέρη της Ασίας έπΙ τών υπηρεσιών, και αύτδ δπλίταις

τε έξ ων έδύναντο άνεπλήρουν, κα\ έρέταις έχ θεραπόν

των η δεσμωτών, έπιπλέοντες δέ ταϊς νήσοις, καΐ άπδ

τών νησιωτών. ΤΗλΟον δ' ές αύτοΰς καΐ Κικέρων δ

Κικέρωνος, κα\ ίσοι άλλοι τών έπιιρανών έκ της Θάσου

διεπεφεύγεσαν. Και ταχίι πλήθος ^ν, καΐ σύνταξις

άξιόχρεως ήγεμόνων τε καΐ στρατού καΐ νεών. Προσ-

λαβόντες δέ κα\ Λέπιδον μεΟ' ετέρας δυνάμεως, ή Βρουτω

καθίστατο Κρήτην, πρδς Μοϋρκον καΐ Λομίτιον Αηνο-

βαρβον, έπ\ μεγάλης δυνάμεως ίντας, ές τον Ίονιον

ΑΙΕΧΑΝΟΒΙΝΙ

ΚΟΜΑΝΑΚυΜ ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ

ΌΕ ΒΕΙΧΙ5 ΟΙΎΙΠΒυδ

ΠΒΕΚ ΟϋΙΝΤϋδ.

Ροδί 03δ$ϋ ΒπιΙίςυβ οΐιίΐιιπι , 0χ33γ Παΐίαπι ρβΐϋι , ΑιιΙο-

ηϊαι Λ813Π) : υϋί Οεορ3ΐΓ3, Λ^ϊρΙί ΓΟβίο», πιπί βο εοη-

810883, ργϊπιο δίαΐίηι ββρεείυ νϊεΐΐ. <}υί βιιιογ βΐ ίρ&ίθ

ροπιίπβπι, εΐ ροβΐ βο» Λ&νρΙο υηίνεΓβχ ηιαΐ» ρΙυπωΑ Μ-

ΙυΙίΙ. ΙΙα ΠΙ , υΐ <1β Γείηιβ Λ^νρΙί ςικκριε 3β3ΐ ρ3Γ8 ηοπηπίΐα

1ιυ]αβ 1ί1>π ; εχί^υα ϋΐη ηυίάεηι , εΐ <\αχ ηοηάυηι πκτεβΙιΐΓ

ρεευΐίβτϊ ΙίΙιιΙο ίηδεπίιϊ ; ςυΐΓβ βίίαηι Γεΰιιβ 2<1 Οίτϊΐίΐ ΒεΙΙι

ρεΓίίηεηΙίΙιυβ, ςακ πιυΐΐο υΙχίηοΓεβ βυηΙ, α ηυΐιί* ϊηββτίΑ

εβ(. Ν»ιη εΐ ροβΐ Οβββϊαπι ΒΓυΙαηΐφΐβ βίιηίΐία αΐία 1»?|].ι

βχδΐίίβηιηΐ οίνίΐί» : ηιιίΐιυ» <μιίϋοηι ηεηαο, ςυεηΐΐιΙιηοΟαπι

βυρβηοηϋιΐθ , βιιιηιηχ ΓβΓϋΐα οιηηίιιπι ρΓχεταΙ, 8β<1 αΐίί

3ΐί1)ί 8βθΓ8ίπι ΙκΊΙιιιη Γ3είε1)3ηΙ : άοηεο Ιαηάεπι, δεχ. Ροιη-

ρεϊο Μβςηί Γιΐίο πιϊιιοΓβ , Γείϊηυο ε]ηβ ΓαεΙίοηί* , ρατίΙεΓ ϊΐαοβ

βηίβα Οα$8ίιΐ8 ΒτυΙαβςυε 8ΐι1)ΐ3ΐο , ε( Ι,βρίιΐο ά3§οί1α(β ρή-

ναΙο , βαηιηια ΙοΙίιιβ Ηοπιηηϊ ίπιρεΓϋ ίο (ΙιιοΓυιη (αηίοπι ρο-

ΙβδίίΙβπι , ΛηΙοηϋ εΐ Οχββηβ, ιβάζοίΆ εβί. ηυοε &ίη-

8ϋΐ3 εχροηεπιαί.

II. 0»8Βίιΐ8, εοξηοηιίηε ΡβΓηιοηδϊδ, & ΒπιΙο Οβδίίοφίβ

Γβΐίεΐυδ βΓίΙ ίο Αδί» ευηι εΐαβδβ βΐ βχβΓοϊια , υΐ ρεαιηίιβ εχϊ-

§8ΓεΙ. Ιδ ροδί Οαδδϋ ηιοΓίοιη, άε Β™ΐο ηιβϋοΓΒ βρεταηδ, β

ΗΙιοιϋοπιηι ηανίουβ ΐΓίςίηΙα 8β1φ(, ςιιοί βε δοοϋδ ηαναΐί-

Ιιιΐδ ϊηιρΙοΓε ροβδβ ριιΐβνϋ : η·]ί(]ΐια8, ηε εϊνί(38 Γ68 ηονβδ

ιηοΐίη ροβδβΐ , οπιηεβ, εχεβρίβ 830γ» ηβνί, ΐοεεηιΙΗ : ςαο

Γαείο,εαιη η3\ίΙ)ΐΐ8 δαίβ Κηοιίϋδςυε δοΐτίΐ. ΟΙοϋϊιι» αοΙοιη,

α ΒγοΙο Κηοιίηιη ευη ϊΓβάβοΐηι ηβτίϋιΐδ ηιϊδδυδ , ρο$(φηηι

Γβδ ηοτ33 ποίίεηΐεδ ΚΙιοάϊοβ ίηνβπίΐ ( ]ια βηίιη εΙ ΒπιΙιΐί

ο!>ίεΓ3ΐ), ύεάυχϊΐ ίοι]ε ρΓ3?δίι1ίυηι Ιτίυηι ηιίΙΙίιιηι ΙεςίοηΐΓίο-

πιηι, ε( ειιω ΡαΓηιβηδί 5β εοΐ)]υηχί(. Αά οοδιίοηι εΐ Τα-

Γυϋϋδ νεηϊΐ, ευηι 3ΐϋβ ηιιιΚίδ ηανίίιυ» ε( ροευηίίδ, ςα&δ 3

ΚΙκχΙϋδ οΐίηι εχβ^εΓ3(. Τυηι α<) η»ηο οΐβδδβηι, υ( ϊη ςω

]3ηι εβδεί »1ί<)ΐΜ(1 ΓοΙκίΓίδ, οοηΠυβίΜηΙ ηοο((ΐαοΙ ριχ> Τ3πΐ8

οΠΙεϋβ 8Γ3ΐ)1 όίδΙΓίοηϋ ρβΓ Αδϊβηι : εΐ ηβνεδ, ςυβηΐιιηι ρο-

Ιεΐ'βηΐ , 1ββίοη3Γϋ8 οοπιρίβίχιηΐ , εΐ Γεπιϊ^ίηυ$ ε ηεχϊβ εΐ πμπ·

άρίίδ εΐ βχ ϊιΐδίιΚιηίδ' &ά |ςυο3 βρρείΐεοβηΐ. ΑεεεββϊΙ ηϊδ

ςιιοηιιο ΟίεεΓΟ, ΟίεεΓοηϊβ ϋΐϊυβ, «I ςαοΐφιοί ηοϋίϋυιη ο

ΤΙι»δο (ϋΙΐυββΓαηΙ. Ι(3φΐβ ΙίΓονί ΓΓεσυεηβ εοητεηΐιιβ βεΐηΐ,

βΐ εΐ3δδ>8 οχβΓθίΙυ8Γ[ΐι<· ηοη ο^ηίοπιποικίαδ ευη 8υϊ$ (3υεϊΙηι$-

ΑδδυιηΙο ιΐείηιΐε ίερΜο εΐίβπι ευη αϋα ηιαηιι, ευηι ςαι

ϊΐΐε 0Γ6ΐ3ηι ίη ΒΓυΙί ΓβάεςεΓβΙ ρηίοδίαΐεηι , &ά ΜαΓουπι εΙ

Λΐιοηο1)3Γΐ)ΐιηι, ναΙίύϊβ εορϋβ ρπΓΓεοΙοδ, ιιΑτίςαπιηΙ ίη αηη·
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διέπλεον. Και αύτων οί μεν άμα τω Μούρκω διέπλευσαν

ές Σικελίαν, κα\ τήν ίσχυν ΙΙομπηίιρ Σέξστω συνήψαν

οί δέ κατέμειναν παρά Αηνοβάρβω, και τήν αΐρεσιν

έφ' έαυτών καΟίσταντο. Τοιάδε μέν εκ των λειψάνων

της παρασκευής Κασσίου τε και Βρούτου πρώτα συνί

στατο.

III. Ό δέ Καίσαρ και δ Αντώνιος έπΐ τη νίκη τη

περί Φιλίππους έΟυόν τε λαμπρώς, κα! τον στρατδν

έπηνουν. Καϊ ές την δόσιν των έπινικίων δ μέν ές

τήν Ίταλίαν έχώρει, την τε γήν αύτοϊς διανεμήσων, κα\

ες τάς αποικίας καταλέξων ωδε γαρ αυτός είλετο,

δια την άρ^ωστίαν δ δέ Αντώνιος ές τα πέραν έθνη,

συλλέξων τα χρήματα , ίσα αύτοϊς ύπέσχηντο. Διε-

νείμαντο δέ αύθις, 5σα και προ'τερον, έθνη, καϊ έπε-

λάμβανον τα Λεπίδου- την τε γαρ Κελτικήν την έντδς

"Αλπεων έδόκει (Καίσαρος άξιοϋντος) αύτόνομον άφιέναι,

γνώμη τοϋ προτέρου Καίσαρος· 5 τε Λέπιδος διεβάλλετο

τα παρά Πομπηιω προδιδόναι. Καϊ ώριστο, εί Καί-

σαρι ψευδής ή διαβολή φανείη, έτερα άντιοοϋναι τφ

Λεπίδω. Αφίεσαν δέ της στρατείας τους εντελή χρό-

νον ^στρατευμένους, χωρίς δκτακισχιλίων ους δεηθέν-

τας έτι στρατεύεσΟαι σφίσιν, άποδεξάμενοι , διείλοντο,

και συνελόχισαν ές στρατηγίδας τάξεις. Ό δέ λοιπός

αυτοΐς στρατός εγένετο (συν τοις μεταΟεμένοις άπδ Βρού

του) τέλη πεζών ένδεκα , και Ιππείς μύριοι καϊ τετρα-

κισχίλιοι. Καϊ έσχεν αυτών δ μέν Αντώνιος, δια τήν

άποδημίαν, ί\ τέλη, καϊ ιππέας μυρίους· δ δέ Καίσαρ,

ίππέας τετρακισχιλίους καϊ τέλη πέντε· καϊ τώνδε δέ

αυτών Άντωνίω δύο Ιδωκεν, άντιληψόμενος Ικ των υπδ

Καληνω τοϋ Αντωνίου κατά τήν Ίταλίαν ίιπολελειμ-

μένων. Ό μέν δή Καίσαρ ΙπΙ τδν Ίόνιον ήει.

IV. Ό δέ Αντώνιος, έν Έφέσω γενο'μενος, τη θεώ

μεγαλοπρεπώς έΌυε, καϊ τους καταφυγόντας έκ της

Βρούτου καϊ Κασσίου συμφοράς ές τδ ίερδν ίκέτας απέ

λυε, χωρίς Πετρωνίου, συνεγνωκότος έπΊτώ φόνω Καί

σαρος, κα\ Κοΐντου, προδόντος Ιν Ααοδικεία Κασσίω

Δολοβέλλαν. Τους δέ "Ελληνας, καϊ ίσα άλλα έθνη

τήν άμφΐ τδ Πέργαμον Άσίαν νέμονται, κατά τε πρε

σβείας παρόντας έπΐ συνθέσει, καϊ μετακεκλημένους,

συναγαγών, ελεξεν ωδε· « 'ΙΓμδς ήμΐν, ω άνδρες "Ελλη

νες, "Ατταλος δ βασιλεύς υμών έν διαθήκαις άπέλιπε·

και εύθυς άμΐίνονες υμΐν ημεν Αττάλου· ους γαρ έτελεϊτε

φόρους Αττάλω, μεθήκαμεν υμΐν μέχρι, δημοκόπων

άνδρών καϊ παρ' ήμΐν γενομένιον, έδέησε φόρων. Έπεί

δέ έδέησεν, οΰ προς τα τιμήματα υμΐν έπεθήκαμεν, ώς

Αν ήμεΐς άκίνδυνον φόρον έκλέγοιμεν αλλά μέρη φέρειν

των έκάστοτε καρπών έπετάζαμεν, ίνα και των έναν-

τίων κοινωνώμεν υμΐν. Των δέ ταύτα παρά της βουλής

μισθουμένο>ν ένυβριζόντων υμΐν, και πολϊι πλείονα αΐ-

τούντων, Γάϊος Καίσαρ των μέν χρημάτων τά τρίτα

όαΐν άνήκεν ων έκείνοις έφέρετε , τάς δ' δβρεις επαυσεν.

'Τμϊν γάρ τους φόρους Ιπέτρεψεν άγείρειν παρά των

γεοιργούντιυν. Καϊ τόνδε τοιόνδε όντα οί χρηστοί των

ήα,ετέρων πολιτών τύραννον έκάλουν και υμεΐς αύτοΐς

Ιοηίυιη : ηΐη <ϋνί»ί, ρατ8 εηπι Μηι-οο ρείίίΐ δϊαϋαιη, οί νίπ»

δβχ. Ροπιρβίο 3<Μί<ϋΙ; ρβι-δ ουιη Αηεηοίκυίχ) ηκυίίίΐ, εί

ρι-ορπαπι ΓβεΙίοηεπι εοηδίίΐυίΐ. ΑΙφιε ίΐ» 6 Γβΐϊφιίίδ βρρη-

ιαίιιυπι ΒηιΙί Οβδδϋπαε ηιοχ \ιχ τακα$ εορί* εοίνεηιηΐ.

III. Οα>8βτ βΐ ΑηΙοηίηβ, ροδί ΡΜΗρρβηβεπι τΐοίοτϊβπι,

δίοιίδ ηιο^ηίΟοο Γαε(ί8, η>ϊ1ί(β> ρτο οοηείοοβ εοΙΙαικΙαΓυηΙ.

Τιιηι αιΐ ρβΓβοΙνεηιΙί νΐοίοι-ϊβο ρια'πιίδ Οοε83γ ϊιι ΙΙαΙίαω ρ™-

ΓεεΙϋβ 68(, υΐ 3§γο8 ιηίΐϊϋϋαβ άί\ίάβκΙ, βΐ ίη οο1οηί35 βο«

(ΙεδΟΓώοΓεΙ : Ιΐ38 εηίηι (ΐαΚεβ ίρδβ δίΐιί εΙεςεΓαΙ, ρπ>ρ(ετ ιηϊ-

ηιΐ5 Ιΐπηιιη] τβίεΐυάίηεηι. ΑηΙοηίυβ νεΓΟ ΐΓαηδΐΐΐ3ηη»δ ρΓΟ-

νίηεϊαβ ρεΙΗΙ, εοΙΙεεΙϋΓυβ |>εευηία$ ηυ38 ηιϋίΙίΙ)ΐΐ3 εΓαηΙ

ροΐϋείϋ. ΚυΓευδ αιιίοιη, βίευΐί ρπιιβ, <1ίνί$εηιη( ϊηΙεΓ ββ

ρΓθτίοεϊ38 , 388ΐιιη1ί8 δίπιυΙ ίΐΐίβ ςυα> ίερίϋί ΓυεΓαηΙ. Ναηι

βΐ είΙεΗοΓβιη 0&11ί3ΐη, ροδίυΐαηΐε 0ίΕ83Γ0, εχ 8«ιιΙ«ηΙϊα 8ϋ-

ρβποπ8 Οίΐ'83π9, και ]υπ8 ΓβεεΓε εοηβΙίΙυεΓ.ιηΙ : ει Ι,ερίιίαβ

ίαειΐ8303ΐυΓ, ςυοά Ροιηρείο ριοάεΓε! τεβ βοοίοΓοιη. Όααα-

νεΓυηΙί[υβ, υΐ 0ίΕ83Γ, βί Γ3ΐ$β ύερΓεηεηϋεΓεΙαι· ίδΐ3 αεουδ3ΐίο,

ρΓονίυοίαδ 31Ϊ38 Ιβρίάο (Γ3ΐ1βΓε( Ιοεο α(1ειυΐ3Γυηι. Ιβαΐφΐβ

επιεπίοδ (ϋπιίδβΓυηΙ, ργβ?Ιογ οείο ηιίΙΗα; ςυοδ, ιο^ηηΐβδ υΐ

3ΐυρϋυδ ίρδίβ ηύΊΗνβ ΙίεοΓβΙ, άΐτϊββπιηΐ ίοΐετ 8ε, εί εοΙιοΓίει

ρΓ33ΐοτϊ38 εχ 6Ϊ3 οβηΙυΗϊνβΓϋηΙ. ΙίΛςυε τείίςυβδ 1ΐ3ΐκ;1)3ηΙ

ΑηΙοηίϋδ 3(ς(ΐε 0Χ83Γ, ιιοβ ευηι είδ ςυί 3 ΒγοΙο ΐΓ3θδϊεΓ3ο( ,

ρβάίΐαηι Ιεβίοηεδ υικίεοίαι, εςαίΐααι ςυαίυοηΐεοίιη ηιίΐΐϊα :

εχ ςιιίουβ Αηίοπϊυβ, ρι-ορΙΟΓ εχρεύίϋοηεπι ρβΐ'εςιβ βυβεί-

ρίεηάβιη, βεχ Ιεξϊοηεβ δίΜ δυπιβίΐ, εί εφιίΐιιπ) Λεεβηι ηιϊΐ-

1Ϊ3 : 03680Γ ηιιβΙυοΓ ωίΐΐίβ οςιπίαω, ειιιη ηαίι»)υβ Ιε^ίοηίϋυδ;

<3ε ςυίΙ>αδ ίρδίδ άιΐ38 6ΐϊαιη ΑιιΙοηίο εοηεεδβϋ, ΓεεερΙαΓαδ

βατυηι Ιοεο βϋαβ εχ ηϊβ, ηυ»δ ίη ΙΙαΙϊα δυΙ> Οαΐοηί <1υε(ιι

Αηίοηίιΐδ Γεϋ()υεΓ3(. Ηίδ τεουβ ϊΐα εοαβίίιυϋδ , 0Χ53Γ

νεΓδαβ ΑιΙπβΙίευηι ϊΙθγ ίη^Γβδβυδ εδί.

IV. ΑηΙοαίαβ τεη), ροδίςοαω Ερίιββυηι ρβι νβηίΐ, ιΐίνοο

Ιοεϊε]ϋ3 ρΓ26δί<1ί Γεοίΐ 830Γ3 ηΐ3§ηϋίεε, εί Οβδδϊβιιοδ, ηυί ίη

(εηιρίυηα δυρρίεεδ ευηίυ^6Γ3η(, βηβοίτϊΐ ; βχεερίο ΡοΙτοηίο,

ηυί εοηδρίτβΐίοηίδ ίη ϋκδΒτεηι εοηδείιΐδ ΓυεΓβΙ, εί ΟυίηΙο,

(ΐυί Ι.3θϋίεε«3 ϋοΙίΙιοΙΙαιη ϋ3δδίο ρκκϋιΐβπιΐ. θΓ»3εοδ ίηιΐε,

εβεΙεΓοβςυβ ρορυΐοβ Ρβι^αηιβηβιιιΑβίαιιι ίοοοίβηΐββ, ςυί ρβτ

1εβ3ΐίοηε8 ρ;ΐΓΐίαι ηΐΐτο, ρβείδ ρείεηιΐχ 0311833, Ερηεδαηι

οοηνεηεΓβηΙ, ρβΓίίηι βύεδδε ^ϋδδ^ 0Γ3η(, εοηνοε3ΐ3 εοηείοηε,

ηίδ νεΓίιίδ ΑηΙοηίϋδ 3ΐ1οεαΙυδ εδί : « Υθ3 ηουίδ , τϊγϊ Οικεί ,

ΑΙΙβΙηβ Γεχ νεβΙεΓ (εδΐ3ηιεηΙο ΓεΙίςυίΙ : ει ηιοχ πιεΙίοΓεδ

εοηιηκΗΐίοΓείίραε ηοβ εχρειΊί εβίίδ , (ΐυβηι ΛΗαΙυηι. ΤΓίϋυΙα

εηίηι , ηαα3 ίΐϋ ρεηιίεοβίίδ, τοοίδ Γεπιίδίπιυδ ; άοηεε , εχοΓίίδ

εί βρικί ηοδ ρορυίί Ιυι-ΙοΙοΓίηιΐδ, ΙπΙΐϋΙίβ οραβ 1ΐ3ΐ)υίηιυ8.

Τϋΐη νείΌ ηοη ρη> εεηδυ (ποαία νοΙ>Ϊ8 ίηιροδυίηιυδ , ηιιί

ηοϋίβ ΓαΙυΓϋδ ΓιιίδδβΙ Γβιΐίΐϋδ οβΓίιιβ βο ηυΐΐί )χ;πεη1ο δυ1ι]ε-

ειαβ; ββά ςυοίβηηίδ εβΓίοπι ροΓίίοηειη Γηιείηυπι αι]αβ(]αβ

βηηί ϋηρβτβνίηιαβ , αϊ εχ λάνετ&ίβ εΐίαιτι ΙβηιροδΙαΙίϋυδ

εοηιιηϋπβ νοίίδευιη άεΐηηιεηΐυηι δεηΙΪΓεπιυδ. Οιιαπιηιιε

ριιηΐίεβηί, ςηί ν6ε1ϊ^3ΐί3 3 δεηβΐη εοη<1υχεΓ3η(, ρεί' ίη]υπ3ΐη

ρ1ϋΓ3 ηιηΐΐο 3 νοηίβ εχ(0Γςυεΐ'εη(, Ο. ΟίεδβΓ ΙεΓ(ϊ33 νεοΐϊ-

βίΐίυπι, ςοχ ίΙΙίδ ρεηάε1>3ΐίδ , νοοίβ ΓεπιίδίΙ, εβνίΐιριε ηε ίη

ροδίβπιπι ΐη]ηΓίχ νοηίδ ΓιοΓβηΙ : εοηεεδβίΐ εηίηι νοηίδ , υ(

ίρδί νοοίίβαΐία βη β^Γοτυαι ευΚοΓίηιΐδ εοΙΙί^εΓεΙίδ. ΕΙ Ιιυηε

<3ΐεηι νίπιπι ηοηί ίΐΐί εϊνββ ηοδίη ΤνΓβηηιιηι αρρείΐβι υη! :
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ΑΠΠΙΑΝΟΥ ΑΡΡΙΑΝΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΟΣ

ΡΩΜΑΪΚΩΝ

ΕΜΦΥΛΙΩΝ

ΒΙΒΛΟΣ Ε'.

Μετα δέ τον Κασσίου καΐ Βρούτου θάνατον, δ μέν

Κ αϊσαρ έπι της Ιταλίας ήει, δ δέ Αντώνιος ές τήν 'Λσίαν

ένθα αύτώ συμβάλλει Κλεοπάτρα, βασιλΐς Αιγύπτου,

κα\ εύΟΰς δφβεϊσα έχράτει. Ό δέ έ*ρο)ς #δε αύτοϊς τε

έχείνοις ες εσχατον έληξε κάκου , κα\ 5λη Αιγύπτιο επ'

έκείνοις. "Οθεν άν τι κα\ Αίγυπτιον είη τησδε της

βίβλου μέρος , ολίγον τε , κα\ ούκ άξιον έπιγραψής πο> ,

διδ δή καΐ τοις έμφυλίοις πολυ πλείοσιν ουσιν έπίμικτον.

Έγίγνετο γαρ δή καΐ μετα Κάσσιόν τε καΐ Βροϋτον

έντερα εμφύλια δμοια, στρατηγού μέν ουδενδς άντος ΙτΑ'

πασιν, ωσπερ έκείνοις, κατα μέρος δέ έτερων μέχρι

Πομπήιος τε Σέξστος, δ νειότερος παιςΠομπηίουΜάγνου,

λοιπός ών έπ\ τησδε της στάσεως, τοις άμφΐ τον Βροϋ

τον έπανηρε'Οη, και Λέπιδος έξέπεσε τοΰ μέρους της

ήγεμονίας, καΐ ή 'Ρωμαίων αρχή πασα περιηλθεν ές

δύο μο'νον, ΆντοΊνιόν τε καΐ Καίσαρα. Έγίγνετο δέ

αυτών έκαστα ούτως.

II. Κάσσιος, δ Παρμήσιος έπίχλην, υπελέλειπτο

μέν υπδ Κασσίου καΐ Βρούτου περί τήν Άσίαν έπι νεών

καΐ στρατοϋ, χρήματα έκλέγειν. Κασσίου δε αποθα

νόντος, ουδέν έλπίζων δμοιον έν Βρούτο), 'Ροδίιυν έπε-

λέξατο νηας τριάκοντα , δσας ένόμιζε πληρώσειν, και

τας λοιπας διέπρησε χωρίς της ίερας, ?να μή δύναιντο

νεωτερίσαι. Καΐ δ μέν τάδε πράξας, άνήγετο ταΤς τε

ϊδίαις καΐ ταϊς τριάκοντα. Κλώδιος δέ, εκ Βρούτου

πεμφΟεΙς ές 'Ρόδον έπι νεων τρισκαίδεκα , τους "Ροδίους

νεωτερίζοντας εδρών (έτεΟνήκει γάρ ήδη και δ Βρούτος),

έξήγαγε τήν ιρρουρ&ν, ουσαν οπλιτών τρισχιλίων, και

ές τον Παρμήσιον έχώρει. Λφίκετο δέ αύτοϊς καΐ

Τουρούλιος, έτέρας ναϋς έιχων πολλας κα\ χρήματα,

ίσα προεζείλεκτο άπδ της 'Ρόδου. Ές δή τδ ναυτικον

τούτο , ώς ές ήδη τινοι ίσχυ», συνέΟεον όσοι ησαν κατα

μέρη της Ασίας ίπ\ των υπηρεσιών, και αύτδ δπλίταις

τε έξ ων έδύναντο άνεπλήρουν, καΐ έρέταις έκ θεραπόν

των ή δεσμωτών, έπιπλέοντες δέ ταϊς νήσοις, καΐ άπδ

τών νησιωτών. ΤΗλΟον δ' ές αυτούς χαΐ Κικέρων δ

Κιχέρωνος, χαΐ δ*σοι άλλοι τών έπιφανών έχ της Θάσου

διεπεφεύγεσαν. Και ταχυ πλήθος τ]ν, και σύνταξις

άξιόχρειος ήγεμόνων τε χα\ στρατού και νεών. Προσ-

λαβο'ντες δέ καΐ Λέπιδον μεθ' έτέρας δυνάμεως, ή Βρουτω

καθίστατο Κρήτην, πρδς Μοΰρκον χα\ Δομίτιον 'Ληνο-

βαρβον, έπ\ μεγάλης δυνάμεως όντας, ές τον Ίο'νιον

ΑΙ,ΕΧΑΝΟΚΕΜ

ΚΟΜΑΝΑΚυΜ ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ

ϋΕ ΒΕΙΧΙ5 ΟίνΤΕΙΒϋδ

ίΙΒΕΒ ΟϋΙΝΤϋδ.

ΡοβΙ 038δϋ ΒηιΙίηυε οοίΐιιπι , ΟΧ83Γ ΙΙαΙίϊΠΐ ρείϋΐ , ΑιιΙο-

ηίαβ Α813Π1 : υΐιί 01εορ3ΐΓ3, ^£@νρ(ϊ Γ6£ίη3, ου πι βο οοα-

βΓ05ί>3, ρΓΪΠΙΟ δΙϊΙίΠΙ ΗδρθΟίΐΙ νίοίΐ. <}ϋί ΗΠ10Γ 61 ϊρ5Ϊ9

ρεπιίοίειη, βΐ ροβΐ βο8 Λ&γρΙο αηίνοΓΜΒ ιοά\α ρΐιιπηω οΙ·

ΙιιΙίΙ. 11α ΠΙ , ιιΐ (1ε Γβ1)ΐΐ8 Λ^> ρΙϊ (μκχριε 3§3ΐ ρβι-β ηοηηιιΐΐα

Ιιυ]αβ 1ίΙ>π; εχί^ιιβ ίΙΙα αυίάβπι , οΐ ςα8β ηοηάαπι ιηβτββΙυΓ

|τοου!ί»ΓΪ Ιίΐαίο ίηδοπόί ; ςιιαιχ οΐίαιυ Γβ6υδ &ά Οίτίΐία ΒοΙΙα

ρβΓίίηεηΙίϋυβ, ςαιε ιηυΐΐο αΙκΓίοΓββ βυηΐ, 3 ηο1)ί8 ίηβεΓίβ

οδΐ. Ν&οι £( ροδί 0388ΐυπι ΒηιΙαιηφιε βϊΓπίΙϊα ύα ΜΙλ

βχδΙίΙβΓυηΙ είνίΐίϊ : ηαί1>υ8 ςυίιΐοηι ηβηαο, φΐοηιαιίιηοϋυηι

δϋρβποπυαβ, βυπιπωβ Γβηιηι οπιηίαηι ρηββηΙ, 8βά βΐϋ

3ΐί1>ί δΰΟΓδίηι ΜΙιιιη ΓαείεΙιαηΙ : (Ιοηβο ΙϊηΛίηι , 8οχ. Ροπι-

ρβϊο Μ3§ιιί Ιίϋο ηιίηοιβ, Γβΐϊηαο β]αβ ίϊεΐίοπίδ , ραπΙβΓ αίςυβ

βηίοα Οαβδίαδ ΒπιΙυβηυε 9ΐι1>ΙαΙο , ε( ίερίάο <ϋ§ηί(αΙε ρη-

ταίο, 8υπιηι& ΙοΙίαβ Κοαιαηί ίιτιρεπί ϊη (Ιιιοπιπι ΙαηΙυπι ρο-

Ιββ(**βοι , ΑηΙοηϋ εΐ ΟκδϊΓΐβ , Γβάαείβ εβ(. Οαχ ηαηε δίη-

§υ1α εχροηεπιυβ.

II. Οδδδίυδ, εο^ηοιηϊηε Ρηπτιβηδίδ, α ΕΓϋΙο Οβδβίοςυβ

Γβΐίοΐαβ 8Γ31 ίη Αδί» ευιη εΐαβδε εΐ εχεΓΟΪΙα, υι ρβεηηίαβ εχί-

ρ·ΐ(·ι. Ιβ ροδί Οϋίδίί ιηοΓίοηι, ΒπιΙο πιεΙϊοΓβ δρεπιηβ, ε

ΚΙκκΙίοπιιιι η.ινίΙ)ΐΐ5 Ιπ^ίηΙβ δείεβίΐ, ςιιοί βε βοείίδ ηβναΐί-

βυδ ϊπιρΙεΓε ροδβε ρυΐβτίΐ : τείίςπαδ, ηε οίνίΐβδ Γβδ ηοταβ

πιοΐϊπ ροβδβΐ, οηιηββ, εχεερίβ 83ογ3 ηανί, ίηεεηάίΐ : ηηο

ΓαίΊο,επιη ΐΜνίϋηδ βυϊδ Κηοιίϋβηυβ δοΐνίΐ. ΟΙοϋυδ αυΐεοα,

3 ϋπιΐο ΚΙιοΛιιπι εηιη (Γεάεείπ) ΠΛτϋϋδ πιΪΒβυβ , ροβίςυβιη

Γε8 ηοτ38 ηιοΐίοηΐβδ ΒΙιοόΊο» ίητεηίΐ ( ]3αι εηίπα εΐ ΒηιΙαβ

οϋϊεΐΐΐί), άεόυχίΐ ϊηάε ρηεβίιΐίυιη (Γϊυιη ηιίΙΙίιιηι Ιεςίοηβηο-

ηιηι, ε( οιιηι Ρίτπιβηδί βε οοι^υηχίΐ. Αά εο»1επι εΐ Τα-

πιϋαβ τεηίΐ, ευηα 3ΐϋβ πιαΚίδ ηητί))υ8 βΐ ρεευηϋβ, ςιιββ α

Κ1ιο<]ϋ8 οϋιη εχε^επιΐ. Τυπι 3ά Ιωηε εΐβββεηι, υ( ίη ςα3

]3ΐη εδβεΐ βΐίηυίά Γοίχιπβ, εοηΠαείΜηΙ ςιιο((]οο1 ρπ> τ&Ηϊβ

οΠΐεϋβ βΓ3η( <]Ϊ8(πΙ>υΙί ρεΓ Αδίβηι : ε( ηανε8, ηυβηΐυηι ρο·

Ιεΐ'3ΐιΙ , Ιε^ϊοηαΓϋδ εοηιρ1εΙ)3η( , εΐ Γεηιίβίηαβ ε ηεχϊβ εΐ πΐ3η-

είρϋβ 61 εχ ίηδυΚιηίδ' 3(1 [<]ϋ08 3ρρε11ε()3η(. ΑεεβδβϊΙ 1ιί$

ςυοηηβ ΟϊεεΓο, ΟίεεΓοηίβ ΟΙίαβ, 61 ςυοίψιοί ηοΙ>ϋϊηη> β

Τ1ΐ380 (ϋϊΓιι^οΓαηΙ. ΙΙαςυε ΙίΓενί Ο-εςυεηβ εοητεηΐυβ 6εΙ>αΙ,

εΐ εΐ388ί8 εχεΓείΙυβςυε ηοη εοιι(ειηηεικΙιΐ3 αϊπι δΐιίδ (Ιυεϊουδ.

ΑββυηιΙο ιΐοίηιΐε Ι,ερϊαΌ εΐίβηι οιιηι αΙί3 ηιαηιι, εοπι ςα>

ίΙΙε 0Γε(3πι ίη ΒπιΙί Γεάεβοι αϊ ροίεβίβίεηι , »<1 ΜαΓεηηι εΐ

ΛΐιοηυΙιαΓυυηι, ναΐίϋίβ εορϊίβ ρηεΓβεΙοβ, ηανί^απιηΐ ίη ηκιιο
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διέπλεον. Και αυτών οί μεν αμα τω Μούρχω διέπλευσαν

ές Σιχελίαν, χα) τήν ϊσχυν ΙΙομπηΐω 2έ;στω συνήψαν

οί δέ χατέμειναν παρά 'Αηνοβάρβω, χαΐ τήν αϊρεσιν

εφ' έαυτων καΟίσταντο. Τοιάδε μέν εκ των λειψάνων

της παρασκευής Κασσίου τε χαΐ Βρούτου πρώτα συνί

στατο.

III. Ό δέ Καίσαρ χαΐ δ Αντώνιος επί τη νίκη τη

περί Φιλίππους έΟυόν τε λαμπρώς, χαι τον στρατδν

έπηνουν. Κ αϊ ες την δόσιν των έπινικίων δ μεν ές

την Ίταλίαν έχώρει , την τε γήν αύτοΐς διανεμήσων, χαΐ

ες τας αποικίας καταλέξων ωδε γ&ρ αύτος εΐλετο,

δια τήν άρ^ωστίαν δ δέ Αντώνιος ίς τα πέραν έθνη,

συλλέξων τα νοήματα , οσα αύτοΐς ύπέσ^ηντο. Διε-

νείμαντο δέ αύθις, 5σα καΐ προ'τερον, έθνη, χαΐ έπε-

λάμβανον τα Λεπίδου· την τε γαρ Κελτιχήν τήν έντός

"Αλπεων έδόκει (Καίσαρος άςιοϋντος) αΰτόνομον άφιέναι,

γνώμη του προτέρου Καίσαρος· δ* τε Λέπιδος διεβάλλετο

τ* παρά ΙΙομπηΐω προδιδόναι. Καϊ ώριστο, εί Καί-

σαρι ψευδής ή διαβολή φανείη, έτερα άντιδοϋναι τω

Λεπίδω. 'Αφίεσαν δέ της στρατείας τούς έντελή χρό-

νον έστρατευμένους, χωρίς δχτακισ/ιλίων ους δεηΟέν-

τας έτι στρατεύεσΟαι σφίσιν, άποόεξάμενοι , διείλοντο,

χαί συνελόχισαν ίς στρατηγίδας τάξεις. Ό δέ λοιπός

αύτοΐς στρατός έγένετο (συν τοις μεταΟεμένοις άπο Βρού

του) τέλη πεζών ένδεκα, χαΐ Ιππείς μύριοι καΐ τετρα-

χισχίλιοι. ΚαΙ έσχεν αύτών δ μέν Αντώνιος, δια τήν

άποδημίαν, ίς τέλη, χαΐ Ιππέας μυρίους· δ δέ Καϊσαρ,

ιππέας τετραχισ^ιλίους καΐ τέλη πέντε· και τώνδε δέ

αυτών 'Αντωνίω δύο έδιοκεν, άντιληψόμενος έκ των υπδ

Καληνώ τοϋ Αντωνίου κατά τήν Ίταλίαν υπολελειμ-

μένων. Ό μέν δή Καίσαρ Ιπΐ τδν Ίο'νιον ήει.

IV. Ό δέ Αντώνιος, εν Έφέσω γενόμενος, τη θεώ

μεγαλοπρεπώς έΌυε, καΐ τους καταφυγόντας έκ της

Βρούτου καΐ Κασσίου συμφορδς ές τδ ίερδν ίκέτας άπέ-

λυε, /ωρις Πετρωνίου, συνεγνωκότος έπΐ τω φόνω Καί

σαρος, χαΐ Κοίντου, προδόντος Ιν Ααοοικεία Κασσίω

Δολοβέλλαν. Τους δέ Έλληνας, καΐ ίσα άλλα έθνη

Ιοηίυιη : υΙ>ϊ ιΐίνίίί, ραι-β ευηι Μυι-εο ρείϋΐ δίοίϋααι, οι νίτεβ

δ«χ. Ροπρείο 3(1(1ίι1ίΙ ; ρβΓ8 ευπι ΑΙιεηοΙκίΓυο ϊηβηβίΐ , οι

ρΓορπ,ιιη ϋεΐίοηειη εοηδίίΐυϊΐ. ΑΙςυε ίΐΛ ε Γβΐϊφιϋβ 3ρρη-

ιαίιιυπι ΒηιΙί Οβββϋςαε ωοχ Ικε πίΓδυβ εορϊ* εοίτει υηΐ.

 

συναγαγώι _

νες, "Ατταλος δ βασιλεύς υμών Ιν διαθηκαις άπέλιπε·

και ευθύς άμείνονες υμΐν ημεν Άτταλου· ους γαρ έτελεΐτε

φόρους 'Αττάλω, μεΟήκαμεν υμΐν· μέχρι, δημοχόπων

άνδρών χαι παρ' ήμΐν γενομένων, έδέησε φόρων. Έπεί

δέ έδέησεν, ού προς τα τιμήματα υμΐν έπεθήκαμεν, ώς

&ν ήμεΐς άκίνδυνον φόρον έκλέγοιμεν άλλ& μέρη φέρειν

τών έκάστοτε καρπών έπετάξαμεν, ίνα χαΐ των έναν-των έκάστοτε καρπών

τίων κοινωνώμεν δμΐν

ίξαμεν,

Τών δέ ταϋτα παρ* της βουλής

μισθουμένων ένυβριζόντων υμϊν, χαΐ πολίι πλείονα αι

τούντων , Γάϊος Καίσαρ τών μέν χρημάτων τα τρίτα

υμΐν άνήκεν ων έκείνοις έφέρετε , τίις δ' δβρεις επαυσεν.

'Τμϊν γαρ τους φόρους έπέτρεψεν άγείρειν παρα τών

γεοίργούντοιν. Καΐ τόνδε τοιόνδε όντα ο{ χρηστοί τών

ήμετέρων πολιτών τύραννον Ιχάλουν χαΐ υμεϊς αύτοΐς

ΙΠ. 0α>53Γ ο( ληίοηίυί, ρο$( Ρ1ιϊ1ίρρβη£«ηι νίοίοπϋΐιι,

830Π9 ναΛρύ&<χ ΓβοΙϊβ , ιπίΐίΐοδ ρΓο οοπποαε οοΙΙαικΙΐΓυιιΙ.

Ταπί αιΐ ρβΓ&ο1ν«η<ΐ3 νίοΙοΓίχ ρι α?π)Ϊ3 0α;&3Γ ϊιι Ι1αΙ:3ηι ργο-

ΓεοΙαβ ε$1, π ι 3£Γ03 ιηϊΐίΐίουβ < 3 ϊ ν ιΊΙοίΊ , οι ίη εο!οηϊ3$ εοβ

ιΙι'μ πΙητγΙ : Ω38 Πμιιι ρ3Γ(68 ί[Κι· 8ΪΙ>Ϊ ε1ε§6Γ3ΐ, ρΓΟρΙβΓ Π1Ϊ-

ηιιε £ηη3πι τβίεΐυιΐίηβηι. Αη1υηίυ$ νεπ> (Γ3ηβηΐ3Γίη38 ρπ>-

νίηείαβ ρβΐίίΐ, << > 1 1< ■< 1 1 1 1 1 1 -< ροειιηίαβ ςυ&8 Ιΐιί1ϊ(ί1>υ8 <τ;ιηΓ

ροΐΐίάϋ. ΚυΓ8ϋ8 βπΙιίιι , 8Ϊοα1ϊ ρηυβ, (ΙίνίββηιηΙ ίηΐπ' 8β

ρΓθγίηεΐ38 , 388ΐιπι(Ϊ8 βίπιυΙ ί11ί8 ςιιχ 1.ι ρί()ϊ Γυ6Γ3η(. Ν3πι

εί οίΙεποΓειπ ΟαΙΙίαιη , ροβίιιίαηΐε (',ι >:ιιν, εχ βεηΐεηΐίβ 8υ-

ρεηοΗ8 ΟαβίΗ·, 8ϋϊ ]υη8 ΓβεεΓε εοη8ΐϊ(υοΓ3ΐι( : ε( ΙερίιΙι»

ίηευ83ΐ>3ΐυΓ, α,υοιΐ Ροηιρείο ρκμΙι-κΊ τεβ 8οείθΓυιη. θ.·ςι<·-

νεΓυηΙςαε, υ( 0Χ83Γ, $ί Γαΐ8β (ΙερΓεΙιεηϋεΓεΙαΓ 18(3 3εειΐ83ΐίο,

Ι» ιλ ίΐΗ κιί 3ΐί38 ίερίάΌ ΐΓ3(1εΓε( Ιοεο βάεαιΙβΓυπι. α;ιιη<|ΐιο

ειπεπίοί άίπιίβεηιιιΐ, ρΓί£(εΓ .μ Ιο ηπΙΙί.ι ; <|ΐΐ08, Γ0@3η(ε8 αϊ

3ΐηρ1ία8 ίρβίβ ηιιΐίΐαι·· ΙϊεεΓεΙ, (ϋνίβειυηΐ ΐο(εΓ &ε, εί εοΙιοΓίε*

ρι .··!>>! ί:« εχ εΪ8 εεπΙυΓίβνεηιηΙ. ΙΙβςυε Γε1ί<ρΐ38 1)3ΐιε1>3ϋ(

Αηίοοίαβ 3(ςυε Οϊε$&γ, υη3 ευηι εΪ8 φιϊ ά Βπιΐο Ιΐ'βηείεΓβηΙ ,

ρειίίΐυηι Ιεβίυηεβ υηιίεείηι , εαιιίΐυηι ςυ3ΐυοΓ<1εεΐιη ηιίΙΙΐα :

εχ φΐΟηβ ΑάΙοοίυβ, ρΓορΙεΓ εχρειίίΐίοηεπ) ρειε^ιε δϋβεί-

ρίεη^αιη, δεχ Ιε^ίοηεβ δίΐιϊ βυηιβίΐ, εί εςυίΐυιτι ιΐεοειη Γηϋ-

I μ : Οι·μγ ηιιβΙυοΓ ηιίΙΗ,ι εςυίΐαηι , οιιιη αυίηςυε Ιεξϊοηϋ>υ$;

ι1'· ςυίύιιβ ίρδίδ «1υ38 ε1ί3ΐη ΑηΙοαίο εοηεεββίΐ , ΓεεερΙυηιβ

εατυπι Ιοεο 3ΐί3β εχ Ιιίδ, φιαβ ίη ΙΙβΙια μι!ι βαΐεηί (ΙιιεΙυ

ΑηΙοηίυβ ΓεΙίηυεηιΙ. Ηίβ τεοιικ ίΐα εοοδίίΐυΐί», Οα;$3τ

νεΓ8ΐΐ8 Α(1η3ΐίευαι ίΙβΓ ίη§Γε88υ8 εβί.

IV. Αηιοαίιιβ νεπ>, ρο5(ηυ3πι ΕρΙιεδυπι ρειτεηίΐ, Λίνβα

Ιοεί <φι> ρπεβίιΐϊ ΓεοίΙ 8αεΓ3 ιηβ&ηίΓιεε, ε( θ388Ϊ3υο8, ηυΐ ίη

ΙεηιρΙυπι βυρρίεββ εοαΓυ§εΓ3ο( , βοβοΐνίΐ; εχεορίο ΡεΙτοηίο,

ςυί εοηβρίτβΐίοοίδ ίη Οχββτεηι εοηβείυβ ΓυεΓ3ΐ, εί ΟυίηΙο,

ςηί Ι;ι<κ!ί<·«ι· 1 ίοΐίΐΐ 1. 1 1.ιιη 0388ΪΟ ρΓ0(Ιί(1εΓ3ΐ. ΟιαΌΟδ ίηιΐε,

εχΙεΓΟδηυβ ροριιΐοδ ΡεΓ§3θιεη3ΐη Αβίαηι ίηεοΐεηΐεκ, ηιιί ρεΓ

1ε§3ΐίοηε3 ρβτΐίηι υΐΐτο, ρβείδ ρείεηιΐχ εαυ^ι· , Ερίιεβυιη

εοηνεηεΓ3η(, ρβΓίίηι 3(1ε8&ε ] ιι * .^ί ιτ,ιηΐ, εοηνοε3ΐα εοηείοηε ,

1)ί8 νρτΙ>ϊ8 Αηίοηίηβ 3ΐ1οευ(υ3 εβί : « νοδ ηοοίβ , τίπ Οικεί ,

Α((3ΐυ8 τεχ τεβΙεΓ ΙεβίΒπιεηΙο τείίςυίΐ : εί ηιοχ πιεΙίοΓε»

εοπιπιοιΙίοΓεΐηυε ηοβ εχρειΊί εβίίδ , ηιιαηι ΑΙΙαΙυηι.' ΤιίΙιιιΐ.»

εηίπι , <ια;ι· ίΐΐί ρεηιίεΐκιΐίβ, νοίιϊβ Γειηίβϊπιυδ ; άοηεε , εχοΓίίδ

εί 3ρυ<1 ηοδ ρορυΐί ΙυΓΐ)3ΐοΓίηυδ, (άουΐίδ οριΐδ 1ΐ3ΐ>ιιίηιυδ.

Ταπί νείΌ ηοα ρΓο εεηβα ΙπΙηιΙα νοϋίδ ίηιροδίιίπιαδ , ςαί

ηο!)ίδ ΓαΙηΓαβ ΓιιίδδεΙ τε^ίΐυδ εεΓίυδ 3ε ηυΐΐί ρεπεηΐο μιΙ>]···

είπδ; δειΐ φΐοίηηιήδ οειίΛηι ροΓίίοηεηι ΓηιεΙιιιιπι ααΙαβη,ΟΛ

3ΐιη ί ίπιρεΓβνίηΐϋδ , υ( εχ βιΙνεΓδίβ εΐίβπι 1εηιρε8(3ΐί1)υδ

εοηιπιυηε νοίιίδευιη (ΙεΙηηιεηΙυπι δεηΙίΓεηιιΐδ. ΟίΝηπιρκ·

ριιοΐίεβηί, ςιιί \εε1ί^3ΐί3 3 δεηΐΐιι εοη(1υχεΓ3η(, ρεί' ίηίυπ'βιη

ρΙϋΓβ πΐϋΐΐο 3 νοίιϊβ εχΙΟΓςυεί'εηΙ , Ο. ΟίΜβΓ (ει1ί38 τεείί-

ςβίίυπι, ςυχ ίΙΗβ ρεη(1ε1>3(ί8 , νοϋίδ ΓεπιίδίΙ, εβνίΙηυε ηε ίη

ροδΙεΓϋπι ϋιμιηχ νο!)ίδ ΠεΓεηΙ : εοηεεβδίΐ εηίπι νουίδ , η(

ίρ«ί νεε(ί£3ΐί3 βΐ) β^ΓΟΓυαι ευ11οήΙ>υδ οοΙΙϊββΓβΙίβ. ΚΙ Ιιηηε

Ιαΐεηα νίπιηι οοηί ίΙΙί είνεβ ποδίή Ί>τ3ηηυηι βρρείΐβιυηΐ :

33.
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συνετελεΐτε χρήματα πολλά, σφαγεΰσί τε ο3σιν υμετέρου

ευεργέτου, καΙ χαΟ' ήμών των τιμοιρούντων έκείνω.

V. Τη; δέ διχαίας τύχης, ούχ ώς έβούλεσΟε, άλλ'

ώς η\ι άξιον, χρινάσης τον πόλεμων εϊ μέν ώς συναγυι-

νισταϊς τών πολεμίων εοει χρήσΟαι , χολάσειος ΰμΐν έδει·

έπει δέ έχοντες πιστεύομεν υμδς κατά άνάγκην τάδε

πεποιηκέναι, των μέν μειζόνων άφίεμεν χρημάτοιν

δέ ήμΐν δε", καΐ γης, κα\ πόλεων, ές τά νικητήρια τοϋ

στρατοϋ. Τέλη δε' έστιν όκτώ χαΐ είχοσιν δπλιτών, δ

μετά των συντασσομένων εϊσΐ μυριάδες ανδρών υπέρ

έπταχαίδεχα· καΐ τούτων άνευΟεν, οί ίππεΐς, καΐ έτε

ρος όμιλος έτερου στρατού. Έκ μεν δή τοϋ πλήθους

των ανδρών το πλήθος της χρείας συνοραν δύνασθε,

ϊήν δέ γην κα\ τάς πόλεις αύτοϊς διαδώσων δ Καίσαρ

άπεισιν ές τήν Ίταλίαν· εί χρή τώ λόγω τδ έργον είπεΐν,

άναστησων τήν Ίταλίαν. "ΊΓμας δ' ίνα μή γης καΐ

πόλεων και οικιών και ίερών καΐ τάφων άνίστησθε, ές

τα χρήματα έλογισάμεΟα· ουδέ ες άπαντα (ουδέ γαρ

αν δύναισΟε), άλλα μέρος αυτών καΐ βραχύτατον, 8 καΐ

πυΟομένους υμας άγαπήσειν οίομαι. *Α γαρ έδοτε τοις

ήμετέροις έχθροΐς Ιν έτεσι δύο (εδοτε δέ φόρους ώς δέκα

ετών), ταϋτα λαβείν αρκέσει μόνα, άλλ' ένΐ έ*τει· έπεί-

γουσι γαρ αί χρεΐαι. Συνεϊσι δέ της χάριτος υμΤν το

σούτον αν έπείποιμι, δτι μηδενός άμαρτήματος ίσον

έπιτίμιον βρίζεται. »

VI. Ό μέν ο2το)ς εΤπεν, ές δχτώ χαΐ είκοσι τέλη

πεζών τήν χάριν περιφερών δτι οΐμαι τρία καί τεσσα-

ράχοντα ην αύτοΤς , δτε ε'ν Μουτίνη συνηλλάσσοντο άλ-

λήλοις, χαϊ τάδε ΰπισχνοϋντο, δ δέ πόλεμος αίιτά ε'ς

τοσούτον δπενηνόχει. Οί δέ "Ελληνες, έτι λέγοντος

αύτοϋ ταϋτα , έδδίτττουν έαυτοΰς ές τδ έδαφος· Ανάγκην

και, βίαν ές αυτούς έκ Βρούτου καί Κασσίου γενομένας,

έπιλέγοντες, ουκ έπιτιμίων άξίας εΤναι, άλλ' έλέου·

δόντες δ' αν τοΤς εύεργέταις έχοντες, άπορεΐν δια τοΰς

πολεμίους , οΤς ου τα χρήματα μόνον, άλλα καΐ τα σκεύη

και τοΰς κόσμους έσενεγχεϊν άντι τών χρημάτων τοΰς

δέ αυτά παρά σφίσιν ές νόμισμα χαλκεϋσαι. Καί τέ

λος, παρακαλοϋντες, έτυχον, έννέα έτών φόρους *έσε-

νεγκεΤν έτεσι δύο. Βασιλεϋσι δέ καί δυνάσταις κα!

πόλεσιν έλευθέραις άλλα ές τήν έκάστοιν δύναμιν έπε-

τάχθη.

VII. Περιιόντι δ' αύτώ τά έθνη, Αεύκιόςτε δ Κασ

σίου άδελφδς, καΐ δσοι άλλοι τών δεδιότων, έπε\ της εν

Έφέσω συγγνοίμης έπύθοντο , ίχέται προσήεσαν. Καί

άπέλυε πάντας, πλήν τοΰς συνεγνυιχότας Ιπ\ τώ φόνω

τοϋ Καίσαρος· τούτοις γαρ δή μόνοις άδιάλλαχτος ην.

Παρηγορεί δέ χαΐ τών πόλεων τας μάλιστα δείνα πα-

Οούσας· Λυχίους μέν άτελεΐς φόροιν άφιείς, χαΐ ΞάνΟον

οιχίζειν παραινών 'Ροδίοις δέ διδοΰς "Ανδρον τε χοιΐ

Τήνον χαΐ Νάξον κα\ Μύνδον, ας ού πολΰ δστερον άφη-

ρέΟησαν ώς σκληρότερον άρχοντες. Λαοδικέας δέ καΐ

ϊαρσέας έλευΟέρους ήφίει και άτελεΐς φόρων καΐ Ταρ-

σέωντοΰςπεπραμένους άπέλυε της δουλείας διατάγματι.

'ΛΟηναίοις δ', ές αΰτδν έλΟοΰσι, μετά ϊήνον Αίγιναν

(Ί το$ Ηί« ηια1ΐ33 ϋοηΐυΐίβΐίδ ρεεαηίαβ, ίηΐΡΓΓεεΙοπΙ>Π3 τιγϊ

ορίίηιε <!<· νοΜβ ιιχ'ΐ ίι ί , ίι1(]υ6 εοηΐι-α ηο« φιί β]ιΐ8 ιιβεεηι

υϊείδείιηιΐΓ.

V. « Νηηε τεηφίία ΓοΓίοηβ , ]ιΐ3ΐίοη «ιυίκΤ ί»νεη8, ηοη

υΐ νοΙιι ί δ ( ι*3 , ββιΐ υΐ αηυιιηι θγηΙ, άεεΓβτίΙ; δί νοηίδευπι, οί

ραΓίεβ 1ιο5ΐΐιιηι Ιιιβηΐίϋυβ , νεΙΙεπιυδ α^βΓβ , ραηίβηύί νεηϊβ-

&αίΐ8 : ηυοηίΐαι βυΐεηι ΙιΙιπιΙγγ εΓεάΊιηιΐδ , Ιην εοβείοβ νοβ

Γεοίβδε, ςΓ3νίθΝ8 το!)Ϊ8 ροκηβδ ΓθπιίΙΙίπιυϋ. 8ε<1 ρεεηηϋ*

ηοΜβ οριιβ 681, 61 3£η8, ορρίιΐίβςιιβ , υΐ τίείοπ ΐΛίπ ίΙιπ

. ρθΓ8ο1ν»ιιΙϋτ ρηειηίΐ. δυη( αιιΐΐΐη Ιο^ϊοηεβ χχυιιι; ςυ;υ

«■ιιιιι 8ΙΙΪ8 3ρρεη<1ία1)ΐ)8 εοη&είυηΐ βιηρίίυβ <:ι \\ υιγοπιπι

ιηίΙΙί,-ι ; ρΓ^ΙεΓΓαηυβ εηυίΐεβ, ε( ίΐΗ,ι ιηυ1Γι(ιι<1ο <ιΙιεπιΐ8 ίχετ-

άία». £χ I ι.ίγ ίμί 1 1 1 1· ιηυΗίΙυιΙίηε \ ίπιι πηι, ηααηΐίβ ίπιρεηβίβ

ηοϋί8 ορυβ 8Ϊ( , ρο(08(ί8 εοη]ϊεεΓε. .1 .ι η ι 3£ΙΌ8 φΐίιίεηι β(

ορρίϋα <1ίνΪ8υηΐ8 είϋ 0<α«3Γ αΐιΐΐ ίη ΙΙ,ιΙι.ιηι , < οιιιιι ημιππ· ]ιιβ-

δΐΐΓϋβ (8Ϊ (Ιϊεεηιΐυηι <]ΐιο<1 Γ88 881) ΙΙαΜαηι. Vο^^8 \ετο, ηβ

βϋ »£ΐΊ8 ε( αΙ> π 1 1 ιί I πι·, τεβίπβ , ; » ϊ » βπβ Γοείβςηε, α πιοηυπιεη-

(ί8 ϋεηίηυε ηΐ3]οπι ιη , ιιιϊμπιι·.· εορ^πιίηί , ρεευηί»» ΙβηΙυηι

ΪΓΓηκαιηυβ οαη&ηηβΐΙ ; ηεςυε Ιβιηειι οηιηεβ, ηεε εηίιιι ϊ<1

(είτε ρο88ε(Ϊ8, μίΙ ρβΓίειη πκΜίίοαιτι , ςικιπι ιι)>ί αικίίεπίίβ,

εοηίειιΐϊ ορίηοΓ 3υΙ1>ί(Ϊ8. Λ;ιηι (]υ3η(υηι ίηίιηίι ί- ηοβίηβ

<1β<)ί8(ί8 Ιιίεηηΐο (άειϋβΐί» ηυΐοηι (Ιεεειη Γιτε ;ι 1 1 1 1 < ■ γ 1 1 η ι \ ο

( Ιίμ.ιΙί,ι) (ΑηΙυηΐιΙεηΊ ηοΐοίβ βυΠίείεΙ ; ηίβί ςυοιΐ ίηίΓα αηηυπι

βεεϊρεΓε νο1απιΐΐ3 , ((υαΐΗίοςιιίιΙβπι βίε ρο8ΐυ]3( ηβεε88ί(38.

1η(εΙ1ί§εηΙί1)υ8 νεΓυ νιιΐιίβ, ςυβηι είειηεηίει; ϊοΐιίίΐ ιιηι 3^3-

ηιιΐί , ηυΐΐιιιΐ) 3ΠΐρΙϊυ8 μτΙ μπιι ιιιίμι ϊιιπι , ηΐςί , Ιΐ3οε ιηιιΙ-

<·ΐ»ιη ρβΓίειη ηυΐίβηι τε8(π α;ςιιίρ3Γ3Γε ιικτίϋ. »

VI. Ηκε ΑηΙοηίί Γιιίι ογ3(ιο. Ιη ςυ3 ςυο<1 3<1 χχυιιι

8θ1υιιι Ιο^ίοαεβ τεΓεΓ3( <3οη»Ιίνυιιι , ςυυηι μ ι ιι ΓυεΓίοΙ,

(]ΐιϊΙ>ιΐ8 , ι.κ ία .κ.1 ΜυΙίαααι ΓβεοιιοίΙϊαΙϊυυο, μβΓΪ3 ΓυείΐΐηΙ

ρΓ0Πΐί88» ; 1(1 εο Γ,μ ι ιιηι ρυ(ο , ςιιιχΐ ίη ΙηιιΙιιηι Ιυηε 1 . < - 1 1 ο

αεείβυ8 Γυεηΐ Ιεςίοηυπι ηηηιβΓυβ. Νοηύυπι εχ(τεηΐ3 λπΙμ

ΓιιιίεΓ3ΐ ΑηΙοαΙαβ , ςυυπι Ογκεϊ , Ηιιηιυηι 8ε8β ρπκίει-ηεηΐεδ

νίοΙεη(ί3ΐη, ηίι·Ι».ιηΐ , « βΒγρΙο θ388ίθ(ΐυε βίοι Ι,ηΊ.ιιιι, ηε-

εε88ίΐ3(επιςιιε 3ΐ> 1ιϊ8 βϋιί ίηιροβίΐβιη , ηοη Ιβηι ραεηβ Ί ϊμιι.ιηι

γ<μ· , (]ΐΐ3ηι ιιιίΜΤΗΊηιΙΐίΐ : (ΙιΙ ιπ'ΐκ νοκ ι ΙΠκ-ηΙΟΓ οεηε ιηο

Γί1ΐ8, εχ1ΐ3υ8(ο8 ε88ε 31) Ιιο8(ίου8, ι ρ ι ί! μι - ηοη ρεειιηί38 ηιεκίο,

8ε<1 Ιιίβ (ΙεΓκ'ίεηϋ1>η3 Τ383 ηυοφίε ε( οπ)3ηιεη(3 οηιηΪ3 εοη-

(υΐίίβεηΐ, ε ςιιίΐηιβ ίΙΙί 8υ1> ίρβοηιηι οευΐίδ ηιοηείβπι 8Ϊ§η3-

νεηηΐ. « Α < 1 εχίτεηιηηι ρΓεείηυβ ϊηιρε(Γ3Γηη( , υΐ ηοτεαι

3ηηοηιπι Μ ίΐιιιΐυιη ρεηύΒΓεηΙ ϊιιΙγ3 Ιιίεηηίυπι. Κεςίοο8

τεΓΟ, εί (1)η38(ί8, είνίΐβΐίΐιυβςυε ΙίΙιοιί.-, αΐϊα ρΓΟ ευ]υ8ηυβ

Γ3ου1ΐ3ΐίοϋ3 ίιηρεΓ3(β βιιηΐ.

VII. Ηίηε ΑηΙοηΐυηι, ρΓθτϊηεί33 οοευηίειη , ϊμΙλλ 035-

81113 , 03ϋ Γι,ιΐιτ, εί 3ΐϋ , ηυοίςυο! 3ίΙ)ί 1ίιηεη(ε8 ιΐε εχεπιρίο

εΐεηιεηΐί.χ' 3<1 ΕρΙιεβυηι ειΐίΐο ,η η I ίπ .πι ι , βεεεββεηιηΐ 8υρ-

ρΐίεεβ. «ίιι··Ν οηιηεβ ίηϋοΐαηιββ άϊηύβΗ, ρπκΙεΓ οοηβρίΓα-

Ιίοηίβ εοη8είθ3 : Ιιί$ εηίηι 8υ1Ϊ3 ηκιηοΐια! ίηιρΐ3ε3ΐ>ϋί3. Τιιηι

τείΌ εϊνίΐΒίεβ, ςυα; βΓβνίοΓεδ ρεΓρεδδβ: 8ΓβηΙ εβΙιιηΜιΐΜ ,

εοη5οΐ3(ιΐ8 εβ( : ίνεϋδ ίηιπιυηίΐ3(εηι εοηεβδδϊΐ , ΧβηΙΙιϊοβ-

ςυε 1ΐ0Γ(3(υ8 ε*1 αϊ ιπ 1»ΐιι Βυβηι ίη3ΐ3υΓ3Γεη( ; ηΐι<χ1ϋ8 Αη-

«Ιγηπι, Τεηοηι, Νβχηηι, Μχηιΐϋηιςυε, (ΙοηβτίΙ; ΐ}υ.τ ηοη

πιυΐΐο ροδί εΐ3 ΓυΓ8ΐΐ3 ,ί.Ι.ίπΙ,ι· 8υηΙ, ιιΐ ϋιιπυδ ίηιρεΓβηΙίουδ :

ί3οϋίεεΐ)8ίϋυ83(<]υεΤ3ΐ'8εη3ίΙ)υδ1ίοεΓ(3(ειη ειιη ίιηπΐϋηϊΐ3ΐβ

εοηεεδδίΐ; εί οηοΐφιοί ΤβΓβεηδεβ εϊνεβ 1>ε1]ο εβρϋ νεηϊεΓβηΙ,

υηο εϋίείο ϋυεηνϊΐ. ΑΙΙιεηίεηδίϋυδ οιιίεαι, ϊρβυιη εοονε
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έδωκε , χαι Ίκον και Κε'ω καΐ ΣκίαΟον καΐ ΠεπάρηΟον.

Έπιπαριών δέ Ψρυγίαν τε καΐ Μυσίαν και Γαλατάς

τνν; έν Ασία, Καππαδοκίαν τε και Κιλιχίαν, καί Συ-

ρίαν τήν κοίλην, και Παλαιστίνην, και τήν Ίτουραίων,

και δσα άλλα γένη Σύρων, άπασιν έσφορας επέβαλλε

βαρείας· καΐ διητα πόλεσι κα\ βασιλεϋσιν, έν μέν Καπ

παδοκία ΆριαράΟη τε και Σισίννη, ών τω Σισίννη

συνέπραςεν ες τήν βασιλείαν, καλής οί φανείσης της μη

τρός του Σισίννου Γλαφύρας· έν δέ Συρία τους κατα

πόλεις έζηρει τυράννους.

VIII. ΚαΙ έν Κιλικία προςαύτον έλΟούσης Κλεοπά

τρας, έμέμψατο μέν ώς ού μετασχούσης των έπι Καί-

σαρι πόνων. Της δέ ουκ άπολογουμένης μάλλον, ή

καταλογιζόμενης αύτοΐς, δ'τι και τα παρά οί τέσσαρα

τέλη προς Δολοβέλλαν αότίκα πέμψειε ■ και στόλον άλλον

ετοιμον έχουσα κωλυΟείη υπό τε ανέμου και αύτοϋ Δο-

λοβέλλα, ταχυτέρας ήσσης τυχόντος· Κασσίω τε δίς

άπειλοϋντι μή συμμαχήσειε· καΐ σφίσιν έκείνοις πολε-

μοϋσιν ές τον Ίόνιον αύτη τον στόλον έχουσα πλεύσειε

μ,ετα παρασκευής βαρυτάτης, ούτε δείσασα Κάσσιον,

ούτε φυλαξαμένη Μοΰρκον ναυλοχοϋντα , μέχρι χειμών

τά τε άλλα διελυμηνατο, κα\ αύτήν ές νόσον ένέβαλεν

ί[ς δή χάριν ούδ' ίίστερον έπανανΟηναι , νενικηκότων ήδη ■

δ Αντώνιος έπΙ τη όψει την σύνεσιν καταπλαγεις , εύΟύς

αύτης μειρακιωδως έαλώκει, καίπερ έτη τεσσαράκοντα

γεγονώς· λεγόμενος μέν υγρότατος ές ταΰτα αεί φϋναι,

λεγόμενος δ' ές ταύτην καΐ πάλαι ,παϊδα έτι ουσαν έρέ-

Οισμά τι της όψεως λαβείν, δ'τε έπΙ τήν Άλεξάνδρειαν

Γαβινίψ στρατεύοντι νέος ίππαρχων είπετο.

IX. ΕύΟΰς ο3ν 'Λντωνίω μέν ή περί άπαντα τέως

επιμέλεια αθρόα ήμβλύνετο· Κλεοπάτρα δ' δ τι προστά-

ξειεν έγίγνετο, ού διακριδδν ετι περι των δσίων ή δικαίων.

ΈπεΙ καΐ τήν άδελφήν αύτης Άρσινόην, ίκέτιν ουσαν έν

Μιλήτο> της Λευκοφρύνης Αρτέμιδος, πέμψας δ Αντώ

νιος άνεϊλε ■ καΐ Σεραπίωνα , τον έν Κύπρο» στρατηγδν

αύτης, συμμα"/ήσαντα Κασσίω, Τυρίων όντα ίκέτην,

έκέλευσε τους Τυρίους έκδοϋναι ττ] Κλεοπάτρα· έκδοΰ-

ναι δέ και Άραδίους έτερον ίκέτην, δντινα, Πτολεμαίου

τοΰ αδελφού της Κλεοπάτρας αφανούς έν τη προς Καί

σαρα χατα τον Νεϊλον ναυμαχία γενομένου, οί Άράδιοι

εϊχον, λέγοντα Πτολεμαΐον είναι. Κα\ τδν έν Έφέσω

δε της Αρτέμιδος Ιερέα, δν Μεγάβυζον ήγοΰνται, όπο-

δεξάμενόν ποτε τήν Άρσινόην ώς βασιλίδα, άχΟήναι

μέν έκέλευσεν ■ Έφ^σίων δ' αύτήν Κλεοπάτραν ίκετίυ-

σάντων, μεΟηκεν. Ουτω μεν δ Αντώνιος ένήλλακτο

ταχέως ■ κα\ το πάθος αύτω τοϋτο αρχή κα\ τέλος των

έπειτα κακών έγένετο. Άποπλευσάσης δέ της Κλεοπά

τρας ές τα οικεία, δ Αντώνιος έπεμπε τους ιππέας,

Πάλμυρα πόλιν, ού μακράν ουσαν άπδ Εύφράτου, διαρ-

πάσαι· μικρά μέν έπικαλών αύτοϊς, δτι, 'Ρωμαίων κα\

ΠαρΟυαίων όντες έφόριοι, ές έκατέρους έπιδεξίως εΤ/ον

(έμποροι γαρ όντες, κομίζουσι μέν έκ Περσών τα Ίνδικα

ί) Άράβια, διατίθενται δ' έν τη 'Ροιμαίων)· έργω δ'

έπινοών τους ιππέας περιουσιάσαι. Παλμυρηνών δέ

ηίεηΐίυιιβ, ρπ> Τοηο /Κ^ίααιη ιίοιίίΐ, ίη$υρειςηε Ιεοη, Οαηι,

ΚοίϊΙΙιιιιυ , ΡορβΓβΙΙιυπι. Τιβηβίεοδ ιΐείηιΐε ρβΓ ΙΊιι νςίαιη ,

Μ) δίβηι, ΟϋΙΙοβΓίοοιηηι , Οαρρΐιΐοααιη , Οίΐΐοϊαιτι , Οιρίββ)-

π&πι, Ι'αΙ.τδΙίηιηι , ΙΙιΐΓ;οαιη, ο<·Εΐει·38α;αε 5)'*υηιη) ριχινίιι-

0139 , ρΓ3\Ϊ8&ίπια οηιηίηηδ ΙτίΙιυΙϋ ίιιιροδίιίΐ. Ι)ΐΜΧ'ρΐ3ΐίοιι«8

αυοα,ιιβ οίνίΐ3ΐιιηι βε π^πιιι εχ ϊγΙιιΙγιο δυο εοηιροδυίΐ : εΐ

ίιι 1ιϊ8 διβϊηηαΐ εοηΐεηΐίοηεηι ι υιη ΑηβΓαΙΙιε <1β ΟρρίκΙοαιο

Γβ§ηο, αυοά" δίδίηηχ οοηΓιπιιανίΙ ΑηΙοηίυδ, ίη Οίαρϋνια:

ηιαίηβ £Γ3ΐί3πι , ευ]α8 Γοηηαιη επί πΗταΙαβ. Ιη 8)τία νεΓο

1)Γ3ηηυ8 ορρϊιίαΐϊιη δΐΐδΐυΐϋ.

VIII. Ια Οϊ1ίοΪ3 01εοραΐΓ3ΐη, 3(1 βε νεηίεηΐεπι, ίηουβανί!

ηυίιίεηι , ςυοιΐ ποη ΓυίδβοΙ ρΓοχίιηυ 1χ;|1υ ΙβΙκιπιηι ρ3Γΐί(»·ρ8 ,

ϋΐείβοεηάί Ο0383ΓΪ8 03υ83 κιιβεερΙΟΓυπι. δειΐ |Κ)8ΐ(ριαηι ίΙΙα

ηοη Ι3ΐη 86 βχοοΜΤϊΙ, φΐηη, ςηβ β ββ &ο(α εββεηΐ, υΚιο

ί11Ϊ8 ίιιιρυΐ3\ίΙ : « ςιΐ3ΐιιοΓ Ιεςίοηεβ, ηιιοβ αρικί 86 Γυί88«ιι1,

βΐηβ ηαοη »ά 1>οΙαΙ>6ΐ1αιη ηιί5835 ; Ιιιπι αΐίαηι εΐ388εηι ρ.ίΓα-

(3ΐη 8ε 1ΐ3ΐ)ΐ»886 , ηυί6 ΙβηιρβϊΙαΙίΙιυβ εβ8ε( ΓΰΙεηΙα , εΐ εαΐα-

ηιίΐοΐβ ΟοΙβΜΙαΐ , ϋίιίαβ ορίηίοοε νίοΐί; ΟΗβίο νβτο, ϋίβ

πιίη3εί(6Γ ]>08ΐιιΐ3η1ϊ , ηοη Ιυΐίββε 8ΐιρ[>ε(ί38; (Ιβηίςυε ηιειίώ

Ικ,ΊΙο ίρ83ηι ευιη εΐ388« ίηδίΓυεΙϊββϊηια, εοηΐεηιΐο ρεηευΐο

φιοά 3 0338Ϊ0 εΐ 3 ΜυΓεί 8ΐ3ΐίοιιίΙ)ϋ8 ίηιηιϊηείιαΐ , νεΓ8ΐΐ8

ηΐ3ΐ'β Ιοηίυιη νβΐ3 (Ιβάϊββε , άοηεε ε( εΐ388ΐ8 Ιειηρβ8ΐ3ΐίΙ>υ8

3ΠΗεΐ3 β( ϊρ»3 ιτιογΙχ) Γιπ88βΙ εοιτερ(3, εο]ϋ8 ηιοΓίιί εαυ83

ηεε ρ08ΐβ3 86 ΓβΥ0Γ83Π1 ίη ΙΠβΤβ , ρ3Γΐ3 ρΓ3386Γΐίηΐ ]3Ι11 «Ι)

Πϋδ νίεΙΟΓίβ : » Ιιιιη νβΓΟ ΛηΙοηϊιιβ , ρΓα,ΊεΓ Γοπιιηί βροείεπι ,

ίιιςεηϋ εΐίβηι Ιιιπιεη ΟΙεορβίΓα; 3<1ηιίΓ3(υ8 , }ιιτεηϋί 8(3(ίπι

3ιιιογ6 ηια1ίοπ8 εχ3Γ8ΪΙ, βηηυηι ϋεεί ββεηβ ςυ3(ΐΓ3@ε8Μηιιηι.

8(χ1 (]υυηι ίη§βηίο βεπιροΓβϋ ΙιαχΠεχίϋ ρβΓηϊοεβΙυΓ Γιιίϊβο;

(υηι ίη Ιιβηο )Άΐα οΐίηι, ρυεΙΙβαι εΐίβηι Ιυπι, ρε(ιιΐ3η1ίιΐ8

εοη]εεΪ88ε οευΐοβ ΓεΓίυΓ, ςιιυηι 63θίηίυηι (Ιαοοιη ]ητβηΪ8 «ε-

εηΐηβ βββεΐ Αΐοχ3ηϋπ3ΐιι ρΐ'3?(εε(η8 βςυίΐυιη.

IX. Μοχ ίςίΙυΓ Γεηιϊδδβ ρΓΪ8(ίη3 ίη οηιηίϋυβ τβηιιβ ΑηΙο·

ηϋ ϊηιίαβίτϊα, εχ νο1υη(3ΐβ ΟεοραΐΓβο οιηηίβ βςεηβηΙιΐΓ,

ηηΐΐο ]3ηι ΓβδρβοΙη Ιιυπιαιιί ]απ8 αυΐ άίνίηί. Νβπι ε( 8οιυ·

Γεηι ΟΙβορβίΓ»; ΑΓβϊηοβη, ΜϋεΙί ίη Οί3η3! 1,ευεορηΐ7ηε8

«ιΐε βυρρΗοειτι , ίηιηιίββίβ ρεΓευ88θποιΐ8 ΑηΙοηίυβ 8υ8(υ1ίΙ :

εΐ δβΓβρϊοηβηι ρηΒΓεεΙυιη ϋγρτί , ςιιίι &ηχϋΐ3 Οαββίο πιίβε·

Γ3ΐ, Τγπ δυρρίίεβηι, ΤνΓΪοδ ]υ88ΪΙ 01βορ3ΐΓ3ϊ Λοάβκ : βίηιί-

ΙίΙβτ βΐ Αγ&οκμ βΐίυιη ςυοπκίαπι βυρρίίεεηι ύβάετβ ]α*8ίΙ,

ςηί , ηυυηι Ρίοΐεηχηδ 01εορ3ΐΓ3! ΓιαΙβΓ, ηβνβΐί ρΓΟΐΙϊο ίη

Νίΐο νίεΐηβ 3 0Χ83Γ6 , ηιΐδα;υ3ΐη εοιηρ3ΓυΪ88εΙ αηιρίϊιιβ, 8ε

ΑΓ3(1ίί8 νβη(1ί(3Γ3( ρΓΟ ΡΙθ1εη033Ο : (|1ΐίη 61 8300ΓάθΙΟΙ1) Ιίρΐιε-

8133 υί3η»!, ({0603 Μεςβο^ζυηι αρροΙΙαιιΙ , (]υοηί3ΐιι Ατδήιοβη

Ιηικριαηι Γβξίηβηι εχεερεΓ3( ΙιοβρίΙίο, άηεί ]α88ί( ; 8ε<1, Ερίιε-

βίΐ8 ίρβί 01εορ3(Γ8Β ρΓΟ βο 8ΐιρρΗ«ιηΙι1)ΐΐ8, άίπιίβίΐηοηιίηεηι.

Τλιπ είΐο ηιυ(3(υ3 εβί ΑηΙοηίυβ : (ρη' βΠβε(ΐΜ ϊηϊϋυιη εϊ οί

βηϊβ 80X11 Ιοίϋηι ηιαίοιυηι ΓιιίΙ. Κετβτββ Ηυΐοηι (Ιοηιυιιι

Οεορ3(Γ3, ΑηΙοηίυβ εηυίΐεβ Ι'α1ιιΐ)ταπι ηιΐβίΐ, πΓοβοι ηοη

Ιοη^β η!) ΕαρητβΙε οίίαπι, ηΐ οηηι (ϋιίρβτβηΐ, Ιενί ειϊπιϊηβ

ίη βρβοίεηι οΐιίεείο, ςυοιΐ , (ρούπι βββεηΐ ίη Κοηηηοηιηι βΐ

Ρ3Γΐ1ΐ0Γαυι εοηΐϊηίίβ , 03ΐΙί(1ο εοηδίϋο ευπι υΐιίδηιιε ΓβεβΓβηΙ ;

ςυίρρε φιί , ηββα(ϊ&(κιη16ΐΗ (ΙβάίΙί , ε Ρεκίάε Ιηϋίεβΐ ΛοΙιί-

ω8(ριο ΠΊ0Ι008 βά Κοιιΐ3Π08 (1εικ»Γΐ3ΐ38 (1ίνοη(1 ιιηΐ : τε 3υ1οιη

νεΐ'3 ίιΐ ΑηΙοηίαβ ΓεείΙ, βΐ ηοε ιηοάο ύίΐβχεί βηαίΐββ. Ιά ααία
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προμαΟόντων, χαΐ τα άναγχαϊα ές το πέραν του ποταμού

μετενεγχάντων τε, χα\ έπΐ της όχθης, εί τις έπιχειροίη ,

σκευασαμένων τόξοις, προς δ πεφύκασιν έξαιρέτως· οί

ίππεϊς, την πόλιν χενήν χαταλαβο'ντες, υπε'στρεψαν,

ούτε ές χείρας έλΟόντες, ούδέ τι λαβόντες.

Χ. ΚαΙ δοκεΐτόδε το έργον Άντωνίω τον μετ' ού πολυ

ΠαρΟυϊχδν πόλεμον έξάψαι , πολλών Ιχ Συρίας τυράννου

έν αυτούς συμφυγόντων. Ή γαρ Συρία μέχρι μέν έπ'

Άντίοχον τον Εύσεβη , χαΐ τον τοϋ Εύσεβοϋς υίον Άν

τίοχον, ίιπο τοις Ιχ Σέλευκου τοϋ Νιχάτορος έβασιλεύετο,

ώς μοι περ\ Σύρων λέγοντι εΐρηται· Πομπηίου δ'

αυτήν 'Ρωμαίοις προσλαβόντος, χαΐ στρατηγδν αύτη

Σχαϋρον άποδείξαντος, ή βουλή μετα Σχαΰρον έπεμψεν

έτερους, χα\ Γαβίνιον, τον 'Αλεζανδρεϋσι πολεμησαντα·

επί δέ Γαβινίω Κράσσον, τον έν Παρθυαίοις αποθανόντα,

χαί Βύβλον έπΐ τω Κράσσω. Πάρα δέ τήν Γαίου Καί

σαρος άρα τελευτήν χαι στάσιν έπ' αύτη , χατα πόλεις

ίιπδ τυράννων εί/ετο, συλλαμ€ανόντο>ν τοις τυράννοις

τών ΠαρΟυαίων. Έσέβαλον γαρ δή χαι ές τήν Συρίαν

οί ΠαρΟυαΐοι μετα τήν Κράσσου συμφοραν, χαί συνέ

πραξαν τοις τυράννοις. Ους δ Άντοινιος έζελαύνων,

ΰποφεύγοντας έςτήν Παρθυήνην, χα\ τοις πληθεσιν έπι-

βάλλων έσφορας βαρυτάτας, χαΐ ές Παλμυρηνους τάδε

άμαρτών, ούδ' επέμεινε συστησαι τήν χώραν Οορυβου-

μένην · άλλά τον στρατδν ές τα ΙΟνη διελών χειμάσοντα ,

αύτος ές Λίγυπτον ηει προς Κλεοπάτραν.

XI. Ή δέ αύτον ΰπεδε'·/ετο λαμπρώς- χαι δ μέν

έχείμαζεν ένταΰΟα, άνευ σημείιυν ήγεμονίας, ίδιώτου

σχήμα χαι βίον ίχ«ν· ε?0' ώς έν άλλοτρία τε άρνη, καΐ

βασιλευούση πόλει, εϊτε τήν χειμασίαν ώς πανη'γυριν

άγων. ΈπεΙ χαΐ φροντίδας άπετέΟειτο χα\ ήγεμόνο>ν

Οεραπείαν, χαί στολήν εϊχε τετράγωνον Έλληνιχήν άντι

της πατρίου, χαι υπόδημα ην αύτώ λευχδν Άττιχον, 8

χαΐ Αθηναίων εχουσιν ιερείς χαι Άλεξανδρέων, χαι

χαλοϋσι Φαιχάσιον. "Εξοδοί τε ^σαν αύτώ, ές ίιρα, ή

γυμνάσιο, ?| φιλολόγων διατριβαΐ μόναι· χα\ δίαιτα

μεΟ' Έλληνιον ΰπδ Κλεοπάτρα, $ δή κα\ μάλιστα τήν

έπιδημίαν άνετίΟει. ΚαΙ τα μέν περί Άντωνιον η\

τοιάδε.

XII. Καίσαρι δέ ές τήν Τώμην Ιπανιόντι ή* τε νό

σος αύθις ηχμαζεν έν Βρεντεσίω μάλιστα έπιχινδύνως,

χαι φημη διηνεγχεν αύτδν χαΙ τεθνάναι. 'Ραΐσας δ'

έσηλθεν ές τήν πόλιν, χαΙ τοις Αντωνίου τα γράμματα

έδείχνυε τα Αντωνίου. Οί δέ Καληνόν τε προσέτασσον

άποδοϋναι τα δύο τέλη τω Καίσαρι, χαί ές Αιβύην

έπέστελλον Σεξστίω, Λιβύης χαί αύτον Καίσαρι άπο-

στηναι. ΚαΙ οί μέν ούτως έποίουν. Ό δέ Καίσαρ ούδέν

άνηχεστον άμαρτεϊν δόξαντι Λεπίδω Αιβύην άντ\ τών

προτέρων έθνών ένη'λλασσε · χαί τα λοιπά τών έπΐ ταϊς

προγραφαΐς δεδημευμένων διεπίπρασχε. Καταλέγοντι δ'

αύτώ τον στρατδν ές τας αποικίας, χαί τήν γην έπινέ-

μοντι, δυσεργές ην. 07 τε γαρ στρατιώται τας πόλεις

ήτουν, αί αύτοΤς άριστίνδην ησαν έπειλεγμέναι προ τοϋ

πολέμου· κα\ αί πόλεις ηξίουν, τήν Ίταλίαν άπασαν

ρπεδεηβοι-αηΐ ΡβΙηινΓεηί , Ιγ3Π5 Πυπιβη βυα ΐΓ3ηδΙυ1επιηΙ ,

άίδροδίΐϊδ ίη υΙΙεηοη πρ3 3<1 ΒΓεεηάΌδ, δί ηυί ΐΓβρεεΓβ εοη3-

ΓβηΙϋΓ, 88§ίΙΐ3Γϋ8 , ςυο ββηβΓβ εχεβίΐαηΐ ρΐυππηιιη. ΙΙαςυβ

βςαϊΐββ, ταοιια ίηνεηία οιΐβ, ίηβηββ, β! ηε ηωηΗ ςυίϋβπι

οοιίδΟΓία οιιηι 1ΐ05ΐίΙ)ϋ8 , ΓενεΓδί βυη(.

Χ. νίιϊεηΙθΓςυ8Γε8ΐΐ3βΡαΓΐ1ιίοο1)βΙ1οοΓΐυπι άε(ϋ588,ςυο<]

ραιιΐο ροδί οοηΐΐαΐυπι εεΐ ΑηΙοηίο, ςααηι πιυΐΐϊ εχ δνπ» 1γ·

Γβηηί αά ΡβΓίΙιοβ εοηΓιΐβίδδεοΙ. 8^γϊ& ςαϊρρε , ροίίςυαιη

υβςυε 3(1 Αηΐίοοίιυπι Ρίυπι, βϊαβφίο ΓιΙίϋΒΐ Αηΐϊοοίιυπι (ςυεοι-

αϋπιοιίαπι ίη Γεϋιι» 8γΓΪ30Ϊ8 (Ιίχίηιιιβ) δυ& ΓεβϊΙιαδ ΓαεταΙ

δείεαεί ΝίεαΙΟΓΪβ ροδίεπ» , Γβιΐβοΐα <1βϊη<1β 3 Ροπιρεϊο ίη

Κοπιαηαηι ρΓονίηείαιη, δοαηιηι »1> ίΙΙο 3εοερεΓ3ΐ ρΓΧίίιΙβιη ;

ευί.8βη3ΐιΐ8 8ϋεεε880Γ08 πιίδίΐ 3ϋο8', εί ίη 1π8 β3ΐ>ίηίιιαι ,

ςηί ΛΙεχ3ηάηηί8 Ιιείΐυηι ίηΐηϋΐ. Οαοίηίο δυοοββδίΐ 0Γ388Π8,

3 ΡβΓίΙιίβ ροδί ϊη(εΓ6πιρ(υ3 : βΐ ηυίο άβίηοβρδ Βίοηΐυί. Ροβι

οΜίαιη βηίβηι Ο. ΟομΗι , ΓηοΙίβ βοιίίΐίοηίηυβ , ορρίά^Ιίπι

ΙΤΓ3ηηί βχοΓίί βοη( , ςοοβ Ρβι-Ιηί ορίυηβ βυΐι ϊητβηιηΐ. Ιαια

βηϋη εί ίη 8γι·ίειιη , ορρΓεδδο 0γ388ο , ρβηείΓΑΓυηΙ , 3 ΙϊΓβη-

η!» ίΙΙίδ ϊηνίΐαΐΐ. Ουίοηδ (νΓβηηίβ ηυηε εχριιΐδϊδ, εί αά

Ρ3τ11)08 Γυ^εΓβ εοαείίδ , ΚΓ»νϊδδίηιοςυε ΙπΙηιΙο ροριιΐίβ 5]γπββ

ίηιρβΓαΙο, εί ΡβΙιηνΓεηίβ εβ ΓαΙίοηο, ιρίβιη άίχίηΐϋδ, οΠεη-

818, ηε ΙβηΙίβρεΓ ςηίάεηι δυΐκίίΐίΐ ΛηΙοηίυδ, άοηεε εοηιρο-

βϊΙ.τ εββεηΐ (υιΐΗε ΗΙϊυβ ρΓοτίηεϊα; : δε<1 άϊνΪ80 ρβΓ ΙιίΙ>επΐ3

βχβΓοϊΙιι , ίη Λ^τρΙυιη βά ΟοοραίΓηπι ρΓοΓοεΙυδ βδΐ.

XI. Ιοί δρίεηάίάε εχοβρίυβ, Ιιίεηιεηι βρυά Γο^ίηϊΐη (Γ3ηδ-

εβίΐ Ληίοηίϋβ, (ΙεροδΐΙίδ ίηδί^ηίΐιυδ ίπιρ8Γ3ΐθΓϋ8 , η3ΐ>ί(υ εί

πιοΓε ρΓΪνβΐί ; δίνε (ΐυο<1 ίη αΐίβηο ίηιρεπο τεΓ&ατεΙιΐΓ είτίΐ»-

Ιεςιιε ΓΟβίϊ, δίνβ υΐ ίη Ιιίβεπιίδ ΓεδΙοδ (Ιίεδ εε1εΙ>Γ3Γ6ΐ. 56-

ρθ8Ϊ(ί3 εηίηι εαηβ , ε( δεηοΐίβ άιιευηι οΙΓιεϋδ , ρΐΌ Ιΐ3ΐ>ί(α

ραΐήο βίοΐατη ΕηηΐδίΙ Οτχο&τάοΛχη <ϊυ3(ΐΓ3ΐαπι , εί εβίεεβιηεη·

Ιϋπι λΜοιο ΛΚίεηηι, ςιιο ΑΙηεηίεηβίυη) εί ΑΙεχβηώτηοΓηπι

83εεη1ο(ε8 ηΙηηΙυΓ, τοεβηΐιυε Ρΐιβεεβδίαπι : ε( βά Ιβπιρίϊ

ΙιηΙυπι, βυΐ αά ^πιηβδίβ ρΓ0^τεάίεΙ>8(ηΓ, βυΐ &ά ρΜΙοβο-

ρϋοΓϋΐη εοηδεββαβ ; ευηι ΟΓκείδ εοηδίιβίαιίίηεηι η3ΐ)εηδ , ίη

οΟδβηηϋβ 01βορ3ΐΓ33 ; αΑ ηίπιίηιπι ιιηί ροΐίδδίηιυηι ΙοΙοιη

Ιιβηε ρεΓε§τίιΐ3ΐίοηεηι εοηδεεΓ3ΐ3πι νοΙαοΓαΙ. Η»» ί^ίΐατ

Ιυηο ί^βόαΐ ΑηΙοηίυδ.

XII. Ιηίετεβ ΟβεββΓ ίη ίΙίηοΓβ , ςαουιΊ>επ) Γερε(βΙ>3[ , §τ3-

νίυδ )3ΐκ)Γ3ΐ)3ΐ εχ 3(1τεΓ83 Υ3ΐεΙηι1ίηε, ρεπειιίοδίδδίπιβ νεη>

Βηιηάυδίί ; ίΐ3 υΐ τυπιΟΓίουδ ]30ΐ3Γ0ΐϋΓ εΙΪ3η) , ηιοΓίυοπι

ειηη εδ&ε. ΚεηιίΜεηΙε βε ποογΙκ) , υΓΟεηι ίη^τεδδυβ ΟβίδβΓ,

ηεεεδ83Γϋ8 ΑηΙοηϋ 1ίΙθΓ&3 31) ίΙΙο <1αΐ35 εχΐιίουϋ. Ουί αιοχ

εί Οαίρηπιπ ]υ&δοηιηΙ άα38 Ιφοηββ ηάάβτβ Οχαη, ει ίη

ΑΓήεβηι δειίρδεΓυηΙ δεχίίο, υΐ ε( ίΐΐε είιίεηι Α(ϊίε3 άεεε<1ε·

γ«1. ΑΙςυβ ί(3 υίΓυηιςυβ ΓβεΙυιτι βδΐ. ΤηηΟχδβΓί,ερίάο,

ςυοηί3ηι ηίηίΐ ςτβνίηδ 30 εο ρεεεηΐιιηι (1ερΓε1ιεηθβτ3(, ΑΓγϊ-

03ΐη νίεε α(]οηιρΙ»Γϋΐη ρΓονίηείβηιιη ΐΓ3(]ίαίΙ : ε(, ςηοά βχ .

1>οηΐ8 ρΓΟδΟΓίρΙοπίΓη βάηυε βηρεΓβΓβΙ , άίτεηΰίιΐίΐ. ϋεδετί-

οεηΐί αιιΐοηι ηιίΐίΐβδ ίη εοΙοηί3δ, εί β^τοδ ιΐίνίήεηΐί, ηΐίςηα

(1ίΓΓιευ1(3δ ο!>]Μΐ3 εδί : ηιίΐίΐεδ βηίηι ρεΙε!)3ηΙ ορίίηιηηι ηιιβηι-

φΐε ητοεαι ίη (οΐ3 1(3ΐί3 , υΐ 3ηΙε οεΐίαπα δεΙεε(<β ΓηεΓ3η( : εοη-

Ιγβ είτί(3(εδ ϊ11«: ροδ(υΐ3ΐ>3η(, ιιΐ υηίνεΓββ ΙΙαΙϊα Ιιοε οηυδ
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έπινείμασθαι το έργον, ή εν άλλοις διαλαχεΐν, της τε γης

τιμήν τους δωρουμένους ήτουν κα\ άργυριον ουκ ην.

Άλλά συνιόντες άνα μέρος ές την 'Ρώμην οϊ τε νε'οι και

γέροντες, ή αί γυναίκες άμα τοις παιδίοις , ές την άγοραν,

τ\ τα ίερα, έΟρηνουν ουδέν μέν άδικησαι λέγοντες, Ίτα-

λιώται δέ όντες άνίστασθαι γης τε κα\ εστίας, οία δορί-

ληπτοι. Έφ' οΐς οί ΡωμαΤοι συνηχΟοντο και έπεδάκρυον

χα\ μάλιστα, δτε ένΟυμηθεΐεν, οϋχ υπέρ της πόλεως,

άλλα έπί σφίσιν αύτοϊς καί τη μεταβολή της πολιτείας

τόν τε πόλεμον γεγονότα, και τα έπινίκια διδόμενα- και

τας άποικίας συνισταμένας , τοϋ μηδ' αύθις άνακυψαι τήν

δημοκρατίαν, παρωκισμένων τοις άρχουσι μισθοφόρων,

έτοιμων ές 8 τι χρττζοιεν.

ΧΙίΙ. Ό δέ Καίσαρ ■ ταϊς πόλεσιν έξελογεϊτο την -|

ανάγκην, καΐέδόκουν ούδ' ως άρκέσειν. Ούδ' ήρκουν

άλλ' ό στρατός καί τοις γείτοσιν επέβαινε σΰνββρει,

πλέονά τε των δεδομένων σφίσι περισπώμενοι , και το

άμεινον εκλεγόμενοι· ουδέ, έπιπλήσσοντος αύτοϊς και

δωρουμένου πολλά άλλα τοϋ Καίσαρος, έπαύοντο· έπει

χαιτών αρχόντων, ώς δεομένων σφών ές το εγκρατές

της άρνης, κατεφρόνουν. Και γαρ αύτοϊς ή πενταετία

παρωδευε, και το ασφαλές ή χρεία συνήγεν άμφοτέροις

παρ' αλλήλων τοις μέν ήγεμόσιν, ές τήν αρχήν παρα

τοϋ στρατοϋ· τω στρατώ δέ, ές την έπικράτησιν ών

έΓλαβον, ή των δεδωκότων αρχή παραμένουσα, 'ίΐς γαρ

αύτων ου βεβαίως * άρ^οιεν οί δοντες, υπερεμαχουν άπ'

εύνοιας αναγκαίου. Πολλά δέ καΐ άλλα τοις άπορου-

μένοις αύτων έδωρεϊτο, δανειζόμενος ε'κ των ιερών, δ

Καίσαρ. "Οθεν τήν γνώμην δ στρατός ές αύτδν έπέ-

στρεφε· καΐ πλείων υπηντα χάρις, ώς γην άμα και πό

λεις καΐ χρήματα και οικήματα δωρουμένω, καΐ κατα-

βοωμένω μέν έπιφΟόνως Οπο των αφαιρουμένων, φέροντι

3έ τήν δβριν ές χάριν τοϋ στρατοϋ.

XIV. Ταϋτα δέ δρών δ" τε αδελφός δ τοϋ Αντωνίου

Λεύκιος Άντοίνιος, υπατεΰων τότε, καί ή γυνή τοϋ

Αντωνίου Φουλβία , και δ της αποδημίας έπιτροπεύων

τω Άντωνίω Μάνιος , ϊνα μή Καίσαρος δόξειε τί> έργον

άπαν εΤναι, μηδέ μόνος αύτοϋ τήν χάριν άποφέροιτο,

μηδ' έρημος δ Αντώνιος εύνοιας στρατιωτών γένοιτο,

τας κατοικίσεις έτέχναζον ές τήν έπιδημίαν Αντωνίου

διατρίβειν. Οϋ δυνατού δέ φαινομένου δια τον στρατον

έπείγοντα , τους οικιστας των Άντο»νίου τελών ήξίουν

Καίσαρα παρα σφών λαβείν · της μέν συνθήκης Αντω

νίου μόνο) Καίσαρι διδούσης, έπιμεμφόμενοι δέ ώς ού

παρόντι τω Άντωνίω. Κα\ ές τον στρατον αυτοί την

τε Φουλβίαν παράγοντες , καί τα παιδία τα Άντοινίου,

μάλα έπιφθόνως ίκέτευον, μή περιιδεϊν Άντώνιον, ή

δόξης ή χάριτος ή ές αυτούς υπηρεσίας άφαιρούμενον.

"Ηκμαζε δέ έν τω τότε μάλιστα τδ κλέος το Αντωνίου

και παρα το) στρατώ καΐ παρα τόϊς άλλοις άπασι· τδ

γαρ Ιργον το έν Φιλίπποις, δια τήν τότε Καίσαρος

άρ^ωστίαν, άπαν ήγοϋντο Αντωνίου γεγονέναι. Ό δέ

Καίσαρ ούκ ήγνόει μέν αδικούμενος ές τα συγκείμενα ,

εΤςε δέ ές χάριν Άντιονίου. ΚαΙ οί μέν τους οΐκιστάς

ραιΊίαραιιΊ , αυΐ υΐ ίη(«Γ ββ βοιΙίΓεηΙυτ είνίΐαίεβ.; εΐ 3£γοιίιιιι

ρΓεΙίυηι ΓβρεΙεί>3ηΙ αϊ) ϊιιιρβΓαΙύΓΪΙιιιβ : ηεε βυρριΙιΊιαΙ |><··

εοηίβ. ϋοηνειύεΙ>3ηΙα,ιιε 3§ηιίη3ΐίηι ίο υι-οειη ρΓοηϋβεηε

ΐανεηεδ ρβηίει· 3ε κεπίοη» , ηιηΙίεΓββαυβ <ϋιη ραΓνιιΙϊβ , ει

ρεΓ ΓυΓα Ιεηιρΐ3(]υε ΓΐιΊιιβ Γ,ιπγΙκιπΙ Ι&ηιβηΙαουικΙί ; εοηαιιβ-

τεηΐεβ, ηυΙΙο βιιο ρεεε»Ιθ8β, ΙΙαΙϊεί ηοιηίηίδ Ιιοιηίηββ, ρείΐϊ

3βπβ Γοείβαηε, Ιαηηιιαιη ]ακ οεΙΙί εαρίοβ. Ιΐβςυβ εΐ ρο·

ραΐηβ εοηιΐοΐεΐκιΐ, ε( ϋΐ3εΗπΐ303ΐ εοηιηι οαΙαιηίΙίΐϋϊ>υί ;

ρπρββΓίίπι ιΐυηι Γβριιίαΐκιΐ « ηοη ρτο Γερυ1>Ηε3 , 56(1 εοηίπι

κε ίρδίιπι ενιτ1εη(1.τ(]ΐιε Γοίρυΐιιιεα: εηιικα, ε( (ζεδίυηι ι!1υ<1

ΙκΊΙυιιι ε$$ε, εΐ ηηηε Γεϋιΐί νίείοπχ ρπυηιϊα; εΐ εοΐοηίαβ

Ιιαδ εο εοηβίϋο ιίειίυεί , οί ιιιπκμίΗΐη ρο$(Ιι,ιε εαρυΐ ;ιΙΙ<>ΙΙ<·ιο

ςυβαΐ Γεερυοϋεβ; φιοιιίαιη εοΙοηί, Ιιαε ιηεΓεβιΙε ο1>δΐΓίε(ϊ,

ραταΐί βεηιιχΐΓ αϋ οιηηο οϋδβςυίυηι ΓιιΙϋΗ «ιοί ρπηείρίουδ. »

XIII. ΑΙ ΟίΒδΟΓ είνί(3ΐί1>υβ ηβεβδβίΐαΐϊβ Γ,ιΙϊοηοηι εχροηε-

03(, ίηΙεΙΙι^εηβ οΐίαηι , ηε βϊο ιμικίοηι δϋΐίβ (οΓβ. Νοε Γυίΐ

ίνίΐΐίδ : εΐ ηιί1ίΙ«8 νίοιιιοπιηι ιΊίαηι ρι;πΙία εοιιίεηιΐίηι ίιιναιίε-

ΙκίιιΙ; εΐ μΐυπι, (]ΐι:ιιιι ι\ηχ ίΐΐίβ αΚηΙιυΙα Γικ'πιηΙ, αϋ Μ ι»-

ρίεΐιαηΐ, ορίίιηα ηιιχι^ε ρΓΧΓΪρίευΙεδ. Χιηιιε οΙ>μΐΓ£»Ιίοιιί·

1)υί ΟτδθΓίδ πκινευαηΙυΓ : ηεςυεϋΐϋΐί ρ]υί<1ι·ηι Ιαι^ίϋοηϊΐΜΐβ,

ςυΐβ ιηαΐΐα» είβ Γβείευαΐ, α<1»1υΓβ1)αηΙιΐΓ υΐ αϊ) ίη]υηΪ8

(ΙεδίδΙεΓεηΙ. Ναπι ε( ρηιιείριιπι ϊηιρεΓίο, ςυίρρε βυ» ο|>ο

8(1 ίοηΙίπηαικΚιΐΗ άοιηίηαΐίοηεηι εβεηΐϊυηι, εοηίειιιΐίηι Ιια-

1>βΟ*ιι(. ΟεειιιτεϋβΙ εηίιη ίΙΙίδ ηαίϋςυεηηίαηι, ε( υΐιϊδηιιο

3(1 βεευΓίΙιιΙεηι οριιβ επί ΓϊνοΓβ ηιιιΐυο : ίηιρεπιΙΟΓίϋυβ, υΐ

ρεΓ ηιΠίΙοί ρΓίηοίραΙιιιη εοη1ίπιΐ3Γεη( : ιηίΐίΐίϋυβ, υΐ αεεβρίβ

ΓεΙίηεΓεηΙ , οραβ οτάΙ υΐ ηιαηεΓεπ! ρεηεβ αυείΟΓεβ ε]υβ άο-

ηαΐίοηίβ ίηιρεηυηι; ίΐαηαε ιιεεεββίΐαΐβ εοαείί Γϊνεΐκιιιΐ ίΙΙο-

Γυαι ρρίεβίαϋ , ςυοηιαιη , «α ιιιιίαπίε , ηε ϊρδίβ ςυίιίεπι ρΓ3;-

ιηϊοΓυιη αοεερΙοΓυηι ϋηηα Γυ I ιΐΓίΐ 6Γ»1 ι>ο8δο«$ϊο. 8β<1 Οχβατ,

ΐ|ΐιιιηι ,ιΐίαδ (ΐικκμκ· ηιυΚαδ Ιαι^ίΙίυηεδ , ρβειιηία ε (αηίβ ηαΐυο

βαπιία, εςεοίδ ηιίΐίΐίϋυδ ΓαεεΓεΙ, αηίιηοδ ι'ΙΙοΓυηι ϋϊ1>ΐ εοηεί·

ΙϊηνίΙ οηιηίιιιη, ε( ρΓίεοίρυαηι »ϋ ίΐϋ» ^ΓβΙίαιη ΐηϋΐ; ςιιίρρε

ευϊ 3{;γο8, υι1)68, ρεευηίαβ , ιΐοηιοδ βεεερίαδ ΓετεοαηΙ , ίηνϊ-

ιΐίυδε οεείβηιβηϋυυδ ψπ 8ρο1ία1)3ΐι[υΓ, ΠΙο νείΌ ΓογΙϊΙεγ εοα-

Ιυηιείίαιη ιάγά ΓβΓοηΙε ίη §Γ3ΐί3πι πιίΠΙυηι.

XIV. ΗΪ8 &πίηΐ3ϋνεΓ8ί8, ΛηΙοηϋ {τ&ΙεΓ, ίαείυ8 ΑηΙοηίαβ

Οοιυυΐ , ε( υχοΓ ΛηΙοιιϋ Ρυ1νί3 , εΐ <]υί 3ΐ)$εοΙΪ8 Αηίοπίί Γββ

ρΓοειΐΓ3ΐ>α1 Μαηίαβ; ηε 0α;$3ΓΪ8 νί<1εΓε(ιΐΓ ΙοΙυηι Ιιοε 5εηε·

ηείιυη, ηενε 8υϋ ϋΐϊ Ιι;ι1μτ«Ιιιγ ςτβΐΐα, εΐ ΑηΙοηίυβ Γΐ3ΐκ1α·

ΓβΙυΓ Γανοιο πιϋίΐυιιι; νπΓιαιιιοιιΙίδ 3@εθ3ηΙ, υΐ εοΙοηίβτυηι

άεάυείίο ιΗΙΤιτΓεΙυι· ϊη 3(1νεη1υιη ΑηΙοιιϋ. (}υθ(1 ηυιιηι

Οβπ (αηιεη ηοη ροβββ νϊϋοΓεΙιΐΓ, ρΓορΙβΓ ΓβδΙίηβΙϊοηειη ηιϊ-

ΙϊΙυηι ; ροβίυίβηιηΐ & Οθ383Γε , υ( Αη1υιιίαη38 Ιε^ίοηεβ αιιιί-

εΐ8 ΑηΙοηίί ίιι ευΐοηίιΐδ Ιι-3(1εΓβ( (Ιβιΐυεεικίαδ : ψ\οά ηιηηυβ

ηυβηηυαιη εχ ρβείο Αηίοηίαβ βοΐϊ Οα383τϊ εοδβοΓαΙ, εοη-

<ΐαβΓθΙ)3ηΙυι· Ι3ΐηεη ίΙΙί ιΐε ΑηΙοηϋ αϋΜηΙία; ρΓθ(1ιιε(3({ΐιο

ϊη εοηβρεείιιηι εχείΐίΐυβ Ρηΐνϊβ ευηι ρ3τνΪ8 ΑηΙοηϋ ΙΗχίπβ,

ϊηνΐάΐοβε 8ΐιρρ1ίε.ιυ3η( ιηίΐίΐίΐιιΐδ , ηε ΑηΙοηϊυπι ρα(εΓεη(ηΓ

ιηΐ'ΐ'ίίοπιιιι ίη Ϊρ808 εοΙΙαΙοπιπι ΙιοηοΓβ ςτβΐίβτε 8ρο1Ϊ3Π.

ΕγβΙ αηΐεηι Ιυηε ηιαχίπιβ ίηο])Ιυηι ΑηΙοηϋ ηοπιεη ε( 3ρυ<1

ηιίΙΗεβ εΐ αριιιΐ εείειοβ : ηαηι Ρΐιίΐίρρεηβϊβ νίοίοπβ , ρΓορΙϋΓ

3(1νεΓΜηι 0Χ83Π3 ναΐοΐυιΐίηοηι , 1ο(3 νίϋο1»α1υΓ 3(1 υηιιπι

ΑηΙοηϊυπι ΓεΓεΓεηϋβ. Ι(3(|αε 03583Γ, ςιιαηινίβ ηοη ί^ηατυβ

ίη]υΓί.ιηι $ίοί ΙΊεΗ ραείαηυε νίυΐαι ί , εε$8ί( Ιβηιεη , ίη ςΐ'3ΐί3ηι

ΑηΙοηϋ : βίςυε ίΐί ίΙ> ΑηΙοηίί ηβεβ883τϋ8 ηοηιίηαΐί βαηΐ,
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έπΐ τοις Αντωνίου τέλεσιν άπέφαινον. 01 δέ οϊκισταΐ

τοις στρατιώταις, 7να τι καΐ δοκοϊεν εύνοΰστεροι τοϋ

Καίσαρος ες αύτοΰς είναι, συνεχωρουν έτι πλέον άδι-

χεΐν. Άλλο δή πλήθος ην έτέρο)ν πόλεων, αί ταΤς

νενεμημέναις γειτονεύουσαί τε, και πολλά προς τών

στρατιωτών άδικούμεναι, κατεβόων του Καίσαρος·

άδικωτέρας εΤναι τας αποικίσεις των προγραφών τάς

μέν γαρ ΙπΙ Ιχθροΐς, τας δέ Ιπΐ μηδέν άδικοϋσι γίγνε

σθαι.

XV. Ό δέ Καίσαρ ουκ ήγνόει μέν άδικουμένους ,

αμήχανα δ' ην αύτφ. Ούτε γάρ άργύριον ην ές τια,ίιν

της γης δίδοσθαι τοις γεωργοΐς , ούτε άναβάλλεσθαι τά

έπινίκια δια τους έτι πολε'μους· Πομπήιου μέν έν τη

θαλασσή κρατούντος, καΐ την πόλιν κλείοντος ες λιμόν

Άηνοβάρβου δέ και Μούρκου στρατδν κα\ ναϋς άλλας

άγειρόντων ■ άΟυμοτέρων δέ ες τα έσόμενα οντιυν, εΐ μή

τα πρότερα Ιπινίκια λάβοιεν. Πολΰ δ' ^ν και το πα-

ροδεύειν σφίσιν ήδη την της αρχής πενταετίαν, και

χρήζειν αύθις εύνοιας στρατού. Διόπερ αύτών καΐτής

Ββρεως ή καταφρονήσεως έν τω τότε έκών υπερεώρα.

Έν γέ τοι τφ Οεάτρω, παρόντος αύτοΰ, στρατιώτης

άπορων οικείας ίδρας, παρήλθεν ές τους καλουμένους

Ιππέας· καΐ δ μέν δήμος έπεσημηνατο, και δ Καίσαρ

τον στρατιώτην άνέστησεν. Ό δέ στρατός ήγανάκτησε·

καΐ, περιστάντες αύτδν άποχιοροϋντα τοϋ θεάτρου, τον

στρατιώτην άπήτουν, ούχ δρώμενον ήγούμενοι διεφθάρ-

βαι. Έπελθόντα δέ, ένόμιζον Ικ τοϋ δεσμωτηρίου νυν

προαχθηναι· άρνούμενόν τε, καΐ τα γεγονότα διηγούμε-

νον, ψεΰδεσΟαι διδαχθέντα ελεγον, και έλοιδόρουν ώς

τα κοινά προδιδόντα. ΚαΙ τδ μέν Ιν τω θεάτρω γενό-

μενον, τοιόνδε ην.

XVI. Κεκλημένοι δ' έπι νέμησιν τότε γης Ις το πε

δίον τδ "Αρειον, υπδ σπουδής έ*τι νυκτός άψίκοντο· καΐ

βραδύτερον αύτοϊς τοϋ Καίσαρος έπιόντος, ήγανάκτουν.

Νώνιος δέ λοχαγός Ιπέπλησσεν αύτοΐς συν παρρησία ,

τό τε πρέπον τοις άρχομένοις ες τον άρχοντα προφέρων,

καΐ την Καίσαρος άσΟένειαν, ούχ υπεροψίαν. Οί δέ

αύτδν τα μέν πρώτα Ισκοιπτον, ώς κόλακα · πλέονος δέ

εκατέρωθεν τοϋ διερεθίσματος γενομένου, Ιλοιδόρουν τε

χαΐ Ιβαλλον, κα\ φεύγοντα έδίΐϋκον, Ις τε τον ποταμδν

Ιξαλόμενον, έξειρύσαντες εχανον, καΐ έρριψαν ενθα πα-

ροδεύσειν δ Καίσαρ εμελλεν. Οί μέν δή φίλοι τω Καί-

σαρι παρήνουν, μηδέ έπελθεϊν Ις αύτούς, άλλ' έχστήναι

μανιώδει φορα. Ό δ' έπηει μέν, άναθρέψειν έΤτι αύτών

μάλλον ήγούμενος τδ μανιώδες, εί μή άφίκοιτο. ΚαΙ

τον Νώνιον ϊδών, έξέκλινεν. Ώς δέ δλίγων ταΰτα

δρασάντων, έπεμέμφετο, κα\ ές τδ μέλλον αλλήλων

φείδεσθαι παρήνει, καΐ την γην διένεμε, και δωρεάς

αϊτεϊν τοις άξίοις έπέτρεπε, καΐ τών ούκ άξιων ένίοις

ίδίδου παρα γνώμην μέχρι τδ πλήθος έκπλαγέν αύ

τοΰ της βαρύτητος μετενόει και ήδεϊτο, καΐ κατεγίνιο-

σκον αύτών, καΐ τους ες τον Νοινιον άμαρτόντας ήξίουν

άνευρόντα- κολάσαι. Ό δέ, καΐ γιγνώσκειν αύτους,

Ιφη, καΐ κολάσειν αύτώ τώ συνειδότι σφών μόνω, κα\

ςιιί ΑπΙοηΙαηαΒ Ιε^ίοηεΒ ίη εο1οηί3$ άβιΙυεοΓβηΙ. ΕΙ ιΐεϋιι-

εΙοΓεβ 11Η , ϋΙ νίάει-εηΙϋΓ αιείίω βΐϊαιη ςυοΟαιη πιοάΌ , <\ ιμπ ι

ίρββ Οχ$3Γ, 3ΠεεΙί ίη πιίΗΙεδ, ιό πιφη™ εΙΪ3ηι πφίπ.ι-

πιιμ ΗεεηΙίαπι εοΐοηίδ βηίδ εοηεεδ$εηιηΙ. ΙΙα^ιιο βΐία πι ι μι λ

ιηιιΚίΙικΙο εχ αΐϊίβ είνίΐ3ΐί1ηΐ8 , νϊοίηίβ Ιιηπιηι εοίοιιίαπιπι ,

ΓηιιΙΙββ ίιφιικι·, 3 ηιίΐίΐίΐηΐδ ρ3583, ι Ιηηιοκ'ί ]αι:1;ιΙυΙ ία

ΟκδαΓΰπι α ϊηίςυίοΓεΒ εοΐοηϊϊηιιη (Ιι-ιΙικ: Ιίοικ-κ ηυηε γ -μ- ,

ηιιαπι ρΐΌ8εΓίρΙίοηβ8 αη(ε Γυί88βηΙ : Ιυικ: εηίηι πιίηιίΐ'ΟΒ

ηιΐ]Ι<·1;ι(ο5 , ηιιηε νεη> ίηοοχϊοβ. »

XV. Ε( ΐηΙε11ί§εο3( ςυίάεπι 0Χ83Γ, Αεπ εΐ» ίιφιπ,ιηι,

βε(1 ιηεϋεΓΐ ηοη ροΙεΓθΙ : η&πι ηε<ιυε ρεειιηΐιιπι I >μΙ>·1μΙ ,

υηΛε ρπΊίιπη α^ΓΟΓυπι νείεπίκιβ ρο$8ε58θΓίΙ)υ8 ΓεύΛοΓεΙ;

ηβςυε νϊεΙοΓίίβ ιχιβΓεεβ ιΙΐΐΙΊτπ , ρΓορΙεΓ ϊη$(3η(ί3 βΐϊβπι ηιιηε

ΙίβΙΙ» , ροΙεΓ&Ι ; Ροπφείο ΐΰΆήα Ιεηεηΐε , εΐ ΙΙγΙ)Ϊ ίηΙεΓείυδί»

εοαιηΊε3ΐί1)ΐΐ8 Γαηιεηι ίη1εη(αη(ε ; ΑΐιεηουΐΓΐκ) νε™ εΐ Μιιγοο

εΐ388εηι αΐίαιτι ε( εχεΓείΙυηι εο1Ιίςεη(ίυα8 : ιτιϊ1ί(ϊΙ>υ& νεΓΟ

3(1 ινίίφκι 8εςηίοΓεαι ορεΓαηι ρι .τΐιίίπι Ί< , ηΪ3ί ρΓίοηβ νίείο-

Γία; ρΓχηιία βεεερι'88εηΙ. Νεηιιε νεΓΟ Οίηά εχί§υι εΓβΙ

ηιοηιεηΐί, <ιιι<»< 1 ].ίμι ρΓο§Γε98υΓη ίρδϊβ ογαΙ ϊηιρβΓΪϊ ςυίηςιιεη-

ηϊιιηι , υΐ ηιοχ ηον& ηΐΓβιΐδ ορυβ εΐβ εββεΐ εχεΓεϊΙηβ Ικ-ηε-

νοίοηΐίη. ΟιιαηιοΙίΓοιη υΙίΓΟ Ιιιηι ιΐί.^ίιηιιΐίΐΐαίιιι- ιηίΙϊΙαΓΪβ

ίη8ο1εηΙϊ3. Οειίε ςηυιη ηιίΐεβ ίη ΙΙιεβίΓΟ, γ.ιμιι <■ ρΓ3ΐ8εη(ε ,

νααιαηι Ιοεο 8ΐιο μίΙγίιι ηοη ίηνεηίεηβ, 3(1 8η1)8ε11ΐ3 εηυίΐυηι

ΐΓ3η8Ϊΐ88εΙ; ροβίηηαπι, αεεΐ3Πΐ3ηΙε ρορηίο. 0β?83γ εχείΙ&ΓΪ

άο ΗΙί» 8υ1>8ε11ϋ8 ιηίΐίίειιι ]ιΐ98ί(; εχεΓεί(υ$ τεηι ίη(1ίςαε

ΓεΓεηβ , ρηηείρεηι ο ΙΙιεαίΓΟ (Ιίβοειίεηίειη ( ίιπιηι-ϋΐιΐ , εΐ

ιηίΐίΐΐ'ΐη , ηυεηι , φΐοηίαιη ηυβ(]υ3ηι 3ρρ3ΓβΙ>3( , ϊηΙεΓειηΙυαι

εΓ3η( 8υ8ρίε3ΐΐ , 8Ϊ1)ϊ εοΓ3πι 8ί$1ί ρο3(υΐ3τιιη[. I 1>ί τεη>

κυρεινεηϊΐ ηιϊ1ε9, Γ3ΐί ρηκίιιείιιηι ε πιιι· , φιιπη ί(1 ηε-

μ.ΛΐιΊ, τειηφίβ η( 8Γ3( ικιπίιπί, ηιεηΐίτί 8υΙ>οΓη3(ιιπι 3ίε-

1)3η4, εΐ ηΐ ρΓ0(1ίΐ0Γβηι εοηιπιυηίυιη εοηιπιθ(1θΓυπι εοηνί-

<·ί<«1 >.ιιι ι ιι γ. ΕΙ Ιβίε ςυίιίεηι ΓυίΙ ίηβοΐεηΐία; Βρεείηιεη ία

βρεεΐ3ευ1ο 8(1ιηΪ88ί£.

XVI. Ιίβάεηι νεΓΟ ιΐίεοηβ &(1 (Ιίτίβίοηεπι αςτοηιιη ία

('.ιηιριιιη Μ3Γΐίααι νοεβίΐ , ρΓ33ρΓορεΓε βηΐε Ιυεεηι εοητεοβ-

ΓαηΙ; εΐ 0«;$3Γε ΐ3Γάίυ8 3ιΙνεηίεη(ε, ίηϋϊμΐϋΐΓϊ ΙαιηιιΗαοβε

εορρεΓϋηΙ. Ουο8 ηοαπι Νοηίυ8 εεηΐυπο ΙίΙ>εΓε ο1·]ιιι-μ.Ίΐ·-(,

3(1ιηοηεη8 τετεΓεηϋχ ίηιρεΓ3ΐοη άεηίΐββ, εΐ ίη Οεββτίβ

νϋΐοίικίίηοπι , ηοη ίρίΟΓυηι εοηΐεπι(υη), ηιΟΓΧ εβιίΕβπι

Γείίείεηβ : Ιιυηε ίΐΐί , υΐ 3(1υΐ3ΐθΓεπι , γλ\ ϊΙΙη 3(1ογΙϊ , αιυχ

3ηε(α υΐτίηςυε ίιτίΐ3ΐίοηε εοητίείίΒ εΐ 83χί8 ρείίεηιηΐ, ε(

Γυςίεηΐεηι ρεΓβεευΙί 8υηΙ; (Ιεηίφΐε ςυαηι Γιι^α βε ίη Πυιηεη

ρΓθ]εείδ&εΙ, βηηίβ εχίταείαπι ηβε»ΓυηΙ , ρ^εεεπιηΐφΐε ςηβ

(Τ8η8ευη(1υηι εΓβΙ ϋ«;δ3π. Ου3πιοηΓεπι ηιοηε1)3ηΙ (·;ι·μ·

τεηι 3ΐ)ΐϊ€ΐ , ηε 8ε ΓυΓεηΙι'1)η8 εοηιηιίΙΙεΓεΙ. δειΐ ϋΐβ, νεπίυ»

ηε ροΓ 3ΐ)8εη1ί3ηι κιι.ίιιι ίΙΙοπιηι ίη83ηί3πι 3ΐεΓε(, (3ηιεη

ρΓοιΙϋΙ : εοηβρεείοςηε Νοηϋ εβάβνεΓε, ρβηΙίίρεΓ άε τί»

άεΐΐεχιΐ. Τυω νεΓΟ, νείυΐί βιΐ ρβυεοβ βυεΙοΓεβ ρεΚίηοΓεΙ

ίΙΙυά Γβείηυβ, ΙιοΓίαΙυβ ο>ι πιίΐίΐεβ, η( ροβίηβε 8ί1)ί ίηνίεειη

ρβΓεεΓεηΙ, ει β^Γοβ είβ (ΙίνίδίΙ, εΐ ηιίΐίΐβτίβ άοηα ηιεηΐίβ

ρε(εΓε ρεπηίβίΐ : ι1ε(1ί1φΐε ηοηηυΐΐίβ ίηιηιοιίΐί.·, εΐίαιη , ρπε-

ΙεΓ ίρβοΓϋΐη ορίηίοηεηι; (Ιοηεε 8(υρεΓ3ε(3πι Ι3η(1εηι ηιιιΐιί·

Ιικϋηειη ροεηίΐεηϋβ εερίΐ 8υ!Β ΙπιροΗαηΚβϋβ , ρηιΙοΓηυε

ΐηε«88Ϊ(, ρο$Ιυΐ3ΓοηΙφΐε υΙ &ά βυρρίίείυηι φιατεΓεηΙατ φΐί

Νοηίαηι ίηΙεΓΓβείδ8εη(. $ε(1 ΟοεββΓ ηοηβ 8ε ΠΙθ8, 3ί(, εΐ

8θΐ3 εοη$είεηΙί3 ίρ$3 ΟΓΪιηίηίβ εοηιίεηιηΐϋοηεφίε εοηιιιιίΐί
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τη παρ' δμων καταγνωσει. Οί δέ , συγγνώμης τε δμοϋ

καί τιμής καί δωρεών άζιωΟέντες, εύΟίις αύτον εύφή-

μουν ιέχ μεταβολής. .

XVII. Και δύο μέν εικόνες έκ πλεόνων αίδε Ιστών

της τότε δυσαρχίας. Αίτιον δ' ήν, ότι καί οί στρατη

γοί ά/ειροτόνητοι ήσαν οί πλείους, ώς έν έμφυλίοις,

καΐ οί στρατοί αύτών ού τοις πατρίοις Ιθεσιν έκ κατα

λόγου συνήγοντο, ούδ' επί χρεία της πατρίδος, ούδε τω

δημοσίω στρατευόμενοι μάλλον, ή τοις συνάγουσιν αυ

τούς μόνοις, ουδέ τούτοις υπδ ανάγκη νόμων, άλλ'

υποσχέσεσιν ίδίαις, ουδέ επί πολεμίους κοινούς, άλλα

ίδίόυς έχθρούς,ούδέ έπί ξένους, άλλά πολίταςκαί δμο-

τίμους. Τάδε γαρ πάντα αύτοΤς τον στρατιωτικών

φόβον έςέλυεν, ούτε στρατεύεσθαι νομίζουσι μάλλον, ή

βοηθεϊν οικεία χάριτι καί γνοίμη, καί τους άρχοντας

ήγουμένοις ύπο ανάγκης αύτών ές τα ίδια έπιδεϊσθαι.

Τό τε αύτομολεΐν, πάλαι 'Ρωμαίοις άδιάλλακτον 2ν,

τότε καί δωρεών ήξιοϋτο· καί έπρασσον αύτο οϊ τε

στρατοί κατα πλήθος, καί των έπιφανών ανδρών έ'νιοι,

νομίζοντες ούχ αύτομολίαν είναι την ές τα όμοια μετα-

βολήν. "Ομοια γαρ δή πάντα ή"ν · καί ουδέ έτερα αύ

τίον Ις έχθραν κοινήν 'Ρωμαίοις άπεκέκριτο- ή* τε των

στρατηγών υπόκρισις μία, ώς απάντων ες τα συμφέροντα

τη πατρίδι βοηΟούντων, ευχερέστερους έποίει προς την

μεταβολήν, ώς πανταχού τη" πατρίδι βοηθοΰντας. *Α

καί οί στρατηγοί συνιέντες έφερον, ώς ού νόμω μάλλον

αυτών άρχοντες, ή ταΐς δωρεαϊς. Ούτω μέν ές στάσεις

τότε πάντα , καί ες ουσαρχίαν τοις στασιάρχαις τα στρα

τόπεδα έτέτραπτο.

XVIII. Τήν δέ 'Ρώμην λιμός έπίεζεν, ούτε της θα

λάσσης τι αύτοΤς φερούσης δια Πομπήϊον, ούτε της

Ιταλίας δια τους πολέμους γεωργουμένης. °0 δέ καί

γένοιτο, ές τους στρατούς έδαπανατο. Έκλώπευόν τε

οί πολλοί νυκτός έν τη πόλει, καί κλοπής έτι βιαιότερον

ήνώχλουν, καί ήνιόχλουν άδεώς, καί ή δόξα ές τους

στρατιώτας εφέρετο. Ό δέ λεώς απέκλειε τα έργαστη-

ρια, καί τας αρχάς έξανίστη, ώς ούτε αρχών ούτε

τεχνών χρηζοντες Ιν άπορούση καί ληστευομένη πόλει.

XIX. Λευκίω δέ όντι δημοτικω, καί δυσχεραίνοντι

τη των τριών άρχη, ούδέ Ιπί τω χρόνω παύσεσθαι

νομιζομένη , προσκρούσματα ές τον Καίσαρα έγίγνετο

καί διαφοραί μείζους. Τούς τε γεωργούς, δσοι της

γης άφηροϋντο, ίκέτας γιγνομένους τών δυνατών έκά-

στου, μόνος υπεδέχετο, καί βοηθήσειν δπισχνεϊτο,

χάκείνων υπισχνουμένων άμύνειν ές 8 κελεύοι. "Οθεν

αύτον δ στρατός δ Αντωνίου κατεμέμφετο καί δ Καί

σαρ, ώς άντιπράσσοντα Άντωνίω· καί Φουλβία, ώς

πολεμοποιοϋντα έν άκαίρω. Μέχρι τήν Φουλβίαν δ

Μάνιος πανούργως μετεδίδαξεν, ώς, ειρηνευομένης μέν

της Ιταλίας, έπιμενεΐν Άντώνιον Κλεοπάτρα- πολε-

μουμένης δ', άφίζεσΟαι κατα τάχος. Τότε γάρ δή

γυναικός τι παθοϋσα ή Φουλβία, τον Λεύκιον έπέτριβεν

Ις τήν διαφοράν. Έξιόντος δέ του Καίσαρος ές τα

λοιπά τών κατοικίσεων, έπεμπεν έψομένους αύτώ τούς

Ιοηιιπι ϊΙ1ο9 ρυηίΐιιπιηι. 8ϊε ηιίΐίΐεβ, τεηίβ κίιηυΙ εΐ ρι-ατηϋί

οοηίδςυε ιΐίβη&ΐί, αά ί&ιΐδίβδ 3εεΐ3η}3ΐϊοηε8 δυυίΐο τβΐΐί

βηηΐ.

XVII. ΗίΜ <1υο οοηίααικία , ςυ* Ιαηε κηΐ ιηίΐίΐιιηι,

βρβείηιίικι , β ηιυΐΐίβ βείεεία, βυΠίάαηΙ. ϋιφιβ Γβί εβαβα

Ιωεε ΓυίΙ, φΐο<1 βΐ άηεβδ ρΐεηψιε, υΐ εοηδεηίαηευηι εδί ·η

οεΐΐίβ πμΙΜπιλ, ηοη βδβειιι ΙββίΙίπιίδ βηΠτββϋδ 0Γ6»Ιί ; εΐ

εχεΓείΙυβ εοηιηι ηοη εδδεηΐ πιοΓε ηκψ μ πηι .|.·|.·< Ιίηιΐδ εοη-

βοπρίί , ηεςυε ίη υβυηι ρβΐηχ , ηε<]ΐιε 8α1> αιικριοϊϊκ ββπΛίπδ

ροριιΐίηηε Κοιηβηί βΐίρβηάία Γ&εεΓεηΙ ; βε<1 Ιιίβ ΙαηΙιιηι ηιί·

ΙίΙαΓεηΙ, ςυί εο» οοΐΐφϋεεηΐ ; αε ηε Ιιίβ ψιίιίεηι ΙερΙίηια

ςυαιίαιη εοη(1ί(ίοηβ, βεϋ ρΓΪναΙΐβ ίηάαεϋ ροΙΗεΐΙθϋοιιίηηβ ;

ηεε αιΐνειβυβ Ιιοίΐεβ ρυΜίεοβ , δεύ ικΙνεΓδυβ εο» ςιιί ρΓΪναΙίηι

είβεηΐ (1υείΙ)υ8 ίηίπιίοί; ηοε εοηίΓα εχΙεΓοβ, βειΐ εοη(Γΐ εί-

··« ΊιμιιΐΙ.ιΐ·· Ρ3Γ88. Η;κε βαηΐ, ςυεβ ιιιΐΗΐΐΓβΟΙ εϋκΐ-

ρΐίηαπι ρε88υιη «ίε<1επιη( ; άανη ψι'κ(\αβ ηοηίΊΠ) ηιίΙί^Γείε

ρυ1αΙ)3( , (ριαηι ρΓίναΙβ ερ-αΐϊα ρπναΐυιιιιε εοηδίΐίυ ραιΊε8 (1ε-

ίεικΙεΓε ιΐυείβ δϋί ; ςηεηι ρηΥαΙΟΓηηι εοπιηιοιΙοΓυη] ε3»83 ,

εο§εη!ε ηεεεββίΐβΐβ, ϊη<1ί@«Γβ ορεΓϊ 8υα ()υί8(]ΐιε ατ1>ιΐΓαΙ>»-

I πι . ΙΙβςιιε εΐ ΐΓαη8Γυ{ηιιιη , ςιιοιΐ βρικί ρη8<χ>8 Κυπΐ3ΐιο8

επηιεη ΓυοιαΙ ϊηεχρί3ΐ>ίΐ6 , 63 Ιειηροηιηι ίηί(]υίΐ3(ε ργχιιιϊϊ8

βϋβηι ΓειηιιηεΓ3))3(υΓ : εΐ ϊηίεβπ ρχεΓεϊΙυβ 8ΐ'βη3 (Γ3η8Γε·

ΓεοΐΐιΙ, ε( ειιηι είβ ί11υ8(Γβ8 ηοηηυΙΗ τϊη' ; ηεηιιε (πιηβίυ-

βϊιιπι Ιιοε 688ε εχί8ΐίπΐ3ΐ>3ηΙ , βί αύ κίηιίΐεβ εχ 3(1νεΓ8ο ρ3Γ-

(β8 (Γ3η8ΐΓεη(. ΕΓαηΙ εηίηα |»Γΐε8 οηΊηί!>η8 τε1ιη8 βίηιίΐεβ,

ε( ηευΐΓ3 εοΓυηι ίη εοηιηιιιιιειη Κοηΐ3ηϊ ρορυΐϊ ϊηίπιίείΐίβηι

86ε688ίοηειτι ΓεεβΓ3(. £1 υη3 εβιίεηιηυε ίηιρεΓαΙοΓυηι 8ίηιυ-

ΙαΙϊο , (]ΐιιιηι ρΓΟ ρ3ΐη3 εΐ ρΐΌ Γερυυ1ίε3 3Γπΐ3 ΓεΓΓε ειιηείϊ

νείΐεηΐ νιιΙεΓΐ, ΙενίοΓεβ επΊείβΙκιΙ βά (Γ3η8ίΙίοηειη ηιίΐϋεβ,

ςιιίρρε 30 υϋ-βςυε ρ3Γ(ε ρη) τεριιΐιΐίεβ ρυ^η3ΐιη-08. 0ιΐ38

τε8 Ικ'ΐιβ ϊηΐεΐΐίμεηΐεβ ίπιρεπΚοΓεδ , ιηιιΐι.ι ΓεΓΓε ίη ηιίΗ1ίΙ)υ:

ευχε1)3η(υΓ; ςυίρρε ηοη Ιαπι Ιε(·ε , ιρι,ιηι Ι3ΐ|^1ίηηί1>ιΐ8 ,

ΪΓη|>εηυΓη ίη εο; εοηβεεηΐί. ΛΙηιιε 3<1εο, ά<1 8Γ(1ί(ίοιιεΓη

βρεε(3ηΙπ>α8 οηιηί(>υ8 , ηε ρήηείρεβ ηυίιίεηι ΓβεΙίοηηηι ίη

8υΪ8 ηυίβςυε εχεΓείϋϋυβ ιΙιμ'ίρϋικιιιι ηιίΐίΐατεηι ροΐυεηιηΐ

θΙ)ΙίΐΙΟΓΡ.

XVIII. ϋοπι,ι ίηΙεΓίηι Γ3Γηε Ιαοοιαΐ)»!, ίηιρειίίΐίβ ρβΓ

ΡοΓηρείυηι ΓΓυηιεη(3ΐίοηίϋυ8 οιβτίΐίηιίβ, ίη Κ&ΐία νεΓΟ ργο-

ρ(εΓ εοηΐίηυβ υεΐΐα 3@πευΙ(αΓ& ηε@1εε(3, Η, 5ί ςυίιΐ ;ι«ιΐ

ΓεΓΓεηΙ, 3ΐ>8υπιεη(ε ίά ηιίΐίΐε. Γ: ι ίη ιρ83 I Ί !η- ρεπηυΗΐ

Γαι-Ιϊβ ηοε(ηΓηί8 3ΐΓοείθΓίου8ηυε αΐϋβ τίοΐεηΐίχ ^εηεπ1>υ8,

εΐ ίηιρυηε <|υί<1επι, ι;ι,^>,ι1κιηΙιιι·, εοΓΟπκιυε Γ;» ίπυπιιη ιηί-

Ηίεβ νυ1§ο 8ϋεΙθΓ88 δυηΐ ΙιαοίΙί. Ρ1ε1)8 νεΓΟ οΠΊείηββ εΐ3ϋ-

βίΐ , εΐ ηΐ38Ϊ8ΐΓ3ΐιΐ8 Ιοεο ιηονίΐ ; ηεαηε ατιϊηαβ οριιβ εβδβ ,

άίε(ί(3Π8 , ηε^ιιβ ηιβ$ρδ1τα1ϊ1)α8 , ϊη υΓυε Εωηε ρα-δδα εΐ 13-

ΐΓοεϊηίίδ ίηιρυηε ίηίεδίβίβ.

XIX. 03ϊΙεΓυηι Ι.ηείο ΑηΙοηίο, οβηε βΠεεΙο 6Γβ» Γβηι-

ρυηΐίεβπι, εΐ ίηΓβηδο ΤΓίηΓηνίΓΟΓυηι ροΐεηΐί»;, ηΙΐΓβ ρ™-

Ιίηί(υιη (εηιρυδ ( υ( τϊαεοβΙηΓ) πιβηδυΓίΒ , ^ΓανίοΓεδ μιΙηιηΙι-

οΓΓεηδίοηεβ εοηΐεηΐίοηεβιΐϋε ειιιη Οκδατε εχοπεβαηΙαΓ.

Νβηι νεΙεΓεβ 38Γ0Γυηι ροδββδδΟΓεβ, οοηϊδ βιιίδ εχιιΐοβ, εΐ

δηρρϋείΙεΓ ηυηε 3(3 ορ(ίηΐ3(ίυιη Γκίεηι εοηίιιβίκηΐεδ , 8θ1ϋ8

ίυείυδ εχείρϊεΙ)3ΐ , ορεηι δυβηι ροΐΐίεεηδ; εΐ ίΙΙί νίείδβίηι ,·κΐ

ςυί(1νίδ εί βυβιη ορ6Γ3ηι ρΓ0Γηί((βΙ)3η1. Οιιί Γβεΐηηι εδ( ,

υΐ ειιηι ε( ΛηΙυηίβιιϊ ιηϊΐίΐεδ β( ( .."-.ή ίηευ83ΓβηΙ, ΐ3ηςυ&οι

βανεΓδβηΙειη ΑηΙοηίο; ίΐεηιηυε ΓηΙνί3, η( οεΐΐυπι εχεί(3η-

Ιεπι 3ΐίεηο ΙεηιροΓβ. δε<1 ΡαΙνί» ((υίάβΓη ηιοχ ηιυΐ3τί[

εοηδίΐίυηι , ηιοηίΐβ 3 Μ3ηίο, « ρ3εα(β Ιίαΐϊα , ηιοΓαΙιιπιηι

ΑηΙοηίυπι βρηΛ 01βορ3ΐΓ3Γη ; Ιιείΐο νεΓΟ ΙηΓΐ>3ΐ3 , 3(1νεη(ιι-

ηιτη ρωρεΓε. » Τιιηε εηϊηι Ρυ1τί3 , ηιυΐϊεοη ηηοιίαιη 3ί-

ίεείυ εοηιηιοΐβ , ηΐΒβίδ εΐίατη ίηείΐ3Γβ εορρίΐ ίυείιιηι βα >1ϊδ-

εοΓϋίαηι. ΕΙ (ΐυυηι Οα,'δβΓ ρΓοΓκίδοβΓεΙαΓ 3(1 (Ιειίυεβικίαδ
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Αντωνίου παϊδας άμα τω Λευκίω, ώς μηδέν έκ της

όψεως δ Καίσαρ έν τφ στρατω πλέον έχοι. Ιππέων

δέ Καίσαρος έκτρεχόντων έπί την Βρουττι'ων ήϊόνα,

πορΟουμένην ΰπο Πομπηίου, δόξας 4 Λεύκιος, ή δπο-

κρινάμενος, έφ' Ιαυτον και τους Αντωνίου παϊδας τάδε

το ίππικον άπεστάλθαι, διέδραμεν ές τάς Αντωνίου

κατοικίας, συλλεγόμενος φρουράν τφ σώματι, και τον

Καίσαρα τω στρατω διέβαλλεν ές άπιστίαν προς Άντώ-

νιον. Ό δέ άντεδίδασκεν αυτούς, δτι αυτί·) μέν και

Άντωνίο) πάντα εΤναι φίλια και κοινά· Αεύκιον δέ δφ'

Ιτέρας γνώμης αύτοΰς πολεμοποιεϊν ές άλληλους, άντι-

πράσσοντα τη των τριών άρχη , δι' ην οί στρατευόμενοι

τας άποικίας έχουσι βέβαιους· και τους Ιππέας εΤναι

κα\ νυν εν Βρουττίοις, τα εντεταλμένα φυλάσσοντας.

XX. Ών οί ήγεμόνες του στρατοϋ' πυνΟανόμενοι,

διήτησαν αύτοΐς εν Τεάνω, χαί συνηλλαξαν έπί τοϊσδε·

Τους μεν υπάτους τα πάτρια διοικεϊν, μή κωλυομένους

δπδ των τριών ανδρών · μηδενι δέ γην υπερ τους στρα-

τευσαμένους έν Φιλίπποις έπινέμεσθαι· τά τε χρήματα

των δεδημευμένων καΐ τιμάς τών έτι πιπρασκομένων

κα\τον στρατον Αντωνίου τον περ\ τήν Ίταλίαν έπ' ίσης

διανέμεσΟαι· καί μηδέτερον αυτών Ιτι καταλέγειν

έκ της Ιταλίας· στρατεύοντι δέ έπι Πομπηϊον τω

Καίσαρι δύο συμμαχεϊν τέλη παρά Αντωνίου · άνεώχΟαι

δέ τας Άλπεις τοις δπο Καίσαρος πεμπομένοις ές την

Ίβηρίαν, καΐ μή κιολύειν αυτούς έτι 'Ασίνιον Πολλίωνα-

Λεύκιον δέ, Ιτά τοϊσδε συνηλλαγμένον, άποΟέσΟαι την

φρουράν τοΰ σώματος, καΐ πολιτευειν άδεώς. Τάδε

μέν ην δ συνέθεντο άλλήλοις διά τών ήγεμόνων τοϋ

στρατού. ΈπράχΟη γε μήν αυτών δυο μόνα τά τελευ

ταία· καΐ Σαλβιδιηνος άκων αύτώ*** συμπεριήλΟε τάς

Άλπεις.

XXI. Οδ γιγνομένων δέ τών άλλων, η1 βραδυνόντων,

ές Πραινεστον άνεχώρει Λεύκιος, δεδιέναι λέγων Καί

σαρα, διά την άρχήν δορυφορούμενον , αύτος άφρουρη

τός ων. Άνεχώρει δέ καΐ Φουλβία προς Αεύκιον, ήδη

λέγουσα περί τοις τέκνοις τον Λέπιδον δεδιέναι* τούτον

γάρ αντί τοϋ Καίσαρος προύτίΟει. ΚαΙ τάδε μέν έγρά-

φετο παρ' έχατέρων Άντωνίω, χαΐ φίλοι μετά τών

γραμμάτων ές αυτόν έπέμποντο, οί διοάξειν έ'μελλον

περί εκάστων. Και ούχ εδρον, έρευνιόμενος, 8 τι σα

φώς άντεγράφετο αυτοϊς. Οί δέ τών στρατών ήγεμό

νες, συνομόσαντες κρινεΤν τοις άρχουσιν αύθις 8 δοκοίη

δίκαιον είναι, καΐ τους άπειβοϋντας ές αυτο συναναγκά-

σειν, έκάλουν έπί ταΰτα τους περί Αεύκιον. Οΰ δεξα-

μένων δ' έκείνων, δ Καίσαρ έπιφΟόνως αύτους έν τε τοις

ήγεμόσιτοϋ στρατού, καίπαρά τοις 'Ρωμαίων άρίστοις,

έμέμφετο. Οί δέ έξέΟεον ές τον Αεύκιον, και παρεκά-

λουν, οίκτεϊραι μέν έπί τοις έμφυλίοις τήν πόλιν και τήν

Ίταλίαν, δέξασΟαι δέ κοινωνδν, & τήν κρίσιν ή έπί σφών

ή έπί τών ήγεμόνων γενέσθαι.

XXII. Αίδουμένου δέ τοΰ Λευκίου τά τε λεγόμενα

και τους λέγοντας, δ Μάνιος μάλα Ορασέως έφη· Τον

μέν Αντώνιον ουδέν άλλ' ή χρήματα μόνα άγείρειν έν

ΓβϋφΐΜ οοΚχιίαβ, ιηίδίΐ ίΐΐα ΠΗυκ ΛιιΙοιιίί υιΐ3 ευηι ίιιοίο,

<ριί δεπ,υεΓειιΙυΓ &χ'ϊ3γριιι , ηβ |κ>Ιϊογ 0ο·83γ ΙιαΙκίΓβΙοΓ ιΛ>

εχεκίΐυ , δί ίΐΐυπι δοΐυηι εοηδρίεετεηΐ. ςυυπιαυε 0θε*»ιϊ8

ειριίΐεδ εχευιτίδδεηΐ ίη ΒπιΙΙίοπιιτι ΗΙΙογλ , 3 Ροηιρείο ϊη-

Γεδίαΐα; ΐΛίείυβ, βίνε Ιίιηεηδ, βίνε Ιίη^εηβ 8ε ΙίηιεΓβ, ηβ

οοηίΓΕ 8ε ε( εοηΐτβ ΙίυείΌδ ΑηΙοηϋ εαιιίΐαΐυδ ϊΐΐε ιιιίδδϋ» βίΐ ,

α<1]ε<ιΙοηί<ΐ8 ΑηΙοηίαηοΓυιτι 8ε ρΐΌπρυίΙ, δαίεΐΐίΐίιιπι δϊ1>ί

εοΐΐβοίαπίδ , ωΐυπιηίωκίο Οίβδατειη , υΐ ρει-Νουω ετβ» Αη-

Ιοιιίυηι. 8β<1 Οαβατ βοβ εοηΐι·» ιΐοεευαΐ « ίηΐεκπιιιι >ϋ>ί

ευηι ΑηΙοηίο ηιαηοπ' αιιιϊοϊΐϊαηι : ίιιείυηι νεη αΐία <1ε ουκ

1κ;ΙΙιιηι ίηΙεΓ ίρ»08 88Γ8Γ6 ; ηϊπιΪΓΐιιη ηαοιΐ ίηίεηβυβ 5ίΙ Τπυηι-

νίΓΟΓυιη ροΐεηΐία;, ρεΓςααιη ηονί εβΙοηί ΙΪΓηκιιη ιιοββεββΜ-

πειη ΙιαυεβηΙ : εσιιίΐεβ νεη> εϋαηι Ιυιη ίη ΒηιΙΙϋε οβββ , εΐ

πιαηϋαΐα βιι& βχββηαί. »

XX. Ηίβ ίιι(ε11εε(ΐ8 , ιΐιιεεδ Κ^ίοηιιηι Τεαηί οοηνεικτυηΐ ;

ί1>ίηιιε, Ιίΐικ]ΐιαιιι αι·1>ϋπ (ΙϊδεερΙαηΙεϊ οοηΐΓονεΓ8ίίΐυ , Ιιϊδ

οοη(1ίϋυηί1)υδ V. ΛιιΙοηίυηι ευηι Ο.τδϊΓε ΓβάαχβΓυηΙ ίη ςη-

Ημβ : « υΐ εοηβυϋ1)θ8 ηοη ο!>8ΐεηΙ Τπυιιιτίπ, ςυοηιίηυβ

ϋΐί Γειηρυυϋεαηι αάπαϊηΐβίΓεηΙ ηιοΓε ιηα]θΓϋηι : 3§τϊ «Ιϊνΐ-

(ΙαηΙυτ ηειηίιιί ρπκΙεΓ (1εΓυηε(οβ ΡΙιίΙϊρροηδϊ ηιίΐίιία : <1β

ρεευηίίβ ρΐΌδεπρΙοΓυπι, εΐ <1ε ρΓεΙϋβ εοΓυπι ηυ» εΙίαιη

ηυηε νεηόεΓβοΙατ, ϊΐΐα; <ηιοηυε εχ Αηίοηϊαηίβ Ιεβϊοηϊουβ ,

ηα<ε ίη ΙΙαΙϊα πιαηβίδδεηΐ, ραιίειη «υβιη εχ *εςυο Γετ&ηΙ :

ηεηΙεΓ ϊχηροΓ3ΐοΐΊΐιιι ροβίΐΐΐε άείεείυβ πιίΐίΐιιηι ϊηβΐϊΐυαΐ ίη

ΙϋιΙίΐ : Οα,'δβΓΪ ίη εχρβίΐίΐίοηβ εοηΐτβ Ροηιρείυηι <1ϋ3? Ιε-

§ίοηε3 ΑηΙοηϋ ιηίΐίΐεη! : ΑΙρεβ ηιίδδίβ α Οβεβ&τε ίη Ηίβρβ-

ηΪ3ίη ρβίεαηΐ, ηεε Αβίηίυβ ΡοΙΙίο εοδ αιηρίία» ρΓοηϊοεΐΙ :

άεηίςυε υΐ Ιιίδ εοηιϋΐίοηί^ιΐδ Ι,υείαδ ραο^Ιυδ αιηονεαΙ 83ΐεΙ-

ΙίΙίυη, ε( ββευτυβ βιΙηιίηίδίΓεΙ τεηιρυοίίε&ηι. » Ηοβ Ιυπ

(ιιεΓε εοηιϋΐίοηοδ ΓεηοναΙί Γα;<1βΓΪ8 ορεΓα ιΐυοίοπιιη εχετεί-

Ιυδ : ςιιατυηι <1ϋίβ ΙαηΙυηι ροδίΓειηίΒ ιαΐχ ΓυεΓυηΙ; βΐ δοΐ-

νίιΐίεηαδ *** ΑΙρββ βυρεΓβνίΙ.

XXI. Ου ιιηι νείΌ ΓεΙίηηα ηοη ρπεδΙαΓεηΙυι-, αυΐ άίΠεΓΓεη-

(υΓ, ίυείυδ ΡΓχηεβΙβ δβεεδδίΐ, (Ιίεειίδ « βε Οτ*«ΐΓεηι (ί·

ηιεΓε , ρπ> ιηα^ίδΐιαίιι ιηαηίΐηηι βΒίβΙΙίΙίηιΐδ , ςυηιη ίρβε ηαΐ-

Ιίβ βΐίρβίαβ βίΐ. » Αά 8ϋηΐ(1εηΐΓ|υβ βε ΓεεερίΙ ΚυΙνία ςυοςοε ;

« ΙίηεΓίβ δυίβ λ Ιιερίάο ]αηι βε ΙίιηεΓε , » άίεϋΐαηβ : ηυηε

εηίηι , Ιοεο Οίββατίδ , ηυηε οοηιιηεηιοΓβΓβ ωαΐεηαΐ. Αε <1ε

ηίβ Γεουδ υΐτίηαβ ΙίΙεηδ βετίρβεΓυηΙ αιΐ ΑηΙοηίυηι , εαβςυε

ρεΓΓεΓεηιΙαδ αιΐ ευηι άειίεηιηΐ απιίείί , α,υί εεΓίίοΓειη επυιΐ

ίαιΛαή οε δίηςυΐίδ. Ουίιΐ νετο Ιιίδ ΠΙοιϊβ αϊ) ΑηΙοηίο ΓυεπΙ

Γεβροηβυηι, ιριατοηδ ΙίεεΙ, ϋιριίιΐυ ίηνεηίτβ ηοη ροΐυί.

Τυηι υΐΓίυβςυε εχεΓείΙυβ ρΓοεεΓεβ εο^υπιχυηΙ , 8ε τυηυβ

εχ ΟΜ-υο <]ίιεπιΙιΐΓ09 Ιιαηε ΙϊΙβηι υηρεηίοπιηι , ε( εοαεΙυΓοβ

ρατετβ βαιη ςυί ηοΐυίδδεί : αά β&ιηαυε τειη εοηΓιείεηαιηη

ίυείυηι ευηι δυίβ ίηνίίαπιηΐ. Ουί ροδ((|υαπι τειιίπ· Γεηυε-

πιηΐ, θ80β3Γ ίητίάίοδε εοδ ευηι αρυιΐ ρηιηοΓββ εχοΓεϊιυδ,

Ιυηιηρικί υΓίιαηοδορΙίπιβΙεδ ίηευδβΐ»!. Μοχφιε εοηευΓδυδ

ορΙΪΓη»Ιίιιπι εχ υΛβ »<1 ίυείυηι ΓαεΙιιβ εβ(, άερΓεεαηΙίυηι

π υ( ηιίδεΓειεΙϋΓ ΙΙαΙϊ»:, αΟΊίε1<ε 1>ε11ίβ ςίνϋίουδ; ρβηιιίΙΙεΓεΙ-

ςυε, υΐ ίη εοηιηιυηε Ιίδ ιδία, ηιϊιίίπο νεί βιΐ 8ε νεί β<1

ηιίΐίΐιιπι ρΓϋεΓεεΙοβ αείβίο, άίβεερΙβΓεΙυΓ. »

XXII. Ουυηιςυβ ίυείυβ (υηι ίρδοβ Ιοςυεηΐββ ΓενεΓΟΓε-

Ιιιγ, I ιι πι εα ςυβ; αη Ιιίδ (1ίεεΙ>αη(υΓ, Μβηίυδ ρίβεΓΓαεΙε αιΙ-

ιηοιίιιιιι ΓβδροηυϋΙ : « ΛηΙοιιίυιη ρεευηί»8 (αηΐυηι ουΙΙι^επ'
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ξένοις άνδράσι, τον δέ Καίσαρα χα\ τήν στρατιών χα\

τά επίχαιρα της Ιταλίας ταϊς Οεραπείαις προχαταλαμ-

βάνειν την τε γαρ Κελτιχήν Άντωνίω πρότερον δεδο-

μένην έλευΟεροϋν μετ' έξαπάτης Αντωνίου, χαΐ την

Ίταλίαν σχεδόν άπασαν αντί μόνων δκτωκαίδεκα πό

λεων τοις έστρατευμενοις καταγράφειν τέσσαρσί τε καί

τριάχοντα τέλεσιν άντι δκτώ καί είκοσι των συμμα-

χησάντων έπινέμειν ου γην μόνην, άλλα καί τ! έκ των

ίερών χρήματα, συλλέγοντα μέν ώς έπί Πομπήϊον, έφ'

δν ουδέ πο) παρατάττεται, λιμωττούσης ωδε της πόλεο)ς·

ίιαφοϋντα δέ τοις στρατοϊς έςθεραπείαν χατα Αντωνίου,

χαί τα δεδημευμενα ού πιπράσκοντα μάλλον ή δωρούμε-

νον αύτοΤς. Χρήναι δέ, ει τω ίντι ε? ρηνεύειν έθέλοι, των

μέν ήδη διοικημένων όποσχεΐν λόγον ές δέ το μέλλον,

α αν κοινή βουλευομένοις δοχή, μόνα πράσσειν. Ουτω

μέν Οράσεως δ Μάνιος ήξίου, μήτε τον Καίσαρα τινο<

είναι χύριον έργου, μήτε τήν 'Λντοινίου συνΟήχην βέ

βαιον ώρισμένον, τών έγχεχειρισμένων έκάτερον αυτο

κράτορα εΤναι, καί τδ πρασσόμενον ΰπδ αλλήλων εΤναι

χύριον. Πανταχόθεν ουν δ Καίσαρ Ιώρα πολεμησείον-

τας αυτούς· καί παρεσκευάζοντο αΰτων έκάτεροι.

XXIII. Δύο δέ στρατού τέλη τα ές Άγχωνα πόλιν

ωχισμένα, Καίσαρί τε όντα πατρώα, χαΐ έστρατευ-

μένα 'Λντωνίω , της τε Ιδίας παρασκευής αύτών πυΟό-

μενοι, χαι την εϊς έχάτερον σφών οικειότητα αίδούμενοι,

πρέσβεις έπεμψαν ές 'Ριόμην, οί εμελλον ίκατέρων ές

διαλύσεις δεήσεσΟαι. Καίσαρος δ' αύτοΐς είπόντος,

ουκ 'Λντωνίω πολεμεΐν, άλλ' 6πδ Λευκίου πολεμεΐσθαι,

συμβαλόντες οί πρέσβεις τοις ήγεμόσι τοϋδε τοΰ στρα

τού, κοινή πάντες ές Λεύκιον έπρέσβευον, άξιοϋντες

αύτον ές δίκην Καίσαρι συνεισελΟεΐν δηλοί τε ησαν 6

πράξειν έυυιλλον, εί μή τήν κρίσιν δποδέχοιτο. Δεξα-

μένων δέ των άμφϊ τον Λεύκιον, χωρίον τε ώριστο τη

δίκη Γάβιοι πόλις έν μέσω 'Ρο>μης τε χαι Πραινεστοΰ,

και συνέδριον τοις χρίνουσιν έγίγνετο, κα\ βήματα έν

μέσω δύο τοις έροϋσιν, ώς εν δίκη. Πρότερος δ' δ

Καίσαρ έλΟών, ίππέας έπεμψεν ες τήν πάροδον τοϋ

Λευκίου , έρευνησομένους άρα , μή τις ποΟέν δρώτο ενέ

δρα. Και οί ίππεϊς οιοε έτέροις ίππεϋσι τοϋ Λευκίου,

προδρόμοις άρα, ή χαι τοΐσδε χατασχόποις, συμβαλόν

τες, εκτεινάν τινας αύτών. ΚαΙ άνεχώρησε δείσας δ

Λεύκιος, ώς ίλεγεν, Ιπιβουλήν καλούμενος τε υπ&τών

ήγεμόνων τοϋ στρατοϋ , παραπέμψειν αύτον υπισχνου-

μένων, οΰχ έτι ΙπείΟετο.

XXIV. Ούτω μέν ?5σαν αί διαλύσεις άπρακτοι, χα!

•πολεμεΐν έγνώχεσαν, και διαγράμμασιν ήδη πιχροϊς

χατ' αλλήλων Ιχρωντο. Στρατδς δέ ην, Λευκίο) μέν,

δπλιτών έξ τέλη, δσα αύτδς ές τήν υπατείαν έλΟών

έστράτευσε, καί τα Αντωνίου ένδεκα έτερα, ων έστρα-

τήγει Καληνδς, σύμπαντα ταϋτα άνα τήν Ίταλίαν

Καίσαρι δέ έν μέν Καπύη τέσσαρα η'ν τέλη, και

περί αύτον αί στρατηγίδες, έξ δέ έτερα Σαλβιδιηνδς

ηγεν έξ Ιβηρίας. Και χρήματα ην Λευκίω μέν έξ

εθνών τών δπδ τον Λντώνιον ού πολεμουμένων. Καί-

βο εχίειϊδ ; θ3ΡΛ3Γ0ΐιι νβΓΟ βΐ οχβΓΟίΙϋδ Γατοτοηι, εί ορροΓ-

Ιυηα Ιοε» Ιΐβΐϊοβ , εοηοίΐίαΐϊβ δί!>ϊ Ιιοηιίηυιη δΐυϋίίδ, ρι-κοε-

ευρβΓβ : η3Π> βΐ β3ΐίί3π>, φωε ρι-ίυβ οηνβηετηΐ ΑηΙοηίο,

ηυηε ίη Γι-βικίεπ) ίΐΐίιΐδ ΙίοβΓβπ; βΐ Κ&ΐί&ιη ρηρβακχΐιιιη

υηΐνβη&ηι, ργο οεΙο<1βείπ> εΙτΗνϋΐΜ», λ11τϋ>υί νβίβηηϊ·;

ρΓΧ(6Γ63, ρΓΟ ΙφοηϊΙιυβ χχνπι , ςυ* ρϋβπϊϋ ίηΙβΓΓυί88βιιΙ,

χχχιν ΙφοιϋΐΜΐβ ηοη δυΐιιω η§γο8 άίνκϋ , νβπιιη βΐίίηι |Η!·

οαηίαιη άίβΐπϋυί β Γβηίβ (1ϋ$ααι(3ΐη : ε&ιη ρΰευηίαηι ργ<β-

ΙβχΙϋ φιίίίοιη Ροιηρβίΐηί ΙκΙΙί οοΙΙϊβϊ 3 Οκβ&τβ; ςαο<1

(βιηβη Μΐυιη, ία ΙαηΙα ΙϊοβΙ υΓίιίβ Γαηιβ, ηοιιιίαιη ηε ϊη·

βίΓυβΙυΓ ςυί(]βπι ; 8μΙ τονβΓΕ 0;τ»αΓβπι ρβΰαηϋβ ίΐϋβ υΐϊ 3(1

ραιαηιΐϋΐη ΐ3Γ§ϊΙίοηίΙ)α3 ΓβνϋΓβιη ιηϋίΐϋπι α(]νοΓ8ϋ9 Αηίο-

ηϊυαι; βίςυβ Ιμιιη βΐίαιη ρΐΌβαϊρΙοπιηι ηοη Ικιη νεη-

(ΙβΓβ , φίαπι (ΙοηβΓβ ηιΠίΙίοαβ. Οιιο<1 βί ραοοηι (ρικταΐ δοιίο,

άβί)βΓβ βοηι ρπϋβ Βοίοηιηι ΓαΙίοηβηι τοίΜβΓβ , οί ίη ροβίο-

Γηηι ηίηίΐ β^οΓβ , ηίδΐ Λο εοηπιυηϊ βοηίβηΐίβ. » Ηχο

3ΐτο§3η8 Μαηίί ροβίυΐαΐίο, η( ηβςηβ 0«!88Γ ηυίάηη&ηι ρυβ-

βεΐ 8τ1»1τ8ΐιι δυο ΓιιεβΓβ, ηβ(]υε Γαία ηιαηβΓΡηΙ 63 άβ ηυίηυβ

οαηι ΑηΙοηίο ΓυοΓ»1 εοηνεηΐυοα : ςυ3η(1οςαίάβηι ίηΙβΓ ίΙΙυβ

(ΙίδβΓίο ευηνβηβΓβΙ « υΐ αϋδοΐϋΐηπι ϊηιρεΓΐυηΊ υΐβτηυε ηβηβ·

γοΙ ίη οοηιηιίδδίβ δίυί τεηαδ 3ΐςυε ρΓονίηείί!, υΐιιιιε αΙΙΟΓ

3ϋβτίυδ βεΐβ Γβΐ3 Ιΐ3ΐ)€Γ6(. » Τυπι νβΓΟ 086831", νίϋοηβ 60β

1)6ΐ1υηι οιηηίηο εηρβτβ , κ ηηοςηβ ρ&τϋβτ βΐηυε ϋΐι ρατ3ΐ»βΙ.

XXIII. 0«;(6Γυηι <1υ3Β Ιεςϊοηεβ Αηεοηαηι ίη εοΐοηίαιη ϋβ-

άυύΙα,φΒΒ ε( ραΐτί ΟβΒλ&Ηβ ει ροδί ΑηΙοηίο πιίΐίΐανοηιιιΐ,

ροδίηηΐΐη οεΐΐηπι βοΐιίβ ρπτϊΐίηι ρϊΓΟτί 3υά1νεπιηΙ, ρ?ο

3Πεε(α ςυο ηίΓηηκριε ίηιρβΓϊΙοΓβηι ρΓ0βεφΐεΙ)3η(ηΓ, Ιββ3·

(οδ ηιίδβηιηΐ Κοιηαηι , ηαί ηΙΐΌδςυε ρΓβεβΓεηΙαΓ, υΐ ρβεεηι

ηιβίΐεηΐ. Οοίηηβ ςυυηι ΟοοδβΓ ΓβδροηάϊβββΙ, 8β ηοη ΑηΙο-

ηίυηι ίπιριι^ηαΓβ , βειΐ ίηιριΐ{μιαπ 3 Ειιείο , 1ε§3ΐί εαηι ρι-χ-

ΓβοΙίβ ίΙΙβτυπι Ιεβίοηιιηι εοη@Γ68βί βυηΐ, ε( εοηνηυηεηι

οιηηοδ Ιβ@3ΐίοηεηι ιηίβεπιηΐ &Λ Ιηείυπι , ροδίυίβηΐεβ βΙ> βο

« ηΐ οοηίΓονβΓδίβηι ςαβηι η&οβη8( οοηι Οεβϊτθ , κΙμτθΙ άβ-

(χτηϊ }αάκίο : » ηβε οεευ1(3ΐ)3η(, ηιιίιΐ ΓαοΙυΓί ε&ββηΐ , ύ

ΑάπύΙΙβη ηοΐΐεΐ ίυϋίοίυπι. Οοηιΐίΐίοηεηι βυίβηι ροδίςηβηι

3εεβρί( ίυείυδ, Ιοευβ ]ιιάίείο ύεΓιηίΙυδ βδ( ΟαΙ>ϋ , ηι ΐΐδ Κο-

πιαιιι ίη(βΓ εί ΡηβηβδΙβ πκμΙιβ. Ιοί οιταίοιη βτηίΐτίι εοη·

δίδΙοΓίιιπι , εί ίη πιοιίίο βυ^εβίβ άοο ροβΗβ βυηΐ νεΗ)β Γβ-

εΐιιπδ , νείυΐ ίη ]ιΐ5ΐο ]υιϋείο. Ο,ϊδαΓ, ςηί ρποΓ λάνβηβηΙ ,

βηαϋβδ ιηίδίΐ ςιΐ3 Ιγομ&ϊΙιιι υ5 6Γ&1 1.υεία8 , όϋβρβοίαιοβ ηυηι

ςυαΐ.δίΓυαηΙυΓ ίηδίιΐίίε : Ιιί ίη ΑηΙοηίβηοδ ίηείάεηιηΐ εςυίΐεδ ,

δίνε ρΓ33ευΓ80Γ6δ Ι.υεϋ, βίνε δρεειιΐ3ΐθΓεδ ρβπΙεΓ; εοηδΟΓ-

(ίδηυε ηιβηίηυβ, οεείιΙεΓυηΙ εχ ίΐίίβ α1κ]υοΙ. Τυηα ίηείυδ

ΓείΓοεβδδϋ , ιηβία ϊιΐ5α<1ϊαι υηι , αϊ άΐοεοβΐ : ΓενοεβΙυδςηβ 3

ρΓίεΙεεΙίδ εχεΓείΙυδ, ιΙεάυεΙυΓοβ δε ευαι ροΐΐίεεηϋηυβ , ρεΓ-

Λΐιηιΐπ ί βηιρίίυδ ηοη ροΐιιίΐ.

XXIV. Ι(3ςυε Γι-ηδΙτβΙο ρβείΠεαΙοΓυηι εοηδίΐίο , ηεΐΐο βΐ

βπηϊβ Γεω ιΙεεεηιεΓβ 03383Γ Ι,υείϋδηυε δίβΐιιβηιηΐ ; βΐΐΐίηιςυε

3ΐιΐ3Γυ1βηΐΛ εχϋοΐι βΙΙεΓ εοηΐτβ βΐΐεηιηι εεϊβΓβ εοορίΐ. ΕΓ3ηΙ

αυΐεπι ίυείο 8βχ Ιβ^ίοηβδ, εχ άείεεία ςηεηι εοηδαΐ εΓεαΙυβ

1ΐ3ΐιυ6Γ3ΐ, ρΓ*ΐ6Γ 63δο·ιιβ ΑηΙοηίβηο; χι βυο Οβίεηο Λιιεβ,

οηιηεδ η»! ίη ΙΙαΙία. ΟββδβΓ ϋαρικτ ςικιΙυοΓ Ιβξίοηββ ηβοβ-

1)31, εί εΪΓεβ δε εοηοιΊεδ ρκβΙΟΓίββ. δεχ βΐίΐδ 1ε@ίοηεδ 8α1-

νίάίεηϋβ 3(1ϋϋεε1)3ΐ βχ Ηίδραηίβ. Ρβεοηίϊβ Ι,υοϊο βυρρβίε-

1)3ηΙ β ρΓονίηείίδ ρβεβίίδ ΑηΙοηϋ. δεεΐ Οοβογ, ηυοηίβη)
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σαρι δέ, ά είλ/χει πάντα, χωρίς Σαρδοϋς , έπολεμεϊτο·

ίθεν εκ των ίερών έδανείζετο, συν χάριτι άποδιίίσειν

υπισχνούμενος , από τε 'Ρώμης έκ τοϋ Καπιτωλίου,

καϊ άπο Άντίου κα\ Αανουβίου καΐ Νεμοϋς καΐ Τίβυ-

ρος, εν αϊς μάλιστα πόλεσι και νϋν είσι θησαυροί χρή

ματα Ιερών δαψιλεϊς.

XXV. Τετάρακτο δέ αύτω καϊ τά της Ιταλίας έξω.

Πομπήιος γαρ, έκ των προγραφών, καϊ κατοικίσεων

τοϋ στρατού, και τησδε της Λευκίου διαφοράς, επί μέγα

δόξης καϊ δυνάμεοις ηρτο. 01 γαρ περ\ σφών δεδιό-

τες, ί) τα όντα αφαιρούμενοι, τ) τήν πολιτείαν δ'λως

άποστρεφόμενοι, ές αύτον έχιόρουν μάλιστα· καϊ ή άλλη

νεότης ωρμημένη στρατεύεσΟαι δια τα κέρ"δη , καϊ ου

δέν ήγούμενοι διαφέρειν υφ' δτω στρατεύσονται , 'Ρω-

μαίοις πανταχού συστρατευόμενοι , μάλλον ες τον

Πομπηϊον Ιχώρουν, ώς δικαιότερα αίρούμενον. Ρ^έ-

νητό τε πλούσιος εκ της θαλασσίου λείας, καϊ ναϋς είχε

πολλας, καϊ πληρώματα εντελή. Μοϋρκός τε άφϊκτο

αύτω, δύο άγων στρατού τέλη, καϊ τοξότας πεντακό

σιους, και χρη'ματα πολλά, καϊ ναϋς δγδοηχοντα- και

τον άλλον στρατον έκ Κεφαληνίας μετεπέμπετο. "Οθεν

τισΐ δοκεϊ τότε δ Πομπήιος έπελθών εύμαρώς αν της

Ιταλίας κρατησαι, υπό τε λιμοϋ και στάσεως διεφθαρ

μένης, καϊ ές αύτον αφορούσης. Άλλα Ηομπηΐω μέν,

υπο αφροσύνης, ούκ έπιχειρεΐν, άλλα άμύνεσΟαι μόνον,

έδόκει· μέχρι και τοϋδε ή'σσων έγένετο.

XXVI. Έν δέ Λιβύη Σέξστιος, ύπαρχος Αντω

νίου, παρεδεδώκει μέν άρτι τον στρατον, ύπδ Λευκίου

κεκελευσμένος, Φάγγωνι τω Καίσαρος· έπισταλεις δέ

α3θις άναλαμβάνειν αύτον, ούκ άποδιδόντι τω Φάγγωνι

έπολέμει, συναγαγών τινας των άπεστρατευμένων, και

Λιβύων πλήθος άλλο, κα\ έτέρους πάρα των βασιλέων.

ΉττηΟέντων δέ των κερων έκατέρων, κα'ι ληφθέντων

τών στρατοπέδων, δ Φάγγων ήγούμενος Ικ προδοσίας

τάδε παθεΐν, αύτον διεχρησατο· καϊ Λιβύης μέν αύθις

δ Σέξστιος έκατέρας έκράτει. Βόκχον δέ, τον Μαυ-

ρουσίων βασιλέα, Λεύκιος έπεισε πολεμεΐν Καρδίνα

τω την Ίβηρίαν έπιτροπεύοντι τω Καίσαρι. Άηνό-

βαρβός τε, έβδομηκοντα ναυσΐ και στρατοϋ δύο τέλεσι

χκΙ τοξόταις κα\ σφενδονηταις τισΐ καϊ ψιλοϊς και μο-

νομάχοις περιπλέων τον Ίόνιον, έπόρΟει τα τοις τρισ\ν

άνδράσιν υπήκοα· ες τε τδ Βρεντέσιον έπιπλεύσας, των

Καίσαρος τριηρών τας μέν εΐλε, τας δέ ένέπρησε, και

τους Βρεντεσίους ες τα τείχη κατέκλεισε , και την χώ-

ραν προύνόμευεν.

ΧΧνίΙ. Ό δέ Καίσαρ ές τδ Βρεντέσιον στρατιω

τών τέλος έπεμπε, και Σαλβιδιηνδν χατα σπουδήν έκ

της ές Ίβηρίαν δδοΰ μετεκάλει. Τούς τε στρατολο-

γησοντας σφίσιν άνα τήν Ίταλίαν δ Καίσαρ καϊ 'ό

Λεύκιος περιέπεμπον πεϊραί τε τούτων των ξεναγών

^σαν ές άλληλους, βραχύτεραι και μείζους, και ένέδραι

πολλάκις. Ή δέ εύνοια τών Ιταλών ές τον Λεύκιον

παρί πολυ έποίει, ώς ύπέρ σφών τοις κληρουχουμένοις

πολεμοϋντα. Καϊ ούχ αί καταγραφόμεναι τω στρατώ

ρΐΌνίηείχ οιιιιιβδ, (}ϋ88 δοιίίΐυβ ΓυεπιΙ, εχοερίβ δβηΐίηϊα ,

1κ;ΙΙο Ιιιηε ογϊιιΙ ίηίβίΐβία;, β Γβηίδ βεείρϊεύΗΐ πιυΐυο, ρι-ο-

ηιίΙΙεηδ , οποί %γαΙϊά 86 ΓεάαΊΙατυοι ; νϊάεΐίεεί ε Κοπιαιίο 0»-

ρίΐοΐϊο, εχ ΑηΙίο, ίαηυνίο, ΝειηοΓε, ΤΗχνε ; ςυϊοιίδ πιαχϊητο

Ιοεϊδ Ιιοιίίεσυε βυηΐ εορίοδΐ 83€Γ3γιιβι ρβοιιηίϊπιπι Ιΐιβδαυπ.

XXV. ΙηΙβΓβ» Οίυδϊπ ε\ΐΓ3 ΙΙαΙϊαπι αυοηιιε Ιιιπιιιΐΐίϋος

εουιπιοΐβ βΓϊηΙ οηιηίβ. Νβιηηαο Ροπιρείυβ ειιπα εχ ρΐΌβοπ-

ρΐίοαίηυδ Τι ίιιιιινποπιιη, Ιυηι εχ βχβΓοίΙυαηι ία εοΐοηίαβ (1ε-

όΊιεΙϊοοίΙιιιβ , εΐ εχ Ιιαε ϊρ&α Ι,ικίί οοηΐεηΐίοηε πΐϋΐΐαηι «1

εχίδΐϋηβΐίοηβ εΐ ΥΪιϊΙιυδ οΓβνεΓϊΙ. ^I1^ εηίιη δβΐυΐί βαχ

ΗΐοΙυβΙ)αηΙ,3υ11)θηί8ΓιΐθΓαιιΐ6ρο1ίαϋ,αιιΙ ρΐΕΟδεηΙεηι γοιιηιι

δίΛΐυηι οηπιίηο ηοη ρΓοΙιαϋαηΙ, 3(1 ίρβυπι 3οεβι1(.·1)3ηΙ ηιβχίπιο :

δίιηιιίςυο 3ΐί3 ηΐϊπιΐδ ^ανεηυI^, πιϊΐίΐίχ 1υεη<]υβ ευρϊιΐΐ,

ηΐηϊΐ Γβίειτε ραΐαηβ οπ]ιΐ5 άΊιοΙα δΐίρεηιΐί» ΓϋοίοΙ , (ραοιιίαηι

αϊ) αίηςικ ρβτΙβ Κοηιαιιί βΐ ιΐυεεβ εΐ εχεκϊΐαβ εββεηΐ , Ροοο-

ρβΐιιηα δεηυϊ ιηοΙο1)αη1, οη]«8 εαυβ3 νίάεΙιαΙυΓ ]ιυΙίθΓ. Ουίιι

ε( εχ ιωπίΐηηβ ρπεαίβ οίΐΑΐυβ ΠιεγϊΙ, ηβνεβηυε Ιΐ3ΐιε1)αΙ

εαιη βυρρίεπιεηΐο ρεπηυ!ΐ38. Ταπί Μυπηιβ ηυοηυε (1υ»8

εί Ιβςίοηεβ 3<1ιΙυχβΓ3ΐ , εΐ ςαϊηςεηίοδ 83£ίΙΙ&ι·ίο8 , βΐ ρεειιηίαβ

ιηιι1ΐ35, η3νεδαυε οείο^ϊηΐβ : εΐ Γείίηυυπι βχοιχίΐυιη αεείε-

1)αΙ ε 0ερ1ΐ3ΐεηί3. ΟιωρΓορΙΟΓ βαα( αη! ριιΐβοί, βί Ιαη

Ροπιρείυδ ίιιναδίδδβΐ ΙίϊΙίϊηι , Γαείΐε ροϋΙυΓυαι ε& Γυϊβδε;

ςυίβ, Ιβηιε 8ίπιυ1 βί ϊηΐεδίίηίβ (1ίδδεηδίοηί1>ιΐ8 βΓΠίοΐΛ, ΐΙΙιιιη

Γ6δρΐείβΙ)3(. δεά Ϊ8, ρεΓ ΐσιρηιιίεηΐίβιη, βαα δοΐυηι ιΙεΓεη-

<]6Γ6 ΐΏ3ΐϋίΙ , ςυατη αΐίβηα ίηνβάεΓε ; (Ιυηβο (30(1ειη Ιιαε ςυο-

<ριε Γ3ειι1ΐ3ΐε εχείαϊΐ.

XXVI. Ιη λίηεα δεχίίυβ , Ιβ^βΙαβ Ληίοαϋ , ηυρετ εχετεϊ»

Ιυιη , εχ ίυεϋ ιιΐ3ηι1αΙο , Ρβηβοιιί Οβεβαήδ 1ε§3ΐο ΐΓ3(1ϊι1εΓ3ΐ :

μοχ νεΓό ΓϋΓδίΐδ 6υπΐ(1βπι βχοκίΐϋηι τεείρετε ίϋδδϋδ, ευπι

Ι·αη§οηε τειΙιΙεΓε ποίεηΐε 1>ε11υσι ςβΓεΙ)3(, οοΗεοΙα εααεηΐο·

πιηι πωηιι ε( ΑΓγογοπι πιυΗϊΙηάϊηε , ΓεξϋΙοΓοπιςυε ααχϋίίδ.

ΕΙ ςαυπι ίπ υΐτοςιιε εοΓηη ρΓοΠί^βΙϋδ ο&δΐΓ» (ριοίριο 3ΐηίδίδ-

δβΐ Ρηηβο, ι-βΐυβ ιά ρι-οαϊΐίοηε 3Ϊ1>ί βεεΜΐδδε, δε ίρ$ιιπι ί 1 1 -

ΙβκηΚ. 1(3 δεχίίυβ ϊτβηιιη υΐΓβςυε ΚίήαΒ ρΓοτϊηεί& ροΐίΐυβ

εβί. Βοεεηιιβ ίΐεπι, ϊεχ ΜαιίΓΟΓυπι, 8 ίαείο ρεΓ8η38ϋ8,

ΟϊΓΪηβΙί, Ηϊδρβηίβπι ριο ΟίβδβΓβ 0ϋΓ3ηΙί, Ιιβίΐϋπι ϋιΙυΙΗ.

Αΐιοηο1)3Γΐ)ϋ9 νεΓΟ, εαπι βερίυβ^ίηΐβ η3νί1>υδ εΐ (Ιυαίηΐδ 1ε-

ξίοοίϋαδ, 8(1]ιιηε(3 εΐίβπι 83§ίΙΐ8ποΓϋΐη ΓαηάϊΙοπιητ.ηιιε

πΐ3ηϋ , εΐ ηοηηοΐΐίδ νείίΐϊΐΐϋδ βε ςΙβιϋβΙΟΓίουβ , νβββηϋο ρετ

Π13Γ6 Ιοηΐααι , ναδίβίκιΐ Γβ^ίοηεβ ΒβηοβεεηΙεδ ΤπυπινΪΓοηιηι

ίηιροΓίαιη : βί , ςαιιπι βρραΐίδδεί Βπιικίυδίυπι , (πτβαιββ Οχ-

83ΓΪ3Ι138 ρβΓίίπι εβρίΐ, ρ3Γΐάιι εΓβΜβνίΙ, βί ΒΓαηιΙυδΐαοΓυπι

ΐηΐΓ3 ιηα!ΐιί3 οοιηρυΙδΟΓυηι β^ΐΌδ άβρπΕ(ΐ3ΐαδ εδί.

XXVII. Ι1α(|αβ ΒΓϋηόαδΐαοι 033&3Γ ιιηαηι Ιεςίοοεπι οιΐ·

Ν(;β(δ8ΐτιαϊεηαοι εχ ϊΐίιιει-ε ίη Ηίδρ3ηί3πι ρΓορεΓε Γετο-

ε3ΥΪΙ. 0ει·ΐ3ΐίπι νεΓο εΐ 0α;δ3Γ εΐ ίηείαβ ρεΓ (οίηοι ΙΙβΙΪΒΟί ,

ηιιί (Ιείεοΐϋδ πιίΗΙιιπι 1ΐ3ΐιεΓ6ΐιΙ,είΓεαπιπιίδ6ΓαηΙ : ίηΐιτ ιριοδ

ίρδοβ βυοίιιιΐε ηαηοηοοβ ςιιίΙιαδΛβιιι ρπείϋβ , βΐφΐβ βΙίβΐΒ

οΐ3)0ΓΪΐ>αβ, ευιη βρεΠο Μ3Γΐε, Ιαιη 83>ρίϋδ βχ ίηδϊϋϋδ, ρα·

ρηηίαιη εβί. ΙΙβΙοιυιιι νεΓο Γβυογ ει ^ι Ι,ιιείυοι ει-31 πΐϋΐΐιι

ριορεηδίοΓ; ςιιοά ηϊε ρκ> ϊρδϊδ, οοηΐΐ'3 ηονοδ εοΐοοοδ, Μ

Ι Ιιιιιι ΒειβΓε νίϋοΓΟίϋΓ. Νεε δοΐυω εϊνίΐβίεδ, ηα3τηαι 38γι
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ιτόλεις έτι μόναι, άλλ' ή Ιταλία σχεδόν απασα άνί-

στατο, φοβουμένη τα δμοια· τούς τε τω Καίσζρι χρο>-

[ΐένους εκ των Ιερών χρημάτων έχβάλλοντες Ικ των

πόλεων ή άναιροϋντες, τα τείχη σφών 8ι4 χειρός εΤχον,

χαι προς τον Λεύχιον έχιόρουν. Έ/ώρουν δέ κα\ οί

χατοιχιζόμενοι των στρατιωτών ές τον Καίσαρα· ως ές

οίκεΐον ήδη πόλεμον δπέρ σφίίν, Ικάτεροι διαιρούμενοι.

XXVIII. ΚαΙ τώνδε γιγνομίνων, δ Καίσαρ όμως

ετι την τε βουλήν χαΐ τους καλουμένους Ιππέας συνα-

γαγών, Ιλεγεν ωδε · « Καταγιγνώσκομαι μεν, ευ οίδα,

δπδ των περι Λεύκιον, ουκ αμυνόμενος αύτοΰς, είς

άσΟένειαν ή1 άτολμ(αν, & και νυν μου καταγνώσονται

δια τηνδε την σύνοδον υμών. Έμοί δέ έ^&ωται μίν

δ στρατός, ίσος τέ μοι συναδικεϊται, την κληρουχίαν

αφαιρούμενος δπδ Λευκίου , καΐ δ άλλος δν έχω. "Ε£-

ρωται δέ κα\ τα λοιπά, πλήν της γνώμης μόνης. Ου

γΐρ ήδυ μοι πολεμεΐν εμφυλίους πολέμους χωρ\ς άνάγ-

κης βαρείας, ούδέ καταχρησθαι των πολιτών τοις ετι

λοιπόϊς κατ' αλλήλων και μάλιστα, τοϋδε του Εμφυλίου

οϋκ εκ Μακεδονίας δμϊν η1 Θράκης άκουσθησομένου,

άλλ' έν αύτη τη Ιταλία γενησομένου· ήν πόσα χρή,

χωρ\ς των άπολλυμένων ανδρών, κακοπαθησαι, γιγνο-

μένην στάδιον ήμΐν; 'Κγώ μίν δή δια τάδε δκνώ. ΚαΙ

νϋν Ιτι μαρτύρομαι, μηδέν άδικεΐν Άντώνιον, μηδέ

άοιχεΐσΟαι προς Αντωνίου. Ύμδς δέ, έλέγξαι τους

άμφ\ τον Αεύκιον τάδε δι' υμας αυτούς, και συναλλά-

ξαι μοι, παρακαλώ. Και ει μή πείθοιντο μηδέ νϋν,

έχείνοις μεν αύτίχα δείξω τα μέχρι νϋν εύβουλίαν, ου

δειλίαν, ουσαν. Ύμας δέ, καΐ παρ' δμϊν αύτοϊς καΐ

προς Άντώνιον, άξιώ, μάρτυρας εΤναί μοι, καί συνί-

στασθαι δια την υπεροψίαν Λευκίου. »

XXIX. Ταϋτ' εϊπεν δ Καίσαρ. ΚαΙ τούτων οί

μεν δή πάλιν εις τον Πραινεστδν έξέτρεχον καΐ δ Λεύ

κιος τοσόνδε εϊπεν, δτι κα\ των έργων ή*δη προειληΊρασιν

αμφότεροι, και δ Καίσαρ υποκρίνεται, τέλος άρτι πεμ-

ψας ες τό Βρεντέσιον, κο>λύειν Άντώνιον έπανιόντα.

Ό δέ Μάνιος καΐ έπιστολήν έδείκνυε τοϋ Αντωνίου,

είτε πλασάμενος , είτε άληθη , πολεμεΐν, Ιάν τις αύτοϋ

την άςϊωσιν καθαιρη. Έρομένων δέ των άπδ της βου

λής, ε! καΟαιροΐτό τι της άξιιοσεως Αντωνίου, καΐ

προκαλουμένων ές δίκην περι τοϋδε , έτερα αυ πολλά

Ισοφίζετο δ Μάνιος· έΊυς οί μέν άπηλΟον άπρακτοι·

κα\ οδ συνηλΟον ες τήν άπόκρισιν τω Καίσαρι, είτε

χαθ'Ιαυτδν άπαγγείλας ίκαστος,είτε δι'έτέραν γνώμην,

είτε δπδ αίδοϋς. Ό δέ πόλεμος άνέωκτο, καΐ δ Καί

σαρ έπ' αύτον έζηει, φύλακα της 'Ρώμης Λέπιοον σΰν

δύο τέλεσι καταλιπών. Οί δέ πολλοί των έπιφανών

τότε μάλιστα έπεδείκνυον, ούχ άρέσκεσΟαιτη των τριών

άρχη· ές γαρ τον Λευκιον έχώρουν.

XXX. ΚαΙ ^ν τά κεφάλαια τοϋ πολέμου τοιάδε.

Λευκίου μέν δή δύο τέλη περί Άλβην έστασίασε , και

τους άρ/οντας έχβαλόντα , ές άπόστασιν έχιόρει. Έπει-

γομενοιν δέ ές αυτα Καίσαρος τε καί Λευκίου , φθάσας

τον Καίσαρα δ Λεύκιος, άνεσώσατο αύτα χρήμασί τε

ιτιίΐίΐίΐιιΐδ (ΙίνΙίϊ Γιιογ,ιιιΙ , δει! Ιΐαΐία Γοι-πιε ιιηίνοΓδα εοηιιηοΐα

ΡΓαΙ,ιΙϋΐυ α,ηίδπ,ηε δί1>ί βϊιηϊΐοηι ε3ΐ3η~ιίΐ3ΐεηι ΙίιηεΙ)3ΐ : ε]β-

( ι ίδπ,ιιε 3α( οεείδίβ α,υί ρΓο ΟχδϊΓε δαοΓ.ιηι εχ Ιβπιρίίδ ρβοιι-

■ ι ϊ .ιιιι μιιιΙιι.ιΙμπΙιιι , &βι·ν3ΐ)3ηΙ βαα ηι«ηία , ε( 3(1 Ι,υείυη)

30θΡ(1ο1)αηΙ. Ε άίνοΓβο ηονί εοΐοηϊ βφυηςεΐκιηΐ ββ Οχβαη.

ΑάΌο υΙπ(]ΐιο ίη άίνεΓδβδ ρβιΊεδ, νείιιΐ 3(1 Ι>βΗυηα ςυίδςιιε

ρΓΟ $ιΐ3 Γβ δυδεβρίυπι , (ΙίϋοίιιιΙΛαηΙυΓ.

XXVIII. Οικβ (Ιιιηι ΙϊυιιΙ, ίηΙβΓίιη Ιβπιεη οΐίαιτι Ιιιηι Οχ-

83Γ, εοηνοοαίο βοηαΐ» εΐ ε(]υε9ΐΓΪ οπϋηο, Ιιιι]υ»πκχ1ί αιΐ εο»

νεΓΐ» ΓεοίΙ : « 8άο ιηε 3 Ι,υοϋ ΓβοΙίοηρ , βο ςικκΐ τι™ εο-

ι ιι ι ιι ηοη τερείΐο , εοοίεπιηί , υ( ρβΓυπι ΓογΙρπι ααΐ νίήϋυβ

ηιείβ ρ»Γϋΐη εοηΓκΙοηΙεπι, εΐ εαιη οοηΐίΐηΐιιηι αιιοΐυιη ηυηο

ϊπ ρΓορΙΟΓ Ιιιιηο ϊρβυηι νβδίπιιη ευηνεηίαηι. Έ&ο νετο

εχεΓεϊΙυηι νκΙΜιπη 1ι;ι1>οο , Ιυπι εαιη <]ΐπ ϋηα ηιεαιηι ίη]ιΐ5(ε

ΙακΙΚυΓ, εαϊ άεΜίβ τίείοηκ ρΓίειηίβ 3 ίυείο εΓΪρίίιηΙυΓ, (υηι

εαηι ςιιί αΐϊαβ πιείβ βυβρίεϋβ ηιίΐίΐαΐ : ηεε ιηίηυί ν3ΐκΐ3 βαηΐ

αΐΙβτΆ, Ώϊ&ϊφιοά ίρβυαι 1>ε1ΐ3ΐΐ(1ί εοηβίΐίυηι ηοηάυηι βαΐίβ

ηιίΐιί Γιιτηυιτι βίΐ. Νοη εηίηι (ΙεΙβΡίοΓ 5βΙΙί8 οίνϊΐϊΐιαβ , ρη&·

ΙεΓ 0Γ@εη(επι ηεεεββίΐβίεηι βαβεερϋβ : ηεο αΐιιιίοικίιιηι εεαςεο

Ιπ9 φιί βυρβΓβυη! είτίύυβ ίη ηιυΐιι.ιηι ρεΓηίείεηι; ρκκβεΓίίπι

φιιιηι !ιιι]ιι« είνί1ί8 1>ε11ί ΓαείηοΓΛ ηοη ε Μβεεάυηία ηοΐιίβ αυΐ

ε ΤΙΐΓ3εί3 ηυηείβοάβ , κειΐ ίη ίρ$3 ΙΙαΙία «ρεείαηύ» ΓοΓεηΙ ;

φΐ8Β ίί ηη]ιΐ8 ηεΐΐί εηηιρηβ ΓυεηΙ , (|υ3η(38 εβίπηιίΐαΐεβ, γπε·

ΙεΓ Ιιυιηίηιιηι εΐίβηι }3εΙιΐΓ3Π> ςυοβ ίεπ-ηπι 3(>8υιηε(, ραΐί»-

ΙυΓ ηεεεβδε ε«1? Ηοε 881, ε«Γ ηιε ρήοΓειη ϊηείρεΓε ρίςε3(.

ΕΙ ηηηο ςυοςαε ρΓοΙε«ΙοΓ, ηιε ηβε (1ε ΛηΙοηίο ςυεπ , ηεο

ΓβεεΓε ςυίιίςυβπι ειιτ ίΐΐε (Ιο ηιε ςηβπ (ΙεόεΛί. 5ε<1 νοβ ηοΐ'·

(ογ, ηΐ νε8(Γ3 βΙί3ΐη εβυ83 οο»ΓβΐιηΙί5 Ι,ηοίιιηι ευηι βυίβ ίη-

Ηΐϊ@α(0ΓΪΙ>υ3 , εοίφιε ηιβεηηι ίη £Γ3ΐί3πι τε<1υε3ΐΐ8. Οηί 8ί

ηιιηε ςυοςυε ρβΓδΙβόυηΙ ίη 8υ3 ρεΓνίεβείβ , ρΓοΙίηυβ ίΐϋϋ

()5ΐ('ΐκΙ.ιηι , πιο ηβείεηαβ ηοη Ιίιηοι ε εηηείαΐηιη εββο , 8εΛ

εοηδίΐίο. Λ νοίηδ βαΐεηι ροβίυΐο, υΐ ηοη βοΙυπι βριιά τοβ-

ιηεΐ ίρβοβ, βεά εΙίαιη αρηιΐ ΛηΙοηίυηι , ΙοβΙοβ ιηίΐιί 8ΐ1ί8 : εΐ

ηιε»; ε3υ883 Γ3τε3ΐίβ, ρΓορΙοΓ ίηβοΙεοΙί3ΐη ίαύ'ι. »

XXIX. Ηαχθ3»3Γ. ΙΙΙί ηΐΓβυβ ρΐΌρεκ 1ες3(03 ΡΓχηεβΙβ

ηάΚυηΙ : ηυίοηβ Γ.υείαβ ηοε ΙβηΙαηι ΓεβροηάϊΙ : « ββτο ηηηε

Ιιαχ ]3ε(3ΓΪ; α(ΓΪαιαυεΓεπΐ3άηΊ3ηα8]3ηιτεηί68ε : ΟίΕβΑΓοιη

νε™ Οείβ 3£6τε οπιηί3, ςηί ηηροΓΓίηιβ ΒΓυηεΙυδίηηι Ιεςίοηεηι

ηιί80Γϋ, ηυχ ΑηΙοηίυηιρΓοΙιίηεαίΓεάίΙαίηΙΙαΙίαηΊ. » Μ3ηίιΐ8

τεη> εΐίβηι ερΪ8(οΐ3ηι Ο8ΐοη(1εο3( Αηίοηίί (τογβπι , 3η ΙΐοΙαηι,

ίηεειίιιπι), ψιχ ]ηοεο3( τεί 3γπιϊ8 Ιυεπ (1ί@ηί(3ΐεηι ίρβίυβ,

8ί ςυίβ β3ΐη εοηνεΙΙεΓεΙ ?1,ββ3ΐϊ8 αυΐεπι βεηβΐυβ ροιτο (]υχΓεη·

1ίΙ>υ8, εεο,ηίδ ύίβηίΐ3ΐεηι ΛηΙοηϋ εοηνβΙΙβΓβΙ ? εΐ 30* ίαάίοοβ 63

(1ε γο ρΐΌνοο3ηΙίΙ)ΐΐ8 , Μβηίυβ ΓυΓβηβ ηιυΐΐβ εοηΊΐηίηίκεεΙ»-

Ιηγ, ϋοηεο ηΐιίοπιηΐ τβΐηΐδ ίηΓεεΙίδ. Νεςιιε νεΓΟ (Ιείη βά

0α;83τεηι βο εοηΐυΐεηιηΐ 1β§3 Ιί , υΐ Γεβροηβηηι 3(1 ευηι ρετ-

ΓοΓΓβηΙ : βίτε αιιοά ρπτβΐίπι βίηβυΐί γομ εί ΓεηυηεΪ3Γεη( ,

βίνβ βΐίο εοηβίϋο, βΐτβ οΐι ρυαοΓεπι. ^3η1ςυ^ ηΐ3ηίΓε-

βΐυιη ηεΙΙυηι ει\ιΙ : ε( 00353Γ ίη εχρεάΊΙίοηεηι ριοΓοεΙυδ ββΐ,

ρΓβεβίάε Ποιη33 ίερίιΐο ευηι (1ιΐ3ηυ$ Ιεςίοηίουβ ΓεΙίεΙο. <}υο

ΙειηροΓβ ρΓΧδεΓίίηα ιη3§ιιυδ ηοΐίίΐίοηι ηιιηιεΓϋδ , 3(1 1,υείυιη

δε εοηΓοΓεηΙβδ , (1εεΐ3ΐ3νβΓϋηΙ , βίοι ηοη ρΙβοβΓε ΤηαπιτίΓΟ-

πιπί ρο(εδΐ3(εηι.

XXX. Ιά οεΐΐυηι, η( δυπιπΐ3 ι-επιπι ηιοηιεηΐβ εχροηβηι ,

δίε §εδ1υη) εδί. ϋηκ Ι,υείί Ιεςίοηεβ, βρυά Α103Π1 εχοΓίβ

δεάϊΐίοηε, (τίηαηΐδ εχρυΐδίβ, βά όεΓεεΙίοηειη δρεε(3η3η( : Β0>

ηο3β φΐυπι εί ΟκδβΓ ρπ>ρεΓ3ΓβΙ εί ίυείυδ, ρποΓ Ιιίο βο

ρβΓνοηίΙ , οί ιηυΐΐίδ Ιβι-βίΙίοηίΙηΐδ ροΐΐίιΐΐαΐίοηίουδηηε ΓβΙί
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πολλοίς χαι υποτχέσεσι μεγάλαις. Φουρνίου δ' άλλον

στρατον άγοντος τω Λευχίω, δ Καίσαρ έξήπτετο της

ούραγίας· έ'ς δέ λόψον άναδραμόντι τω Φουρνίω, καΐ

νυκτός ίς δμογνώμονα πόλιν έπειγομένω Σεντίαν, νυ

κτός μέν ούχ έσπετο δ Καίσαρ, ένέδρας υποπτεύων

ήμερας δέ , την τε Σεντίαν δμοϋ κα\ τδ τοϋ Φουρνίου

στρατόπεδον έπολιόρκει. Λεύκιος δέ, Ις 'Ρώμην Ιπει-

γόμενος, τρεις μέν τάζεις προύπεμψεν, αΐ νυκτός ελα-

θον έ'ς την πόλιν έσδραμοϋσαι· αύτδς δέ συν πολλφ

στρατω κα\ ίππεϋσι καΐ μονομάχοι; εΐπετο. Και αύ

τδν Νωνίου τοϋ φύλακος τών πυλών δεξαμένου τε, και

τον δφ* αΰτω στρατον έγχειρίσαντος, δ μέν Λέπιδος έ'ς

Καίσαρα εφευγεν, δ δέ Λεύκιος 'Ρωμαίοις έδημηγό-

ρει· Καίσαρα μέν καΐ Λέπιδον αύτίκα δώσειν δίκην αρ

χής βιαίου, τον δέ άδελφδν αυτήν έκο'ντα άποθ^σεσΟαι ,

καΐ δπατείαν άλλάξεσΟαι , νομιμωτέραν, αρχήν πα

ρανόμου , χαΐ πάτριον άντί της τυραννικής.

XXXI. Και δ μέν τάδε ειπών, ήδομενοιν απάντων,

καΐ ηγουμένων ηοη λελύσβαι την των τριών αρχήν,

αυτοκράτωρ υπδ τοΰ δήμου προσαγορευΟεις , επ\ τον

Καίσαρα έχώρει, καΐ στρατον ήΟροιζεν άλλον εκ τών

άποικίδων Αντωνίου πόλεων, καΐ αυτας έκρατύνατο.

Αί δέ δι' εύνοίας μέν ησαν Άντωνίω· Βαρβάτιος δέ, δ

Αντωνίου ταμίας, Άντωνίω τι προσκρούσας, και δια

ταϋτ' έπανιών, έλεγε πυνθανομένοις , τον Άντώνιον χα-

λεπαίνειν τοις πολεμοϋσι τφ Καίσαρι κατα της κοινής

σφών δυναστείας. Κα\ οί μέν, ίσοι μή της έξαπάτης

ήσΟοντο της Βαρβατίου , έ"ς τον Καίσαρα άπδ τοϋ Λευ

κίου μετετι'Οεντο. Ό δέ Λεύκιος ΰπηντα Σαλβιδιηνοί ,

μετα στρατοϋ πολλοϋ προς Καίσαρα έκ Κελτών έπα-

νιόντι· και εΐποντο τώ Σαλβιδιηνώ Άσίνιός τε καΐ

Ούεντίδιος, Άντοινίου στρατηγοί και οΐδε, κωλύοντες

αύτδν έ'ς τδ πρόσΟεν ίέναι. Άγρίππας δέ, φίλτατος

Καίσαρι , δείσας περ\ τω Σαλβιδιηνώ μή κυκλωΟείη ,

Σούτριον κατέλαβε, χωρίον τι χρήσιμον τώ Λευκίω·

νομίσας, τον Λεύκιον άπδ τοϋ Σαλβιδιηνοϋ περισπά-

σειν έ<ρ' ίαυτδν, χα\ οΐτδν Σαλβιδιηνδν βοηθησειν, κα

τόπιν τοϋ Λευκίου γενο'μενον. Κα\ τάδε μέν, ώς

προσεδόκησεν δ Λγρίππας , έγίγνετο άπαντα. Ό δέ

Λεύκιος, αποτυχών ων έπενόει, προς Άσίνιον χα\

Οϋεντίδιον ήει, ένοχλούντων αύτδν έκατε'ρωΟεν Σαλβι

διηνοϋ τε και 'Λγρίππου , καΐ φυλασσόντων δτε μάλιστα

περιλάβοιεν έν τοις στενοϊς.

XXXII. Έκφανείσης δέ παρ' αύτα της επίβουλης,

δ Λεύκιος ού Οα^ών άμφοτέροις έκατέριοθεν ούσιν ίς

χείρας ίέναι, έ'ς Περυσίαν παρηλθεν, δχυραν πόλιν, καΐ

παρ' αυτήν έστρατοπέδευσε , τους περι τον Οϋεντίδιον

περιμένων. Όμοϋ δ' αυτόν τε καΐ τήν Περυσίαν δ

Άγρίππας χαΐ δ Σαλβιδιηνδς, χαΐ δ Καίσαρ έπελΟών,

τρισΐ στρατοπέδοις έχυκλώσαντο· κα\ τδν άλλον στρα

τον δ Καίσαρ Ικάλει πανταχόθεν κατα σπουδήν, ώς

έπΐ τοϋτο δή κεφάλαιον τοϋ πολέμου, εν <ξ> Λεύκιον

εΤχε περιειλημμένον. Προυπεμπε δέ καΐ Ιτε'ρους,

Ιμποδών εΤναι τοις άμφ\ τδν Οϋεντίδιον έπιοΰσιν. Οί

ηπίΐ 633 ίη οΓΠοίο. Ρυπιίο ιΐείηάε ιιοΊΙυεεηΙε ίΐΐί αΐίαηι εχετ-

είΐυηι, &Ό83Γ ροβίτεηιυηι 3£ηιεη ίητΜΗ, ει Ρατηίυιη ίη

Ιυηιυΐυηι α,ηεηκίίΐιη εοηιρυΐίΐ. 1'ΓθχίηΐΛ ηοείε βηευηΐεπι ίη

ορρί<1ιιπι βακ ΓβεΙίοηίβ δεηϋ&ηι , ρβτββφΐί ηοΙαΗ , ηιείυεηβ

ίη&ίάΐ38 ; «εά ροδΙβΓΟ άίε ορρίιΐυπ) ο&δβάΊΙ εΐ εχειχίΐυπι. ΑΙ

ίυείαβ, Κοηιαια ρΓορεΓ&η», ΙιϊΙμιη ρΓΧπιϊββίβ εοοοΓίίΙιιιβ ,

ςυ£Β είαπι ηοείυ ίτίκπι βυηΐ ϊη^τεδδίβ , ίρβε εαπι ηυιηεΓΟΒο

εχεΓεΚιι εΐ εφίίΐαΐυ βΐ3<ϋ3ΐοη1)υ$ςιιε 8υΙ)8εευ(υ$ εβί : βχεβ-

ρΙιΐ9(ρΐ6 & Νοηϊο ρβΓίχ ειι$Ιο<1ε , πιί1ί(ε$ είϋ8<1εηι ίη βιΐβιη

ΓεεερίΙ. Εερϊιΐυβ ενββϋ &(1 Οχββτεηι. ίυείαβ , αιΐνοεαίυ ίη

εοηείοηβπι ρορυΐο, 8ρεηι ΓεείΙ « ΓοΓε αϊ μοχ 08383Τ εΐ Ιλ-

ρκΐιιβ ρβ3Π3$ (1επ( οογοιβ ηυα; ίη ηι&ςίβΐΓ3ΐα τίοΙεηίβΓ ε^ίβ-

8εηΙ ; Γι-αΙεΓ τεη) ίρίίιιβ βροηΐε άβροηαΐ ροΐββίαΐεηι Ϊ11ε{ρ1ί-

πιαηι, εοηβαΐβίαπι ρι°ο ε» τεεβρΙοΓαβ, Ιεςίϋπιυπ) ηΐίΐςί8(Γ3-

(αιη βΐ & ^οή1)ϋ8 ΐπκΐίΐυη] , ριχ> (ΙοπιίωΙίοηε (τηηηίε». »

XXXI. Ηα?ε1οευ(ιΐ8ΐ.ιιείιΐ3, οαηίοαβ Ιβϋβ, εΙΤπυιηνί-

Γ»1υηι ]3ηι βηΐίςαβίυηι εχί8(ίηΐ3ηΙίου8, ΙπιρεηΙΟΓ 3 ρο-

ρυΐο εοη83ΐυΐ3ΐϋδ , ρι-οίεείυβ εβί εοη(Γ3 0κ83Γ6πι , βί 3ϋιπη

εχετείΐηηι εχ Αη(οηΪ3ηί8 εοΐοηίβ εοίΐε^ίΐ , ορρΜβςυε οοπιηι

εοιηηιπηίνϋ. ΕΓ3η((]υε εοΐοηία; ϋΐ3? 1>εηε ΐτξ& ΑηΙοηίυηι

3Πεε(χ : βεύ ςυυηι ρεΓ ίιΐ Ιεηιρυβ Β3Γύ3ΐίυ8 , Αη(οηΊί ςυχ-

81ογ, 30 οΠεηβο ηεβείο ςυβεβαββ ίηιρεΓ3ΐθΓε (Ιίιιιίββαβ, βα-

8είΙαηΙίΙιιΐ8 εοΐοηϊβ ΓββροηιΙίββεΙ « ϊιαβοί ΑηΙοηίυηι εί8 , ςυί

εοη(Γ3 0κ83Γεηι αίφια Άάοο εοηΐτί εοηιηυηεη) ίρβοπιιη

ρο(εηΙΪ3ΐη βτηιβ ΓεΓΓεηΙ; » ΓβεΙυπι εβΙ , υ(, ςαοίςηοΐ ϋοΐυηι

Β3Γΐ>3ΐϋ ηοη βεηβίΓϋηΙ , 3 ίυείο άεΗεβΓεηΙ »ά ΟχΒΛταη.

Ι,αείυβ τείΌ 8α1νΜίεηο ρη>ΓεεΙυ8 ε$1 οητίβιη , ευπι ιτΐ3§ηί8

εορϋδ Γ6Τ6Γΐεηϋ βιΐ 0α>83Γειτι εχ ΟαΙΙία : β( δ3ΐνίάίεηυπι 3

ΙεΓβο 8ε(]ΐ]εΙ)3ΐι(ιΐΓ Αδίηίϋβ «Ι ΥεηΙίάίυβ , ΑηΙοηίαηί άη<χ& ,

νείβιιίεβ ηε υ1(εηυ8 ρΓοεε<1εΓεΙ. Τοηι Αςτϊρρβ, 0«!&3γι

3ηιίεί88ίηιυ8 , νεπίοβ, ηε δίϋνίϋεηυ» είΓεϋπινεηίΓεΙαΓ, διι-

Ιπαπι οεειιρ3\ίΙ , ορρΜιιηι ορροΗυηηηι ίυείο ; 8ρεΓ3η8 ΓοΓε ,

υΐ Ι,υείυ» 3 δβίνίάίεηο ίη 86 3νεΓΐεΓΡΐυΓ ; ςυο Γ»ο1ο δβίνίάίε-

ηυβ, ηηί 8 (ετςο 6Γ3( ίαεΐί , εορϋδ δΐιίδ 8ίΙ>ί ροδδεΙ δυητεηίΓε.

ΕΙ βίευΐ 8ρεΐ3νεΓίΙ ΑςτίρρΑ, βίε Γ88 εβεΜίΙ. Ταπί Ι,αείαβ,

εαφίο Γπΐ8ΐΓ3ΐιΐ8 , ειιιη Αδίηίο εΐ νεηΐίιΐίο δε εοη]υη§εκ: εοη-

δϋΐυίΐ; υΐηηαυε βοηιρεΓ ευηι ίηΓεβΙβηΙίουβ δαίνκΐίρηο εΐ

Αςτίρρβ ; ε( Ιεηιριΐδ πιβχίηιε, ςιιο ίη 3η§υ8ΐίίδ ευηι είτευηι-

τεηίΓβ ροδ$εηΙ, οοδβΓΤβηϋηαδ.

XXXII . Ι,ηείυδ, υηί ίηδίάιβδ δίΙ>ί ρ3Γ3Γΐ εο§ηον ίΐ, ηοη 3υ$υβ

ευηι υΐι ίηςυε ίηιηιίηεηΐε ΙιοδΙε ηιαηιΐδ εοηδεΓετε, βά Ρετυ-

8Ϊ3ηι (ΙεΠεχίΙ, υΓίιεηι ηιυηίΐβιη; ίυί(|ΐιε ε3δΐΓ3 ηιβίαίιΐδ εδί ,

ΥεηΙίΛίιιιη Αδίηίυηιαυε εχδρβεΐ3ΐυΓυ8. Μοχπυε Αβπρρβ ει

δβίνίόίβηυδ, ίρβφίεβ ΟβκδΛΓ, 3(1 ίΙΙοδ βεεείίβηβ, εΐ ίυείυιη

6( ΡεΓυβίβηι Ιτίουβ δϊηιυΐ εχεΓείΙϊοιιβ οί)!«'<1θΓυηΙ. Αε εβϊ-

1βΓ88 ςυοαιιε εορίββ Ο.τδΛΓ &<] εβιηάεηι υΓΐ>εηι , 1<ιη(]ΐιηπ) βά

ίεαεπι 1>εΙ1ί, ίη ςυβ είβυβυηι Ι.υείυηι ΙεηεΓεΙ, ηηάίηυε εοη-

ΤοοτίΙ : εΐ βΐίοδ ιηΙβΙΙ, ςυί 3άνεηΐ3ηΙίΙ)ηδ Λ'εηΙκϋο Αβίηίη-

ςυε δε ορροιιεΓεηΙ. Ουαικιπαιη ίΐΐϊ ηε ρεΓ 86 ςυίιΐβιη »ά
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δέ χα\ βύτοι δια σφών ώχνουν Ιπείγεσθαι , τόν τε πό-

λεμον άποδοκιμάζοντες ίίλως , καΐ τήν Αντωνίου γνιό-

μην ουκ Ιπιστάμενοι, και τήν ήγεμονίαν της στρατιάς

ού παριέντες άλληλοις χατα άξίωσιν ουδέτερος. Ό ίέ

Λεύκιος ουτ' ες μάχΐν ίει το^ περικαθημένοις , άμεί-

νοσι καΐ πλέοσιν ο3σι και γεγυμνασμένοις, νεοστράτευ-

τον εχων το πλέον, ούτε ες δδοιπορίαν, ένοχλησόντων

αύτον δμοϋ τοσώνδε. Μάνιον δέ ές τον Ούεντίοιον

χα\ Άσίνιον επεμπεν, έπείγειν αυτούς βοηΟεΐν πολιορ-

χουμένο) Λευχίω· και Τισιηνον μετα τετραχισχιλίων

Ιππέων, λεηλατεϊν τα Καίσαρος, ΐνα άνασταίη. Αυ

τός δέ παρηλθεν ες τήν Περυσίαν, ώς εν δχυρδ πόλε»

χειμβσων, ε! βίοι, μέχρι τους περ\ τον Ούεντίδιον

άφικέσθαι.

XXXIII. ΚαΙ δ Καίσαρ αύτίκα μετα σπουδής

δπαντι τφ στρατί» την Περυσίαν άπετείχιζε νάρακι

και τάφρω, πεντήκοντα και £ξ σταδίους περιιών, δια

το της πόλεως λοφώδες, καΐ σκέλη μακρά ίτά τον Τί-

βεριν Ιχτείνων, ΐνα τι ες την Περυσίαν μή έσφέροιτο.

Άντεπονεϊτό γε μήν και δ Λεύκιος, έτέροις δμοίοις χα-

ρακοίμασι και τάφροις την πέζαν όχυρούμενος τοϋ

λόφου. ΚαΙ Φουλβία Ούεντίδιον καΐ Άσίνιον καΐ

Άτήΐον χα\ Καληνον έχ της Κέλτικης ήπειγε βοηΟεΐν

Λευχίω* και στρατον άλλον άγείρασα, Πλάγκον έ*πεμ-

πεν άγειν Λευχίω. Πλάγκος μεν δή τέλος τοϋ Καί

σαρος, ές ΊΡώμην δδεϋον, διέφθειρεν. Άσινίου δέ και

Ούεντιδίου, συν μεν ίκνω καΐ διχόνοια της Αντωνίου

γνώμης, δια δέ Φουλβίαν δ'μως και δια Μάνιον, Ις τον

Λεΰκιον Ιόντων, καΐ τους αποκλείοντας βιαζομένων, δ

Καίσαρ υπηντα συν Άγρίππα , φυλακήν της Περυσίας

χαταλιπών. Οί δέ, ούδέ πω συμβαλόντες άλλήλοις,

ουτε συν προθυμία χωροϋντες, δμέν αύτων Ις 'Ράβεν-

ναν, δ δ' έ"ς Άρίμινον, δ δέ Πλάγκος ες Σπωλητιον

συνέφυγον. Και δ Καίσαρ αυτών έκάστω στρατον

έπιστησας, ίνα μή προς άλληλους συνέλΟοιεν, Ις τήν

Περυσίαν ΙπανήλΟε- και μετα σπουδής τας τάφρους

προσεσταύρου, χα\ Ιδιπλασίαζε το βάθος καΐ πλάτος,

ως τριάκοντα πόδας αμφότερα εΤναι· τό τε περιτείχισμα

υψου, και πύργους έπ* αύτοϋ ξύλινους δι' έξηκοντα πο

δών ΐστη χιλίους και πεντακόσιους· και έπάλξεις τε

ησαν αύτώ πυκναι , και ή άλλη παρασκευή πασα δι

μέτωπος, ες τε τους πολιορκουμένους, χαΐ ε? τις Ιξο>-

θεν έπίοι. Έγίγνετο δέ ταϋτα συν πείραις πολλαΤς

χα\ μάχαις , άκοντίσαι μέν άμεινόνων όντων των Καί

σαρος, συμπλέκεσΟαι δέ των Λευκίου μονομάχων καΊ

πολλούς ίκτεινον συμπλεκόμενοι.

XXXIV. Ώς δέ έξείργαστο πάντα τω Καίσαρι,

λιμός ήπτετο τοϋ Λευκίου, καΙ το κακόν ήκμαζεν άγρίως,

ατε μηδέν αύτοϋ μηδέ της πόλεως προπαρεσκευασμένης.

ΤΒν δ Καίσαρ αϊσθανόμενος , ακριβεστέρας τας φύλα

κας Ιποίει. Νουμηνίας δέ έτους ε'ς τήν έπιοϋσαν ήμέ-

ραν ούσης, φυλάξας δ Λεύκιος τήν έορτήν, ώς άμελείας

τοις πολεμίοις αϊτίαν, έξέΟορε νυκτός έπι τάς πυλας

αύτων, ώς διεκπαίσων αυτούς, και στρατιΐν έπαξόμε-

πκχΙιιπι ρΐΌροΓαΙωηΙ ; φΐο<1 ηβε ΙχΊΙπηι ΐιΐ ρΓοΙκίΓβηΙ, ει

ί ι κ « ■ 1 1 1 ββδεηΐ Ίγ ηιεηΐβ ΛηΙοηϋ ': φιο .'»(-<■«-■]<■» »;ιΐ ϊπΙογ ίρβοβ

άυεεβ ,τιηιιΐηΐίυ, (1ί^ηί(ΐ(β ρ3Γ6$, υ( ηουΙβΓ αΙΙεπί ο«(1γγθ

ίηρεΚο (οΐίυβ εχβκϊΐιιβ τβΐΐβΐ. ίυείυί ϊηΐεπηι , ο|]$β»$υ$ ,

ιιοο ργχΙϊο δβ εοηιπιί((ε1>3ΐ , ίιηρηΓ ΙιοκΙί ηοη ιιιιιηβΐΌ βο-

Ιιιπι , .μ·«Ι ε( βεηεΓβ ηιίΐίΐιιηι ; Γηι$ΐΓ3(^ε ΙίΓοηββ, ειι]υ8 @βυε-

π$ 1 1 ι,ι]ι ιγ ρβΓ8 6Γ31 μηιππιι , ι ιΙ ψ·( 1 1 ιπι> \ γ! ιταιϊ ί·> : ηβςυε

νβΓΟ ίΙβΓ ίη^Γ0(1ί ,ιιιιΙιΊιηΙ , » Ι&πι ηιυΙΙίβ υηύίφίο ίηΓββΙαΙυβ.

ΟυΒρΓΟριεΓ Μαηίιιηι ηιϊβϊΐ 3(1 Υεηΐίιΐίαηι «I Αβϊηίυηι , φΐί

ιι: μΐΊ γι βοβ 3(1 8υΙ>νβηίκη(1υπι ο1>8β3$ί3 : βίιηυΐφιε Χίβίεηιιιη

3ιι-μ1 οιπι (]ΐΐ3ΐυοΓ ε<]ΐιί1υηι ηιίΐΐίΐιυί ε ΟορκβΓίβηοΓυηι βςπ»

ρηειίβδ β^εΓε1, υΐ Οβ?83Γ 31) οϋβίιΐίοηε 3ΐ)5ΐΓ3ΐιεΓεΙυΓ. Ιρβο

νείΌ 1ΙΙΙΓ3 Ρ6Γϋ8Ϊ0! ΙΙΜΙ-ΙΙΪ.Ί 80 Γγ( ν| Η I ; ϋΐ , 81 0ρΐ18 68861 , ΐη

π ι'1μ· ηιαηίΐ3 ΙιϊειηβτεΙ , άοη<χ νεηΐίιϋυβ οιιηι Αβίηίο βιΐνβ-

ηΪ88ε(.

XXXIII. ΑΙ ΟίΓδβΓ, υηϊνεΓ8Ϊ8 εορίϊβ ρΓορεΓε οροβ ΓβεεΓβ

^ιι$8ί8, Ρεηΐ8Ϊ3ΐη Γο883 3ΐφιε' 3^§εΓβ , εΪΓευϋιι τιι ιηιΊΙίιπη

ρ388ΐηιιη, ρΓορΙεΓ (υιηαΐυπι ΐη <ριο πιΐκ 8Ϊ(3 εβί,είηχίΐ;

1)Γ3ε1ιί3(]ΐιε Ιοη?3 3(1 Τί1)επηι υβηυε ιΐαχίΐ , ηε ςιιίιΐ ϊη πι 1μ·ιιι

ΪΙΤΐρθΓΐ3Γ6ΐ(1Γ. Ε ιΙίνιΜ μι Ι,ικ ί 11=, δίπιϊΐΐ ν.ιΙΙο Γθ883()υβ Γ3(1ίεε8

Ιιιηιυΐί ιηιιιποΚΚ. ΕΙ ΡυΙνία ηιιοφίε νεηΐίιϋυηι Αβίηϊιιηαηαβ ,

I ιι ιιι ΑΙείυπι εΐ ΓηΙι'ΐιπηι ΙιοιΐβΙβ 681, 6 Οη11ί;ι ρΓθρεΓ3ΓεηΙ

ί η 3ΐιχϊΙίυπι ι.1»μ'8*ϊ ; βίΊηυΙφιε αΐίηι» βχεΓείΙυπι , τεεεηβ ηυηε

εοΐΐεείυηι , Ρίβηεί (1ιιε(α παΐβϊΐ β(1 ΪΜάαα. Ρίβηεηβςυε Ιβ^ίο-

ηεηι Οκβαπαηβπι, <ρι<Ε Βοηιαηι ρε1ε))3ΐ, εοηεκΙΗ ΐη ΚίηεΓβ.

Οηηιη βαίειη ΑβΙηία* νβηΙΙάίυβφΐβ , ββ^ηίΙβΓ ςιιί(1επι, υΐ

ίικ ίΜ ΐί τοΙαη(3(ί9 Αηίοηϋ , ίΓεηΙ (βηιεη &ά ίυείαηι ρη>ρ(εΓ

Ρ(<\Ί3ηι εΐ Μαηίιιη) , ε( τι εηιιυρεΓε ρεΓ εοβ , ςυΐ 3(1 α<1ϊΙυιη

Ϊ11ί9 ρΓ.ΐ'ΐ Ιιιι1ι·ικ1ιιηι ηιΪ88ί εηιηΐ, εοη3τεη1υΓ; Ιιιηι 0&881-

ευπι Α8πρρ3,Γβ1ίεΐ3ΡεΓϋδίη3θ1)8ί(1ϊοη6( οΐιτίβπι είβρΓοΓε-

εΐιιβ 68(. ΑΙ ι'ΙΙί , φΐιιπι ικιηιΐιιιη ηε εορίββ ({υίάειτι 8038 εοη-

]υηχί88εη(, 3ε εα^ΙείΌςαίη ηοη ηίηιϊ8 ρΐΌπιΙβ νο1υηΐ3(εε88εη(

ρΓ0§Γεβ8ί, εοηΐηΐβπιηΐ 86 βΙΙβΓ Κ3νβηη3Πΐ , βΙΙβΓ Αηπιίηυιη';

Ρίβηεηβ νβΓΟ 8ρο1εΙίηηι δε ΓβεβρίΙ. 0β?83Γ, ορροδίΐβ εηΐφΐβ

ρ3Γΐε βυί εχειτίΐιΐδ , ηε ϊπΙογ 86 εοη]ιιη^βΓεηΙυΓ, ΡεΓυβΪ3ΐη

Γβίΐίίΐ : Η)ΐςϋβ ΓβΙβΓίΙβΓ Γο8838 υβΙΙο ρΓχηιιιηίνίΙ , 63Γυηΐ(|υβ

(■ιι ηι 3Ηί(ιΐ(1ίηειη (η πι Ι3ΐϊ1υ(1ίηειη (ΙιιρΙίεβτίΙ , υ( υ(Γ3(]υε

|ι.ί1 1 1 πι 68861 (η^ίη(3 ; ΐιιιη ιηυπιπι είΓεηιηείΓε3 βΙΙίοΓεηι Γε-

εί(], βΐ (υΓΓββ ϊη εο 1ί^ηε38 Μη , βρβίίο ΙΛ γΐάαια ίηΐ6Γ 8ε

(1ί8ΐ3ηΐ68, 6Γ6χί(, (Ιβηδίδφιε ρΓθριιςη3εη1Ϊ8 ηιιίΓυπι ίηβίΓυχϊΙ,

(Ιεηίφΐε οιηηεβ ιηυηϊΐίοηεδ βηείρΐΐεβ εΠβεί! , (3ΐη εοηΐΓ3 ο6-

8ε8808, φΐ.ιιη εοη(Γ3 ϊηιρείυβ ςιιϊ εχΐηηδεευδ ΓιβΓΪ ροβδεηΙ.

ΙηΙβηηι ηοη δειηεΙ εηιρίίοηεδ 3 ίυείο (εηΐ3(χ βιιηΐ , ρυ^ηοΐ-

(]ΐιβ εοπιηιίδδθε ; ϊη ςιιϊουβ 0»?δ3Γί3ηί ιηείΐιΐδ ηιϊβδίΐίοιίδ ιπη

β^οΐκιη! , φΐυηι εχ αάνεΓ80 μΐ.κΐίαΐοπ·^ ίιιεϋ 3υ(]3είυ8 εοη-

8βΓ6ΓεηΙ αΐ3ηυ3, πιυΚοβφΐβ εοιη1ηιΐ8 ΙπκίιΙλγιίιΙ.

XXXIV. ΡοδΙφίβπι νβΓΟ ρεΓίβεΙηιη εδί οριΐδ 3 03?83Γβ,

Γ3Μ8 ρΓβηιε1)3ΐυΓ Ι,υείηδ ; 3ΐφΐβ εο ΓβΓοείυβ ίι ι^πκΊκι I ηκιΙ ιιι ιι ,

φΐοά ηεε ορρΐ(1αηϊ , ηεε ίρβε , ιιΐΐοδ εοηίΓηεβΙιΐδ ρΓ!τρ3Γ3νε-

γ,πιΙ. Οπιιιΐ ίηΐεΐϋ^εηβ €α>δ3Γ, όΉίίξεηΙίοΓεδ 301ιϋ)υίΙ ειΐδίο-

ύί3δ. ΝοεΙβ βϋΐεηι, ςηίβ ρΓίεοεδβίΙ 03ΐεη()38 ,Ι;\ιιιι;ιγϊ;ι^ ,

Ι,ιιείιΐΒ , Γ3ΐυ8 ΐ(1 βοΐεηηβ 3ΐΐ3ΐιιηιηι Ηοβίίΐιυδ ηεΒίίβεηΙϊβιη ,

ίη ϊρββηι ροΓίβηι εοΓϋΐη ΓεείΙ ϊπιρείαηι; βρβΓβηδ, 8ε ρβΓ Ιιο-

δΐίιιηι ηιυηίπιειιΐβ βΓαιηρετε , βΐ 3ΐί38 εορία9, φΐα) ηηιΐΐηδ
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νος έτέραν πολλή γαρ ην αΰτώ πολλαχοϋ. Ταχΰ δέ τοΰ

πλησίον έφεδρεύοντος τέλους και τοΰ Καίσαρος αύτοΰ

σΰν ταΤς στρατηγίσι σπείραις έπιδραμόντων, δ Αεύχιος

μάλα προΟύμως άγωνιζόμενος άνεώσθη. Των ό" αυ

τών ήμερών εν 'Ριόμη , τοΰ σίτου τοις στρατευομένοις

φυλασσομένου, τι» πλήθος τω πολεμώ χαΐ τη νίχη φα-

νερώς έπηρώντο, και ές τας οικίας έστρέχοντες έπί

έρεύνη σίτου, ίσα εδροιεν ήρπαζον.

XXXV. Οί ο" άμφΐ τον Ούεντίδιον, αΐδούμενοι

λιμω κάμνοντα Λεύκιον περιοραν, έχώρουν ές αύτον

άπαντες, βιαζόμενοι τοΰς Καίσαρος, πανταχόθεν αυ

τούς περικειμένους και ένοχλοϋντας. Ύπαντώντων δ'

αΰτοΐς Άγρίππου τε καΐ Σαλβιδιηνοΰ μετά δυνάμεως

έτι πλείονος , εδεισαν μή κυκλι>)Οεϊεν, καΐ ές Φουλκίνιόν

τι χωρίον έξέκλιναν, έξήκοντα καΐ έκατον σταδίους της

Περυσίας διεστηκος· ένθα αύτοΰς τών άμφι τον Άγρίπ-

παν περικαβημένων, πυρα πολλά τξγειραν, σύμβολα τίϊ

Αευκίω. Και γνώμην έποιοϋντο Ούεντίδιος μέν καΐ

Άσίνιος, βαδίζειν καΐ ως μαχούμενοι· Πλάγκος δε,

έσεσΟαι μέσους Καίσαρος τε και Αγρίππου, χρηναι δ'

έτι καραδοκεϊν τα γιγνόμενα· καΐ έκράτει λέγων δ

Πλάγκος. Οί δ' έν τί) Περυσία, τα μέν πυρα ίδόντες,

ίίδοντο· τών δ' ανδρών βραδυνόντων, είκασαν και τούσδε

ένοχλέϊσΟαι, και παυσαμένου τοΰ πυρός διεφΟάρΟαι.

Ό δέ Αεύκιος, τοΰ λιμοΰ πιέζοντος, ένυκτομάχησεν

αύθις έκ πρώτης φυλακής ές ίω , περι άπαν τί) περι-

τείχισμα· και ού δυνηθείς, άνέΟορεν αύθις ές την Πε-

ρυσίαν, καΐ τας υπολοίπους συλλογισάμενος τροφας,

άπεΐπε δίδοσύαι τοις βεράπουσι , και έφύλασσεν αϋτοΰς ,

μηδ' έκφυγεΐν, ίνα μη γνωριμώτερον γένοιτο τοις πολε-

μίοις το δεινόν. Ήλώντο ουν οί θεράποντες κατά πλή

θος, και κατέπιπτον έν τε αύτη τη πόλε ι και μέχρι

τοΰ σφετέρου διατειχίσματος, πόαν εϊ τινα εδροιεν, ί)

φυλλάδα χλωραν, νεμόμενοι. ΚαΙ τοΰς αποψύχοντας

δ Λεύκιος ές τάφρους έπιμηκεις κατωρυσσεν ίνα μητε

καιομένοιν, έπίδηλον τοις έχΟροΐς γένοιτο, μητε σηπο-

μένων, άτμος και νόσος.

XXXVI. Έπει δέ ουτε τοΰ λιμού τι τέλος ην ούτε των

Οανάτιον, άχΟόμενοι τοις γιγνομένοις οί δπλϊται, παρε-

κάλουν τον Λεύκιον αύθις άποπειράσαι των τειχών, ώς

διακόψοντες αΰτα πάντως. Ό δέ, την δρμήν άποδε-

ζάμενος, Ουκ άξίως, έφη . πρώην της παρούσης ανάγ

κης ήγωνισάμεΟα· και νΰν τ) παραδιδόναι σφας, η, τούτο

/εϊρον ήγουμένους θανάτου , μάχεσΟαι μέχρι θανάτου.

Δεξαμένων δέ προΟύμιος απάντων, κα\, ίνα μη τις ώς

έν νυκτ^ πρόφασις γένοιτο, κατα φως άγειν σφας κε-

λευόντων, δ Λεύκιος ηγε προ ήμέρας· σίδηρόν τε τειχο-

μάχον εΤχον πολΰν, και κλίμακας ές είδη πάντα

διεσκευασμένας. Έφέρετο δέ καΐ τάφρων έγχοιστη'ρια

δργανα , καΐ πύργοι πτυκτοι σανίδας ές τα τείχη μεθιέν-

τες , καΐ βέλη παντοία , και λίθοι , κα\ γέδ^α τοις σκό-

λοψιν έπιρ^ιπτεΐσΟαι. Προσπεσόντες δέ μεΟ' δρμης

βιαίου,την τάφρον ένέχωσαν, και τους σταυρούς υπερ

έβησαν κα\ τοις τείχεσι προσελΟόντες, οί μέν ίιπώρυσ-

ππιΙΙίδ Ιοαβ ίι;ιΜ>;ιΐ , ,κΜμγ.τ·· ροδΐε. 5ο<1 εείεπίετ εχείΐα

Ιεςίοηε ε ρι-οχίπιίδ εχευηϋδ , β( 0·,··-.ιι.· ΐρβο πι π ι ρΓΦίοιϊαηίβ

εοΐιοιΐίυιΐδ βοεευιτεηΐε , Ι.ιιοϊοβ ροβΐ 38Γ8 ( ΟΓίαηιοη ι ερηίειιβ

ββΐ. Ρβτ εοδιίειη ιΐϊεδ Κοπίδβ , φΐιιπι ΓΓυηιοηΙιιιη οοιοβ 35-

μί λ ,ιι .1 ιι γ Ιη ιι - ιιιιι ιιιίΐίΐιιηι , ρΐι-ΐι* , ραΐαηι ίηιρΓεεαΙίοηεβ

],ΙΙ Ι.1ΙΙ> Γηιιΐι ;ι I κ 1 1 ( 1 111 (Ι < υΐΐΐΐ',1 ]ΙΙΙ|ΚΊ'.111 1 \ ί< Ιπΐ ί,ΙΙΙΙ , <1ί~< II I -

πΐ ρεΓ ριϊνβίββ :ι·<1ο8, ίϊυιηεηΐιιηι ηυατεπ8 ; εϊ ςιιίιίςυϊιΐ ίη·

τεηίί, άίπρυίΐ.

XXXV. ,Ι.ιπι τεπ> νεηΐκϋαβ τείίςυίςυε ο.νιιιιι ρίΓΐίυπι άα·

εεβ, ί^ηοηιίιιϊθ8υηι Γ3(ϊ, ηοη βιϋινεαΪΓε 1α1)οι\ιη(ί Γαιηε Ι,υείο,

οπιηβ8 ;κ1 βαιη ρΓοΩείβεί ίαβίίΐαεηιοί , κϊεεϋβ Οίε&ιπϊηίβ ,

ςυϊ υηιΐίηαε εοβ οΙ>&ε<1εΓ3ηΙ ρΓεββεΓαηΙςαε. 5β<1 , Αςτίρρα

δαΚΜίεηοηκε βιίτεηίβηΐϊΐιυβ εαηι ηΐ3]οη|}υ8 εορίϊβ, τεηΐί

ηε ( ίι ι ιιπινί'ΐιί γιίιΙ ιιγ, ιΙγΙΙι'χγππιΙ ΓυΙςϊηϊαηι , ορρίάαιη XX

Μ. Ρ. η ΡβΓϋδίβ (1ί8ΐ3ηβ. Πιί ;ι1> Α^Ηρρα οΙ>8ε$£Ϊ, ηοεΙιΐΓ-

ηΪ8 ΐ£ΐιί1)υ3 πιυΙ(ί8 αεεεη8Ϊ8 βϊ^ηυιη όαϋαηΐ Ι,υεϊο. Ιϋί <1υιη

ίηΙεΓ 8ε «1* -I ϊ 1 τι ;ιηΙ , νεηΐίάίο Ρο11ίουί(]υε ρΐΑευίΙ , υΐ τεί βίε

ρΓθΓιεΪ8εεΓεηΙυΓ, ρηείίοςριε ιΚίίτιιογιήΙ : 8β(1 Ρΐαηευβ αηι-

ρ1ίο8 εχ8ρεε1αη(1υπι εεοβεϋαΐ, ηε ΐοςεΓεΓεηΙ &ε ρετϊευΐοββ

ιιιι ι1ί<ι> ίηΐΐΊ Λςπρρβηι ει Οκ.ιπ·ιιι : ςυχ βεηΐεηϋα ΤΪ83 εβί

ροΙϊοΓ. Οαϊ Ρεηιβϊα! < > 1 > - ϊ < ΙγΙι,ιιιΙ π γ, 3(1 ρηηιυπι εοηβρεείιιηι

ίςηϊυιη £3νί8ί , Ι3π]3η1ίϋυ8 8οείΪ8 , εοη]εε(3θ3ΐι( ρπτιι ι εοβ

;ι1ι Ηο8ϋΙ)υ8 : ιι1>ί ν.το εε883Γυη1 ϊβηεδ, άείοΐοδ κοεϊοβ ροΐα-

Ι)3η(. Ι.ιιείιΐ8 ;ιπΐοηι, Γβιηε ρΓε88υ8, τυΓ8υ8 31Ϊ3 ηοείε 3

ρππΐ3 τίςϊΐϊα υβςαε (Ιίΐιιευΐυηι επιρίίοηειη (εηΐ3νϊΙ Ιοείβ

οπιηίΙ)υ8 : βειΐ εϊ Ιυηε , ίιτίΐο εοη3ΐυ , ίη ιιι ΐ »·ηι τε]εε(υ8 εβί.

,Ι.ιιι κ ΐιιρ, 8υΜυε(3 Γ3ϋοηε φιαηΐυηι εϋιαηοΓυιη ε88εΙ κΊί-

ηιιιιιη , βεΓνίβ ροπΌ ] ιπνΙ ηίί νϊεΐυηι νε(υί( : ϊρ808 3ΐι(εηι

ευδίοϋίτίΐ, ηε ΙτϊηβΓυ^ίεηιΙο πιαμίδ ροΙεΓαεεκηΙ ηοβίίΐιυβ

ιικιϋ §Γ3τιΐ3(εηι. Εγγ3|)3ιιΙ ίςίΙυΓ αμιιιίηαΙίιη μ·γ*ϊ , ρ388ίω

1 1 1 1 1 η π πι δεβε ρΓοίίείεηΙεβ νβΐ ίη ατηε τβ) ίη ροηκεπίβ , ει

Ιιειίιαηι, δϊευηί ίηνεηίΓεηΙ, άερββεβηΐεβ ααΐ η-οηιίεβ νίτίιίεβ.

Εχβηίηιεβ βαΐεηι ίυείυβ ίη 3ΐ1ίβ Γονείβ ·1εΓο<1ίεο3ΐ, ηε γο§ο8

1ΐ08ΐίβ 3ηίπΐ3άν8Γΐ6ΓεΙ , ηενε βχ εβάατεηιηι εχηβίβΐϊυηε ρε-

βΐίβ βΐυηβιβΙυΓ.

XXXVI. Οϋαηι τεΓΟ ηεε Γαηιίδ Γιπϊδ βρρϊτβΓβΙ, ηεεΓυηεπιηι.

ηιϊΐίΐεβ ρεΓίίεβί οκιόβη! ίυείιιπι, υΐ πίΓδϋδ ΙεηΙβΓεΙ επιπιρεη1,

ςυαδί ηιυηίπιεη(α Ιιοδίίυηι οιηηίιιο ηυηε ρει°ίΓ3εΙυπ. 111ε,

εοηιρΓοίΜΐο εοιυπι βπΙοΓε : » ΝυρβΓ, ίι» μιίΐ , ηοη Ιλπι 8ΐΓεηυε,

ςυβπι ηεεε88ΐΐ38 ρο8ΐυΐ3η3(, ιπ ι.ινπιιιιλ : ηυηε βυΐ άειίίΐίο

1;ι<·ΐ.·ηιΙ.ι, 3υΙ, δϊ Ιΐίκε ηιΟΓίε νίιΙεΙυΓ (ΙεΙεΗοΓ, ηδςυε 3(1 ηιοιΊεηι

ριιςηβηαυηι βδΐ. » ΑεεΐρϊεηΙίοοδ ρΓοηιΙε εοηίη'Ιϊοηβηι οπιηί·

ηυδ, εΐηεηοχ ηΙΙβπι ρΓοΛεΓε! οεεβδίοηειη ί^ηβτϊπ!, εΐβπι

Ιαεε δίξηυηι δϊ!>ΐ άβή ροδΙιιΙαιιΙί1)ϋ5 ; Ι,υείυδ (ΙαχίΙ εο8 δΐιΐι

ϋϋυευΐυηι, ίηδίι-υείοδ αίΤαΙϊιη ΓεΓΓβηιεηΙίδ, εϊ δεβίίδ ν3ΐί3ηιυι

Γοπιιηπιηι , πιβεΐιίηίδςιιε ηηϊΙ>υ8 Γοδδβ! εοιηρΙβηΙυΓ α^ιτε , εϊ

Ιυπϋ>υ3 ρ1ίε3ΐί1ίΙ>»8, εχ <]πίΙ)υδ ροηΐββ )βα\πΛατ ίη ηκτηίι :

3(1 η<τε ΙεΙοΓυπι οηιηε ^εηιιβ βεεεάεηβΐ, ΙβρϊΛεδςαε, ει ογβΙοϊ

ςιι»8 ρβΐίδ ίη]ίεεΓεηΙ. Ιίβηπε εοηηίχί ΙοΙίδ νίΓίοηδ , ΓερΙεΙί

ίθ883, Τ3ΐ1ιιηι (Γ3ηδεεη(1εΓΐιηΙ : δΐιΐιειιιιίεδηυε ηιιιι ιιιιι, 3ΐϋ
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«», οί δέ τας χλίμαχας έπηγον, οί δέ τους πύργους

ένεχείρουν τε δμοϋ, χαΐ ήμύνοντο λίθοις καΐ τοξεύμασι

χαι μολιβδαίναις, συν πολλή θανάτου καταφρονήσει.

ΚαΙ τάδε έγίγνετο χατα μέρη πολλά· έπειδή δέ τινας *

Ις πολλά διαιρουμένοις τοις πολεμίοις ασθενέστερα

πάντα ην.

XXXVII. Έχταθεισων δέ που των σανίδων Ις το

τείχος , βία τότε μάλιστα επικίνδυνος ην των Λευκια-

νί>ν επι ταϊς σανίσι μαχόμενων, καί βέλη πλάγια πάν-

τοθεν ην ές αύτους καί άχόντια. Έ6ιάσαντο δέ όμως,

χα'ι Ις τι) τείχος έξήλαντο δλίγοι, καί αύτοϊς εΐποντο

έτεροι· καί τάχα άν τι έξείργαστο αύτοΐς μετά άπονοίας,

ε'ι μή , γνωσθέντος ού πολλά εΤναι τα τοιαύτα μηχα

νήματα , οί άριστοι των Καίσαρος έφεδρειων άκμήτες

έπήγοντο κεχμηχόσν. Το'τε γαρ δή των τειχών αύτοΰς

χατήρειψαν, καΐ τα μηχανήματα συνέτριψαν, κα\

Ιβαλλον άνωθεν ήδη σΰν καταφρονήσει. Τοις δέ τα

μεν όπλα κα\ τα σώματα ολα συνεκέκοπτο , και βοή

σφας έπελελοίπει· παρέμενον δ' δμως τη προθυμία.

Ός δ« καί τα νέκρα των επί τοϋ τείχους άνηρημέ-

νων Ισκυλευμένα κάτω διερίιπτεϊτο , τήν υοριν ούχ

έ*φερον, άλλα άνετρέποντο ίιπδ της όψεως, καΐ μι-

χρόν έστησαν άποροϋντες, ώσπερ εν τοις γυμνικοΐς

άγοίσιν οί διαναπαυόμενοι. ^2δε δέ αύτους Ιχοντας

Ιλέων δ Λεύκιος έκάλει τη σάλπιγγι άναχωρεΐν.

Ήσθέντων δέ των Καίσαρος έπ\ τωδε, χαΐ τα δπλα

παταγησάντων οίον Ιπι νίκη , ερεθισθέντες οί τοΰ Λευ

κίου1, τάς κλίμακας αύθις άρπάσαντες (οϋ γαρ Ιτι πύρ

γους εΤχον) εφερον Ις τα τείχη μετα άπονοίας, ούδέν

έτι βλάπτοντες· ού γαρ Ιδύναντο. Περιθέων δ' αύτους

δ Λεύκιος, Ιδεΐτο μή ψυχομαχεΤν έτι, χαΐ οίμώζοντας

άπηγεν άκοντας.

XXXVIII. Το μέν δή τέλος τησδε της τειχομαχίας,

Ιχθυμοτάτης γενομένης, Ιςτοϋτο Ιτελεύτα. Ό δέ Καί

σαρ, ΐνα μή αύθις έπιτολμήσειαν οί πολέμιοι τοις τεί-

χεσι , τήν στρατιάν, οση μή τοις γιγνομένοις Ιφήδρευε ,

παρ' αύτδ τδ τείχος ΐδρυσε , κα\ έδίδαξεν άναπηδδν ές

τδ τείχος άλλους άλλαχοϋ κατά σύνθημα σάλπιγγος.

Συνεχώς τε άνεπήδων, ούδενδς επείγοντος· Ϊνα διδαχή

τε σφίσι, χα\ φόβος εΐη τοις πολεμίοις. Άθυμία δέ

Ιπεΐχε τους τοϋ Λευκίου· κα\ , δπερ έν τοΤς τοιούτοις

εΐοιθε γίγνεσθαι, της φυλακής οί φύλακες ήμέλουν έχ

δέ της άμελείας αύτομολίαι πολλών έγίγνοντο, χαΐ ούχ

οί αφανέστεροι τοϋτο μόνοι, άλλα καΐ των ήγεμονικών

τίνες, Ιδρων. Ένεδίδου τε δ Λεύκιος ήδη προς διαλύ

σεις, Ιλέω τοσοϋδε πλήθους άπολλυμένου. Έχθρων δέ

τίνων Καίσαρος περί σφών δεδιότων , Ιτι Ιπεΐχεν. Ώς

δέ δ Καίσαρ ώφθη τους αυτομόλους φιλανθρώπως Ιχ-

δεχόμενος , κα\ πλείων δρμή πδσιν ές τας διαλύσεις έγί-

γνετο, δέος ήπτετο τοϋ Λευκίου μή άντιλέγων ίκδο-

θείη.

XXXIX. Γενομένης ο3ν τίνος ίς τοϋτο πείρας κα\

έλπίδος ούχ άηδοϋς, τον στρατδν συναγαγών, Ιλεξεν

δδε· * Γνώμη μέν ^ν μοι, τήν πάτριον υμΐν άποδοϋναι

ΛΡΡΙΛΜ8.

β υ πι βυΓΓοάΙεηβηΙ, βεαΐ39 &1ϋ βρρϋε&ΙβηΙ, αΐϋ Ιαπββ «Ιζηο-

νεοβηί : βυηυΐφΐβ ορβτϊ βΓαηΙ ίηίβηΐί , βίιηυΐ ιΐίπιίωΐιαηΐ,

93X19, 93§ΊΚΪ9> §1311(111)115, οίοι πιιιΐΐο ΓηΟΓίιβ εοηίβηιΐιι : 63-

(]ΐιβ οπιηί3 ηιυΙΙΐ9 διηιιιΐ Ιοείδ 3ξε1)3η(υι·. 1(3 Ιιοδίββ ίη ά\·

τβΓ*8 άΊβΙηεΰ ΓβδίδίβΙιαηΐ βεβηίαβ.

ΧΧΧΥΠ. Ροδ(ςιΐ3ΐη νβΐΌ βΐίευΐη μχη ροηΐββ ίη]βε1ί δΐιη(

ίη πκειν3 , (υπι πΐ3χίπιε ηηιηι βΙ Γβτοεώ βΐ Μΐηιηο ρβπ·

ευΙο εχ ίρδίδ ροπΙϊΙ>ηβ ρυ£Π3ΐ)3η( ίυείΒηί, 3 ΙβΙβπΐΗΐδ υηάίςυβ

Ιβίοπιπι οπιηί ξβηβΓε ρβΙΗί. ΑΙ ρβΓΓυρβΓυηΙ Ιβπκη, εΐ ϊη

ηχεηΐβ ρΓοβϊΗβπιηΙ ηοηηυΙΙί , φΐο5 ηαοχ ρΙακ* βιιηΐ ββεηΐι.

£(ΓοΗ389Ϊ3, ηΐ βββρβηϋ, είΓεείε&βηΙ βϋφΐίό, ηί, εο^ηϋο

ηοη ιπυΙ(39 εδδε (3ΐε9 Πΐ3ε1ηη39, ΓοΓϋβ&ίιηί Οαΐδβηβηοπιηι

Γεββίδ ΓβεεηΙεβ εχ δϋϋδίιΐϋδ εβδβηί οΙ>]οοΙί : ςυί (ιιπ) (ΙβΙυΓΟβ-

ηιηΐ ηο9 ε κκτηϊυιιδ, βΐ , οοηΓιαο.Ιίί ιτιβοΐιίηίδ ^αηι εοη(εη>

Ιϋα ε βαοϋηιϊ ΓετϊεΙ)3ΐι( τβΙίςαοβ. III!, ρβιίοΗΪι καΐΐβ, (ο-

Ιοςιιε εοΓροΓβ εοηκβυεϊβΐί, τοοβ ςυοςυβ ]«ιη άεΰεϊεοίε,

άΐΙΓ303η1 (3Π16Π ΗΟΠίΡΓ. III \6Γ0 ε3ΐΐ3Τ6Τ3 6(13111 60Π1ΙΤ1 ,

ςυί ίη βμιγο εχδί βηηΙ', 6ρο1ί3ΐ3 νκίεπιηΐ άε]ίεί; ηοη (υΐβ-

ηιηΐ εοηΙιιπιε1ί3ηι : ββά ηοιτοΓβ ε]υδ βρβοίβευΐί Γεβίίίβηΐεβ ,

εοηδΗΙβΓυηΙ ρβυϋδρεΓ άιΛϋ , δίευΐ 3{η1ε(ΒΒ ίηΐβτ εβτίιηια

ώΙεΓςυίεδεεηΐε». 1(3 οΙΤεείοδ ηιίδεΓ3(ηβ ^υείιΐδ, τεεερίυΐ

εεείηίΐ. 8βά ηιιυηι ΟαβΒΠίηϊ Ιβ(! εοηρίοάβιβηΐ βπηι , (3η-

ςυ3πι 1η τίείοπβ , ϊγγϊΙ&ιϊ Ι,ηείί πιίΙΚββ , ΓϋΓδϋδ 3ΓΓερΙίδ δεθϋδ

(ΐυΓΓβδ εηίιη ηαΙΙαΒ βηιρίίαβ οβΙμΙμιιΙ) εαη άορβηΟοαβ

(ΙεηυοΙη ηιατοβ ηοβϋαπι πιβοαηΙ; δβό ΙγγΚο εοιΐ3ΐυ, ηεβ

εηίαι ςηιΜςυβπι βηιρίίαδ ΙδοιΙβΓε ροΙβΓβηί. ΙΐΕ(]ΐιε ίυείυδ,

εΪΓθαη)ειΐΓ83η9 βοβ , οηΐηΐ, ηε ΒηιρΙίοΒ άε νϊ(β ραβηβτβηΐ;

ε( βεπιβηΐεβ βε ίηνίΐοδ ηάηχϋ

ΧΧΧΤΙΠ. Πιο Γαί( βοεπίπιχ ϊΐΐϊαβ ορρυ§η3(ίοηί9 εχΚιΐδ.

Τυηι 08Μ8Τ, ηε πιτηι ΙιοβΙβδ ηιατΜ (βηίΑτβηΙ, ηιίϋΐεδ,

ηυο(ςυο( ]απι ηοη ίη ίρδίδ δΟϋοηίουδ 6δδβη(, ραδ( ι

εοΙΙοεβνΚ; άοεαΚςηε βι^ηο (αΐβ <1αΙο αΐίοβ 3ΐίΙ)ί ίη ι

ρΓΟβίΙίτε. ΑΙςυβ \ά εοηΐΐηιιε ϋΐί Γβείεο&ηΙ, ηειηίηβ ύΰνη

υΓ§εη(ε ; εχβΓείΙβηίεδ βε ρ3τί(6τ, βί ηοδίβπι (εηί(3η(β9. Ιαεϋ

Τ6γο αιίϋΐββ οεευρ3τί( ηκΒβϋϋβ ; ε(, ηαοά ϊη (3ΐί βίβία Γβτααι

Ωετί βοΐεΐ, ευδίοάίίε Γβιηΐίΐκίυ» ββρΙχυιΙιΐΓ ; β(ςηε ϋκΐβ ετβοτβ

ββΐηηΐ (Γ3ΠδΓυ§!3, ηοη τηΙ^ΒΗηπι Ι3η(υηι ηύΊϋυιη, δβά β(

ρΓίΕΓεείΟΓϋηι βΐίσυοί. ^3Π1(η1ε ε(Ϊ3ηι ίυείυβ 3(1 ρβεεπι

ΩεεΙεοβϋΐΓ, ρβτβαηϋαιη ηιυΐϋΐυάίηβιη ηιίββΓ3(α9 : 86(1 υηηη

ηοε ευπι τεηΐ0Γ3ΐ>3(υΓ, φιοά 036δ3ΓΪ8 ίηίηιίεί δίΜ 1ίηιε1)3ΐι(.

ΐΛί τβτο εΐβακηΐβτ 8 ΟΐΒββτβ εχείρί (ηηβΑιβιβ βρρναϋ , ε(

οΐ3]α8 }βχα ρ3είδ άεδΜεπαηι οπιηοβ ΙηεβββΚ; Ιυηι τβτο 11-

ηιβΓβ βεβρί(, ηε, 9ί βοΐυβ οΜιτβΙ, άθΑβτεΙιη* ΟκμγΙ·

XXXIX. ΟυβρΓορίεΓ, ροδίαηίπι ρΓ9Β(εη(3η(ί βρεβ ηβηΛ

ίη^Γ3(3 05(61153 ε8(, εοηνοεβϋβ πιίΙΚΙΙιιΐδ , ίυείυδ βίε βρυά

608 εοηείοηαΐυδ εβ( : « £γβ( ηιίΐιί ηυΜεπι βηίηιυδ, εοηιηιί-

Μ
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Αντωνίου παϊδας όίμα τω Λευκίω, ως μηδέν έκ της

όψεως δ Καίσαρ εν τω στρατώ πλε'ον εχοι. Ιππέων

δέ Καίσαρος Ικτρεχόντων έπΐ την Βρουττίων ήϊόνα,

πορΟουμένην ΰπδ Πομπηίου, δόξας δ Λεύκιος, ή ίιπο-

κρινάμενος, έφ' έαυτδν και τοΰς Αντωνίου παϊδας το'δε

τδ ίππικδν άπεστάλΟαι, διέδραμεν ές τας Αντωνίου

κατοικίας, συλλεγόμενος φρουρ&ν τω σώματι, και τον

Καίσαρα τω στρατώ διέβαλλεν ες άπιστίαν προς Άντώ-

νιον. Ό δέ άντεδίδασκεν αυτούς, δτι αύτώ μέν και

Άντωνίω πάντα εΤναι φίλια και κοινά· Λεύκιον δέ ύφ'

ετέρας γνώμης αύτους πολεμοποιεΐν ες αλλήλους, άντι-

πράσσοντα τη των τριών άρχη , δι' ήν οί στρατευόμενοι

τας αποικίας έχουσι βεβαίους· καΐ τους Ιππέας εΤναι

καΐ νϋν έν Βρουττίοις, τα έντεταλμένα φυλάσσοντας.

XX. Ών οί ήγεμόνες τοϋ στρατού πυνΟανόμενοι,

διήτησαν αύτοϊς Ιν Τεάνω, καΐ συνήλλαξαν επί τοϊσδε·

Τους μεν υπάτους τα πάτρια διοικεϊν, μή κωλυόμενους

υπδ των τριών άνδρών · μηδενι δέ γην υπέρ τους στρα-

τευσαμε'νους έν Φιλίπποις έπινέμεσΟαι · τά τε χρήματα

των δεδημευμένιον καΐ τιμάς των έτι πιπρασκομένων

καί τον στρατδν Αντωνίου τον περί την Ίταλίαν Ιπ' ίσης

διανέμεσβαι· καΐ μηδέτερον αυτών έτι καταλέγειν

εκ της Ιταλίας· στρατεύοντι δέ έπι Πομπήϊον τφ

Καίσαρι δυο συμμαχεΐν τέλη παρα Αντωνίου · άνεώχΟαι

δέ τας "Αλπεις τοις 6πδ Καίσαρος πεμπομένοις ές την

Ίβηρίαν, καί μή κωλύειν αύτους Ιτι Άσίνιον Πολλίωνα·

Λεύκιον δέ, έπΙ τοϊσδε συνηλλαγμένον, άποΟέσΟαι την

φρουραν τοϋ σώματος, καΐ πολιτεύειν άδεώς. Τάδε

μέν ήν δ συνέΟεντο άλληλοις δια των ήγεμόνοιν τοΰ

στρατού. ΈπράχΟη γε μήν αυτών δύο μόνα τα τελευ

ταία· κα\ Σαλβιδιηνδς άκων αύτω¥** συμπεριήλύε τας

"Αλπεις.

XXI. Ου γιγνομένων δέ τών άλλων, ή Βραδυνόντων,

ές Πραινεστύν άνεχώρει Λεύκιος, δεδιέναι λέγων Καί

σαρα, δια την άρχήν δορυφορούμενον, αύτδς άφρούρη-

τος ών. Άνεχώρει δέ καΐ Φουλβία προς Λεύκιον, ήδη

λέγουσα περι τοις τέκνοις τον Λέπιδον δεδιέναι· τοϋτον

γαρ άντ\ τοϋ Καίσαρος προύτίθει. Και τάδε μέν έγρά-

φετο παρ' έχατέρων Άντωνίω, και φίλοι μετα τών

γραμμάτων ές αύτδν έπέμποντο, οΐ διδάξειν εμελλον

περι εκάστων. Και ούχ εδρον, έρευνώμενος, 8 τι σα

φώς άντεγράφετο αύτοΐς. Οί δέ τών στρατών ήγεμό

νες, συνομόσαντες κρινεΐν τοις άρχουσιν αύθις 6 δοκοίη

δίκαιον είναι, καΐτους άπειθοΰντας ές αύτδ συναναγχά-

σειν, έκάλουν επί ταϋτα τους περί Λεύκιον. Οϋ δεςα-

μένων δ' εκείνων, δ Καίσαρ έπιφΟόνως αυτούς εν τε τοϊζ

ήγεμόσι τοϋ στρατοϋ , καί παρα τοΤς 'Ρωμαίων άρίστοις,

έμέμφετο. Οί δέ έξέΟεον ές τον Λεύκιον, καί παρεχά-

λουν, οικτεϊραι μέν έπΙ τοις έμφυλίοις την πόλιν κα\ την

Ίταλίαν, δέξασΟαι δέ κοινωνδν, ψ την κρίσιν ή έπι σφών

ή έπί τών ήγεμόνων γενέσθαι.

XXII. Αίδουμένου δέ τοΰ Λευκίου τά τε λεγόμενα

κα\ τους λέγοντας, δ Μάνιος μάλα Ορασέως εφη· Τον

μέν Λντώνιον ουδέν άλλ' ή χρήματα μόνα άγείρειν έν

Γε1ίαα88 εοΐοηίαί, ιηίδίΐ ΠΙ» ΙΗϊοβ ΑπΙοηίί υηβ εαηι ίυεϊο,

φή δεπαβΓβηΙαι· 03$3Γ0ΐη , ηβ ροΙίοΓ Οα'δβΓ ΙΐϊοβΓβΙυΓ α!)

εχβι-είΐα, δί ΐΐΐαηα βοΐιιιη εοηδρίεεΓβηΙ. (^ααιηφίε Οΐίκβιϊδ

εα,υίΐεδ εχεαπ-ίδδβηΐ ίη ΒιυΙΙίυηιαι ΙίΙΙοΓβ , 3 Ροηιρυίο ϊη-

Γε$1α1α; ίηείυδ, δίνε Ιίηιοηδ, δίνε Ιηι^εηβ 86 ϋιαβτβ, ηβ

ι,οηίΓα 8β βΙ εοηΐτβ 1ϊ1>ογοβ ΑηΙοηϋ βφΐίΐαΐαβ ίΐΐε ηιίδβυδ βίΐ ,

3(1]εο1οηί3δ ΛηΙοηίηηοπιιιι 86 ρΐΌΓίραίΙ, δαΙιΊΙΪΙίιιπι &ϋ>ϊ

εοΐΐεείαηΐδ, εβίυιηηίαηιΐο ΰχ&αηαη, υι ρει-ΙΉΙαηι Λη-

Ιοηίιιπι. 8β<1 ΟδΐΐΓ οο8 εοηΙι-3 ϋοεβϋαΐ « ίηΙε$τ3ΐη βϊ!>ΐ

εαιη ΑηΙοηίο πααηεΓε αηιίαΐίαηι : Ι,ιιείαηι ννΐΌ αΐία ιΐβ εαυδ*

οεΐΐαηι ϊιιΙογ ιρβοδ 8βΓβι·ε ; ηίιηίπιηι ςηοιΐ ίηΓεηδυβ 8Ϊ1 ϊιίιιηι·

νΪΓΟΓυιη ροΐεηΐία;, [)6γ (]υαπι ηονί εβίυηί ιϊπιιαιιι |>θ88ε88ίο·

ηειη ΙιαυβαηΙ : εηυίΐεβ νβη> εΐίαηι Ιυιη ίη ΒΓυ((ϋ5 6886, ει

ηααηά&ι* βιια βχββςαϊ. »

XX. Ηί8 ΐηΙεΙΙεεϋβ , άαεββ Ιφοηηιη Τοιηϊ εοηνεαεΓυηΙ ;

ϊοίςυε, Ιαηφιβηι αιϋίΐΓί άίδεερίαηΐεβ οοηίΓοτοΓβίαηι , πί*

εοηάϊϋοηϋηΐ8 !■. ΑιιΙοηίυιιι ευιη Ο.τβαΓΟ ΗχΙυχβΓαηΙ ίη @γ&-

Ιίαιη : « III εοηβιιΐϊηηβ ηοη οΐκίβηΐ ΤπυηινΪΓΪ, ςυοηιίηυβ

ίΐΐί ΓειηρυΙ)1ίεαηι αάηιίηίβίΓεηΙ πιοΓβ ιτΐ3]0Γυιη : Λ%ή <1ΐτϊ-

(ΙαυΙυΓ ηεηιϊηϊ ρί.ι·1ί'ΐ' (ΙοΓυικ Ιοί Ρ1ιί1ίρρεη8ί ηαίΐίϋα : άβ

1>εευηίί8 ρΐΌδεπρΙοπιπι , εΐ ιΐε ρπΊϋδ εοταιη «ιυβί εϋβιη

ηυηε νεηάβΓεηΙατ, ί11»? ςιιοςυβ εχ ΛηΙοηίαηίβ Ιεβίουϊουβ ,

ςιΐίε ίη ΙΙβΙίβ πιαηβίίκβηΐ, ραιΊειη «υαιη εχ 3κ\ηο Ι&ηαΙ :

ηευΙοΓ ίηιρεΓαΙοι υηι |Κ)8ΐ1ιαε (ΙεΙεεΙυβ ηιϋίΐυηι ϊηβΐϊΐιιαΐ ίη

ΙΙά\\ά : Οα.·83Γί ίη εχρβιΐίΐίοηβ εοηΐΓ3 Ροηιρείυπι άηββ 1ε-

^ίοηε8 Ληίοηϋ ηιϋίΐεηΐ : Λίρεβ ηη£8Ϊ8 3 Οχβατε ίη ΙΙίβρα-

ηΐαιη ρ»1β3η1, ηεε Λβΐηϊαβ ΡοΙΙίο εο« 3ΐτιρ1ίιΐ8 ρΓοηϊηείΙ :

(1εηί<ιιιε υΐ 1ιί« εοηιϋϋοηίυιΐ! ίυείαβ ρ3ε3(υ8 3ηιονε3( βαιεί-

ΙίΙίιιηι, εΐ βεεηηΐδ βάηιίηίβίΓβΙ ΓεηιρυΙ)Ιίε3ηι. » Ηβ Ιυπι

ίηβΓε εοηιϋΐίοηεβ Γβηονβϋ Γοοιίεπδ ορεΓ3 άυεΙοηιπι εχετεϊ-

Ιϋδ : ςυαηιηι (1ιι<ε (3η1υιη ροδίΓεηΐίΒ Γ3(<ε ΓυβΓυηΙ; β( δαί·

νίιΐίεηυβ *** Αίρββ βηρεηνϊΐ.

XXI. Ρυυχη νβΓΟ ΓεΙίςυα ηοη ρΓΚ8ΐ3ΓεηΙυΓ, ηιιΐ «ΚΙΤειτεη-

ΙυΓ, ίυαυβ ΡΓίοπεβΙε ββεεββίΐ, ιΐίεεηδ « 86 03Β83Γειη (ί

ηβΓε, ρΓΟ ηΐ3§ί8(Γ3(ιι ιηιιηίΐυηι 83(β11ίΙίΙ>ιΐ8,ςυυηι ίρβε ηυΐ-

1Ϊ8 8ΐί|>β(ιΐ8 »ϋ. » Αά βατηαεηΐ([υε 3β Γεεβρίΐ Ρυΐνία ςυοςιιβ ;

« ΙίηεΓίβ διήβ 3 ίβρϊιΐο )Άΐα 86 ΙίηιβΓβ , » άίεΐΐΐαηβ : ηηηο

εηίιη, Ιοεο Οαββτίδ, ηαηε οοωπ>βηιοΓ3Γβ ω3ΐεΙ>3(. Αε <1β

Ιιίδ Η'υιιβ υΐΓίιρκ' ΗΙογ38 βοΓίρδιτυηΙ 3(1 ΑηΙοηίηηι , εαδςυε

ρβΓΓβΓοηϋΐΜ 3(1 ευηι (ΙεύεηιηΙ απιίοίϊ , ςαί εειΙίοΓειη (ταιιΐ

ΓβεΙαΗ (1ε δίη^υΐίβ. Ουίιΐ νετο Ιιίδ ΙίΙειΐβ αϊ) ΑηΙοηίο Γυετίΐ

Γεβρυηδαηι, ηαΚΓβηβ ΙίεεΙ, ΙίφιΜο ϊητεηίτβ ηοη ροΐαϊ.

Ταπί ηΐι-ίιΐδααε εχβΓείΙαβ ρΓοεβΓββ οοη]»Γβπ]ηΙ , δβ ΓαΓδυβ

οχ ,ιΐ)ΐιυ (ΙίΓεηιΙαΓΟδ Ιιαηο ΙΗεηι ίπιροΓαΙοπιηι , ε( εο3ε(οΓθ8

ρίΓβτβ εαηι ςαί ηοΐαίδδεί : 3(1 εβηιηαβ Γβιη εοηΠεί6η(]3ΐη

ίαείαηι αϊ πι δηίδ ίηνίίαπιηΐ. Οιιί ροδίηαβηι νεηΪΓβ Γβηαε-

πιηΐ, 03>Κ3Γ ίητίάίοδε οοβ ειιπι βρηιΐ ρπιηοΓββ εχεΓείΙαβ,

Ιαιη ηρικί πΗιαποδ υρΐίηιαίεδ ίηουκΛίιαΙ. Μοχφιε εοηευΓδηβ

ορ1ίηΐ8(ίηηι εχ υΓοε 3(1 ίιιείυηι Γβεΐιιβ εβ( , (ΙερΓβεβηΙίυηι

<< υΐ πιίδεΓεΓΒίαΓ \Ιά\\λ; άΚΙκΙχ Ιίρΐΐίδ ςίνίΐίΐιυδ; ρβΜηίΚβτεΙ-

ςαε, υΐ ίη εοηιιηιιη» Ηβ ίδΐβ, βΓϋίΙήο νβΐ 8(1 ββ νεί 3(1

πιϋίΐυηι ρΓ8βΓεε(οβ αείβίο , αΐ&εερΙβΓεΙηι·. »

XXII. Οααιηςαβ ίιιείαδ Ιαιη ίρδοβ Ι(Μ]αεηΙε3 ΓενεΓΟΓε-

ΙαΓ, Ιιιηι ε3 «]ΐιβο 31) Ιιίδ άίεεηβηΙαΓ, Μβηίαβ ρΓ3}ΓΓ3θΐ6 3(1-

ηκχΐυιη ιεδροηιϋΙ : « ΛηΙοηίαιη ρεεαηίαδ (αηΐιυη εοΐΐ^οτε
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ξένοις άνδράσι, τον δέ Καίσαρα κα\ τήν στρατιαν χα\

τά επίκαιρα της Ιταλίας ταϊς Οεραπείαις προκαταλαμ-

βάνειν την τε γαρ Κελτιχήν Άντωνίω πρότερον δεδο-

μένην έλευθεροϋν μετ' έξαπάτης Αντωνίου, καΐ την

Ίταλίαν σχεδόν άπασαν αντί μόνων δκτωκαίδεκα πό

λεων τοις έστρατευμένοις καταγράφειν τέσσαρσί τε χαΐ

τριάκοντα τέλεσιν άντι 8χτώ χαΐ είκοσι τών συμμα-

^ησάντων έπινέμειν ού γην μόνην, άλλα χαΐ τα Ιχ των

Ιερών χρήματα, συλλε'γοντα μέν ώς έ"πΙ Πομπήϊον, Ιφ'

βν ουδέ πω παρατάττεται, λιμωττούσης ωδε της πόλεως·

διαιροϋντα δέ τοϊςστρατοϊς έςθεραπείαν κατα Αντωνίου,

χαΙ τα δεδημευμένα ου πιπράσκοντα μδλλον ή δωρούμε-

νον αύτοΐς. Χρήναι δέ, εί τω όντι ειρηνεύεινέΟέλοι,τών

μέν ήδη διοικημένων όποσχεϊν λόγον Ις δέ το μέλλον,

ά αν κοινή βουλευομένοις δοκή, μόνα πράσσειν. Ουτω

μέν Ορασέως δ Μάνιος ήξίου, μήτε τον Καίσαρα τινοί

εΤναι κύριον έργου, μήτε την Αντωνίου συνθήκην βέ

βαιον ώρισμένον, των έγκεχειρισμένιον έκάτερον αυτο

κράτορα είναι, καΐ τι) πρασσόμενον υπδ άλλϊ(λων εΤναι

κύριον. Πανταχόθεν ουν δ Καίσαρ Ιώρα πολεμησείον-

τας αυτούς· καΐ παρεσκευαζοντο αυτών έκάτεροι.

XXIII. Δυο δέ στρατού τέλη τα ές Αγκώνα πόλιν

ώκισμένα, Καίσαρί τε όντα πατρώα, καΐ έστρατευ-

μενα Άντωνίω , της τε ιδίας παρασκευής αυτών πυΟό-

μενοι, και την εις έκάτερον σφών οικειότητα αϊδούμενοι,

πρέσβεις έπεμψαν Ις 'Ρώμην, οί εμελλον έκατέρων ές

διαλύσεις δεήσεσΟαι. Καίσαρος δ' αύτόϊς είπόντος,

ούκ Άντωνίω πολεμεΐν, άλλ' όπδ Λευκίου πολεμεΐσθαι,

συμβαλόντες οί πρέσβεις τοις ήγεμόσι τοϋδε τοϋ στρα

τού, κοινή πάντες Ις Λεύκιον Ιπρέσβευον, άζιοϋντες

αύτδν ές δίκην Καίσαρι συνεισελΟεΐν δήλοί τε ησαν δ

πράξειν έΊχελλον, ε! μή τήν κρίσιν Ειποδέχοιτο. Δεξα-

μένο>ν δέ των άμιρί τον Λεύκιον, χωρίον τε ωριστο τή

δίκη Γάβιοι πόλις εν μέσω 'Ροίμης τε και Πραινεστοϋ,

και συνέδριον τοις κρίνουσιν έγίγνετο, καΐ βήματα £ν

μέσω δύο τοις Ιροϋσιν, ώς έν δίκη. Πρότερος δ' δ

Καίσαρ ελΟών, ίππέας επεμψεν ές τήν πάροδον τοϋ

Λευκίου, Ιρευνησομένους άρα, μή τις ποΟέν έρώτο ενέ

δρα. Και οί ιππείς οί'δε έτέροις ίππεϋσι τοϋ Λευκίου,

προδρόμοις άρα, ή καιτοϊσδε κατασχοποις, συμβαλόν

τες, εκτεινάν τινας αυτών. Κα\ άνεχώρησε δείσας δ

Λεύκιος, ώς έλεγεν, Ιπιβουλήν καλούμενος τε υπδ των

ήγεμόνων τοϋ στρατοϋ, παραπέμψειν αύτδν ΰπισχνου-

μένων, ούκ έτι έπει'Οετο.

XXIV. Ουτω μέν ήσαν αί διαλύσεις άπρακτοι, χαΐ

πολεμεΐν έγνώκεσαν, καΐ διαγράμμασιν ήδη πικροΐς

χατ' αλλήλων έχρώντο. Στράτος δέ ην, Λευκίω μέν,

δπλιτών Ιξ τέλη, οσα αύτδς Ις τήν υπατείαν έλΟών

Ιστράτευσε, καΐ τα Αντωνίου ένδεκα ίτερα, ων έστρα-

τήγει Καληνδς, σύμπαντα ταϋτα ανά τήν Ίταλίαν·

Καίσαρι δέ εν μέν Καπύη τέσσαρα ην τέλη, καϊ

περί αύτδν αί στρατηγίδες, Ιξ δέ Ιτερα Σαλβιδιηνδς

ηγεν Ιξ Ιβηρίας. Και χρήματα ην Λευκίω μέν Ιξ

εθνών των υπδ τδν Λντώνιον ου πολεμουμένων. Καί-

ΒΛ> 6Χ16Π3 ; ΟΜΗΟΒΙ νβΓΟ βΐ βΧβΓΟΪΙα» Γ3Τ0Γ60Ι, εί ορροΓ-

Ιυηα Ιοο» ΙΙαΙϊββ , εοηείΐίβΐίβ 8ίΙ>ί Ιιοηιίυυιη βΐυάϋβ, ρΓβεοε-

ευρβΓΐ : η.ιηι εΐ ΟϊΙΗεπι, ςυχ ρηυβ ο1ινεηει·ηΙ ΛηΙοηίο,

ηυηε ίη ΓΓ3υά>ηι ΐΐΐϊυβ Ιίήεπιη; εΐ ΙΙϊΙίηηι ρΓορεηιικΙιιηι

υηίνεΓδβηι, ρπ> οείοιίεείηι είνίΐβΐιουβ , αΙΐΓΪ1>αϊ νεΙεΓβοίβ;

ρΓίεΙεΓεα, ρπ> Ιφοηίΐηιβ χχνιπ , ςυχ ρυςηχ ίηΙεΓίιιϊδβεηΙ,

χχχιν Ιεμίο[ΐίΙ>ιΐ3 ηοη δοΐιιπι α^τοβ (ϋτίιϋ , νεπιηι εΐίαηι ρε-

ευηίαηι (ΙιΜι ιΐιιιϊ ε Γβηϊ» (Ιε^αοιϋηι : εαιη ρεουηίαιη ρΓββ-

Ιβχΐιι ςυιύεηι Ροιηρείϊηϊ \»·1\Ί εοΐΐί^ί α θάβατε; φΐυϋ

ΙΑπιεη ΙκΊΙιι ηι , ία (βηΐΐ Ιίεει Ι.Ί 1ιί> Γ,πικ· , ηοηάααι ηβ ίη-

Μγιι.ιΙπγ ψΜ·Ι<·ιΐ) ; *··.! τετεΓβ ΟβοβαΓειη ρεευηίίβ ϋϋ$ υΐί 3(1

ρ3ΐ'3ΐΐ(Ιυπι Ι3τβί1ίυηί1)ΐΐ8 ΓανοΓεηι ηαϊΐίίαπι 3(1τεΓ8υ9 Αη(ο·

ηίιιηι; αίςυε 1χ>ηα εΐίαπι ρΓοβετίρΙοΓυπι ηοη Ιαηι νεη-

(ΙεΓε , <|ΐκιηι (Ιοηαιε ιηϊ1ί(ίΙ)ΐΐ8. Οιιο.Ι βί ραεεπι ςιΐί»Γ3ΐ μίίο,

άΙεοεΓβ ευιη ρπυβ βεΙοΓυηι Γ3ΐΐοηειη Γ0<1ι1βΓ0 , εΐ ίη ρο8(ε-

ιιιιιι ηίΐιίΐ β^εΓε , ηί$ί ι)ε εοιηιηυηί βεη(εη(ί3. » Ηχε

3ΓΓ0^3ηβ Μ.'ΐιιϋ ρο8(υΐ3ϋο, υ( ηεςυε ί*ί«·χ»Γ ιμιί·1>ρι.ιηι ροβ-

8ε[ 3ΐ οίΙΤ3(υ βυο ΓαοεΓε, ηε<]υε τλΧά πιαηεΓεηί ε3 άο φι\1>α»

ευηι ΛηΙοηίο ΓυεΓ3ΐ εοηνεηΐυηι : ςυβικίοςυίϋειη ίηΙβΓ ΐΐΐοβ

(ΙίβεΓίε εοηνεηεΓ&1 - υΐ 3ϋ8ο1υ(υηι ίιηρεπιιιη υΙεΓ^υε 1ι;ι1«ν

τεί ίη εοιηιηί88ί8 βίοι τεΙιαβ 3(ςυε ρΓοτίηεϋ:, υΐο,υε 3ΐ(εΓ

3ΐ(εΓϊα8 .κ ΐ.ι Γ3(α Ιι.ίΙηί ιΊ. » Τιιιη νιτο 0»383Γ, νίϋεηβ εοβ

οεΐΐυηι οηιηίηο ευρεΓε , »ε ςηοηυε ρ3τί(εΓ αίφΐε ίΐΐι ρ3Γ3ΐ>3ΐ.

XXIII. βχίετυηι <1ιι.ι- Ιεςίοηεβ Αηεοη3πι ίη εοΐοηϊαηι ιΐβ-

βοεία , ςιωβ ε( ρβΐιΐ 0χ8ατί8 ει ρθ8( ΛηΙοηίο ηιΠίΙαη'ηηιΙ ,

ρο8(<ριαηι ΙιεΙΙαηι βί) Ιιίβ ρπνηΐίηι ρ3Γ3τί βηάίνεΓυηΙ, ρχο

3Πεε(υ ςιιο υΐηιηκριε ίηιρβΓΒίοΓβηι ρΓ06εφιε1ΐ3ηΙυΓ, Ιε§3·

(03 ηπΜ'πιηΙ Κοηΐ3ηι , ηυί υ(Γ08ςαε ρΓεε3Γεη(υΓ, υ( ρβεεηι

ηιβίΐεηΐ. Ουίοηβ ςυυηι 0χ83Γ Γεβροηιΐίββεΐ, 8ε ηοη ΑηΙο-

ηίιιιη ίηιρυςηαΓε, μίΙ πιψπμικιπ λ Ι,υοίο, Ιβε^αΐϊ εαηι ρια;·

ΓεεΙίβ ίΜ.ιπιιη Ιφοηιιηι εοη^Γεββϊ βυηΐ, εΐ εοηιηιυηεηι

οηιηεβ Ιββ3ΐϊοηεπι ηιίβεηιηΐ λΛ Ι.ιΐΓΪιιιη , ρο8(υΐ3η1ε8 »Ι> βο

« υ( εοηίΓονεΓβίβηι <ιιι:ι ιη ΙκιΙιοΙι.ιΐ ευηι 0<εβ3Γε , βίηεΓεΙ <Ιε-

εεΓηί ]υεΙίοίο : χ ηεε οεευΙ(3θ3η(, ηυίύ ώεΐατί β8$εη(, κί

3(1ηιίΙ(εΓε ηοΐΐεΐ ]ιιάίείιιπι. ΟοηιΙίΙίοηεηι αυΐεηι ρο9(ςυ3ηι

βεεερίΐ Ι.ιιι ίι η , Ιοεηβ ^ικΐϊοϊο άεΠηίίυβ β$( Οβίιϋ , ογο8 Βο-

ηιβηι ίηΐι.τ ε( ΡΓ33ηεδ(ε ηιε^ί3. Ιοί ρ3Γ3(υηι ΒΓοίΙτίβ εοη·

8Ϊ8(0Γίυηι , εΐ ίη ηιειίίο βοςςββία αΊιο ροδίΐα 8υη( μ·ι·Ι>» Γ.ι-

εΐιιηβ , τβίαΐ ίη ]ιΐ8ΐο ]υάίύο. 0«!83Γ, ςυί ριίοΓ ;*« 1 μίηί ηΐ ,

εςυίΐεβ πιί»ϊ( φι& (Γ308ίΙυΓη8 1 ταΐ ίικίοι , <1ί8ρεε(ΗΓ08 ηυηι

ψ ι ιι- Μ πι;ιη ι πι- ΐικίιΐϊ;·· : Ιιί ίη ΑηΙοηίαηοβ ίηείϋεηιηΐ εηυίΐεβ ,

δίνε ρΓ8οεηΓ8θΓε8 Ι,ηείί, βίτε δρεεηΙβΙοΓεβ ρβπΙβΓ; εοηβοΓ-

(ίδο,υε ηιαηίουδ, οοεκΙεΓϋηΙ εχ ίΐΐίβ αΐιφιοι. Τυπι ίιιείυβ

ΓείΓοεεδδίΙ , ηιείιι ίηδίιΙίαΓαηι , υΐ άΐεεοαΐ : τετοείΐυβο,υε α

ρΓΧίεεΙίβ εχεΓείΙυβ , ιΙειΙυεΙυΓΟβ 8ε εηαι ροΐΐίεεηΐίυυβ , ρει·-

δυαιίεπ βηιρίίυβ ηοη ροΐυίΐ.

XXIV. Ι(βςυε ΓΓυδΙταΙο ραείΙϊεαΙοΓυπι εοηδίΐίο, Ικ ΊΙο ε(

&πηί8 τεπι <1εοεπιει·ε 0κ83γ ίϋείαβηϋε βΙβΙυεΓυηΙ ; δίαΐίηιηυβ

βιηαηιίεηία «Ιίι·(α ηΐΐιτ εοηΐτβ ,ιΙΙοπιηι ειΙεΓε εοερίΐ. Εγ«ιιΙ

3υΙεηι ίυείο δεχ Ιε^ίοηεβ, εχ άείβτ,ΐιι ςηεηι εοιίδοί εΐΐΛΐυβ

1ΐ3θυεΓ3(, ρΓ.τΐ8Γ ε3&φΐ6 ΑηΙοηίβηα! χι βοΐι Οβίεηο άιιοβ,

οηιηεδ 1ι* ίη ΙΙβΙίβ. ΟίβδβΓ Οβρηκ ο,ιΐ3ΐηθΓ 1ε§;ίοηΡ8 Ιιβοβ-

ΙιβΙ, εΐ είΓΟβ βε εοΙιοΓίεβ ρπβίοιίϊβ. δεχ 31Ϊ33 Ιεβίοηεβ δβΙ·

νκΐίεηιιβ 3(1ϋυεεο3( εχ Ηί3ραηί3. Ρεεηηί* Ι,υοίο δϋρρείε-

ϋ3ΐιΙ ε ρΓονίηεϋβ ρβεβίίδ ΑηΙοηϋ. δειΐ ΟκβαΓ, (ΐυοηίβηι
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σαρι δέ, $ ειλη'χει πάντα, χωρίς Σαρδοϋς , έπολεμεΐτο-

ίθεν έκ των Ιερών έδανείζετο, συν χάριτι άποδώσειν

ίιπισχνούμενος , από τε 'Ρώμης εκ του Καπιτωλίου,

καΐ άπδ Άντίου καΐ Λανουβίου καΐ Νεμοΰς καΐ Τίβυ-

ρος, έν αϊς μάλιστα πόλεσι και νυν είσι θησαυροί /ρή

ματα ξερών δαψιλεϊς.

XXV. Τετάρακτο δέ αύτω καΐ τα τη; Ιταλίας έ1;ο>.

Πομπήιος γαρ, έκ των προγραφών, και κατοικίσεων

τοϋ στρατού, κα\ τησδε της Λευκίου διαφορδς, επί μέγα

δόξης καΐ δυνάμει>)ς ηρτο. Οί γαρ περί σφών δεδιό-

τες, ή τα ίντα αφαιρούμενοι, ή τήν πολιτείαν δλο>ς

άποστρεφόμενοι , ές αύτδν έχιόρουν μάλιστα· κα\ ή άλλη

νεότης ώρμημένη στρατεύεσθαι δια τα κέροη , καΐ ου

δέν ήγούμενοι διαφέρειν ΰφ' δ'τω στρατεύσονται , 'Ρω-

μαίοις πανταχού συστρατευόμενοι , μάλλον Ις τον

Πομπηϊον έχώρουν, ώς δικαιότερα αίρούμενον. Ρ£_γε-

νητό τε πλούσιος έκτης θαλασσίου λείας, κα\ ναϋς είχε

πολλάς, καΐ πληριόματα έντελη. Μοϋρκός τε άφΐκτο

αύτω , δύο άγων στρατού τέλη , καΐ τοξβτας πεντακό

σιους, και χρήματα πολλά, καΐ ναϋς δγδοηκοντα· κα\

τον άλλον στρατον έκ Κεφαληνίας μετεπέμπετο. "Οθεν

τισΐ δοκεϊ τότε δ Πομπήιος έπελΟών εϋμαρώς αν της

Ιταλίας κρατησαι, υπο τε λιμού και στάσεως διεφθαρ

μένης, καΐ Ις αυτόν άφορώσης. Άλλα Ηομπηίω μέν,

ίιπδ αφροσύνης, ουκ έπιχειρεΐν, άλλα άμύνεσΟαι μόνον,

έδόκει· μέχρι καΐ τοΰδε ήσσοιν έγένετο.

XXVI. Έν δέ Λιβύη Σέζστιος, ύπαρχος Αντω

νίου, παρεδεδώκει μέν άρτι τον στρατον, υπδ Λευκίου

κεκελευσμένος, Φάγγοινι τό*> Καίσαρος· έπισταλεΐς δέ

α3θις άναλαμβάνειν αύτον, ουκ άποδιδόντι τω Φάγγοινι

έπολέμει, συναγάγουν τινας των άπεστρατευμένων, και

Λιβύων πλήθος άλλο, καΐ έτέρους παρα των βασιλέο>ν.

ΉττηΟέντων δέ των κερών έκατέρων, και ληφΟέντοιν

των στρατοπέδων, δ Φάγγων ήγούμενος έκ προδοσίας

τάδε παΟεΐν, αΰτδν διεχρήσατο- καΐ Λιβύης μέν αύθις

δ Σέξστιος έκατέρας έκράτει. Βόκχον δέ, τον Μαυ-

ρουσίων βασιλέα, Λεύκιος έπεισε πολεμεΐν Καρβίνα

τω τήν Ίβηρίαν έπιτροπεύοντι τω Καίσαρι. 'Ληνό-

βαρβός τε, έβδομήκοντα ναυσΐ και στρατού δύο τέλεσι

κκΙ τοξόταις κα\ σφενδονήταις τισΐ κα\ ψιλοΤς και μο-

νομάχοις περιπλέων τον Ίόνιον, έπόρΟει τα τοις τρισίν

άνδράσιν υπήκοα· ες τε τδ Βρεντεσιον έπιπλεύσας, των

Καίσαρος τριηρών τας μέν εΐλε, τας δέ Ινέπρησε, και

τους Βρεντεσίους ές τα τείχη κατέκλεισε , καΐ την /ιί)-

ραν προϋνόμευεν.

XXVII. Ό δέ Καίσαρ ες τδ Βρεντέσιον στρατιοι-

τών τέλος έπεμπε , και Σαλβιδιηνδν κατα σπουδήν έκ

της ές Ίβηρίαν δδοϋ μετεκάλει. Τούς τε στρατολο-

γησοντας σφίσιν άνα τήν Ίταλίαν δ Καίσαρ καΐ *δ

' Λεύκιος περιέπεμπον πεϊραί τε τούτο>ν τών ξεναγών

5[σαν ές αλλήλους, βραχύτεραι καΐ μείζους, και ένέδραι

πολλάκις. Ή δέ εύνοια τών Ιταλών ές τον Λεύκιον

παρα πολύ έποίει, ώς υπέρ σφών τοΐς κληρουχουμένοις

πολεμοϋντα. ΚαΙ οΰχ αί καταγραφόμεναι τώ στρατοί

ρΐΌνίηαχ οιηηιΐδ, (]υΐ$ $υΓΐίΙυβ ΓοβΓ»1, εχεερίο δαηΐϊη.ια,

Ι>ε1Ιο Ιιιηε ογμιΙ ϊηΐβδίβία:, β Γαηί» ίεείρίβηιιΐ ηιυ(υο, ρπ>-

πηΊΙεηδ, ευηι %τ&1α »ε ηάάίΐΌΐηια ; νίάβΐϊεεί ε Κοπιά*) 05-

ρϊΐοΐίο, εχ ΑηΙίο, Ι,βηυνίο, ΝβπιΟΓβ, Τϋχιτε ; αυίΐηΐδ ηιαχίιτβ

Ιοοϊβ Ικχΐίεψιε βυηΐ εορίοβΐ δαετΐΓυιη ρεευηίαΓυιη Ιΐιβδηυπ.

XXV. ΙηΙβΓβϊ ΟβεβΑτί εχΐΓ3 ΙΙαϋαιη ςυοηυβ Ιαηιυΐΐίΐιιΐδ

οοιιιπιοΐβ βΓ80( οπιιιία. Νβηιηιιβ ΙΌπιρβίυδ ειιηι βχ ρΓΟβεπ-

ρϋοηίΙ)ΐ)5 ΤίϊαιηνίΓΟί'υιη, Ιυπι βχ βχβη:ί(υαηι ία εοΐοηίαβ ιΐβ-

(]ιιο(ίοηί1>υ3, βΐ βχ Ιιβο ίρδα Ι,ϋβϋ εοηίβηΐίοηβ ηιαΙΙαπι βΐ

βχίβΐίηιαίίοηβ ε( τίτίϋυβ οτβνβηΐ, Οιιί οηίιη δβΐυϋ βυΗΕ

ιιιοΐιιβίωηΐ , ααΐ Ιχιηίβ ΓαβΓϋΐιΙ βροϋΐϋ , αυΐ ρΓϋβίβηΙεπι ιοπιη ι

δΙ«ιΙπιιιοπιΐ)ίηοηοη ρΓθ1ω1)3ηΙ, 3(1 ίρβυπι αβββϋβίκιοίηιαχίηιβ :

βίηιιιίςυβ ιΐή ιηαηιιβ ]ανβηοπ) , ηϋΚϋβ Ιαοτΐηαβ βαρίιία,

ηίΙιίΙ ΓβΓβΓΓβ ρυ[3Π8 βιι]ιΐδ ϋυβία βΙίρβο<1ία ΓαιίίΙ, ςυοηϊαηι

αϊ) υΐΓΐηυβ ρβΓίε Κοηιαιϋ εΐ ϋυοεδ ε( εχεΓείΙιΐ8 β»$εη( , Ροιη-

ροίυηι ββφΐί πιαΙΛαηΙ, ευ]ιΐ9 εαυββ νίιΙεΙκιΙαΓ ]α$(ίοΓ. Ουίιι

ε( βχ η)3ηΙίπ)Ϊ8 ρΓαιΙϊβ <1ίΐ3(υί ΓυβΓαΙ, ηανββφΐε Ιιαίιεϋαΐ

ευηι 6ΐιρρ1εηιεη(ο ρεπηυΙΙΐβ. Ταη Μιιπηιβ ηυοηυε άυ&8

εί Ιεβίοηβδ αιΙΟυχεΓαΙ , εΐ ηαίηςεη(08 $3§ίΙΐ3Γίυ9 , ε( ρεευηίαβ

ηιιιΐίαδ, η»νε$ςυε οοΐο^ίηΐβ : εί Γβΐίφΐιιηι βχβΓείΙυηι αεείε-

1)31 ε ΟβρΙιαΙεηίβ. ΟυβρΓορΙεΓ βοηΐ ςηί ρυΐεηΐ, βί Ιυοι

Ροηιρείοβ ίηναβίββεΐ ΙΙϋΙίϋπι , Γβεΐΐβ ροϋΙυΓαπι εα Γυίί>«ε ;

ψιοβ, ίαωε βϊηΐϋΙ ε( ίηίεβίίηίβ άίδβειίδίοηίϋυβ αΙΚίεΙα, ϋίαιη

Γεβρΐείεΐιβί. δε<1 ίβ, ρεΓ ΪΓηρΓϋάεηΙί&πο, βϋ» βοΐϋηι άβΓβη-

άβτβ ιτιαίαϊΐ , ςυαηι αΐϊβηα ίηταάβΓβ ; άοαεε Ιαηϋβω ϋαε ςυο-

φΐβ Γαευΐΐβΐβ εχείύίΐ.

XXVI. Ιη ΑΓγιολ δβχΐία», 1ε£3ΐιΐ3 ΛηΙοηϋ, ηυρεΓ βχβτεί-

(υηι , εχ ίυεϋ ηβικίαίο , Γαηςοιιϊ ΟβεβαΓίβ Ιβ^αΙο (Γ3(1ί<1βΓ3ΐ :

ιηοχ νεηί ΓϋΓ8ϋ8 ευηιιίεηι εχβΓείΙϋηι τεαρετε ]α88α$ , ευηι

1·3η§οηε τεάιΙεΓε ηοίβηΐε Μΐιιηι ββΓεΙιαΙ , εοΐΐεεία ειηβήΐο-

ραηι ηιαηυ εί Αίτοπιπι πιυΐΐίίαιίίηε , Γε^αίοπιωςυβ αυχϋϋδ.

ΕΙ ςιιιιπι ίη υίΓοςιιβ εοΓηα ρΓοΟίςαΙυβ εβίΐΓ» ηυοιριβ <ιηιϊ8ί&-

βεΐ Γβηβο, ΓϊΙιιβ Μ ρΓοάΐΙϊοηβ 8ΐ1)ϊ αεεΜίββε, &β ίρδίιιη ϊη-

ΙοΓΟίιιίΙ. 11α δβχΐίυδ ίΙβΓαηι ϋίΓαςυε Αίτκχ ρΓΟΥΪηεϊ» ροΐίΐυβ

881. ΒοεεΗαβ ίΐβπι, ίβχ ΜϊϋΓΟΓυηι, 8 ίαάο ρβΓίΐι.ΐδΐι»,

ΟιτϊηΐΙί, Ηϊδρβηϊιηι ρτο 0*8»Γβ εαΓαηΙί, ϋεΙΙυιη ίηΙυΙΜ.

ΑΙιεηουαΓϋαβ τβΓΟ, ευηι βερίυαβίηΐ» ηανίΙ>υ8 ε( άυ&1)υ8 1ε-

βίοϋίΐιαδ, »ι1]ιιηοΐ3 εΐϊβπι βα^ϊΙΙαηοηιιη ΓιιικΙίΙΟΓυητηαβ

ηιαηα, εί ηοηηυΐΐίδ τβίτϋουβ βε βΙϊΛίϊΙΟΓΛυβ, να^αικίο ρετ

πιάτο Ιοηΐϋΐη , ταδίβυαΐ τεβίοηεβ αβηοβεεηΐββ ΤΓΪυαινΪΓΟΓυιη

ίηρεηυπι : βί , ςυοω »ρρϋ1ί888ΐ ΒΓαηιΙυδϊυηι , ΙπΓεπιβδ Οβε·

ηΗ&η» ρβΓίϊπι εβρϊΐ, ροιΐίπι εΓβιηΒνίΙ, εί ΙίΓϋΐκΙυδϊηοΓυηι

ϊηΐΓίΐ πιοβαί» εοπιριιΙδΟΓϋηι ββΐ-οβ άβρΓκύαΙϋδ εδί.

XXVII. ΙΙαιιυε Βπιηιΐηδϊαπι 0ϊ08»γ υη»ηι Ιε^Ιοηεηι ηιϊ-

βίΐ; εί δαίνϊιΐίοιίϋηι εχ ΗίηεΓΟ ίη Ηΐδραηϊϋηι ρι-ορβΓβ Γετο

εβτΐΙ. ΟβΓίαΙίηι νεΓΟ εί Οαίδαι- εί 1>υεϊιΐ9 ρεΓ Ιοίαπι Καΐίαπι ,

ςαί ιΐείβεΐϋδ ηιίΗΙιιηι ΙΐϊηεΓεηΙ,είΓεηηιηιίδβΓηηΙ : ίηΙοΓηιιοδ

ίρδΟδ βϋϋίηιΐβ ηιίιΐ()Γί1)Ηδ (]ηϊοα8α&πι ρπείϋβ, 3ΐ()Ηε εί!»™

Γηηυπυϋβ, ειιιη ϊρεΓίο ΜηΓίε, Ιαιη δκρίιΐδ εχ Ϊη8ϊ<1ϋ8, ρη-

ςηΒΐιιηι εδί. ΙΙαΙοιηπ νβΓΟ ΓανοΓ βι-^α ίυεϊυπι βΓ»1 ηιηΐΐο

ριορβηδϊοΓ; ςηιχΐ Ιιίε ριο ϊρϋΐβ , εοηΙι-3 ηονοδ εοΐοηοβ, ΙιβΙ-

Ιιιιη ββΓβτβ νϊαεΓεΙϋΓ. Νεε δοΐυιη είνίΐβίβδ, ηοαταιη αρί
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πόλεις Ιτι μόναι, αλλ* ή Ιταλία σχεδόν όίπασα άνί-

στατο, φοβουμένη τα δμοια· τους τε τω Καίσαρι χρω-

μένους έκ τών Ιερών χρημάτιυν έκβάλλοντες έκ των

πόλεων ή άναιροϋντες, τα τείχη σφών δια χειρός εΤχον,

και προς τον Λεύκιον Ιχώρουν. Έχώρουν δε καΐ οί

κατοικιζόμενοι των στρατιωτών Ις τον Καίσαρα· ώς ές

οιχεϊον ηοη πόλεμον υπέρ σφών, έκάτεροι διαιρούμενοι.

XXVIII. Κα\ τώνδε γιγνομένων, δ Καίσαρ 'δμως

έτι τήν τε βουλήν χα\ τους καλουμένους Ιππέας συνα-

γαγύν, έίλεγεν ωδε · « Καταγιγνώσκομαι μέν, ευ οΤδα ,

υπο των περί Λεύκιον, ουκ άμυνόμενος αυτούς, είς

άσθένειαν ή άτολμίαν, ά και νΰν μου καταγνώσονται

διά τηνδε την σύνοδον ΰμών. ΈμοΙ δέ έδδοϊται μέν

δ στρατός, ίσος τέ μοι συναδικεϊται, την κληρουχίαν

αφαιρούμενος υπο Λευκίου , κα\ δ άλλος δν έχω. *Ε(5-

ρωται δέ καΐ τα λοιπά, πλήν της γνώμης μόνης. Ου

γαρ ήδυ μοι πολεμεϊν Εμφυλίους πολέμους χωρίς ανάγ

κης βαρείας, οϋδέ καταχρησθαι των πολιτών τοις έτι

λοιποΐς κατ' αλλήλων και μάλιστα, τοϋδε τοϋ έμφυλίου

ουκ εκ Μακεδονίας δμΐν ή Θράκης άκουσΟησομένου,

αλλ' έν αυτή τη Ιταλία γενησομένου· ήν πόσα χρή,

/ωρις των άπολλυμένων ανδρών, καχοπα&ησαι, γιγνο-

μένην στάδιον ήμΤν; Έγώ μέν δή δια τάδε δκνώ. ΚαΙ

νΰν έτι μαρτΰρομαι, μηδέν άδικεΐν Άντώνιον, μηδέ

άδιχεΐσΟαι προς Αντωνίου. Ύμ3ς δέ, έλέγξαι τοΰς

άμφ\ τον Λεύκιον τάδε δι' υμδς αυτούς, και συναλλά-

ξαι μοι, παρακαλώ. Κ αϊ ε! μή πείθοιντο μηδέ νΰν,

έκείνοις μεν αύτίχα δείξω τα μέχρι νΰν εΰβουλίαν, ού

δειλίαν, ουσαν. Τμδς δέ, καΐ παρ' υμΐν αύτοϊς καΐ

προς Άντώνιον, άξιω, μάρτυρας εΤναί μοι, καΐ συνί-

στασθαι δια την υπεροψίαν Λευκίου. »

XXIX. Ταϋτ' είπεν δ Καίσαρ. ΚαΙ τούτων οί

μεν δή πάλιν εις τδν Πραινεστδν έξέτρεχον καΐ δ Λεύ

κιος τοσόνδε είπεν, δτι χα\ τών έργων ήδη προειλήφασιν

άμφότεροι, χα\ δ Καίσαρ υποκρίνεται, τέλος άρτι πεμ-

ψας ες τδ Βρεντεσιον, κιολύειν Άντώνιον έπανιο'ντα.

Ό οέ Μάνιος καΐ έπιστολήν έδείχνυε τοϋ Αντωνίου,

είτε πλασάμενος , εΐτε αληθή , πολεμεϊν, έάν τις αύτοΰ

την άςίωσιν καΟαιρη. Έρομένων δέ τών άπδ της βου

λής, ει καΟαιροϊτό τι της άξιιόσεως Άντιονίου, κα\

προκαλουμένων ές δίκην περι τοϋδε , έτερα αυ πολλά

έσοφίζετο δ Μάνιος· έως οί μέν άπηλΟον άπρακτοι·

κα\ ού συνηλθον ές την άπόχρισιν τω Καίσαρι, είτε

χαθ'έαυτδν άπαγγείλας έκαστος, είτε δι'έτέραν γνώμην,

είτε υπο αίδόϋς. Ό δέ πόλεμος άνέωκτο, καΐ δ Καί

σαρ έπ' αύτδν έξήει, φύλαχα της 'Ρώμης Λέπιδον σΰν

δύο τέλεσι καταλιπών. Οί δέ πολλοί τών Επιφανών

τοτε μάλιστα επεδείκνυαν, ουκ αρέσκεσΟαιτή τών τριών

άρχη· ές γαρ τδν Λεύκιον έχώρουν.

XXX. ΚαΙ ^ν τα κεφάλαια τοϋ πολέμου τοιάοε.

Λευκίου μέν δή δύο τέλη περι Άλβην έστασίασε, και

τοΰς άρχοντας έχβαλόντα , ές άπόστασιν έχιόρει. Έπει-

γομένων δέ ές αύτα Καίσαρος τε χαΐ Λευκίου , φθάσας

τδν Καίσαρα δ Λεύκιος, άνεσώσατο αυτα χρημασί τε

πιίΐίΐίΐιιΐδ (Ιϊνίδί ΓαοΓϊηΙ, 9ο<1 ΙΙαΙία Γοι-ηιε υηϊνει-δα οοηιπωία

Εη( , όυιυ αηίδηαε δίΐιί βίιηίίειιι <· ι1,ιιιιίΐ.ι<< ιιι ΙμιμΊμΙ : ε]β-

ΓΐΚιρΚ· 31ΐΙ 0001818 Ο,Ιΐί ρΐΌ 0*8ΛΓβ &30Γ3Π1 ΡΧ (ΟΠίρΙίδ ρΟΟΙΙ-

ηίβπι ηιιιΙυ.ιΙιιηΙυΓ, ΒβΓΤΐΙιαηΙ 803 ηιοτηία, βΐ 3(1 Ι,υοϊυηι

.·Η·ΐ'··<Ι<·ΙιαιιΙ. Ε <)ίτεΓ80 ηοτί οοΐοηί 3(1]υη§εΙ>3ηΙ 6β 0α?8απ.

Αιΐοο υΐηηιιο ίη <Πμτμ^ ραΓίοβ, νείαΐ αι} ϋοΐΐυπι ςυίβηιιο

ρΓΟ δΐια Γβ δΐΐδορρίϋΐη , (ΙίβοίικΙευαηΙυΓ.

ΧΧΥΙΙΙ. Ουα? Ίπιιι ΙίυηΙ, ίηίβηιη (βαιεη εΐίΐΐη Ιυηι Οχ-

88Γ, οοητοοαίο 8οηα(ιι βΐ βηιιεδίπ οηΐϊιιβ, Ιιιι]υ8ΐιιο<1ί 2(1 οο8

νεΓΐ)» ΓβοίΙ : « 8οίο πιβ » Ιλκ\\ ΓβοΙίοηε, οο ςυικί νιπι οο-

πι π ι ηοη ΓορεΙΙο, οοηΐεηιηί, υΐ ρβΓυηι ΓογΙοπι 3υ( νίιΊΙηιε

ΐ< ρατυπι οοηΓκΙεηΙβιη , εΐ ειιηι οοηΐεπιΐυιη 3ΐιο(υπι ηυηε

ϊγϊ ρΓορΙεΓ Ιιαηο ϊρδυηι νεδίτυπι οοηνεηΐηηι. Ε^ο νβτο

εχεΓείΙυπι ναϋιΐιιιιι Ιΐ3ΰεο, Ιυιη ευιη <]υί ιιη3 ιυεοιιιη ίι^ιιβίε

Ιχ<1ϊ(υτ, ευί (ΙεΙηΙβ τιοΙογιχ ρΓχηιϊβ 3 ίυοίο επρίϋαΙαΓ, (υηι

οιιιη ιριΐ 3ΐί38 πιείδ βυδρίείίβ ιηίΙίΙ,ιΙ : ηεο ηιίηιΐδ \ .ιΐκΐ,ι βυη(

0<εΙεΓ3 , ηίδί ςαοό ίρδυιη υεΐίαικίί οοιίδίϋιιιιι ηοικίυηι 83ΐίβ

ιτιϊΐτί Ιίπιιιπιι Λ. Νοη εηίπι (ΙεΙεοΙοΓ υβΙΙίβ οίνίΙίΙ>ιΐ8 , ρπΕ-

ΙεΓ υΓςεηΙεπι ηεοεδ8ϊΐ3(εηι βυδοβρίϊβ : ηεο ίΐΐιιιΐ Ιιιιιι εειίδεο

Ιιίδ (]υί 8υρεΓ8ΐιη( οίνίουδ ίηηιιιΙιΐ3ηι ρεηιίοίειιι; ρπγμίΙι'ιμ

ςιηιηι Ιιιιϊικ οίνίΐίδ ΙιοΙΙί ΓαοίιιοΓ» ηοη ε ΜαοεηΌηίβ ηοΐιίδ &υΙ

β ΤΙΐΓ3οί3 ηυιιοί3η(ΐ3 , δεά ίη ίρβ3 Ιΐαΐία βρεοΐ3Π(ΐ3 ΓογοπΙ ;

<ρι.ι· δί Ιιιιίιΐ8 I « ■ 1 1 ί οηπιραβ ΓυεπΙ , ηυ3η(βδ 03ΐ3ΐηίΐ3ΐε8 , ρπι·-

ΙβΓ Ιιυιηίηιιιη ε(ί3ηι ]30(υΓ3ηι ςηοδ Γεπυηι 3ΐ>3υιηε(, ρ3ΐϊα-

ΙυΓ ηεοεβδε 0δ1? Ηοο εδί, οιιγ ηε ρΓΪΟΓειη ϊηοίρεΓβ ρΐςεβί.

ΕΙ ηηηο ςυοςυε ρΓΟΙεβΙοΓ, ηιε ηεο <1ο Ληίοηίο ςυεΓί , ηοο.

Γ,ιι ΐΊν ςυί<Ι(|η3πι γπγ ϊΐΐβ ιΐε ηιε (]υεπ <]εηε3(. 5εά τοβ Ιιοι -

(ογ, ιι( νεδΐΓ3 εΙί3Πΐ 0.1118,1 003Γ§υ3ΐίβ ίιιοίιιιη πιπί δΐιίδ ίη-

8ΐί§3(οπΙ>ιΐ8, εοδηυε ηιεουπι ίη μπιΐίιπη τεχίυοβίΐδ. (}ηί δί

ηηηο ςηο<]υε ρεΓδΐ3ϋυη( ίη - 1 ι,ι ρεΓΤίοβοίβ , ρΓοΙίηηδ ίΐίίδ

οδίεηϋβηι , ηιο Ιΐ30ΐεηυ8 ηοη (ίηιΟΓε οηηοΐβΐυιη εβδε , βειΐ

οοηδίΐίο. Α νυί>ίδ βηίειη ροδίηΐο, η( ηοη δοΐιιηι βρικί τοδ·

ηιεί ίρδβδ, δεά εΐίαιη βρυά ΑηΙοηίυπι , ΙββΙεβ ηιίηί βιΐίδ : εΐ

ηιεαί οβυδο: Γβνεβίίβ, ρΓβρΙεΓ ίηβοΐεηϋβηι ίυοϋ. »

XXIX. II«Ό 0&33Γ. ΙΙΙί ηΐΓβυδ ρπ>ρετε Ιε^3(οδ ΡΓχηεβΙε

ηιίΚυηΙ : ςυίΙ>υδ ίηοίαδ Ιιοο Ι,ιπί ππι ΓεδροηάίΙ : » βέτο ηηηο

Ιμτ ]30ΐ3Γί ; υΐΓΐηιςυε κπιάΛ ηιιιηϋ» ].ιηι τεηίδδβ : 03Λβ3Γειη

νείΌ ϋς(ε α^ιτο οιηηί3, ψιι ηηροΓΓίηιε ΒΓυηιίυδίιιηι Ιε^ίοηεηι

ηιίδεηΐ, ςυχ ΑηΙοηίυιηρΓοΙιίοΰαΙιικΙίΙαίηΙ^ιηι. » Μαηίιΐδ

τεΓΟ εΙΪ3ηι ερίδίοίβηι οδΙεη<1εο3( ΑηΙοηίί (νοΓβηι , βη ϋ< ι.ιιη,

ίηοεΓίυηι), φΐ3> ]ιιΙ»ΊμΙ νεί 3πηί8 Ιηεπ άί@ηί(3(εηι ίρδίηδ,

βί ςηίβ ε3πι οοηνεΙΙβΓεΙ ? ίβ§Λΐί$ έΐυΐεπι κεηβΐυδ οογγο (ριηοι-ρη-

ϋ I ιι ι \ εο(]υί8 (1ί^ηίΐ3ΐεηι ΑηΙοηίί οοηνεΐΐεκΐ ? ε( β(1 ]υάίοε8 εα

(1ε τε ρπηοαηΙϋΜΜ , Μ3ηίιΐδ πιγμκ ιηυΚ.ι οοηιπιίηίδθεΙ)3-

ΙυΓ, (Ιοηεο βΜοΓυηΙ Γοηιΐδ ίηΓεοΙίδ. Νειριε νείΌ (Ιείη βά

θ!83Γεπι δε οοηΙυΙεΓυηΙ Ιεβ3 1ί , ηΐ Γεδροηδυπι 3(1 εηηι ρει·-

ΓειτεηΙ : δίνε ιρκκΙ ρΓίνβΙίηι 8ίη(;η1ί πίπ εί Γοηυηοί3Γεη( ,

δίνε βΐίο οοηδίΐίο, βίνε οΙ> ρικΙοΓεπι. ,).ιιηΐ|ΐιι· ηιβηίΓε-

δΐυιη ϋεΙΙιιηι ιτ.ιΐ : εί Ο'α'δατ ίη εχρεοϋΐίοηεηι ρΓοΓεοΙυδ εδί ,

ρπεδίάε Κοηΐφ ίερίιΐο ουπι .1>ιηΙ·ο< 1>·ϊί··ηϊ1·ιι< ΓεΜοΙο. «,ΐιιο

(ειηροΓε ρΓ.τδεΓίίηι πι^ηυβ ηοηϋίηιη ηυπιεΓυβ, αιΐ ίιιοίυηι

βε οοηΓοΓβηΙοδ , (ΙοοΙϊΓ,ινοηιπΙ , βϊηϊ ηοη ρΐαοιτο ΤΓΐυιηνίΓο·

ΠΙΠ) ρθ(88(Η(8Π1.

XXX. ΙιΙ οεΙΙηπι, υ( μι πι πια ΓβΓυπι ιηοηιεηία εχροηβπι,

δίο ^εδίαιη εδ(. Ι)ιι;ι· ίυοϋ Ιεςίοηεβ, ηρικί ΛΙΙι,ιιη εχοιίβ

δεάίΐίοηε , (πηαηίδ εχρηΙδίδ, βά (1εΓεοΙϊοη«ηι βρεο(3θ3η1 : &ά

ςυβδ ςηηηι ε( 0<β83γ ρΓορεηΓεΙ ε( ίυοϊυδ, ρήοΓ Ιιίο βο

ρβΓΤοηίΙ , εί ιτιιιΐΐίβ ΐ3Γ{;ί(ϊΰηίΙ)ΐΐ3 ρο1Ηϋ(αϋοηίΙ)υ$ηυο πΊί



526 ΑΡΡΙΑΝΙ

πολλοίς και υποσχέσεσι μεγάλαις. Φουρνίου δ' άλλον

στρατδν άγοντος τ£> Λευκίω, δ Καίσαρ εξήπτετο της

ούραγίας· ές δέ λόφον άναδραμόντι τ(|> Φουρνίω, καΐ

νυκτός ές δμογνώμονα πόλιν έπειγομένω Σεντίαν, νυ

κτός μεν ούχ ίσπετο δ Καίσαρ, ενέδρας υποπτεύων ■

ήμέρας δέ, τήν τε Σεντίαν δμοΰ κα\ τδ τοϋ Φουρνίου

στρατόπεδον Ιπολιόρκει. Λεύκιος δέ, Ις 'Ρώμην επει-

γο'μενος, τρεις μέν τάξεις προΰπεμψεν, αί νυκτός ελα-

θον Ις την πόλιν Ισδραμοϋσαι· αύτδς δέ συν πολλω

στρατω και ίιτπεϋσι κα\ μονομάχοις εΤπετο. Και αύ-

τδν Νωνίου τοϋ ψύλακος των πυλών δεςαμένου τε, καΐ

τον ΰφ' αυτώ στρατδν έγ^ειρίσαντος, δ μεν Λέπιδος ές

Καίσαρα εφευγεν, δ δέ Λεύκιος 'Ρωμαίοις έοημηγό-

ρει· Καίσαρα μέν καΐ Λέπιδον αύτίκα δώσειν δίκην αρ

χής βιαίου, τον δέ άδελφδν αυτήν έκόντα άποθήσεσθαι,

καΐ υπατείαν άλλάξεσΟαι, νομιμωτέραν, αρχήν πα

ρανόμου, καΐ πάτριον άντ\ της τυραννικής.

XXXI. Και δ μέν τάδε ειπών, ήδομενων απάντων,

καΐ ήγουμένων ήδη λελύσΟαι την των τριών αρχήν,

αυτοκράτωρ υπδ τοϋ δήμου προσαγορευθείς , έπΐ τον

Καίσαρα έχώρει, και στρατδν ήΟροιζεν άλλον εκ των

άποικίδων Αντωνίου πόλεων, καΐ αύτας έκρατύνατο.

Αί δέ δι' ευνοίας μέν ησαν Άντωνίω· Βαρβάτιος δέ , δ

Άντιονίου ταμίας, Άντωνίω τι προσκρούσας, καΐ δια

ταϋτ' Ιπανιών, έΤλεγε πυνθανομένοις, τον 'Αντώνιον χα-

λεπαίνειν τοις πολεμοϋσι τφ Καίσαρι κατα της κοινής

σφών δυναστείας. Κα\ οί μέν, ό"σοι μή της Ιξαπάτης

ήσΟοντο της Βαρβατίου , ες τον Καίσαρα άπδ τοϋ Λευ

κίου μετετίΟεντο. Ό δέ Λεύκιος υπηντα Σαλβιδιηνω ,

μετά στρατοϋ πολλοϋ προς Καίσαρα Ικ Κελτών επα-

νιόντι· και ε?ποντο τώ Σαλβιδιηνω 'Ασίνιος τε καΐ

Ούεντίδιος, Άντιονίου στρατηγοί κα\ οΐδε, κωλύοντες

αύτδν Ις τδ πρόσδεν Ιέναι. Αγρίππας δέ, φίλτατος

Καίσαρι, δείσας περι τω Σαλβιδιηνω μή κυκλωθείη,

Σούτριον κατέλαβε, χωρίον τι χρήσιμον τω Λευκίω·

νομίσας, τδν Λεύκιον άπδ τοϋ Σαλβιδιηνοϋ περισπά-

σειν Ιφ' ίαυτδν, καΐ οΤτδν Σαλβιδιηνδν βοηΟήσειν, κα

τόπιν τοϋ Λευκίου γενο'μενον. Κα\ τάδε μέν, ώς

προσεδο'κησεν δ Αγρίππας, Ιγίγνετο άπαντα. Ό δέ

Λεύκιος, άποτυχών ων έπενόει, προς Ασίνιον καΐ

Ούεντίδιον ήει , ένοχλούντων αύτδν έκατέρωΟεν Σαλβι-

διηνοϋ τε και Αγρίππου , κα\ φυλασσόντων δτε μάλιστα

περιλάβοιεν εν τοις στενοϊς.

XXXII. Έκφανείσης οέ παρ' αύτα της επιβουλής,

δ Λεύκιος ού θαρρών άμφοτέροις έκατέριοΟεν ουσιν Ις

χείρας ?εναι, Ις Περυσίαν παρήλθεν, δχυρλν πόλιν, καΐ

παρ' αυτήν έστρατοπέδευσε , τοΰς περι τδν Ούεντίδιον

περιμένων. Όμοϋ δ' αύτόν τε καΐ τήν Περυσίαν δ

Αγρίππας καΐ δ Σαλβιδιηνδς, κα\ δ Καίσαρ επελΟών,

τρισΐ στρατοπέδοις εκυκλώσαντο· καΐ τδν άλλον στρα

τδν δ Καίσαρ έκάλει πανταχόθεν κατα σπουδήν, ώς

Ιπ\ τοΰτο δή κεφάλαιον τοϋ πολέμου, έν <|> Λεύκιον

εΤχε περιειλημμένον. Προδπεμπε δέ καΐ Ιτε'ρους,

έμποδών είναι τοις άμ(ρ\ τδν Ούεντίδιον έπιοϋσιν. Οί

ηυϊΐ 633 ίη οΠΊοίο. Ρυπιίο αΐίιπίο 3(1(1υεεη1ε ίΐΐί αΐϊαιη βχβΓ-

είΐυηι, ΟυδβΓ ροβίτβηαπι 3§ηιεη ϊηνΛβίΙ, βΐ Ραι-ηίυηι ίη

Ιαηιυΐυηι α,ιιεηιιίαιη οοπιριιϋΐ. Ρτοχίηιι ηοείβ βηευηίειη ϊιι

ορρίάαηι βϋβΒ ΓαεΙίοηίβ δεηΐίαηι, ροΓββηαί ηοΐαίΐ , ηιοΐιιοιίί

ίη$ίάΐ3δ ; ββ(1 ροβΙβΓΟ ιϋβ ορρίάαηι ο1)9β(1ίΙ βΐ βχοΓοίΙυπι. ΑΙ

Εαείυβ, Κοπιαιη ρΓορεΓ&ηβ, ΙπΙμι» ρπ'πιίϋδίβ οοΙιΟΓίί&αβ,

ςαχ είβηι ηοείυ ϋΓΐιβπι 8αηΙ ίη^Γβεκβ , ί[>8β ευηι ηυηιρΓΟδο

βχβΓοίΙα βφΐίΐαίιι ^ΙΐάίαΙΟΓίυιιβςυο 5υΙ)$εευ(α3 εβί : βχοβ-

ρΙϋ8(]ϋ6 Ά Νοηίο ροΓία; οπβίοιίο , ηιί1ί(β8 ε]υ8(1βπι ίη ϋάβπι

Γβοβρίί. 1ερί(1αβ εναβίΐ 3(1 0ι»8!ΐτβπι. ίαοίαβ,αάτοοίο ίη

οοηοίοηβϋΐ ρορυΐο, βρβηι Γβοϋ « ΓοΓβ αϊ ηοχ 0χ6»τ β( Ι^β-

ρίάαβ ροεη38 ίοηΐ βοΓυιτι φιχ ίη πΐ3@ίβΐΓ3(α τίο!βη1«Γ β^ίβ-

βοηΐ; Γΐ'3(6Γ τβΓΟ ίρβίυ» βροηίβ άβροπαΐ ροΐββίαΐεηι ίΙΙο^ίύ'-

ιηαιη , εοηΒαΙαΙαπι ρπ> ββ ΓοοβρΙυΓϋβ , 1β§ί1ίηιιιη> ιηβρίδίΓβ-

(αηι β( 3 π)3]θΓίΙ)α8 (Γ3(ϋ(υηι , ρπ> (ΙοηιίηαΙίοηο Ι^κιηηίο». χ

XXXI. Η3?ε1οευ[υ8ΐ>ηείυ8, οιηηίΙ>03 ΙβϋΙϊβ , βΐ ΤΗοπιτί-

ΓβΙυηι }3ηι 3ηΐί(]ΐΐ3(υηι εχίβϋηιεηϋοαβ, Ιαρβτ&ΐοτ 3 ρο-

ρυΐο εοη83ΐυ(βΙα8 , ρΓοΓεοίυβ εδί εοηΐι α 0.ί;5ϊγοπι , ει βΐϊαηι

βχΟΓοϋυιη εχ ΛηΙοηίΐηίβ εοΐοηίβ εο11ε§>1 , ορρκίβςυε εο™ηι

εοηιηιιιηίτϋ. ΕΓ3ηΙςυε εοΐοηίβΐ ϋΐίβ Ιιεηε εΓβ» ΛηΙοηίυοι

βίϊεοΐοβ : δε4 ςαυηι ρεΓ ί<1 Ιεηιρυβ ΒΐτύαΙίοβ , ΑηΙοηϋ ςιΐίε-

8ΐθΓ, αϊ) οΓΓεηδο ηεδοίο ηιΐ3 οβϋ83 ίηιρεΓ3ΐθΓ6 ύίιηίβδηβ , 8β-

8εί(&ηΙϊΙ)ΐΐ8 οοΐοηΐβ Γ63ροηύί886( « ΪΓαβοί ΛηΙοηίυηι είβ , ςυϊ

ϋθηΐΓ3 03383Γ6Π1 3((]116 3(3θΟ (Χ>ηΐΓ3 ΟΟΙΙΐηΐυηΟΙΏ ίρβΟΓΟΠΊ

ροΐεηΐίΐΐη 3Γηΐ3 ΓειτειιΙ; » ΓηοΙυηι β8(, υ(, ςυοίιμιοί (Ιοίυηι

Β3Γ03(ϋ ηοη βεηβεηιηΐ , 3 Ι,υοίο άεϋεβΓβηΙ 3(1 03Κ83Γ6Π).

Ι,υείυδ αβτο δβΙνΜίεηο ριχιΓεεΙιιβ βδΐ οοτίβπι, οίοι ιη,ιρηίβ

εορϋβ ΓβνειΊβηΙί Άά ϋβΧΆΚΐη βχ Οαΐΐία : β( 83ΐνίάΐ6ηοηι α

ΙεΓβο δ6φΐβΙ>αηΙυτ Αδίηίϋδ βΐ Υεηΐίιΐϊϋδ , ΛηΙοηίαηί άυε65 ,

νβ(3η(68 ηε ιιΚεΓίιΐδ ριοοειΙεΓβΙ. Ταω Αβπρρϊ, ΟχβαΓί

αηιίείδδϊηιυδ , νεπίυδ, ηε δβΙνίάΊεηυδ είΓοηπινεηίΓεΙαΓ, 8η-

ΙπΗίη οεευρανίί , ορρίιΐυηι ορροΓίαηαιη Ιιΐιοίο ; δρβΓΐηδ Γογθ ,

υΐ Ι,υοίιΐδ 3 δαίνίιΐίεηο ίη δε ΒνεΓίεπΊυι· ; ςηο Γ»ο1ο 83ΐν ίιΐίβ-

ηυδ , ςηί 8 Ιβηξο βΓβΙ Ιιΐιείϊ , εορϋδ δυίβ δίοί ροδδβΐ δυοτβηΪΓβ.

ΕΙ Ιΐοαΐ 8ρ6Γ3Τ6Γ3ΐ ΑξΓΪρρβ , 910 Γ63 ΟβΟίιΙίΙ. ΤϋΠΙ Ι,ϋΟίϋδ ,

εαφίο ΓπΐδίΓηΐυδ , οιιπι Αδίηίο εΐ ΥοηΙκϋο βε οο^υη^ΡΓε εοη-

δΐίΐυίΐ; υίπηςυε βεηιρβΓ βιιηι ίη(68(3ηϋηο8 53ΐτίάίεηο εΐ

Α§πρρα; ρΐ Ιεηιρυβ πιαχίηιε, <]πο ίη αηβπδΐίίδ βιιιη είτεηηι-

τεηίΓε ροβββηΙ, οϋββτΥεηΙΐηαβ.

XXXII. Εαείυβ, υ1>ί ίηδίάίβδ 8ΪΙ>ί ρ3Γ3Γί εοςηοτίΐ, ηοη 3η$υ8

εηπι υΐτίηηυε ίηιηιίηεηΐε ΙιοβΙβ ιηαηιΐδ εοηβεΓεΓβ, βά Ρεπι-

δίβπι (ΙεΟβχίΙ, ϋΓΐ)επι πιυηίΐ3Πΐ; ίηίςυε εαδΐΓ3 ιηβίαίιικ εβί ,

νεηΐίάίυηι Αβίοίυηιηυε εχδρεεΙαΙυΓυδ. Μοχηιιε Αςπρι» εΐ

δαίνκϋβηιΐδ, ίρεςηε» 03!δ3Γ, αά ίΐΐοδ βοεβιίεηδ, εΐ Ι,οείιιιη

βΐ Ρεηιβίβπι (Γίοιιβ δίηιηΐ βχβΓΟίΙίΐΜΐβ οοδειΙεΓαηΙ. Αε εη?-

ΙεΓβδ ςιιοςυε εορίαβ 0.τεδ3Γ 3(1 ββπκίειη ιΐΓΐ)εηι , ΐΛηςυαηι 3<1

βειΙεπι Μΐί, ίη ςυβ είβυδίιιη Ι,ηείηηι Ιεηεπ;!, υηιΐίηυε οοη-

νοεβνίΐ : β( βΐίοβ πιίδΐΐ, ςυί 3(1νεη(3η1ίΙ)η8 νεηΐίιΐίο Αδίηίο-

ηηβ 86 ορροιιβΓεηΙ. Ουαη^υαιη ϊΐΐΐ ηε ρεΓ 86 αυίϋβιη &ά
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δέ χαΐ ούτοι δια σφων ώχνουν ΙπείγεσΟαι , τόν τε πό-

λεμον άποδοκιμάζοντες ίλως , καΐ τήν Αντωνίου γνώ-

μην ούχ Ιπιστάμενοι , καΐ τήν ήγεμονίαν της στρατιάς

ού παριέντες άλλήλοις κατα άζίωσιν ουδέτερος. Ό δέ

Λεύκιος ούτ' ές μάνην ήει τοις περικαθημένοις , άμεί-

νοσι χαΐ πλέοσιν ουσι κα\ γεγυμνασμένοις, νεοστράτευ-

τον £χ_ων τι) πλε'ον, ούτε ές δδοιπορίαν, Ινοχλησόντων

εύτδν δμοϋ τοσώνδε. Μάνιον δέ έ"ς τον Ούεντίδιον

και Άσίνιον επεμπεν, έπείγειν αύτους βοηΟεϊν πολιορ-

χουμένω Λευκίω· καΐ Τισιηνδν μετα τετρακισχιλίων

Ιππέων, λεηλατεΐν τα Καίσαρος, ϊνα άνασταίη. Αυ

τός δέ παρήλθεν Ις τήν Περυσίαν, ώς ίν δχυρδ πόλει

χειμάσων, εί δέΌι, μέχρι τους περί τον Ούεντίδιον

άφικέσΟαι.

XXXIII. ΚαΙ δ Καίσαρ αύτίκα μετα σπουδής

δπαντι τζ) στρατί! τήν Περυσίαν άπετείχιζε χάρακι

καΐ τάφρω, πεντήκοντα και 2ξ σταδίους περιιών, δια

το της πόλεοις λοφώδες, καΐ σκέλη μακρά έ*πΙ τον Τί-

βεριν έκτείνων, ?να τι Ις τήν Περυσίαν μή έσφέροιτο.

Άντεπονεϊτό γε μήν καΐ δ Λεύκιος, έτέροις δμοίοις χα-

ραχώμασι καΐ τάφροις την πέζαν δχυρούμενος τοϋ

λόφου. ΚαΙ Φουλβία Ούεντίδιον χαΐ Άσίνιον καΐ

Άτηΐον καΐ Καληνδν έχ της Κέλτικης ήπειγε βοηΟεϊν

Λευκίω- κα\ στρατδν άλλον άγείρασα, Πλάγκον Επεμ

πεν άγειν Λευκίω. Πλάγκος μεν δή τέλος τοϋ Καί

σαρος, ές 'Ρώμην δδεϋον, διέφθειρεν. Άσινίου δέ καΐ

Ούεντιδίου, συν μεν δκνω καΐ διχονοία της Αντωνίου

γνώμης , δια δέ Φουλβίαν δμως καΐ δια Μάνιον, Ις τον

Λεύχιον ιόντων, καΐ τους αποκλείοντας βιαζομένων, δ

Καίσαρ υπηντα σΰν Άγρίππα, φυλακήν της Περυσίας

καταλιπών. Οί δέ, ούδέ πω συμβαλόντες άλληλοις,

ουτε συν προθυμία χωροϋντες, δ μέν αύτων Ις 'Ράβεν-

ναν, δ δ' ές Άρίμιινον, δ δέ Πλάγχος Ις Σπιολητιον

συνέφυγον. Και δ Καίσαρ αύτών έκάστω στρατδν

επιστησας, ΐνα μή προς αλλήλους συνέλθοιεν, ές τήν

Περυσίαν ΙπανήλΟε- καΐ μετα σπουδής τας τάφρους

προσεσταύρβυ, καΐ Ιδιπλασίαζε τδ βάθος χα\ πλάτος,

ώς τριάκοντα πόδας άμφότερα είναι· τό τε περιτείχισμα

δψου, χαΐ πύργους έπ' αύτοϋ ξύλινους δι' έζήκοντα πο

δών ΐστη χιλίους καΐ πεντακόσιους· καΐ έπάλξεις τε

ησαν αύτω πυκναί , χαΐ ή άλλη παρασκευή πασα δι

μέτωπος, έ*ςτε τους πολιορκουμένους, καΐ εϊ τις έξω

θεν έπίοι. Έγίγνετο δέ ταϋτα συν πείραις πολλαϊς

κα\ μάχαις, άκοντίσαι μέν άμεινόνων όντιον τών Καί

σαρος, συμπλέκεσΟαι δέ των Λευκίου μονομάχων και

πολλούς έκτεινον συμπλεκόμενοι.

XXXIV. Ώς δέ έξείργαστο πάντα τω Καίσαρι,

λιμδς ήπτετο τοϋ Λευκίου, καϊ τδ χακδν ήκμαζεν άγρίως,

ίτε μηδέν αύτοϋ μηδέ της πόλεως προπαρεσχευασμένης.

Ίΐν δ Καίσαρ αίσΟανόμενος , ακριβεστέρας τας φύλα

κας Ιποίει. Νουμηνίας δέ έτους ές τήν έπιοϋσαν ήμέ-

ραν ούσης, φυλάξας δ Λεύκιος τήν έορτήν, ώς αμελείας

τοις πολεμίοις αιτίαν, έξέΟορε νυκτός επί τάς πύλας

αύτων, ώς διεκπαίσων αύτους, καΐ στρατιαν έπαξόμε-

ιτκχΐιιηι ρΓορείΐΙηηΙ ; φίοιΐ ηβε ΙχΊΙ ιιηι ί»1 ρΓοΚίΓοηΙ , εί

ΐηεβτΐΐ εβδβηΐ (Ιο ηιεηΙε ΑηΙοηϋ ': ςυο 3(Χ«<]ε1»1 ίπΐπ ΐρβοβ

ιΐιιεεβ «ριηιιίαΐϊο , (Ιί^ηίΙαΙο ρβΓββ, υ( ηβιιΙβΓ »Ι1βη < ι»<1< ι <·

ίηιριτ ίο ΙοΙίυβ εχεΓεϊΙαβ τεΙΙοΙ. ίυείυ9 ίηΙεΓίπι , οίκε&βυβ ,

ηεε ρΓχϋο ββ < <>ηιιπιΐι«·!>.ιΐ , ϊπιρ»Γ ΙιοβΙί ηοη ηυηαβΓΟ βο-

Ιαπα, μ··Ι ε( £εηεΓβ ηιίϋΐυηα ; ΓηιβΐΓ3(]υε (ίτοηεβ, Γΐι]υ* μΐ'ΐιι'-

Ι·ίϋ ΠΙ^ΟΓ ρ3Γβ ΓΙ αϊ ΜΙι 1Π1ΙΙ1 , ( ιίψτΐΐιι ΙΙΚ Μ ίΓΓϋΙΐίι : 1ΙΓΙ]110

νεη> ϊ I π ίημηιΐί ;ιιι·Ιι ΊκιΙ , β ί&νη ιηυΐΐίβ υηάιηυε ίηΓε$ΙαΙα8.

(^ικψΓορΙεΓ Μΐηίιιπι ηιίίίΐ 3(1 νεηΐίιΐϊαιη εί Λ&ϊηϊυηι, ηπϊ

ιι: μπ ιΊ εο8 3(1 $υ1)νεηίεη(1υιη ο!>8ε$$Ϊ8 : βίπιυίςυε Τί8ίεηιιιη

ΐιιββίΐ ευηι ηυαΙιιοΓ βηηϊίαπι ηιίΐΐίΐιιι^ ε ϋα<83Γί»ηοηιηι 3μπ*

ρι.ιιΙ;ι> α^εΓε', υΐ 1*;>·>λγ »!· οΐιβίάίοηε ηΙ^ΙκιΙκ-ΜιΐΓ. Ιρβο

νείΌ ιηΐΓβ Γι ·π ι >ί. γ πκρηίβ ββ τεοβρΗ ; ηΐ , βί ορυβ εββεΐ , ϊη

ιιι Ι ιγ αιυηϊΐα 1ιίεηΐ3τε( , άοηβο νεηϋιϋυβ εαοι Αβίιιίο .ί<1 νβ·

1118861.

XXXIII. Α( 0x831-, υηϊνεΓΒίβ εορϋβ ρΓορεΓβ ορυβ ΓβεβΓβ

ΪΙΙ88Ϊ8, Ρεηΐ8Ϊ3πι Γυ883 3(φΐβ' 3§86Γ6, εΪΓειιίΙυ μι ηιίΙΙίαιη

Ρ3881ΠΙΠ1, ρΓΟρΙβΓ ΙυΠΊΙΐΙΐΙΙΠ 111 φΙΟ πι ] κ 8113 (·λΙ , ι ίιιχίΐ ;

Ι>Γ3εΙιΪ3(]υε 1οη§3 3(1 Τί1>βΓΪιτ» υβηαε (ΙιιχίΙ , ηβ ςυίιΐ ϊη π ι Κίιι

ίπιροΓΐ3Γε(ιΐΓ. Ε (ΙίνβΓβο Ι,υείυβ ίίπιίΐί ναΙΙυ Γοβββςυε ΓβιΙίεεβ

Ιππιυΐί πιυηϊεΐΗΐΙ. ΕΙ ΡυΚΪ3 ηαοςυε νεηΐίιϋυηι Αβϊηίυηΐφΐε,

( ιι ιιι Αΐείυαι εί Οαΐεηιιιη ΙηιγΙ.ίΙ.ι 681, ε 0311Ϊ3 ρΓορβΓ3ΓεηΙ

ΐη ,'ΐιιχί Ιίιιηι οΐιβεββί ; βίπιυΐφΐε βΐίηπι εχΡΓοίΙιιηι , ι-βεεηβ ηαηε

εοΐΐεείυπι , ΙΊηηεί <Ιηο(ιι ΓαϊδίΙ &Α ίυείυοι. Ρΐ3ηεα8φΐε Ιβ^ίο·

ηεπι 0κ83ΓΪ3η3(η, ηη» Βοπιοπι ροΙιΊιηΙ, οοηςΜίΙ ϊη ϊΙίηβΓβ.

Ουυπι ηιιΐοηι Αβίηϊυβ Υεηΐίίΐίυβςυε , 8εςηί(εΓ φίΜειη , ιι I

ϊηεβΓίί το1υη(3ΐί8 ΑηΙοηϋ , ίιτη I Ιβπιεο ;ι<1 Ι*αείαπι ρπιρΙεΓ

ΓυΙνϊ3πι ε( Μβηϊυηι , είτί εηιηιρβΓε ρεΓ εοβ, ηηϊ3(1 βϋίΐιιιη

Ϊ11Ϊ8 ρΓκεΙυάεηάυηι πιί88ί βΓ»ηΙ , εοηβι-εηΙιΐΓ; (ιιηι 0X831-

(■πΐΜ Α§πρρ3 , πΊίιΊα Ρεηιβϊηβ ο!>8ί(1ίοηε , οΐιτίαηι εί8 ρΓοΓε-

εΐιιβ ε8(. ΑΙ ι'Μϊ , ςυιιπι ηοηιΐιιιη ηε εορΪ38 ςυίάεηι 8υ38 εοη-

]υη\ΐ88εηΙ, 3ε εχΙεΓοςιιίη ηοη ηίηιΐβ ρΐΌΐηΙ.ι το1υη(3(εε88εη(

ρΐΌ§Γε88ί, οοηΙυΙοΓυηΙ βε βΙΙεΓ Κβτεηηβιη, ,ιΚγγ Λι ίιηϊιπιηι';

Ρίβηευβ τεη δροΐεϋοπι 8ε Γεεερϋ. 0α?83Γ, ορρο8Ϊ(3 ειιϊηιιο

ρβΓίε δΐιί βχεΓεϊΙυβ , ηε ϊηΙβΓ βε εο^αη^εΓεηΙϋΓ, ΐ'Γπιβαηι

ιτιΐϋι : ίΐιίςϋε εεΙεΓίΙεΓ ΓΠ8838 νηΐΐο ρηεπιυηίνίΐ , εηππιιψιο

πιπί αΐΐίΐυάϊηβπι (ιιιη ΐΗΐίΙικϋηριη (Ιιιρίίοανίΐ , υ( υ(Γ»ςιιε

ρε(1ιιπι εββεΐ (πςίη(3 ; (ιιπί 1111Π ιιιη είι-ειιπιείΓεα 3ΐ(ίοΓεηι Γε-

εϋ], εί Ιιιη-68 ΐη εο 1ί^ηε38 μπ, βρβίίο ιχ ρειίιιηι ίιιΙβΓ βε

(1ί8ΐ3ηΐ68, βΓβχίΙ, (Ιβηβϊδηυε ρΐΌρηβηβειιΙίβ πηγοπι ιηβίτυχίΐ,

άεηίςυε οπιηεβ ηιυηϋίοηεβ 3πείρί(ε9 εΙΤβείΙ, ίβηι εοη(Γ3 οο·

865808, φΐ3ηι εοηΐΓ3 ίηΐ|κΊιικ φΐΐ εχΙπηδεουδ ΓιβΓΪ ροββεηΐ.

ΙηΙβππι ηοη ββηιεί εΓυρΙίοηββ 3 ίαείο (εηΐ3(χ βιηιΐ , ρυ^ηχ-

ηυε εοπιηιίβδΒε; ΐη ηυίουβ 08Β83Π3ηΐ ιηείΐυβ ηΊΪ88ΐ1ΐου8 ιτπι

3^ε1)3η( , φιπιη βχ 3(1τεΓβο ςΐ3(1Ϊ3(0Γ68 Ιιΐιείϊ 3η(ΐ3είυ8 εοη·

8εΓ6ΓεηΙ μιλιιιιλ , πια1(08φΐε εοηιίηιΐ3 (ΓυεϊόβΓεηΙ.

XXXIV. Ρθ8ΐφ131Ώ Τ6Γ0 ρβΗβεΙίΙΠΙ β8ί 0ρη8 3 0Κ83Γ6

Γ3Μ6 ρΓεπιεηβΙαΓ ίαεΐηβ ; βίςυε εο ΓβΓοεϊαβ ίη§τιιβη3ΐ ιηαίιπη

φΐοά ηβε ορρΐάβηί , ηβε ΐρβε , ηΐΐοβ εοηιπΐ63ΐιΐ8 ρΓίερβΓηνε

Γ3ηΙ. Ουο(1 ίηΐεΐΐΐξεηβ 08Ρ83Γ, άΐ1ί@βηϋθΓ68 βάΊιίήυίΙ εηβίο

άΐ38. ΝοεΙβ βυΐεηι, φΐ33 ρΓΟΒοεβδίΙ 0β1βη(ΐ33 Ι3ηη3π3β

ίυεΐηβ, ΓβΙυδ ΐά δοΐεηηε ΐΐΐβίαηιηι ΙιοβΙΐοοβ ηεξίΐ^εηΐΐβπι

ίη ίρ33ηι ροΓίβιη οοπιηι ΓεεΐΙ ίαιρείυιη; 8ρεΓ3Π8, δε ρβΓ Ι«ο-

βΐΐηιη ιηαηΐπιεη(3 εΓϋΐηρεΓε , εί 31Ϊ38 εορίαβ , ςιιββ ηιιιΐΐβδ
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νος έτέραν πολλή γαρ ην αύτώ πολλαχοϋ. Ταχυ 21 τοΰ

πλησίον έφεδρεύοντος τέλους και του Καίσαρος αύτοΰ

συν ταϊς στρατηγίσι σπείραις έπιδραμόντων, δ Λεύκιος

μόλα προΟύμως άγιονιζόμενος άνεώσθη. Τών δ' αυ

τών ήμερών έν 'Ρώμη , του σίτου τοις στρατευομένοις

φυλασσομένου, τ6 πλήθος τω πολεμώ καΐ τη νίκη φα-

νερώς έπηρώντο, και 'ες τας οικίας έστρέχοντες έ"πΙ

έρεύνη σίτου, ίσα εΰροιεν ήρπαζον.

XXXV. Οί δ' άμφ\ τον Ούεντίδιον, αίδούμενοι

λιμώ κάμνοντα Λεύκιον περιοραν, έχώρουν ές αύτδν

άπαντες, βιαζομενοι τους Καίσαρος, πανταχο'θεν αυ

τούς περικειμένους και ένοχλοϋντας. Ύπαντώντυ>ν δ'

αϋτοϊς Άγρίππου τε καί Σαλβιδιηνοϋ μετα δυνάμειος

ετι πλείονος, £δεισαν μή κυκλωθεϊεν, καί ές φουλκίνιόν

τι χωρίον έξέκλιναν, έςήκοντα καΐ Ικατον σταδίους της

Περυσίας διεστηκός· £νθα αύτοΰς τών άμφι τον Άγρίπ-

παν περικαβημένων, πυρά πολλά ήγειραν, σύμβολα τω

Λευκίω. Και γνώμην έποιοϋντο Οϋεντίδιος μέν καΐ

Άσίνιος, βαδίζειν καΐ ως μαχούμενοι· Πλάγκος δέ,

ΙσεσΟαι με'σους Καίσαρο'ς τε και Άγρίππου, χρήναι δ'

ετι καραδοκεΐν τα γιγνο'μενα· καί έκράτει λέγων δ

Πλάγκος. Οί δ' έν τη Περυσία, τα μέν πυρα ίδο'ντες,

ήδοντο- των δ' ανδρών βραδυνόντων, είκασαν καΐ τούσδε

ΙνοχλεΐσΟαι , καΐ παυσαμένου του πυρδς διεφΟάρΟαι.

Ό δέ Λεύκιος, του λιμοΰ πιέζοντος, ένυκτομάχησεν

αύθις εκ προ'ίτης φυλακής ές έω , περι άπαν τδ περι-

τείχισμα· καί ου δυνηθείς, άνέΟορεν αύθις ές την Πε-

ρυσίαν, καί τας υπολοίπους συλλογισάμενος τροφας,

άπεϊπε δίδοσΟαι τοις θεράπουσι , και έφύλασσεν αϋτοΰς ,

μηδ' έκφυγεϊν, ίνα μή γνωριμωτερον γένοιτο τοις πολε-

μίοις τδ δεινόν. Ήλώντο ουν οί θεράποντες κατα πλή

θος, και κατέπιπτον έν τε αύτη τη πάλει και μέχρι

του σφετέρου διατειχ ίσματος , πόαν εί τινα εδροιεν, ή

φυλλάδα χλωράν, νεμόμενοι. Και τους αποψύχοντας

δ Λεύκιος ές τάφρους έπιμήκεις κατωρυσσεν ίνα μήτε

καιομένιον, έπίοηλον τοις έχθροϊς γένοιτο, μήτε σηπο-

μένων, άτμδς και νόσος.

XXXVI. Έπεί δέ ούτε του λιμοΰ τι τέλος ην ούτε τών

θανάτων, άχΟόμενοι τοις γιγνομένοις οί δπλϊται, παρε-

κάλουν τον Λεύκιον αύθις άποπειράσαι τών τειχών, ώς

διακο'ψοντες αυτά πάντως. Ό δέ, τήν δρμήν άποδε-

ξάμενος, Ουκ άξίως, έφη , πρώην της παρούσης ανάγ

κης ήγωνισάμεΟα- και νυν ή παραδιδο'ναι σφας, ή, τούτο

χείρον ήγουμένους θανάτου , μάχεσΟαι μέχρι θανάτου.

Δεξαμένων δέ προΟύμως άπάντοιν, χαΐ, ίνα μή τις ώς

έ"ν νυκτΐ πρόφασις γένοιτο, κατα φώς άγειν σφας κε-

λευόντιον, δ Λεύκιος ήγε προ ήμέρας· σίδηρόν τε τειχο-

μάχον εΤχον πολΰν, και κλίμακας ες είδη πάντα

διεσκευασμένας. Έφέρετο δέ και τάφρων Ιγχοιστήρια

όργανα , καί πύργοι πτυκτοι σανίδας ές τα τείχη μεΟιέν-

τες , καί βέλη παντοία , και λίθοι , καί γέρ^α τοις σκό-

λοψιν έπιρ'διπτεΐσθαι. Προσπεσο'ντες δέ μεΟ' δρμής

βιαίου,τήν τάφρον ένέχωσαν, και τους σταυρούς υπερ

έβησαν καί τοις τείχεσι προσελΟόντες, οί μέν ΰπώρυσ-

ιτιιιΙΙίδ Ιοοϊδ Ιιαυο1>3ΐ, 30(1ιιγργρ ροδδε. 5οι1 οοΙοιϊΙβΓ εχείΐΑ

Ιρςίοηε ο ρΐΌχίιιιίδ εχοηηίίδ , εί Οβμγο Ιρβο ουηι ρΓββΙοηβηϊϋ

οοΐιοιϊίυαβ δίκχυιτβηΐβ , Ι,υοίυβ ροδί βογο οειΐ3ηιεη ι εριιΐ8ΐΐ9

εβί. ΡβΓ εοβάεηι <1ίβ3 Κοπικ , ςυυηι Γηιιηεηΐυηι οιηηε ββ-

8«ι νατοΙιΐΓ ίη οδΐιιη πιίΐίΐυπι , ρ1εΙ>8 , ρ.ιίαιιι ίηιρι (Ό,ιΙίοιιι'β

^οίαηβ οοηΐτ» ϋεΐΐηηι ει οοηΐτβ ηυρβΓΗηι νίοΐοηβηι , άίβαΐΓ-

πι ρεΓ ρην3(88 »!<1θ5, (ϊυιηβηΐυηι ςιιατοηδ; εί ςυϊϋςυϊιΐ ίη-

νοηιΐ, άίπρυίΐ.

XXXV. 1*χα Υβτο ΥβηΙί(1ίιΐ8 Γοϋφΐίςιιβ ΐατανα ρίΓΐίαπι Λα-

088, ί£ηοηώιίθ5ΐιηι Γαϋ,ηοη 8ΐιΙ)νεηίΓο Ιαϋοι-αηΙϊ Γβιηε ίυεϊο,

οπιηε» 3(1 ευιη ρΓοίϊοΐβοϊ ϊαβίίΐαοιυιιΐ , Γε]βε1ί8 Οίεκβηβιιϊβ ,

<μπ ιιηάίηυε εο8 οΙι«β<1θΓ3ηΙ ρΓε$β€Γ3ηΙςιιβ. 8εά, Αβπρρβ

δαίνίίΐίβηοίριο αιΐνβηίαηΐίΐιυδ εαηι η>3]θΓίΙ>υ8 εορϋβ , τεπίϊ

ηε εΪΓοηηινεηίΓεηΙϋΓ, άεΟεχεΓυηΙ ΡιιΙ^ίηίϋηι , ορρίάαιη χχ

Μ. Ρ. 3 Ρεπΐ813 <ϋ8(3Π8. 111)1 βΐ) Α§ΓΪρρ3 01)80881, ηοοΙαΓ-

υίβ ϊςιιϊϋαβ ΓηυΙΙϊβ αοοεηβϊβ 8ϊ@ηυιη (ΙιιΙιλιιΙ ίυοίο. ΙΜ (Ιαιη

ϊηΙβΓ 8ε ι1οΙί1)εΓαιιΙ , ΥεηΙϊάίο ΡοΙΙίοηίςυε ρΐϊουίΐ , υΐ νεί βίε

ρΓοΠοίβοεΓεηΙϋΓ, ρΓβιϋοηιιε άεοβΓηεΓβηΙ : βεύ ΡΙβηεαβ βιη-

ρΐίϋβ εχβρεείαηάυιπ εεη8ε!>3ΐ, ηε ίηββΓΟΓβηΙ βε ρεηευΐοβε

πιοίΐίοδ ίηΙεΓ Αβπρρβπ) εί Οα>δ3Γθπι : ςιιχ 8εηΙεηΙΪ3 νίδβ ε&Ι

ροΙίοΓ. Οιιϊ ΡεΓυβίιε οΙ>8Ϊό1ε1>3η(υΓ, 3(1 ρηηιιιπ) εοηβρεείιιηι

ίβηίυηι (ρνίβί, Ιακίίηΐίΐκΐδ βοεϋβ, εοη]εεΐ3ΐ)3ΐι( ρΓεπιϊ οοβ

λ\> Ηο8(ί6υ8 : ιιΐιί νρι ο εεβ83Γυη( ίςηεβ , (ΙεΙεΙοβ βοείοβ ρυΐα-

1)3111. 1.υοίϋ8 βυΐεηι, Γβηιε ρΓεβδα», τιικυβ αΐία ηοείε 3

ρηηιβ τϊςϋϊ3 υβςυε άΜΙαεπΙαπα βΓϋρΙίοηβπ) (εηΐβτίΐ Ιοείβ

οηιηί1)υ8 : 88(1 εί Ιιιηε, ϊιτίΐο εοηβΐυ, ίη ιίΓοεπι Γβ]εεΙυ8 851.

•Γ3πιφΐ6, δυΜιιείΗ ΓαΙίοηβ ηοβηΐυηι οίΐωιϊοηιηι ββββΙ ηΗ·

φΙΙΙΠΙ , 88ΓΤ18 ρΟΓΓΟ ρΓΗ'1)6Γί νίοΙίΙΙΠ ΥΟΐυίΙ : ίρ808 3(1 ΙΟΠ)

ουΒίοάϊνϊι , ηε Ιτ3η8Γυ£ΐεη<1ο τηαεςίβ ρ3(εί3εεΓεηΙ 1ΐ08ΐί1>α8

π)3]ί ςτβνιίαΐεηι. £π3ΐ)3ΐ)1 ίςίΙυΓ Β^ηιϊηβΙίιη 68γτϊ, ρβββϊιη

Ιιυιηιιιη 888ε ρι^ίείεηίοβ νεί ίη υιΊ)β νεί ίη ροπιατϋβ, ει

ΙιρΛαηι , βίευηϊ ίηνεηΪΓεηΙ, άερβδοοηΐΡδ βυΐ ΓΓοηϋεβ νίπ(1ε5.

Εχβηίιηεβ 3η1ειη ίιιείυβ ίη 311Ϊ8 Γονείδ (ΙεΓιχϋεΙωΙ, ηε Γβ^οβ

1ιο8ΐϊ8 3ηίηΐ3(1νοΓΐβΓθΙ, ηετε «χ 03(ΐ3τεπιηι εχηβίβΐίοηε ρε-

8(ί8 βίεηεΓοΙυΓ.

XXXVI. Οηυηι τογο ηεε Γβηιίβ Γιηίβ αρρηιοΓοΙ , ηβε I ιιηοπιηι.

ηιϊΗΙεΒ ρει1α;8Ϊ0Γ3υ3η( Ι,ποίϋπι, υΐ ΓϋΓδίΐδ ΙεηΙβΓεΙ οπιηιρρπ1,

ηιΐ38ί ηιηηϊη)εηΐ3 Ιιοδϋηηι οιηηίηο ηυηε ρβΓίιαοΙιΐΓΐ. 111ε,

εοηιρΓοίΜίοεοιυπι χτάοτβ : « ΝυρεΓ, ίηηαίΐ, ηοη (αηι δίΓεηυβ,

ηυβηι ηεεε8δϊΐ38 ροβίυΐβοβΐ, 0βΓΐ3νίπιυ3 : ηυηε αυΐ όεάϊΐϊο

Γ3(ΊΐΊΐ(1π , 3ΐιΙ, δί Ιΐ3?ε ιηοΓίβ τί(1εΙϋΓ άρΙβπΟΓ, υδςηε 3(1 ιηοιΊεπι

ρυςιΐ3η(1αη) εδ(. » ΑεείρίεηΙίηηδ ρΓοηιΙε εοηήίΐϊοηειη οηιηί-

1)ΐΐ8, εί ηβ ηοχ υΐΐβπι ρΓΧ0βτε( οεε3δίοηεηι ί^βνί,τ, εΐβη

Ιαεε βΐβηιιηι 8ΐ1)ί (Ιβπ ροδίαίβηΐΐοαδ ; ίιιοίυβ άυχίΐ 0θ8 8υΙ)

(Ιίΐυευΐυπι, ίηβ(ταε(θ8 αίΤαΙϊηι ΓβΓΓΕίηεηΙίδ, εί βεβίϊβ νβΓΪαπιιη

ΓθΓΠ)3Γυηι , ηΐ3θ1ιίηί«ιιιο ςιιίόυδ ΓοδδβΒ οοηρΙεηΙυΓ β^οι ε , εί

ΙιίΓΓίηυδ ρϋεαΙϋϋΜ», εχ φΐίυιΐδ ροηΐεδ ]3είυη(υΓ ίη ΠΗτηία :

ΜΙ ηοχ ΙρΙοπιγπ οιτιηε βοηιιβ βοοεάεηβΐ, Ιβρίιίοδηαε, βΐ 0Γ3ΐ«

ηυ38 ρβΐίβ ίη]ίοεΓεη(. Ι(3ηυε οοηηίχί ΙοΙίδ νίηηυδ , τερίρϋ

ι Γο383 , ναΐΐιιινι ΐΓβηδοεηόοΓηηΙ : 8ΐι1)Ρυΐ)(ε8(](ΐο ηυηιηι, βΐη
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σον, οΐ δ! τάς κλίμακας έπηγον, οΐ 52 τους πύργους

ένεχείρουν τε δμοϋ, χαΐ ήμύνοντο λίθοις καϊ τοξεύμασι

και μολιβδαίναις , συν πολλή θανάτου καταφρονέσει.

ΚαΙ τάδε έγίγνετο κατά μέρη πολλά· έπειδή δέ τινας *

Ιζ πολλά διαιρούμενοι; τοις πολεμίοις άσθενέστερα

πάντα ην.

XXXVII. Έχταθεισων δέ που των σανίδων ές το

τεϊ/ος , βία τότε μάλιστα επικίνδυνο; ήν των Λευκια-

νών έπι ταϊς σανίσι μαχόμενων, χα\ βέλη πλάγια πάν-

τοθεν ην ες αύτους καΐ άχόντια. Έβιάσαντο δέ όμως ,

χαί ές το τείχος έξήλαντο δλίγοι, χα\ αύτοϊς εΐποντο

Ετεροι· χα\ τάχα άν τι έξείργαστο αύτοΐς μετά άπονοίας,

εί μή , γνωσθέντος ού πολλά εΤναι τα τοιαύτα μηχα

νήματα , οί άριστοι τών Καίσαρος εφεδρειών άκμήτες

έπηγοντο κεκμηκόσι.. Τότε γαρ δή των τειχών αύτους

χατηρειψαν, χαΐ τα μηχανήματα συνέτριψαν, χα\

έβαλλον άνωθεν ήδη συν καταφρονήσει. Τοις δέ τα

μέν όπλα κα\ τα σώματα 5λα συνεκέκοπτο , καΐ βοή

σφας έπελελοίπει* παρέμενον δ' ίμως τη προθυμία.

Ώς δέ κα\ τά νεκρά τών έπΙ τοϋ τείχους άνηρημέ-

νο>ν έσκυλευμένα κάτω διερ'διπτεΐτο , την ΰβριν ουκ

έφερον, αλλά άνετρέποντο υπο της όψεως, καΐ μι

κρόν έστησαν άποροϋντες , ωσπερ εν τοις γυμνικοΐς

άγώσιν ο{ διαναπαυόμενοι. 'ίΐϊε δέ αύτους έχοντας

ελεών δ Λεύκιος έχάλει τη σάλπιγγι άναχωρεΐν.

Ήσθέντων δέ τών Καίσαρος έπ\ τώδε, καΐ τά #πλα

παταγησάντων οΤον έπί νίκη , έρεθισθέντες οί τοΰ Λευ

κίου1, τάς κλίμακας αύθις αρπάσαντες (ού γάρ έτι πύρ

γους εΤχον) έφερον ές τά τείχη μετά άπονοίας , ούδέν

έτι βλάπτοντες· ού γάρ έδύναντο. Περιθέων δ1 αύτους

δ Λεύκιος , έδεΤτο μή ψυχομαχεΐν έτι , καΐ οιμώζοντας

άπηγεν άκοντος.

XXXVIII. Το μέν δή τέλος τησδε της τειχομαχίας,

έκθυμοτάτης γενομένης, Ιςτοΰτο έτελεύτα. Ό δέ Καί

σαρ, ίνα μή αύθις έπιτολμήσειαν οί πολέμιοι τοΤς τεί-

χεσι,τήν στρατιάν, ίση μή τοις γιγνομένοις έφήδρευε,

παρ* αύτδ το τείχος ίδρυσε , καΐ έδίδαξεν άναπηδαν ές

το τείχος άλλους άλλαχοϋ κατά σύνθημα σάλπιγγος.

Συνεχώς τε άνεπηδων, ούδενος έπείγοντος· ίνα διδαχή"

τε σφίσι , κα\ φόβος εΐη τοις πολεμίοις. Άθυμία δέ

Ιπεϊχε τους τοΰ Λευκίου· κα\ , δπερ έν τοις τοιοΰτοις

ίϊκΛε γίγνεσθαι, της φυλακής οί φύλακες ήμέλουν έκ

δέ της αμελείας αύτομολίαι πολλών έγίγνοντο, κα\ ούχ

οί αφανέστεροι τοϋτο μόνοι , αλλά κα\ τών ήγεμονικών

τίνες, έδρων. Ένεδίδου τε δ Λεύκιος ήδη προς διαλύ

σεις, έλέω τοσοϋδε πλήθους άπολλυμένου. Εχθρών δέ

τίνων Καίσαρος περι σφών δεδιότων, έτι έπεΤχεν. Ώς

δέ δ Καίσαρ ώφθη τους αυτομόλους φιλανθρώπως έκ-

δεχόμενος , κα\ πλείων δρμή πασιν ές τάς διαλύσεις έγί

γνετο, δέος ήπτετο τοϋ Λευκίου μή άντιλέγων έχδο-

θείη.

XXXIX. Γενομένης ο3ν τίνος ές τοϋτο πείρας και

έλπίδος ούκ άηδοϋς, τον στρατον συναγαγών, ελεςεν

δδί· « Γνώμη μέν ?[ν μοι, τήν πάτριον δμΐν άποδοϋναι

ΑΡΗΛ1Π*.

6οηι βιιΙΤοοΊεοαηΙ, κύα ύϋ βρρίίε&ο&ηΐ, αΐϋ Ιαιτββ Βάιαα-

τβηβηΐ : βίιτιοΐφίο ορβτί 8Γ&ηΙ ΐηΐβπΐί , βίπιυΐ ιΐίηιίωΐκιηΐ,

84X18, 8α§ϊ11ί8, ςΙαηάΊουβ, εαηι ηηΙΙο ηιοΓίίδ ηοηΐβιτιΐϋ : ε»·

ψιε οηιηίϊ ηιυΐΐίβ δϊηιιιΐ 1οεϊ8 3§β1»ηΙΐ)ΐ·. ΪΙλ ΙιοβΙββ ϊη άϊ-

Τ6Τ88 ΐϋ«ΐΓ30ΐί Γ68Ϊ8ΐβΒ&ηΙ βεβηίηβ.

XXXΥΠ. ΡοδΙςυαηι τβΓΟ &ΙΙοαΜ ]βιη ροηΐββ ϊη]βεΐί βυηΐ

ϊη ζηοΒηΙα , (ιπη ηηχΐιηβ ηιηπΜΐ ει ΓβΓοοία βι βαιηιηο ρεπ-

ειιΐο εχ ΐρβίβ ροηΐί&ιΐδ ρυςηίώαηΐ Ιιαεϊ&ηί, β. Ι&ίβηίχιβ υικίίςυβ

ΙβΙοπιηι οιηηί βρηοτβ ρβΐΗϊ. ΑΙ ρεπΊΐρβηιηΙ Ιοακη, εί ϊη

ηοεηί* ρΓ08Ϊ1ίεηιηΙ ηοηηυΙΙί , ςηοδ ηιοχ ρΐυτεδ βαηΐ δβευΐι.

ΕίΓοΓϋδδίδ, υ( «3β5ρβΓ»Ιϊ , είΤβείδδβη! αΐκηιίά , ηϊ , εο£ηϋο

ηοη ιηυ1ΐΛ5 8886 Ιβίββ Πΐ3ε1ιίη&8 , ΓοΓίΙββίιηΙ 0<Ρ53Π3ηοπιιη

Γεδδίβ ΓβεβηΙβδ εχ 8υ1)8ί(1ίίδ εβδεηΐ οΙ^εεί! : ςυϊ Ιαιη άεΙυΓΐ»-

ηιη( Ικμ ε ιηοεηϊΐΝΜ, εί, οοηΓιαοΙίδ ηιαοΐιίηίβ , 'μπι εοηΐβπι·

(Ιηι ε δυβϋιηί ΓοπβΙιαηΙ τεΙίςποδ. ΙΙΙί , ρΟΓΓοδδίδ δεαίϊβ, (ο-

Ιοςαβ εοΓροΓβ εοηδβυείΐΐϊ, νοοβ ςιιοςυο 'μπι άεβείεοΐβ ,

ι1ιΐΓ3ΐ)αη[ (βπιεη ΜΗΙβτ. ϋΐ 'νβτο ηιίΑτβη εϋαπι εοπιιη,

ςυί ίη ιώηγο εοβΙ βηηΐ', βροΐϊαϊα νίιίεηιηΐ άβ^ίεί; ηοη (υΐβ-

πιηΙ εοηΐυηιείίβπι : ββά ηοττοτβ ε]υβ βρββίΜαΗ ΓββϊΙϊβηΙβ* ,

οοηδΙίΙβΓϋπΙ ρ&ηϋβρβτ άυοϋ , ΒίεηΙ &(η1βΙβ ίηΐβτ εετί&ηιεη

ΙηΙετςυίβΜβηΙββ. Ι(& &Πεε1θ8 ηίββτΒΐιΐΒ Ι,υοίϋδ, τεεερίυΐ

οβοϊηϊΐ. ςααπι ΟαββπΑηϊ 1<τΓι εοαιρ1ο4βΓβη( &πηβ , (&η-

ςιιηηι Ιη νϊείοπβ , ίτηΐβΐί Ιηεϋ ιηίΐίΐεβ , πιηαι νηρϋι ιε&ΐίι

(Ιαιτββ βηίπι ηαΙΙ&β ΐηιρΙίαβ οοΙμΙνοΙ) ευηι βαρβηϋοηο

(Ιβηιιοΐη ιηακΜ ηοβίίαπι ηιεοαηΐ; ββά ϋτίΐο εοη&ιη , ηεβ

εηίη ο^ιΜηυαηι βηιρίίυβ ΙβηΙεΓε ροΙεΓίΐηΙ. ΙΙ^ςυβΕυείαβ,

εϊΓεαπιεαηΐηβ βοβ , οηΐηΐ , ηβ ΒΒρΙΙαι Αβ \\ΙΑ ρυ^η&ΓεηΙ ;

εί %αααΛα κ ίηνίΐοβ ηάηζϋ

ΧΧΧνίΠ. Πϊε ΓϋίΙ δοεπΐπι» ΙΙϋαβ ορρυβη&ϋοηΐβ εχϊΐυβ.

Ταη Οηβτ, ηβ ηιτβαβ ΙιοβΙββ ηιατοί Ιεηΐβτεηΐ, ιηΟϊΙββ,

ςυοίφίοΐ μια ηοη ϊη ιρδίδ δίβϋοηίοαδ εββεηΐ, ροδί ι

εοΐΐοεβνίΐ; άοειιίΐηυε δϊβηο (υΐ» ά&Ιο &ΙΪ08 αΐϊόί ίη ι

ρΓΟδϋίΓε. ΑΙςυε ίά εοηΐϊηαε ϋΚ &είεο&ηΙ, ηεηιίηε εΐϊίηι

υι^βηΐβ ; 6χετεϋ&ηΙβ8 μ ρχηΐβτ, εί ηοδίεπι ΙβπΐΙβηΙβι. ίηεϋ

τεΓο ηΟΜββ οεευρατΚ ηκΒβΙίϋβ ; εί, ηαοά ϊη Ιαϋ βίβΐη Γβτηηι

6επ βοίει, αιβίοάίη ΓβηιΐΜίυβ βββοαηΙοΓ ; βίςυβ Ιη4β εκοτα

βεη&η( (ηηβΓα^ίβ, ηοη τηΙ§>πηηι (βηίοπι ηιϋίΐυιη, 86(1 εί

ρπβΓεοΙοπιπι αΐίφιοΐ. ΐβιησσε εϋ&πι Ι,αοΐαβ &ά ραοεσι

Πεε(ε))3(υΓ, ρετεαηΰαηι ηηΐΐϊΐηάΐηβιη ΗΐίδβΓΑΐαι : κά αηηη

ηοε βαπι Γειιΐ0Τ3ΐΜ(ατ, φκκΙ ΟκαΗβ αώηίεί βίηί ΙΐπιεοαηΙ.

ΙΙΜ τβτο ε1εηιεη(6Γ α ΟιβΜτβ βχείρί (τοηβΑιβιβ βρρβταΐΐ, ε(

Πΐ3]ιΐ9 )3ΐύ ρ»εί8 άβδίοΙεποσι οηηβι ίηεεββίΐ ; (αη τβτο Ιί-

οαετβ ΕοΒρϋ, ηβ, 8ϊ βοΐαί οηδίβτεί, ββάοκίητ ΟβεηΗ.

XXXIX. ΟυβρΓορΙβΓ, ροδίςηίηι ρΓΧίεηΙΐηΙϊ βρβδ η»υ(3

ίη^ταΐΑ οδίβηδβ 681, εοηνοε&Ιίδ ηιϊΙΚίοιίδ, Ιυείυβ βίε βρυά

608 εοηείοηαΐϋδ εδί : « Εη( ιχιϊΐιί ςριΜβηι βιιϊηιυβ, Γοηιηιί-
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πολιτείαν, ω συστρατιώται, τυραννίδα τήν των τριών

ανδρών αρχήν δρώντι, καΐ ούδ' έφ' ?[ συνέστη προφά-

σει , Κασσίου και Βρούτου τεθνεώτων, διαλυθεϊσαν.

Λεπίδου γαρ το μέρος της άρχης άφηρημένου, καΐ

Αντωνίου πορ'ρ^οτάτω χρήματα συλλέγοντος, εις ούτος

άπαντα προς τήν Ιαυτοΰ γνώμην οιώκει , τα δέ πάτρια

'Ρωμαίοις πρόσχημα μόνον η'ν χα\ γέλο>ς. "Απερ

έγύ μεταβάλλειν έ*ς τήν άνωθεν ΙλευΟερίαν τβ χα\

δημοχρατίαν έπινοών, ήξίουν, των επινιχίων διαδο-

θέντων Ιχλυθηναι τήν μοναρχίαν. Έπεί δέ ουκ

ίπειθον, έπειρωμην Ιπί της έμης άρχης καταναγχάσαι.

Ό δέ με τφ στρατί) διεβαλλε , χωλύειν τας χληρουχίας

έλέω των γεωργών χαΐ τήν διαβολήν έγώτηνδε ήγνόησα

ΙτΑ πλείστον άλλ' οδδέ έπιγνοΰς, Ιπίστευσά τινα πι-

στεύσειν, δρώντα τους οίκιστας χα\ παρ' έμοϋ δεδομέ

νους, όί μεριεΐν Ιμελλον δμΐν τας χληρουχίας. Άλλα

έδημαγιόγησε γαρ τινας ή διαβολή1, καΐ προς εκείνον

ωχοντο, πολεμη'σοντες ήμΐν, ώς νομίζουσι· συν χρόνω

δ' εΐσοντες, στρατευσάμεΝοι χαθ' έαυτών Ύμΐν

δ' έγώ μαρτυρώ μέν, έλομένοις τα άμείνονα, χαΐ υπέρ

δύναμιν χαχοπαθησασιν. Ήτηημεθα δέ ούχ υπο των

πολεμίων, άλλα του λιμοΰ , φ δή χαΐ προς τών ήμετε-

ρων στρατηγών έγχαταλελείμμεθα. Έμο\ μέν δή κα

λώς εΤχεν άγωνίσασθαι μέχρι τοΰ τελευταίου δαίμονος

υπέρ της πατρίδος" καλόν γάρ μοι τον έπαινον έπΐ^τη

γνώμη χαΐ το τέλος έποίει. Ούχ υφίσταμαι δέ δι'

6μδς, ους της Ιμης προτίβημι εύχλείας. Πε'μψω δή

προς τον χεχρατηχότα, χαΐ δεησομαι, έμο'ι μέν άντί

πάντων υμών εις 8 θέλει χαταχρησασβαι μόνιρ· δμΐν δέ

άντ' Ιμοΰ άμνηστίαν δοϋναι, πολίταις τε ουσιν αύτοΰ',

χαΓστρατιώταις ποτέ γενομένοις , χα\ ουδέ νϋν άδικοΰ-

σιν, ουδέ πολεμή'σασιν άνευ καλής αιτίας, ούδέ ήσση

μένοις πολεμώ μδλλον, ή1 λιμώ. » Κ.-- "*

ΧΙι. Ό μέν οδτως εΤπε, χα\ εύθυς έπεμπε τρεις

έπιλεξάμενος εκ τών άρίστων. Ή δέ πληθυς άνωμω-

ζον, οί μέν έαυτών χάριν, οί δέ τοΰ στρατηγού , γνώμη

μέν δμοϋ σφίσιν άρίστου κα\ δημοκρατικού φανέντος ,

υπο δ' έσ^άτης άνάγκης ήττημένου. Οί δέ τρεις, έν-

τυχόντες τω Καίσαρι, άνεμίμνησκον τοΰ γένους τών

βτρατών ένος έκατέροις όντος, καΐ στρατειών δμοϋ γε

νομένων, και φιλίας τών έπιφανών, και αρετής προγό

νων, ουκ ές άνηκεστον τας διαφοράς προαγαγόντων

δσα τε είκος ην άλλα έπαγωγα , τούτοις δμοια , Ιλεγον.

Ό δέ Καίσαρ, εϊδώς τών πολεμίων τοΰς μέν άπειρο-

πολέμους έτι, τους δέ κληρούχους γεγυμνασμένους ,

Ιφη τεχνάζων, τοις δπ' 'Αντωνίω στρατευσαμένοις §ι-

δόναι τήν άμνηστίαν, ώς χάριν έκείνω φέρων τους δ'

άλλους έπιτρέπειν σφδς έαυτώ προσέτασσε. Ταύτα

μέν είπεν έν άπασιν · Ιδία δέ έ*να τών τριών άπολαβών,

Φούρνιον, ές μείζονα φιλανΟρωπίαν έπηλπισε τοΰς περ\

Αεύκιον χαΐ τοΰς άλλους, χωρίς τών ιδίων έχβρών

Ιαυτοΰ.

ΧΜ. Οίδε ουν οί τοΰ Καίσαρος έ/θροί, τήν ϊδία

γονομένην έντευξιν τοΰ Φουρνίου υπονοοΰντες έπί σφίσι

ΙΗοηββ, ΓοηροϋΙίΓΛΓη Τοιηβ ΓββΚΙηβΓβ α ηωΐόηουδ αοοβριβαι,

ςυοω Τιϊιιιη νίΓαΙυτη νκΐίϋίοιη ίη ίνΓ.ιηηίιΙοιΐ) τβΓβαιη , ηβ·

ηαε ρο»( Βηι(απ) 61 Οαββϊυιη βυΜΐΙοΒ, ςυϊ ρΓκΙβχΙυ! ςοη-

βΙΗυεηάίβ ίΐΐίυβ ροίεβίβΐίβ ΓυβΓ&Ι , εββεβηΐβπι. ίερϊάο εηϊπι

ηιηοΙο 3 εο11ε£ίο , ΑηΙοηϊο ίη Γειηο(ί$βίιηί8 ρΓΟτίηεϋβ ουΙΙϊ-

βεηΐο ρεΰυηϊΑβ, υηυ$ ηίο &Γΐ>ίΐΓ3(υ βυο ρτοΐκιΐ οηιυί-ι : ρο-

ρυΐϊ Κοηιβηί Ϊη8ΐί1ιι(3 3 πια]οπΙιιΐί 3εεερ(3 Ιικ1ϊ1>γϊο 1ι.-\1»'-

ΙηωιυΓ, ε( νίχ ν,ιη,ι εοπιπι βρεοϊεβ ΓεΙίαφίεΐΝΐΙοΓ. Ουί1>υβ

ηνιΐί» οκά Γβηεάίυηι ςυβεΓει») , ε( ρπδΐίηβπι 1 ιΙβτΙλΙγπι πτη-

ςαβ ρυΜίεβπι ΓββΙίΙαεΓβ εο^ίϋηβ, ρο&Ιυΐ3τεΓ3πι , υ(, π <1·

«ΙίΙίί ηιί1ίΙίΙ>α9 νίεΙοΐΊ»* ρΓ%ηιϋ9, 3ΐ>π>£3ΓβΙυΓ ιπιίιιβ ιΐυιιιΐ-

Π31Ϊ0. Οιιοιΐ ρθ8(ςυ3Πΐ ρΓ0(·ί1)ΐΐ8 ηοη ίιηριΊπινί , εοηβΐυβ

8αηι ρτο ροιεβίβίε ηΐ3ςί8(Γ3(α8 πιει τεί τί εΓΓιεεΓβ. Τααι

Ϊ8(ε πιο βρυά εχεΓείΙιιπι ΓλΙχο αοπικηνίι , ςιιββ'ι άειίαείίοπϊ

οοΙοηί.ΊπίΓπ 3ε (ΙίβίΓίοαΙίοηϊ ;ιμΓοπιιη πιε ορροηεΓεαι ίη νο-

Ιοπιιτη ρο886880Πΐηι ριηϋ.ιηη. Οιι,ιιη εβίηπιηίβηι ηηυηι ιΐίιι

ίρββ ίςηοΓ38βειη , ηε 1ιιπ> ηιιίιίεηι, φΐιιηι Βίκΐίνϊ, ίκΐ.τη «ρικί

ςαεπιςυβηι ίητεη(υΓ3ΐη ρπΐηνΐ; ςυ3η(1ο<]ϋί(1επι β πιε ηαο-

(ριβ (Ιεβί^ηβΙοβ τίθεΓε I ίπιίι , ςηί ίη εο1οηί38 νοβ άεάυεβίΐηΐ,

αςτοβηιιε νο1)ϊ8 (Ιίνίο'εΓεηΙ. Υβπιιη άεεερίϊ ηοηηαΐΐί ογλΙΙ

άβΓυη! Ιΐΐηεη εβίυοιηί», ρΓοίβεΙίςυε κιιηΐ Λά οπηι, υ( 1ι«>ΙΙιιηι

οοηΐι ο ηοβ ροπτοηΐ; εοπιρεΓίυπ ΙλπιΙοπ) , 8η8εερ(3ΐη γοπΙγ,ι

βεβε Π3ηε εχρεάίΐίοηειη. δεά τοοίβ ε§ο (εβϋβ βυηι, ροϋοΓββ

ρ3Γ(β8 νοβ 8886 800.ϋ1θ8, 61 ΐ3ΐκ>Γ388β ρΓΟ είΜΐι'ΙΙ) 8υρΓ3 νΪΓββ

οΐί.ιιη. νί( 1ί βυπιυβ βυΐεηι ηοη η1> ηοβΰουβ , 8βά 3 Γ.ιπκ- ;

ίη συ3 ηίαιίηιπ) εΐ ηΐ) ηοβίπβ άαείοηβ Γπίιιηι* (ΙεβεΚί. ,Ι.ιηι

ηίο ςυίάεπι 83ηε , ρΓΟ ρ3ΐτΪ3 ριιμηαηΐεπι , εχΐΓβηιβηι ό^εείιαΐ

βχρεΓΪΓί ίοιίιιη,-ιπι ; υΐ ηοηε8(Ϊ88Ϊηιί εοηβίΐϋ Ι;ιικΙι·ιη μΙοΓίοκη

ηοΓίε πιιιιπΙηπΊΐι. 8ρ<1 ηοη 8Π8ΐίηεο ριορΙοΓ νοβ, ςυοΓυπα

ε^ο ίηεοΐυηιϋβίεηι ηιεχ κΙοιί,έ 3η(εροηο. ΜίΙΙβηι ϊ^ϊιαΓ

1β£3ΐο8 3(1 τίεΙΟΓεπι, Γθ@3ΐ)οςϋε, ιι I 3 ηίο ιιηο ροεπΒ», νοίιίβ

οηιίββίβ, ςη38 ταΐΐ εχρε(3(; τοΙ>ί8 ίογο, «ηιβιη ηιίΐιί ηοη

ρείο , άεΐ τεηίβηι , είτί1>υ8 βυίβ εΐ ςιιοηιΐβπι εΐίαηι ηιίΐ ίΐίηιι.ς,

3ε ηε ηιιηε ςυίιίεηι ρεοε3ηΙϊ1>υ8 , βειΐ Ιιοηε8(38 ΙχΊΙί ε&υ$33

ηβηεηϋοϋβ, εΐ ηε οεΙΙο αυίάεπι νϊοΐίβ , 8ε<1 Γβηιε. »

XI. Ηχο ΙοουΙυβ Ι,αοίυ8 , εοηΐίηπο ιηί$ί[ (Γεβ εΐεείοβ εχ

ορΙίιη3ΐ]Ί)υ3. Κείϊηιιβ νεΓΟ ηαιιΐΐίίαιίο ίη ΐ3ηιεη(3 είΤυη<1ε-

οαΙιιγ; 3ΐίί8 8υ3πι τϊεειη άοΐεηΐίοιι», ηΐίίί τίοεπι ίηρεΓβΙοηβ,

ηυί , φΐιιηι εΐ ΓοΓ(ίβ8ίηιυηι οοηβίΐίυηι 8εου(υ3 ε( ορίίηιε ίη

ΠΊΐιριιΙιΙίοΛίιι 3Πίηΐ3(ιΐ8 8888 νίίΙεΓεΙϋΓ, ιιΐΐίιη.'ι' Ιαηιΐοηι ηβ-

0688Ϊ(3ΐί ΡΙΙΓΠΠπΙηΤι:!. Ι.ι'μ.'ΐϋ, &ά 0Χ83Γ6Π1 3(11111881, ( οιη·

πκτηοΓϊοαηΙ ηρπι] εηπι οοηιηιυηεηι οηιηίυηι ρ3ΐΠ3ΐη , οοη>

ηιιιηΐΊίκρίι- εΐίβπι οΐίπι τηιΐιϋαιτι ; Ιυηι αιηΐΓίΙί»» νίι-οπιπ»

υΐΓίυβςηε ρ3Γΐί8 ηοΐΐίΐίυιτι ; ιηοΓεπιςυε ιυ.ηιιπιιη, αΜιοτ-

ΓεηΙίυηι 3 1ο11ια1ϋ>υ* άίββεηβίοηίοαβ ; άβηίηιιε 3ΙΪ3 ηίβ βίιηί-

Ιΐ3, &ά Οεοΐεηιΐηηι νίοίοπ'β ηηίηιπηι οοηιρ3Γ3(3. 0η»3Γ,

ηοη ί{ηΐ3Πΐ3 1ιο8(ίυηι εχεΓθί(απ) οοηιρο8ί(ιιηι 8880 ρηιϊπη ε

Ιίτοηίηυβ, ρ3Γΐίηι ε τείεκιηίβ εχεΓείΙβΙίβηιιβ, 3Γΐε ιιβυβ,

3ίΙ : κ 86 ΑηΙοηίί νεΙεΓβηίβ τοηίβηι (13Γ8 ίη ίηιρεηΙΟΓίβ βτ3-

ϋβηι ; » 03?18Γ08 ]υδδίΙ, υΐ ίρδίϋβ ροίεβίβΐϊ 80&6 ρβτπιίΙίεΓβηΙ.

Ηβίο ρηΜΐοβ : ββΟΓδίπι βηΙεπι Ρϋπιίο , αηί 1β£3ΐθΓαηι , οβίβη-

άϋ δρεηι οίβηιβηΐίβϊ ίη ίηοίαιη εΐ ίη |Γθ1ί(ριοδ, εχεερίίβ

άυιιΐ3Χ3ΐ ρΓορΓϋδ ίηίηιίοίδ.

ΧΙ.Ι. .!:ιηι ϋίπιΐ ίρδυηι ρΓίνβΙαηι Γυπιϋ οοΐίοςηίυηι μι-

δροοίαηι 1ΐ3υεη1β3 ίηίηιίπ Οβεββπβ, οοιινίείίδ ΡυπιίϋπίΓείΙε·
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γενε'σθαι, αυτόν τ» τον Φούρνιον ίλοιδόρουν Ιπανελ-

Οόντα , χαΐ τον Λεύκιον ήξίουν, ί| σπονδας α3θις αιτεϊν

δμοίας άπασιν, ή πολεμεϊν μέχρι θανάτου· ού γαρ ίδιον

τινι τον πόλεμον, άλλα κοινον υπέρ της πατρίδος, γε-

γονέναι. ΚαΙ δ Λεύκιος Ιπηνει μέν, έλεών άνδρας

ομότιμους , καΐ πέμψειν έ*λεγεν έτερους· ούδένα δέ εΐ-

πών άμείνονα ίχειν ίαυτοΰ, εύθυς άνευ κηρυκος ήει,

προθεόντων αύτοϋ δρόμω των άπαγγελουντων Καίσαρι

κατιέναι Λεύκιον. Ό δέ αύτίκα υπήντα. Έωρώντο

ουν άλληλοις ήδη μετα των φίλων, κα\ περιφανείς ησαν

5πο των σημείων κα\ της στολής, ούσης έκατερω στρα

τηγικής. ΚαΙ δ Λεύκιος, αποθεμένος τοί>ς φίλους,

ήει συν δυο δαβδοΰχοις μο'νοις Ιπιδεικνυς άμα τήν

γνώμην άπο τοϋ σχήματος· καί£ Καίσαρ, συνιεϊς, άν-

τεμιμεΐτο ες δείγμα καί #δε της εις τον Λεύκιον εύνοιας

έΌ-ομένης. Ώς δέ σπεύδοντα εΤδε τον Λεύκιον παρελ-

Οεϊν £ς το Καίσαρος χαράκωμα , ίνα καΐ τωδε φαι'νοιτο

έαυτδν επιτρέπων ήδη , προλαβών δ Καίσαρ Ιξηλθε τοϋ

χαρακώματος, ίνα έλεύθερον είη τω Λευκίω βουλευε-

σθαί τε καΐ κρίνειν ίτι περί αυτού. Τοιάδε άλλήλοις,

προσιόντες, άπό τε της στολής καΐ των σχημάτων

προαπεδείκνυντο.

ΧΕΙΙ. Ώς δέ Ιτά τήν τάφρον άφίκοντο, προσηγό-

^ευσάν τε αλλήλους, κα\ δ Λεύκιος Ι;φη· « Ε! μέν ξένος

ων Ιπολέμησα, ω Καίσαρ, αίσχραν αν την τοιαύτην

η^τσαν ήγούμην, κα\ αίσχίονα έτι την παράδοσιν κα\

τησδε της αισχύνης εΤχον άπαλλαγην εύκολον παρ'

Ιμαυτοϋ. Έπεί δέ πολίτη διηνέχθην, καΐ δμοτίμω ,

κα\ υπέρ της πατρίδος, ουκ αίσχρδν ήγοϋμαι, μετα

τοιασδε προφάσεως υπό τοιοϋδε ήσσήσθαι. ΚαΙ τάδε

λ£γω , ού παραιτούμενος παθεΐν 5 τι θελοις· ( δια γάρ

τοι τούτο £ς τό στρατόπεδον τδ σδν άνευ σπονδών Ιέμην),

άλλ' ίνα τοις άλλοις αιτήσω συγγνώμην, δικαίαν τε,

κα\ τοις σοΐς πράγμασι συμφέρουσαν. Δει δέ" με,

τούτο έπιδεικνύντα , διελεΐν τον λο'γον, δπέρ τε Ικείνων,

χαΐ υπέρ Ιμαυτοΰ· ίνα , μόνον Ιμέ των γεγονότων αίτιον

έπιγνους, εις Ιμέ την δργήν συναγάγης, μή νομίσης δέ

έλεγχθήσεσθαι μετα παρρησίας ( άκαιρον γάρ), άλλα

μετα άληθείας, ^ς ούκ ενι μοι χωρίς ειπείν.

ΧΕΙΙΙ. Έγώ τον πρός σε πόλεμον ήράμην, ούχ

ίνα σε καθελών διαδεςωμαι την ήγεμονίαν, άλλ'ίνα την

άριστοκρατίαν άναλάβο) τη πατρίδι, λελυμενην ΰπδτης

των τριών άρχής, ώς ούδ' αν αύτδς άντείποις. Κα\

γαρ οτε συνίστασθε αύτην, δμολογοϋντες εΤναι παρά-

νομον, ώς άναγκαίαν κα\ πρόσκαιρον έτίθεσθε, Κασσίου

καΐ Βρούτου περιόντων ετι, καΐ υμών έκείνοις ού^δυνα-

μένων συναλλαγήναι. Άποθανόντοιν δέ έχείνων, οΐ τδ

της στάσεως κεφάλαιον ϊ$σαν, κα\ των υπολοίπων, εί

τινα λείψανά εστίν, ού τη πολιτεία πολεμοΰντων, άλλα

ύμας δεδϊοτιον, έπΐ δέ τούτω καΐ της πενταετίας πα-

ριούσης· άνακύψαι τας άρχας έπΐ τα πάτρια ήξίουν , ού

προτιμών ούδέ τον άδελφδν της πατρίδος, άλλ' Ιλπίζων

μέν έπανελθόντα πείσειν Ικόνια, έπειγόμενος δέ έπίτης

έ"μης άρχης γενέσθαι. ΚαΙ εί κατηρξας σΰ, μόνος αν καΐ

όηίβηι εχεερεηιηΐ ; ροβίηΐναηΐφΐβ 8 ΐΛΐάο , ηΐ βηΐ εβηκίεπι

οηιηΐηαβ ρΜβη ρβίβτβΐ , βαι 3(1 ΐηΙεΓηεεΙοηεπι 1>β11υπι ρβτ-

«βςιιβΓβΙατ : » ηοη βηίιη ρΓορΙβΓ ρΗν3ΐ&8 ίηίπιίοίΙί38 βυβεε-

ρΙϋΠΙ ΗθΟ ΙΧϊΙΙΐΙΓΠ 6886 , 8βά ρΓΟ Γ6ρα1)ΙΪ03. » ίΐΚ1113 νΐΓ08

(ΙίϊηίΙίΙΟ ρ»Γ68 η)Ϊ86Γ3ΐυ3 ΙλοΑβΤΪΙ, ρΓΟΠΐί5ίΙ(]11β 86 &1Ϊ&ΙΒ

ιηίίίΐίΓυιη 1ορ»Ιϊοηοιτ> : βΐ, ρπ£(&(υ8 ηβηιίηειη ββ ίητβηΐη

Ββίρβο πιββίδ Μοηευπι , ωοχ ίρββ βΐιβφΐε Γβείβΐί ρΓΟίβοΙοί

εβί; ρηεευΓΓεη(ί1>υβ ςιιί ηυηεϊΐΓεηΙ Οχ83γϊ, ύεβεεηαβΓβ

1>υεϊυπι. ΕΙ εοηΓεςΙϊιη 0<Τ83Γ ίνϊΐ οϋτίΐΐη. ^^π1ηϋ6 ίη ιηα-

Ιυυπ» οοηβρεείοπι, βΙϊρ&Ιϊ ηΐΏίοίδ, τβηβΓβηΙ, εί ηΙεΓηυε

ϊπβί^ηϊΐααδ ειιΚυςυε ίπιρεΓαΙοήο ΐηΙβΓ ε«ΙεΓ08 εοηβρϊευαβ

8Γ31 : ςυυηι Ιιΐιείυβ, βεπιοΐϊβ ηηιίεϊβ, άυοίηιβ ΙϊηΙιιιη ΙίεΙο-

πϋαβ εοηιϋβΐυβ, ρηχΐϋΐ, (»βδΙυ βϊηΐϋΐ νυΚαφιε βεηΐεηΐϊϊπι

βηϊπιί δί^ηίίιοβηβ. Ιη(ε11εχϊ( Οβεβ&Γ, ει ϊιηίΐηΐυβ εβ( ε]ιΐ8

εχεηιρίυπι, ιιΐ 8ί§ηιιπ) ά&ηί (ηΐατχ ϋεηβνοΐεηΐϊχ. ϋι νείΌ

ίαείαιη τίάίΐ βεεβίεητβ βτ&άχπα, ει ίηΐτΐ ναΙΙυιη ρβητε ίη

ίΓΟβΓβιΙϊ , υΐηίπιίπιπι αοε ίρβο ^ηι (ΙεείΗΓΕΓεΙ, 8ε ΟβεδΗπβ

ροίεβίαΐί ρεπηίΙΙοΓε βε νεΙΙε; Ιυηι νεΓΟ ίρβε Οί683Γ ρποΓ

οχΙγϊ ν.ιΐΐιιιη ρπκΐϋι , υΐ ΙίΙιΟΓυηι εΐΐβηι -ηυηε εββεΐ ίααο

Γεηοβ 8υΪ8 εοηδυΙεΓε. Ηβ?ε ϊΐϋ , (Ιαηι βε ίηνίεειη βεεεάαηΐ,

ίρβο 1ια1>ίίϋ βοβίοφιβ 8)1)1 ηιαίυο βί^ηυΐοίηιιΐ.

ϋΐ νεΓΟ &ά Γο.?53Π) ρεΓτβηΙιιπι 681, ρο8ΐ ηια(ο&ηι

83ΐαΐ3(ίοηεηι, βίε Ευείαβ εχοτβαβ ββι : « δι εαιη βχίετηο

1)08ΐε Γ>εΙ1υπι 1>οε βεβδίδδειη, 0«υτ, νίηεί ΙαΓρε ρϋΙβΓεπ),

(ιίΓρΙαβ οΐϊαηι (Ιβ(Ι)Ιίοηεπ) Γ&εβτβ : εί αο ηαε ί^ηοηιϊηία παειηεΐ

ϊρβηιη εχϊπιεηάί ΓαοϊΗβ ΓβΙϊο ρβίβίωΐ. Οιιοηίαη) αυίειη εί

εαηι είνε ιχιϋιί τεβ ίαίΙ, ε( ευιη ρατί άί^ηίΐαΐβ ρΓβεάίΙο, Μ-

ιρ)8 ρΓΟ Γερυ1)1ίθ8, (ιίΓρε ηιίΐιί ηοη βχίδΐίωο, Ιάίειη οαυδβσι

ροδίφΐϊη) όΙβΓεηάί , α (αΐϊ τϊγο ηιε νίηεϊ. ΑΙςυε ηοε λ χοβ

άίεΐυηι 8ΐ(, ηοη ςυοιΐ τεευδειη ραΐϊ ςυϊιίςυίιΐ τοΙαεπβ,

ςαίρρε ςυί ο!> ίά ίρδοηι δίηε ΓεεϊΐΗ &ά Ια» εαδί™ ρΓοίεεΙηβ

δοηι : δεά υΐ βΐϋβ ρείβηι νβηίαπι , ]υδΙαηι ϋΐ&ηι ςυίιίεηι , ει

Ιαίβ δίηιυΐ Γεοοδ ηΐίΐοηα. Ουοιΐ υΐ βρεΓίίαδ (Ιεοΐατεη) , 88-

ραΓ&6ο εβιΐδβπι ίΙΙοΓυπ) α ηιε»; υί, ροδίςυϊηι ηιε βοΙιιοι

Γυίβκε 1>ε11ί αυεΙΟΓεηι ϊηΐεΐΐβχεπβ , ίη πιε ΪΓβιη εΓΓαηάαδ, ηε-

ηηβ νεΓΟ ρυΐεδ νείΐε ηιε ίηνεΐή ίη (ε ΙϊεεηΙίιΐδ (ςηο«1 ίη-

Ιεηιρεβίίνυηι β&ηε Γυεηι) , βεά νεΓε (αηΐυηι είοςυί νεΙΙε ηυα3

ιΙϊδδίηΐϋΙίΓε ηεε ροδδΐιηι ηεε άεϋεο.

ΧίΙΠ. λ Εβο ηοε ΙιβΙΙυΓη εοηίΓα Ιο βϋδεερί , ηοη οΐ, Ιε

8υ1)1&(ο , ίη ρΗηείραΙυπι ίρδε βυεοβέΐβτειη , ββά υ( ΓείρυΙ>1ίεΦ

ΓΠ0(ΐ6Γ3ΐίοη6Γη 3(1 ορΙίπΐ3(ε8 τενοεβΓεηι , ςικβ βυΐ) Ιΐ3ε Ιτί-

υηινίΓ3ΐί ροΐεδίβίε βεραΐΐα ]βεεΙ; ςυοά ηε ίρβε ηυϊάεηο ηβ-

Ββνεπβ. Οηηη) εηϊηι η3ηε ροΐεδίβίεηι ϊηάυχίβΐϊβ, ΓβββΊ ηοη

εδδε Ιε^ίΙίηιβη), εοηδίίΐηίδΐίδ β3ηι ηΐ »ά Ιεηιρηδ ηεοεβδβτίΒΓη,

α,ιιοβιΐ Οβββίηβ Βτηιαβςαε βυρεηϋΐββ ΓογοπΙ, ςυίουδευηι ίη

^Γ3ΐ)3Γη τεάίΓε ηηπ)(ΐΐ)3Π) ροδδείίδ. ^3^η δυοίβϋδ ϋϋβ, ςυΐ

(ϋδβεηδίοηίδ οαριιΐ ΓαίΓοηΙ; Γβϋςυίβ νεΓΟ, βί ςιΐ33 (3Γβεη

βυηΐ Γεϋ(]υΪ8ΐ , ηοη εοη(Γ3 Γετηρυο1ίε3ηι 3ΓΠ13 ΓεΓεηΙί1>ιΐ8 ,

δειΐ ςοο(1 3 νοοίδ δίΜ Π)ε1η3ΐι(; άεοηιτεηΐε εΐίβπι ρΓβΒίεΓεβ,

ηηοά ρΓχϋηίδΙίδ , ςυίηα,υεηηίο; ροδίηΐβνΐ, υί ηΐΒ^ίδίΓβΙίουβ

ορρΓβδδίδ εβριιΐ πίΓδίΐδ βΙΙοΙΙεΓε ΗοβΓβί : εί ηε (τβΐπδ ςηι-

άεω ΓβΙίοηεπι πιβ^ίδ, (μιαιη ρ3(π<ε, ΙιβΙιυί; δρεΓ3ηβ, ηιε

)(1εΓη βί ρεΓδυαδϋΓυπι ςαβΓηρηηιυηι τενεΛεΓ)!, εί ρΓορεΓβηβ

ιειη 3ΐ>6θ1ν6Γ6 ΠΊ3§ίδΐΓ3ΐιΐδ πιει ΙεηιροΓε. Ε]ϋ8 Γβΐ 81 Ια

μιΚίοιη Γεείδβεδ, δοΐυδ βοβίαϋδδεδ £ΐοηααι. νεΓηπι ςαο

3».
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δόζαν εΐχβς. Έπει δέ δή σε ουκ ϊπειΟον, ώμην, έλΟών ΙπΙ

'Ρώμην, κα\ άναγκάσαι , πολίτης τβ ών, καΐ γνώριμος ,

καΐ ύπατος. Αί μέν αΐτίαι, δι' ας έπολέμησα, αδ-

ταιμόναι-καΙούτε 6 αδελφός, ούτε Μάνιος, ούτε Φουλ-

βία, ούτε ή κληρουχία των έν Φιλίπποις πεπολεμη-

κότο>ν, ούτε έλεος τών γει»ργών| τα χτήματα Αφαιρου

μένων. Έπε\ κάγώ τοις τοΰ άδελφοΰ τέλεσιν οικιστας

έίωκα', οί τ& των γεωργών αφαιρούμενοι τοϊς στρατευ-

σαμένοις διένεμον. Αλλά με σίι τηνδε την διαβολήν

αύτοϊς διέβαλλες, την αιτία ν τοΰ πολέμου μεταφέρων

Ιπ\ την κληρουχίαν άπο σαυτοΰ· χαΐ τώδε μοίλιστα αυ

τούς έλών, έμόϋ κεκράτηκας. ΆνεπείσΟησαν γαρ,

πολεμεϊσΟαΐ τε υπ' έμοΰ, και αμύνεσΟαί με άδικοΰντα.

Τεχνάζειν μέν δη* σ« έδει, πολεμοΰντα· νικήσαντα δέ,

εΐ μέν έχβρδς εΤ της πατρίδος, χαμέ ήγεΐσθαι πολέμιον,

δ εδοξα συνοίσειν αύτη, βουληΟέντα, ού δυνηθέντα δέ

ίια λιμόν.

ΧΙιΐν. Λέγω δέ ταΰτα έγώ , έγχειρίζων μέν έμαυ-

τδν σοι, χαθάπερ εΤπον, εις 8 τι Οε'λοις· υποδεικνυς δέ,

οία χαΐ πρότερον καΐ νΰν έφρονησα περί σοϋ , χα\ φρο—

νων ίτι'μόνος άφικόμην. Κα\ περ\ μεν Ιμοΰ τοσαΰτα.

Περι δέ τών φίλων καΐ τοΰ στρατού παντός , εί μέν

ουχ Εποπτεύσεις με λέγοντα , συμβουλεύσω τλ σοι μά

λιστα ώφελιμώτατα, μηδέν δεινον αυτούς Ιργάσασθαι

δια την έμήν χα\ την σήν φιλονεικίαν μηδέ, άνθρω-

πον ίντα , χα\ τύχη χρώμενον, οϋ βεβαίω πράγματι ,

κιβλΰσαι τους κινδυνεύειν Ιν τύχαις ή χρείαις έΌελη-

σοντάς ποτε δπέρ σοϋ , μαΟο'ντας έκ τοΰδε τοΰ^σοΰ νό-

μου , δυσέλπιστον σώζεσΟαι μή χατορΟοϋσιν. Ε!

δέ ύποπτος ή άπιστος έχΟροΰ 'πδσα συμβουλή,1 ουχ

δχνώ καΐ παρακαλεΐν σε, μή τους φίλους τίννυσθαι της

έμης άμαρτίας κα\ τύχης, άλλ' εις έμέ συναγαγεϊν

πάντα , τον πάντων αίτιον. Άφ' ?[ς δή γνώμης αυτούς

υπελιπόμην, ίνα μή δόξαιμι, σο\ τάδε λέγων Εκείνων

άκουόντων, δπέρ Ιμαυτοΰ τεχνάζιον είπεΐν. »

ΧίΥ. Τοιαύτα δέ είπόντος τοΰ Λευκίου καΐ σιω-

πι^σαντος, δ Καίσαρ ίλεξεν « Άσπονδονμέν σε κατιόντα

προς Ιμέ δρών, ω Λεύκιε , υπήντησα τών Ιμών Ιρυμά-

τΐ»ν Ιτι έκτος όντα κατ& σπουδήν, ίνα ίτι κύριος ων

σεαυτοΰ βουλεύοιο, καΐ λέγοις και πράττοις 8 νομίζεις

σοι συνοίσειν. Έπε\ δ', δττερ ΙστΙ τών άδιχεϊν δμο-

λογούντων, σαυτον ήμΐν Ιπιτρέπεις, ουδέν εΤτι δέομαι

διελέγχειν δσα συν τέχνη μου κατεψεύσω· Ιξ άρχης

δέ με βλάψε ιν έλο'μενος, και νΰν Ιβλαψας. Σπονδ&ς

γάρ μοι τιθέμενος, ίτυχες δν ήδικημένου, καΐ νενικη-

κότος· άσπονδον δέ σαυτόν τε κα\ τους φίλους επι

τρέπων ήμΐν κα\ τδν]στρατδν, άφαιρη μέν πασανδργήν,

άφαιρη δέ καΐ τήν Ιξουσίαν, ην σπενδόμενος αν έ'δοικας

υπ' άνάγκης. Συμπέπλεκται γαρ οΐς άξιον δμδς πα-

Οεϊν, τδ προσήκον δν Ιμέ δίκαιον έστι ποιεΐν 8 δή

προτιμησο), διά τε τους Οεοϊις, και δι' έμαυτδν, καΐ

δια σέ, ω Λεύκιε· και ρΰ ψεύσω σε της προσδοκίας, ήν

Ζχοιν περί έμαυτοΰ κατεληλυθας. » Ταΰτα μέν ίλεξαν

άλλ^λοις , ώς έκ τών &που.νημάτο)ν ή'ν ές τδ δυνατόν

ηίίΐιι ροΓϊυαιΙοΓΟ (0ι| ηοη ροΐυΐ , 3(1 υΚ>οιη ουηι βχβκΗα

ΡΓοΓμΙιιϊ, ρυΐατί τεί νί Ίά ηιο βΐϋκίαηιαι, ηοϊ ε[ άψα

εηβιη, 64 ηοΜΚβ, βΙ οοοβαΐ εΐίαπ). Ηεβ ιοία βαηΐ Ιηι]ο8

1»1Μ , & πιβ 8ΐΐ8ί«ρίί , ΟίυΚΕ ; ηοη Γγ&(6γ, ηοη Μαηίιιβ , ηοη

Ρυΐνΐβ, ηοη βςτϊ «ΙίτΙβΙ τΜοπ αά Ρηίϋρροβ ηιϋίΐί, ηοη ιηί-

ββΓβΙίο τβΙοΓυιη οοΙοηοΓυπι, βυίβ 6)βε{θΓαηι ρο£8εβ$ίοηϊου5 ;

ηβιη ηιε ςυοςυβ βηεΙοΓε 383ί^η3ΐϊ βιιηΐ α^γϊ ΓπιΙηβ Ιε^ϊοηί-

5αβ, βροϋαΐίβ ρο83685θή1)υ8 ρη8ΐίηΪ8. δβά Ιΐ3ηε εβίυηιηΐβιη

Ια ίη ηιε οοηιηβ&Ιηι 68, υΐ οβαβαπι, οογ Ιιοο ββΐΐιιτη 3 αβ

βηκεβρίαιη 8ΪΙ, ΐΓβηβΓεΓΓεί 3 Ιε ϊη η&οηαο ύίβΙΗΙχιΙίοηβπι.

Ε3()υε π)3χϊηιε 3Γΐβ εοηείΙΪ8(Ϊ9 τεΙβΓβηοηιηι .ιηίηιίβ, τϊείο-

Π3ΐη άβ ταα οοϋηυίβϋ. ΡεΓβυαβυηι εηίηι ίΙΙί Ιΐ3οεη(, βε α

ΒΜ ΙμΟο ρβΐί; Β(αηε »(1βο ίη]οπ38, 3 ηιε ίρβίβ ίηΙβηϋΐΜ,

βΓΐηίβ βΙΜ μμ ρηρβΙΙβηάββ. 8βά ηίβ ηίαϋταηι ν(0>α8

υιεηόιιπι (ίηί Γυϊΐ, ααοβΑ οεΙΙυηι ^ετεοββ : ηαηε, νϊοΙοηβηι

βάερίυβ, ΒΪ ε» 1ιοβΐί3 ΓεΙρηοϋεεβ, ηίβ φιοςυε 1ιο8(εηι ]υ<Ιίοββ

ηεεεβββ 881, ηιιϊ, ηυυπι ΓβίρυΜίοίβ ςαοευηκριε ιηοάο ροβ-

ΜΠ) εοηβυΙβΓΟ τοίαβτίηι , Γαπιε ΙβηΙιιηι βυιη ρΓοΙιίοίΙυ».

I Χυν. η ΑΙςαβ οβε άαιη (Ιιοο, Ιηάο ηιε Ιρβυηι (ηΐ ]«β

αηΐβ άβεΐ3Γ3τί) ϋΜ , υΐ άβ πιβ φίκΐφΐίά τοίυβτΐβ βΜομ.

ΟβΙβηάβΓε βαΐεππ Ιίοϊ τοίιιϊ , (ριίιΐ εί ρήιιβ άβ (β θβηββηπι ,

βΙ βΰ&ηα ηαηε ιβοϋλΐη (ρηοα βαΙηβ 3<1 Ιε τβηΐ δβα Ιμκ

ΙιαοΙοηιιβ άβ ιηβΙρβο. Οαοά λαΐβαι 3(1 βπιίεοβ εί α<1 αηίνβΓ-

βαηι εχβΓεϊΙαιη 3ΐϋηβ(, ηίβϊ βαΒρεεΙαηι (ίηϊ ββΙ, εοηβιΐϊαηι

υ(ϊΙΪ88Ϊηιυπι άεάβΓΟ : ηβ ςαίά (Ιυπυβ ϊη βο» 3ηίιη3<|γβι1α8

ρηρΙβΓ ηββιη Ιυβηιηαβ εοηίβηΐίοηβιη : εί, ηηηηι Ιιοηιο

8Ϊ8 , ΓοΓίαηιβ οοηοχϊαβ (ςαββ ΐη8(3ΐ>ί1ίβ ββιηρβΓ Γβ8 ββΙ ), ηβ

608 , ςαΐ ίη αΐϊϊβ Γοι-Ιαηίε εαβϊΗυβ (εηιροΓίοαίςιιε ρωρα^ηβ-

10ΓΘ8 ΓθΓ(388β ίϋΐ 8Γ3ΠΙ ΓαΙαΗ , (1βΙβΓΓε38 , 81 3 Ιοίρ&Ο βΧβΠ»

ρίαπι βαΚαηι νΐάεηηΐ , ηίηϋ άβ ηΐαΐβ βρβηηάααι ηϊβΐ νΐ-

οΙΟΓίΙΐϋδ. Οαοά βί οηιηβ εοηβΠίυηι »1) ηοβίβ ρΓοΓεεΙαιη

βαβρβείάιη 681 βίαπβ ίηΓιάαιη , ηοη ρϊ§βΙ πιβ ρΓβ^ιιβ εϋβηι

Ιβευπι 3£βΓβ , ηβ 3ΐ> &πιία8 ηιβίβ ρΐ£Π38 βχί§η8 ιηεί βίνβ ρβο-

ε»1ί βΐνε ίηίοιίυηϋ; 8βά ίη πιβροΐίαβ οηιηίβ βοηΓβΓ38, ςυϊ

03υ&3 8οιη ηοπιπι οπιηίαπι. Οα3πιο1)Γειη βοηβαΚο εΐίβιη

ϊΙΙοβ ροδί ιηε ΓοΙίφιί , ηε , 8ί ίΐΐίβ 3θάίβη(ίΙ>ο8 Ιιλ-ο βά (ε νειΊ>3

ΓβββΓβπι , ηικιηι βίπιοΙ ε3083ΐη εβίΐίάβ τϊάβΓβΓ βρβΓβ ττβΠβ. »

XIV. ΡοβΙςοβω βηεκι άίβεηάί ίυείαβ Γεεϋ; Οα»3Γ ϊη

η3ηε 8εη(εηΙί3πι ΓββροηάΐΙ : « Οααο) τίάεΓεηι Ιε, Ι,αοϊ,

βίηβ ΓεείαΙί 3ά πιε άββεεηάεΓβ , εχ(Γα ηιαηίπιεηΐ3 πιε3 Γεβίίηιιβ

οεεοιτί , υΐ Ιίοετβ βϋβη ηαηε Γβ1>08 1ιιϊ8 εοηβαΙβΓεβ, ββςυβ

άϋεβΓβ ΓβοβΓβο,υβ ρ08809, ςιια; Ιίοϊ ραΐββ εοηάαεβτε. ^αοη^3Π1

βοΙεπι (ηαοά ΓβεβΓβ η βοίβηΐ , ηοί 86 ρβεε888β ρΓθΓι(εηΙυΓ)

Ιη ροΙβδΙοΙεηι ηΐ03πι (β ΐΓβάίβ , ηοη οραβ ε$1 βηιρΗαβ , υ(,

ςαβϊ πιίηί βείΐε 8βά Γβίβο ο5]εείβΙί , οοαΓβυίΐη. 5οά , βίευΐ

Ιηάβ 30 ίηΐΐίο εοηβίΐίυπι ηιίΐιί ηοεβηάί οβρίβΐί , $ίε εΐίβπι ηυηε.

πιίηί ηοεββ. Οαοάϊί εηίηι άβ ρκίβ εοηάίΐίοηίοαβ πιρτυπι

β§Ϊ88β8,(υπιίητίε(οΓειτιπιεΓϋοίηΓεη3υη)ίηείάί88ε8 : ηαηε,

ςαοπ) βοβςαβ ηΙΙίβ εοηάίΙίοηϋιιΐ8 Ιε εί «ηιίεοδ (ιιοβ β( βχβΓεί-

Ιαηι ηοβίΓβ; Ωάβί ηεπτιίαίδ, ηοη βοΐαηι ϊγβπι οιηηβηι βχίηιίβ,

8βά βΙ ροΙβ8(3(εηι ΒαΓβΓ8 , 0030) , 8ί ρβεΐίοηεβ ίηΙεΓνβηίβ&εοΙ ,

ηβεββββΗο βΓ38 εοηβεββαΓαβ. ΕΙεηίπι ηιίίιί ηοη «οίαπι,

ςαίά ηιβΓίΙί το» βϊΐϊβ , Γβκρίείεηάηη] εβί , νβΓαηι εϋβηα , ηιε

αυίά άβεβ3(. ΑΙςιιε Ιοηε εααίάεηι ρ»Γΐεηι ρκεΓείΌ, νεΙ

ρΓορίεΓ άεοβ, τεί ρΓορΙβΓ πιε ίρίαπι, νεί ρΓορΙεΓ Ιε, Ι,αεί :

ηβε Γΐΐίβοι Ιιβηο ίοβπι άε ηιε εχ8ρεε(3ΐίοηεηι , (]ΐι<ε ηοε (β

βάάαχίΐ. » Ταΐίβ ΓοίΙ αΐτϊαβααε ογλΙιο , ηιιβίεηαβ εχ Οοπι-

πιεηΐ3Γϋ8 8εη(εοΙί3Πΐ άίεΙοΓοπι 3§ηο$εεΓε εί ίο Ιιι^αβ βετ.
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τησδε της φωνής μεταβαλεΐν τεκμαιρομένω τη'ς γνώ

μης των λελεγμενων. ΚαΙ διεχρίθησαν, δ μέν Καίσαρ

εν επαίνω χα\ θαύματι τδν Αεύκιον έχων, ουδέν (ώς έν

συμφοραϊς) άγεννές ούδέ άσύνετον εϊπόντα· δ δέ Λεύ-

χιος τον Καίσαρα, τοϋ τε ήθους χαΐ βραχυλογίας. 0(

λοιποί δ' έτεχμαίροντο τών είρημένων εχ της δψειος

έχατέριον.

ΧΙ>ΥΙ. Κα\ δ Λεύκιος έπεμπε τους χιλιάρχους , τδ

σύνθημα τω στρατίρ ληψομένους παρα τοϋ Καίσαρος.

01 δε εφερον αύτω τον άριΟμδν τοϋ στρατοϋ' χαθα χα\

νϋν έΟος ΙστΙ, τον αϊτοϋντα τδ σύνθημα χιλίαρχον έπι-

διδοναι τφ βασιλεΐ βιβλίον έφήμερον τοϋ άριθμοϋ τοϋ

παρόντος. Οί μέν δή τδ σύνθημα λαβόντες, τας φυ-

λαχας έτι διά χειρδς εΐχον· οδτω χελεύσαντος αύτοϋ

Καίσαρος , νυκτοφυλακεΐν έκατέρους τα (δια. "Αμα δέ

ήμερα δ μέν ΚαΤσαρ εθυεν, δ δέ Λεύχιος αύτω τδν

στρατδν έπεμπε, τα μέν δπλα φέροντα, Ισκευασμένον

δ' ώς εν δδοιπορία. 01 δέ τδν Καίσαρα πόρ'δωθεν ώς

αυτοκράτορα ήσπάσαντο, χα\ έστησαν εν μέρει χατα

τέλος οΖ προσέταζεν δ Καίσαρ, εφ* έαυτών, οί τε χλη-

ροϋχοι, καΐ οί νεοστράτευτοι, χεχωρισμένοι. Ό δέ

Καίσαρ, εκτελεσθείσης της θυσίας, στεψάμενος δάφνη ,

συμβόλω νίχης , προυκάθητο έπί βήματος , χαΐ προσέ-

ταξε μέν άπασι Οέσθαι τα δπλα, ένθα είστήχεσαν.

θεμένων δέ, τους κληρουχους έχελευσεν έγγυτέρω προσ-

ελθεΐν, διεγνωχώς άρα ]δνειδίσαι της [άχαριστίας, χαΐ

φοβησαι. Προέγνωστο δέ μέλλων ώδε ποιήσειν, χαΐ

δ στρατός δ τοϋ Καίσαρος, είτε έξεπίτηδες, οΤα προδι-

δάσχονται πολλάκις , είτε υπδ πάθους , ως προς οικείους

ίνδρας, ακρατείς δεδομένης σφίσι τάξεως γενόμενοι,

προσιοϋσι τοις Λευκιανοϊς οία συνεστρατευμένοις ποτέ

ιτεριχυθέντες , ήσπάζοντο καΐ συνέχλαιον, καΐ τδν Καί

σαρα δπέρ αΰτών παρεκάλουν, καΐ ούτε βοωντες έτι

Ιπαύοντο ουτε συμπλεκόμενοι , κοινωνούντοιν Ικατέροις

τοϋ πάθους ήδη κα\ των νεοστρατεύτων ουδέ ην τι δια-

χεκριμένον έτι ούδ' εύκριτον.

XI.VII. "Οθεν ουδέ δ ΚαΤσαρ έτι της' γνώμης Ικρά-

τει , άλλα, μόλις τήν βοήν καταπαύσας, είπε τοις Ιδίοις·

« 'ϊ'μεΐς μέν, ω συστρατιώται , ούτως αεί μοι προσενή-

νε/θε, ώς μηδενός άτυχησαι παρ'Ιμοϋ δύνασθαι. Έγώ

δέ τους μέν νεοστρατεύτους ίιπ' ανάγκης έστρατεϋσθαι

Λευχίω νομίζο)· τουτωνί δέ, των συνεστρατευμένων τε

πολλάκις ΰμϊν, καΐ νϋν ΰφ' υμών σωζόμενων, έπενόουν

πυθέσθαι , τί παθόντες έξ ήμών, ή τίνος χάριτος ούκ

άξιωθέντες, ή τί μεϊζον παρ' έτερου προσδοκώντες , έναν-

τία ίπλα ήραντο έμοί, καΐ δμΐν, χαΐ έαυτοΐς; *Α γ&ρ

ίχαμνον Ιγώ, πάντα ί)ν δπέρ της κληρουχίας, η'ς τοϋ

μέρους χαΐ τούτοις μετην. Κα\, εΐ συγχωρείτε μοι,

καΐ νϋν πεύσομαι. » Ουκ επιτρεπόντων δέ, άλλα άπαύ-

στως παρακαλούντων « Συγχωρώ δμΐν ίσα βούλεσθε ,

?φη , και άφείσθωσαν άπαθεΐς τών ήμαρτημένων, αν ές

τδ μέλλον δμΐν όμοια φρονώσιν. » Ύπισχνουμένων δ'

έκατέρων, βοαί τε καΐ νάριτες ^σαν ες τδν Καίσαρα·

καί τισιν αύτών έπέτρεψέ τινας καΐ υποδέξασθαι, τδ δέ

ιαοηΐβ νυη ΗοηίΙ ΐηικΓειτβ. Ηίβ ιϋΛβ , α 8β ίηνίοεηι ιΐίδ-

οββββηιηι : Οβμτ ιηϊηΐιη ΕυοίοΠ) , ςυοθ ηιιΐΐαηι οί («ΙοιιΙ

ίη οαΙαηιίΐΛΐϋιυ» Γιβπ Γογο βοΐβΐ) νβΐ Ιιππιϋο νβιΊηιπι νοί

ϊηοοηβΜβΓαΙυηι βχοίιΐίβδοί; Ευοίϋβήαβ νΐοίδδίπι , Ιαικίιιη»

ΟοΒβϋΓίβ οίοηιοηΐίαπι «1 ίη άίϋβη<)ο ΰοηοϊηηίΐιιι ΙΐΓβνίΙβίρω.

Κβ1ϊ(]υϊβχ αΙΗηβςυβ ναΐΐα άο οηΐίοηοπι δοηΐβαΐίβ οοη]βο(α·

ταπί ΓβοβηαΙ.

Χΐνΐ. Τυηι ίυείαβ Ιτί)>αηο$ ηιίβίΐ , ςαί ΙΐίΑΟΓαιη α Οχβατβ

βίχίρβΓΟίιΙ. 1ίϋοπΐ(]υο βίιηυΐ ηωΐΓίουίΛΐη οί αΙΙυΙοΓυηΙ ; βίαιΐ

αοάίβααβ ηαοβ ββι, α( (τϋχιιιαβ , ςααιη ΙβΗβηιη ρβίϊΐ , βίηιαΙ

ΙοαρβηΙοτί βχη&ββΙ ΙίίκΙΙυιη (ϋυιτιαιη , Ια ςαο ρπεββιιΐίαηι

ιηΟίιαο) ηαιηβπιι βΜ οοοίίςηαΐυβ. ΑοοβρΙβ Ιββββη, ηοη

ίηΙοΓΠΐίββΓυηΙ (αιηοιι βχοιιΙιί38; ίΐβ βηίιη ]ιΐ8βεΓ8( Οχββτ, ιιΐ

ββ ηοο(β ββΟΓίΐίηι οΐβι-ςιιο βχοοίιατβΐ βχοΓοίΙαβ. Ροβίτίιΐίβ

τοιό , ρπηΐ3 Ιιΐοβ Οοοβατ §αοτ3 ρβΓΟξίΙ ; (.υοίαβ^υο αιΐ βυηι

ηιίκίΐ βχβκΚηΐΒ, ιπη ςοκίαηΐβπι , βοιΐ ΙΙβτ ύαά&ΛΙυία Ιια-

οίΐιι : ςυί θΒ83Γβη) ο ΙοΗ^ίηςαο ίηιρβΓαΙοΓβπι οοηββίαΐαηιηΐ ,

οί Ιβ^ΐοπαΙΐτα εοηβΐίίοτυηΐ ςυο Ιοοο ΟίΕδβΓ ηκηιΐβτβηΐ ,

νβίβηηί άΊββτβϋ 3 Οτοοϋχιβ. ΟίΕβ&Γ, ρβτ&οΐίι Β&οΗι , Ιηγμ

οβα τίοΙΟΓΪαΐ ί·)ηι1κ)1ο Γβάίηιίΐυβ , ββιΐίΐ ρΓΟ (τίΐιυηαϋ , ίυ&&ίΙ-

φΐβ οηιηββ ίη νοβίί^ίο βηη> ββροηβη. Ουο ΓλοΙο νβ(βηηοβ

ρΐΌρίαι ]αββΗ ιαχεάΐτβ; οαοΜϋαβηΙφιβ ίη^ΓβΐίΙυιΙίηοπι

οχρπ>θΓ3η<1ο {βτΓΟΓΟπι οίβ ίπουΙοτο. 8θά ςυοπι βηΐβ οο^ηίΐυπ»

Γθ]88β( ΗΟΟ 02Β83ΓΪ8 οοπδίΐίϋπι; ηϋϋ(β8 φβ, βίνβ οχ οοαί-

ροβίΐο, αοβηυκίηιοάοιιι βββρο Ια ΙηφηπΜΜΗ οοαβίοαίπαβ

ρΓχηιοηοηΙυΓ, βίνβ βαορίβ βΙΓβοια πιοΐί βΓβα Ιιοηιίηοβ ηβοβΒ-

63ΓΪ08 , οπίίαοηι (]υο 8(3το ]υ$$ί ογ3»1 (]08€Γεη(β8 , Ια ρΓο^το-

(ϋβοΐίααι ι,υοίαηοΓυηι , οοαιαιίΐίΐοηυπι φκοάβηι ηοπαα ,

οοηιρίβχαβ οίΓαα(1οθ3α(υΓ, οοίΐ3θπηΐ3θ{β8(]υο γο^ΙκιπΙ ρΓο

0Ϊ3 Οα383Γβιη, ηβο 30 εοηιπι βαιρίβχα <1ίνβ1ΙεΙ)3α1αΓ, ηβε

άθ8ίαβ1>3οΙ οοοΐ3ηιαΓο ίηίβηαι. ^8ηxρIβ οΐίαιη Ιϊκαββ

υΐτίηςυβ βίαιίίί βΟοεΙα βηηΐ οοηηαοΰ, βΐ ογ»1 οοη&ιβαβ

ΧΙιΥΠ. (2ιΐ3ηιο1)ΐΌηι ηο 03383Τ φΐί(5οπι ρβΓβΙίίίΙ ίη ββη-

ΙεηΙία; βεύ, 33§γο βοάβίο οΐ3«ιοΓβ, βίε βιιοβ 3ΐ1οοαΙηβ οβί :

< 113 νο8, οοηιπιίΐίΐοηοβ , ββιηροΓ ογ£3 πιο ββδδίδΐίβ , υΐ ηίΐιίΐ

ΓΓϋδίΓβ 8 οίο ρβΙβΓβ ροδ8ΪΙί8. Εβο τογο ΙΪΓοηβδ ςυίάοηι

ηοοο88ί(3ΐβ 0030(08 πιί1ί(3$86 ρυΐο Ευβρίοίίδ ίυοίί. Εχ Ιιίβ

3υ(βπι νβ8ΐΓ8β ρπϋ8 ηιί1ίΙί33 οοη βοηιοΙ βοοίίβ, ςϋί ηυηο

νββίπβ 80ΓΤ3η(αΓ ρΓεοίΙ)υ9, οοαβΐίΙαβΓ&οι ςυχΓβΓβ : (μιβηβιιι

(βηιίοπι ηο3(τ& ίη]ιιπα, βυΐ φα &·υβ(τ3ΐϊ ςτβΐίβ, βηΐ ςυίιΐ

ηΐ8]υ8 βχβρεοΐ3η(63 βΙ> 3ΐίο, βπηβ ΙιιΙεπαΙ οοηΐΓ3 οίο, οί

νοβ, ε( ββίρ808? Ν3πι ςιιοδ 1αΙ)θΓ05 ροΓίιιΙί, β03 οιαηεβ ρ™

βςΓΟΓυηι βυβίίηηί άίνίβίοηε , οη]υβ β( Ϊ8(ί ΓυβΓθ ρ3Γΐίοί|>ββ.

ΕΙ ηυηο βΐίαηι οχ ίΐΐίβ οςιιίιίεηι, $ί ηιοιϊο βίηίΐίβ, ί<1 (]υα?Γ8πι. »

Νοη 8ίηβη1ίΙ)ΐΐ8 νβΓΟ πιίΐίΐίΐιυβ, βοά ίηάΌβίηεηΙβΓ βυπι άορκ-

Οβηΐίϋυβ : « Οοηοοάο, ίηςυίΐ, νοοίβ ηυίιΐηυίϋ ρείίΐίβ : (1ί-

ΓηίΙίΑηΙιΐΓ ίηιριιηβ, άαιηηιοάο ροβίΐιβο οβιΐοηι νοϋίδευοι

βεηΐίβηΐ. » Ια" ηΐπςαβ βαηΐ ροΐΐίοίΐί; οί βοιΊ;ιηΐϊΙίοηί1)υ5

βΓ3ΐί&ηιηιηιιβ 30ΐίοηίΙ>ιΐ8 οηιηία ΓΟδοηαΙχιηΙ. Τυηι Οοκλγ

ηοηηυ11ί3 ο βυίβ ροπηίίίΐ οΐίβπι Ιιυ$ρί(ίο οχοϊροΓΟ (]υΰ$<ΐ3ηι ;
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πλήθος Ικέλευε σκηνοΰν ένθαπερ είστη'κεσαν άποθεν,

έως δ Καίσαρ αύτοϊς πόλεις τβ Ις χειμασίαν, καΐ τους

άπάξοντας Ις τας πόλεις δοίη.

XXVIII. Καθεζόμενος δ' ΙπΙ του βήματος, Ικάλει

τον Αεΰκιον ίχ της Περυσίας μετά τών εν τέλει 'Ρω-

μαΐιον. ΚαΙ κατηεσαν πολλοί μέν άπδ της βουλής,

πολλοί δέ άπδ των καλουμένων Ιππέων, εν όψει πάντες

οίκτράί κα\ οξεία μεταβολή. "Αμα δέ Ιξηεσαν ούτοι

της Περυσίας , καί φρουρά τήν πόλιν περιέστη. ΈπεΊ

δέ άφίκοντο, Αεΰκιον μέν δ Καίσαρ έαυτω παρεστή-

σατο· των δέ άλλων τοΰς μέν οί φίλοι Καίσαρος, τους

δέ οί λοχαγοί διέλαβον, προδεδιδαγμένοι πάντες, Ις τιμήν

άπάγειν άμα καί φυλακήν άσημον. Τοΰς δέ Περυ-

σίους, άπδ τοϋ τείχους παρακαλοϋντας, Ικέλευσεν

ήκειν, άνευ της βουλής μόνης· καΐ Ιλθοϋσι συνέγνω. Οί

δέ βουλευτα\ τότε μέν φύλαξι παρεδόθησαν, μετ' ού

πολΰ δέ άνηρέθησαν, χωρίς Αιμιλίου Αευκίου, βς Ιν

'Ρώμη δικάζων ΙπΙ τω φόνω Γαίου Καίσαρος, τήν κα-

ταδικάζουσαν ήνεγκε φανερως, και πάντας φέρειν Ικέ-

λευεν, ώς έκλυομένους μύσος.

ΧΙιΙΧ. Τήν δέ Περυσίαν αϋτήν Ιγνώκει μέν δ Καί

σαρ Ις διαρπαγήν Ιπιτρέψαι τω στρατί). Κέστιος δε

τις αΰτων, δπομαργότερος , Ιν Μακεδονία πεπολεμη-

χώς, και ίχ τούδε Μακεδονικδν αδτδν δνομάζιον, Ινέ-

πρησε την οΐκίαν, κα\ έαυτδν Ις τδ πϋρ Ινέβαλε· καΐ

άνεμοι τήν φλόγα υπολαβόντες, περιήνεγκαν Ις ίλην

Περυσίαν, χα\ Ινεπρη'σθη, χω^Ις τοϋ Ηφαιστείου.

Τόδε μέν δή τη Περυσία τέλος ην, δόξαν άρχαιότητός

Ιχουση καΐ άζιώσεως. Ύπδ γαρ Τυ^δηνων πάλαι

φασίν αυτήν Ινταϊς πρώταις δυώδεκα πόλεσινΙν Ιταλία

γενέσθαι· διδ και τήν "Ηραν έσεβον, οΤα Τυρ^ηνοί.

Τότε δέ ίσοι τα λείψανα της πόλεως διέλαχον, τον

"Ηφαιστον σφίσιν εθεντο θεδν εΤναι πάτριον άντί της

"Ηρας. Της δ' Ιπιοΰσης, δ μέν ΚαΤσαρ Ισπένδετο

ίπασιν. Ό δέ στρατός ουκ Ιπαύετο επί τισι θορύβων,

£ως άνηρέθησαν καΐ ησαν οί μάλιστα Καίσαρος εχθροί,

Κανοΰτιός τε καΐ Γάϊος Φλάβιος καΐ Κλώδιος δ Βιθυ-

νικδς, καΐ έτεροι. Τοϋτο μέν δή τέλος ην της Ιν Πε

ρυσία Λευκίου πολιορκίας· καΐ δ πόλεμος ωδε Ιζελέλυτο,

χαλεπώτατός τε κα\ χρόνιος Ιλπισθεις εσεσθαι τη Ιτα

λία.

Ι» Κα\ γαρ Ασίνιος αύτίκα καΐ Πλάγκος καΐ Ούεν-

τίδιος κα\ Κράσσος και Άτηϊος, καΐ δ*σοι τησδε της

γνώμης ίντες έτεροι στρατδν εΤχον ουκ εύκαταφρόνητον,

άλλ' είς τρισκαίδεκα τέλη γεγυμνασμένα , και ίππέας

έξακισχιλίους ίτά πεντακοσίοις, ήγούμενοι τδ κεφάλαιον

τοϋ πολέμου Αεΰκιον γεγονέναι, Ιπ\ θάλασσαν ίίεσαν,

έτερος έτέρας δδοΰς· οί μέν Ις ΒρεντέσιΟν, οί δ' Ιπ\

'Ραβέννης, οί δ' Ις Τάραντα· καΐ οί μέν Ις Μοϋρκον ή

Αηνόβαρβον, οί δέ Ις Αντώνιον διωκόντων αύτοΰςτών

Καίσαρος φίλων, κα\ σπονδας προτεινόντων, καί ουκ

Ιθέλουσιν Ινοχλούντων τα πεζα μάλιστα· ων δή καί

μόνων Αγρίππας Ιπεισε μεταθέσθαι δύο τέλη Πλάγ-

κου, άποληφθέντα Ιν Καμερία. "Εφευγε δέ καί Φουλ-

ΓεΙϊςηβΠ) υθτο πιυΙΙϊΙικΙίηβΓη ιβαπίιη \οαΙ\ Ιεηίοηβ Η^βτβ,

αυο Ιοοο ρηαιιιπι εοηβΐίΐεηηΐ, αοηβε αά Ηϋ>εΓη& ε>8 α όχ-

8»Γ6 (1εδίξη8ΓεηΙηι· ορρί(1&, εί άακα αΙΐΓΪϋυεΓβηΙατ (μη ίη

ορρί(1β βοδ (ΙβιΙαοβΓβηΙ.

XI.VIII. ϋοίικίβ βεάεηβ ρπ> ΐΓΪ1>αηα1ϊ Οκβϋτ ενοεβτίΐ

Ροπίδία ίυείαη) , εηαι ηοοίΐίοπυυδ εχ Κοιηαηίδ. ΕΙ άβ-

βοβηάβπιηΐ ηιυΐΐί κηβίοτββ , ητηΐΐί ίΐβπ) εααίΐεβ Κοιηααί ;

οπιηε8 &ςιι&Ιϊ(1ϊ, εΐ οί) (απι ΓερεηΙία&οι οιαΙ&Ιίοηεπι Γηίδοη-

ϋϋεβ. Ουίυϋδ Ρεηΐίϊαηι ε^Γεβδίβ, ρΓΧίίϋίυπι &ά υτίαη

είτευπιεΐτεα β$Ι αρροβϊΐυηι. ϋυί τετο νεηεπιηΐ, Ιυείοηι

Οκμτ αββααιβίΙ : ε οβίβτίβ &ϋοβ αηιίοί ΟκηΗι , αϋοβ εεη-

(ατίοηεβ ίηΙβΓ 8ε ρβΓίίΙΐ βαηΐ ; οηιηοδ ρΓ,ΐπιοιιίϋ , υΐ βί ίη

ΙιοηοΓε ε( ία Ιίΐεηΐβ οαδίοίΐίί εο8 03ΐ>εΓεη(. Ρεπιβίηοδ ςυο-

ςαβ , άερΓεεαηΙεβ ε ηκκηίυαβ , αεεειΙεΓε α<1 8« ϊυ&ΒϊΙ , α&ίςυο

(βηιβη άεευηοοϊϋυβ; βί ροδίςοβιη 3οεε88βΓϋηΙ, νεηία εοβ

ϋοηανίΐ. ϋβοϋποηοδ νβΓΟ Ιυηε ςκίάβαι ίη οβΓΟβΓβηι πιίΒβϊ ,

8β(1 ραιιΐο ροδί ηεεαίϊ δαηΐ; εχοερίο Ι,υείο ,Γ.ιιιίΙίο, ςηϊ

Κοπκο οΐίπι Ία}αά\άο, ψιο ρετειίδδΟΓεβ ροδΙυΙαυβηΙηΓ Οχ-

ί&ή», ρώιοα λέπια) (αίβηΐ εαΐεαίαο, εΐαΐίοδ ηοτ(&(α8

ο( Ίάεια ΓαεβτεηΙ ε( βο βο βοεΙεΓβ δε εχρίϊτεοΐ.

ΧΙΛΧ. ΡβΓϋδίαπ) ι'ρδαπ) (]ίΓίρίβη(ΐ3Π) ιηίΐίΐί Λακ 0χδ3Γ

8ΐΑΐυοΓαΙ. 8β(1 ηιιίιίαιη ορρίάαηοΓυη) , ηοα Μΐϊβ β&ιηβ η)βη-

1)3 Ιιοηιο, Οβίΐο'αβ ποηαίηε, ςυί, ςυοηίαιη ίη Ηκβάοηϊ·

ςαοηάληι αιίϋΙανβτ&Ι , Μ&εεάοηίευηι δε εοηβαβτεηΐ νοοβτβ ,

ρτορτΐαβ «άη ίηεβηάΚ , βεςυε ίη ί^ηεη) ίη]εα( : ιααι , νευΐίδ

ϋαη)Π)3Π) ρβΓ ΙοΙαιη ηΗ)βη> άίΠΙ&ηΙίηαβ, ΟΓβιηαΙα βαηΐ

οιηηία, ί&ηο Υυΐεαηί Ι&οΙαπ) εχεερίο. Ηίε Αηϊβ Γυϋ Ρβπ)-

8)83, ιίΓΟίδ 3η1ίςυί(3ΐβ εΐ (ϋβηίΐίΐε ίηο1ν(;ο. ΑίυηΙ εηίιη,

υηβηι ε άυοάεείαι ρΓίβείδ ΕίΓηδοοποη υΓοίαυδ ίαίδβε , ροδί

ΓεεεηΙεπ) ΤυγΛοποπιπ) ίη ΙίαΙίαη) ΐΐΐτεηίαπ) εοηάΐΐίδ : ςιηηι·

ο!)ΐ'8ΐη, ΕΐΓϋδοο α)0Γε, ^υηοηεη) εο1εο»η(. Ταηο υογο

ηυί (ΙίνίδΟΓυηΙ ϊηΐεΐ' δε υπηδ τείίςηίαδ, ΥυΙοαηπη) νίοβ

^οηοα^8 Ιυΐβΐϋΐ ε ηυη>εη δίϋί ορΙανβΓηηΙ. ΡοδΙβκι άίε 08>

δοτ ηοΙ)ίϋΙ)ΐ)8 οη)ηίοα8 τεηίααι ρβοβηςυε εοηεβδβίΐ. 8ε<1

η)ί1ίΙεδ ίρδίυβ (υηιυΐΐυαη εοηίΓα ηυοδάαη) ηοη άεβίεΓηαΙ,

(Ιοαβε ίηΙβΓΓβεΙί δηηΐ ; εΓαηΙςυε ίίϋβπ) ίηίη)ίε)88ίη)) Οβίδατίδ ,

ΟαηυΙίαδ, Ο. ΓΙανίυδ, Οοάίυδ ΒίΙηνηίεαβ, εΐ βΐϋ. Ηίο

ΓϋίΙ εχίΐυβ ΡεΓϋδϊηίε οοδίόίοηίδ, 8((|ΐ>ε βίε δίιηαΐ ηεΐΐυαι

ί)οε, εοαίι-α ίαείυπ) βεδίυπα, ςαοιΐ εΐ (1ίΠ)οί11ίη)ΐ)α) ΓοΓβ τϊ-

ιαη αηΧ βί άία ΚιΗωι τβχ&Ιαηιιη , εοαΤεεΙαπ) ββ(.

Ιι. Ν3θ) Αδίηίυδ, Ρίβηευδ, ΥεηΙίώϋβ, Οβδδυβ, ΑΙβίυβ,

εΐ σαοίςηοΐ &1ίί ηαπιη) ρ&τϋαη) βηοι , ςυί εορί&β ηοη βρβτ·

ηεη(ΐ88 ηβοεοβΐ)! , κά 8(1 χ») Ιεςίοηεδ εχβταΙ&Ι&β , βί «ςαίεββ

ςυίη^εηίοδ βηρβτ ββχ α)Π1)8, Γ8(ί εδραΐ οβίϋ Γαίβδε ίηοίαηι ,

Άά π)8Γβ ρΓΟίίηοδ δε εοηΙυΙεΓηηΙ , βΐίυδ &1)8 τίβ ; ρ8Τ8 Βπ)η-

<1αβίαιη, ρβτδ Κϊτβηη&η), ρβη ΤβΓεαΙυπ). ΕΙ εοππη 3ΐϋ

ΜϋΓεαη) βαΐ ΑηβηοοβΓοααι , αΐϋ ΑηΙοηίυη) ρβίίετυηΐ; ρβΓ-

βεςυεηΐίοηδ 083β3Π8ηίδ, εΐ ρβεεη) οΐΐετεηΐίηαδ , τεεαδβη-

Ιοβςυβ ίηίεδίβηΐίυαδ, εΐ ρεάίίεβ ςαίάεα) η)3χία)ε : β ηαίηυβ

δοΐίδ οΐίαη) Α^Γίρρα (Ιυα&ιιβ Ιε^ίοηίηηβ ΡΙβηεϊ, Οβηεηχ

ίηΙβΓΟορΙί» , ρεΓδϋ8δίΙ αϊ 8)8η8 βϋ δε ΐι-ααδΓεπεηΙ. Ργο
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βία μετα των τέκνων ές Δικαιάρχιιαν, και άπδ Δικαι-

αρχείας ές τδ Βρεντέσιον, μετά τρισχιλίων Ιππέων, οί

αύτη παρα των στρατηγών πομποί απεστάλησαν. Έν

δέ τω Βρεντεσίω νεών πέντε μακρών έκ Μακεδονίας οί

μεταπέμπτων γενομένων, έπιβασα άνηγετο. ΚαΙ αύτη

Πλάγκος συνέπλει, τον ετι λοιπόν αύτοϋ στρατον εκλι

πών ύπδ δειλίας· οί δέ Ούεντίδιον σψών ειλοντο άρ/ειν.

Άσίνιος δε Άηνοβάρβω συνετίΟετο φιλίαν είναι προς

Άντώνιον· καΐ έπέστελλον άμφω τάδε τω Άντωνίω,

και αποβάσεις αύτφ καΐ άγοραν, ώς αύτίκα ήξοντι, εύ-

τρέπιζον άνα την Ίταλίαν.

11. Άλλω δ' Αντωνίου στρατώ πολλώ περ'ι Άλ

πεις , ου Φούφιος Καληνδς ήγεϊτο, δ Καίσαρ έπεβού-

λευεν- ήδη μεν τον Άντώνιον ύπονοών, έλπίζων δέ, ή

φίλω έτι δντι φυλάξειν, ή πολεμοΰντος, μεγάλην ίσχυν

προσλήψεσθαι. Διαμέλλοντος δέ δμως έτι αύτοϋ, καΐ

το ευπρεπές περιορωμένου , δ Καληνος έτελεύτησε "

κα\ δ Καίσαρ, ώς ές άμφότερα πρόφασιν εδρών, ήει,

χαΐ παρελάμβανε το'ν τε στρατον, καΐ τήν Κελτικήν

έπ* αύτώ καΐ Ίβηρίαν, καΐ τάσδε ούσας υπο Άντιυνίω ,

Φουφίου τοϋ παιδος Καληνοϋ καταπλαγέντος τε αύτον,

χαΐ παραδο'ντος άπαντα άμαχεί. Ό μέν δή Καίσαρ,

£ν\ τωδε έργω ένδεκα τέλη στρατού χαΐ χώρας τοσάσδ»

λαβών, τους ήγεμόνας αυτών παρέλυε της αρχής, χαΐ

ιδίους έπιστησας, ές 'Ριόμην άνέστρεφεν.

ΊΛΙ. Ό δέ Άντιόνιος, χειμώνος μέν έτι, τοίις πρέ

σβεις κατείχε τους άπδ των κληρουχιών προς αύτον

Ιλθόντας, ετι έπικρύπτων ά έφρόνει. 7Ηρι δ' έκ μέν

Αλεξανδρείας ες Τυρον ώδευεν έκ δέ Τύρου διαπλέων

ίπ\ Κύπρου καΐ 'Ρόδου καΐ Ασίας, ήσΟετο των έν τη

Περυσία γεγονότων, καΐ τον άδελφον έμεμφετο, καΐ

Φουλβίαν, κα\ μάλιστα πάντων Μάνιον. Φουλβίαν

μεν ουν εζρεν έν Αθήναις, έκ Βρεντεσίου φυγοϋσαν.

Ίουλίαν δ' αυτω την μητέρα Πομπήιος, ές αϋτον δια-

φυγοϋσαν, επεμπεν έκ Σικελίας έπΐ νεών μακρών, και

παρέπεμπον αύτην οί των άμφΐ τον Πομπηϊον άριστοι,

Λεύκιος τε Λίβων δ κηδεστής τοϋ Πομπηίου , καΐ Σα-

τουρνΤνος, καΐ έτεροι, ίσοι, χρηζοντες της Άντοινίου

μεγαλοπραγίας , ήζίουν αύτον συναλλαγέντα Πομπηΐω ,

σύμμαχον έπ\ Καίσαρι λαβείν Πομπηϊον. Ό δέ αύ-

τοΐς άπεκρίνατο, χάριν μέν έπΐ τη μητρί γιγνώσκειν

Πομπηΐω, καΐ άποτίσειν έν χρόνω· αύτος δέ, εΐ μέν

πολεμοίη Καίσαρι, χρήσεσθαι Πομπηΐω συμμάχω· ε!

δ' έμμένοι τοις προς αύτον ώμολογημένοις δ Καίσαρ,

πειράσεσθαι καΐ Πομπηϊον Καίσαρι συναλλάξαι, Ό

μέν ωδε άπεκρίνατο.

υΐΐ. Ό δέ Καίσαρ ές 'Ρώμην άπο Κελτών έπα-

νιών, ήσβετο μέν των ές Αθήνας διαπεπλευκο'των τδ

δέ της άποκρίσεως ακριβές άρα ουκ είδώς, έξώτρυνε

τους κληρούχους έπ\ τον Άντώνιον, ώςκατάγοντα μετα

των γεο>ργών Πομπηϊον, ων αύτοί τα χωρία έχουσιν

ές γαρ δή Πομπηϊον οί πλέονες των γεωργών έπεφεύ-

γεσαν. Και πιθανού τοϋ διερεΟίσματος όντος, ούδ' ώς

Γιι^ϊΐ εί Ραίνω εαηι ϋΙ1ο1ι& βυίβ Ρυΐεοΐοβ , «( υιάε ροπο Βηιη-

ϋαίίιιιη , (ΙεόΌεεηΙίοαβ ΙπΙιιϋ ηίΐϋοαβ εφιίΐυιη , αυί εί ίο

Ιιοε β άυείηαβ εχειτΗουπ) ίικταιιΐ ιηίββί. Βπιικίυδϋ νβΓο

ψιίιιψιε ιιανοΛ 1οη£3β, .ι. · ιΙ..- β Μ&βάοϊάΆ, οοα&κβαάύ :

βοΐνίΐφΐβ υηα επιη ε» Ρΐαηευί , ηα! ργφ ί^ηανϊα Γείϊςυαηι

( Ιίαιη βυυηι εχειείΐυπι ϋε^επηί. Ρίβηεΐ πιίΐίΐββ αυβρϊεϋϊ

νβη(ί<1ϋ βε ΙΐΊκΙίιΙοπιηΙ. Αβϊηίαβ νετο ΛΙιεηοΙιαι Ιιιιιη ρβΓ-

ΐΓαχϋ 3(] απιίεΙΙίαπι ΑηΙοηϋ : ηυα <1ε Γβ αηιΐια οετϋοΓβω ίΙ·

Ιιιιιι ρ«Γ ΙίΙβΓ38 ΓεεβπιηΙ, βίύβιηηυε, υΐ ιηυχ ία ΙΙαΙίαοι

8(1τεηΙαΓ0, Ιοε^ ορροΓίαηα ςοο ΟΜβηΑβΝΐ ραι;ιΙ);ιηΙ , εί

ευιηηιε&Ιιιβ εχρε(1ϊε1>30(.

υ. ^2Π1 νει-υ <1ε αΐϊα ΑηΙοηιί εχετείΐο , ΐ|υί ΡυΓιο Οαΐεηο

(Ιυεε απ ;ι Λίρεβ αςεοαΐ , «<] &ε ρεΓίταΙιεηύο 0ιε83γ εο^ίΐβ-

1«ι. δεϋίεεί φΐυιη ίρβυηι ΑηΙοηϊαηι ]αηι 8υ$ρεε1υιη 1ια·

οεκΐ, 8ρετ»οβ(, βί ίο &πιίεί1ία Ηΐε ρεπηαοεΓεΙ, 8ε εί ίΙΙββ

εορί&8 εοηβεΓΤΒίατυπ) ; βίη οεΙΙαη αςΗατεΙ, οιαςηο τουοΓε

εοοίτβ ευη βε αυείοπι ίτί. δειΐ ύυηι ευοείαίιι γ εΐίβιηηυιη

εί ηοοεβίβπι οεεββίοηεαι ςιιχπΐ, Ο&ΐεηιιβ ΓβΙο Γαοείυβ ε$(.

<2αα οεεαβίοηε ηη-ερία , 3(1 υΐηιηινίβ εοοβίΐίυιη ορροΓίοηα,

ρη>ΓεεΙυ8 εο 0ο!33γ, εί εχεΓείΙυπι Οιιίεηί οεευρ»νί(, ε( ΟαΙ-

Ιίαιχι Ηίβρ»αί3ηκ]αε, ΑοΙοοίϊ ρΓονίαείαβ; ΡυΓιο, ΟαΙεοί

ΑΙίο , ρεΓ ηκΐυπι οιοοία ιίειίειι [ε βίαβ εειΊ&πϋηε. δίε 09Β83Γ

εηιίεηι ορεη ηοιίεείηι Ιεςίοοΐου» ε( ρΓονίοείίβ ηηιρίί^πηίί

ρυ!ίΙιΐ8 , αιηυΐίί ρΓχίεεΙίβ , εί εχ βιια Γαεϋοηε 8υ1>8ΐί1α1ί3 ίη

ει ιι ιιηι Ιοειιιη &1ίίβ, Κοιηαιη ΓετεηαβεβΙ.

III. Λ I ΑοΙυοϊυβ ΙεςαΙοβ εχ εοΐουϋβ »ά 86 πιί8908 , (Ιιιιιι

Ιιίεπιβ ι]ι ι πιΐκιΐ , (ΙεΙίουϋ , 803 αιΐΐιοο εείβοβ εοοβίΐίβ. Ρπιιι.ι

3αΙεηι τεΓε ΑΙεχ3ηι1η3 ΙβιτεβΙπ ϊιίηειε ΤϊΓϋΐη ρίοΓεεΙυβ ,

ίοάε ρεΓ €τρπιηι ε( ΚΙιοιΙυη) ίη Α8Ϊ3Π> 03τί^3νίΙ. Ιοί ουο-

είο (Ιβ ιεΐιυ» αά Ρ6Γ08ί3ΐη ^εβίίβ βεεερίο, \ϋιιρει-,ινϊ| Γγ3-

ΐΓειη εί ΡιιΙνίαηι , ε( ηιβχϋηε οαιηίαηι Μαοίαιη. Τυηι ΡυΙ-

νίϊΐη Α(οεοί$ ίηνβαίΐ , ρΓοΓαςΐοι β ΒΓοα(1α8ίο : λιϋβπι Τ6Γ0

ηιαίεοηι Ροοιρείοβ β δίείΐίβ, ^αο οοοΓο£εΓ3ΐ , α<1 ευοι αιίβϋ

Ιοηςίβ ικι\ ίΐιιΐϋ; ιίειίιιεειιΐίΐιιιί Ροηιρεί3θί3 ορίϊηααΐϊϋυβ , I*

ίίοοηε, Ροηαρείί βοοετο, εί δαίυπιίοο, βΐίίβςοε, ηοί, (Ιεβί-

(16Γ30168 ΑηΙοηϋ ίοςεοίοηι ηΐ3]οπ1)υ8 τείιαβ ςβΓεηύίβ αρίιιιη ,

ειΐ)ΐίε]ιαιιΐ ΑηΙοηίυηι ειιπι Ροοιρείο τε<1υεεΓβ ίη ρίΰιβη, ει

ίοι ιιιιιι Ροηιρείο λιΙ υργ8 ιυ 0ββ83Γειη βιΙβείβεεΓε. ΚεβροούίΙ

ΑηΙοηίοβ : <· βε ςυίόβηι ςτ3(ί38 Ροηιρείο ρη> Γεηιί883 ηΐ3(Γε

Ιιιι Ιιει-ε, πΊα I ιιπι ιη^ιιε 800 ΙεηιροΓε : ιρι οι] 81 οεΙΙυηι ^εΓβηϋοηι

βίΐ εοοΐΓ3 033831-εηι, οβαπιηι ίΐΐίοβ βοείε(3ΐε; βίη ]>;>< ι.ι

«τνβϊοπΙ 03383Γ, 03(οΓαηι ορεΓοπι , ο( Ροπιρείυβ Γεεοηεί-

1ίε(0Γ ΰΧ83Γί. »

υη. 03383Γ, ίη 1'Γΐιειιι ΓενεΓβαβ ε ΟβΙΙίβ , εο^ηονίΐ ςοί·

(Ιεηι , η3νϊβ3888 ίΐΐοβ ΑΐΗεη3β : βεά ςυίιΐ τεβροηβί (υΐεπηΐ

088είυ9 , ίηνίάίβηι βρυά* ηοτοβ εοΐοηοβ ΓβεβΓΟ ίη8(ί1υί( Αη-

Ιοηίο , ηυ3βί Ϊ8 Ροηιρείυηι ειιοι τεΙεΓίοοβ εοΐοηίβ ίη ροββεβ-

βίοηεβ, ιρκίΛ ίρ8ί ηιιηο ΙεηεΓεηΙ , ππΙποεπΊ : ηβηι' ΗΙΟΓΟίη

ρΐεπίριε ,νΐ Ροηιρείυηι εοηΓο@εΓ3η(. Ουοιΐ ςυβηηιιβηι ρηι

Ιι,ιΙιίΙε είΛΐ 3η ΪΓΓΪΙαηιΙοβ ηονθ8 εοΐοηοβ 3Γ);ιιηιεηΙυηι , ηβ

οί χληροϋχοι προθύμως έπΐ τον Άντώνιον έστράτευον | βίε φΐίάεπι Γβείΐεβ ίΙΙί 56 3(1 ηύΐίΐβικίαηι εοηΐτβ Αοίοιιίαιη



ΑΡΡΙΑΝΙ

ούτως ή δόξα τών Ιν Φιλίπποις γεγονότων έδημαγώ-

γει ΐον Αντώνιον. Ό δέ Καίσαρ Αντωνίου μέν και

Πομπηίου καϊ Άηνοβάρβου κατά πλήθος οπλιτών ύπερ-

οίσειν Ινόμιζεν ί5ρχε γαρ τελών Ις το'τε τεσσαράκοντα

πλεο'νων ναϋν δέ ούδεμίαν Ιχων, ούδέ καιρδν ες ναυ-

πηγίαν, ώ^&ώοει, ναυς Ικείνων εχόντων πεντακόσιας,

μή την Ίταλίαν περιπλέοντες ές λιμδν περιενέγχαιεν.

Ών ένδυμούμενος (έλέλεκτο δέ αύτώ περί πολλών παρ

θένων Ις γάμον ) έπέστελλε Μαικήνα, συνθέσΟαι Σχρι-

βωνία τη Αίβωνος αδελφή, τοϋ χηδεύοντος Πομπήιω,

?ν' εχοι χαΐ τήνδε άφορμήν ες διαλύσεις εί δεήσειε.

Καιπυδόμενος δ Λι'βων, έπέστελλε τοϊς οίχείοις, εγγυαν

αύτήν τω Καίσαρι προδύμως. Ό δέ Καίσαρ τών

Αντωνίου φίλων χαϊ στρατών ίσους ύπώπτευε, διέ-

πεμπεν ίπ\ προφάσεων, άλλους άλλαχοϋ, χαϊ Λέπιδον

ες τήν έψηφισμενην αύτώ Λιβΰην, άγοντα τών Αντω

νίου τελών τα υποπτότατα ?ξ.

υν. Αεύχιον δέ καλε'σας, Ιπηνει μέν £ς φιλαδελ-

φίαν, ει, τη Αντωνίου γνώμη υπομεμενηκώς , ίδιον τ6

αμάρτημα ποιοϊτο· ώνείδιζε δέ Ις άχαριστίαν, εί τοιού

του τυχών αυτού, μηδέ νϋν δμολογοίη περ\ Αντωνίου,

σαφώς ήδη καϊ Πομπηΐω συνδέσδαι λεγομένου. <· Έγώ

δέ σοι πιστεΰων, εφη, Καληνοϋ τελευτήσαντος , τά τε

2δνη τα υπ' αύτώ και τον στρατδν, ίνα μή άναρχος είη,

δια τών Ιμαυτοΰ φίλων διώκουν Άντωνίω· άλλά νΰν,

Ικφανείσης της ένέδρας, έκεΐνά τε έμαυτοϋ πάντα ποιού

μαι, κα\ σοΙ προς τον άδελφον άπιέναι θέλοντι συγχωρώ

μετά άδείας. χ Ό μέν ούτως εΤπεν, είτε πειρώμενος

τοϋ Λευκίου, είτε το λεχβέν ΙκπεσεΤν έβέλων Ις τον

Άντώνιον. Ό δέ , οία καϊ πρότερον, είπε* « Φουλβίας

μέν ήσβόμην ούσης μοναρχικής· εγώ δέ συνεχρώμην

τοις τοϋ άδελφοϋ στρατοϊς ές την απάντων υμών καβαί-

ρεσιν. Καϊ νΰν, εί μέν £π\ καταλύσει τής μοναρχίας

έ*ρχοιτο δ άδελφδς, και φανερώς καϊ λαβών οϊχήσομαι

βρος αύτον, άγωνιούμενος αυβις υπέρ τής πατρίδος προ'ς

σε, καίπερ ήδη μοι γενόμενον εύεργέτην. Εί δ" έπι-

λέγοιτο καΧεϊνος και διακρίνοι τοΰς συμμοναρχήσοντας

αυτώ, πολεμήσω συν σοι προς αύτον, έως αν Ιγωμαι

μηδέ σέ μοναρχίαν καβίστασβαι. Το γαρ της πατρί

δος αεί προβήσω καϊ χάριτος καϊ γένους. » Ώδε μέν

δ Λεύκιος εΤπεν. Ό δέ Καϊσαρ, αύτον και τέως εν

θαύματι άγων, ουκ εφη μέν ούδέ βουλο'μενον έπά-

ξεσδαι κατά άδελφοϋ, πιστεύσειν δέ ώς τοιζίδε άνδρΐ

πασαν Ίβηρίαν καϊ τον εν αύτη στρατον, ΰποστρατη-

γούντων αυτώ τών νϋν ήγουμένων αύτής Πεδουκαίου

τε χαϊ Λευκίου. Ούτω μέν δή καϊ Λεύκιον δ Καίσαρ

άπέπεμπε συν τιμή, χαϊ δια τών υποστρατήγων έφύ-

λασσεν άφανώς.

Ι/ν. Αντώνιος δέ Φουλβίαν μέν εν Σικυώνι νοση-

λευομένην άπέλιπεν, άπδ δέ Κορχύρας ές τον Ίόνιον

έπλει, στρατώ μέν ού πολλώ, ναυσ\ δέ διαχοσίαις, δς

έν Ασία πεποίητο. Πυδόμενος δέ , Άηνόβαρβον άπαν-

ταν αύτώ ναυσι χαι στρατώ πολλώ, ού δοχοϋντά τισιν

έπι ταΐς διαπεμφΟείσαις σπονδαΐς είναι βέβαιον (ην

ρπι·1)ΐΊ>3ΐιΙ -. ΙαηΙαπι Γανοπ3 ρπμηα ΡΙηΙίρρβη&ίβ ΑηΙοπίο

Ρ3Γ3Τ6Γ31. Οχεβτ βυΐβπι ΑηΙοηΐυηι εί Ροπιρείυπι Α!ιβηοΙ)3Γ-

ηηηιηυε Ιομίοηιιηι ψικίοηι ιιιιιικμό μι ριταίιι ηιιη 8β ρυ 1;ιΙκιΙ :

Ιηιΐιοΐιαΐ εηίπι μιη βυρια ςυ3άτ3§ίηΐ3 1ε£ίοηε8 : 88(1 ιριοιη

ηβνβπι ηυΙΙϊΐΉ Ιι,ίΙιργο! , η«ε Ιειηρυβ 3ϋ·8ΜΐίΠοαη<1α5 δυρρβ-

ΙεΓεΙ , νεΙιεπιεηΙεΓ Ιίιιιείιαΐ , ηε ϋΐί , ηυίηςεηΐίβ ϊηβίΓϋεΙίβ ηα-

νί1)ϋ$, ογο» ΙΙαΙίκ οίκιιηιιια^ΐμβηιΐο, Γαπιεπι ίοΓεΓΓεηΙ. 1(1

βεϋυαι Γεριιΐ;ιη8, ςαιπιτϊί ιηυΚατυπι νίι^ίηιιηι οΠεΓΓβΙαΓ εί

ωηϋϊΐίο , ΜίϊεεηαΙΐ δεηρβίΐ , υ( οιπη 8ιτί υοη ί;ι , κογογο ίί1»ο-

ηίβ, 8οεεη Ροπιρεϋ, ΐΓ&ιιβίςεΓεΙ; υΐ ηίοιίπιιη Ιιηχ ηυοςυε

οεϋ38ίο ϊρβί ρβΙεΓβΙ ρ3εεαι πιιη Ροηιρβίο , βί ορυβ βββεΐ ,

εοϋΐροηβηάΐ. Ηίβ εο§ηί(ίβ ίίΐιο 8υί8 ηιαικία νίΐ ρβΓ 1ίιεΓ38 ,

υ( ΐ&ια α1)ί(]ΐιβ ευηείΒΐίοαε εοΙΙοεβΓεηΙ Οιεββη. Ταπί Οα>

63Γ ςυοίςιιοί ΑηΙοηίαηοβ βπιίεοβ βυ( βχβιοίΐυϋ βυβρεείοβ

ΙκίΙιγΙμΙ, 81Ϊ03 αΐίο ιΙίνεΓδίδ ηοιηίιιίυυί 3θ1ε§3νίΙ, ε( 1>ρί-

ιΐιιηι ίη άεβίςηβίβιη εί ΑΙΊ'ίπιιη πιίβίΐ, ουιη 8εχ 1εβ>οη>ΐΗΐ8

ΑηΙοοίΐπίβ , φι» ρΓβε εχίεηβ βυβρεείΐβ ϊρβί εΓβηΙ.

υν. ΐΛίείυιη βυΐεηι ΑοΙοηίαιη, 8(] 8ε αοπίηιη, Ιαυιΐβ-

τίΐ ςαΜεπα υΐ εΓξΐ Α>Ικηι ρίοπι , βί, ίη Γγ31γι8 βεηΐεηΐίβ

εΐίβπι ηυηε ρεηη3αεη8, ειιΐρβιη 8ΪΚ>ϊ ρΓορηβηι ΓαεεΓεΙ :

εχριΌοηνίΙ αυΐβιη ίη^ΓΒϋΙϋίΙίηβηι , 8ί, ηε ηαηε ςιιίιίειη,

ροβΐ (βηίαπι βε 3εεερ(υηι ηβηεβείαηι, ΓαΙεκΙυΓ Λα Αη(ο-

ηίο , ψιί μιη ηΐ3ηίΓε8(ε ςυο<ιυε εοηβρίΓ3886 εηπι Ροπιρείο

ϋίο'ΐτΐ ιΐΓ . < Ε(?ο , (ϋ)ί ιπ'ιΐοη 5 , ίηςυίΐ , ροβΐ ΟβΙεηί ηιοι Ιππ ,

ρΓοτίηείαβ ε]αβ εί οχοη-ίΐυιη, ηε βίηε ίηιρεΓ3ΐθΓε εββεηΐ,

ρεΓ ηιοοί 3ηιίεο8 3<1ηιίηί8(Γ3νί ργο ΑηΙοηίο : ηυηε νετο,

άβρΓ«ηεη8Ϊ3 ίηβίάϋβ, εί ϋΙ;ι οιιιηί.ι ιηο,ι Γαυίο; ε( ΙΟΛ, ύ

νείίβ βά ΓΓ3(τεπι βοίΓβ, υΐ \Λ βεευΓε Γ»ι·ίαί , ρετπιίΙΙο. >

Ηβεε 0Κ83Γ : 8ίνε υΐ Ιεη(&ΓεΙ ίυείιιηι , 8ίνε υΐ ;κ1 ίρβαηι

ΑηΙυηίυηι ρετηΐ3η3τεη( ςυ% άίχίββεΐ. Αά Ικπ: Ι,ιιείιΐ8 ίη

ε»ιη<1εηι βεηίβηΐίαηι, ςηβηι ρπιιβ 0χ83γϊ άεεΐ3Γ3νβΓ3ΐ , τε-

βροηιΐίΐ : «ΊΊιΙ \ ϊ;γ ηυίάεπι ίηςεηίαηι ηθΓ3ηι , (ΙοηιίηβΙίοηίβ

ειιρί<1υηι : 8ε<1 ε§0 Γγ3(γι8 εορϋβ υ1εη(1αηι άαχεηπι 3(1 (οΐ-

Ιεη^3ηι άοηιίηΒΐίοηβπι νεβίτυηι οηιηίυηι. ΕΙ ηυηε ςυο·

ςυε , 8ί τεηΙυΓυβ 8ί( (γάΙβτ υ( 8υΙ)νεΓΐ&( ηιυηαπ:Ιιϊ.ιιιι , είβηιτο

ρ3)3πιτε ρΓθΓιεί8ε3τ 3(1 ευιη , εειΊ&Ιυΐ'ΐιβ ίίοπιιη εοηΐτΐ (ε

ρΐ'ο ρ3ΐη·ι , ςυΒΠίνίβ ΐΠεεΙυ: 3 Ιε ηΐ3χίηιο ϋβηεΠείο. 5ίη

εί ίΙΙε άβηαο ςυκπΐ 8ε1ί§ί1ςιιε 8ίοί ()Τ3ηηί(1ί8 8βϋίθ8 , ρΐΌ Ιε

8(β1>ο εοηΐΓ3 ευηι , φι;ιιικ]ίυ ηεο 1ε ριιΙβνεΓΟ ηιοηβΓοΙιίαιη

ιαβεΐιίηβπ. δεηιρεΓ εηίη{ αραά ηιε ρΐυβ να!βΙ>ίΙ ρβίτίβ:

3ΐηθΓ, (]ιι,ίιιι νιΊ μΐ'ϊΐί.ι νεί εοςη3ΐίο. » Τυιη 0Χ83Γ, εί

ηυηε εί οΐϊιη Ιιυεϊυιη 3(1ιηίΓ3ΐυ8 : « Νοη υκυπιπι 8β,3ί(,

ϋΐίυβ ορετβ εοηΐΓβ Γι;ι(ιίίιι , ηε βί νεΙΙεΙ ςυίϋεπι βεφίί : 8β4

εί , υΐ Ιβϋ τίτο , υηίνεΓ83ΐη Ηί8ραηί&ιη ευηι εχεΓεϋυ , ςυί

ίη εα 8ί1, πτιΐίΐηπιιιι , Ιε@3ΐθ8(]ηε ιχΜίΙπππη εοβ, ςυϊ ηυηε

ρη> ρΓΧίοηηυβ ε3ηι ρΓονίηείβηι ;κΙ πιίη ί.-ΐπΊΐΐ , Ρε(1υεχυιη

ε( ίυείυηι [?]. » 1(3 εί ίιιοίιιιη (ΑηΙοηίυηι) ΟαβΜ «Με-

ίί»\ΐΐ ηοηοήβ βρεείε , ΙβςαΙιβ <·Ι«ιη ευηκίεπι ι >1 ι>«_τ \ . ιι <· ]υ88ί3.

ΙΛ'. ΓιγΙπίιιιι ΑηΙοηϊπί ΡυΙνΪ3πι δίε)οηε Γε1ί<]υί( Ιαηςυί-

(ΐ3πι : εί δοΐνεηβ ΟθΓεγΓ3 ιια\ ίμ,ι\ ίι ρεΓ Ιοηίυηι πιβΓε ευηι

ηοη ηωμηίδ εορϋ8, εΐ388ε νεΓο «ΙυεεηΙίίΓυηι ηβνίυηι, (]υ39

ίη Αίίβ οοηΓεεεηΙ. ΟβΓίίοΓςυε ΓβοΙυβ ΑΙιεηοο3Γΐ>υηι ευηι

εΐ388εε! ΓΓεςυοηΙίηυβ οορίίβ νεηίΓε δίηί ο1)νί»ηι ; ςυυηι ηοη-

ηυΐΐίβ ηίε νϊυεΓΟίυΓ ρατυπι εοηβίβη» ΓυΙυΓυ» ίη ίηευοαίυ
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γΐρ Άηνο'βαρβος των χατεγνωσμένων τε Ικ δίκης 2π\

Γαιω Καίσαρι φόνου, χαΐ προγεγραμμένων έπί τη κα

ταδίκη, καί έν Φιλίπποις Άντωνίω καί Καίσαρι πε-

ίολεμηχότιον)· δ*μως επλει, πέντε ναυσίν έπιβας ταϊς

άρίσταις, ίνα φαίνοιτο πιστεύων, χαΐ τας λοιπας εχ

διαστήματος ίπεσθαι κελεύσας. Καθορωμένου δέ ήδη

τΛ Άηνοβάρβου, παντί τε τω στρατω χαΐ παντί τω

ατόλω μετ' δξει'ας είρεσίας προσπλέοντος , έδεισεν δ

Πλάγκος, Άντωνίω παρεστώς· χαί έπισχεϊν αύτδν ήξίου

τον πλοϋν, καί προπέμψαι τινας ές πεϊραν, ώς πρδς

αμφίβολον άνδρα. Ό δέ, ειπώ», αίρείσθαι παρα-

σχονδούμενος άποθανεΐν μάλλον , γ) σώζεσθαι δειλός

δφθεΐς, επλει. Πλησίον τε ησαν αλλήλων ήδη, καί

αί ναυαρχίδες έχ τών σημείων έφαίνοντο, χαΐ άλλήλαις

προσέπλεον και των ραβδούχων δ ήγούμενος Άντωνίω,

χατα τήν πρώραν (ώσπερ εθος έστίν) Ιστώς, είτε έκλα-

βόμενος, δτι αμφίβολος άνηρ και στρατού χάχεϊνος

ήγοΰμενος ιδίου προσπλέοι, είτε άπδ έύγενεστέρου

φρονήματος, ώς υπηχόοις ή έλάσσοσιν άνδράσιν υπαν-

τώσι , προσέταζε χαθελεϊν τδ σημεΐον. Οί δέ καθήρουν

τε, χαΐ τήν ναΰν ες τα πλάγια της Άντοινίου νεώς πε-

ριέστρεψον. Ώς δέ καί συνιδόντες αλλήλους ήσπά-

σαντο, χαι δ στρατός δ του Άηνοβάρβου τον Άντώνιον

ήγεμόνα προσεΐπεν, δ μέν Πλάγχος άνεθάρδει μόλις· δ

δέ Αντώνιος ες την έαυτοϋ ναΰν τον Άηνόβαρβον άνα-

δεξάμενος, ες Παλο'εντα χατέπλευσεν, ένθα ^ν Άηνο-

βάρβω χαΐ τδ πεζόν χαι δ Άηνόβαρβος της σχηνης

έξίστατο Άντωνίω.

Εντεύθεν έπΐ Βρεντεσίου διεπλεον, φυλασσο

μένου προς πέντε Καίσαρος τάξεων. Και οί Βρεντέ-

σιοι τας πύλας άπέχλειον, Άηνοβάρβω μέν, ώς έχ πολλού

πολεμίω, Άντωνίω δέ, ώς πολέμιον έπάγοντι. Ό δέ

άγαναχτών, χαΐ ήγούμενος εΤναι τάδε καλλωπίσματα,

τδ δ' άληθές άποχλείεσθαι προς τών Καίσαρος φρουρών,

γνώμη Καίσαρος, διετάφρευε της πόλεως τον ισΟμδν

χαΐ άπετείχιζεν · εστι δ' ή πόλις χερσόνησος, έν

μηνοειδεϊ λιμένι. Και ούχ ην έτι τοις έξ ήπείρου προσ

ελΟεΐν άνάντει λόφω, διατετμημένω τε και διατετειχι-

σμένω. Ό δέ Αντώνιος καί τον λιμένα , μέγαν όντα

φρουρίοις πυκνοΤς περιεφράξατο, χαι τας νήσους τας έν

αύτω. Ες τε τα παράλια της Ιταλίας περιέπεμπεν

οις είρητο τα εύκαιρα χαταλαμβάνειν. Έκέλευε δέ και

Πομπήϊον έπιπλεϊν τη Ιταλία , καί δραν δ τι δύναιτο.

Ό δέ, άσμενος αύτίχα Μηνόδωρον σΰν ναυσί πολλαϊς

χαί στρατού τέσσαρσι τέλεσιν έχπέμψας, Σαρδώ, Καί

σαρος ουσαν, καί τα έν αύτη δύ§ τέλη, περιέσπασε,

την συμφροσυνην Αντωνίου χαταπλαγέντας. Της δέ

Ιταλίας Σιποϋντα μέν της Αύσονίας οί του Αντωνίου

χατέλαβον Θούριους δέ και Κωνσεντίαν Πομπήιος

έπολιόρκει, καί τήν χώραν έπενέμετο τοις ίππεϋσιν.

ΕΥΗ. Ό δέ Καίσαρ, δξείας καΐ πανταχού της επι

χειρήσεως γενομένης, ές μέν τήν Αύσονίδα ίπεμπεν

Άγρίππαν, έπικουρεΐν τοις πονουμένοις. Και δ Άγρίπ-

πας τους έν δίφ χληρούχους ηγεν, έκ διαστήματος

ΓοβόβΓβ' (άαοΗΜίηβ εηίηι]υ<1ίείο ΓυοπιΙ, υΐ οοηβρίταϋοηίβ ίη

0*δ3Γ6Γη εοηδείοδ, Ιιιιμ ηΊαΙϋβ Ιη ρΓοβεΗρΙοηυη ηυηβ-

Γυπι,εΙ ΡΙιηίρρβη»! ρι«Ιϊο οοηΐτϊ ΟκβαΓβαι ΑιιΙοηίυιηςυβ

8(βΙβΓ3ΐ) ; ιιϋιίίοιηίηυί ρβΓββϋαΙ ηανίβΐιβ ευπι ({ΐιϊηηαβ

ορίϊηιίβ ηατίϋυβ , ηβ νΜβΓβΙϋΓ (ΙίΰίϋβΓβ , Γείίςιιίβ εχ ίηΐβτ·

τίΐΐο ΜΐΐΜβφΐϊ ,ίιυδίβ. Οοοοιςοβ ]Άτη ίη εοη&ρεείυ β85βΙ

Α1ιβηοο3Γθυ8 , ευιη οιηπίΟυδ εορϋ8 ηηίνβηβφΐβ είΜΜ ργο-

ρίοςααηβ εϊΐϊΐο Γβηιί«ίο , βχϋαηιΗ Ρΐαηοϋδ , »ά8(<η8 ΑηΙο-

ηίο : εεηβιιίΐφΐβ 8Ϊ8(εη<1υιιι ουΓδυηι, βΐ ρπεηιίΙΙεη()ο8 (]υί

Γιιίεω τΐτί (Ιυΐιίίΐηι εχρΙοΓΒΓειιΙ. 8ε<1 Ληίοηίαβ, πιογϊ 8β

ηιαΙΙε, ίηςυϊΐ, ύεεερίυπι ΓυεεΙεΓβ, ςοωη βταάβΓβ βρβοίηιίηο

ρανοπβ (κΐίΐο : ευΓβοηιςυβ εοηΐίηιιβτίΐ. Ι3ηΐ(|ΐι« ρΓορϊα»

3(1 88 ίηνϊεβηι αεεε(1βΙ>3η(, βΐ ροΙβ1)3ηΙ 8β πιιΠυο ηϊτεδ ρΓα;-

ΙΟΓίβε, ίηβί^ηίϋυβ 8υίβ εοηβρϊοϋα;; ςυυπι ρηπι&ηυβ ΙίεΙοΓ

ΑηΙοηη, υΐ πη>8 εβί, βίαηβ ίη ργογϊ (βίνβ ο1)ΙίΙυδ, βιΐνεη-

ΙβΓβ νϊηιηα άαύ'ιβί ϋΟεΐ, ςυϊ εΐ ϊρββ ρτορπυηι άαεεκΐ εχβΓ-

ΟΪΙαπι ; δίνε §εηεΓ083 (]ΐια(];ιηα ηδυ3 βυρβΓϋΐα) , νβΐιιΐ 8ϋΜϊ-

Ιίβ &υΙ ίηΓεηοηουβ οοευπεηΐΐοαβ , ϊηρβπιτϋ άείΓβΙιβτεηΙ

ίηβί@ηί3. ΚεεεΓυηΙ ίΐϋ, εΐ ηβνεηι βρρυΙεΓϋηΙ ΙαΙοβ

ηβνίδ ΑηΙοηίϊ. 8εευΐ3 όβίηάε ε»1 8β1υ(αΙϊο ΐηΙβΓ ίπιρβ-

Γ310Γ88; εΐ ηιίΐίΐβδ Ληεηοη3Γΐ)ϊ ΑηΙοηίηπι ΙηρεΓβΙοΓεηι εοη-

83ΐυ(3ΓυηΙ : βο (υηε ηηίάεηι νίχ βηίιηυπι ΡΙβηευβ ΓεεερϊΙ.

ΑηΙοηίϋβ, ΓεοβρΙο ϊη βϋηηι ηανειη Αηεηοί)8Γΐ)θ, 3(1 Ρ3-

Ιοεηΐ3 βρρυΐϊΐ, ιιΐιί βΓβηΙ ΑηεηουβΓίιί ΙβιτεβΙτεβ εορϊα; :

ϊΜηηε ΑιιΙοηίο Α1ιβηοη3Γΐ>υ8 δυο εβδβίΐ ΙβηΙοηο.

ΙΛΙ. Ιηάεηηυηι Βηιηιΐιΐδίυηι «3νί§388εηΙ, υΐιϊ ηυίη(]αε

03?83παηχ εοηοΓίεβ «Γβηι ίη ρηΒδϊάίο ; Βηιηάιιβίηί ροΓ(3β

εΐβιιββπιηΐ ληβηοίητίχι, α! ΙκμΙϊ νείεπ, β( ΑηΙοηϊυ, υΙ Ιιο-

δίβηι η<1<1υοοηΙί. Τυπι ίηιΐί^ηαΐυβ ΑηΙοηϊϋδ , εΐ ρΓ3ΐΙεχΙιηη

Ιιυηε εχϊδ1ίηΐ3η8 , τε βυΐεπι νεΓ3 δε 3 ϋα'δβπβηίβ εχείϋάί

εχ ββηΐεηΐίϊ Οαΐδβπβ, οβττϊοβηι, <\οά ηΛ$ εοηΐίηεοΐϊ ]οη-

ΒίΙϋΓ, Γοδδβ ηιυΓοηυε ίηΙβΓδβρδϊΙ : βίΐυιη 881 εηίπι Βπιη-

άυδίυπι ίη ρεηίηδυΐβ , ]«χΐ3 ροΓίιιιη ίη Ιυη3(3 ουι-ηυη βχ-

εηιτβηΐεηι. ^^πκ|υβ ηοη βηιρίίυ: Άάίή 3 εοηΐίηβηΐε υι1>8

ροΙ«Γ3ΐ, ΐΓβηδνεΓδίηι ίηΙεΓοίδο ίηΙεΓδερΙοίΐιιβ είίνο, ρεΓ

φΐίΐη ίη 63πι β&οεηάίΙιΐΓ. Τυπι ροτίηηι ηοοφίβ, βρβίίο-

βυηι Ε(1π)0(1ιιπι, ετεοηβ εβδίεΐϋδ ΑηΙοηίιΐδ οηδθ<1ίΙ, ει, ηυβδ

ίηδϋΐίΐδ δίηυβ εοηιρίρί ΐίΐυι , εοηιηιυηίνίΐ. ΜίβίΙηυε εΪΓευιη

0Γ38 ΙΙβΙίχ, ςηί ραδδίιη Ιοεβ ορροΓ(υηίθΓ3 οεευρβτεηΐ;

1ΐ0Γΐ3ΐυδ βίπιυΐ Ροηιρείυιη, υΐ εΐββββ ίηνβιίεΓεΙ Κβΐίβηι, ε(,

ςυ»ηΙιιηι ροββεί , ίηΓεδ(3Γβ(. ΕΙ Ροηρβίυδ ρβΓίίοεηΙεΓ δία-

Ιίπι ΜεηοάοΓηιη, εηηι Τ3ΙΜ3 εΐβδδε εΐ φιαίαοΓ Ιβ^ίοηίουδ,

αιίδίΐ; ςυί δαΓϋίηιαιη, ςυ* (υηε ογβΙ Οβΐδβπδ, άυβδςυβ

0Κ83ΓΪ3 Ιε^ίοηεδ, ςυ* ί!>ί εΓβηΙ, 30δΐΓ3χί(, 3((οηί(3δ πιείιι

εοηβρίΓβΙίοηίδ ΑηΙοηϋ ευιη Ροηιρεϊο. Ιη 0Γ3 βυΐεηι ΙΙβίίίβ

δίρυηΐεπι, Αυβοηίχ ορρίϋιιηι , εερεΓυηΙ Αηίοηίαηί : Τΐιιι-

τίοδ εΐ ΟοηβεηΙί3πι Ροηιρβίαβ οηδθάϊΙ; εςαίΐεδ^ιιε 3^γο8

εϊΓαηι ]υδδίΙ ιίερορυΐ3ΓΪ.

ΙΛίΙ. ϋκδβΓ, Ιαπι δΐΐϋίΐο Ιοί Ιοείδ ϊαιριιρπιαΐυδ , Αβπρρβηι

ηιίδίΐ ίη Αϋδοηίαπι , η( οΐιβεδβίδ ορεηι ΓεπεΙ. Ιδ εχ εοΐο-

ηϋδ ε]υβ νίΕΕ τβίβηηοβ ΙοββϊΙ δυηβεηιιί, ςιιαβί ιίυοΙϋΓϋδ



538 ΑΡΡΙΑΝΙ

ίπομένους, ώς 2πΙ Πομπήϊον ιόντος· μαΟόντες δέ,

Αντωνίου γνώμη ταγιγνόμενα εΤναι, άνέστρεφον αύτίκα

διαλανΟάνοντες. ΚαΙ τοΰτο μάλιστα κατέπληξε τον

Καίσαρα. Όδεύων δ' όμως ές τδ Β^εντέσιον αύτδς μεΟ'

έτερου στρατοί!, τοις κληρούχοις αύθις ένετόγχανε, καΐ

μετεδίδασκε, κα\ τους Ειφ' έαυτοΰ συνωκισμένους ήγεν,

αιδουμένους, καΐ γνώμην έν άποδβ /ίτω ποιούμενους, Άν-

τώνιον καΐ Καίσαρα συναλλάσσειν ε! δ' δ Αντώνιος

άπειΟών πολεμοίη, Καίσαρι άμΰνειν Ό δέ Καίσαρ

εν μέν Κανυσίω τινας ήμέρας ένοσηλεύετο· παντί δέ ών

Ιτι κρείσσιον Αντωνίου κατά το πλήθος, εϋρε τι) Βρεντέ-

σιον άποτετειχισμένον, και ουδέν άλλ' η1 παρεστρατο-

πεδευε, καΐ τοΤς γιγνομένοις έφηδρευεν.

ΙΛΓΙΙΙ. Ό δ' Αντώνιος έκράτει μέν τοις δχυρώμα-

σιν, ώς, πολύ μείονας ε/ων, ασφαλώς άπομάχεσθαι.

Έκάλει δέ τον στρατον έκ Μακεδονίας κατα σπουδήν,

καΐ έτέχναζεν, έσπέρας άφανώς άνάγεσΟαι ναϋς μακράς

τε καΐ στρογγύλας ϊδιωτικοΰ πλήθους , οΐ μεθ' ήμέραν

άλλοι μετ' άλλους κατέπλεον ώπλισμένοι, καθάπερ έκ

Μακεδονίας έπιόντες, έιρορώντος αυτών τδν έπίπλουν

τοΰ Καίσαρος. Ήδη δ' αύτω καΐ τα μηχανήματα γε-

γένητο, καΐ έπιχειρησειν έμελλε τοις Βρεντεσίοις,

άνβομενου τοΰ Καίσαρος, δτι μή εΐχεν έπαμύνειν.

ΙΙερ\ δέ Ισπε'ραν 'έκατέροις άγγέλλεται, 2ιποΰντα

μέν Άγρίππας άναλαβών , Πομπήιος δέ θουρίων μέν

άπεωσμένος, Κωνσεντίον δ' ίτι περικαΟημενος· έφ'

οΐς δ Αντώνιος έδυσχέραινεν. Ώς δέ καΐ Σερουΐ-

λιος άπηγγέλΟη προσών τω Καίσαρι μετα χιλίων και

πεντακοσίοιν Ιππέων, ού κατασχών της δρμης δ Αν

τώνιος, εΰΟίις άπδ τοΰ δείπνου μεθ' ών εδρεν έτοίμων

φίλων, και Ιππέων τετρακοσίιον, μάλα Ορασέιος έπει-

χΟεις , Υπέπεσε τοις χιλίοις καΐ πεντακοσίοις εύναζο-

μένοις Ιτι περί πόλιν 'Τρίαν καΐ έκπλήξας, άμαχεί

παρέλαβε τε, κα\ αύτης ήμέρας ες τδ Βρεντέσιον έπαν-

ή'γαγεν. Ουτω τον Άντώνιον, ώς άμαχον, εκ της

έν Φιλίπποις δόξης Ιτι κατεπεπληγεσαν.

Ι.ΙΧ. Αϊτε στρατηγίδεςαύτοϋ τάξεις, υπδ τησδε της

δόξης έπα-.ρόμεναι , προσεπέλαζον τω χαράκι τω Καί

σαρος κατα μέρη, κα\ τους συνεστρατευμένους σφίσιν

ώνείδιζον, ίϊ πολεμη'σοντες ή*κοιεν Άντωνίω, τώ πάντας

αυτοΰς περισώσαντι έν Φιλίπποις. Τών δέ άντεπικα-

λουντων, δτι αύτο\ σφίσιν ή*κουσι πολεμησοντες , λόγοι

συνισταμένων έγίγνοντο, και τα έγκληματα άλληλοις

προίφερον, οί μέν την άπόκλεισιν τοΰ Βρεντεσίου , καΐ

την άφαίρεσιν τοΰ Καληνοϋ στρατού· οΐ δέ την άποτεί-

χισιν τοΰ Βρεντεσίου καΐ πολιορκίαν, καΐ την της Λύ-

σονίδος καταδρομήν, και τδ συνΟέσΟαι μέν Άηνοβάρβω

σφαγεϊ Γαίου Καίσαρος, συνΟέσΟαι δέ ΙΙομπηΐω κοινοί

πολεμίω. Και τέλος οί τοΰ Καίσαρος την γνώμην

σφων τοις Ιτέροις άνεκάλυπτον, δτι Καίσαρι συνέλθοιεν,

οϋκ άμνημονοΰντες Αντωνίου της αρετής , άλλα διαλ-

λαγας έπινοοΰντες άμ^οτέροις, ί| Άντιόνιον άπειθοΰντα

καΐ πολεμοΰντα άμυνοΰμενοι. ΚαΙ τάδε καΐ αυτοί

προσπελάζοντες τοις Άντιονίου χαρακώμασι προΰλεγον.

εοηΐη Ροοιρείωη : κά ίΐΐΐ, ιώΐ (ηΙεΠεχεΓηκΐ βεπ ηβοε ε»

ΑηΙοηϋ εεηΙεηΙΪ3, εΐαηι ιίαπιπηι ΓενεΓδί βαηΐ; ουκ Γββ

πιαχίαιε ΟκΜτβαι ΙεΓηιίΙ. Μοχ Ιαιηεη ίρββ , εηιη αϋο εχεί-

είΐυ Βπιηάυδίυηι ϊΙβΓ ίηβΓβββαβ, ΙβπιρεβΙίνίβ ϊυοςυϋ» ιβ-

(ΙυοοΓΟ νβΙβΓϊηοδ Λά οΓΓιαυπι ΙβαΐΜαΗ; βοβφΐβ, ςυϊ αί> ϊρβο

ίη εοΐοηΐαβ ΓαεηηΙ <3β<ΙιιεΙί , ΓβνετβηΙία βυί ρβπηστΜ , οι

8β<]υβΓθηΙυΓ. £1 Ιιί ςαίείεπι είαπι ίοΙβΓ 86 εοη$ΙίΙαβΙ>αα( ,

Οχ83π ΑηΙοπίυπι ΓεεοηείΙί3Γβ ; δίη ρειΊίηϊοίΙεΓ ίη υεΐΐο ρετ-

8ενεΓ3Γ8ΐ ΑηΙοηίυ» , Ιυεπ ϋ^δβπδ (Ιί^ηίΙαΙεηι. Οβ'ββΓ, ρβτ

αϋ(]υοΙ ιϋε» ναΐεΐυάίηίβ οαιίδ» Οαηαδϋ ΓεΙεηΙιΐδ , Βηιιιώι-

βίαιη ρεΓνεηίΙ : υυί , ιηυιιίιηεηΐίδ ίηΐβκΐυβλίη ηΗ>βιη άερτε-

Ιιεηιίεηβ, ςααηηηβηι υΐίςυε εορίίδ αιίΐιηε ϋΐΐ]>0ΓίοΓ ετβΐ Αβ·

Ιοηίο, Ιϊΐηβη ηϊΐιίΐ α1ία<1 β^εΓερυΙαίΙ, ηίδί υΐε&δίπβ ]υχΐ3

ροδίΐίδ Ιειηρυ5 οεαιδίοηεηιςαε ουδεΓΤβτεΙ.

1X111. ΑηΙοηηιβ , ςϋυηι ηιυηίΐίοηίηυβ ρΓχν»1εΓεΙ, ΐ]η&η-

ψιαια πηιΐΐο ίηΓεήοΓ ηηηιεΓΟ, Γαείίε άείβηάβτβ βε 31) ΙιοδΙίΙί

ϊηιρείυ ρο(εΓ3ΐ. δεά βάνοεβνίΐ (ΐπιεη ρΓορεΓε εχβΓείΙυηι

ε Μϊεειίοηία , δίΓβΙε^ειηβΙε ίηΐεπιη υβιΐδ Ιιιι]ιΐ5ηκχ1ί : ε1»ηι

ηοε(α ρα^αηοΓϋΐη ηηιΐΐίίικίίηβ οιιηι ίη Ιοα^Μ ηανεβ (ηπι ίη

οηεΓ3Π3δ ίηΐ|>υδίΐ3 , ίηΙεΓ^ία εοδϋεηι πίΓδυϋ , αΐίοδ ιχ>$( αΐίοβ,

απΜίοβ βρρεΙΙεΓε ]υδδίΙ , ςιι»δί αιΐνεείοδ ε Μ»εε<1υηϊ3 , ϊηδρε-

είβηΐε αιΐνεηΐυηι εοΓηπι βκβνβ. ,Ι&ιηςιιβ ιη,ιοΐιίηί» εΐίβηι

ίηίΐπκΐιΐδ ΛηΙοηίιΐδ, ορρυ^ιΐΛΓβ ρβΓαηαΙ ΒηιηΟιίδίιιηι ; ηι.ι-

βηο (ΙοΙοΓε Οβεδοηβ , ηιιί οροιη οΙ)δεδδίδ Γειτε ηοη ροΐεηΐ.

Ταπί βαΙ) νεβρεΓαιη ηΐΓίδηαε ηυηείαΐυηι ε$1 « δίρυηΐεηι αϊ)

ΛβΓΪρρ» Γεεερίβηι ; Ροπιρείϋηι νεΓο 3 Τηιιι ϋβ ΓεριιΙδίιηι ,

Οοηδεη(ί3ΐη Ιβηιεη αιΙΙιαε οΙ)δίύεΓε : » ςιιεηι ηηηεϊυπι Αη-

Ιοηίυδ 3εεΓ))ίδδίιηε ΙιιΙίΙ. Οιιί , ρεΓ Μεηι (επιραδ εβΓίίοΓ Γβ-

εΐυδ « δεΓνίΙίυπι εηιη ιηίΙΙε ςυίηςεηΐίδ ε<ιυί(ί1>υδ τβηΪΓβ β<1

03?δ3Γεηι » ηοη δε εοηΐίηυίΐ, ςιιίη δίβΐίηι 3 οεκηα, ειιηι

βπιίείδ (]υοΙ(]ΐιυΙ ρβΓβΙοβ ηηείιΐδ εβί, ε( ςη3(1ηηξεηϋ$ εηηί-

Ιϊουβ, ηοη πίηοΓε βυϋβείβ ηιιβηι ΓεδΙίηαΙίοηε ίη ίΐΐοδ ηιίΙΙο

ηιιίηςηηίοδ ίπυετεί : ςαθ8 ψιυηι εη1>.ιη1εδ αιΙΙιηε ύερΓεΙιεη-

άίδδεΙεΪΓεβ υπαιη, ίβιτίΐοβ, βίηε εεΓίβηιίηείη άεόϊΐίοηεηι

3εεερί( , εοάεηιηυε «Ιίβ ΓεάυχίΙ ΒΓυηάϋδίυπι. ΤαηΐΗηι Ιτε-

ρί<1»Ιίοηεηι υηίυδ ηοηιεη ΑηΙοηϋ , ΐπάβ 3 ΙΊιίΙίρρεηδί ρυ§ιι»

ρΓο ίηνίείο 1ΐ3ΐ)ίϋ , ϋΐίδ ϊηευ88εΓ3(.

ίΙΧ. 0<ΐ3 β1ογ'ι3 εΐ3ΐί ρΓΧίοΓίβηϊ ΑηΙοηϋ , ίΐϋ ροβΐ βίκκ,

8εεε^εΙ>3η( &ά εηΐη Οβββτίβ, βχρη&ηηΐββ βυΐδ ηυοηάβηι

οοηιτηίΐίΐίοηίϋυδ κ ςυοά βπηι ΓεπεηΙ βάνεΓδυδ ΑηΙοπίυπι,

εη]υδ ορεΓβ ευηείί βεΓνβϋ εββεηΐ Ρΐιίΐίρρεηδί όεΐΐο. » <}ιιί-

Ι)υδ οεε1αηΐ3ηΙί1)ΐΐ8, ϋηο βίηί ηεΙΙυηι ίηΓεΓΠ , νοηΐυηι εδί 3(1

εοΐΐοηιιία. ΚιΐΓδυδ<ριε ίηΙεΓεεδδετιιηΙ εχρΓ00Γ3ΐίοηε$ ωη-

Ιυχ ; αΐίετίβ , εχείιΐδοδ δε Βηιηιΐυβίυ , εΐ Οβίεηί εχετείΐυηι

βΐίεηβίαπ) , ςαετεηΐίουδ ; αΐίβηβ ε άίνετβο ΒΓυηιΙυδϋ οΐΐδί-

ιΐίυιιοηι ορρυ§η3ΐίοηειη(]αε ο1)]ίείεηΙίυυ8 , εχευΓδϊοηεδςιιε

ΓβεΙβδ ίη οΐ3πι ίηΓεΓίυηδ ΙΙαΙίιι-, 3Γηΐ3ςιιε δοείαΐβ ειιηι Αΐιε-

ηοΙκίΓηο, ρεΓεηδδΟΓΟ Ο. Οβ3δαηδ, εΐ εηηι ευιηηιυηϊ Ιιοδίε

Ροηιρείο. Τβηάβιη ΟκΜηχηί ηιεηίοιτι ιααιιι »|ΚΓυοΓϋΐι1

ΑηΙοηίβηίβ : « βεευΐοβ δε ΟκδβΓεηι , ηοη οοϋΐυδ νίΓΐιιϋ*

ΑηΙοηίι, βεά ευρίάοβ Γοιίιιεεηιίοπιπι ΙιηρεΓ3ΐοπιηι ίη ηιυ-

Ιυαπι ΒΓβΙίβηι : 86() , δί ΛηΙοηίιι» ΠεεΙί δε ηοη ραΙίβΙηΓ, τίιη

τί Γερηΐ8ΐΐΓ08. » Εβάεηιςυε ε(Ϊ3πι , ΑηΙοηίΐηα εβδίτ» ίρ^ί

δυοειιηίοδ, ραΐ3ΐη ρΓοΓιΙεοβηΙυΓ. Ρυηι δίε δεπηοηββ υΙΙΐϋ
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Γιγνομίνων δέ τούτων, άγγέλλεται Φουλβία τεθνεώσα·

λεγομένη μέν έπΐ ταϊς Αντωνίου μέμψεσιν άθυμησαι,

και ίς την νόσον έμπεσεϊν, νομιζομένη δέ χαΐ τήν νόσον

έχουσα Ιπιτρϊψαι δια τήν δργήν Αντωνίου- νοσούσαν τε

γαρ αυτήν άπολελοίπει, χαι ούδέ άπολείπων έωράχει.

Εδο'κει δ' άμφοτέροις ές πολλά συνοίσειν δ θάνατος

γυναίου φιλοπράγμονοςάπηλλαγμένοις, ή δια τον Κλεο

πάτρας ζηλον έξερ^ίπισε τοσόνδε πόλεμον. Το γε

μήν πάθος ασθενώς ήνεγχεν δ Αντώνιος, ήγούμενός τι

καΐ αίτιος γεγονέναι.

Ι*Χ. Λεύκιος δέ ήν Κοχκηϊος, έκατέρω φίλος, χαΐ

&π6 Καίσαρος ες Φοινίχην τοΰ προτέρου θέρους προς

τον Άντώνιον άπέσταλτο μετα Καιχίνα· έπανιόντος δέ

τοΰ Καιχίνα, παρά Άντιονίω χατέμενεν. Ο&τος τότε

δ Κοχχήϊος, τον χαιρον ού μεθείς, ΰπεχρίνατο μετα-

πεμψθήναι προς Καίσαρος, άσπασόμενος αυτόν. Συγ-

χωροΰντος δ' άπιέναι τοΰ Αντωνίου, πειρώμενος ήρετο,

είτι χα\ αϋτδς δ Αντώνιος επιστέλλει τω Καίσαρι,

χεχομισμένος δι' αϋτοϋ Κοκχηίου γράμματα. ΚαΙ δ

Αντώνιος, Νυν μεν, εφη, τί αν άλλήλοις γράφοιμεν,

οντες ΙχθροΙ, εί μή χακώς άγορεύοιμεν άλλήλους; αν

τέγραψα δέ τοις πάλαι διά Καιχίνα* χα) εί βούλει,

λάβε τ& αντίγραφα. Ό μέν ούτως έπεχλεύασεν δ

δέ Κοκκηϊος ουκ εία πω τδν Καίσαρα χαλεΐν έχθρδν,

ες τε Λεύκιον χαΐ τους άλλους Αντωνίου φίλους τοιόνδε

γεγενημενον. Ό δέ, Έκ Βρεντεσίου με , φησιν, άπο-

χλείων,χαΐ τα εμα έ*θνη καΐ τον Καληνοΰ στρατδν αφαι

ρούμενος, ετι τοΐςφίλοις ΙστΙν εύνους μόνοις, ουδέ τους

φίλους ίμθ\ περισώζειν Ιοιχεν, άλλα ταϊς εύεργεσίαις

|--θροποιεϊν. Και δ Κοχχήϊος, & μέν Ιπεμέμφετο,

μαθών, ουδέν δέ ετι δξυτέραν φύσιν επερεθίσας, φχετο

προς τον Καίσαρα.

£<ΧΙ. Ό δέ αύτδν ίδών, Ιν θαύματι έποιεΐτο, ότι

μή θασσον ελθοι· Ου γαρ, εφη, χα\ τον σον άδελφδν,

ίν' εχθρός ης μοι, περιε'σωσα; Ό δέ, Πώς, εφη, τοΰς

μέν εχθρούς φίλους ποιη, τους δέ φίλους εχθρούς άπο-

χαλεϊς τε, χα\ τον στρατδν άφαιρη χαι τα έθνη; ΚαΙ

δ Καίσαρ, Ού γαρ, εφη, Καληνοΰ τελευτησαντος ,

έ/ρην επί μειραχίω τω Καληνοΰ παίδι γενέσθαι το-

σαύτας άφορμας, απόντος ετι Αντωνίου· αΐς χαΐ Λεύ

κιος Ιπαρθεϊς έμάνη , καΐ Άσίνιος κα\ Άηνόβαρβος γει-

τονεύοντες έχρώντο καθ' ήμών. ΈπεΙ καΐ τα Πλάγχου

τέλη χατα σπουδήν χατέλαβον, ΐνα μή οίχοιτο προς

Πομπηΐον οί γδΰν ίππεΐς αυτών διέπλευσαν ές Σιχε-

λίαν. Κα\ δ Κοχχηϊος, Έτέρως, εφη, τάδε λογοποιού-

μενα· ουδέ Αντώνιος έπίστευεν, έως αν άπεχλείσθη τοϋ

Βρεντεσίου, χαθάπερ πολέμιος. Και δ Καίσαρ, ούδέν

μίν αύτδς έφη περί τόΰδε προστάξαι· ουδέ γαρ προ-

μαθεϊν προσπλέοντα, ούδ' άφιχέσθαι μετα πολεμίων

προσδοχησαι- Βρεντεσίους δέ αυτούς, χαι τον όπολε-

λειμμένον αύτοϊς δια τας Άηνοβάρβου χαταδρομας

ταξίαρχον, αύτοχελεύστους άποχλεΐσαι τον Άντώνιον,

συνθέμενον μέν έχθρω χοινω Πομπηίω, έπαγαγόντα δέ

Άηνόβαρβον, « φονέα τοϋ έμοΰ πατρός, ψήφω χαι χρίσει

εϊίΓοηυε εοιαηιεααι, ηυηείαΐατ πιογ6 Γιιΐνίιο : ςιι», ΑηΙοηίί

(|ΐκ'Γ«Ιΐ3 αεβΓοβ ΓβΓεηβ, ία ηιηιΊιιιηι ιΐίεεηίΐαι· ίοοί(1ίδ8ε, $0(1

βροαίε ειίβηι αΐιιίδδε ρηΙίΐΙαΙιΐΓ ίΙΙιιηι 3υχί83εςυε ρι-ορίετ

ϊταπα ΑηΙοηίί , ςηί 3?£γο(3πι ίΐΐβπι άεδειτπεΓβΙ , εί άίβεεϋεηβ

ηε ίονίδεΓβΙ αυίιΙεοΊ. Εβ ιιιογλ νίδ3 οδΐ υΐιίααε ρβι·1ί γπιιΙ-

ιίβ ηκχΐίδ ( οηιηιηι]:! Γυ(υΓ3 ; βαυίβΐβ Γειηίηα ίηφίίεΐϊ ίη'-εηϋ,

ςυβε οο ΟεοραΐΓ* χπιυΐΐΐίοηείη Ιβπι βΓ3τε υεΐΐυηι εοηοίΐο

τεΓ&(. Οαδυπι (απιεη Ιιυηε ραηιπι ΓοΓίϊΙεΓ Ιπΐίί Αη(οηίυ$:

ηυυιη εί ϊρβε, ηοηηίΐιϊΐ εε αά ίΙΙιιηι εοϋΐαΐίβεε, εχίεΙίπΐίίΓεΙ.

ΙΛ. ΕΓ3( Ι. Οοεεείυβ , υΐτίφΐε ίηιρεπιΙοΗ αηιίπΐδ , ςυϊ

λ 0<ε$3Γε ία ΡΙκεηϊεεηι βυρεήοη <ε$ΐ3ΐε 3(1 ΛηΙοοίιια) υηα

πιπί 0;ι-ι ίηα ΓυεΓ3( πιΐίβυ;; ε(, τετετεο βαΐείοβ, ίρβε ορικί

ΑηΙοηίυηι ιικιη μί ,ιΐ . Ι» Οοεεεΐυ8 , εαρ(αΐ3 Ιιιαε οεεβείοηο ,

ΟηχϊΙ, βε νοεαΙυπΊ 3 0α?83Γε , νεΙΙειιιε ευιη 83ΐυ(3η(1ί εΐΐιεα

εοητεηΪΓε. £(,3υευα(Ιί νεηι'3 ίηιρε[Γ3ΐ3, ρει1εηΙ&η3 ΑηΙο-

ηίυηι Γοςβνίι « εεςυίιΐ νείΐεΐ Γ88επυεΓ8 ΟβοβαΓί , 3 ςυο ρετ

Ιρβαπι 0οεεείυπι1ί(εΓ383εεερί88ε(? » Τυηι ΑηΙουαιβ : « Οηϊιΐ

ηυηε *(τ ί Ιωηι π λ ίηνϊεεπι , ςυυσι βίιηυε ϊηίπιίεί , ηί$ί ΓοΓίββεε

ιιιιιΐ «1.1 εεητίεΪ3? ΟηΊιί ιιιιι α< 1 1ίΙεΓ38 οΐϊπι 3ι] οίε (13138 Γ8-

8ειϊρ8ί ]&ηι ρεΓ Οχείηβπι : β»πιπι Ιίΐιταηιιη, 8ϊ τϊβ, εχεοι-

ρ)3Γ αεείρε. » ('πί βίε ε&νιΐΐϋηΐί Οοεεεϊιιβ , ηοηιίαπι εβεε

ίηϊηιϊευιη βρρείίβηάοπι , αϊΐ , ('«·<3η·ιιι , ςυί ίαείυπι εί βΐίοβ

ΑηΙοηϋ 3ΐτιίεο8 (βΐί ηιοιίο (ιβεΙανεΓίΙ. Τιπη ίΙΙε : « δεά ηιε ,

ΐηφίίΐ , εχείυβίΐ Βπιηάυβίο, ηιβΜφΜ ρΓονίηεϊ38 εί Οβίβηΐ

εχετείΐυηι οεευρ3νϊί : ηυοιΐ τεΓΟ ία 8θ1υ$ 3ΐαίεο8 πιεοβ 1>ε-

ηί^ικίδ εβί, ηοα Ιβπι 3πιίεο3 ιηίΐιί ^ογυλΙ , (-αβηι ίαίιπίεο$

ΓβάάεΓε εοο3(υΓ βαίβ ΙιεοεΙίεϋβ. » Οοεεείυε, ροβίςυβπι

ςαεΓεΐ38 ααιίίνίΐ ΑπΙοαϋ, αοΙεαβ Ιωηιίοοιη Λά 1Γ3Π1 ρΓΟ-

1111Π1 ϋτίϋτβ αηιρίίαβ, ρΓοΓεεΙαβ ολΙ αά ΟχβΐΓεπι.

ΙιΧΙ. Οαο ΤΪ80, πιίΓ3ΐυ3 03Ϊ83Γ, ςυοά ηοη είΐίυβ ;κ1 8ε

τειίϋδδεί : « Νοα επϊαι , ίαηυίΐ , (υυαι ηυοηυε ΓΓ3(τεπι &εΓ-

\;ινί , αϊ εί Ιυ ηιίΐιί ίαΪΓηίειίδ ΰεκβΡ » Τ ιιιιι Οοεεείυβ : « Ιιαιιε

(α , ςυί εχ ίοίαιίείβ 3αιίεο8 Ιίϋί ραταβ , αιαίεοβ ίοίαιίεο8 λό-

εβ8, εΙεχεΓΟίΙαδ είδ 3α(εΓ8 3ο ρΓονίαεΪ38? » Αιΐ 1ιβ?ο 0α-83Γ :

« Νοη επϊαι ρο»( ουίΐυιη 03ΐεαϊ , αάοίεβεεοΐυΐο Οΐΐεαϊ Γιϋο

(ΙεΙιυεΓααΙ, 30δεα(ε εΐίαπι (απι ΑπΙοηίο, Γείίοα,ιιί ΐηπίιν εο-

ρϊίε ; φΐ3ΓΐΐΓη Γιι1υεΐ3 εί ίαείαδ ϊπαριιΐβαβ ίηδαηίνίΐ , ε( ηαίααβ

Αβϊπίυδ Λΐιοιι«Ι«ι·1πΐ5ΐιικ: , ίπ ρΓορίηςυο τεΓ&αηΙεδ, εοπίτα

αο3 εΓβηΙ πδαη. Οικι Γ3ΐϊοπε εί Ρΐ3ηεϊ Ιε^ίοαεβ οεευρβνϊ

ρι-ορεΓε, ηε Ροηιρείο δε 3<1]υη§εΓεη( : εςυίΐεβ 83ΐΙειη ε3ταιη

(Γ3]εεεΓυηΙ ία 8ίεί1ί30ΐ. » Τυηι Οοεεείαβ : « ΑΙίΙεΓ Ιιιιτ 3(1

Αηίοηίυπι άεΐ3(3 βαηΐ : αεε ρηαβ Ιβηιεη εΓε(1ί(1ί( , ςυααι ρι-ο

ΙιοβΙε εχείαδϋδ εβ( Βηιαάυδίο. » Νίΐιίΐ , ίηηυίΐ Οα?8!ΐΓ, άβ

1ΐ3ε τε ηιηικίανί : ηεε εηίηι ίΐΐιιιη βρρυΙβυΓααι ρΓίβδείνεΓβπι,

ηεε εχδρεεΐ3Γααι τεοΙαΓυιη ευιη Ιιοδίίαυβ. Βπιοιίίδίαί ίρδί ,

εί τείίεΐί ίυί(1εαι ρΓορΙεΓ Αΐιεηοο3Γΐ>ί ίοευΓ83ΐίοηε8 ρπΐδΜϋ

ρηεΓεεΙυβ, ίη]α8δϋπΐ6ο, εχείαβετοαΐ Αη(οηίυπ), Γι»1εΓ3ΐυιη

εοαιπιυαί ηοβίί Ροηιρείο, εί 3(1(1υεεα(εαι ΑΙιεηοΙιατοααι,



5Λ0 ΑΡΡΙΑΝΙ

και προγραφή χατεγνωσμένον, κα\ πολιορκησαντα μέν

το Βρεντέσιον μετα Φιλίππους, πολιορχοϋντα 3ε έτι

τον Ίόνιον ίν κύκλω, έμπρησαντα δέ τάς εμάς ναϋς,

καΐ τήν Ίταλι'αν λεηλατήσαντα. »

ΙιΧΙΙ. Ό δέ, Σπένδεσθαι μέν, ?<ρη , συνεχοιρησατε

άλληλοις , προς ους άν έθέλητε· και ούδενΐ των ανδρο

γόνων Αντώνιος έσπει'σατο, ουδέν έλασσον ή αύτδς συ

τον σον πατε'ρα τιμών. Άηνόβαρβος δέ ουκ εστι των

4νδρο<ρόνων· ή δέ ψήφος αύτω κατ' όργήν έπηκται ·

οΰδέ γ&ρ της βουλής πω τότε μετεΐχεν. ΕΙ δ' ώς φίλω

Βρούτου μή συγγνώναι νομίζοιμεν, ουκ αν φθάνοιμεν

δλίγου δεϊν 5πασι χαλεπαίνοντες. Ηομπηίω δέ ου

συνέθετο μέν συμμαχ^σειν δ Αντώνιος, πολεμούμενος

δ' Ειπο σου , προσλήψεσθαι σύμμαχον, ή καΐ σοΙ συναλ-

λάξειν, ουδέν άνη'κεστον ούδ' έκεϊνον είργασμένον. Συ

δέ και τώνδε την αιτίαν έχεις· ει γίφ ουκ Ιπολεμήθη

κατά την Ίταλι'αν, ούδ' 4ν ούτοι πρεσβεΰεσθαι ταϋτα

προς τον Άντώνιον έθάρ^ουν. ΚαΙ δ Καίσαρ, έτι

έπικαλών, Τήν μέν Ίταλίαν έφη, χάμέ συν αύτη,

Μάνιος κα\ Φουλβι'α καΐ Λεύκιος Ιπολέμουν, δ δέ

Πομπήιος ού πρότερον, άλλοι νϋν, Άντωνίω θαρρών,

επιβέβηχε της παραλίου. Κα\ δ Κοκκήϊος, Ουκ Άν

τωνίω θαρρών, εΤπεν, άλλα υπ' Αντωνίου πεμφΟείς·

ού γάρ έπικρΰψω σε, ότι καΐ τήν άλλην Ίταλίαν Ιπι-

δραμεϊται ναυτικφ πολλω , ναυτιχον ούχ έχουσαν, ε!

μή δίαλΰσεσθε ύμεΤς. Ό δέ Καίσαρ (ού γ4ρ άμελως

ηχούσε του τεχνάσματος) , έπισχών δλίγον, εΤπεν Άλλ'

ού χαιρήσει Πομπήιος, καχος χακώς κα\ νϋν έκ Θου

ρίων έξελαθείς. ΚαΙ δ ΚοχχηΊ'ος, τ& άμφίλογα πάντα

χατιδών, επήγε τον Φουλβίας θάνατον, χαΐ τρόπον αύ-

τοϋ, δτι προς τήν δργήν Αντωνίου δυογεράνασά τε

νοσησειε , χαι τήν νόσον έπιτρίψειεν ΰπδ της δυσθυμίας,

ούχ ϊδόντος αύτήν ούδέ νοσούσαν Αντωνίου, ώς αίτιον

τη γυναιχι θανάτου γενόμενον εκποδών δέ κάκείνης

γΕνομενης, ούδενος δμϊν ένδεΐν έτι, έ<ρη, προς άλλήλους,

πλην άληθεϋσαι περι ων υπενοι^σατβ.

ίΧΙΠ. Οδτ» καθομιλών τδν Καίσαρα δ Κοχκή'ϊος,

έκείνην τε τήν ήμέραν έξενίζετο παρ' αύτω, και εδεΐτο

έπιστεΐλαί τι τφ Άντωνίω, νεώτερον όντα πρεσβυτέρω.

Ό δέ πολεμοϋντι μέν έτι ούχ έφη γράψειν ούδέ γάρ

εκείνον· μέμψεσθαι δ' αύτβϋ τη μητρι, δτι, συγγενής

ουσα, χαΐ προτιμηθεΐσα εκ πάντων υπ' αύτοϋ, φύγοι

τήν Ίταλίαν, χαθάπερ ού τευξομένη πάντων ώς ποφ'

υΐοϋ. Ώδε μέν χαι δ Καίσαρ έτέχναζε, και έπέστελλε

τη Ιουλία. Έξιόντι δέ του στρατοπέδου τω Κοχχηίω

πολλοί των ταξιαρχών κα\ τήν γνώμην έξεφερον του

στρατοϋ. Ό δέ και τάλλα καϊ τόδε αύτο τω Άντωνίο)

μετέφερεν, ΐνα είδείη πολεμη'σοντας ού συντιθεμένω.

Συνεβούλευεν ο3ν, Πομπηϊον μέν ές Σικελίαν έξ ων

έπόρβει μετακαλεΐν, Άηνόβαρβον δέ ποι πέμπειν, έως

αί συνΐήκαι γένοιντο. Παρακαλούσης δέ κα\ της μη

τρός ες ταΰτα τον Άντώνιον (γένει γάρ ^ν έχ των Ιου

λίων), ήσχύνετο Αντώνιος, εΐ, μή γενομένιον των συμ

βάσεων, τον Πομπηϊον α3θις ές συμμαχίαν καλοίη.

ρβιτϊείααπι, ρυοΗοο]ικΗοίο (ΙαηιηϊΙυπι ρΓοδεΗρΙυηια,υβ, ψιΙ

ροβι Ρηίη'ρρεηδεπι ρυ§η3πι ορριιρηανίΐ Βηπχίαβίαπι , βΐ

βιΐΐιυε είτευηκια&ςαβ ροραΙβΙιΐΓ ΑάΗβΚΰί ιη&Ηε ΙϊΗογβ, <]■■■

ηανοδ ηιβαδ οΓοιηανιΙ , ει ΙΙβΙίβιη ρτχά&ίαβ ββ(. »

νΧΙΙ. Ίαπι Οοοοβϊϋδ: «Α( ρβπηίβίιΐίβ , ίηηπίΐ , ίηνίοβηι ,

ουπι ςιιί1)ΐΐ8 1ίΙ)ϋί85οΙ ίαιάοη ηύκ : ηεε ΛηΙοηίαβ αιηι <]αο·

ςυαπι βχ ρ&ττίείάίί ραεεοι ΓβοίΙ ; «I ηΐϊοηβηι ρ&Ιπβ Ιοί ηοη

πιίηοΓοηι , ςυϊπι Ιιι ΐρδβ , 1ια1)θΙ. Νοη β8( βπίιη β ρβΓποίϋα-

ηιπι ηυπιβΓΟ ΑΙιβηο1>3Γυα8 ; 8β(] ά\> ΙηΓβωίβ ]υϋίεϋ)ΐΐ8 οοη-

(]<!ΐϊϋΐ3ΐυ$ 681, ςυυιη ηβ εοηβεϊηβ <[ΐιί«1βηι ϊΐΐϊυβ εοηβϋϋ Γυϊί-

ββΐ. ΟυιχΙ 8Ϊ , ϋΐ ΒγοΙϊ 3ηιίοιη) , ίηιΐί^ηιιιη νβηίβ (Ιιιαιηυ» ,

νίιίοικίιιιη ββΐ , ηβ ρΓορβηιοΟαιιι οιηιιίουβ πΐ3ΐιε3ΐιιυ8 ίαΓβηβϊ.

Οιιηι Ροπιρείο βιιίεηι Γιεάυβ Ίηίϋ ΑηΙοαίαβ, ηοη υΐ βοοϊιις

ίΙΜ εοηΐΓ3 Ιε 3άε88β νείίΐ; βεά ηΐ, βί α (β ϊηΓββΙβΙυΓ ϊρββ,

οεΙΙ) βοείυοι ΙηηβαΙ; βίη ηιίηυβ, υΐ βηηι ϋηϊ εοηοίΠεΙ, ςυο

ηϊαηι ηβ ίΐΐε ςιιΜεηι ίη (3η1β εοΐρβ β«1, εαί τεηΪ3 ηυΙΙο ρβείο

ϋαπ ροβδϊΐ. ΑΙ νίιΐε , ηβ (η ηα]υβ εΐίαπι Γβΐ εαιΐ83 βΐβ : ηί*ϊ

βηίπι Ιιβίΐυηι ηιοΐυηι β88βΙ Ιη ΙΙ.ιΙία, ηυηηαβηι Ιιί βα&ί Γαΐβ-

ββηΐ ΙεςβΙίοηεβ 3ά ΑηΙοηίυιη αήΙΙεΓβ. » 0*83γ, ΓεΙοΓφίβι-β

Β(χυ83(ίοηε8 ρβΓββηδ « ΙΙβΙϊββ , 3ΪΙ, 8Ϊ1ιίηιιβ Μαηίυιη , βΐ ΡυΙ-

νίϊΐη ίυαυπιςιιβ οεΙΙυηι ίηΐιύίεβε; Ροηιρείυηι υογο ηοη

ρπυβ , 8βά ηαηο άβοαυοι , ΑηΙοηϋ Γκίυοία , ηΐ3ΓΪ(ίιη38 Ι(«1ί«

Γβ&ίοηββ 3§@τβ(1ί ιιαβιιηι. » Τομ Οοοοβϊοβ : <■ Ιαη ϊυββο

ΑηΙοηϋ, ηοη βοΐυηι Γκίιιοίβ : ηβε βηίηι άϊββίαιαί&ΐιο,ίην&βα-

γιιπι εΐ383ίηη8 Γείκριαπι βΐίαηι ΙΙίΙίαπι , ηυ<ΐ3(3πι ηαναΐί ρπο-

8Ϊ<1ϊο, ηΪ8ί ρηεοιη νοβ εοηιροβυβηΐϊβ. > 0»?$3γ, ςυί κτίίβ-

είοδα; ηοηιίηί3θΓ3ΐίοηί ηοη οΙίο8βρΓχ1>υβι>3ΐ 3υΓβ8, ουηοΐ3ΐϋ8

ηοηηίΗϋ : κ ΑΙΙβιηβη , Ιηηηϊι , ηοη ϊηφυηε ΓβΓβΙ Ροιηρεϊυβ ;

Γερυΐβιιβ ε(ί3ηι ηιιηε 3 Τΐιυηίβ, υΐ οοηιηιεπιίΐ. » Τυηι Οοε·

οβίαβ , ρεΓίρεεΙα ΙοΙβ εοηΐΓονβΓ8Ϊ3 , παεηΐϊοηβηι ίη]βα( αΐιίΐαβ

Γα1τϊ36 ; « ςιιβηι , ηοη ΓβΓβηΙεηι ΐΓαΙυηι 8ΐ1)ϊ ΑηΙοηίυιη , ίη

ιηοιΊιυπι Ϊηείι1ί38β, οοηιηιεηιοΓ3θ3ΐ , βηχϊββεςηε ηιοΓουηι

ηιοείΌΓβ, ςιιοΛ β^τοίβηΐεπι ηε ίηνίδβΓε ςυίιίβηι (ΙϊςηβΙαβ

βδβεΐ ΑηΙοηίιΐδ; ί(β υΐ ίρ»β (ΐυοα,ιιβ ηοηηίΐιίΐ 3(1 ηιοΓίβηι αχο-

Π8 εοηίαΐεπί. Οιΐ3 8ΐιΙ>ΐ3ΐ3 ε ηιε(1ίο, ηίηίΐ αΐίυά, ίηςιήΐ,

νοΙ)ίδ ρογγο (Ά(Λα ορηβ 681 , ηϊ$ί ηΐ α1)8ςυο Γηβο τοοΪ8 ϊητί-

Οβηΐ ρΓθί8ΓΒΐΪ8 δοβρίοίοηβδ πιυ1υ38. »

ΙιΧΙΙΙ. Ηη;ο ϋοεββίϋδ ουπι 0α?83Γ8 οοΐΐοοοίιΐδ,βο ΰίβ ΙιοςρίΙίο

β]ϋβ 08113 681 : Γ0β3νϊ1(|υε ιιί δοτίηβΓβΙ αΐίηυίίΐ βιΐ ΑηΙοηϊαη},

μηίοΓ »ά δβηίοΓβηι. Ει ηεςϊτίΐ ςιικίοηι 033δ8Γ, ββ υβΙΙαηι

6ΐΐαιη ηυηο βίϋΐ ΓβάβηΙϊ δΟΓίρΙηΓϋΐη (μιίϋ^υαιη, ςιιηπι ηίΐιϋ

1ί(βΓ3Γυαι ηβ 30 ΗΙο ηυϊίΐεπι 3βεερϊδδε(. δβά βραά ηωΐτεηι

ΑηΙοηίί, »ΐΙ, ρβΓ ΙίΙεΓ3δ ββ οοηφίβδίαπιπι , ςυοά ΠΙ», βυ*

εθ@Π3(3 , ςϋ33 3 86 δεΠΐρ8Γ ίη ρΓβΒΟΐρΐΙΟ ΙΐΟϋΟΓΟ ΓϋίδδβΙ 031)1(3 ,

ρΓθΓϋ§ίδδβΙ 6Χ Ι(3ΐΐ3 ; ςϋ38Ϊ Π0Π ςυίΐΐνίδ 3 86 , 1ΐ30(1 86008 3('

3 ΠΗο, ίιηρε(Γ3(υΓ3. Αάβοφιε 0&388Γ, ρβη βΓΐβ 0808, βοπ-

ρδίΐ ^α1^^^. ΟίδεεάεηΙΐ βυΐεπι β ε&δίτίδ Οοΐχχϊο ιηιιΚϊ εεη·

(ιΐΓΪοηεδ ηιεοίειη βΐίβοι εχεΓείΙυ» βρεΓϋβηιηΙ. ΕΙ ϋΐβ , ιι(

εχΙβΓβ, 8Ϊο Ιιοο ίρδηηι ςυοςηε ϊηοΊεανίΙ ΑηΙοηϊο ; η( $αΓβ(,

οβίΐαηι ίηιπιίηοΓβ 3 Οβε83Γΐ3οί8 , Γβάβ3( ίο βτΒΐίαιο. Οοη·

βαΐβΐηΐ ϊρΙυΓ ΑηΙοηϊο Οοοοβίηβ : « ο! Ροηιρείυηι 30 αΐίβηίδ

Τ3δ(3ηάΐδ ΓονοοίΓοΙ ίη δίείΐίβοι , ΑοεηοοβΓοαπι νετο λΐΐβςι

ΓβΙ αΐίαυο, (Ιοοεε ρ3χ εοηιροδίΐ3 βδδβΐ. » Ουο <{οοη) βοβε-

(ΙβΓβηΙ ρΓεοβδ εΐίαηι ηιβίηδ, (]>130 εχ ,ΙυΙί3 ?βηΙβ 6Τ3(, ρικίοΓ

ίηοβββίΐ ΑηΙοηίιιιο, ηε, 8ί (βοΐαΐβ ραχ αιίηυβ δυεοειΙεΓβ),
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Της 51 μητρδς ουκ άπελπιζούσης αύτας ίσεσθαι, κα\

Κοκκηίου ισχυριζόμενου τε περί αύτων καί έλπιζομένου

τι πλέον είδέναι , δ Αντώνιος ένεδίδου , καί τον Πομπηϊον

ανα/ωρεΐν έκέλευεν ές Σικελίαν, ώς έπιμελησόμενος

των συγκειμένων, καί Άηνόβαρβον έπεμπεν ήγεϊσθαι

Βιθυνίας.

υαν. Ώνδ στρατός δ του Καίσαρος αίσθανόμενοι,

πρέσβεις εϊλοντο τους αύτοΰς έ'ς αμφότερους· οί τα μέν

εγκλήματα αυτών Ιπέσχον, ώς ού κρϊναι σφίσιν, άλλα

διαλλάςαι μόνον ήρημένοι· σφίσι δ' αύτοΐς προσελόμε-

νοι Κοκκήϊον μέν, ώς κοινον άμφοϊν, έχ δέ των Αντωνίου

Πολλίωνα, και Μαικήναν έκ των Καίσαρος, έγνωσαν,

Καίσαρι κα\ Άντωνίω προς άλλήλους άμνηστίαν εΐναι

των γεγονότων, καί φιλίαν έ'ς το μέλλον. Ύπογυως

δέ Μάρκελλου τεΟνεώτος, δς τήν άδελφήν Καίσαρος

εΤ/εν Όκταουίαν, έδικαίουν οί διαλλακταί , τήν Όκτα-

ίουαν Άντωνίι») τον Καίσαρα έγγυήσαι. ΚαΙ δ μέν

αϋτίκα Ινεγυα· καί ήσπάζοντο αλλήλους, καί βοαί παρα

του στρατού καί εύφημίαι προς έκάτερον αυτών ησαν

απαυστοι δι' θλης τε της ήμέρας καί άνα τήν νύκτα

ΕΧν. Ό δέ Καίσαρ καί δ Αντώνιος τήν 'Ρωμαίων

αύθις α ρ/ ή ν έφ' εαυτών έμερίσαντο άπασαν, ίρον μέν

είναι σφίσι Σκόδραν, πόλιν της Ίλλυρίδος, εν μέσω

του Ιονίου μυχού μάλιστα δοκοΰσαν εΤναι. Ταύτης

ο* ε/ειν τα μέν προς Ιω πάντα τον Άντώνιον ίθνη τε

και νήσους, έως έπί ποταμον Εύφράτην άνω· τα δέ έ'ς

δύσιν τον Καίσαρα, μέχρι Ωκεανού. Λιβύης δέ Λέ-

πιδον άρχειν, καΟά Καίσαρ έδεδώκει. Πολεμεϊν δέ

Πομπηίω μέν Καίσαρα, εΐ μη τι συμβαίνοι- Παρ-

θυαίοις δέ Άντώνιον, άμυνόμενον της ες Κράσσον πα-

ρασπονδησεως. Άηνοβάρβω δ' είναι προς Καίσαρα

συμβάσεις τας προς Άντώνιον γενομένας. Στρατδν

δέ εκ της Ιταλίας προσκαταλέγειν άκιολΰτως ίσον έκά-

τερον. Αϊδε μέν ήσαν αί τελευταϊαι Καίσαρί τε καί

Άντοινίω γενόμενοι συμβάσεις. Καί εύθυς ές τα έπεί-

γοντα τους φίλους ίκάτερος αύτών περιέπεμπεν. Ούεν-

τίδιον μέν Ις τήν Άσίαν Αντώνιος, άναστέλλειν Παρ-

Ουαίους τε καί Λαβιηνον τον Λαβιηνοϋ , μετα των

Παρθυαίων εν ταϊσδε ταΐς άσχολίαις Συρίαν τε καί τα

μέχρι της Ιωνίας έπιδραμόντα. *Α μέν δή Ααβιηνός

τε καί Παρβυαϊοι δράσαντες επαθον, ή ΠαρΟυϊκή δη

λώσει Γραφή.

Γ,Χνί. "Ελενον δέ, στρατηγδν Καίσαρος, συν δρμη

κατασχόντα Σαρδοΰς, αύθις Ιξέβαλε της Σαρδοϋς Μη-

νόδοιρος δ Πομπηίου. Κα\ τφδε μάλιστα χαλεπαίνων

δ Καίσαρ, ουκ Ιδέχετο τας πείρας Αντωνίου, συνάγον

τος αύτω Πομπηϊον. Ές δέ 'Ρώμην παρελθόντες,

έτέλουν τοΰς γάμους. Καί δ ΆντυΊνιος Μάνιον μέν

£κτεινεν, ώς έρεθίσαντά τε Φουλβίαν έπί διαβολή Κλεο

πάτρας, καί τοσώνδε αίτιον γενόμενον Καίσαρι δέ

ένέφηνε, Σαλβιδιηνον, τον ήγούμενον τζ> Καίσαρι του

περί 'Ροδανδν στρατού, άπόστασιν Ιδία βουλεΰσαι, καί

οί περί τοΰδε προσπέμψαι περικαθημένω τδ Βρεντέσιον.

πιγμμ Γοοιιιτβηιΐυιτι ββββι 3(1 Ροηιρβίί βοείείβίβπι. 8β(1 ιηβ-

Ιτβ βρβπι ΓαείεηΙβ, ααβηι Οοεοβίαβ οοηβπηβηβΐ, συ&βί

βεετεϋοπιηι βΐίβπι εοηβίΐίοι-υιη εοηβείαβ ; οβββϊΙ Αηίοηίηβ ,

ΓβτοοβνίΙφίε Ροηιρβίιιιη ίη 8ίοί1ϊ3ηι νααβί εαηίαπιβ ίρββ

β» (1β αυίουβ ϊηΙβΓ ίρδοδ οοητβηβΓβΙ ; Α1ιβηοΐΜΓΐ)υπι ?θγο ίη

1!ίΙΙι>ηίαηι ιηϊβϊΐ, ουί ουπι ίπιρβήο ρΓ.τϋίιΙοιβΙ.

ΙιΧίν. 1Λ υ1>ϊοο§ηοτίΙ βχβΓοίΙαβ Οκίατίβ, Ιο^Ιοβ εΐβ^ίΐ

ςυί υίΓοηιηοβ ϊπιρίΓβΙοΓβηι 3(1ΪΓ6ΐιΙ. Ηί, οοΐιίΐΐϊΐϊδ βοτυπι

(]ΐιβΓβ1ϊ8 ((ΐιιίρρβ ηοη 3<1 ]υύϊοαιιάαιιι βίεοΐί, 8βι1 3(3.ρ30βιη

83Γθίβιιι1αιη ) , 3(1Μ1)Ηοςϋθ Οοοεβίο, υΐ οοπιιτιπηί 3παΙχ>Γυπι

αηιϊοο, 61 βχ'ΑηΙοηίβηίβ ΡοΙΙϊοηβ, ε 03383ΓΪ3ηί8 ΜχεεηαΙε,

άβετβτεηιηΐ ρπΕίεΓίΙβπιηι οΠεηδβι υηι ο1)Ιίνίοηριη ηιυΐυαιη ,

εΐ 3Πΐίεί1ί3πι ίη ροδίοπιιτι. Ουηηιηηβ Μιτοβϋοβ ηορβΓ

θΙ)ίί$86(, ΙΏ3ΙΪΙΙ15 0ε(3\ίίε, 80ΓΟΙΪ9 Οα3β3ΓΪ8, ρ08(ϋΐ3Τ6ΓυηΙ

Ρ30Ϊ3 3υε(0Γ68, α( Α«(βΓ βαηι εοΙΙοοβΓβΙ ΑηΙοηϊο; ηιοχφΐε

(ΙεδροηβΗ 851. ΕΙ εοηιρίεχί 86 ηιυΐυο βιιηΐ 0*83γ βΐ ΑηΙο-

ηϊαβ ; εοηδεςιιεηΐίΐηιβ (308(18 αοίΊαηιαΙίοιιϊΙ>ϋΒ ΙοΙίηι εχεΓεί-

(08, ηίτίαοβ Ιιβηβ ρΓβεϊαΙίβ, ηιι* ρβτ ΙοΙυπι άίεηι ΙοίΛτηςυβ

ηοείεηι εοη(ϊηυ3(χ βυη(.

Ι,ΧΥ. Τοηι 03?83Γ εί Αηίοηίιΐδ Λβηιιο Ιο(απ> ΚοηιβηοΓϋηι

ιπιρεπιιηι 8ϋ3 3υε(0ΓΪ(3(ε ϊηίεΓ 8ε ρΛΓίϊΙΐ 8υιτί : ΓεεεπιηΙηιιο

(επηίηυηι υίιιυβφΐε (Ιίϋοηίβ δεο^Γβιη, Ι1Ι;ηεί ορρϊάυιη,

φΐοά ίη ηιβάίο πιβχίιηβ δίηη ΑάπβΙίεο βίΐιιιη ρυ(303(υΓ.

Αη Ιιοε ορρίάο τεΓβηβ ΟηεηΙεηι, εοηδίίΐιιεπιηΐ, υΐ οπιηεβ

ΑηΙοηίυβ Ι)3ΐ>εΓε1 Ιαιη ρΓονίηεϊββ ςυβηι ίηβυΐββ, 3(1 Πυηιεη

ηβφΐβ ΕιιρΙΐΓβΙεπι : τεΓδυβ Οεείιίεηίειη υογο Οιοδατ·, οβαηβ

0εε3ηηηι. ΑΓπεβ ίερΜο γοΙϊοΙλ εβί, ί(3 υΐ β 0α«3Γε 3εεβ-

ρ6Γ»1. Βεΐίαιη ειιηι Ροηιρβίο 05Ε&3Γ §6Γετε( , ηί ςαίιΐ ίηΐετ

ίρ808 εοηνεηΪΓβΙ : ευιη ΡβΓίΙιϊβ ΑηΙοηίυβ, υΐείβεβηιίβηι

ρετβάί&ιη ηαβ Οηββαηι ορρΓββββηηΙ. Αηβηοτοβοαϊ ίη Γιε-

εΐυβ ΓβεερΙαβ εβί 3 0%83Γε, ίίβΟεηι ηυίΐιυβ ρπηβ αΙ> ΛηΙοηίο

εοηάίΐίοηίουβ. Αύάίΐυηι ΓαΌεΓΪ , υΐ ΙίεβΓβΙ υΐτίηηε ίηιρεΓΑ-

(οτί ηονοβ (Ιείεείαβ Ιΐ3ΐ)6Γε ίη 1ΐ3ΐί3 , ρβιί ΙεςίοηηηΊ ηηιηεΓΟ.

Ιη 1ΐ38 18888 ρο8(Γ6ηιηηι ίιτιΐϋδ ίη(8Γ Οβεββτβιη βΐ ΑηΙοηίιιηι

ίείοιη 681. Μοχςυε 3(1 Γ6» ηΓ^εηίε» ουβαηάββ υΙεΓηυε βηιί-

008 άίηιίβίΐ. ΕΙ Υεηΐκΐίιιπι ηυΜεηι ίη Αίίβιη ΓπίβϊΙ ΑηΙοηίυβ,

ηί ΓερΓίηιεΓβΙ ΡβΓίΙιοβ, Ι^αΙιίοηυηιηηο , Ι.3ΐ)ίεη< ΓιΙίυηι, ςαΐ

Ρ3τ(1ΐ0Γηηι βυχίΐίο, ρβΓ οεεβίίοηειη ΙιοΓυηι ηιοΐυυπι δ>ΓΪ3ηι

Α8ί3πιςυβ οβαηβ βά Ιοηίαιη ίηευΓ&3?8Γ3ΐ. 8εέΙ Ι,3ϋίεη1

ςυίάεηι ΡβΗηοηιηιαιιε ειιηι Γ63 869138 , ίαηι 3οεβρΐ38 οίαιίβδ,

ίίΟΓΟ άβ Κε1>ο8 Ρ3Γ(ηίεΪ8 εχροηεπιυβ.

Ι,χνί. ΡεΓ ί(1 Ιεηιριΐδ Ηείεηΐιβ, 08583ΓΪ8 ΙεβΒίαβ, ψιυοι

53Γΐ1ίηίαιη ΓογΙϊ ίη ηοβίεδ ίπιρβία ΓβοΙο ΓεεβρίβββΙ , τυΓβυβ

ίηάβ εΐβοίηδ εβί α ΜεηοάοΓΟ, Ροηιρείβηο άυοβ. 0υ3 γο

ρπβοίρηβ ίηίίριβίυβ 0Κ83Γ, Γβεοηοίίίβη Ροπιρείο ρβΓ ΑηΙο-

αίαπι ηοΐυίΐ. Ιη ϋΓοεηι άευκίβ ΓενεΓϊί, εβΙεοΓβπιηΙ ηη-

ρΐίαβ : εΐ ΑηΙοηίυβ Μβηίυηι ίηΐβιίεείΐ, ςηοά ΚυΙνίαηι βχβ-

8ρ6Γ3866( (Ηβορβαν οτίοηο&ϋοοίοοβ , ε( (ΑηΙοΓυπ) αυϋοπιοι

εβηδ3 ΓυίββεΙ. 53ΐνί(1ίεηυιη τβΐΌ , ΝβΓΟοηεηβίβ βχεΓείΙυβ

ϋϋεβηι, βρυθ Οθ683Γεηι άβΙαΙΜ, νοίηίδδβ αά βε (ΙεΗεεΓε, βΐ

δυρεΓ εβ γϊ βίΐιί αήβίββε ηυηείυπι οοβίββηΐί ΒηοάηβΙοηι.
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Ποε ββετεΐυπι Αοΐοηίυβ ρηκΙΙάΊΙ , ηοη οπυιϋιυβ ρι-οοβηΐίΐιιΐδ ■

ίη§εηυυδ αΗοςαίη εί Γβοίΐίδ β<1 αιηϊοίϋαιη. Οκατ εοηΐίηυο

δβίνίιΐίεηιιιη &Α ββ ρτορβπίΓβ ]ιΐ88ϊ(, φΐβίί οραβ ήβΙκΓβΙ ρ]«5

ρπεβεηΐίβ , Γβηιϊ&βαηιβ πιοχ αά βχβτοίΐιιη) : ςυβηι , οΜ νβηίΐ ,

εο3τ£ΐιΙιιιη οοοϊάΐΐ; εχετείΐαηι φ>β| υΐ δυβρεοΐυπι, ΑβΟΑ

ΚαΙ δ μέν χοίε εςείπεν, ου πρδς πάντων έπαινούμενον,

εύφυής ων άρα χαΐ ταχύς ες εΰνοιαν. Ό δέ Καίσαρ

αύτίχα τον Σαλβιδιηνον έκάλει κατα σπουοήν, ώς επί

δη τι μόνου χρηζων, χαΐ εύθύς έχπέμψων αύθις ες τον

στρατόν καί έλθόντα έκτεινε διελέγξας· καί τον δπ'

αύτ<Γ> στρατδν, ώς δποπτον όντα, έχειν έδωκεν Άντω-

νίιυ.

1.ΧνΐΙ. 'Ρυιμαίους δ' δ λιμός έπίεζεν, ουτε των

ίώων έμπορων έπιπλεόντων, δέει Πομπηίου χα\ Σικε-

λίας, ούτε των έχ δύσεως» δια Σαρδώ χαΐ Κύρνον έχο-

μένας υπο των Πομπηίου, ούτ' Ιχ της περαι'ας Λιβύης,

δια τοΰς αυτούς εκατέρωθεν ναυχρατοϋντας. Έπετε-

τίμητο δή πάντα· καί τώνδε τήν αίτίαν ές τήν έριν των

ήγεμόνων αναφερόντες, έβλασφημουν αύτούς, καί ές

διαλύσεις προς Πομπηϊον έπέσπερχον. Ούχ ένδιδόντος

δέ του Καίσαρος ούδ' ώς, δ Αντώνιος αΰτδν ήξίου τα-

χύνειν γε τδν πόλεμον δια την άπορι'αν. Χρημάτων

δ* ές αύτδν ούχ ίντοιν, προύτέθη διάγραμμα], είσφέρειν

έπί μεν τοις θεράπουσι τους κεκτημένους δπέρ Ιχάστου

το ή'αισυ των πέντε καί είκοσι δραχμών, ώρισμένων ες

τον πόλεμον τον Κασσίου τε καί Βρούτου · έσφέρειν δέ

χαΐ μοϊραν τους έχ διαθήκης τι χαρπουμένους. Τοϋτο

το γράμμα συν δρμη μανιώδει χαθεΐλεν δ δήμος, άγα-

ναχτών, εί, τα χοινα ταμιεΐα χεχενο>χότες, καί τα έθνη

σεσυληχότες , καί την Ίταλίαν αύτήν έσφοραϊς καί τέ-

λεσι και δημεύσεσι καταβαρήσαντες , ούχ ές πολέμους,

ούδ' ές έπίκτητον άρχήν, άλλ' ές ιδίους έχθρούς, δπέρ

οίχείας δυναστείας, δπέρ ή'ς δή χα'ι προγραφας χαί

λιμον έχ τώνδε πανώδυνον γεγονέναι, έτι καί τα λοιπά

περιδύοιεν αύτούς. Συνιστάμενοι τε έβόων, καί τους

ού συνισταμένους Ιβαλλον, χαί ήπείλουν διαρπάσειν

αύτών τας οίχίας καί χαταπρησειν, Ιως το μέν πλήθος

άπαν ήρέΟιστο.

ΙιΧνίΗ. Ό δέ Καΐσαρ συν τόϊς φίλοις καί δλίγοις

υπασπισταϊς ές μέσους ή'λθεν, έντυχεΐν τε βουλόμενος

καί την μέμψιν έκλογίσασΟαι. Οί δέ αύτδν εύθΰς

δφθέντα έβαλλόν τε άφειδώς πάνυ , καΐ ούδ' δπομένοντα

καΐ Ιαυτδν έμπαρέχοντα χαί τιτρωσκόμενον ήδοϋντο.

Πυθόμενος δ' δ Αντώνιος , έβοήθει κατά σπουδήν. Οί

δέ και τόνδε , κατιόντα την Ίεραν δδδν, ούκ έβαλλον μέν,

ώς έτοιμον ές τας Πομπηίου διαλύσεις, άναχωρεϊν δέ

έκέλευον καί ού πειΟόμενον, τότε έβαλλον. Ό δέ

δπλίτας πλέονας , οΐ ησαν έξω του τείχους , έκάλει. Καί

ού παριέντωγ ούδ' ώς αύτον, οί μέν δπλϊται, διαιρεΟέντες

ές τα πλάγια της δδοϋ καί της άγορας, έπεχει'ρουν έκ

των στενοιπών, καί τον έντυχόντα άνήρουν. Οί δ' ούκ-

έτι εύμαρώς ούδέ φυγείν έδύναντο, βεβυσμένοι τε υπδ

πλήθους, καί διαδρομήν οδχέτι έχοντες· άλλα φόνος η'ν

χαί τραύματα, καί άπο των τεγών οίμωγαί καί βοαί.

Και δ Αντώνιος μόλις τε παρήλθε , και του κινδύνου τον

Καίσαρα περιφανώς δή τότε μάλιστα ούτος έξείλετο,

χαί ές τήν οιχίαν περιέσωσε. Διαφυγόντος δέ ποτε τοϋ

πλήθους, τα νέκρα, ϊνα μή ένοχλοίη θεωρούμενα, ές

τδν ποταμδν άπε^ριπτεϊτο· καί ίτερον «ένθος ην, δρω- | ΙοοΙο» βχίΐίΐιΐ, ύοπι οβάονβτα ρβΓ ρΓοΟϋβηΙοηι ΓοπιηΙιΐΓ,

ΕΧνη. Ρορυΐαβ ίηΙοΓίπι Κοιγκβ Γϊπιο ρΓβπιοΙιαΙϋΓ : ςτπηη

ηβο <ά> ΟηβηΙβ οβςοΙίβΙΟΓββ ςυίάςυαηι 8ϋΙ>τβ1ΐ0ΓβηΙ, πιεία

Ροηιρβϋ 30 8ΪΟΪ1Ϊ2Β ; ηβο 31) ΟοοΜβηΙβ , ρτορΙβΓ δνάΐηΐιιη

ΟοΓβίε&πιηηβ οοοαρβ(β8 &Ι> βοάβοα Ροηαρβίο ; οββ βχ ΑΓποβ ,

ρτορίβτ βοβάβαι ΙιοδΙββ, υ(Γ3φΐβ ΙΐΗοη εΐββ&ίϋυ: βιιϊ& ϊηΓε-

βίαηΐββ. ΙΙασυβ ηααηι βηπιιιιβ βηηοαίΒ 6ΜβΙ μτΗμ , οο·

ββηι β]υ9 Γβί ρορυΐαδ ίη (ϋδοοΜί^πι ρΓίηοίρυηι ΓβΓβτβηβ,

οοιινϊοϊίβ 608 ίηε«886ο3ΐ , υΓ^εΙιαΙηυβ υΐ ραεειη ευπι Ροιηρβίο

οοιηροηβΓεηΙ. Οιιιιηΐ(|υο ηβ 8Ϊο'ςοΜβπι Οφϊιγ ΠβοΙβΓβΙυΓ ,

1ιογ|31ιι8 εβί Οϋΐη ΑηΙοηίϋδ, αοοβΙβΓΛτιΊ δαίίοιη Ικΐΐαηι ρΓΟ-

ρΙβΓ ίηορίαιη. Οιιοηίίΐηι τβΓΟ άββΓαηΙ ρεουηϊα; ίη ο]υβ ΜΥ\

ηρρΛΓΛίϋΐη , εάϊΰΐυπ) άβ οοηΓβΓεηιΙίβ ρβουηϋδ 681 ρΓορο8ΐ-

(αηι : « υΐ άοηιϊηί ίη δίη^υΐ» ηΐΐηαρίοπιπι εβρϊΐβ , ηηβηιβοΙ-

ηιοάαηι Οβδδΐαηο ΜΙο εεηΐιιιη 80.8ΐβΓΐϊο8 οοη(ηοιιϊ8$εη( , δίε

ηυηε ε]υδ ρεοαηία; (ϋηαϊιΐϊαηα ρρηάβΓβηΙ : υΐςαε οβιΐβ ρβτβ

βχ 1ΐ0Γβ(1ίΐΛΐί1)α9 ρβΓ 1β8(3ηιβη1ϋηί αοββρίίβ άβοίιΙβΓβΙηΓ. »

Πΐϋΐΐ β(1ίοΙηηι ρίευβ Γυηοαηάα άείΓβχίΙ, ίπάί^ηβ ίεΓεηβ

ο ςηοά ροδί εχΐΐϊαδίυηι ίΒΓϊπϋηι , ροδί δροΐίβίβδ ρΓονίηείΐδ,

Ι|;ι1ϊαιιι^ιι<; ίρβαηι εχαείίοηίυυδ εί οοηοπιο) εοηίίδεαίϊοηϊηυβ

ορρΓοδδβηι', ηοη &ά βχΙεΓη» ηεΐΐβ βυΐ ρτο ρί-ορββαικίο ίπιρβ-

ήυ , δβ<1 3(1 ρβΓδβςυεη<1ο8 ρήτ3(08 ίηϊηικ οΒ 3υ@βη(ΐ3η»]η6

ρΓορπαηι ροΐεηΐίβιη, ρΓορΙεΓ ςοβπι ε( ρΓθδεπρ(ίοηε$ εί

033(168 Γ30133, βΐ Ιΐίοο ΙυοΙϋθ8Ϊδ8ίηΐ3 Γβηιεδ δοεαία 8ΐΙ, ηιιηε

ςιιοςαε , δί φιίά ϋρβίβ Γεϋηηυηι δΐ( , Ηοε εΐίβηι εχιιαηΙαΓ 3

Τπηπινίπβ. » νοοίΓεΓ3ΐ)3ηΙϋΓηηε ρεΓ οορίιΐδ βο οίΓουΙοδ ; βΐ

Ιβρίιΐοδ ίηιρίη§εη1β8 ηίδ ςυϊ δε ηοη α^-ββαΓβηΙ , ηιία&ΐηηίατ

όΐΓερ(ιΐΓ08 8β (Ιοπιοβ εοπιηι ϊηοεηδυΓΟδηυε ; (Ιοηεε ΙοΙβ ρΐεδβ

8Χ30βΓΐ)3ΐ3 εβί.

1.ΧΥΙΙΙ. Το» Οβ3δ<ΐΓ, ουπι βπιίεϊδ ρβυοϊδςηε 83(6ΐΙϊΙίΙ)ΐι$,

ρΓοοβδδίΙ ίη πιβιΐίιιπι, βΗοοϋΙιίΓυβ Ιυηια11α3η(β8, εί ΓΐΙίοηβηι

βΟΓυιη (ΐ«83 ίΐΐί εππιίη3ΐ)3ηΙιΐΓ ΓβιΙιΙίΙϋΓϋδ. δβά Ιιϊ, αϊ ρπ·

ηιυηι ΟβΒδαΓβιη εοηδρεχεηιηΐ , ΙβρΜίοηδ εΓΓυ&ε αι1η)ο<1υη)

βυιη 3ρρβ1ίνβΓαηΙ : 30 ηε δΐΐδΐίηεηΐεω ηαίάεηι ρΓβεΙ>βηΙεηι-

ςαβ δε ίεΙίΙ)ΐΐ8 νηΙηεΓβΙοιηςυε 8αη( ΓβνβΓΪΙϊ. Οϋοά ηϋί

εο§ηονϊΙ ΑηΙοηίϋδ , δυοοηιτϊΐ ρΓορεΓβ. ΕΙ ίη Ιιιιηο ςυΜεηι ,

ρβΓ 830Γ3ΐη νί3ΐη ιΐεδοεηιίεηΐΐηϊ , ηειηο (ριίιίςαβπι εοη]εαΙ.

ςηοιΐ εδδεί ρ3Γ3ΐυδ 3ά ρ3βεηι ουηι Ροηιρβίο ίηβυηάατη ; Ιίη-

Ιηηι ίυΙ>εΙ>3ηΙ, υΐ δεοβάβιβΐ : βεά, ςιιαηι ηίηίΐοηιίηυδ ρβΓ·

ΒβΓβΙ ρΓΟβτεάί , Ιαηι (Ιεηΐϋηι &3χί8 Ιιοηο ςυοςυε βρρβίβίωηΐ.

Τηηι ίΐΐβ 3ΓΓη3ΐοηιηι ηΐ3]0Γβιη ηΐ3ΐιαιη, ςυκ βχΐΓβ ιηοεηίΐ

βΓ3ΐ, αοοίνϊΐ : βΐ, ςυυηι ηβ δίε ςαΜεπι βιιπι (ΓβηδίΓβ δίηβ-

ΓβηΙ, ΓηϋίΙβδ, άίνϊδϊ ηΙι ϋίΓοςηβ νί* ίοηςαβ Ι318Γ6, ρβτ »η·

βίροΓίϋδ ΪΓΓϋβ1)ίηΙ, βίβπιεηΐβδ οΐιτίοδ. ^3Iηςυ6, ςιιυιη ηβο

πι§3ηι βχρβάίΓβ ροβδβηΐ εοηδίίρβίί ρΓίβ ηυΐΐίΐαύίηβ, ηβοάίδ-

εηιτβηάο βΙηάεΓβ ίεΐιΐδ , ε«(1β8 πιί80β1>3η1ϋΐ τυΐηοτίηιΐδ , βΐ

άβ Ιβοιίδ ββιηίΐαδ οΐΒΓηοΓβδςιιβ βικϋβοβηιαΓ. ΕΙ «βτβ Ι3η<1βπι

ΑηΙοηίιΐδ ίη Γοπιηι ρειτβδίΐ : ΟβϊδβΓβπιςϋβ Ιηηε ητβηίΓβδΙο

Ιιίε ροΙίδδΪΓηυηι ρβιίβυΐο βπρηίΐ, δβίνιιπκΐϋε άοπαηηι Γβάαχίΐ.

ΤηγΙ» νείΌ (3ηάβπι <1ίδρυ1δ3, 03ύ3νβΓ3, ηβ ΙηβΙβ βρβείβευ-

Ιιιηι βχηίοβΓβηΙ , ίη Πανίηπι ρΓθ]βοΙα δαηΐ. Μοχηαβ 3ΐίιυ
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μένων άνα το ίεΰμα, κα\ περιδυόντων αύτΐ των στρα

τιωτών, χαΐ δσοι μετ' αύτών κακούργοι τα εύσχήμονα

μαΛίστα ώς οικεία ίφερον. Άλλα ταϋτα μεν Ιπαύετο

σίιν φόβω τε χα\ μίσει τών ήγουμένων δ δέ λιμός

ήκμαζε, καϊ δ δήμος εστενε καϊ ήσύχαζεν.

Γ,ΧΙΧ. Ό δ' Αντώνιος Ιδίδασκε τους Λίβωνος οι

κείους, Λίβωνα καλεϊν Ικ Σικελίας Ιπι συνησΟήσει τοϋ

χήδους, έργασόμενόν τι καϊ μείζον τι) δ' ασφαλές τω

Αίβωνι άνεδέχετο αύτός. Οί μέν δή ταχέως Ιπέστελ-

λον, και δ Πομπήιος τω Αίβωνι συνεχώρει. Άφιχό-

μενος δέ δ Αίβων, Ις νήσον ώρμίσθη τας Πιθηκούσας, ή

νΰν Ιστιν Αϊναρία. Κα\ μαθών δ δήμος, αύθις ήΟροί-

ζετο, και παρεκάλει σϋν δλοφυρσει τον Καίσαρα πέμ-

ψαι Αίβωνι πίστιν, πρεσβεύειν ΙΟέλοντι προς αύτδν

υπέρ ειρήνης. Και δ μέν άκων επεμπεν. Ό δέ δή

μος καϊ Μουκίαν, την μητέρα τοϋ Πομπηίου, κατα-

πρήσειν άπειλοϋντες, Ιξέπεμπον Ιργασομένην διαλύ

σεις. Λίβο)ν μέν δή, συνεις τών Ιχθρών Ινδιδόντων,

ήςίου τους ήγεμόνας αύτους συνελΟεϊν, ώς άλλήλοις

ένδώσοντας δ' τι αν δοκη. Βιασαμένου δέ καϊ ες τοΐτο

τοΰ δήμου, Ιξήεσαν Ις Βαίας δ Καίσαρ κα\ δ Αντώνιος.

ΙΑΧ. Πομπήϊον δέ οί μέν άλλοι πάντες δμαλώς

επειΟον ες τήν είρήνην Μηνόδωρος δέ άπο Σαρδοϋς

Ιπέστελλεν, ή πολεμεϊν Ιγκρατώς, ή βραδύνειν έτι, ώς

τοΰ λιμού σφών προπολεμοϋντος , καϊ τών συμβάσεων,

εί και δοχοίη, κρεισσόνων Ισομένων Μοϋρκο'ν τε, τούτοις

ένιστάμενον, υποβλέπειν Ικέλευεν , ώς αρχήν αύτώ πε-

ρικτο')μενον. Ό δέ, καϊ τέως τδνΜοϋρκον διά τε αξίω

μα καϊ γνώμην Ιγκρατη ($αρυνόμενος , έτι μδλλον Ικ

τώνδε άπε^ίπτει , καϊ ουδέν ην δ' τι Μούρκω προσεϊχεν

έως δ μέν Μοΰρκος άχΟόμενος, Ις Συρακούσαςυπεχώρει,

καί τινας ίδών φύλακας έπομένους Ικ Πομπήιου, φα-

νερώς αύτδν Ιν τοις φύλαξιν έλοιδο'ρει. Ο δέ, χιλίαρχον

και λοχσγδν αύτοϋ Μούρκου διαφΟείρας, επεμψενάνε-

λεΐν αύτδν, καϊ φάσκειν υπδ θεραπόντων άνηρησΟαι· ες

τε πίστιν της ΰποκρίσειος τοΰς Οεράποντας Ισταύρου. Ού

μην Ιλάνθανε δεύτερον ΙπΙ ΒιΟυνικφ τόδε μύσος Ιργα-

σάμενος , περ\ άνδρα κα\ τα πολέμια λαμπρον, κα\ της

αίρέσεως Ιγκρατη φίλον απ1 αρχής , καϊ Ις αύτδν Πομ

πηϊον εύεργέτην τε Ιν Ιβηρία γενόμενον, καϊ Ικόντα

ΙλΟοντα Ις Σιχελίαν. Μοϋρκος μέν δή τεΟνήκει.

Ι,ΧΧΙ. Τών δ' άλλων τον Ποηπήϊον Ις τας διαλύ

σεις Ιπειγόντων, και τον Μηνόδωρον διαβαλλόντων Ις

φιλαρχίαν, ώς ούκ εύνοια τοϋ δεσπότου μάλλον, ή όπως

αύτδς άρχοι στρατοϋ καϊ χιόρας, ένιστάμενον Ινδούς δ

Πομπήιος, Ις τήν Αίναρίαν διέπλει ναυσΐ πολλαΐς

άρίσταις, Ιξήρους λαμπρας Ιπιβεβηκιός. Κα\ Δι-

καιάρχειαν μέν οδτω σοβαρώς παρέπλευσε περί Ισπέ-

ραν, Ιφορώντων τών πολεμίων. "Αμα δέ έω, κατα-

πηχΟέντων σταυρών Ιξ δλίγου διαστήματος Ιν τη

Οαλάσση , σανίδες τοις σταυροΐς Ιπετέθησαν καϊ δύο

τώνδε τών χαταστριομάτων δ μέν Καίσαρ κα\ δ Αν

τώνιος παρήλθον Ις τδ προς τη γη πεποιημένον, δ δέ

Πομπήιος καϊ δ Αίβων Ις τδ πελαγιιότερον, δλίγου

8υΙ βροΙΐ8ηιιΐΓ & 0ΐίΙίΙί1)()8 πιΙ\Ιϊκφΐο εΐβ ηεουΙοηίουβ', ςιπ ,

υι φΐοάηυε ορίίαιε < ιιΐΐυιη 3ηίη)ίι1νειΊοΙβηΙ , 3υΓεΓε1>3ηι

Ιηιΐφΐ,ιηι ;κ1 &ε ρειΊίηεηβ. 5ίε ηοε ψιίυειη ιιικίυηι βορίΐυιη

681, ι·1 ηοη βίηε ΙεπΌΓβ οάκχμιε ρήηείρυπι. §8(1 Γβπιεβ ριτ-

ΚΐΊ«ι ββενίτε, κεπαεηΐε βε ΓβΓβηΙε ρορυΐο.

ΙΛ I Χ . Ταπί ΑηΙοηίαβ ΓαπιΠίατεβ πιοηυίΐ υοοηίβ «

υΐχ>η«η) β δίείΐίίΐ , υ( αίΓιοίΙαΙεπι μτη I ιιΙ,ιιτί υ

οί ιαηι ιηη] ιΐί ΐΐϊςιιίά ; εί ίρ$ε εεευΓΪΙβΙεπι εί ΓεεερίΙ. I ΙΙί εε-

ΙβΓΪΙβΓ ηιίβεηιηΐ 8(1 Ι,ιΙωηι ηι ΙϊΙβΓΟβ , ηεε Ροηιρεϊυβ Ιιοηιί-

ηεπ> (ΙεΙίηυίΙ. Ιη ίΙϊηβΓβ Ι.ϋκ) 3)1 ϊη*ιι1;ιιη ΡίΙΙ)βευ988 »ρ-

ρυΐίί', ςυχ ηηηο 881 ^Εοαγι». Ουοά υΙ>ί ρορυΐυβ εοςηονίΐ,

πιι-ίΐΗ ( "ίΐιαΐ , Γομ.·ι1ΐίΐ1(]ΐιι' (Ίΐηι Ιαιηεηϋβ Οβε8&τεπι'> υΐ 1>ί-

1κ)ΐιί ΙΠιτηβ Γιιίεί ιηίΜεΓει, ςηϊ άε ραείβ εοηάί(ίυοίΙ>α3 εχ

Ροπιρεϋ ηιααιίβΐίβ ευιη ίρβο 3ε1υηΐ8 νεοί8&ε(. Οικκΐ ϋΐβ

ίηνίΐυβ ΓεείΙ. Ρορυΐυβ τεΓΟ εΐίβπ) Μιιοϊαηι, Ροπιρεϋ πιαίΓεπι,

Π'(Ίιΐ;ι1ιΐ! ΐπΐ) βε ι'ΐπΐ] πιιιιιηίιΐΛίπί , αιΐί'^ίΐ , υΐ Ιε^αΐίοηειιι 8(1

Γιϋυιπ ρ&εί8 ε8υ$8 βυβείρεΓεΙ. Ι,ϊΙιο, ιιοί τεηίΙΙεΓε βεηβίΐ

εοη(υπ)8εί3πι Ιιο$Ιίυπι , ροβΙηΙβνΗ , υΐ ίρ$ί ϊπιρεΓ3(0Γεβ 8(1

εοΙΙοςυϊϋΐη εοηνεηίιεηΐ, η ιιο αϊ Ιιϊ 1 1 ιιΐιι μιο τεπι εοπιροηεΓεηΙ.

ΕΙ ρο8(ςιΐ8πι ΐ>1 ςυοςιιε τίο1εηΙί8 ρΓεεϊουβ ο1>(ίηαϊΙ ρορυΐυβ,

ρΓοΓεεΙί βυηΐ Ββί&8 0χ$3Γ εί ΑηΙοηίαβ.

ΙΑΧ. Ροηιρείο τεω ςααη «ΒίεΓί οιηηεβ υηο εοηβεηβα

ρβεεηι 9υα(1εΓεη(, βοΐυ» Μεηοιίοι-ι» 8εΓίρΙί(αΙ)8ΐ εχ ίίαηΐίιιί»,

ιιϊ &υΙ ΓοΓίΐΙοΓ ρεΓβεςαεΓεΙαΓ Ικ-ΙΙιιηι, &υ( 83ΐ1εηι ευηε(8ΓεΙατ

Βίτιρίίυβ; ιίπιη βισιεβ, ρΓΟ ίρβϊβ ριιςηΒηβ', ΓβεεΓεΙ, αϊ ρ8Χ,

ίί ί(8 τϊ(1εΓεΙιΐΓ, α?ςαίθΓί1>ιΐ8 εοΪΓε! εοηιΐϊΐϊοηίουβ : είηιυίςυβ

Μ ιιι-πιηι , Ιιυίε ΓβΙίοηί ;κ1 μίμιιιΙιίιι , βυβρεείυιη εί πίΙιΚΊκιΙ1,

ςυ88ί ίρ&ε «-*»»« ρβγϊγοΙ ρο(εη(ί3πι. Ροπιρείυ», ·ριί ί.υιι αηΐεβ

ΜυΓευπ) οί) Οί^ηίΙαΙειη ε( εοηβίΐϋ εοιΐ8(3ηΙΪ8η) £Γ3Λ3ΐίη)

(υ1ετ8( , εο π)8§Ϊ8 ηυηε βΐϊαιη »!> εο βϋεηβΐυβ εβί, υ( ηιιΙΙα

ϊη Γ8 3ΐηρ1ίιΐ8 εοηδίΐϊο είϋβ υΙεκΙυΓ. Εβ ΓεοΠεηβυβ ΜιίΓευβ,

δ)Ύ8εα838 βεεεββίΐ; ε( εοηβρεείίβ ηοηηυΙΙίβ ευ8(0(1ϊΙ)ϋ8 8

Ροιηρείο 3<1 ίηβεηυείΗΐυηι 8ε ιηίββίβ', ρΓοραΙβπ) εοΓβπι είβ

ϊη Ροαιρείυηι }εειΙ εοηνίεΪ8. Τυπ> Ροιτιρείυβ εοΓΓυρΙαηι

ΐρβίυβ ΜυΓεί (ι ίΐηπιυιιι εεηΐϋποηεηιςυε ιτιϊδϊΐ , πυί ΜυΓειιιη

ΜβΛκηιΛ , ε( 8 8ετνΪ8 ρΓορΓϋβ Γιη^εΓεηΙ ίηΙεΓΓεεΙυπι. I*

αο1ιΐ8 φΐο π)3@Ϊ8 Γιάεηι ίηνεηίτεί, βεΓνοβ ίη εΓυεεηι ι -^ϊι . Νεε

(βπιεη Ιαΐυϊΐ 8ΐ(εΓυιη Ιιοε, ροδί 8ΐιοΐ3(υιη βί11ΐ)ηίευπ), βεείυβ

Ροηιρεη, ρ»1ΐ'»1ιιιη ίη νίπιπι ΙϊικΙγ ηεΙΙίεη ϊΙΙιικΙγρπι , ηιιί ε(

εοη8ΐ8ηΙί3$ίιηυ3 ίοάε ηΙ) ίηίΐίο 3ΐηίευ8 ίΙΙβηιηι ραιίίιπη Γυε-

Γ8(, βΐ (1(· ίρβο Ροιηρείο ίη Ηί8ρ3ηΪ3 ορίίπιε 8Γ&1 εηπιπιεη-

1υ3, εί ηιιηε ηΙΙι-ο &ά ευιη ίη ΚίείΙίαιη νεηεΓ3ΐ. ΑΙ ΙαΙϊ

φΐίιίπη Γ,ιΙο ΜιίΓευβ Γυηε(ιΐ8 ε3(.

1.Χ Χ 1 Οηο ηιοΓίυο Γε1ίφαί3 οηιηίυυβ 8(1 ρβεειη Ροηιρε-

ίυηι 1ΐ0Γ(3ηΙί1)α3, Μεοο(Ιοηιπ)α;ϋε 8εεη8»η(ίΙ)ΐΐ8, υ( ςΑυάεη-

Ιοηι εΐ333ΐ8 ίιηρεπο, ηεε Ιβηι (Ιοτηίηο 8(υ(1«ηΙειη, φ)3ΐη 3ίΙ>ί

ιΐί ιίΓρηηΙι'ΐη ρΓθνίηεί3π> ευηι εχβΓείΙιι , οί) ο.-ιηκριο εβα&βιη

ρβεεοι ίιηρειϋΓε εοηβηΙειη ; οΙ)3εευΙυ8 Ροηρείυβ 1τ8]εεί( ίη

^εηβπβηι, ευηι πιυΚίβ 8εΙεεΙί3 ηβτίοηβ ίρβε ίηνεε(ιΐ8 ΙιεχβΓΟ

0ΓΠ8ΐί88Ϊηΐ8 : &(φΐε ίΐα Ριιίεοΐοβ ρΜ·(οι·ιΐΛνί^ι\ίι 8υρεΓΐ)β

είΓεβ τεβρεΓβη), ίηβρεείβηΐίουβ ηο8ΐϊ1>α8. Ργϊπιο 8υΙεπι

πΐ8ηε (Ιικ.Ιιιΐί Ιοείβ, εχίςυο ϊηΙβΓνβΙΙο , ρη1Ϊ3 ίη πιΆη (ΙεΓιχίβ

ροηΐεβ 8υηΙ ίηβίΓβΙί ; ίη ςυοηιηι 1&1>υΐ3ΐοηιηι 8ΐ(επιηι, Ιοπ-;ο

οοηϋφίαη, 0λ?8»γ ρΓΟβΓεββιιβ εδί εΙΑηΙοηίυβ; Ροηιρεϊυβ

βΐ Ιιϊϋο ίη 3ΐ1επιπ), φΐοο* ραηΐο ηκιρίί ίη ιηαΐΌ εχευπ-εΙ>8(,
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γεύματος αυτοίις διείργοντος, μή κεκραγότας άλλήλων

άκούειν. Έπε\ δέ δ μέν Πομπήιος επί κοινωνία της

άρχης ή*κειν ωετο αντί Λεπίδου,οί δέ ώς κάθοδον αϋτω

δώσοντες μόνην, τότε μεν Ιπ' οΰδενΐ έργω διεκρίβησαν.

ΔιαπομπαΙ δέ συχναί των φίλων ^σαν, έπΐ ποικίλαις

έκατέρων προκλήσεσιν. "Ητει δ' δ Πομπήιος των

προγεγραμμένιον τε χα! οΐ συνόντων, τοις μέν άνδρο-

φόνοις Γαίου Καίσαρος φυγην άδολον, τοΐς δέ λοιποΐς

χάθοδον τε εντιμον, κα\ τας ουσίας άς άναλώκεσαν.

Έπειγόμενοι δέ ες τας συμβάσεις υπό τε τοϋ λιμοϋ καΐ

υπο τοϋ δήμου, ες το τέταρτον μόλις ένεδίδουν, ως

ώνησόμενοι παρά των εχόντων και τοις προγεγραμ-

μένοις αυτοΐς περί τούτων έπέστελλον, ελπίζόντες αύ-

τοΐς αυτούς άγαπησειν. Οί δέ έδέχοντο πάντα , έπεί

καΐ Πομπηϊον αύτον έδεδοίκεσαν ήδη , δια το Μοόρκου

μΰσος· καΐ προσιόντες τω Πομπηίω, συνΟέσΟαι παρε-

χάλουν. "Οτε και την εσθητα κατερδήξατο δ Πομ

πήιος, ώς καΐ τωνδε προδιδόντων αύτον ων προμάχεται,

χαΐ θαμινα τον Μηνόδωρον ώς στρατηγιχον καΐ μόνον

ευνουν άνεκάλει.

ΙιΧΧΙΙ. Μουκίας δέ αύτον της μητρός, καΐ Ιουλίας

της γυναικός έναγουσών, αύθις οί τρεις συνήλθον ές το

άμφίκλυστον Δικαιαρχέων χώμα, περιορμουσών των

φυλακίδων νεων. ΚαΙ συνέβησαν έπΐ τοϊσδε · Λελυ-

σβαι μέν τον πόλεμον αύτοϊς καΐ κατά γην και κατα

θάλασσαν, καΐ τας έμπορίας άκωλύτους εΤναι παντα

χού· Πομπηϊον δέ τας φρουράς έζαγαγεϊν, ίίσαι κατα

την Ίταλίαν είσί· χαΐ μηκέτι τούς άποδιδράσκοντας

οικέτας δποδέχεσθαι· μηδ' έφορμεΐν ναυσΐ τήν άκτήν

της Ιταλίας· άρχειν δέ Σαρδοϋς, καΐ Σικελίας, καΐ

Κύρνου,κα\ δσων άλλων εΤχεν Ις τότε νησοιν, ές δσον

ίρχοιεν των Ιτέρων Άντώνιόςτε κα\ Καίσαρ, πέμποντα

ΤΡωμαίοις τον Ιχ πολλού τεταγμένον αύταϊς φέρειν

σΐτον έπιλαβεΐν δέ καΐ Πελοπόννησον έπΐ ταύταις·

δπατεϋσαιδ'. απόντα δι' δτου χρίνοι των φίλιον, χαίτης

μεγίστης ίερωσΰνης ές τους Ιερέας εγγραφηναι. ΚαΙ

τάδε μέν εΤναι Πομπηίω. Κάθοδον δέ τοΤς Ιτι φευ-

γουσι των έπιφανών, πλήν εϊ τις έπΐ τφ φόνω Γαίου

Καίσαρος ψηφω και κρίσει κατέγνωσται· και της πε

ριουσίας τοις μέν άλλοις, #σοι κατα φόβον έφευγον, χαΐ

τα οντά αύτοϊς έκ βίας άπωλιόλει, το Ιντελές άποδοθήναι

χωρίς επίπλων, τοις δέ προγεγραμμένοις μοΐραν τετάρ-

την. ΚαΙ των ^στρατευμένων τφ Πομπηίω τους

μέν ο'ικέτας ελευθέρους εΤναι* τόϊς δ' έλευθέροις, έίτε

παύσαιντο της στρατείας, τα αύτα δοΟήναι γέρα τοϊς

έστρατευμένοις Καίσαρίτε και Άντωνίω.

Ϊ.ΧΧΙΙΙ. Ές ταΰτα συνέβησαν και ταϋτα συνεγρά-

ψαντο και έσημήναντο, καΐ ταϊς Ιεραϊς παρΟένοις φυ-

λάσσειν έπεμψαν Ις 'Ρώμην. Έξένιζον δ' αλλήλους

αύτίκα, περί της τάξεως διαλαχόντες· πρώτος μέν έπΐ

έξήρους Πομπη'ϊος περιωρμισμένης Ις το χωιια ■ ταϊς

δέ έξης, Αντώνιος τε καΐ Καίσαρ, σκηνοποιησάμενοι

καΐ οϊδε Ιπ\ τοϋ χώματος · πρόφασιν μέν, ώς δπαντες

επ\ άκτηςίστιφντο, τάχα δ' ές άσφάλειαν άνΰποπτον.

ηιοάίοο βςυαι οπ) Οιπα Ευ βΐΐεω <3υαΐ3ΐθ (ΙΪΓβαιίΰπι, υΐ βίηβ

οΙηιώογο νοοββ ίητίοβίΒ βχ&υ^ίτβαΙοΓ. 5β<1 φΐοηίιπι Ροπι-

ρβίϋβ βο 8β 3ΐ1νβηί85« ρυ(3Γ3(, υ( ίη βοεϊεϋίειη ίηρεπί 3ά-

ιηϊΙΙβΓβΙϋ)· Ιοοο Ι,βρϊάϊ , ςυηπι βΙΙβπ ηοη ηίβί ΓεάϊΙυιη εϊ ίη

ραίπαπι νείΐβαΐ οοηοε<38Γ8 ; Ίάάηο Ιαηε ηυϊάεηι τε ίηίβοΐβ

ιΐίδοβδδυπι ββΐ. Νβςυβ ΐ3ΐΌ6η ϊηΙεπηϊβεΓοηΙ ρεΓ ϊηΐβπιαη-

ΟΪΟβ 3ΙΙ1Ϊ008 Γ8Π1 ΙΤ30ΐ3Γ8 , Τ3Γ138 0ΟΙ1(1ίΙίθη05 ΓεΓεη(β$ οΙίΓΟ

αΐτοφίβ. ΡοδΙοΐ3ΐ)3( 3αΙειη Ροηιρεϊυί, υΐ εχ ρΓ0$επρ(Ϊ8,

φΐί βρυά ευπι νβΓ83ΐ>3ΐι1υτ, εοη]ατ3ΐίοηί8 ςαίάβηι δοοίίβ οαη-

οβιΙεΓεΙϋΓ βεοιηιπι βχίΐίυιη, Γείίηυίβ τε™ ηοηοΓ3(ιΐ3 ίη ρ»-

ΐΓίβπι ι β<1ί1ιΐ3, εϊ ίκιηοΓυιη νεη<1 Ιοπιηι ΓΟδΙίΙυΙίο. ΕΙ ϋΐί,

ηυυπι εϊ Γβπιεδ εϊ ροραΐαι αι^βΓεΙ ιιΐ ραοοηι οοπιροηβΓΡίιΙ ,

33§Γε \Ληάαη οοηοβδβεηιηΐ , α! φΐβΗ· ρο&οπυη ρ»Γ8 Γβ$ϋ-

ΙαβΓβΙιΐΓ, ςϋβΓπ 3 ηονίδ ροββεββοηοιιβ βε ηάβηιΙηηΜ Γ80«-

ρεΓυηΙ : βεΗρββπΙηΙςηβ β» άβ η άΛ Ιρβοβ ρπ>8επρΙθ3 , ηύ

εοηΐεηίοβ ίοΓε. ΕΙ 3(Χβρβπιη11ιί οοηιϋΐίοηβηι, ΙίηιεηΙββ ]3ΐη

ΡοηηρείΗ'ηι ρπφίβτ βεείυβ ίη Μακαηι ρεΓρεΐΓ3(υσι : βάίΐοφίβ

Ροηιρβίο, εχοΓβτυοΙ εαπα, υΐ ρ3εεηι οοηιροηοΓβΙ. δεά ίΐΐβ

Ιυπι -, νεδίεπι (ϋβείηάεηβ , ρΓοάϊ δε εοηηιιβδίυδ εδί ^^ Ιιϊβ ,

ςυοπιπι ΗβεΙεηυβ ρΓορυ^ηβΙΟΓ ΓυίδδεΙ;εΓ8θΓθςυεΜεηο(]οπιιη

ηοπιίηο ίονοοανίΐ, υΐ ίπιρεΓ3ΐθΓΪ3τυαι 3Γ(ίαηι ϊη ρπιπίβ

ςαβπιαι, ε( δοΐυηι εοηδίβηΐεπι ίη ηεηετο1εηΙί3.

ΙΧΧΠ. Τβηάεπι υΓξεηΙίυαδ Ροπιρείοπι ΜαεΪ3 πί31γο,

^υ1^3(η1ε υχοΓε, ΓαΓβαβ Ιτεβ ίΙΙί (0%δ3ΓΛη(οηίιΐ8ηιιε ε( Ροπα·

ρείαί) ίη 3ς@εΓε 30 υ(Γ3(]αε ρ3Γΐε πΐ3π βΐΐαίο ρΓορε Ρυΐεοΐοδ,

εοΐΐοεβίίδ είΓοβ εηηι ίη βΐ3ΐίοηε ηβνίηυδ εηπι ρΓΚβίάίο , οοη-

νβηβΓϋηΙ, ε( ρβεεπι ίη 1ΐ33 εοηάίΐίοηεβ οοηιροδυβΓυηΙ : α υΐ

18ΓΓ3 ηιιΗςιιβ εεδδβΓεΙυΓ άϊ> ιπηϊβ, εϊ ηβ§οΙί3ΐίοηεδ ηαβςαβηι

ίιηρβίϋΓβηΙυΓ : Ροηιρείυβ εχ οηιηίουδ ΙΙβΙίβ; Ιοείδ ρΓΧδίάί»

άε<1αεεΓ6ΐ, ηεε βηιρίίιΐδ Γυ^Ηίτοδ τεείρεΓεΙ, ηετε ιΐ3τεβ ίρβίυβ

ΙΐΗοΗυαβ 11ά\\χ ίηδί(1ί3Γεη(ιιτ : αϊ ϊάαα Ροηαρείυβ ίηιρβΗαιη

δβπΙίηίΐΓ, δίοϋϊφ, Οοηϊεβ, 033ΐεΓ3ηιηιςυε ςιιβδ αά ί<1 ΙααρβΛ

Π3)>υίδδε( ίηδυΐ3Γυηι , ίη Ιοί ηηηοδ (εηεΓεΙ, ίη ςυοΐ ΑηΙοηίο

03383Γί(ΐιιε ρΓθΓ083ΐυηι ΓοεΓίΙ ΓεΙίηυΕπιπι ρΓονίηείβΓηιη ίηι-

ρεπϋΐη ; ηίΙΙοΓεΙςυε Κοπιβηο ρορυΐο ΓΓϋαιβηΙυηι ]λπί(1ιιοΙιιιτι

ίηδίιΐίβ ϋΐίδ ίιηρεΓβΙϋΐη ; Ιυπι εϊ Ρείοροηπεβηοι ρηβΙβΓ άίεΐ&β

ίη$υΐ38 3εείρεΓε( : άεηίςυβ βοδβηδ εοηδαΐΛΐυπη βεΓεΓεΙ ρβΓ

ςυεηιεηηςηιε τοίοίδβεΐ εχ βηιίείδ; εϊ ίη ηΐ3]οΓυηι ροηΙϊΠ-

οηηι εοΙΙββίιιηι ΕάδεΓίσετεΙοΓ. » Ηίβο Ροπιρείο εοηεεβ».

ΟδβΙεΓυηι « ΓβόΊΙοβ ρβΙοΓθΙ ηοΙ>ίϋΙ>ϋ5 εχηΐίοιιβ, βχοερίίδ ηίβ

ςυί α< ίηΙεΓΓεεΙοΓεδ β. Οββ&ηβ ραΜίοο ]αάΐαο ΓαίβββηΙ

(]3ηιη3ΐί : 1ωη3 ρΓοΓυ^ίδ , ατιί οη ηιοΐυηι δοΐυηι ρΓοίυςίδδβηΙ,

Γεδςυε δϋ38 ρεΓ τίηι βηιίδίδδεηΐ, εχ 3δ$ε οηιηίβ ΓεδΙίΙυβΓβη-

ΙϋΓ, εχεερίίδ πιοοίΐίϋυδ; ρΓΟδοπρΙίδ νεΓΟ, εχ ςυ3(]Γ3η(β:

Ιυω, ςυί βηΐ) Ροπιρείο ηιϋί(3δδβη( , βει-νίδ ΙίυεΓίβδ βδββΐ

ρΓχηιίππι; ίηςεηυίδ τβτο, ροδί ρεΓβεΙβ βΐϊρβηιΐία , ρΓκπιί3

β»άβιη ρετβοΙνεΓεηίοΓ ςο33 νε(εΓ3ηϊ3 Οεεδβπδ ε( ΑηΙοηϋ. ·

1ΧΧΙΠ. Η» Ιαπι ρβείδ Ιβ^εδ ΓυβΓβ : φΐ»δ εοηδβΓΐρ(3δ Οθ8ΐ-

ρ»1·Μ|ΐΜ ίη υιυεηι ηιίδβηιηΐ 3δδεΓΤ3ηά3$ νεβίβΐίοαβ. Ηί8

ΓβοΙίβ , δΐ3ΐίιτι ηοβρίΐίο δε ίηνίεεηι εχεερβΓυηΙ; οπίίηβ, ςηο

Ιά 3 (τηοηοβ ΓιετεΙ, δΟΓίβ ϋβΟΓεΙο. Ρπηιιΐδ Ροηιρεί αβ ηεχεΓβ

8(1 3§§εΓεπ) αρρυΐδβ βχεερίΐ ηοδρϋββ; δεφίεηϋηαβ όίε1>η3

ΑηΙοηίυ» εϊ 033δβΓ, 6χίδ ίη εοϋεηι 38§ετβ ΙβηΙοπί* : φκχΐ

ςηίάεπι Ιιοο ρτκΐβχία Γ3είεο3ηΙ, υ( οηιηίοιίδ ερυΐυηι ρπβ·

οβΓεΙϋΓ ίη ΙίΙΙοτε; 8εά ΓθΓΐ3δ$ε ηιυΐυκ ηι^ίδ $εευη(3ΐίδ
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Ούδέ γαρ ούδ'ως εΤχον άμελώς, άλλ' αϊ τε νηες αύτοϊς

ϊταρώρμουν, καΐ οί φύλακες περιειστήχεσαν, χαϊ οί περί

το δεϊπνον αύτδ άφανώς εΤχον ΰπεζωσμένα ξιφίδια.

Λε'γεται δέ Μηνόδωρος, Ιστιο>μένο>ν έν τη νηι των αν

δρών, πέμψαι Πομπηίω, προτρέπων αύτον, έπιθέσΟαι

τοϊς άνδρασι, χαϊ τίσασθαι μέν της ές τον πατέρα χαϊ

τον ίδελφον αμαρτίας, άναλαβεϊν δέ τήν αρχήν τήν

πατρώαν δι' δξυτάτης αφορμής· έπιμελήσεσθαι γαρ

αύτδς, έν ταΐς ναυσιν ων, μηδένα διαφυγεϊν. Ό δ'

άποκρίνασθαι τοϋ γένους άμα καΐ της χρείας άξίως· Είθε

Μηνόδωρον ην έργάσασθαι ταΰτα χωρίς έμοΰ. Μη-

νοόωρωγαρ άρμόζειν έπιορκεΐν, ου Πομπηίω. "Ηρ-

μοσαν δ' έν τίοδε τω δείπνω τήν Πομπηίου θυγατέρα,

Λίβωνος ουσαν θυγατριδήν, Μαρκέλλω τω προγόνω μεν

Αντωνίου, άδελφιδω δέ Καίσαρος. Άπέφηναν δε

της έπιούσης δπάτους ές τετραετές , Άντώνιον μέν καΐ

Λίβοχνα πριυτους, άντικαθιστάντος δμοίως Αντωνίου 8ν

αν βούλοιτο· έπι δ' έκείνοις Καίσαρα τεκαΐ Πομπη'ϊον,

εΤτα Άηνόβαρβον και Σόσσιον, εϊτ' αύθις Άντώνιο'ν τε

κα\ Καίσαρα, τρίτον δή τότε μέλλοντας ΰπατεύσειν,

χαϊ έλπιζομένους τότε κα\ άποδώσειν τω δήμω τήν

πολιτείαν.

ΙιΧΧίν. Τάδε μεν έπραξαν καΐ διακριθέντες άλ-

λήλων, δ μέν ές Σιχελίαν επλει, Καίσαρ δέ καΐ Αν

τώνιος ώδευον ές 'Ρώμην. Πυθόμεναι δέ ή τε πόλις

κα\ ή Ιταλία, έπαιιόνιζον αυτίκα άπαντες, ώςέπΐ ειρήνη,

πολέμου τε άπαλλαγέντες έπιχωρίου , κα\ ξεναγη'σεως

υίών, καΐ φρουρών ύβρεως, και θεραπόντο)ν αύτομολίας,

καΐ λεηλασίας πεδίων, καΐ γειοργίας αργίας, υπέρ

δπαντα δέ τοϋ λιμοϋ, πιέσαντος αυτοίις ές έσχατον.

Ώστε παροδεύουσιν αύτοΐς, οία σωτηρσιν, έγίγνοντο

θυσίαι· και το άστυ έμελλεν ίιποδέςασθαι περιφανως,

ει μή νυκτός, έκκλίνοντες το φορτικον, ΙλαΟον εις τήν

'Ρώμην έσελθόντες. Μόνοι δέ ήχθοντο, όσοι τά των

έλευσομένων συν Πομπηίω χωρία κεκληρουχήκεσαν ·

ήγούμενοι σφίσι τους γειομόρους αδιαλλάκτους έχΟρους

παροικήσειν, κα\, είποτε δυνηθεΐεν, έπιΟήσεσΟαι. Οί

δ' άμφΐ τον Πομπηϊον φυγάδες αύτίκα , χωρίς όλίγων

οί πλείους, έν τη Δικαιαρχεία τον Πομπηϊον άσπασά-

μενοι , κατέπλεον ές τήν 'Ρώμην. ΚαΙ έτέρα τοϋ πλή

θους ^ν ήδονή , καΐ βοαι ποικίλαι , τοσοίνδε οδτοις

έπιφανων έξ άέλπτου περισεσωσμένοιν.

ΕΧΧν. ΈπΙ δέ τούτοις δ μέν Καίσαρ ές τήν Κελ-

τικήν έξώρμα ταρασσομένην δ δέ Αντώνιος επ\ τον

■πόλεμον των ΠαρΟυαίων. Και, αυτί» της βουλής ψη-

φισαμένης εΤναι κύρια ίσα έπραξέ τε καΐ πράξειεν,

αύθις στρατηγούς πανταχή περιέπεμπε, καΐ τάλλα

ώς έπενόει πάντα διεκόσμει. "Ιστη δέ πη καΐ βασι

λέας, ους δοκιμάσειεν, έπ\ φόροις άρα τεταγμένοις·

Πόντου μέν, Δαρεΐον τον Φαρνάκους τοϋ Μιθριδάτου·

Ίδουμαίων δέ και Σαμαρεων, Ήρώδην Άμυνταν δέ

Πισιδων καΐ Πολέμιονα μέρους Κιλικίας , και έτέρους

ές έτερα έθνη. Τον δέ στρατόν, όσος έμελλεν αύτω

συγχειμάσειν, περιουσιάσαι τε βουλόμενος καΐ γυμνά-

οαιι»ι, εΙ ;«1 δυβρίείοηεπι ι-εηιονεη<ΐ3ΐη. Ναπι Π6 »ίε ηαίιίειη

πιπί ΓιιϊΙ Γθπιίβ8Ϊοΐ' ; μίΙ ιΊ ηανβί |)Γίε$(ο 6γαπ1 ίπ «ΙαΙίοηίΙιυβ,

οί μΚΜΙμ «"ιγοα ρο3 5ΐ>ώβηΙ, βΐ Ιρύ ϋοητϊνκ ^υοςηε $ιι1>

τβ$1ε ,ίγγπιγΙι (ί,ίιιΙ ρη^ϊοηίΙ>υδ. ΡβΓίιΐΓ ίηιίπιι Μβηο-

άοΓίι», ιΐυηι ίη ηανί οριι1ί>1»η(ιΐΓ ΙιοϋρίΙεβ, ,ι.ΐ Ροπιρείηπι

Γηϊβίδδβ , ευπιςυβ β(1πιοηυί3$6 οί, 3(1νβΓ53ποί άοΐο β^ςτεβ-

μι< , ιιΐι ί-ι ιίιΊιιγ ΠΙίΐΐ.-ιιη ραΐΓΪ ΓΓ3(ΓΪ(]ΐιε ίη]ιΐΓί3ηι, ε( οο·

«•ίΐϋΐοηβ ΑΓΓερΙα ραΙεηιιιηΓΐ «ίΐιϊ α$8εΓειεΙ ίιηρεΓίιιπι : $ε

ειιίιη , οιιιη η»νί1)ΐΐ8 ίη ρΓΟχίηιο νεΓ83ηΙεπι , ειίΓαΙυΓυηι , ιι(

ηεηιο εΓΓιι@ί»1 : Γοπιρείυπι νεη), ηιιεηι»(]ιτιθ(1ιιηι εί ϊρβίαβ

§εηεή, εΐ εοηάίΐίοηί , ηυι Ιιιηι τεβ βηιηΐ, οοηνεηίεΐαΐ, τβ-

8ροη(1ί$8β : Γΐίη;(ΐη Μεηο<1οΓυ3 Ιιοε ίώ$ςυε πιε ρο$βε( ρεΠί·

εεΓε! ηβηι ϋΐί ρεφίππηι εοηνεηίΐ, ηοη Ροηιρείο. Ιη ε» εαη»

ΡοπΊρεϋ ϋΐί,ι , Ιίίχιιή* ηερ1ί$ , (Ιεϋροηββ ε$( ΜαΓεεΙΙο , ρή-

τί^ηο ΛηΙοηϋ , 0:ε$&Η$ 8ογογι3 Γιΐίο. βεςιιεηΐί άίε εοηβυ:

Ιεβ ι]("-ϊ^!ΐ;ιπιηΐ ίη ηυαιίηεηηίυηι : ρηηιοβ Αη(οηίιιπ) ε( 1>ί-

1)οηεηι β^εείβ εοηιΐίΐίοηε , ηΐ ΑηΙοηίο ρβπΙεΓ ΙίοεΓεΙ βΐίυηι

Ργο βε, ςπεπιοηπιςοε τοίαίδββΐ, 8υΙ)8ΐί(ϋ8Γ8 : ροβΐ ϊΐΐοβ 0»;-

νίπίιι εΐ Ροηιρείυπι : I π ιη ΛηεηοΙ)3Γηιιηι εΐ 8θ38ίυπι : (Ιείηιΐβ

ηΐΓ8ϋ8 Γίΐ-χαπ'ΐιι εΐ ΛηΙοηίυαι ; ηιιί Ιιτίίηιη Ιαηο Γη(υη ιόπ-

βηΐεί ΓεηιρυΙ)Ιίε3ηΊ 8ρεΓ8ΐ)3ηΙυΓ ρορυΐο Κοπιβηο τειίιΐίΐυπ.

ΙΧΧΓν. Ηίβ 1τ3η83εϋ8, (Ιί&εεδδεπιηΙ : Ροπιρείυβ ίη δίεί-

Ιίβιη ηβνίουβ; 0Χ83Γ ε( Ληίοηίαδ ΙεπεβίΓί ίΙίηβΓη Ποιηβιη

ρΓοΓεεΙί δυηΐ. Αιΐ ε]ιιβ ρϊοίβ ηυηείυηι, ΙΙγΙ)8 εΐ ιιηίνεΓββ

ΙΙαΙία Ι631Ϊ9 εοηείαηιβίίοηίϋυ» ρεΓ8ΐΓερυίΙ : )αΊ3ΐ)3η(υΓ(|υε

οιηηεδ, Ιίηβπιΐοδ βε ι. η κ Ιπι ι ίηΐεδίίηο οεΐίο, εΐ Γιΐίοηιιη ββ

οιίΐίΐίβιη (Ιείεεϋουβ , ε( ρΓΧβίιΙίβΓίοπιηι ίη]υΓίί8 , ηιβηείρίο-

τυπα ΐΓ3η9Γιΐ£ίί8 , 3£ΐΌΓΐιιη ν38(3(ίοηίΙ>υ8, β^τίεαΜοηΒ εεβ-

83ΐίοηε, εΐ βιιρεΓ οηιηίβ Γ»ηιε, φι» άϊτο ηΐ3χίηιε ηκκίιι εοΓ

ρΓε8δεΓ3(. ΟυβρίΌρΙεΓ ΐΓ3Π8ευη(ίηυ8 ίπιρεΓ3(οηΙ)υ8 83ΓΓ3

τυίςο ΓικΊΐΊίΛηΙ, νείιιΐ 8εΓ\3ΐοπηυ8. υΓ>>8 ςιιοηυε ίΙΙιΐδίη

ροηιρ& ίΙΙοηιηι 3(1νεη(υηι εΓ3( εχεερίιιη; αϊ, (ΙεεΙίηβηΙεβ

είυβ Γβι ίηνίιΐίβηι , «Ίαιη ηοοίιι Βοηιβηι ηιβίηίδίεηΐ ίημίΜΐί.

δοΐί ρυοίίεβΐ ηίΐβπΐίΐώ εχρβΓίεί εΓ3ΐι(, ηιιί 3^γο8 ροββΜε-

ΙιηηΙ εχυΐυηι πιππη , ςυίΐιυδ ιιηα πιπί Ροηιρείο ΓβΛΐΙαβ εχ

Γα·(1('Γ0 εΓ3ΐ ΪΠΐρεΐΓ3(ΐ18 ! ηιίφρι' <]<ΐί ρΐΐΙ«1«η1 , ρ3Γ3ΐ08 Μίιί

τίείηοδ ίηΓεηδίβδίιηοβ , ε( 3<] ηυβηιτίβ οετβδίοηεηι εχδεΗυΓοβ

πΐ3ΐενο1εηΙί3πι. Ιρβί 3α(εηι Μ ρι-οΓιιςί, ςηί Ροηιρείαηι

Η3ε(εηυβ εηηΙ «εειιΐί, ρΐεπςυε οηιηεβ, ρβιιείβ εχεερίίβ,

Ροηιρείο ΡυΙεοΙίβ 83ΐιι(3ΐο, Κοηιβηι .Μαιίιη ηβνί^βΓυηΙ.

ϋηάε ηον& ρΐεηί ίιιίΐ 1χ1ί(ί3 , 3εεΐ3Πΐ3(ίοηε8φ)ε \ απ.τ , Ιο(

ίΗυδΙτίηυ» νίπβ ριΐεΙεΓ βρεηι τεάιΐίΐίβ ρβΐπχ.

ΙΛΧ V. Ρο8( Ιι.τ<- 0Χ83Γ ίη 03ΐΙί3ηι, ΙυιΊ»8 ηοηηίΐιίΐ ά^\\ά-

Ι,ιιιι , ΓεαΙ εχρειίίΐίοηεπι : Αηίοηίυβ &ά ΙκΊΙηιη ΡβΓΜιίευηι

ρΓθΓεε(η8 εβ(; ε( ψπιιη Ηθ«(ο·οοηΜΐΗθ βρρΓθΙ>313 ΓυίββεηΙ

3εΐ3 ε]ιΐ8 Ιιιηι Γ·ιΜΐΓ»<ΐ"«'" ΡΓΧ(εΓί(3, πιγκιιβ (Ιίπιίίβίδ ςυ3·

ςυ3τεΓ3αηι ιΐαείοηβ Ιε^βϋδςαε βιιίβ , Γθ1ίΐ]ΐΐ3 εαηείβ,υΐ νο·

ΙαίΙ , (ΙίδροβυίΙ. Κεςεδίιιιβ ηοηηυΙΙίβ Ιοείβ , οοιΙ,ι υΐίςυε ΙΗ·

&υΐ3 εοΙΐ3ΐϋΓθ8 , 3ρρε1ΐ3νί( 3Γ()ίΐΓ3ΐυ 8υο : ΡοηΙί, Ι);ΐΓίιιηι,

Ρίιαί'ηαοίδ I ί I ιιιηι, Μ ίΙ I ιπιίαΐ ίί ηεροίειη; Μ ιιη ι,τοι ιι ηι δ3ηΐ3η(3-

Γυιηςυε Ηειοάεηι ; Λιη\ ηΐ.ιιη , Ρίδί(]3τυπι ; Ροΐεηιοηεπι, ρβΓ-

Ιίβ Οίΐίεία; ; βΐίοβηυε , αϋαΓυηι §εη(ίυηι. ΕχεΓείΙυηι βυΙεπι ,

ςηί ειιιη ίρβο οι αϊ 1π1ιοι'ικι(ιιγιι>, υ( Ιυεήβ βίηιυΐ ΙοευρΙβίΑΓεΙ,
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σαι , τους μέν αύτων επί Παρθηνοΰς επεμπεν, Ίλλυ-

ριχόν ίθνος, Έπιδάμνω πάροικον, προθυμοτάτους γε

νομένους Βρούτο)· τοΰς δ' επί Δαρδανέας, έτερον

Ιλλυριών γένος, αεί Μακεδονίαν επιτρέχοντας· τους

δ' εν Ήπείρω μένειν έκέλευεν, ώς αν Ιν κύκλω πάντας

ε/τ), μέλλων αύτός έν Αθήναις χειμάσειν. "Επεμπε

δέ καί Φούρνιον Ις Αιβύην, τα υπό Σεξστίω τέλη τέσ

σαρα αςοντα έπί ΠαρΘυαίους· ου γοίρ πω πέπυστο αϋτα

Λέπιδον άφηρήσθαι Σεξστίου.

ίΧΧΥΙ. Ταϋτα διαθεμένος , ε/είμαζεν εν ταϊς

Αθήναις μετα της Όκταουίας, καΟα και εν Αλεξάν

δρεια μετα της Κλεοπάτρας· τα μεν ε'κ των στρατοπέ

δων έπιστελλόμενα έφορών μόνα , άφέλειαν δέ ιδιωτικήν

αύθις εξ ήγεμονίας και σχήμα τετράγωνον έχο)ν, καί

υπόδημα Αττικόν, καί θύρας ήρεμούσας· εξοδοί τε

ήσαν δμοιως άνευ σημείων αύτω , συν δύο φίλοις και

συν άκολούθοις δύο , έ"ς διδασκάλων διατριβας ή ακροά

σεις. Καί το δεΐπνον 5)ν 'Ελληνιχον, χαί μεΟ' Έλλή-

ν*>ν ή χειμασία, πανηγύρεις τε συν Ουμηδία μετα της

Όκταουίας· πολύς γαρ καΐ ές τήνδε έρβύη , ταχύς ων

ες έρωτας γυναικών. Λήγοντος δέ τοϋ χειμωνος , ώσπερ

έτέριρ γενομένω, ή* τε ίσθής α3θις, καί μετα της έσΟη-

τος ή όψις, ένηλλάσσετο· και πλήθος ην άμφί τας

Ουράς αύτίκα σημείων τε καί ήγεμόνων και δορυφόρων,

καί φόβου πάντα μεστά καί καταπλήξεο>ς· πρεσβεϊαί

τε έσεδέχοντο, αί τέως ηρεμούν κεκελευσμε'ναι, καί δί-

και διεκρίνοντο, καί νήες καθείλχοντο, καί ή όίλλη

παρασκευή πασα συνεκινεΤτο.

ίΧΧνίΙ. Καί Αντώνιος μεν άμφί χαΰτα ην. Καί

σαρ* δέ χαϊ ΙΙομπηίω διελύθησαν αί γενόμεναι σπονδαί,

κατα μεν αιτίας, ώς υπενοεΐτο, έτέρας· αί δέ ές το φα-

νερόν ΰπο του Καίσαρος έκφερόμεναι, αΤδε ^σαν. Πε-

λοπόννησον Αντώνιος μέν έδίδου ΙΙομπηίω, κελεύων,

ό'σα ετι ώφελον αύτω Πελοποννήσιοι δόντα , ή αύτον

άναδεξάμενον άποδώσειν, παραλαβεΐν, ί| περιμεΐναι

τήν πραξιν αυτών. Ό δέ ουκ έδέχετο μέν Ιπί τοΤσδε

τήν χώραν, ήγούμενος αυτω συν τοΤς δφλήμασι δεδόσθαι·

χαλεπαίνων δέ, ώς δ Καίσαρ ελεγεν, είτε Ιπι τούτοις,

είτε κατα γνώμην άπιστον, είθ' υπό ζήλου των έτέροιν

μεγάλους στρατούς έχόντων, ειτε Μηνοδιόρου δίερεθί-

ζοντος αύτον άνοχ&ς μάλλον ή βέβαιους σπονδας είναι

νομίζειν, ναϋς άλλας έποιεϊτο, καί έρέτας συνέλεγε, κα\

τω στρατί» ποτε έδημηγόρησε , χρήναι παντός οΰνεκα

παρασκευάζεσΟαι. Ληστήριά τε α3θις αφανή τήν θά

λασσαν ήνώχλει, καί μικρόν ή ούδέν άκος τοϋ λιμοϋ

γεγένητο 'Ρο>μαίοις. "ίίστε έβόο>ν, ούκ άπαλλαγήν

των χακων, άλλ' έπίληψιν τετάρτου τυράννου κατα

σπονδας γεγονέναι. Και δ Καϊσάρ τινα ληστήριά συλ

λαβών έβασάνιζεν, οΐ Πομπήϊον σφας ελεγον έπιπέμψαι·

καί τάδε αύτα δ Καίσαρ τω δήμω προύφερε, καί Ιπέ-

στελλεν αύτω Πομπηίω. Ό δέ Ιζελογεϊτο μέν υπέρ

τούτιον, άντενεκάλει δέ Πελοποννήσου χάριν.

ΙιΧΧνίΙΙ. "Οσοι δέ των έπιφανων ή'σαν έτι παρα

τω Πομπηίω, δρίίντες αύτον αεί πειθόμενον τοις άπε-

βίπιυΙεχειτίΙβΓΡΐ, πιίδΐΐ ίη ΡϊΓΐΙίρηοϋ, ΙΙΙνηεαπι ι;εηΙειτ», Κρί-

(Ιηιιιιιπ νίείηβηι, ΒηιΙί ςιιοη(1:ιηι δΐυύίυδίδδϊηωπ) ; αΐίιιιη ίη

Ο&πίαηοδ , Ιιοβ ηιιοςυβ 111>τί('ί ςβηβΓΪβ , Μ.ιοοίΐοηίαιιι ίηουΓ-

83Γ6 8θ1ίΐ08 ; ί1Ϊ08 III ΕρΪΓΟ ]|188ΪΙ ρΠΒ8(θΙ:ΐΓΪ : υΐ «ΙίνβΓβϊβ ατ-

ουηιοίΓοα ρΐΐ(ίΙ>ιΐ8 οηιηββ ΙιαικΙ ρπιευΐ αϊ) ϊρβο 3ΐκ·58βηΙ,

ςιιί Λ11ιβιΐ38 Ιιίΐιοπαα βίϋί (Ιοίρμιταΐ. ΜίβίΙ βΐ ΚυΓηϊυιη ίη

ΑΓπεβηι , ςυί δβχΐϋ «ριηΐιι ·>ι· Ιε^ίοηοβ <·οη(η ΡΐτΙΙιοβ <1υοβ-

ΓβΙ : ηοη<1ιιπ) βηίπι εοςηονβπιΐ, Ι,βρίιΐιιιη οαβ βάβηιϊβββ

δβχΐΐο.

ίΧΧΜ. ΗΪ8 ΐΐ3 ά1<φθ8ΪΙΪ8, Λ(Ιιοηί8 ΙιϊοηιανιΙ Ληίοηίυδ

ουπι Οοίβνϊβ, βΚΜΐ αηΐβ Λΐβ\3ηι1π<κ πιιιι ΟΙβορβΙη ; ΙϊΙβηβ

ΙαηΙυιη »υ εχοΓοίΙί1)ϋ8 αΙΙαΙα.8 ίηβρϊεϊβηβ , («ΊβΓυπι ΓεΙίοΙο

ίηιρεΓ3ΐθΓίο ουΙΙυ, ραΐΐϊβΐυβ πίΓδυπι βΐ ρΐιχωκίαίιιβ ΑΙΙίοο

ηιοΓβ, ΓβηιοΙίβ α Γοηυυβ 83ΐυ(3ΐοηιπι οΓΠοϋ», βΐ ρΐΌοβάβηβ

ίη ρυ!)1ί(Ίΐπι &1>8(]ηβ ίηβϊ^ηίοαβ <1υοΙ)υ8 3ΐηίεί$ οοηιίΐΕΐυβ

βΐ (ΙυοΙ)ϋδ Γαηιυΐίβ , υΐ ρη)Γε88θΓ88 3η( πχίΐβίοιτβ 3ϋ<1ίΓεί.

Οιΐ'ηβηι (]υοηυε Οπβοο ηιοΓβ 8ηηιβ1)3ΐ , β( ρβΓίίιη βχβΓϋΚα-

Ιίοηϊ1>ιΐ5 ναοΛ(>3ΐουηι Οποείβ ηοιηίηίΙ)υ8, ραΓϋηι ΓββΙίβ Ιη-

(Ιίίηυβ 86 »1)1εεΐ3ΐ)3ΐ ευηι ΟϋΙλνί»; ηβιη 1ΐ3ηε ςυοςιηε άε-

ρβΓϋηΙ νΪΓ οβ1ογ& ρΓοηίοΓ <κ1 πιιιΐίεηιπι αοοοτεβ. ΚχαεΙα

νβΓΟ Ιιίεηιε, ΐΛηηααπι 3ϋιΐ8 ΓαεΙϋδ, &ά πιίΙϊΙαΓεηα εηΙΙυπι Γβ-

άηΐ, ρβΓβοηαηιηιιε ηιυΐ&νίΐ ; ΓϋΓ8υηιςυε είτεβ Γογρ.8 οοββττα-

1>3η(ιΐΓ 1ίεΙθΓ68, άιιεββ, ε( 83(εΙΙί(ε8, βΐ &ά ίβττοΓβηι οηιηίι

(·οηιρο8ΐΐ3 : Ιοιη Ιβ^βΙίοηεβ αάπιίΙΙεοαηΙηΓ, 3(1 ίά Ιεηιρυβ

]ϋ8βυ ίρβίηβ άΉ&Ιβε; ]υβ ι·6(1<1β1)3ΐϋΓ , ηανεβ ύβιΐυεεοαηίατ;

βΐ Γβ1ί(]υο ΓηίΙίΐ3π βρρ3Γ3ΐα δίτερβυβηΐ υηιηίβ.

[.XXVII. Ιη Ιιίβ άηηι Αη(οηίιΐ8 οεευρβΙηΓ, ίηΐβτ Οκββτοηι

Ροηιρβίιιηνριε Ιιιγ1«ιΙπ ραχ ββΐ : εηιΐδίβ , υΐ (]υί(1οηι 8υ8ρίο-

1),ΊηΙιΐΓ ρ1(τί((ϋ6, βΐϋβ; βεά, ςυ3β ίη ρυΜίουηι ΟχβαΓ οΠΌ-

τεηβΐ , ηη; ΓιιεΓε. Ρβίοροηηεβυηι ΑηΙοιιίιιβ Ροηιρείο εΡ88β-

Γ3( Ιιβε εοηιΐίΐίοηε « υΐ, 8ί ]3Πΐ 8(3ΐίηι ΒεεϊρεΓβ νεΙΙιΊ

ρΓονίηείαηι, 8θ1νεΓβΙ ΑηΙοηίο ςιιεε ΡεΙοροηηββϋ βί <1ε>οο-

ΓεηΙ, 3ΐι I ρεΓ8θΙυΙιιηΐ(η 8ε ΓβαρβΓβΙ; δίη Μ ηοη ρΙβεεΓβΙ,

ΙβηΙίβρεΓ εχ8ρεεΐ3Γ£ΐ, όιιηη ρβευηίχ ϋΐββ ΑηΙοηϋ ηοιηίηε

εοαεί»; 688βηΙ. » ^^η^ νερό Ροηιιιβίυβ ηοη 3εε«ρίι Ιιαε εοη-

(Ιϊΐίοηε ρΓονίηείβηι , γβΙιιβ ε3ηι ιιηα ευηι (Ιβηίϋβ ρεειιηϋβ

8ί1>ί ιΐ,ιίαηι Γυί$8β. Εαηιηυε τεηι (ηΙ ΟαββΓ &ίε1>3ΐ) β-ρίβ

ΓεΓεη8 Ροηιρείυβ ; βίνε οΐ) ,ίιΐ ίρκυπι , δίνε δυαρίε ρβΓΓηΙίΛ ,

νεΙ ηυοϋ ίιινίιΙβΓοΙ αΚιτί» ηΐθ^ηοδ εχεΓείΙυδ ΙιαυειιΙίοιίδ , νεΙ

ηαοά , 3 ΜβηοάοΐΌ ίηδίίκαίιΐδ , ηοη ρβεεηι Ιιαηε εββε , δειΐ

ίηιΙιιπΛδ ΙβηΙιιιη, ρηΐβτεί; ρβΓβοβΙ αΐία» ηηνοδ αίπηί^ιιε

ΓειηίίζίυηΊ, εΐ εχεΓείΙηηι ςυοςαε 3ΐίηιιαη(1ο ριο εοηο,ίοιιβ

3(1ιηοηιπ( , οπιηίηο ββββ οριιβ αϊ άβηαο ΙκΊΙιιηι ρβΓεΙυΓ.

Κυίδΐΐδηυβ εχ οετυΐΐίδ ΓεεερΙαευΙίδ ρίΓαΙα; ίηΓεδ(βΙ)»η( ιιιλ·

Π3 : εΐ εχί^υυπ) βε ριορεηιοιίιιηι ηιιΙΙιιπι αΙΙαΙιιηι βΓ3ΐ αΓ-

1«η»! Γβηιί Γεηιειίίϋπι. ΟιιηΓε ραββϊηι 33εΙα1)3ίιΐΓ « ηοη

ςυ<Ε8ίΙυιη ηυρει-3 |>»εε Ιϊηεηι πιαίοπιηι, 86(1 βδδηηιΐυπι

ηϋαιίιυη 1)Τ8ίΐηί(1ίδ δοείυηι. » ΕΙ 0Κ88Γ εβρίοβ βΐίςποί

ρίηΐΗ ΙοτδίΙ, ςηί (*8βί δαηΐ, ιβ α Ροηιρείο 8η1>ηιί88θ8 :

ί(1(ριε ιρβυηι 0;γ83γ ενηΙβΒνίΙ ροριιΐο , οΐ ίρβί Ροηιρείο δί·

ςηίίίεανίΐ ρεΓ ΙίΙβΓβδ. 8ε(1 ίΙΙε (ριίιίειη, (1ε Ιιαε εοίρα $ε

ρυΓςηη», (Ιε ΡιΊοροηηεδο εοηΐΓβ εοηςυρβίοδ εδί.

ίΧΧνίΙΙ. ΟποΙςιιοΙ 3υ(εη» ηουϋίυηι 3(11ΐϋε ηρηίΐ Ροπι-

ροίιιηι ΙικίδεΓαηΙ, υ1)ί νΜεηιηΙ 8εη)ρρΓβιιιη ΚηβτΙοπιηι ρβ·
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λευθέροις , διέφθειραν ένίους των απελεύθερων, είτε άπο

σφών αυτών, είτε ές χάριν Καίσαρος, έξοτρύνειν έπΐ

Μηνοδιόρω, ώς ίπί άρχοντι, τον δεσπότην. 01 31 καΐ

αύτοι, φθόνω της Μηνοδώρου δυνάμεως, έκόντες έποίουν.

Κα\ Πομπήιος μεν ές άλλοτρίωσιν υπηγετο τοϋ Μηνο-

διίιρου. Τών δ' αύτων ήμερών Φιλάδελφος, δ Καίσα

ρος απελεύθερος , προς τον Μηνόδωρον διέπλευσε , σίτου

κομιδής οδνεχα· χαΙ Μιχυλίων, δ πιστο'τατος τω Μηνο-

δώρω , προς Καίσαρα , περί αύτομολίας τοϋ Μηνοδοιρου·

ΰπισ/νεΐτο δέ έγνειριεΐν Σαρδώ χαι Κύρνον, χαΐ τρία

τέλη στρατού, χα\ φίλων πλήθος έτερον. ΚαΙ τόδε,

2ν ίργον είτε Φιλαδέλφου, είτε των ές Μηνόδωρον

παρα Πομπήιου διαβολών, 6 Καίσαρ ουκ ευθύς μέν,

έδέξατο δ' δμως, ήγοΰμενος εργω τήν εΐρηνην λελΰσθαι.

Και Άντώνιον έξ Αθηνών ές το Βρεντε'σιον ές ήμε'ραν

ρ^ητήν παρεκάλει, συμβουλευσόμενος αύτώ περί τοϋδε

τοϋ πολέμου- ναϋς τε μακράς έκ 'Ραβέννης, καΐ στρα-

τδν Ικ της Κελτικής, και παρασκευήν άλλην, ές το

Βρεντέσιον και ες Δικαιάρχειαν δξέως περιέπεμπεν, ώς

ίχατέρωθεν έπιπλευσόμενος τή Σικελία , ήν Άντωνίιρ

συνδοκή.

ΙιΧΧΙΧ. Ό δέ ηλθε μέν ές την τεταγμε'νην ήμε'ραν

συν ολίγοις· Καίσαρα δέ ούχ εΰρών, ου περιέμεινεν, είτε

την γνοιμην τοϋ πολέμου μεμψάμενος ώς παράσπονδον,

είτε την Καίσαρος παρασκευήν ίδών πολλήν οϊσαν ( ου

γάρ ποτε αυτούς άνέπαυε φόβων ή τής μοναρχίας έπι-

θυμία), είτε τι σημεΐον δειδισάμενος. Τών γαρ πε-

ρικοιμωμένων αυτοϋ τη σκηνή προς θηρίων εΰρέθη τις

δεδαπανημένος, άνευ τοϋ προσυιπου μόνου, καθάπερ ες

έπίδειξιν παραλελειμμένου , οΰτε τι βοήσας, οΰτε τινδς

τών συναναπαυομένων ήσθημένου· καΐ λύχον έλεγον οί

Βρεντέσιοι προ έώ φανήναι τών σκηνωμάτο>ν έκθέοντα.

"Εγραφε γε μήν τω Καίσαρι, μή λύειν τα συγκείμενα,

καΐ ήπείλει Μηνόδωρον άπάξειν, ώς έαυτοΰ δραπέτην

γεγένητο γαρ Πομπηίου Μάγνου- τήν δέ τοϋ Μάγνου

περιουσίαν δ Αντώνιος έωνητο, νόμω πιπρασκομε'νην

ώς πολεμίου.

£,ΧΧΧ. Ό δέ Καίσαρ έπεμπεν ές Σαρδόνα χαι

Κΰρνον τους παραληψομένους 4 Μηνόδωρος ένε^είρι-

ζεν έχρατύνετο δέ τα παράλια της Ιταλίας φρουρίοις

πολλοίς, μή αύθις αύτα δ Πομπήιος έπιδράμοι· τριή

ρεις δέ ετέρας έν 'Ρώμη χαΙ έν 'Ραβέννη προσέτασσε

γίγνεσθαι, χαΐ στρατδν πολύν έχ τής Ίλλυρίδος μετε-

πέμπετο- Μηνόδοιρόν τε έλθόντα , έλεΰθερον εΰθυς

άπέφηνεν έξ απελεύθερου, χαΙ ών αύτδς ήγαγε νεών

Ιπέτρεπεν ήγέΐσθαι, ΰποστρατηγοϋντα τω ναυάρχο»

Καλουϊσίω. Ταΰτα μέν δή καθιστάμενος δ Καίσαρ,

και παρασκευήν ετι πλεονα συνάγων, έβράδυνε· καΐ τον

Άντώνιον ού περιμείναντα έμέμφετο. Τήν δ' ουσαν

ήδη παρασκευήν έκέλευε Κορνιφίκιον έκ 'Ραβέννης με-

ταγαγεϊν ές Τάραντα. Κορνιφικίω μέν δή χειμών

περιπλέοντι έπιγίγνεται, χα\ μόνη τών νεών ή ναυαρ-

ν_1ς, ή γενομένη Καίσαρι, διεφθάρη- χαΐ έ"δοξε τοϋτ'

Ις τά μέλλοντα σημήναι. Έπιπολαζοΰσης δέ υπο-

Γβτβ εοηδίΐίίδ , (νίΓπιρεπιηΙ λΐίψιοί βχ βοπιιιι ηιιηηβΓΟ, βϊτβ

υΙίΓΟ, δϊνβ ίη £Γ3(ί3ΐη ΟβΡδίΐπδ, υΐ Ροηιρεϊυηι ίπϊΐϊΐ-βηΐ

εοηΐΓβ Μθηοάοπιιη , φιβδί ϊπιρβΓηηΙειη ίρδί (Ιοιηίηο. Ιά 1ϊ-

ββηΙβΓ ίΐΐϊ ΓεεεπιηΙ, ςυϊρρο ίηνϊ(1εηΙβ3 ΙβηΙίο Ιιοιηίηϊϋ ρο-

ΙεηΙίθβ. Αίίμιο 83 ΐΐΐίοηε 3 Μρηούοπ) Ροηιρείυβ ϋΐίοηαΐυ;

681. Ρογ βοδάεηιφιε (ϋββ ΡΙάΊαάεΙρΙιιΐδ , Οεβι-ϊβ ΙΗκτΙαι ,

ηανίςανίΐ 3(1 ΜεηοαοΓυπι ΓπιαιεηΙβΙΐοηϊδ (ζτβΐία; εΐ Μίε^ϋο

Μεηοόοη Γΐ(1ί88ΐηια8 βηιίοαβ &ά Οα&Λπϊα , 3θΙυιυ5 <]ε ε]ιΐ8

ΐΓ»ΐι8(ϋ8ίο. ΟίίοηίχΙ ΐυίειη ΟκβαΓί Μεηιχίοπίδ δαΓάϊηϊαιη

εΐ ΟοΓδίοαηι , ουπι 1ΗΙ>υ8 Ιε^ίοηϊϋυβ , εΐ ηΐ3ξηο &πιίεοπ]ΐπ

ηυηιεΓΟ. Εαπι ΓονοΓεπι , βίνε ορβΓϊ ΡΙιίΙβιΙρΙρΙιί , βΐτε Ρομ-

ρεϋ εβίιιιηηίίδ ρ&Γ»Ιυπι, ΟκϊδϊΓ ηοη δίΛΐίηι ηυίϋεπι , ηοίερίΐ

(βπιεη , ςιιηπι ΓβνεΓ» νίοΐαΐ&πι ρβεεπι ε\ί8ΐίηΐ3ΓβΙ. Ενοοβ-

τί(ηυε ΛηΙοηίυιη ΑΙΙιοηίβ Βταηάυβΐαηι πά άεβηϊΐηιη άίεπι ,

ιιΐ άβ Ιιοε 1>ε1Ιο εοηΓεκεΙ ειιηι εο εοαβΗΪΑ : 8ίοιυ1ςαε η^νββ

Ιοηββδ ε Κανεπηα, βΐ βχβΓοίΙυπι β ΟαΙΙία, Γείίφΐυιιΐφΐε

βρραι&Ιυιη , ριορειε πιίδίΙ Βηιηάϊδίηπι εΐ Ρυΐεοΐοδ ; 31) υΐτο-

ςραβ ΙβΙβΓβ δίιηαΐ ίητ&δϋηιβ δίείΐίαπι , $ϊ ϊάβιη τίάεΓεΙϋΓ Αη-

Ιουίο.

ίΧΧΙΧ. ΕΙ νεηίΐ ΑηΙοηίαε 8(1 8ΐ&1α1υτη Λϊεπι, αιπι

ρϊνιοίδ : βεά Οκδϊΐβπι, ηυυπι ίΜ ηοη ίηνεηίΓεΙ, ηοη βχ-

δρβείβνϊΐ, δίνε, (]ΐιο<1 ηοη ργο1)ϊγρΙ ηεΙΙηιη βυιείρϊ οοηΐΓ»

Γαχίιιβ δίνεςυο<1 ίηδί^ηβΓη τίιίβΓβΙ Οατβίΐηβ βρρ&Γ&(υπι (αι·

ρί(1ί[3δ εηϊηι δίηε βοεΐο ίίηρβταηάϊ ιιΐηητκηιε ηυηςιιαηι να-

03Γε δοΐΐίείΐυάίηε δϊηεοβΐ), δίνε φΐοά ρΓοάίρϊο ςηο(ΐ3ηι Γυε-

πΐ («ΓτϊΙυδ. Νβηι υηυβ εχ είβ, ςυϊ βΛ ίΐΐϊυβ (εηΙΟΓΪιιιη

εχευ!>3νεΓ3ηΙ τερειΊιΐδ εδί 3 Γβιίβ βΐίδυηιΐιΐδ, βοΐ» Γβείε

εχεερία, ηιιβδί ίη Ιιοε τείίεΐα υΙ ηοδεβΓεΙιη· Ιιοηιο : Μςυβ

ΓαεΙυπη εΓβΙ αηδςυε ίρδίιΐδ εΙαιηοΓε , ηετηίηεφιε εοηιηιίΐΐΐο-

ηηηι βεηΐίεηΐε : εΐ Βηιηάιΐδίηί 3ίε1>3ηΙ, Ιαρηπι 88 νκϋδβε κυΐ)

(Ιίΐυευ)υπι ρΓοειίΓΓεηΙβηι β (βοεπίΑεηΙίδ. δεΓίρδίΙ Ιβηιβη

ΛηΙοηίιΐδ Οοϊ83ΐί , ηε & ρβοΐΐβ άίδεβ(1εΐ'6ΐ : εΐ π»η3ΐιΐ8 εβί

« βά βυρρίίεϊυηι 86 ι·&ρΙιΐΓυιη Μβηοάοπιηι , αϊ ΓαςίΙίνυη)

δυιιηι. » Νβηι Ροηιρείο Μ3§ηο δει νίεΓ5ΐ Ιιοηο : Ιιορβ βιι-

(ειη Μ»βηί ΑηΙοηίυβ βηβτ&Ι, βυυ η&β(3 |ιΐΓβ 1>β1Ιϊ νβηιΐίΐη.

ίΧΧΧ. Οθ383ΐ' τεη> ίη δ3ΐ'(1ϊηΐ3ηι ΟοΓβίοβηιηιιε ηιίδϊΐ ςυϊ

«38 ίηδϋΐϊδ 3 Μεηο<1θΓθ βοοϊρβτβηΐ : βΐ οηβ Ι1&1Ϊ89 ιηηΐΰ·

εβδίεΐΐίβ ηιιιηίνίΐ, ηβ ηιΐ'βηβ ίηεοΓδΛΓβϋΙυΓ η Ροιηροίο : ]οβ·

I δίΐςαε ϊϋβδ ΙπΓεηιβδ Ιίοιη.το Κβνβηηεκϊϋβ εοηίίεί , ει ηιιιηε-

■Όδυηι εχειχϊίπηι βεείνίΐ εχ ΙΠυγιοο. Τπηι Μβηοάοπιηι,

ςηβηιριϊηιιιηι 3(1 ββτεηΐΐ, ε ΙΟκτΙο ΑβεΙβΓβτίΙ ίη^εηηυιη ;

εΐ388ειη(ΐυε εί, ςυβηι αϋίΐιιχειαΐ , οοιηηιίδίΐ, ίΐ3 ηΐ Ιο^λΙυβ

88861 ρΓΟίΓβεΙο εΐβδδίδ Ο&Ινίδϊο. Ηί8 Γείιυβ εοηδίϋυεηάίβ εί

βπιρΙίοΐΊ βρρβί'βΐιι Γβοίεηίΐο ψιιιηι β88β( Γεηΐ0Γ8ίη8 , εοηςιιβ-

8(ιΐ3 631 άβ Αηίοηίο, φοά 8β ηοη εχδρβεΐαββεΐ. (}ιΐίβ τεΓΟ

]»ηι ρ3Γ3(3 Ιΐ3οε1^3ΐ, 83 ΟοπιίΠείιιιτι Ββνεηη3 ΤβΓεηΙιιηι ίιΐ8·

8ίΙ 1ΐ'3ΐΐ8τε1ΐ6Γε. Ηυηε ηανί§»ηΙ«ιτι 3(1ογΙ3 ΙβιηρεδΙβδ , δοΐαιη

ηανίηι ρΓ83ΐοι·Ϊ3ηι Ιτβξ\1, 0»?δβΓί ρ»Γ8ΐ»ηι : ηακ Γβδ ίη οιηεη

Ιαπι νεΐ'83 881. ζΗιυτη νβτο νυΐ^ο ϊάΗιιε δυϊρίοαΓεαΙυΓ ρΐεη

35.
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νοίας έτι , ώς παρασπόνδως δ πόλεμος ίδε γίγνοιτο ,

τήν ΰπόνοιαν δ Καίσαρ έκλύων, έπέστελλε τη ττόλει,

καί τον στρατδν αύτδς έδίδασκεν, δ*τι τας σπονδάς δ

Πομπήιος ληστεύων τήν θάλασσαν άναλύσειε, και τοϋθ'

οί λησταί χατει'ποιεν αύτοϋ , κατείποι δέ καί Μηνόδωρος

τήν δλην γνώμην, μάθοι δέ καί Αντώνιος, καί δια

τούτο Ηελοπόννησον ού δοιη.

Ι.ΧΧΧΙ. Ί2ς δέ αΰτώ τα έν χερσι έτοιμα γεγένητο,

έπέπλει τη Σικελία, αύτδς μεν εκ Τάραντος, Καλουί-

σιος δέ, Σαβίνος καί Μηνόδωρος άπδ Τυρ£ηνίας· πε-

ριήει δέ καί τ6 πεζδν ες 'Ρήγιον, καί μετα σπουδής

έταχύνετο άπαντα. Ό δέ Πομπήιος της μέν αύτο-

μολίας του Μηνοδώρου, έπιπλέοντος ήδη Καίσαρος,

ήσθετο. Προς δέ τον Ικατε'ρωΟεν επίπλουν, αύτδς μέν

ΰπέμεινεν εν Μεσσήνη τον Καίσαρα, Καλουϊσίω δέ

καΐ Μηνοδώρω τον έχθιστον τω Μηνοδώρω μάλιστα

των έζελευθέρων εαυτού Μενεκράτη προσέτασσεν άπαν-

τόίν επί στόλου πολλοϋ. "Οδε ουν δ Μενεκράτης έπι-

φαίνεται τοις πολεμίοις περ\ δείλην Ισπέραν πελάγιος·

καί οί μέν ες τδν κόλπον τον υπέρ Κύμης συνέφυγον,

και τήν νύκτα άνεπαύοντο , καί Μενεκράτης ές Αίνα-

ρίαν παρήλΟεν. Ήοϋς δέ αρχομένης, οί μέν τον κόλ

πον έν χρω παρα τήν γην αυτήν μηνοειδεϊ στόλω πα-

ρέπλεον, ?να μή αυτού διεκπλέοιεν οί πολέμιοι. Ό δέ

Μενεκράτης αύτοϊς αύθις έπιφαίνεταί τε, και εύθΰς

έπλησίαζεν δπδ £ύμης καΐ τάχους· δραν δέ ουκ άνα-

γομένους ές το πέλαγος ούδέν μέγα έχων, ές τήν γην

έγχρίμπτων έςεώθει. Οί δέ έςώκελλόν τε δμοϋ, καί

τας έμβολας άπεμάχοντο. ΤΗν δέ τοις μέν, ές το πέ

λαγος άναχώρησίς τε καί έφόρμησις 6τε βούλοιντο , και

σκάφων έτέρων άλλαγή, παρα μέρος· οί δέ, έκαμνον

εκ τε των πετρών έφ' ας έπώκελλον, καί δπδ της ακι

νησίας των νεών πεζομαχεΐν γαρ πρδς ναυμαχοϋντας

έώκεσαν, ούτε διώκειν ούτε έκκλίνειν έχοντες.

Ι,ΧΧΧΗ. Έν δέ τούτω Μηνόδωρος καί Μενεκράτης

καθορώσιν αλλήλους, και, τον άλλον πόνον αφέντες,

αύτίκα μετ' οργής καί βοής άλλήλοις έπέπλεον · Ιν τώδε

τήν νίκην και τδ κεφάλαιον του πολέμου τιθέμενοι, έν

ω τίς αύτών κρατήσειν έμε).λεν. Αί μέν δή νηες άλλή-

λαις υπδ ^ύμης ένέπεσον, καί συνέτριψαν, ή μέν τδν

έμβολον της Μηνοδο')ρου νεώς, ή δέ τδν ταρσδν της

Μενεκράτους. Έπεί δέ αύταϊς εκατέρωθεν χείρες επε

βλήθησαν σιδηραϊ, των μέν νεών ούδέν έτι τδ έργον ην,

συνεστηκυίας έκατέρας· οί δέ άνδρες, ωσπερ έν γη,

πόνου καί αρετής ουδέν άπέλειπον. Ακόντιά τε γαρ

ην αθρόα, καΐ λίθοι, καί τοξεύματα έπ' αλλήλους, καί

έπί τας ναϋς καταρ^άκτας έρ^ίπτουν ές τδ Ιπιέναι δι'

αυτών. Ύψηλοτέρας δ' ούσης της Μηνοδοίρου νεώς,

οΐτε καταρ^άκται τοΤς τολμώσιν ησαν εύεπιβατώτεροι,

καί τα βαλλόμενα , ώς άφ' υψηλού , βιαιότερα. Τεθνεώ-

των δ' ήδη πολλών, καί τών υπολοίπων κατατετρωμέ-

νιον, δ μέν Μηνόδωρος δβελω τδν βραχίονα έτροιθη,

καί δ δβελδς έξηρέθη · δ δέ Μενεκράτης τδν μηρδν άκον-

τίω πολυγλώχινι Ίβηρικώ δλοσιδήρω, καί ούκ ην έζε-

φΐβ , εοηΐΓ3 Γι£(1υ8 δΐΐδοϊρΐ ίιΐ ΙκΊΙπγπ , Οκμγ, αϊ βηη βιιβρί-

είοηειη εχίηιεΓεΙ, ρορυΐυηι Κοιηαηυηι ρβΓ ΙϊΙβΓαβ, εχεΓείΙαηι

ρπ) εοηείοηε , εάοευιΐ : « ί<ΒθΊΐ8 3 Ροηιρείο 88δβ νίοΐ3ΐυπ> ,

φΐί ρβτ ρΐΓ&{&8 ίηΓββΙ&ΓΪΙ ΠΙ3ΓΪ3 : ηαοβ εί ίρβοηιπι ρίηΐβπιιη

βΐ ΜβηοΟοπ εοηίεδδίοηβ εοηιρεΓίιιιη βίΐ : ηεε ί^ηοΓΗΓο ίιΐ

ΛηΙοηίυηι, ίιίεοςαε Ρείοροηηεβυηι εί ηοη ΐΓ.κϋϋίββε. »

1ΧΧΧΙ. Ι)οϊη<38, ροίΐηιιβπι 83(ί8, ψιχ εοη$Ιί(αεΓ3( , ρβ-

Γ3(3 ΓαβπιηΙ, εΐιββε δϊοΟίβηι ρείίίΐ; ϊρβο 0863&Γ, ΤλτβηΙο

βοΐνεηβ, Οβίνϊδίυβ, ευπι ϋϋΐιίηο εΐ ΜεηοιΙοΓΟ, βχ ΕΙηιιία :

ει ρεϋεβίΓίβ ςυοφιε εχεΓείΙυβ (εηεβίΓί ίΙίηεΓβ ρεΙΜΙ ΚΙιε-

ςίαιη , εΐ ιτιηβη» μια ρΓορεΓ3ΐίοηε 3§ε1>αη1υΓ οηιοίβ. Νεο

ρήιΐ8 Ροηιρείιΐ8 βεηβϊΐ ΙτϊηδΓιΐβίβδβ ΜεηοάοΓυηι, ςιιαπι αά-

ηατίββηΐβ ΟίβΜτβ. υΐτίηςυε 3α(βπι ίπιηιίηβηΐβ εΐββββ

Ιιο8ΐίυπι , ίρδο Ροηιρεϊυ8 Μο&βαη.τρ εχβρεεΐ3νί( 03?93Γεπι :

θ3ΐνϊ8ϊο Μεηοι1οΓο<ιαε ορροβαϋ ευπι ιη&£Μ οΐβδβο Μεηεεο-

Ιεω, βΐίιιηι ε Ιίϋει Ίϊβ βιιϊβ, ϊρβί ΜοπιχΙογο ίηΓεηίίββϊιηαηι.

18 η1>Ι ίη εοηβρβοίαιη Ηοβϋαηι ία βΗο νεηϋ ηο τεβρεηοι ,

ϋΐϊ τεεερεηιηΐ βε ίη βίηαηι ςαί βάρη Οααα» εβί , Οηφίβ

ηοείεπι ε&τη ςυίενεηιηΐ; ΜεηεεΓβΙεβ βρρυΐίΐ ΜηΜίΆΐη.

8υ1> 3ΚΓ0Γ3Π1 νεη> Οαΐτϊβίαηί ΟΓηηι βίηυδ ΙιιπηΙα εΐ388β 1ε§ε-

03η(, ρΓοχίιηε εοηΐϊηεηίβηι (μιβηΐυηι ροΙβΓ3ηΙ, ηε ρειτυπι-

ρεΓεΙαι· εΙαδ8Ϊ8 3ΐ> ΙιοδΙί1)υ8. Ταιη ΓϋΓδυβ ίη εοηδίΜχΐηηι

τβηίΐ ΜεηβΓ.ΓβΙεδ, ηιοχηυε δηηιηΐ3 νί εοηεϊΐβΐίβ ηβτίΐΗΐβ

3ρρΓορίηΐ]α3τίΙ. Οαοηίαηι νεΓΟ ίη αΐΐυηι ηοη ρι-ονεηβίκιη·

Ιβγ 3άτβΓ8Βτίί , (]ΐιιιπι βΐϊηά αίηίΐ ηΜ^ηορετε ροβββΙ , ρΐΌρίοβ

&εεε<1εη8 ηβνεδ εΟΓυηι ίη ΙβΓΓ3ηι ρΓορυίίΙ; αϊ ίΐΐί βίπιυΙ η

ϋΓενίβ ίηοίιΙβΓβηΙ , βίηιιιΐ ίλ> ηοδίίηπι ίηιροΐυ βεβε <ίεΓεη<1εΓε

εο^εΓεηΙϋΓ. ΗοίΙίίιιΐδ αοΙβηι Γβοίΐε εΓ3ΐ ίη &1(ηαι 8β Γβεί-

ρεΓε , ε( ίη(1ε Γε(ϋη(β§Γ3Γε ίηιρείηηι , ε( ηηιΙ»Γε εΐίαπι ηβτββ

3ΐί3δ ροδί 3ΐί38 : Ηΐίδ ΙιιοΐΛίκΙυηι εΐϊβηι ευηι δοορυΐίβ εΓ3(, ίη

ηυοδ ίηιρεςεΓ3ηΙ, ρπβΙβπηίΒΐη ΐ]ΐκκ1 ηβνεβ ηοη ροΙβΓβηΙ

ηιοτεΓε; βΐίηιε ίΐ3 Γβείυηι ββΐ, ιιΐ εοηΐΓβ ηϊταΐεω ρυςηαηι

Ιεπ εδΙτί εεΓίβηιίηε νϊ<1εΓεηΙαι· οοηΙοικΙοΓβ, ίη ςηο ηεο ρβτ-

βεςηί ηεε τεΓιι^εΓε ροβδεηΐ.

ΙιΧΧΧΙΙ. ΙηΙεΓ ηχε ΜεηοάοΓυδ ε( ΜεηεεΓβΙεβ ηιυΐηυηι

ίη εοηδρεείιιηι νεηίαηΐ ; ρΓοϋηιΐδςυε , ι-βΐϊοΐο εχΙεΓΟ ρι-,τϋο,

ευπι ίτ3 εΙίπιοΓεςυο δε ρείυηΐ ίητίεεη : νί(1εΙ>3ΐιΐΓςιιε,

ηΐβτ εοΓυιη νίηεεΓεΙ, ε]η3 εΐβιβίβ Γομ νίείοηαηι. Ηοπιπι

ί^ίΙυΓ ηβνεδ, ηιη^ηο δΐ3ΐίπι ίηιρε(α εοΙΙίδβΒ, ηιιιΙε(3-

νεΓυηΙ δε ίηνίεεηι , ηυβδδβίο γοβΙγο η»νίδ ΜεηοάοΓί , εΐ βϋ-

ϋεΓηαευΙο Μεηεετ3ΐΪ8. Ιη]εε1ίδ (Ιείηίΐε πίπηςαε Γείτείδ

ηΐ3ηίοιΐδ, ηβνββ μη οεδδβϋβηΐ, ίιιΙΐίϋΓεηΙεδ 8ΪΙ)ί : βοεϊί τβτο

ηβτβίεδ, ηοη βΐίΐετ ςυΐΐη ίη ίεπβ ρυβίοπίεδ , ηίηίΙ δίοι β<1

8υηιηΐ3ηι εοηΐεηΐίοιιειη 3ΐ3εη(3ΐεηκηιε ΓεεεπιηΙ Γείίηιιιιηι :

ίηιρε(εο3η( εηίιη δε 33§ίΙ(ίδ, 83X15, ]3ειιΙίδ, ροηΐεδηιιε ίη]ί·

είβίκιηΐ ρεΓ ςηοβ (ΓβηδεεηόεΓεηΙ. ΕΙ ςυοηίβιη Μεηοάοιί

η3τίδ εηιίηεθ3( αΐΐίιΐδ , ροηΐεβ ε]αβ ΓιείΙίυβ ροΓηιβϊΙιηηΙιΐΓ 3

τίπβ ηυιίβείουδ, εΐ Ιεΐβ ίη<3ε ηιίδδβ, η( ε Ιοεο βηρεποπ , ίη-

εί(1εΙ)3ηΙ τεηεηιεηϋυδ. ^3η1ηοε ηιυΚίβ εοεδίβ , δβυείβΐίδ ι·ε-

Ιίηηίδ, Μεηοάοπίδ νεηιΐο ρεΓ 1>Γ3εηίυηι ΐΓβίεεΙυβ εβ(, ςηιο<1

πιοχ εχίτβεΐιιιη βδΐ ε νπΐηοτβ : 31 ΜεηβΟΓβΙεδ ίη Γεωυτ ίοΐαβ

εδί 1ιαπΐ3ΐο ]3οη1ο 11Ϊ8[>αηίοο δοϋίεΓΓεο, φΐο<1 ηοη ροίυίΐ
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λεΐν αύτδ συν έπε,ίξει. Αχρείος ουν δ Μενεκράτης ες

μ,αίχην γενόμενος, επέμενε και ώς, τοΰς άλλους έποτρύ-

νων μέχρι, λαμβανομένης της νεώς, ές τον Βυθδν τοϋ

πελάγους έαυτδν {ρρΊψ*, κα\ την μέν ναϋν δ Μηνόδωρος

άνεδησατο, χα\ £ς την γην άπέπλευσεν, ούίέν έτι δραν

ούδ' έκεϊνος δυνάμενος.

Ι.\ \ \ 1 1 1 . Καϊ το λαιδν της ναυμαχίας ούτως έπε-

/τράχει. 'Εκ δέ τοΰ δεξιοΰ , Καλουίσιος μέν, διαπλεων

Ις τδ λαών, άπετέμετό τινας των Μενεχράτους νεών,

χαι έκφυγούσας εις τδ πέλαγος έδίωχε. Δημοχάρης

δ' , δ τοΰ Μενεχράτους συνεξελεύθερός τε χαι υποστρά

τηγος, ταΐς λοιπαϊς τοϋ Καλουϊσίου συμπεσών, τας μεν

ίς ιρυγην έτρέπετο, τας δέ ές πέτρας συνηραξε, χαΐ,

των ανδρών έςαλομένων, ένεπίμπρα τα σκάφη· μέχρι

Καλουίσιος Ιχ της διώξεως «"πανιών, τάς τε ιρευγούσας

των ιδίων έπανηγαγε , χαΐ τας έμπιπραμένας «κώλυσε.

Καϊ νυχτδς έπιλαβούσης , ηδλίσαντο πάντες ένθα χαι

της προτέρας. Ή μέν δή ναυμαχία ες τοΰτο έτελεύτα ,

χαΙ προυχεν «ν αύτη τα Πομπηίου παρα πολύ. Δη-

μονάρης δέ βαρυθυμών έπ\ τω θανάτω Μενεχράτους,

ώς έ"π\ ήττη μεγίστη (δύο γαρ οϊδε ^σαν μάλιστα τω

Πομπηίω θαλάσσης εργάται , Μενεχράτης τε χαΙ Μη-

νόοωρος), άπαντα μεβείς, εύΟύς ές Σικελίαν έπλει,

χαθάπερ ου τδ Μενεχράτους σώμα χα'ι ναϋν μίαν, άλλα

τον στόλον 8λον άποβαλών.

ΙιΧΧΧΓν. Ό δέ Καλουίσιος, έως μέν έπιπλευσεΐ-

σδαι τδν Δημοχάρην προσεδόχα, παρέμενεν ένΟαπερ

ώρμιστο, ναυμαχεΐν ου δυνάμενος· αϊ τε γαρ χράτισται

των νεών αύτώ δΐϋ)λώλεσαν, χαι ο'. έτεραι πρδς ναυμα-

χίαν εΤχον άχρείως. ΈπεΙ δέ έμαΟεν οίχόμενον ές Σι-

χελίαν, έπεσκεύαζε τας ναϋς, χαΙ παρέπλει την γην,

τους χόλπους έξελίσσων. Ό δέ Καίσαρ έχ μέν Τάραν-

τος ίς τδ 'Ρη'γιον διεπεπλεύχει ναυσΐ πολλαΤς χαΙ

στρατώ πολλώ , χα\ Πομπη'ϊον περι Μεσση"νην κατειλν]-

ΜΙ, ναϋς έχοντα τεσσαράκοντα μόνας· ώστε αύτώ πα-

ρήνουν ο( φίλοι, ώς εν καιρώ μάλιστα, έπιθέσθαι τω

Πομπηίω μετα τοσοϋδε στόλου, ναϋς ίχοντι δλίγας,

μέχρι τδ λοιπδν Ικείνω ναυτιχδν ου πάρεστιν. Ό δ'

ουκ έπείθετο, Καλουΐσιον περιμενων, χαΙ λε'γων ούχ

εΰβουλον είναι τδ ρ^ψοχίνδυνον, ίνβα συμμαχίαν άλλην

προσδοχωη. Ώς δέ Δημοχάρης «ς Μεσσηνην χατέ-

πλευσεν, δ μέν Πομπήιος αυτόν τε Δημοχάρην χαΙ

Άπολλοφάνην, χα'ι τόνδε άπελεύΟερον έαυτοΰ, ναυάρ

χους άπέιρηνεν άντί Μηνοδώρου και Μενεχράτους.

Ι,ΧΧΧν. Ό δέ Καίσαρ περί τών συμβεβηκότων

άμφΐ τη Κύμη πυΟόμενος, έζέπλει τδν πορβμδν, υπαν-

τησοιν τω Καλουϊσίω. Άνύσαντι δ' αύτώ τοϋ πόρου

τδ πλέον, χαΙ Στυλίδα ήδη παραπλέΌντι, καϊ ες τδ

Σχύλλαιον Ιπιχάμπτοντι, έχΟορών «κ της Μεσσήνης δ

Πομπήιος, έξήπτετο τών ΰστάτων, χαΙ τας πρόπλους

«δίωκε , χαΙ πάσαις ένέβαλλε , καϊ ές μάχην προύκαλεϊτο.

Αί δέ, καίπερ ένοχλούμεναι, «ς ^έν ναυμαχίαν ούκ

έπέστρεφον, Καίσαρος ούκ έώντος, είτε δείσαντος έν

στενώ ναυμαχεϊν, είτ' επιμένοντος οΤς άπ' άρχ^ς διε-

εχίηιί εείεπίει-. ΙΙβατιε φτυπΊ ριι^ιιαΓΟ αηιρϋιΐδ ηοη |>ο»5ΐ'ί,

Ιαιηβιι δϊο φΐοίμιο ό^πώλΙ, «χΙιοιΙλιι* αΐΐο» ; άοηεο, ιωνί

βυ» ο^ρία, ίο ΐΜΓβ «β άβιϋΐ ρΓα?αρϊΐ£ΐη. Μεοοάοηιβ ο»·

ρΐίναιη ηανεηι, ΓοΙί^Ηίαηι α βιιι, ρβΓίταχϊΙ &ά ΙβΓΓϊπι : ηβο

αηηρίϊυβ ςυί(1φΐ3ΐυ ΐρββ ροΐυίΐ ε(ϋεβΓβ.

ίΧΧΧΙΙΙ. ΗίΕΟ ίη δίηίβίΓΟ εοπιιι ηβτβΐίδ ριιςαββ βοδί.ι

βυηΐ. Ε άεχίΓΟ Οαΐτίβίυβ ϊίιιίδίΓυηι ηΒνί^Ηηδ , αΐίηιιοί

ΜεηεοΓϊΙίδ ηανβδ ίαιεΓοΙαδίΙ 3 εκίεηβ , Γυ^ϊεηΙεβφΐε ίη 31-

Ιϋπι ρβΓδοοοΙυδ βδ(. ΙηΙβπιη βεηιοοΙίΑΓΟδ, ΙίΙιεΓίυδ βΐ ιρδε

Ροηρεϋ , Ιαηο Ιε^ϊΙιΐδ ΜεηεοΓαΙίβ, ΓβΠψιω Οβίτΐδίαηαδ ά%-

ςτεδδΐιβ , ραΓίίηι Γυ^.ινίΐ , ραΓίίιη ίη βαχα οοπιρυΙδθδ ΓΓβςϊΙ ;

εΐ ροβ(<μΐ3ΐη εχδίϋεΓαηΙ ηαναΐεί βοεϋ , ηανεβ ίρββδ οτβαιατϊΐ.

Ταπί Οαΐνίδϊυβ, α ρεΓδεευΙίοηε ΓβνεΓδυβ, διιαβ Γυ^ίεηΐεβ τε-

ιΐυχίΐ, οεΙεΓ3ηιηΐ(|υε ίηοοηϋίυιη ίηΐιίΐιυϊι. δυρει-νεηίεηΐβ

ηοείε, ηυίδφΐβ βά ρΓί(1ί»η»πι βυβπι δίβΐϊοηειη ΓεάϋΙ. Ηϊο

Γιηίδ ΓυίΙ ηΛναϋδ ίΙΙίηδ ρΓαΊϋ , ίη ςυο ηιυΚο ςυνίεπι ροΙίοΓ

Γαίι Ροηαρει»ηοΓυιη ΓοΓίυηβ. δειΐ Ι)επιοεΙΐ3Γεδ , ιηοΓίβ Μβ·

ηεεΓαΙίδ, υΐ εΐβάβ Π)3χίιη3, εοηΙτίδΐ3(ιι$ (ηβηι Ιιο™ηι <1υο·

πιπί , ΜεηεοΓβΙίδ 30 ΜβηοάοΗ , ρπροίρυ» ορεΓ3 δβηιρεΓ ίη

τβΙ)υ8πΐ3Γίιίπιίδυ$ηδ6ΐ3ΐΡοπιρείυδ),οπιίδδϊδοπιηίουδ ΓβΙ»ιΐ3,

ΓεεΙί 8ίοί1ί3πι ΓβρεΙϋΙ , Ιιβυιΐ δβειίδ βε βί ηοη ΜεηεεΓίΙίδ οογ-

ρυβ β( η3νΓιη υηβηι, ββά ίηΙε^Γϊηι εΐϊδδεπ», βπιίδϊδδεί.

ΙΛΧΧΓν. Οβίτίβίαβ, ςιΐϊηιιϋιι Οεηοεπβτεπι οβηΐη Μ

(Ιβηυο νβηΐυπιπι ηβρίηΐη· ε$( , ίη δυβ βίβϋοηε πιωείΐ, βά

Γβ(ϋαΙβ§Γαηιΐ3Π) ρυ^ηβηι ιηίιιίιηβ κίοηευβ : ηβπι ορϋπΜ ςο*·

ςυβ εχ «·]ιΐί» ηανίουδ ρεπεΓβΙ , 03ρ16γ;ε ρυ^ηβηι ίηηίϋεδ

βηηι ΓβοΙβε. ΡοδΙςααηι βυίβηι ίηΐεΐίεχίΐ ίη δίείΙίαηι βαη

3ηϋδδε; Γερ8Γ3()3 η3νί1>η8, ογβπι Ιε^εοβι, ηε δίηυδ ςυίιΐβιη

ΐΓβ]ίείεη5. Αΐία ραΓίβ Ο.τββΓ, β ΤβΓεηΙο ΚΙιβξίαπι ευπ) υεηβ

πιαβη» εΐαδβε εχβτείΐασοε ρΐΌΓεείυβ, ρΓορε Μεδδβηβπι

Ροπιρβίυηι 38ββευΙα> εβί , αυβάταξίηία ΙαηΙυιη ηΔτίηυ»

ίηβΐηιειαοι. ΙΙληαβ ηοτΙαηΑηιαΓ βηιίοί , υ( ρ*τ Ιαιη ορροΓ-

Ιυηβηι ηΐΒχίιηο οεεβδίοηειη Ροηιρείυηι , Ι3ΐη ραιιεβδ Π3νεδ

ηβυεηΐεηι, εΐαδββ ίηδίΓηεΙίδδίηια 3^Γει1εΓεΙυΓ, ριίηδςιΐΒΐη

εχΙεΓίΕ ίΙΙίυδ ηβνββ αιΙνεηίΓεηΙ. δει! ρβτεΓε εοηδίΐίο ηοίυί!

03383Γ, εχδρεείβηβ Οαίνίδϊυπι , ηεββηδςυε εοηδυΚυπι εχρο-

ηεΓ8 δβ ρεΓΪουΙο , ςιιο ΙεπιροΓε πηβηοη εχδρβεΙβΓεΙ βυχίΙί&.

Ροπιρείϋδ , ροδίςυαπι ΟειηοεΙιβΓεδ Μεδδβηαπι Γβνιτβυδ εβί ,

εΐ ίρδηηι Ι)βιηοο1ιαΓβΓη εΐ ΑροΙΙορΙιβηεπι , ςαί εχ ΙιΊκΓίΟΓυηι

βαοηιιη ρβΓίΙβτ ηιηηβπ) βτ·(, εΐαββί ρηείβεΗ, Ιοεο Μεηε-

ετ&Ιίβ εΐ Μεηοΰοτί.

Ι.ΧΧΧΥ. 0%δ3τ τείΌ ηυηείβίο αείππιεηΐο 3(1 Οαιηββ 3ε-

εβρίο, εηανίκανίι ΓΓεΙυηα, οεευΓβιίΓυδ Ο&Ινίίίο. ^»πκ]υε

βυρεΓ3(3 ηΐ3]θΓ8 ΓΓβΙϊ ρ3τ1ε, ρΓοεΙεΓ ΟοΙυΐΏΜΐη Κηεςίη3Πΐ

ηανίβαίιαΐ, ευΓδυηιςυε ΟεοΙεηαΙ τεΓβυδ δονΙΙϊαπι; ςηυπι

Ροηιρείυδ , ε Μεδδ»η3 βυοίΐο 3(1νο1αηδ, Ιβεεδδεηβ ρο8ΐτεπΐ38

ηανεδ, ρεΓδεςυεηδ ρπεεεύεηΐεδ, ευηευίδ άεηίςυε Ββ^Γεδδϋδ,

ρΓθΤ003Τί( βά ρΓΠ'Ιίυπι. ΙΙΙίβ, ςιιαηινϊδ ίηΓεδΙαΙα;, α<1 ρυ-

@η3πι βε ηοη ΙηβΙτηχεηιηΙ ; ηοη ρβπηΙΙΙβηΙβ 0*9Μη, βίνε

ςαοά ηοη ιαΟοΓβΙ ρυρι&τε ίιι 3ηςαδΐϋδ , βίτε οπού ηιαηοΓοΙ
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γνώχει, μή ναυμαχεΐν δίχα τοϋ Καλουϊσίου. Γνώμη

δέ αύτοϋ παρά τε τήν γην δπεχώρουν ίπασαι , καί έπ'

άγκυρών έσάλευον, χαΐ κατά πρωραν άπεμάχοντο τούς

έπιόντας. Δημοχάρους δ' επιστήσαντος δυο ναϋς περί

έκάστην, έθορυβοϋντο ήδη , προς τε τας πέτρας άρασσό-

μενοι καί προς αλλήλους, θαλάσσης τε ένεπίμπλαντο ·

χαΐ διεφθείροντο μετά άργίας και αΐδε, ώσπερ αί περ\

Κύμην, δρμοϋσαί τε χαί έμβαλλόμεναι προς εχθρών

έπιπλεόντων και άναχωρούντων.

ΕΧΧΧνί. Ό μεν δή Καίσαρ έξήλατο της νεώς επί

τας πέτρας, χαί τους έκνέοντας έχ της θαλάσσης ανε

λάμβανε, χαί Ις τι) ίρος άνιο παρέπεμπε. Κορνιφίκιος

δέ χαί ίσοι άλλοι στρατηγοί ησαν αύτοϋ , παραχαλέσαν-

τεςάλλήλους, άνευ προστάγματος άπέρ^ηζαν τα άγκύ-

ρια, καί άνηχθησαν έπί τους πολεμίους, ώς δέον τι

δρώντας παβεΐν μδλλον, ή έστώτας άμαχεί τοις Ιπιχει-

ροϋσι προκεϊσθαι. Τόλμη τε παραβόλω πρώτον δ

Κορνιφίκιος την ναυαρ/ίδα τοϋ Δημοχάρους κατέσεισε

καί είλε· και Δημοχάρης μέν εϊς έτέραν έξήλατο.

Τοιούτου δέ όντος τοϋ πόνου καί τοϋ φθόρου, έπεφαί-

νοντο εκ πόντου προσπλέοντες ήδη Καλουίσιός τε και

Μηνόδωρος· καί αύτους οί μέν τοϋ Καίσαρος ούχέωρων,

ούτε άπο γης ουτε έκ θαλάσσης. Πελαγιώτεροι δέ ον-

τεςοί τοϋ Πομπηίου, κατεϊδον, καί Ιδόντες άνεχώρουν

συνεσκόταζε γαρ ήδη, καί κεκμηκότες άκμήσιν ούκ

έθάρρ/Λΐν συμπλέκεσθαι. Τοΰτο μέν δή συγχύρημα

τοις υπολοίποις έχ τοϋ τέως ά/ρείου χρηστον έπιγίγνε-

ται.

Ι,ΧΧΧνίΙ. Νυκτός δέ Ιπιλαβούσης, οί μέν εκ τών

νεών έκπεσόντες, ές τα δρη συνέφευγον, χαί πυρά πολλά

έκαιον, σύμβολα τοις έτι ουσιν έν τη Οαλάσση , και διε-

νυκτέρευον οδτως άσιτοι και άθεράπευτοι και πάντων

ενδεείς. Καί αύτους ό Καίσαρ, ομοίως έχων, παρεκά-

λει, περιθέων, ές τήν έω κακοπαθήσαι. Ταλαιποιρου-

μένω δέ αύτω περί ταϋτα Καλουίσιος μέν ούδ' ως έγι-

γνώσχετο προσπλέων, ούδέ άπδ των νεών τι χρηστον

έγίγνετο, ασχολουμένων περί τα ναυάγια. Ύπο δέ

έτερου δαίμονος άγαθοϋ το τρισκαιδέκατον τέλος Ιπλη-

σίαζε διά τών όρων, καί περί τοϋ κακοϋ πυθόμενοι , τους

κρημνούς, τω πυρί της δδοϋ τεκμαιρόμενοι, διέδραμον.

Καί καταλαβόντες τον αύτοκράτορα σ<ρών καί τούς συμ-

φυγόντας, ωδε έχοντας καμάτου καί τροφών απορίας,

έθεράπευον, άλλους άλλοι διαλαβόντες , οί δέ ταξίαρχοι

τον αύτοκράτορα ες αύτοσχέδιον σκηνήν Ισαγαγόντες,

ούδενος τών οϊκετών αύτίο θεραπευτήρων παρόντων, ώς

Ιν νυκτί καί τοσφδε ταρά/ω διεδ^ιμμένων. Περιπέμ-

<]/ας δ' εύθύς πανταχή τούς έςαγγελοϋντας δτι σώζοιτο,

πυνθάνεται Καλουισιον συν ταϊς πρόπλοις καταπλέοντα ·

καί, ώς επί δύο χρηστοϊς καί άδοκήτοις, άνεπαύετο.

Ι^ΧΧΧΥΙΙΙ. "Αμα δ' ημέρα τήν θάλασσαν έφορών,

Ιθεδτο ναϋς Ιμπεπρησμένας τε καί ήμιφλέκτους έτι χαί

ήμικαύστους, άλλας τε λελυμένας, Ιστίων τε δμοϋ καί

πηδαλίων χαί σκευών έμπλεων το πέλαγος , χαί των έτι

σωζομένων τα πολλά πεπονηκότα. ΙΙροστησάμενος

ίη ρι-οροδίΐο ηοη ρυ^ηαικϋ ίυββηΐβ Οαΐνίϊϊο. .ϊϋδδίΐ «ι(αη,

υ,Ι αά ΗΙΙιΐί οιυηοδ 5β ΓεοίρβΓεηΙ ]3εΙί3α,οε ΙΙαίΙβτεοι 3ηοοΐΊ8 ,

βΐ β ρΓΟΓ.ι ρΓοριι^ιΐΛΓβηΙ , βϊ ήυίβ ίαν^ει-εΐ. ϋβοιοοίιβι-ο

τβτο ϋϊιιίβ ηανίΙ)ΐΐ8 ϊανεΐιεηΐβ ίη 8ίο§υΐ38 , ρβτΙαΓΟϊϋΒ μαι

Οκ84Π3η<ο ίο 83X3 ίηιρίηςεΐκιοί , ε( ίοΙεΓ 8β οοΗΜοΙχιηΙυΓ,

Γερ1εΙ)3ηΙαΓ(]αε ηΐ3π; β( ρεποβοί Ιιβε ηυοςαε, &ίευ( ϋΐοβ ίιι

Οιιαηηο ρηβϋο, οίηϋ ϊυάβηΐβδ , δβϋ ίπιπιοί* ηΐΐηεηΐεβ,

α,αυπι οοοίίααο ηοβΰαηι ίπιροΐυ ΙηεαηαηΙίαηι βίψιε Γβοατ-

β&ηΐίαιη ίηίεβί&τεηίατ.

ίΧΧΧνί. Αο 0α?83Γ ςϋίϋεπι ίο 83χβ ε ηβτί άεβίίίϋ , εΐ

εηαΐαοΐεβ ε πΆύ εχείρίεοβι, ΓβείρίεοΙεβςιιε ββ ίο ωοηΐβιιι

(1ε<1υεε1)3(. ΟαΙβταιη Οοπιίβεϊυβ, θ( ςοοίφιοί αΐϋ άχχχ»

βάεηοΐ , εοΰοΓίβΙί βε ηΐϋΐυο, ίη]θ8$ο ίπιρεΓ3ΐθΓί8 , β1>ηιρ1ί8

3ηεοΓ3θίίο9, ίη βΐΐυιη οοηΐτα ηοβίεβ ενεείί «οη(; γϊΜ, 83-

~1ίιΐ8 εββε ρυ@η&η(1ο τίηεί , <]ΐΐ3ηι δΙαηΟο ίηιρυηε 8ΐΐ8(ίηβΓβ

ίηρε(α8 ίηβηΚαηΙίαηι. Αο 1>Γονί ςηΐάβπι Οοπόβείαβ Π)ΐΓ3

3υιΐ3εί3 ρΓ»?ΙθΓίαηι Οεηιοε1ΐ3Γίβ εοοευβίβοι εερίΐ; ϋεηιο-

εοακβιιοβ ία ϋΐίαιη ηανοηι εχβίΐίίΐ. ΙαΙεΓ όο8 νεΓΟ ί3ΐ)θΓε3

εΐ3(1ε8<ιυε βρρβΓυεηιηΙ (βοάβιη 3άνβη(3ο(ε8 ρεΓηΐϊΓε Οαΐτί-

νίδίυβ ε( Μεηοκίοηιβ ; ςυί <&ηιεη 3 Οίβββτίβηίβ ηοο εοοβρεεϋ

βυοΐ , ηεςυε 30 ίίίί8 ςοί ία Ιειτβηι εχ&«εηάεΓ3ηΙ , ηεςοε 36

ηίβ ηηί ίη ηιβΓΪ 3(11ιυε βΓβηΙ. 8εί Ροηιρείβηί , ςοί 3 Ιειτα

ο1)ει-3ΐιΐ Ιυημίιΐί, εο8 εοηδρεχεπιηΙ, εΐ &ά εοΓυπι ββρεείυηι

8888 ΓεοεροΓοηι. 3&πι εηίηι βρρείευβί νεδρβΓβ, οεε αυάρίκιηΐ

Γβ85ί εοηι Γβοεη(ίΙ)ΐΐ3 οοοβΓβάΙ. Οαί 03808 ρεΓορροΓίοοε

Γβΐίφΐίβ ρ6ΓΪ0ΐί(3θΙίυΟ8 3Ο01ΐ3ίΙ.

υίΧΧΥΠ. Ιηξηιεη1οηοε(β,ηηίοοηο;οεεηατί6ο8 ίη Ιεη-αηι

βν338Γ3η(, ίη πιοηΐεβ οοηΓυββηΐϋΙ; βοοεηβίβςηε πιυΐϋβ ί@ηϊΙ>03

8ί§η3 άΑΟ&ηι Ιιίβ ςοί ία βμΗ εΐίβηι οαηο βηηΙ : βίοςυο

ρεηιοοΐ3ΐ>3οΙ βίηο οίυο, βίηε οαη οοτροηβ, β§βηί κηιη

οηιηίαηι. Οαοβ Οκητ, ηοη ηιβίίοπ εοΓίβ ίρββ 0808 , ατ-

ουηιοοΓ83ηαΌ ηοΓΐ3ΐ>3(υΓ, αϊ θ8<]αε πιαηε άοΓΕτεαΙ. Αο ηβ

Ιοηι ςοίάεηι, Ιιίβ οιιηι ίηεοοοηοχίίβ οοΙ1υοΐ3θ8, οο§ηονίι

3<1νεηΙυαι Οβίνίδίί ; ηοο λ οινίοαβ ςυί4ςο3πι 8ΓβΙ ρπεβίοΜί ,

ΟΟΟθρ3ϋ8 ΟΙΓΟ» 0300-3^13. 8θ4 3ΐίθ ςϋΟ(1ϋ[Ιί ρΓΟβρβΓΟ

ετεηΐιι , (1εοίηΊ3 1>ί Ιίβ Ιεςίο (ηοε 3ρρτορίοςο3θ3ΐ ρεΓ ιηοοίεδ :

ςο2ε, βυιΐίΐα οΐβιΐε, ρβΓ ββρΓεΙβ, ςο3 ί^ηεβ ευαάααι χίβηίίϊ-

0303ηΙ, οοα(εο(1εο8 , ΓερεπΙ ίπιρβΓαΙοΓοηι βοοηι εΐ ςοί ουπι

ίΙΙο ΓεΓιίΒεΓβηΙ , Γεββοδ εΐ τίοΐο εατβηΐββ. ΙΙβςαε (Ιίνίδίβ

ορεπδ , αΐίί βίίοβ οοΓαικΙοβ βοδοερεΓοοΙ : ίρβυοιςοε ίηιρε-

Γ3(οΓεοι οεοΙοΓίοοεβ εχ(εηιροΓ3οεο Ιβοεηιβουΐο εχοερεηιοί ,

άοηιεβίίοίδ ΓααιιιΙίδ οηιοίαυδ άεβίίΐυΐυοι, ηυοβ ηοοίίδ οβίί^ο

(3θΙυδςοε ΙυπααΚαβ ϋίδρεΓβ8Γ3ΐ. Τππι 0«?83γ, «Ιίιηϊδδίδ

δ(3ΐίαΊ είΓεοαι<ιο3ςυε (]ϋί ίηοοίοπιεαι δε ουοοίατοοΐ , οοο-

οίαπι αιοχ ίρδε 3οοορίΙ άβ ΟβΙνίβϋ ευαι ρπΒουτ&οτϋδ ηανίΐιυβ

3άτεο(α : βΐηυε βίε άαο1>ο3 ΙχΙίβ ενβοίίυοδ εχ ίηδρεΓ3ΐο

Γ80Γ83108 , ςοίεΐί βε άεάϊΐ.

ΙΑΧΧνίΙΙ. Ργϊπιβ νβΓΟ Ιηεβ, ηιαΓΟ ίηδρίοίβηβ Οθ683Γ, ΥίαίΙ

ίηοεηδΗδ ηβνοδ εΐ 3ηι1]ΐΐδ(38 εΐ δεηιίθΓοηΐ3ΐ3δ , ΓΟΓδϋδ Λίίβδ

Γγ30138, εΙ ηΐ3Γ8 νείίδ, βυυειθ3ου1ίδ, 3πιΐ3πιοηΙίδ<ιικ· ηβυ-

Ιίείδ Γβρίεΐιιηι ; Ιιιοι εχ Ιιίδ , ηοο; δυρεκΓβαΙ , ηινίϋυδ, ητβίε

3ίΤεε(33 ρΙεΓβδηιιε. Ιΐαψιε, 0'α1νί$ίί οΐ3δδο 3α1β οανεδ δϋβδ

■
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ουν τδν Καλουϊσίου στόλον, έπεσκεύαζε τά έπείγοντα των

σκαφών πλαγιάσας, ήρεμούντων χαιτών πολεμίιον, είτε

δια Καλουίσιον, είτε αύθις άναγομένοις έπιθέσθαι διε-

γνωκότο>ν. ^2δε δέ έ/όντιυν έκατέρων, έχ μέσης ήμέ-

ρας νότος έμπεσών ήγειρε χύμα βίαιαν έν βοώδει και

στενώ νωρίω. Πομπήιος μέν ουν εν Μεσσήνη λιμένων

ένδον ην αί δέ του Καίσαρος νήες αύθις περι τραχεϊαν

άχτήν χαΙ δύσορμον άρασσόμεναι, ταϊς τε πέτραις χαι

άλλήλαις έπεφέραντο, ούδέ των πληρωμάτων σφίσιν

άστε διαχρατεϊν έντελών όντων.

ΙιΧΧΧΙΧ. Μηνόδωρος μέν ουν, άρχόμενον το δεινον

έλπίσας πλεονάσειν, ές το πελαγιώτερον άνήχθη, χα\

έιτ' άγκύρών διεσάλευεν «σθενέστερον δέ έχων τοχϋμα

δι& τον βυθδν, εϊρεσία δμως χαΙ προς τόδε ένίστατο καρ

τερά, μή παραφέρεσθαι. Καί τίνες αυτόν έμτμοϋντο

έτεροι. Το δέ λοιπόν πλήθος, οϊόμενοι ταχέως τι)

πνεύμα ένδώσειν, ό>ς εν ίαρι, τας ναϋς Ικατέρωθεν

άγκύραις εκ τε του πελάγους καΐ άπδ της γης διεκρά-

τουν, καΐ κοντοϊς έξεώθουν άπ' αλλήλων. Τραχυτέροο

δέ του πνεύματος γενομένου, συνεκέχυτο πάντα, και

συνετρίβοντο αί νηες, τας άγκυρας άπορ^ηγνύουσαι,

και ές τήν γην έπ' άλλήλαις τινασσόμεναι. Βοή τε ^ν

παμμιγής, δεδιότων δμοΰ κα\ οϊμωζόντων, καί παρακε-

λευόντο>ν άλληλοις ές άνήκοον ου γ&ρ έφικνοϋντο έτι

τών λεγομένων, ούδέ κυβερνήτης ίδιώτου διέφερεν ουτε

κατ' έπιστήμην, ουτε προστάσσιον. Άλλ' δ φθόρος ή\

όμοιος, έν τε ταΤς ναυσιν αύταΐς, καΐ δτε τις αϋτών

έκπέσοι, κύματι και κλύδιυνι καί ξυλοις άρασσομενων.

"Εγεμε γαρ ή θάλασσα ίστίων, καΐ ξύλων, και ανδρών,

κα\ νεκρών. Εί δέ τις καΐ τάδε διαφυγών έκνήχοιτο

έπ\ τήν γην, συνηράσσοντο και οϊδε ΙπΙ τας πέτρας υπδ

τοΰ κύματος. Ώς δέ καΐ το σπάσμα τήν θάλασσαν

έλάμβανεν, 8 συνήθως Ιπιγίγνεται τώδε τω πορθμώ, τους

μέν άήθεις καΐ τόδε έξέπλησσε, τα δέ σκάφη τότε μά

λιστα περιφερόμενα συνέπιπτεν άλλήλοις. Καί το

πνεϋμα ές νύχτα χαλεπώτερον έγίγνετο, ώστε μηδέ χατα

φώς έτι, άλλ' έν σχότω διόλλυσθαι.

ΧΟ. Οίμωγαί τε άνα τήν νύχτα πασαν ήσαν, χαΙ

τών οικείων μετακλήσεις, ανά τε τήν γην διαθεόντων

κα) τους έν τη θαλάσση καλούντων εξ όνόματος, καΐ

θρηνούντων δτε μή έπακούσειαν, ώς άπολωλότας· £μ-

παλίν τε έτέρων άνα τδ πέλαγος υπερκυπτόντων τδ

κϋμα , κα\ ές βοήθειαν τουβ έν τη γη παρακαλούντων.

Αμήχανα δέ πάντα ην έκατέροις· και ούχ ή θάλασσα

μόνη τοις ές αυτήν έσελθοϋσι καΐ οσοι τών νεών έπεβε-

βήκεσαν έτι, άλλα και ή γη τοΰ κλύδωνος ούχ ^σσον ην

άπορωτέρα , μή σφας τδ κΰμα συναράξειεν έπΐ τάς πέ

τρας. Έμόχθουν τε χειμώνι τών πώποτε μάλιστα και-

νοτρόπω, γης δντες άγχοτάτω καί τήν γην δεδιότες,

χαίί ουτε έκφυγεΐν αύτήν έχοντες ές τδ πέλαγος , ούτε

δσον άλλήλων διαστηναι. Ή γαρ στενότης ή τοϋ χω

ρίου, χαΙ τδ φύσει δυσέξοδον αύτοϋ , καΐ κλύδων έπιπε-

σών, κα\ τδ πνεύμα υπδ τών περικειμένων όρών ές

Ουέλλας περικλώμενον, καΐ δ τοΰ βυθού σπασμδς έπΐ

ρπτδίιΐίί ωιιδί εοΐΐοεηία , Π'|ΐ;ιι ,ιΙ*ιΙ 63 ψκν ρηχβεηδ ιοιιιο-

ιΐίιιηι ιηαχΐιηε ΓοςυίΓβΐΜηΙ , υϋϋςιιυ οϋΓβιι ίηΐεπηα ]υχ(α

ΟΓ3Π1 ηανί(5<ιη3. ΕΙ οϋυπι Ιυης βπιΐ αυ 1ιο5ΐΐ1>υ3 , είνι;

ηιιοιΐ «οε Ιυιη άεπιυπι ΓυΓδίιβ, ηυιιιη ίυ αΐΐιιηα ΓοΓβηΙ ρΓΟ-

νβοΐί , «Οζηάΐ οοηδίίΐιιίδίβηΐ. Ιη Ιιοο κταιη ϋΐαΐυ αυδίιτ

βχοΓίιΐδ πιβπίΐίβ νβΐιβηιβιιΐρβ ΠϋοΙιυ ιηονίΐ ίη ΓγοΙο βηςυβίο

β( 8υ&ρ(β ηαΙυΓα Γίιρίϋο. Αο Ιυπι Ροηιρβίϋβ ςιιίιΐβπι ίη Μββ-

ββηβηδί ροΓίιι βΓ»1 : ΟδΒδβηβιια; τβΐΌ ηίΐνοβ ηιηιιβ οϊγο»

1ϊ41ϋ8 ϊβρβΓυηι βΐ ίηιροΓίυοβαηι ςιΐΛΐκΊκιηΙυι-, βΐ ευηι ίη ίαχϊ

Ιυηι ίη 8β ίηνίοβηι ίΗί«1βΙ)αιιΙιΐΓ ; οαΓβηΙβ» βΐϊαιη 8υρρ1εηιεηΙο

ηαυίίεο,εοςηβ £α1>επΐ3ΐιι ιΙίΓΠείΙίοΓεΒ.

ίΧΧΧΙΧ. Μεηιχίοπίί ίςίΙυΓ, βΐηαιιΐ βίςηβ ίηοερίΐ πιαίιιιτι,

νεηΐηδ ηβ ίη 1ιογ38 ΟΓεβεεΓεΙ, Ιοηβίυβ τεοβ88ίΙ αΐίΐΐοη',

]βε(ί8(]υβ ίη β»1ο απεοήβ ΠυίΙανίί : ε( (]υυπι ίη ρΓοΓυηάο 1β-

ηίοΓββ β886η( ΠυεΙυβ, εΐί&ηι οοηΐΓβ Ιιο» ΓεπιοΓυηο νί εοηίβη-

ϋεοαΐ, ηε Ιτ»η5νβΓ8ϋ8 αιΐ ΙετΓαβ α&βτβίητ. 1<]ςυβ ε]υ3 βχεηι-

ρίοηι ηοηηυΐΐί ςηο^υβ βχ αΐϊίβ ϊαιϊ1αΙ)<ιη1ιΐΓ. δειΐ Γθΐίηπα

ηιυΐΐίίαιίο, γ&Ιϊ νεηίαπι είΐο Γβηιί88υηιηι, υ( βοΐεΐ νεπιο

(επιροΓβ, ιιΐηηηυβ ηβνοβ ίηΓΓβηίΐνεηιηΙ «ιιεοΓίδ, Ιβηι ηί>

αϊ Ιο, ςυαηι α ΙίΜοΓβ; οοηϋβςαε ρΓΟΙηιάβοβη! , ηβ ίηΐετ ββ

εοΙΙίίΙβΓοηίιΐΓ. 8ε<1 νευΐο βανίεηΐε αηιρίίαβ, οοη(υΓΐ>α(&

8ΐι ηί οιηηί3 : «οτυρββςοβ &ηεοπβ η&νε8 εοΙΙίιΚΊιαηΙιιΐ', εί

ίη (βιταιη αΐίίβ κορβτ βϋιι εχουϋεΙιιηΙυΓ. ΙΙαςυβ οΐ&ιηοιββ

ναηί πιίβεεοαηΙυΓ, ρΐνεηΐίιιπι, ε]υ1αη(ίαιη, ΓΓυβίΓβ εαηίοκ

εοΙιοΓίαηΙίυπι ; ηεηιο βηίιη βχΐυάίπ \>ηβ ΙβηΙο δΐιερίΐη ρο-

ΙβΓβΙ : ηβε ϊηΙβΓ βΐιυοΓηαΙοιοαι εί νυΐςατειη ηαυί.ιηι ςϋίΛ-

ηηΒοι ίηίετετβΐ; ηοη λτίεβ, βοη αηηά&ΐα ρηάβΓβηΙ : ββά

ρατ βη( οιηηίυιη εΐ&ύεβ, ηηιπη αΐϋ ίη ίρβίβ ηανίυυβ ρεπΓβαΙ,

&1ϋ, <]υί ΐΗΐτϊοαι βχαάβτ&ηΐ, ίηΐβτ ΟαεΙυβ ιιηάββφιβ εί

(Γ8£Πΐϊη3 ηβτϊοηι εΙίάετεηΙυΓ. ΓΙυίΙαοαηΙ βηϊηι Ιο(ο ιηατΙ

ηαυΓΓ3^ί3 ηβτίαηι μ τίτοπιαι, ματίίιη τίτοπιηι, ρατϋηι

εκβίίηείοπιη) : εί ςαοιΐ βί εχ ίΐΐίβ ιϋϊφΐϊβ αά Ιβπβηι εη>-

ΙββιβΙ, ιοί ηαοςυβ Βά ββχβ αΐΐίϋβίωΐιιτ α ΠαεΙίοαβ. III νβτο

κβΐυβ εΐΐ&πι βοοβΜϋ, Γβηαίΐί&ηι Ιιαίο ΓιβΙο, ΙηβαβΙοβ ηοτυβ

ΙβιτοΓ οοεαρ&τϋ, εί ιΐ3νί§ί3 Ιυπι ηιβχίηιε ηαε ίΐΐαε Γ&ρΙβΙβ

ίηΙβΓ ββββ 8Γίε(&1)βη(. Οεηίςιιε βηη ηοείεηι ίηοτβοκβϋβΐΜΐ

εΐίβηι νβηίαβ; α( ]*ηι ηε 1η Ιυεε ςηΜειη Βηιρίίαβ, 8β<1 ίη

ΙβηβΜβ ρεπΓεηί.

ΧΟ. ΙΙβςηε ρβτ ΙοΙαηι ηοείβπι β]η1>(08 βυάίεοβηΙιΐΓ οΐ3·

ηΊΟΓβ&α,υε ευηι εοπιηι, φή, ίη ΙίΙΙβτε άίβοαΓΓβηΙββ , βηοβ

ίη ηατί Ιυεί&ηΐεβ ΙητοειοωΙ ηοπιίηί1)ΐΐ5, βοβάεηισηβ, β!

ηοη βαάϊκηΐ, υ( άείηηείοβ εοσιρΙοΓ3θ3ηΐ; Ιυηι πιπμ

8ΐϊοηιηι , εχίτβ Πιιε1υ$ εβρηΐ βΚοΙΙβηΙϊηιη , β( ορεπι βοταιη ,

ςυϊ ίη Ιεττβ ββεεηΐ , Πα^ΙβηΙίυιη. Υετυηι αΐτίςυο ρ&τίΐβτ

ηίΐ ρΓοϋεβΓΟ ροίβηηί : ηβιη ηοη ηντβ βοΐιιηι ίηΐΓ3εΙαΙ)ί1ε

βΓαΙ 8ΐ νο ίηΙηηΙίΐΜΐ δίνε ηίβ σηϊ ίη ηβνίοαβ βόΐιαε ηυιηε-

Ιηηΐ; κά ίη ίρδοείίαηι ΙΗΙοΓε ηοη ηιίηαβ, ηαβηι ιηο<]ϋδ ίη

υηάίβ, ρειίειιΐιιιη 6Γ31, ηε φΐίδ 3 ΠιιοΙίηϋδ εοΓΓερΙιΐδ βαχίβ

ί11ί(1εΓε(ιΐΓ. Αάεοηυε ίηαυύίΐο 1εηιρε8ΐ3(ί$ (ςεηεΓβ νεχβοαη-

ΙϋΓ, υΐ 16ΓΓ3Β ρΓΟχίπιί ΙβΓΓβηι Ιαιηεη Ιίηιβι-εηΙ, ηβφκ τθγο ίη

&11υηι 30 ββ ΓεΓυςει-ε ηε Ι&ηΙϋΙαηι αηΜβηι , ςυαηΐιιηι 3(1 νί-

ΙβχκΙαηι εοΐΐίβίοηετη βϋίϋεεΓβΐ, ν&ΙβΓβη! Νβακ|ηβ Ιοεί βη·

£ΐΐ8ϋ3, βΐίοηιιίη εΐίβπι (ΙίπΙείΙίδ ρεπηεβηΐίου! , εχοιΊαφιε

Ιοηιρο3ΐ33, εί νβ&Ιυβ & ακυιηβίΜβ ηκκιΐίηυβ ίη ΙοτΜηβι

ΓεΓΓβεΙαβ, βίπιυίσυε τοτϋοοβαβ ρΓοηηκίί ιηαηβ α?8ΐυβ, ηεε
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πάντα είλούμενος , ούτε μένειν, ούτε φεύγειν επέτρεπε.

Το τβ σκότος ήνώχλει νυκτός μάλιστα μέλαινης. "Οθεν

Ιθνησκον, ουδέ καθορώντες αλλήλους έτι, οί μέν θορυ-

βούμενοι καί βοώντες , οί ο" Ιφ' ήσυχίας παριέμενοι ,

καί το δεινδν έκδεχόμενοι, καί συνεργοΰντες ές αύτο

ένιοι, ώς άπολούμενοι πάντως. Γενόμενον γάρ το

κακόν κρεΤσσον έπινοίας, και την εκ των παράλογων

αυτούς έλπίδα άφηρεϊτο· μέχρι ποτ^ άφνω τδ πνεϋμα,

προσιούσης ήμέρας, διελύετο, καί μεθ' ήλιου Ιπιτολήν

πάμπαν Ιμαραίνετο. ΚαΙ τδ κύμα όμως καΐ τότε,

τοΰ πνεύματος έκλυθέντος, επί πολυ έτραχύνετο· καί

τδ δεινδν ούδ' Ειπδ των έπιχωρίων ποτε τηλικόΰτον

έμνημονεύετο γενέσθαι. Γενόμενον δέέΌους τε και νόμου

κρεΐσσον, διέφθειρε των Καίσαρος νεων κα\ άνδρών τδ

πλέον.

ΧΟΙ. Ό δέ , καί της προτεραίας ήμέρας πολλά τω

πολεμώ βλαβείς , καί δυο τοΐσδε συμπτώμασιν δμοϋ

συνενεχθείς, επί τδ Ίππιόνειον ευθύς ήει διάτων όρων

νυκτδς αυτής έκείνης κατά σπουδήν, ούχ υφιστάμενος

την συμφοράν, έν ι]> μηδέν εϊ/εν Ιπικουρεϊν. Και φ(-

λοις καί στρατηγόϊς Ιπέστελλε πασι , διά χειρός εϊναι,

μή τις αύτω καί Ιτέρωθεν, ώς έν κακοπραγία , γένοιτο

Επιβουλή. Περιέπεμπε δέ και ές τήν άκτήν άπασαν

της Ιταλίας τά παρόντα πεζά, μή έπιτολμήσειε καί

τη γη διά την εύτυχίαν δ Πομπήιος. Ό δέ ουτε περί

της γης ένενόησεν, ουτε τοΤς λειψανοιςΐ του ναυα

γίου παροϋσιν, ή άπιοϋσι καταστάντος τοΰ κλύδωνος,

έπεχείρησεν. Άλλ' υπερεΐδεν εκ των δυνατών δια-

ζωννυμένους τά σκάφη , καί άνέμω διαπλέοντας έ"ς τδ

Ίππώνειον είτε την συμφοράν άρκεϊν οί νομίζων, είτ'

άπειρος ων νίκην έπεξελθεΐν, ίίθ' (ώσπερ είρηταί μοι

καί έτέρωθι ) έπιχειρεϊν ίίλως μαλακδς ών, καί μόνον

εγνωκώς άμύνεσθαι τοΰς Ιπιπλέοντας.

ΧΟΗ. Καίσαρι δέ ούδ' ές ήμισυ των νεων περιε-

σώθη, και τούτο σφόδρα πεπονηκός. Καταλιπών δ'

όμως αύτοϋ τινας έπιμελεϊσθαι , Ιπί Καμπανίαν ήει

δυσφορων ουτε γάρ άλλας ναϋς εΤχε, δεόμενος πολλών,

ούτε χρόνον ες ναυπηγίαν, έπειγόμενος υπδ τοΰ λιμού,

καΐ του δήμου περί συμβάσεων α3θις ένοχλήσαντος,

και τδν πόλεμον έπιτωθάσαντος ώς παράσπονδον. Χρη

μάτων τ' έχρηζε, καί ήπόρει, Ρωμαίοιν ούτε είσφε-

ρόντων, ούτε τους πόρους έωντων, ους έπινοήσειε. Δει-

νδς δέ ών αεί τδ συμφέρον συνιδεΤν, έπεμπε Μαικήναν

ές Άντώνιον, μεταδιδάξοντα περί ών εναγχος έπεμέμ-

φοντο άλλήλοις , καί ές συμμαχίαν υπαξόμενον. Εΐ

δέ μή πείσειεν, έπενόει, του; δπλίτας δλκάσιν έπιβήσας

ές Σικελίαν περαιοϋν, καί, τήν θάλασσαν μεθείς,

κατά γήν τδν πόλεμον συνίστασθαι. Ουτω δ' άθυμως

ϊχοντι αυτοί, άγγέλλεται δ Άντοίνιος συνθεμένος συμ-

μαχήσειν, καί νίκη κατά Κελτών των Άκυϊτανών επι

φανής, ήν Άγρίππας άγων έφάνη. Οί' τε φίλοι , καί

των πόλεων τίνες, αύτω ναϋς ύπισχνοϋντο καί έποίουν.

Ό μεν δή καί της λύπης άνίη , καί λαμπροτέραν της

προτέρας παρασκευής συνεπήγνυτο.

ιπαηβΓβ βίοβϋβΐ ηβε Γυββτβ. Ε3(]ϋβ οιιιηία βΓβνβΙχιηΙιιι· 1β-

ηβΙ>ΓΪ8 ηοεϋβ ουδευηββϊηΐίε. 0ιΐ3ρΓορ1βΓ πιοηεοβηΙυΓ ηο-

ηιίηβϋ, ηβ εοηβρίοα! φιίιΐβιη ϊηνϊεεηι; 3ΐϋ ΙαηιαΙΙαβηΙββ

είδίηαηίεβςυβ , βΐϋ δϋεηΐίο ΓειηΪ58Ϊ εΐ ηεεεπι εχίρβείβηΐββ,

ςυίιΐβιη βΐίβπι βεεεΙεΓβηΙεβ ει'Ιιί ρεηιϊείεπι , ευ]ιΐδ εΐΐιΐβίιιηι

ηυΐΐυηι οπιηίηο εειηβυβηί. Νβπι ηια^ηίίικίο ηιαίί , εοςϊΐαΐίο-

ηεπι βυρβΓαηβ, οηιηεηι εΐίβπι ΓοΓίαίΙα; βαΐυΐίβ δρβιυ &άϊιηεΙ>&1 :

(Ιοηεο Ι&ηάεηι , αρρείεαίε ]αηι Ιιιοε , ΓερβηΙβ νεηΐιιβ ΓβπιίβίΙ ,

ε( βοίε ΓενεΓ&ο ρΐαηβ βΐ.ιηδίιίί. ΑΙΙβιηοη, ςυΐε&εεηΐε Ιϊεει

νεηΐο, άία βίωπι (αηι ΒβτΐβπιηΙ ΟαεΙαβ : &ε (ωΐνη υη<Ια·

τυπι δίβτίΙίϋΓη ηβ ίηιΐϊςβηαΐ ςυϊάβπι υηςυ&ιιι Γυίβββ ιηβπιί-

ηβΓβηΙ. £3 ίβίΙυΓ (ειηρββί&β , ηιοάαιη οιηηβιυ ηιοΓειηςιιο

(ηηβ^τββΜ, ηΜ^οηιη ρβιΐβπι η»τΙαηι τίτοηιηισυβ ΟκββΗ·

ΒΐιβυπιβίΓ.

ΧΟΙ. 03583Γ, ςυυπι βηρβηοΓΪβ ύϊεί ρΐΐβΐίο ιτια^ηαπι ]3πι

άβάαη ββββί ρ&ββαβ, 3εεβ(1εηΐε εοηΐίηυο ϊΗογ» α&ε οΐβιηϊ-

(3(ε, ϊπιρ3ΐίεη9 ίηίυιΊυοϋ, ευϊ ορβω ΓεΓΓβ ηυ1ΐ3ηι ροΐβτβΐ,

Ρ3()βηι ϋΐ3 ηοείβ ρ«Γ ηιοηΐεβ νίϋοηειη ρΓορεηνίι. Ιηιΐβ

ηιίδδίδ 3(3 οηιηββ λπιίεοε άυεββςιιβ βηοβ βρί&ΐοΐϊβ , 1ιοΓΐ3(α3

βο$ εβΙ, η( 1η ρΓοηιΙυ βδβεηΐ, ηε, υΐ ίη τεουβ ΑάνβΓβίβ, 3ΐίυηϋβ

βΐϊαιη ηονββ εοηΐΓ3 ίρ8υπι βχοπΓβηιαΓ ϊη&ϊάϊίΒ. Ρε<1β8ΐΓε8

3ϋΙεπι εορϊ38, ςηββ εϊτο ββ ΙιαϋυίΙ, (ϋηιίδϋ ρβΓ Κβΐίχ 1ί(-

Ιογ3; οε Ροηιρβίυβ, ηοε ηκεβββα εΐ&ΐαβ, οοηΐίηβηίβηι ια·

άβτβΙ ίητβάβτβ. 8β4 ϋΐβ ηεε (1ε Ιΐ3ΐί3 ςοΜςηαι εο§ίΐ3τί( ,

ηβε Γβ1ίφΐϊ38 η3αίτ3§ϋ, νεί ρηεβεηΐββ , τεί βυευηΐββ ββάαΐΆ

Ιβηιρβ8ΐη(6, 3§8ΓΡ58ϋ8 β8(. ΪΙΆψιβ 03!83η3ηϊ, βυεεϊηείίβ

αίευηηαε ρο(εΓ3η( η3τί!>α9, 8εευη<1ο νεη(ο νί!χ>ηεπι <3βΐ3ΐϊ

βυη(, ηϋ ίηιρβ<ίΙβηΙβ Ροηιρβίο; βϊνβ ςαοά 83ΐΐ8 αΓΠίοΙοβ ρα·

(βΓβ( , βϊτε ηε$εΪΓ8ί τιΐχ τίε(οπ3 ; βίτε , ιι( 31Ϊ38 ιϋχί , οηιηίϋο

3ά 3ϋεη3 ίην3(1ειιιΐ3 &β£ηί3, εοηΐεηίαβ ββββί εΐίβ άεΓεηιΙεΓβ.

ΧΟΠ. 03383Π8 βυΐεπι ηβτίυπι ηε (ϋιηκϋιιηι ςιιίϋειη $υ-

ρβτΓυίΙ, 61 ίά ίρΗίιηι τεΙιβπαεηΙβΓ ςυ3883ΐυηι. Κείίεϋβ (3ηιεη

ηοηηαΐΐϊβ εαπβ η&τίαπι ρηεΓβεϋβ, ίρββ ίη Οαπιραηίαηι &ύηΙ,

βεςτβ ιηΜΏΟ «ΓΓεε(υ9. Ν«η ηεςυε ηανββ 3ϋ3$ Ιιβοεοβΐ,

ηυυηι ηιιιΐΐίβ ορυβ 68881, ηβςυε Ιεηιρυδ 3(1 Γ;ιΙ)Γΐοαηι βυρρε-

ΙιΊνιΙ, ηΓ^εηΙε Γαηιε, εΐ ρορυΐο ΓϋΓ8»8 ίηιροΓίυηίβ νοεί5υ5

ρ3(-εηι η3βίΐ3η1ε, 1>β11υη)ςυβ Ιιοε υ( εοηΐΓ3 Γ(Γΐ1ει·3 8Η8εβ-

ρΐυηι τϊΙυρ8Γ3ηΙε. Ρεειιυίίβ ςαοςυε ορηδ 6Γ31 , ςυβΓυιη ίο

πΐ3£ΐι3 0»383Γ ΓϋϊΙ ίηορίϊ ; ροριιΐο Βοηΐ3ηο ηεςυε εοηΓεΓεηΙβ

(]υί(1(]υ3ηι, ηεςυε βίηβηΐβ υ(ί ίΙΙίδ ηιϋΐηΐδ, ηυ38 εχϊ^εη-

ά3Πΐ ρβουηίαηι ϋΐβ εχεο^ίΙβνεΓβΙ. Τοηι ϋ!Β53Γ, ϊηροηίο5υ8

Ββηβρβτ βά ρεΓβρίείβηάβ ηαιβ ιοί βυβθ εοηιΙιιεβΓεηΙ, Μ3?εβ-

ηβίεηι ιηϊδϊΐ 3(1 ΑηΙοηίυηι , ςηϊ ηιείϊυβ εϋοείιιηι ά« τεεεηβ

βχοΓίϊβ ϊηΙβΓ ίρ803 εοη1π)νεΓ8Ϊί8 , 3(1 ΜΗ ε]ιΐ8 8θο.ίεΐ3(βηι

ρεΓ(Γ3ΐ)8Γ8(. Ίά 81 0111103 8118668818881 , 60§ΐΐ3νΡΓ3ΐ Ιεςίοηβί

οηβΓβΓϋδ ίη 5ίεί1ί3ηΊ ΐΓ3]ίεεΓ6, οηιϊββοςυε ηΐ3π. ίη (είτα 1>ο1·

Ιιιηι 88Γ6Γ8. Ηί8 ευπβ βηχϊο ηιιηείιΐ8 ρεΓίβΓίηΓ, Αηίοηίιιηι

8οείβΐ3(εηι ηοη ΓεευββΓε, βίηιυΐηυε νίεΙοη3 ηυηεϊβΙυΓ άβ

Α(]ηίΐ3ηϊ$ οβΓρςϊβ, ΑξΗρριε βυβρίεϋβ ρ3Γ(3. Αηιίεί εΐίαπι

ηοηηυΙΙχηυε είνί(3ΐε5 εϊ ηβνε» ρο1Ιίεε1)3ΐιΙϋΓ, εΐ ί3ΐιπε3η»η(.

δίε 03383Γ οηιί833 ιτκεβίίΐίβ, ηιβ^ιιίΓιεεηϋοΓεβ ]βηι εΐαββίβ

3ρρ3Γ3ΐυ8 , ςυβηι ηικε ρι ίυδ ΠΙί ΓυβΓ3(, Γ&είεο3(.



ϋΕ ΒΕΙΧΙ8 ΟίνίΠΒϋδ 1ΙΒ. V, 91 — 95. 553

ΧΟΙΙΙ. Αρχομένου δ' ηρος, δ μέν Αντώνιος Ιξ

Άθηνων ές Τάραντα διέπλει ναυσΐ τριακοσίαις, τω

Καίσαρι συμμαχήσων, ως δπέσχητο. Ό δ' ένηλλακτο

τήν γνώμην, καΐ ές τας έτι γινομένας αυτί) νους άνε-

βάλλετο. Καλούμενος δέ α3θις, ώς έπί έτοιμα χαΐ

άρχοΰντα τα Αντωνίου , έτέρας ασχολίας προυφερε·

χα\ δήλος ην ή αύθις έπιμεμφόμενός τι τί> Άντωνίω ,

ή1 της συμμαχίας δια τήν εΰπορίαν τήν οίκείαν ΰπερ-

ορών. Χαλεπαίνοιν δ' 6 Αντώνιος, έπέμενεν ίμως,

χαΐ αύθις αύτον έχάλει. Τη τε γαρ χορηγία τοϋ ναυ

τικού χάμνων, χα\ στρατού χρ^ζων έπί Παρθυαίους

Ίταλου , Καίσαρι τας ναΰς έπενόει διαλλάξαι· εϊρημέ-

νον μεν έν ταϊς συνθήκαις, έκάτερον ξενολογεϊν έχ της

Ιταλίας, δυσχερές δ' έσόμενον αυτί), Καίσαρος την

Ίταλίαν είληχότος. Όκταουία ο3ν έχώρει προς Καί

σαρα, διαιτήσουσα αύτοΐς. ΚαΙ δ μέν, έγκαταλελεϊ-

φθαι τοις χινδΰνοις έλεγε τοις έν πορθμοί καταλαβόϋ-

σιν. Ή δέ, έχλελΰσθαι τοϋτο δια Μαιχηνα. Ό δέ,

τον Άντώνιον έφη χα) Καλλίαν άπελεύθερον ές Λέ-

πιδον έχπέμψαι, συντιθέμενον τω Λεπίδιρ χατά Καίσα

ρος. Ή δέ, συνειδέναι Καλλίαν περί γάμων άπε-

σταλμένον βουληθηναι γαρ Άντώνιον προ των Παρ-

θυΐχών έχδεδόσθαι την θυγατέρα τω παιδ\ Αεπίδου,

χαθάπερ ώμολόγητο. Κα\ τάδε μέν ή Όχταουία·

Αντώνιος δέ χαΐ τον Καλλίαν επεμπεν, ές βάσανον τω

Καίσαρι διδοΰς· δ δέ οϋχ έδέζατο μέν, αφίξεσθαι δέ

Ιβη , χαΐ συμμίξειν Άντωνίω μετάξι» Μεταποντίου χαΐ

Τάραντος, μέσον έχων ποταμον τον έπώνυμον.

ΧΟΐν. Κατα δαίμονα δ' άμφοτέρων προσόντων

τ«ρ δεύματι, Αντώνιος έκ της απήνης χαταθορων, Ις

τ» των παρορμοΰντων σκαφών έσήλατο μόνος, χαΙ

έπέρα προς τον Καίσαρα, πιστεΰων ώς φίλω. Και

δ Καίσαρ Ιδων, άντεμιμεϊτο , χαι ξυμβάλλουσιν άλλή-

λοις χατα το δεΰμα, χαι διηριζον, έχάτερος έχβηναι

βουλόμενος ές τήν ίχθην τοϋ Ιτέρου. Ένίχα δέ δ

Καίσαρ, ώς χαι προς τήν Όχταουιαν ή*ξων ές Τάραν

τα· έπί τε της άπηνης Αντωνίου συνηδρευεν αΰτω, χαΙ

έν 'Γάραντι ές τήν χαταγωγήν αΰτοΰ παρηλθέ τε άφύ-

λαχτος, χα\ τήν νύχτα δμοίως άνεπαΰετο χωρίς δορυ

φόρων παρ' αύτω. Τα δ' όμοια κα\ παρ' Αντωνίου

της έπιούσης έπεδείχνυτο. Ούτως αύτοϊς )[ν συνεχής

ή μεταβολή, πρός τε τας υπόνοιας, δια φιλαρχίαν, χαΙ

ές τας πίστεις, υπδ χρείας.

ΧΟν. Τον μέν ουν έπίπλουν τον έπί Πομπηϊον

δ Καίσαρ ές νέωτα άνεβάλλετο ■ δ δ' Αντώνιος έπι-

μένειν δια Παρθυαίους ού δυνάμενος, άντέδοσαν όμως

άλλήλοις , Καίσαρι μέν δ Αντώνιος ναϋς έκατόν είχοσιν,

ας αύτίχα πέμψας ές Τάραντα παρέδωχεν, Άντο)νίω

δέ δ Καίσαρ δισμυρίους Ιταλούς δπλίτας, ους έπιπέμ-

ψειν υπισχνεϊτο. Έδωρήσατο δέ χαΙ Όχταουία τον

άδελφον, αϊτησασα παρ' Αντωνίου, δέχα φασήλοις

τριηρεπχοΐς, έπιμίχτοις εκ τε φορτίδων νεων και μα

κρών κα\ τήν Όκταουίαν δ Καίσαρ, χιλίοις λογάσι

σωματοφύλαξιν, ους έπιλέξαιτο Αντώνιος. ΈπεΙ δέ δ

ΧΟΗΙ. ΙηευηΙε αυΐεηι τβιβ ΑηΙοηπιβ εχ ΑΙΙιεηίυ Τλγριι-

Ιιπιι (ΐιηι (Γεεεηϋβ ηανίοηβ αρρυΐίΐ, Οχβαη αυχιΊίυηι 1α-

Ιιιπι», υΐ ρΓοηιίβεΓβΙ. 8εϋ 0*83γ ]3πι αιυΐβνβηΐ εοοίίΐϊυοι,

εχβρεεϋιηιίαιηηυβ ηίείωΐ , <1 ιιηι πονά (■Ια^ίδ βββ«1 ρεΗβοΙα.

ΚϋΓβιιβςυβ ίητίΐβΐιιβ, υ( ΛηΙοοίϊ βρρϊταΐυ, βυΙΤεεΙιίΓο .κΐ ϊιΐ

1« ■ΙΙιιιιι, ηΙεΓεΙυΓ, εχευβαίιαΐ 8ε, (ϋβΐϊηεη η1ϋ« ηε^οΐϋιι : ιιΐ

53(18 3ρρ3ΓεΓε(, (κι 1 ηΐΓβυβ βϋηυϊι] ηυεΓβΙίΓυιη οιιπι ΙκιΙκτε

εοηΐΓ» ΑηΙοηίυηι , &υ( ε]ιΐ8 ΐοχίΐίβ οοιιΙιίπικί ι· εοηΐεηΐηπι

ρΐΌρΓίίβ Γαι-ιιΚϋΐί Ιιιΐϋ. Ιά ίηά\%ηβ ΓβΓβη» ΑηΙοηίυ» , (Απιεη

ευιΐι'ΐιι Ιοεο ιηϊηδίΐ, <1εηιιο<]υε ίΐΐυιη τοεβνϊΐ. Νβπι , ςυαηι

Κΐ(ΐ\<ι1πη 8υηι(υ8 ίη εΐ388επ) Γ;ιι«τ«·ΐ, ε( α<) ΡϊτΙΙιίεαηι 1»·1-

Ιυπι ορυβ 1ι,ι1)(·ΐ(·1 Κίϋίείβ 1ε>ροηϊ1>υ9, εοιηπαυίατε εΐ388ειη

ι ιιηι ρ&Γ(ε Ιεςίοηυπι ο>μϋ;ιΙ>,ιΐ. ριι.ιικ|ΐι.·ιιιι εηίιη

εχ Γο·Ίοι ι' υΐΓΐφΐε ροίεβϋβ εΓ3( άείεείυβ 1ΐ(ΐΙ»·ιι.1ί ρεΓ Ι(α-

Ιίηηι , (Ιίίβεϋβ 1)θε ΑηΙοηίο εΓα! Γυ(υπιιΐ) , ηυ» ΚβΙϊίπι 0α>83Γ

80Γ(β Ιεηε1)3(. Οιιαηιοίικ'ΐιι (Μανία ρΓοΓεεία εβ( αιΙ ('ο·ϊ:ι-

Γεηι , αι 1)ί(ι α ίη(εΓ Γγ,ιΙπίπ ΓηατίΙυηκιυε Γυ(αΓα. Ουί ('α^ατ

(Ιίχίΐ, (1ι'5ΐΜ ΐιιιιι 8ε αϊ) ΑηΙοηίο ίη Ϊ11Ί8 ρεηευΐίβ Γυίαβε, ςυβε

ιη ΓκΙο δίευΐο βυ1)ϋ88εΙ. ΒεΙυΙίΙ ίΐΐα, εήηιβη Ιιοε ]αιη ίη

εοΐίοςυίο ευηι Μβεεεηα(ε ίυίδβε (ΙίΙιιΙιιηι. ΚυΓδυβ εοηςηε8(υ3

ε$( ΟΧ80Τ, ΟαΙΙίαιη Ιίοετ(ηη) αϊ) ΑηΙοηίο αά !ερί<]υπ) εαββ

πιί88υΓη, υΐ ΚομΙμ εοηίι-α Οχβατεπι ϊηΪΓεηί. Ουί Οεΐανία

Γεβροηιΐϋ, βείι-ε βε, θα II ία ι η ιηίββυπι υΐ άε εοηηυοϋ! αθε

τεί : νοίυίββε εηίιη Αηίοηίιιιη , αηΐεηυαηι εοη(Γα ΡαΓ(1)08

εχρβάίΐίοηεηι 8υ8είρεΓ8(,εΙοεαΓ6 (ϊΙίαιη Ιίΐίο Ι,ερκίί, φιβυι-

αιΐιηοιίιπιι ρΓοηιΪ8Ϊ88ε(. ΙΙ.χχ α%ενεΓαη(ε (Μανία, ΟαΙΙίαπι

ςυοηυε Οχ8αΓί ηιίβΗ ΑηΙοηίηβ, υ( (0πηεη(ί8 τεηίαΐεπι εχ-

ρπηκτοί : ({αβπι ΐΐΐβ ηοη αε«ερί( , ϋϊβεηβ , ίη εοΙΙοφίίυηι ββ

νεηΐιίΓηηι ευηι ΑηΙοηίο ίηΙεΓ ΜβΙαροηΙίυηι ε( ΤαΓεηΙυηι ,

συο Ιοεο Οηνίιι» ε]υ8(ίειΐ) ηοηιίηίβ ηιεαιυβ ίηΙεΓΠυίΙ.

ΧΟΐν. Α (Ι ευηι Πιπί ιιηι φι ιιηι εοάεπι Γογ(6 (εηιροΓβ υΐε»

συβ αύτεηίββεΐ , ΑηΙοηίυβ β εαι-ρεηΐο «Ιββϊΐϊβηβ , ίη 1ίη(Γεηι

ίΙ)ί βίαηΐεηι 8ο1υ8 ίη8ί1ίί( : (τα]ϊεϊε1>α(ςυε αιι Οα>8αΓεηι , <τε-

άεη$ υ( αηιΐεο. Ιά Οχατ ηΐιί νίιϋι , ίηιϊΐαΐη^ εβί. ΙΙαςυε ίη

ίρβο Ουηιίηβ βίηί οοτϋ , εοη(εηι1υη( ίηΐβτ βε , εΐ ηίει-ςυε ίη

Γίραηι αΐΐεηυβ τυΗ εχβεεηαεΓε. ΥίείΙ 03?δαι·, συίρρε ΟεΙα-

νίαηι ςυοςυε εοητεηΙυΓυ» Τ&ΓεηΙί : εοη$εαί(ςηε ίη εοαεηι

εαιρεηΐο ευηι ΑηΙοηίο , εΐ Ται-εηΙί ίη ε]ιΐ5 άΊνεηοΓίυηι εοη·

εβ88ΪΙ αοβηυε βαΐεΐΐίΐίο , εΐ 8ίε ρεΓηοεΙατίΙ αρηιΐ ευηι , ηυϋοβ

εοΓροΓΪ8 ευ3(οάε9 «επιπι ηαηεηβ. £αι]επι οιηπία βεςυεηϋ

ιΐίε ΓεείΙ Αη(οηίυ3. 11α εοηΙίηεηΙεΓ Ιονί πιοηιεηΐο π)υ(αηαη·

I ιιι-, τεί αά βυβρίείοηεβ , ρΓορΙεΓ ίιηρίΊ αικίί ευρίαίΐαΐεηι , νεί

αα ηαϋΐυαηι Πάυα'αη) , ςυοίίεβ υ$υ3 ρο8(ηΙατε(.

ΧΟΥ. ΟηΊοπιη) βχρεαίΐίοηεηι εοηίΓα Ροπιρείυη Οα?8αΓ

ίη αηηυη βεςυεηίβηι <1ϊ9ΐα1ΐΙ : ΑηΙοηίυβ τεπ>, φπιιη άίυ-

(ίυβ ηιοΓαπ ρΓορΙεΓ ΡατΜιοβ ηυη ρο38ε1, ρβπηυΐαΐίοηειη (α-

ηιεη ευηι Οκβακ ίηβΐίΐυίι. Οεεβαπ Αηίοηίυβ εχχ ηανεβ

εοηΐίηηο ΤαΓεηΙυηι η)ί8838 (ΓααίαίΙ : ρπ> ςηίΐιυβ 0Χ8ατ ίΙΙί

νί£ίηΙί ΙεςϊοηαΓΪυΓυη) ηήϋία ροΐΐίείΐυβ ε»( >~ηί83υτυηι 8ε εχ

ΙΙαΙία. ΟεΙανία αυοςυβ ΓΓαίΓεπι άοηανίΐ ίπιρείΓαΙίβ αη Αη

Ιοηίο άεεβπι ρηαβεΙίβ (πΓεηιίουα : ςυοό ηατίβ ^εηηβ ηιεαίυπι

εβ( ϊηΙβΓ 1οημ;ΐ5 ει οικταιίαί. ΟίΛΓ τίεί&βίη) ΟεΙανίαη)

ηιίΐΐε βείεειίβ άοηατίΐ 8α(ε11ί(ίου8 , ΑηΙοηίο άείεείο εοπιηι
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χρόνος αύτοϊς έληγε τη; άρχης, ή τοις τρισιν έψη'φιστο

άνδράσιν, έτέραν έαυτοΐς ώριζον πενταετίαν, ουδέν ετι

του δήμου δεηθέντες. Ούτω μέν ουν διεκρίΟησαν άπ'

άλληλων, καΐ 6 Αντώνιος εύθυς ές την Συρίαν ήπεί-

γετο , την Όκταουίαν παρά τω άδελιρω καταλιπών

μετα θυγατρδς ήδη γενομένης αύτοϊς.

ΧΟνί. Μηνόδωρος δέ , είτε τις ών φύσει παλιμπρο-

δότης, είτε δείσας την ποτε άπειλήν Αντωνίου , άπάξειν

οδτον εϊπόντος ώς άνδράποδον πολεμοποιδν, είτε Ελασ

σόνων άξιοΰσθαι νομίζων παρ' & προσεδόκησεν , είτε των

άλλων αύτδν Ιξελευθέρων τοΰ Πομπηίου συνεχώς δνει-

διζόντοιν Ις άπιστίαν δεσπότου, καΐ παρακαλουντων

έπανελθεϊν Μενεκράτους αποθανόντος, πίστιν αίτήσας

κα\ λαβών, ηύτομόλησε προς Πομπήϊον συν έπτά ναυσι

Καλουίσιον τον ναΰαρχον του Καίσαρος διαλαθοίν.

Έφ' ώ τον Καλουίσιον δ Καίσαρ απέλυσε της ναυαρ-

χίας, καΐ άντιχατέστησεν Λγρίππαν. Έπεί δ' έτοι

μος ?[ν δ στόλος, Ιχάθαιρεν αυτόν δ Καίσαρ δδε· οί

μέν βωμοί ψαύουσι της θαλάσσης, χαΐ ή πληθυς αυτούς

περιέστηχε κατά ναΰν, μετά σιιοπης βαθύτατης· οί δέ

Ιερουργοί θύουσι μέν έστώτες έπ\ τη θαλασσή , χαΐ τρ\ς

Ιπ\ σχαφών περιφέρουσιν άνά τ&ν στόλον τα καθάρσια,

συμπεριπλεόντων αυτοΤς τών στρατηγών, χαΐ Ιπαριο-

μένων, ές τάδε τα χαθάρσια, αντί τόϋ στόλου, τα

απαίσια τραπηναι· νείμαντες δέ αδτα, μέρος ές την

θάλασσαν άπορ^ίπτουσι, χα! μέρος έςτους βωμούς έπι-

θέντες δπτουσι, χαΐ δ λεώς έπευφημεΐ. Ούτω μέν

'Ρωμαϊοι τα ναυτικά καθαίρουσιν.

ΧΟVII. "Εμελλε δ' δ μέν Καίσαρ έκ Αικαιαρ-

χείας , δ δέ Αέπιδος έκ Λιβύης , Ταΰρος δ' Ικ ιΤάραν-

τος έπιπλευσεϊσθαι τη Σικελία , ώς αν αύτδν έξ ήοΰς

δμοϋ καΐ δύσεως κα\ μεσημβρίας περιλάβοιεν. ΚαΙ

της ανάγωγης τοΰ Καίσαρος ή ήμέρα προείρητο πασι,

καΐ ^ν δεκάτη τροπών θερινών, ήντινα 'Ρωμαϊοι νου-

μηνίαν έχουσι τοΰ μηνός, 8ν έπ\ τιμη τοΰ Καίσαρος

τοΰ προτέρου Ίούλιον άντί Κυϊντιλίου καλοΰσι. Τήνδε

μέν δ Καίσαρ ώρισε την ήμέραν, αισιούμενος ίσως

δια τον πατέρα, νίκηφόρον άεΐ γενόμενον. Ό δέ

Πομπήιος Λεπίδω μέν άντέταττε Πλέννιον έν Λιλυ-

βαίω, τέλος δπλιτων έχοντα, και άλλο πλήθος έσκευ-

ασμένον κούφιος· την δέ προς ίω καΐ δύσιν άχτην της

Σικελίας πασαν έφρούρει, κα\ νήσους μάλιστα Λιπάραν

τε καΐ Κοσσύραν, ϊνα μήτε Κοσσύρα Λεπίδω, μήτε

Λιπάρα Καϊσαρι, ένορμίσμάτα ή ναύσταθμα γένοιτο

εύκαιρα επί τη Σικελία. Τδ δ' άριστον τοΰ ναυτικού

έν Μεσσήνη συνεΐχεν, έφεδρεΰον οπη δεήσειεν. Ούτω

μέν έχάτεροι παρασκευής είχον.

ΧΟνίΗ. Γενομένης δέ της νουμηνίας, άνήγοντο

πάντες ίμαήο'ί Αέπιδος μέν Ικ Λιβύης χιλίαις δλκάσι,

κα\ μακραΐς έβδομήκοντα , καΐ τέλεσι στρατοΰ δυόδεκα,

καΐ Ιππεΰσι Νομάσι πεντακισχιλίοις , χα\ έτέρα παρα

σκευή πολλή· Ταΰρος δ' έκ Τάραντος, ταϊς Αντωνίου

ναυσίν έξ έκατδν καΐ τριάκοντα δύο μόναις κα\ έκατδν,

έπε\ τών λοιπών οί έρέται χειμώνος έτεθνήκεσαν 6 δέ

ροπηίϋο. ΕΙ φίοιιίαοι Τϊίυοινίι·3ΐυ3 (επιρπδ, «·η»ΐΐι... η·

βυΙΙο ρτακΗρΙΟΒ , εχίεΓ3(, ρνοΓομίίπιηΙ 8Ϊ1>ί ίρβϊ ροΙε$Ια-

Ιοηι ίο αΐ'ιιπί α,υίοφιεοοίοηι , ηίΐιίΐ ιηοι »1ϊ ρΐεΐιίδ 8υίΓΓ8@Ϊ3.

ΛΙψιε ίΐ» (ΙΪΜΧ'ίίοπιηΙ : εΙ ΑοΙοηίοβ τεεία ρΓορεηΐΗΐ ία

δνπβηι, ΟεΙβνίβ 3ροα ΓπιΙιοιυ ηΊιεία, ειιαι Ιίϋοΐΐ ηυίε ϊβιο

ίρ$Ϊ3 03(3 εΓ3(.

ΧΟΥΙ. ΟΙοπιηι Μεηυϋοπίί , βϊτε ςυο(1 η3(υΓ3 εββε( γιόϊ-

ρκκ:υ9 ρπ>άί(0Γ; *ίνο ιηίηα» ΑηΙοηϋ τβπίαβ, ηυΐ, 3)1 βυρ-

ρΐίείυπι 66 ευηι, η( (υτυυίβηΐυηι πιβηείρίαπι, ΓβρΙαπιιη,

ηΐίι ι π,ίιηΙο €ϋχοΓ3( ; 8Ϊτε οιίιιοΓ3 βρε εοιΐ8εεα(υ$ \>η ■< αι. ι ; \ ο

ροπίιϋΐιΐΛ εοη(ίηυί8 εκΙείΌπιπι Ροηιρεϋ 1ΙΙ>εΓ(οΓυιη ορρΓΟ-

οηΪ8 , ρεΗΜίβιη οΙ)]εε(3ηΙίυηι , ε( 3(1 οίΐϊείυηι ΓενοεαηΙίαπι ;

βχ8ΐϊηε(ο ΜεαεεΓΕίε, ϋάβ ΐιηρεΐΓ3(3, βά Ι'οαιρείηηι πι ι μι*

[Γ3η8Γιι^ϊΙ, ευηι &ερ(εηι ηβτίουβ, ηοη ίεηΐϊεηΐε ρΓθ?Γεε1ο

εΐ388ίβ 03ΐτί8Ϊο. Οιπιιιι οο ε3083Πΐ ΟβΙνίίίο εΐ388ΐ8 ρΓίεΓεεΙυ-

Γ3ηι 03ΐ83Γ 3ΐ>8ΐυ1ϊ(, ι·1 ίη Α^πρρβιη 1γ308(ο1Κ. Αΐ)8θ1υΐ3ΐυ

άείοαε εΐ388βπι ΙυίΙτβνΗ Ιιυοε ίη ιηοιίυηι : ΛΐΙαπ» βίαηΐ ίο

βχίτβηιο 1ί((0Γβ : η»νοβ ρΐεαχ εΐ388Ϊ3πί8 οπίίηε ι ί ι γι ι ι η> I αϊ 1 1 ,

ευηι 3ΐϋ88ίηιο βίΐεοΐίο : 83επ6εί, 8ΐ3η(β8 3(1 ιπ.ιγγ , ιηβεΐ&οΐ

νίε(ίοι&3 , ηιοχιριε ίο βεβροίβ ΐιτ άη-ιηη εΐ388βηι Ιιι-ΐι-ηΙ: »

εχ(3 είΓευηιΓεΓυοΙ , ηανίϋηιιΐίΐηΐϋ υοα ε( (1υείου8, εοιηρΓε-

ε3θ(ίϋυ8(]υε , υΐ ίο £3 1υ8(τ3ηιίη3 3 εΐ388ε λ ν ει-Ι.ι 1 1 1 1 1 1· ίηΓαυ6ΐ3

οηιοίβ : αιτΐ8Ϊ8 οείηάε 1υ8ΐΓ3ΐϊου8 εχϋ», ρ3Γΐεοι ίη ηΐ3Γε ρτο-

}ίείνυιΙ, ρϋκ ΐίιΐ) βάοΐεοί ίο ιΜβΗΐΜΗ , Γβαβί· οαιίο3ηΙβ ιηυΐ-

ΙίΙυάίοβ. Ηοε ηκχίο Κοηωοί εΐ3β&ε3 8038 ΙυβίΓβτε βοΐεηΐ.

ΧΟVII. δ(3(υ(υπι βυΐεηι 6Γ3( , οί Ο.ίλγ 3 Ροΐεοΐίί , Ι,ερί-

(1υ9 εχ ΛΓγϊολ , Ταυπίί 3 ΤβΓεηΙο , <Ηνιτ8Ϊ8 εΐ388ί!>υ5 δίείΐίιηι

ίη\αι1(τεηΙ; υΐ ηοκίεηι »!> οήεηΐε ρ3ΤΪ1εΓ ε( οεείύεηΐε ιη<·-

Ηαίεςυβ εϋΐοηιτεοίΓεοΙ : ε( ρΓα;(1ίε(υ8 οηιπίΐιικ ε$1 (Ιίεβ ,

ςυο 6ο1υΙυΓ9β εββεαΐ εΐ388β8. 18 αίεβ Γυϋ αεείηιυβ ρο3( ίεβίί-

ν ιιιη &οΐ3(ί(ίυηι, ςυο Βοοίΐηί 03ΐεαιΐ38 3^υοΙ ηιεο$ί8 ε^υβ

φΐϊ ίη βυρεποΓΪβ ΟχββΓίβ ΙιοηοΓεοι ^υ1^υ8 3ρρε1ΐ3(υΓ, α,υυπι

ρΓίυβ Ουϊηϋΐίβ νοεαΓεΙιΐΓ. Ηυηε Φεηι Οκβ&τ ρΓβεβΙϋυίΙ ,

ΠιιυΙιιπι Γ3(υβ Γογ(3886 ριυρΙβΓ ρβίΓεηι , ρβτρείυο νϊεΙΟΓεηι.

Ροπιρείοβ νεΓΟ Ι^ερίύο ορροβυίΐ Ρΐεηηίυηι βα υΐ γΙκειιπι ,

ευηι Ιε^ϊοοε πηα ε( βΚβ 1βν!(ετ 3γοι3(οπιπι ηιυΐϋΐυαίοβ.

Οήεη(3ΐε ;ι«Ιεηι οεείάεηΐβίεςυβ 8ίείΙί«.( 1»1«>πι ρΓβεβϊάϊί8 οια-

ηίί( ε( ίθ3υΐ39 ρπεδί'ΐΐίηι Ι,ϊρβΓβοι ε( Οο88;Γ3ηι, ηε νεί

ϋ088)Γ3 ίεριαο, νεί Ι.ϊρατ» 0«·Νβπ , ροΓίυβ αιι) 8ΐ3ΐίοοε8

ορροΓΐυο38 ρΓΟίοεκοΙ εοη(Γ3 5ίεί1Ϊ3ηι. ΚοουΓ 3υ(εηι ι ·1.ι>μ>

Με883οα; εοηΐίηείιβΐ, ςυχ ίο οηιοεβ οεε38ίοοεβ ε&8β1 ϊηΐεηία.

Ηί ΓυεΓυαΙ υΐτίυβςυε ρ3τ(ί3 8ρρ3Γ3(υ8.

ΧΟΛ II I. ΡοϋΙφιαηι αιιίευι 03ΐεη(1αΒΤεη6Γβ, ριίηι,ι ,ίιιιομ

οπιπεβ 8οΙνεΓυη( : ίβρίάυβ εχ Αίπεβ ηιϋΐε οοεπιι ϋ> , Ιοο&ί$

8ερ1υ3§ίοΐ8, ευηι ΙεςίοοίΙιαβ άυοιίεείοι, «1 εςυΗυιη Χιιηιί-

(Ι.Ίΐ'ΐι ηι ςυίοφίε ηιίΐΐίουβ , πιυΙΙοςυε αΐίο 3ρρ3Γ3ΐυ : Τ,ιυι ικ

Τ3τεοΙο εχ ΑηΙοοί3ηί3 εχχχ η3νί1ηΐ£ (1υ38 (βηΐυηι 8ΐιρΓ3

εεοΐιιπι εάυχίΐ , ι ρίποι πΊίφι,-ιπιιη Γεπη'βϊηοι 30(εαε(8 Ιιίεηΐ8

3ΐ>3υηιβί88ε(. 0α?β3Γ Ρυ(εο1ί8 βοΐνίί, βαετβ ίίηιυΙ Γ3θίεο3,
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Καίσαρ, έκ Δικαιαρχείας, Ούων Ιμα καΙ σπένδων άπδ

της ναυαρχίδος νεώς ές το πέλαγος άνέμοις εύβίοις , καΙ

Άσφαλείω Ποσειδώνι, καΙ άκυμονι θαλάσση, συλλή-

πτορας αύτω κατ4 έχθρων πατρώων γενέσθαι. Πρόπλοι

δ" αύτίϊ> τίνες τους μυχούς της θαλάσσης διηρεύνων,

και "Αππιος μετα πλήθους νεων οπισθοφυλάκων ερπετό.

Τρίτη δέ της άναγωγης ήμερα νότος έμπεσύν, Λεπί-

δου μέν δλκάδας άνέτρεψε πολλάς· ώρμίσθη δέ δμοις

«ς Σιχελίαν, κα\ Πλέννιον έν Λιλυβαίω πολιορχών,

τινας των πόλεων ίιπήγετο, χαι έτέρας έβιάζετο. Ταύ

ρος δέ, άρχομένου τοϋ πνεύματος, ές Τάραντα έπαλιν-

δρόμει. Άππίου δ' άρτι το Αθήναιον άχρον περιπλέ

οντος, αί μέν συνετρίβοντο των νεων άμφ\ ταΐς πέτραις,

αί 3' ές τέλματα έξώχελλον δπο δυμης, αί δέ χαΐ διερ3-

ρΊφησαν ούχ άσινεϊς. Ό δέ Καίσαρ , αρχομένου μέν

τοϋ χειμωνος, ές τον Έλεάτην χόλπον έρυμνδν όντα

συμπεφεύγει, χωρίς έξηρους μιας, ή περί τι) άκρα

διίλύθη. Λιβός δέ τον νότον μεταλαβόντος, δ κόλπος

έκυκατο, έςτήν έσπέραν άνεωγμένος· κα\ ουτε έκπλεϋ-

σαι δυνατόν ην έτι πρδς έναντίον τοϋ κόλπου τδ πνεύμα ,

ουτε χωπαι χατεΐχον, οΰτε άγκύραι , άλλ' ές άλλήλας ή

ές τας πέτρας ένηράσσοντο αί νήες· καΙ νυχτδς ην έτι

τδ δεινδν άτοπώτερον.

ΧΟΙΧ. Ένδόντος δέ ποτε τοϋ χακοϋ , τ& νέκρα

έθαπτεν δ Καίσαρ, καΙ τους τραυματίας έθεράπευε,

χα\ τους έκνέοντας ένέδυε , καΙ ώπλιζεν έτέροις δπλοις ,

χαΐ τδν στόλον άπαντα έκ των ένόντων άνελάμβανε.

Διεφθάρατο δ' αύτω νηες, βαρεϊαι μέν £ξ, .κουφότεροι

δέ Ιξ καΙ είκοσι, λιβυρνίδες δέ έτι πλείους. Κα\ ές

τάδε διορΟούμενα τριάκοντα ή μέρας άναλώσειν έμελ-

λεν, ήδη τοϋ θέρους προκόπτοντος. "Οθεν ήν άριστον

αύτω τδν πόλεμον ές τδ μέλλον θέρος άναβαλέσθαι.

Ένοχλουμένου δέ τοϋ δήμου ταϊς άπορίαις , έπεσκεύαζε

τας ναΰς Ις τήν γην άνέλκων μετα έπείξεως , καΙ τα

πληρώματα των διεφθαρμένων ές τας παρ& Ταύρω

ναϋς κενας έξέπεμπεν. Ώς δέ έπΐ συμφορά μείζονι,

Μαικήναν μέν ές 'Ρώμην Ιξέπεμπε δια τους έπτοημέ-

νους ετι πρδς τήν μνήμην Πομπηίου Μάγνου· ου γ&ρ

αύτους έςέλιπεν ή δόξα τοϋ άνδρδς τούτου. Τους δέ

κληρούχους αύτδς άνα τήν Ίταλίαν έπέτρεχε , καΙ έκ

τοϋ φόβου τών γεγονότων ανελάμβανε. Διέδραμε δέ

καΙ ές Τάραντα, κα\ τδ ναυτικδν είδε τδ ΰπδ Ταύρω,

κα\ ές Ίππώνειον ήλθε, κα\ τα πεζα παρηγόρησε, κα\

τήν των νεών έπισκευήν έπέσπερχε· καΙ πλησίον ήν

ήδη κα\ δ δεύτερος ές Σικελίαν επίπλους.

Ο. Ό δέ Πομπήιος ούδ* έπ\ τοιαδε ευκαιρία τοσοΐσ-

δε ναυαγίοις Ιπιχειρεΐν ήξίου ■ άλλ' έθυε μόνον θαλασσή

χαΐ Ποσειδώνι, και υίδς αύτων υφίστατο καλεΐσΟαι,

πειθόμενος, ουκ άνευ Οεοϋ δις οΰτω θέρους πταΤσαι

τους πολεμίους. Φασ\ δ' αυτδν ΰπδ τίονδε χαυνούμε-

νον, κα\ τήν συνήθη τοις αυτοκράτορσι χλαμύδα έκ

φοινικής ές κυανήν μεταλλάξαι', εισποιούμενον άρα τω

Ποσειδώνι. 'Ελπίσας δ' άναζεύςειν τδν Καίσαρα , ώς

έπύθετο ναυπηγούμενόν τε καί έπιπλευσούμενον αύθις

εΙ οχ ρπείοτίβ η&νϊ ίη πηγο Ιίίχωε νεηΐίβ εεκηίβ , Ιιιΐβίβπ

ΝερΙυηο, εΐ ΙηηςυίΙΙο Μαιί , υι ρΓορϊΙίί 8Ϊ1)ί εοιιϋΐ ρβίεηκ»

ίηίιηίεοβ ΓβνεΓεηΙ. Ρπκευι-κοπ» ηοηηιιΐΐχ, »1> ίΙΙο ρηκηιίββκ,

βίηιΐδ ηιηπ* 8επιΐ3ΐ>3ηΙυτ : ροδίι-επιιιπ) ηΐτίιιπι ΐ^ιηεη Αρ-

ρίιΐϋ εο§εΙ)3( πιιη ρΓβ?βίϋΐο. Τ«τΙίο τβτο άίβ ρο3ΐηυ&πι βοΐ·

ν«ι-&η(, εχοΓίυβ Αυ$(εΓ πιυ1ΐ33 οηεΓ<ιη3ΐ Ι,ερκΗ βυϋνεΚϊΙ :

Ιειιυίι Ιβιιιεη δίείΐίβη), εΐ Ρΐεηαίυηι ίπ(ρ3 1,ϊ1\Ικι ιιηι ορριι-

{ΜΤΜ, ορρΐϋβςϋβ «ΗςαοΙ ρνϋιη νϊ, ρατίίαι άΐάϋίοοβ, ία

(ίάαα τεεερίΐ. Ταιιπι·,, ηιοχ υυί τελατε νειιΐι» ε<ερί(,

Τ;ιι <·Μΐυιη ΓενεΓ8ϋ8 εβί, Αρρϊο τεΓο οίτο» ΜίπεΓνα: ρΓΟ-

ηαοηίοηυπ) ηανϊ^αιιΐε, ρατ» η&νίυπι ίΐΐίβα εβί βεορυΐίβ,

ραΓ8 ίη ΟΓβνίβ ΒΜ0Μ ^ίπιρβίϋ ίαιρε^ϋ, ΓεΙίηυχ ηοη βίιιε

(Ιβαιηο (Ιί8}εε1α! βυηι. 0;»'5;ιγ, οηεηΐβ (εηιρεβίαίε , ίη ΕΙεα-

Ιππ ηαίιΐΓ,ι (υΐυηι εοηΓυ^ίΙ, εχεερίβ υηα ΙιεχεΓβ, ςυχ ι ϊπ -η

ρΓοηιοηΙοηυιη Γεεϋ ιι;ιιιΙΊ;ι^ίαπ). Ουυηι νιτο ΑυβίΓΟ βυο

0«38Ϊ8&βΙ ΛΓι ίου», δϊηηβ 3(1 ο(ΧΪ(1εηΙεπι βρβι ΐυβ ΙιιγΙκιΙκιΙιιγ

ΠυεΙίουβ : βΐ τεΠβηΙε 33111 τεηΐο ηεςαε εχίΓε βίηυ , ηεηιιε βυΐ

Γεηαίβ βα( 3ηεοη8 βϊβΐϊ ηβνεβ ροΙβΓ3ηΙ, μίΙ τοΙ λ0 33x3 νεί

ίη(εΓ 8β εο11ίιΙε1)3θ(υΓ : ςιιο<1 ηιαίυοα αιΐνεηία ηοϋΐίβ &ηε1υιη

681.

ΧΟΙΧ. ΤπικΙργπ 8ρΛ;ιΙο ΙηΓοΓίαηίο, 0»ΐ83Γ πιογΙιιο» 8ερβ·

ΙϋΙ, τιιΙηεΓβΙοβ ουΓβνίΙ, εη3(3η!ε3 νεβίίτϊΐ (ΙϋιφΜ βιηιίί

1η8(Γυχϋ, βΐ Βηίτετββιη εΐβββεπι ρη> ρηίβεηΐίϋυβ \ΪΓΪ1>υβ

τεηεεΓε ίη8(ϊ1υί(. ΡεηεΓ3η( βυΐεηι η3νβ8 ^ΓβνίοΓεβ βεχ , Κ·-

τΐοΓεβ $εχ εΐ ν ί^ίηΐΐ , ΗΙ>υπιίεχ ρΙυΓεβ οΗ.ίιιι. Ηίβ ίηεοηι·

πιοάίβ 83Γεϊεηάί8 ορυβ επ>( (η§ίη(3 άίεηιιη βρ3(ίο ; ο ι νετ-

Κ«Ί).α ]3ΐιι Χ8138. ΙΙηάε ορίίηιυηι Γπρπη, άίΓΓεΓΓβ ΙιιΊΙιιιη

ίη 8Ε8ΐ3ΐεηι ρΐΌχίπιβη). 8εά φΐυηι ρορυΐυβ 1α1κ>Γ3ΓοΙ ίηο-

ρίβ, 8ΐι1χ1υεΐ38 ηβτεβ 0«!83τ Γερ3Γ3τί( εείεπίιτ, ε( βοείοβ

οβτΐΐεβ ΓεεοΗεεΙοβ εχ ηίυΓΓβςϋδ Τβηγο ίη βυρρίεηιεηΐηηι

ΐΓηιΐ8ηιί>ίΐ. δίηαηΙ ροβΐ ηαηε Ιαηΐϊ ηιο-

Ρ.οηιαηι ηιί^ίΐ , ρΓΟρΙεΓ εοηβίοπιβ-

Ιθ8 οΐ) ηοηιΐυιη &οο1ίΙ«ηι βχ βηίηιίβ ( ϊνϊαιη Ροηιιρεϋ Μλ^πι

πκτηοιίίΐιιι . Νονο$ αυΐεηι εοΐοηοβ ίρββ , ηιβςηβ Γβ8ΐίη3ΐίοηβ

ΙΙ31Ϊ3Π) οΙ)εηη(1ο , τεοΓεβϋβΙ 3 ρ»νοΓ8. Ρβπ εεΙεΓΪΙβΙβ Τβ-

τεηΐυηι ςηοςυε 3εευπ*ί( , αι Ταιπ ί εΐβ&βεηι ίητίβεΓεΙ ; ίηιΐο-

ηυβ Υίοοηεπι ρΓοΓεεΙυβ, Ιε§ϊοηε8 βΐΐβΐυβ, 1χ)ηοε88ε 3ηίηιο

]υί8ΐ( ; εΐ 3ρρ3Γ3(υηα ηανίυπι αεεείεητίΐ , 1>ι·ε\ϊ δίείΐίβιιι (1ε·

ηυο ϊητ38υΓυ$.

Ο. Ροηιρείυβ , ηε Ιι.ίγ ηιΓκΙοιη (οΐ ιιαπ Γι παίοπιηι οεεα$ίοηβ

ηβυβ, (;ηι( ιιιιι δβίο ΝερΙυηοςηε 83εΓ3 ΓεείΙ : ςυοΓυηι ιΊί.ιιη

ηΐίυπι βρρεΙΙβΓΪ ββ βυβίίηηίΐ, ρεΓ8υ38υβ, ηοη 8ίηε όεο υί>

ίΐ3 ρεΓ ίεβίίνοδ πιεηβεβ 1ιο»Ιεηι αιΙνεΓβϊβ ΙεοαρεβΙβΙίηιιβ 3Γ-

Πϊΐ'ΐη ηι. ΓεΓίηΓςυε εηηι, Ιιϊβ 8υεεε88ίυυ8 ίιιΙΙ,ι! ιιηι, ηιυΐ3880

ρ3ΐυιΐ3ηιεη1αηι ςηοςυε ϊπιρείΏίοπιιηι , εχηιίεηηκηιβ μιιιι-

δίδβε ρΓΟ εοεείηεο , 8(1ορΐ3ΐυπι 3 ΝερΙηηο 5εί1ίεεΙ. ςΐιιπιη

νιτο Ο,ΐΊϊΜτοιη οηιηίηο ηυηε ςυϊεΙυΓυηΐ 9ρεΓ388ε(, υΐ βυ-

(ΙίνίΙ , ίη8ΐααΓ3(3 εΐ&ββε Γ6<1ί1αηιπι ε3(1εηι ;ι?>ΙαΙο ίη δίοίϋαιιι,
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αύτόϋ θέρους, έξεπληΌσετο μέν, ώς άμάχω γνώμη κα\

παρασκευή πολεμών Μηνόδιορον δέ μετά νεών έπτα,

ων ήγαγεν, έπεμπε κατασκεψόμενον τα νεώλχια τοϋ

Καίσαρος, και δράσοντα 8 τι καΐ δύναιτο. Ό δέ, χαΐ

τέως άχθόμενος ούκ άποδοθείσης αύτώ της ναυαρχίας,

κα\ τότε αΐσθόμινος 6τι συν υποψία μόνων ήξίιοτα ών

ηγαγε νεών, Ιπεβούλευεν α3θις αύτομολίαν.

01. Έπινοών δέ πρότερον, ώς ές πάντα οί συνοϊσον,

άνδραγαΟίσασθαι, διέδιυχε τοις συμπλέουσιν ίσον εΤνε

χρυσίον, χαι διέπλευσεν εϊρεσία τρισίν ήμέραις πεντα

κόσιους έπ\ χιλίοις σταδίους, κα\ τοις προφύλαξι των

ναυπηγούμενων Καίσαρι νεών, οΤα σχηπτός άφανώς

έμπίπτων, καΐ ές αφανές άναχιορών, ίίρει κατα δύο και

τρεις ναϋς των φυλαχίδων χαι τας δλχάδας, αΐ τον

σΐτον έφερον, δρμούσας ή παραπλέουσας, κατέδυεν τ)

άνεδεΐτο ή ένεπίμπρη. θορύβου δέ πάντα μεστά δια

Μηνόδωρον ην, Καίσαρος απόντος έτι χαΐ Άγρίππα· χαι

γαρ ούτος έπΐ δλην Ιπεπόρευτο. Γαυρούμενος δέ δ

Μηνόδωρος, έςωκειλέ ποτε την ναΰν έχων ές έ'ρμα γης

άιταλδν συν καταφρονήσει, χαΐ υπεκρίνετο αυτήν Οπο

τοϋ πηλοϋ κατέχεσθαι· με/.ρι, τών πολεμίων έκ των

δρών καταθορόντων, ώς έπ\ Μηνοδώρου θηραν Ιτοιμον,

άνακρουσάμενυς ωχετο συν γέλωτι , καΐ τον στρατδν τοϋ

Καίσαρος άνία κατείχε σΰν θαύματι. Ώς δέ (κανώς

έπεδέδεικτο, οίος έχθρός τε καΐ φίλος ειη, 'Ρέβιλλον

μεν έλών, άνδρα άπδ βουλής, μεΟηχε, μνώμενος ήδη

το μέλλον.

ΟΙ. Μινδίω δέ Μαρκέλλω, τών έταίρων τινί τών

Καίσαρος, φίλος έν τη προτέρα γεγονώς αυτομολία,

τοΤς μέν άμφ' αύτδν έφη, τον Μίνδιον βουλεύειν αύτο

μολίαν χαι προδοσίαν, τοις δέ πολεμίοις προσπελάσας ,

ήξίου Μίνδιον αύτω συνελβεϊν ίς τινα νησίδα , έπΐ λό-

γοις συνοίσουσι. ΚαΙ συνελθόντι Ιλεγεν, ούδενος άκού-

οντος έτέρου, φυγείν μέν Ις Πομπήϊον, ύβριζόμενος

6πδ τοϋ τότε ναυάρχου Καλουϊσίου· τήν δέ ναυαρχίαν

Άγρίππου μεταλαβόντος, έπανελεύσεσΟαι προς Καίσαρα

ούδέν άδικοϋντα, εί πίστιν αύτώ χομίσειεν δ Μίνδιος

παρα Μεσσάλα, τοϋ την άποδημίαν Άγρίππα διοι

κούντος. "Εφη δ', Ιπανελθιον μέν, ΙάσεσΟαι λαμπροΤς

τδ αμάρτημα έργοις· μέχρι δέ τών πίστεων, λυμανεΐ-

σθαί τινα τών Καίσαρος δμοίως , ές τδ άνύποπτον. ΚαΙ δ

μέν αύθις έλυμαίνετο. Μεσσάλας δ' ένεδοίασε μέν, ώς

Ιτά αίσχρώ· ένέδωχε δ' όμως, είτε πολέμου ταϋτ' εΤναι

νομίζων άνάγχας, είτε χαι της Καίσαρος γνώμης τι

προμαθών ή τεχμηράμενος. ΚαΙ Μηνόδωρος μέν αύθις

ηύτομόλει, χαΐ τδν Καίσαρα έλθόντα προσπίπτων,

ήξίου συγγνώναι μή λέγοντι τας αϊτίας της φυγής. Ό

δέ ές μέν σωτηρίαν αύτώ συνεγίνιυσκε δια τάς σπον-

δ&ς, χα\ άφανώς έφυλάσσετο- τους δέ τριηράρχους αύ-

τοϋ μεθίει χωροϋντας δποι θέλοιεν.

01 II. Ετοίμου δέ τοϋ στόλου γενομένου, αύθις δ

Καίσαρ άνήγετο, χαΐ ές Ίππώνειον παραπλεύσας, δύο

τέλη μέν πεζών Μεσσάλαν έχοντα πέραν έκέλευσεν ές

Σικελίαν έπΐ τδ Λεπίδου στρατόπεδον, χαΐ σταθμεύειν

ρετεοΐιαβ 8*1, ςιιικΙ 3ΐ1νοΓ8ϋ5 ίηενρυριαίηίειιι εί αηίωυιτι βΙ

βρραηίααι κϊΐΐΐ βδδβΐ ηεΐΐιιηι ^βΓβηιΙιιηι; Μεηοΰοηιηιφιε

ου ιώ δερίεπι ηυ»8 ΛάΔαχβτΛί ηανίϋαβ βρβεαίαΐηηι ωίδίΐ άΛ

ηϊταΐία Οδβδβτίβ , (Ιιηιηιιηι βίαιη! ϋΐβΐυπιηι αυ3ηΙυηι ρο$8βΙ.

δβα Μβηοίίοπίϊ, ]αιη βηΐε άοΐεηδ ηοη ΓβαώΙυπι δίίή εΐ3δ5ίβ

ϊιηρβΓΪαηι , Ιατα νβΓΟ βεηΐίεηβ , ρΓορΙβΓ $υ8ρϊαοη6ηι βοΐω

φ188 »(1(1ϋ\βΓαΙ Π3νβ3 Β&Η 0Γ6άίΐ3$, ΠΗΓΜ8 ΐΓ3η8ίυ&ίθΠ(1ϊ

οβρ'Λ εοοβίΐίυο).

ΟΙ. Οηοηίαηι αυΐοηι ίη ςυοιιτίβ βτεηίαηι υΐϋβ Γογο γλ-

§ί(3ΐ>3(, 8ί ρι-ίιιβ νΗαΙίβ αϋηαοά βρβοίιηβη «<1ί(1Ϊ88βΙ; βοοίίβ

η3Τ3ΐίΙ>υ8 ηυϊάςυϊιΐ 3υη 1ΐ3υε1)3ΐ (ϋδίπβυίΐ , εΓβαιϊ^Ιίβςαβ

ίηΐΓΐ Ιήάυυπι «ο ρ38δυππι πιί11ίΙ)υ8, ίη ρΓ8β8ί(1ί3τί3$ ηβ-

Λ'ϊυπι ςυ;ε ΟχββΓί (3θηε3ΐ)3ηΙαΓ, Γυΐηιίηίβ ίη ιηοΓβηι, τερεη-

Ιίηϋϊ ΐπτιίΐ , 63Γαπΐί|υβ }Άΐα άχΐΆΒ , }&ια Ιτββ , ρΓοϋηαβ ίη οο·

ευΐίαπι βε πίΓδυβ ρΓΟπρϊεηδ, ορρπηιείοΐ; εί οηεΓ3Π35

ςιιοςυβ ίταπιεηΐιιιη νβηοιιίεβ, νεί ίπ 8ΐ3ΐϊοηίΙ>ϋ8 τεί ϊηοαΓδίι

άερΓεηεηδβδ, 3ϋ38 ηιβΓ§ε1)3ΐ, βΐίβδ οβρίβίωΐ, 3ΐί38 ίηεεαόε-

1>α1. ΙΙ&ψιβ ΙεΓΓΟΓβ Μεηοάοπ Γερίεΐβ θγβπΙ οηιπϊβ : εί ηεε

Οί£33Γ 3<1εΓ3ΐ , ηεο ΑΒπρρβ , ςαϊ ίη βνίνβδ βιΐ ρ3Γ3η<]3ΐη ηιβ-

(6ΓΪ3Π1 ΓυεΓβΙ ρΓοΓεείιιβ. Αΐίςϊοηιία θΐίαιη ]<ιεΐ3ηΙίϋ8 ίιΐυ-

(Ιεοδ ΙιοδΙϊουδ Μεηοάοπίδ, εοηίειηΐίηι ίη 1>Γετϊ3 ίηιρ«§ϊΙ

ηβτβπι υΙ)ί οιοΙΙίυδ δοΐυπι βΓβΙ , ίη ΙυΙο 8ε ΙιΧΓεΓε 6η£εηδ ;

(ϋΠΙ νβΓΟ, Τβΐϋΐ 3(1 ρ3Γ3ΐ3Π1 ρΓ8βΐ]3Π1 ε πιοηΐβ <1εοΐΓΓεηΙίΐΗΐ3

ηοδίίουβ , ΓβΙτο βεΐ3 ηβτί ευπα πβα 3θϋ( , ιικργοιιΙιΙ>ιι8 οε^υβ

οε δίαρβηΐίηαβ 0*δ3ΓΪ3ηίδ. ΡοδΙςυ3ηι νβΓΟ δβΐϊβ οβίβπάϊΐ ,

ηυ3η(υπι Γβοϋβ ΓηοηιεηΙυπι νεί ΙιοδΙίδ 3(Τειτβ ροβββΐ νεί βο-

είυδ , Κεοϋαηι ββη&ΙοΓβαι οαρίαπι άίηιΐβτΐ, 3(1 ΓαΙαη ραηηι

ΐαΚϊααι.

ΟΠ. Μοϊςιιε άε Μίη(1ϊο Μ3Γ0β11ο, Οβίδβπβ Γ3η)ί1Ϊ3π,

ευ]υ3 αιτιίείΐίαιη ίη ρποπ (Γ3ηδΓυ§ίο 8Ϊΐ>ϊ ςϋβΜΪβΓβΙ, βρλΓδϋ

πιιηοτεπα βρυά βαοβ, ρτοάΐϋοηεηι εαηι ιηοΐίπ εί ΐΓβηδΓιι^ϊυπι.

Τυπι 3(1 ηοδίε: ίρδε βρρβίΐεηβ ρΓορίϋδ, ροδίϋΐβνίΐ, εαπ»

Μΐηχϋο ίη ρνη ςιιαιίαηι ίηιαία βίοι ρβτηιΙΙΙϊ εοΐΐοψιϊαηι (1ε

Γείιιΐδ υΐΓΪ^αε ρβηϊ ρΓοίιιΙυπδ. Οιιο ιιπικΗγβΙο εοΐίοςυϊο,

βεπιοΐίδ 3γ1ιιΊπ8, »Η : « βε ρπυβ βάΡοηιρείυπι ΓεΓιιςίδβε,

οοΒΟΙιιιη ϊη]ϋπί8 ΗΙαΙίβ βίοι 8 Οβίνϊδίο, εΐ3δδΐ°3 ρΓ3?ΓεεΙο :

ηυηε ρπΓεεΙϋΓβ 1η Αβπρρβιη ΐΓ3ηδΐ3ΐ3 , Γ6(ϋ(απιιη 3(1 0*9-

δβΓειη , ηοη π>3ΐε άβ δβ ιηβπΐυπι ; ηιοάο Μίη(1ίυ8 Γκίεπι 8ϋ)ί

ίΛβΓΓεΙ β Μβδδ3ΐ3 , ΑβπρρΒβ βϋδεηΐίδ νϊε&ι ίο. » ΡΓοηιίδίΙ-

ςιιε « βε ροβΐ Γβ(1ί1υπι ΓΟδβΓίϋΓαηι ρβεεβίυηι βηιιηι ε^Γβ^ϋβ

Γ3είηθΓίου8 : δεά ϋδςυε άηπι Γκίεπι βεεερίδδβΐ, ίηΓεδίΛΐυΓυω

εΐίαιη ηηηε 0<Βδ3Γί3ηοδ υΐ βηΐβλ, οί) εβνβηίίΒηι δυδρίεϊο-

ηεη. > ϋί^τεβδηδ αείηάε , ίηίεδίυδ ΓιιίΙ μογ8 δοΐίΐο. Μββ-

83ΐ3 νβΓο ό'ηηίΐβνίΐ &1ίφΐβηΐϊβρβτ, ηΐ (1ε τε ρβηιιη ηοηββΐ» :

Ιβηάεηι εοηεεδδίΐ (βΓηβη, δίνε 1ΐ3β Κ>β11ϊ ηεεεβδίΐβίεδ εχίδΐί-

ηΐ3ηδ , δίνε άβ Οββδβπδ ηιεηΐβ ρΓΒεηιοηίΙυδ εοιι]εεΐυΐ'3ΐη\ ο

Γβείβηδ. δίε ΜεηοϋοΓϋδ ΓϋΓδϋδ ΐΓ3ηδίϋ8Ϊί , βεεκίεηβφΐε &ά

ββηυ3 ΟΚ53Π6 ΟΓβνίΙ, αϊ νεηίιηι βίοι αβτεί , ηεε Γυ^ΐ εβϋδβδ

ιβςιιίΓεΓεΙ. ΙΠε, ρτορίετ αβ(3ηι ΙϊάβΓη, ίηεοΐιιηιίΐβίεηι εί

(1οη3νίΙ , 88(1 οεεοΐΐε βί1>ί ε&νίΐ 3ϋ Ηοηιηε ; ΐΓΪΓβηιίιιπι νβτο

ε]υβ ρΓβεΓεεΙοδ , (ΐηοεαπιφιβ νείίβηΐ αΙ>\τβ ρβΓΟίίδίΙ.

ΟΙΠ. Ρ8Γ313 Οείπαβ εΐββδβ, Ο8083Γ δοΐνίΐ ί(επιη) : βρρυΐ-

βυδςαε Υίοοηεηι , Μεδδβίβιη άυβδ 1ε£ίοηεδ ΙπιηδϊίεβΓε ίη 8ί-

εϋίαηι ]α55ίΙ, (]η% εηηα Ι,ερίάί βχβΓείΙυ εοη}υηε(α;> ΐΓβη&ίΓεηΙ
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ες τον κόλπον διελΟόντα τ&ν εύθυ Ταυρομενίου· τρία δ'

έπεμπεν έπί Στυλίδα και πορθμδν άκρον, έφεδρεύειν

τοις έσομένοις· Ταϋρον δ' ές το Σκυλάκιον όρος , 8 πε'ραν

εστί Ταυρομενίου, περιπλεΐν εκ Τάραντος έκέλευε.

Και δ μεν περιέπλει, διεσκευασμένος ές μάχην δμοϋ

κα\ είρεσίαν καΐ τα πεζα αύτω παρωμάρτει, προερευ-

νώντιον τήν τϊ γην ίππέιον, χαΐ λιβυρνίδων τήν θά

λασσαν. ΚαΙ δ Καίσαρ δδε έχοντι, έξ Ίππωνείου

επιδρομών, έπιφαίνεται χατα τδ Σκυλάκιον, καί τήν

εύταξίαν άποδεξάμενος, έπανήλθεν ές τδ Ίππώνειον.

Ό δέ Πομπήιος , ως μοι προείρηται , τάς τε ές τήν νήσον

αποβάσεις έφύλασσεν άπάσας, και τας ναϋς έν Μεσσήνη

συνεΐχεν, ώς βοηθήσων δποι δεήσειε.

Οίν. Και οί μέν έν τούτοι παρασκευής ησαν. Αε-

πίδω δ' αύθις έκ Αίβυης ?|γον αί δλκάδες τα λοιπά του

στρατού τέλη τέσσαρα· καΐ αύταΐς ΰπήντα πελάγιος Ικ

Πομπηίου Παπίας, και διε'φθειρεν ώς φιλίους δεχομέ-

νας· ώοντο γαρ σφίσι τας Λεπίδου συνανταν. Αί δέ

βραδέως τε ίιπδ τοϋ Λεπίδου καθείλκοντο , καΐ ίστερον

αύτας προσιούσας αί δλκάδες ώς κα\ τάσδε άλλας πολέ

μιας έξέκλιναν έως αί μέν έκαύθησαν, αί δ' έλήφθησαν,

αί δ' ανετράπησαν, αί δ' ες Αιβύην άνέπλευσαν. Τοϋ

δέ στρατού δύο μεν τέλη διώλετο εν τη Οαλάσση , καΐ εί

τίνες αύτών έξενήχοντο, καΐ τούσδε Τισιηνδς, δ του

Πομπηίου στρατηγδς, Ικνέοντας έπί τήν γην διε'φθειρεν

οί δέ λοιποί πρδς Λέπιδον κατήχθησαν, οί μεν αύτίκα,

οί δ' δστερον. ΚαΙ Παπίας απέπλευσε πρδς Πομπήϊον.

ΟΥ. Ό δέ Καίσαρ ές μέν Στρογγύλην, ή" των πέντε

νήσων έστί των Αιόλου, παντί τω στόλω διέπλευσεν

εξ Ίππωνείου, προερευνωμένης αύτω της θαλάσσης.

Στρατδν δέ έπί μετώπου της Σικελίας πλέονα Ιδών έν

τε Πελιοριάδι καί Μύλαις κα\ Τυνδαρίδι, ιίκασεν αύ-

τδν παρεϊναι Πομπήϊον καί τα μέν Ινθάδε Άγρίππα

διαστρατηγεϊν έπέτρεψεν, αΰτδς δέ ές τδ Ίππώνειον

αύθις άπέπλει, χαΐ ές τδ τοϋ Ταύρου στρατόπεδον έξ

Ίππιονείου συν τρισΐ τέλεσι μετα Μεσσάλα διετρόχα-

ζεν, ώς Ταυρομένιον αίρήσων απόντος έτι τοϋ Πομ

πηίου , καί τας έμβολας αύτω διχόθεν παρέξων. Άγρίπ-

πας μέν ουν άπδ Στρογγύλης εις Ίεραν διέπλει, και,

των Πομπηίου φρουρών αύτδν ούχ υποστάντων, είλε

τήν Ίεραν, καί της έπιούσης έμελλεν έπι^ειρήσειν ές

Μύλας Δημοχάρει τω Πομπηίου , τεσσαράκοντα ναϋς

ίχοντι. Ό δέ Πομπήιος τδ βίαιον υφοροίμενος τοϋ

Άγρίππα , έπεμπε τω Δημοχάρει ναϋς άλλας πέντε και

τεσσαράκοντα άπδ Μεσσήνης έξελεύθερον άγοντα Άπολ-

λοφάνη, καί αύτδς Ιφείπετο άλλαις έβδομήκοντα.

(Τνΐ. 'Αγρίππας δ' έτι νυκτός έξ Ίερας άνήγετο ταΐς

ήμίσεσι τών νεών, ώς Παπία μόνω ναυμα/ήσων.

ΈπεΙ δέ καί τας Άπολλοφάνους εΤδε , και τας έβδομή

κοντα έτέρο)θι· Καίσαρι μέν αύτίκα έδήλου Πομπήϊον

έπ\ των Μυλών εΤναι σΰν τω πλέονι ναυτιχω, τας δέ

βαρείας αύτδς ηγε χατα μέσον, χαί τον άλλον στόλον έξ

Ίερας έχάλει χατα σπουδήν. Έσχεύαστο δ' άμφοτέ-

ροις πάν,τα λαμπρώς, καί πύργους έπΐ τών νεών

ίη βίηαηι φιί ρι-ορε Ταυι-οιηβιιϊυιη εβί, Ιΐιίφιε βίαΐίοτιεηι

3§βΓβηΙ. Τιεβ νείΌ α1ία5 Ιεκίοηεβ 3(1 ΟοΙππιηαηι ΚΙιφηαηι

ιιιί-ίΐ ίη εχίΓεπιυπι 1 1 ιΊιιιη, οεοαδίοηβηι >·\<|μι ΐ3ΐυΓ38. Τ;ιιι-

πιηι 3(1 δενΙαείαοι ιηοηίβηι , α,υί εβί εχ ;υ1 μίμι Χαυη>ιΐ)ΐ'ΐιϋ,

ε Τβι-εηΙβ είΐΐυιη τι&\\%»η ]ΐΐ88ΪΙ. 1(1 ίίΐε ΓεείΙ, ραηαΐυβ

ευηι &Λ ιεπιίξβΐίοηειιι Ιιηη 3(1 ριαΊίυιη , ρΐΌ&εηυεηΙίΙηιβ

(επεβίΓΐ ϋ ίιιρί'ο εορϋί ρεάε$1η1>ιιβ , ε( ρΓ»ηιΪ88Ϊ8 εηυίΐί

1>ιΐ9 , ςυί ΗτΓίΐιη , ΙίΙ>υιτιίεΪ8(|υε , ςυ·ε ηιατε εχρΙθΓ3τεηΙ. ΛιΙ

οιι η ι 3Ϊε ΐΙβΓ Γ3είεη(εηι 0χ&3Γ νί1χ>ηε 3εειΐΓη(, ε( ρΓορβ

δενΙαείιιηΊ ευηι οΠεηιΙϊΙ : 3ρρΓθ1)3ΐοηυε ΟΓάίηε, Υϊ1>οηεηι

ΓθάϋΙ. ΑΙ ΡοηιρείΗβ , υΐ (ΙίχίηιυΒ , (ϋβροδϊΐίί οϊγο3 Ιοεβ

οηιηίΐ 3(1 εχβεεη^εηιΐϋπι ίη υΐ3ϋΐ3πι ορροΓ(υη3 ρΓΧβϊάϋβ,

ε)388επι Μεβββηχ εοηΐίηεοβΐ, βυεεατβυΓυβ ηυοευηςυε ορυβ

ΓοΓεΙ.

€1 V. Ι)ιιιιι β3 βίο υΐι-ίαισ,ιιε ρβΓβηΙαΓ, Ι,ερίιΐο πιγμι» εχ

ΑΓγϊο3 Γείϊςυκ (ΐυβΙυοΓ Ιε§ίοηε9 (Γ3Π8ροΓ(3ΐ)3η(υΓ οηεκιϊίβ.

ΟιιίΙιιι^ ίη 311ο ΓβεΙυβ υΙ>\ί;ιιη Ροηιρείαηυβ (Ιηχ ΡαρίΜ, 838-

«1οι ιι ορρΓεββίΙ, (| ιι ιι πι (βηςυβηι βηιϊευΒ 35 ίΐΐίβ Γυί88ε( εχεε-

ρΐυβ; ρηΙβνεΓβαΙ εηίηι, 3 ίερίβίο ηιί3838 η3τεβ «ίΐιΐ οεειίΓ·

πιο. δεά 1<ΐΓΐΙίιι« βυ38 άεάιιχεΓ3ΐ ίερϊιΐυβ : ςα3β ίρ833

(Ιείηάε 3(1τεηϊεη1ε8 (1εε1ίη3Γαη( οηεΓ3π%, ςιιοιΐ Ιιοβίίΐεβ 1ΐ3β

(]ηο(]υε ΟΓεάεΓεηΙ. 1(3 εχ οηεΓβπΐδ 3ΐί9Β πφία· βυηΐ, αϋαβ

0Γεπιχ3ΐ 8υ1>η)εΓ$βΒτε ; ηοηηαΐίβε ίη Λ(ίίε3ΐη ΓετεΓβχ 8υη(.

Εχ ΙφοηΐΙιυβ (Ιαβε ρεηβΓυηΙ ίη ηιηπ , εί βί ςηί ιηίΙ ίΐιππ βη3·

(3πιηΙ, εοβ Τϊ8ίεηη8 Ροηαρεϋ 1ες3ΐυ8 (ειτ3ΐη ρΓεη83η(εβ

εοηΐεεϋ : Γείίαυυβ εχεΓείΙηβ 3(1 Ι.ερί<1ηιη (Ιείβΐυβ 881 , τεί

(υηε, νεί ροβίεα. Τυηα τεΓο Ρβρίββ 3(1 Ρυιηρείιιηι βϋηβνί-

β3ΥίΙ.

ΟΥ. ΟίΓί.ΐΓ, ίη δίΓοηκνΙρπ , ηηβηι ε ςυίηηαε ίαβυΐίβ /Γ.ο-

1ίΪ8, Λ'ϋκιιιρ ευηι ΙοΙ& ο.ΐ38$ε (Γ3]εεί(. Οηυηιςαε ρΓ8ειηί38ί8

ρετ ηιβτε εχρ1θΓ3ΐοηί8 ΙίσηΓηίείβ εο§ηοτΪ88ε(, ΓΓοηΙειη δίεί-

1ί2β ηηιΚίδ εορίίί είΓΟβ Ρείοηιηι εί Μνΐί* εί Τνη<1ηΓί(Ιο ρι»·

βί(1επ, εοη]εεΐ3τί( ίρβηηι βιίεβββ Ροηιρείηηι. Καίριε Γβ-

ΙίεΙο ΙΗ Αβπρρβ, φΐί Γε1)υ8 ^εΓεηάίβ ρΓβεεββεΙ , ίρβε Υί Ι» ιηεηι

τενεΓβυβ, ηιοχ ίη(1β ίη ι α^Ιι α Ταπι ί Ιιαπ^ι υπαΐ ευηι Μεβ-

83ΐ3 εί (Γίοη8 Ιφοηίοηβ; οο^ίΐαπ» ΤβιίΓοιηεηίυηι ρια προπ:

ρεΓ Ροπιρείί αΐΐδεηΐίαιη , εοηςυβ αάεο β (ΙιιοΙηιλ ΙβΙεΓίουβ

8$ςΓ8(1ί. Α^τίρρβ ί»ίΐΗΓ 8 δ(Γοη§ν1ε Ηίιταιη ^βεί( , εβηι-

ςιιβ εερίΐ, ριιΐδίβ Ροπιρείί ρΓ,ΐδίιΙίΒΓίίβ; 88(]υβη1ί άΊε Μ)Ίμ

(εη(3(υΓη8 , ε( Οεηιοε1ΐ3Γειη ίητββυΓϋβ , ηυί 8(3ΐίοηεπι ίύί

( ιι ιη (ηςίηΐ3 Ροπιρείί ηβνίουβ 1 ιαΙιιΊιαΙ . Ροπιρείυ3 , ϋηιεηβ

Α^ηρρχ ΓεΓοείβσι, βΐίββ ςυαίίΓα^ίηΙα ςυίηηυε η3τεβ 3 Με«·

83Π3 ηιίβίΐ ΟεηιοεΙιαΓΪ, άυεε ΙιυεΓίο Αρο11ορΙΐ3ηε, ψιοιη

ίρ:ε ευηι βίϋβ κερίπαρηία βεςυυ(υ3 ε8(.

Ονΐ. ΑΒΓΪρρβ βηΐε Ιυεεπι εχ ΗίεΓ3 βοΐνίΐ ευηι (Ιίηιίιΐία

ρ3Γΐε η3νίυηι, ςυβδί ευηι βοΐο Ρ3ρί3 [ΟεωοεηβΓβΡ] ρη-

ρηηΐιιπίί. νεΓο εί Αρο1Ιορ1ΐ3ηί8 εΐ388επι νΜΜ, εί ίΙ·

Ιαιη αΐίητη 8ερ(υ3§ίη(3 ηβτίυηι; εοηΐίηηο βί@ηί1ίε3Υί( Οχ-

33η, Ροπιρείιιηι ευηι ηκψιη· εΐ338ί$ ρ3Γ(ε ε88ε 3ά Μ)ΐ33;

ίρ$ε(]υε ευηι £Γ3νίί>υ8 ηβτίουβ ηιειίίυηι 3§ηιεη (εηυίΐ, ε(

Γείίιριβηι εΐ38$ειη εεΙεΓΪΙεΓ βχ Ηίει-3 βάνοεΒΤίΙ. Εγ31

ΒΐιΙεπι υΐηηηυε βρρ3Γ8(υ3 ηχ^αΐβοαι , ΙηιροίίΙίβ β ρηιι»
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εΤχον κατά τβ πρώραν και κατα πρύμναν. Ώς δέ

αύτοϊς αϊ τβ' παρακελεύσεις, οίας εϊκος ^ν, έγεγέ-

νηντο, κα\ τα σημεία κατα ναϋς ?|ρτο, έξώρμων Ιπ'

άλληλους, οί μεν κατα μέτοιπον, οί δ" ές περικύκλιοσιν,

συν τε βοη καί βοθίοι νεων κα\ καταπλήξει ποικίλη.

ΤΗν δέ καί τα σκάφη Πομπηίω μέν βραχύτερα καΐ

κοΰφα καΐ έζεα ές τας εφορμήσεις τε καί περίπλους·

Καίσαρι δέ μείζω χα'ι βαρύτερα, χαΐ παρ' αύτο χα\

βραδύτερα , βιαιότερα δέ ίμως έμπεσεΐν, καί τρωθηναι

δυσπαθέστερα. Των τε ανδρών, οί μεν, ναυτιχιότεροι

των Καίσαρος ζσαν οί δέ, σθεναρώτεροι. Κα\ χατά

λόγον οί μεν οϋχ έμβολαΐς, άλλά μόναις περιο'δοις,

^πλεονεκτούν, χαί ταρσούς των μειζόνων η πηδάλια

άνεκλων, χώπας άνέκοπτον, ή άπεχιόριζον όλως τα

σκάφη, και έβλαπτον έμβολης ούχ ήσσονα- οί δέ τοϋ

Καίσαρος αύταϊς έμβολαΐς ώς βραχυτέρας άνεκοπτον \

κατέσειον η διερ^ήγνυον, καί, δτε συμπλακεϊεν, εβαλλόν

τε ώς ταπεινότερος άφ' υψηλού , καί κόρακας ή χείρας

σιδηράς εύκολώτερον έπε^ίπτουν. Οί δέ, δτε βια-

σθϊϊεν, έςηλλοντο ές το πέλαγος· καί τούσδε μέν τά

δπηρετικα τοϋ Πομπήιου περιπλέοντα άνελάμβανεν.

ΟνΐΙ. Ό δέ Άγρίππας ϊετο μάλιστα εύΟί» τοϋ Πα

πιού , και αύτω κατα τήν έπωτίδα έμπεσών, κατέσεισε

τήν. ναΰν, κα\ ές τα κοίλα άνέρ^ηξεν ή δέ τους τε εν τοις

πυργοις άπεσείσατο, καΐ τήν θάλασσαν άΟρόοις έόέχετο

καί των έρετών οί μεν θαλαμίαι πάντες άπελήφθησαν,

οί δ' έτεροι το κατάστρωμα άνα^ηξαντες, έξενήχοντο.

Παπίας δέ ές τήν παρορμούσαν αναληφθείς, αύθις

έπήει τοις πολεμίοις. Καί δ Πομπήιος, έξ όρους εφόρων

τας μέν ιδίας μικρά έπωφελοΰσας, καί ψιλουμένας των

έπιβατών δτε συμπλακεϊεν, Άγρίππα δέ τον έτερον στό-

λον έξ Ίερας προσπλέΌντα, άναχωρεϊν έσημηνε σον

κόσμοι· και άνεχωρουν έπιόντες τε καί άναστρέφοντες

αεί κατ' όλίγον. Άγρίππα δ' έπιβαρήσαντος αύτοϊς,

έφευγον, ούκ ές τους αιγιαλούς , άλλ' ίσα της θαλάσσης

οί ποταμοί τεναγώδη πεποιήκεσαν.

ΟVIII. Καί Άγρίππας, κωλυόντων αΰτον των κυ

βερνητών μεγάλαις ναυσίν ές όλίγον ίδοιρ έπιπλεΐν,

πελάγιος έπ' άγκυρών έσάλευεν, ώς εφορμιοΰμενος

τοις πολεμίοις, καΐ νυκτομαχήσων εί δέοι. Των φί

λων δ' αύτω παραινουντων, μή άλόγω θυμω συμφέρε-

σθαι, μηδέ τον στρατον έκτρυ/ειν αγρυπνία και πόνω,

μηδέ πιστευειν πολυχείμωνι Οαλάσση, μόλις έσπέρας

άνεζευγνυε. Καί οί Πομπηϊανοι ές τούς λιμένας παρε-

πλεον, τριάκοντα μέν των σφετε'ρων νεών άπολαβόντες,

πε'ντε δέ καταδύσαντες των πολεμίων, καί βλάψαν-

τες άλλα ίχανα χαί βλαβέντες δ*μοια. Καί αυτούς

ό Πομπήιος έπαινΒν δτι τηλιχαΰταις ναυσίν άντεσχον,

τειχομαχησαι μάλλον εφασκεν ή ναυμαχησαι, καί ώς

νενικηκότας έδωρεΐτο· καί έπήλπιζεν, εν τίί πορθμω δια

τον ^όϋν, κουφότερους όντας, περιε'σεσθαι, και αϋτος

?φη τι προσθησειν ές το των νεών βψος. Τοϋτο μέν

δή της ναυμαχίας τέλος ην της περ\ Μΰλας Άγρίππα

καί Παπία γενομένης.

ρυρρίφίο ίυπίΐιιι». υ ι υργο, ρο8( βοΐϊίαιτι εοΗοιΙβΙΐο-

ικίιι, ςίςηυιιι ρεΓ Βϊιΐ£υΙ&3 ηανοβ ρΐ3(αηιε8ΐ, εοηιηιϊΚϋαΓ

ρΓ8·1ϊιιπι : 61 ΜΙιτί ϊη ΓΓοηΙεηι Γ.κ-ίιΊκιιιΙ ϊηιρείυπι ; ;ι||.τί

είη:υηινεηΪΓ8 ΙιοβΙειιι ΙμιΜμηΙ , πωςηο εαηι τίΓΟΓυηι

(υπι οΐτίυιηβίΓερϋυ , ΙειτοΓεηιιε οιυΐΐίρΐίεϊ. ΕηηΙ αυ(εαι

ηανεβ Ροιηρείί ηιίηοΓε8, Ιετεβ, εΐ ;ι<1 ίηευΓβ&ηάαιη είΓευιη-

νεηίεηάϋπκιυβ Ιιο$(εηι ββϊΐεβ : ΰχ»ϋτί$ τεΓο ι»3]οΓε9 μπι ν ϊο-

τεβςϋε, εΐ ι>1> ίιΙ ίρβιιιη (κτάίΟΓεβ; βειΐ 3(1 ίεΐυβ ευπι ίιιΓε-

ΓείΗίοβ ναΚάίοτεβ , (υπι >υ8ΐϊηεικ1ο8 ΠπηίοΓΟί. Μϋϋεβ τεη>

Ιιίηε ΓοΙκ>Γε ρΓΧ8(3ΐ>3η(; ίΐΐίηε Γβί η3Υ3ΐΪ8 ρεπ(ϊ3. ΡΓοίοιΙβ

Ροπιρεί3»ϊ ηοη εοοευηεηιΐο , βειΐ εΪΓεαιηευΓ83ηάο , βυρεη-

ΙιιιηΙ ; 3ε ηΐ3]οπιιη Πϊνϊιιιη ]αη) ραίιηαβ νεί ι;ιι1κί πη( -ιιία τε-

ΓπΊιμιΊιίΐιιΙ , ]>ιηι Γ0Π1Ο8 ρΐ3ηε ιΙιΊοι ^.Ίι.πιΙ, 3ΐι( εϋβαι οαπιϊηο

8ερ3Γ3ΐ)3α( ηανί^ί.ι , ηεε πιίηιΐ8 άείπαιεοϋ ίΙ1ί8, φΐβη 8Ϊ γο·

8(γϊ8 ρεΓεη88Ϊ88«η(', 3ΐΤεΓεΙ)3ηΙ. Λ( 0α>83Γί3ηί ίρ>ΐ* γο$(γο-

Γΐιπι ίεΙίΙ>ιΐ8 ηο8ΐίΙε8 η3τε8, ιι(ρο(β πιϊηοΓεβ, Γειηη(1εΙ>3η(, &υ(

ςυ3883ΐ>αα(,3υ( <1ίΓΓη»ββΙ>βηΙ ; ει ηιιοΐίεβ εο1Ιιιε(3ΐ>3η1υΓ οο·

ιηά>ιιΐί, πιίδίίΜΙιυδ β βυρεήοΚ Ιοεο ΙιυιηϊΙιυΓβκ οΙ>ΓαοΙιαιι1, ϊη-

]ιτΙί8(|ΐιε εοΓνίββυΙ ΓβπεΪ8 Π)3ηΐ|}υ8 ΓβΙίηε1)3ηΙ 638 Γ.κ ιΐϊακ.

ΟυοΓοηι ίιηρείυπι ςυοίίεί ηοη ΓεΓεηβηΙ βηιρίίυβ ΠΙ ι , ίη ρβ-

Ιλ^ιιλ βχβίΐίεοβηΐ , εΐ 3 8ε3ρΙ)ϊβ Ροηιρε ίκηυΓ υ η ι , ϊη Ιιοε ίρβααι

άϊ8ευΓ83η1ίηυ8, ΓβεοΙΙίκεηβηΙυΓ.

Ο VI 1 . Λςπρρα &υ(εηι ίη Ρβρίχ ηατίηπι η)ηχίη)ο ίηιρείαηι

άίΓεχί! : ίείβηιςυε 8υο ργογ3 ε( εοηειΐ8$3αι ροιΤι·ι·μίΐ &ά αή-

η.ιιΐ) υβαυε ; υ( ε( σιιί ίη ε]υ8 (ηΓΓίουβ &ά ρπιρυμηαηιίπιη εοη-

8(ί(εΓ3η( , ίη(επ:Ιη<1εΓεηΙυΓ, εΐ ηκιπ· , εορίοβε ίη ηβνειη 3ά-

ηιίββυιη , ιτηιίμπ ιι> ίη&οαυαι οηΐίηειη ΙοΙυηι οοπιετεί , ΓβΙί-

ςυί ριτΓΓηεΙ» εοη(αουΐ3(ίοηε ιι;ιΙαικ1ο ενβ^εΓεηι. Ρ3ρί«8,

ίη ρΓθχίηΐ3ηι ηβτίηι Γεεερ(υ8, πιγλιιλ ίη ρπιΊίιιιη πάηΐ.

Τα η ι Ροηιρείυβ , ε ηιοηΐε εοηβρίεβίυβ βυ&8 ριταπι ρΓοβεβτβ ,

εΐ, αηοϋε* εοηιίηυβ τεβ ξβΓεΓεΙυΓ, βοείοβ Π3ν3ΐε8 3ηιί((εΓε ,

Α»ίρ|κι· νεΓο ];ιιη ΓεΙί(|ΐΐ3ηι ρβΓίεηι εΐ38$ί8 εχ Πίπα 8ηεευι-

η·π· βί^ηυπι 8ΐη°8 <1ε<1ί(, υι 8εΓν3(ί8 οπ]ίηίηυ8 βε τεείρετοιί.

Ιιΐιμκ' > II ϊ ΓεεεηιηΙ; ει βίιηιιΐ ριι@η3η(1ο ε(ί3πι (υπι, &ΐηηιι1

ρ3υΐ3(ίπι Γεεεάεηαο , βυ1)4υχεΓυη( βε ε ρπνϋο. Αςτίρρα νεη>

3εΓΪυ» ίη8(3η(ε, η·ι'ιιρ·πιηΐ , ηοη 3(1 ρΐΌχίπιβ ςυχςυε Ιίί-

(0Γ3, 8εά ςυ3 Ηπιο Πυνίί8 ΠΙαΙο νβιΐοβηπι εη( βοΐυπι.

ονΐΙΙ. ΤυπιΑβΓίρρβ, β £η1>επι&(οπ1>υ8 τείΗυβ ηβ πο»-

ίίΐκιι η3\*>ΐ8 Ιοεί8 Υ3(1ΰ$ί3 <Ί)ΐηηιί((«Γ6( , ίη βΚο 'μαΑϊ» βηεο-

π8 εοη8ίί(ί(, ίπιπ)ίηεη8 Ιΐ08(ίϋυ8; ε( ηοείυ αυοσυε, 8ί ορυβ

ε£8ε(, ρΓόεΙίυπι Γε<]ίη(ε£Γ3(υη)8. Μοηεη(ίΙ)υ8 3υ(εη) βηιί-

εί8 , ηε ί γ.ίιπ ηΐ3§ί8 ςυβηι ΓβΙίοηεπι 8εαυεΓε(υΓ, ηεε ηιίϋΐεπι

ηίιηίβ <ϋνεχ3Γε( νί^ίΐίίβ βε Ι&1χ>Γίηυ8, ηετε πιβγι εΓεαεΓεί

ΓΓε(|υεη(ί1>υ8 1εηιρεδΐ3(ί1)ΐΐ8 οηποχίο, τίχ βεπ) 88 τείΓΟ τε-

εερίί. Τυπι Ροηιρείβηί ροΓίυβ βυοβ ρεΙίεπιη(, 3πιίδδί8 ΐιί·

ρϊηΐ,ι ηβτίουβ, 8υΙ)π)εΓ8ί8 ςυίηαυε 1)08ίί)ί1>υ8, 3ΐϋ8φΐε πιυΙ-

(ί8 βεεερίίβ ρ3Η(εΓ &ε Ϊ1ΐ3(ί8 ίηεοπιπιο<]ί8. <)υο8 Ροπιρείυβ

εο11βυ(ΐ3η8, ηυοιΐ (3Πΐ πΐ3£ηί8 Γεβ(ί1ί88εη( ηβνίόυβ, βίοι,

ΐί( , Ιοηε ηοη (3ΐη η&ν3ΐεπι ρυςηαπι τί(3πι ςιιβηι ορριι^ηβ-

(ίοηεηι ηιο>ηίυιη : ηεε 3ΐί(8Γςυ3πι νίεΙοΓεβ άοη3νί(; 8ρεαι

Γβείεηβ , ίη (τείο ρΓορ(6Γ Πυχυπι εΐ383εηι βυβπι , υ( ΙενίοΓεηι ,

ί!3 8ΐιρεπθΓεπι ΓυΓε; ρΓοηύ(Ιεη8ηιιε , 3ι1(1ί(υΓυηι 8« ε(ί3ΐη

βΐίιριβηΐιιπι 3(1 .οηηιιη ηανίηηι 3ΐίί(ιΐ(1ίηεπ). Ηίο ενεη(ιΐ8

ΓυΚ ηαναΙίβ απ;» Μνίαβ ρυ^ηιε ίηίει· Αβηρρβπι ε( Ρβρίαιιι

[Λ 1)ειηοο1ΐ3τειη].
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ΟΙΧ. Τον δέ Καίσαρα δ Πομπήιος, ώσπερ ήν,

ύπολαβών ές το Ταύρου στρατάπεδον οίχεσΟαι, και

έπιχειρήσειν τω Ταυροριενίο), μετα δεϊπνον εύθυς ές

Μεσσήνην περιέπλει, μέρος εν ταΐς Μύλαις υπολιπών,

ίνα αύτον δ Άγρίππας ετι παρεΐναι νομίζοι. Άγρίππας

μέν δή διαναπαύσας τον στρατδν Ις ίσον ήπειγεν, Ις

Τυνδαρίδα ένδιδομένην επλει ■ και παρήλθε μεν είσω,

μαχομένων δέ λαμπρώς των φρουρών, έξεώσθη.-Προσε-

νιόρησαν δ' έτεραι πόλεις αύτω, καί φρουράς έδέςαντο

καί αύτδς επανηλθεν Ις έσπέραν. Ό δέ Καίσαρ ήδη μέν

ές Λευκόπετραν ίχ. του Σκυλακίου διεπεπλεύκει , μαθών

ετι άκριβέστερον δτι δ Πομπήιος εκ Μεσσήνης ές

Μύλας οίχοιτο δι' Άγρίππαν ίχ δέ Λευκοπέτρας έ*μελλε

νυκτός πέραν υπέρ τον πορθμον ές το Ταυρομένιον.

Πυθόμενος δέ περί της ναυμαχίας , μετέγνω , μή κλέ-

πτειν έτι τον διάπλουν νενικηκώς, άλλα κατα φωςθαρ-

^οϋντι τω στρατώ περαιοϋσθαι· και γαρ έτι πάντως

ήγεΐτο Πομπήϊον Άγρίππα παραμένειν. Κατασκε-

ψάμενος γοϋν ήμέρας τι) πέλαγος Ικ τών δρών, έπεί κα-

Οαρον εγνω πολεμίων, επλει στρατον έχων ίσον αί

νηες έδέχοντο , Μεσσάλαν ΙπΙ τοΰ λοιποϋ καταλιπών,

έως έπ' αύτον αί νήες έπανέλθοιεν. Έλθών δ' Ιπί το

Ταυρομένιον, προσέπεμψε μέν , ώς Ειπαξάμενος αυτό.

Ού δεξαμένοιν δέ των φρουρών, παρέπλει τον ποταμδν

τον 'Ονοβάλαν, καί τι) ίερδν τδ Άφροδίσιον, καί ώρ-

μίσατο ες τον Άρχηγέτην [Ναξίωντον θεδν], ώς χάρακα

θησόμενος Ινταΰο'α, καί άποπειράσων του Ταυρομε-

νίου. Ό δέ Άρχηγέτης Απόλλωνος άγαλμάτιόν έστιν,

β πρώτον έστήσαντο Ναξίοιν οί είς Σικελίαν άπιρκι-

σμε'νοι.

ΟΧ. Ενταύθα της νεώς Ικβαίνων δ Καίσαρ, ώλι-

σΟε και έπεσε, καί άνέδραμε δι' αύτοϋ. ΚαΙ αύτω,

καθισταμένω ετι το στρατόπεδον, Πομπήιος έπε'πλει

στάλω πολλίΓ), Οαΰμα άδόκητον ωετο γαρ αύτδν έκ-

πεπολεμησΟαι προς Άγρίππα. Παρήλαυνε δέ τω

Πομπηίω καί ίππος, ές τάχος διερίζουσα τω ναυτικοί·

καί τα πεζά έτέρωΟεν έφαίνετο, άστε δεΐσαι μέν απαν

τάς, εν μέσω τριών στρατών πολεμίων γενομένους, δεΐ

σαι δέ τον Καίσαρα, Μεσσάλαν ούχ έχοντα μεταπέμ-

ψασθαι. Οί μέν ίππεϊς εύθυς ήνώχλουν οί Πομπηίου

χαρακοποιουμένους ετι τοΰς του Καίσαρος. Εί δέ Ιπί

τοις ίππεΰσιν οί πεζοί καί τδναυτικον έφώρμησε , τάχα

άν τι μεΐζον έςήνυστο τω Πομπηίω· νυν δέ, άπεί-

ρο>ς τε πολέμου, και υπ' άγνοιας τοΰ θορύβου τών

Καίσαρος, καί όκνου μή μάχης περ'ι δείλην Ισπέραν

άρ/ειν, οί μέν αύτων ές Κόκκυνον άκραν ώρμίσαντο,

πεζοί δ' ούκ άξιοϋντες άγχοϋ των πολεμίων στρατοπε-

δεΰειν, έ"ς Φοίνικα πάλιν άνεχώρουν. Κα\ νυκτός οί

μεν άνεπαύοντο, οί δέ τοΰ Καίσαρος τον μέν χάρακα

έτέλουν, υπο δέ κόπου καΐ αγρυπνίας ές τήν μάχην

ίβλάπτοντο. Τέλη δ' ην αύτϊί τρία, καί Ιππείς χω

ρίς ίπποιν πεντακόσιοι, καί κουφοί χίλιοι καί κληροϋ-

χοι σύμμαχοι χωρίς καταλόγου δισχίλιοι, καί ναυτική

δύναμις Ιπί τούτοις.

ΟΙΧ. ΑΙ ΡοωρεΙαβ , ΓβΙαβ, ί<1 ςυοά βταΐ, ΟβΒβΛΓβπι 1η

ΤουΓϊ εα£(Γ3 ρΓοΓοοΙιιπι, ΤΐυΓΟηιεηϊυπίφιε ϊηναβυΓαηι;

πιοχ & εαη» Μβ58αη3Πΐ ΓβνβοΙυβ ββι, Μ^Κβ γεΙϊοΙ» ρβΓίο

ηανϊυη , υ( Α^Γίρρα ίρβαιη ιοί βΐίαιηηιιιιι 3ΐ1«;88β ρυ(3τβ(.

Α§πρρ3 , ηιίΐίΐβ ΓβίεεΙο ρτο ΙοπιροΓβ , ηανί^νίΐ Τ)'η(ΐ3Γί(ΐ6πι ,

Οοιίοηίβηι 80 : υυί Γβεβρίαβ β!) ορρίιίαοίβ , ηιηυβ 3 ρΓΧίί-

άΐατϋΐ , βίΓβηυβ ΓβριΐβηϊηΙίΙ)ΐΐ8 , ε]βοΙυ8 βδΐ. δεϋ 3ΐϋ8 (&ηιεη

ορρίϋίβ, ρβτίΙβΓ 3(1 Α^Γίρρβπι (1οΙίοίβιιΙί1)ΐΐδ , τεεερία βυηΐ

ΡΪΙ18 ρΓΟί8ίι]ίΕ : βΐ ίρ88 Τβ8ρ8Γβ &ά >ΐ3ΐίθη·Π1 δϋ3Π1 ΓβΟϊϋ.

Ιηΐβτβ* ΟβΒδβΓ 8€)ΐ3θίο Ι,εϋοοροίΓβηι ΓυβΓβΙ άβτβεΐυβ, οεΓίίοΓ

ΓβοΙϋ8 Ροιηρεϊαπι Μθ883η» Μ^Ιαβ ρΓοΓεεΙιιηι ρΓορΙβΓ Α§ι ίρ-

ρβηι : ςυυπκιυε 8ΐ3ΐυΐ88εΙ β 1«αεορεΐΓ3 ηοείιι (Γ3]ίοβΓβ

Τ3ΐΐΓθπιεηίϋ!η , ρο8ΐ<(π,-ιιιι βυόίνίΐ άε ηανβΐί ρΓχϋο, πιυ(α-

▼II 8εηΙεηϋ3Πΐ ; ΙιοηεβΙϊυβ νϊοΙοΗ εχίδΐίηιαυ» , ηοη οίβηι , δε<1

εΐ3Γ3 Ιαοε , ηατί^βΓε ευηι Ιΐιΐιιοία. ΡεΓβαβδϋΐη εηίιη ρΐ3ηε

3(1)ιυε 1ΐ3ΐ>εο3ΐ, ριτορβ Αξτίρρβιη εΐίβηιηυηι νετββη Ροπι-

ρβίοπι. Ουυιηςυε 6χογΙ» άϊβ ρΓοβρβχΪΜβΙ Ιο βΐΐαπ) ε ηιοαίϊ-

Ι)υ3, ηαβςαβηι αρρβτειιΐβ οοβίβ, ηβνί^ανίΐ, ΙπφοβϊΙο ςιιιιη-

Ιαπι εΐαβδϊδ ε3ρϊε63ΐ, ηιίΐίΐβ; Γείίςηίδ Μθ58α1»> εοιτιηιίδδίβ,

ιΐοηεε βά ευη ηβνεβ ΓβάΐΓβηΙ. Τβιιτοαιεηίηιη νείΌ άεΐΐΐυβ ,

ηιίδίΐ &ά υι·1>βΐϊΐ , ηιιϊ (ΙβιίίΙίοηεπι ροβεβΓεηΙ : εί ηυυιιι ρΓβ:-

βΐάΐαηΐ εηιη ηοη λάηιΙΙΙβτβηΙ , ρητίοπιανί^αίο Οαιηίηβ Οηο-

1>3ΐ3 εί Γ»ηο νεηεπδ, 3<1 ΑΓεΙιε^εΙαοι [Νίχίοππη άευηι]

βρρηΗΙ, 0381Γ3 ϊ6ί ροδίΐυπίδ, εί ίηιΐε β^ΓεδβυΓηδ ΤβυΓοιηβ-

ηίαπ). ΕβΙ βυΐεη ΑτεΙιε@ε(3 ΑροΙΙίηίβ ρ3ΓΥ3 8(3ΐαα , ηυβπι

οΐίιη (ΐ6(ϋε3ΤβΓ3η( Ν3χϊί εοΐοηϊ, ιηίβδί ίη 8ίεί1Ϊ3ηι.

ΟΧ. ΙΜ β ηβνϊ εχβεεηάΒηδ 0θ!83Γ, ΓβΠεηΙβ τβδ(ί§ϊο , ρΓοΙ»-

ρ5Π8 651 : ρΓΟίίΐΗΙδ 131ΠΟΠ ρβΓ 88 ίρ86 εΓΟ€(|)3 δίβΐίΐ. ΤΐΙΠΙ

ε»3ΐΓ3 ροδΙ/ρΐ3ΐη ηιείβπ ίηδίϊΐιιίΐ, άαιη βάΊιυε ίη οο βδΐ,

δΐιρεη'εηΚ ιπά^πά οατα εΐβδδε Ροπιρείυδ, οο ηΐ3@ΐδ ηιίηηΐβ

ΟΧ83Γ0 ηβεοριηυηι ε]υβ 3<1νεηΙοηι, ςιιοά 3ΐ> Α§πρρ3 ]3ηι

άενϊεΐυιη ηοη <1ιιί>ΪΙηνοΓ3ΐ. 81ηα] ρεΓ οτβιη εηυϊΐ3ΐη8 ίτηιβ-

1)31 ΙιοδΙίηηι , εε1ει ί(3ΐε εοηΐεηάεηδ ευηι ηβτϊϋϋδ : εί άίνεΓδ»

ρατίβ ρβάεβίΓεβ οορΪ35 δυηΐ εοηδρεείχ. Ιΐβςιιε οιηηεβ 8ΐιη(

εχΙβΓπϋ, εΐκυηανεηίοδ δε 3 ΙΗΙ>υδ εχεΓοίΙίϋυδ νίάβηΐεβ :

ηοε ηιίηιΐδ (βπίΐπβ 881 03588Γ, ςαοά Μοδδβίαηι 3βπι ηοη ροδ-

■βΙ 3ΐεβ88βΓβ. Ε(|ΐιϊΐ3ΐυδ ϊ^ϊΐατ ρΐΌΐίηιΐδ Οαΐ83Π3ηοδ ίη εβ·

δίΓίδ πιυηίβηιΐίδ βιΐΐιηε οοεπραΐοδ, ίηΓεδΙβτίΙ. ΟυίκΙδίηπο

εΐ388Ϊ3ηί ςηοηηε οί ρβάΗββ ρβπΙεΓ ΓεοίδδεηΙ ίπιρβίιιηι , Γογ-

1388Ϊ8 ηΐ3]0Γειη Γεπι οοηίκίδβεΐ Ροπιρείυδ. Ναηε ρβΓ ίιη-

ρβπΐίαηι Γβί ηιϋίΐβπδ , ε( ίβαοΓοηΙίαπι ΙτερίάβΗοπΙβ ηοβίίηιη ,

νβπϋ βηο τεβρβτίπι ίηίτβ ρηΒ&αηι, βΐΐβτί 3(1 Οοεενηηη)

ρΓΟΠίοηΙοπυπι ίη δίαΐίοηβηι βεεββίβηιηΙ : ρβύίΐεδ νεΓΟ, ηο-

ΙεηΙβδ ρΓορε ΙιοβΙεηι ΟΗδΙτϊ ηιεΙβΓί , &ά ΡΙιοεηίεεπι ορρί^ηιη

δε ΓεοβρβΓυηΙ. ΝοοΙο ββηηβηΐί Ιιί ςυίετεηιηΙ, Ο,Έ&βπαηί

Τ3ΐ1ϋηι ηυΜεηι 3ΐ>8θ1τεΓυηΙ , ββά ρτορίβτ 1β1>οτβηι νίςϋίαιη

3(1 ρπίξηβηϋιιπι ίηυΙίϋοΓεδ βαη! ΓΡ(1(1ϋί. ΕηηΙ 3υ1ειη Ιβ§ΐο-

ηεδ ΐΓεδ, βςυΐΐββ βϊηβ βφιίδ (ριίηξεηΐί , χοΐίΐοδ πιίΙΙε, εοΐοηί

βαχΠίβΐΌδ νοίιιηίατϋ μ». ίηδιιρβΓςηβ ΠΒϊβΙββ δοοίί.
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ΟΧΙ. Τ4 μέν ουν πεζα πάντα Κορνιφικίω παρα-

δοΰς δ Καίσαρ , έκέλευσε τοΰς κατα τήν γην πολεμίους

άπομάχεσθαι, καί πράσσειν δ' τι έπείγοι. Αύτος δέ

ταϊς ναυσίν έτι προ ήμέρας άνηγετο ές το πέλαγος,

μή καί τοϋδε αύτον άποχλείσαιεν οί πολέμιοι· και το

μέν δεζιον Απέτρεπε Τιτινίω , τι) δέ λαών Καρκίω , λι-

βυρνίδος δε αύτος έπέβαινε, καί περιέπλει πάντας πα-

ρακαλών έπί δέ τη παρακλησει τα στρατηγικά ση

μεία , ώς έν κινδύνω μάλιστα ών , άπέθετο. Έπα-

ναχθέντος δέ τοϋ Πομπήιου, δίς μέν επεχείρησαν άλλη-

λοις , χαΐ το έργον ές νύχτα έτελεύτησεν. Άλισχομέ-

νων δέ καί πιμπραμενων των Καίσαρος νεών , αί μέν

άράμεναι τα βραχέα των Ιστίων, άπε'πλεον ές τήν

Ίταλίαν, των παραγγελμάτων καταφρονοϋσαι· καί αύ-

τας έπ' δλίγον οί τοϋ Πομπηίου διώζαντες, έπί τας

δπολοίπους άνεστρεψαν χα\ τώνδε τας μέν ίξρουν δμοίως,

τας δέ ένεπίμπρασαν. "Οσοι δ' έξ αύτων ές τήν γην

έςενήγοντο, τοΰς μέν οί ίππεϊς οί τοϋ Πομπηίου διέ-

φθειρον η συνελάμβανον, οί δ' ές το τοϋ Κορνιφικίου

στρατόπεδον άνεπήδων καί αϋτοΐς δ Κορνιφίκιος έπι-

θέουσιν έπεχείρει, τοΰς κούφους Ιχπεμπων μόνους* οί

γαρ ευχαιρον έδόκει χινεϊν φάλαγγα δύσθυμον, άντιχα-

θημένιον πεζών μεγαλοφρονουμένων, ώς είχος ήν, έπί

νίκη.

0ΧΙΙ. Καίσαρα δ' έν τοις ΰπηρετιχοΐς ές πολΰ της

νυκτός άνακωχεύοντα, και βουλευόμενον, είτε ές Κορνι-

φίκιον έπανέλθοι δια μέσων τοσωνδε ναυαγίων , είτε ές

Μεσσάλαν διαφύγοι, θεος ές τον Άβάλαν λιμε'να πα-

ρηνεγκε μεθ' ένδς δπλοφόρου , χωρίς φίλων τε καί 4πα-

σπιστων καί θεραπόντων. Καί τίνες έκ των όρων ές

•τύστιν των γεγονότων καταΟέοντες, εδρον αύτον τό τε

σωμα καί τήν ψυχήν έσταλμένον καί ές άκάτιον με

ταφέροντες, Ίνα διαλάθοι, μετεκόμισαν ές Μεσσάλαν

ου μακράν όντα. Ό δέ εύθΰς, έτι αθεράπευτος, έ*ς τε

Κορνιφίκιον έστελλε λιβυρνίδα , καί πανταχού δια των

όρων περιέπεμπεν δτι σώζοιτο, Κορνιφικίω τε πάντας

έπικου,ρεΐν έκέλευε , καί αύτος έγραφεν αύτίκα πέμψειν

βοηθειαν. θεραπεύσας δέ το σωμα καί άναπαυσάμε-

νος δλίγον, ές Στυλίδα νυκτός έξηει, παραπεμπόμενος

δπο τοϋ Μεσσάλα, προς Καρ^ίναν, τρία έχοντα έπί

τοϋ πρόπλου τέλη· καί τζίδε μέν έκέλευσε διαπλεΐν

ές Λιπάραν, ένθα καί αύτος έμελλε διαπλευσεΐσθαι.

Άγρίππαν δέ, γράφων, ήςίου κινδυνεύοντι Κορνιφικίω

πέμπειν Ααρώνιον μετα στρατιάς δζε'ως. Μαικήναν

δ' αύθις ές 'Ρώμην έπεμπε, δια τοίις νεωτερίζοντας·

καί τίνες παρακινοϋντες έκολάσθησαν. Καί Μεσσά

λαν έςΔικαιάρχειαν έπεμπεν, άγειν το πρώτον καλού-

μενον τέλος ές Ίππώνειον.

ΟΧΙΙΙ. Μεσσάλας δέ ούτος ^ν, βν οί τρεις έπί θα-

νάτω προγεγράφεσαν έν 'Ρώμη, καί χρήματα τ<|)

κτείναντικαί έλευθερίανέπικεκηρύχεσανδδέπρος Κάσ-

σιον χαί Βροϋτον φυγών, αποθανόντων έχείνιον, τον

στόλον έπί σπονδαΐς Άντωνίω παραδεδώκει. Καί

μοι τόΰτο αναμνησαι νϋν έδοξεν έε ζιίλωμα της 'Ρω-

ΟΧΙ. ΊτΆάϋο ίβϊΙϋΓ ρεάί&Ια ΟοπηΟείο, υ( ίη Ιβιτβ ςιΐ3ΐι·

Ιοηα ροδδεί Γερυ£03Γε( ηοδίίουδ , 0χ$3γ αηΐβ Ιυεεηιίη :

ρΓονβείυί ββΐ, ηε εί ιολτι 3ϋ Ιιοβίίΐιαβ εχοΙϋΐΙβΓβΙϋΓ : ϋβχίρο

οΐ388ΐ8 εοπηι ρκεΓεείΙ ΤϊΙίηϊυπα , δίηίδΐπ) 03τείυιη : ίρββ,

ΙϊϋυΓηϊεβ εη-ευη) εΐ388ειη τοϋΐαηβ, οπυηοαδ ΙιογΙβΙογ ΛάεηΧ :

ςιιο ΓαεΙο, ίηβΐςηϊα ίαιρεΓΕίοπα, υΐ ίη ηΐΑχίοιο εοηβΐίΐυΐαβ

ρβΗεαΙο , άβροβπΚ. ΟοοαιτβαΙβ «αΐεαι εχ ικίνετδο Ροιηρβίο ,

Ι)Ϊ8 οοοΒΓεβδΐ δαηΐ , βΐ 3ά οτχΑαη υδςαε ρυςη&ΓυηΙ. Οπηιη-

ςυε ρπΓ8 ηατίυπι ΟιΤίΜΓίαηϊπιηι νεί ι-αριτεΙιΐΓ τεί ίηεεηάε-

ΓεΙυΓ ; ιΙμβ , βχρκηιή ΐΏίηοπβιΐδ τβϋί , εοηΐεαιίο ίηρβηΙοΗ·

ίπιρεπο , ρΐΌΓυ^εηιοΙ ίη ΙΙαΗααι : (]ηβδ ρβιιΙίδρεΓ ρεΓδεεαΙί

Ροηιρβίαηί η>οχ οηαίδεΓυηΙ , ε( Άά ηϋςαββ Γβτβηί , βνοιη

ϊΐί&δ εερεηιηΐ, αϋαβ ίποβηάοπιηΐ. Οοΐ νετο εχ η&νίοιίδ ίη

Ιβτηηι εηΐΐαοΐηΐ , βοπιιη Ιρβοπιιη ηαςηίυη ριΗβαι βςαίΙββ

Ροηιρείΐηί νεί ε«(1εΙ>3η( τεί εβρίβοϊηΐ : αΐίί Άά Οοπιϋϊεϋ

εβδίΓα 8β ρΓΟΓίρίβϋίηΙ : ςϋοδ ίΐΐε δεοϋΐτεηΐεδ εχείρίεοβΐ

δοΐίδ οοτί&ηι ωίδδίδ νείίΐίηιΐδ ; ίηΐεηιρεδίίναηι ΓϋΙαδ Ιεςίοηεβ

ηβηιΐ ηίηιίδ βαηε (υηε ϊηίπιοδΒδ «ΙηεεΓε, Αδδίάεηΐβ ε ρΓΟ-

ρίηςηο ρεύίΐαΐη ηοβϋηπι, ίηδοίεβεβηΐίααι (α( 6βΗ βοΐβΐ)

τίείοτία. '

ΟΧΠ. 08683Γ, ίη ϊεΐϋϊπίδ λΛ ηιοΗνη ηοείεηι ίη &1(ο Ωα-

ο,Ιυ3ΐϋδ, ίηεει-Ιιΐδςυε ΟοπιίΠοίυπιηε ρεΓ ηιβάία Ιο( η3υΓΓ3§ί3

ρβίβτβΐ, 3η 3(1 Μοδδβίβπι Γ6ΐϋ|>εΓ6ΐ, ΐΆοί/οο Γοιίε ΓοΗαηβ αά

Αί)3ΐ3ΐιι ροΓίυηι <1βΐ3ΐϋδ εβί οηπι υηίεο βπηίββΓο , (1εδ(ί1υ(υδ

αηιίείδ , $3(ε11ί1ί1)υβ , βεΓτίδφίε. Ουεηι ηοηηηΐΐί , ε πιοηΐί·

ηαβ αιΐ Γ68 εο£ηοδεεη<]38 άεεηιτεηΐεδ, ίητεηεΓυηΙ οοΓροΓβ

3ηίαιοςυβ άΐΐκίατη : βΐ Ιτ3Πδΐ3ΐϋηι ηιιηε ίη ηοε, ηυηο ίη

3ΐίυ(1 βοίΐίϋπι , ςυο πΐ3£ί8 ηοδίεσι ΓβΙΙβπεηΙ , &ά ΜεδδβΙβιη

ΑβροιΙαπηΙ , ηηί ηοη 1οη§ε 3ΐ>εΓ3(. Ιηιΐε 0·&3Γ, ρΓίυδςυ3ΐτι

εοτρυβ ευΓ3τε( , &ά ΟοΓηίΓιείαπη ηιίδϋ Ιίοηπιίεβηι , ε( εϊη»

οιηηεβ ηοοίββ άΙτηίβί( ηηί ίοεοΙυπιεηι ββ ηαπείατεοί , ]υΙ)β·

τεηίςυβ οπιηεδ ορεπι Γειτε ΟυΓηίϋείο ; εΐ ίρδε ρεΓ 1ί((εΓ3$

ροΐΐίείΐυδ βδΐ εί , ηιοχ βάΓοτβ βυχίΐίυπι. Οαηΐο άάαάβ εοτ-

Ρ0Γ8 , φΐυπι ηυίενίδεεί ηιοιίίευηι , 3(1 81)1ίϋα ηοείυ ρι-αΓβεΙηβ

ββΐ, Μεβδ3ΐ3 ευηι άεάαεεηΐβ, βά 0»πη3ΐβπι, ρ3Γ3(ηηι 3(1

η3νί§3ϋοηεηι ευηι (η1>υδ 1ε§ίοηίΙ)ΐΐ8 ; ςηεηι ίηδβίΐ ίη Ι,ίρΛητα

^ίεεΓε , ίρδε ηιοχ εοάβη εοηδεευΙυΓϋδ. Λ^πρρχ ςυοςυε

δεηρδΚ, υ( ρεπεηΐο εχίηιεΓβΙ ΟοΓηϋϊείϋηι εεΙεηΙεΓ, δυυηιίΐ-

Ιβηάο εαοα εχρεΟίΙίδ ΙίβΓοηίαπι. Βυι-δυδα,υε Μ^εεηαΙειη ίη

ΙίΓΟεηι ηιίδίΐ, ρΓορΙεΓ εοβ ςηί ηοτβΓυηι ΓεΓηπι ευρκίί εδδεηΐ :

ίη ςυοΓϋΐιι ηοηηαΐΐοδ, ςυί (ιΐΓΐιαδ είνεΓ3η(, 3ηί-η3άτετ6αηι

6δΙ. Με883ΐ3οα νεη> Ρηΐεοΐοβ ΪΓε ίιΐδβίΐ , υ( ρΓΪηΐ3ηι Ιβξίοηεηι ,

(ρικ γοα&αί, νίοοηβηι &άάα<χκΙ.

ΟΧΙΙΙ. Ιδ Με8β3ΐ3 ίάειη βΓ3ΐ, ςαί, ςηιιηι 3 ΙπυηινίΓίβ,

ρΓοροδίΙο ίηΙβτΓεοΙοΓί ρπκπιίο ΙίϋεΓίβΙετε, ρΓΟβοπρΙϋδ Γαίδ-

δεί, ρΓοΓυ^υδ άείηάε 3(1 ΒηιΙυηι εί Οβδβίαηι, ροβ( ΙιοΓϋίτι

πιοΓίεηι ΑηΙοηίο εΐβδδοπι ίη(6Γροδίΐ3 ρβεΐίοηε {.ταάίΔΐηΙ.

<)ιιοά ηυηο ίη ηιεηιοΓίβηι τενοεβΓε ΙίουίΙ, ίη ΚοαΗΗΒ νίτ
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μαίων αρετής· δπου Μεσσάλας, μόνον έχων Ιν τοοηί»

σύμφοροι τον προγράψαντα , Ιθεράπευεν, ώς αυτοκρά

τορα , χαί περιέσωζε. Κορνιφίκιος δέ άποτρέψασθαι

μέν ε'χ τοϋ /άρακος εύμαρώς είχε τους πολεμίους· χιν-

δυνεύων δ' Ιξ απορίας, Ις μάχην Ιςέτασσε και πρού-

χαλεΐτο. Πομπήιου δέ ου συμπλεχομένου μέν άνδράσιν

Ιν μόνη τη μάχη τήν έλπίδα Ιχουσι, παραστη'σεσθαι

δ' αύτους τω λιμώ προσδοχώντος, ώδευεν δ Κορνιφί

κιος , Ιν μέσω τους άπδ των νεών διαφυγόντος άνο'πλους

ε/ων, βαλλόμενος τε χαΐ χαλεπώς, εν μέν τοις πεδι-

νοϊς υπο των Ιππέων, Ιν δέ τοις τραχέσιν ΰπδ των ψι

λών τε χα\ κούφων, οί, Νομάδες Λίβυες οντες,ήχόν-

τιζο'ν τε Ιπι πλείστον, χαΐ τους Ιπεχθε'οντας ΰπέιιευγον.

ΟΧίν. Τετάρτη δ' ήμερα μόλις Ιπι τήν άνυδρον

γην άφίχοντο, ήν δύαχα πυρός λέγουσί ποτε μέχρι

θαλάσσης χατιοϋσαν Ιπιχλΰσαι, χαι σβέσαι τα Ιν αύτη

νάματα· χαί αυτήν οί μέν έπιχώριοι μόνης δδεύουσι

νυχτος, πνιγιοδη τε ουσαν άπ' Ιχείνου , χαι χονιορτοΰ

σποδώδους γέμουσαν. Οί δ' άμφί τον Κορνιφίχιον ούτε

νυχτδς Ιθάρ^ουν, Ιν άσεληνω μάλιστα , ίε'ναι δια άπει-

ρίανδδων χαι Ινέδρας,'οΰτε ημέρας υπε'μενον, άλλ' άπε-

πνίγοντο, χαι τοις βάσεις ώς εν θέρει χαΐ καύματι ίιπε-

χαίοντο, μάλιστα οί γυμνοί. Βραδύνειν τε ού δυνάμενοι

διά τήν δίψαν ένοχλοϋσαν, ούδένα έτι των βαλλόντων

αύτους έπεξηεσαν, άλλ' Ιτιτρώσχοντο άφυλάκτως.

Έπει δε χαί τοις Ιξόδους της διαχεχαυμενης έτεροι χα-

τεΐχον πολέμιοι, άμελήσαντες τών άσθενεστέρων τε χαι

γυμνών, άνεπηδων Ις τους αύχέναςοί δυνάμενοι , τόλμη

παραβόλω, χαι Ιβιάζοντο τοΰς πολεμίους Ις ίσον εΤχον

δυνάμεως. Κατεχομε'νων δε χαί τών έξης αυχένων,

άπεγίνωσχον αύτών ήδη, χα\ μεΟεΐντο υπδ δίψης χαί

θέρους. Προτρέποντος δέ αύτούς τοϋ Κορνιφικίου, χα\

πηγήν πλησίον οδσαν Ιπιδειχνύοντος, οί μεν α3θις

Ιβιάζοντο, πολλοΰς άπο σφών άπολλύντες. "Ετεροι

δέ τήν πηγήν κατεΐχον πολέμιοι, χαί παντελής ήδη

τους τοϋ Κορνιφιχίου χατεΐχεν άθυμία , χα\ παρίοντο.

ΟΧν. Ώδε δέ αύτοΤς ίχουσι Λαρώνιος Ιπιφαίνεται

μακρόθεν, υπο Άγρίππου συν τρισι τέλεσι πεμφθείς·

ούπο> μέν ένδηλος ων Οτι φίλος είη· &πδ δέ Ιλπίδος άε\

τοιούτον έσεσθαι προσδοχώντες , άνέφερον αύθις αύτών.

'βς δέ χαι τοίις πολεμίους εΤδον τδ έδοιρ άπολιπόντας,

ίνα μή γένοιντο έχθρων Ιν μέσω, άνέχραγον μέν υπο

ήδονής δσον έσθενον άντιβοήσαντος δ' αύτοϊς τοϋ Λα-

ρωνίου, δρόμω τήν πηγήν χατέλαβον. Καί &πδ μέν

των ήγεμόνων Ικωλύοντο πίνειν άθρόως· 8σοι δέ ήμί

λησαν, επινον δμοϋ χα\ άπέθνησκον. Ούτω μέν Ιξ

άέλπτου Κορνιφίκιος, χα\ τοϋ στρατοϋ τδ φθάσαν μέ

ρος, περιεσιύθη προς Άγρίππαν Ις Μύλας.

ΟΧνί. "Αρτι δέ δ Άγρίππας Τυνδαρίδα είλήφει,

τροφών μεστδν χωρίον, και εύφυώς Ις πόλεμον Ικ της

θαλάσσης έχον. Κα\ δ Καίσαρ ές αύτδ τα πεζα χαί

τους ίππέας διεβίβαζεν. Έγένοντό τε αύτώ πάντες

Ιν Σικελία, δπλιτών μέν Ις εϊχοσι χαι ίν τέλος, ίππεΐς

δέ δισμύριοι , χαί χοΰφοι πλείους τών πεντακισχιλίων.

ΛΡΡΙλΚνδ.

ΙιιΙίδ Ι3ΐι·1··ιη , ηυΐΐκΙοςυίιΐΜΐι Μβ883ΐ3 , ]>3»εηδ 1η ροΐεδίβίβ

ρΐΌβειϊρΙοι-επι βιιιιπι οηιηί βαΙοΙΗΙϊο <1β$οΙα1ιιηι , ϊη ΙβηΐΒ

(•ΛίβηιίΙβΙβ ΓβΓονϋ αϊ ίηιρει·3ΐοι·βπι , ςοι-νανΗφιβ. ΟοΓηίΗ-

είηδ , ιριαιηνιν 3 ι·βΜπ> Γϋοίΐβ ΙιοβΙβπι άγ(χκ ρο1ιιϊβ3βΙ , (α-

πιβη, ςιιίΐ Ιαί» >ι ;ιΙ>;ι( αιπιιτιεαίυιιιη ίηορϊα , 8υί$ ίιι .κίιίιι

ρΐΌάυεΙϊβ Ιιο$1«ιιι ρΓονοοϊνίι. Ροηιρείο νβΓο (1ε(ΓεεΙ<ιηΙβ

εειΊΐπιεη ευιη νίή8 ίο $οΙΐ άεχίι-α Πάυείαπι 1ΐ30εη(ίΙ>υβ , ε(

Γ.ιιηΐ' $β 8υΙ»ε(ιιιυπι εο$ βρειαπίβ; ΟοΓηίΙίείιΐΒ , Γεεερ1ί$ίη

ιιι··ι1ίιιιιι ί«>ιι«·ιι ίιιεηηίουβ ηυί β ιι»ιιΐΥ,κ;ί» ενϊ*εΓβιιΙ , ίι«τ

ϊιικη·>Μΐ4 ε$1 ϋίΠΊεϋε ρεΓίεαΙοευιηηιιε ; ίη τε^ίοηβ εΑΐηρβ8(η

ιηί88ίΙίυυ8 »1> εςιιίΐαΐα Ιιοβίϊαηι ίηΓεβΙαΙυβ; ίη &8ρεΓ<ι νεΓΟ &

ΝπηιίΜΐΛ ΙενίΙεΓ βηηαΙίί , ςυϊ , ε\ 1οη^ί88ΐηιο ίιιΐ·τ>»||·ι ].κ·ιι·

Ι3η(β8, Γαοίΐβ ΓεΓυ^ίεοβηΙ, βί ςυί ίη εο8 ρΐΌευΓΓεΓεηΙ εχ

β^ιηίηβ.

ΟΧίν. Οιιηιΐ» ιΐεηΐϋηι <1ϊβ ϊη απιΐηηι ίΐίαιη Γβδίοηεηι ρβΓ-

νεηεΓυηΙ, <]υ«!, 3 ηιοηΐίηιΐδ άΛ ηΐ3ΐ·ε υβςυε ροΓΓεεΐ3, ί^ηίί

ρΓοΠηνΐο οϋηι ίηιιη(ΐ3(3 ΓειΊιΐΓ, ςπο 8ε3ΐυΓί§ίηεβ οηιηε9

3))8ΐιιη(3! βηηΐ : ςιΐ3 3& εο ΙεηιροΓε β^xο13! ηοείϋ (αηΐυπι Γ3·

εϊιιηΐ ΙΙεΓ, ρι·ορΙεΓ βιιΓΓοεβηΙεηι ΐ'ϊΐυηι ρυΙνεΓβηΐ(}υε εϊηεΓΟ-

8πιιι. Ρει* εβηι ΟοηιίΠεϋ ηιϊΐϊΐε; ηειριε ηοείυ , $ί1εη!ε ργο>

δβιΐϊηι Ιιιηβ, ϊΙβΓ βηβΐ δΐιηΐ ΓβεεΓε, ρΐΌρΙεΓ νίβΓυιη ίηπρβΓΪ-

1ί3ΐη εΐ ηκΐ α ιι ι ίη8ί(Ιί3Γηηι ; ηεςηε ϊηίειιϋη 8η8(ϊηηεηιη( ;

βειΐ 8ΐιΓΓοε3ΐ)3ηΙυΓ, ε( ρβάηηι ρΐ3ηΐΗ?, ηοη 8βεη8 3ε ίη ΓεΓ·

νϊιΐ.ι α?8ΐ3ΐε, 1ιΪ8 ρΐ'3ε8ειϋηι (]ΐιί ηυ<1ϊ ϊη< ιίΙγΙιιιιιΙ , 3<1ιΐΓεΙ)3η-

Ιιιγ. ριηιηκιυε ηεε 8Ϊ1Ϊ8 ριεηιεηβ ιηοΓβι ί εοβ βίηεΓεΙ, ίη

ηεπιίηεηι 3ηιρϋιΐ8 Ιβΐΐβ ίηΓε8(3ηΙεπι εχευΓΓεΙ>3η( , 8ε<1 ίηι-

ρηηε νηΙηει·8ΐ)3ηΙϋΓ. υΐ)ί νειο ει Γβυεεδ, ς«3 ε ρεπιβίο

3§γο 8Γ3( εχίΐυβ, 3ΐίΪ8 1ιοδ(ί6ιΐ8 οηβείβοβ τίάεΓυηΙ, ηεβίεείίβ

ηυ<)ί8 εΐ ίηΐίητιϊοΐ'ϊϋιΐδ , ιπίκί ππΙ ίη Γβηεεβ (|ηο(ςυο( ροΙεΓβηΙ

|κ ιι1ίι.ι βυάβείβ, εΐ ΙιοδΙειη ίηιρηΙεΓυη! ργο νίΓΐΙιιιβ : 8εά

ηυιιηι εΐ 31Ϊ38 άείηεερβ Γ3υεβ8 οεευρ3(38 εβπιεΓεηΙ , άεβρε-

ΐ'3ΐί8 ΓΐΊνι> ιεπιίδεηιηΐ ίηιρείυηι, βίΐί βίηιυΐ ε( βκβίη ΙβοοΓβ-

φιε ιιίιΐιι Ιί. ΟοΙιοιΐ3η(ε νεΓΟ Οοιηί&είο, εΐ Γοηΐεηι ίη ριο·

ρίηςυο οδίεηιίεηΐε, τεΛίηΙεβΓβΙο ίηιρείιι ρΓορυΙεΓυηΙ ςηίιίειη

Ιιοδίεπι, 8ε<1 ηοη βίηε ηΐ3§η3 βηοπιπί ]3ε(αΐ'3. 0;ι·Ι·τυηι

({ΐηιιη ΓοηΙειη ηυοηυε βΙ> βΐίίβ ι πγμιλ Ιιο8ΐίΙ>η9 οεευρβίυιη

οΠεηιΙεΓεηΙ, Ϊ3ΐη οιηηεδ εΐ αιιίιηί β( εοιροήβ τίΓεβ 608 (ΙβΓε-

εεΓυηΙ.

ΟΧν. 8ίε βίίεείίβ Οοιτιϊίϊοϊ&ηϊδ βαηίΐο ειηίηιΐδ βρρβΓεΙ

ΐ3Γθηίυ8, πιίδδυβ »1> .νρίρρη ευηι (Γίηηδ Ιε§ίοηίΙ>υ9. ΕΙ

ίΙΙί, ςιΐ3η(]ΐΐ3ηι ηοη ββΐίδ 8(α(ίηι εοηιρεΓίυιη 1ΐ3ί>ε1>3η(,

3ηιίε38 ε8δε εορΪ38 , 13ΐηεη , φιοηίβηι δεηιρεΓ 131ε 3ΐίςυί<1 8ϊ1>1

ενεηΐυηιηι 8ρεΓ3νεΓ3ηΙ, (ηίαΐΗΐη ΓεεερεηιηΙ. ϋΐ νει·ο ^3η1

Ιιοδίεπι ςιιοηιιε ΓβϋηίχιιβΓΟ 3ηυ3Πΐ νίιΙεΓυηΙ , ηε ίηεΙικϋεΓε-

ΙϋΓ ηιειίίϋβ , εχεΐ3Π)3νεπιηΙ ρΠΒ μ3«ι1ίο ηιΐ3η(υΓη ροΙεΓ3ηΙ :

(]ηηηιηιιε εΐ3ηΊ0Γειη ΓβώΜάΐΜβΙ ΐΛΓοηίυ9, ειίΓδα ΓοηΙεηι οε-

ευρβΓυηΙ. νεΙε1)3η(υΓ 3υ(εηι 3 ύηείηυβ , ηε 8ηΙ)ίΙο ίη^υΓ-

ςίΙβΓεηΙ &ε ροΐη : «ιηοπιπι ηυκίεπι ηιοηίΐβ ()υί ηε^Ιεχειε,

ίηΙεΓ Ιιι I κί ιι! ιιιιι εηΊοήεΐΜηΙυΓ. δίε εχ ίη9ρεΓ3ΐο ΟοΓηίίίείυβ,

ειιπι βηρεΓδΙίΙε εχεΓείΙϋδ ρ3Γΐε Μνίβδ , 3(1 ΑξηρρβηΊ ενβδίΐ

ίηεο1υπ)ί8.

ΟΧνί. ΡεΓ ϋ 1επιρϋ9 Α^η'ρρβ Τ^τκΐΒΓίΟεηι εερεΓβΙ, Γ8-

ίιτΙηπι εί1)3ΓίθΓΐιιη εορί3 , εΐ ορροΓίυηβπι I ><·! 1< > ηΐ3ΠΙϊηιο.

ΐι.'κριε εο 0«83Γ <3εροΓΐ303ΐ ρεάιίεδ εο,υίΐ89(ΐη8. ΙΙβουίΙ-

ςηε ]3ηι ίη υηίνεΓδηπι ϊη δίει1)3 υηβπι βΐ νίςίηΐί 1ε@ίοηε9,

εηηίΐυηι τί^ϊπΐϊ ηιίΙΙίβ, Ιενίδ 3Γπΐ3ΐυΓαι ρΚΐΓβδ ςυίηιριε πιίΙ·

ΙϊΙιιιί. Μ>138 3»(εηι, εΐ 3 Μ>Ιίδ Ιοε» οαιηί3 ηδςηε Ν3υ1ο.
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Μύλας δ' έ*τι , χα\ τίι έκ Μυλών έπί τε Ναυλόχους κα\

Πελιοριάδα , και τα παράλια πάντα , φρουραΐ Πομπήιου

κατεϊχον αί φόβω μάλιστα Άγρίππου πϋρ διηνεκές

έκαιον, ώς Ιμπρήσοντες τους επιπλέοντας. Έκράτει

δέ και των στενών έχατέρων δ Πομπήιος. ΆμφΙ δε

τδ Ταυρομε'νιον και περι Μΰλας τας περιόδους των

δρών άπετείχιζε, χα\ τον Καίσαρα Ιχ Τυνδαρίδος ές

τδ πρόσΟεν ιόντα ήνώχλει , μή συμπλεκο'μενον. Άγρίπ

που δέ νομισδέντος έπιπλεΐν, Ις Πελωριάδα μετεπήδη-

σεν, εκλιπών τα στενά περ\ Μύλας· κα\ δ Καίσαρ αυ

τών τε κατέσχε , καΐ Μυλών, καΐ Αρτεμισίου , πολίχνης

βραχυτάτης, εν % φασι τας ήλίου βοϋς γενε'σΟαι, και

τον Βπνον Όδυσσεϊ.

ΟΧνίΙ. Ψευδούς δέ της Άγρίππου δο'ςης φανείσης,

δ Πομπήιος ήσθε\ς των στενών αφηρημένος, κα\ Τι-

σιηνδν έκάλει μετα τοϋ στρατδΰ. Τισιηνώ δ' δ Καί

σαρ υπηντα, καΐ διημάρτανε της δδοϋ περί δρος τδ

Μυκο'νιον ένθα άσκηνος ένυκτέρευσεν δμβρου τε πολ

λού καταρ^αγέντος, οίος έν φΘινοπώρω γίγνεται, τών

δπλοφόρων τινές την νύκτα πδσαν άσπίδα Κελτικήν

υπερέσχον αυτοϋ. Έγένοντο δέ καΐ βρόμοι της Αίτνης

σκληροί , καΐ μυκή'ματα μακρά , κα\ σέλα περιλάμποντα

τήν στρατιάν ωστε τοΰς μέν Γερμανούς έζ ευνίων

άναπηδδν δπδ δέους* τους δέ, άχο9) τών περί της Αϊ-

τνης λεγομένων, ουκ άπιστεϊν Ιν τοσοΤσδε παραδόςοις

έμπεσεϊσΟαι σφίσι κα\ τον δύακα. Μετα δέ τοΰτο την

Παλαιστηνών γην έχειρε , κα\ Λέπιδος αύτώ συνηντετο

σιτολογών, κα\ Μεσσήνη παρεστρατοπε'δευον άμφό-

τεροι.

ΟΧνίΙΙ. Γιγνομένιον δ' άνα ίλην τλν Σιχελίαν

αψιμαχιών πολλών, έργου δέ μείζονος ούδενδς, Ταΰρον

δ ΚαΤσαρ έπεμψε , τας άγορας τοϋ Πομπηίου περικό-

πτειν, κα\ τας πόλεις τας χορηγοΰσας προκαταλαμβά-

νειν. Κα\ τώδε μάλιστα κάμνων δ ΠομπηΊος , έκρινε

μάνη μείζονι κριθηναι περί απάντων. Τα μέν δή

πεζα τοΰ Καίσαρος έδεδίει, ταΐς δέ ναυσίν έπαιρόμε-

νος, ί(ρετο πέμπων, εΐ δέ/οιτο ναυμαχία κριθηναι. Ό

δέ ώρ^ώδει μέν τα Ινάλια πάντα , ου συν τύχη μέχρι

δεϋρο κεχρημένος αϋτοϊς· αΐσχρδν δέ νομίσας άντειπεΐν,

ίδέχετο. ΚαΙ ώρίζετο αύτοϊς ήμερα , ές ήν τριακόσιαι

νηες έκατέρω Ιδία παρεσκευάζοντο, βέλη τε παντοία

φέρουσαι, χαΐ πύργους χαΐ μηνανας όσας έπενόουν.

Έπενόει δέ χαΐ τδν καλούμενον άρπαγα δ Άγρίππας,

ξύλον πεντάπηχυ σιδήρω περιβεβλημένον, κρίκους ενόν

περι κεραίας έκατέρας· τών δέ κρίκων είχετο, τοϋ μέν,

δ ίίρπαξ, σιδηριον καμπύλον, τοϋ δέ, καλώδια πολλά,

μηχαναϊς έπισπώμενα τδν άρπαγα, δτε της πολεμίας

νεώς έκ καταπέλτου λάβοιτο.

ΟΧΙΧ. ΈλΟούσης δέ της ήμέρας, πρώτα μέν ^ν

έρετών άμιλλα κα\ βοή , καΐ βέλη , τα μέν έκ μηχα

νής, τά δ' άπδ χειρών, δσα λίθοι, κα\ πυρφόρα, κα\

τοξεύματα. Μετα δέ, αί νηες αύται συνερ^ήγνυντο

άλληλαις, α{ μέν ές τα πλάγια, αί δέ κατ' έπωτίδας,

αί δέ ΙπΙ τους έμβόλους, ένθα μάλιστά εϊσιν αί πλη-

εηοδ ε( Ρβίοπιπ) , οΐϊΐηβπιςιιο ογϊιτι π-&Γίϋπ>3ηΊ , Ροπιρβίο?

αάΊιυε ΙεηεΙωΙ ρΓδεδίάηδ : αιια; β1> Α£πρρ3 ηιαχίπιβ βΐΙ>ι ιηβ-

ιυεηΙΪ3 , εοηΐίηυοδ ί§ηεδ ΓονεΙοηΙ , υΐ ηο$Ιίυηι ηανεβ »Ι)81ργ-

ΓβΓεηΙ ίηΙεηΐ3η<1ο ίηεεη(Ιίυηι. Ταη τβΓΟ Γαυεεδ φίοςαβ

υΐΓ3βςυε οοουρίνίΐ Ι'οηιρβίυδ ; βΐ Ιάπ\ ρΓορβ ΤαυΓοιηεηίυπι ,

ηυ.-ιηι οίι οα Μ;1β8, ιηοηίβηοδ εαΐΐεβ πΐϋπβ ϊηΙβΓοΙαβίΙ ; Οιβ-

83Γεπιςυβ Τϊΐκΐβπιΐβ ίηίΓΟΓδυηι ρΓΟβΓεβδυπι ίηΓε$(3ΐ>3( , 1ϊ-

εεβ5εΙ)3ΐ(ριε &]>8(ίηεη1επι 3 ρι-οοίίο. Οαυπι νεΓο Αβτίρρ-ι

Ερρυΐ8ΠΓϋ8 ραΐΑΓεΙυτ &ά ΡεΙοΓυπι, ΐΓβηδευιτίΙ βο άε$ΐ'Γΐί5

Γβυείυυβ Μ)Ίεη8ί1)υ8 : ςυϊ8 ιηοχ 03?83Γ0εεαρ3νϊ(, βίιηυΐιιυβ

Μ]ΐΐ33, εΐ Γ»ηυηι βίοηκ, ρβΓβχίριυηι ορρϊ-ΐυίαια, αραά

ςοοά 8οϋ8 Ιιοτβδ Γυίβδο , εΐ βοιηουαι υΐ*Γ88ί 3εΰί<ϋ88ε , Ιτα-

άυηΐ.

ΟΧνΠ. Βββ ροβίςολπι ορϊηίο άβ Αρφρκ αάνοηΐυ τ>η>

εβί εοπ>ρει-ΐ3, Ροηιρείαβ, 3Μ1Ϊ8838 Γ3υεβ8 (Ιοίεοβ, Τίδίεηυιη

βεείνίΐ ευπι εχβΓοίΙυ. Οαί 03!δ3Γ ο^τίααι ρΓοΓβεΙυβ , β1>βΓ·

Γ3τίΙ 3 τία είΓεα Μχεοηϊαπι ηιοηίοιη ; ία ςυο 3ΐ>8(-υε 1εη(οπο

ρεπιοείανίΐ , εΐ φίαιη ίηιοΓεβ νεηεπιεηΐεδ πιεΓειιΙ , υΐ ρεΓ

βυΐυηιηϋίτι βοΐεηΐ, ρβΓ Ιο(3Πΐ ηοείεπι Ιβεΐαβ βι! κα(ο Οβί-

Ηεο, πιϊΐίΐίΐιυδ ίά δΐΐδΐϊηεηΐίοιίδ. ΛιιεΙϊΙί (-ιιοαηε δΐιηΐ ,€Ιη3Β

ηοιτεηάί ΓΓβηιϊ(η8 ε11οη§ί πιιιςίΐυδ, εχεαηόεδεεηΜϋυδ βΐϊιιη

ί§ηίουδ, εχεΓεΗυπιςυε ΓαΙ^ΟΓε ΙεΓΓεηΙίουδ; βιίεο υΐ εΐ Οβτ-

ηΐίΐηί ύβ 8ΐΓ3^υ1ίδ ρΓ33 ΙίιηοΓβ ρι-οδίΙίΓεηΙ , εΐ υ( Γείίηυίδ , εο-

^ίΙ.ιηΙ ίΙ ιιΐ8 ε3 (]υα; άε ^£Ιη.Έ ίηεβικίϋβ ί&ηάο ΆαάΪΎΐτΆαί , ηοη

ίικΊ(·ι1ί1)ίΙο τίιΙεΓβΙυΓ, ίη(εΓ Ιοί ηιίΓ3 ρΓοΩιινίυιη οΙίαιη ϊριίβ

8ϊ1)ί ηιιηε βεοίά'βτε ροδβε. ΡοδΙΙιββε Ρ3ΐ*δΙεηοΓϋηι [/. Αΐβ-

εχηίοΓίιηι] 3§Γυηι νβδίβτϊΐ ; υ1)ϊ ίερίάϋδ Γ3ε1υ8 εβί ϋΐί ο6-

νίΐηι , Γι υηιεη(3 εοΐΐί^εηδ : ιιιοχςυε 3π>1χ> Μο»5αη»ιη οΙ>β6-

(ΙεπιηΙ.

ΟΧνίΙΙ. δβ<1 ςουηι ρεΓ ΙοΙβπι δϊοϊΐϊαιη ρβδδίπι ςριϊιίειη

νείίΐβϋοηεβ ΠβΓβηΙ, ηιιΐΐο πιοιηοΓϊοίΙί ρΓχϋο , ΟΤ83Γ Τβιιπιπα

ηιίδίΐ, ιι( εοηιπιε3ΐιι Ροπιρείαηι 3τε«Γε(, ορρί<]3(|υε ρι**ε 056-

Ιβπδ 83 ρΓχπρεΓεΙ, αηΐ33 εοιτιιηεβίυηι ΗΗ 8ΐιρρε<1ίΐ3Γβη(.

Οϋ3 ΐΏ.ιχϊηιο ιϋΠίουΙΙαΙο εο30ΐυδ Ροηιρείαδ, δίβΐυίΐ σΐ8]οη

ρΓ3θϋο άε δυ*ηηΐ3 τεΓυπι άεεβιτιεΓε. 8«1, ςυί3 1εΓΓε8ΐΓβ3

ΙιοδΙίιιηι ευρί38 Ιίιηβΐιαΐ , ίη ηβτίουδ ηαίιεηδ Πϋυοίαπι , γο·

83νίΙ ρεΓ ηιπκίοβ, παπί νείΐβΐ ηβταΐϊ ρΓβεΙίο άεεεηιετο.

ΟίβδβΓ, ςυ3ΐητϊ8 3θ1ιοιτεΓε( βο οιηηίουδ ΓβΙιυδ ηΐ3πΙίαιί8,

ηυ88 3(1 ευπι άίεηι ίαΓεΙίείΙεΓ (εηΐ3νεΓ3( , (3πιεη ΙιίΓρε Γ3ΐυβ

άεΐΓεε(3Γε , βεεερίΐ εοηιϋΐίοηεηι. ΡΤ378(ίΙυΙυ8ςιιε (Ιίε* εδ( ,

3ά αυεηι ΐΓεεεηχ υΐΓίηςιιε ηανεδ ρ3Γ3)>3η(υΓ, ίη$ΙηιεΙβ Ιε-

Ιίδ οηαηί^εηΐδ , (υχΓίοαδςιιε 3ε ηιβεΐιϊηϊδ , ςυοίαυοι εχεο^ίΙβΓΐ

ροΙαεΓε. Αςτίρρα τεΓΟ εΐ 1ΐ3Γρ3(;οηεηι εοηιιηεηίαδ εβί,

ηυίηηυεεηΙ)ίΐ3ΐ6 Ιί^ηοπι , (επΌ ίοαυίοηι , ίη υΐΓβηυε εχίΓε-

ηιίΐϊΐο Ιΐ3ΐ>εη8 εΪΓευΙυπι , ίη ηυοπιπ) βΙΙείΌ ϊρδε Ιι.τγρΙηΙ Ιιλγ-

ρ3^ο , υηευβ ΓεΓΓβυβ ; ίη αΙΙεΓΟ ηιυΐΐίε Γεβίεβ , ςυιε πΐ3ε)ιίηί8

3ΐΙπι1ιο1)βηΙ 1>3Γρ-ιποηεπ] , εβίβρυΐώ ίη ηοβίίΐεηι η»τεω ίη-

Γοΐβίηηι.

ΟΧΙΧ. δίοιιιΐιΐδ ηβνβΐί ρΓ»Ιίο (Ιίεβ ροδίςηβηι ΠΙυχίΙ, ρπ·

πιυηι Γεηιί^υπι ΓυίΙ οβίεηίαΐίο ηοη δίηε οΙβτηοΓβ : ηιοχ πιίδδί·

Η1)υ3 εεΓίβΙυιη, ραΚίπι ε πιαοΐιίοίδ , ρβτΐίηι πιβηυ οοη]εε(ί$,

83X18, δββίΙΙίδ , ίςηίΐίδςυε ]·οα1ίι. Τυηι ηβτεβ ίρδτε οοη-

οαπβίΝηΙ, ίεΐιΐδ ίηΓεΓεηΙεβ βεείρίεηΐεδςυε , ηυηε ίη Ιηΐβπι,

ηυηε ίη ρΓΟΓβδ , ηυηε ίη ίρδ3 η>8(Τ3 ; ςυ» ρβιΐε ηιαχίηιε τ»·
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γαι βίαιοι τινάζαι Τ8 τοΰς έπιβάτας, κα\ τήν ναϋν άρ-

γοτέραν έργάσασθαι. Άλλαι δέ άλλήλας διεςέπλεον,

βάλλουσαί τε χα\ άχοντίζουσαι· καΐ τα δπηρετικα τους

εκπίπτοντας άνελάμβανεν. Έργα τε χειρών ^ν, κα\

βία ναυτών, κα\ τέχνη κυβερνητών καί βοαΐ, χα\ στρα

τηγών παρακελεύσεις, χαΐ μηχανήματα πάντα. Ευ

δοκιμεί δέ μάλιστα δ ίίρπαξ, εκ τε πολλού ταΤς ναυσ\

διά κουφότητα εμπίπτων, και έμπηγνύμενος , δτε μά

λιστα δπδ τών καλωδίων έφέλκοιτο οπίσω- κοπήναί τε

δπδ τών βλαπτομένων ούκ ήν εύπορος, δια σίδηρον τον

περιέχοντα· κα\ τ6 μήκος αύτοϋ δυσεφικτότατον τοις

χάπτουσι τα καλώδια έποίει· ουδέ το μηχάνημά πω

προέγνωστο, ώς δρέπανα δόρασι περιΟέσθαι. "Εν δ'

έπενόουν, ώς εν άδοκη'τω· τήν ναϋν, κρούοντες έπι

πρύμναν, άντισπαν. Τδ δ' αύτδ ποιούντων καΐ τών

τών πολεμίων, ίση μέν ην ή βία τών άνδρών, δ δέ

δρπαξ έποίει τδ Ιδιον.

ΟίΧ. "Οτε μέν ουν προσπελάσειαν αί νήες, έμά-

χοντο παντοίως, καΐ Ις άλλήλους μεθήλλοντο. ΚαΙ

διαγνώναι τδν πολέμιον οϋκ ^ν έτι δμοίως εύπορον

ϊπλοις τε γαρ ώς τα πολλά τοις αδτοΐς έχρώντο, καΐ

φωνή σχεδδν άπαντες Ίταλή , τά τε συνθήματα μιγνυ-

μένων ες άμφοτέρους έξενήνεκτο, κα\ Ικ τοϋδε μάλιστα

ένέδραι πολλαι και ποικίλαι παρα άμφοΐν, και απιστία

προς τους λέγοντας αϋτα έπεγίγνετο , άγνωσία τε πάν-

τας αλλήλων Ιπεΐχεν, ώς έν πολέμω καΐ θαλάσση γε-

μούση φόνων τε και οπλών καί ναυαγίιον. Ού γάρ

τινα πεΐραν έλιπον, δ'τι μή μόνον τδ πΰρ· τούτου δε

μετα τους πρώτους επίπλους έφείσαντο δια τας συμ-

πλοκάς. Ό δέ πεζός έκατέρων στρατός άπδ της γης

μετα φόβου και σπουδής ες την θάλασσαν άφεοίρων,

ώς έν τηδε χαΐ αυτοί περ\ της σφών σωτηρίας την έλ-

πίδα ίχοντες. Διέχρινόν γε μήν ουδέν, ούδ' έδύναντο,

χα) μάλιστα περισκοποϋντες · οία νεών έξακοσάον επί

μηκιστον έκτεταγμένων, κα\ της οιμωγής έναλλασσο-

μένης άνα μέρος έκατέριοθεν.

ΟΧΧΙ. Μόλις δέ ποτε ταΐς νροιαΐς τών πύργων,

αΐς δή μόναις διέφερον άλληλων, δ Άγρίππας συνείς

πλέονας άπολωλέναι του Πομπηίου ναϋς, Ιθάρ^υνε

τους συνόντας, ώς ήδη κατορΟοϋντας· και τοις πολεμίοις

αύθις Ιμπεσών, Ιπέκειτο άπαύστως, μέχρι βιασΟέντες

ίσοι μάλιστα κατ' αύτδν ήσαν, τους τε πύργους χατέρ^-

διψαν, χα\ τας ναϋς έπιστρέψαντες , έν τδν πορθμδν

έφευγον χαϊ έφθασαν έσδραμεϊν έπταχαίδεχα νήες. Αί

δέ λοιπαΐ, διαχλείσαντος αύτας τοϋ Άγρίππου, αί μέν

έςωκελλον ές την γην διο>χόμεναι χαι συνεξοικελλον

αυταϊς δπδ δρμής οί διώκοντες, ή δρμιζομένας άπέ-

σπων, η ένεπίμπρασαν δ'σαι δέ έτι κατα τδ πέλαγος

έμάχοντο, τά περί αύτας γιγνόμενα κατιδοϋσαι, πα-

ρεδίδοσαν Ιαυτας τοις πολεμίοις. ΚαΙ δ τοϋ Καίσαρος

στρατός έπινίχιον ήλάλαξεν έν τη θαλάσση , χαϊ δ πε

ζδς άντεβόησεν επί της γης. Οί Πομπηίου δ' άνω-

μωξαν χαϊ αύτδς έκ τών Ναυλόχων άναθορών, ες την

Μεσσήνην ήπείγετο, ουδέν δπδ εκπλήξεως περί τών

ΙίιΙί ίοΐιΐδ βυηΐ, β( τβοΙΟΓεβ οοηεαίίιιηΐ, βΐ ηϊτββ ΓεηΊΙυηΐ

ίηυΙϋίοΓββ. Α1Ϊ9β ρβΓ »1ί38 ρίΓπιιηρεηΙββ , 83£Ϊ1138 δίπιυΐ

ηΙυι[πο ιηίδβίϋα ίη 838 εοη]ίοίε!)3ηΙ , εΐ90ΐιΐ3Π8ϊ Γβοο11ϊ§βΐΜΐηΙ

βοβ, ςυί ϊη πιβΓβ ββββηΐ ρΐΌίβρδί. ΕΓβΙο,υε εοηΐεηΐίο ηιίΐί-

Ιυηι ρϊΓΪΙβΓ 30 ηβυΙβΓυπι @ιιΙ)6Γηαΐ0Γΐιιιΐ(]ΐΐ6, βϊτβ «γΙοιι,

8Ϊνβ πιΙιπγ ΓοΓίίΙυιϋαεπιςυβ οιπη εΙαπιοΓε ο^ΐεηίβηΐίυπι : εΐ

εηΙιοιΙαΙιαηΙιΐΓ (1αεε$, εΐ πιαείιϊηχ οπιαεβ ίη ιι»ιιιη 3(11ιί1>ε-

οαηΙυΓ. δεά ηΐΑχίπιε ηβΓρα^ο ρΓοηαϋβΙιΐΓ, β 1οη^ίη(]υο

ρΓορΙεΓ ΙενίΙβΙεπι ίη πίνε» ίηνοΐΑηβ, ίηΙιζεΓεηδςιιε, ρΓ*βεΓ-

Ιίπι ηουηι ΓείΓϊΙιεΓεΙιΐΓ Γ88ΐί1)ϋ8 : ηεο ρΓ3βοϊ<ϋ αί) ήίβ, <ιαί

βο ΐηΓε8(αο3η1υΓ ρΓορΙεΓ οίηβεηβ ΓεΓΓηηι Γαεϋε ροΙεΓϊΙ ; ηεο

ρεΓϋη^ί υ8φΐε &<1 Γ08(ε8 ροΐεηΐ ρΓορΙεΓ Ιοη^ίΙικϋηεηι : εΐ

φιοηκιιιι ί^ηοΐυπι 3<1ΙιυοίυεΓ3[ ςεηυβ ηΐ3ε1ιίηχ , ϊάοο ΙιοβΙεβ

Γ3ΐεαΐ38 Ιιβδίβδ ηοη ρι-8ερ3Γ3νεΓ3ηι. ΙΙηυδ, υΐ ίη τε ίιηρι-ο-

νί88, οοηαΐυδ ρΓοΓιιΙιιιιΐί νίΰεοβΙυΓ, 8ί νί ΓεηιοΓυπι ηβνίηι

τείΓβηεΓεηΙ : 3ε<1 ςαυπι ίάεηι 3<1νεΓδ3ΐ·ϋ ίβοεΓεηΙ, ρ3Γ υΐΓίη-

ςαε τίδ τίΓ0Γυπι«Γ3ΐ, εΐ ηβΓρβ^ο δυηηι ρει^βί»! οΓΠείιιιη.

ΟΧΧ. ΟυοΙίεδ ί^ίΙαΓ ηβνεβ ρΓορίηιΐϋΗ: ίηνίεεπι εδδεηΐ ,

Ιιπη νβΓΪϊβ πιοιίίδ ρυ@η3ΐ>3ηΙυΓ, εΐ ίη 3ΐ1νεΓ83Γί38 ΐΓ3ηδ8ί1ίε-

Ιι.ιηΙ . Νεο ]3πι Γβείΐε εΓ3( ΙιοδΙεηι αηιρίίιΐδ 30 3ηιίεο άΙδεεΓ-

ηεΓΟ : π^οΓε εηίηι εχ ρ3τ(ε εούεη αΙεΙιβηΙυΓ ηπιιοπιιη ςε-

ηΐ'ΐ-ρ , εΐ 1ίη@α3 Γειτηε οηιηε» Ι,3ΐίη& , εΐ Ιεδδβτχ ηίΓΟΓυηηυβ

ίηΐ.τ ρεΓηιιχΙοβ ετυ1§3ΐ8; 8υη( ; ηηιΐβ ιηαςηα αΐηδηιιε αε

ιηυΚίρΙεχ άοΐί ηαδοεοβΙυ,Γ οεεβδίο , ηεο (τοϋ βηιρίίιιβ Ιεβδε-

τίδ ροΙβΓΒΐ, ηεε οπιηίηο ΒίΙεη 3ΗεΓ08 ίη ε«Γΐ3ΐηίηε άί^ηοδε«-

1>3ηΙ, β( ιηβΓβ υΙ)ί(]ΐιε ε:ι>·ΙίΙιιι.«, »ηιιί< , η3υΓΓ3^ίίδ ιταΐ τε-

ρΐεΐυηι. Νίϋίΐ εηίηι ίηΐεηΐβΐυπι ΓεΙίηυεηιηΙ , ρΓβεΙεΓ ίςηεπι ;

(]ηο, ροδί ρηιηηπι εοηειίΓδίιιη , φιιιηι εοηκΓεΓεηΙ πιυΐυο,

ηΙιΊίιπιεπιηΙ, Ιΐΐυιΐ 3ΐι1εηι ηβνίυηι εεΓίβηιεη υΙεΓςηε ΐιτ-

Γεβίπδ εχεΓείΙαδ 8ρεεΐ3ΐ>3ΐ ε ΙϊΚοΓβ , ηοη είηε ηιείυ δΐυάίο-

π,υε ρ3Γΐίυηι ; ίη εο άε δυα ςυοςυε ΐηεοΐυηιίΐβίε η^ί εχϊ8ΐϊ·

πΐ3ηδ. Νίηίΐ Ιβπιεη (ϋΜβτηβΙΜίιΙ , &ε ηε ρο(εΓ3ηΙ ((υίιίεπι,

ςυ3ηινίδ ίηΐεηΐίδ οευΐίδ; ιιΐροίε ίη η ε ιιηνίαιη Ιοη^ίβδίηιβ

(ΙίιΙικΙο ΟΓάίηε, τατίαηΐε <·}ιι1α!ιι ηαηο ίιαε ρβΓίε, ηηηε 3ΐί3.

ΟΧΧΙ. νίχ Ιηηιΐΐ'ΐιι ε Ιυπίοηι εο!οτίΙ)υδ , ςηοά 8θ1υη) άίβ·

γ γ ίηκΊΐ ηβνίυηι εΓ3ΐ , ρίπι-εβ Ροηιρεί3η8δ η3τεδ ρεΓίΪ8δε ίη-

Ιεΐΐίςεηδ Α^τίρρβ, εοΙιΟΓίβΙυδ 681 ρΓΟχίηιΟδ, ηη38ί μη\ νί·

οΙΟΓεβ : Γ8<1ίη(ε^Γ3(οηυε ίη ΙιοδΙεηι ίηιρείυ, ιίΓξβΓε ηοη (Ιεδίίΐ,

ίοηεε ο,υί ίρδί ορροδίΐί 8Γ3ηΙ ρΓίηιί, εοβοΐί εεάεΓε, Ιυιτβϊ

^εοεηιηΐ, τεΓδίβςυε η3?ί!>υ8 τεΓδίιβ ΓμΊππι Γυ§εηιη(. Νεο

Ι3ηιεη ρΙιίΓεδ, ςυβηι χνιι ηβτεβ, εο ββ ΓεείρεΓε ρο(υεπιη(.

Βε1ίο,υ8ε 30 Λ@πρρ3 ίηΙβΓεΙυβα! βυη( : εΐ 03Γυηι ηϋ;ν , ;κ1 1ί(-

Ιυδ εοηιρηίδχ, ίηηρεςεΓυηΙ ίη ΙίΓενίβ ; Οχδβπβηιεηυε, εβδόεηι

ρεΓδεουΙβ), ρηι ΐίηι δίπηΐ ίπιρβ§εΓυη( ρτχ ίηιρεία, ρ&ιΐίπι

π·ΐΐΛ\επιηΙ 3 ΙίΙΙοΓε, ρβΓίίιιι ίηεεηιίεηιηΐ : γ;··Ιι·γ.·ι· νεΓο

Ροηαρβί3η33 ηβνεδ, ςιιο(ηηο( ίη αΐΐο 3<11)υε εοηΙίηυ3τεΓ3η(

ρπκηαιη , υΜ τΜεηιηΙ «]ΐι ϊ«1 ε( ηίδ αεείάίδβεΙ ε( δίΙ>ί ϊπιηαϊ-

ηεΓεΙ, άειίίΐίοηεηι ΓοοεπιηΙ. Τυιη Οα;83Γί3ηυ8 ηβναΐίδ

εχεΓείΙυβ νίείοΓΐ,-ηη δΐ'βηίίίε&νίΐ ίηςεηϋ ειΐίΐο ίαόίΐο; εΐ ε

Ιειτ» π'ιΐιΐίιίοπιιιΐ εοηεΐ3πΐ3(ίοηεηι ρε^εδίΓεβ οορίχ. Ροηι·

ρείβηί νεΓο ίη^επιιιεΓυηΙ. Ιρβε Ροηιρείηδ Νβιιίοτηίδ Μεδ-

βε ρΓοηρυίΙ; βίο αΚοηΚυδ, ϋΐ (3ε ΙειτεδΙπ βχεΓείΙα
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πεζών ούδ' έπισκηψας. "Οθεν χα! τούσδι 6 Καίσαρ,

Τισιηνοϋ παραδίδοντος, οποσπόνδους έδέχετο· καΐτοΰς

Ιππέας έπ' αύτοΐς, των ϊππάρχων παραδίδοντος. Κα-

τέδυσαν δέ έν τω πόνω νηες Καίσαρος μεν τρεις , Πομ

πηίου δέ δχτώ χα\ είκοσι, κα\ αί λοιπαι κατεφλέγθησαν,

ή ελήφθησαν, η1 ες την γην δκέλλουσαι συνετριβησαν

αί δέ επτακαίδεκα μόναι διεφυγον.

ΟΧΧΙΙ. Κα\ δ Πομπήιος, έν δδώ περί της μετα-

γνώμης τοϋ πεζοϋ πυΟόμενος, τή'ν τε έσθητα ηλλχςεν

ές Ιδιώτην άπ' αύτοκράτορος, και προΰπεμψεν ες Μεσ-

σηνην, ες τάς ναϋς έντίθεσθαι τα δυνατά· παρεσκεύαστο

δέ άπαντα Ιχ πολλοϋ· Πλέννιόν τε εχ Αιλυβαίου, μεθ'

ιΐίν εϊχεν δκτώ τελών, έχάλει χατα σπουδήν, ώς μετα

τώνδε φευξόμενος. ΚαΙ Πλέννιος μέν ήπείγετο προς

αυτόν. Αύτομολούντων δέ έτέρων, φίλων τε χα\ φρου

ρίων χα\ στρατών, χαι των πολεμίιον ές τον πορθμδν

έσπλεόντων, ούχ άναμείνας ουδέ Πλέννιον δ Πομπήιος

ίν πόλει καλώς τετειχισμένη, έφευγεν έκ της Μεσσή

νης έπ\ των έπταχαίδεχα νεων ές Άντώνιον, ώς έξ

δμοίων αύτώ την μητέρα περισεσωχώς. ΚαΙ δ Πλέν-

νιος αύτον ού χαταλαβών, ές την Μεσσήνην παρήλθε,

χα\ κατεΐ/ε τη"ς πόλεως. Ό δέ Καίσαρ, αύτος μέν

Ιμεινεν έν τω περ\ Ναυλύχους στρατοπέδω· Άγρίππαν

δ" έκέλευσε τη Μεσσήνη παρακαθέζεσθαι χαΐ παρεχά-

βητο δέ συν Λεπίδω. Πλεννίου πρεσβευομένου περ\

σπονδών, Άγρίππας μέν ήξίου περιμένειν Καίσαρα

ές ?ω, Αέπιδος δέ έδίδου τας σπονδάς· χαΐ τον τοϋ

Πλεννίου στρατον οίχειούμενος ίαυτώ, συνεχώρει διαρ-

πάσαι την πόλιν μετα τοϋ άλλου στρατοϋ. Κα\ οί μέν,

έπ\ τη σωτηρία, περ\ ης . δή χα\ μόνης παρεχάλουν,

κέρδος άδόχητον εύρο'μενο ι, την Μεσση'νην δλη τη νυχτί

μετα τών Αεπίδου διτ]ρπαζον, χαΐ μετεστρατεύοντο τω"

Λεπίδω.

ΟΧΧΙΙΙ. Ό δέ , οίιν τούτοις έχων δύο χαι εϊκοσι

τέλη πεζών κα\ Ιππέας πολλούς, έπηρτο· καΐ κρατη"-

σειν έδόκει Σικελίας, πρόφασιν έχων βτι πρώτος έπι-

βαίη της ν^σου, καΐ πλέονας πόλεις έπαγάγοιτο. "Ες

τε τα φρούρια αύτίχα περιέπεμπε, τοΰς παρα τοϋ Καί

σαρος έλευσομένους μή προσίεσΟαι, χαΐ τά στενά πάντα

έχρατύνετο. Ό δέ Καίσαρ ηλθε μέν της έπιούσης,

και έμέμφετο τώ Λεπίδι·) δια τών φίλων, οΐ σύμμαχον

αϋτδν έΊρασχον έλθει* Καίσαρι ες Σιχελίαν, ούχ έαυτώ

χατακτησόμενον αύτην. Ό δέ άντενεχάλει, της προ-

τέρας τάξεως άφηρησθαι, χαι μόνον έχειν αύτήν Καί

σαρα· βουλομένω τε νΰν άντιδιδόναι Αιβύην καΐ Σιχε-

λίαν υπέρ Ιχείνης. Χαλεπαίνων δ' δ Καίσαρ, ηλθε

μέν χα! αύτδς Ειπο δργης, όνειδιών τον Αέπιδον ές

ίχαριστίαν. Διαπειλησάμενοι δέ άλληλοις διέστησαν

και αύτίχα αΐ τε φυλακαΐ διεχρίΟησαν, χα\ αϊ νηες

ωρμουν έπ' άγκυρών έλέχθη γαρ αύτας έπινοεΐν δ Αέ

πιδος έμπρησειν.

ΟΧΧίν. Ό δέ στρατδς ήχθετο, εΐ πολεμ^σουσιν

αύθις έμφύλιον πόλεμον έτερον, καΐ ου ποτε σφας έπι-

λείψουσιν αί στάσεις. Ού μήν έν δμοίω Καίσαρα καΐ

ηβ ιηαΒάαΙα φΑάαα υΐΐα ΓεΙίςυεπΙ. ΙΙβςαβ ε( ρβάίίββ , Οβ-

β3Γ, Τίδίεηο <3βη>ηΙβ, ίη Γκίβπι ΓβοβρίΙ; ε( πιοχ εςυίΐαίιιηι

φκχριβ, ρΓχΓεεϋβ βαηη ρνϋβτ άειϋΐίοηβιη ΓβοϊβηιΙΐΜΐβ.

ΜβΓ8« δυηΐ ϊη βο ρΓΚίϊο ηβνβδ Οίβδβπβ ΐΓβδ , Ροιηρβϋ χχτιπ :

Γβΐίηυχ Τ6γο Ροπιρεϋ ηϊτβ8 αιιΐ αοηΐίΐ*, βυΐ αρίχ ϊιιηΐ,

»υΙ ΙίΙίΟΓΪ Η1ί8% ΓΓαεΙβιςυβ : εΐ βοΙίβ βερίβηκίβοίπι ε(ΓυςεΓυηΙ.

ΟΧΧΙΙ. Ροιηρεϊϋβ, ρο»(ςαί>ιη ϊη νια εοςηονϊΐ άβ (ΙεΓε-

εΐίοηε εχβΓείΙυβ, ρΓίτ3(ι>π) οιιΐΐυιη βαιηδϊΐ ργο ίιπρβΓ&Ιοπο ,

ρΓΧίηίδδϊδ Μμμαιμκι ηαϊ ίη η>Τ6β φίΜο^ιίά ρο$$επ( ίπιρο-

ηεΓβη! : μια άαάαιη αυΐεπ) 3ρραΓ3ΐα εΓ&ηΙ οηιηίϊ. 5ίπ)α1

ΡΙεοηίυπ) & ίϋ\1)*ο ρΓορεΓε αεεϊνϋ εαηι οείο Ιομίοιιϋιιΐί ,

ςυβϊ Γυβκ εοΐϋίΐβϊ 8Γ31 1>3ΐ)ίιαπΐ8. ΕΙ Ρΐεηηιαβ ςυϊιίεηι

ΓεβΙίηυβ Άά εαιη εοοίεηάϊι. Ροιηρείαβ τβτο, &1ϋβ ε(3πϋεί8

εΐ ρηΒ8ίι1ϋ8 ε( εχεΓείϋΙιυδ βιΐ νΐείοιβπ) (Ιε8εϊ&εβι>Ιίου$ ,

Ιΐ08ΐί1)ΐΐ8φΐβ βτβΐιιοι Ιη(Γθη3τί£3ηΐίοαβ , ηε Ρΐεηηίυπι ςιιί-

Λείο ία υΓί» β^τε^ίε ηιιιηϊΐί» εχερεείΑηβ , εαιη βερΙεπκΙιΉιη

ίΙΙϊβ π3νϊου$ , ςυ38 <1ίχί , Με88303 ρΓοΓυ^ίΙ Άά ΑηΙοηηιΐΒ ;

εο]υ8 ιηβίΓεπι ϊη βίηιίΐϊ ρεΓΐειιΙο οΐίπ) βεΓΥ3τεΓ3(. ΡΙεηηίυβ

ωοχ ραβί ε]ηβ άϊδεεβδυηι Μεδ5303Π) ρεΓνεηίι , βΐ υΓίιειη

εβα) ΙεηυίΙ. ΟχδβΓ ίη εβδίιίδ &ά Ν'3υ1οεηο$ η>303ί(, λςτϊρρα

]ιΐ880 Με8$3η3Π) οΙ)5ΐιΐ6Γ6 : ςηοΛ ϊϋε Γβεϊι οηη ευιη Ι,ερίιΐο.

ΡΙεηηίο τεΓΟ Ιβ^βΙοβ άε ρβεε ηιίΙΙβηΙβ , Α^Γίρρα Γβπ) άίΠβ-

Γ6η<1αη) ίη ΐ))8(υ1ίηυη> εεηβυίΐ, άαιη ΟδβββΓ βάνβηίδβεΙ;

ίερίάυδ Τ8Γ0 ρβεβηι <3εάίΙ; εΐ, η( Ρΐεηηίί ηίΐίιεκ 8>1>ί εοη-

εί1ί3τε(, υτοεηι βίβ βχ εεςυο εαιη Γβΐίςαο εχετείΐα αΙΗρίβη-

ά3Π) εοηεβδδίΐ. Οαί ρΓ83(8Γ 83ΐη(ειη , ςαβιη 8θΐ3π> ρΓβεαΙί

εΓ3η(, Ιααηπι ΙηερβτβΙυπ) ηαείί, (ηηβΙβιίι α<ί ίβρίάιινα

ίί£ηίβ, Μβδβαηαπ) ρεΓ (ο(3Π> ηοε(«π) ιπ)3 εηπ) Ι,βρίάΊ ιηίΐίΐί-

1)ϋ5 (ΙίπρυβηιηΙ.

ΟΧΧΙΙΙ. Ουοηιπ) βεεβδδίοηο Ι«ρίάα8 &ηε1η8 ηδφΐε 3<1

νί^ίηΐί (ΙυβΓηιη Ιφοηοηι ηυηΐεΓυπ) ευπ) εςιιίΐβΐυ τ&Ιί<1ο ,

εΐ3(η8 εβί βηίηιο , εΐ άε οοΐϊηεηιΐβ δίηί δίείϋΒ εοςρϋνίι , εο

]υτε ςηοϋ ρηοΓ εχβεεηίΐίδβεΐ ίη ίηβαίβηι, εΐ ρίητεβ είνίιαΙ^»

ίη ΰόεηι βεεβρίδδεί. ΡΓοΙίηυδ^υε 3(1 ρηβδίιΐί» ορρίιΐοηιιη

είΓευηιιηίδίΙ , νείαηβ ηε Οβεββηαηοβ βιΙιηίΙΙεΓεηΙ ; εΐ Γβαεω

υοίςυβ οϋδεάίΐ. Αε Οοεκη- ηυίιίεη), ροδίπιΐίε ηίΐνεηίβηδ,

εχροδίυΐανίΐ ρβΓ βιηίεοδ ειιπ) Ι^ρίιΐο, ςυί βίεοβηΐ, αυχίΐίο

εαπ) τεηίδδε Οβϊδηπ ίη 8ίεί1ί3Π) , ηοη υΐ δίΐιί εβιη 3εηιιίΓβΓε(.

δειΐ ίΐΐε, βΰειηΐυπ) βίοι, Γε^εΓβηβι, ρπβΐίηυα) (ΙίςηίΙϊϋβ

ροΐεηΐίβεςυβ βΓ3άυπ> , ςυο ηηηε βοΐυδ ΟβεββΓ ροΐίαΐατ ; ευί ,

βί ίά ρίβεεβΐ, ΙίύεηΙεΓ ββ ρβπηυΐαίιιηιη) ΑΓηεβπ) ε( δίείΐίβη)

ρη> Ι)>8 φιχ βίοι βάειηΐβ δίηι. 1(1 ίιχίίςηε ΓβΓεηδ Οβε&βΓ,

ηοη ΙεηυίΙ ιγειβ, ςυίη ίρββ Ιβρίάυπ) εοηνβηίτεί , εΐ ίη^ηΐί-

ιηάΊηβηι εί εχρΓθ!)Γ3Γ6ΐ. δβιΐ ]3εΐ3ΐίδ υΚπ) είίΓοςοε ηαίηίδ

8 δε ίητίεεη) ϋίδεεδδεΓυηΙ : ει εοηΐίηυο δβΟΓδίηι βευε δυηΐ

βί) υίΓοςαε εχευηί8? , ε( 03388ΓΙ8 ηβτεβ ρ3Γ3ΐ» 8ΐε1εππ>1 ίη

8ηεοπδ:(Ιίεεθ3ΐιΐΓεηίηι άε ίΙΙίδ ίηεβηίΐεηιΐίδεοβίΐβτβΐ,βρίιΐυδ.

ΟΧΧΤν. Ιά νεΓΟ ρβΓ^ΓβτίΙεΓ Ιυΐίΐ εχβΓείΙαβ, ηοτυπι δί

ΓυΓδυδ ίη)η)ίηεΓΡΐ είτίΐε ΙκΊΙιιηι , ει ηυηηιιαη) (ίηοη) ΡδδβηΙ

ηβοίΙυΓΧ εοηΐεηΐίοηεδ. Νεςυβ (βηαεη Ιερίϋυπι εοηΓοΓεοαηΐ
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Λέπιδον Ιτίθεντο, ουδέ οί τψ Λεπίδω στρατευόμενοι"

άλλα καΐ της αρετής τον Καίσαρα έΟαύμαζον, και την

άργίαν συνήδεσαν Λεπίδι;), καΐ της αρπάγης αύτον

επεμέμφοντο αύτής, £ς τδ ίσον τοις ήσσημένοις κατα-

στάντες. Ών δ Καίσαρ πυνθανόμενος , περιέπεμπε

τοΰς τα συμφέροντα παραινέσοντας κρύφα έκάστοις.

Ώς δέ αύτω διεφθάρατο πολλοί, κα\ μάλιστα οί γενό

μενοι του Πομπηίου, δια δέος του μήπω τας σπονδας

βέβαιους σφίσιν, εί μή συνθοΐτο δ Καίσαρ, εϊναι· άγνο-

οϋντος ίτι ταϋτα του Λεπίδου δι' άπραςίαν, δ Καίσαρ

έπηλΟεν ΙπΙ τδ στρατόπεδον αύτοϋ συν ίππεϋσι πολλοίς·

ους προ τοΰ χάρακος καταλιπών, έσήει μετ' δλίγοιν,

και παρών έπεμαρτύρετο έκαστους άκων (ς πο'λεμον

καθίστασθαι. Άσπαζομένων δ' αύτδν ώς αυτοκράτορα

των δρώντων, οί ΠομπηϊανοΙ πρώτοι συνέθεον, δ"σοι

διεφθάρατο, καΐ συγγνώναι σφίσι παρεκάλουν. Ό δ'

έλεγε Οαυμάζειν, εί, συγγνώμην αίτοϋντες, ου πράσ-

σουσιν ούπω τα σφίσιν αύτοϊς συνοίσοντα. Οί δέ , συν-

έντες, αύτίκα Αρπάζοντα σημεία , καί έςτδν Καίσαρα

μετέφεραν, κα\ σκηνας ελυον £τεροι.

ΟΧΧν. ΚαΙ τοΰ θορύβου Λέπιδος αΐσθόμενος, Ιξέ-

θορε της σκηνής επί τα δπλα. Βολαΐ τε ησαν ήδη ,

χα\ των δπλοφόρυιν τις των Καίσαρος έπιπτε, καΐ αυ

τός δ Καίσαρ Ις τον θώρακα εβλήθη· το δέ βέλος ούκ

Ιξίκετο επί τον χρώτα , άλλα δρόμω διέφυγεν έπΐ τους

ίππέας. Λεπίδου δέ τι φρούριον Ιπετο'ίΘασε τω δρο'μω·

καΐ ούκ άνέσχεν δ Καίσαρ ΰπδ ·6ργής, πρ\ν έξελεϊν

αύτδ συν τοις ίππεϋσι, κα\ καθελεΐν. Ετέρων δ' α3

φρουρίοιν ήγεμόνες, οί μέν αΰτίκα, οί δέ νυκτός, μετε-

τίθεντο έκ Λεπίδου προς Καίσαρα· οί μέν άνευ τίνος

πείρας, οί δέ καΐ ε"ς ίιπόκρισιν ύπδ ίππέιον μικρά Ινο-

χληθέντες. ΕίσΙ δ' ο? τας προσβολας ετι ΰπέμενον

κα\ άπεκρουοντο· καΙ γαρ δ Λέπιδος περιέπεμπεν ες

πάντα έπικοΰρους. ΚαΙ αύτών δέ των επικούρων με-

θισταμένων, ή λοιπή του Λεπίδου στρατιά, και εΐ τις

εύνους ετι ην, έτρε'πετο τη γνώμη. ΚαΙ πρώτοι μέν

■υθις οί Πομπηϊανοι, δ*σοι ίτι ησαν παρ' αύτω, μετε-

πήδοιν κατά μέρη. Λεπίδου δ' ές κώλυσιν αύτοϊς τους

ετέρους Ιφοπλίσαντος , οί έπι κώλυμα των άλλων δπλι-

σάμενοι, τα Ιαυτών επήγοντο σημεΤα καΐ συν τοϊς

έτέροις έχοορουν προς τον Καίσαρα. Λέπιδος δ' αύτοΐς

άπιοΰσιν ήπείλει, και έδεΐτο, καΐ των σημείων ει/ετο,

καΐ οΰ μεθήσειν έΤλεγε· με'/ρν των φερόντων αύτά τις

εΤπε μεθήσειν άποθανόντα, και δείσας μεΟήκεν.

ΟΧΧνί. Οί δέ ίππεΐς τελευταίοι χοιροϋντες έπεμ

ψαν τινα, πευσόμενοι τοΰ Καίσαρος, εί κτείνοισι Λέ-

πιδον, ούκ ετι 5ντα αυτοκράτορα· δ δέ άπεϊπεν. Ουτω

Λέπιδος, αδόκητο) πάντο)ν απιστία συμπεσών, έρημος

Ικ τύχης τοσήσδε και στρατού τοσοΰδε έγίγνετο εν

βραχεί. Και το σχήμα άλλάςας, έΤθει προς τον Καί

σαρα, δρόμω συντρεχόντων ώς ΙπΙ θέα των δρώντων.

Ό δέ Καίσαρ όπανέστη τε αύτω προσΟέοντι, κα\ προσ-

πεσεϊν έθέλοντα κωλυσας, ίπεμψεν ές 'Ρώμην, εφ*

ο%κιρ ί]ν σχήματος ίδιώτην άπ' αύτοκράτορος, ούδέν .

ειια» 0«8»Γβ , ηβ Ιρδίιΐδ ηυίιίεαι ΙορίΊί ηαίΐϊΐββ ; ηιίτβαίει

ΛΊΓΐυΙεηι Οβΐδβηδ, εΐ Ι,ερίιΐί ηοη δοίιιπι δεβηίΐίεπι, 5ι.ί1 ι·1

ηυρεΓΐΐη ίηίςιιίΐαΐεηι (ίβηιηαπίοδ , ςαοιΐ ίη ίΙΪΓορΙϊοηο Μεϊ-

βαηκ νίεΐίδ ίρδοβ χηοανίβίεΐ. ριιίΙηΗ ΓΟυιυ ίηΐνΐΐεείΐβ,

0.··ΜΓ, εΪΓευπιπιί$$Ϊ9 ίιΐοηεϊβ 1ιοηιίηίΙ>υ$ , <Ίαι η βίη^υΐο»

εοηιπιοοιιϊΐ, υ( Γείιυ» Μΐίβ εοηβυΙεΓβηΙ. ΟθΓπιρΙί$ςυε ]αηι

εοηαρ1υπ1)ΐΐ5 , ρηβητϋαι Ιιίί , <ριί Ροπιρείο ηιίΙίώνβΓαηΙ, βΐ

ιιοικίιιηι καΐϊβ ϋι-ηκιπι ϋϋιί ρΐεβπι ηαηε Ιοτε ρηΙαΙ)»ηΙ, υί ει

ΟκββΓ (ϊιΐβιη ΟαΓοί; αιΐ εβ$(Γ3 Ι,ερίιΐί, βεεαΓί εϋΐπι (υη εΐ

ίςηατΐ ςιιίιΐ »<·η<·\ιη, βεεβββΗ οιιη πιβ^ηο ε(]υϋυηι ηιιιηεΓΟ.

ΟιιϊΙιιΐδ αηΐβ ηΙΗηΒ τείίεΐϊβ , εαιη ρβυείβ ίηίΓανϊΙ ; ρΓοεβ-

άβιΐδςυβ ίη πιειίϊυπι , βίη§ιι1ο8 ΙεβΙβΙυ» 69( , ίηνίΐυιη ββ ΐΓαηί

3(1 ΕβΙΙαιη. 1 1>ί νβΓΟ 8α1ιιΙβηΙϊΙ>ιιβ ΙηιρεΓαΙοΓεπι ρΓοχίηιί» ,

Ι'οηιρείβηί ργϊπιΙ βεευπ-εΓυηΙ , ςυοίςιιοί εοιτυρίί ΓυεΓαηΙ ,

νεηίΐΐηηηβ ρεϋβπιηΐ. ΙΙΙβ « ιϊιιγϊγϊ ββ, βϊεΐηΐ, νεηίϊη)

εοβ ρε(βΓβ, ιιι ■<■!] ιι ιη ιαηιεη, <ι ιι ■ >< 1 ίη κίιι ίρκΟΓυηι εοηιία-

εΛί, ΓϊεβΓβ. » ΙηΙε11εχεΓαη(<1ίοΙϋπι : ηιοχςηε 8ΓΓβρΐ3 δϊ^οα

(Γΐη3ΐα1βΓυη( α<1 0ίε$3Γεπι, βΐ αΐίί 0«ΐειι-1εΙ>»ιιΐ (βηίοηι.

ΓΧχν. Ευιη (αηιυΚυπι η6ί 8εη$ί( ίερίιΐυβ, &ά ,ιπιυ

ρΓΟβϋϋΙ β ΙεηΙοπο : εοη)ηιί$83(]υε τείίΐαΐίοηε , υηυ$ ΐΓΠΐίςε-

Γοηιηι εβείάΊΙ, εΐ ϊρββ ΟχββΓ ίη (1ιθΓ3ε«ηι Ιβίαπα Γβ-

εερίΐ, (]ΐιο<1 Ι3ηιεη 3(ί ειιΐίπι ηοη ρεπεηίΐ; πιοχηηε < ηι :-ίη>

ίίίβ δε ΓεεερίΙ α<\ εηυίίεβ. δίο ευΓΓοηΙεηι ευ!(ο^ε8 ε38(ε11ί

πφίΜΐϋΐη εανίΙί3(ί 8ηη( : <ρι;»ηι εοηΐιιηιείίβηι ηοη ΓεΓεηβ

ΟΚ83Γ, ίτβηι ρΓίυ8 ηοη ροβυίΐ, φιατη ουηι 8υεευΓΓεη(ί1>υ3

βί]ΐι»1ϊϊ»ϋ8 βηίβ εί εχρυ§η388εΙ εθ8(ε11υπι εΐ ρΓ<τ8ί(Ιί3Γίθ8 ίη-

Ιει·Γεεί888ΐ. δειΐ οίεΙεΓΟΓϋηι ε38ΐε11θΓαπι ρΓ3βΓεεΙί, ρ3Γ8 εοη-

Ιίηυο, ρβΓβηοεΙβ ίηίεςιιεηΐί λ Ι,ερίάο αά ϋίεβηΓεηι (ΙεΓεεβ-

πιηΙ : ςιιί(ΐ3ηι ηε 8θ11ίεί(3ΐί ςπίιίβηι , ΐΐίί ίη βρεείεηι Ι3η(υηι

ίηΓεεΙαϋ 31) εςηίϋΐιηβ. ΝοηύεΓιιεΓε Ιαιτιβη , ςιιί ορριιςηαΙοΓεβ

βΐϊαπι βυοβ 8ΰΓίο αιΐίιιιο ΓβρεΙΙεΓεηΙ : η3ηι Ιερίάιιβ ςυοςυο-

τβΓβυηι ίΐιΙιηιίΙΝΊι,Ίΐ 3υχίΙί3. 8εά ε( Ιρ83 βυχίίία ςιιυηι

(Γ8η8ί(ίοηεηι ΓαεβΓεηΙ , Γβ1ί()υα9 φ* βχεΓεϋυβ , ςυβηνίβ ηοη

πιαίβ ίίίί τοίεηβ, ηιιιΐ.ιΙ·αΐ βεηΐεηΐίβπι. Αε ηΐΓ8ΐΐ8 ριίηιι

Ροηιρείβηί , ηιιοίηιιοί βϋίιΐιε ίη οΠΐείο ρεπηβηβεΓβηΙ, 3§ηιί-

ηβΐίηι (ΓαηβίοαηΙ 3ίϋ ροβΐ βΐίοβ. υ ιι πι > ( 1 1«» ίερί(1υ9 3(1 εοβ

εοη(ίηεη(1θ8 βΓηιαι ε! βΐίοβ , Ηί ίρβ! »ά εοη(ίηεη(1θ8 εοπιπιίΐί·

(οηεβ απηβΙί , ρΓεΙιεηβίβ βίςηίβ , υηβ οηιη 3ΐ1εη8 ,ιιΐ ΟχββΓβηι

(1ί8εε(1ε1)3η(. Ι,ερί(1υ8 ιηίηί8 30 ρΓεεί1)υ8 ευιη 3οειιηΙί1>ιΐ8

3);εο3( , Μ'μηα ΓεΙεηΟηβ , εΐ εβ 88 άίηιίββυπιηι ηε@3η3 ; άοηβο

υηυ8 β βίςηίΓβπβ « ΟίηιίΙΙεβ β» νβΐ ηιοΓίηϋβ » ύϊχίΙ. Τηιη

ϋβηυπι εε88ί( ΙβΓΓΪΙιιβ.

ΟΧΧΥΊ. ΡοβίΓβηιί (ΙεΓεεβΓαηΙ εφιίΐββ, πιίδεπιηΐηϋβ β<1

03>83Γεπι 8εί8είΐ3(οπι η ίηΙεΓΓιεβΓβηΙηβ Ι.ηρίΊπιιι, φΐίρρο

ηοη ϊπιρίίαβ ίιηρεΓ3ΐθΓβηι? » ^υοιI ίίΐε Ιβηιεη ηοη ρεπηίϊίΐ.

ΛΙςηε ίΐβίερίιίυβ, ηεεορίηβηβ <1<·ί»Πιι.< βΛ> οιηιιϊϋυι, ΙαηΙ.ι

Γυίίεί(3ΐβ (βηΐίςυε εχεΓείΙυβ ίιηριτίο ΟΓβτί (επιροΓί3 πιο-

πιεηΐο εχείιΐίΐ : ηιηίαΐοηυε ευΙΙα ρΓορβΓατί! &ά 0ίβ83Γεηι,

βΐίίβ ρ3Γί(βΓ Γε8ΐίη3η1ί1ιυ3 νείηΐ β<1 βρεείβευίυηι. Ουί (>μγ

»98ϋΓΓεχίΙ , ηεε. ρϊδβιιβ βδΐ 3(1 ββηυα βίΐιί αεείιΙβΓβ ; δεί βο

(ΐικ ι 8Γ31 1ΐ3υϊ(α ρΓίνβΙαπι ΚοηιβηΊ ηιίδίΐ , 8(1εηιΙο ίηιρεηο ,



566 ΑΡΡΙΑΝΙ

έτι πλήν Ιερέα η'ς είχεν ίερωσύνης. Ό μέν δή , καΐ

αύτοκράτωρ πολλάκις, και των τριών άντρων γενόμενος,

άρ/οντάς τε άποφήνας, και προγράψας 1π\ θανάτιρ

τοσούσδε δμοτίμους, ιδιοιτεύων, και ένίοις τών προγρα-

φέντων άρχουσιν ύστερον παριστάμενος, διεβιωσε.

ΟΧΧνίΙ. Πομπήϊον δέ δ μέν Καίσαρ ουκ έδίωκεν,

ίύδ' έτέροις έπέτρεπε διώκειν είτε ώς ές άλλοτρίαν

αρχήν τήν '4ντωνίου φυλασσόμενος έμβαλεΐν ■ είτε

καραδοκών τδ μέλλον, καΐ τα ές αύτδν έσόμενα έζ Άν-

τιυνίου, καΐ πρόφασιν έ*ξων διαφοράς, ε! μή δίκαια

γίγνοιτο (ού γαρ ανύποπτοι γε ησαν έκ πολλοϋ, δια

φιλαρχίαν,δτετους άλλους έξέλοιεν, άλλήλοις διερίσειν)·

εΐΟ' , ώς αύτδς έλεγεν ίίστερον δ Καίσαρ , 8τι μή γίγνοιτο

τοϋ πατρός άνδροφόνος δ Πομπήιος. Τήν δε στρατιαν

συνηγε , καΐ έγένετο αύτώ τέλη μέν δπλιτών πέντε καΐ

τεσσαράκοντα , καΐ Ιππείς δισμύριοι και πεντακισχίλιοι ,

κοϋφοι δέ, τών Ιππέων υπέρ ήμιολίους, μακραί τε νήες

έςακόσιαί' τδ δέ τών φορτίδων πλήθος, καίπερ δν άπει

ρον, τοις δεσπόταις διέπεμπε. Και τδν στρατδν έπι-

νικίοις έδωρεΐτο, τα μεν ήδη διδοίις, τα δέ ΰπισχνού-

μενος , στεφάνους τε και τιμάς άπασιν ένεμε , και

συγγνώμην τοις ήγεμοσιν έδίδου τοΰ Πομπήιου.

ΟΧΧνίΙΙ. Ζήλου δέ αύτώ γέμοντι έπΐ τούτοις, τδ

δαιμόνιον ένεμέσησε τοϋ ζήλου · καΐ δ στρατός έστασία-

σεν, δ οίκεΐος αύτοϋ μάλιστα, άπολυΟήναί τε της στρα-

τείας Ιπειγόμενοι , καΐ γέρα λαβείν Ομοια τοις Ιν Φι-

λίπποις άγιονισαμένοις. Ό δέ ήδει μέν , ούχ δμοιον

έκείνω τόνδε τδν αγώνα· υπισχνεϊτο δ' όμως, τα άξια

δώσειν συν τοϊς υπ' Άντωνίω στρατευομένοις , δτε κά-

κεϊνος άφίκηται. Περί δέ της άστρατείας υπεμίμνησκε

σΰν άπειλη των πατρίων νόμων τε και 8ρκων καΐ κο-

λάσειον. Ουκ ευπειθώς δέ άκροωμένιυν, ΰφήκε της

απειλής, ίνα μή τις εκ τών νεολήπτων στρατών έπι-

γένοιτο θόρυβος· καΐ έλεγεν, έν καιρώ τε άπολύσειν συν

Άντωνίω, και άξειν νΰν ούκ Ιπ' έμφύλια ίτι,πεπαυμένα

σί»ν τύχη χρήστη , επι δ' Ιλλυριούς , κα\ έτερα έθνη βάρ

βαρα, σαλεύοντα την μόλις κτηθεΐσαν είρήνην, 8θεν

καταπλουτιεΐν αυτούς. Οί δ' ούκ ?φασαν αύθις

στρατεύεσθαι, πριν τών προτέρων λαβείν γέρα τε καΐ

τιμάς. Ό δέ ούκ έφη τάς τιμάς ούδέ νυν άνατίθε-

σθαι· πολλάς δέ δοΰς, προστιθέναι στεφάνους έτι τοις

τέλεσιν άλλους, καΐ λοχαγοϊς καΐ χιλιάρχοις περιπορ-

φύρους έσθήτας, καΐ βουλευτικήν έν ταΤς πατρίσιν

άξίωσιν. "Ετι δέ αύτοϋ τοιάδε προστιθέντος έ'τερα,

υπεφώνησε χιλίαρχος Όφίλλιος, στεφάνους μέν καΐ

πορφύραν είναι παισίν αθύρματα· στρατοΰ δέ γέρα,

χωρία και χρήματα. Και τοϋ πλήθους έπιβοήσαντος

δτι δρθώς λέγοι, δ μέν Καίσαρ άπέστη τοϋ βήματος

δυσχεραίνων · οί δέ άμφ\ τδν χιλίαρ/ον ^σαν, έπαινοϋν-

τές τε , καΐ τοις ού συνισταμένοις αύτώ λοιδορούμενοι.

Ό δ' έφη κα\ μόνος άρκέσειν έπΐ ούτω δικαίοις· άλλ'

δ μέν, τόδε εΙπών, ές τήν έπιοΰσαν αφανής η'ν, και ούδ'

8 τι γένοιτο έγιγνώσκετο.

ΰΧΧΙΧ. Ό δέ στρατός ούκ έτι μέν, υπδ δέους,

β&εεηίοΐΐο ΙαηίυΐΒ ΓβΠοΙο. Α6 Ιιοε ΙβιηροΓβ Πΐβ; βκρίιΐ!

αηΐββ ϊηιρβΓϊΙοΓ, βΐ ηιιοηιΐΐπι ΤηαιητίΓ, ςιιί ηΐ3{;ίδΐΓ3ΐιΐ8

ΟΓββνεΓΒΐ, βΐ Ιοί ρ3Π (ϋίΙιίΐΛίΟ ρΓ3Β(1ίΐ09 ρΓ08εηρδ8Γ3( ,

ρπναίαιη νίΐ3πι εχε^ίΐ; ίη <ρΐ3 ηοηηυΙΙίδ ςαο<ριβ εχ Ιιίδ ςιιϊ

αϊ) ϊ 11ο οϋηι ρΓοβΟΓΪρΙϊ ΓιιεηιηΙ, ηΐ3§ί3ΐΓ3ΐιΐ3 αείηύε βαερίίδ,

βιιρρίεχ Γβειιΐδ ε$1.

ΟΧΧΥΊΙ. ΟχΙεί'υπι 1'οπιροίυηι ^α^^,Ά^ ηβε ϊρδβ ρεΓβεευΙΐΜ

εβί , ηβε αΐϊοβ ρβΓδβςηϊ δίνϊι : βίνε ςηοά ηοΐΐεΐ ίητβάεΓε ίη

αΐίεηυιη ίπιρεηαηι ΛηΙοηϋ;8Ϊνε ςυοά ΓαΙϋΓϊ βρεείβτεί εοηιι-

Ιϋβςυε ΑηΙοηϋ, 1ιαΙ)ίΙυπΐ8 ]αβΙαιη οεεα$ίοηεπι ιΐίββϊοϋϊ, βί

ςιιίιΐ ίΙΙε ρΓΧίεΓ χςυαπι ΓβοίβδβΙ ('μαι ρήιίεηι εηίιη Ηαυ<1

βαηε ο1>8ΰαηιηι ετ3( , ηοβ άηοι , βαϋΐβΐίβ βϋϊβ , ρηιρΙβΓ ίπιρε-

Γ3Ι)(1ί ΟΙΐρίΐΙίίϋΙΡΠΙ ίηΐ8Γ 88 Ϊρ808 8888 ίβΟβΓίαΙϋΙΌί ) ; 8ΪΤ8 ,

υΐ ϊρ8β 0Κ88Γ λιΛλ\ ροβίβθ , αοΐα Ροοαρβιαβ ίη ρ3ΓΓκ;ί<1ιι-

πιπι ηοη Γυβηΐ ηαιηβτο. ΟοαεΙίβ βυΐεοι ίη αηαηι οορϋι,

ΓερειΙα; 0<Ε83Π8 βυη( Ιβ^ίοηεβ χι.τ βςυίΐυπι χχν η. Ιβτίβ

απηβίοηβ ΙαηΙυηάειη ςυαηίααι βςυίίαπι ε( (Ιϊηιίιΐίυηι ίη$ιι-

ρεΓ : ηανεβ 1οη§κ σε : οηεΓ3ΓΪ3$ αυ(βηι , ηυηιει-ο ρχηο

ίηΐϊηϊΐαβ , αϋ ρΐΌρηοβ (1οππίηο8 τειηίβίΐ. ίιιηιςιιβ ηιίΐίΐίουβ

ϋοηΐΐίναηι οη τίεΙοήβηι άθάϋ,ρΐυη ίη ΓυΙυπιηι ροΙΙίοίΙιιβ :

εοΓοηαβ ςιιοςυβ αϋοβςυβ ΙιοηοΓεβ (1ί8(Γίοαί( οηιηίοιιβ; εΐ

Ροηρβϋηΐβ (Ιοεϊηιιβ τεηίαιη εοηεεββίΐ.

ΟΧΧνίΠ. Ηηίε ΙηπΙοε Οχ83ΐί8 Γείίείΐαΐί ΓοΓίυηα ίηνίιΐίΐ :

ηβηι βχβΓοίΙαβ, ρΓ8!8βΓΐίπι ϊρδϊιιβ ρΓορπιιβ, 8εάίΙίοπρηι 1)10-

νΐΐ , πιίββίοηβιη Πα^ίΙϊΐΐδ , βί ρΐ'χηιίβ ρ3ΓΪ3 εΪ3 ψιχ ΡΙιϋίρ-

ροηίί [)ΐ*1ίο νίοΙοΓεί βεεερβΓβηΙ. ΕΙ ΟαββΓ, (ριιιηι Ικκ:

εει ίαηιοη ευηι βΐίειο ίΐΐο ηοη εοηΓβΓεηϋυηι βοίΓβΙ, ρΓοπιίβίΙ

Ιβπιεη , βοοβρΙηΐΌβ (1ί§ιΐ3 ρι ατηίβ υηβ ευηι ΑηΙοηϋ ηιίΐίΐϋιυβ ,

ηαβηύο ίΐΐβ Γβάϋ$8εΙ. Ουοά 8α(ειη ιά νβοαιίοηίβ Πβ^ίΙ»-

(ίοηεπι αΐΐίηεΐ, πιίηβείΐεΐ' ηΛηιοηιπΙ πιί!ί(ε$ 83ετ3ΐηεη1ϊ

(Ιίβείρΐίηαΐςυβ, 3 ιη3]οι ίΙ>ιΐ8 βεεερίβΐ. δβά ςυυηι ρεΓ8Ϊ3(ε-

ιβηΐ ίη εοη(υπΐ3εί3 , ΓβηιίδίΙ ηιίη3β , ηβ ςυίβ ΙυηοαΙΙιιβ 3ο

βχβΓθί(ί1)υ8 (ΙεοϋΙίΙϋβ εΐίβηι βεεειΙεΓεΙ : ρΓοιηϊβίΙηυε , 8ε ευηι

Αηιοηίο εοβ άίηιϊδδΐίΓυπΊ ]υβ(ο (ειηροΓε : ηυηε υδΐίΓυηι

ορθΓ3 εΟΓυπ) ηοη &ά ΰεΙΙβ οίνίΐίβ αηηρίϊηβ , ψ\χ άβο Γογιιι-

ηαηΐβ &βριιΗ» βίοΙ; 8βϋ εοηΐΓ» ΙΙ1)τίοδ βΐίββο,ϋε ροηίοδ 1)3γ-

1>3Γ38, ρ3εβιη νίχ ρ3Γ(3πι ΙβοεΓβεΙβηΙββ : βχ ιρΐ3 ιηίΐίιί.ι

ρ«Γεερ(υι ί β$3εηΙ Ιικ ια ϋΙκτΓίιηα. Νβ^βγηπΙ ίΙΙί, ηοτβιη 8β

ριϊυδ 8υ1)ίΙιΐΓ08 ηιϊϋΐί^ιη, ςυβιη ρΓΚίεήΙοηιηι Κιοοηιπι γγ-

ρΓ3!8εηΙα(3 8ί)>ί ΓιιειίηΙ ρι,τιηί» ΙιοηοΓεβαυε. Ηββροοάϋ,

ΙιοηοΓββ 88 ηβ ηυηε ηυίάεηι (ΙίΠβΓΓβ; βεά, ρι^εΙεΓ ρΙυπ-5

]αηι εο1ΐ3ΐο8, 3ΐί38 βΐίβιη εοΓοη3δ 1θ8ίοηίΙ)υ8 αόύοκ, εΐ

ρΓΚίβχΙβδ ΐΓί!)υηϊ8 3ε εβηιυποηί1>ιΐ8, 8εη3ΐοΓί3ηΐ(]ΐιε άί^μϊ-

ΙβΙεπι ευίςιιε ίη δΐ>3 ραΐΓΪβ. Ηίβε βί αΐϊβ Ιιίδ βϊπιϊΐϊα <1υπι

ηιίΐίΐίΐϊϋδ Οφββτ οΙΤβΓΐ, εχείβηιβτίΐ ΐΓί5υηιΐδ ΟΙϊΙίιΐδ « εο-

γο1138 εΐ ρΓ3Β(βχ(38 ρυοΓΟΓυιτι 888β οΙ>1εεΐ3ηιεη(3 ; ηιϊΙΗυπι

ρι-ίΐ'ΐιιίίΐ ;ι!!ι·ολ 888ε ε( ρβειιιιίβδ. » Ουο(1 ροδίςυ&ηι « τεείβ

ιϋεΐυπι » εοηεΐ3ΐΐ)3τίΙ ηιυΐΐίίικίο, ίη(1ί@η3ΐυ3ϋ9β$3Γά'ϊ&εε88ί(

ε ΐΓίόυηϊΗ : πιϊΐίΐεβ βυίβηι εΪΓευπίδΙβοβηΙ (πουηυιη , ]3ΐι-

(Ιβηΐεβ Ιιοπιϊηβπι, ε( τείίςυίβ, ςηϊ βε αά εοβ ηοπ3^τες3-

ΓβηΙ , εοηνίεί3 ίη^βΓβηΙεβ. 8ε<1 ίΐΐβ « νεί βε βοΐυηι , ίηςυίΐ ,

3(1 Ιιιεηϋβηι Ιβηι ]η8(3πι ΟΛυδβηι βυΓΓεεΙυπιηι. » Ηϊβ νβτο

άίεΐίβ, βοςηβηΐί ϋίε ηυβςηβηι βιηρίίυβ Ιιοιηο εοηιραηιΐΙ,

ηβε, ηυίιΐίΐΐί αεεΜεπΙ, εοηιρειίαηι β8(.

ΟΧΧΙΧ. Τιιοη ιηϋί1«8 ηοη αιηρ!ίυ$ δίηςυΐί, ρτορίετ ηιε
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ουδείς καθ' ?να έφθέγγετο · κοινΐ] δ' έβόων, άνα μέρη

συνιστάμενοι, άφεθηναι των στρατειών. Ό δέ Καίσαρ

αυτών τους μέν άρχοντας έξωμίλει ποικίλως ■ των δ1 έν

Φιλίπποις καΐ Μουτίνη στρατευσαμένων, ως χρονιιοτέ-

ρων άρα όντων, έοίοου τοϊς Οέλουσιν άποστρατεΰσεσθαι ·

χαΐ γενομένους ές δισμυρίους εΰθίις άπέλυε, καΐ έξέ-

πεμπε της νήσου, μή διαφθείραιεν έτερους· τοσόνδε

τοις έκ Μουτίνης μο'νοις έπειπών, δτι σφίσιν αποδώσει

τα τότε ίιπεσχημένα, καίπερ οδτως άπολυθεΐσιν. Ές

δέ το άλλο πλήθος έπελθών, τους μέν άποστάντας έμαρ-

τυρετο της έπιορκίας , ού κατα γνώμην τοϋ αύτοκράτο-

ρος της στρατείας άπολυθέντας· τους δέ παρο'ντας έπή-

νει, κα\ έπήλπιζεν άπολύσειν μέν ταχέως, δτε μηδενΐ

μετανοήσει , καταπλουτιεϊν δέ άπολύων, καΐ νΰν έπιδι-

δόναι δραχμ&ς πεντακόσιας ίκάστω. Τοιάδε ειπών,

Σικελία μέν έπέβαλλεν έσφοραν, χίλια τάλαντα καΐ

έξακόσια, στρατηγούς δ' άπέφαινε Λιβύης καΙ Σικελίας1,

χαΐ στρατδν ές έκατέραν διήρει· καΐ τας ναΰς τλς

Αντωνίου διέπεμπεν ές Τάραντα , κα\ τοϋ λοιποϋ στρα

τού τον μέν προύπεμπεν ές την Ίταλίαν έπΐ νεών, τον

ο' επαγόμενος αύτος έκ της νήσου διεπέρα.

ΟΧΧΧ. Έρχομένω δ' ή τε βουλή τιμάς έψηφίσατο

άμετρους, ων αύτον έποίουν κριτήν, ή πάσας λαβείν, ή1

όσας δοκιμάσειε ■ και ΰπήντων δτι πο^ωτάτω και αυτοί

και δ δήμος έστεφανωμένοι , ές τε τα ίερα καΐ έκ των

ίερών ές τήν οϊκίαν άπιόντα παρέπεμπον. Τής δ*

έπιουσης αύτος έβουληγόρησέ τε καΐ έδημηγόρησε , τα

έργα καΐ τήν πολιτείαν έαυτοϋ τήν άπ' άρχής ές τότε

καταλέγων και τα εϊρημένα συγγράψας, το βιβλίον

έςέοιοκε· κατήγγελλε τε είρήνην καΐ εύθυμίαν, ές τέλος

των έμφυλίων άνηρημένων, καΐ των έσφορών τους έτι

οφείλοντας απέλυε, και φόρων τελώνας τε, και τους τα

μισθώματα έχοντας, ών έτι δφείλοιεν. Έκ δέ τών

έψηφισμένων τιμών έδέχετο πομπήν, έτήσιόν τε ίερο-

μηνίαν είναι καθ' ας ήμέρας ένίκα, καΐ έπινίκιος έν

άγορα χρύσεος Ιστάναι μετα σχήματος ουπερ έχων

έσήλΟε, περικειμένων τω κίονι νεων έμβόλων. Κα\

ίστηκενή εΐκών, έπιγραφήν έχουσα, δτι ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ

ΕΣΤΑΣΙΑΣΜΕΝΗΝ ΕΚ. ΠΟΑΛΟΪ ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ ΚΑΤΑ

ΤΕ ΓΗΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΝ.

ΟΧΧΧΙ. Τοϋ δέ δήμου τήν μεγίστην ίεριοσύνην ές

αύτδν έκ Λεπίδου μεταφέροντος, ήν ένα έχειν νενόμι-

σται μέχρι θανάτου, οϋκ έδέχετο· κα\ κτείνειν τον Λέ-

πιδον ώς πολέμιον κελευόντων, ουκ ήνείχετο. Ές δέ

τα στρατόπεδα πάντα σεσημασμένας επεμψεν έπιστο-

λας, έντελλόμενος ήμερα μια πάντας άνε'ιλήσαντας

αΰτας έπιχειρεϊν τοις κεκελευσμένοις. ΚαΙ ήν τα έπε-

σταλμένα περί των θεραπόντων, ίσοι παρα τήν στάσιν

άποδράσαντες έστρατεΰοντο , καΐ αύτοΐς τήν έλευθερίαν

ήτήκει Πομπήιος, και ή βουλή καΐ αί συνθήκαι δεδοι-

κεσαν. Οί δέ μιας ήμέρας συνελαμβάνοντο· καΐ

άχθέντας αυτούς ές 'Ρώμην δ Καΐσαρ άπέδιοκεν αυτών

τε 'Ρωμαίων καΐ Ιταλών τοΤς δεσπόταις, ή διαδόχοις

αυτών άπέδωκε δέ κα\ Σικελιώταις. "Οσους δ' οϋκ

ι ιι ιιι , ·»«_·<! μΓ·ΐί»Ηιιι υηο ΟΓβ νοαΤεΓαΙιβηΙυι·, ιιιί»ί<>η<·ηι ροίΐπ-

ΙαιιΙι'Λ. ΙΙοπηη ρΓχΓεεΙοδ ΟιββϊΓ νβι-ίίδ ηιοΐΐίεΐκιΐ »11οφΐίΪ3 :

είβ τεπ) υυί αά ΡΙιΝίρροδ Η ΜυΙίηβηι ηι» ττιοι ηηΐ , υΐ (ΙιιιΙιιγ-

ηίοΓβ ηιίΗΐίίΐ άβΓαηεΙίδ, ηιίδδίοηεη) εοηεεβδίΐ. Οίπήββοβςυε,

ηιιιιιιτο 8ά τίείββ ηιίΙΙε, ρΓ0ΐίαυ$ ,ιΐιΐι'^.η ιι εχ ΐι·Μΐ1α , ηε

εοηΐ&ξίοηε βειίίΐίοιιϊβ &ΗΟ» εοΓΓυπιρεΓεοΙ : Ιιοε ΙαηΙιιιη Αά Μυ-

Ιίηεηβίβ 1>··11ί νεΙεΓαηοβ εΐΐϊΐυβ, ιιιαιην ί-, βίε (ϋηιϊββίί, ιπΐ-

ιΐίΐιιπιιη βε Ι.ιιυΐΊΐ εΐ ςυίε (ιιαείΐΐίβ ρΓοηιίίββ Γυί88εη(. Κε-

Ιίφίοβ νεη> ργο εοοείοηε αΐίοςυεαδ, ΙεβΙεβ Γίΐοί«Ί»αΙ ρεήϋΓΪί

(ϋ$εεύεηϋυιη , ηοη εχ ίπιρεΓαΙοΓίβ 5εη1εη1ί3 <] ϊιπΚμ η ιιπι :

ϊρ$03 τιτο 1αιι.1.ι1ι»ι, 1>η·νί βεευΐυηε ιηίββϊοηίί βρεηι Γβείεηί :

ΓοΓεηιιε υ( ηεε οΠϊεϋ ηιιεπιηυιιιη ρα-ηίΙε&Ι, ε( (ΙίιηίΙΙβηΙιΐΓ

(ΙίΙαϋ : ηαηε &(1(1εΓε βε τίηΐίηι ςυίο£ειχ)8 (Ιεηαποβ. ΡοιΛ

εοηείοηεπι , ϊηιΐίχϊΐ Ιι ίΐιιιΐιιιιι δίοίΐίχ μι»: (αίειιΐ» : άεβίςηα-

τίΐςαβ ρΓορΓ£εΙθΓ88 ΑΓπε3Β ηε δϊείΐΐα;, ρβΓίε εχεΓείΙιιβ ειιίςυε

Ιιαπιιη ρι ονϊικ ί,ιπιιιι ιιΙΙι ίΐιιιΐ,ι. Τϋπι ηανεβ ΛηΙοοϋ Τίΐεη-

1 1 1 ιιι π»8ί( : Γεϋςυυπι εχετεΐΐυιη ρβΓίϊη] ρΓβειηϊβϊΙ ίο ΙΙαϋαιη,

ρατϋηι ίρββ δεβααι άΌχίΙ άβεβ(1εα3 εχ ίαβυΐ».

ΟΧΧΧ . ΚθΠ)3Π> ΓβνεΓβο 0χ$3τ1 8βη3(09 1Π)Π10(1Ιε09 Ιιο-

Π0Γ88 ΛεεΓενίΙ ; ιρβί ρεπηίΙΙεηβ , οί αι ΐιί 1 1 ,ίΙπ βαο τεΙ οπιηεβ ,

τεί ηυοίςυοΐ ρΙβεεΓεηΙ, &εείρεΓεΙ : Καιηςυε β9ΐ ·>1>\ί,ιηι

ηυαπι Ιοηςί&βϊπιβ 8 εοΓοη8(ί$ Ι.ιηι 8εη3ΐοη1>ιι$ >ρι»ιη ε»(βΓ0

ρορυΐο : ςυί ευηι 8<1 ΙβιηρΙα ρΓίιηυπι, <ΙοϊηΜ« (Ιοηιιιπι, άε·

(ΙυχεπιηΙ. δεςαεηΐϊ τεΓΟ (I ίο Ιάπι »ραά βεηβΐυιη ςυαιη ρη>

εοηείοηε ροριιΐί ΟΓβΙίοηε η8θΐ(3 , Γ88 & βε §εβΐ8β ΟχβΑΓ ογ-

(Ιίοε ΓεεεηβηΚ, αάπιίηίβίΓαϋοηειηςυε τεϊρυΐιΐίείε , ']Λΐη ίηιΐε

εχ ςυο βά εβπι 3(1ηιο(ιΐ8 εβί ιιβςιιε αιΐ ϋΐυηι ϋίεηι , εχροβυίί :

ςυΐβ ΟΓΜίοηεβ α βείρςο εοηβεΓίρΙββ ίη νπίρικ ύείικίε π I ίΊίι

ηιυΐΐίβ εχεΐΏρΙαηΙ)υ8 : άεηυηοίανίίςυε ραεεπι ε( (ΓαηηυϋΙί-

(αΐεηι, ροβ( μιΙ)Ι,ίΙ;ι Γυηάίΐυβ ΙχΊΙ» είτίΐίΐ; εΐ (Γίΐιυΐβ ηοη-

άιιηι ιΊ'ΐΙιΠι.ι (:.ιηι]ιιιυι ίΙ άεοίΐοηΐιυβ ; ραηΙεΓςυε ρυΙ^Ιίεβαο-

πιιη <1<·1ιίΙ;ι ΓβπιίβϊΙ , ει ηιεΐ'εε(1ε3 ιιοηιΐυπι ρβΓβοΙιιΙΐβ ρπ>

1οε3ΐίοηίΙ>υ3 ρυϋϋείβ. Εχ ηοιιοπίιιι.ι αιιίειη ρεΓ βεηαΐυβ-

εοηβυΚυπι οΙ>1αΙΪ3 αεεερίΐ οτΑΐίοηεηι , εΐ &ηηα3 βοΐεηηίβ <1ίε-

Ιιυβ νίείοηχ, αυΓβΙααιηυε ΐηΓοΓο 8ΐ8ΐυ8ΐη, ΐΓϊαπιρΙκιΙί η<ιοϋυ,

ςυο υιΐκ'ΐη εδβεΐ ίηΒΓεββυδ, ίηβίβίεηΐεηι εοΙυηιηίΒ γο8|γϊ8

ηανίαπι είηε(«6. Αε ροβίΐα ββΐ βίαΐϋίΐ ηοε ϋΐαίο : Ρλγ.γ.

Ρ08Τ ΟΙΪΤΟΚΝΑ9 ΤΠΙΒλβ ΤΕαλλ 5ΙΜ1ΚΗ ΐ. ΚΕβΤΙΤπλ.

ΟΧΧΧΙ. Οαυπι νετο ροηΐίϋεβίυιη ηιαχίιηπηι ρορυΐοβ &

Ι,ερίαΌ ίη εαηι τείΐεΐ ΙτίηδΓεΓΓε , ηειηίηί τίνο ηιοΓε ηΐ3]οΓυπι

:κ1 ίηιί βοΐίΐυαι , ΓεευβΑτίΙ : εΐ ςκυαι ίερίάυιη , π ι ΙιοβΙεηι ,

ηεεαπ {αΐκηοΐι ηοη βιιβίίηυίΐ. Λ< 1 οηαηεβ νεη> εχεΓείΐαβ υ!>-

8ί$η3ΐ88 πιίβίΐ 1ϋεΓ83, ρΓκεερίΙφίε, υΐ υηο άίε βρεΓΪΓεηΙαι-

οπιηεβ , ρΓοΙίηυβφΐε ]υβ93 ρεΓ3§εΓεη!ιΐΓ. Ε3 ]υβββ ρεΓίϊηε-

οβηΐ &Λ δεΓΤοβ, ςηί <1ΐ98εη8ίοηυιη ϊηίεβίίηβηιηι ΙεηιροΓε βυ-

ίυ§εΓ3ΐιΙ εΐ πιίϋΐίχ εηιηΐ 3(ΐ8εΓΪρΙί; ςυί1>03, ροβεεηΐε Ροπι-

ρείο, βεηβίαβ εχ ΓοβϋβΓο ΙϋιεΓί&ίβηι εοηεεβ8εΓ3ΐ. Ουοβ υηο

4ίε εοηιρΓεΙιεηβοβ , ε( ίη ΓιΊίρηι βοΊΙυεΙοδ, Κοηιαηίβ ΙΙαΙϊβ-

Γ(ΐιο (Ιοπιίηίβ 0Χ33Γ ΓεβΙίΙυίί &υ( εοΓυηκΙεαι ΙιγοιτιΙιΙηι^ :

δίευΐίβσυε ρβτϊΙεΓ Γπ^ίΜνοδ βυοδ τειηίδίΐ. 5ί φιοβ 3υ<βπι
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ίν δ ληψόμενος, ίχτεινβ παρα ταϊς πόλεσιν αύταϊς ων

Επέδρασαν.

ΟΧΧΧΙΙ. Τοϋτο μέν δή των τότε στάσεων Ιδόκει

τέλος εΤναι. ΚαΙ ^ν δ Καΐσαρ έτών ές τότε δκτώ καί

είκοσι· κα\ αύτόν οί πόλεις τόϊς σφετε'ροις δεοΐς συνί-

δρυον. Ληστευομένης δέ κατ! συστάσεις της τε 'Ρώ-

μης αύτης καΐ της Σικελίας περιφανώς, καί τών γιγνο-

μένων άρπαγη μετα τόλμης, ή ληστεία λανΟανουση ,

μάλλον έοικότων Σαβίνος υπό Καίσαρος αίρεΟείς ες

διόρΟωσιν, πολΰν μεν είργασατο φΟόρον των άλισχομε'-

νο>ν, ένιαυτω δ' όμως εις είρήνην άφΰλακτον άπαντα

περιήγαγε. Και εξ έκείνου φασί παραμεΐναι τι) της

στρατιάς των νυκτοφυλάκων έΌος τε καΐ εϊδος. θαυ-

μαζόμενος δέ 6 Καΐσαρ έπί τωδε, όζε'ως οίίτως έξ αδό

κητου διωρΟωμενω , πολλά της πολιτείας έφι'ει τοΐς

έτησίοις άρχουσι διοικεΐν κατα τα πάτρια · κα\ γραμμα

τεία όσα της στάσεως σύμβολα εχαιε , κα\ την έντελη

πολιτείαν Ιλεγεν άποδώσειν, εί παραγένοιτο έκ Παρ-

θυαίων Αντώνιος· πείΟεσΟαι γαρ , κάκεΐνον έθε'λειν άπο-

θεσΟαι τήν αρχήν, των έμφυλίων καταπεπαυμένων.

Έφ' οΤς αυτόν, εΰφημοΰντες , εΐλοντο δήμαρχον ές αεί,

διηνεκεϊ άρα άρχη προτρε'ποντες της προτε'ρας άποστη-

ναι. Ό δέ έδέξατο μέν κα\ τήνδε· Άντωνίω δέ έφ'

ίαυτοΰ περι της άρχής έπε'στελλεν. Ό δέ και Βυβλον

άπιόντα προς αυτόν έντυ/εϊν έδίδασκεν ές δέ τα εδνη

τοΰς ήγεμόνας αύτός δμοιως έπεμπε, χα\ ές Ιλλυριούς

έπενόει συστρατεύειν.

ΟΧΧΧ1ΙΙ. Πομπήιος δ' έκ μέν Σικελίας άκρα

Αακινία προσέσχε, κα\ τό Ιερόν της "Ηρας πλουτοΰν

άναΟήμασιν έσύλησε , φευγων ές Άντιόνιον. Ές δέ

Μιτυληνην καταχθείς, διε'τριβεν, ένθα αυτόν έΤτι παΐδα

μετα της μ'ητρός ΰπεξε'Οετο 4 πατήρ, Γαΐω Καίσαρι

πιλεμών, και ήττηΟείς άνε'λαβεν. Αντωνίου δέ πολε-

μοϋντος έν Μηδία Μήδοις τε και ΠαρΟυαίοις, γνώμην

δ Πομπήιος έποιεϊτο, εαυτόν έπανελΟόντι έπιτρέψαι.

Έπί δ' έπΰθετο ήσσησΟαι Άντώνιον, και τό συμβάν ή

φήμη δμοίως μετέφερεν, αύθις ην έν έλπίσιν, ώς ή δια

δεχόμενος Άντώνιον, εί τεΟνηκεν, ή μεριοΰμενος έπα

νελΟόντι· ένΟΰμιός τε οί συνεχές ην Λαβιηνός ού προ

πολλού τήν Άσίαν έπιδραμών. 7Ωδε δέ ε/οντι άγγέλ-

λεται Αντώνιος εις Άλεξάνδρειαν έπανελθών. ΚαΙ

τεχνάζων ετι έπ' αμφότερα , διεπρεσβευετο προς αυτόν,

έπιτρέπων έκείνω, καί φίλον εΤναι διδους καΐ σΰμμα-

γον, έργω δέ τα Άντιονίου κατασκεπτόυ:ενος. "Ες τε

θράκην και ές τον Πόντον έ"πεμπεν έτε'ρους κρυφά προς

τους έκατέρο>ν δυνάστας- έπινοων, ε! μή κρατεί των

ένΟυμουμένιον, δια του Πόντου φυγείν ές Άρμενίαν.

"Επεμπε δέ καί ές ΠαρΟυαίους, έλπίσας, ές τα λοιπά

τοϋ πολέιιου του προς 'Λντιυνιον αύτους δεςασΟαι προ-

Ούμιος στρατηγόν 'Ροιμαΐόν τε καί παϊδα Μάγνου μά

λιστα. Τάς τε ναϋς έπεσκεΰαζε, καί τόν έν αύταΐς

στρατόν έγυμναζεν, ΰποκρινόμενος ή δεδιέναι Καί

σαρα, ή Άντωνίω τάδε παρασκευάζειν.

ΟΧΧΧΙΥ. Ό δέ Αντώνιος πυΟόμενος μεν εύΟυς

ηβηιο ϊη κιτίΐαΐβαι ΒΜβηΐΜΐ, Ιιοβ ]ηχΐ4 ίρββ ορρίεΐα, υηιΐβ

ςυίδαυβ 3υΓυ£6Γ3(, εβρίΐε ηηυΐοΐανϋ.

ΟΧΧΧΠ. Ι(3αυε ]»ιη (Ιίδδεηδίοηυιη ΐΙΙοΓυηι Ιρηιροπιιη

ίϊηϊβ 3(1νβηί88β νίβυβ εβ(. ΕΙ 05653Γ, απηιιιη Ιυηο β(3(ίβ

3Κβη8 νίεβδίηιυιη οοΐανιιηι , 0|ΐ|ΐίι1;ιΙίιη ϊηΙοΓ (Ιεοδ ΙυΙ*1αΓβ8

681 <»ιΐ5εοΓ3ΐϋ9. 8εά ίΐυυιη 1]γ1)3 ίρ&& δΐεϋϊ3(]ΐιε ραΐϊΐη ίη-

Γβδΐ3ΓβΙΐ1Γ 3 ΐ3[Γ0ηί!)ϋ8, 03ΐΟΓΥ3ΐίΐη 1απΐ3 3ϋιΐ30Ι3 §Γ3883η-

1)1>υ8, υΐ ρΓΟίάοιιίϋυβ βίπιίΙίοΓββ εββεηΐ , ςιιβηι ικουΐΐίδ |3(γο-

ηίΙ>υ8 ; 83ΐ)ίηα8 3ΐ1 ίιΐ οογη^ρπιΐιιιη εΐβοΐυβ 3 0χ83Γβ , πιυΐΐοβ

εοο)ρΓβίιειΐ8θ8 βΠεείΙ βυρρίϊεϋβ : εί ίηΐΓ3 βηηυηι 8(%υΓ3αι

ρβεεηι Γεϋιΐίιϋΐ οιηηί1)ΐΐ8. Εχ ίΐίοςυε (εηιροΓβ ία8ΐί1υΐ38

3Ϊυη( οοΙιοΓίββ ηιϊΐίΐβιεβ ηοεΙυΓΟΟΓυαι νίςίΐυηι, εβ Γοπη3

ηΐϊοηεηηβ (ρι.τ βά Ιιιιηο άίεπι οΜίηεΙ. 1ά (3η ορροΓίιιηυιη

εί ορΐιιίοηε οίΐίυβ Γβηιρ<1ίυηι 0κ83γϊ εςΓβ^ϊβηι εχί»Ιίπΐ3ΐϊο-

ηεοι ρερβπΐ. Ιύβπιηαε ]3πι ιηιιΐΐβ ηυοςιιε 3(1 ΓβηιρυΙιϋοαπι

ρβΓίίηοηΙί» Μ0Γ8 πΐ3]θΓυηι 3ηηυΪ8 ηι,ιςί8ΐΓ8ϋΙ>ιΐ8 κϋπιίηϊ-

8ΐΓ3ΐκΐ3 ρβηηί8ϊ( : ει, 0ΓβπιαΙί9 1ί1εΓΪ8 βεΐϊβςυε οηιηί1>υ8 , ςαίβ

(Ιίδββηδίοηιιιη ρΓβεΙβΓΪΙαηιπι ιΐοοιιηιεηία εββεηΐ, ροΙ1ίεί(ιΐ8

εβ( « 8β ίηΙε^Γ8πι ροριιΐο ΐ'εβίϊΐυΐυπιπι ΓβιηρυΙ)Ιίθ3ηι , ςιΐ3ΐη

ριϊπιυιη Γε<1ίί88ε( ΑηΙοηίαβ : ρβΓβιιββυηι βηίηι 8ε 1ια5βΓβ ,

τεϋβ εί ϋΐ'ίπι ιίοροηειε πιηβίδίΓαΙυπι , 5υ1)1α1ίί ϋεΐϋβ οϊνϊΐϊ-

Ιιυβ. » Τυπι Γαϋ8ΐΐ3 εχεερίαπι 3εεΐ3ΐη3(ίοπί()ΐΐ8 03?83τειη

Ιπ1)ϋΐιυηι ρΐεΐιϊβ ΟΓβϊπιηΙ ίη ρβΓρεΙυυηι, ίηνί(30ΐε8 ευπι

ρεφεΐυο Ιιοε ιΐ)3ςί8ΐΓ3(υ αά ρηοτεηι ϋεροηεηιΐιιπι. ΕΙ βο-

εερίΐ ευπι Ιιοηοιειη Οββλτ : εα?Ι«Γυπι ρΓίναΙίηι 3<1 ΑηΙοιιίιιηι

ΰε π>3ςί8ΐΓ3ΐα εί [ααρεπο βεηρβίΐ. Λη(οηίυ$ νεη> ΒϊΙηιΙο

ηυο<ιυε, 8 8ε άίδεείεηϋ , ηΐ3η(ΐ3ΐ3 3<1 Οχκαπ'ΐη άεΛϊΙ : ρ( ίο

ρΓονίηεί38 ρπτδίιΐβδ ί|>88 ηιίίίΐ βίιηίϋΙεΓ, εο^ίΐ3\ίΐ(]υε 8οεϊυ»

βχρεΰίΐϊοηίδ ΙΙΙνπε» Πεπ.

ΟΧΧΧΙΙΙ. Ροηιρείαβ, ε 8κϊϋ3 Γιΐ{·ϊεη5, ρπηηιηι 3ΐ1 Ι,βοϊ-

ηίυηι ρΓοηιοηΙοπυιη 3ρρυ1εΓ8ΐ, ίοϊηαε ίβηυηι ^ι1ηοη^8 τοίίνίβ

(Ιοηατϋβ άίν,ββ 8ρο1Ϊ3τεΓ3(. Ευπι ΛηΙοιιίϋΐη ρείεηβ , άείβΐιιβ-

ςυε ΜΙΙ\1οηεη , β§ίΙ ϊ!>ΐ βϋςυϊηΙίδρβΓ, υΙ)ί ρυηι οϋπι ειιηι

ιηαΐΓθ, ρυβπιηι βιΙΙιιιο , ϋοροδυοΓ»! ρβΙβΓ 1>β11υιη ςεΓεηβ ευπι

0Χ83Γ6, νίι ΐυδςαβ ίηιΐβ ΓεεβρεΓβΙ. ^πι «ιαιιιη ϋεΐΐυαι ίο

Μβιΐίβ ουηι Μεόί8 ΡβΓίΙιίίίΐιιε ΑηΙοηίαδ ββΓίΓεΙ , Ροαιρείυβ

8ΐαΙοεΓ3ΐ ΓβϊΟΓβο ϊη Γιιίεπι 8β εοιηηιίΙΙεΓε. 8εά υΙ>ΐ νϊεΐυηι

βοιίίτϊΐ, ε(εοηκ(3θ8 (άο\& ίΟβιη ΓοΓβϋαΙ , ΓϋΓβυηι βρβπι εοη-

εερϊΐ , 3ϋΙ βϋοοβδδϋΓΐιηι 86 ίη υηίνεΓ83ηι ΛηΙοηϋ, δϊ ρβηϊδδβΙ,

ροΙρη(ί3ΠΊ ; 3υ( 83ΐ(εηι ίη ρβΓίεπι ίΐΐίυδ , βί 83ΐνυ8 τε<1ϋδδεΙ

Λη(οηίυ8 , ϊη ΓεεβρΙιιηι : ει ο!>νθΓ83ΐ)3ΐΗΓ βεαιρίτ βηίηιο

ε]ιΐ8 Γεοεηβ ίβοίεηί εχεαιρίηηι, ςηί Α8Ϊ3ηι ίιιπίΓκανρΓβΙ.

Ηίδ οοηδϋϋδ οε^υρβίο ηιιηείβΙιΐΓ Λη(οηίυ& Γεάϊϊδδε Λΐεχβη-

άήααι. ΡΓοίηύε βά υίπιηιηϋβ νίαπι 8ίΙιί ηιηηίεηδ, ρ«Γ Ιε-

^3(ίοηε8 οΠ*εΓβΙ>3ΐ δε ίΙΙί βηιίειιιη εί εοείυιη : ΓενεΓ» <)υί(]ειη

Ιιπε Ι3η1ηηι 3§εα8, υΐ Γβδ ε]ηδεχρ1οΓ3ΐ38 ΙιβοεΓεΙ. ΙηΙεπηι

3(1 ΤΙΐΓβείοϊ ΡοηΙίηυε (1)·η3δΐ3δ βΐίοδ Ιεββίυβ εΐ3ΐη ηίΟεοβΙ;

εοβίίβηδ, §1 β3, (ρια! εηρίεΐίβΐ , 31) ΛηΙοηίο ηοη ίηιρειτβδδεί,

ρεΓ ΡοηΙηιη Γυ§εΓε ίη Ληηεηίβπι. Ουίη εί αά ΡβτΙΙιοδ ηιϊ-

δί(, δρεΓβηδ, ίΙΙοδ 3(1 1>εΙ1υπι ηοη(1ιιιη ιοηΓεεΙυηι βάνεΓδυβ

ΑηΙοηίυιη ΙίοεηΙεΓ 8ε άοεε υδϋΓΟδ , ηοη βοΐιιπι Κοηιβηο Ιιο-

ηιίηε , βεά ε( Μ3§ηί Ροηιρείί ΠΗο. δϊιηιιΐ τεπ> ηβτεδ Γεβ-

είε^αΐ , εί δοείοβ ηβνβίεδ εχεΓεε63( , ηυηε ηιοίοιυ α Οαΐδβτε

βίιηυΐ3ΐΐ8, ηυηε ρ3τ3ΓΪ Ιιχε ίη υ$υηι Αηίοηϋ.

ΟΧΧΧΙΥ. δεά" ΑηΙοιιίυδ, (ρ^αηιριίηιαπι ααϋϊνίΐ ϋο Ροηι
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ομφι τοϋ Πομπηίου , στρατηγδν ίπ' αύτον Τίτιον $ρητο ,

και, ναϋς καΐ στρατδν Ικ Συρίας λαβόντα, έκέλευε,

πολεμοϋντι μέν τω Πομπηίοι πολεμεϊν κατα κράτος,

επιτρέποντα δέ αύτον Άντωνίω, μετα τιμής άγειν.

ΈλΟοϋσι δέ τοις πρέσβεσιν έχρημάτιζεν, άγγέλλουσιν

ούτως" « Ίΐμας Πομπήιος επεμψεν, ουκ άπορων μεν ές

Ίβηρίαν, εί πολεμεϊν έγνώκει, διαπλεϋσαι, φίλην ου-

σαν αύτώ πατρόθεν, κα\ συλλαβοϋσαν έτι οντι νεωτέρω ,

και καλούσαν Ιπι ταϋτα ΧαΙ νυν · αίροΰμενος δέ (ΐρη-

νεύειν τε συν σοΙ, κα\ πολεμεϊν, ε! δεήσειεν, ΰπο σοί.

ΚαΙ τάδε ού νυν πρώτον, άλλ' ετι κρατών Σικελίας,

και την Ίταλίαν πορΟών, ότε σοι την σην μητέρα περι-

σώσας έπεμπε, προύτεινε. Και ει Ιδέςω, οΰτ' άν ό

Πομπήιος εξέπεσε Σικελίας ( ου γαρ άν Καίσαρι τας

ναϋ,ς κατ' αύτοϋ παρέσχες), οΰτ' αν συ ήττησο εν ΙΙαρ-

θυαίοις, Καίσαρος σοι τον στρατον ού πε'μψαντος 8ν

συνέΟετο· Ικράτεις δ' αν ήδη, προς οΐς είχες, και της

Ιταλίας. Ού δεξάμενον δε σε ταϋτα, έν καιρώ τότε

μάλιστα άν σοι γενο'μενα , άξιοι καί νυν, μή πολλάκις

ΰπο Καίσαρος ένεδρευθήναι λο'γοις τε και τω γενομένω

κη'δει· μνημονεύοντα , δτι Πομπηίω τε κηδεύοιν μετα

συνΟηκας Ιπολέμησεν άνευ προφάσεως, καΐ Λε'πιδον

κοινωνδν όντα της άρχής τι) μέρος άφείλετο, και ουδέτερα

αύτών ένείματο σοι.

ΟΧΧΧν. Λοιπός δ' ες τήν περιπόθητον αύτώ μο-

ναρ/ίαν σΰ νϋν ύπολείπη. Ηδη γάρ σοι και εν χερσιν

ην, εΐ μή Πομπήιος ετι ην έν μέσω. ΚαΙ τάδε είκδς

μέν και σε προοραν Ιπι σεαυτοΰ- προφέρει δέ σοι και

Πομπήιος ΰπο εύνοιας, αίροΰμενος άνδρα άχακον και

μεγαλόφρονα άντι ύπουλου τε και δολερού και φιλοτέ

χνου. Ούδέ έπιμέμφεταί σοι της δόσεως τών νεών, άς

έπ' αύτον Καίσαρι εδοικας ΰπ' άνάγκης, άντιλαβεϊν

στρατον ές Παρθυαίους δεόμενος· άλλ' ΰπομιμνήσκει ,

τον ού πεμφ'ΐέντα στρατον προφέρων. Συνελόντι δε

είπεϊν, Πομπήιος έαυτδν επιτρέπει σοι μετα τών νεών

άς ίτι ε/ει , καΐ τοϋ στρατοϋ , πιστοτάτου γε οντος αύτώ,

και ούδ' έν τη φυγη καταλιπόντος· εϊρηνεΰοντι μέν,

μέγα κλέος, εΐ τον Μάγνου παΐδα περισιόζοις· πολε-

μοϋντι δέ, μοΤραν ίκανήν ές τον έσόμενον πόλεμον,

δσον ούπο) παρόντα. «

ΟΧΧΧνί. Τοιαϋτα τών πρέσβεων είπόντων, 6

Αντώνιος τας έντολας αύτοϊς έξέφερεν, άς έντείλαιτο

Τιτίω" κα\ εί τω ίντι ταϋτα φρονοίη Πομπήιος, ήξειν

αύτον εφασχε παραπεμπόμενον ΰπο Τιτιου. "Αμα δε

ταϋτα έγίγνετΟ, καΐ οί πεμφΟέντες ες ΠαρΟυαίους ύπί)

τοϋ Πομπηίου, ελήφθησαν ΰπο τών Αντωνίου στρατη

γών, και ες Άλεξάνδρειαν ήχΟησαν. ΚαΙ δ Αντώνιος

έ*καστα μαθών, έκάλει τους τοϋ Πομπηίου πρέσβεις,

και τους ληφΟέντας αύτόϊς ΰπεδείκνυεν. Οί δέ και ώς

παρητοϋντο νέον άνδρα, εν συμφοραΐς έσχάταις, ΰπο

δέους, εί άρα μή προσοϊτο φιλίως αύτον δ Αντώνιος,

άναγκασΟέντα και τών άεί 'Ρωμαίοις εχΟίστων άποπει-

ράσαι· δηλώσειν τ' αύτον αύτίκα , οτε μάθοι τα Αντω

νίου, μηδέν έτι πείρας ί| μηχανής Ιτέρας δεόμενον.

ρο.ϋ 3ΐ1νεηΙιι , άυεεηι βιΙνεΓδίιδ ευηι ϋ'εδίίξηβνί! ϊίΐίιπη ; εοΐ

Γϊΐ;ιηι1ανίΙ , αϊ , εΐ338β εΐ εχειχίΐα βοοβρίο ε Η) ηα , Ροιιιρβίηιη

ΙμϊΙΙιιιιι ηιοΐίεηίβηι νί ΓερπιηβΓβΙ ; ουοι! δί ίη βιΐβιη ΛπΙοαίϊ

ηι;ιΙΙ<;1 τεείρΐ, βάΜυεει-εΙ ευιη ηοηοι-ίϋεε. Τυηι Ιε^Ιί 3<1-

τεηεηιη! Ροηιρείί, αηί, &άΆηΙοηίυιη 3άΊηίδ8ί, 1ΐϋ]ϋ6ΐιιιχ1ί

νει Ι)3 ΓεεεΓαηΙ : « ΜίίϊΙ ηο3 &<1 Ιε Ρυηιρείιΐϋ : ηοη ςαοά ίο

Ηίϋραηίαιΐ) , βί 1)ο11ιιπι ρΐ3εβΓε( , ηυη ραΐοαΐ ειΐΓβυβ , ρι-ονϊη-

είηπι εί εοη]υηεΙαπι ραίιτη,ι ϊΐηίαΐία ; ηιιιβ , ]ιιηίοΓβιη οϋιη

ΓϊνοΓε ρΓ0$εευΐ3 , ηαηε ηαοςυε ροΙΙίεβΙυΓ ορβι 3ΐη : 88(1 ςαΪ3

τεί Ιεειιηι Γηιί ραεε ηιανυΚ, ΑηΙοηί, νεί Ιιιίβ βϋδρίεϋδ (»ί

τε» ΐΐ3 ΓεΓ3ΐ) ΜΙιιπι ^εΓεΓβ. Οαοιΐ εοηβϊΐίαπι ηοη ηιιηε

άβηιαιη οερίΐ Ροαιρβίαβ : ββύ ]3πκ1υι1ιιη) , ^υυπι οοΙίηεΓβΙ

δίείΙΪ3ΐη , εΐ |>ορυΐ3ΓεΙυΓ ΙΙίΐΙώπι , ηιβίι ε ΙίΙ)ϊ 8εΓνβΐ3 ΓεπιΪ883·

ηυε, ΙίΙ>ί ίΐΐηιΐ 8ΐ((ηίΓιοατίΙ. Ου]ιΐ5 αιηίείΐίϊπι »ί (υ αιΐ-

ηιί8ί5568, ηεο Ροηιρείϋ8 β]βοΙϋ8 ε88ε( ε 5ϊεί1ϊ3 (ηοη εηήιι

εΐ388εηι 00383η ρπι;1ΐϋί85β8 εοηΙι-3 εαιη ), ηεε (υ νίεΐηδ Γαί8«ε8

ίη ΡίΓΐΙιίβ, ΟίΒδβΓε ηοη ηιίΚεηΙε εχεΓείΙαηι εχ ΓοεϋβΓε : ίιηο,

ρπεΙβΓ ε3 ιρια' ηυηε Ιυα βυηΐ , εΐίβιη ΙΙϋΙί,ιπι 8υ1> ΙυΗΐιι ρο-

(85(3(εηΐ Γβ«1ΐ'^ί5505. ΥβΓϋΙΙΙ (3111611 , 1|Μ11Ι1ΐΙΐ111ΐνί8 3 1β Πβ-

^Ιεείιΐδ ορροΓίυηο Ιιιηε ηΐ3\ίιη6 ΙίΙιί ΙεηιροΓε, ηυηε ηηοςυβ

3ή8 Ιε ρείίΐ, ηε ΙοΙίί» νιτίιί» εΐ εοηΐΓ3ΐ'Ιβ »ΠΊηϊ(3(ε ίΙΙιιάί 1ϋ>ί

3 0«83Γ8 ρ;ιΙί;ιπ5 εΐ ίιΐ8ί(1ί35 ίϊεπ ; ηιβιηοΓ, Ροηιρείυηι φΐο-

ΐ]ΐιβ ροδί Ιιικίυβ, βΙ ροδί βΠίηίΙβΙειη εοη(ι<ιε(3ΐη , δίηε εβη»

ΙμΊΙο αο βοάβηι 888ε |Ηΐ(ϊ1υιη; εΐ Ι,ερίϋιιπι, ίιηρει ϋ εοιίδΟΓ-

Ιβοη , ροΓίϊοηε βυβ 5ροΙκιΙϋΐιι ; ηεε 3(1 Ιε ςυίιίςαβηι εχ υ(Γ3-

(]ΐιε Ηΐ3 νίε1οι Ϊ3 Γε(1ϋδ8ε.

ΟΧΧΧν. « Νιιηε βοΐυβ (υ , ΑηΙοηί , βηρβΓββ , ςηί ο1>3(εβ ,

(]υοηιϊηυ8 ίΙΙε ροιίαίιι ι- ιΐυιΐιιηι εοηευρίΐα ηιοιΐ3Γθ1ιία. Ιάπι

ηυηε βηίηι ϊηΙβΓ νοδ ηυοιριβ <1ί^ΐ3(1ί3Γεηιίηί , δί Ροηορβίυβ

ηοη Γυίδδεί 1η ηιειίϊο. Ηβο ςηυιη ίρββ ρβτ Ιε ρπινίιίρτβ

(160035, Ιβηιοη Ροηιρείυβ Ιε ηιοηε), ρπ) ε» ηυβ Ιε ρΓΟδεα,αί-

1(ιγ ηβηετοΐεηϋα; πιβτυΐίςηβ νίιί βίηιρΙίεϊδ εΐ ηια§ιΐ3ηίιηί

ΒΐηίείΙίϊηι, φΐ3πι δηΐχίοϋ, ΓιιεβΙί, νεΓδίρεΙΙίδςυβ. ίίβηυε

τογο οχρΓΟΠΓβΙ Ιίηί ηβνεβ Οδΰδβπ βάνεΓδυδ βε εοιηηιο(ΐ3ΐ38;

()η38 ηεοβ8δί(3ΐ6 εοβεΐαβ άειίίδΐί, ςυυηι ορυβ ηΑοβτεβ εοηίτι

Ρ3ΐ ΊΙΐ08 εχετείΐυ : βεά αιΐιηοηεΐ, ηαιηίαιη οηΓικτίΙ Ιίηί ηοη

ηιίδδυδ &ο ίΙΙο βχβτεΐΐαβ. £1, υ( εοηιρεηάίοΓεηι 3ΐκΙί<ΐ5,

Ροηιρείυδ^ο ίη Ιηαηι Γκίεηι , ΑηΙοηί , εοπιιηίΐΐίΐ 6ΐιηι η&τίηυβ

ηυβδ αιΙΙιηο 1ΐ3ΐΐ6ΐ , ε( ευιη Ιίιΐίβδίιηο εχβηίΐιι , ςυί ηβ Γιΐβίβη-

Ι6πι ((ΐηΟειη ιΐββίίΐιιίΐ : ίη ραεε 3ΐΐ3(αΓυ3 ΙίΙιί β^τβ^αιη Ιβη-

άαη, δί Μ3βηί Γιΐίυπι δβΓνβτβΓίδ; ςηοά δί ΙιεΙΙυιη, ηιιοϋ

ίηδΙβΓβ νίάεΙιΐΓ, βεΓβηιΙυπι δίΐ, ΓυΙυπΐ5 ηοη 38ρβΓη3ηα3 1η3-

πιηι ρβΓίίηηι &εεε8δίο. »

ΟXXXVI. ΑηΙοηϊϋδ, Ιιίβ βηιϋϋβ , βρβηιΚ 1ε§3(ίδ ιλάβΛάΙλ,

(ηΐ33 ΤίΙίο άβάίδβεΐ : ΓΟδροηιΙίΙηιιβ , δί βχ Βηίηιο Ιωοο ο(ΤβΓ3ΐ

Ροπιροίϋ8, Ϊ6η1ηπιιη ίρδίιιη, (1β(1ιΐ06η1β ΤίΙίο. δβά άαιη

\\αχ ΓιυηΙ, ΙηΙεΗσι, ςηί 3 Ροηιρείο βό ΡβΚΙιοδ ηιϊδδϊ εΓ3ηΙ,

οοΐΌρΓβΙιοηβί 30 ΑηΙοηί3ηίβ (Ιιιοίϋιιβ , ρεπΙυευηΙοΓ ΑΙβχ»η-

άτίνη. Εχ ςιιίηυβ ροδίο,υβπι δίη§υΐ3 εο§ηοτίΙ ΑηΙοηίαβ,

οοείΐίβ Ροηιρείί 1ε@3(ί8 , αρίοβ ίϋοδ είδ οδίεηϋϋ. Ουί βϋβιη

Ιηηι εχεαδβηβηΐ Ιιοηιίηεπι ]υτεηβηι, ίη βχΐΓβηΐΒ εβίβοιίΐβΐβ

εοηβΐίΐυΐυηι , ηιείυβηίβηι ηε Γβρυ1δ3Πΐ οη ΑηΙοηίο ρβΙεΓβΙϋΓ,

εοιριβ 6θ30ΐηηι νεί ίηΓβηβίδδίπιβΓυηι ρορηίί ΙΙοΓηβηί ςειιΐίυιη

Ιβηΐ3Γ6 3ηίηιοί : ςυο<1 βί εοηιρβΓΐ3πι ϊΐΐβ ΙιβουεπΙ ηιεηΐεηι

ΑηΙοηίί , δΐ3ΐίπι εΙΪ3ηι Ροηιρείί 3ηίηιηπι εο@ηί1ηηιίπ, ηεςιιε

υΙΙίδ βΐϋδ δο11ίιίΐ3ΐίοηί1)ΐΐ5 δΓΐίΙιαδτε ευπι πογγο βδββ υδυΓϋηι.
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Οΐς δ Αντώνιος έπίστευσεν, ών καΐ τά άλλα άει τδ

φρόνημα άπλοϋς κα\ μέγας χαί άκακος.

ΟΧΧΧνΗ. Έν τούτω δέ Φούρνιος, δ της Ασίας

ήγούμενος Άντωνίω, τον Πομπηϊον έλθόντα μέν χα!

άτρεμοϋντα έδέχετο, ούτε κωλύειν αξιόμαχος ών, ούτε

πω την γνώμην είδώς την Άντιονίου. Γυμνάζοντα δέ

τον στρατδν δρών, κατέλεγέ τινας έκ των δπηκόοιν

κα\ Άηνόβαρβον άρχοντα γείτονος στρατού, χα\ Άμύν-

ταν, Ιτέρωθεν έκάλει κατά σπουδην. ΣυνελΟόντων δ'

δξειος , δ Πομπήιος έμεμφετο , ει πολεμιον ήγοΰνται τον

πρέσβεις ές Άντώνιον άπεσταλκο'τα, χαι τα παρ' έχείνου

περιμένοντα. ΚαΙ ταϋτα λέγων, Άηνόβαρβον δ*μως

έπενόει συλλαβεϊν, έχ προδοσίας Κουρίου τινδς των

άμφϊ τόν Άηνόβαρβον έλπίζων, ές άντίδοσιν αυτοί»

μεγάλην έ*ξειν μοϊραν Άηνόβαρβον. Γνιοσθείσης δ'

ουν της προδοσίας, Κούριος μεν, έν τοις παροϋσι "Ρω

μαίων έλεγχθεις, απέθανε· Πομπήιος δέ θεόδωρον

έξελεύθερον, δς μόνος οί συνηδει τδ βούλευμα , ώς έξει-

πόντα Ιχτεινεν. Ούχέτι δέ τοΰς άμφϊ τον Φούρνιον

λησειν Ιλπίσας, Αάμψαχον έχ προδοσίας χατέλαβεν, ή

πολλοίις εϊχεν Ίταλοΰς έξ έποιχίσεως Γαίου Καίσαρος,

χαι μισΟοΐς μεγάλοις εύθΰς έστράτευε τους Ίταλοΰς.

Ήδη δέ έχων Ιππέας τε διαχοσίους, χαί πεζοΰς τρία

τέλη , έπεχείρησε Κυζίχω χατά τε γην χαί δια θαλάσ

σης. Οί δέ αύτον έκατέριοθεν άπεχρουσαντο- χαί γάρ

τις ην έν τη Κυζίχω στρατός ου πολΰς Άντιονίω, φύ

λακες των έκεϊ τρεφομένων αύτω μονομάχων. Ές δε

τον Αχαιών λιμένα έπανελθών, έσιτολόγει.

ΟΧΧΧνίΙΙ. Φουρνίου δέ ουκ άρχοντος μέν χειρών,

άει δ' αύτω παραστρατοπεδεύοντος συν ίππεϋσι πολ

λοίς, καΐ σιτολογεΐν ούκ έώντος, ουδέ προσποιεΐσθαι

τάς πόλεις· δ Πομπήιος, Ιππέας ούκ έχων, έπεχείρησε

τω τοϋ Φουρνίου στρατόπεδο) κατά με'τωπον και κατό

πιν έκ περιόδου λαθών. "Οθεν δ Φούρνιος, ές τον Πομ

πηϊον έπεστραμμένος , υπδ των όπισθεν έζεβλήθη τοΰ

στρατοπέδου· και φεύγοντας αύτους δια τοϋ Σκαμανδρίου

πεδίου διιοκων ό Πομπήιος, έκτεινε πολλούς· κα\ γαρ

^ν τδ πεδίον ΰγρδν έξ όμβρων. Αί δέ περισιοθέντες

τότε μέν υπεχώρουν, ούκ όντες αξιόμαχοι. Προσδε-

χομένο>ν δέ από τε Μυσίας χαί της Προποντίδος καΐ

έτε'ρωθεν, οί πενόμενοι δια τας συνεχείς εισφοράς έμι-

σθοφόρουν ασμένως τω Πομπηιω, κατά δόξαν μάλιστα

της έν Αχαιών λιμένι γενομένης νίκης. Ίππικοϋ δ'

άπορών δ Πομπήιος, καΐ παρ' αύτδ βλαπτόμενος έν

ταΐς προνομαϊς, έπύθετο, ίλην Ιππέων Ίταλιχήν ές

Άντοινιον χο>ρεϊν, υπδ Όκταουίας χειμεριζούσης έν

Αθήναις άπεσταλμένην καΐ εύθΰς έπεμπε τινας ές δια-

φθοράν της ϊλης μετά χρυσίου. Άλλά τούσδε μέν δ της

Μακεδονίας ήγούμενος Άντοινίω συνέλαβε, χαί τδ χρυ-

σίον τοις Ιππεϋσι διένειμεν.

ΟΧΧΧΙΧ. Ό δέ ΠομπηΊος Νίκαιάν τε καΐ Νικο-

μηδειαν καταλαβών, έχρηματίζετο λαμπρώς, καΐ ές

μεγάλα ταχέως αύτω πάντα ηύξετο παρ' έλπίδα. Φουρ-

νΐω δέ ού μακράν παραστρατοπεδεύοντι, πρώται μέν

ΙΙΪ3 Πάεπι Ιι.ιΙ>υίι ΑηΙοηίυί, νίΓ 61 αΙΙαβ ηιίηππο ιτιαίίΐίοδιυ,

εΐ ίη§εηίο βίπιρίεχ αε ηιαςηΐπίιηιιβ.

( Χ Χ \ V 1 1 . ΙαΐεΓ63 Γυπιίυβ , 30 ΑηΙοηίο Κ&αε ρ γ.ι·Γι·< ι η- ,

Ροιαρείυηι ρβεβίε τεηϊεηΐεπι εχεερεΓβΙ , ηβε 3<1 3Γεεικ)υπι

831Ϊ8 νβΐίαυβ , ηεοϋΊιηι εοαιρβΓίβπ) Ιΐ3θεη8 ΑηΙοηϋ 8βηΙεη-

Ιίβιο. ΡοβΙφίβηι νεη> \ ϊ < 1 ϊ ι βχβΓεβπ ε]αβ ηιίΐϊΐεβ, Ί. · 1« · ι π ι π

Ιιιιΐιιιίι εχ ρΓονίηείΐΠϋυβ , ε( Αηεηου8Γΐ>υπι, άυεεηι νίείηϊ

εχεΓοίΙιΐδ, Αηΐ)'ηΐ3πιςιιε 3ΐί3 εχ ρ3ΐ1ε, ρΓορεΓβ τοεβνίΐ ίη

3υχί1ίυπι. <0 1· ί »1ιϊ εεΙει-ίΙβΓ οοητεοεΓυηΙ, εοηςηεβίυβ εβΐ

Ροηιρείυβ , Ιι.ίΙιογϊ 86 ρη> ΙιοβΙβ , φιηιη πιι&βϊβ Ιες3ΐί8 τεβροη-

βυη εχβρεείΰΐ βΙ) ΑηΙοηίο. ΛΙΙβιηεη ρεΓ ί(1βηι Ιεηιρυδ ε»,

ρΐίνηιη ρΓε1ιεη(1εΓε ΛΐιεηυΙι,ΊΐΙιιιιιι πι»ί(ηνίι, ρπχίεηΐε ε]ιΐ8

(ΊιπιίΙίιιπ ΰυπο; δρεκιηβ, ίη Αΐιεηοϋ3ΐΊ>ο ιη3|!ηιιηι Γοκ ηιο-

ηιεηΐυηι , 81 ίηεί(1ί$8εΙ ροτ ιηιιίαΐίο. δεϋ ρηχΙΗϊοηε <]ε1εεΐ3 ,

Ουπιιβ , |>ΐ'α?3εηΙίΙ)ΐΐ8 Κυηΐ3ηί8 , ςυί ίυί ίκΐιταηΐ , εο3Γ§υΙυ8 ,

(ΙειΙίΙ βιιρρίίείυπι : Ροηιρείυβ νεη> ΤΙκίκΙοι ιπη ΙίΙκτίπιη ,

βοΐυαι β]υ8εοο8ί1ϋ εοη8είιιηι , ςαββί ίιΙ ε1Γυ(ϋ88ε(, ίηΙβιΓεοίι.

ΕΙ ςαΪ3 ]3Π) ιΙι-.οροΓαΙκιΐ , 3 8ε Γ»Ι1ί ρο8ΐΠ3ε Γυπιΐιιηι ρο88β ,

ί3Π)ρ83ευηι ρεΓ ρπκΐίΐίοηειτ) οεοιιρ3νί(, ηΙ)ί ιηιιΐΐί Ιι.ίΙ π ι .ιΙμιι I

ηοπιίηί9 ΙΙβΙίεί, ία εοΙοηΪ3ΐη <1ε4υεϋ3 Ο. 03?83Γβ; ιηοχςυβ

ηι,ι«ιπ8 8ΐίρίεΐ)(]ίί8 3(1 ηιϊΐίΐί,πιι [>ε1ΙίείεΙ>3( 113108. ,Ι.ιιιιγ|ικ;

άυεεηίοβ εηυίίεβεΐ (Γεβ Ιειζίοηεβ Ιι.ι!»Ί);ι! , ςιιυπα (Λ/ιπιιη

(ειτβ ηΐ3Γίηιιε 3@;Γ688υ8 , υ(ηπΐ(|ΐιβ Γερυΐ8Π8 ε8ΐ : «τ.ιΐ εηίιη

ίΐιί 3ΐίςιΐ3, ηοη ηιβξηα ςυίάεπι, πιβηυ» ΑηΙοηίβηοΓυιη πιίΐι ·

Ιιιηι, §ΐ3(Ιί3(0Γβ8 ευβίοάίεηϋυπι , ςυο8 ϋιί Αη1οηία8 3ΐε1>3(.

ΒενβΓβυβ ί^ίΙαΓ άΛ ΑεοχοΓυηι ΡοΓίαιη , ΓΓυιηεηΙΐΐΗΐΙυΓ.

ΟΧ Χ XVI Π. Οπιιηκμιο ΡυΓοΐαβ, βΐιςϋηεηβ 3 ρα^οβ, βειη-

ρετ ε3βΐΓ3 ε38(Γΐ8 ε] ιΐ8 αιΐηιο νρΓεΙ ευοα ηιιιΐΐί* εφίίΐίϋυ! , ηβε

ΓπιηιεηΙβΓί βίηεηβ, ηεε ορρίάβ 8ο1Ιϊεί(3Γε; Ροηιρείυβ εββίτβ

Ι'ιιπιϋ 3 ΓΐΌηΙβ βάοιίυβ 681, εΪΓευηιηιϊ88ί8 είβηι ςυί 3 ΙβΓ£ο

ίιΐΐ'ΐη Γηπμνηΐ . ΟηΐΠίουΓειη ΡυΓηίυβ ία ευοι νεΓ$υ8 , ε3ρ1ϊ$

3 Ιιτμο ε38(ΓΪ8 ε]εε(η8 εβ(. ΓαξίεηΙεβηυβ ρεΓ δε3ηΐ3η<1πο8

εβηιροβ Ροηιρείυβ πιυΗοβ οεείιΐίΐ ; ιη;κ1ιΊΗΐ εηίπι οβΓηρυΐ 3ΐ>

ίιηΐιι ιΐιιι-, : ηυί ετ38εη]η(, τεεερεΓαηΙ 8β ίη ΙιιΙαηι, ϊτηραΓββ

ίη8ΐ3υΓ3ηϋο ρΓβεΙϊο. 0 1 » ' όΊιαι βηρρίεοιεηΐυηι εχβρεείαηΐ

εχ Μ)'8ί3, βΙΡτοροηΙίιΙε,βΙϊίβςυεΙοείβ,εβεηί ιΙΙαππη τε^ίο-

ηιιιη ήοηιίηεβ, εχΐκιυβίί εχ3ε(ίοηίΙ)υ8 , ΙίοεηΙεΓ ιηεΓεεάβ

ηιίΙίΐ3ΐ>3ηΙ Ροηιρείο, εείεΐιη ρΓκβεΓίίοα ρΓορ(6Γ ρβΓϋαι 3(1

Αι-Ιι.τοππη ΡοΓίυαι νίεΙοΗβπι. δεά ηαυαι ε§εΓε( εςιιίΐβΐυ ,

βε ρΓοίηιΙβ Π)3ΐε ηιιιΐοΐαιτΐητ ίη ρ3ουΐ3(ίοηίηυ8 , ρΓατυοηί-

Ιυ8, 8ΐ3Γη εςηίΐηπι ΙώΠεοι-υια 3(1 ΛηΙοηίηηι ί(6Γ ΓβεβΓβ,

ηιί883ηι 3|> 0ε(3ΤΪ3 Ιιίεη]3η1ε Α11ιεηΪ8 , ηιΚίι ρΓορβΓε (]αϊ βυΓο

εςυίΐεβ ίΠοβ εοΓΓηηιρεΓεηί. δεά Ιιοβ ρι-ορι-ορίοι·, Μαεεάηηία!

8ΐ> ΑηΙοηίο ρΓκΓεεΙαβ , εοοιρίΐΐιεηάϋΐ , β( ίΐιιπιιυ εςαϊΐϋυ»

άί$(τί1)αί(.

ΟΧΧ XIX . Ροηιρβίυβ τεΓΟ , οεειιρβίίβ Χιγ.τλ ΚίεοτηειΙΙβ-

(]υε, ρεευαί33 ΙηευΙεηΙβ οοΙΙίβΐΊιαΙ , ηιβςηίβ ρβΓ οηιηΪ3 ε( ίη-

8ρεΓ3ΐί8 υβυ8 8υεεε88ίου8. δε(1 Γηπιίο, ηοη Ιοηςε 3ΐ> εο

ε&8ΐΓ8 ΙιηΙκΜίΐί , ρπιηυιη β δίεί!ί3 ϊηευηΐε τογο α(1νεοιτο ιια·
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?ίκονέκ Σικελίας, ήρος αρχομένου, νήες έβδομήκοντα ,

ίσαι περιεσώθησαν έξ 8σων Αντώνιος έκε/ρήκει κατά

Πομπηίου Καίσαρι· μετά γαρ το Σικελικδν έργον, αύ-

τάς δ Καίσαρ άπέλυσεν. 7Ηχε δέ χαΐ Ιχ Συρίας Τί-

τιος έτέραις έκατον είκοσι ναυσΐ, χαΐ στρατί) πολλώ,

χα\ κατηραν άπαντες εις Προχόννησον. Δείσας ουν 6

Πομπήιος, τας ναϋς ένέπρησε, χαϊ τους έρέτας ώπλι-

σεν, ώς άμεινον δμοϋ πασι χατα τήν γην συνοισόμε-

νος. Κάσσιος δέ δ Παρμήσιος, και Νασίδιος, χαΐ

Σατουρνϊνος, χα! θε'ρμος , χαΐ Άντίστιος, $σοι τε άλλοι

των αξιόλογων έτι τω Πομπηίω παρήσαν φίλοι, χαι δ

τιμιώτατος αυτών Φάννιος , χαϊ δ κηδεστής αΰτοϋ Πομ

πηίου Λίβιον, ώς εΤδον αύτδν ούοέ Τιτίου παρο'ντος, δτω

τα περι αύτδν Αντώνιος Ιπιτρέπει, παυόμενον του προς

τον άμείνονα πολέμου, άπέγνωσαν αύτοϋ, χαϊ πράξαν-

τις υπέρ έαυτών πίστιν, ές Άντώνιον μετηλΟον.

ΟΧΙ.. Ό δ', έρημος ών ήδη φίλων, ές τα μεσο'γαια

της Βιθυνίας άνεχώρει, λεγο'μενος ές Αρμενίους έπεί-

γεσθαι. Και αύτδν, νυκτδς άναζεύξαντα άφανώς,

έδίωχεν 6 τε Φούρνιος καΐ δ Τίτιος , χα\ έπ' έχείνοις

Αμύντας. Συντόνω 8έ δρο'μω περ\ έσπέραν χαταλα-

βο'ντες , έστρατοπέδευσαν ίχαστος έφ' έαυτοϋ περί λόφω

τινι, άνευ τάφρου χαϊ χάραχος, ώς έν έσπέρα χ»ϊ

κόπω. Ώδε δέ αύτοΐς έχουσιν δ Πομπήιος νυκτδς

έπέθετο πελτασταϊς τρισχιλίοις , χαϊ πολλούς έχτεινεν,

βυναζομένους έτι χαϊ αναπηδώντας· οΐ δέ, χαϊ γυμνοί

πάμπαν, αισχρώς έφευγον. ΚαΙ δοκεϊ τότε δ Πομ

πήιος, άπαντι τω στρατφ νυχτος έπελθών, ή της γε

τροπής γενομένης έπαγαγών, τάχ' αν αυτών εντελώς

έπιχρατήσαι. Νΰν δ' δ μέν χαϊ ταύτα , θεού βλάπτον

τας, υπερεϊδε, χαι ούδέν έπ' έργω τοιώδε πλέον, ή

αύθις ές τδ μεσόγαιον έχώρει. 01 δ', άλισθέντες, εϊ-

ποντο, χαϊ σιτολογοϋντα ήνώχλουν έως χινδυνεύων

6π6 της άπορίας, ήξίωσεν ές λο'γους έλθεϊν Φουρνίω,

φίλω τε Μάγνου γεγενημένω, χαι αξιώσει προυχοντι

των άλλων, και βεβαιότερα) τον τρόπον.

0X1,1. Ποταμδν δ' έν μέσω λαβών, έλεγε μέν, δτι

πρεσβεύσαιτο προς Άντώνιον- έπετίθει δ', 8τι τροφών

έν τοσούτο) δεόμενος, χαϊ άμελούμενος υπο αυτών,

τάδε έργάσαιτο. « Ύμεΐς δέ εί μέν Αντωνίου γνώμη

πολεμεΐτέ μοι, κακώς δ Αντώνιος δπερ Ιαυτοϋ βου

λεύεται, τδν έπιόντα πόλεμον ού προορών ε! δέ την

Αντωνίου γνιόμην φθάνετε, μαρτύρομαι και παρα-

χαλώ , περιμεΐναι την πρεσβείαν μου τήν ές Άντιόνιον

άπισταλμένην, ή λαβόντας άγειν ήδη πρδς αυτόν.

Επιτρέψω δ' έμαυτδν εγώ σοι μόνω, Φούρνιε· τοσούτον

ές πίστιν αίτήσας, δ'τι με σώον άξεις ές Άντώνιον. » Ό

μέν ουτιος είπεν, Άντωνίω τε θαρρών, ώς άγαθώ την

φύσιν, καΐ μόνα τά ές μέσω δεδιώς. Ό δέ Φούρνιος

αύτδν ούτως ήμείψατο· « Επιτρέποντος μέν ήν Ιαυτδν

Άντωνίω, χωρεϊν ές αϋτδν έξ αρχής, ή περιμένειν

άτρεμοϋντα έν Μιτυλήνη τας άποκρίσεις· πολεμοϋντος

δέ , δ πεποίηκας άπαντα· τί γαρ αυτά δει πρδς εϊδότα

λέγειν; Εί δέ νυν μετέγνωκας, μή συγκρούειν μέν

νΐ'5 δερίυΐβίηΐί , αποε εχ ΑηΙοπίί οΐβδδε ϋχ$αή εοηΐη Ροω-

ρείυπι πιιΐ)ΐτιικ1;ι1;ι 8υρειΊυεΓ3ηΙ : ΓιηίΙο εηίπι ΜΙο δίευΐο,

0.Ε33Γ 838 (ΙίιιιίΜΐ. Λιΐ νι'ιιί' βΙΪ3Π1 β 5>Π3 ΤΪΙΪυδ , ΟϋΒΙ 3ΐίίβ

εεηΙυπι νί^ίηΐϊ ηανϊΐιιΐδ , εί εορίοδο εχειτϊΐυ : οιυηβδςιιβ

αρρυΐει ιιηΐ Ρι-οεοηηβδυπι. ΤεπϊΙιιβ ΐβϊΙαΓ Ροπιρείυδ , ηβνεβ

ίϋίΐ* ϊιιι ι ικΐιΐ , π·ηιι·!.·Μ|ΐι.· οιιιΐΗνίί , υΐροίε ϊη Ιιί ιμ πιβΙΪΟΓΘ

βνοιιΐιι ειιηι οπιηίοιΐ8 δίιηυΐ ρπ^η.-ιΐυπίδ. ΑΙ Οαδδίυβ Ι'ηγ-

ηιεηδίδ, Ν3δϊ(1ίυδ, δαιιΐΓΐιιηιιβ, ΤΙιεΓΠΐυβ, ΑηΙίδΙϊιιβ , α1ϋίχυ6

ςιιοίςυοΐ εχ ΗοηοΓ3(ίθΓϋ>υ8 βάΐιυε ;ΐι 1ιτ;ιπ( Ροηιρεϊο , εί ηο-

1)ί1ί88ΐιηυ8 ί Πυπιηι Ραηηίυβ, ϊρβε (Ιεϋϊςυε Ι.ίΙιο, μ ητγ Ροπιρείί,

ρη8ΐ(ΐυ»ηι νϊ<1εηιη( ευπι ηε ρο$( αάνεηΐυπι ηυϊϋϋπι Τί(ϋ , ειιί

ΑηΙοηίυδ Ιοίαιη τειΐ) ι-οπιπιΚτα! , <1ι·>ίιι.·ι·..· οιπι ρο^ΐιΙΐοΓβ

ΙκΊΙιιηι βεΓ8Γε , ιΙεβρεΓΒΓϋηΙ <1ε εο ; ρβεΐίηυε 8ϋ)ί ίρδίί Πϋεπι ,

(ΓϋηίίεΓυηΙ &ά ΑηΙοηίυπι.

ΟΧΙ.. Τυιη Ροπιρεϊυδ, 31) ιππείς ί&ιη οηιηίϋυί (ΙεβΙϊΙυΙυί,

5εεε$$ίΙ ϊη πιειίίίειταιιεα Βϊ11ι>'ηΐαβ; ρείεοβ, υ( ΓεΓεΙωΙιΐΓ,

ΑΓηιεηίϋΠ). Κιιηιηυβ , εββίΓίβ είαπι ηοείιι ε§Γε3$ιιιη , ρεΓ-

Μ'φκΊιΛίιΐιΐΓ ΡυΓηϊυβ εί Τίΐίυ», κΐ ευηι είβ Αιηνηϋιβ : ρεΓ-

αείοηυε πιβ^ηα εοηΐεηΐίοηε ίΙϊηεΓε , εΪΓΟϊ νεβρεΓϊηι ΗβδεεϋΙϊ,

δίη^υΗ δεοΓβίηι εαβίΓ» ροβυεηιηΐ είΓω (υπιαίυιη (]ΐιεηκΐ3ηι,

3ΐ)5ςυε Γο$83 ταΙΙοςυβ , υ( 3εη> (Ιίεϊ Γεββίιιυε. Ιη εο ς&Ιιι

Ροηρεϊυί, ημη εείταΐίβ, ηοε(α 603 ίην3βί(; ηιυΙΙοίπιΐθ

ί πιο Γΐ'(- ί ι , ευυαηΐε» »υ( ρΓΟδίΙίβηΙββ ε ευΙ)ϊ1ϊοιι$ : εχ ι πι ρΐααε

εΐίαπι ηυϋί, Γυ^επιηΐ ΙυΓρίΙεΓ. ΡοΙιιεΓαΙηυε Ροιηρείυβ, 8Ϊ

ε&(1επ) ηοε(ε οπιηίΙ>υ8 εορϋδ εο8(1επι ϊηνα8ΐ88ε(, 3υ( Γυςα(ο5

ρεΓ8εευΙυ8 «ιΐΐοηι ΓυίδβεΙ, &1>8οΙνεΓε νίεΙοΓίβιιι. Νυηε ϊΗε

ςυϊϋεπι, ΓθΓ(υη3 ϊγϊ(3, ητη ρβπιηι βηίηι»(]νεΓΐίΙ ; ιιιΐιίΐ εχ

ΙβιιΙο εοαιιηοάο ΙαοΓβΙυβ , ηί«ί ςηο(1 ρεη'εχίΐ ιηε(1ίΙεΓΓ3ηε&

ρείετε. ΗοβΙεβ νιτη εοη]υηεΙί 8ε<ιυεΙ>3η(υΓ, εί ίϊυιηεηίαη-

Ιεηι ίηιρίΜΐ ίιΊιηηΙ : (Ιοηεε ίηορίβ ρΓεδβυδ Ροιηρβίαδ ρε(πΙ εοΐ-

Ιοφίίυπ) ΡυΓηϋ, απιϊεί ςιιοη()3ΐτι Μ»%ηί Ροπηρεϋ , εί (ΙϊςηϊΙαΙβ

ρΓΧδΙαηΙίβ, η)θΓίοα8(]υ6 ^»νίοΓΪ8 ςυααι εα·(επ.

ΟΧΙ.Ι. 513Π5 \%ϋατ ίη τΐρα ίηΐιτίαίιοηΐίβ Πηνϋ, αίευβί,

Ιε^βΙοδ 88 ωϊδίδδε 3(1 ΑηΙοηίυπι : ίηΐεήιη , ςιιιιπι βϋπιεηΐίβ

ορυδ Π3ΐ>υϊ83ε1, ηβηιίηβ βυρρεοΜΙαπΙε , αυδυπι εββε (βϋβ.

■ νοδ αυΐεαι , ίηςυίΐ, βϊ εχ ληίοηίϊ βεαίεηϋι ηιε 1x41ο ρβτ-

δβςαίπιίηϊ , ηιβίε δίοί ίΐΐε εοηδυΐίΐ , ίιηιηίηεοδ βίοι ϋεΙΙυιη ηοη

ρΓΟβρίείεηβ. Οαο<1 δϊ οοη εχ8ρεε(α(ο ε]ιΐδ ^ι13δι1 τεπι §εη(ί8,

ογο ο1)(εδ(θΓςιιε τοδ , εχβρεείεΐίδ άαπι Ιβ^&Ιί πιει βϊ) ίΙΙο Γβ-

(ΙββηΙ, βυΐ ϊη Πάεπι ηιε αεεβρίααι ]3ηι ηαηε 3(1 ευπι όυοβϋβ.

ΟοπιπιίΙΙ»ηι αυΐεπι πιε (ίυί δοϋ, ΓυΓηί : Ιιοε υηυπι γο^π»,

υ( οοπ3 (Με ίηεοΐυηιεπι βϊδίββ ηε ΑηΙοηίο. » Ηββε ίΐΐβ,

ΑηΙοηϊο ίτεΐυδ, υΐ η&ΙυΓ3 οοηο, ε( ΙβηΙαηι Ιίηιεηδ, ηε ςπίά

ϊη ίίίηβΓβ δίοί αοείϋοΓβΙ. Αά φ» βίε ΓεεροηαιΙ Ραπιϊυβ :

« 8ί (ε ΑηΙοηϋ Ποίεϊ εοπιπιίΙΙεΓβ νοΙείΜβ, άεουεΓ3δ ίΙΙυπ»

αεεειΙβΓβ αϊ) ϊηίΐϊο, »υΙ Μνΐίίβηκ ςυίβΐυδ τεδροηδυπι εχδρε-

εΐ3τε. 5β(1 ςυϊ3 1>ε11υπι ηιαίυίδΐί, ΓεείδΙϊ Ιημ οιηηϊα : άο

ςυϊ1)ΐΐ8 ηίΐ βΐϋηβΐ άίεεΓε, πυυΐϊΐ Ιρδε, ςυαϋΐδίηΐ, ίείαβ.



ΑΡΡΙΑΝΙ

ήμας τους στρατηγούς ές αλλήλους, Τιτίω δέ σαυτδν

έπιτρέπειν. Τιτίω γαρ έπιτέτραπται τα περί σέ 6πο

Αντωνίου· καΐ πίστιν, ήν αίτεΐς παρ' ήμων, ένι σοι και

Τίτιον αίτεϊν. Κεκέλευσται δ' ΰπδ Άντοινίου, πολε-

μόϋντα μέν σε καταχανεΐν, έγχειρίζοντα δέ πέμπειν Ιι,

αυτόν έντίμως. »

ΟΧϋΙ. Ό δέ Πομπήιος Τιτίω μέν αχαριστίας

ώργίζετο, τον πόλεμον τόνδε δποδεξαμένω πολεμήσειν

προς αύτο'ν άλόντα γαρ αύτδν αιχμάλωτον, περιεσεσώ-

χει. Έπι δέ τϊ) δργ?) χαί ήδόζει, Πομπήιος ών, έπ\

Τιτίω γενέσθαι, ούχ έπιψανεΐ πάνυ άνδρί· χαί υπώ-

πτευεν αυτόν, ώς ου βέβαιον, /ς τε τον τρόπον υπονοων,

χαί τινα συγγινώσκων ές αΰτον δβριν πάλαιαν πρδ

της ευεργεσίας. Φουρνίω δ' αύθις έαυτδν επέτρεπε,

χαί δέξασθαι παρεχάλει. 'ίίς δ' ουκ επειθεν, 5δε χαί

Αμύντα έλεγεν έαυτον έπιτρεψειν. Τοϋ Φουρνίου δέ

«ρήσαντος, ούδ' Άμύνταν αν δέξασθαι τόδε, δβριν έχον

ές τον έξ Αντωνίου το παν έπιτετραμμένον, διελύθησαν.

ΚαΙ τοϊς μέν άμφϊ τόν Φούρνιον δόξα ην, δτι δ Πομ

πήιος έξ απορίας των παρόντων έαυτον ες τήν έπιοϋσαν

ήμέραν εκδώσει τοί Τιτίω. Ό δέ νυκτός τα συνήθη

πυρϊ καίεσθαι καταλιπών, κα\ τους σαλπιγκτας σημαί-

νειν τα διαστήματα της νυκτός, ώσπερ ην έθος, έλαβε

μετα των ευζώνων ΰπεξελθών τοϋ στρατοπέδου , οΐς ούδέ

αύτοΐς προεΐπεν οΤ χωρήσειν Ιμελλεν. Έπενόει δ' ,

ΙπΙ θάλασσαν έλθών έμπρήσαι τι) του Τιτίου ναυτικόν

χαί τάχα άν έδρασεν, εί μή Σκαϋρος, αύτομολήσας

άπ' αύτοΰ, την μέν έξοδον έμήνυσε, και τήν δδον ην

έφέρετο· τήν δ' έπίνοιαν οΰκ ήδει. Τότε δή χιλίοις χαί

πεντακοσίοις Ιππεϋσιν Αμύντας έδίωχε τον Πομπήϊον,

Ιππέας ουκ έχοντα. Και ες τον Άμύνταν οί του Πομ

πηίου πλησιάσαντα μετεχώρουν, οί μέν άποδιδράσκον-

τες, οί δέ και φανερώς. Μονούμενος ουν δ Πομπήιος,

καί δεδιώς ήδη τα οίκεϊα, έαυτον άνευ σπονδών ένεχεί-

ρισεν Αμύντα, δ Τιτίω μετα σπονδών άδοξήσας.

ΟΧΙιΙΙΙ. Ούτω μέν έάλω Πομπήιος Σέξστος, δ

λοιπός ετι παις Πομπηίου Μάγνου , νεώτερος μέν ΰπδ

τοϋ πατρός απολεσθείς , και ΰπδ τοϋ άδελφοϋ μειράκιον

ήδη· λαθών δ' έπ' έκείνοις ές πολυ , χαί χρύφα ληστεύων

έν Ιβηρία· μέχρι , πολ).ών συνδραμόντων είς αύτδν έπι-

γνωσθέντα είναι Πομπηίου παϊδα, έλήστευέ τε φανε-

ρώτερον κα\ μετα Γάϊον Καίσαρα Ιπολέμησεν έγκρα-

τώς , κα\ στρατον ήγειρε πολύν, και ναϋς , καί χρήματα,

καΐ νήσους είλε, καΐ θαλασσοκράτωρ της άμφϊ τας

δύσεις θαλάσσης έγένετο, κα\ τήν Ίταλίαν περιήνεγκεν

Ις λιμον, καΐ τους έχθροΰς ές συμβάσεις ας ήθελε. Τι)

δέ μέγιστον, έπίκουρος Ιν ταΐς προγραφαϊς τη πόλει

πανώλεθρα πασχούση γενόμενος, περιέσιοσεν άνδρας

άριστους τε κα\ πολλοΰς, οί τότε δι' αύτδν ή'σαν Ιν τη

πατρίδι. Τπδ δέ θεοβλαβείας αύτδς ούποτε επεχείρησε

τοις πολεμίοις, πολλά της τύχης εύκαιρα παρεχούσης,

άλλ' ήμύνετο μόνον. Κα! Πομπήιος μέν τοιόσδε γε

νόμενος έαλώκει.

ΟΧΙ,ΐν. Τίτιος δέ τον μέν στρατον αύτου μετεστρά-

ΟαοΓυιπ 8Ϊ ηυηε Ιβ ραβηΐΐβΐ, ηοΐί ηοβ'άυοββ ίηΙβΓ υοδ εοηα-

ΓηίΙΙοΓο : ΤίΙϋ Ιε ογοΙρ Ιΐϋβί, ουί ΑηΙοηίυβ ηιιτκΐϋνίΐ Ιυυπι

ηε§οΙίυοι ; λ ςυο ΙίεεΙ Ιϊοί Πάεηι ρβΙβΓβ , ψιζια ρεϋβ 3 ηοΜβ.

■ΙϋϋίίΙ αυΐβιη ΑηΙοηίυδ , δί ΙιοδΙίδ εββε ρείβϊδ , (ε ίηίετύα ;

δίη 1ε άεαβδ, ηιίΙΙί 3(1 8ε ηοηοπ(ΐεε. »

ΟΧίΠ. Ιπι(υ8 ϊυΐεηι 8Γ31 Τι [ίο Ροιηρβίυδ, υ( ίη^αίο,

ςιιο<1 ΙχΊΙιιηι Ιιοε εοη(Γ3 βε βεΓθηαυπι δυδεερίδδεί : εβρίυπ)

εηίηι 3ΐίςυ3ηάο δβΓνανεΓϊΙ. Ρι·#1(τβ3 ϊηιϋ^ηιιηι 8υΐ ρρΓβο-

03 (Ιαεβοαΐ, βί ίη ροΐβδίαΐβ εββεΐ ΤίΙϋ ; Ιιοηιϊυϊί ηοη αιΐωο-

(Ιοπι ηοΙ>Ηϊ8. Νεε ηοη 8υ8ρεεί3ΐη Γκίεηι ε]η8 ηβηείκιι, βϊνβ

εοηεείυτ&πι Γβείεηβ εχ ιηοηουβ, δίνε ηυίβ οοηβείαβ δίϋί

8Γ31 νείεπβ ευ]υδ(]αη] ίη'}ατ'\χ, ςυ» αηΐε (>εηε6είηηι ευπι

ίρβε α(ΤεεβΓ3ΐ. ΟιιαρΓορΙεΓ ίΙεΓηιη δε ΐΓϊάκΙίΙ Ριιπιίο, γο-

§ηπ8 υΐ 3εείρεΓε(αΓ. Οιιυηκ]ιιβ ίύ ηοη ίπιρείΓβΓεΙ, ρείϋΐ,

ιιΐ «3ΐ1βηι »Ι) Αηΐϊηΐβ 3οείρεΓβΙυΓ. Νεςβηΐε νβτο Κυι-ηίο,

ΓβοΙυι-υπι ί<1 Απΐ)-ηΙ»ηι|, ψιοά ρεΓίίηεΓεΙ &ά εοηΐυιηείϊβη

ε]υδ ευί (013 ίΙΙβ τεβ 3η ΑηΙοηίο εοηιπ)ϊδδ3 εβδεί , δοΐιιΐυηι

881 οοΙΙοφιίυηι. ΡηΙαΙιαΙ βυΐεηι Ρυπιίϋδ ε( ηιιί ευπα εο

8Γ3ηΙ, ΓοΓε υ( Ροηιρείυδ ίηορία εο3εΙη$ βεηυεη(ί όίε 8ε Τί-

Ιίο άεάεΓεΙ. ΑΙ ίΐΐβ ηοεία , ίηεεηδίβ ε38ΐΓεηδί πιογο ίςηίουδ ,

εί ΙηΙ>ίείηί1)υ8 ρεΓ εοηδυεία δίςηβ νί^ίΐίαπιηι ηοείεηι άϊβϋο-

§υεηΙίΙ)υδ, εΐβπι ευηι βχρβάϊΐίι ε εβδίπβ 8ε βηΜυχίΙ, ηε

ίρδίβ ςυίάεηι ρΓχιηοηίϋδ ςυοηΕηι ίΐυπ εδδβηΙ. ΟοςίΙαΙ»!

βυίβηι γ8ϊ8γΙϊ βΛ ηιβιε , βΐ ΤίΙϋ εΐβδδεηι ίηεεηάεΓβ : ςηοά

ΓοΓίβδδε ε(ί3ΐη ρει·Γεεϊ8δβΙ, ηί δοβυηΐδ, εΙι εο ΐΓ3ηδίίι§ίεη5 ,

3ΐ>ί(ιιιη ε]ηδ, εί φΐ3ΐη νίβιη ίηςΓεδδΐιβ δί(, ίηύίεβδδεί, ςυοπι-

τίδ ί^ηϊΓυδ ρΓοροδίϋ. Τυηι ΑηινηΙββ ευηι μρ εςυϋίηυβ

εηηι ρβΓδεευΙιΐδ εδί, εβΓβηΙειη 8<}ΐιίΐ3ΐη : 3(1 ηυεηι βρρΓΟ-

ρίηηυβηίβηι Ροιτιρβίαηί ΙηηδίεπιηΙ, ρβτδ οεευΙΙβ Γιι^β, ρβτβ

ρΓορβΙβηι. ΙΙβςυε Ροηιρείυδ , ρεηβ δοΐυβ τείίεΐυβ , εί βυοβ

]3πι πιείυεηβ, Αηινηϋε δίηβ εοηιΐίΐίοηίουδ βε άβάίάϊΐ, ςυΐ

ΤίΙϋ εοη^ΙΙίοηεδ τεδρυεηι.

ΟΧΙΙΙΙ. δίε ί§ίΙιΐΓ εβρίαβ εβι δεχίυβ Ροηρεϊηβ, υηιιβ

3(11ιιιε Γβϋςυυβ Μ3@ηί Γιΐίυδ ; ίη Ιεηετ* β?1β1β ραΐΓβ οΓ03ΐυδ,

Π-βίΓε τβΓΟ ]βηι βάοΐεδεεηΐυΐυβ : ςυίΙ)υδ δυοίβϋδ άία ΐ3ΐυεΓ3(,

οεευΚίδ ΐ3ΐΓοείηϋδ τεχβηδ Ηίβρβηϊβηι : άοηεε , ηιπίίοπιηι

εοηΠυχυ »ά βυηι ΓβεΙο , ροβίςαιιη Ροιηρεϋ ΠΙίυδ εοξηίΐα:

881, βρεΓίίυδ ρηβά8ΐ08 ββ! : οεείδοςυε 3 οθΒ]αη1Ϊ8 Ο. Οβ-

83Γβ }υδ(υηι οεΐΐυηι ηιονίΐ , ε( ηιβςηυη) εχεΓείΙυηι βΐ ηατεδ

εί ρεευηίββ εοΙΙε^ϋ , ίηδυΐ38ςυβ οεευρβνίι ; βΐ , ηΐ3ΓΪ3 οεεϊ-

άεη(»1ίδ ίηιρβΓίο ροΐίΐυδ, Γαηιρ ρΓ8δδί( ΙΙαΙίαω , εί ίιιίηιίιοδ

3(1 ςιιαδ νοίιιίΐ ρβείδ Ιεςεβ εοπιρυΗΐ. ρυοίΐ νείΌ ρπβεϊρυυηι

β8ΐ, εχί(ϊοδ3 ρΓυδΟΓΪρΙϊοηε ρεΓυΗϊβηι ^Γ3δδ3η1ε , ηιυΙΙοβ εχ

ορίίηιβίίουβ βεπτβνίΐ, ηυί ηυηε ραΐ™ (ϊυβΙοηΙυΓ ϊρδϊυδ οε-

ηεΟείο. δεά, ΰεο ηεηΐεηι 3<1ίηιεη(β, ηυηςυβπι ΗοδΙεδ

3§ςΓβδδυ8 88(, ηε^ΐεείίβ ηιυίΐίβ οΜββίοοϋΗΐβ, φΐ33 ρβΓΟοηι-

ηιοίΐβδ ί)Ιί ΓυΗυηβ ρπεΙπιεΓαΙ ; εοηΐεηΐυδ ραΓία ΙυεΓΪ. Ι1ί>< θ

ίςίΙυΓ Γ8008 ^εδίίδ, ηυηε εαρίαβ 88( Ροηιρείυδ.

ΟΧυν. Ταη νει-ο ΤίΙίυβ εχοιχίΐυηι ε]υβ αάεςίΐ εβεΓβιηεη
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τευσεν Άντωνίω· αΰτον δέ τον Πομπηϊον, τεσσαρακο

στών έτος βιοϋντα , εν Μιλι^τω κατέκανεν είτε δι' αυτού ,

μηνίων άρα της ποτέ Ββρεως, καί αχάριστος ές την

έπειτα εύεργεσίαν γενόμενος· είτε και έπιστείλαντος

Αντωνίου. Εισι δ' οί Πλάγκον, ούκ Άντώνιον, λέγον

τες έπιστεϊλαι· κα\ νομίζουσιν, άρχοντα Συρίας, κ*1

ταΐς έπιστολαΐς έπιτετραμμένον ες τα Ιπείγοντα επιγρά

φε™ τον Άντώνιον και τ^ σφραγΐδι χρήσβαι. Και

Πλάγκον δέ γράψαι νομίζουσιν, οί μέν, συνειδότος

Αντωνίου , και αίδουμένου γράψαι, διά όνομα τοϋ Πομ

πήιου , καΐ δια Κλεοπάτραν ευνοις έχουσαν τω Πομ

πήιο), δια τον πατέρα Μάγνον οί δέ, αύτον έφ' Ιαυτοϋ

Πλάγκον, τάδε αύτα συνιδόντα, και φυλαξάμενον μή

την αΐτίαν Άντο>νίου καΐ Καίσαρος ές αλλήλους διδώ

Πομπήιος , καΐ Κλεοπάτρα Πομπηΐω συνεργούσα άνα-

Βρέψειεν.

ΰΧΕν. Άλλα Πομπήιος μίν έτεΟνηκει. Αντώ

νιος δέ αϊθις ές Άρμενίαν έστράτευε· καΐ δ Καίσαρ Ιπι

Ιλλυριούς, οί την Ίταλίαν Ιληστευον, οί μέν ούχ

ίιπακούσαντές πω 'Ριομαίων, οί δ' εν τοις Ιμφυλίοις

άποστάντες. Καί μοι έδοξε τ& Ιλλυρικά, ουτε ακρι

βώς γενο'μενά μοι γνώριμα, ουτε συντελοϋντα μήκος

Ιδίας συγγραφής, ουτε χώραν έχοντα έτέρωΟι λεχΟη-

ναι, τοΰ χρόνου καθ' δν έληφΟησαν συνάγοντος αύτ& Ις

τέλος, προαναγράψαι , καΐ ΰποΟεϊναι αύτα τ5) δμόριρ

Μακεδονικΐ).

(ιιιιι (ΜΐΊτι: Λαΐυηίυ : ίρβαιη ΡοηιρβΙυιη , ηηηπηι κΐβΐίδ ββεη-

(επί ςΐ)β^3ββ8ίη)ΐ)π) , ΜίΙείί ίηίπΤινίΐ ; βίτε ρι-ίνβίο εοη-

βίΐίο, νβ(6ΓΪ3 οΠεηβχ ιηειηοΓ, 9ρΓείβ δεεαίί )>εηεΩε>> %τάΙ\λ,

$ίνβ εχ ΑηΙοηϋ ιηαικίαΐο. 8αηί ςαί ηοη Αη(οηίυιη άίαηΐ,

μ:ι1 ΡΙ&ηευιη ίιΐ πιβοιί&ββε : εαί ηίηιίπιπ) , 8>τίίΒ ρκεΓεεΙο,

εοίΓΐιηίββυη) ριιίβηΐ βο λιι(οηίο, υΐ ίη ιτΐηυ ηιοπιηι ηυΙΙ;ιηι

ρ3(ίεη(ί5υ» ηοιηεπ Αη(οηίί ίηκηοεΓεί ερΪ8(ο1ί8, ε( αηηυΐο

ε]υ9 χίβηβίοπο υ(8Γε(αι\ Ε( )>οε φι κΙγιπ 8εηρ(ιιιη β Ρΐαηεο

ριιίαηΐ ηοηηαΙΙϊ βείεη(ε ΑηΙοηίο, παύω ίρ$ε ί(1 ΓβεεΓβ ν<τε-

πΊπ γ ρη>ρ(εΓ ιιοηκ'ΐι Ροηρεϋ , ε( ρι-ορίεΓ ΟεορίίΓαπ) Γ&νεη-

(ειη εί οί) ρ3(η9 Μαςηί αιεηιοιϊ.ιιιι : ,ιΐϋ ΙΊ,ίιηιμιι ίρβυπι ρεΓ

8ε, εβιίεη) Ιι.τχ Γερυ(αηΙεη) , Γεείδβε ίΐίικί ηι 1>ί1πιη1ιιι , ωτεη-

(εηιηιιε 8ϊπ>υ1 , οε ηιυΐυιπι Αη(οηϋ ε( Ο κ$βΓΪ8 ίηειΐ83(ίοηειη

Ροωρείαβ ε( ευπι Ροιηρείο Πιείβπδ Οεορ3(Γ3 κΓηεαιβηΙ.

Ο ΧΙΛ'. ΜογΙιιο Ροιηρείο , Αη(οηίιΐ8 ηιηιιβ εχρεώϋοηεη)

8ΐΐ9εερί( ίη Λπικίμηπι ; Οα>83ΐ· νεΓΟ εοη(Γ3 ΙΙΙνποβ , ΙΙίΙίαηι

ρορυΐ3(ίοηί1»ΐ8 ίηΓε9(αη!ε8 , φιΐ 3υ( ηυιηηιιβιη ρ.ιι ικταηΐ ρο-

ρυΐο Βοηιαηο , αυ( ρεΓ ηεΙΙβ είνίΐίβ άεΓεεεηηί. Κεβ ϊηίειη

ΙΙΙνΓίεαβ, ιριοπίΛΐη ηεε 8α(ί9 ιηίηί εοηιρεΓίκ βαηΐ, ηεε ιη.ν

Ιιτίαιη ρι.τΐιοπΐ ]υ8(ο το1υπ>ίηί', ηεε 3ΐίο Ιοεο εοπ)ηιο^ίιΐ8

ρο(εΓ3η( εχροηί , 3ΐ> εο (ειηροΓε ςπο ρηηιυηι 3 βοη)3ηί8

8α&εεμΙ% βπηί αιΐ Γιηεηι υ9ςυε ρει-δεευΐιΐδ , 8υρΓ3 ρεΓβει ίρϋί,

ε( ΙϊηϊΙίιη,ε «ι1>]υηχί ΙΙι-.'.·.:· . Μβεειίοηϊεα).



ΡΚΑΟΜΕΝΤΑ

I. Αρυϋ δϋΙΏΑΜ.

1. Άνεζεύγνυ, άνέστρεφεν. Άππιανός· Ό δέ μετά

πολλής λείας άνεζεύγνυ.

2. Αψιμαχία , συναφή μάχης. Άππιανός· Το μέν

πρώτον ϊριδες ησαν χαϊ άψιμαχίαι σμικραί· μετα δέ,

συμβολαί τε ές την άλληλιον...

3. Διέφερον. Άππιανός· Οί δέ Κελτο\ές 'Ρωμαίους

τι μηνιμα εκ πολλοί! διέφερον. 'Αντι τοΰ είχον, ένε-

κότουν.

4. Έγχρόνιον, ού προ πολλοϋ χρόνου συντεθεισών.

'Αππιανός· Κατεφρόνουν των σπονδών, ετι έγχρόνιον

οΰσών.

5. Έδοκίμαζεν, έκρινε.... Άππιανός· Ό δέ έπίτλς

οικίας χωρίον, συνελάμβανεν ίσους έδοκίμαζεν. 'ΑντΙ

του, εχρινεν έτάσειος εΐναι άξίους.

β. Έπαφρόδιτος, επίχαρις, ήδύς. [Και Έπαφρο-

δισία.] Άππιανός· Και μήν έν πδσιν έπαφροδισίαν

υπερεπαίρων, έσεμνολόγει περ\ Ιαυτοΰ.

7. θησαυρούς. Άππιανός· "Οπλα τε πολλά χαϊ

σΐτον ήτοιμάζετο , χαϊ θησαυρούς έποίει.

8. Ίλαρος, εύχαρις, άστεϊος, ήδύς* Άππιανο'ς·

Σΰν βοη ίλαρα και θορύβω χρηστώ παρέπεμπον αύτδν,

χαϊ βαρ'ξεϊν έκέλευον.

9. Οι,περισπωμένιος, Ιαυτω .... Άππιανός· ΈπεΙ

δέ οΐ τι) χακδν τέχνης χρεϊττον, χαϊ μέν τι κα\ έπικου-

ρίας της έκ θνητών συμμάχων δυνατώτερον.

1 0. Οϊστρεϊ .... Άππιανός· Τω όντι πασιν οίστροί-

δης ένέπιπτεν δρμή κα\ προθυμία κατα των βαρβάρων.

11. Πιθανούς.... 'Αππιανός· "Ενα δ' αύτών, πιστον

χαϊ πιθανόν εις το ίργον, έντυχο'ντα τοις ΰπάτοις έν

άπορ^ητω, πίιίτιν αϊτησαι.

12. Πρόσριζα, συν ταϊς ρ^ζαις. Άππιανός· Τα

δένδρα έκοπτε πρόσριζα , τοΰ μή πάλιν φΰ'ναι.

13. Χρηματίζει, δοτική, αποκρίνεται, πράγμα διοι

κεί. Ούτως Άππιανος δ Ιστορικός· Τοις πρέσδεσιν

έχρημάτιζε.

14. Ώσατο έαυτόν. Άππιανός· "Ωσατο έαυτόν, καΐ

κατέβαλεν άπο τοΰ ίππου· ου μήν έφθασε τρώσαι, συν-

αρπασάντων αϋτον των συνασπιστών. *Η , παρενέ-

βαλλεν εις κίνδυνον έαυτόν.

1. 111ο νείΌ πιηχηα οιιγπ ρι ,ηΐ,ι ΓενεΓβιιε 631.

2. ΡΗηιυιιι ςπίΟεπι Ιονΐ,ι εειΊβηιίηβ εί νείίΐηΐίοηε» βΓοηΙ :

ροδίεα ΥβΐΌ αείε (ΙβεβπιβΓβ εαφεηιηΐ.

3. Ο,ϊΙΠ νοίΌ & Ιοιίβο ]αηι Ιβηιροιβ ίηια βάτβΓβω Κοηιβ-

ηθ8 ΓονβυιηΙ.

4. Γα'ίΙοΓ,ι, ([ΐιηπΐί]ΐιαπι ΐ'οορηίία 3ι1!ιιΐΓ, ίροπκ·1)3ΐι1.

5. 1116 Τ6Γ0, «Ιοηιοί ίηίΓαηδ, 0οηιρΓεΙιβη<1ίΙ ψιο^οιιιιφιε

ϊηηιιϊδίΐίοιιε <ϋ§ηο8 μκϋεανΚ. {ΡονΙααΐ Ρ)π1ιιιλ Τϊιεηϋ,

ιι/ Ιιαχ ίίηΐ ο· .%>/?««*«»·/.«.)

6. ΕΙ νεηυδίαΐεπι (/. ΓεΙίείΙαΙειη) βιΐίΐιη εοταηι οπιηίΐιαβ

εχίοΐΐεηδ , πια^ηϊίίοβ »ε*ε ]ηι: Ιαίιαί.

7. ΕΙ βΓΠία ηιιι1ΐ3 ΓπιηιεηΙυηιφιβ Μαφ·ητΚ, εΐΐιοπε»

ϊηδίϊΐιιίΐ.

8. ΗΠαΚ εΙ,'ΐηιοπ' εΐ ΓβιΐδΙο ηρρίαιίδ» ειιηι ρΐΌδβοιιΙί δΐιηι,

βοηοφιΐ' αηϊιηο 88δε ]ιι$86πιηΙ.

θ. Οιιιιηι τειΌ εί ηιηΐιιιη οιιπιί Γοηιεϋίο ιη;ι]ιΐ5 εΐ αυχϊΐϊο

Ιιυπιαηο ΙΊίό ροΐεηΐίιΐδ εδδεί

10. Πενει-α οιτιηεδ Γυποδίΐδ ηιιίιίαιη ίιηρείιΐδ εί ευρϊϋο

α^ι ("(Ιϊΐ'ΐχΐί Ι).ίι ■ΙΐίΐΐΌΛ Ϊην38ΐ1.

11. υουη βυίειη ίΙΙοπιηι, Ιιοηιίηεπι Γκίιιιη β( α<1 η-ιη

ρει-εικίηιιι ϊάοηευιη, οίαιη ;«1ϋ8»ε εοηβιιίεί', Γιιίεηιηυε &Ι>

ϋΐίβ ρε(ϋ$8ε.

12. Αι1)0ΓΡ5 ειιηι ίρ8Ϊ3 ηιΐίαίιιΐδ βχεϊάίΐ, ηβ Π'ραΐΐυΐβ-

τεηΐ.

13. Ι,ε£Λΐΐ8 νεδρκηβα άα\αΙ.

14. Ιη αιεάίοβ ββ εοη]βεί(, εί άβ εςυο βαη άβίαιίητϊΐ;

ηεε Ιηηιοη ΐιιίει-Πεειε ροΐυίΐ, ςυοά βαΐεΐΐίΐββ βιιηι βίαΐίηι

επρειεηΐ.
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II. Αρϋϋ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟϋΜ

ΒΙΒΙ.ΙΟΤΗΕΟΛ! 8ΑΝ-ΟΕΒΜΑΝΕΝ8Ι8 , ΕϋΙΤϋΜ Α ΒΕΚΚΕΒΟ, ΑΝΕΟϋ. Ρ. 119 δΕΟ,ς. ,

Περϊ συντάξεως, ποία τών βημάτων γενιχη χαΐ δοτική καΐ αΙτιατικη συντάσσονται.

1 . ΥβηάίάίΙ νίΐίβδίιηο ρΓβΙίο. Ει 1Π>γο II.1. Άποδίδωμι, το πιπράσχω, γενική. Άππιανος

|$ · Άπέδοτο εύτελεστάτης τιμής.

2. "Αρχω, γενική. Αππιανος δέ δοτική· Διεχρη-

σατο Μέρων έτε ήρχε 'Ρωμαίοις.

3 Αμελητέα , γενική το πράγμα· το δέ πρόσωπον

δοτική. Άππιανός· Αλλήλων ήμε'λουν.

4. Άπαντω. Άππιανός α'· Πασιν απάντων.

5. Έπιθειάσας, δοτική. Αππιανος Μακεδονικοΐς·

Έπιθειάσας δέ κα\ τοίσδε.

* 6. Έπισκηπτω, παραγγέλλω, δοτική .... ΈπΊ δέ

του παρακαλεϊν προς αϊτιατικην. Άππιανος τρίτιο Αιγυ

πτιακών Έπισκηπτω σε της αξιώσεως.

7. Εισακούει , αιτιατική. Άππιανός α'· Ούκ είσα-

κουόντων ουδέτερα 'Ρωμαίων.

8. Έξέδραμεν, γενιχτ). Άππιανός·· Έξέδραμεν

του δανειστού.

9. Έπέλαβεν, αΙτιατικη. Άππιανος β'· Αίμος

δμοϋ καΐ λοιμός έπέλαβε 'Ρωμαίους.

10. Έφηδοντο, δοτική. Ό αύτος £κτω· ΚαΙ έφη

δοντο μοι της Ββρεως. (Κβαηϋοτ τηατηα αφκίΐ : και

επίβουλης. )

* 11. Ζημιώ.... Άππιανός β'· Άναπείθει θανάτω

ζημιοΰσθαι.

12. ΤΗν, μετα πληθυντικού όνο'ματος. Άππιανος

ίν τη Βασιλική· "Εριδες ην.

13. θάλλω, δοτική. Άππιανος β'· Άμφοτέροις

τοΤς γονεϋσι βάλλοντες.

14. ΚουφίζωκαΙ Έπικουφίζω, γενική. Άππιανο'ς·

"Οσα δέ όμως έπικουφιεΐ της ανίας, αιτείτε και λαμ

βάνετε προσιόντες.

15. Με'τεισιν, Ιπέρχεται ή διαδέχεται. Άππιανος

Παρθική· ΕΙ τις άρα νέμεσις τας πρόσθεν ευτυχίας μέ-

τεισι.

10. Πιπράσκω, γενική. Άππιανός α'· Πιπράσκιον

χρημάτων πολλών. ΚαΙ έν β'· Πραθηναι πάντα το-

σοϋδε, δσου τον 2χ τυραννίας [Τυρ^ηνίας?] έωνητο.

17. Πρεσβεύειν, άντί τοΰ ίχετεύειν, μετα τη"ς εις·

Πρεσβεύειν εϊς Καίσαρα , Αππιανος δ'.

18. Σισίνης, 6 Φραταφέρνου παις. Άππιανος 'Ιλ-

λυρίδι Σισίνου κα\ Σισίνην [I. Σισίνη] <ρησ(.

* 19. Σπανίζω, γενική. Αππιανος β'· "Οθεν

έσπάνιζε τροφών.

* 20. Συμπλεκόμενος, δοτική. Ό αυτός· Συμ-

πλεκόμενος αύτη.

21. Συνηδο'μενοι, γενική. Άππιανος τετάρτω

Αιγυπτίων (βίο)· Συνηδο'μενοι των γεγονότων.

1. ΙηΙοΓΓοαΙ ΝείΌ, ςαυπι Κοπΐ3ηί8 ίηιρεΓαοΐΙ.

3. ΜιιΙυο 8θ ηε§1ϊ{;ε1>3η(.

4. ΟιηιιίΙιιΐΛ οΐινίιιιη νβηίβηβ. Εχ ΙιΙιγο I.

5. <3ιιιιπι ιΊϊιιιιι Ιιίί Λ·.» ΙεδΙεβ αΐ385ε(. Εχ Μβεοιίοηϊαβ.

* β. 01>Ιε8ΐ0Γ (β ρβΓ (Ιί^ηιΙαΙίΊΐ). Εχ ΙιΙιγο ΙΠ -'Γ.μν-

ρΐίαεοπτπι.

7. Ηοηιηα ηευΐηιιη εχ3υ<1ίεηΙίΙ>ιΐ8 Κοηιαηίδ. Εχ Η1>γο I.

8. Ρα'.ηθΓ3ΐοπ3 (Ιοιηο εναβϊΐ.

9. Εαηιο» Μΐηυΐ βΐ ρεβϋϊ ΗοηίΛηοδ ίηναβϊΙ. Εχ ΙίΙιιο II.

10. Ε( ρηικΙιΊιηηΙ Λβ ίη]υπα ηιίΐιί ίΐίαια (άεφίε ίηβϊϋϋβ

ηιϋιί δίτυοίίβ ). Εχ 1ί1>Γ0 VI.

* 11. ΡοΓίΐκκΙβΐ υ( Μρίϋί άιηιηβΐυτ. Εχ ΙίΙιιο II.

12. Κίχδβ 8Γ8οΙ. Εχ ΙιΙιγο (Ιο Κε£ί1>α8. [Οοη/./τ. 2 εχ

δηίάα.]

13. Λιΐ)ί>ο1)ΐΐϋ ρ3Γεοϋ1>ιιβ ΠοΓβηΙεβ ( ραΐΓΪιηί ε( ηιαίπιΐιί ).

Εχ Ιώτο II.

1 4. Νίηϋοιηίηιΐδ (ρι,τππηπ,πο ΙενβΓβ ροΐεπιηΐ ΐΓίδΐίΙίαηι

νβδίΓ.ιπι , ρείϊΐε εΐ δυπιίΐε ΕκχβΟβηΙεβ.

15. δϊ ςυ& ίμίΐιιΐ' νίικϋι (λ ρΓΪ8(Ιηΐΐη ε]υ9 Γβΐίείΐαΐβιη 33-

βεηυΗυΓ. Εχ ΡβΓίΙιίεβ ΗΪ8(0Γί3 [$αρροιίΗαά].

16. Μ3§ηο ρπΊίο νεηίεηβ. Εχ 1ϊ1>γο I. — Υεηιΐΐΐβ βδββ

οηπιϊ,ι (3η(ϊ(1εαι , ςιΐ3η1ί ίΐίαπι εχ Ε(ταΓΪ3 (?) εηεηΐ. Εχ

ΐίΐ>ΐΌ υ.

17. 0Γβΐ0Γ8ϊ ιηίΙΙεΓβ 3ά Ο.Έ83Γβιη. Εχ 1ϋ>Γ0 IV 3ΐνβ άβ

Τΐ1ηι$ 6α11κϊ$.

18. δί^ϊηεβ, ΡΚΓ3ΐ3ρ>ιεΓη9? (ϊΐίιι.ι. Αρρίβηη* ίη ΙΗγπεΑ

ΒεπρΙίοηε [ίτητηα ΒβΙΙ. Οίν. V, 7].

* 19. Όηιΐε ευπι ίηιαιεηίαιη 0εΓιείεΙ)3ΐ. Εχ Ηογο Π.

* 20. Εί 9β ϊοιρ1ίε3η>.

21. Γ)γ· ίκ ηαβε ίβεΐ3 οι αηΐ εοη§Γ3ΐυΐ3ηΐ69. Εχ 1ϋ)Γ0 IV

,Ι^νρΙίιΐοοΓϋΓη.
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22. Ύποτοτω, αΐτιατικΐ). 'Αππιανδς εν τώ Κελ

τικό)· Το γενόμενον όποτοποϋντες.

23. Χρώμαι, τό κατά χρήσίν τι λαβείν, αιτιατική.

Άππιανδς κ' [ΒΛΚ. έκτω]· "Ας δέ Ιχρησάμην παρ4

Αντωνίου ναΰς.

24. Χρηματίζειν. Ό αύτδς β' Αιγυπτιακών Πρε-

σβείαις δ Καίσαρ έχρημάτισεν.

ΠΑΡΑ ΑΠΠΙΑΝΟΪ ΦΡΟΝΤΩΝΙ.

Ουδέ σήμερον Ιδυνήθην σε ϊδεΐν δια τήν γαστέρα

νυκτδς ενοχλούσαν έως άρτι κοιμηθείς· α δέ άγρυπνων

ήπόρουν, ού κατέσχον ούδ' άνεβαλόμην, άλλ' εκ πολλών

δλίγα σοι γέγραφα. Σύ δ' εί μεν δίκαια έστιν, ώς δι-

καίοις· εί δέ σχολαστικά, ώς άπλοϊς· εί δέ μή, άλλ'

ίμοιγε ώς λυπουμένω και παρίκαλουντι πείσθητι καί

είξον. Είκδς έπεσθαι τοις κοινοϊς τα Ιδιωτικά · εύθύνο-

μεν γοϋν τα ίδια προς έκεϊνα, και δ νόμος ούτοι κελεύει.

Πως ουν αί μέν πόλεις ουκ δκνοΰσι λαμβάνουσαι παρα

των διδόντων άναθήματά τε καί χρήματα καΐ άργύριον

αύτδ πολιτών τε κα\ ξένων, ήδη δέ τινας καΐ αυτούς

[πως] ύποδιδόντας· φίλος δέ παρα φίλου λαβείν δκνεΐ

παρακαλοϋντος; Κα\ οί θεοί δέ τώ νόμω των πόλεων

προσίενται ταύτα παρα τών άνδρών, καθ' & δεικνυουσιν

οί θησαυροί τών θεών. ΚαΙ οί φίλιοι δέ εκ τών δια

θηκών λαμβάνειν ούκ δκνοϋσιν. ΚαΙ δια τί ο3ν εκ μέν

διαθήκης άν τις λάβοι , παρα δέ τών περιόντων ού λάβοι,

δπότε και μείζον ταϋτ' έχει το δείγμα της προθυμίας ; Οί

μέν γαρ άλλον άλλου προτιθέασιν · οί δέ περιόντες αύτών

τοΰς φίλους προτιθέασιν. ΚαΙ ήδιον παρα τοϋ περιόντος

λαβείν, δτι καΐ μαρτυρησαι περιοντι δυνατόν Ιστι καί

άμείψασθαι. Πάλιν, ξένιον μέν ούτε Οεοΐς ούτε πόλει

πέμπεται , τα σεμνότερα δ' άε\ τοις σεμνοτέροις. Άλλ'

ούκ είσι ταϋτα βαρύτερα λαμβάνεσθαι; Τί γάρ έστι φι

λίας καΐ τιμής βαρύτερον, ών ούδείς [άγνοεΐ] ώς γ' άρειον

ούδέν Ιστιν; Τί δέ βαρύ ην δ*λως, ή τί αν έγώ βαρύ

έχοιμι; Ούδ' αν μέν Ιργασαίμην ούδέν ούδέ όναίμην ού-

δέποτε [οίοι ώς εν τώ θεάτρω] φασ\ν [8ς μή] μισθδν

«Τχον, Ιξ οίκου είς οϊκον μέ γε τιθεΤν. Έννόησον δέ

χάκεΐνο, ίση μέν ήδονή τφ πέμψαντι ληφθέντων, ίση

λύπη μή ληφθέντιον έγγίγνεται. ΕΙ τδ καθα[ρδν]

* * * και μετα "πο * * προσιέναι σοι. Πιστεύοις δέ

δίκαιον είναι τδν νόμον τών τε πόλειον καΐ θεών καΐ

φίλο>ν * * * Φίλων δέ ού τοσούτον έπιδεικνύντων θρά-

€ος εύνοίας, άλλακρυπτόντων υπδ δέους, ίπεμψά σοι πρίν

έπιτρέψης. Σύ δέ μηδέ τιμη... φγε ίδει μηδ' άπαξ.

22. διιβρίεαηΐεβ <\Μ ββΓβι-ρΙυτ. Εχ ΗΙ>γο ιΐβ ιρ!>ϋ·

Οβίΐίαβ.

23. (}υ33 ττιΐ] Ιιιο βυηίδί 3ΐ> ΑηΙοηίο ηβνεδ. Ει ΙιΙμ-ο τΐ-

§ε$ϊπ)ο [ ί. β. Λιαι/ρΙιαοοΓυηι ρτίιηο. ΟΜανίαηια Ιοςαί

νιάίΐντ. ΛΙϋ, μχ(ο].

24. Ι,ε£3(ίοηίΙ>ιΐδ ΓΡδροηββ άεϋίΐ ΟβδβΓ. Εχ 1ιΙ>γο II

Λ^νρΙίίΐοοπιπι. [Οοη/./τ. 13βχ8νίάα.]

ΑΡΡΙΑΝϋδ ΓΒΟΝΤΟΝΙ.

Νε ΗοάΊε ςιικίεηι νϊάεΓε Ιβ ροΐυί; τεχβίοβ εηίπι ρεΓ ηο-

< Ιιίιι νρηίπδ άο1οη1>υδ, υ«ριβ ίη Ιιϊιίο Ιιογϊπι (1βαιΙ>υί : ςο33

νρι-ο ίηΙβΓ νίφΐ3Π(]υηι ηιβ δοΙΊίοίΙυηι Ιι.ι1>ιιρπιηΙ , β3 ηρχμιε

ιηεηΐε οοιιΐίηυί ηεςυε ιΐίβΐυϋ , ββά ρωο β ηααΐΐίβ 3(1 Ιε απηε

βεηρβϊ. Τυ τεΓΟ Μδ, 6ί κςυβ βηιηΐ, υΐ 3ρςυίβ ; δί οΙίο*3

δβΐίρηι υΐ βίηεεΗδ; βίη ηιίηυβ, εει-Ιβ πιίηί ίρβϊ ιιΐ οΌΙεηΙί

Ιβςαβ βχοΓ3ΐι(ί οϋβεηαετε β( ιηοι-επι %α\Ιο. Ρ3Γ εβί ρπτϊΐα

ρυΜίεοΓυπι εχειπρίαιη βεςυί : ζά εβιΐε βχί§ίιτιιΐ8 ηο-

8ΙΓ3 ίρδΟΓϋπι , ε( Ιεχ Ϊ13 ]υΙ>ε(. ΟυαΓβ ί^Ιυτ υΓΐ>ε$ , δι ηιια

(ΐ3η(υΓ 3ϋΙ (Ιυηαι ία 3υ( ςυχνϊί ορεβ , ηοη &1>ηυυη( , ρεοα-

ηίαπιςιιβ βιίεο είνϊιιηι εί ρεΓε^ηηοΓηπι , ίηιιιιο εί ϋοπιίηεβ

ίρβοβ,ηαί 86 (Γ3<1υηΙ, 3θοίρίαηΙ; 3ΐηίευ$ βυΐεηι 3ΐ> βαιίοο

0Γ3η(β 3(χίρεΓ6 άυ!)ίΐ3ΐ? Αο άϋ ςυοςυε άβ τηοάο οίτϊ-

ΙβΙίϋηι εηΐβαι ϊρ$3 <1οο3 .ιιΙιηίΙΙιιηΙ αΐι (ιοσιίηίΙ)ΐ]? , ςιιο^

ηιοιι&ΐΓ3η1 ΙΙΐ68βυη (Ιοοπιηι. Αηιίεοβ εΐίβοι εχ Ιθ5!ηηιοιι(ι>

αΙί(|υίι1 βοοίρρΓε ηοη ρί§ε(. Οογ εΓβο εχ Ιε$ΐ3ηιεηΙο ςοΐβ

βεείρίβΐ, 3 8υρεΐδ(ί1ί1)ΐΐ8 τεΓΟ ηοη βκίρίαΐ, φΐ3ηι1ο<μιί(1οηι

η3Β0 ηΐ3]π8 εΐίαπι βΐυιΐϋ &ο νο1υηΐ3ΐί« δρεοίιηεη ρΓ&?Ι>βη[ ? >3ΐη

ηιοπεηΐεδ ςυί<3βιη βΐίυπι 3ΐϋ ρηεϊεηιηΐ , ευρεΓ8ΐί(β8 βηΐεπι

8ΪΙ>ϊ ίρ8ί& 3πιίεο8 3ΐι(εροηυηΙ. }&ιη άυΐείαβ ηιιοφίε εβί α

τΐνεηΐε βεείρεΓε : Ιιαϊε εηΐιη εί ΙβδΙίΓιοβπ' εί ΓβΓειτε ςτ3ΐί3θΐ

ΙίεβΙ. Κυτδυδ, νϊΐίβ ιηυηηβευΐβ ηεςαε άϋδ ηεηυε υι-ΐη

πιίΙΙυηΙαΓ : τεΓυπα ΒρΙεπάίοΊοΓΑ άεϋεηΙϋΓ βρίεηάϊιΐϊοποη».

ΑΙ ηχε, αϊβ, ηοηηε ξηνβίε 3εεϊρϊιιη(υΓ? ΟιιίιΙ \ργο ε»ι,

ίηςυαιη , απιϊοϊΐϊα εί ΙιοηοΓε @Γ3τϊαδ? ςιιίϋϋδ (βηιεη ηίΙιϊΙ

εβδε ρηΕ8ΐ3ηΙίιΐ8 ηβηιο ηοη νίάεΐ. 5ε4 ςαο ραε(ο άεηιαηι

ηηηυβευΐυηι ΗΙπά §Γ3τε 6Γ3ΐ? βίτε ροΐίηβ, ςιιίά 1»η<1θπι

εβο βΓβϊβ ροδδί(1β3ηι ? ΑυΙ ηίηιΐ ρΓΟΓδυβ 3Ρ(]ΐιίδίνεπηι ,

3υ(ηιιΙΙυηι 3ΐίουη(]ε Γι ι κ 1 1 1 ιι ι ρειτερεηιη ... [$β<ι«ΐηΙϊαναΙ<Ιί

ητηφία Η Ιαηιηα ίη/ΐίχοίΐατ ΙηρΙείαι.] . . . ΙΙΙαά

εϋβηι οοβίΐβ, ςυ3η(3 νοίυρίαβ, βί ΓεείρίβηΐιΐΓ <1οπ3, ηϊΐ-

ΙεηΙί 8εεί(ΐ3(; ςυβηίαβ πι(ργογ, δί ΓΡδρυβηΙυι-. δί ρυΓυηι....

30ορι1ργ6 3ΐ1 Ιε. ΟΓΡίΙεδ βυΐεηι , δεςα3πι εδδε 1ρ§ρω υτυϊαηι

εί (Ιοοπιπι βΐ Βΐηίοοηιπι.... Αιηίείβ αιιίρηι ηοη Ιβιη Ιιοτ

3§εηΙίΙ)ϋ8, η( οεηετοΐεηΐίχ ωάΌαααι ρ3ΐ3ΐη ρι ;ι· δε ΓργλιιΙ,

μίΙ υΐ Ιίιηίϋβ εβίεηΐ βηίηιαιη δυυπι , Ιίοη: Ιίηί πιίδί νέοι*

808 1ε ηοη ρείίΐβ. Τα τείΌ ηε Ιιοηο... ευί οροιίευβί ηε δε-

ηιβΐ ςηίάεηι...




