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PRAEFATIO.
ἔπιον opera litterata, quibus nomen suum nobilitavit
Constantinus imperator porphyrogenitus, primo loco
numeramus grandem eius eclogarum ex veteribus historicis collectionem, etiam postquam ampli operis pars
longe maxima per eandem insecutorum temporum seu
inertiam seu infelicitatem, quae instituendi caussa fuerat Constantino, neglecta periit. Ei operi Diodori quoque de viginti quinque perditis libris tantum ad nos
propagatum

debemus,

unde et forma universae eius

Bibliothecae accuratius cognosci et historia multum
saepe illustrari possit. Quas eius reliquias quattuor viri
exstiterunt qui ab interitu vindicarent.
Ac primus F.
Vrsinus, acceptis ab Ant. Augustino archiepiscopo
'Tarraconensi Polybii fragmentis περὲ πρεσβειῶν Ἢ
quibusdam, quas loannem Cpolitanum, dum Rom.
antiquitatem in capita et locos communes digereret,
collegisse scribit, ea fragmenta Antverpiae edidit ἃ,
1582., caeterorum quos eum ex eodem codice edidisse patet historicorum, Dionysii, Diodori, Appiani,
Dionis, ne nominibus quidem neque in praefatione
neque in libri inscriptione nisi pagina aversa locum
*) πρεσβειῶν Vrsinum intulisse, quum πρέσβεων in codice invenisset, a Schweighaenusero praef. ad Polyb. *ol. 1f. p. XV. mo-

nitum est.

Quare et me velim πρέσβεων posuisse p. 162.

τοι

PRAEFATIO.

concedéns. Et Vrsinus quidem nec rationem operis
Constantiniani ita videtur perspexisse ut lacunam duodeviginti ferme librorum, qua Diodori excerpta hiant
ed. nostrae p. 163., animadverteret, neque in reddendo
codice, quem ab infinitis pene mendis vindicasse narrat, satis fideliter versatus esse. Quocirca commodissime accidit quod ipsius huius de Legatis tituli alius
liber manuscriptus aetatem tulit, quem olim Augustae
nunc Monachii servatum in ed. Biporitinae usum excussit Io. Schweighaeuserus, cuius de eo adeunda est
praefatio ad Polybium vol. Hl. p. XXIV.
Quo libro
collato et vitia multa emendata lacunaeque suppletae
sunt, et quae librorum circiter X. — XXVIII. eclogae
desiderantur, has apparuit iam illo ex libro unde
Augustanus Vrsinianusque ducti sunt. evanuisse, nihilque esse quod ipse Vrsinus omiserit, id quod in aliorum eum scriptorum eclogis fecisse Schweighaeuserus
notat 1. c. p. XX.
Eiusdem huius de Legatis tituli partem alteram,
quae recentiores historicos complectitur, annis uno et
viginti post Augustae Vindel. edidit Dav. Hoeschelius,
Quae res nihil ad Diodorum pertineret, nisi ille corollarii instar librorum Diodori XXI. — XXVI. eclogas
editioni suae adiecisset, quas ab ignoto homine confectas Ric. 'Thomsonem Anglum ex Lud. Alemanni
Florentini libro MS. secum communicasse memorat.
Hae eclogae an et ipsae collectionis Constantinianae partem constituerint non liquet: differunt quidem
ab ea librorum distinctione auctoremque produnt ipsis
hominibus Constantinianis rudiorem: cuius culpam vix
multum iri minutum existimo, etiamsi Alemanniano codice, qui longe vitiosissimus est, integrior ullus exstet.

PRAEFAT.IO.

v

Hoeschelium anno 1634. consequutus est Henr.

Valesius edito amplo περὲ ἀρετῆς καὶ κακίας titulo,
cuius exemplar manuscriptum ex insula Cypro redemerat Nic. Fabr. Peirescius.
Quod ipsum, ut videtur,
cum ed. Valesii denuo contulerat Salmasius,

cuius an-

notationes cum Wesselingio communicavit Io. God.
Richterus. Finem libri periisse annotavit Valesius: integro inerant eclogae librorum VII.
— XL.
Et his quidem tribus viris facili omnibus opera
constiterunt quae ab eis in lucem prolatae sunt Constantiniani operis particulae, Quae longe molestior
exantlanda fuit indefessae A. Maii industriae, quum
Novae collectionis suae volumine secundo editum titulum περὶ γνωμῶν ex disiectis palimpsesti Vaticani foliis
erueret. De quo labore ipsoque libro quum ab editore
satis sit expositum ed. nostrae p. lll.
— 1X., nos id
unum commemoramus,

Vaticanum codicem, postquam

pristinae formae restitutus est, VII. — XII. et XV.
— XL. Diodori librorum eclogas sententiosas exhi-

bere, nisi quod ablato codicis initio septimi fortasse
non omnes supersunt, Nam quae in editos libros incidebant sponte omisit Maius, ut Peirescianarum Valesius:

cuius exemplum

ita eum

imitatum

vellemus,

ut quam ipse ad p. 44. 17. memorat varietatem scripturae apponere non omitteret. Necesse est enim harum eclogarum libros, utpote ex antiquissimis exemplaribus ductos raroque descriptos, ab vitiis quae reliquos Diodori codices invaserunt saepe intactos mansisse.
Ipsorum eclogariorum operam quod attinet, ea
plane fuit mercenariorum: qui ex mandato sibi scriptore tantum quantum

ad suum

tinere duceret sumentes

quisque pensum

saepe nec

per-

verborum nexum

vi

PRAEFATIO.

curarent, adeoque in media quandoque sententia subsisterent, et nominibus omittendis rerum traditarum
intellectum turbarent.
Quo in genere diligentius versatus est Photius, qui perditorum aliquot post trigesi-mum librorum particulas in Bibliothecam suam recepit.
Quanquam ille dum compendium adhiberet verbaque
Diodori suis mutaret, et alia depravavit et illud vereor
ut recte tradat, Viriathi res Diodorum totas libro
XXXIlL comprehendisse.
Eas enim si eodem libro
coeptas finitasque sumimus, VWValesiana Vaticanaque
libri XXXII. excerpta tam fiunt ampla quam sequentis
rebus annisque: paupera.
Quae res Maium induxit ut
XXXIII libri initium a Corinthi excidio faceret Carthaginisque et Corinthi eversiones inter duos libros dispertiret.. Quod qui probet, debebit quae de Alexandro Bala post Corinthi excidium sunt in Exc. Val. p.
2592. 98. ad Diodoti Tryphonis magis quam Balae historiam continuandam narrata credere, siquidem Balae

caedem (Ol. 158. 4. Euseb. p. 188, M.) extremo libro
XXXII. scriptam testatur Photius. Mihi nec Maii nec
Photii distinctio satisfacit, sed tertia inter utramque
media veritati propior fore videtur.
Fragmentorum collectionem, quam Wesselingius
instituerat, ego multis locis auxi, alienis nonnullis
liberavi, omnia ita digessi ut fieri posset ab eo qui Wesselingii ordinem, ne paginarum series penitus turbaretur, non omnino

oblitteratum vellet.

Quae ratio in-

euuda non fuisse in maiore quam est fragmentorum
numero.

AD
P. 491. 72.
αὐτοῦ

ΠΥΝ
αὐτοῦ]

TA.

Diodorus haud dubie τοῦ, sed

scripserat eclogarius.

P. 496. 82.
P. 503. 83.

ὑπὸ] Scribendum ezó.
Post ἀνεῖλε quae sequuntur cum priori-

bus non cohaerent. —

16. Κάμικον] Scribendum

Keguxóv.

P. 507. 92. Dele comma post σύμμαχοι. —- 10. ἀπέστειλεν Avvifeg vovjoeoygov] Atqui Hannibal ipse τριήραρχος
erat Adherbalis : Polybius I. 44. 1. Avvigav , ὃς ἦν ᾿Δμίλ-

xov μὲν υἱός; τριήραρχος

δὲ καὶ φίλος ᾿Δἀτάρβου πρῶτος.

Quare scribendum ἀπέστειλαν ᾿άννίβαν cua
d Dixit de
hoc munere Schweighaeuserus ad Polyb. IL. 1. 9.
P. 508. 35.
μαχρῶν} Haud dubie μικρῶν corrigendum, quod invenit sed repudiavit Wesselingius.

P. 510. 50.

πρὶν πολέμου) Scymnus v. 715. χτίζουσι

πρὶν Βυζαντίου.

P. 511. 70. 89.

᾿Ορισσών]

᾿Ωρισία

urbs non

longe

hinc dissita ab Stephano memoratur, sed forma gentilis longe
diversa.

P. 513. 59. ἀνθρώπων] Nonue ἀνϑρωπίων Ὁ
P. 530. 27. ἐνεβάλετο χάρακα] Comparari potest τάφρον ἐνέβαλε Plutarchi vita Artaxerxis c. 7.

P. 532. 40.

γυναικείαις ϑυσίαις

προςαυλοῦντα

Lo-

beckius in Dissert. de Cotyttiis 1828. p. 4.
P. 538. 5.

P. 546. 28.
P. 550. 88.

Scribe

7Maoxíov, ut annotatio

docet,

τέτευχεν) Aptius est «ἔτυχεν.
Hunc lorum Suidas v. Συβαριτικαῖς cum

hi svarietatibus affert: γάστριες, -- ὅτι συνέβαινεν αὐτοὺς
διότι συνέβαινε ναὐτοῖς --- ἐν] νηὶ - τ et quod receptum vel]em ἀναχϑῆναι λέγεταν —
νοὺς ἐρέτας ἔχων. Idem v. 94.
onntlit ὧν εἶναι, tum scribens ἀντιμνηστεύοντας et Κλεισϑένους ϑυγα- τρὸς pro γυναικός.

P. 560. 2. .Per hunc locum apud Suidam v. Τίμαιος
p. 472. hae sunt varietates: ἐλέγξας} ἐξελέγξας

4. τἄλλα]

ΤΙΣΙ

ADDENDA.

ἄλλα

9. τελευτήσαντα] τελευτήσαντος

vouíveg]

invertit

25. σχεδὸν om.

14. μόνον γε-

15. ἐξαμαρτόντα]
πολλὴν —

ἐξαμαρτάνοντα

τε xol] καὶ πολλὴν —

82, φιλαληϑὲς recte φιλάληϑες
P. 568. 62.

annot. dele.

P. 578. δ1.

ἐγίνετο] Immo ἐγένετο.

P. 589. 99.

P. 596. 76.
P. 600. 49.

καὶ

88. ἕνεκεν) ἕνεκα.

Verum est ἐπεσήμαινε.

oí] ἡ Valesiana.
ἀναγωγός] Scribe ἀνάγωγος.

P. 602. 43. Γοργὸς
Ιύργος — Γόργου.

—

47. l'ogyov]

P. 608. 96.

Σεξτίου reponendum

P. 609. 11.

annot. dele.

cum

Scribendum

Valesio.

P. 627. δά. Heiskii coniectura locum non habet.
Fragm. I. v. 23. Scr. ἕως. —
XXI, 8. Eordensibus]

-Eordaeis corrigi iubet Maius in Add. p. 109. —

18. subdit]

V. idem ad Exc. Vat. p. 4. 8. — XXVI. v. 4. Post κληϑὴῆvai φασιν deesse quaedam videntur. — XXXII. ἐβασίλευεν]
Immo ἐβασίλευσεν. —
XLVI. De Demetrio Antigoni patre
v. Niebuhrius Opusc.I. p. 233.

ss

ADDENDA
AD EXCERPTA YATICANA.
P. 9. 1.

ἔγωγε] ἐγώ τοι cum Eusebio Theodoretus vol.
11. Quum ἀρετῆς sit in codice,

IV. p. 927. 961. Sch. —

non Eusebianum ἱερῆς sed rescribendum est ἐρατῆς.

P. 3. 9.

γὰρ] Malim

ponit Homerus ΓΝ ὃ, 467.

γάρ e. Quod ternum rho sic

νεκρὸν γάρ ῥ᾽ ἐρύοντα. Ξε

^

πρεσβυγενέας Plutarchus vol. IX. p. 155. B. se ipse corrigens in vita Lycurgi.

P. 9. 99.

καὶ γενεὰν δώσει τοι" ὃ δὲ πρύτερόν γε κε-

λεύει οἰκίσσαι σε Hermannus,

. 10. 18.
recte

—

ἐμπόρων Συβαριτῶν]

A 6547 Geelius Biblioth.

ldem ν. 15.

citavi in Add.

εὐπόρων Συβαριτῶν

crit, novae

vol. IV. p. 437.

εἰληφὼς εἴη δῆγμα ex loco Timaei,
Ab Timaeo

autem

omnem

quem

de Sybaritarum

luxurie narrationem in Vaticanis Valesianisque Excerptis
scriptam petiit Diodorus.
P. 11. 10. Post ἀποδημίαν oblitteratum fortasse μίαν.
P. 129. 9.

cv Hermannus

ubi ego τὸ,

P. 13. 3. annotationi praefigendum Ἔντιμε, non "Evτιμος. — 6. Γέλᾳ συνομώνυμον &yvg Hermannus. — 11.
Verum est δέ cor vel δέ τοι.
P. 14. (16: Interpunge post "4vóo£oc.
P. 16. 9. τούτων ] Σόλωνα Geelius. V. annot. ad p. 25.
19. Σόλωνα recte fortasse addetur: τούτων non deleverim.
— 22. πυϑομένους V. annot. ad Exc. Valesii p. 567. 13.
E518 A. λόγοις suspectum esse possit.— 6. ἐπι-

βουλῆς}
P.
P.
P.

Scribe
91. 9.
26. 3.
27. 13.

ἐπιβολῆς, etsi illud est p. 23. 11.
In margine adde 19.
δικαιότερον Malim δικαιότατον.
ἀπεβάλετο fortasse eclogarii est, Eustathius

ad Il. p. 1166. 25. ὅτε καὶ τὸν υἱὸν Ἴκαρον ἀπεβάλετο Pe
φεύγοντα, qui et συμβουλευσαμένη, de quo dixi p. 57.7
pro aclivo ponit p. 1169. 50.

Χ

ADDENDA

P. 99. 3. “Ὅτι “Ζρπαγος —
soluta
nendus
P.
P.

εἰπεῖν Eodem modo dis-

structura affuit p. 19. 5., nisi utroque locó repoest indicativus.
Sed p. 28. 81. scribe ἐπηρώτησε.
80. 9. iic versus continuandus cum praecedentibus.
31. 3. l. Z:ooviog.

P. 32. 16.
γραμματικῆς.

In Add.

ad h. 1, γραμμικῆς

scribe pro

͵

P. 86. 29.

κατεστήσατο] Vereor ne συνεστήσατο dici

debeat.
Ρ. 89. 10. Fortasse addendum ὡς.
P. 47. 1. καταχϑῆναι) καταταχϑῆναν Geelius,
P. 59. 1. μεταλαβὼν] καταλαβὼν scribendum esse monitum in Annot. ad Exc. Hoesch. p. 497. 91.

P. 60. 2.

Οὐοδόστωρ] Βοδόστωρ Exc. Vales. p. 566.

67. 93.
P. 62. annot. v. 13. 1. dum.
P. 63. 4. annot. ubi est ἐπιβολάς,

ἐπιτηδεύειν volue-

rat Maius,

P. 71. 90.
P706. 25.
P. 78. 10.

οὐδὲ] Malim οὐδὲν.
μὴ] Fortasse scribendum est μηδέν.
πλὴν τῶν coniicit Bernhardy. — 923. πρά-

ξεῖν) Diodorus scripserat πράξων. —

annot. 4.] 1. 8.

P. 79. 7T. In πεντακιςχιλίων cum Polybio consentit
pod. Exc. Vrsin. p. 621. 68., ubiv. Wesseling.
. 80. 7. οὕτω] Immo οὕτω τῷ. — 22. Coniungenda
"Ts cum prioribus videntur.
P. 83. 28.
ὅπως] Exspectabam ὥςτε. ovrog coniicit

Bernhardy,

Idem p. 84. 2. ὅπως in ὁ mutat,

Verisimilius

est gs ὁ.

. 84. 4.
5 85. 9.

ἐδέξατο] ἠλλάξατο Geelius.
Gvrotovufvov] Immo ἀμφιδοξουμένου. --

15. In his fortasse deest aliquid: quanquam structurae eadem fere negligentia est p. 86. 1. seq.

P. 94. 24. τῶν] An πάντων ὃ —

26. τῶν ϑεῶν] Im-

mo τῷ ϑεῷ vel τὸν ϑεύν.
P. 95. 16. ἐπιγενομένων ] Corrigendum ἐπιγινομένων.
P. 98. 9. Relinqui eclogario poterat ἄρκων. —
19.
εὐαγωδίων παντελῶς μικρῶν] Diodorus vol. I, p. 285. 9.
μιπροῖς παντελῶς ἀκατίοις. Dio Chrys. vol.I. p. 219. R.
ἐν μικρῷ παντελῶς

P. 105. 1.
P. 107. 4.

ἀκατίῳ.

annot. v. 8. CCXLIV, volebat Maius.
£xoveíog ἀναδεικνύναν μὴ προαιρεῖσϑαι.

διεβεβαιοῦτο δὲ Bernhardy.
P. 110. annot. 4. v. 20. cum —

5. Quae post Mai. sunt dele.

DCXIY. delenda. —

AD EXCERPTA

VATICANA.

XI

P. 119. 18. Post γάρ ponendum signum interrogandi,

P. 116. 20. ἐπαυτοματίσαι) Legendum videtur ἀπαυτοματίσαι.

P. 199. 9. ψιλοῖς φίλοις ἢ ταύτης autem ad ἀνδραγαϑίαν referri videtur. — annot. v. 15. 1. Carbonis,
P. 126. 24. ταπεινοτέρας δόξης] Comparari potest Exc.

Val. p. 607. 98. ταπεινότατος ὧν τῶν πρεσβευτῶν τῇ δύξῃ.
P. 198.

19.

Φιλίππου 1 Immo Italicorum Druso fidem

obstringentium, ut contra eclogarium monet Niebuhrius, —
23. annot.

dele: nam

P. 184. 7.
P. 136. 291.

P. 137. 6.

actin

ὡς.

χωρεῖ] χειραγωγεῖ Geelius.
Comma

ante

εἶτα pone.

Ivaiog divisim scribebatur,

Vnde Suidas

ponit inter Γναϑωνίδης et γναμπτή..
P. 189. 2. ὁ δὲ --- αἰῶνος a prioribus separanda
sunt et ad Scaevolam referenda coll. Exc. Val. p. 616. 45.

P. 140. 24.

ἔτι xoi] Malim £u δὲ vel ἔτι δὲ καὶ.

EXCERPTA

HOESCHELIANA.

BIBAION

4897

δῶσαν

μὲν κακίαν

KA.

φευχτέον

μάλιστα δὲ τὴν πλεονεξίαν.

ἐστὶ

τοῖς

νοῦν

ἔχουσι,

1

αὕτη γὰρ διὰ τὴν ἐκ τοῦ

συμφέροντος ἐλπίδα προκαλουμένη. πολλοὺς πρὸς ἀδικίαν
μεγίστων κακῶν αἰτία γίνεται τοῖς ἀνθρώποις. διὸ καὶ

σι

μητρόπολις οὖσα τῶν ἀδικημάτων πολλὰς καὶ μεγάλας
ἀπεργάξεται συμφορὰς οὐ μόνον τοῖς ἰδιώταις. ἀλλὰ καὶ

τοῖς μεγίστοις τῶν βασιλέων. ὁ ᾿Δντίγονος ὃ βασιλεὺς 10
᾽Ζσίας τέσσαρσι βασιλεῦσιν ὁμονοήσασι πολεμήσας, [o£]
Πτολεμαίῳ τῷ “ἄγου Αἰγυπτίων ὄντι βασιλεῖ, Σελεύκῳ
Βαβυλωνίων , “υσιμάχῳ Θρῳχῶν, Κασάνδρῳ τῷ "Avτιπάτρου "Μακεδονίας, καὶ μάχην συνάψας,

πολλοῖς βέ- 15

λει τρωϑεὶς ἀνῃρέθη» καὶ ϑάπτεται βασιλικῇ τιμῇ. ὁ
δὲ υἱὸς αὐτοῦ “]ημήτριος σὺν τῇ μητρὶ αὑτοῦ Στρατονίκῃ “διατριβούσῃ περὶ Κιλικίαν σὺν τοῖς χρήμασι
πᾶσιν

ἔπλευσεν tig Σαλαμῖνα

τῆς Κύπρου

διὰ τὸ κατέ-

χεσϑαι ὑπὸ “]ημητρίου.

490 “Ὁ τι

20

Κέρκυρα πολιορκουμένη

πλοὶ καὶ πεξῇ ὑπὸ

2

Κασάνδρου βασιλέως “Μακεδόνων, καὶ ἑτοίμη οὖσα &Aoϑῆναι, ὑπὸ

τῶν

νηῶν

"AyaSoxAtovs

βασιλέως

τῶν Μακεδονικῶν

P. 489. inscr. ᾿4δήλου ἐκ τῶν

Σικελίας

ἁπασῶν

ἐῤῥύσϑη,

ἐμπρησϑεισῶν. 25

γρονικῶν 4ιοδώρου inscribit ΠΤ

i. e. editio Hoeschelii.
Sunt autem foescheliana Excerpta ut reliquis molto depravatiora, ita ab homine condita quam maxime rudi,
cui relinqui par est quae ipsius ex barbarie profecta sunt.
ὦ. αὕτη]

αὐτὴ H
£X suspectum est
8. μόνον ed. Rhodomanri, uóvov H
11. oi delet Rhodomannus
12. Βαβυλωνίων Rhod,
Βαβυλώνι H
16. αὑτοῦ] αὐτοῦ H
21. πλοὶ Reiskius ad Constantini Caerimon. p. 66., zo; H
πεζῇ Wesselingius, πεζὶHi

à 20. ἐμπρησϑεισῶν Hhodomannus, ἐμπρησϑησῶν H
1

"Aa

2

EXCERPTA

HOESCHELIANA

L. XXI.

πολλὰ κενὰ τοῦ πολέμου " ἄγνοια γὰρ καὶ ἀπάτη
πολλάκις οὐκ ἔλαττον κατεργάξεται τῆς ἐν τοῖς ὅπλοις
ἐνεργείας.

B
“Ὅτι παραγενηϑεὶς ἐπὶ τὸ καταλειφϑὲν στρατόπεδον
30 ᾿Δγαϑοκλῆς μετὰ τὴν ἐκ Κερκύρας ὑποστροφήν, xci πυϑόμενος τούς TE Δίγνας καὶ τοὺς “Τυῤῥηνοὺς ἀπῃτηκέ-.
ναι τοὺς μισϑοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ "Aoyáyadov κατὰ τὴν
ἀπουσίαν αὐτοῦ, πάντας ἀπέσφαξεν, οὐχ ἐλάττους τῶν
35 διρχιλίων. τῶν δὲ Βρεττίων ἀλλοτρίως διὰ ταῦτα πρὸς
αὐτὸν

διατεθέντων, “ἐπεχείρησε

πολιορχῆσαυ

πόλιν ὀνο-

μαξομένην "H9as. TOV δὲ βαρβάρων ἀδροισάντων μεγάλην δύναμιν, καὶ νυχτὸς ἀπροςδοκήτως ἐπιϑεμένων αὖTO, ἀπέβαλε στρατιώτας τετρακιςρχιλίους, καὶ οὕτως ἐπανῆλϑεν εἰς Συρακόδαςο.
Ὅτι ᾿ἡγαϑοκχλῆς τὰς ναυτικὰς δυνάμεις ἀϑροίσας
διέπλευσεν εἰς ᾿Ιταλίαν.
διανοούμενος ἐπὶ Κρότωνος
στρατεύειν, πρὸς “Μενέδημον τὸν “Κροτωνιάτην τύρανVOV, ἑαυτοῦ φίλον" ὄντα, πέμψας ἀγγελιαφόρον μὴ 9oθρυβεῖσϑαι αὐτοὺς ψευδῶς, ϑέλων αὐτὴν πολιορκῆσαι,

“ἀνασσαν τὴν ϑυγατέρα λέγων πέμπειν πρὸς τὴν ἬπειQov ἐπὶ τὸν γάμον, στόλῳ χε χοσμημένην βασιλικῷ, xal
οὕτως ἀπατήσας &UQ£v ἀνετοίμους. εἶτα πολιορχήσας ἀπὸ
50 ϑαλάσσης εἰς ϑάλασσαν περιέβαλε τείχη; καὶ διὰ πετροβόλου καὶ διορυχῆς τὸν μέγιστον οἶκον καταῤῥάξας, ὡς
ἴδον οἵ Κροτωνιᾶται, φόβῳ τὰς πύλας ἀνοίξαντες ἐδέξαντο τὸν ᾿ἡγαϑοκλέα καὶ τὸ στράτευμα. εἰςπεσόντες δὲ

εἴσω τῆς πόλεως τὰς μὲν οἰκίας διήρπαζον,

τοὺς δὲ

55 ἄνδρας κατέσφαξ αν. πρὸς δὲ τοὺς ὁμόρους βαρβάρους

ἸΙάπυγας καὶ Πευκετίους συμμαχίαν ἐποιήσατο, καὶ ναῦς
λῃστρικὰς χορηγῶν αὐτοῖς τὰ μέρη τῶν λειῶν ἐλάμβανε.
καὶ φρουρὰν ἀπολείπων εἰς Κρότωνα εἰς Συράκοσαν
ἔπλευσεν.

Ὅτι Ζίυλλος ᾿4ϑηναῖος συγγραφεὺς τὰς κοινὰς πρά-

21. τῆς --- ἐνεργείας Rhod., τὴν --- ἐνέργειαν H cum Exc. Vat. p. 48.
2. ed. Lips,
29. χαξαλειφϑὲ ty Rhod. » παταληφϑὲν H
9l. πυϑόμενος τούς τε Λίγυας --- Τυῤῥηνοὺς ἀπῃτηκέναι τοὺς μισϑοὺς -y κατὰ — αὐτοῦ Exc. Vales. Ῥ. 999. 99. s., πόϑῳ μὲν τοὺς “τεμγύας -τυῤδικοὺς ἀπηντηκέναι αὐτοὺς μισθωτοὺς — καὶ --- αὐτῆς Η
2,
"Aoyáya90v] ᾿ἡγάϑαρχον rectius, ut videtur, p. 559. 41.
96. πολιορκῆσαι

Rhodomannus,

τωνὰ Khod.

πολιορκήσας

Η

48. Κρότωνος]

44. ἀγγελιαφόρον Rhod., αὐτλίσφορον H

Κρό-

30. αὖ-

τοὺς] αὐτὰς Η
50. περιέβαλε τείχη) immo περιέλαβε τείχει
51. οἶκον πύργον suspicatur Reiskius
99. ὁμόρους Rhod. 2 ὁμόῤδους H
βαρβάρους Rhod., βαρβάρους καὶ Η
96. ἐποιήσατο
vertendo expressit Rhod. , ἐποιήσαντο Η
58. λειῶν Rhod.,
νεῶν H
ἀπολείπων] immo ἀπολιπὼν
00, 4ίυλλος Wes-
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ἕξεις συντάξας ἔγραψε ,βιβλία UT
&&* Ψάων δὲ ὁ
Πλαταιεὺς τὰς ἀπὸ τούτου Vani id πράξεις ἔγραψε

βιβλία τριάκοντα.
Ὅτι

ἐπὶ τοῦ πολέμου τῶν Τυῤῥηνῶν καὶ Γαλατῶν

καὶ Σαμνιτῶν

καὶ

τῶν “ἑτέρων

ὑπὸ Ῥωμαίων Φαβίου
φησι Zfoboic.

Ὅτι

ἀνεῖλε.

᾿Δντίπατρος

συμμάχων

ἀνῃρέθησαν

ὑπατεύοντος δέχα μυριάδες,

διὰ

“Ὅτι ᾿4λέξανδρος

φϑόνον τὴν ἰδίαν
ἀδελφὸς ᾿Δντιπάτρου

6

65

ὥς

μητέρα E
προςχκα-

λεσάμενος ᾿Ζημήτριον βασιλέα εἰς βοήϑειαν δολοφονεῖ-᾿άθιται ὑπ’ αὐτοῦ. ὁμοίως καὶ ᾿Δντίπατρον τὸν μητραλοίαν,

ἀδελφὸν αὐτοῦ ᾿Δλεξάνδρου. καὶ αὐτὸν ἐδολοφόνησεν,
οὐ βουλόμενος σύνεδρον ἔχειν τῇ βασιλείᾳ.
Ὅτι “Δγαϑοκχλῆς συναϑροίσας

δυνάμεις εἰς ᾿Ιταλίαν

διεπέρασεν ἔχων πεζοὺς τριομυρίους, ἱππεῖς τριςχιλίους.
τὴν δὲ ναυτικὴν δύναμιν Στίλπωνι παραδοὺς λεηλατεῖν
ἐπέταξε τὴν Βρεττίων χώραν. οὗτος πορϑῶν τὰς παραϑαλασσίους

κτήσεις χειμῶνι περιπεσὼν

τὰς πλείους τῶν

νηῶν ἀπέβαλεν. ὁ δὲ ᾿ἡγαϑοκλῆς πολιορκήσας τῶν Ἱππωνιατῶν πόλιν καὶ διὰ μηχανῶν “πετροβόλων τῆς πόλεῶς ἐκυρίευσε καὶ ταύτην εἷλε. τῶν δὲ Βρεττίων καταπλαγέντων, πρέσβεις ἀπέστειλαν ὑπὲρ διαλύσεως. καὶ
λαβὼν παρ᾽ αὐτῶν ἑξακοσίους ὁμήρους καὶ φρουρὰν
ἀπολιπὼν εἰς Συρακόσας ἐπανῆλϑεν. οἵ δὲ Βρέττιοι 85
τοῖς ὅρκοις μὴ ἐμμείναντες, ἀλλὰ πανδημεὶ στρατεύσαν-

τες ἐπὶ TOUS ἀπολειφϑέντας στρατιώτας, τούτους κατέ-͵
κοψαν" τοὺς δὲ ὁμήρους ἀνασώσαντες ἀπελύϑησαν τῆς
᾿Δγαϑοχλέους δυναστείας.

συγγνώμη τιμωρίας αἱρετωτέρα.

90

Ὅτι oí. πλεῖστοι τῶν ἀγόντων στρατόπεδα, καϑ' oUg 9
ἂν καιροὺς ἐν ἀτυχήμασιν

ὑπάρχωσι μεγάλοις,

Ὁοῦσι ταῖς τῶν πολλῶν ὁρμαῖς,
τιώσεις αὐτῶν.

φοβούμενοι

ἀκολου-

τὰς ἐναν--

“Ὅτι Δημήτριος ὃ βασιλεὺς τὸ δεύτερον ἀποστατη- 10
σάντων Θηβαίων πολιορκίᾳ và τείχη καϑελῶν τὴν πόλιν 95 ^

selingius, Ζίαλλος Ἡ
61. εἴκοσιν ξξ] κς Η
62. Ψάων
Ψαὼν H
Πλαταιεὺς Whod., Πλατεὺς H
63. τριάκοντα!)
4H
66. μυριάδες — φησι ᾿Δοῦρις Rhod., μυρία δὲ — φασὲ
Ζουροις H
191. 72. αὐτοῦ] praestat fortasse τοῦ

18. πορϑῶν τὰς —
xr)6f:g Rhod., πορϑοῦντας -- κτίσεις M
19. ἀπέβαλεν) ἀπέre H
80. 79v] immo τὴν
ἹἹππωνιατῶν Rhod., Ἱππονιακῶν
81. καὶ supervacuum

videtur

ἐκυρίευσε —

APUL: — εἶλον ἢ
83. ἑξακοσίους] χ H
95. ἀποστατησάντων Θηβαίων Rhod.,
Θηβῶν Ἡ

εἷλε Rhod.,

ἐπανῆϑεν H
ἀποστατήσαντος

1*
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ἀπέστειλεν

ἀνελὼν

"Aya0xÀi,

τὸν

τοὺς

υἱὸν

πρὸς “ημήτριον τὸν βασιλέα φιλίαν συνϑέσϑαι, καὶ συμ-

μαχίαν.
σκον,

ὁ, δὲ βασιλεὺς

ἀσμένως

στολὴν περιτιῦ εὶς noA

δεξάμενος τὸν νεανί-καὶ δῶρα

δοὺς μεγα-

λοπρεπὴ συναπέστειλεν ἊὋξξύϑεμιν τῶν φίλων ἕνα. τῷ
5 uiv δοκεῖν τὰ πιστὰ λαβεῖν τῆς συμμαχίας, τῷ δὲ ἔργῳ
κατασκεψύμενον τὴν Σικελίαν.

19

Ὅτι ᾿“γαϑοκλῆς ὁ βασιλεὺς πολὺν χρόνον εἰρηνεύων
πρὸς Καρχηδονίους μεγάλην ἐπεποίητο παρασχεύασιν
ναυτικῶν δυνάμεων. διενοεῖτο γὰρ πάλιν εἰς τὴν Ζ4ι10 βύην διαβιβάξειν στρατόπεδα, καὶ ταῖς ναυσὶν εἴργειν
τοὺς Φοίνικας τῶν ἀπὸ

τῶν Σαρδῶν

καὶ Σικελῶν σι-

τοπομπιῶν. καὶ ἐν τῷ προγεγονότι κατὰ τὴν “ιβύην
πολέμο) ϑαλαττοκρατοῦντες οἵ Καρχηδόνιοι, διέσωσαν ἐκ
τῶν κινδύν Ὁ τὴν πατρίδα. εἶχε δὲ ναῦς ᾿ἡγαϑοκλῆς ὁ
15 βασιλεὺς ἐξξηρτυμένας δι ακοσίας τετρήρεις καὶ ἑξήρεις"
ὅμως εἰς πέρας τὴν προαίρεσιν οὐκ ἤνεγκε διὰ τοιαύ-τας αἰτίας. Μαίνων ἣν “ἰγεσταῖος τὸ γένος " ἐν δὲ τῇ
καταλήψει τῆς πατρίδος ἡλωκὼς δοῦλος ἐγένετο διε τὴν
εὐπρέπειαν τοῦ σώματος τῷ βασιλεῖ. καὶ μέχρι, μέν 10:
20 νος

εὐδοκεῖν

προςεποιεῖτο.

τῶν

ἐρωμένων

καὶ

φίλων

εἰς ἀρυϑμούμενος᾽ διὰ δὲ τὴν τῆς πατρίδος συμφορὰν
καὶ τὴν περὶ αὐτὸν ὕβριν ὑπούλως ἔχων πρὸς τὸν δυ-492
νάστην, καιρὸν ἔλαβε τῆς κατὰ αὐτοῦ τιμωρίας. ὁ γὰρ
25 βασιλεὺς ἤδη γεγηραχῶς τὰς ὑπαίϑρους δυνάμεις "Aoyaγάϑῳ παραδεδώκει. οὗτος δὲ ἣν ᾿᾿ρχαγάϑου μὲν υἱὸς
τοῦ χατὰ “ιβύην σφαγέντος, υἱωνὸς δὲ τοῦ βασιλέως
᾿Δγαϑοκλέους., ἀνδρείᾳ δὲ καὶ ψυχῆς εὐτολμίᾳ πολὺ τοῦ

κατὰ λόγον ὑπεραίρων. στρατοπεδεύοντος αὐτοῦ περὶ
90 τὴν Ἄϊτνην, ὃ uiv βασιλεὺς (βουλόμενος προάγειν ἐπὶ
τὴν διαδοχὴν τῆς βασιλείας τὸν υἱὸν ᾿Δγαϑοκλῆ, πρῶτον μὲν ἐν ταῖς Συρακούσαις

συνέστησε τὸν νεανίσκον,

ἀποφαινόμενος διάδοχον ἀπολείψειν τῆς ἀρχῆς μετὰ δὲ
98. κατεργαξομένουἾ immo κατεργασαμένουρ
περιϑεὶς
3. ᾿ρξύϑεμιν Rhod., 'O£v9£ugvH
í

2. περιτιϑεὶς] immo
d
4. τῷ Rhod., τὸ H

11. xoi] καὶ γὰρ Rhod. BOO
roiv] σιτοπομπίων H: Σαρδῶν καὶ
Σικελῶν eclogarii peccata videntur
14. διακοσίας] c H
16.
Maoívov| Mévov ,Wesselingius
17. “ἰγεσταῖος Rhod., A/yvzroiog
H 18. ἐγένετο] ἐγίνετο H
20. εὐδοκεῖν Rhod., εὐδοκιμεῖν Η
προςεποιεῖτο] προςεποιῆτο H
21. εἷς ἀριϑμ. Rhod. εἰραρεϑω. H.

492. 24. ὑπαίϑρους Rhod., ὑπέϑρους, Η
20. μὲν Rhod.,
μένων H
80. προάγειν Rhod., προςάγειν H
32. ἐν ταῖς
Συρακούσαις] τοῖς Συρακουσίοις Reiskius, τοῖς ἐν ταῖς Συρακούσαις Rhod.
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ταῦτα ἐξέπεμψεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. γράψας ἐπι- 35
στολὴν ἐπὶ τὸν ᾿ἀρχάγαϑον προςέταξε τούτῳ παραδιδό-ναι τὰς πεξικὰς καὶ ναυτικὰς δυνάμεις. δ ἃς ὁ μὲν
᾿ἀρχάγαϑος ὁρῶν τὴν βασιλείαν εἰς ἕτερον καταντῶσαν,

ἀμφοτέροις

ἐπιβουλεῦσαι

διέγνω.

«Αϊγεσταῖον διαπεμψάμενος ἔπεισεν

διὰ φαρμάκου,

πρὸς Μαίνωνα
ἀνελεῖν

τὸν

τὸν βασιλέα 40

αὐτὸς δὲ ἔν τινι νήσῳ ϑυσίαν

ἐπιτελέ--

σας, καὶ καταπλεύσαντα τὸν νεώτερον ᾿Ζγαϑοκλέα παοαλαβὼν πρὸς τὴν εὐωχίαν, νυχτὸς καταμεϑύσας ἀπέσφαξε. τοῦ δὲ σώματος βῥιφϑέντος εἰς τὴν ϑάλασσαν “καὶ
πρὸς τὴν γῆν ὑπὸ τοῦ χλύδωνος, ἐπιγνόντες τινὲς ἀπε- 45
κόμισαν

εἰς Συραχύσας.

ὁ δὲ βασιλεὺς εἰωθὼς μετὰ τὸ

δεῖπνον ἀεὶ πτερῷ διακαθϑαίρεσθαι. τοὺς οδόντας, ἀπολυϑεὶς τοῦ πότου τὸν Μαίνωνα τὸ πτερὸν ἤτησεν. εἶτα
ὃ μὲν φαρμάχῳ σηπτικῶ χρίσας ἀπέδωκεν, ὁ δὲ χρησά- 50
μενος αὐτῷ φιλοτιμότερον διὸ τὴν ἄγνοιαν ἥψατο πανταχόϑεν τῆς περὶ τοὺς ὀδόντας σαρχός. καὶ πρῶτον μὲν
πόνοι συνεχεῖς ἐγένοντο καὶ E
ἡμέραν ἐπιτάσεις ἀλ--

γηδόνων, ἔπειτα σηπεδόνες ἀνίατοι πάντῃ τοὺς ὀδόντας
περιεῖχον. ἐπὶ δὲ τῆς τελευτῆς ye ὄμενος ἐχχλησιάσας 55
τὸν λαὸν κατηγόρησε τῆς ἀσεβείας ᾿Δρχαγάϑου,

xci τὰ

μὲν πλήϑη παρώξυνε πρὸς τὴν αὐτοῦ τιμωρίαν, τῷ δὲ
δήμῳ τὴν δημοκρατίαν ἔφησεν ἀποδιδόναι. μετὰ δὲ ταῦτα
τὸν βασιλέα διακείμενον ἐσχάτως ἤδη κατέϑηκεν ἐπὶ τῆς 60
πυρᾶς Ὀξύϑεμις ὁ πεμφϑεὶς ὑπὸ “]ημητρίου τοῦ βασιλέως, καὶ κατέκαυσεν ὄντα μὲν ἔμπνουν ἔτι, διὰ δὲ τὴν

ἰδιότητα τῆς περὶ τὴν σηπεδόνα συμφορᾶς οὐ δυνάμεvov φωνὴν

προΐεσθαι.

ποικιλωτάτους

᾿Δγαϑοκλῆς

μὲν πλείστους

φόνους ἐπιτελεάάμενος

στείαν, καὶ τῇ κατὰ τῶν

καὶ

κατὰ τὴν δυνα--

ὁμοφύλων ομότητι προςϑεὶς

καὶ τὴν εἰς ϑεοὺς ἀσέβειαν, πρέπουσαν παρέδχε τῇ πα1
θανομίᾳ τὴν τοῦ βίου καταστροφήν, δυναστεύσας μὲν

ἔτη δύο τῶν

τριάκοντα

τοῖς ἑβδομήκοντα

ἔτη,

λείποντα,

βιώσας δὲ δύο πρὸς

καϑὼς Τίμαιος

ὁ Συρακόσιος

συγγράφει, καὶ Καλλίας καὶ αὐτὸς Συρακούσιος, εἴκοσι
δύο βίβλους συγγράψας, καὶ ᾿Αντανδρος ὁὁ ἀδελφὸς Ayaϑοκλέους xai αὐτὸς συγγραφεύς.

οἵ δὲ Συραχύσιοι

τῆς

δημοκρατίας τυχόντες τὴν ᾿Δγαϑοκλέους οὐσίαν ἐδήμευ-36. τούτῳ Rhod., τοῦτον H
91. δι ἃς] δὲ ἃ Wesselingius
38. ἐπιβουλεῦσαι Khod., ἐπιβουλῆσαι H
99. ,Αϊγεσταῖον Rhod.,
Αἰγεταῖον H

41,

ἐπιτελέσας Rhod., ἐπιτελεύσας H

πτικῷ Wessel. » στηπτιχῷ H
97. api £vvs] παρύξυνε H
κρατίαν] δημοκράτειαν H

49. cr-

$0. φιλοτιμότερον) φιλοτιμώτερονIi
αὐτοῦ Rhod., αὐτὴν H
58. ózuo65. προΐεσϑαι Whod., προεῖσϑαι ἢ

69. δύο] β΄ H Ad oH
d
30. Τίμαιος Τιμαῖος Η
δύο] κβ΄H
74. δημοκρατίας] δημοκρατείας H

1]. εἴκοσι

65
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ὅαν, τὰς δὲ εἰκόνας πὰς ἀνατεϑείσας ὑπ᾽ αὐτοῦ κατέσπασαν. Maivov δὲ 0 ἐπιβουλεύσας τῷ βασιλεῖ᾽ διέτρι-498,
βεν ἐν τοῖς περὶ ᾿Αρχάγαϑον, πεφευγὼς ἐκ τῶν Zvgaκουσῶν" πεφρονηματισμένος. δὲ ἐπὶ τῷ δοκεῖν καταλελυ-

80 κέναι τὴν βασιλείαν, τὸν μὲν ᾿Δρχάγαϑον ἐδολοφόνησε,
τοῦ δὲ στρατοπέδου κυριεύσας καὶ τὰ πλήϑη λόγοις
φιλανϑρώποις ἰδιοποιησάμενος , διέγνω πολεμεῖν τοῖς
“Συρακοσίοις καὶ δυναστείας ἀντέχεσϑαι.
13
"Ort Ἱκέταν στρατηγὸν ἀπέλυσαν Συρακόσιοι “μετὰ
9 δυνάμεως πρὸς Maivove πολεμῆσαι. καὶ μέχρι μέν TLvog διεπολέμει, φυγομαχούντων τῶν ἐναντίων καὶ εἰς

παράταξιν οὐδαμῶς καταβαινόντων. τῶν δὲ Καρχηδονίων
συνεπιλαβομένων τοῖς περὶ Μαίνωνα, πολὺ ταῖς δυνά-

90 μεσιν ὑπερεχόντων,

ἠναγκάσθησαν oí Συρακόσιοι δόν-

τες ὁμήρους τοῖς Φοίνιξι τετρακοσίους διαλύσασϑαι τὸν

πόλεμον καὶ καταγαγεῖν τους φυγάδας. τῶν δὲ μισϑοφόρων ἀτιμαξομένων. ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις συνέβη στάσεῶς πληρωϑῆναι τὴν πόλιν. διαστάντων οὖν ἐν τοῖς

95 ὕπλοις τῶν τε Συρακοσίων καὶ τῶν μισθοφόρων, ot
πρεσβῦται διαπρεσβευσάμενοι καὶ πολλὰ δεηθέντες ἀμφοτέρων μόγις κατέπαυσαν τὴν ταραχὴν ἐπὶ τῷ τοὺς
μισϑοφόρους ἐν ταχτῷ χρόνῳ τὰς ξαυτῶν κτήσεις ἀπο100 ὃ ομένους ἀπελϑεῖν ex ᾿Σικελίας. τούτων δὲ κυρωϑέντων,
ob μὲν ξένοι κατὰ τὰς ὁμολογίας ἐκλιπόντες τὰς Συρακόσας καὶ παραγενηθέντες ἐπὶ τὸν πορϑμὸν. ὑπεδέχϑησαν. ὑπὸ τῶν Μεσσηνίων
ὑπὸ

γὰρ τῶν

πολιτῶν

ὡς ἂν φίλοι καὶ σύμμαχοι.

φιλοφρόνως

ἀναληφῦέντες

εἰς

τὰς οἰκίας ψυχτὸς ἐφόνευσαν τοὺς ὑποδεξαμένους, καὶ
τὰς τούτων γυναῖκας γήμαντες κατέσχον τὴν πόλιν. ἐκάλεόαν δὲ ταύτην “Μαμερτίνην ἀπὸ τοῦ άρεως, διὰ τὸ
τοῦτον κατὰ τὴν ἐκείνων διάλδκτον Μάμερτον. καλεῖσθαι.
οἷς γὰρ οὐ μέτεστι τῆς δημαρχίας, τούτους οὐδὲ
10 τῆς ὑπὸ δημάρχου κυρουμένης ψήφου κοινωνεῖν.
Ὅτι δεῖ τοῖς μὲν πολεμίοις εἶναι φοβερώτατον, τοῖς
14
δὲ φίλοις διαμένειν βέβαια προφηνέστατον.
25
ἐπειδὴ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἀγνοήσαντες τὸ
n
Cx

συμφέρον τοῖς πρὸς χάριν λόγοις ἐπηκολουϑήσατε, νῦν
15 τοῖς ἔργοις ἑωρακότες τὰ κατὰ τὴν χώφαν ἀτυχήματα

μεταδιδάχϑητε.

10. ἀνατεϑείσας Wesselingius, ἀνατιϑείσας H
493. 18. πεφευγὼς Rhod., πεφεγὼς H
19. τῷ Rhod., τὸ
H
83. ἀντέχεσϑαι Wesselingius ἀνέχεται H
90. τετραxociovc] v M
98. ἀρχαιρε σίαις Rhod., ἀρχιερέαις Η
91.
διαστάντων

ἨἩποά., διαστάντες H

97. τῷ Rhod.,

τὸ H

10. post κοινωνεῖν quae addit H
98. κτήσεις Ehod., χτίσεις 1H
αἰσχρὸν — Θερσίτην (491. 49. -51.) delevit Rhodom.
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κατὰ

τὸν

4

βίον

ἐστὶν

ἀνθρώπου,

τὸ δὲ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς πράγμασι πλεονάκις

ἁμαρτάνειν

τέλεον

ἐξεστηκότος τοῖς λογισμοῖς.

πλείοσιν ἐλαττώμασι περιπεπτώκαμεν,

ὅσῳ γὰρ 90

τοσούτῳ μείξονος

τιμωρίας ἄξιοι τυχεῖν ὑπάρχομεν.
ἐπὶ τοσοῦτον γάρ τινες τῶν πολιτῶν προεληλύϑασι
πλεονεξίας. ὥςτε βούλεσϑαι τοὺς ἰδίους οἴκους λαμπροὺς

25

κατασκευάξειν. ἐκ τῶν τῆς πατρίδος ἀτυχημάτων.
οἱ δὲπερὶ τοὺς βοηϑοῦντας τοῖς ἄλλοις ἀνομήσαντες πώς ἂν χρήδαιντο

περὺ αὐτῶν;E

.494 - “Ὅτι δεῖ τοῖς. μὲν ἡμαρτημένοις δοῦναι συγγνώμην, 16

εἰς δὲ τὸν λοιπὸν χρόνον ἔχειν εἰρήνην.

30

Ὅτι οὐ δεῖ τοὺς ἁμαρτήσαντας ἐκ παντὸς τρύπου 1^4
κολάζειν, ἀλλὰ τοὺς ἐπὶ τοῖς ἡμαρτημένοις μὴ μεταδι-

δασχομένους.
15
Ὅτι προτερεῖ παρὰ τοῖς ᾿ἀνϑρώποις ἡ μὲν ἐπιείχεια 35
τῆς ὀργῆς, ἡ δὲ εὐεργεσία τῆς τιμωρίας.
Ὅτι καλὸν καὶ εὔϑετόν ἐστι λύειν μὲν τὴν ἔχϑραν, 19
ἀντειφάγευν δὲ φιλίαν. ὅταν γὰρ εἰς ἀπορίαν ἔλϑῃ ὁ ἄν-

ϑρωπος, ἐπὶ πρώτην

τὴν τῶν

φίλων ἁρπαγὴν

ὁρμᾶν

εἴωϑεν. -

20

Ὅτι 8ἔμφυτος οὖσα «τοῖς ἀνϑρώποις ὴ τοῦ πλείονος 40
ἐπιϑυμία τῆς τοιαύτης ὁρμῆς οὐδ᾽ ὅλως ἀφέξεται.
δεῖ γὰρ τὸ τῆς ὑπερηφανίας μέγεϑος καὶ τὸ τῆς
ἐσθῆτος τυραννικὸν οἴκοι φυλάττειν, εἰς δὲ πόλιν ἐλευ- 45

Ὡέραν. εἰριόντα τοῖς ἐνθάδε νόμοις πείσεσθαι.
οὐ γάρ τις τὸ γένος καὶ τὴν βασιλείαν κεκληρονόμηκχε, τούτου ϑελήσει καὶ τῆς εὐδοξίας γενέσϑαν διάδο-

os" αἰσχρὸν γάρ ἐστι τὸ μὲν ὄνομα φέρειν Πύῤῥου τοῦ 90
᾿ἀχιλλέως, ταῖς δὲ πράξεσι φαίνεσϑαι Θερσίτην.
ὅσῳ

γάρ τις

πλείονος

κυριεύει

δόξης, τοσούτῳ

μείξονα. χάριν ἕξει τοῖς αἰτίοις τῶν εὐτυχημάτων. ὥςτε
ὧν δύναταί τις τυγχάνειν μετὰ δόξης καὶ χάριτος, τού- 99
τῶν οὐχ ἂν ἐπιϑυμήσαν μετὰ ἀδικίας καὶ ὀνείδους κυοιεῦσαι.
καλὸν οὖν ἔστιν,

ὦ ἄνϑρωποιυ,

ἐν τοῖς

ἀλλοτρίοις

494. 41. ὁρμῆς] πόλεως Exc. Vat. p. 90.
Rhod., μείζονοςH
99. ἀδικίας Rhod. , Ἐν

98. μείζονα
Η

ἁμαρτήμασι περὶ τῆς ἰδίας ἀσφαλείας λαμβάνειν τὴν 21
60
πεῖραν.
Ὅτι οὐ δεῖ προκρίνειν τινὰ τῆς μὲν συγγενείας τὴν
ἀλλοτριότητα, τῆς δὲ τῶν συμμάχων εὐνοίας τὸ τῶν
πολεμίων μῖσος.

“πο
gl
etm

BIBAION

KB.

1
Or, πάτριόν ἐδτι τοῖς ᾿Ἢπειρώταις μὴ μόνον ἐπὶ
65 τῆς ἰδίας πατρίδος ἀγωνίζεσθαι, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῶν φίe

"

[4

,

?

^

3

,

*

,

?

*

λὼν καὶ συμμάχων κινδυνεύειν.

2
Ὅτι Ζέκιος ὁ Ῥωμαῖος χιλίαρχος φύλαξ γενόμενος
70 “Ῥηγίου διὰ Πύῤῥον τὸν βασιλέα κατέσφαξεν αὐτούς, καὶ

τὰς κτήσεις καὶ τὰς γυναῖκας ἰδιοποιήσατο. Καμπανοὶ
δὲ οὗτοι ἦσαν, καὶ ἐποίησαν κατὰ τὸν ὅμοιον τρόπον
“Μαμερτίνοις, ὥςπερ ἐκεῖνοι Μεσσηνίους σφάξαντες. εἶτα
75 τὴν διαίρεσιν τῆς κτήσεως τῶν ἠτυχηκότων ἄδικον ποιησάμενος, ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ Ρηγίου φυγαδευϑεὶς ὑπὸ τῶν
ἰδίων Καμπανῶν. συνήργησαν δὲ καὶ Μαμερτῖνοι, oi μετὰ
τῶν λειρϑέντων χρημάτων στρατηγὸν ἐποίησαν. καὶ δὴ
ὀφϑαλμίας νόσου αὐτὸν περιεχούσης, τῶν ἰατρῶν τὸν
80 δόκιμον μεταστειλαμένου αὐτοῦ, τὴν ὕβριν τῆς πατρί- 499
δος ἐκδικῶν χανϑαρίσιν ὑπήλειψε τὸν 4Ἐέκιον, καὶ τῆς
ὁράσεως αὐτὸν ἀπεστέρησε, καὶ φεύγει ἐκ Μεσσήνης.

85

Κατὰ δὲ Σικελίαν

ἦσαν τύραννοι Ἱκέτας ἐν Συρα-

X005, Φιντίας εἰς "Axgáyavra, Τυνδαρίων ἐν Ταυρομενίῳ., καὶ ἕτεροι τῶν ἐλαττόνων πόλεων. Φιντίας δὲ

καὶ Ἱκέτας πρὸς ἀλλήλους πόλεμον ἐνστησάμενοι παρετάξαντο περὶ τὸν "TfAciov, καὶ τὴν νίκην ᾿Ικέτας ἀπη90 νέγκατο. καταδρομὰς δὲ πρὸς ἀλλήλους ποιούμενοι τὰς
κτήσεις διήρπασαν, τὴν δὲ χώραν ἀγεώργητον ἐποίησαν.
Ἱκέτας δὲ τῇ νίκῃ ἐπαιρόμενος

χηδονίους,

καὶ λειφϑεὶς

παρετάξατο πρὸς Καρ-

πολλοὺς στρατιώτας ἀπέβαλε

18. ἐκεῖνοι Μεσσηνίους Rhod.,

ἐκείνους Μῆεσηνέους H

71. οἱ addidit Rhod.

y

i

495. 81. κανϑαρίσιν Whod., κανϑάρησιν H
82. ἀπεστέρησε
Schaeferus ad Schol. Apollon. p. 206., ἐπεστέρησε H . 85. Twvδαρίων Khod..
φϑεὶς H

Τυνδάριος H

92, λειῳφϑεὶς

Wesselingius,

λη-
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περὶ τὸν “Τηρίαν ποταμόν. «vitet δὲ Φιντίας πόλιν, ὄνομάσας αὐτὴν Φιντιάδα, Γελῴους ἀναστάτους

ὄντας οἶχί- 95

σας ἐν αὐτῇ. ἐστὶ δὲ αὕτη παφαϑαλάσσιος. καϑαιρῶν
τὰ τείχη καὶ τὰς οἰκίας τοὺς λαοὺς τῆς Γέλας εἷς τὴν

Φιντιάδα

μετήνεγκε, χτίσας τεῖχος καὶ ἀγορὰν ἀξιόλο--

γον καὶ ναοὺς ϑεῶν.

ὅϑεν

Μμιαιφόνου

γεγονότος,

ὑπὸ πασῶν

τῶν πό- 100

λεῶν ἐμισήϑη τῶν οὐσῶν ὑπ᾿ αὐτῷ, καὶ τοὺς πρὸς
φρουρὰν ὄντας ἐδίωξαν, ἐν οἷς πρῶτον ἀπέστησαν
᾿Δγυριναῖοι.

"Ort ὑπὸ Γαλατῶν ΤΙιτολομαῖος ὁ βασιλεὺς ἐσφάγη
καὶ πᾶσα ἡ Μακεδονικὴ δύναμις κατεκόπη καὶ ὃδιξ-

3

5

φϑάρη.

"On 7 Καδμεία νίκη παροιμία ἐστίν. ἐστὶ δὲ οὔ- 4
τῶ" τὸ τοὺς νυκήσαντας συμφορὰν ἔχειν, τοὺς δὲ ἡττημένους μηδὲν κινδυνεύειν διὰ τὸ μέγεϑος τῆς, ἡγεμονίας. 10
“Ὅτι Φιντίας ὁ Φιντιάδος κτίστωρ, ᾿άχράγαντος τύ-

5

θαννος, εἶδεν ὄναρ δηλοῦν τὴν τοῦ βίου καταστροφήν, .
Uv ἄγριον κυνηγοῦντος δρμῆσαι κατ᾽ αὐτοῦ τὴν ὑν καὶ
τὴν πλευρὰν αὐτοῦ τοῖς ὀδοῦσι πατάξαι καὶ διελάδαντα 15
τὴν πληγὴν κτεῖναι.
“Ὅτι Ἱκέτας ἐννέα ἔτη δυναστεύσας Συρακόσας ὑπὸ 6
Θυνίωνος τοῦ Μαμέως ἐκβάλλεται τῆς τυραννίδος.

“Ὅτι Θυνίων καὶ Σώστρατος διαδεξάμενον “Ικέταν ἢ
οὕτω πάλιν προχαλοῦνται Πύῤῥον τὸν βασιλέα εἰς Σιι- 90
κελίαν.
"Ort “Μαμερτῖνοι οἱ Μεσσηνίους δολοφονήσαντες 5
συμμαχίαν μετὰ Καρχηδονίων ποιήσαντες ἔκριναν κοινῇ
διακωλύειν Πυόδου τὴν εἰς Σικελίαν διάβασιν"

Τυνδα- 25

φίων δὲ ὁ Ταυρομενίας

τύραννος ἔκλινε πρὸς αὐτόν,

καὶ ἕτοιμος ἣν δέξασϑαν

τῇ πόλει τὰς μετ᾽ αὐτοῦ ὃυ--

viue.
Ὅτι Καρχηδόνιοι

4ϑομαίων πεντακοσίους

συμμαχίαν ποιήσαντες μετὰ Ῥωἄνδρας ἔλαβον

καὶ εἰς τὸ Ῥήγιον διαβάντες “προρβολὰς ποιούμενοι EZ
μὲν πολιορκίας ἀπέστησαν, τὴν δὲ παρεσκευασμένην ὕλην
95. οἰκίσας Rhod., οἰκήσας H

96. αὕτη] αὐτὴ H

παραϑαλάσσιος Rhod, ᾿ παραϑαλαασίους Η
97. τοὺς
Rhod., καὶ τοὺς H
8. τὸ Rhod., τῴ Η
M. κείστωρ Khod.,
χτήτωρ H
19. κυνηγοῦντος Rhod. , κυνηγοῦντα H
16. B.

νέα] 9' H
Συραπόσας] Συρακούσης Rhod.
Ij. ᾶαμέως]
Mousov H, Μαμμέως Rhod.
20. προκαλοῦνται) immo προςκαλοῦνται

22. Μεσσηνίους δολοφονήσαντες Khod.,

δολοφονήσαντας H

9

εἰς τὰς ἰδίας ναῦς" 90

21. IIvóóov Khod.,

Meconvzv

Πύῤῥον Ἠ

δέξασϑαι Rhod., δέξαι Η
20. πεντακοσίους] pH
496. 31. uiv ante ποιούμενοι (i. e. ποιησάμενοι) ponit Η

20.

10
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εἰς ναυπηγίαν ἐνέπρησαν, καὶ διέμειναν φυλάττοντες
τὸν
πορϑμόν, παρατηφοῦντες τὴν διάβασιν Πύῤῥου.
10
“Ὅτι Θυνίωνος τῆς Νήσου κυριεύοντος, καὶ ΖΣω35
στράτου τῆς Συρακόσης τυραννοῦντος, ἔχοντες στρατιώ-

τας μυρίους διεπολέμουν ἀλλήλοις " ἀμφότεροι, ὃὲ χά11 uvovrzg ἐν τῷ πολέμῳ διεπρεσβεύοντο πρὸς Πύῤῥον.
“Ὅτι Πύῤῥος ἐν Ἰταλίᾳ ἐπολέμησεν ἔτη δύο καὶ μῆ40
vog τέσσαρας. “Ὅτι τούτου παρασχευαξομένου πρὸς τὸν
ἔχπλουν

κατὰ

τὰς Συρακόσας

γῆν

καὶ κατὰ

Καρχηδόνιον “ἐπολιόρκουν καὶ

ϑάλατταν,

ἑκατὸν ναυσὶν

ἐφορ-

μοῦντες τῷ μεγάλῳ λιμένι" πεζῇ δὲ πέντε μυριάσι

πλη-

45 Giov τῶν τειχῶν, στρατεύοντες τειχήρεις συνεῖχον τοὺς
Συρακοσίους, καὶ τὴν χώραν αὐτῶν κατατρέχοντες ἔρημον κατεσκεύασαν. διὸ τῷ πολέμῳ κάμνοντες of Συρακόσιοι τὰς ἐλπίδας

εἶχον

ἐν τῷ Πύῤῥῳ

διὰ “άνασσαν

τὴν γυναῖκα, τὴν ϑυγατέρα ᾿ἀγαϑοκλέους, ἐξ ἧς ἐγέν-.
vQ6sv. ᾿ἡλέξανδρον viov, καὶ διὰ τοῦτο καϑ' ἡμέραν ἄλ-

λους ἐπ᾽ ἄλλοις πρέσβεις ἔστελλον πρὸς αὐτόν. ἐμβιβάσας δὲ

τὸν

λαὸν

εἰς τὰς ναῦς καὶ τοὺς ἐλέφαντας καὶ

τὴν ἄλλην παρασχευὴν ἐξέπλευσεν ἐκ τῆς Τάραντος, xoi
δεχαταῖος εἰς “οκροὺς κατῆρεν. ἐντεῦϑεν καταπλεύσας
τὸν πορϑμὸν καὶ διάρας Σικελίαν “κατῆρεν εἰς τὴν
Ταυρομένιον. ἐχεῖϑεν προςλαβόμενος εἰς συμμαχίαν Τυνδαρίωνα τὸν δυνάστην "᾿Ταυρομενίας, καὶ λαβὼν zoQ
αὐτοῦ

στρατιώτας;

κατέπλευσεν

εἰς τὴν Κατάνην.

καὶ

60 προςφδεχϑεὶς ὑπὸ

τῶν ἐγχωρίων. μεγάλως καὶ χρυσοῖς
στεφάνοις στεφϑείς, ἀπεβίβασε τὴν πεξὴν δύναμιν. ταύτης δὲ πορευομένης εἰς Συρακχόσας, καὶ ὁ στόλος GUuπαρέπλει κεχοσμημένος πρὸς ναυμαχίαν. ὡς δὲ πλησίον
ἐγένοντο Συραχόσης, οἵ μὲν Καρχηδόνιοι προαπεόταλκότες τριάκοντα ναῦς διά τινας χρείας ἀναγκαίας ταῖς
καταλελειμμέναις οὐκ ἐτόλμησαν πολεμῆσαι. διόπερ IIvgδος ἀκινδύνως διέπλευσεν

ps τὴν Νῆσον

παρὰ

εἰς Συρακόσας,

Θυνίωνος.

καὶ παρέλα-

τὴν δὲ ἄλλην πόλιν

παρὰ Συρακοσίων καὶ Σωσιστράτου. οὗτος δὲ ἐκυρίευσεν ᾿Ακράγαντος καὶ πολλῶν ἄλλων πόλεων, ἔχων στρα-

τιώτας ὑπὲρ

τοὺς μυρίους.

καὶ τὸν μὲν Θυνίωνα

καὶ

32. ἐνέπρησαν Rhod., ἐνέπειραν H
91. ἀλλήλοις Rhod., ἀλλήλους Η
688. ἐν deleverim
40. τέσσαρας] δ΄ Hi
42. ἑκατὸν]
o H
48. ἐφορμοῦντες Rhod., ἐφορμῶντες H
πεξῇ] zit Η
48. Λάνασσαν Wessclingius , Müvcdati H
51. ἔστελλον Rhod.,
στέλλειν H
90. καταπλεύσας τὸν πορϑμὸν καὶ διάρας] ἐκΣικελίαν] τῆς Σιπλεύσας καὶ διάρος τὸν πορϑμὸν Reiskius
πελίας Khad.
99. μεγάλως vel μεγαλωστὶ Rhod., μεγάλοις Η
6i. τριάκοντα]λ΄ H
61. παρέλαβε Rhod., παραλαβὼν H

69. Σνρακοσίων

Mhod.,

Συρακοσίοις H

40. ἐκυρίευσεν)

à

*
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“Σωσίστρατον καὶ τοὺς Συρακοσίους κατήλλαξε καὶ εἰς
ομόνοιαν. ἤγαγεν, ὡς μεγάλης ἀποδοχῆς διὰ τὴν εἰρήνην. ὁ ὃὲ βασιλεὺς παραλαβὼν τά τὲ βέλη καὶ τὰς μηχανὰς καὶ τὰς ἐν τῇ πόλει παρασχευᾶς. αἵ δὲ ναῦς ἃς
παρέλαβεν ἐν ταῖς Συρακόσαις κατάφρακτοι. ἑκατὸν εἴς
X0GL καὶ ἄφφακτοι εἴχοσι" ἡ μὲν βασιλικὴ ἐννήρης᾽ ὃ
δὲ σύμπας στόλος σὺν ταῖς, μετ᾽ αὐτοῦ κομισϑείσαις 80
πλείους διακοσίων ἐν τούτῳ ὃξ ὄντος αὐτοῦ ἧκον πρέσβεις ἐκ Asovrivov ὑπὸ Ἡρακλείδου τοῦ δυνάστου, λέ-

| ἀϑήγοντες παραδώσειν

τῷ βασιλεῖ τὴν πόλιν καὶ τὰ φρού-

Quo καὶ στρατιώτας πεξοὺς, τετραχιβχιλίους, ἱππεῖς δὲ
πεντακοσίους. ἤκον δὲ καὶ ἕτεροι πλεῖστοι εἰς Συράκχο- 85
σαν, λέγοντες τὰς πόλεις παραδώσειν καὶ συνεργήσειν τῷ
Πύῤῥῳ. ὃ δὲ πάντας φιλανθρώπως ἀποδεξάμενος ἀπέλυσεν εἰς τὰς ἰδίας πατρίδας, ἐλπίζων καὶ Διβύης τυχεῖν. 12

“Ὅτι ὁ λιμὴν
μὴ ὁ -Κορινϑιαχὸ 9 “έχαιο
Δξεχαιος αὶ αλεῖται.
“Ὅτι Βρέννος ὁ βασιλεὺς Iαλατῶν μετὰ πεντεχαίδεχα μυριάδων. ϑυρεοφόρων καὶ ἱππέων μυρίων καὶ ἕτέρου ἀγοραίου ὄχλου καὶ ἐμπόρων πλείστων καὶ ἁμαξῶν

4

διοχιλίων εἰς "Μακεδονίαν ἐλϑῶὼν πόλεμον ἐποίησεν, ἔν 95
Go πολλοὺς στρατιώτας ἀποβαλών, ὡς μὴ ἰσχύσας, ὕστε-

gov εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐλθών, καὶ εἰς τὸ ἐν 4ελφοῖς μαντεῖον, σέλων ἀποσυλῆσαιν αὐτό. καὶ πολλοῦ πολέμου 78γονότος “μυριάδας ἐχεῖσε GrQotiG TOV ἀποβαλὼν ἐπλήγη
καὶ αὐτὸς Βρέννος τρισὶ πληγαῖς. βαρυνόμενος δὲ χαὶ 100
πρὸς ϑάνατον. συναγαγὼν τὸν “λαὸν αὑτοῦ διελάλησε
τοῖς Ταλάταις,

συμβουλεύσας

αὐτοῖς ἑαυτὸν

καὶ τοὺς

τραυματίας ἅπαντας ἀποκτεῖναι, καὶ τὰς ἁμάξας καύσαντας εὐξώνους εἰς τὰ οἰχεῖα

ταστῆσαι Κιχώριον.
θησάμενος

ἑαυτὸν

ἐπανελθεῖν"

βασιλέα δὲ κα-

5

Βρέννος δὲ ἄκρατον πολὺν ἐμφοἀπέσφαξε.

Κιχώριος

δὲ τοῦτον ὅ-

ψας τοὺς τραυματίας καὶ τους ἀπὸ χειμῶνος καὶ πείνης
ταλαιπωρήσαντας

ἀνεῖλεν,

ὄντας περὶ διομυρίους᾽

οὕτως τοῖς λοιποῖς διὰ τῆς αὐτῆς ὁδοῦ πρὸς
πορείαν

ἐποιεῖτο. κατὰ

οἶχον

καὶ

τὴν 10

ὸὲ τὰς δυρχωρίας oí. Ἕλληνες

ἐπυτυϑέμενοι τὰς οὐραγίας ἀπέχοπτον, καὶ τὴν ἀποσχευὴν
ἦραν ἅπασαν: πορευόμενοι δὲ πρὸς Θερμοπύλας, καὶ
σπανιξούσης αὐτοῦ τροφῆς, ἀπέλιπον ἄλλους διθρμυρίουξ:
immo ἐκυρίευεν
131. post εἰρήνην ,Rliod. τετευχώς. Reiskius
ἔτυχε ὃaddit, mutato is quidem ὡς in ἐφ᾽ ᾧ : pro quo etiam. TETEUχώς Rhod.
45. zaociapov| παρέλαβε Rhod, ἦσαν ante κατά-

φραπτοι addit Rhod.

79. ἐννήρης] 8΄ ἤρης M

H : suspectus numerus Wesselingio

H

80. διακοσίων] σ΄

82. λέγοντες Rhod., λέγοντος H

491. 89. τετρακιςχ. — πεντ.] 0, — ς΄ H
90. “έχαιος) “εχαῖος
πεντεκαίδ.} i8 Η
92, ΝΣ" ἢ Rhod., μυριάδας H

94. 9167. ] Ὁ) H

9. χαύσαντας Rhod. , καύσαντες H

malim ὑπὸ 11. οὐραγίας RKhod., ἀργίας H

3. ἀπὸ]

IE:
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᾿
|
᾿

καὶ οὐδεὶς ὑπελείφϑη ἀπελϑεῖν OLXOV.
Ὅ Πύῤῥος τὰ κατὰ Συρακόσας

καὶ

dibvétotrd

καταστησάμενος μετὰ δυνάμεως €ἐπὶ τὴν ᾿᾿κράγαντα προ20 ἤλϑεν. ὄντος δὲ αὐτοῦ περὶ τὴν ὁδοιπορίαν ἧκον ἐν
ναυσὶ λέγοντες τὴν φρουρὰν τὴν Καρχηδονίων ἐκβεβληκέναι, ἣν &iyov , ὅπως μὴ Φιντίας δυναστεύσῃ αὐτῶν,
λέγοντες τὴν πόλιν παραδώσειν καὶ συμμάχους γενέσϑαι.

i
i

αὐτοῦ δὲ ἀναλαβόντος τὴν στρατιάν ; εἰς ᾿᾿χράγαντα
25 παραγενόμενος τὴν μὲν πόλιν ἔλαβε παρὰ Σωσιστράτου
καὶ τοὺς στρατιώτας,

.
!

πεζοὺς μὲν ὀχτακιρχιλίους,

ἱππεῖς

δὲ ὀκτακοσίους, πάντας δὲ ἐπιλέκτους, οὐδὲν ἀπολειπο-μένους τῶν ᾿Ηπειρωτῶν᾽" παρέλαβε δὲ χαὶ τριάκοντα a0"

λεις ὧν "0x8 “Σωσίστρατος. μετὰ δὲ ταῦτα ἀποστείλας HS

90 ΖΣυραχόσας

ἤγαγεν

ὄργανα

πολιορκητικὰ

καὶ

βελῶν

πλῆϑος. ἐστράτευσεν ἐπὶ τὴν τῶν -Καρχηδονίων ἐπικρά-

τειαν. ἔχων πεξοὺς τριςμυρίους. ἱππεῖς δὲ χιλίους πεντακοσίους καὶ ἐλέφαντας. καὶ πρώτην πόλιν Ἡράκλειαν
35 ἠγάγετο, φρουρουμένην ὑπὸ Καρχηδονίων" “μετὰ δὲ
ταῦτα ᾿Δξῶνας παρέλαβεν. εἶτα Ζελινούντιοι τῷ βασιλεῖάο8
προςεχώρησαν εἶτα. “Δλικυαῖοι καὶ “Αἰγεσταῖοι καὶ ἄλλαι
πλεῖσται πόλεις.

|
᾿

᾿Ερυκίνης δὲ ἐχούσης φρουρὰν ἀξιόλο-

γον Καρχηδονίων, καὶ φύσιν. ἐχούσης ὀχυρὰν καὶ δυς40 πολιόρκητον, ἔκρινεν ὁ Πύῤῥος βίᾳ ταύτην ἐξελεῖν διὰ
πολιορκίας. διὸ χαὶ τοῖς τείχεσι προςαγαγὼν μηχανάς,
καὶ πολιορκίας μεγάλης γενομένης καὶ ἰσχυρᾶς ἐπὶ πο-

λὺν χρόνον, βουλόμενος φιλοδοξῆσαι ὁ0 βασιλεὺς καὶ τὴν

45 Ἡρακλέους τάξιν ἁμιλλώμενος, πρῶτος τοῖς τείχεσιν ἐπέβαλε,

καὶ

μάχην

ἡρωικὴν

συστησάμενος

τοὺς

ἐπιῤῥά-

ξαντας Καρχηδονίους ἀπέκτεινε" συνεπιλαβομένων δὲ καὶ
τῶν ἄλλων φίλων κατὰ κράτος εἷλε τὴν πόλιν. φρουρὰν
δὲ καταστήσας ἐν αὐτῇ ἀπῆρε πρὸς τὴν ἸἸαϊτίνων πόλιν,
50 ὀχυρότητι διαφέρουσαν καὶ κατὰ τοῦ Πανόρμου καλῶς
κειμένην. τῶν δὲ Ἰαιτίνων ἑκουσίως προςχωρησάντων εὐὥὅυς ἧκεν ἐπὶ τῶν
Πανορμιτῶν πόλιν, χουσαν λιμένα
κάλλιστον τῶν κατὰ Σικελίαν, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὴν πόλιν
——————
—
—

18. τῶν ΖΙαρδάνων Rhod., τοῦ Ζ“αρδάνου H
3606. ὀκτακιςχ. τ ὀκτ.]
5-—oH
21 ἀπολειπομένους] “ἀπολιπομένους Ho
3l. τὴν] τῆς
H
92. χιλ. πεντ] pp Η 91. ἠγάγετο] ὑπηγάγετο Rhod., προςηγάγετο ego coniicio
498, 96. ᾿Ἁλικυαῖοι — Αἰγεσταῖοι Rhod.,, ᾿Δλιηναῖοι --- Αἰγεταῖοι, Η
43. τὴν Ἡρακλέους τάξιν ἁμιλλώμενος]. fortasse τῇ Ἢ. δόξῃ

!

ἁμιλλώμενος vel διαμιλλώμενος . sive πρὸς τὴν Ἢ.

l
j

hoc est XI. 81., illud XVH. 85.
49. ἀπῆρε Wesselingius, ἐπῇρε Η.
᾿Ιαιτίνων) 4ἰγίνων H, ᾿Ιετινῶν Cluverius
51. Ἰωϊξένων) "Ieza-

δόξαν. quorum

|

νῶν H
92. τῶν] immo τὴν
τὴν κατὰ Σικελῶν Ἡ

99. τῶν κατὰ Σικελίαν Rhod.,

EXCERPTA

HOESCHELIANA

L. XXI.

13

συμβέβηκε τετευχέναι ταύτης τῆς προφηγορίας. εἷλε δὲ
καὶ ταύτην κατὰ κράτορ᾽ καὶ τῶν ᾿βρκτῶν κατασχὼν τὸ 55
ὀχύρωμα

πάσης τῆς Καρχηδόνος

καὶ κύριος ἐγένετο πλὴν τοῦ

ἐπεκράτησε δυνάμεως

Διλυβαίου"

αὕτη γὰρ U

πόλις ὑπὸ Καρχηδονίων. ἐκτίσθη μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς
Καρχηδονίων “Μοτύης ὑπὸ Διονυσίου τοῦ τυράννου. 60
τοὺς γὰρ ix ταύτης ὑπολειφϑέντας ἁθροίσαντες κατῴπιὅαν εἰς τὸ “ιλύβαιον. τοῦ δὲ Πύῤῥου περὶ τὴν πολιορκίαν ταύτης παρασχευαξομένου διεβίβασαν ἐκ τῆς Ζ4ιβύης οἵ Καρχηδόνιοι, δύναμιν ἀξιόλογον εἰς τὸ Διλύβαιον" πολὺν δὲ σῖτον ἐκόμισαν ϑαλασσοχρατοῦντες, 65
μηχανὰς δὲ καὶ βέλη πλῆϑος ἄπιστον. οὔσης δὲ τῆς πόλεῶς τὸ πλεῖστον μέρος ev ϑαλάσοῃ. τὰς ἀπὸ τῆς γῆς

προρόδους ἐτείχισαν καὶ πύργους πυκνοὺς ἐποίησαν, καὶ
τάφρον ὀρύξαντες μέγαν διεπρεσβεύσαντο πρὸς τὸν βα- 70
σιλέα ὑπὲρ διαλύσεως καὶ εἰρήνης,

συνϑέσϑαι καὶ χρη-

μάτων. πλῆϑος δοῦναι. τοῦ βασιλέως χρήματα λαβεῖν. μὴ
προςδεχομένου, πεισϑέντος δὲ τὸ “Διλύβαιον συγχωρῆσαι
τοῖς Καρχηδονίοις, οἵ μετέχοντες τοῦ συνεδρίου φίλοι
καὶ οἵ ἀπὸ τῶν πόλεων ἀποκαλοῦντες μηδενὶ τρόπῳ 75

συγχωρεῖν τοῖς βαρβάροις ἐπιβάϑραν ἔχειν κατὰ τῆς Σικελίας;

ἀλλ᾽ ἐξ ἁπάσης

αὐτῆς

ἐξελάσαι τοὺς Φοίνικας

καὶ διορίσαν τῷ πελάγει. τὴν ἐπαρχίαν,
λεὺς πλησίον

τῶν

εὐϑὺς

ὁ βασι-

τειχῶν καταστρατοπεδεύσας,

τὸ μὲν

πρῶτον συνεχεῖς τοῖς τείχεσιν ἐποιεῖτο προςβολὰς ἐκ δια- 80

δοχῆς᾽ ἠμύναντο δὲ οἱ Καρχηδόνιοι διὰ τὸ πλῆϑος τῶν
ἀγωνιξομένων καὶ τὸ μέγεϑος τῆς παρασχευῆς. τοσοῦτον
γὰρ πλῆϑος καταπελτῶν ὀξυβελῶν τε καὶ πετροβόλων
ἤϑροιστο παρὰ Καρχηδονίων Gere TO τεῖχος μὴ χωρεῖν 85
τὸ πλῆϑος τῆς παρασκευῆς. διὸ xa
4οοἀχϑομένων ἐπὶ τοὺς πολιορχοῦντας;

βελῶν παντοδαπῶν
σολλῶν πιπτόντων,

πολλῶν δὲ τραυματιξομένων. ἡλαττοῦτο Πύῤῥος. ἐπεβάλετο καὶ αὐτὸς μηχανὰς ὁ βασιλεὺς κατασκευάξειν, 90
TOv

ἐκ Συρακούσης

ἀναχϑεισῶν

αὐτῷ, καὶ διὰ τῆς με-

ταλλείας ἐπεβάλετο τὰ τείχη σαλεῦσαι. τῶν δὲ Καρχηδοviv ἀντιμαχομένων , διὰ τὸ πετρώδη εἶναι τὸν “τόπον,
δύο μῆνας πολιορχήσας, καὶ ἀπογνοὺς τὴν ἐκ τῆς βίας
ἅλωσιν, ἔλυσε τὴν πολιορκίαν. κρίνας οὖν στόλον μέγαν 95
61. Λιλύβαιον] Μιλυβαῖον H
63. Λιλύβαιον v(eiov H

62. περὶ] πρὸς Reiskius
10. εἰρήνης] εἰρήνης ἕἕ
τοῖμοι Rhod.
48. τὸ Λιλύβαιον] τὸν Διλυβαῖον H
84. ἤϑροιστο Rhod., ἤϑροιτο Ἡ
8ῦ. τεῖχος — πλῆϑος Reiskius, πλῆἅγος — τεῖχοβ Η
86. ἀχϑομένων) ἀγομένων Rhod., ἀφιεμένων
Wesselingius

499. 89. μηχανὼς Rhod., μηχαναῖς H
ἐναχϑεισῶν ll: χωρὶς τῶν Rhod.

90. &voy9ucóv]
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διὰ τούτου ϑαλασσοχρατήσας

δυνα-

μεις τς Διβύην διαβιβάξειν, ἔτρεπε τὴν ὁρμήν.
Τῶν δὲ τὴν “Μεσσήνην οἰκούντων 'Μαμερτίνων ηὐ100 ξημένων * πολλὰ μὲν «φρούρια * αὐτοὶ δὲ εὔζωνον. ποιήσαντες τὴν δύναμιν ἧκον ἐν τάχει, βοηϑήσοντες τῇ MeGσηνίᾳ πολεμουμένῃ. ὁ δὲ Ἱέρων ἀπαλλαγεὶς ἐκ τῆς πολεμίας, Μύλας

κατὰ

κράτος ἑλὼν

ἐκυρίευσε στρατιωτῶν

χιλίων πεντακοσίων. εὐϑὺς δὲ καὶ τἄλλα χωρία χειρούμενος κατήντησεν ἐπὶ τὸ ᾿Ἵμήσελον, κείμενον μεταξὺ
Κεντοριπίνων καὶ ᾿Δγυραίου. ἐχυροῦ δὲ ὄντος καὶ πολλοὺς στρατιώτας ἔχοντος, ἐχπολιορχκήσας τὸ χωρίον
τοῦτο μὲν κατέσχαψε, τοὺς δὲ φοουροῦντας ἀπολύσας
10 τῶν ἐγχλημάτων ἔταξεν εἰς τὰς ἰδίας τάξεις. τῆς δὲ χώρας τὴν μὲν τοῖς Κεντοριπίνοις, τὴν δὲ τοῖς ᾿Δγυρίναί-

οἰς ἐδωρήσατο. μετὰ δὲ ταῦτα “Ιέρων ἔχων δύναμιν. ἀξιόλογον ἐστράτευσεν ἐπὶ Μαμερτίνους, καὶ τὴν μὲν " AMsσαν παραδύσδει προφηγάγετο, ὑπὸ δὲ τῶν ᾿“βακαινίνων
καὶ Τυνδαριτῶν προϑύμως προρδεχϑεὶς ἐκυρίευσε τῶν
πόλεων

τούτων, καὶ εἰς στενὴν

χώραν

συνήλασε τοὺς

Μαμερτίνους. ἀπὸ μὲν γὰρ τοῦ Σικελικοῦ πελάγους τὴν
ἐγγὺς “Μεσσήνης εἶχε πόλιν τὴν τῶν Ταυφομενιτῶν, ἀπὸ

δὲ τοῦ Τυῤῥηνικοῦ τὴν Τυνδαριτῶν. ἐμβαλὼν δὲ εἰς
20 “Μεσσήνην χατεστρατοπέδευσε παρὰ τὸν “οίτανον ποταμόν, πεζοὺς

ἔχων μυρίους, ἱππεῖς δὲ χιλίους πεντακο-

σίους" ἀντεστράτευσαν δὲ xai Μίαμερτῖνου ἔχοντες πεζοὺς ὀκτακιρχιλίους. ἱππεῖς 0B..u* στρατηγὸν δὲ εἶχον
Κίων. οὗτος δὲ μάντεις ἜΝ
αὶ ἱεροσκόπους, ϑύσας
ὃ
25 ἐπηρώτησε περὶ τῆς μάχης. τῶν δὲ ἀποφηναμένων ὅτι
διὰ τῶν ἱερῶν οἱ ϑεοὶ σημαίνουσι νυχτερεύσειν ἐν τῇ
παρεμβολῇ τῶν πολεμίων, περιχαρὴς Qv s ὡς κυριεύσων
τῆς τοῦ

βασιλέως

στρατοπεδείας.

εὐϑὺς

ἐχτάξας τὴν

“Ιέρων δ᾽
30 δύναμιν ἐπειρᾶτο διαβαίνειν τὸν ποταμόν.
ἔχων τοὺς φυγάδας Μεδσήνης διακοσίους συστρατεύοντας; διαφόρους ταῖς ἀνδρείαις καὶ ἀρεταῖς, προρϑεὶς
αὐτοῖς

ἄλλους

τετραχοσίους

ἐπιλέκτους

πλησίον λόφον τὸν ὀνομαζόμενον
98. τούτου Rhod., τοῦτο H

προφςέταξε

τὸν

Θώρακα περιελθεῖν,

100. βοηϑήσοντες] βοηϑήσαντεςH

ὃ. χιλ. πεντ.)] ep Hi — 9. Κεντοριπίνων Wesselingius, Κεντοριππίνων
H: sed verum Ksvzooízov
. 6. Ayvoaíov] "Ayvowaicov Wesselingius, "Ayvoaíav Rhod.: verum puto "4yvoíov
10. Κεντοριπίνοις
— '"Ayvervitoic Wesselingius , Κεντοριππίνοις — ᾿ἡγυραίοις H
13. παραδόσει Rhod., παραδὼς Η
11. τὴν aut prius aut

posterius delendum
Μεσσήνης εἶχε Rhod., Π͵]εσήνην εἶχον H
18. ,Τυῤῥηνικοῦ Rhod., Τυῤρῥικοῦ H
?1. χιλίους πεντακοσίους]
eap H
A22. ὀκτακιςχιλίους mH
23. u'] B Reiskius, aliter
Casaubonus
24. ϑύσας Rhod., ϑύσαι Η εἰ ἐπερώτησε
30. Μεσσήνης διακ. — veto] Μεσήνης Gc ---υὐ Ἡ
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καὶ τοῖς πολεμίοις κατὰ νώτου προςπεσεῖν" αὐτὸς δὲ 35
τὴν δύναμιν ἐκτάξας κατὰ στύμα ἀπήντα. γενομένης δὲ
περὶ τὸ ῥεῖϑρον ἱππομαχίας, ἅμα καὶ τῶν πεζῶν παρατάξεως τοῦ βασιλέως προκατειληφότων͵ ὀφρύν τινα περὶ

τὸν ποταμόν, καὶ τὴν εὐκαιρίαν τοῦ τόπου πλεονεκτοῦνδοῦτος, μέχρι μὲν τινος ἰσόῤῥοπος ἣν ὁ κίνδυνος" ἐπεὶ δὲ 40
οἵ τὸν λόφον

Μαμερτίνοις,
zu

ῥᾳδίως

περιελθόντες

ἐπέῤῥαξ“αν παραδόξως τοῖς

καὶ νεαλεῖς ὄντες τοὺς κάμνοντας τῇ μά-

ἀνήρουν,

τῦτε

δὴ πανταχόϑεν κυχκλωϑέντες

πρὸς φυγὴν ὥρμησαν. ἐπικειμένων τῶν Συρακοσίων δυνάμει, πάντας κατέκοψαν. o δὲ στρατηγὸς τῶν Ιαμερ-τίνων

ἀγωνιξόμενος

ἐκθύμως,

καὶ

περιπεσῶν

πολλοῖς

τραύμασι καὶ λιποψυχήσας, ἐζωγρήϑη. οὗτος ἀνεχομίcon ἔμπνους. εἰς τὴν τοῦ βασιλέως παρεμβολὴν καὶ παφεδόϑη ἰατροῖς εἰς ϑεραπείαν, κατὼ τὴν μαντείαν καὶ 50
τὴν τῶν ἱεροσχόπων πρόῤῥησιν νυχτερεύσαντος αὐτοῦ
εἰς τὴν τῶν ἐναντίων παρεμβολήν. τοῦ βασιλέως δὲ 9έλοντος περὺ πολλοῦ θεραπεῦσαι τὸν Κίων, ἧκόν τινὲς
ἵππους φέροντες en TOU πολέμου εἰς τὸν βασιλέα. ὃ
Κίως δὲ ἐπιγνοὺς τὸν τοῦ

ἰδίου υἱοῦ

ἵππον,

ὑπέλαβεν

55

ἀνῃρῆσϑαι τὸν νεανίσχον. περιαλγὴς δὲ γενόμενος. τὰς ῥαφὰς τῶν τραυμάτων διέῤῥηξε, τὴν ἀπώλειαν τοῦ τέκνου
ϑανάτῳ τιμησάμενος. οἱ δὲ Μαμερτῖνοι, ἀπαγγελίας γε'ψομένης ὅτι σὺν τῶ στρατηγῷ Κίῳ καὶ οἵ λοιποὶ στρα-

τιώται πάντες ἀπολώλασιν, ἔκριναν μεϑ ἱκετηρίας ἀπαν- 60
τᾶν τῷ “βασιλεῖ. οὐ μὴν ἡ , τύχη εἴασε παντελῶς πεσεῖν
τὰ κατὰ Μαμερτίνους πράγματα.
᾿Δἀννίβας γὰρ ὁ τῶν

Καρχηδονίων στρατηγὸς ἔτυχεν ὁρμῶν ἐν τῇ Διπάρᾳς
νήσῳ. ἀκούδας δὲ τὸ παράδοξον, ΠΩΣ κατὰ τάχος εἰς 65
τὸν βασιλέα, τῷ μὲν λόγῳ συγχαίρων,. τῷ δὲ ἔργῳ σπεύδῶν τὸν Ἱέρωνα καταστρατηγῆσαι δέ ἀπάτης. ὁ (μὲν βασιλεὺς πεισϑ εὶς τῷ Φοίνικι τὰς ἡσυχίας ἔσχεν" ὃ δὲ Avνίβας παρελθὼν εἰς Μεσσήνην, καὶ καταλαβὼν αμερτίνους μέλλοντας παραδιδόναι τὴν πόλιν, ἀἀνέπεισε, καὶ 10
προςποιησάμενος βοήϑειαν εἰρήγαγεν εἰς τὴν πόλιν στρατιώτας. μ΄. oL μὲν οὖν “Μαμερτῖνου ἀπογνόντες ἑαυτῶν
διὰ τὴν ἧτταν πάλιν ἀπεχατεστάϑησαν εἰς ἀσφάλειαν
τὸν εἰρημένον τρύπον. ὁ δὲ Ἱέρων καταστρατηγηϑεὶς ὑπὸ 75
τοῦ Φοίνικος,

Zvgaxodeg ,
91.

τὴν πολιορκίαν

περιβόητον

ἀπογνοὺς

εὐημερίαν

παρατάξεως] ἐκ προςτάξεως Reiskius

$00. 40. ἐπεὶ δὲ οἱ Wesselingius, ἐπὶ δὲ
τὲς Reiskius, διελϑόντες M

H

alii aliter

Ἡ

64. νήσῳ Rhod., νήσοις Η

eig

441. περιελϑόν--

46. ἐκϑύμως Reiskius,

41. ἐξωγρήϑη Rhod., διωγρήϑη H

πρόςρησιν Η

ἐπανῆλθεν

περιπεποιημένος.

ἑκουσίως

ου.gredonqs Rhod.,
2. w] β Reiskius,

11. εὐημερίαν Rhod., ἀημερίαν εὖe antea ἐπανῆλθε

10
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ἀποπεπτωκότες τῆς
καὶ συμμαχίανπροὸς
ον;
Μεσσήνης, συνῆλθον εἰς σύλλογ
πολεμῆσαι Μεσκοινῇ
ντο
ὀυνέϑε
μενοι
| 80 ἀλλήλους ποιησά
|
σήνην.
oí δὲ Καρχηδόνιοι
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F "Ort, dvi πασῶν τῶν νήσων καλλίστη ὑπάρχει, 85
ὡς μεγάλα. Buyapintg συμβαάλλεσϑαι. πρὸς αὔξησιν ἡγε-.
μονίας. Ὅτι ΤΡ Τῶν ὃ ᾿Δννίβου εἰς pim. pom ἐλθϑῶν, καὶ, 2
τὰς δυνάμεις ᾿ἀϑροίσας͵ εἰς τὸ Διλύβαιον, προῆλὺὲε ὑέχρῥι
“Σολοῦντος, καὶ τὴν. πεζὴν “στρατιὰν ἀπέλιπε πλησίον͵ 90
jo1Tijc πόλεως - ausus βληκυῖαν, αὐτὸς. δὲ παρελθὼν. eig.
τὴν ᾿ἀκράγαντα..-τὴν “ἄκραν ἐτείχιάε, πείσας. τὸν δῆμον.
φίλον ὄντα «συμμαχῆσαι Καρχηδονίων. ἐπανελθόντος δὲ
αὐτοῦ εἰς τὴν. ἰδίαν.. στρατοπεδείαν 210v παρὰ “έρωνος
πρέσβεις περὶ τοῦ συμφέροντος. ἐποιήσαντο γὰρ aouij .95
συμμαχίαν Ῥωμαίους. πολεμῆσαι; ἐὰν. μὴ

τὴν ταχίστην

ἐκ τῆς Σικελίας ἀπαλλάττωνται. ἀμφοτέρων ὃὲ τὰς ὃυνάμεις ἀγαγόντων ἐπὶ τὴν Μεσσήνην... “Ιέρων μὲν ixi
τοῦ λόφου τοῦ καλουμένου Χαλκπκιδικοῦ κατεστρατοπέ- .100

δευσεν, οἱ δὲ Καρχηδόνιοι, τῇ πεξῇ στρατιᾷ “παρενέβα-.
λον εἰς τὰς χαλουμένας Εὐνεῖς, τῇ 08 ναυτιχῇ “κατέσχον

τὴν ἄκραν τὴν καλουμένην Πελωριάδα" συνεχῶς δ᾽ ἐπολιόρκουν τὴν “Μεσσήνην. ὃ δὲ Ῥωμαίων δῆμος πυϑόμενος ἀπέστειλε τὸν ἕτερον ὕπατον. καλούμενον. "Ἄππιον
Κλαύδιον". μετὰ δυνάμεως ἁδρᾶς, ὃς εὐθὺς ἤλϑεν εἰς
“Ῥήγιον. πρὸς δὲ τὸν “έρωνα καὶ Καρχηδονίους πρέσβεις
ἐξέπεμψε περὶ διαλύσεως τῆς. πολιορκίας. προφεπηγγέλλετο. δημογορεῖν δὲ πρὸς. “έρωνα͵ πύλεμον μὴ ἐπιβήσε-

m

GOL ὁ δὲ Ἰέρων. ἀπεκρίνατο διότι. Μαμερτῖνοι Καμάρι- 10

vov χαὶ Γέλαν ἀναστάτους πεποιηχότες, Μεσσήνην ὃξ
ἀσεβέστατα κατειλῃφότες ; δικαίως πολιορκοῦνται, Ῥω-

μαῖοι δέ, ϑρυλλοῦντες τὸ τῆς πίστεως ὄνομα, Raval di
88. Λιλύβαιον] Διλυβαῖον H
501. 95. Καρχηδονίων) Καρχηδονίοις Rliod.: alioqui post óvz«
onendum est
95. κοινῇ ante συμφέροντος pu Reiskius.
—
98. Μεσήνην H hic et 11.
ἐπὶ Rhod, ἀπὸ H
«δ᾽ ἐπολιόρκουν τὴν Μῆ]εσσήνην Rhod., δὲ πολ
ΤΟΥ Μεσήνην Ἡ
ἃ πυϑόμενος Rhod., πειϑόμενος Η
10. Καμάριναν] Καμερίναν H
12. Ρωμαῖοι Rhod., Ρωμαίοις H
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15 οὐκ ὀφείλουσι τοὺς μιαιφόνους, μάλιστα πίστεως καταφρονήσαντας, ὑπερασπίξειν" εἰ δὲ ὑπὲρ ἀσεβεστάτων τηλικοῦτον ἐπαναιροῦνται πόλεμον, φανεροὺς ἔσεσϑαι πᾶσιν ἀνϑρώποις ὅτι τῆς ἰδίας πλεονεξίας πρόφασιν πορίἕονται τὸν τῶν κινδυνευόντων ἔλεον. τὸ δὲ ἀληϑὲς Σὶκελίας ἐπιϑυμοῦσιν.

Ὅτι Ῥωμαῖοι πρῶτον

ἀσπίδας

τετραγώνους

εἶχον

εἰς τὸν πόλεμον" ὕστερον ἰδόντες “Τυῤῥηνοὺς χαλκᾶς
ἀσπίδας ἔχοντας, ποιήσαντες οὕτως ἐνίκησαν αὐτούς.

Ὅτι διαπεράσαντος τοῦ ὑπάτου εἰς “Μεσσήνην ὁ 1ἐρῶν νομίξων προδοϑῆναι τὴν διάβασιν ὑπὸ Καρχηδογίων,

ἔφυγεν εἰς Συρφακόσας.

Καρχηδονίων

δὲ πολε-

μησάντων καὶ ἡττηϑέντων, τὴν “4ἴγεσταν ὁ ὕπατος ἐπο-:

λιόρκηδε, καὶ στρατιώτας

σήνην ἀνέξευξεν.

πολλοὺς ἀποβαλὼν

Ὅτι τῶν ὑπάτων ἀμφοτέρων

εἷς Σικελίαν

εἰς MezGἐλθόντων,

καὶ τὴν ᾿Αδρανιτῶν πόλιν πολιορκησάντων, εἷλον κατὰ
κράτος. εἶτα τὴν Κεντοριπίνων πολιορκούντων, καὶ πρὸς
ταῖς χαλκαῖς αὐλαῖς καϑήμενοι, ἧκον πρέσβεις πρῶτον

35 παρ᾽ ᾿4λαισίνων"

εἶτα δειλίας πεσούσης καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσι, καὶ αὐτοὶ πρέσβεις ἀπέστειλαν περὶ εἰρή-

νης » καὶ ἐπιδώσειν τὰς πόλεις Ῥωμαίοις. ἦσαν δὲ ἑξηκοντὰ ἑπτά. ὧν παραλαβόντες τὰς δυνάμεις. εἰς Συρά-

40 κοσαν

ἦλθον πολιορκήσοντες Ἱέρωνα. ὁρῶν δὲ τοὺς
“Συρακοσίους ἀγαναχτοῦντας, πρέσβεις ἀπέστξιλε πρὸς
τοὺς ὑπάτους

περὶ

διαλύσεως.

οἵ δὲ σπεύδοντες

z005502

μόνους Καρχηδονίους διαπολεμεῖν, ἀσμένως ὑπήκουσαν,
καὶ GuvéLU EUTO εἰρήνην ἔτη πεντεκαίδεκα, λαβόντες δρα45 χμῶν ιξ΄ μυριάδας, καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ἀποδόντι xvριεύειν Συρακοσίοις καὶ τῶν ὑπ αὐτὸν πόλεων, "ἄκρων,
“Δεοντίνων , “Μεγαρέων, Αἰλωρῶν, Νεαιτίνων, Ταυρομενίων.

τούτων

πραττομένων κατέπλευσεν

᾿Δυνίβας “μετὰ

ναυτικῆς δυνάμεως εἰς τὴν Ξιφωνίαν βοηϑήδων τῷ πῇ
σιλεῖ" μαϑῶν δὲ τὰ πεπραγμένα ἀνεχώρησε.
“Ὅτι ᾿δράνωνα «κώμην καὶ “Μάκελλαν πολλὰς ἡμέρας πολιορκήσαντες “Ῥωμαῖοι ἀπῆλϑον ἄπρακτοι.
Ὅτι Αἰγεσταῖοι πρῶτον κρατούμενοι ὑπὸ Καρχηδο15. ἀσεβεστάτων Rhod., de:fsordrgv H — 21. une] χαλκὰςH
24. 29. Μεσήνην Het Αἴγεστα
2329. ἀπέξευξενH
82. Κεντοριπίvov| Κεντοριππινῶν H, Κεντοριπινῶν Wesselingiana
93. αὐλαῖς]
πύλαις Keiskius

3i. καϑήμενοι)

σίνων Cluverius, παρὰ Δαισίνων H

xaDuuy». Rhod.

88. ἐξ. incu] ἐξ H et 39. πολιορκήσαντες correctum.
902. 48. πεντεκαίδεκα]

u& H

παρ᾽ '4λαι-

96. ἐπιδώσειν] ἐπιδόσειν Ἡ

a Wess,

44. 1g] ex praecedenti nu-

mero pro alio illatum videtur: v. annotationem
46. Zivoaxoσίοις] Συρακουσίων vel Συρακούσης Rhod.
αὐτὸν] αὐτῶν H:
de urbium quae sequuntur nominibus v. annofationem

b!
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vlov εἰς Ῥωμαίους ἀπέκλιναν. “παράπλήσιον δὲ καὶ “4λιχκυαῖοι ἐποίησαν" ᾿Ιλαρὸν δὲ καὶ. Τυριττὸν καὶ τὴν "AGxeλον ἐξεπολιόρχησαν.
Τυνδάριοι δὲ ἰδόντες αὑτοῦς. ἀπολελειμμένους, φόβῳ συσχεϑέντες ἠβουλήϑησαν καὶ αὐ-- 60

τοὶ δοῦναι. ὑποπτεύσαντες δὲ Φοίνικες, τὴν προαίρεσιν
αὐτῶν τοὺς ἐπιφανεστάτους ἔλαβον ὁμήρους εἰς τὸ 41ι-λύβαιον,

καὶ σῖτον,

οὐμνος καὶ τὴν ἄλλην παρασλευὴν

ἀπεχκόμισαν.
Φιλήμων δὲ ὁ κωμικὸς ἔγραψε δράματα ἐνενή-- 65
κοντα ἑπτά, βιώσας ἔτη ἐνενήκοντα ἐννξα.
᾿
Oi

δὲ πολιορκοῦντες

᾿ἀκράγαντα

τὴν πόλιν

σὺν

x

τοῖς Ῥωμαίοις καὶ ταφροποιοῦντες καὶ χάραχας βάλλουTtg δέχα μυριάδες “ὑπῆρχον. “πολλὰ δὲ oí Φοίνικες ἄντι-

μαχήσαντες τὴν πόλιν ἐἀεθάγαντα τοῖς Ῥωμαίοις παρέ-- 70
Ga o.

“Ὅτι * iVEDE:ὁ πρεσβύτερος ἐκ τῆς 4 ong κατὰ τὴν 8
πολιορκίαν ᾿᾿κράγαντος. ἐπέρασε μεγάλην δύναμὶν ἐν Σικελίᾳ, πεζῶν. “μυριάδας πέντε, ἱππεῖς δὲ ἑξακιςχιλίους,
ἐλέφαντας. δὲ ἑξήκοντα. Φιλῖνος δὲὁ ᾿4κραγαντῖνος Íoro- 15

Quxog ἀνεγράψατο. ὁ δὲ. οὖν "Avvov ἀναζεύξας μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως ἐκ τοῦ «“ιλυβαίου. παρῆλϑεν εἰς τὴν
Ἡράκλειαν,

xag

ὃν καιρὸν ἡἠλϑόν τινὲς

τὸν Ἔρβησον παραδώσειν.
μάχαις ἀπέβαλε

στρατιώτας

ἀπαγγέλλοντες

"Avvov δὲ “πολεμήσας ἐν δυσὶ
πεζοὺς μὲν τριρχιλίους, iz— 80

πεῖς. διαχοσίους, ξωγρίας δὲ τετρακιοχιλίους *.ἐλέφαντας
ὀκτὼ Quvelv , τριάκοντα τρεῖς δὲ κατατραυματισϑῆναι.

508

Ὅτι πόλις qv καὶ ἡ ᾿Ἐντελλῖνα.
9
ὁ δὲ. ἴἄννων βουλευσάμενος ἐμφρόνως ἑνὶ στρατη--

yinen τοὺς ἐχϑροὺς ἅμα

ἕξ δὲ μῆνας
γαντα,

καὶ τοὺς πολεμίους

παρακαϑίσαντες, οὕτω

δούλους

δὲ ἄραντες ἅπαντας

παρέλαβον

ἀνεῖλεν, 55

᾿άκρα.--

πλέον τῶν Ütcuv—

θίων καὶ πεντακιφχιλίων. ἀπέβαλον δὲ «ci Ῥωμαῖοι πεζοὺς μὲν τριςμυρίους; ἱππεῖς δὲ ug. "Avvava δὲ οἵ 90
Καρχηδόνιον ἐξημίωσαν χρυσοῖς ἑξακπιρχιλίοις., ἀτιμάσαν-τες" ἀντὶ δὲ. τούτου στρατηγὸν ἀπέστειλαν εἰς Σικελίαν
᾿Δμίλκαν. “Μύστρατον δὲ πολιορκήσαντες ἱΡωμαῖοι, καὶ δ
πολλὰς μηχανὰς ποιήσαντες, μετὰ μῆνας ἑπτὰ ἀνεχώρη-51. ᾿“λικυαῖοι Rhod., ᾿Δλιηναϊοι H
58. αὐτοὺς Η
60. σφᾷς
δ. vel παραδοῦναι vel δοῦναι τὴν πόλιν Rhod, 62. “Αιλυβαῖον Η
65. ἐνενήκοντα b bis H et £ et 9"
11. ἐκ Rhod,“δέκ
κατὰ
Wessel , μετὰ H
48. πέντε] £€H
43. ξξακιςχιλίους] s, Η ἕξη
κοντα] £H
19. ὁ δὲ] δδὲ H
80. ἐπα ων JH,
διαχκο-

σίους] σ΄ H
81. τετρακιςχιλίους] 0, H
ὀχτὼ] 5j
οὐ. 88. EA orn ect eH
89. ug] Bor Reiskius,
aliter alii
90. ££exiggiliong]s, H. — 92. More] Mvzícrzoaτον Wesselingius hic et ubi MjocQexovH, v. 6. — 91. ἑπτὰ] ( Hi

zt
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95 σὰν ἄπρακτον πολλοὺς στρατιώτας ἀποβαλόντες. "AulÀmm,
παρε
“ον
τ
“ἀρ

κας δὲ τοῖς Ῥωμαίοις συναντήσας εἰς Θέρμας᾽ καὶ πολε-

μήσας, ἐνίκησε καὶ ἀπέκτεινεν b, παρ᾽ ὀλίγον δὲ ὅλην
τὴν δύναμιν. ἣν δὲ καὶ «Ὁ “Μάξαριν φρούριον ὑπὸ 'Poν 100 μαίων ἐξηνδραποδισμένον. ᾿Αμίλκας δὲ ὃ Καρχηδόνιος
Καμάριναν, ὑπὸ προδοτῶν παρέ: pe δεύτερον " μετ᾽ óAtyug δὲ ἡμέρας καὶ τῆς Ἔννης éxvolsvGev. ὃν τρόπον xo
Καμαρίνης. τὸ δὲ Ao£zavov. τειχίσας, καὶ πόλιν καταστήσας μετιύκισε τοὺς Ἐρυκίνους, καὶ τὸν Ἔρυκα κατέ-σκαψε πλὴν τοῦ περὶ τὸ ἱερὸν τύπου. τρίτον δὲ πολιορκήδαντες τὴν Μύστρατον Ρωμαῖοι" εἷλον καὶ κατέσκα-ψαν τὴν πόλιν, καὶ: τὰ ὑπολειφϑέντα σώματα λαφυροπωλήσαντες. ὑὠετὰ ταῦτα δὲ “εἰς Καμάριναν ἤλθον, καὶ
ταύτῃ παρακαϑίσας ἑλεῖν οὐκ ἐδυνήϑη" ὕστερον δὲ παρ᾽
10. Ἱέρωνος. πολεμικὰ ὄργανα 'μεταστειλάμενος τὴν πόλιν
εἷλε, καὶ τὰ σώματα τὰ πλείω “Καμαριναίων ἐπώλησεν.
εὐϑὺς δὲ ὑπὸ προδοτῶν. καὶ τὴν᾽Ἔνναν. εἷλε" xal τῶν
φρουρῶν ot uiv ἀνῃρέθησαν, οἵ «δὲ ἐξέφυγον πρὸς τοὺς
15 συμμάχους. εἶτα ἐπὶ Σιττάναν ἐλθών; κατὰ κράτος ταύ"oos

τὴν εἷλεν. εἶτα ὁμοίως

ταῖς ἄλλαις πόλεσι φρσυρὰν χα:

ταστήσας ἐπὶ Κάμυκον ἦλθε, φρούριον. Ἀκραγαντίνων:
εἷλε καὶ αὐτὸ προδοσίᾳ" τὸν δὲ: τύπον ἔαφρουρον κατέστησεν. ἐξελείφϑη δὲ χατὰ τοῦτον τὸν χρύνον καὶ Ἔρ-βησσος. ἔτι δὲ ποταμὸς “ἥλυκος καὶ ἄλλαις, ἔσχατος.

Ὅτι δεῖ τοὺς ἀγαϑοὺς ἢ νικᾶν ἢ. εἴκειν τοῖς !
ἐχουσιν.

Ὅτι κατὼ τὰς ἀτυχίας πάντες Gv9 ocio “μᾶλλον εἰώ.δος
ϑασι τοῦ ϑεοῦ μνημονεύειν,

καὶ πολλάκις ἐν ταῖς δύη--

μερίαις καὶ εὐπραξίαις ὡς “μύϑων πεπλασμένων TOV.
ϑεῶν καταφρονοῦντες κατὰ τὰς ἐλαττώσεις ἀνατρέχουσιν
ἐπὶ τὴν φυσικὴν εὐλάβειαν.
Ὅτι ῥᾷόν ἐστί τινα ἐχϑροὺς γενέσθαι, ἐὰν μόνον
ἀγαϑῷ συμβούλῳ χρήσοιτο πειϑόμενος. τῇ μὲν τῶν
ἡμαρτημένων κατηγορίᾳ διορθοῦσθαι συμβαίνει τοὺς ἐπὶ

τὴν ὁμοίαν καταφερομένους ἄγνοιαν, τῇ δὲ ἐπὶ τῶν ἀγαϑῶν τον
eme εὐφημίᾳ προτρέπεσϑαι πολλῶν τὰς
b] ἑξακιςχιλίους (,5) Wesselingius
100. Καμάριναν] ba M H hic et8.
4. Ἐρυκίνους Wesselingius, Ἔρεη-γνούς Η
9. τὸ ἱερὸν Rhod., τοῦ ἱεροῦ Η
8. ἤλϑον] ἦλϑεν
ὁ στρατηγὸς Rhod.
ταύτῃ Rhod., ταύτας H
11. πλείονα
vel πλείω Khód., πλεῖον H
16. £4: H
19. "Ἔρβησσος Rhod.,
"Eoxnocog H
fri] ἔστιϑϑ᾽' reliqua manca sunt
20. "Aivwoc H
904. 25. ταῖς Exc. Vat. p. 94. 1.. δὲ ταῖς H
26. τῶν
ϑεῶν Exc. Vat.,

τῷ

ϑεῷ HM, vov

ϑεοῦ Rhod.

29. 24,900v«c]

ὑπὲρ τοὺς ἐχϑροὺς Rhod.
3t. TÜ— 233. εὐφημίῳ Wesselingius ex
Valesii Exc. p. 963. 35. τὴν «μὲν τῶν ἡ. κατηγορίαν διορϑοῦσθαι.
λαὶ συμβαίνει τοὺς ἐπὶ τὴν ὁ. κ- ἄγαν δὲ ἐπὶ τῶν ἀ.ἐ. εὐφημίανH
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τὴν γὰρ εὐτυχίαν ὥςπερ βαρὺ 35

ἐνεγκεῖν ἐπιδεξίως οὐ δυνηϑείς,

ἑαυτὸν μὲν

ἀπεστέρησε τῆς μεγίστῃς δόξης, τὴν. δὲ πατρίδα μεγάλοις περιέβαλε συμπτώμασι.. :
13
Τῶν δὲ Ῥωμαίων ἐν Afi διαβάντων μεγάλῃ δυ- 40
νάμει GUv "Aro ὑπάτῳ, τὸ μὲν πρῶτον Καρχηδο-νίους ἐνίκησαν,

καὶ πόλεις καὶ

φρούρια

εἷλον

πολλά,

καὶ δυναμιν πολλὴν κατέχοψαν. ὕστερον δὲ Ξανθίππου;
Σπαρτιάτου στρατηγοῦ μισϑοφόρου ἐλϑόντος ἀφ᾽ Ἑλλαδος, ἐνίκησαν κατὰ κράτος Καρχηδόνιον Ῥωμαίους καὶ 45
πατέχοψαν “μεγάλην. δύναμιν. ἔχτοτε ναυμαχίαν καὶ πολλῶν “σκαφῶν καὶ͵ ἀνδρῶν ἀπώλεια Ῥωμαίοις ἐγένοντο,
ὡς εἶναι τὸν τῶν ἀπολωλότων ἀρυϑμὸν. δέκα μυριάδας.
ἀντὶ μὲν τῆς προὐπαρχούσης αὐτῷ δόξης πολλα-- 50
πλασίαν τὴν ἀτιμίαν καὶ τὴν αἰσχύνην ἠλλάξατο, τοῖς
δὲ ἰδίοις συμπτώμασι. τοὺς ἄλλους ἐδίδαξε «μετριοφρο-νεῖν ἐν ταῖς ἐξουσίαις, τὸ δὲ μέγιστον, ὧν ὑπέρηφάνησε
τὴν ἀτυχίαν, τούτων ἠναγκάσϑη τὴν ὕβριν καὶ τὴν ἐξου-

σίαν φέρειν, προαφῃρημένος ἑαυτοῦ τὴν συγγνώμην καὶ 55

τὸν συγκεχωρημένον τοῖς ἐπταικόσιν ἔλεον.
τοὺς

γὰρ

πᾶσι

κρατοῦντας

τοῖς

πᾶσιν

τοὺς δὲ διὰ τῆς ἥττης προςδοκῶντας
μεγέϑει

τοῦ

προτερήματος

ἐποίησε

ἠλάττωσε,

τὴν ἀπώλειαν τῷ
ματαφρονῆσαι

τῶν 60

πολεμίων.
οὐδὲν

γὰρ ϑαυμαστὸν

πραγμάτων
γένοντο.

ἐμπειρία

τῶν

εἶ

στρατηγοῦ

ἀδυνάτων

σύνεσις

καὶ

δοκούντων πέεριε-

πάντα γὰρ Τῇ συνέσει βάσιμα

καὶ δυνατὰ

γί-

ψεται, τῆς τέχνης ἐν πᾶσι χειρουμένης τὴν βίαν.

65

καϑάπερ γὰρ τὸ δῶμα τῆς ψυχῆς ἐστι δοῦλον, οὔ--

τῶς αἵ μεγάλαι δυνάμεις Ti] τῶν ἡγεμόνων ὑπείκουσι
φρονήσει.
τοῦ πρὸς τὸ συμφέρον βουλευτηρίου πάντα κατιὄχύοντος.

505

Φίλιστος

δὲ ἱστορικὸς ἦν.

Οἱ 0i Ῥωμαῖον οἵ εἰς τὴν Αιβύην διαπεράσαντες 14
καὶ τὸν πόλεμον μετὰ τῶν Καρχηδονίων νέων ποιήσαν46. ναυμαχίαι

Whod., ναυμαχίαν

ἐγένοντο Η

49. αὐ-

τῷ Rhod. et Vales. Exc. p. 964. 81., αὐτοῦ Η
πολλαπλασίαν Ἐχο. Vat., πολλαπλασίας H
$3. συγκεχωρημένον Rhod.,
cvyxsyoougusvov H
98. προςδοκοῦντας) προςδοκῶντας Wesse-

lingius ex p. 564. 92.
62. βάσιμα Rhod., βάδημα 8
683. γίνεται Exc. Vat. p. 98. 3., ἄγειν Ἡ
69. πάντα Rhod. et Exc.
.Vat. p. 98. 7., παντὸς H
205. 11. Φίλεστὸς] Φιλῖνος Wesselingius
12. oi delendum
videtur
19. νέων delet Iteiskius: acgre servari potest Ma ut νεῶν
scribatur, nisi quis, αὐ καινοποιεῖν πόλεμον est, ψνεοποιήσαντες velit

-
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τες, καὶ νικήσαντες καὶ ναῦς κδ' παραλαβόντες Καρχη75 δονίας, τοὺς ἀπὸ τοῦ πεξικοῦ πολέμου διασωθέντας Ῥωμαίους ἀναλαβόντες καὶ ποῦς Zee
διαπερῶντες ἐξ

αὐτῆς Καμαρίνας ἐκινδυνευσῶν, καὶ ἀπώλεσαν μαχρὰς
ναῦς τριὰκοσίας τεσσαράκοντα, ἱππαγωγοὺς δὲ χαὶ πλοῖα
80 ἕτερα τριακύσια. cmo δὲ Καμαρίνης ἕως Παχύνου τὰ
σώματα xci τὰ ἄλογα καὶ τὰ “ναυάγια ἔκειντο. τοὺς δὲ
'διασωϑέντας Ἱέρων

φιλανθρώπως

παραλαβών,

ἐσθῆτι

καὶ τροφῇ καὶ τῆ λοιπῇ χθείᾳ «ἀναπαύσας ἕως ΜΜεδοή-85 νὴς διέσωσε. “Καρϑάλων μὲν o Καρχηδόνιος μετὰ τὴν
|!ναυαγίων τῶν Ῥωμαίων πολιορκήσας ᾿Ακράγαντα, ταύ-τὴν siÀs* καὶ τὴν μὲν πόλιν ἐνέπρησε ΜΕ

δὲ τείχη κα--

ϑεῖλεν. οἵ δὲ καταλειφθέντες ἔφυγον. εἰς τὸ ᾿Ολύυμπιον.
οἵ δὲ Ῥωμαῖοι £ἕτερὸν 6T0ÀOV μετιὶ τὸ ναυάγιον ναυπη-90 γήσαντες, καὶ διακοσίαις πεντήκοντα ναυσὶν εἰς τὸ Κε-φαλύδην “ἐλθόντες, τοῦτο διὰ προδοσίαν, “παρέλαβον.
ἐπὶ δὲ τὰ Ζρέπανα ἐλθόντες καὶ πολιορκήσαντες, τοῦ
Καρϑάλωνος βοηθοῦντος, ἐξέπεσον, καὶ ἦλθεν εἰς τὴν
Πάνορμον. καϑορμισϑέντες ἐν τῷ λιμένι. πλησίον τῶν

δ᾽ τειχῶν καὶ τὴν δύναμιν ἐχβιβάδαντες, ἐχαράκουν. καὶ
᾿ἐτάφρευον τὴν πόλιν" καταδένδρου γὰρ τῆς χώρας μέἰχθυ τῶν

πυλῶν

οὔδης

ἀπὸ

ϑαλάσσης

εἰς ϑάλασσαν

TO

| χώματα ἐχαρακώϑησαν. καὶ ἐταφρεύϑησαν. εἶτα. “Ῥωμαῖοι
100 συνεχεῖς προςβολὰς ποιούμενον καὶ μηχανὰς κατέβαλον
τὸ τέϊχος, καὶ τῆς ἐχτὸς πολεῶς κυριεύσαντες πολλοὺς

ἀνεῖλον" ot δὲ ἄλλοι ἔφυγον εἰς τὴν ἀρχαίαν πόλιν,
καἱ πέμψαντες πρέσβεις, πρὸς τοὺς ὑπάτους ἠξίουν τοῖς
σώμασιν

ἀσφάλειαν.

τῶν

δὲ

συμφωνούντων

δύο

μνᾶς

ὅ τῷ σώματι διδύντας ἐλευϑέρους εὖναι; παρέλαβον τὴν
πύλιν οἵ “Ῥωμαῖοι, καὶ μύρια τετρακιβχίλια σώματα TL—
μῆς συνεχωρήϑη

τῷ

εὐρεϑέντι

ἀργυρίῳ

καὶ

ἀπελύϑη.

τοὺς δὲ λοιπούς, μυρίους τριςχιλίους ὄντας, καὶ τὴν
ἄλλην ἀποσκευὴν ἐλαφυροπώλησαν. ᾿Ιαυτῖνοι δὲ ἐκβαλόν10 τες τὴν τῶν Φοινίχων φρουρὰν τὴν πόλιν Ῥωμαίοις
ἐδῶκαν. παραπλησίως δὲ τούτοις ἐποίησαν Σολουντῖνοι
καὶ lléroivow, καὶ Ἠνατταρῖνοι καὶ Τυνδαρῖται. οἵ δὲ
41. ἐξ αὐτῆς Καμαρίνας]

fortasse ἐγγὺς τῆς Καμαρίνης

48. μακχρὰς Wesselingius, μικρὰς H

τριακοσίας τ

τ

Ἡ

49. καὶ πλοῖα Rhod., πλοῖα M
τριακόσια v Η
81. ἹΜεσήνης
H
89. διακοδίαις πεντήκοντα] ev H
90. ΚἈεφαλύδην]
barbare pro Κεφαλοίδιον
92. πολιορκήσαντες) nonne ἐκπολιορπήσαντες
Καρϑαλωνος] Καρϑαλῶνος Η
95. ἐκβιβάσαντες
Rhod., ἐμβιβάσαντες H
.99. καὶ μηχανὰς] ταῖς μηχαναῖς Rhod.
9. σώμασιν] σώμασι Hi
4. συμῳφωνούντων Rhod., συμφώvov H
6. — 7. τετρ. --- τριςγχ.] 0, — y, H
9. Ἰετίνοι H
ἐηβαλόντες ed. Rhod. , ἐκβάλλοντες 1
11. ᾿Ηνατταρῖνοι] Ἡμιχαρῖνοι Wesselingius

12.

τυνδαρῖται Rhod.,

Τυνδαρίδαι H
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ἀπῆλθον

ἐν

“Μεσσήνῃ.
τοῦ δὲ ἐπιγενομένου ἔτους πλεύσαντες

οἵ Ῥωμαῖοι

τῶν

εἰς Πάνορ--

δεύτερον εἰς «Ἱιβύην, καὶ τῶν Καρχηδονίων μὴ ἐασάν-- 15
αὐτοὺς ὁρμῆσαι, ὑποστρέφοντες

μον. ἐκεῖθεν ἀπάραντες

1490v

ἐν Ῥώμῃ δεύτερον ἐναυάγησαν

δοδχειμῶνος αὐτοὺς καταλαβόντος,

καὶ ἀπώλεσαν

ναῦς μα-

χρὰς ἑκατὸν πεντήκοντα χαὶ τὴν ἄλλην ἅπασαν τῶν ἵπ- 20

παγωγῶν καὶ “λαφύρων. τοῦ δὲ Θερμῶν πυλωροῦ “περὺ
τὰ ἔξω γενομένου εἰς ἀναγκαίας χρείας, ὑπὸ τοῦ Ῥω-μαίων στρατοῦ συνελήφϑη" καὶ ἐπρέσβευσε πρὸς τὸν
ἄρχοντα, ὅτι ἐὰν ἀπολύσῃ αὐτόν, ἀνοίξειν αὐτῷ τὴν
πύλην τῆς πόλεως γυκτός. τοῦ δὲ ἀπολύσαντος, καὶ συνϑεμένου καιρόν, ἀπέστειλεν ὃ ἄρχων χιλίους νυκτός. καὶ

23

φϑάσαντες, ὁ μὲν κατὰ τὴν ὡρισμένην ἤνοιξε πύλην"
τὴν δὲ of πρώτιστοι καὶ ἐπιφανεῖς εἰξήλϑον, καὶ εἶπον
τῷ πυλωρῷ͵ κλεῖσαι καὶ μηδένα ἄλλον ἐᾶσαι εἰφελϑεῖν, 90
ϑέλοντες

μόνως τὸν

πλοῦτον

τῆς

πόλεως

ἄραι.

οὗτοι

πάντες χατεχόπησαν, ἄξιον τῆς πλεονεξίας ϑάνατον ὑπομείναντες.
ἐν ἄλλῳ

δὲ καιρῷ τὰς

Θέρμας καὶ τὴν "distet

Ῥωμαῖοι παρέλαβον ἄμφω. πολιορχήσαντες δὲ Ῥωμαῖοι 8ὅ
καὶ ᾿Ερχτὴν φρούριον μυριάσι τέσσαρσοι καὶ χιλίοις ἵπ-πεῦσιν οὐκ ἴσχυσαν.
᾿᾿σδρούβας δὲ ὁ στρατηγὸς τῶν Καρχηδονίων βλασ-φημούμενος

ὑπὸ

τῶν

ἰδίων διὰ τὸ μὴ πολεμεῖν , ἀνα--

ξεύξας μετὰ πάσης δυνάμεως

διὰ τῆς Ζελινουντίας δυς-

χωρίας ἡλϑεν εἰς τὸ Πάνορμον. καὶ διαβιβάσας τὸν πο- 40

ταμὸν τὸν σύνεγγυς περὶ τὰ τείχη ἐστρατοπέδευσε 2 μήτε
ἀρορεκῶ μι μήτε τάφρον τάξας διὰ τὸ καταφρονεῖν. πά-λιν δὲ καὶ τῶν ἐμπόρων πολὺν οἶνον ἐπιφερομένων, οἵ
| Κέλται

μεϑυσϑέντες

καὶ κραυγῆς

καὶ ἀταξίας πληρού--

μενοι, ἐπιπεσόντος Καικιλίου τοῦ ὑπάτου αὐτοῖς, κατὰ
κράτος αὐτοὺς νικήσας, καὶ τῶν ἐλεφάντων ἑξήκοντα
χρατήσας, εἰς ἹΡώμην ἀπέστειλε. καὶ ϑαῦμα Ρωμαῖοι ἔσχον.
18. Μεσσήνῃ] Meer H
506. 20. ἑκατὸν π.] ov Η ἅπασαν] παρασκευὴν addit Rhod. : deesse
eiiam μετὰ ante τῶν videtur
2. χρείας Rhod., χεῖρας Η
26. γιAtovg] α Ἡ
29. ἄλλον ἐᾶσαι Rhod., ἄγγελον ἐᾶσαι καὶ H
99. Aíφεαραν] Λιπάραν ed, Rhod.: conf. Schweigh. ad Polybium I. 39. 13.
99. μυριάσι Rhod., qui πεξῶν praeponebat, μυριάς H
96. ᾿ΦοδρούBos] ἀνδρούβας H
49. ἐπιπεσόντος KRhod., jzozscóvrog H

41. ἑξήκοντα] & H

45
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Τὴν δὲ Σελινουντίων πόλιν Καρχηδόνιοι κατασκά-ψαντες μετῴκισαν εἰς τὸ “Διλύβαιον.
μακραῖς

διακοσίαις

τεσσαράκοντα

“Ῥωμαῖοι δὲ ναυσὶ
καὶ κερχούροις

ἑξή--

55 κοντὰ καὶ πλοίων πλήϑει παντοδαπῶν κατέπλευσαν εἰς
“τὴν Πάνορμον, ἐχεῖϑεν εἰς τὸ “4ιλύβαιον, ἣν πολιορκεῖν
ἤρξαντο.
θῶ

τὴν μὲν γῆν

ἀπὸ ϑαλάσσης

ἀπετείχισαν, καταπέλτας

εἰς ϑάλασσαν τά-

δὲ καὶ κριοὺς καὶ χωστρί-

60 δὰς καὶ χελώνας κατεσχεύασαν. τὸ δὲ στόμιον τοῦ λιμέ"vog πεντεκαίδεκα κερκούρους ναῦς .λίθων πληρώσαντες
κατέχωσαν. ἣν δὲ ὁ λαὸς ὁ τῶν Ῥωμαίων ἕνδεκα μυ-οιάδες. τῶν δὲ“πολιορκουμένων πεζοὶ ἑπτακιοχί Lot, ἐπ-

πεῖς δὲ ἑπτακύσιοι. πολιορκουμένων

ὃὲ αὐτῶν,

ἦλθεν

65 αὐτοῖς βοήDET ἀπὸ Καρχηδόνος ἄνδρες τετρακιρχίλιου
καὶ σῖτος μετὰ τοῦ "Aváofov, καὶ ἀνεϑάρσησαν. οἱ δὲ

Ῥωμαῖοι ϑεασάμενοι τὴν εἰςβολὴν τῆς δυνάμεως, λίϑοις 507
καὶ χώμασιν ἐκ δευτέρου τὸ στόμιον τοῦ λιμένος ἔχω-σαν, καὶ ξύλοις μεγίστοις καὶ ἀγκύραις τὰ βάϑη ἐσταύ70 ooGav.

πνεύματος

δὲ βιαίου πνεύσαντος,

καὶ τῆς ἅγα--

λάσσης ἀγριανϑείσης, πάντα κατέλυσεν. ἐποίησαν. δὲ Popotio, πετροβόλονὁὄργανον. ἔχτισαν δὲ ἔνδοϑεν ἄλλο τεῖχος Καρχηδόνιοι. τὴν δὲ τάφρον τῆς πόλεως ἔχωσαν 'Po-

75 μαῖοι, ἔχουσαν τὸ πλάτος ἑξήκοντα πήχεις, πκαἱ τὸ βάὅος τεσσαράκοντα. πόλεμον δὲ συνάψαντες εἰς τὸ πρὸς

θάλασσαν

τεῖχος ἔστησαν κατὰ ᾿πρόρωπον ἐνέδρας.

τοῦ

εἰς τὸν πρὸς ϑάλασσαν

λαοῦ

πόλεμον

καὶ

χκενωϑέντος

59. 57. ΔιλυβαῖονἩ
δ4. διαχοσίαις τεσ.] eu. Hr
55. ἑξήκοντα]
&£H
53. ὃ Rhod. in Add., ἣν idem antea, τὴν H
60. πεν-

τεκαίδεπα] i; H
61. κερκούρους Rhod., qui in marg. voluerat
περκούροις ναυσί, περκουρὲς H
62. ἕνδεκα] we H
69. πεξοὶ 11
ἑπτακπιςχίλιο!) $ H
ἑπτακόσιοι] v H
65. τετραπιρχίλιοι] 0, H
μετὰ τοῦ ᾿ἀτάρβου post cirog posuit Wesselingius, post ἀνεϑάρσησαν M
907. 67. λίϑοις] λίϑαις Ἡ 72. πετροβόλον Rhod., πετράολον T

14. ἑξήκοντα] ξ΄ ΤΠ et mox μ'

11. ἐνέδρας Rhod., ἔδρας H

P
—
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οἵ κατὰ τὰς ἐνέδρας κλίμακας ἑτοίμους ἔχοντες ἀνέβησαν,
καὶ τὸ πρῶτον τεῖχος εἷλον. ἀκούσας δὲ ὁ Καρχηδόνιος
στρατηγός. ἐπιπεσὼν αὐτοῖς ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐφόνευσε μυρίους,
καὶ τοὺς ἄλλους ἠνάγκασε φεύγειν. πάντα δὲ πολεμικὰ
ὄργανα, χελώνας, πετροβύλους, κριούς, χωστρίδας, πνεύ-ματος μεγάλου ἐπιπνεύσάντος ἐνέπρησαν Ῥωμαίων. ἰδόν-

85
τες δὲ οἱ Καρχηδόνιοι οὐδὲν ὠφελοῦντας τοὺς ἱππεῖς ox
᾿αὐτῶν ἐν τοῖς στενοῖς τόποις, ἐξαπέστειλαν αὐτοὺς εἰς
τὰ 4ρέπανα, καὶ πολλὴ βοήϑεια Καρχηδονίοις ἐἐγὲἔνετο.
ἐξαπορηϑέντες δὲ οἵ Ῥωμαῖοι διὰ τὴν καῦσιν τῶν ὀργά-- 90
νῶν χαὶ διὰ τὴν σπανίαν τῶν τροφῶν καὶ τὴν λοιμικὴν
vóGov, πρεωβοροῦντες γὰρ μόνον. Ῥωμαῖον καὶ οἱ σύμμαχοι; εἰς τὴν vóGov ἔπιπτον. ὡς ἐν ὀλίγαις ἡμέραις
μυρίους τεϑνάναι. ὅϑεν καὶ τὴν πολιορκίαν ἠϑέλησαν
καταλῦσαι" Ἱέρων δὲ ὁ βασιλεὺς Συρακούσης σῖτον πο- 100
λὺν ἀποστείλας

αὐτοῖς

ἀνεϑάρσυνεν

αὐτοὺς

πρὸς τὴν

- zroÀtooziav πάλιν. τῶν δὲ “Ρωμαίων τὸν ὕπατον διαδε-ξαμένων, τὴν “ἀρχὴν παρέδωκαν Κλαυδίῳ ὑπάτῳ τῷ
τοῦ ᾿Ζππίου

υἱῷ. καὶ παραλαβὼν τὰς δυνάμεις πάλιν

τὸν λιμένα ἔχωδεν, ὥςπερ καὶ οἱ πρὸ αὐτοῦ, καὶ πάλιν
ἡ ϑάλασσα κατεῦ᾽ “όρπισε. τοῦ δὲ Κλαυδίου μέγα ἐπαρϑέντος, τὰς ἀρίστας. ναῦς ἐξήρτυσε διακοσίας δέκα, καὶ
εἰς τὰ “Ζ“ρέπανα πρὸς Καρχηδονίους ἀπῆλθε πολεμήσων

αὐτούς. καὶ ἡττήϑη ἀπολέσας ναῦς ἑχατὸν ἑπτακαίδεκα
καὶ ἄνδρας διομυρίους. ναυμαχίαν δὲ καρτερὰν καὶ νί-- 10
κὴν λαμπροτέραν οὐχὶ Καρχηδονίοις, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἄλλοις
τοιαύτην T Agi ai i ῥᾳδίως περὶ τούτους τοὺς .χοόvovg, xal τὸ παράδοξον, ἐν τηλικούτῳ κινδύνῳ ὄντας
Καρχηδονίους καὶ μετὰ νεῶν δέχα, οὐ μόνον ἀνῃρέθη
μὲν οὐδείς. ἐτραυματίσϑησαν δὲ ὀλίγοι. μετὰ δὲ ταῦτα
ἀπέστειλεν ᾿Δννίβας τριηράρχην eig Πάνορμον μετὰ τριάκοντὰ νεῶν, di τὴν ἀγορὰν τῶν Ῥωμαίων τοῦ σίτου
ἔφερον εἰς Zfoéztava. καὶ τῆς λοιπῆς ἀγορᾶς τὴν χϑείαν
508£x τῆς Ζρεπάνης λαβόντες εἰς τὸ “ιλύβαιον 140v , χαὶ 20
τοὺς πολιορχουμένους
ἐνέπλησαν παντοίων ἀγαϑῶν.
ἔφϑασε δὲ καὶ Καρϑάλων στρατηγὸς ἐκ “Καρχηδόνος μετὰ
νεῶν μαχρῶν ἑβδομήκοντα καὶ σιτηγῶν ἴσων. ἐπιϑεμέ--

15

|
,
|
Ἷ

!
j
᾿

19. κατὰ τὰς Rhod., τὰς H

D

πρεωβροτοῦντες H

3

4. ἐξήρτυσε Wesselingius , ἐξήρτησε H

P
3

ἥ

7

9. ἑκατὸν ἑκτακαίδεκα] ez Ἢ
praeposito etiam
εὕροις Rhod.

11. τριώκοντα]

91. πρεωβοροῦντες Rhod.,

100. ἀνεϑάρσυνεν Rhod., ἀνεϑάρσησεν H
οὕτω, κρατεὼν Η
15, vui LH

àΗ

2?Rhod., καὶ Η

908. 20. Aidpauay]. Audfaroy H

Sidsugloc δέκα] cL. H

10. καρτερὼν ΒΠοά.,
12. ῥᾳδίως ῥαδίως Ἂν
οὐ furiassse delendum

29. ἑβδομήκοντα) o H

26
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τινὰς “μὲν ναῦς. ἐβύϑισε,

25 τῶν δὲ νεῶν

τῶν ὁρμουσῶν εἰς γῆν ἀπέσπασε πέντε.
ἀκούσας δὲ τὸν στόλον τῶν Ῥωμαίων ἐκ Συρακουσῶν
ἀφωρμηκέναι, πείσας τοὺς συνάρχοντας ἀνήχϑη ναυσὶν

ἑκατὸν

εἴκοσι ταῖς ἀρίσταις. τῶν ὁξ στόλων

ἐλθόντων

30 “ϑέντες

κατὰ

τὴν Γ᾽ ἑλῴαν χώραν,

κατέπλευσαν

εἰς τὴν Φιντιάδα.

τὴν ἀγορὰν. κομίξοντα

ὑπὸ τὴν yv:

καὶ

εἰς σύνοψιν

ot Ῥωμαῖοι φοβηκαὶ τὰ πλοῖα τὰ

τὰς λοιπὰς

τῶν δὲ Καρχηδονίων

ναῦς

ἀπέλιπον

καταπλευσάντων

συνέστη

καρτερός. ἀγών. τέλος δὲ οἵ Καρχηδόνιον τῶν
μεγάλων κατέδυσαν πεντήχοντα, τῶν ὃδὲ
μακρῶν ἐβύϑισαν ἑπτακαίδεκα, συντρίψαντες, δὲ τριρκαί-

35 σκαφῶν τῶν

δεκα ἀχρήστους

ἐποίησαν. μετὰ δὲ ταῦτα οἵ Καρχηδό-

ψιοι ἐπὶ τὸν “ἄλυκον ποταμὸν παραγενόμενοι τοὺς TQavματίας ἀνέπαυσαν. ὁ δὲ ὕπατος Ἰούνιος οὐδὲν τῶν γε--

40 yernuévov. εἰδὼς

ἐκ τῆς

Μεσσήνης ἀνήχϑη

ναυσὶ

'μα-

«cic τριάκοντα ἕξ, φορτη "γοῖς οὐκ ὀλίγοις. περιπλεύσας
δὲ τὸν Πάχυνον

καὶ «ao oui

εὶς πλησίον

Φιντιάδος,

κατεπλάγη τὸ γεγενημένον.

μετὰ δὲ ταῦτα Καρχηδονίων

σαντὶ

ἐλϑύντων,

στόλῳ

πρὸς

αὐτοὺς

φοβηϑεὶς ὁ ὕπα-

45 τος τὰς μὲν τριφκαίδεκα τὰς ἀχρήστους ἐνέπρησεν, ἐπὶ
δὲ Συρακόσας τὸν πλοῦν ἐποιεῖτο, νομίζων “Ἰέρωνα παθέξεσϑαι τὴν ἀσφάλειαν. κατάληπτος δὲ γενόμενος πρὸς
τὴν γῆν τῆς Καμαρίνας εἰς τὴν. γὴν κατέφυγε πρὸς τὸ50 πους “τραχεῖς καὶ ὑφαλώδεις. τοῦ δὲ πνεύματος βιαιότεQov ἐπιπνέοντος. oL μὲν Καρχηδόνιοι κάμψαντες τὸν

“Πάχυνον εἰς ὑπεύδιον τόπον καϑωρμίσϑησαν, oí δὲ Ῥωμαῖοι κινδύνου μεγάλου γεγενημένου τὰ uiv σιτηγὰ πλοῖα
ἀπώλεσαν

55

πάντα, τὰς

πέντε ὁμοίως, ὥςτε
σώματα ἀπολωλέναι.

λαβὼν

δὲ

μακρὰς

καὶ τοὺς ὑπολειφϑέντας

πεδον ἦλϑε

ναῦς

οὔσας

ἑκατὸν

δύο μόνας σωϑῆναι., τὰ δὲ πλείω
ὁ δὲ ᾿Ιούνιος τὰς δύο ναῦς ἀπο-

ἄνδρας εἰς τὸ στρατό-

τὸ “Διλυβαῖον. νυκτὸς

δὲ οὗτος

ἐπιπεσὼν

τὸν Ἔρυκα παρέλαβε" καὶ τὸν «“ἰγίϑαλλον ἐτείχισεν, ὃν-

60 περ νῦν AxsAAov καλοῦσι, καὶ στρατιώτας

ὀκτακοσίους
εἰς φυλακὴν κατέλιπε.
Καρϑάλων δὲ πυϑόμενος τοὺς
στερὺ τὸν "Eovxa τόπους προκατειλῆφϑαι; νυκτὸς ἐν ταῖς

ναυσὶ παρεχύμισε, δύναμιν" ἐπιπεσὼν δὲ τοῖς φρουροῖς
τοῦ Αἰγιϑάλλου ἐκυρίευσε τοῦ χωρίου, καὶ περιγενόμε23. τῶν δὲ Wesselingius, τῶν H: τῶν δ᾽ δρμουσῶν minus
cogitate Rhod.

84. πεντήκοντα]

89. ἹΜεσήνης H
uH
50.

ec H

25. πέντε] ε Η

21, ἑκατὸν εἴκοσι] ox H

v Π et mox if et uy

40. τριάχοντα ξξ] Ag H
βιαιότερον] βιαιώτερον Η

33. "Alvxov et

49. τριςκαίδεκα)
94. ἑκατὸν πέντεὶΪ

59. ὥρτε vel συνέβη δὲ Rhodom., δὲ H
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vog οὕς μὲν ἀπέκτεινεν, οὺς δὲ ἐφυγάδευσεν. εἰς τὸν 65
Ἔρυκα: καὶ τὸ μὲν φρούριον τριξχίλιοι στρατιῶται" ἐφύλαξαν. ἐν δὲ τῇ πρώτῃ ναυμαχίᾳ Ῥωμαῖοι ἔπεσον TOLguorot καὶ πεντακιςχίλιον, τῶν OE ἑαλωκότων οὐκ ἔλαττον τούτων.
Lv]
εἰς δὲ τὸν “όγγωνα

Κατάνης

φρούριον. ὑπῆρχε,

καλούμενον ᾿Ἰτάλιον᾽ ὅπερ πολεμήσας Βάρκας ὁ Καρχη-óóviog.
509

τὰ γὰρ

τῶν στρατηγῶν βουλεύματα

καὶ

στρατηγή-

ματα διαδιδόμενα τοῖς φίλοις τοῖς “πολεμίοις, γνώριμα 15
γίνεται διὰ τῶν αὐτομόλων, καὶ τοῖς στρατιώταις ὃὲει-λίαν ἐντίκτοντα προςδοκίαν μεγάλου κινδύνου ἐντίϑησι.
Βάρκας δὲ νυκτὸς καταπλεύσας καὶ την δύναμιν
ἀποβιβάσας. αὐτὸς πρῶτος ἡγησάμενος τῆς ἀναβάσεως 80
τῆς πρὸς

Ἔρυχα

τὴν πόλιν,

οὔσης

καὶ πάντας

σταδίων

ἀνεῖλε.

τριάκοντα

μετῴώκισε

παρέλαβε

δὲ τοὺς λοι--

ποὺς εἰς τὰ “Ιρέπανα.

ἐν παντὶ

γὰρ καιρῷ καὶ πράγματι συμβαίνει τὴν

εὐταξίαν γίνεσθαι μεγάλων ἀγαϑῶν αἰτίαν.

“Ἱ“υτάτιος δὲ ὁ ὕπατος ναυσὶ μαχραῖς τριαχοσίαις 3
καὶ πλοίοις καὶ πορείοις ἑπτακοσίοις, ὁμοῦ χιλίοις, εἰς
Σικελίαν ἔπλευσε,

καὶ εἰς τὸ Egvxivov

ἐμπόριον καϑῶρ-

μίσϑη. "Avvov δὲ καὶ αὐτὸς ἐκ Καρχηδόνος ναυσὶ δια- 90
πκοσίαις πεντήκοντα μακραῖς “καὶ τοῖς φορτηγοῖς εἰς τὴν
νῆσον τὴν dégav ἤλϑεν. εἶτα δὲ ἐξ αὐτῆς πρὸς τὸν
Ἔρυκα ἐρχόμενος, καὶ τῶν “Ῥωμαίων ὑπαντησάντων,
παρ᾽ ἀμφοτέρων πόλεμος ἐγένετο μέγας. κατὰ δὲ τοῦτον
τὸν πόλεμον ἀπέβαλον Καρχηδόνιοι ναῦς ἑκατὸν ἕπτακαίδεκα,

αὐτάνδρους

μὲν τούτων

εἴκοσι,

Ρωμαῖοι

δὲ

ὀγδοήκοντα, τριάκοντα μὲν εἰς τέλος, πεντήκοντα δὲ εἰς
ἐπιμερισμόν,

αἰχμαλώτους

δέ, ὡς Φιλῖνος

ἀνέγραψε,

Καρχηδονίων ἑξακιβχιλίους, ὦὡς δὲ ἕτεροι; τετρακιςχιλί-- 100
ους τεσσαράκοντα. αἵ δὲ ἄλλαι. “νῆες πνεύματος ἐπιπνεύὅαντος οὐρίου εἰς Καρχηδόνα ἔφυγον.
οὐδὲν γὰρ ὄφελος ἀνδρείας, ὅταν τοῦ σκάφους βυ66. τριςχίλιοι] 7, H
68. πενταπκιςχίλιοι] e, H
509. 74. φίλοις Rhod. , “φιλοῦσι H
16. ἐντίχτοντα Rhod. ἐντίχτονται H
80. τριάκοντα) ΧῊ
86. Μυτάτιος Wessel., 4ιγάτινος Ἡ
τριακοσίαις) τ΄ H et mox ψ'
87. πορίοις H
88. ᾿Ερυκίνων Wesselingius
"Eotwovov H
90.0:oxocíotg πεντήκποντα] Gv H et mox Ἱερὰν

95. ὃ
ἑκατὸν ἑπτακαίδεκα] oi H

960. εἴκοσι] κ' H
ὀγδοήκοντα] π΄ H et mox λ΄ et y ets
100. τετραχεςχιλίους τεσσαράκοντα) 95 H
ὃ. ὅταν τοῦ Exc.
Vat. p. 61. 2., ὅτ᾽ αὐτοῦ Η

»
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5 9uG9ivroc τὸ σῶμα τῆς βάσεως ἀποστερηϑὲν ὑπὸ τῆς
ϑαλάσσης τοῖς πολεμίοις ἐγχειρίξηται.
|
εἴκοσι τέσσαρα ἔτη πολεμήσαντες οἵ “Ρωμαῖοι Tod
t

|asidovioue; “Διλύβαιον 0& δεκαξτῆ χρόνον ai
ἱπρὸς ἀλλήλους διελύϑησαν.

desit

4. ἀποστερηϑὲν Exc. Vat. et Rhod., ἀποστερηϑέντος Η.

9. ἐγχειρίζηται Exc. Vat., ἐγχειρίξεται

4. Λιλύβαιον] Λιλυβαῖον H

ΗΉ

εἴκοσι τ.] xbH

ΒΙΒΑ͂ΙΟΝ

ΚΕ.

m

"Eníuovgos ὁ φιλόσοφος ἐν ταῖς ἐπιγεγραμμέναις 1
ox αὐτοῦ κυρίαις δόξαις ἀπεφήνατο τὸν μὲν δίκαιον
..
βίον. ἀτάραχον ὑπάρχειν, τὸν δὲ ἄδικον πλείστης ταρο" 15
χῆς γέμειν, βραχεῖ. παντελῶς λόγῳ πολὺν ἀληδὴ γοῦν
περιλαβὼν καὶ τὸ σύνολον δυνάμενον τὴν καχίαν͵ TOV
ἀνϑρώπων διορϑοῦσϑαι. ἡ γὰρ ἀδικία ᾿μητρόπολις MUTA
TOV κακῶν οὐ μόνον τοῖς ἰδιώταιδ ἀλλὰ «al συλλήβδην
ξῦνεσι καὶ δήμοις καὶ βασιλεῦσι τὰς ἐεγίστας ἀπεδγᾶξε- 90
TL

συμφοράς.
ὑπῆρχον γὰρ

οἵ μετὰ

Καρχηδονίων

v0L Ἴβηρες, Κελτοί, Βαλεαρεῖς

στρατευσᾶμε-

“ίβυες, Φοίνικες, Ζ4:τ-᾽

γυστῖνοι καὶ μιξέλληνες δούλοι᾽ οἱ καὶ ἐστασίασαν.

:

510 * τότε συνιδεῖν ἔστιν ἐπ΄ αὐτῆς τῆς πείρας ἡλίχην 25
ὑπεροχὴν ἔχει στρατηγικὴ σύνεσις ἰδιωτικῆς ἀπειρίας καὶ
τριβῆς ἀλόγου καὶ στρατιωτικῆς.

|

0UtQ

διαφορὰν

τῶν κατὰ τὰς ἁμαρτίας ὄντων μεγάλην ἔχει
ἡ μετριότης

xci μηδὲν

ὑπὲρ ἄνϑρωπον

ἐπι-- 80

τηδεύειν.
μετὰ δὲ τὴν ἐκ Σικελίας ἀπαναχώρησιν οἵ μισϑοφόροι Καρχηδονίων

ἐπανέστησαν

αὐτοῖς

διὸ τοιαύτας

αἰτίας. ὑπὲρ τῶν ἵππων τῶν σανόντων ἐν Σικελίᾳ καὶ
τῶν σφαγέντων ἀνδρῶν τιμὰς ὑπερβαλλούσας [ἀπήτουν.] 35
καὶ ἐπολέμησαν ἔτη τέσσαρα xal. μῆνας τέσσαρας. σφά-ξονται δὲ ὑπὸ ᾿Δμίλκα τοῦ Βάρκα στρατηγοῦ, ὃς xal ἐν
Σικελίᾳ εἰς τοὺς “Ρωμαίους

ἀνδρικῶς ἐχρατύυνατο.

'

ll. ἐν Exc. Vat. (v. Mai. ad p. 62. 1. ed. Lips. ) ἐπὶ Ἡ

11. τὴν κακίαν] κακίαν Exc. Vat.
19. συλλήβδην] αὐτοῖς συλλή-ead Exc. Vat.
22. Λίβυες Φοίνικες] “ιβυφοίνιπες Wesselingius
25. “ιγυσξῖνοι Wesselingius, “Διγυστῆνος Η
οὗ --- ἐστασίασαν
Rhod.,

οἱ —

εὐτασίαν

1l

$10. 31. ἀπαᾳναχώρησιν) malim ἐπαναχώρησιν
addidit Wessel.
᾿ς τέσσαρα --- τέσσαρας] δ΄ bis H
ται) σφάξονται errore typ. H
98. ἐχρατύνατο)]
Rhod.

95. ἀπήτουν
26. cg tovἐστρατεύσατο

|:
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᾿Αμίλκας δὲ στρατηγήσας. κατὰ Καρχηδόνα ταχὺ τὴν
πατρίδα ηὔξησε,

καὶ εἰς τὰς Ἡρακλείους

τὰ Γάδειρα καὶ

εἰς τὸν ἀχεανὸν

τὰ Γάδειρα

στήλας καὶ εἰς

κατέπλευσεν. ἔστι δὲ

πόλις ἄποικος Φοινίκων"

κεῖται μὲν εἰς τὰ

ἔσχατα τῆς οἰκουμένης κατὰ αὐτὸν τὸν ᾿χεανόν, ὅρμον
45 ἔχουσα. πολεμήσας δὲ Ἴβηρας καὶ Ταρτησίους μετὰ
᾿Ιστολατίου στρατηγοῦ τῶν Κελτῶν καὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὖτοῦ

πάντας

κατέχοψει",

ἐν οἷς καὶ τοὺς δύο ἀδελφοὺς

σὺν ἄλλοις ἐπιφανεστάτοις

τας

ἡγεμόσι- καὶ τριρχιλίους ζῶν-

παραλαβὼν ἔταξεν εἰς τὰς ἰδίας ὀτρατιάς.

Ἰνδόρτης

:

50 δὲ πάλιν ἀϑροίσας πενταλι. -uvotovg , καὶ πρὶν πολέμου
τραπεὶς καὶ φυγὼν εἰς λόφον TU , καὶ πολιορχηϑεὶς
ὑπ᾽ det καὶ. νυκτὸς; πάλιν φυγῶν, τὸ πλεῖστον. αὐ-

τοῦ κατεχύπη,

αὐτὸς δὲ ᾿Ινδόρτης καὶ ξωγρίας ἐλήφϑη.

55 ὃν τυφλώσας ᾿Αμίλκας καὶ τὸ σῶμα αἰκισάμενος ἀνεσταύ-

ρῶδε: τοὺς δὲ ἄλλους αἰχμαλώτους, ὄντας μυρίων πλείοὺυς,

ἀπέλυσε. -πρλλὰς δὲ πόλεις. τῇ πειθοῖ προφηγάγετὸ;

πολλὰς δὲ χαὶ καταπολεμήσας.

᾿Ασδροῦβας δὲ 0 γαμ-

βρὸς ᾿Δμίλκου, πεμφϑεὶς παρὰ τοῦ κηδεστοῦ. εἰς “Καρ60 χηδόνα. εἰς πόλεμον τῶν Νομάδων τῶν ἐπαναστάντων
“Καρχηδονίοις, κατέχοψεν ὀχταῖ!: οχιλίουξ᾽, ξωγρίας δὲ
ἔλαβε διρχιλίους, οἱ δὲ λοιποὶ -ἐδουλώϑησαν φόρους τελέβοντερ. ὁ δὲ "AulAxag περὶ τὴν Ἰβηρίαν πόλεις πολλὰς
65 ὑποτάξας ἔχτισε πόλιν “μεγίστην, καλέσας αὐτὴν ἐκ τῆς
τοῦ τόπου ϑέσεως "ἄκραν “ευκήν. ᾿Δμίλκας δὲ "Eh
τῇ πόλει παρακαϑήμενος καὶ πολιορκῶν, τὸ πλεῖστον
στράτευμα καὶ τοὺς ἐλέφαντας εἰς παραχειμασίας ἐν τΊ,511
ὑπ᾿ αὐτοῦ κτισϑείσῃ πόλει Ζευκῇ "xoc ἀποστείλας, uero

70 τῶν λοιπῶν

παρέμεινε. συνεκβοηϑήσαντος δὲ τοῦ '"OgiG-

᾿σὼν βασιλέως τοῖς πολιορκουμένοις, δόλῳ φιλίαν συνεπιϑέμενος καὶ “συμμαχήσας ἔτρεψεν ᾿Δμίλκαν. τούτου δὲ
φεύγοντος τοῖς υἱοῖς καὶ τοῖς φίλοις τὴν σωτηρίαν κα175 τεσκεύασε δί ἄλλης ὁδοῦ ἐχκλίνας" χαταδιωκομενος γὰρ

ὑπὸ τοῦ βασιλέως, εἰς ποταμὸν μέγαν σὺν τῷ ἵππῳ «ἔμβὰς ὑπὸ τοῦ ῥεύματος διεφϑάρη ὑπὸ τοῦ ἵππου. οἵ δὲ
περὶ τὸν ᾿Δννίβαν καὶ ᾿“σδρούβαν τοὺς υἱοὺς διεσώϑησαν εἰς τὴν “ευκὴν "ἄκραν.

80

᾿Δμίλκας μὲν οὖν,

καίπερ

πολλοῖς ἔτεσι πρότερον

τῆς ἡμετέρας ἡλικίας τετελευτηκώς, ἐχέτω παρὰ τῆς ἵστορίας ὥςπερ ἐπιτάφιον τὸν ἴδιον ἔπαινον.
4$. Ταρτεσίους H

y H
mox

τῶν Rhod., καὶ zov H

48. τριςχιλίους]

94. πειϑοῖ Rhod., πειϑώ H
61. ὀκτακιορχιλίους] ἡ H et
f
63. τελέσοντεο Rhod., τελέσαντας H
911. 71. πολιορκουμένοις ed. Wess., πολιουρκουμένοις Η
21. συνεπιϑέμενος] scribendum συντιϑέμενος vel συνϑέμενος
$6. ὑπὸ) immo μετὰ
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" "Ac8oovBas δὲ ὁ γαμβρὸς "Aulàxa μαϑὼν τοῦ κὴδεστοῦ τὸ ἀκλήρημα, ταχέως ἀναξεύξας πρὸς τὴν Δευκὴν 85
“ἄκραν ἦλθεν, ἔχων uota πλέον τῶν ἑκατόν. οὗτος δὲ
στρατηγὸς ἀναγορευϑεὶς ὑπό τὲ TOU λαοῦ καὶ Καρχηδο-

νίων πεντακπιςμυρίους ἐμπείρους πεζοὺς συνέλεξε καὶ (zm
σεῖς ἑξακιρχιλίους,

ἐλέφαντας δὲ διαχοσίους.

πολεμήσας

δὲ “πρῶτον τὸν ᾿Ορισσῶν βασιλέa κἀτέσφαγε πάντας 90
τοὺς αἰτίους τῆς ᾿Δμίλκα φυγῆς. παρέλαβε δὲ τὰς πόλεις
αὐτῶν, οὖσας δώδεκα, καὶ πάσᾶς τὰς πόλεις ᾿Ιβηρίας.
γήμας δὲ γυναῖϊχὰ ἔσχε ϑυγατέρα βασιλέως ᾿Ιβήρου, ὑπὸ
πάντων τῶν ᾿Ιβήρων ἀνηγορεύθη στρατηγὸς αὐτοχράτωρ. 95
ὅϑεν ἔκτισε παραϑαλασσίαν πόλιν, ἢν προφηγύρευσε Νέαν
Καρχηδόνα, καὶ ἑτέραν πόλιν ὕστερον, ϑέλων τὴν "AuíAκα ὀύναμιν ὑπερβῆναι. καὶ ἐστράτευσεν ἑξακιρμυρίους,
ἱππεῖς ὀκτακιρχιλίους, ἐλέφαντας διακοσίους. ὑπὸ δὲ 100

οἰκέτου ἐπιβουλευϑεὶς ἐσφάγη,
Κελταὶ

δὲ μετὰ Γαλατῶν

ἀϑροίσαντες συνῆξαν

στρατηγήσας

ἔτη ἐννέα.

κατὰ Ῥωμαίων

λαὸν ut οἰαδας

εἴκοσι,

πόλεμον
καὶ

πρῶς--

τον μὲν πόλεμον. ἐνίκησαν" καὶ δεύτερον προςβαλόντες ἐνί- 5
κησᾶν, ἀνεῖλον δὲ καὶ τὸν ἕνα Ρωμαίων ὕπατον. Ρωμαῖοι
δὲ καὶ αὐτοὶ ἔχοντες πεζῶν “μυριάδας ἑβδομήκοντα, ἵπ-

πέων δὲ ἑπτακιρμυρίους,

τῶν δύο πολέμων ἡττημένων

Ῥωμαίων, τῷ τρίτῳ πολέμῳ κατὰ κράτος ἐνίκησαν Ῥω-

μαῖοι, καὶ ἀνεῖλον μυριάδας τέσσαρας, καὶ τοὺς ὑπο- 10
λοίπους ἐξώγρησαν, ὥςτε καὶ τὸν μέγιστον αὐτῶν βασι9124ía ἑαυτοῦ ϑερίσαι τὸν τράχηλον, τὸν δὲ δεύτερον αὖὐτοῦ ξῶντα ποιῆσαι. ἐκ δὲ τούτου

j^
"
i
l-

τοῦ

ἀνδραγαϑήματος

ἀνϑύπατος γενόμενος Αἰμίλιος κατέδραμε τὴν χώραν τῶν
Ταλατῶν καὶ Κελτῶν, καὶ πολλὰς πόλεις xci φρούρια 15
εἷλε, καὶ ὠφελείας πολλῆς ἐπλήρωσε τὴν Ῥώμην.
s

Ἱέρων δὲ ὁ βασιλεὺς Συρφακόσης εἰς τὸν Κελτικὸν ἃ
πόλεμον Ῥωμαίοις σῖτον ἀπέστειλε, βοηϑῶν Ῥωμαίοις,
οὐ καὶ τὴν τιμὴν ἔλαβε μετὰ τὴν τοῦ πολέἐμοῦ κατάλυσιν.

90

i
"

Μετὰ δὲ τὴν δφαγὴν ᾿Δσδρούβα τοῦ Καρχηδονίου 9
ἀναρχίας οὔσης, τὸν μείξονα υἱὸν ᾿Δμίλκα ᾿ἀννίβαν στρα-

y!
p

87. πενταπιςμυρίους ἐμυρίους H cet mox ,s
90. κατέσφαγεῖ
immo κατέσφαξε, sicut ed. Bipontina
9Í. Aui2ze φυγῆς Rhod.,
᾿Δμικαγῆς H
92. δώδεκα) ιβ΄ Η
πάσας Rhod., πάσαν H
91. ὕστερον] ὕστερων H
ifoxigu.] ,su. H: ante id ἄγων

ἢ
d

πεζοὺς addit Rhod.
99. ὀκτακιςχιλίους) ἡ H
iM ἐννέα]
$ H
2. Κελταὶ] Κελτοὶ ed. Rhod.
8. ᾿συνῆξαν] σύνηξαν Ἡ
εἴκοσι] κ' Η
6. ἑβδομήκοντα] ὁ M: tum ἐν ὃύο δὲ πολέμοις
Rhod.
1. 10. τέσσαρας) δ΄ H
512. 12. αὐτοῦ] ox αὐτοῦ Rhod.
14. Αἰμίλιος ed. Wess.,

81. ἀπλήρημα Rhod.,

Αἰμήλιος Ἡ

ἀκλήτριμα Η

80. ἑκατόν] o. H
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τηγὸν ἐχειροτόνησαν.
Ζακανϑαίων᾽ δὲ ἢ alg πολιορ25 κουμένη ὑπὸ Avvífa., συναγαγόντες τὰ ἱερὰ καὶ “τὸν
χρυσὸν καὶ ἄργυρον τὸν ἐν τοῖς οἴκοις καὶ τὰ τῶν. γυγναικῶν κόσμια, καὶ ἐνώτια καὶ ἀργύρια, χωνεύσαντες ἔμιυ-

ἕαν χαλκὸν καὶ. μόλιβδον, καὶ ἄχρηστον ποιήσαντες. τὸν
χρυσὸν ἐξῆλθον, καὶ ἡρωικῶς ἀγωνισάμενοι πάντες κα90 τεκόπησαν; πολλοὺς. δὲ x«i αὐτοὶ φονεύσαντες. αἱ δὲ
γυνᾶικες τὰ vexva φονεύσασαι ἑαυτὰς

“δι᾽ ἀγχόνης ἀπέ-

σινυξαν. οὕτως ἀκερδῆ τὴν πολιν παρέλαβεν ᾿Αννίβας. τὸν

δὲ Avvíifav Ῥωμαῖοι πρὸς δίκην αἰτήσαντες δί, ὧν πα-.
' φηνόμησε, καὶ μὴ λαβόντες, πόλεμον τὸν indien.
᾿.85 καλούμενον ἔστησαν...
24. πολιορκουμένη ed. Wess. , "OL HAM
(a1) zov H

d

Τὸ H

25. καὶa

al. δι ἀγχόνης Hoeschelius , δεὰ χόνης͵ H

Ὃν: dee ἐνέστησαν Wesselingius 'T2
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Ole ποιητὴς οὔτε δυγγουφεὺς, οὔτε ἄλλος "TT
οὐδεὶς 7παραγγελίας vτινὸς λογιχῆς. δύναται πᾶσι tolg ἄνα- 49

γινώδκουσι κατα πᾶν ,εὐαρξστῆσαι" ϑνητῇ,δὲ φύσει, κἂν 63
ὅλως. ἐπιτετευγμιένη γένηται. -.«οὔ δυνατὸν ἐφικέσθαι τῆξ᾽
ἀμξμπτου. παάντῶν

εὐαρεστήσεως:

οὔτε yà9 ᾿Φειδίὰς;

μά-

e

λιστὰ ἑεθαυμασμένος ἐπὶ" t. τῶν ἐλεφαντίνων ἀγαλμά-: 45
TOV κατασκευῇ.» οὔτε, loch τέλης ὁ καταμίξας ἀκα
n
τοῖς λιϑίνοις" ξογοις. "τὰ,τῆ. viis ZG), "οὔτε ᾿Απελλῆς o0
1] Τἰαῤῥάδιος οἱ Tolg. ἐμπειρικῶς &Exgeuevolg χρώμασι Ἂ
προαγαγόντες εἰς ἀκρότατον. τὴν ᾿ξωγραφικὴν. τέχνην, ov- 50
τῶς

ἐπέτυχον

ἐν τοῖς foyoig ὥςτε

χατὰ πᾶν, ἄμεμπτον

e

ἐπιδείξασϑαι,. τὸ τῆς ἐμπειρίὰς" ἀποτέλεσμα.
ὦ
τίς “γὰρ. ἐπιφανέστερος. τῶν μὲν ποιητῶν Ὅμηρου, "τῶν 0i ῥητόρων
Φημοσθένθυς, τῶν δὲ εὖ ᾿βεβιώκοτῶν ᾿Δριδτείδου᾽ xoi Σ6λωνὸς;

᾽ , oue - ταῖς. τούτων εὐφημίαις καὶ “δυνάμεσι, 55

2008518δὲν ὁ μεμφόμενος, dat τὰς$ dyvolug ἐλέγχων: λό
γος. ᾿ἄνθρωποι γὰρ OVTE

καὶ ταῖς. TOV. «ἐγχειρουμένων.

δἰϑύπεροχαῖς, ἐπιτυγχάνόντες.. ὅμως διὰ τὴν" ἀνθρωπίνην
ἀσϑέγδιαν᾽ ᾿διέπιπτον. iv πολλοῖς. ἔστὶ γάρ τινὰ τῶν ἀνδρώπῶν φιλόφϑονα. Al “Μικρόσοφα,. τὰ πὰραπέμποὐτα ΘῸ
μὲν. 4€ (ROADS. ἔχοντα, τῶν ἐπιγελεδϑέντων. ᾿προρπλεκόμενῶ. Ἢ τοῖς ἐπιδεχομέμοιξ, ᾿διαστροφήν τινα καὶ πιϑα:

γὴν Ripper, ἐξ. ὧν φιλότι οὔνται διὰ τῇῆξ, τῶν ἄλλων
κατηγορίας τὴν ἰδίαν αὐξήσει" ξιπεϊρέαν, | ἀγνουῦντες Ui
ὅτι πᾶσα δύναμις οὐκ ix τῆς ἀλλοπαϑείας ἀσθενεῖ, ἀλλ 68
ἐκ τῆς ἰδίας ἕξεως ϑεωθρεῖται.; ιϑαυμάσειε δὲ. ἄν τις τῆς

τοιαύτης. ὠβελτηρίας.: τὴν εἰς. τὰ φαῦλα φιλοπονίαν, àv
ἧς τινὲς πειρῶνται. ταῖς MOL τῶν ἄλλων βλασφημίαις
ἰδίαν᾽ “εὐδοξίαν e

£lgb! γάρ' VUVSS

δέμαν; 70

'

45. τῇ τ΄ Καταδηεευῇ Rhod.,NZD 2o Posi UV H
89. zootycyóvτὲς (εἰς, per errorem tjpotlitas Eed feliceni, expressum in ed. ly
Rhod. ,. ““ροςράγοντες
ἀχόδτατον Rhod. , ἀκρότατον τὴν e

Wess., ἀχροτάτην ἮΝ" E 86.i DM Rhod., ἔχεγχον H
918. 98. ἀνθρωπένην͵ qs Wein, ἀνθρωπίνων Η . - 69. ἀποM ripe.Hhod., ἐπιφέρεσθαι Yi
j
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φύσεις σκαιότητι βλάπτουσαι, καϑιάπερ ἐκκαίουσαι τὰ καλὰ
τῶν γεννημάτων πάχναι καὶ “χιόνες. καὶ γὰρ διὰ μὲν τὴν
ἀνταύγειαν τῆς κατὰ τὴν χιόνα λευκότητος ἀμαυρουμένη
ἡ ὄψις τῆς ἀκριβοῦς εωρίας ἀποστερεῖται; καὶ προαυ75 ρέδσεις ἀνθρώπων ἀξιόλογον

μὲν ἔργον οὔτε βουλόμεναι

δρᾶν. οὔτε δυνάμεναι, τὰ δὲ ὑπὸ τῶν ἄλλων πεποιημένα
διασύρουσι. διὸ τοὺς εὖ φρονοῦντας τοῖς μὲν διὰ ἐπι-μέλειαν κατωρϑωκόσιν ἀρετὴν ἀπομερίξειν τὸν ἔπαινον, i
80 toig δὲ σπανίως κατορϑοῦσι
νης

φύσεως

μὴ συκοφαντεῖν ἀνϑρωπί-

τὴν ἀσϑένειαν. περὶ μὲν οὖν τῶν βασκαί-

| VEUV ἐπιτηδευόντων ἱκανὸν ἡμῖν εἰρήσϑω.

Καϑάπερ γὰρ ἀϑλητὴς ἀγαϑὸς πολὺν χρόνον
᾿
χευ85 ραλειπτήσας ἐπὶ τὸν ἀγῶνα καταντᾷ ἐμπειρίαν μεγάλην
καὶ δύναμιν πεποιημένος.
Μηνόδοτος. δὲ ὁ Περίνϑιος τὰς Ἑλληνικὰς πραγματείας ἔγραψεν. ἐν βιβλίοις πεντεκαίδεχα, Σώσιλος ὃξ ὁ

)

3
Ἴλιος τὰ περὶ ᾿Αννίβαν ἔγραψεν. ἐν βιβλίοις ἑπτά.
Ἷ 4
. Κατὰ δὲ Ῥωμαίους ἡ λεγεὼν πεντακπιξχίλιοί εἶσιν.
; 90

Φύσει

μὲν ἄνθρωποι ταῖς εὐημερίαις προςτρέχουσι,

τῇ. δὲ τῶν πταισάντων τύχῃ συνεπιτίϑενται.
'95
τὴν γὰρ τύχην εὐμετάβολον οὖσαν φύσει ταχὺ τὴν
ἐναντίαν εἰβάξειν «μεταβολήν.

6

dg

"Pédov γὰρ ὑπὸ σεισμοῦ μεγάλου καταπτωϑείσης τε

ρῶν ὁ Συρακούσιος ἔδωκεν εἰς οἰκοδομὴν τοῦ τείχους
« ἀργυρίου ς τάλαντα καὶ ἀργυρίους λέβητας. ἀξιολόγους;
400 χωρὶς τοῦ: νομίσματος καὶ ἀτέλειαν τοῖς σιτηγοῖς. πλοίοις.

Ἢ νῦν δὲ᾽ καλουμένῃ. Φιλιππόπολις χατὰ τὴν Θεύ-"
ταλίαν Φϑιώτιδες Θῆβαι ἐκαλοῦντο.
'
1

*

Τρυφῆς γὰρ συνεχοῦς καὶ" "μαλακῆς εὐνῆς καὶ υὖ-514

5 θῶν παντοίων καὶ παντοίας τροφῆς πολυτέλεια τὴν μὲν,
ἀλκὴν καὶ συνήϑη τῶν δεινῶν ὑπομονὴν ἐξέλυσε, τὰ [HI
σώματα καὶ ψυχὰς εἰς γυναιϊκώδη καὶ τρυφερὰν. διάθεσιν
μετέστησεν. 7 μὲν γὰρ ἀνθρωπίνῃ φύσις. τὴν ἀσυνήθη.
10 τῶν πόνων ἄσκησιν. καὶ δίαιταν εὐτελῆ δυρχέρῶς, προρίε40. φύσεις Rhod., φύσεως Η
Δ, τοῖς — κατωρθωκό-"
σιν Rhod., τοὺς- πἀτωρϑωκότας Η
| 83. χειραλειπτήσας Wesselingius cum Suida, χειμαλειπτήσος Η.
85. πεποιημένος Wessel.
cum Suida, πεποιημένων H
89. πεντεκ.-- ἑπτὰ) ié-£Hi
90. zzv-.
vexigy(Aioi] s H.— 92. μὲν post ταῖς recte ponunt Exe. Vat. p. 66. 8.
93. πταισάντων Rhod., φϑασάντων H cum Exc. Vat.
συνεπιτίϑενται Rhod. cum Exc. Vat., συνεπιτίϑεσθαι uu
94. TUχὴν εὐμετάβολον) ψυχὴν ὀμετάβολον H
98. ἀργυρίου s] ἀργυρίου ς΄ Rhod., ἀργυριοὺς Η
ἀργυρίους] immo ἀργυροῦς
᾿

514. 5. τροφῆς Rhod. cum Exc. Vat. p. 968. 68., τρυφῆςH
6. ἀλκὴν Exc. Vales, μαλακὴνΗ
8. uiv post τὴν potius ponendum
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ταὶ; τὴν δὲ δᾳστώνην καὶ τρυφὴν ἑτοίμως διώκει.

80
Ἶ4ν-

νίβας γὰρ κακουχίᾳ πολλῇ καὶ "τὰς πόλεις τῆς Ῥώμης
Βρεττίας παραλαβὼν ὕστερον καὶ τὴν Κρότωνα εἷλε καὶ

τὸ Ῥήγιον πολιορκήσων. ἀπὸ δυσμῶν. γὰρ ἀρξάμενος
τῶν Ἡρακλειωτικῶν στηλῶν πᾶσαν τῶν Ῥωμαίων χώραν 15
ὑπέταξε

πλὴν Ῥώμης

καὶ Νεαπόλεως,

πολεμήσας

ἕως

Κροτώνης.᾽
10. ἑτοίμως Exc. Vat. p. 67. 8., ὁμοίως Ἡ
12. Βρεττίας
Rhod. , (βρεττανίας Η: scribit autem Rhod. καὶ Βρεττίας et mox
xol τῶν Hoexitorixóv. "Pons fortasse ex v. 12. irrepsit.
13. πολιορκήσων] fort. ἐπολιόρκησεν
159. τῶν] immo τὴν
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Asijai (itii
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1

"Auc δὲ τούτοις πραττομένοις εἰς Ῥώμην παρεγένοντο
πρεσβευταὶ “Ῥοδίων τὰς γεγενημένας “διαβολὰς κατ᾽ αὐὖδ τῶν ἀπολύσασϑαι' ἐδόκουν γὰρ ἐν τῷ πρὸς Περσέα πολέμῳ ταῖς εὐνοίαις ἀποκεχλικέναι πρὸς τὸν βασιλέα καὶ.
προδεδωκέναι τὴν πρὸς Ῥωμαίους φιλίίαν. μηδὲν δὲ ἀνύ10 οντες ὧν ἐπρέσβευον εἰς ἀϑυμίαν ἐνέπιπτον, καὶ μετὰ
δακρύων ἐποιοῦντο τὰς ἐντεύξεις. εἰςαγο ᾿γόντος δὲ αὐτοὺς εἰς τὴν σύγκλητον ἑνὸς τῶν δημάρχων Avraovíov
πρῶτος μὲν ἐποιεῖτο τὸν ὑπὲρ τῆς πρεσβείας λόγον Φιλόφρων, μετὰ δὲ τοῦτον ᾿ΔΑστυμήδης. πολλὰ δὲ πρὸς δέη15 6w καὶ παραίτησιν εἰπόντες, καὶ τὸ τελευταῖον κατὰ τὴν
παροιμίαν τὸ κύχνειον ἄσαντες, μόλις ἔλαβον ἀποχφίσεις, δ

ὧν τοῦ

μὲν ὁλοσχεροῦς

φόβου παρελύϑησαν,

περὶ δὲ τῶν ἐγκλημάτων πικρῶς ὠνειδίσϑησαν.
“Ζιόπερ ἰδεῖν

ἔστι παρὰ “Ῥωμαίοις

τοὺς , ἐπιφανε-

οὐ στάτους ἄνδρας ὑπὲρ δόξης ἁμιλλωμένους. δι’ ὧν ἅπαντα
σχεδὸν τὰ μέγιστα τῷ δήμῳ κατορϑοῦνται. ἐν μὲν γὰρ
τοῖς ἄλλοις πολιτεύμασι ξηλοτυποῦσιν ἀλλήλους. Ῥωμαῖοι δὲ ἐπαινοῦσιν. ἐξ οὐ συμβαίνει μάλιστα τοὺς μὲν
πράσσειν τὰ χκαλλιότα

τῶν ἔργων,

ἁμιλλωμένους

αὔξειν

25 τὸ κοινῇ συμφέρον, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἀδικοδοξοῦντας καὶ
x ἀλλήλων ἐπιβολὰς λυμαινομένους βλάπτειν τὴν πατρίδα.
9
Ὅτι “Περσέα τὸν τελευταῖον "Μακεδονίας βασιλέα,
40 πολλάκις Ρωμαίοις διὰ φιλίας ἰόντα, πολλάκις δὲ καὶδ16
515. i. — 519. 90. Photius Bibl. cod. CCXLIV. p. 381. a 41.
— 583. b. 9. ed. Bekkeri
13. λόγον Φιλόφρων 1 λόγον φιλόγον
Φιλόφρων Amstelodameuse Photii nescio quod exemplar ab Wesselingio inspectum
29. κοινῇ B (i. e. Photii MS. Parisinus regius),
κοινὸν caeteri
26. ἀλλήλων B et corr. A (i. e. Photii MS. Venetus Bessarioneus), caeteri ἀλλήλους
ἐπιβολὰς A caeteri

ἐπιβουλὰς

βλάπτειν A et Amst., caeteri βλάπτει
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ἀναξιολόγῳ

πολεμήσαντα,

91

τέλος Αἰμίλιος

καταπολεμήσας εἷλε, καὶ λαμπρὸν Φρίαμβον ἐπὶ τῇ; vía
κατήγαγε.
Περσεὺς δὲ τηλικαύταις “περιπεσὼν συμφοθαῖς᾿ ὥςτε δοχεῖν ὅμοια μύϑοις. ὐνενήτοις εἶναι τὰ πάϑη
τὰ περὶ αὐτόν, οὐδ᾽ ἀπολυϑῆναι τοῦ ζῆν ἤϑελε. πρὶν 35
γὰρ ἢ τὴν σύγκλητον ὑπὲρ αὐτοῦ C αλαβεῖν ὃ χρὴ παϑεῖν, τῶν κατὰ πόλιν στρατηγῶν εἷς ἐνέβαλεν αὐτὸν εἰς
τὸν ἦν Ἄλβαις κάρκαρον μετὰ τῶν τέκνων. ἔστι δὲ ὃ
κάρκαρος᾽ ὄρυγμα κατάγειον βαϑύ, 425 μὲν μέγεϑος ἔχον 40.
οἴκου μάλιστά πῶς ἐννεακλίνου, σκότου δὲ πλῆρες καὶ
δυξοσμίας᾽ διὰ τὸ πλῆδος τῶν παραδεδομένων εἰς τοῦτον

σὸν τόπον ἀνδρῶν τῶν ἐπὶ. ϑανατικοῖς ἐγκλήμασι καταδικαξομένων, ὧν ἐν ἐκείνοις "τοῖς χρόνοις oí πλείους ivταῦϑα καϑείργνυντο"

ἐν οὕτω

γὰρ στενωπῷ -συγχεκλει- 43

σμένων πολλῶν". ἀνδρῶν ἀπεθηριοῦτο τὰ τῶν ἀτυχῶν
σώματα, τῶν τὸ πρὸς τροφὴν “καὺ τὴν ἄλλην πᾶσαν χρείαν
νηκόντων. πάντων ἐν ταὐτῷ πεφυρμένων τοσαύτην προςσίπτειν δυφωδίαν συνέβαινεν ὥςτε μηδένα τῶν. προριόν- 80.
τῶν | «Oto δύνασθαι καρτερήϑθαι. ἐφ᾽ ἡμέρας μὲν op.
ἑπτὰ διετέλεσεν ἐνταῦϑα κακουχούμενος: dere καὶ παρὰ
TOV: ἐσχάτων; καὶ, τακτὰ σιτουμένων ἐπικουρίας δεηθῆναι" ἣ
συμπαϑεῖς ydo οὗτοι ψίνόμενοι. διὰ τὸ μέγεϑος τῶν
ρημάτων, ὧν μετελάμβανον, φιλανθρώπως. τούτων
vo μετεδίδοσαν." δακρύοντερ: ἔῤῥιπτο δ᾽ αὐτῷ xci
πρὸς ἀναίρεσιν καὶV κάλως πρὸς ἀγχόνην, ἐξουσίας

ἀκληἐκεί-

55

ξίφος
διδο-.
μένης ὡς βούλοιτο χρήσασϑαι. ἀλλ΄. οὐδὲν οὕτω γλυκὺ,
φαίνεται Tog ἠτυχηκόσιν ag τὸ Ev; καίπερ. αὐτῶν ἄξια 60
ανάτου πασχόντων. καὶ πέρας ἐν ταύταις QV ταῖς" ἀνάγκαιρ κατέστρεψθ': τὸν βίον, εἰ μὴ “Μάρκος “Αἰμίλιος 7:90καθηήμέγσᾳ; τοῦ βουλευτηρίου τ᾽τηφῶν τό TE περὶ αὑτὸν.

ἀξίωμα. guloro τῆς πατρίδος ὁπιξυκές y παρήνεσε: τῇ) συγsiíirali egeat, "εἰ “μὴ τὸν ἀνθρώπινον. φόβον. εὐλα- 65
γ)

Te

]

916. an τῶν —

,

στρατηγῶν. TÓvo— στρατηγὸν B

εἷς

ἐνέβαλεν AA.,
ig: εἰφξέβαλον B, εἷς ἐνέβαλλεν caeteri .. 98. πάρκαρον] τὸν γῆν λεγόμενον κάροβον schol, Steph. et. Margunii
40.

ἔχον

οὐ corr.

ἐννεακλιτίου

Á,

caeteri

caeteri

ἔχων

.

L3

41. σκότου] σκότους

corr. À, πλήρης caeteri

25. grevomo|]

fera corr,

B

À,

,πλῆρες Β εἰ

στενῷ τόπῳ. Reiskius

92. τορτὰ) ταίατὰ A, τὰ. ἔγκατα HB
ΠῚ 54. γινόμενοι -59. μετελάμβανον addunt A Amst.
ἀκληρημάτων | dx od
τῶν ἃ

995. φιλανθρώπως]

óvtro AB, ἐῤῥίπτουν caeteri

59. καίπερ
69. αὑτὸν]
p: 982. 46.
Valesianus

^

οὗτοι φιλάνων Amet.

96.
6. €

^58. ὡς A, ὡς ἂν cáeteri

αὐτῶν ]' καὶ παρ᾽ αὐτῶν Δ, καὶ παρὰ τῶν Β΄.
αὐτὸν Anist.: τὸ τῆς βουλῆ 6 ἀξίωμα Excerpta Valesii
^ 65. ἀνϑρώπινον} ἐξ ἀνθρώπων HORA liber

:

φόβον] qUóvo» Reiskius,

.Ὁ. τοσοῦ

Q2

z

38
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βοῦνται". τήν ye τοὺς “ὑπερηφάνως ταῖς ἐξουσίαις χρωμένους μετερχομένην νέμεσιν. αἰδεῖσϑαι. διόπερ εἰς ἐπιεικεστέραν δοϑεὶς φυλαχήν, καὶ κεναῖς ἐλπίσι προρανέχων,

TO ὁμοίαν τοῖς προητυχημένοις ἔσχε τοῦ βίου τὴν καταῦτροφήν. διετῆ γὰρ χρόνον φιλοψυχήσας, καὶ προρχόψας
τοῖς φυλάττουσι βαρβάροις, κωλυόμενος ὑπ᾽ ἐκείνων
ὕπνου τυχεῖν ἐτελ εὐτησεν.
Ὅτι λέγουσιν ἑαυτοὺς οὗ τῆς Καππαδοκία βασιλεῖςδ17
tig Κῦρον ἀναφέρειν τὸ γένος τὸν ἐν
o σαις, διαβεβαιοῦνται δὲ καὶ τῶν ἑπτὰ Περσῶν τῶν τὸν , yov. ἐπανελομένων ἑνὸς. ὑπάρχειν ἀπόγονοι. καὶ τὴν μὲν. ἀπὸ
Κύρου συγγένειαν οὕτω καταριϑμοῦνται. «Καμβύσου τοῦ
Κύρου πατρὸς ἀδελφὴν ὑπάρξαι γνησίαν "AroóGav TOV.
80 της δὲ καὶ Φαρνάκου: τοῦ Καππαδοκίας βασιλέως. yevéovo, παῖδα Γάλλον. καὶ τούτου γενέσϑαι Σμέρδιν, οὗ
Αρτάμνην, τοῦ δὲ "Avagüv, ὃν καὶ διενεγκεῖν μὲν ἀν-δρείᾳ. καὶ τόλμῃ, γενέσϑαι δ᾽ ἕνα τῶν ἑπτὰ. Περσῶν.
85 τὴν μὲν οὖν εἰς Κῦρον συγγένειαν οὕτω γενεαλογοῦσι.
καὶ τὴν εἰς "Avagüv , 0v φασι δί ἀνδρείαν. συγχωρηϑῆςvo

τὴν Καππαδοκίας

δυναστείαν

ὥςτε μὴ τελεῖν, φό-

Qovg Πέρσαις. οὐ τελευτήσαντος ὁμώνυμος υἱὸς ἄρχει.
μετὰ δὲ τὴν τούτου τελευτὴν ἀπολειφϑέντων δυεῖν υἱοῖν,

90 “ατάμου καὶ ᾿“Δριμναίον, διαδέξασϑαι τὴν ἀρχὴν. Ζατά-uv,

ἄνδρα καὶ κατὰ

πόλεμον

καὶ κατ᾽ ἄλλα μέρη τῆς

βασιλείας ἐἐπαινούμενον, ὃς Πέρσαις διὰ μάχης ἐλθών καὶ
λαμπρῶς κατὰ τὴν μάχην ἀγωνισάμενος ἐν αὐτῇ τελευτῷ. διεδέξατο δὲ τὴν βασιλείαν ὁ víiog. "Apgu&uanjs , οὗ 2?t-

95 νονται σαῖδες "Aguas

καὶ Ολοφέρνης " ovrog δὲ ἔτη

πεντήκοντα δυναστεύσας καὶ μηδὲν ἔργον ἄξιον μνήμης
πράξας τελευτᾷ. τὴν δὲ ἀρχὴν διεδέξατο ὁ πρεσβύτερος
τῶν υἱῶν ᾿Δριαράϑης, üg φιλοστοργῆσαι διαφερόντως
λέγεται TOV ἀδελφόν, καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὰς ἐπυ100 φανεστάτας τάξεις" ὃν καὶ “Πέρσαις κατ᾽ Αἰγυπτίων ἀποσταλέντα

συμμαχῆσαι

μετὰ μεγάλων

τιμῶν

ἐπανελθεῖν,

ἃς ἾΩχος ὁ Περσῶν βασιλεὺς ὑπὲρ ἀνδρείας ἐδίδου, καὶ
τὸν βίον ἐν fü πατρίδι λιπεῖν , υἱοὺς ἐγκαταλιπόντα
᾿Δἀριαράϑην καὶ ᾿ἀρύσην. ὁ δὲ ἀδελφὸς xol τῆς Καππὰ68. κεναῖς À Amst., καιναῖς caeteri
covo. B

11. φυλάττουσι] gváca:

Wo

517. 23. λέγουσιν A, λέγουσίν φησιν caeteri
19. ὑπάρξαι
A Amst. caeteri baddknr. γὰρ.
"Ἄτοσσαν AB Amst., caeteri ^AzTÓGUV
81. παῖδα Γάλλον] παιδάγαμον Amst, ,
δΣιμέρδινῇ

Σμέρδην B... .84.. Catil& Amet » cacteri. Κύρου
ὅρα καὶ À, caeteri &vóQa...
50/1. μετὰ] καὶ μετὰ B

90. ἄνdnd
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δοκίας ἔχων τὴν ἀρχήν, οὐ γὰρ ἦν αὐτῷ γονὴ γνησία,
τὸν πρεσβύτερον τῶν παίδων τἀδελφοῦ ᾿Δριαράϑην víoποιεῖται. κατὰ δὲ τούτους τοὺς. χρόνους ᾿Δλέξανδρος ὁ
"Μακεδὼν καταπολεμεῖ μὲν Πέρσας, εἶτα καὶ τελευτᾷ, καὶ

Περδίκκας

ὁ τῶν ὅλων τότε ἡγούμενος Εὐμένη πέμπει 10

Καππαδοκίας στρατηγόν. καὶ καταπολεμηϑέντος 'δριαρά-

ϑου πεσόντος τε ἐν τῇ μάχῃ; αὐτή τε ἡ Καππαδοκία
καὶ τὰ πλησιόχωρα αὐτῆς ἔπεσεν ὑπὸ “Μακεδόνας. 'ἄριαράϑης: δὲ ὁ τοῦ προβεβασιλευκότος υἱὸς ἀπελπίσας κατὰ 15

τὸ παρὸν ἀποχωρεῖ μετ᾽ ὀλίγων πρὸς τὴν ᾿Δρμενίαν. μετ᾽
οὐ πολὺν δὲ χρόνον τῶν περὶ τὸν Εὐμέν καὶ -«Περδί-S18xev τελευτησάντων, ᾿Δντιγόνου δὲ καὶ Σελεύχον περισπῶ-

μένων, λαβὼν δύναμιν παρὰ τοῦ βασιλέως τῶν “ρμενίων ᾿Δρδοάτου τὸν μὲν τῶν “Μακεδόνων στρατηγὸν ᾿Δμύν- 20
ταν ἀπέκτεινεν , ἐξέβαλε δὲ καὶ “Μακεδόνας ταχέως τῆς

χώρας, καὶ τὴν οἰκείαν ἀρχὴν ἀνεκτήσατο. τούτῳ δὲ
τριῶν παίδων yevouévav. παρέλαβε τὴν βασιλείαν ὁ πρεσβύτατος ᾿Δριάμνης" ὃς ἐπιγαμίαν πρὸς ᾿Δντίοχον ποιη- 25
σάμενος τὸν ἐπονομασϑέντα

“Στρατονίκην συνῴκισε

ϑεόν, τὴν τούτου ,ϑυγατέρα

τῷ πρεσβυτέρῳ τῶν υἱῶν "Agua-

9&2). ὑπάρχων δὲ φιλότεκνος διαφερύντως περιέϑετο τῷ

παιδὶ διάδημα, καὶ συνάρχειν πάντων τῶν τῆς βασιλείας
προτερημάτων im ἴσης μεταδίδωσι. τοῦ δὲ “πατρὸς τελευτήσαντος ᾿Δριαράϑης͵ βασιλεύει xag ἑαυτόν, καὶ μεταλ-——

αν
—
παρ
OA
-Ὅσα»

λάσσων τὸν βίον κατέλιπε τὴν βασιλείαν ᾿Ζριαράϑῃ τῷ
υἱῷ, νηπίῳ παντελῶς ὄντι τὴν ἡλικίαν.

οὗτος δὲ ἔγημε

ϑυγατέρα τοῦ μεγάλου κληϑέντὸς Δντιόχου, ; ὀνομαξομέ-

νην ᾿Δντιοχίδα, πανοῦργον μάλιστα. ταύτην δὲ μὴ γινο- 35
ἑνῶν τέχνων ὑποβαλέσϑαι δύο παῖδας ἀγνοοῦντος τοῦ
ἀνδρός, ᾿Δριαράϑην καὶ Ὁλοφέρνην. μὲτὰ δὲ τινα χρόνον τῆς φύσεως ἐπιδεξαμένης ἀνελπίστως τεκεῖν αὐτὴν
δύο uev: ϑυγατέρας, υἱὸν δὲ ἕνα τὸν ὀνομασθέντα [υ- 40
ϑριδάτην. ἐξ οὐ τοὺς ὑποβολιμαίους. ἀναδιδαξαμένην
τἀνδρὶ τὸν μὲν πρεσβύτερον μετὰ συμμέτρου χθείας εἰς
“Ῥώμην ἀποσταλῆναι παρασκευάσαι, τὸν δὲ νεώτερον εἰς
6. γονὴ] γυνὴ B Amst.
9. Περδίκκας] Περδίκας Β
12. πεGovrog τε] καὶ πεσόντος B
τ περισπωμένων Amst.: nam
περιεπομένων ed. Rothom.
518. 21. Mex:üóveg AB Amst, caeteri Πηακεδόνα
70] rovrov B
92. κατέλιπε]

23. τού-

29. τῆς omisit A
βασιλείας] βασιλέως Β
κατέλειπε Α
^ $9. ᾿Αντιοχίδα | ᾿Αντιοχύδα

Amst.
36. γινομένων A caeteri γενωμένων
91. ὑποβαλέὅϑαι Stephanus , caeteri || zr0(411869
ai14]. Mee
A

Amst. , caeteri. ἡνϑριδάτης
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45 τὴν Ἰωνίαν' ᾿χάρυν τοῦ μὴ" 'διαμφιξβητεῖν ὑπὲρ:τῆς βασιλείας τῷ γνησίῳ. 'τοῦτονb ἀνδρωϑέντα καὶ ᾿δἀριχράϑην
φασὶ μετονομασθῆναι, p
TETTE τε" ᾿Βλληνιπῆς: peto eV

καὶ 24070.τὴν ἄλλην ἐπαϊνεῖδϑ
αι" ἀρετήν. καὶ 0 uev. ποvio φιλοπάτορι “ὄντε τῷ υἱῷ ἔσπευδεν ἀποδοῦναι τὴν

Y

δ0 τοῦ φιλοτέχνου. σπουδήν, catis ἐπὶ.τοσοῦτον. αὐτοῖς προέn τὰ: τῆς. πρὸς iA oU: "sUvotes ὥςτε.ὁ μὸν, “πατὴρ
ἐξίστασϑαν τῆς. "ὅλησ: ἀρχῆς: ἡγωνίξετο. τῷ; 'παιδί, τὸ δὲ

ἀδύνατον" ἐδείανυ" 'δέξασϑαι αὐτὸν παρὰ γονέων, ἔτι ζών56 τῶν τὴν τοιαύτην" χάριτα: οὗτος, τὸν πατέρα τοῦ πεπρῶμένου καταλαβόντος διεδέξατο τὴν βασιλείαν; τήν τὲ ἄλλην ἀγωγὴν" τοῦ΄ Btov- ἀξιολογωτάέην ἐνδειανύμεμος xat: φιλοσοφίᾳ: προξονέχων ;"τἐξυρῦι καὶ ἢ παρὰ. TOig. λληθιν

ἀγνοουμένη aie ᾿Καππαδόκίαυτότε τοῖς πεπαιδευμένοις

D!

60 ἐμβιωτήριον. ὑπῆρχεν.
v
ἀνενεώσατο. "δ΄. ovrog: "καὶ Τὴν: πρὸς
“Ρωμαίους quce ve: xal συμμαχίαν.

"AMAA τὰ-μὲν περὶ

τῆς εἰς" Koógov: ἀναφορᾶς. τῶν. μέχρι τοῦδε τῆς Καππατ
d δοχίας 'βασιλευσάντων “ἐν τούτοις. AUTTEIT
ονοτὸ

4
60
“
το

"Oct περὶ ᾿Δευχίου. Αἰμιλίου τοῦb Περσέα χαταπολειήσαν:
τος τῆς τἀφῆς διερχόμενος, xilλαμπρὰν αὐτὴν Ἔξ τὰ᾿μάλεατα
γενέσθαι λέγων ἐἐπάγει». Τών yàpῬωμαίων oL ταῖς ἐὐγενείαὶς
xci zooyóvav δόξῃ διαφέρουτες, μετὰ τὴν τελευτὴν εἰδῶλο-:619
ποιοῦνται κατά τε τὴν τοῦ χαρακτῆρος ὁμοιότητα "αὶ κὰδ
ἢ
τὴν ὅλην τὸῦ σώματος. περιγραφήν, μυμητὰς. ἔχοντες, ἐκ
παντὸς. τοῦ βίου “παροατετηρηχότας τήν τὲ πορείαν χαὶ
τὰς. κατὰ μέρος: ἰδιότητας. τῆς. τ
ἐπε quen
E xol τῶν προγόνων ἕκαστος προηγεῖται τοιαύτην ἔχων
διασχευὴν ᾿ καὶ κόσμον, ὥςτε τους δεωμένους. διὰ τῆς ἐκ

τούτων ἐμφάφεως γινώσκειν ἐφ᾽ ὅδον ἕκαστοὶ τιμῆς eu
90aai καὶ.μετέσχον. τῶν ἐν τῇ πολιτείᾳ, ἰἀλῶν: - ἊΝ
- Ὅτι τοὺς:ἜἸβηρας
ἢ
καὶ “Λυσιτανοὺς ὀνομάξει- φὴσὶ pág
di «Μέμμιος ξξαπέλεκυς σέρατηγὸξ. εἰς τὴν: ' IBuotav: ᾿ἔξα-

πέσταλτο μετὰ: δυνάμεως," oí-à& “υσιτανοὶ συδτραφέντερ
πρὸς αὐτόν, obo λαβόντες: ᾿ἀπαράσκευον. "ἐκ: Πατόπλου,

μάχῃ τε ἐνίχησαν καὶ τὸ πλεῖστον τοῦ στρατοῦ διέφϑειPARISAP

50. zd τὰς ΓΝ 152.ea ΟΣ ἡpPNET.
AUN te ἐδεί:
xvv] ἐδείκνυε B
59. ἐμβιωτήριον͵ Stephanus 2 iuiεἐββιώτερον
68. τοῦτο παὶ νῦν γίνεται καὶ ἱστοροῦσι τὰς πράξεις
τῶν βασιλέων οἱ κατὰ γένος τύ

τῶν καὶ ζωὴν (λον Ὁ TÓV ὁρώνέ
v

Jieunio

dροφήποντες

i ἔπαινον αὖ-

chol. Margunii
2^

yo

Pea
»

519. 68. arigorm.] τοὺξ παρατῆ Wess 8." uwdsay: g^ ἕκαστος
caeteri |. 81. Méuuaoc]. Mépiog Amst, - ἑξαπέλεκυξ! ἐξ οὗ πέλε--

xvs A...

85, ἀπαράσχευον᾽ Bhodomanaus,,; ἔπ
2 -aoigügxevdu. (A,

caeteri ἐκπαράσκευνον

ποθ

δῇ π932980 . Sam
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TONG

θαν. περιβοήτου δὲ γενομένης τῆς τῶν ᾿Ιβήρων εὐημε- 85
οίας, οἵ μὲν "Agovezot,

νομίσαντες πολὺ

κρείττους εἷ-

;

voL τῶν ᾿Ιβήρων, πατεφρόνησαν τῶν πολεμίων, καὶ τὸ
πλῆϑος τὸ χατὰ τὴν ἐκκλησίαν διὰ ταύτην μάλιστα τὴν

e

αἰτίαν εἵλετο τὸν πρὸς Ρωμαίους πόλεμον.

90

*-

86. ᾿ἀρουακοὶ] 4govzoi Amst.
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Ὅτι πολλοὶ μὲν καὶ ἄλλοι ἱστόρησαν ἀπὸ σχήματος

γυναικείου καὶ , ὑπολήψεως εἰς ἀνδρὸς καὶ σχῆμα καὶ φύσιν
ἀναφανῆναι, ἀτὰρ καὶ Ζιόδωρος ἐν τῇ Ap τῶν ἱστοριῶν

τοιαῦτα περὶ ταύτης τῆς περιπετείας ἱστορεῖ, τὰ περὶ
᾿Αλέξανδρον τὸν κοίλης Συρίας καὶ ᾿Δντιοχείας βασι-

λεύσαντα διεξιών. φησὶ δὲ
Ὃ δὲ ᾿Δλέξανδρος ἀπὸ μὲν τῆς μάχης μετὰ πεντακοσίων τὴν φυγὴν ἐποιήσατο τῆς ᾿Δραβίας εἰς τὰς καλουμένας "Aag. πρὸς Ζιοκλέα τὸν δυνάστην, πρὸς ὃν ἣν
95 καὶ τὸν υἱὸν ᾿Δντίοχον προεχτεϑειμένος ὄντα νήπιον.

εἶτα οἵ μὲν περὶ τὸν ᾿Ἡλιάδην ἡγεμόνες,

οὗ συνῆσαν

᾿Δλεξάνδρῳ, λάϑρᾳ διεπρεσβεύσαντο περὶ τῆς ἰδίας ἡγεμονίας, ἐπαγγελλόμενοι δολοφονήσειν TOv ᾿Αλέξανδρον"
συγχωρήσαντος δὲ τοῦ “Ζ]ημητρίου περὶ Qv ἠξίουν. οὐ
100 μόνον προδόται τοῦ βασιλέως ἀλλὰ καὶ ,g ovsig ἐγενήϑη-

σαν. οὐκ ἄξιον δὲ παρελθεῖν τὴν γενομένην περιπέτειαν
πρὸ τῆς ᾿ἡλεξάνδρου τελευτῆς, διὰ δὲ τὸ παράδοξον ἴσως

5 ἀπιστηϑησομένην. ᾿ἡλεξάνδρου γὰρ τοῦ βασιλέως βραχὺ
πρὸ τῶν ἐνεστώτων χρόνων χρηστηριαξομένου κατὰ τὴν
Κιλικίαν, ἔνϑα “φασὶν ᾿ἀπόλλωνος ΖΣαρπηδονίου ἱερὸν &vat, ἀνελεῖν αὐτῷ λέγεται τὸν ϑεὸν φυλάξασϑαι τὸν τό-

πον τὸν ἐνεγκόντα τὸν δίμορφον. καὶ τότε μὲν αἴνιγμα10 τώδη τὸν χθησμὸν εἶναι δόξαν, ὕστερον μέντοι μετὰ
τὴν τελευτὴν τοῦ βασιλέως ἐπιγνωσϑῆναι. τὸ λόγιον διὰ
τοιαύτας τινὰς αἰτίας. τῆς ᾿“ραβίας ἐν ταῖς καλουμέναις

"Afeig ᾧκει τις ΖΔιόφαντος ὄνομα, τὸ δὲ γένος ακε92. — 522. 61.

Photius p. 317. ἃ 94. — -79, a 80.

ἱστορεῖ

— κοίλης] καὶ τῶν B et correctus A, qui omiserat
βασιλεύσαντα)
βασιλευσάντων Β
φησὶ, δὲ] φησὶ Β
92. πεντακοσίων] πεν-τακοσίοις Amst.
94. ἣν om. B
91. ἐπαγγελόμενοι Amst.
ὃ. πρὸ] πρὸς B
5. ἐνεστώτων] ἑστώτων Amst.
9. τὸν ἃ pr. manu A, ϑέαν B, ϑεὸν Amst., caeteri τὸν ϑεὸν
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σϑοδών. οὗτος, ἐγχώριον ᾿᾿φαβίαν γυναῖκα γήμας ἐγέννησεν 15
υἱὸν μὲν ὁμώνυμον ἑαυτῷ, ϑυγατέρα δὲ τὴν προςαγορευϑεῖσαν ᾿Ηραΐδα. τὸν μὲν οὖν

υἱὸν

πρὸ τῆς ἀκμῆς

ἐπεῖδε τελευτήσαντα, τὴν δὲ ϑυγατέρα γάμου ἔχουσαν
ὥραν προικίσας͵ συγκατῴκισέ τινι ὄνομα Σαμιάδῃ. οὗτος
μὲν οὖν συμβιώσας τῇ γαμηϑείσῃ, χρύνον ἐνιαύσιον. ἀπε- 20

δήμησε μακρὰν ἀποδημίαν. τὴν δ᾽ Ἡραΐδα φασὶν ἀῤῥωστίᾳ περιπεσεῖν. παραδόξῳ καὶ παντελῶς ἀπιστουμένῃ.
φλεγμονὴν γὰρ ἰσχυρὰν γενέσϑαν περὶ τὸ ἤτρον αὐτῆς.
ἐπὶ πλέον

δὲ οἰδήσαντος τοῦ τόπου,

ἔπειτα τῶν πύυρε-

τῶν μεγάλων συνεπιγυνομένουνν , καταδοξάσαι τοὺς ἰα- 25
τροὺς ἕλκωσιν γεγονέναι περὶ τὸν τράχηλον τῆς μήτρας.
χρωμένων δὲ αὐτῶν ϑεραπείαις αἷς ὑπελάμβανον καταστέλλειν τὰς φλεγμονάς, ἑβδομαίας δ᾽ οὔσης, ῥῆξιν ἐπι-

γενέσϑαι. τῆς

ἐπιφανείας,

Ἡραΐδος γυναικείων.

καὶ προπεσεῖν ἐκ τῶν

αἰδοῖον

ἀνδρεῖον

ἔχον

-

τῆς

διδύμους 30

προςχειμένους. τὴν δὲ ,δῆξιν τούτων καὶ τὸ πάϑος γενέόϑαι μήτε ἰατροῦ μήτ᾽ ἄλλων τῶν ἔξωϑεν παρόντων.
πλὴν μητρὺς καὶ δύο ϑεραπαινίδων. τότε μὲν οὖν ἀχανεῖς γενομένας διὰ τὸ παράδοξον τὴν ἐνδεχομένην ἐπε- 35
μέλειαν ποιήσασϑαι τῆς Ἡραΐδος, καὶ κατασιωπῆσαι τὸ
γεγονός. τὴν δὲ ἀπολυϑεῖσαν τῆς νόσου “τὴν ἐσθῆτα φο-

θεῖν γυναικείαν, καὶ τὴν ἄλλην ἀγωγὴν οἴκουρον καὶ
ὕπανδρον διαφυλάττειν. καταδοξάξεσϑαι ὁξ ὑπὸ τῶν συνεἰδότων τὴν περιπέτειαν ἑρμαφρύδιτον

εἶναι, καὶ χατὰ 40

τὴν γεγενημένην μετ᾽ ἀνδρὸς συμβίωσιν, τῆς κατὰ φύσιν
ἐπιπλοκῆς ἀντιπραττούσης, δοκεῖν αὐτὴν ταῖς ἀῤῥενικαῖς
συμπεριφοραῖς καϑωμιλῆσϑαι. λανϑανούσης δὲ τοὺς ἐκτὸς τῆς διαϑέσεως ταύτης ἐπανελθεῖν τὸν ΖΣαμιάδην, καὶ
καϑάπερ ἣν ἐπιβάλλον τὴν γαμηϑεῖσαν ἐπιξητεῖν' οὐ τολ- 45

μώσης δ᾽ ἐχείνης εἰς ὄψιν ἐλθεῖν διὰ τὴν αἰσχύνην, τὸν
Σαμιάδην “φασὶ βαρέως ἐνεγκεῖν. ἐπικειμένου δὲ συνεχέστερον καὶ ἀπαιτοῦντος τὴν σύμβιον, καὶ τοῦ πατρὸς
μὴ συγχωροῦντος μέν, αἰσχυνομένου 0i τὴν αἰτίαν εἰ- 5o
πεῖν, is ᾿μέγα ηὔξετο ἡ διαφορά. ἐπενεγκεῖν v& διὰ τοῦτο
"n 1

15. υἱὸν uiv A, cacteri ut» υἱὸν

eelingius, qui de Amst.

19. Xülndby Wes-

.,ultima syllaba compendio designatur, vide-

turque ΣΙιαμιάδῃ fuisse : Σαμία A. caeteri Σαμιάδης
28. ἦτρον]
ἴστρον Amst.
,23. τῶν πυρετῶν A, caeteri. τῷ πυρετῷ
29. συνεπιγινομένων Ας caeteri συνεπιγενομένων
28. δ΄ om.
B29. πρόπεσεῖϊν B , caeteri προςπεσεῖν
32. ἄλλων. caeteri ἄλλου
ἔξωϑεν A Amst.., caeteri ἔξω
93. uiv oov B,

caeteri μὲν
94. γενομένας B, caeteri γενομένας
98. ὕπαν:
δρον διαφυλάττειν ὑπ᾿ ἄνδρα φυλάττειν Α
καταδεδοξάσϑαι
B, ΕΑΝ
correctus, caeteri πατεδοξάδθαν
47, φασὶ]
φησὶ
,
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δίκην. τῷ πατρὶ. περὶ" τῆς ἰδίας γυναικός, τῆς τύγης. ὥςπερ ἐν δράμασι τὸ παράδοξον τῆς “περιπετείας ἀγούσης
εἰςEpiit συνεδρευσάντων δὲ τῶν κριτῶν καὶ λόγων
δὅ δηϑέντων συμπαρεῖναι μὲν τῇ κρίσει τὸ ἀμφιρβητούμεvov σῶμα; διαπορεῖν. 08 τοὺς δικαστὰς πότερον προφήEL TOV ἄνδρα τῆς. γυναικὸς ἢ τὸν"“πατέρα τῆς ϑυγατρὸς
πυριεύει. πέρας τῶν κριτῶν οἰομένων δεῖν ἀκολουϑεῖν

60 τἀνδρὶ, τὴν γαμηθεῖσαν," τὴν" ἀλήϑειαν" διασαφῆσαι. τὸ
τῆς φύσεως ἄῤῥεν, καὶ δυ ει τετολμηκύτι τὴν, καϑυποπριναμένην: ἐσθῆτα. λύσασαν δεῖξαι "Stüot, Quiet τὲ φωνὴν prd
εἴ τινες ἀναγκάζουσι συνουκεῖν ἀν:
Ógi τὸν ἄνδρα. πάντων δὲ καταπλαγέντων" καὶ φῶν
αυμαζούσῃ τὸ παράδοξον ἐπισημαινομένων, τὴν" μὲν
ἐἰϊραϊδὰ φασὶν ἀποκαλυφϑείσης TAG αἰσχύνης μεταμφιά-:
σασθαι: τὸν

yovaveiov

κόσμον

εἰς"φεανίσπου

διώϑεσιν,591

᾿ τοὺς δὲ "ἰατρούς; ἐπιδειχϑέντων. αὐτοῖς τῶν. φανέντων,

yvamot: ὅτι κατεκέκρυπτο φύσις ἄῤῥενος ἐν ὠοειδεῖ. τό-:
70 πῷ φύσεως θηλείας. καὶ δέρματος περιξιληφότος. ze pa
τὸν σύνηϑες τὴν φύσιν σύντρησις ἐμεγένητο, δὲ ὧν £o
δεύοντο τὰ περιττώματα" διόπερ TOV προσεσυριγγωμένον
τύπον. ἑλκώσαντας δεῖν κατουλῶσαι, τὴν 08. dvüpóg: qui

σιν εὐὔκόσμον ποιήσαντας σὺν ἐνδεχομένη) δόξαι" κεχθῆ-:
ὥϑαι ϑεραπείᾳ. τὴν δ΄ Ἡραΐδα μετονομασθεῦσαι, “Ζεόφαν5
τον Sig; τοὺς ἱππεῖς καταλεχϑῆναι,

xol

σὺν τῷ βασιλεῖ

παθαταξάμενον εἰἷς τὰς Apes συναναχωρῆσαι:: διὸ καὶ τὸν
πρότϑρον. ἀγνοούμ tevov χρησμὸν τότε γνωσθῆναι; pavies 80 τορ τοῦ. βασιλέως ἂν ταῖς Ἴβαις «a9 ὃν τύπον ὃ δίμορφὸς ἐγεγένητο. “τὸν δὲ “Ζαμιάδην λέγουσιν, ἔρωτι καὶ τῇ
προγεχενη ἐν} συνησείᾳ δεδουλωμένον., αἰσχύνῃ τὸ τοῦ
παρὸ φύσιν. γάμου συνεχόμενον." φῇς pev οὐσίας. 0v
Ziiéqoov ἀναδεῖξαι διαθήκῃ κληρονόμον, ἑαῦτον. δὲ
τοῦ τξὴν μεταστῆσαι: ὥςτε τὴν "μὲν" γυναῖκα peyerhiatp
ἀνδρὸς ἀναλαβεῖν δόξαν καὶ τόλμαν, τὸν δ᾽ ἄνδρα γυ| pii

φυχῆς ἀσθενέστερον" ψενέαϑαι. :ὀχ

Ὁ wg

υὐ!άφαπλησία. δὲ: EE τῇ διαϑέσει, συνετελέσθη πε:
θιπέτεια τριάκοντα ἔτεσιν ὕστερον ἐν τῇἢ πόλει τῶν ᾿Επιδαυ90 pi d"ae Vág Fsilgpalss Sign μὲν. εἶναι δοχφῦσοι, yooz᾿δρώμαση δράματι: BO É. «68. ud om. Amst.

521. 68. —Ó—X

IP
καταχέκρυπτο Β

0. yovry Bak

kerus , dedit dAmst., διωοειδεῖ- A. caeteri ἐῤειδεῖ; i

"u$ durANo ἢ MET
διὸ] δὲ ὃν Amst..

ἘΠῚ jn
51. éysy£vijeo]

χεχαῆσθιαι. Ἂς cadteri χρῆσθαι, δόξαν
εἶθ, ὃγε ένητο] ἐγεγέννητο B.

82. "Beppe ^vog]: ιδεδουλωμένην Απμβί,: "9:80. δόξαν xot τόλμαν!
τόλμαν καὶ δόξαν Β

P
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νέων δὲ ἀρφανή, Καλλὼ δ᾽ Ovogta. αὕτῃ τὸν ἐπὶ τῆς φύσεως
ἀποδεδειγμένον ναῖς ψυναιξὶ πόρον ἄτρητον εἰχὲ; παρὰ δὰ
τὸν καλούμεμον" [47&vc7] ᾿συριγγοοϑέντος ἐκ γενετῆς τὸς 95

azeguTGEug -TOV. "ὑγρῶν, ἐξέκουνεν. εἰς ὁὲ τὴν ἀκμὴν τῆς:
ἡλικίας παραγενομένη. συνῳκίσϑὴ "τινὶ" τῶν πολιτῶν. δίετῇ,μὲν, οὐν. χρύνον. δυνεβίωσε τανδρί, τὴν μὲν͵ γυναυς,
κείαν": ἐπιπλοκὴν. DO ἐπιδεχομένη. ziv ὸξ παρὰ, φύσιν.
ὁμιλίαν. ὑπομένειν- ἀναγκαξομένῃ, μετοὶ δὲ ταῦτα φλεγμὸ- 100

vij αὐτῇ συμβάσης: περὶ τὸν 'κτένα καὶ δεινῶν. ἀλγηδό--

δὰ

vov :ἐπιγενομένων συνεκλήϑη mAnvog ἰατρῶν. κἀὶ τῶν,
ἐἀὲν ἄλλων ὀδδεὶς ὑπισχνεῖτο ϑεραπεύειν. φαφμαποπώλης. δέ τις ἐπαῤγελλόμενος ὑγιάσειν: ἔτεμε. τὸν ἐπηρῥένον.

τόπον, ἐξ οὐπερ ἐξέπεσεν" ἀνδρὸς αἰδοῖα, δίδυμοι καὶ 59.
καυλὸς ἄτφητος. πάντων δὲ τὸ παράδοξον καταπλαγόν:
τῶν ὁ Φαρμαχοπώλης ἐβοήϑει τοῖς λειπομένοις. μέφδσι,
τῆς. πηρώσεως. τὸ piv οὖν πρῶτον." TO. αἰδοῖον ἄκρον
ἐπυτεμὼν συνέτρησεν εἰς τὸν οὐφητῆφα:: καὶ καθεὶς:᾿ἀργυροῦν καυλίσκον: ταύτῃ.

τὸς περιττώματα, τῶν ^dypdv. 1p.

ἐξεκόμιξε,. τον δὲν '"σεσυριγγωμένον “φόπον

ἑλκώσας: υξιέττ,

φῦσε. καὶ τοῦτον τὸν. τρόπον ὑγιοποίησας διπλοῦν X"js

de6:TOV μισθόν". ἔφη. ydg αὐτὸν πμρειληφέναι. ψυναιϊρερᾷ,
νοσοῦσαν ? καϑεστακέναι δὲ vscvíGzor ὑγιαίνοντα. τῇ ἰδὲ 15
Καλλὼ τὰς ᾿pv (&x τῶν, ἱστῶν κερκίδας καὶ T»jv ἄλλην. ΔΒ

| τῶν ψυναικῶν. "ταλαάιουργίαν.. :ἀπέθετο. μεταλαβοῦσα δὲ.
ὑφράνδρος ἐσθῆτα. ποὺ v
ἄλλην. διάϑεσιν μετων οι ἀσϑη,
Kio
ἑνὸς, ᾿στοιχείου ἐπὶ. τῷ ιτέλει TOU V; τσροφσ δῦ όντοςοϊλέγετάι. δὶ ὑπό τινῶν ὅτι πρὸ: τοῦ μεταλαβεῖν τὴν 90

: εἰς ἄνδρα μορφὴν ἱέρεια τῆς «ήμητφος ἐγεγένητο». καὶ:

τὰ ποῖς, ἄῤξεσιν ἀύφαϊα ἰδοῦσα. Jii, ἔσχεν ἀρεβείας. d. «
-30
Lt -XOno(ag ἫΝ dv τῇ Nune χαὶ κατ᾽ ἄλλους. τύπους

πλείονας. ἱστορούνται, “μεγονέμναι τοιαῦται. περιπέτειαι, 05
QUX ἄῤῥενος καὶ sl lag φύσεώς elg δίμορφον τύπον
δημιουργηϑθείσης, ἀδύνατον γὰρ τοῦτο, ἀλλὰ vig. g6:08

διὰ

τῶν τοῦ σώματος

μερῶν

ψευδογραφούδης

εἰς

ἔκπληξιν καὶ “ἀπάτην τῶν ἀνθρώπων. διόπερ καὶ ἡμεῖς
tag" πεῤιπεθεί org ἀναγραφῆς ἠξιώσαμεν, οὐ ψυ- 80
ΟΕ

ΌΟΣ

1

91. Καλλὼ] Καλὼ B: conf. schol. Luciani in Bachmanni - Anecd,
vol, H. p. 331." ...93.. παρὰ AB,'eaetéri z&p' αὐτὸν
“καλούμένον “τένα -συρεγγωϑέντος τόπου Stephanus, καλούμενον συριγγωἅέντος :A, καλούμενον συριγγωϑέντα

πον "“συριγγωϑέντος

B, caeteri xGlovusvov: tó-

^. 12. ἐνέφυσε) συνέφυσε Reiskius

92,.24, πλείονας] πλείονες Β

20. τύπον E, caeteri τύπον

29, διόπερ καὶ B, caeteri διόπερ.

Ἢ
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χαγωγίας ἀλλ᾽ ὠφελείας ἕνεκα
ὃ
τῶν ἀναγινωσχόντων. πολλοὶ γὰρ τέρατα τὰ τοιαῦτα νομίξοντες εἶναν δεισιδαῦμονοῦσιν; οὐκ᾿ ἰδιῶται “μόνον ἀλλὰ καὶ ἔϑνη καὶ πόλεις.
κατ᾽ ἀρχὰς γοῦν τοῦ ᾿Μαρσικοῦ πολέμου, :atàqoíov τῆς
35 “Ρώμης οἰκοῦντά φασιν ᾿Ιταλικόν, γεγαμηκότα παραπλή--

GLoV τοῖς" εἰρημένοις ἀνδρόγυνον, προφαγγεῖλαι τῇ συγ-κλήτῳ, τὴν δὲ δεισιδαιμονήσασαν καὶ τοῖς: ἀπὸ Τυῤῥηvíag - ἱεροσχύποις πεισϑεῖσαν ξῶντα προςρτάξαι: καῦσαι.
40 τοῦτον μὲν οὖν ὁμοίας κεχοινωνηκότα φύσεως, ἀλλ᾽ οὐ
πρὸς ἀλήϑειαν τέρας γεγενημένον, φασὶν. ἀγνοίᾳ τῆς νόGov παρὰ τὸ προρῆκον ἀπολωλέναι. μετ᾽ ὀλίγον. δὲ καὶ
παρ᾽ ᾿᾿ϑηναίοις τοῦ τοιούτου γενομένου. διὰ τὴν: ἄγνοιαν
45 τοῦ πάϑους ξῶντά qoot κατακαῆναι. καὶ γὰρ τὰς λεγο-μένας ὑαίνας twi μυϑολογοῦσιν ἄῤῥενας ἅμα, καὶ uλείας ὑπάρχειν, καὶ παρ᾽ ἐνιαυτὸν ἀλλήλας ὀχεύειν, τῆς
ἀληϑείας οὐχ οὕτως: ἐχούσης. ἑκατέρου γὰρ τοῦ γένους
ἁπλῆν ἔχοντος καὶ ἀνεπίμικτον τὴν φύσιν, προρώρισται
50 τὸ ψευδογθαφοῦν καὶ παραχρουύμενον τοὺς εἰκῇ. ϑεῶ-οοὔντας᾽ τῇ μὲν γὰρ ϑηλείῳ πρόφκειταί τι κατὰ τὴν φύσιν παρεμφερὲς ἄῤῥενι μορίῳ, τῷ δὲ ἄῤῥενι κατὰ τὸ
ἐναντίον ἔμφασις θηλείας φύσεως. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος: καὶ
ἐπὶ πάντων τῶν ξῴων; γενομένων μὲν πρὸς ἀλήϑειαν

55 πολλῶν καὶ παντοδαπῶν τεράτων, μὴ τρεφομένων δὲ
καὶ εἰς τελείαν

αὔξησιν

ἐλθεῖν

οὐ

δυναμένων. ταῦτα

uiv εἰρήσϑω πρὸς “διόρϑωσιν δεισιδαιμονίας.

Ὃ μὲν οὖν Sl

Ζιόδωρος πρὸς τῷ τέλει τοῦ AD λόγου τῆς ἱστορικῆς. αὐ:

- τοῦ πραγματείας τοσαῦτα διέξεισι" καὶ ἄλλοι δὲ πλεῖστοι
τοιαύτας περιπετείας ἱστορήκασιν.

2:
Ὅτι τὸ τεῖχος τῶν Καρχηδονίων LUCR πόλεώς φησιν
60: ὕψος μὲν εἶναι πηχῶν τεσσαράκοντα. πλάτος δὲ εἴκοσι-δύο" ὅμως καὶ τοιούτων ὄντων oí Ῥωμαίων μηχαναὺ καὶ
iz

κατὰ πόλεμον

“τῆς ἐκείνων
᾿ριπώϑη.

ἀνδραγαϑήματα “κρείττους ὥὄφϑησαν

ἀσφαλείας, καὶ ἑάλω 7 UR

χαὶ κατή-

89, ὁμοίας] ὅμοιος. Amst.
43. ToU omisit "Renate
τοιοῦτόν τι τέρας ἐφάνη κἀν τοῖς κα΄
ἡμᾶς χρόνοις; ὃ
καὶ πρὸς ἄμφω τὰ γένη ἐγνώσϑη μεϑαρμοξζόμενον , πάσχον τε
καὶ πρᾶττον

τὰ φυσικά.

ὃ τοῦ ποιεῖν ἔρως,

πλέον

δ᾽ » ὡς ἔλεγε. “κατεχράτει τούτου

εἰ δέ που καὶ ἔπασχεν,

ἀλλ᾽ ἀναγκαξόμενον schol. Margunii

09 κατὰ τὸ ἑκούσιον

44. φασι A, caeteri. φήσε

καὶ ydo A, caeteri xol γὰρ καὶ
50. uiv ydo B, :caeteri uiv
92. ἔμφασις A correctus, B, caeteri ἐμφάσεις
$8. γενομένων] aut γεννωμένων aut cum Bekkero γινομένων Scribendum
58. — 524. 24. Photius p. 383 b 11. — 381 a 80.
60. xol] καίτοι A
63. κατηριπώϑη] κατεριπώϑη. A; xaτερειπώϑη caeteri: κατηρειπιώϑη Reiskius
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“Ὅτι «Μασανάσσης ὃ Διβύων βεβασιλευκὼς καὶ τὴν

πρὸς Ῥωμαίους

φιλίαν τετηρηκα)ς ἐνενήκοντα μὲν ἐβίω 65

ἔτη iv δυνάμει, παῖδας δέκα iv τῷ ἀπαλλάττεσϑαι καταλιπών,

οὕς καὶ Ῥωμαίοις ἐπιτροπεύεσϑαι παρεκατέ-

Qero. Ὧν δὲ χαὶ κατὰ τὴν τοῦ σώματος. εὐτονίαν διαφέoov καὶ. καρτερίᾳ. καὶ πόνοις συνήϑης 22 παιδός" ὅς ye 70
στὰς iv roig ἴχνεσιν ὅλην τὴν ἡμέραν ἀκίνητος ἔμενε, ü1
καϑεζύμενος 0i οὐκ ἠγείρετο, μέχρι νυχτὸς ἐνημερεύων
ταῖς τῶν πόνων μελέταις. ἐπὶ δὲ τὸν

ἵππον; "ἐπιβαίνων

συνεχῶς ἡμέραν καὶ νύχτα καὶ ταῖς ἱππασίαις χρώμενος 75
οὐκ ἐξελύετο. σημεῖον. δὲ τῆς περὶ αὐτὸν εὐεξίας Te: καὶ 2
δυνάμεως μέγιστον" ἐνενήκοντα γὰρ σχεδὸν ἔχων ἔτη.
υἱὸν εἶχε.τετραετῆ διαφέροντα τῇ τοῦ σώματος δώμῃ::
ἐν δὲ ταῖς τῶν ἀγρῶν. ἐπιμελείαις. τοσοῦτον διήνεγκεν
ὡς ἑκάστῳ τῶν υἱῶν ἀπολιπεῖν ἀγρὸν μυριόπλεϑρον, 80
κεχοσμημένον πάσαις ταῖς edd
i
ἐβασίλευσε δ᾽
ἐπιφανῶς ἔτη ἑξήκοντα,

|

“Ὅτι Νικομήδης “Προυσίαν σὸν ἑαυτοῦ πατέρα κα- 4
ταπολεμήσας, καὶ καταφυγόντα εἰς τὸ τοῦ Ζιὸς ἱερὸν 85
ἀνελών, παρέλαβε, τὴν βασιλείαν τῆς Βιϑυνίας, ἀσεβεστάτῳ φόνῳ κτησάμενος τὴν ἀρχήν.

(Oct “υσιτανοί, φησί; τὸ μὲν πρῶτον οὐκ ἔχοντες 9
ἀξιόχρεων “ἡγεμόνα εὐάλωτοι καϑίσταντο Ῥωμαίοις πολεῖ 90

βμοῦντες. ὕστερον δὲ "Toutz$ov κυρήσαντες μεγάλα “Ρῶμαίους ἔβλαψαν. ἣν μὲν οὖν οὗτος τῶν παρὰ TOV. ἰὨχεάνὸν οἰκούντων Δυσιτανῶν, ποιμαίνων δ᾽ ἐκ παιδὸς ὀρείῷ:
βίῳ κατέστη συνήϑης: συνεργὸν ἔχων καὶ τὴν τοῦ σώματος φύσιν᾽

καὶ γὰρ ῥώμῃ καὶ

τάχει καὶ τῇ τῶν λοι- 95

πῶν μερῶν. εὐκινησίᾳ, πολὺ διήνεγκε τῶν Ἰβήρων. συνεϑίσας δὲ αὑτὸν τροφῇ μὲν ὀλίγῃ γυμνασίοις δὲ πολλοῖς
χοῆσϑαι , καὶ ὕπνῳ μέχρι μόνου τοῦ ἀναγκαίου, καϑό-:
λου δὲ σιδηροφορῶν συνεχῶς καὶ ϑηρίοις xot λῃσταῖς
εἰς ἀγῶνας καθιστάμενος. περιβόητος ἐγένετο παρὰ τοῖς 100
πλήϑεσι,

καὶ ἡγεμὼν αὐτοῖς ἠφέϑη,

περὶ ἑαυτὸν

λῃστῶν

ἤϑροισε.

καὶ ταχὺ σύστημα

καὶ προχόπτων

ἐν τοῖς

523. 61. Macevásans ] Mav&cong Amst. , Ἥανασῆς A, Maνασσῆς Β
65. ἐνενήκοντα A, caeteri ἐνενήκοντα
68. παρεκατέϑετο Α,, caeteri παρακατέϑετο
10. τὸν ἵππον ἐπιβαίνων

A corr. , "caeteri τῶν ἵππων ἐπιμένων
39. ἐξελύετο] ἐξελέλυτο Α
81. ἐβασίλευσε 1 ἐβασίλευσαν Amst.
89. εὐά-

λῶτοι A,

κατέστη

εὐάλωτον

om.

caeteri

B

96. συνεϑίσας margo
συνείϑισε caeteri

98, ὕπνῳ] ὕπνου Α

93. δ᾽ addidit Reiskius

94. ἔγων om.

Amst. et a pr. manu A

ed. Hoesch., συνειϑίσας Β, συνήϑης
δὲ αὑτὸν] αὑτὸν A, δὲ ἑαντὸν

100. ἐγένετο addunt A Amst.

A,
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* πολέμοις, οὐ 'μόνον ἐθαυμαστώθη. ài.ἀλκήν, ἀλλὰ καὶ"
*8 στρατηγεῖν" ἔδοξε διαφερόντως. ap δὲ. xel δίκαιος. ἐν ταῖς
διανομαῖς. τῶν λαφύρων καὶ κατ᾽. ἀξίαν.. τοὺς. dvópoya-526
SijGovros - ἐξῇρε: τοῖς δώροις." σροϊὼν ÓE οὐχέτι. “λῃστὴν

ἀλλὰ: δυνάστην αὑτὸν ἀναδείξας “ἐπολέμησε Ρωμαίοις;

0t ae atoAAcis. ἐχράτησξ μάχαις; ὡς καὶ στρατηγὸν “Ῥωμαίων.
10 Οὐιτέλλιον. αὐτῷ καταπολεμῆσαυ στρατῷ p αἰχμάλωτον
λαβεῖν. o «ξίφει. ἀνελεῖν, καὶ. aod. ἕτερα εὔημερ ἤσαν
χατὰ πόλεμον,

ἕως. Φάβιος στρατηγὸς. τοῦ πρὸς αὐτὸν

τ πολέμου. “πεχειροτόνητο.. ἐκεῖσεν: δ᾽ ἐλαττοῦσϑαι “ἤρξατο,
15 ἐπ᾿ οὐκ ὀλίγον. ἐΐτα.. ἀναλαβὼν ἀκαὶν“κατευδοχυμήδας Gas
(Ov y .&ig συυϑήκας. αὐτὸν. ἐλϑεῖν ἀναξίους: “Ῥωμαίων:

ἠνάγκασεν, ἀλλ᾽ ,ὅογε Καιπίων. 'στρατηγεῖν x09 5 "Tov&zov cioe elg. τάς, γ7ὲ συνϑήκαρ; ἡκῦρωσε;: καὶ:“πολλάκι.
62 ᾿Ζρίατϑον. εἐλαττώφαξ, i470 A elg» ξσχάτον ἥττης. "συνελάO0 606, «ὥςτε: καὶ πρὺς..-σπονδὰς -ὁρᾶν». διὰ τῶν" ᾿οἰκβίων:

ἐδολοφόνησε. καὶ τὸν διαδεξάμενον. αὐτοῦ τὴν: 'τρατήiav Tavrcuov 2, τοὺς μετ᾽ ὑτοῦ καταπληξάμενος,
καὶ σπονδὰς. ofa ἐβούλετο 8o: αι rage HEHIN HRS
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ν

v
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$21. 6. τιμῶν post diu inserit"Wesselibgids ex Pp552.8ja.
D; ogÉfjos cols) ὀξαιρέτσις Amst. "cun p: 292,:53;5 ^. 0) Ow-

ia τέλλιον À,.ἸΙουτέλλιον Aanst., caeteri Ovizédzop A8, Καιπίων Fh
domannts, ᾿Σπιπίων Amst.

* raeteri Σκηπίων.
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ΤΟΥ͂ 44.

Ὡς ᾿Αντίοχος ὁ βασιλεύς, φησίν, ἐπολιόρκει τὰ Ἵεροσόλυμα,

οἵ

δὲ ᾿Ιουδαῖοι

ἐξαναλωϑέντων

μέχρι

μέν τινος

ἀντέσχον,

25

ὃὲ τῶν ἐπιτηδείων ἁπάντων ἠναγκάσϑη-

σαν “περὶ διαλύσεως διαπρεσβεύσασϑαι. οἱ δὲ πλείους
αὐτῷ τῶν φίλων συνεβούλευον κατὰ κράτος αἵρήσειν 80

τὴν πόλιν καὶ τὸ γένος. ἄρδην ἀνελεῖν τῶν ᾿Ιουδαίων"
μόνους. γὰρ ἁπάντων

ἐθνῶν

ἀκοινωνήτους

εἶναι

τῆς

πρὸς ἄλλο ἔϑνος ἐπιμιξίας καὶ πολεμίους ὑπολαμβάνειν

παντας. ἀπεδείκνυον δὲ καὶ τοὺς προγόνους αὐτῶν ὡς
ἀσεβεῖς καὶ μισουμένους ὑπὸ τῶν ϑεῶν ἐξ ἁπάσης τῆς 35
«Αἰγύπτου πεφυγαδευμένους. τοὺς γὰῤ ἀλφοὺς᾽ 2) λέπρας

ἔχοντας ἐν τοῖς σώμασι καθαρμοῦ χάριν ὡς ἐναγεῖς συναϑροισϑέντας ὑπερορίους ἐκβεβλῆσϑαι" τοὺς δὲ ἐξορεσϑέντας καταλαβέσϑαιν μὲν τοὺς περὶ τὰ Ἱεροσόλυμα τό- 40
πους, συστησαμένους δὲ τὸ τῶν ᾿Ιουδαίων ἔϑνος παρα-.
δόσιμον

ποιῆσαι

τὸ μῖδος

τὸ

πρὸς τοὺς

ἀνθρώπους"

διὰ τοῦτο δὲ καὶ νόμιμα παντελῶς &ξηλλαγμένα καταδεῖς£u, TÓ μηδενὶ ἄλλῳ ἔϑνει τραπέξης κοινωνεῖν μηδ᾽ εὐρρονοεῖν τὸ “παράπαν.

ὑπέμνησαν

δὲ αὐτὸν καὶ περὶ τοῦ 45

προγενομένου μίσους «τοῖς προγόνοις πρὸς τοῦτο τὸ
ξῦνος. ᾿Αντίοχος γὰρ ὁ προφαγορευϑεὶς ᾿Επιφανὴς καταπολεμήσας τοὺς Ἰουδαίους εἰρῆλϑεν εἰς τὸν ἄδυτον τοῦ
ϑεοῦ σηχόν, οὗ νόμιμον εἰφιέναι μόνον τὸν ἱερέα" εὑροὼν δὲ ἐν αὐτῷ λίϑινον

καϑήμενον

ἄγαλμα

ἀνδρὸς

βαϑυπώγωνος

ἐπ᾿ ὄνου μετὰ χεῖρας ἔχον βιβλίον, τοῦτο

μὲν ὑπέλαβε Μμωύσέως

εἶναι τοῦ

κτίσαντος

τὰ Ἱεροσό-

25. — 525. 12. Photius p. 919 a 35. --- 380a 4.
25. φησίν
om, B
28. διαλύσεως] συλλύσεως Amst.
99. ὑπὸ τῶν
A, caeteri παρὰ
41. τὸ μῖσος τὸ πρὸς τους α.] τὸ μῖσος
πρὸς τοὺς d. Amst., τὸ πρὸς τοὺς d. uicocB

42. δὲ om. B

44. μηδ᾽ εὐνοεῖν τὸ παράπαν Α, τὸ παράπαν μηδ᾽ εὐνοεῖν caeteri

$25. 45. προγενομένου A, caeteri γενομένου

margo A, οὗ Bekkerus

48, o7] 3j

52. Μωσέως A, MoUctog B, cae-

teri Mostcg

4

-—
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EXCERPTA

λυμα καὶ συστησαμένου

PHOTII L. XXXIV.
τὸ ἔϑνος, πρὸς δὲ τούτοις vo-

μοϑετήσαντος. τὰ μισάνϑρωπα
55 Ιουδαίοις,

αὐτὸς δὲ στυγήσας

καὶ παράνομα ἔθη τοῖς
τὴν μισανϑρωπίαν παᾶν-

τῶν ἐϑνῶν ἐφιλοτιμήϑη καταλῦσαι τὰ νόμιμα. διὸ τῷ
ἀγάλματι τοῦ κτίστου καὶ τῷ ὑπαίϑρῳ βωμῷ τοῦ ϑεοῦ

'“
mo
»»

!

μεγάλην ὧν ϑύσας τό τε αἷμα προςέχεεν αὐτοῖς καὶ τὰ

60 κρέα σκευάσας προφέταξε τῷ μὲν ἀπὸ τούτων ξωμῷ τὰς
ἱερὰς αὐτῶν βίβλους καὶ περιεχούσας τὰ μισόξενα νόμιμα καταῤῥᾶναι, τὸν δὲ ἀθάνατον
τοῖς λύχνον καὶ

λεγόμενον. παρ᾽ αὐ-

καιόμενον ἀδιαλείπτως

᾿

ἐν τῷ ναῷ κα-

τασβέσαι, τῶν τξ κρεῶν. ἀναγκάσας προςενέγκασϑαι τὸν
65 ἀρχιερέα καὶ τοὺς ἄλλους Ἰουδαίους. ταῦτα δὴ διεξιόντὲς οἵ φίλοι τὸν ᾿Δντίοχον παρεκάλουν μάλιστα. μὲν ἄρ-

᾿

δὴν ἀνελεῖν τὸ ἔϑνος: εἰ δὲ μή, καταλῦσαι τὰ νόμιμα
καὶ

συναναγχάδσαι τὰς ἀγωγὰς

μεταϑέσϑαι.

ὁ δὲ βασι-

|

70 λεὺς μεγαλόψυχος ὧν καὶ τὸ 1908. ἥμερος, λαβὼν. ὁμή-

ὁ

ρους ἀπέλυσε τῶν ἐγκλημάτων τοὺς Ιουδαίους, “φόρους
τε τοὺς ὀφειλομένους πραξάμενος καὶ τὰ τείχη περιελῶν

1

τῶν Ἱεροσολύμων.
Ταῦτα “Τιόδωρος περὶ τῶν Mocaiκὧν ἐθῶν καὶ νομίμων ἀλλὰ καὶ τοῦ τῶν Ἱεροσολύμων
κτίστου καταψευσάμενος καὶ αὐτῆς τῆς ἐξ “ἰγύπτου τῶν
Ιουδαίων ἐξόδου, καὶ πρὸς τὸν ἔλεγχον τοῦ ψεύδους
ὥςπερ ἑαυτῷ τὸ μὴ αὐτὸς ἁλῶναι διοικονομούμενος,
ἑτέροις περιτίϑησι προρώποις τὴν περὶ τῶν διεψευσμένων
ἀφήγησιν, τὴν ᾿Δντιόχου φιλίαν τούτοις προφεπισυνάπτων.
9
Ὅτι μετὰ τὴν Καρχηδονίων κατάλυσιν ἐπὶ ἑξήκοντα
15 ἔτεσι τῶν Σικελῶν εὐροούντων ἐν πᾶσιν, ὁ δουλιχὸς
αὐτοῖς ἐπανέστη πόλεμος ἐξ αἰτίας τοιαύτης. ἐπὶ πολὺ

τοῖς βίοις ἀναδραμόντες

καὶ μεγάλους περιποιησάμενοι

πλούτους συνηγόραξον οἰκετῶν πλῆϑος"

οἷς ἐκ τῶν σω-

ματοτροφείων ἀγεληδὸν ἀπαχϑεῖσιν εὐϑὺς χαραχτῆρα
80 ἐπέβαλλον καὶ στιγμὲς τοῖς σώμασιν. ἐχρῶντο δὲ αὐτῶν
τοῖς μὲν νέοις νομεῦσι,

τοῖς δ΄ ἄλλοις

ὥς πῃ ἑκάστῳ

7] χρεία ἐπέβαλλε. βαρέως δ᾽ αὐτοῖς κατά τε τὰς UXQ-5oG.
θεσίας ἐχρῶντο, καὶ ἐπιμελείας παντελῶς. ὀλίγης ἠξίουν,

85 ὅσα τε ἐντρέφεσϑαι καὶ ὅσα ἐνδυσασϑαι. ἐξ ὧν οἵ πλείους ἀπὸ λῃστείας τὸ Cv ἐπορίζοντο, καὶ μεστὰ φόνων
ἣν ἅπαντα, καϑάπερ στρατευμάτων διεσπαρμένων τῶν
λῃστῶν. oí δὲ στρατηγοὶ κωλύειν μὲν ἐπεχείρουν, κολά51. καὶ παράνομα A, caeteri παράνομα,
90. drvyttsdé Wetstenius: libri συστήσας
60. αὐτῶν) αὐτοῦ Α
62. καιόμενον]
καόμενον B
62, ἀναγκάσας] ἀναγκάσαι B
“2. — 512. 68,

Photius p. 384. a 82, — 2393. a 81,
των Β

41. εὐροούντων) εὐῤδοούν-

526. 86. μεστὰ B Amst., cacteri μετὰ
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tav δὲ ov τολμῶντες διὰ τὴν ἰσχὺν καὶ τὸ βάρος τῶν
κυρίων οἱ ἐδέσποξον τῶν “λῃστῶν ἠναγκάξοντο περιορᾶν 90

λῃστευομένην τὴν ἐπαρχίαν" oL πλεῖστοι γὰρ τῶν ατητόρων ἱππεῖς ὄντες τῶν “Ρωμαίων, καὶ κριταὶ τοῖς ἀπὸ
τῶν ἐπαρχιῶν κατηγορουμένοις στρατηγοῖς γινόμενοι, φοβεροὶ τοῖς ἄρχουσιν ὑπῆρχον. πιεξόμενοι δὲ οἵ δοῦλοι 95
ταῖς ταλαιπωρίαις , καὶ πληγαῖς τὰ πολλὰ παραλόγως
ὑβριξόμενοι, οὐχ ὑπέμενον. συνιόντες οὖν ἀλλήλοις. κατὰ.

τὰς εὐκαιρίας συνελάλουν “περὶ ἀποστάσεως, ἕως εἰς ἔρ-yov τὴν βουλὴν ἤγαγον. nv δέ τις οἰκέτης Σύρος "Avtiγένους "Evvaiov TO γένος ἐκ τῆς ᾿Δπαμείας,

ἄνϑρωπος

100

μάγος καὶ τερατουργὸς τὸν τρόπον. οὗτος προςεποιεῖτο
ϑεῶν ἐπιτάγμασι καϑ' ὕπνον προλέγειν τὰ μέλλοντα,
καὶ πολλοὺς

Oud τὴν εἰς τοῦτο τὸ μέρος εὐφυΐαν ἐξη--

πάτα. ἐντεῦϑεν προϊὼν οὐ μόνον ἐξ ὀνείρων ἐμαντεύετο,
ἀλλὰ καὶ ἐγρηγοφότως

ὥεοὺς

ὁρᾶν

ὑπεχρίνετο

καὶ ἐξ

αὐτῶν ἀκούειν τὰ. “μέλλοντα. πολλῶν δ᾽ oz αὐτοῦ ὄχε-

διαξομένων. ἀπὸ τύχης ἔνια “πρὸς ἀλήϑειαν ἐξέβαϊνε" καὶ
τῶν μὲν μὴ γινομένων ὑπ᾽ οὐδενὸς ἐλεγχομένων, τῶν
δὲ συντελουμένων ἐπισημασίας τυγχανόντων, προχοπὴν 10
ἐλάμβανεν ἡ περὶ αὐτὸν δόξα. τελευταῖον διά τινος μη-χανῆς πῦρ, μετά τινος ἐνθουσιασμοῦ καὶ φλόγα διὰ τοῦ
στόματος ἠφίει, καὶ οὕτω τὰ μέλλοντα ἀπεφοίβαξεν. εἰς
γὰρ κάρυον ἦ τι τοιοῦτο τετρημένον ἐξ ἑκατέρου μέρους 15
éveviQ t πῦρ καὶ τὴν συνέχειν αὐτὸ δυναμένην ὕλην"
εἶτα ἐντιϑεὶς τῷ στόματι καὶ προςπνέων ποτὲ μὲν ὅπινϑῆρας ποτὲ. δὲ φλόγα ἐξέκαεν. οὗτος πρὸ τῆς ἀποστάσεως ἔλεγε τὴν Συρίαν ϑεὸν ἐπιφαινομένην αὐτῷ λέγειν

ὅτι βασιλεύσει" καὶ τοῦτο οὐ πρὸς ἄλλους μόνον ἀλλὰ 20
καὶ πρὸς αὐτὸν τὸν κύριον αὑτοῦ διετέλει «λέγων. εἰς δὲ
γέλωτα τρεπομένου τοῦ πράγμ ατος, 0 μὲν ᾿Δντιγένης
ψυχαγωγούμενος ἐπὶ τῇ τερατείᾳ παρῆγε τὸν Εὔνουν εἰς
τὰ σύνδειπνα. τοῦτο γὰρ ὄνομα τῷ τερατίᾳ, καὶ διη- 25
ρώτα περὶ τῆς βασιλείας καὶ πῶς ἑχάστῷ χρήσεται τῶν
παρύντων᾽ τοῦ δὲ ἀτρέπτως πάντα διηγουμένου, καὶ
ὡς μετρίως χρήσεται τοῖς κυρίοις, καὶ τὸ σύνολον ποι- κίλως τερατευομένου, γέλωτες ἐγίνοντο τοῖς παρακεκχλη90. τῶν ληστῶν Α Απιρί., caeteri λῃστῶν
caeteri στρατηγοὶ
1. οὗτος B,

caeteri

93. στρατηγοῖς B,

96. παραλόγως A, caeteri παρὰ λόγον
αὐτὸς

ὃ. μέρος

À,

caeteri yévog

9. ἐγρηγορύτως] ἐγρηγορότος Amst.
11. αὐτὸν] αὐτῶν Α Amst.
12, μετα] διά Amst.
14. xdpvov) κάρανον Β
τετρημένον] τετρωμένον Amst,
18. πρὸ] πρὸς Απιεί.
22, μὲν

Α΄, caeteri μὲν οὖν

20. τερατίᾳ] τερατέύειν Ἀπιβί.

πάντα À, caeteri ἅπαντα

Ἢ

4

21.
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80 μένοις,

καὶ

τινες

αὐτῶν

ἀπὸ τῆς τραπέξης ΓΤ

μερίδας αἴροντες ἐδωροῦντο, ἐπιλέγοντες ὅπως, ὅταν γέ. E
vato βασιλεύς, τῆς χάριτος μνημονεύοι. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἡ
τερατεία προῆλθεν εἰς ἀληϑινὸν ἀποτέλεσμα βασιλείας,
95 καὶ τὴν ἀνταπόδοσιν τοῖς παρὰ τὰ δεῖπνα δεξιωσαμέψοις ἐν γέλωτι οὐ χωρὶς σπουδῆς ἐποιήσατο τῆς 1691-527
τος. ἀρχὴ δὲ τῆς ὅλης ἀποστάσεως ἐγένετο τοιαύτη. Zaμόφιλός τις nv Evvaiog , τὴν δ᾽ οὐσίαν μεγαλόπλουτος,
ὑπερήφανος. δὲ τὸν τρόπον. οὗτος κακῶς εἰς ὑπερβολὴν

ὉΩΣ
AT
hr
dece.
EN

40 ἐκέχρητο τοῖς δούλοις, καὶ ἡ γυνὴ δὲ “Μεγαλλὶς ἄἀντε-φιλονείκεν τἀνδρὶ πρὸς τὴν τιμωρίαν καὶ τὴν ἄλλην

ἀπανϑρωπίαν τὴν περὶ. τοὺς δούλους. ἐξ ὧν ἀποϑηριῶϑέντες οἱ προπηλακιζόμενοι

συνέϑεντο

πρὸς ἀλλήλους

ὑπὲρ ἀποστάσεως καὶ φόνου τῶν κυρίων.

καὶ πρὸς τὸν

45 Εὔνουν ἐλθόντες ἠρώτων εἶ συγχωρεῖται παρὰ

^J

ὧν αὐτοῖς τὸ βεβουλευμένον.

τῶν ὃε-

ὁ δὲ μετὰ τερατείας. ὡς

εἰώϑει, συνθέμενος ὅτι συγχωροῦσι, παραχρῆμα πείϑει
ἔχεσθαι τῆς ἐγχειρήσεως. εὐϑὺς ovv τετρακοσίους τῶν
50 ὁμοδούλων συνήϑροισαν, καὶ ὡς ἂν ὁ καιρὸς ἐδίδου
καϑοπλισϑέντες εἰς τὴν Ἔνναν τὴν πόλιν εἰςπίπτουσιν,

ἀφηγουμένου αὐτῶν

καὶ τοῦ πυρὸς τὰς φλόγας τερα--

τευομένου τούτοις τοῦ Εὔνου.

ϑόντες πλεῖστον

φόνον

ταῖς δ᾽ οἰκίαις ἐπειρελ--

εἰργάξοντο.

μηδ᾽ αὐτῶν

τῶν

$5 ὑπομαξίων φειδόμενοι. ἀλλὰ ταῦτα μὲν τῆς ϑηλῆς ἀποσπῶντες προρήρασσον τῇ γῆ" εἰς δὲ τὰς γυναῖκας οὐδ᾽
ἔστιν εἰπεῖν, καὶ τότε [Aszovrov τῶν ἀνδρῶν, ὅσα ἐνύ-

βριξόν τε καὶ ἐνησέλγαινον, πολλοῦ αὐτοῖς πλήϑους τῶν
ἀπὸ τῆς πόλεως δούλων προοτεϑέντος, OL καὶ κατὰ τῶν
60 κυρίων πρότερον τὰ ἔσχατα ἐνδειχνύμενοι οὕτω πρὸς
τὸν

τῶν

ἄλλων

φόνον

ἐτρέποντο. οἵ δὲ περὶ τὸν Εὖὔ-

vovv πυϑόμενοι τὸν Ζαμόφιλον ὅτι κατὰ τὸν πλησίον
τῆς πόλεως περίκηπον διατρίβει. μετὰ τῆς γυναικός, £iAκον

δ

ἐκεῖϑεν

διά τινῶν

ἐξ αὐτῶν

σταλέντων

αὐτόν

τε

καὶ τὴν φυναῖχα δεδεμένους ἐξαγκωνίσαντες, πολλὰς κα-

τὰ τὴν ὁδὸν ὕβρεις ὑποσχόντας. μόνης δὲ τῆς ϑυγατρὸς
αὐτῶν

oi δοῦλοι ὥφϑησαν

εἰς πάντα φεισάμενοι διὰ τὸ

φιλάνϑρωπον αὐτῆς ἦϑος καὶ περὶ τοὺς δούλους συμ-70 παϑὲς καὶ βοηϑητικὸν κατὰ δύναμιν. ἐξ ὧν ἐδείκνυτο
τῶν δούλων οὐχὶ ὠμότης εἶναι φύσεως τὰ γινόμενα εἰς
τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ

τῶν προὐπηργμένων

εἰς αὐτοὺς ἀδι-

ὃ3. παρὰ A, caeteri περὶ
85. ἐποιήσατο] ἀντεποιήσατο Amst.
927. 88. μεγαλόπλουτος Reiskius coll. p. 550. 99. 531. 78. 534.
89.: libri μεγαλόψυχος
45. ἠρώτων post βεβουλευμένον pouit B
53. ἐπειςελϑόντες A Amst., caeteri ὑπειςελϑόντες
96. xol

τότε Α΄ caeteri καίτοι

10. ovi] ovx B

59, προςτεϑέντορ) προρτεϑέντων B
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κημόάτων “ἀνταπόδοσις. τὸν δὲ “αμόφιλον καὶ τὴν Μεγαλλίδα εἰς τὴν πόλιν οἵ ἀπεσταλμένοι ἑλκύσαντες, ὥςπερ ἔφημεν, εἰς τὸ ϑέατρον εἰφήγαγον, συνεληλυϑότος 75
ἐνταῦϑα τοῦ πλήϑους τῶν ἀποστατῶν. καὶ τοῦ “Ζίαμοφίλου τεχνάσασϑαί τι πρὸς τὴν σωτηρίαν ἐγχειρήσαντος,
καὶ πολλοὺς τοῦ πλήϑους τοῖς λόγοις ἐπαγομένου, Eo-

μείας καὶ Ζεῦξις πιμρῶς πρὸς αὐτὸν διακείμενον πλάνον

τε ἀπεκάλουν. καὶ οὐκ ἀναμείναντες τὴν ἀχριβῆ τοῦ δή- 80
μου κρίσιν ὁ μὲν διὰ τῶν πλευρῶν τὸ ξίφος ὠϑεῖ, ὁ
δὲ πελέκει τὸν

τράχηλον

ἔχοψεν. ἐκεῖλγεν αἱρεῖται βασι-

λεὺς ὁ Εὔνους οὔτε δι᾽ ἀνδρείαν οὔτε διὰ “ὁτρατηγίαν,

διὰ δὲ μόνην τερατείαν καὶ τὸ τῆς ἀποστάσεως ἄρξαι, 85
ἅμα δὲ καὶ τῆς προφηγορίας οἷονεί τινα καλὸν οἰωνὸν
ἐχούσης πρὸς τὴν τῶν ὑποταττομένων εὔνοιαν. τῶν ὅλων
ϑοδδὲ τοῖς ἀποστάταις καταστὰς κύριος, καὶ συναγαγὼν ἐχκκλησίαν,

ἀνεῖλε μὲν τοὺς ἐξωγρημένους τῶν Ἐνναίων,

ὅσοις οὐκ ἦν ἡ τέχνη ὅπλα ἐργάξεσϑαι, ἐκείνους δὲ δὲε- 90
δεμένους τοῖς ἔργοις ὑπέβαλεν. ἔδωχε δὲ καὶ ταῖς ϑεραπαίναις

τὴν

Μεγαλλίδα

χρήσασϑαι

ὡς

ἂν

βούλοιντο"

καὶ αὗται κατεχρήμνισαν αἰκισάμεναι. καὶ αὐτὸς δὲ τοὺς
ἰδίους ἀνεῖλε κυρίους ΑΔντιγένη καὶ Πύϑωνα. περιϑέμε-

vog δὲ διάδημα καὶ πάντὰ τὰ ἄλλα τὰ περὶ αὑτὸν βασι- 95
λικῶς διακοσμήσας;

τήν τὲ

καὶ συμπολῖτιν οὐσαν,

συμβιοῦσαν

αὐτῷ,

Σύραν

βασίλισσαν ἀποδείξας, συνέδρους

τὲ τοὺς συνέσει δοκοῦντας “διαφέρειν ποιησάμενος, ὧν
ἦν ᾿Ἵχαιὸς καὶ τοὔνομα καὶ τὸ γένος, ἀνὴρ καὶ βουλῇ 100
καὶ χειρὶ διαφέρων,
ἑξακιοχιλίων

καὶ

τὸν δυνατὸν

ἐν τρισὶν ἡμέραις πλείους τῶν
καθοπλίσας

τρύπον,

καὶ ἑτέ-

ρους συνεπαγόμενος ἀξίναις καὶ πελέκεσι χρωμένους 7
σφενδόναις 7] δρεπάνοις ἢ ξύλοις πεπυραχτωμένοις 7
καὶ μαγείρων ὀβελοῖς, ἐπήει πᾶσαν λεηλατῶν τὴν χώραν, 5
καὶ πλῆῦϑος ἄπειρον οἰκετῶν προφςλαμβάνων ἐθάῤῥησε
καὶ στρατηγοῖς Ῥωμαίων πολεμῆσαι, καὶ συμπλακεὶς τῷ
πλήϑει πολλάκις ἐκράτησεν, ἔχων ἤδη στρατιώτας ὑπὲρ
τοὺς μυρίους. ἐν τούτῳ δὲ Κλέων τις Κίλιξ ἄλλων δού- 10
λων ἀποστάσεως ἦρξε. καὶ πάντων ταῖς ἐλπίσι μετεῶρισϑέντων ὡς ἀντιπολεμήσει τὰ στασιάσανταᾳ πρὸς ἀλλήλους

καὶ

αὐτοὶ

ἑαυτοὺς

οἵ ἀποστάται

35. συνεληλυϑότος] συνεληλυϑότων B.

τοὶ Β

82. ὠϑεῖ] ὦϑει Amst.

87. εὔνοιαν] ἔνόιαν Amst.

49, αὐτὸν] αὐτὸν αὖ-

80. καὶ τῆς] καὶ τὸ τῆς ἃ

528. 89. ἀνεῖλε uiv À, caeteri cvrile
B, caeteri ἐκείμους

διαφθείροντες

90. ἐκείνους δὲ

91. ὑπέβαλεν Bekkerus: libri ὑπέβαλλεν

94. Πύϑωνα)] Πύϑονα Amst.

99. ᾿χαιός] ἀρχαῖος Ηὶ
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ἐλευϑερώσουσι τὴν Σικχελίαν τῆς στάσεως, παρὰ δόξαν
15 ἀλλήλοις συνέβησαν; τοῦ Κλέωνος ὑποταγέντος PUO
τοῦ Εὔνου προςτάγματι καὶ τὴν τοῦ στρατηγοῦ οἷα δὴ
βασιλεῖ χρείαν ᾿ἀποπληροῦντος, ἔχοντος οἰκεῖον πλῆϑος
στρατιωτῶν πεντακιςχιλίων" ἡμέραι δ΄ ἐγγὺς ἦσαν ἀπὸ
20 τῆς ἀποστάσεως τριάκοντα. καὶ μετὰ βοαχὺ ἐκ “Ῥώμης
ἥκοντι στρατηγῷ “ευκίῳ Ὑψαίῳ. ἔχοντι στρατιώτας ἐκ
Σικελίας ὀχτακιρχιλίους, εἰς πόλεμον καταστάντες οἵ

ἀπόσταται
πολὺ

ἐνίκησαν, πλῆθος

ὄντες διρμύριοι.

δὲ “ἀϑροίξεται τὸ σύστημα

αὐτῶν

μετ᾽ οὐ

εἰς μυριάδας εἴ-

25 κοσι,, καὶ πολλοῖς τοῖς πρὸς Ῥωμαίους πολέμοις ἐνευδοκιμήσοντες ἔλαττον

αὐτοὶ ἔπταιον. οὐ διαβοηϑέντος

κατά

τε Ῥώμην δούλων ἀπόστασις ἑκατὸν πεντήκοντα συνομοσάντων ἀνήπτετο. καὶ κατὰ τὴν ᾿Δττικὴν ὑπὲρ “χιλίων,
80 ἔν τε Ζήλῳ καὶ xat ἄλλους πολλοὺς τύπουξ᾽ ovg τάχει
τὲ τῆς “βοηϑείας καὶ τῇ σφοδρᾷ κολάσει, τῆς τιμωρίας οἵ
x09 ἕχαστον ἐπιμεληταὶ τῶν κοινῶν θᾶττον ἠφάνισαν,
σωφρονίσαντες

καὶ

τὸ

ἄλλο

ὅσον ἦν ἐπὶ ἀποστάσει (8:

τέωρον. κατὰ δὲ Σικελίαν ηὔξετο τὸ καχόν, καὶ πόλεις
35 ἡλίσκοντο αὔτανδροι καὶ πολλὰ στρατόπεδα ὑπὸ τῶν
ἀποστατῶν

κατεχόπησαν.,

ἕως “Ρουπίλιος

ὁ Ῥωμαίων

στρατηγὸς τὸ Ταυρομένιον ἀνεσώσατο Ῥωμαίοις, καρτεθῶς μὲν αὐτὸ πολιορκήσας, καὶ εἰς ἄφατον ἀνάγκην
καὶ λιμὸν τοὺς ἀποστάτας συγκλείσας ,

ὥςτε ἀρξαμένους

40 ἐκ παίδων βορᾶς καὶ διελθόντας διὰ γυναικῶν μηδὲ 119529
αὑτῶν ἀλληλοφαγίας μηδ᾽ ὅλως φείσασθαι" ὅτε καὶ Κομανὸν τὸν ἀδελφὸν Κλέωνος φεύγοντα τῆς πολιορκουμένης πόλεως εἷλε. καὶ τὸ τελευταῖον ΖΣαραπίωνος Σύρου

45 τὴν ἄκραν προδόντος συμπάντων τῶν ἐν τῇ πόλει δραπετῶν ὁ στρατηγὸς ἐκυρίευσεν" ovg xoi αἰκισάμενος
κατεχρήμνισεν. ἐκεῖθεν ἐπὶ τὴν Ἔνναν ἐλϑὼν staoon
σίως ᾿ἐπολιόρλει, εἰς ἐσχάτην ἀνάγκην συγκλείων τὰς
τῶν ἀποστατῶν ἐλπίδας. καὶ Κλέωνα τὸν στρατηγὸν
50 ἐξελθόντα τῆς πόλεως καὶ ἡρωικῶς ἀγωνισάμενον μετ᾽

ὀλίγων ὑπὸ

τῶν

τραυμάτων. δείξας νεκρόν, εἷλε καὶ

ταύτην προδοσίᾳ τὴν πόλιν, ἐπεὶ οὐδ᾽ ἤν ἁλώσιμος διὰ
τὴν ὀχυρότητα βίᾳ χειρός. ὁ δὲ Εὔνους ἀναλαβὼν τοὺς
14. στάσεως A, caeteri ἀποστάσεως

26. αὐτοὶ] αὐτὸν Amst.

ἐνσυνωμοσάντων Amst.

10. δὴ A, caeteri δεῖ

24. ἑκατὸν πεντήκοντα συνομοσάντων]

90. τάχει τε Α. caeteri τάχει

96.

Ῥουπίλιος Rhodomannus ;' Ῥοτίλιος Α Amst. , Ῥουτίλεος caeteri:
scribi poterit Ῥοπίλιος
ὁ om. A
wi. ἀνεσώσατο Ῥωμαίοις]
invertit B

929, 41, ὅτε Amst., caeteri or:
A
50. ὀλίγων A, caeteri ὀλίγον
53. ὁ δὲ A Διμρί,, caeteri ὁ

42. Kouavov] Κωμανον
92. οὐδ᾽] μηδ᾽
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σωματοφύλακας ὄντας χιλίους ἔφυγεν ἀνάνδρως εἴς tL- $5
vag παραχρήμι"vovg τόπους. ἀλλ, ot μὲν σὺν αὐτῷ ἄφυκτον τὸ περὶ αὑτοὺς δεινὸν ἐπιστάμενοι, ἤδη γὰρ καὶ
ὁ στρατηγὸς Ῥουπίλιος ἐπ᾿ αὐτοὺς ἤλαυνεν, ἀλλήλους
τοῖς ξίφεσιν ἔσφαξον ἀπαυχενίσαντες" ὁ δὲ τερατίας Ev-

vovg καὶ βασιλεὺς καταφυγῶν διὰ δειλίαν ἔν τισι κοι- 60
λάσιν, ἐξειλκύσϑη

ἅμα τεττάρων,

μαγείρου καὶ ἀρτο-

ποιοῦ καὶ τοῦ τρίβοντος αὐτὸν ἐν τῷ λουτρῷ καὶ τετάρτου τοῦ παρὰ τοὺς πότους εἰωϑότος ψυχαγωγεῖν αὐτόν.
καὶ παραδοϑεὶς εἰς φυλακήν, καὶ τοῦ δώματος αὐτοῦ 65
διαλυϑέντος εἰς φϑειρῶν πλῆϑος, οἰκείως. τῆς περὶ αὖ-

τὸν ῥᾳδιουργίας κατέστρεψε τὸν βίον ὃν
ἐ τῇ ΜΙοργαντίνῃ.
ἐντεῦϑεν Ῥουπίλιος ἐπιτρέχων ὅλην τὴν Σικελίαν ἅμα
λογάσιν ὀλίγοις ϑᾶττον ἤπερ τις ἤλπισε παντὸς αὐτὴν
ἠλευϑέρωσε λῃστηρίου..
10

Ὅτι ὁ τῶν ἀποστατῶν βασιλεὺς Εὔνους ξαυτὸν μὲν

᾿Δντίοχον , Σύρους

δὲ τῶν

ἀποστατῶν

τὸ πλῆϑος ἐπω-

νόμασεν.
51. χιλίους AB,

caeteri ἑξακοσίους

ἔφυγεν] ἔφευγεν A

91. Ῥουπίλιος] Ῥοτίλιος Amst. , caeteri Ῥουτίλιος
58. ἔσφα£ov] ἔφϑαξον Amst. et yo. B
“ἀπαυχενίσαντες Bekkerus, dzav-

χενίζοντες Reiskius: libri ἀπαυχενίσαντας
Β

61. "PovzíAws] libri ἹῬΡουτίλιος

62. λουτρῷ] λοετρῷ

EK

ΤΟΥ

Aw.

1
“Ὅτι ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἐν Ῥώμῃ, καϑ᾽ oUc
79 “Μάριος μὲν τοὺς κατὰ Αιβύην βασιλεῖς Bóxyov καὶ
᾿Ιουγούρϑαν κατεπολέμησε μεγάλῃ παρατάξει, καὶ πολλὰς
μὲν τῶν Διβύων μυριάδας ἀνεῖλεν, ὕστερον δὲ αὐτὸν
ἸΙουγούρϑαν συλληφϑέντα ὑπὸ Βόκχου, ὥςτε τυχεῖν συγγνώμης παρὰ “Ἑωμαίων ὑπὲρ ὧν αὐτοῖς κατέστη πρὸς

80 πόλεμον, λαβὼν ἐκεῖθεν αἰχμάλωτον

εἶχε, μεγίστοις δὲ

πταίσμασι τοῖς κατὰ Γαλατίαν τῶν Κίμβρων πολεμούντῶν “Ρωμαῖοι περιπεσόντες ἠϑύμουν, κατὰ τοὺς αὐτοὺς
χρόνους ἧκόν τινὲς ἀπὸ Σικελίας ἀπόστασιν ἀγγέλλοντες

85 οἰκετῶν εἰς πολλὰς ἀριϑμουμένων μυριάδας. οὗ προβαγγελϑθέντος ἐν πολλῇ περιστάσει το ) “Ρωμαϊκὸν ἅπαν δυνεχόμενον

διετέλει,

ὡς ἂν στρατιωτῶν

ἐπιλέκτων

δχεδὸν

ἑξακιςμυρίων ἐν τῷ πρὸς Κίμβρους κατὰ Γαλατίαν πολέμῳ διολωλότων,, καὶ ἀπόρων ὄντων εἰς ἀποστολὴν
στρατιωτῶν λογάδων.

90

Πρὸ ὃὲ τῆς κατὰ τὴν Σικελίαν τῶν δούλων ἐπανα-

στάσεως ἐγένοντο κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν πλείους ἀποστάσεις
ὀλιγοχρόνιοι καὶ “μικραί , καϑάπερ τοῦ δαιμονίου προση-ὅ80
μαίνοντος τὸ μέγεϑος τῆς ἐσομένης κατὰ τὴν Σικελίαν
95 ἐπαναστάσεως, πρώτη μὲν ἡ περὶ Νουκερίαν, τριάκοντα
οἰκετῶν

συνωμοσίαν ποιησαμένων

δευτέρα ἡ περὺ τὴν Καπύην,
στάντων

καὶ ταχὺ

καὶ ταχὺ. κολασϑέντων;

διακοσίων οἰκετῶν ἐπανα-

καταλυϑέντων.

τρίτη

δὲ παράδοξος

γέγονέ τις. ἦν Τίτος “Μενουίτιος , ἱππεὺς μὲν “Ρωμαίων,
100 μεγαλοπλούτου δὲ πατρὸς παῖς. οὗτος ἠράσϑη ϑεραπαινίδος ἀλλοτρίας κάλλει διαφερούσης. συμπλακεὶς δ᾽ αὐτῇ

καὶ εἰς ἔρωτα παράδοξον αὐτῆς ἐμπεσὼν ἐξηγόρασεν
αὐτήν, οὕτω τοῦ τὸ μανιώδους ἔρωτος βιαζομένου καὶ
1. ài] δὲ καὶ vcl καὶ Amst.

Ἰουγούρϑαν)] ᾿Ιουγούργαν Amst,

Ἰουργὰν À
89. σρὸ] πρὸς Amst.
90. τὴν Σ. A, caeteri 3
$30. 92, en udronend] προσηβαίνοντος Amst.
98. ἐσομέ-

vnc] ἑπομένης B

A, caeteri τὲ

2. xal εἰς A, caeteri εἰῤ

8. τοῦ τε

EXCERPTA PHOTII L. XXXVL

51

τοῦ κυρίου τῆς κόρης τὴν πρᾶσιν μόλις κατανεύσαντος,
ταλάντων vwd ἑπτά, καὶ χρόνον “ὥρισε κοϑ᾽ ὃν ἀποτίσει τὸ χρέος"

ἐπιστεύετο

5

δὲ διὰ τὴν πατρῴαν περίου-

σίαν. ἐνστάντος δὲ τοῦ ὁρισϑέντος , καὶ μὴ ἔχων ἀποδοῦναι, πάλιν ἔταξε τριάκοντα qu ερῶν προϑεσμίαν. ὡς
δὲ καὶ ταύτης ἐπιστάσης oL μὲν ἀπήτουν, ὁ δὲ οὐδὲν 10
σιλέον εἶχεν ἀνύειν, ὁ δ᾽ ἔρως ἤκμαξεν, ἐπεχείρησε πράἕξει παραλογωτάτῃ. ἐπιβουλεύει μὲν γὰρ τοὺς ἀπαιτοῦντας; ἑαυτῷ δὲ μοναρχικὴν ἐξουσίαν περιέθηκε. συναγοφάσας γὰρ πεντακοσίας

πανοπλίας,

καὶ χρόνον

τῆς τιμῆς

15

συντάξας, καὶ πιστευϑείς , λάϑρᾳ πρὸς ἀγρόν τινα παρα-

κομίσας τοὺς, ἰδίους ἀνέσειδε πρὸς ἀπόστασιν οἰκέτας,
τετρακοσίους ὄντας. εἶτα ἀναλαβὼν διάδημα, καὶ περιβόλαιὸν. πορφυροῦν καὶ ῥαβδούχους καὶ τὰ ἄλλα δὔσημα
τῆς ἀρχῆς,

ἀναδείξας,
ῥαβδίσας

τὰς

καὶ βασιλέα

ἑαυτον

τοὺς μὲν ἀπαιτοῦντας
ἐπελέκισεν,

συνεργίᾳ τῶν

δούλων 20

τὴν τιμὴν τῆς κόρης

ἐξοπλίσας δὲ τοὺς

οἰκέτας ἐπῇει

σύνεγγυς ἐπαύλεις ». καὶ τοὺς μὲν προϑύμως. συνα-

φισταμένους καϑώπλιξε, τοὺς δ᾽ ἀντιπράττοντας

ἀνήρειυ.

ταχὺ δὲ συναγαγὼν στρατιώτας πλείους τῶν ἑπτακοσίων, 25
καὶ τούτους εἰς “ἑκατονταρχίας καταλέξας, ἐνεβάλετο χάQo καὶ τοὺς ἀφισταμένους ὑπεδέχετο. τῆς δ᾽ ἀποστάδεῶς εἰς “Ρώμην ἀπαγγελϑείσης : ἡ σύγκλητος ἐμφρόνως
περὶ αὐτῆς ἐβουλεύσατο καὶ ᾿κατώρϑωσε. τῶν γὰρ κατὰ 80
σόλιν στρατηγῶν ἀπέδειξεν ἕνα πρὸς τὴν τῶν δραπετῶν

σύλληψιν, “εύκιον “ούκουλλον. οὗτος δὲ αὐϑημερὸν ἐκ

τῆς Ῥώμης ἐπιλέξας στρατιώτας ἑξακοσίους, εἰς τὴν Καπύην ἦλθε συναϑροίσας

πεξοὺς μὲν τετρακιβχιλίους,

ἵπ-

σεῖς δὲ τετρακοσίους. ó δὲ Οὐέττιος τὴν ὁρμὴν τοῦ 4ου- 35
κούλλου πυϑόμενος κατελάβετο λόφον καρτερόν, ἔχων
| τοὺς πάντας πλέον τῶν τριβχιλίων καὶ πεντακοσίων. καὶ
ϑιτὸ μὲν πρῶτον συμβολῆς γενομένης ἐπλεονέχτησαν οἵ
| δραπέταν ἐκ τόπων ὑπερδεξίων μαχόμενοι " μετὰ δὲ ταῦτα 40
τὸν μὲν στρατηγὸν τοῦ Οὐεττίου ᾿Δπολλώνιον διαφϑείQus ὁ “ούκουλλος, καὶ τῇ δημοσίᾳ πίστει τὴν ἄφεσιν
τῆς τιμωρίας βεβαιώσας, ἔπεισεν. αὐτὸν προδότην γενέὄϑαι τῶν συναποστατῶν. διὸ καὶ τούτου συνεργοῦντος
τοῖς Ῥωμαίοις. καὶ τὰς χεῖρας προςφέροντος τῷ Οὐεττίῳ, 45
φοβηϑεὶς τὴν ἐκ τῆς ἁλώσεως τιμωρίαν. ἑαυτὸν ἀπέσφαξεν, αὐτίκα συναπολωλότων καὶ τῶν τῆς ἀποστάσεως
10. πλέον Amst.: ed. enim πλέων.
67762
19. ἄλλα] ἄλλα τὰ A

10. ἀνέσεισε ,A, caeteri: ἀνέ20. ἑαυτὸν] αὐτὸν B
21.
ἐνεβάλετο B, ἐνεβάλλετο caeteri. ἐβάλλετο Scaliger
931. 98. συμβολῆς Α Amst., caeteri σνμβουλῆς

'
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πλὴν τοῦ προδόντος᾽ ᾿Δπολλωνίου. καὶ

μὲν πρὸ τῆς κατὰ Σικελίαν,

ὥςπερ “προοιμιαξό-

μενα, ταύτῃ, μεγίστης ἀποστάσεως" ἥτις ἀρχὴν ἔλαβε
τοιαύτην.
Κατὰ τὴν ἐπὶ τοὺς Κίμβρους. τοῦ Μαρίου στρατείαν
ἔδωκεν ἡ σύγκλητος ἐξουσίαν τῷ “Μαρίῳ ἐκ τῶν πέραν
ϑαλάττης ἐθνῶν μεταπέμπεσϑαι συμμαχίαν. ὁ μὲν οὖν
55 Μάριος ἐξέπεμψε πρὸς Νικομήδην τὸν τῆς Βιϑυνίας βὼ
διλέα περὶ βοηϑείας " ὁ δὲ ἀπόκρισιν ἔδωκε τοὺς πλείους
τῶν Βιϑυνῶν ὑπὸ τῶν δημοσιωνῶν διαρπαγέντας δουλεύειν ἐν ταῖς ἐπαρχίαις. τῆς δὲ συγκλήτου ψηφισαμένης
ὅπως μηδεὶς σύμμαχος ἐλεύϑερος, ἐν ἐπαρχίᾳ δουλεύῃ
60 xci τῆς τούτων ἐλευϑερώσεως οἵ στρατηγοὶ πρόνοιαν

ποιῶνται)

τότε κατὰ

os
er
f
Ε
τω
c
c
t

ἢ

!

|

τὴν Σικελίαν ὧν στρατηγὸς ““κί-

vLOG Νερούας ἀκολούϑως τῷ δόγματι συχνοὺς τῶν δούλων ἠλευϑέρωσε, κρίσεις προϑείς, ὡς ἐν ὀλίγαις ἡμέραις
πλείους τῶν ὀκτακοσίων τυχεῖν τῆς ἐλευϑερίας. καὶ ἡσαν

65 πάντες οἵ κατὰ τὴν νῆσον δουλεύοντες μετέωρον πρὸς
τὴν ἐλευϑερίαν. οἵ δ᾽ ἐν ἀξιώμασι συνδραμόντες παρϑκάλουν τὸν στρατηγὸν ἀποστῆναι ταύτης τῆς ἐπιβολῆς.

ὁ δ᾽ εἴτε χρήμασι πεισθεὶς εἴτε χάρισι, δουλεύσας, τῆς
70 μὲν τῶν πριτηρίων τούτων σπουδῆς ἀπέστη, καὶ τοὺς
προφιόντας

ἐπὶ τῷ τυχεῖν

τῆς ἐλευϑερίας ἐπιπλήττων εἶς

τοὺς ἰδίους κυρίους προξέταττεν ἐπαναστρέφειν. οἱ δὲ
δούλοι συστραφέντες, καὶ τῶν Συρακουσῶν ἀπαλλαγέντες, καὶ καταφυγόντες εἰς τὸ τῶν lloMxdv τέμενος,
75 διελάλουν πρὸς ἀλλήλους ὑπὲρ “ἀποστάσεως. ἐκεῖϑεν ἐν
πολλοῖς τύποις τῆς τῶν οἰκετῶν τύλμης ἐκδήλου 7ινομένης πρῶτοι τῆς ἐλευϑερίας ἀντεποιήσαντο κατὰ τὴν
᾿ἡγκυλίων χώραν ἀδελφῶν δυεῖν μεγαλοπλούτων οἰκέται
τριάκοντα, ὧν ἡγεῖτο 'Odotog ὄνομα" ot πρῶτον μὲν
80 νυχτὸς κοιμωμένους

τοὺς ἰδίους

δεσπότας

ἀπέσφαξαν,

sire ἐπὶ τὰς γειτνιώσας ἐπαύλεις παρελϑόντες παρεχάλουν ἐπὶ τὴν ἐλευϑερίαν τοὺς δούλους" καὶ ἐν αὐτῇ τῇ 582
νυκτὶ συνέδραμον πλείους τῶν ἑκατὸν εἴκοσι. καὶ κατα

85 λαβόμενον χωρίον φύσει ὀχυρὸν τοῦτο μᾶλλον ἐπωχύοῶσαν, προρδεξάμενοι καὶ ἑτέρους δούλους ὡπλισμένους
ὀγδοήκοντα. ὁ δὲ στρατηγὸς τῆς ἐπαρχίας “ικίνιος INs50. ταύτῃ margo edit. Hoesch., zovri corr. A, caeteri ταύτην
53. θαλάττης Scaliger et Rhodomaunus: libri ϑαλαττῶών
54. 6
uiv οὖν B, ὁ uiv ^: caeteri 09v
91. ónuoc.ovdv A, caeteri
δημοσίων
99. δουλούῃ] δουλεύοι À
66. ἐν ἀξιώμασι A,

caeteri ἀξεώματε

63. ἐπιβολῆς] ἐπὶ βολῆς Amst,

30. τῷ

B, caeteri τὸ
49. Συρακουσῶν] Συκουσῶν Amst.
40.
γινομένης A, caeteri γενομένης
41. ᾿Δγκυλίων] λικυαίων ἢ
932. 81. Δικίνεος] Λικίννιος ἃ Amst.

|
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| govac. κατὰ τάχος αὐτοῖς. ἐπελθὼν καὶ πολιορχῶν ἄπρα| χτον ἔσχε τὴν σπουδήν. ἐπεὶ δὲ βίᾳ ἀνάλωτον τὸ φρού| guov ἑώρα,

ἐπὶ τὴν προδοσίαν ὁρῷ, καὶ σωτηρίας ὑπο-

δχέσεσι Γάϊον. Τιτίνιον ἐπικαλούμενον Γαδαῖον ἀναπεί᾿δαξ, ἦν δ᾽ οὗτος πρὸ δυεῖν ἐτῶν καταδικασϑεὶς μὲν
᾿ϑανάτῳ, τὴν τιμωρίαν δ᾽ ἐκφυγὼν καὶ πολλοὺς τῶν
κατὰ τὴν χῶῤαν ἐλευϑέρων κατὰ λῃστείαν ἀναιρῶν, οὐ-

δένα δὲ τῶν οἰχετῶν περαλυπῶν, εἶχεν. ὑπηρέτην τοῦ 95
| σκοποῦ. οὗτος ἔχων αὐτῷ πιστοὺς οἰχέτας ἱκανοὺς
πρόεισι τῷ φρουρίῳ τῶν ἀποστατῶν, ὡς δὴ συμμεϑέ| Sov τοῦ xara Ῥωμαίων πολέμου" “εὐμενῶς Dr: καὶ φιλο| φρόνως προςδεχϑεὶς

110895 διὰ τὴν ἀνδρείαν καὶ στρα- 100

| τηγός, καὶ προὔδωχε

τὸ φρούριον. τῶν δ᾽ ἀποστατῶν

oL.

| μὲν μαχόμενοι “κατεκόπησαν, ot δὲ τὴν ἀπὸ τῆς ἁλώσεως
δεδιότες τιμωρίαν ἑαυτοὺς κατεχρήμψισαν. 7 μὲν οὖν z00τὴ τῶν δραπετῶν στάσις κατελύθη τὸν εἰρημένον τρόπον.
|

Tóv δὲ στρατιωτῶν

πρὸς τὰ οἰκεῖα ἤϑη ἀπολυϑέν-

| τῶν, ἡχόν τινὲς ἀπαγγέλλοντες ὅτι Πόπλιον Κλόνιον,
| γενόμενον ἱππέα Ῥωμαίων, ἐπαναστάντες ot δοῦλοι κατέσφαξαν ὀγδοήχοντᾳ ὄντες, καὶ ὅτι πλῆϑος ἀγείρουσι.
| xci ὁ uiv στρατηγὸς ἑτέρων ᾿βδυλαῖς παρακρουσϑείς, 10
ἤδη καὶ τῶν πλείστων στρατιωτῶν ἀπολ ἑλυμένῶων, καιρὸν
| παρεῖχε διὰ τῆς ἀναβολῆς τοῖς ἀποστάταις βέλτιον αὖτοὺς ἀσφαλίσασϑαι. προῆγε δὲ μετὰ τῶν ἐνόντων 6TQUτιωτῶν, καὶ διαβὰς τὸν ARBav ποταμὸν παρῆλϑε rové
ἀποστάτας διατρίβοντας ἐν ὄρει καλουμένῳ “Καπριανῷ, 15

καὶ κατήντησεν

εἰς πόλιν Ἡράκλειαν.

ἐκ γοῦν τοῦ μὴ

προςβαλεῖν αὐτοῖς τὸν δτρατηγὸν ἀτολμίαν αὐτοῦ διαφημίσαντες συχνοὺς ἀνέσειον τῶν οἰκετῶν. καὶ πολλῶν
συῤῥεόντων καὶ τὸν δυνατὸν τρόπον εἰς μάχην παρα- 20
σκευαξομένων, ἐν ἑπτὰ ταῖς πρώταις ἡμέραις καϑωπλίσϑησαν πλείους τῶν ὀκτακοσίων, ἐφεξῆς δ᾽ ἐγένοντο
τῶν διοχιλίων. οὐκ ἐλάττους. πυϑόμενος δ᾽ ἐν “Ἡρακλείᾳ
τὴν αὔξησιν αὐτῶν ὁ “στρατηγὸς ἡγεμόνα προεχειρίσατο
“Μάρκον Τιτίνιον, δοὺς αὐτῷ στρατιώτας τοὺς ἐκ τῆς
Ἔννης φρουροὺς ἑξακοσίους. οὗτος δὲ μάχῃ προςβαλῶν
τοῖς ἀποστάταις,

ἐπεὶ καὶ τῷ πλήϑει :καὶ ταῖς δυοχωρίαις

ἐπλεονέχτουν ἐκεῖνοι; ἐτράπη σὺν τοῖς περὶ αὐτόν, πολ89. τὸ om. A
90,
δαῖον] Γαδδαῖον B
ὡς δὴ — 100.
l. μαχόμενοι A Amst.,

ὑποσχέσεσι] ὑπόσχεσιν Amst.
91. Γα96. αὐτῷ] αὐτοῦ B
97. τῶν] καὶ τῶν
ἀποστατῶν omittunt B et a pr. manu A
caeteri μαχούμενοι
10, στρατιωτῶν

ἀπολελυμένων om. A

kerus

16. γοῦν A, caeteri γὰρ: δ᾽ οὖν Bek-

21. δυρχωρίαις A, caeteri δυῤχερείαιϑ

Απιρέ., edit. enim ἐτράποι

28, ἐτράπη

unE
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λῶν μὲν ἀναιρεθέντων, τῶν δὲ λοιπῶν ῤῥιψάντων.. τὰ
30 ὕπλα καὶ φυγῇ, μόλις διασωθέντων. καὶ οἱ ἀποστάται
ὅπλων τε εὐπορήσαντες. τοσούτων ἀϑρόον καὶ νίκης ὕρασύτερον εἴχοντο τῶν ἔργων, καὶ πόντες τῶν δούλων
ἐμετεωρίζοντο πρὸς ἀπόστασιν.

καὶ πολλῶν

35 ἐφισταμένων σύντομον καὶ παράδοξον

xa9 ἡμέρανσ88

ἐλάμβανον. αὔξη-

σιν. ὡς ἐν ὀλίγαις ἡμέραις πλείους. γενέσϑαι τῶν ἕξα.
χερχιλίαιν. ὅτε δὴ καὶ εἰς ἐκκλησίαν συνελθόντες καὶ βουλῆς “προτεθείσης πρῶτον μὲν εἵλαντο βασιλέα τὸν Qvoμαξόμενον Σαλούιον, δοκοῦντα τῆς ἱεροσκοπίας ἔμπειρον
40 εἶναι καὶ ταῖς γυναικείαις ϑέαις αὐλομανοῦντα. οὗτος βασιλεύσας τὰς μὲν πόλεις ἀργίας καὶ τρυφῆς νομίξων
ἐξέκλινεν, εἰς τρία δὲ μερίσας τοὺς ἀποστάτας καὶ ἴσους
ἡγεμόνας ἐγκαταστήσας ταῖς μερίσι; προφέταξεν ἐπιέναι
45 τὴν χώραν καὶ πρὸς ἕνα τόπον καὶ καιρὸν ἅπαντας
ἀπαντᾶν.

διὸ πολλῶν

Y

ἐκ τῆς ἐπελασίας ἄλλων τε gov

καὶ ἵππων εὐπορήσαντες, ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ κατεσχευάσϑηGav ἱππεῖς μὲν πλείους τῶν διρχιλίων, πεξοὶ δὲ οὐκ ἐλάτ-

τους τῶν διομυρίων, ἤδη καὶ “γυμνασίαις πολεμικαῖς
50 ἐνδιαπρέποντες. προςπεσόντες οὖν ἄφνω πόλει ὀχυρᾷ
Mogyavríivy προςβολὰς ἐνεργεῖς καὶ συνεχεῖς ἐποιοῦντο.
ὁ δὲ στρατηγὸς ὡς βοηϑήσων. τῇ πόλει ἐπελθών, VUXTOπορίᾳ χρησάμενος, ἔχων uo ἑαυτοῦ Ἰταλιώτας τε καὶ

55

ἐκ Σικελίας

σχεδὸν

στρατιώτας

μυρίους, κατέλαβε τοὺς

ἀποστάτας ἀσχολουμένους περὶ τὴν πολιορκίαν, καὶ ἐπιϑέμενος αὐτῶν τῇ παρεμβολῇ, καὶ εὑρῶν ὀλίγους μὲν
τοὺς φυλάττοντας, πλῆσϑος δὲ γυναικῶν αἰχμαλώτων καὶ
λείας

ἄλλης παντοδαποῦς,

ῥᾳδίως ἐξεῖλε τὴν στρατοπε-

60 δείαν. MOL ταύτην μὲν διήρπασεν, ἐπὶ δὲ τὴν Mopyavτίνην ἡγεν. οἱ δ΄ ἀποστάται ἐξαίφνης ἀντεπιδέμενοι, καὶ
ὑπερδέξιον τὴν στάσιν ἔχοντες, βιαίως τε ἐπιῤῥάξαντες,
εὐθὺς

ἐπὶ

προτερήματος

ἤσαν"

oí δὲ τοῦ “στρατηγοῦ

65 ἐτράπησαν πρὸς φυγήν. τοῦ δὲ βασιλέως τῶν ἀποότατῶν κήρυγμα ποιησαμένου μηδένα κτείνειν τῶν τὰ ὅπλα
ῥιπτούντων, οἱ πλεῖστοι ῥιπτοῦντες ἔφευγον. καὶ τούτῳ
τῷ τρόπῳ καταστρατηγήσας τοὺς πολεμίους ὁ Σαλούιος
92. εἴχοντο Amst., edit. enim ἔχοντο
533. 38. εἵλαντο À Amst., caeteri s/lovrzo
99. xol ταῖς Δ,
caeteri καὶ
40. αὐλομανοῦντα) ὑλομανοῦντα Wesselingius
52.
41. τὰς μὲν addidit A
οὗτος — 4l. νομίξων om. Amst.
βοηθήπος A, caeteri βοηϑῶν
$3. vvxrozoQíc] νυκτοπορείᾳ

99. κατέλαβε om. A
$6. πολιορκίον] πολεορκίαν xazaλυβὼν Β
59. παντοδαποῦς À, caeteri παντοδαπῆς
62.
στάσιν Α΄. caeteri τάξιν
ἐπιφϑθξαντεοῖ ἐπαῤῥαξαντός B
68. ἐπὶ Scaliger: libri ὑπὸ
66. ῥιπεοῦντερ) Oízcovreg A

ums
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τήν τε παρεμβολὴν ἀνεκτήσατο καὶ περιβόητον γίκην
᾿ἀπενεγκάμενος πολλῶν ὕπλων ἐκυρίευσεν. ἀπέϑανὸν δὲ το

ἐν vj μάχῃ τῶν ᾿Ιταλιωτῶν ki καὶ Σικελῶν ov πλείους
ἑξακοσίων διὰ τὴν τοῦ κηρύγματος φιλανϑρωπίαν, édλωδαν δὲ περὶ “τετρακιρχιλίους. ὁ δὲ Σαλούιος, πολλῶν
πρὸς αὐτὸν ἀπὸ τοῦ κατορϑώματος συῤῥεόντων διπλα- 75
σιάσας τὴν ἰδίαν δύναμιν, ἐκράτει τῶν ὑπαίϑρων. καὶ
πολιορκεῖν “πάλιν ἐπεχείρεν τὴν Mopyavvivav, κήρυγμα
δους τοῖς ἐν

αὐτῇ δούλοις τὴν ἐλευϑερίαν. τῶν

Ó& κυ-

oiv ἀντιπροτεινόντων αὐτοῖς ταύτην, εἶ σφίσι συναγωνίσαιντο,

εἵλοντο μᾶλλον τὴν ἀπὸ τῶν κυρίων, καὶ προ- 80

Quucgc ἀγωνισάμενοι ἀπετρίψαντο τὴν πολιορχίαν. ὁ δὲ
στρατηγὸς μετὰ ταῦτα τὴν ἐλευϑερίαν ἀνατρέψας αὐτοἀμολῆσαι τοὺς πλείστους παρεσκεύασε τοῖς ἀποστάταις.
ἑ
Περὶ δὲ τὴν Δἰγεσταίων καὶ “Διλυβαϊτῶν χώραν ἔτι 85
δὲ τῶν ἄλλων τῶν πλησιοχώρων, ἐνύσει πρὸς ἀπόστασιν
τὰ πλήϑη τῶν οἰκετῶν. γίνεται δὲ τούτων ἀρχηγὸς .Ἢ4ϑηνίων ὄνομα, ἀνὴρ ἀνδρείᾳ διαφέρων, Κίλιξ τὸ γένος.
οὗτος οἰκονόμος ὧν δυοῖν ἀδελφῶν μεγαλοπλούτων, xa
τῆς ἀστρομαντικῆς., πολλὴν ἔχων ἐμπειρίαν, ἔπεισξ τῶν 90
οἰκετῶν πρῶτον μὲν τοὺς ὑφ᾽ ἑαυτὸν τεταγμένους περὺ
διακοσίους ὄντας, ἔπειτα τοὺς γειτνιῶντας, ὥςτε ἐν
πέντε ἡμέραις συναχϑῆναι πλείους τῶν χιλίων. ὑπὸ δὲ
τούτων

αϊἱρεϑεὶς βασιλεὺς καὶ διάδημα περιϑέμενος ἐναν- 95

τίαν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἀποστάταις τὴν διάϑεσιν ἐποιεῖτο.
οὐ γὰρ προφεδέχετο͵ πάντας τοὺς ἀφισταμένους ; ἀλλὰ
τοὺς ἀρίστους ποιούμενος στρατιώτας τοὺς ἄλλους ἠνά-

yxate μένοντας ἐπὶ τῶν προγεγενημένων ἐργασιῶν ἐπιμελεῖσϑαι τῆς ἰδίας ἕκαστον οἰκονομίας καὶ τάξεως " ἐξ 100
ὧν καὶ τροφὰς ἀφϑόνους τῶν στρατιωτῶν ἐχορηγεῖτο.
προςεποιεῖτο, δὲ τοὺς “ϑεοὺς αὐτῷ διὰ τῶν ἄστρων προσημαίνευν. ὡς ἔσοιτο τῆς Σικελίας συμπάσης βασιλεύς" διὸ

δεῖν αὐτῆς τε τῆς χώρας καὶ τῶν ἐν αὐτῇ gov τε καὶ
καρπῶν ὡς ἰδίων

φείδεσθαι.

τέλος ἀϑροίσας ὑπὲρ τους

μυρίους ἐτόλμησε πόλιν ἀπόρϑητον τὸ “Διλύβαιον πολιορκεῖν. “μηδὲν δὲ ἀνύων μετανίστατο αὐτῆς; εἰπὼν
αὐτῷ τοὺς ϑεοὺς τοῦτο ἐπιτάττειν" ἐπιμένοντας γὰρ τῇ
πολιορκίᾳ δυοτυχήματος πειραϑῆναι. παρασχευαξομένου 10
73. τοῦ κατορϑώματος] τῶν κατορϑωμάτων B
τεινοντῶν] ἀντιπαρατεινόντων
σκευάσαι Amst,

Β

18. ἀντιπρο-

88. παρεσκεύασε]

παρα-

994. 89. δυοῖν] δυεῖν Β
91, περὶ om. B
9. Σικελίας
B, correctus A, caeteri βασιλείας
G. πόλιν] πάλιν Amst.
1. ᾿Διλύβαιον]) scribebatur “Πιλυβαῖον
μετανίστατο!] ἀνίστατο B
10, παρασκευαζομένου A Amst., caeteri σκευαζομένου
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δὲ αὐτοῦ τὴν ἀπὸ τῆς

πόλεως ἀναχώρησιν

κατέπλευσάν

τινὲς ἐν ταῖς ναυσὶ κομίξοντες ἐπιλέκτους AMavgoovotovsg,

οἵ ἐπὶ βοήϑειαν ἦσαν. ἀπεσταλμένοι τοῖς «Αιλυβαΐταις,
ἔχοντες ἡγούμενον ὃς ὠνομάξετο Ic. οὗτος σὺν τοῖς
15 ξ
ἄμ αὐτῷ χατὰ νύχτα καὶ ἀνελπίστως ἐπιϑέμενος τοὺς
περὶ ᾿Δδηνίωνα

ὁδοιποροῦντας,

πολλοὺς καταβαλόντες,

οὐκ ὀλίγους δὲ τροαυματίσαντες, εἰς τὴν πόλιν ἐπανῆλSov. διύπερ oí ἀποστάται τὴν ἐκ τῆς ἀστρομαντείας
πρόῤῥησιν ἐθαύμαζον.
Εἴχε δὲ τὴν Σικελίαν πᾶσαν σύγχυσις καὶ κακῶν
20.
Ads. oU γὰρ oi δοῦλοι “μόνον ἀλλὰ καὶ τῶν ἐλευϑέρων. ἶ
οἵἱ“ἄποροι πᾶσαν ἁρπαγὴν καὶ παρανομίαν ἐργαξόμενοι,
καὶ τοὺς περιτυγχάνοντας δούλους. τξ8 καὶ “ἐλευϑέρους,
ὕπως μηδεὶς ἀπαγγέλοι, τὴν περὶ αὐτοὺς ἀπόνοιαν, ἐφόψευον ἀναιδῶς. διὸ xal πάντες οἵ κατὰ τὰς πόλεις ὑπε--

λάμβανον τὰ μὲν ἐντὸς τειχῶν μόλις εἶναι ἴδια, τὰ δ᾽ |
1

80

ἐχτὸς ἀλλότρια καὶ δοῦλα τῆς παρανόμου χειροκρασίας.
καὶ ἄλλα δὲ πολλὰ πολλοῖς ἄτοπα κατὰ τὴν Σικελίαν
ἐτολμᾶτο.
:

Ὃ δὲ “τὴν Mogyavzivqv πολιορχήσας Σαλούιος, ἐπι:
δραμὼν τὴν χώραν μέχρι τοῦ Δεοντίνου πεδίου, ἤϑροισεν αὑτοῦ τὸ σύμπαν στράτευμα, ἐπιλέκτους ἄνδρας
οὐκ ἐλάττους τῶν τριςμυρίων,

ὥρωσι. τούτοις

καὶ ϑύσας τοῖς Παλικοῖς

μὲν ἀνέϑηκε μίαν τῶν

ἁλουργῶν περι- 5838

85 πορφύρων «στολὴν χαριστήρια τῆς νίκης , αὐτὸς δ᾽ ἀναγορεύσας ἑαυτὸν βασιλέα Τρύφων μὲν ὑπὸ τῶν ἀποστατῶν προφηγορξύετο. διανοούμενος δὲ τὰ “Τριόκαλα
καταλαβέσϑαι καὶ κατασκευάσαι βασίλεια, πέμπει καὶ

40 πρὸς ᾿Αϑηνίονα,

μεταπεμπόμενος αὐτὸν ὡς στρατηγὸν
βασιλεύς. πάντες μὲν οὖν ὑπελάμβανον τὸν ᾿Δϑηνίωνα

τῶν πρωτείων

ἀντιποιήσεσϑαι,

καὶ διὰ τὴν στάσιν τῶν

ἀποστατῶν ῥᾳδίως καταλυϑήσεσϑαι, τὸν πόλεμον" ἡ δὲ
τύχη καϑάπερ ἐπίτηδες αὔξουσα τὰς τῶν δραπετῶν δυ-

45 νάμεις, ὁμονοῆσαι τοὺς τούτων ἡγεμόνας ἐποίησεν. ἧχε
μὲν γὰρ συντόμως μετὰ τῆς δυνάμεως ἐπὶ τὰ Τριόκαλα
ὁ Τρύφων - ἧχε δὲ καὶ AQqviov μετὰ τριρχιλίων, ὑπα-

κούων

ὡς στρατηγὸς

15. τοῖς] τῆς Αταβί,

βασιλεῖ τῷ Tovgovi,

15. κατὰ --- ᾿ἐπιϑέμενος om. Amst.

11. ὀλίγους A Amst., caeteri ὀλίγας
20. πᾶσαν Amst., caeteri πᾶσα
99. τῶν Om.

τὴν ἄλλην

Amst.

Παλικοῖς

19. ἐκ A, caeteri ἀπὸ
23. RM o ἀπαγγέλλοι Α
Casaubonus:

libri ᾿ταλικοῖς

535. 96. Τρύφων] Τρύφωνα B Amst., Τρόφωνα ἃ
vzo]
μετὰ À
91. προςηγορεύετο) προηγάγετο AB Απιβί,
88. Τριοκαλὰ] Τριόκελα Α
41. ἀντιποιήσεσϑαι) ᾿ἀντιποιήσασϑαι A

43. πόλεμον] πολέμιον Amst.

46. μετὰ τῆς δυνάμεως om. Amst.
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αὐτοῦ δύναμιν κατατρέχειν τὴν χώραν καὶ ἀνασείειν
πρὸς «ἀπόστασιν τοὺς οἰκέτας ἀπεσταλκώς. μετὰ δὲ ταῦτα 50
ὑπονοήσας

ὁ

Τρύφων

τὸν

Agviova

καιρῷ παρέδωκεν εἰς φυλακήν.
τατον

ov κατεσκεύαξε

μᾶλλον

ὠχύρου.

ἐπιϑήσεσϑαι

πολυτελέσι. κατασκευαῖς

Τριόκαλα

ἐν

τὸ δὲ φρούριον ὀχυρώκαὶ ἐπὶ

ὠνομάσϑαι 55

δὲ αὐτό φασιν

διὰ τὸ τρία καλὰ ἔχειν, πρῶτον μὲν ναματιαίων ὑδάτῶν πλῆϑος διαφόρων τῇ γλυκύτητι ; δεύτερον

παθακει-

μένην χώραν ἀμπελόφυτόν τε καὶ ἐλαιόφυτον καὶ γεωργεῖσϑαι

δυναμένην

ϑαυμαστῶς,

τρίτον ὑπερβάλλουσαν

ὀχυρότητα, ὡς ἂν οὔσης μεγάλης πέτρας ἀναλώτου᾽ ἣν 60
καὶ περιβόλῳ πόλεως σταδίων ὀκτὼ προςπεριβαλὼν καὶ
ταφρεύσας Ba9 eig. τάφρῳ βασιλείοις ἐχρῆτο,
πάσῃ
ἀφϑονίᾳ τῶν κατὰ τὸν βίον ἁπάντων πεπληρωμένην.
κατεσκεύασε δὲ xal βασιλικὴν οἰκίαν καὶ ἀγορὰν δυνα- 65

μένην δέξασθαι πλῆϑος ἀνϑρώπων. ἐξελέξατο δὲ καὶ τῶν
φρονήσει, διαφερόντων ἀνδρῶν τοὺς ἱκανούς, OUg ἀποδείξας συμβούλους ἐχρῆτο συνέδροις αὐτοῖς" τήβεννάν
τε

περιπόρφυρον

τῶνα

κατὰ

τοὺς

μετὰ πελέκεων

περιεβάλλετο καὶ

χρηματισμούς,

πλατύσημον ἔδυ gv

καὶ

τοὺς προηγουμένους,

ῥαβδούχους

εἶχε 70

καὶ τἄλλα πάντα

ὅσα ποιοῦσί τε καὶ ἐπικοσμοῦσιν ἐπετήδευε βασιλείαν.
Προχειρίξεται δὲ χατὰ τῶν ἀποστατῶν ἡ σύγκλητος
τῶν Ῥωμαίων “εύκιον «Ἅικίνιον “ούκουλλον,
ἔχοντα

στρατιώτας μυρίους μὲν καὶ τετραπιςχιλίους
καὶ Ἰταλούς,

Βιϑυνοὺς

δὲ καὶ Θετταλοὺς

Ῥωμαίους 19

καὶ ᾿Δκαρνᾶ-

νας ὀχταχοσίους, ἐκ δὲ τῆς «“Ἱευκανίας ἑξακοσίους; ὧν
ἡγεῖτο Κλέπτιος. ἀνὴρ «στρατηγικὸς καὶ ἐπ᾽ ἀνδρείᾳ πεθιβύητος,

ἔτι ὃδὲ.. καὶ

ἑτέρους

ἑξαχοσίους, ὡς γενέσθαι

σύμπαντας ἑπτακιρχιλίους καὶ μυρίους, οὗς ἔχων κατέ- 80
λαβε 'τὴν Σικελίαν. ὁ δὲ Τρύφων ἀπολύσας ᾿ἡϑηνίωνα
τῆς αἰτίας “ἐβουλεύετο περὶ τοῦ πρὸς “Βωμαίους πολέμου.
. βοχαὶ τῷ μὲν ἤρεσχεν ἐν τοῖς Τριοκάλοις ἀγωνίξεσϑαι,
᾿᾿Αϑηνίων δὲ συνεβούλευε μὴ συγκλείειν ἑαυτοὺς εἰς πο- 85
λιορκίαν, ἀλλ ἐν ὑπαίϑρῳ διαγωνίζεσθαι. κρατησάσης
δὲ ταύτης τῆς βουλῆς κατεστρατοπέδευσαν πλησίον Ζαιρϑαίας, ὄντες οὐκ ἐλάττους τῶν τετραχιβμυρίων" ἀπεῖχε
94. φασιν] φησιν B
9». ϑαυμαστῶς om. B

56. ναματιαίων] ναβατιαίων Amst.
63. πάσῃ] πᾶσα Amst.
ἁπάντων
A, ἅπαντα caeteri
65. δέξασϑαι A Amst., caeteri δέχεσθαι
68. περιεβάλλετο] περιεβάλετο Β
11. ποιοῦσί τε À Amst.,
caeteri ποιοῦσί γε
43, Λικίνιον] Λικίννιον edd. ante Bekkerum
“ούκουλλον À, “εύκουλλον

caeteri

νᾶνας A
19. ἑπτακις.] v. annot.
986, 80. ταύτης] αὐτῆς A

16. ᾿ἀκαρνᾶνας)

Kag-

82. ἤρεσκεν) ἤρεσκον Amst.
87. Σκιρϑαίας] Σκριϑαίας A

61

EXCERPTA PHOTII L. XXXVI.

δ᾽ αὐτῶν ἡ Ρωμαίων παρεμβολὴ

στάδια δυοκαίδεκα. τὸ

90 μὲν οὖν πρῶτον ἐγίνοντο συνεχεῖς. ἀχροβολισμοί" εἶτα
παραταξαμένων ἑχατέρων, καὶ. τῆς μάχης cg "κἀκεῖσε
ῥεπούσης, καὶ πολλῶν ἑκατέρωϑεν πιπτόντων; ὃ μὲν
᾿Αϑηνίων ἔχων συναγωνιξομένους διακοσίους ἱππεῖς ἐπι95 λέχτων πάντα τὸν περὺ αὑτὸν τύπον νεχρῶν ἐπλήρωσε,
τρωϑεὶς δ᾽ εἰς ἀμφότερα τὰ γόνατα καὶ τρίτην λαβὼν
ἄχρηστος ἐγένετο πρὸς τὴν μάχην" ἐξ οὗ oí δραπέται
ταῖς ψυχαῖς πεσόντες πρὸς φυγὴν ἐτράπησαν. ὁ 0à'494νίων

ὡς νεκρὸς

ὧν ἔλαϑε,

καὶ

προςποιηϑεὶς τετελευτη-

100 κέναι τῆς νυχτὸς ἐπιλαβούσης διεσώϑη. ἐπεκράτησαν 05
λαμπρῶς οἵ “Ρωμαῖοι, φυγόντων καὶ τῶν μετὰ Τρύφωvog xal αὐτοῦ ἐκείνου" καὶ πολλῶν κατὰ τὴν φυγὴν
κοπέντων

τέλος

οὐκ

ἐλάττους

τῶν. διομυρίων

ἀνῃρέϑη-

σαν. οἱ δὲ λοιποὶ τῆς “υχτὸς συνεργούσης διέφυγον εἰς
5 τὸ Τριόκαλα" καίτοι Gov qv ἐπιδιώξαντι τῷ στρατηγῷ
atat τούτους ἀνελεῖν. ἐπὶ τοσοῦτον δὲ τεταπείνωτο τὸ
οἰκετικὸν Gare καὶ ἐβουλεύσαντο ἐπὶ τοὺς κυρίους ἐπαναδραμεῖν καὶ σφᾶς αὐτοῖς ἐγχειρίσαι" πλὴν ἐπεκράτη10 σεν ἡ γνώμη

Ἷ

τῶν μέχρι τελευτῆς

ὑποϑεμένων

ἀγωνίσα-

σϑαι καὶ μὴ τοῖς ἐχϑροῖς ἑαυτοὺς καταπροδοῦναι. μετὰ
δ᾽ ἐνάτην ἡμέραν ὁ στρατηγὸς UL πολιορκήσων τὰ
Τριόκαλα. καὶ τὰ μὲν ἀναιρῶν. τὰ δὲ ἀναιρούμενος,
ἔλαττον ἔχων ἀπηλλάγη, καὶ οἵ ἀποστάται αὐϑις ἐφρο15 νηματίξοντο. ἤνυε δὲ τῶν δεόντων ὁ στρατηγὸς. εἴτε δὼ

ῥᾳστώνην εἴτε διὰ δωροδοκίαν οὐδέν" &v9' ὧν καὶ δίχην
ὕστερον κριϑεὶς Ρωμαίοις ἔδωκε.
Γάϊος δὲ Σερουίλιος καταπεμφϑεὶς στρατηγὸς διάδοχος “Μουχούλλου οὐδ᾽ αὐτός τι ἄξιον μνήμης ἔπραξε"
90 διὸ καὶ ὁμοίως “ουκούλλῳ ὕστερον φυγῇ κατεδικάσϑη.
τελευτήσαντος δὲ Τρύφωνος διάδοχος τῆς ἀρχῆς ὃ A91viov καϑίσταται, καὶ τοῦτο μὲν πόλεις ἐπολιόρκει, τοῦτο
δὲ πᾶσαν τὴν χώραν ἀδεῶς κατέτρεχε καὶ πολλῶν ἐκυ95 ρίευδε, τοῦ Σερουιλίου μηδὲν ἀντιπράττοντος.
Too

δ᾽ ἐνιαυσίου

χρόνου

διελθόντος

ὕπατος

ἐν

“Ῥώμῃ Γάαἴος Μάριος 19591) τὸ πέμπτον καὶ Γαάϊος AxvAAvg"

ὧν

ὁ ᾿Δκύλλιος

στρατηγὸς

κατὰ

τῶν ἀποστατῶν

90 σταλεὶς διὰ τῆς ἰδίας ἀνδρείας ἐπιφανεῖ μάχῃ τοὺς ἀποστάτας ἐνίκησε, καὶ πρὸς αὐτὸν δὲ τὸν βασιλέα τῶν
ἀποστατῶν

᾿Αϑηνίωνα

συμβαλὼν

ἡρωικὸν

ἀγῶνα

συνε-

93. ἔγων om. A
91. ἐπιλέχτων] ἐπικρατῶν B, corr. A
95.
τὰ om, Amst.
11. ἐνάτην} ἕκτην Β, ἐννάτην edd, ante Bekkerum
18. δὲ] δὲ καὶ B
14. ἤνυε δὲ] ἦν ὑδὲ Amst.
19. “ουκούλλῳ] 4cvxovAlo edd. ante Bekkerum
24. μηδὲν A,
caeteri δὲ μηδὲν
!
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στήσατο. καὶ τοῦτον μὲν ἀνεῖλεν, αὐτὸς δ᾽ “εἰς τὴν, κεφαλὴν τρωϑεὶς ἐθεραπεύϑη. καὶ ,»στρατεύει, ἐπὶ τοὺς ὑπο-

λειπομένους τῶν ἀποστατῶν, ὄντας μυρίους. οὐχ ὑπο- 35
μεινάντων δὲ τὴν ἔφοδον, ἀλλ᾽ εἰς τὰ ὀχυρώματα κατασϑγφυγόντων,
TOV,

ὅμῳς ᾿ἀκύλλιος

ἕως αὐτοὺς

οὐκ ἐνεδίδου

ἐχπολιορκήσας

πάντα ,“πράτ-

ἐχειρώσατο. ἔτι δ᾽ ὑπο-

λειπομένων. χιλίων, καὶ στρατηγὸν ἐχόντων τὸν Σάτυρον, τὸ μὲν πρῶτον ἐπεβάλετο διὰ τῶν ὅπλων αὐτοὺς
χειρώσασϑαι, μετὰ δὲ ταῦτα διαπρεσβευόντων καὶ παραδόντων ἑαυτοὺς τῆς «μὲν παραυτίκα τιμωρίας ἀπέλυσεν,
ἀπαγαγὼν δὲ εἰς τὴν Ρώμην ϑηριομάχας αὐτοὺς ἐποίησε.
τοὺς δέ φασί τινὲς ἐπιφανεστάτην ποιήσασϑαι τοῦ βίου
καταστροφήν" τῆς μὲν γὰρ πρὸς τὰ ϑηρία μάχης ἀποστῆναι, ἀλλήλους δὲ ἐπὶ τῶν δημοσίων βωμῶν κατασφάξαι, καὶ τὸν τελευταῖον αὐτὸν τὸν Σάτυρον ἄνελόντα, τοῦτον 0' ἐπὶ πᾶσιν αὐτοχειρίᾳ ἡρωικῶς καταστρέψαι. ὁ μὲν οὖν κατὰ Σικελίαν τῶν οἰκετῶν πόλεμος.
διαμείνας ἔτη σχεδόν που τέτταρα, τραγικὴν ἔσχε τὴν
καταστροφήν.
Ὅτι Βαττάκης τις ὄνομα ἧκε, φησίν, ix Πισινοῦντὸς τῆς Φρυγίας, ἱερεὺς ὑπάρχων τῆς μεγάλης τῶν
ϑεῶν μητρός. οὗτος κατὰ πρόςφταγμα τῆς ϑεοῦ παρεῖναι
φήσας τοῖς

ἄρχουσιν

4Q

45

50
9
55

ἐνέτυχε καὶ τῇ συγκλήτῳ, λέγων

τὸ ἱερὸν τῆς toU. μεμιάνϑαι, καὶ δεῖν αὐτῇ δημοσίᾳ
καϑαρμοὺς

ἐπὶ τῆς “Ῥώμης

συντελεσϑῆναι.

ἐφύρει δὲ

ἐσθῆτα καὶ τὴν περὶ τὸ σῶμα ἄλλην κατασχευὴν ἐξηλ- 60
λαγμένην καὶ ὑπὸ τῶν “Ῥωμαίων ἐθῶν οὐκ ἐπιχωρουμένην" χθυσοῦν τε γὰρ στέφανον εἶχεν ὑπερμεγέθη xa
στολὴν ἀνϑίνην διάχρυσον, βασιλικὴν ἀξίαν ἐπιφαίνουἐ
σαν. ποιησάμενος δὲ λόγους ἐπὶ τῶν ἐμβόλων ἐν τῷ
δήμῳ. καὶ τὸ πλῆϑος εἰς δεισιδαιμονίαν ἐμβαλών, κα- 65
ταλύματος μὲν δημοσίου καὶ ξενίων ἠξιώϑη, τὸν δὲ στέφανον ἐκωλύϑη φορεῖν ὑφ᾽ ἑνὸς τῶν δημάρχων Αὔλον
Πομπηίου. διά τινος δ᾽ ἑτέρου δημάρχου προαχϑεὶς ἐπὶ

τὰ ἔμβολα, καὶ περὶ τῆς εἰς τὸ ἱερὸν ἁγνείας ἐπερωτώ- 70
μενος. ἀποχρίσεις ἐποιεῖτο δεισιδαιμονίαν περιεχούσας.
καταστασιασϑεὶς δὲ ὑπὸ τοῦ Πομπηίου, καὶ uso" ὕβρεως
ἀπαλλαγεὶς ἐπὶ τὴν κατάλυσιν, οὐκέτι προεπορεύετο,
λέγων μὴ μόνον ἑαυτὸν ἀσεβῶς προπεπηλακίσϑαι , ἀλλὰ
531. 38. ἐκπολιορκήσας A, caeteri ἐκππολεμήσας
tg

. caeteri ἐπεβάλλετο
44. ϑηριομάχας]
45. τῆς μὲν Β, caeteri τῆς
94. o

πον

Β

98. αὐτῇ Wessclingius: libri αὐτοὺς

40, ἐπεϑηριομάχους
el Πισσι-

ἐθῶν

Scaliger: libri £9vóv
ἐπιχωρουμένην Reiskius: libri idet.
μένην
09. εἰς om. Α Amst.
11. ὑπὸ τοῦ A, caeteri ὑπὸ

e
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75 καὶ τὴν ϑεόν. ὁ δὲ Πομπήιος παραχρῆμα, μὲν λάβρῳῳΗ
πυρετῷ

συνεσχέθη , μετὰ

. καὶ καταληφϑεὶς

δὲ ταῦτα

κυναγχιπῷ

πάϑει

ἄφωνος

γενόμενος

τριταῖος κατέστρεψε,

—
|

]

τὸν βίον. σαρὰ τοῖς πολλοῖς ὑποληφϑεὶς δείᾳ τινὶ προ80 νοίᾳ dv9' ὧν εἰς τὸν ἱερέα καὶ τὴν ϑεὸν ἐπλημμέλησε
τοῦ ζῆν ἐστερῆσθαι" σφόδρα γὰρ ἱῬωμαῦ ον δεισιδαιμονοῦσι. διόπερ ὁ Βαττάκης λαβὼν. τὴν συγχώρησιν τῆς

. κατὰ τὴν ἱερὰν στολὴν. κατασχευῆς, καὶ τιμηϑεὶς ἀξιολόγοις ξενίοις, ὑπὸ πολλόν ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν
85 προεπέμφϑη τὴν ἐκ τῆς “Ρώμης ἐπάνοδον ποιούμενος.
3
Ὅτι ἔϑος ἣν τοῖς “Ρωμαίων στρατιώταις, ἡνίκα 0538-

στρατηγὸς

αὐτῶν

σὺν αὐτοῖς. μάχῃ πρός τινας τῶν πο-

λεμίων συμπλακεὶς ὑπὲρ τοὺς ἑξακιρχιλίους τῶν ,“ἐχϑρῶν

90 ἐφαίνετο

ἀνελών,

ἰμπεράτορα

ἀποκχαλεῖν. O0 ἔστι βασιλέα.

αὐτὸν ἀναγορεύειν

καὶ

“Ὁ. λάβρῳ A, caeteri λαύρῳ
16. πυρετῷ] πυριτῷ Amst.
80. ἐπληβμέλησε Amst.: nam edd. vett. ἐπλημέλησε
538. 89. ἐμπεράτορα B, caeteri ἐνπεράτορα
100. βασιλέα
omiserat a pr. manu A cum lacuna versuum terüorum et dimidii

]
!

e m TOY AZ K4I H' KAI ΤῊΝ EOEZH*.
“Ὅτι τὸν Μαρσικὸν ὀνομασϑέντα πόλεμον ἐπὶ τῆς
τῶν προγεγο-

1

αὑτοῦ ἡλικίας “Διόδωρος μείξονα πάντων

vórov ἀποφαίνεται. ὠνομάσϑαι δέ φησι Μαρσικὸν ἐκ
τῶν ἀρξάντων τῆς ἀποστάσεως, ἐπεὶ σύμπαντές ys παλοὶ κατὰ “Ρωμαίων τοῦτον ἐξήνεγκαν τὸν πόλεμον. αἰτίαν
δὲ πρώτην

“Ρωμαίους

γενέσϑαι

ToU πολέμου

τὸ

μεταπεσεῖν

τοὺς 95

ἀπὸ τῆς εὐτάλχτου καὶ λιτῆς ἀγωγῆς καὶ ἐγ-

κρατοῦς, δι’ ἧς ἐπὶ τοσοῦτον ηὐξήϑησαν, εἰς ὀλέθριον
ζῆλον τρυφῆς χαὶ ἀκολασίας. ἐκ γὰρ τῆς διαφϑορᾶς ταύ-

της στασιάσαντος

τοῦ δημοτικοῦ “πρὸς τὴν σύγκλητον,

tire ἐκείνης ἐπικαλεσαμένης τοὺς ἐκ τῆς Ἰταλίας ἐπικουeijoot, καὶ ὑποσχομένης τῆς πολυεράστου “Ρωμαϊκῆς σο-

100

λιτείας μεταδοῦναι καὶ νόμῳ κυρῶσαι, ἐπεὶ οὐδὲν τῶν
ὑπεσχημένων τοῖς ᾿Ιταλιώταις ἐγένετο, ὁ ἐξ αὐτῶν πόλεμος

πρὸς

“Ρωμαίους

ἐξεκαύϑη,

ὑπατευόντων

ἐν τῇ

Cx

“Ρώμῃ “Δευκίου Μάρκου Φιλίππου καὶ Σέξτου Ἰουλίου"
᾿Ολυμπιὸὲς δὲ A9
κοντᾶ. ἐν τούτῳ
πάϑη xal πόλεων

[δευτέρα]

πρὸς ταῖς ἑκατὸν ἑβδομή-

τῷ πολέμῳ ποικίλα καὶ ΄πολύτροπα
ἁλώσεις ἑκατέρῳ, “μέρει τῶν διαπολε-

μησάντων συνέβη, ταλαντευομένης

ὥςπερ ἐπίτηδες παρὰ

μέρος τῆς vins καὶ μηδετέροις ἐν βεβαίῳ διαμενούσης "

e

0

ὅμως ἀπείρου πλήϑους ἑἕχατέρωϑεν πεσόντος ὀψὲ καὶ
μόλις Ῥωμαίοις ἐξενίκησε βεβαιωϑῆναι τὸ χράτος. ἐπολέμουν δὲ “Ῥωμαίοις Σαυνῖται, ᾿Δσκολανοί, “ευχανοΐί,
Πικεντηνοί, Νωλανοί, καὶ ἕτεραι πόλεις καὶ ἔθνη, ἐν 15

οἷς ἐπισημοτάτη καὶ μεγίστη καὶ κουνὴ πόλις ἄρτι συντετελεσμένη τοῖς ᾿Ἰπαλιώταις τὸ Κορφίνιον qv, ἐν ἡ τά
τε ἄλλα ὅσα μεγάλην πόλιν καὶ ἀρχὴν χρατύνουσι συναὐτοῦ͵] αὐτῆς À

πάντων B, cacteri ἑπάντων

A, cacterl qaot
διαφϑορᾶς A Amst.,

96. ἧς A Amst.,
caeteri διαφορᾶς

caeteri

91, φησι

5s uiv
9. Μαρκίου

98.
Wes-

selingius post Scaligerum : libri Magxov
Ζέξτου A, caeteri
ΖΣέξστου
0. δευτέρα addidit Scaliger
14.. ^46xoAavoi] Ἄσκαλανοὶ À
15. Πικεντηνοὶ B, caeteri Πριεντινοὶ
11. ἐν ἡ
om, Amst.
19. συνεστήσαντο] συνεστήσατο Amst.
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καὶ ἀγορὰν εὐμεγέθη καὶ βουλευτήριον, καὶ
τὰ πρὸς πόλεμον ἀφϑόνως

j

ἅπαντα; καὶ χθη-

μάτων πλῆϑος, καὶ τροφῆς δαψιλῆ χορηγίαν. συνεστήGovto δὲ καὶ σύγκλητον κοινὴν πεντακοσίων ἀνδρῶν,
ἐξ ὧν οἵ τε τῆς πατρίδος ἄρχειν ἄξιοι προαχϑήσεσϑαν
25 ἔμελλον καὶ oL προβουλεύεσϑαι, δυνάμενοι περὶ τῆς xoLνῆς σωτηρίας. καὶ τούτοις ἐπέτρεψαν τὰ κατὰ τὸν πόAsuov διοικεῖν. αὐτοκράτορας ποιήσαντες. τοὺς συνέ-

|

δρους. οὗτοι δ᾽ ἐνομοϑέτησαν δύο μὲν ὑπάτους κατ '539
ἐνιαυτὸν αἱρεῖσθαι, δώδεκα δὲ στρατηγούς. καὶ κατεστά30 ϑησαν. ὕπατοι. μὲν Κόϊντος Πομπαίδιος 2XAov , “Μάρσος
μὲν τὸ γένος. πρωτεύων δὲ τῶν ὁμοεϑνῶν, καὶ δεύτερος ἔκ τοῦ Σαυνιτῶν

γένους

«Γάϊος ᾿ἀπώνιος. Μότυλος.

καὶ αὐτὸς δόξῃ καὶ πράξεσι τοῦ ἔθνους προέχων. τὴν. δ᾽
85 ὅλην Ἰπαλίαν εἰς δύο μέρη διελόντες ὑπατικὰς ἐπαρχίας
ταῦτας καὶ μερίδας, ἀπέδειξαν. xal τῷ μὲν Πομπαιδίῳ
προςφώρισαν χώραν ἀπὸ τῶν Κερκώλων καλουμένων μὲX0t τῆς ᾿Αδριατικῆς

ϑαλάσσης,

τὰ πρὸς δυσμὰς καὶ τὴν

ἄρκτον νεύοντα μέρη: καὶ στρατηγοὺς ἔταξαν αὐτῷ ii
40 τὸ δὲ λοιπὸν τῆς ᾿Ιταλίας, τὴν πρὸς ἕξω καὶ μεσημβρίαν
νεύουσαν, προφρώριδσαν [Γαΐῳ ΜΜοτύλῳ, στρατηγοὺς ὁμοίως
συξεύξαντες ἕξ. οὕτω πάντα δεξιώς καὶ κατὰ μίμησιν,
τὸ σύνολον φάναι, τὴς Ῥωμαϊκῆς καὶ ἐκ παλαιοῦ τάἕξεως τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν “διαϑέμενου, κατὰ τὸ ὀφοδρότε45 ρον λοιπὸν εἴχοντο καὶ τοῦ ἐφεξῆς πολέμου, τὴν κουνὴν πόλιν ᾿Ιταλίαν ἐπονομάσαντες. καὶ διεπολέμησαν
Ῥωμαίοις. τὰ πλεῖστα κατὰ τὸ ἐπικρατέστερον, ἕως Γναῖος

Πομπήιος ὕπατος αἱρεϑεὶς καὶ στρατηγὸς τοῦ πολέμου,
καὶ Σύλλας στρατηγὸς ὑπὸ τῷ ἑτέρῳ ὑπάτῳ Κάτωνι,
50 ἐπιφανεστάταις μάχαις τοὺς ᾿Ιπταλιώτας οὐχ ἅπαξ ἀλλὰ
καὶ πολλᾶκις νικήσαντες , τὰ πράγματα. αὐτῶν εἰς τὸ

συντρίβεσϑαι περιέστησαν.
ἀλλὰ

Γαΐου

Κοσκονίου

55 yov πολλάκις ἡττήϑησαν.

λῶν

ὀλίγοι

X0LVT)

τὸ -“Κορφίνιον,

τὰ γειτνιῶντα

20. ἄλλα τὰ] ἄλλα Amst.
καινὴν caeteri

εἰς ᾿Ιαπυγίαν στρατη-

εἶτα ἐλαττωϑέντες καὶ ἐκ πολ-

καταλειφϑέντες

ἐκλείπουσι πόλιν,

καὶ πάντα

ἐπολέμησαν. δ᾽ οὖν καὶ ἔτι"

σταλέντος

γνώμῃ

τῶν ἐθνῶν

προορχεχωρηχέναι

28. κοινὴν Bekkerus, καὶ μὴν Amst.,

25. προβουλεύεσϑαι) παραβουλεύεσϑαι Β

26. ἐπέτρεψαν] ἐπιτρέψαντες A
939. 46. ἐπονομάσαντες A, caeteri ὀνομάσαντες

Aus) Σύλας Α

ἔτι) οὐκ ἔτι A
caeteri Κοσκινίου

τὴν κοινὴν

διὰ τὸ τοὺς Μάρσους

90. μάχαις Α΄ caeteri ταῖς μάχαις

48. Σύλ58. καὲ

Γαΐου] Twiog Amst.
Kocxovíov A,
99. καὶ A Amst., caeteri εὐ xci
56.

κοινὴν À Aust., caeteri καινὴν

᾿
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τοῖς Ρωμαίοις.
ϑιδρύϑησαν,

69

sig δὲ τὴν iv Σαυνίταις «ἰσερνίαν κα-

πέντε στρατηγοὺς αὑτοῖς ἐπιστήσαντες ; ὧν 60

ài μάλιστα Κοϊντῷ Πομπαιδίῳ Ζίλωνι τὴν πάντων ἦγεμονίαν ἐπίστευσαν διὰ τὴν περὶ αὐτὸν ἐν τῷ στρατηγεῖν ἀρετήν τε καὶ δόξαν. οὗτος δὲ μετὰ τῆς κοινῆς τῶν
στρατηγῶν γνώμης “κατεσκεύασε μεγάλην δύναμιν, ὡς 65
τοὺς σύμπαντας μετὰ τῶν προὐπαρχόντων περὶ τριςμυρίους γενέσϑαι. χωρὶς ὃξ τούτων τοὺς δούλους ἐλευϑερώσας καὶ ὡς ὁ καιρὸς ἐδίδου

καθοπλίσας,

συνῆγεν

οὐ

πολὺ λείποντας τῶν διςμυρίων, ἱππεῖς δὲ χιλίους. συμαλῶν δὲ “Ρωμαίοις Mauéozov στρατηγοῦντος αὐτῶν, 70
Ῥωμαίους

uiv ἀναιρεῖ

ἑξακιρχιλίους

ὀλίγους.

ἀποβάλλει.

λίαν τὴν Οὐενουσίαν,

τῶν

à

οἰκείων ὑπὲρ

καὶ Μέτελλος κατὰ τὴν "Anov-

πόλιν ἀξιόλογον οὖσαν καὶ ὅτρα-

τιώτας πολλοὺς ἔχουσαν,

ἐξεπολιόρκησε

“

κατὰ καιρὸν. τὸν

σἠθαύτόν, καὶ πλείους τῶν τριῤχιλίων αἰχμαλώτους εἷλεν. 75
ἐπικρατούντων δ᾽ ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον τῶν Ῥωμαίων,

πέμπουσιν οὗ Ἰταλοὶ πρὸς “Μιϑριδάτην τὸν βασιλέα
Πόντου, ἀκμάζοντα τότε πολεμιπῇ χειρὶ καὶ παρασχευῇ,
ἀξιοῦντες ἐπὶ τὴν ᾿Ιταλίαν κατὰ “Ῥωμαίων ἄγειν τὰς δυ-

νάμεις" οὕτω γὰρ ῥᾳδίως ἂν συναφϑέντων τὸ Ῥωμαϊκὸν 80
καταβληϑήσεσθαι. κράτος. ὁ δὲ Μυδϑριδάτης ἀπόκρισιν
δίδωσιν ἄξειν τὰς δυνάμεις

εἰς τὴν Ἰταλίαν,

ἐπειδὰν

αὑτῷ καταστήσῃ τὴν "Adiev* τοῦτο ydo καὶ ἔπραττε.
διὸ παντελῶς oi ἀποστάται τεταπεινωμένοι ἀπεγίνωσκον" 85
λοιποὶ γὰρ ὑπῆρχον Σαυνιτῶν

ὀλίγοι καὶ Ζάβελλοι δια-

τρίβοντες ἐν τῇ Νώλᾳ. καὶ πρός γε τούτοις οἵ περὶ
“αμπώνιον καὶ Κλεπίτιον, ἔχοντες λείψανα τῶν “ευκανῶν. διὸ καὶ τοῦ “Μαρσικοῦ πολέμου σχεδὸν ἤδη διαλυομένου

πάλιν

αἵ

προγεγενημέναι

κατὰ τὴν “Ρώμην κυνήσειυς ἐλάμβανον,

στάσεις

ἐμφύλιοι 90

ἀντιποιουμένων

πολλῶν ἐνδόξων τὸ τυχεῖν τῆς κατὰ Μιθριδάτου. ὅτρα-τηγίας διὰ τὸ μέγεθος τῶν ἐπάϑλων" Γάαϊός τε γὰρ lovλιος καὶ Γάϊος Μάριος ὁ «ἑξάκις ὑπατεύσας ἀντεφιλονεί- 05

κουν, καὶ τὸ πλῆϑος ἣν ἑκατέροις

συμμεριζόμενον ταῖς

59, καϑιδρύϑησαν B, 'caeteri. καϑίδρυσαν
61. μάλιατα om.
Amst.
69. προὐπαρχόντων A, caeteri ὑπαρχόντων
8.
διορμυρίων)] μυρίων A
79. οὐσαν om. A
ἔχουσαν A, cae£eri ἀνέχουσαν

540. 79. εἷλεν A Amst., caeteri εἶλον
80. ῥᾳδίως A, caeteri δῴδιον
82. ἄξειν A Amst., caeteri ἕξειν
ἐπειδὰν]
ἐπεὶ Amst., 4υἱ ei αὐτῷ καταστήσει
89. λοιποὶ] λοιπὸν Amst.

89, διὸ καὶ A, caeteri διὸ

90. ἐμφύλεοι] ἐμφόλιοι Amst.

92. Mi9eidárov] πιϑρειδάτου Amst.

94. ze] τὸ Amst.
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γνώμαις. “συνέβησαν

δὲ καὶ

ἕτεραι

ταραχαί.

ὁ “μέντοι

᾿Σύλλας ὕπατος ὦν, χωρυσϑεὶς τῆς “Ρώμης πρὸς τὰς περὶ
Νῶλαν

ἠϑροισμένας

παρεγένετο δυνάμεις,

καὶ πολλοὺς

100 τῶν πλησιοχώρων καταπληξάμενος ἠνάγκασε παραδοῦναν
σφᾶς αὐτοὺς καὶ τὰς πόλεις. τοῦ δὲ Σύλλα στρατεύσαν-

toc μὲν ἐπὶ τὴν ᾿Δ4σίαν κατὰ “Μιθριδάτου, τῆς δὲ “Ρώμῆς μεγάλαις ταραχαῖς καὶ φόνοις ἐμφυλίοις περισπωμέ5 νης,

Μάρκος. ᾿ἡπώνιος

καὶ

Τιβέριος Κλεπίτιος

ἔτι δὲ

Πομπήιος, of τῶν ὑπολοίπων ᾿παλιωτῶν στρατηγοί,.
διατρίβοντες ἐν τῇ Βρεττίᾳ, ᾿Ισίας μὲν πόλιν ὀχυρὰν
ἐπὶ πολὺν χρόνον

πολιορκήσαντες

οὐκ

ἴσχυσαν ἑλεῖν,

μέρος δ᾽ ἐπὶ τῆς πολιορκίας τοῦ “στρατεύματος. κατοαλυ10 πόντες τῇ λοιπῇ τὸ Ῥήγιον ἰσχυρῶς ἐπολιόρκουν; ἐλπίξοντες,. εἰ ταύτης πρατήσαιεν, ῥᾳδίως εἰς τὴν Σικελίαν,
διαβιβάσειν τὰς δυνάμεις

καὶ ,πρατήσειν τῆς εὐδαιμονε-.

στάτης τῶν ὑπὸ τὸν ἥλιον νήσων. ἀλλ᾽ ὁ ταύτης GrQa- .
15 τηγὸς Γάϊος Ὀρβανός, πολλῇ δυνάμει καὶ παρασκευῇ
καὶ προϑυμίᾳ χρησάμενος. καὶ καταπληξάμενος τοὺς
Ἰταλιώτας τῷ μεγέθει τῆς παρασκευῆς, ἐξήρπασε τοὺς
᾿Ρηγίνους. εἶτα τῆς περὶ Σύλλαν καὶ Μάριον ἐμφυλίου.

στάσεως ἀναῤῥιπισϑείσης “Ῥωμαίοις ; οἵ μὲν “Σύλλᾳ ot.
20 δὲ Μαρίῳ συνεμάχησαν. καὶ τὸ n πλέον αὐτῶν ἔπεσε
τοῖς πολέμοις, τὸ δ᾽ ὑπόλοιπον ἐπικρατήσαντι Σύλλᾳδάι
προρεχώρησε. καὶ οὕτω τέλεον τῇ ἐμφυλίῳ συναπέσβη.
στάσει μέγιστος γεγονὼς καὶ ὁ "“Μαρσικὸς ἐπικληϑεὶς,
2 πόλεμος.

Ὅτι μεγάλη στάσις ἐμφύλιος ἤδη διαλυομένου τοῦ
“Μαρσικοῦ γέγονε πολέμου, ἧς ἡγοῦντο Σύλλας «καὶ
Γάϊος Μάριος, νέος ὦν, ὁ Μαρίου τοῦ πολλάκις ὑπα-

τευκότος,
80 πολλαὶ

ἑπτάκις yao ὑπάτευσε, παῖς. ἔν δὲ τῇ στάσει,

μυριάδες ἀνθρώπων

ἀνῃρέθησαν.

ἐκράτησε δ᾽ ὁ

Σύλλας, καὶ δικτάτωρ, γεγονώς, ἐπαφρόδιτόν τε ὀνομάδας ἑαυτόν, οὐκ ἐψεύσϑη τῆς ἀλαζονείας" κρατῶν γὰρ
τοῖς πολέμοις ἰδίῳ ἀπεβίω. ϑανάτῳ. ὁ δὲ “Μάριος μάχῃ
τῇ πρὸς Σύλλαν

85 κατέφυγεν

γενναίως ἀγωνισάμενος ; ὅμως ἡττηϑεὶς

εἰς Πραίνευτον

100, πλησιοχώρων)

πλησίον

4. "Ancviog] “αμπώνιος
Kienivioc] Κλέπτιος B

ἅμα μυρίοις πεντακιρχιλίοις.

χώρων A

2, ἐπὶ] κατὰ Amst.

est monente Wesselingio
Πομπήιος] Πόντιος YVesselingius

4. Ἰσίας A Amst. ; caeteri ^4cíag: Τισίας Wesselingius
8. οὐκ — 9, καταλιπόντες addunt A Amst.
ll. κρατήσαιεν)
κρατήσειε Aust.
14. ᾿Ορβανὸς] ἹΝορβανὸς Wesselingius
17. Ῥηγίνους A, caeteri ἱῬηγίους

911. 22, προφεχώρησε) προεχώρησε Amst.

vov] διαλεγομένου Amst.

i.

25. duds:
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71

συγκχλεισῦ εὶς δ᾽ ἐν αὐτῇ. καὶ χθόνον οὐκ ὀλίγον πολιορκηϑεὶς ἠναγκάσθη, πάντων αὐτὸν ἐγκαταλιπόντων, καὶ
μηδεμίαν σωτηρίας ὁδὸν καϑορῶν, τὴν ἑνὸς οἰκέτου τῶν
πιστῶν χεῖρα εἰς λύσιν τῶν δεινῶν παραχαλέσαι. καὶ ὅ 40

γε πεισϑείς, καὶ μιᾷ πληγῇ τοῦ βίου τὸν δεσπότην ἀπαλ-

λάξας, ἑαυτὸν ἐπικατέσφαξε. καὶ παύεται μὲν αὕτη ἡ
στάσις, λείψανα μέντοι τοῦ πολέμου ὑπολειφϑέντα τῆς
“Μαρίου “μοίρας ἐπὶ χρόνον Σύλλᾳ διεμαχέσαντο, ἕως
καὶ αὐτὰ συνδιέφϑορε τοῖς ἄλλοις.
45
[Μετὰ μέντοι τὴν τούτων ἀπαλλαγὴν, Πομπηίῳ τῷ
ἐπικληϑέντι Μάγνῳ διὰ τὰς πράξεις ἃς κατώρϑωσε Σύλλᾳ
τε πράττων καὶ καθ᾽ ἑαυτὸν “Ῥωμαίοις, τούτῳ δὴ καὶ
ουλίῳ Καίσαριξἔρις ἐκχαεῖσα εἰς ἐμφυλίους σφαγὰς τοὺς 50

“Ρωμαίους

πάλιν

λαμπρῶς. τοῖς

ἠνάγκασε

συστραφῆναι. Πομπηίου

ὅλοις ἡττηϑέντος

δρειαν ἀναιρεϑέντος,

συστέλλεται

δὲ

καὶ κατὰ τὴν ᾿ἡλεξάν-

μὲν ἡ τῶν ὑπάτων

ἀρχὴ εἰς μοναρχίαν Καίσαρι τῷ ᾿Ιουλίῳ, παύει δὲ τέλεον 55

καὶ ἡ στάσις. ἐκείνου δὲ ἀνῃρημένου κατὰ Βρούτου καὶ
Κασσίου τῶν ἀνελόντων πόλεμος ἐμφύλιος κινεῖται, χει-

ριξομένων ““επίδου τὲ καὶ ᾿ἀντωνίου καὶ ᾿Οχτοβιανοῦ
τοῦ “Αὐγούστου τὴν ὕπατον ἀρχὴν ἐχόντων. οὐ βραδέως
δὲ τοῦ πολέμον

κρίσιν

τοῖς ὅπλοις λαβόντος ; καὶ νικη- 60

4 σάφϑέντων καὶ ἀναιρεϑέντων τῶν περὶ, Κάσσιον καὶ Boovτον,

μετ᾽ οὐ πολὺ

χοῦσα “Αὐγούστου

ῥήγνυται εἰς τὸφανερὸν ἡ ἐνδομυκαὶ ᾿ἀντωνίου ὑπὲρ

τῆς φιλοπρωτίας

ἅμιλλα. καὶ πολλῶν συγγενῶν αἱμάτων ἑκατέρωϑεν ὀυέντῶν τὸ κράτος “ὐγούστῳ βεβαιοῦται, καὶ τῶν ὅλων ἡ
ἐξουσία αὐτῷ παραμένει διὰ βίου, τῆς τῶν ὑπάτων λοι-

πὸν ἀρχῆς τὴν ἰδίαν τάξιν καὶ δυναστείαν ἀποβεβληκυίας.]
91. ἐγκαταλιπόντων] ἐγκαταλειπόντων A

46. —

512. 68. Pho-

tio recte tribuit Wesselingius, plura etiam de Romanorum rep. annectenti

67, ἐδίαν om. Amst,

Ἔx
Ν

ΒΚ

SE

πρὸς τῇ ἀρχῇ.
70

Ὅτι oi περὶ τὸν Κίνναν καὶ “Μάριον συνεδρεύσαντες

μετὰ τῶν ἐπιφανεστάτων ἡγεμόνων ἐβουλεύοντο, ὅπως
βεβαίως καταστήσωσι τὴν εἰρήνην" τέλος ἔδοξεν αὐτοῖς
τοὺς ἐπιφανεστάτους TOV ἐχϑρῶν καὶ δυναμένους &uΣ᾿φιςβητῆσαι

πραγμάτων

πάντας ἀποκτεῖναι.

ὅπως καϑα-

75 ρᾶς γενομένης τῆς ἰδίας αἱρέσεως “καὶ μερίδος ἀδεῶς τὸ
λοιπὸν καὶ ὡς v βούλωνται μετὰ, τῶν φίλων διοικῶσι
τὰ κατὰ τὴν ἡγεμονίαν. εὐϑὺς

οὖν τῶν μὲν γεγενημέ-

νῶν συνϑέσεων καὶ πίστεων ἠμέλησαν, σφαγαὶ δὲ τῶν
καταψηφισϑέντων αὐτοῖς «ἄκριτον καὶ πανταχοῦ ἐγίνοντο.
Κύϊντος δὲ “Μουτάτιος ὁ Κάτλος, τεϑριαμβευχὼς μὲν

ἐπισήμως ἀπὸ Κίμβρων, ἀγαπώμενος ὃὲ ὑπὸ τῶν πολιτῶν περιττότερον, ὑπό τινος δημάρχου κατηγορίας ἐτύγχανεν ἐν τῷ δήμῳ ϑανάτου. φοβούμενος ὃὲ τὸν ἐκ τῆς

85 συκοφαντίας κίνδυνον

Ml
moniipt
tfo
in,
lumen
r
5

ἧκεν εἰς τὸν Μάριον, δεόμενος

τυχεῖν βοηϑείας. ὁ δὲ τὸ μὲν ξμπροσϑεν ἐγεγόνει φίλος,

τότε" δ᾽ Ex τινος

ὑποψίας

ἀλλοτρίως

ἔχων πρὸς αὐτὸν

τοῦτο μόνον ἀπεκρίϑη, Θανεῖν δεῖ. καὶ ὁ Κάτλος. ἀπογνοὺς μὲν τὰς τῆς σωτηρίας ἐλπίδας, σπεύδων δὲ χωρὶς
90 ὕβρεως καταστρέψαι τὸν βίον. ἑαυτὸν τοῦ env μετέστησεν ἰδίῳ τινὶ καὶ παρηλλαγμ ἐνῷ τρόπῳ. συγκλείσας ἑαυ-

τὸν εἰς οἶκον νεόχριστον καὶ τὴν ἐκ τῆς κονίας dyegoocv πυρὶ καὶ καπνῷ συναυξήσας, τῇ τῆς
95 φϑορᾷ περιπνιγὴς γενόμενος ἀπήλλαξεν.
922. 68, λη΄ Rhodomannus:

libri μη΄

ἀναπνοῆς

69. — 95. Photius

p. 981. a 16. — 40.
49. πραγμάτων À Amst., caeteri περὶ
πραγμάτων
10. διοικῶσι Α΄ caeteri διοικοῦσι
81. KíuBeov]| Σκίμβρων Amst.
89. τῆς addunt A Amst.
91.

τρόπῳ] τόπῳ Amst.
περιπνιγεὶς

91. περιπνιγὴς B et correctus À, caeteri

——

Ὶ

-

D

E"K-

L

ΤΟΥ.

Μ'

περὶ τὸ μέδον.
e

"Huet δὲ μέλλοντες ἀναγράφειν τὸν πρὸς Ἰουδαίους
πόλεμον οἰκεῖον εἴναν. διαλαμβάνομεν προδιελϑεῖν ἐν
κεφαλαίοις τήν τε τοῦ ξῦνους τούτου ἐξ ἀρχῆς κτίσιν
καὶ τὰ παρ᾿ αὐτοῖς. νόμιμα. κατὰ τὴν Alyvzzov TO πα- 100
λαιὸν λοιμικῆς περιστάσεως γενομένης ἀνέπεμπον οἵ πολλοὶ. σὴν αἰτίαν τῶν κακῶν ἐπὶ τὸ δαιμόνιον" πολλῶν
γὰρ xol παντοδαπῶν κατοικούντων ξένων. καὶ. διηλλαγμέ-

|
"
!
ἢ
[
h

προ ἔϑεσι χρωμένων περὶ τὸ ἱερὸν καὶ. tsi (votos , κα-ταλελύσϑαι συνέβαινε παρ᾽ αὐτοῖς τὰς πατρίους τῶν
ϑεῶν τιμιάς. ὅπερ οὗ τῆς χώρας ἐγγενεῖς ὑπέλαβον, ἐὰν
μὴ τοὺς ἀλλοφύλους «“μεταστήσωνται, κρίσιν οὐκ ἔσεσϑαν
τῶν κακῶν." εὐϑὺς οὐν ξενηλατουμένων τῶν ἀλλοεϑνῶν,

οἱ μὲν ἐπιφανέστατοι καὶ δραστικώτατοι συστραφέντες 10
ἐξεῤῥίφησαν, ὥς τινὲς φασιν, εἰς τὴν Ἑλλάδα καί τινας
ἑτέρους τόπους, ἔχοντες ἀξιολόγους ἡγεμόνας, ὧν ἡγοῦντο
ΖΙαναὸς καὶ Κάδμος τῶν ἄλλων ἐπιφανέστατοι" ὁ δὲ πολὺς λεὼς ἐξέπεσεν sig τὴν νῦν καλουμένην Ἰουδαίαν,
οὐ πόῤῥω μὲν κειμένην τῆς “Αἰγύπτου, παντελῶς δὲ ἔρηἐ
15

—
—

μον οὔσαν κατ᾽ ἐκείνους τοὺς χρόνους. ἡγεῖτο δὲ τῆς
ἀποικίας ὁ προφαγορευόμενος Μωσῆς, φρονήσει τε καὶ
ἀνδρείᾳ πολὺ διαφέρων. οὗτος δὲ καταλαβόμενος τὴν
χώραν ἄλλας τε πόλεις ἔχτιδσε καὶ τὴν νῦν οὖσαν ἐπι- 20
φανεστάτην, ὀνομαζομένην Ἱεροσόλυμα. ἱδρύσατο δὲ καὶ
τὸ “μάλιστα παρ᾽ αὐτοῖς τιμώμενον ἱερόν, καὶ τὰς τιμὲς
καὶ βγιβρείας τοῦ ϑείου κατέδειξε, καὶ τὰ κατὰ τὴν πο96. — 924. 76. Photius p. 380, ἃ 8, — b 41.

98, τήν zs A,

caeteri τὴν

919. 1. καὶ om. Amst.
ξενηλατουμ.) ξενηλαττουμ.
ἔχοντας
omisit A

6. ἐγγενεῖς] εὐγενεῖς A
8.
ll. ἔχοντες A, caeteri

11. re margo ed. Hoesch., libri
18. πολὺ A, caeteri πλεῖστον

ἐπεφανεστάτην om. B
στείας

Amst.

ài:

tum πολλῇ
20. οὖσαν

22. ἁγιστείας A Aumst, caeteri eyua-

mt

^]
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λιτείαν ἐνομοϑέτησέ τε καὶ διέταξε. διεῖλε δὲ τὸ πλῆϑος
25 εἰς δώδεκα

φυλὰς διὰ τὸ τὸν ἀριϑμὸν τοῦτον τελειότα-

τον νομίξεσϑαι καὶ σύμφωνον εἶναι τῷ πλήϑει τῶν μηνῶν τῶν τὸν ἐνιαυτὸν συμπληρούντων. ἄγαλμα δὲ ϑεῶν
τὸ σύνολον

οὐ κατεσκεύασε

διὰ τὸ μὴ νομίξειν ἀνϑρω-

: πόμορφον εἶναι τὸν θεόν, ἀλλὰ τὸν περιέχοντα τὴν γῆν
90 οὐρανὸν μόνον εἶναι ϑεὸν καὶ τῶν ὅλων κύριον. τὰς δὲ
ϑυσίας ἐξηλλαγμένας συνεστήσατο TOV παρὰ τοῖς ἄλλοις

ἔϑνεσι

καὶ τὰς κατὰ τὸν βίον ἀγωγάς"

διὰ γὰρ τὴν

ἰδίαν ,ξενηλασίαν ἀπάνϑρωπόν. τινὰ -καὶ μισόξ £vov ,Btov
28 εἰξηγήσατο. ἐπιλέξας δὲ τῶν ἀνδρῶν τοὺς χαριεστάτους

καὶ μάλιστα »δυνησομένους τοῦ σύμπαντος ξϑνους προΐσταῦϑαι. τούτους ἱερεῖς, ἀπέδειξε" τὴν δὲ “διατριβὴν

ἐτα-

ξεν αὐτῶν γίνεσθαι περὶ τὸ ἱερὸν καὶ τὲς τοῦ ϑεοῦ. Tiμᾶς τε καὶ ϑυσίας. τοὺς αὐτοὺς δὲ καὶ δικαστὰς ἀπέ40 δειξε τῶν μεγίστων κρίσεων, καὶ τὴν TOV νόμων καὶ
τῶν ἐθῶν φυλακὴν τούτοις ἐπέτρεψε" διὸ καὶ βασιλέα
μὲν μηδέποτε τῶν Ιουδαίων, τὴν δὲ τοῦ πλήϑους προστασίαν δίδοσθαι διὰ παντὸς τῷ δοκοῦντι TOV ἱερέων
φρονήσει καὶ: ἀρετῇ προέχειν. τοῦτον δὲ προφαγορεύου45 διν

ἀρχιερέα,

χαὶ νομίξουσιν

αὑτοῖς ἄγγελον γίνεσϑαι

τῶν τοῦ ϑεοῦ προρταγμάτῶων. τοῦτον δὲ κατὰ τὰς ᾿ἐκχλησίας καὶ τὰς ἄλλας συνόδους

φησὶν ἐκφέρειν τὰ παραγ-

γελλόμενα, χαὶ πρὸς τοῦτο τὸ μέρος οὕτως εὐπιϑεῖς γί:
εσθαι τοὺς Ιουδαίους ὥςτε παραχρῆμα “πίπτοντας ἐπὺ
50 τὴν γῆν προςχυνεῖν. τὸν τούτοις ἑρμηνεύοντα ἀρχιερέα,
προςγέγραπται δὲ καὶ τοῖς νόμοις ἐπὶ τελευτῆς ὅτι Mo-54:
σῆς ἀκούσας τοῦ ϑεοῦ τάδε λέγει τοῖς Ἰουδαίοις. ἐποιή-.
σατο δ᾽ ὁ νομοϑέτης τῶν τὲ πολεμικῶν ἔργων πολλὴν

55 πρόνοιαν καὶ τοὺς Ψψέους ἠνάγκαξεν ἀσκεῖν ἀνδρείαν τε
καὶ καρτερίαν

καὶ τὸ σύνολον ὑπομονὴν. πάσης κακο-

παϑείας. ἐποιεῖτο δὲ καὶ στρατείας εἰς τὰ πλησιόχωρα
τῶν ἐδϑνῶν, καὶ “πολλὴν κατακτησάμενος χώραν κατεκλη60 φούχησε, τοῖς μὲν ἰδιώταις ἴσους ποιήσας κλήρους, τοῖς

δ΄. ἱερεῦσι ,usibovag , ἵνα

λαμβάνοντες

ἀξιολογωτέρας

προφόδους ἀπερίσπαστοι συνεχῶς προφεδρεύωσι ταῖς τοῦ
9toU τιμαῖς. οὐκ ἐξῆν δὲ τοῖς ἰδιώταις τοὺς ἰδίους κλή25. τελειότατον Α, τελεώτατον caeteri

39. σύμπαντος B, cae-

teri συμπαρόντος
91. διατριβὴν A Amst., caeteri τριβὴν
41. τοῦτον δὲ A, caeteri τοῦτον
48, εὐπιϑεῖς A, caeteri &Uπειϑεῖς
51. ᾿τελευτῆς A, caeteri τῆς τελευτῆς
543, 59. ἀσκεῖν ἀνδρείαν τε καὶ καρτερίαν A, caeteri καρτεφέαν (καρτερίας Amst.) τε καὶ ἀνδρείαν ἀσχεῖν
96. τὸ σύνολον
om. Amst.
ὑπομονὴν πάσης À, caeteri πάσης ὑπομονὴν
62.

προφεδρεύωσι B Απιβί,, caeteri προρεδρεύσωσι.
rrimitus ἃ

---

63. δὲ om.

EXCERPTA PHOTII L. XL.

49

ους πωλεῖν, ὅπῶς μή τίνες διὰ πλεονεξ Lev ἀγοράξοντες
τοὺς ,πλήρους ἐκϑλίβωσι τοὺς ἀπορωτέρους καὶ κατα- 6 5
σκευάξωσιν ,ὀλιγανδρίαν. τεκνοτροφεῖν τε ἠνάγκαξε τοὺς

ἐπὶ τῆς χώρας" καὶ δι’ ὀλίγης δαπάνης. ἐκτρεφομένων
τῶν βρεφῶν ἀεὶ τὸ γένος τῶν Ἰουδαίων ὑπῆρχε πολυάνϑρῶπον. καὶ τὰ περὶ τοὺς γάμους δὲ καὶ τὰς τῶν τε- 70
λευτώντων ταφὰς πολὺ τὸ παρηλλαγμένον ἔχειν ἐποίησε
νόμιμα πρὸς τὰ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. κατὰ δὲ τὰς
ὕστερον

γενομένας ἐπικρατείας

ἐκ τῆς τῶν

ἀλλοφύλων

ἐπιμιξίας ἐπί τὲ τῆς τῶν Περσῶν ἡγεμονίας καὶ τῶν
ταύτην καταλυσάντων Μ͵ακεδόνων πολλὰ τῶν πατρίων
τοῖς Ἰουδαίοις νομίμων ἐκινή ϑη.
Οὕτω μὲν χκἀνταῦϑά φησι περὶ τῶν παρὰ Ιουδαίοις
ἐθῶν τε xal νομίμων, καὶ αὐτῶν ἐκείνων τῆς ἐξ 4ἰγύπτου ἀπαλλαγῆς καὶ τοῦ ϑείου “Μωύσέως,

πλεῖστα,

ψευδολογῶν

- σι

τὰ

καὶ διερχόμενος πρὸς τοὺς ἐλέγχους πάλιν ὧν

, κατεψεύσατο τῆς ἀληϑείας, ἀναχώρησιν ἑαυτῷ μεϑοδευ-

σάμενος, εἰς ἕτερον καὶ νῦν ἀναφέρει τῶν εἰρημένων τὴν
παριστορίαν" ἐπάγει γάρ, περὶ μὲν τῶν ᾿Ιουδαίων 'Exaταῖος ὁ “Μιλήσιος ταῦτα ἱστόρηκεν.
11. ἔχειν om. A
—
32. γενομένας] ἐγνωσμένας Β
43. ἐπί
i τῆς Bekkerus: libri ἐπὶ τετάρτης
49. Ἰουδαίοις] Ἰουδαίων
st.

|
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2..1 Ὁ“ Ὁ ΡῸ ΤΠΌΣΊΎΚΕ ἘΣ
T Od:
EKAOIAI

ΠΕΡῚ APETHZ

ΚΑΙ KAKIAX.

ἕ

"Qa παραδέδονται Κάστωρ καὶ Πολυδεύκης, oL e j
Zhógxovgor, πολὺ τῶν ἄλλων ἀρετῇ διενεγχεῖν, καὶ Gv- Lo] στρατεῦσαι τοῖς ᾿Δργοναύταις ἐπιφανέστατα" πολλοῖς δὲ

δεομένοις ἐπικουρίας βεβοηϑηκέναι. καϑόλου δὲ ἐπ᾽ ἀν- |
δρείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ, πρὸς δὲ τούτοις στρατηγίᾳ καὶ |
10 εὐσεβείᾳ παρὰ πᾶσι σχεδὸν ἀνϑρώποις ἔσχον δόξαν, ἐπιφανεῖς βοηϑοὶ τοῖς παρὰ λόγον κινδυνεύουσι γινόμενοι.
διὰ δὲ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἀρετῆς Ζιὸς υἱοὺς νενομίσϑαι, καὶ ἐξ ἀνδρώπων μεταδτάντας τιμῶν τυχεῖν ἀϑα- |
várov.
|
15
Ὅτι ᾿Επωπεὺς βασιλεὺς Σικυῶνος τοὺς ϑεοὺς εἰς
μάχην προκαλούμενος τὰ τεμένη καὶ τοὺς βωμοὺς αὖτῶν “ἐλυμαίνετο.
"Oct φασὶ τὸν Σίσυφον πανουργίᾳ καὶ “φιλοτεχνίᾳ
διενεγκεῖν τῶν ἄλλων, καὶ διὰ τῆς ἱεροσκοπίας ἅπανταδάι

εὑρίσκειν καὶ προλέγειν τοῖς ἀνθρώποις.

20

Ὅτι ὁ Σαλμωνεὺς ἀσεβὴς καὶ ὑπερήφανος ἦν, καὶ

τὸ ϑεῖον διέσυρε, τὰς δὲ αὑτοῦ πράξεις ὑπερέχειν τῶν
τοῦ “ιὸς ἀπεφαίνετο" διὸ καὶ κατασκευάζων διά τινος
μηχανῆς ψόφον ἐξαίσιον καὶ μιμούμενον τὰς βροντὰς
25 ἐβρόντα, καὶ οὔτε υσίας οὔτε πανηγύρεις ἐτέλει.
Ὅτι ὁ αὐτὸς Σαλμωνεὺς ἔσχε ϑυγατέρα Τυρώ,

ἥτις

διὰ τὴν λευκότητα καὶ τὴν τοῦ σώματος μαλακότητα
ταύτης τῆς προφηγορίας τέτευχεν.
90
“Ὅτι 'δΔδμητος. ἐπὶ δικαιοσύνῃ καὶ εὐσεβείᾳ διενέγκας
προςφιλὴς ϑεοῖς. ἐγένετο. ἐπὶ τοσοῦτο δὲ δι᾽ ἀρετὴν τι-

μηϑῆναι ὥςτε τὸν ᾿“πόλλωνα προςκόψαντα zh δοϑῆναι
535. 2. oi] o? V i. e. editio Valesii quatenus codicem reddit
916. 21. αὐτοῦ] αὐτοῦν — 28. τέτευχεν] τέτυχεν V et 26. ἔσχεν
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41

à.
——
«-t

ϑητεύειν παρὰ τὸν ᾿ἄδμητον.. φασὶ δὲ Ἄλκηστιν τὴν IIsλίου ϑυγατέρα, μόνην τῆς κατὰ τὸν πατέρα ἀσεβείας
οὐ μετασχοῦσαν,

Ὅτι

δοϑῆναι γυναῖκα δι᾽ εὐσέβειαν wir.

Μελάμπους

εὐσεβείᾳ διενεγκῶν φίλος ἐγένετο

35

τοῦ ᾿Απόλλωνος.
Ὅτι τῆς Τροίας ἁλούσης Αἰνείας μετά τινῶν κατα-

λαβόμενος
τῶν

μέρος τῆς

δὲ Ἑλλήνων

πόλεως

ὑποσπόνδους

τοὺς ἐπιόντας ἠμύνετο. 40
τούτους

ἀφέντων,

συγχωρησάντων ἑκάστῳ λαβεῖν ὅσα δύναιτο τῶν
oí μὲν ἄλλοι πάντες

καὶ

ἰδίων,

ἄργυρον ἢ χορυσὸν ἤ τινα τῆς ἀλ-

λης πολυτελείας ἔλαβον, Αἰνείας δὲ τὸν πατέρα γεγηθα-

κότα τελείως ἀράμενος ἐπὶ τοὺς ὥμους ἐξήνεγκεν. ἐφ᾽ 45
ᾧ ϑαυμασϑεὶς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἔλαβεν ἐξουσίαν πάλιν

ὃ βούλοιτο τῶν οἴκοϑεν ἐκλέξασϑαι. ἀνελομένου δὲ αὐτοῦ τὰ ἱερὰ τὰ πατρῷα, πολὺ μᾶλλον ἐπαινεϑῆναι συνέβη

τὴν ἀρετήν, καίπερ, ὑπὸ πολεμίων ἐπισημασίας τυγχάνουδαν. ἐφαίνετο γὰρ ὁ ἀνὴρ ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύ- 50
νοις πλείστην φροντίδα πεποιημένος τῆς τε πρὸς γονεῖς
ὁσιότητος καὶ τῆς πρὸς ϑεοὺς εὐσεβείας. διόπερ φασὶν
αὐτῷ ΄συγχωρηϑῆναι μετὰ τῶν ὑπολειφϑέντων Τρώων
ἐχχωρῆσαν τῆς Τρῳάδος μετὰ πάσης ἀσφαλείας καὶ Ozov 55
βούλεται.
Ὅτι Ῥωμύλος Σιλούιος παρ᾽ ὅλον τὸν βίον ὑπερ^

ἤφανος γενόμενος ἡμιλλᾶτο πρὸς τὸν ϑεὸν.

βφοντῶντος

γὰρ αὐτοῦ ἐκέλευε τοὺς στρατιώτας ταῖς σπάϑαις τύπτειν
τὰς ἀσπίδας ὑφ᾽ ἑνὸς συνθήματος,

καὶ λέγειν ὡς ὁ παρ᾽ 60

αὐτῶν γινόμενος ψόφος εἴη μείξων. 010 ἐκεραυνώϑη.

Ὅτι

ἐγένετο τύραννος κατὰ τὴν Κύμην τὴν πόλιν

ηὔνομα Μάλακος, ὃς εὐδοκιμῶν παρὰ τοῖς πλήϑεσι καὶ
τοὺς δυνατωτάτους ἀεὶ διαβάλλων περιεποιήσατο τὴν 65

δυναστείαν. καὶ τοὺς μὲν εὐπορωτάτους τῶν πολιτῶν
ἀπέσφαξ £, τὰς δὲ οὐσίας ἀναλαβὼν μισϑοφόρους ἔτρεφε
καὶ φοβερὸς ἣν τοῖς Κυμαίοις.
Ὅτι τηλιχοῦτον περὶ τὸν “υκοῦργον ἦν τῆς ἀρετῆς
τὸ μέγεϑος ὥςτε παραγενηθέντος εἰς “Ἰελφοὺς αὐτοῦ τὴν 70
Πυϑίαν ἀποφϑέγξασϑαι ἔπη τάδε. (Ζήτει ἐν τῷ περὶ

γνωμῶν.)
Ὅτι οἵ “ακεδαιμόνιου τοῖς τοῦ “υκούργου
ἐκ ταπεινῶν

δυνατώτατοι ἐγένοντο

νόμοις

τῶν Ἑλλήνων,

τὴν

δὲ ἡγεμονίαν. διεφύλαξαν ἐπὶ ἔτη πλείω τῶν Uv. μετὰ δὲ 7 C
ταῦτα ἐκ τοῦ κατ᾽ ὀλίγον καταλύοντες ἕκαστον τῶν νο59. ὅπου] immo ὅποι
59. ὑφ᾽ aptius est ἀφ᾽
947. 14. v'] φ΄ Wesselingius

À
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καὶ πρὸς τρυφὴν καὶ ῥαϑυμίαν, ἀποκλίνοντεξ,

ἔτι δὲ διαφϑαρέντες

νομίσματι χρῆσϑαι "ao πλούτους

ἀϑροίξειν, ἀπέβαλον τὴν ἡγεμονίαν.
Ὅτι τῶν ᾿Ηλείων πολυανδρουμένων καὶ νομίμως σολιτευομένων ὑφορᾶσϑαι τοὺς “Δακεδαιμονίους τὴν τούτων

80 αὔξησιν, συγκατασχευάσαι τὸν ποινὸν᾽ βίον, ἵν᾽ εἰρήνης
ἀπολαύοντες μηδεμίαν ἔχωσιν ἐμπειρίαν. τῶν κατὰ πόλεμον ἔργων. καὶ καθιέρωσαν αὐτοὺς τῷ 9e συγχωρησάντων ὀχεδὸν ἁπάντων

τῶν ἱΒλλήνων.

καὶ οὔτε

ἐπὶ

85 τῆς Ξέρξου στρατείας -συνεστράτευσαν, ἀλλὰ ἀφείϑησαν
διὰ τὸ ἐπιμελεῖσθαι τῆς τοῦ ϑεοῦ τιμῆς, ἔτι δὲ καὶ κατ
ἰδίαν ἐν τοῖς τῶν Ἑλλήνων ἐμφυλίοις πολέμοις

οὐδεὶς

αὐτοὺς παρηνύχλει, διὰ τὸ πάντας τὴν χώραν χαὶ τὴν
πόλιν σπεύδειν ἱερὰν καὶ ἄσυλον φυλάττειν. ὕστερον ὃδὲ
90 πολλαῖς γενεαῖς καὶ στρατεῦσαι τούτους καὶ ἰδίᾳ πολέμοὺς ἐπανελέσϑαι.
|
Ὅτι τούτων ἐκτεϑέντων, ἐπειδὴ τοῦ χρόνου προϊόντος ἠνδρώϑησαν,

πολὺ διέφερον τῶν ἄλλων κάλλει καὶ

95 ῥώμῃ. διὸ καὶ πᾶσι τοῖς ποιμνίοις ἀσφάλειαν παρείχοντο,
ῥαδίως τοὺς λῃστεύειν εἰωϑότας ἀποκρουόμενοι,

λοὺς μὲν ἀναιροῦντες

τῶν ἐπιτιϑεμένων,

καὶ z0À-

ἐνίους δὲ καὶ

Govrag συλλαμβάνοντες. χωρὶς δὲ τῆς ἐν τούτῳ φιλοτιμίας ὑπῇὴρgyov ἅπασι τοῖς πλησίον νομεῦσι προςφιλεῖς,

100 ταῖς τε ὁμιλίαις συνόντες

καὶ τὸν ἑαυτῶν

τρύπον μέ-

τριον καὶ κοινὸν τοῖς δεομένοις ἀναδεικνύντες. διὸ καὶ
τῆς πάντων ἀσφαλείας ἐν
ἐ τούτοις κειμένης ; οἵ πλεῖστοι
τούτοις ὑπετάττοντο καὶ τὸ παραγγελλόμενον ἐποίουν

συντρέχοντες εἰς oUg προςτάξαιεν τόπους.

Ὅτι

Πολυχάρη

“Μεσσήνιον πλούτῳ

καὶ γένει δια-

φέροντα συνϑέσϑαν μεϑὼν κοινωνίαν πρὸς Εὐὔαιφνονδ48
Σπαρτιάτην. ὃν εἰς ἐπιμέλειαν. καὶ φυλακὴν παφθαλαβόντα
τάς v8 ἀγέλας καὶ τοὺς νομεῖς ἐπιχειρῆσαι μὲν πλεονε10 χτεῖν , καταφανῆ δὲ “γενέσϑαι. πωλήσαντα γὰρ ἐμπόροις
τῶν τὲ βοῶν καὺ τῶν νομέων τινὰς ἐπ᾽ ἐξαγωγῇ προςποιηθῆναι τὴν ἀπώλειαν αὐτῶν ὑπὸ λῃστῶν γεγονέναν
βιαίων. TOUS δὲ ἐμπόρους εἰς Σικελίαν πλέοντας κομίξεσϑαι παρὰ τὴν Πελοπόννησον. γενομένου δὲ χειμῶνος
15 προςφορμισϑῆναν τῇ γῇ: καὶ τοὺς “νομεῖς νυκτὸς ἀποβάντας διαδρᾶναι τῇ τῶν τόπων ἐμπειρίᾳ πιστεύσαντας.
49. ὑφοοᾶσϑαι) ὑφορωμένους Keiskius
83. Ξέρξου Salmasius,
Ξέρξου V
συνεστράτευσαν] συνεστρατεύϑησαν V
86. ἔτει
Reiskius , or, V
90. στρατεῦσαι] συστρατεῦσαι ἢ
των] Ῥῶμος καὶ Ῥέμος apponit margo V

548. 6. μεϑὼν] νομῶν3

92. τού-

12, βιαίων] malim βιαίως
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παραγενηϑέντων δὲ αὐτῶν εἰς Μεσσήνην, καὶ τῷ κυρίῳ
πᾶσαν τὴν ἀλήϑειαν εἰπόντων, τὸν Πολυχάρη τούτους
μὲν κρύψαι, τὸν δὲ κοινωνὸν ἐκ τῆς Σπάρτης μεταπέμψασϑαι. διαβεβαιουμένου δὲ αὐτοῦ καὶ λέγοντος τῶν 20
| νομέων τοὺς μὲν ὑπὸ λῃστῶν ,“ἀφηρπάσϑαι, τοὺς δὲ τετελευτηχέναι" τὸν [δὲ] Πολυχάρη προάγειν τοὺς ἄνδρας.
οὗς ἰδόντα τὸν Εὔαιφνον. καταπλαγῆναι, καὶ φανερῶς

ἐλεγχόμενον τραπῆναι

πρὸς

δέησιν, καὶ τάς τὲ βοῦς 25

| ἀποκαταστήσειν ἐπαγγελέσϑαι καὶ πᾶσαν προέσϑαι φω| νὴν εἰς τὸ σωϑῆναι. τὸν δὲ Πολυχάρη ἐντραπέντα τὴν
| ξενίαν κρύψαι τὴν πρᾶξιν, καὶ τὸν υἱὸν συναποστεῖλαι
| τῷ Σπαρτιάτῃ πρὸς τὸ τυχεῖν τῶν δικαίων. Εὔαιφνον
δὲ καὶ τῶν ἐπαγγελιῶν ἐπιλαϑέσϑαι τόν τε εἰς Σπάρτην 30
συνεκπεμφϑέντα Ψεανίσκον ἀνελεῖν. οὐ συντελεσϑέντος
| τὸν Πολυχάρη ὡς ἐπὶ τηλικούτοις ἀνομήμασιν ἀγανα| κτεῖν καὶ TOV

αἴτιον ἐξαιτεῖν. τοὺς δὲ “ακεδαιμονίους

| τούτῳ μὴ προςἔχειν, τὸν δὲ υἱὸν Εὐαίφνου μετ᾽ ἐπιστολῆς εἰς “Μεσσήνην ἀποστεῖλαι δηλοῦντα διότι Πολυ- 35
χάρης εἰς Σπάρτην. κατηγορεῖται περὶ ὧν ἔπαϑεν ἐπί TE

| τῶν ἐφόρων καὶ τῶν βασιλέων. τὸν δὲΠολυχάρη τυχόντα
| τῶν ἴσων τόν τε νεανίσκον ἀνελεῖν καὶ τὴν πόλιν ῥυσιαζειν.

Ὅτι "Agios

| τὸ μὲν πρῶτον
ἐπαγγελίας

ὁ Κορίνϑιος

ἐραστὴς

προφέπεμπέ τινα

ποιούμενος"

Qv

᾿Δκταίωνος

τῷ παιδί, ,ϑαυμαστὰς

40

οὐ δυνάμενος δὲ αὐτὸν ἀναλα-

βεῖν παρὰ τὴν τοῦ πατρὸς καλοκἀγαϑίαν καὶ τὴν αὐτοῦ
'οτοῦ παιδὸς σωφροσύνην, ἤϑροισε τῶν συνήϑων τοὺς 45
,πλείστους, ὡς βιασύμενος τὸν ἐν χάριτι καὶ δεήσει μὴ
ὑπακούοντα. τέλος δὲ μεϑυσϑεὶς μετὰ τῶν “συμπαρακλη|| ϑέντων ἐπὶ τοσοῦτον ἀνοίας “προέπεσεν ὑπὸ τοῦ παάϑους

i ὥςτε εἰς τὴν οἰκίαν ἐμπεσῶν τοῦ Μελίσσου τὸν παῖδα
| βιαίως ἀπήγαγεν. ἀντεχομένου δὲ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν 50
ἄλλων

τῶν

κατὰ

τὴν οἰκίαν,

παρ᾽ «ἀμφοτέροις φιλοτι-

μίας βιαιοτέρας γενομένης ἔλαϑεν

ὁ παῖς ἐν ταῖς χερσὺ

| τῶν ἀντεχομένων ἀφεὶς τὴν ψυχήν" ὥςτε τὸ παράδοξον
' τῆς πράξεως ἀναλογιξομένους ἐλεεῖν ἅμα τὴν τοῦ πα-

55

ϑόντος συμφορὰν καὶ ϑαυμάξειν τὴν τῆς τύχης σέεριπέτειαν. o ydo ὃ παῖς τῆς αὐτῆς ἐκείνης ἔτυχε προςηγορίας, τούτῳ τὴν ὁμοίαν τοῦ βίου καταστροφὴν ἔσχεν,

ἑχατέρων ὑπὸ τῶν μάλιστα ἂν βοηϑησόντων
παραπλησίῳ τρόπῳ στερηϑέντων.

τοῦ ζῆν

$96. κατηγορεῖται] κατηγορείτω Reiskius
" | 22. δὲ delendum
" | 97. Πολυχάρη Valesius, Εὐαιφνονῷ
4l. προςέπεμπε Reiskius, προέπεμπε V

549. 48. προέπεσεν] προςέπεσεν v
ϑησάντων Schaeferus Melet. p. 126.

99. βοηϑησόντων]) βοη-

60

80
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Ὅτι Aya ouis

ἐπιστάτης

αἱρεθεὶς τῆς

περὶ τὸν

νεὼν τῆς ᾿ἀϑηνᾶς οἰκοδομίας τοὺς καλλίστους τῶν ' τεμνο-

μένων λίϑων ἐπιλεγόμενος τὴν μὲν δαπάνην ἐἐκ τῆς ἰδίας
65 οὐσίας ἐποιεῖτο,

τοῖς “δὲ λίϑοις καταχρηδάμενος

»

οἰκίαν

φκοδόμησε πολυτελῆ. ἐφ᾽ οἷς πᾶσιν ἐπισημῆναι τὸ δαιμόνιον" κεραυνωϑέντα γὰρ τὸν ᾿Δγαϑοκλέα μετὰ τῆς
οἰκίας καταφλεχϑῆναι.

οἱ Oi Γεωμόροι ἔχριναν

τὴν οὐ-

σίαν αὐτοῦ δημοσίαν εἶναι, καίπερ τῶν “κληρονόμων δει70 xvvóvrQv. μηδὲν εἰληφότα

τῶν

Í$ρῶν, ἢ δημοσίων χθη-

μάτων. τὴν ὸὲ οἰκίαν καϑιερώσαντες ἄβατον τοῖς εἰςιοῦσιν ἐποίησαν᾽ ὡς ἔτι χαὶ νῦν ὀνομάξεται ᾿Εμβρονταῖον-.
Ὅτι Πομπήλιος ὁ Ῥωμαίων βασιλεὺς πᾶντα τὸν τοῦ
75. ξῆν χρύνον ἐν εἰρήνῃ διετέλεσε. λέγουσι δέ τινες ἀκουστὴν γενόμενον Πυϑαγόρου παρ᾽ ἐκείνου λαβεῖν τά τε
περὶ Jv Ψομοϑετήματα, καὶ πολλὰ διδαχϑῆναι; à
ὧν ἐπιφανὴς ἀνὴρ ἐγένετο xoi βασιλεὺς 19591 μετάπέμπτος.
80
"Oct Δηιόκης ὁ Μήδων βασιλεὺς πολλῶν ἀνομημάτῶν «γενομένων ἤσκει δικαιοσύνην

Ὅτι
τοσοῦτος

καὶ ἄλλας ἀρετᾶς.

of Συβαρῖται γαστρίδουλοί

εἰσι καὶ τρυφηταί.

δὲ qv ξῆλος παρ᾽ αὐτοῖς τρυφῆς

85 ἔξωϑεν ἐϑνῶν

ὥςτε καὶ τῶν

μάλιστα ἠγάπων Ἴωνας καὶ Τυῤῥηνούς,5 0

ὅτι συνέβαινεν αὐτοὺς τοὺς μὲν τῶν Ἑλλήνων τοὺς δὲ
τῶν (βαρβάρων προέχειν τῇ κατὰ τὸ ev πολυτελείᾳ.

Ὅτι Μινδυρίδης

λέγεται περιουσιάσαι “τρυφῇ παρὰ

90 Συβαρίταις. οὗτος γάρ, Κλεισθένους τοῦ Σικυωνίων
τυράννου νικήσαντος ἅρματι καὶ κηρύξαντος παραγενέὅϑαι τοὺς προαιρουμένους γαμεῖν τὴν αὐτοῦ ϑυγατέρα,
δοκοῦσαν κάλλει διαφέρειν, ἀναχϑῆναί τινα ἐκ Συβά-

ρεῶς
95 τας,

ἐν πεντηκοντόρῳ τοὺς ἐρέτας ἔχοντα ἰδίους οἰκέὧν

εἶναι

τοὺς

μὲν ἁλιεῖς,

παραγενόμενον. δὲ εἰς Σικυῶνα

τοὺς

δὲ ὀρνιϑοϑήρας.

ταῖς κατὰ

τὴν οὐσίαν

παρασχευαῖς οὐ μόνον͵ τοὺς ἀντιμνηστεύδαντας

ἀλλὰ καὶ

τὸν τύραννον αὐτὸν ὑπερᾶραν ; καίπερ τῆς πόλεως αὐτῷ
πάσης συμφιλοτιμουμένης. ἐν ὃδὲ τῷ μετὰ τὴν ἄφιξιν
100 δείπνῳ ,“προριόντος τινός,

ὅπως κατακλιϑῇ

πρὸς αὐτόν,

εἰπεῖν ὅτι κατὰ τὸ κήρυγμα πάρεστιν ἢ μετὰ τῆς γυναι«0g ἢ μόνος κατακλιϑηδόμενος.

Ὅτι Ἱππομένης ὁ τῶν ᾿Δϑηναίων ἄρχων, τῆς ϑυγα5 τρὸς αὐτοῦ φϑαρείσης ὑπό τινος, τιμωρίαν ἔλαβε παρ᾽
66. ἐπισημῆναι Wesselingius,

ἐπιφανῆναι

V

10. ἱερῶν.ἢ

Reiskius, ἱερῶν V
950. 89. ὅτι] ..0ὑπ ms. id a capite scribitur* VarEs.
89.
οὗτος] τοῦτον, deleto τινα v. 98., Reiskius
94. ὧν εἶναι) ,,Salmasius in Scheibe ὠνεῖται legi mgnet *
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αὐτῆς ἀνήκεστον καὶ παρηλλαγμένην᾽

αὐτὴν εἰς οἰκίσκον. τινὰ συγκλείσας,
"παρελόμενος

iἐπί τινας ἡμέρας,

uc

8]

ἵππου γὰρ

καὶ τὴν τροφὴν

ἠνάγκασε τὸ ξῷον διὰ

uo ἔνδειαν. ἀναλῶσαι. τὸ “σῶμα τῆς παραβληϑείσης.

Ort "doxeciAeog ὁ τῶν “Κυρηναίων βασιλεὺς δεινο- 10
παϑήσας ἐπὶ ταῖς συμφοραῖς ἐπηρώτα εἰς “Ζελφούς. ἔχρησε

δὲ ὁ cog ὅτι θεῶν ἐστι μῆνις" τοὺς γὰρ ὕστερον βασι.
λεῖς οὐχ ὁμοίως ἄρχειν τῷ πρώτῳ Βάττῳ. ἐκεῖνον μὲν
γὰρ αὐτῇ "τῇ προφηγορίᾳ τοῦ βασιλέως “ἀρκούμενον ἐπε- 15
EIOS ἄρξαι κεν δημοτικῶς,, καὶ τὸ μέγιστον τηροῦντα
τὰς πρὸς τοὺς ϑεοὺς τιμάς" τοὺς δὲ ὕστερον ἀεὶ τυραν-

“νικώτερον δυναστεύοντας ἐξιδιοπονήσασϑαι μὲν τὰς δημοσίας προρόδους, ὀλιγωρῆσαι δὲ τῆς πρὸς τὸ ϑεῖον εὐ-

σεβείας.
“Ὅτι τῆς τῶν Κυρηναίων

στάσεως διαιτητὴς ἐγένετο
ἐ
20

“ημῶναξ "Μαυτινεύς, συνέσει καὶ δικαιοσύνῃ δοχῶν
διδιαφέρειν. οὗτος οὖν πλεύσας εἰς Κυρήνην, καὶ παρὰ
πάντων

λαβὼν

τὴν ἐπιτροπήν,

διέλυσε

τὰς πόλεις ἐπὶ

τούτοις.

(io

200 “Δεύκιος Ταρκύνιος ὁ τῶν “Ῥωμαίων

σπουδαίας ἔτυχεν ἀγωγῆς.

καὶ γενόμενος

βασιλεὺς 25

ζηλωτὴς

παι-

δείας οὐ μετρίως δι᾽ ἀρετὴν ἐθαυμάζξετο. ἀνδρωϑεὶς γὰρ
συνεστάϑη. τῷ βασιλεῖ τῶν Ῥωμαίων᾽ Ayxo Μαρκίῳ,

καὶ

φίλος αὐτοῦ μέγιστος ἐγένετο, καὶ πολλὰ τῶν κατὸ τὴν 90
βασιλείαν συνδιώκει τῷ βασιλεῖ. καὶ μεγαλόπλουτος Gv
πολλοῖς τῶν ἀπόρων. ἐβοήϑει χρήματα διδούς, καὶ πᾶσι
προςφιλῶς, ὁμιλῶν ἄμεμπτος ἣν καὶ ἔνδοξος ἐπὶ σοφίᾳ.
"Hw δὲ πατρὸς μὲν Ἐξηκεστίδου , τὸ γένος ἐκ Σαλα- 35

μῖνος τῆς Avus,

σοφίᾳ δὲ χαὶ παιδείᾳ πάντας τοὺς

καϑ' ἑαυτὸν ὑπερβεβηκώς.
ἄλλων

πολὺ διαφέρων

φύσει

ἐζήλωσεν

δὲ πρὸς ἀρετὴν τῶν
ἀρετὴν

ἐπαινουμένην"

πᾶσι. γὰρ τοῖς μαϑήμασι πολὺν χϑόνον ἐνδιατρίψας ἄϑλη-

τὴς ἐγένετο

πάσης

ἀρετῆς. κατὰ μὲν γὰρ τὴν τοῦ παι-

δὸς ἡλικίαν παιδευταῖς “ἐχρήσατο

τοῖς ἀρίστοις,

40

ἀ&vógm-

Og δὲ συνδιέτριψε τοῖς μεγίστην ἔχουσι δύναμιν ἐπὶ
φιλοσοφίᾳ. διὸ καὶ τούτοις ὁμιλῶν καὶ συνδιατρίβων
ὠνομάσϑη μὲν εἷς ἑπτὰ σοφῶν, καὶ TO πρωτεῖον τῆς 45
συνέσεως

οὐ μόνον

παρὰ

τούτοις

τοῖς ἀνδράσιν

ἀλλὰ

καὶ παρὰ πᾶσι τοῖς δαυμαξομένοις ἀπηνέγκατο.

“Ὅτι "ὁ αὐτὸς Σόλων; ἐν τῇ νομοϑεσίᾳ μεγάλην δόξαν περιποιησάμενος, ἐν ταῖς ἰδιωτικαῖς ὁμιλίαις καὶ

12. ξζρησεν V

ν.

᾿ 14. 41. rov dele

21. Znuóvaf] Ζημώναξν

951. 95. δὲ] δὲ καὶ MS. Salmasii: ad margineni Σόλων apponit
89. ἀρετὴν] ἀγωγὴν3

40. ἑπτὰ] τῶν ἑπτὸὼ Reiskius
6

|
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ἀποκρίσεσιν ἔτι δὲ συμβουλίαις ϑαυμαστὸς ἐτύγχανε διὰ

τὴν ἐν παιδείᾳ προκοπήν.

Ὅτι ὃ αὐτὸς Σόλων, τὴν ὅλην ἀγωγὴν τῆς πόλεως
ἐχούσης ἸΙωνιχήν, καὶ διὰ τὴν τρυφὴν xol τὴν coro

55 vv ἐκτεθηλυμένων τῶν Z9qvatav,
Aetio πρὸς ἀρετὴν καὶ
διὸ τῇ τούτου

ἁρμόδιος

ξῆλον τῶν

νομοϑεσίᾳ

μετέϑηκε τῇ συνηἀνϑρωπίνων πράξεων.

καϑοπλισϑέντες

καὶ ᾿Δφιστογείτων καταλύειν

τὰς ψυχὰς

ἐπεχείρησαν τὴν

τῶν Πεισιστρατιδῶν ἀρχήν.

Ὅτι Μύσων τις ἦν Μαλιεύς, ὃς cust ἐν κώμῃ Χη-

60 νὰς καλουμένῃ, τὸν ἅπαντα χρόνον ἐν ἀγρῷ διατρίβωνδδ
καὶ ὑπὸ τῶν

πολλῶν

ἀγνοούμενος.

ὃν ἀντειρῆξαν

εἷς

τοὺς ἑπτὰ σοφούς, ἐχχρίναντες τὸν Περίανδρον τὸν Κοοἰνϑιον διὰ τὸ τύραννον γεγονέναν πικρόν.

65

Ὅτι Χίλων τῷ λόγῳ σύμφωνον ἔσχε τὸν βίον, ὅπερ

σπανίως βὕροι, τις ἂν γινόμενον. τῶν γὰρ xo ἡμᾶς
φιλοσόφων τοὺς πλείστους ἰδεῖν ἔστι λέγοντας μὲν τὸ
κάλλιστα,

πράττοντας

δὲ

τὰ

70 ἀπαγγελίαις αὐτῶν σεμνότητα

χείριστα,

καὶ

τὴν ἐν ταῖς

καὶ σύνεσιν διὰ τῆς πεί-

ρας ἐλεγχομένην. ὁ δὲ “Χίλων χωρὶς τῆς χατὰ τὸν βίον
ἐν ἅπασι τοῖς πραττομένοις ἀρετῆς πολλὰ διενοήϑη καὶ

ἀπεφϑέγξατο μνήμης͵ ἄξια.
τι Πιτταχὸς ὁ Μιτυληναῖος. οὐ μόνον ἐν σοφίᾳ
75 θαυμαστὸς qv , ἀλλὰ καὶ πολίτης ἐγένετο τοιοῦτος οἷον,
ἕτερον οὐκ ,ἥνεγκεν ἡ νῆσος, δοχῶ δ᾽ οὐδ᾽ ὧν ὕστερον
ἐνέγκαι; μέχρι ἂν TOV οἶνον φέρῃ πλείω τὲ καὶ ἡδίω.
νομοθέτης, τε γὰρ ἀγαϑὸς
πρὸς τοὺς πολίτας κοινὸς

ὑπῆρχε κἀν τοῖς κατὰ μέρος
καὶ φιλάνθρωπος, καὶ τὴν

80 πατρίδα τριῶν τῶν μεγίστων συμφορῶν ἀπέλυσε, τυραν-

νίδος, στάσεως, πολέμου.
Ὅτι Πιττακὸς βαϑὺς ἦν καὶ ἥμερος καὶ τὴν παραΐίτησιν ἔχων αὐτὸς ἐν αὑτῷ. διὸ δὴ πᾶσιν ἐδόκει τέλειος

85 ἀνὴρ εἶναι πρὸς πᾶσαν ἀρετὴν ὁμολογουμένως. κατὰ μὲν
γὰρ “τὴν νομοϑεσίαν ἐφαίνετο πολιτικὸς καὶ φρόνιμος,
κατὰ δὲ τὴν σίστιν δίκαιος , κατὰ δὲ τὴν ἐν τοῖς ὅπλοις
ὑπεροχὴν ἀνδρεῖος, κατὰ δὲ τὴν πρὸς τὸ κέρδος μεγα90

λοψυχίαν ἀφιλάργυρος.
“Ὅτι φασὶν oí Πριηνεῖς ὅτι “Μεσσηνίας τὸ γένος ἐπιδήμους παρϑένους sen midi sio 0 Bíag €
λῃστῶν
$9. dv9odozivov] sententia postulat dóósvozov,
hariolabatur

ἀνδρείων

8. ἀνδρωδῶν

59.

vel quae Reiskius
Xqvdc]

εἰς κώμην

“Χηνὰς καλουμένην est Exc. Vatic. p. 18, 25., hic uterque casus peruiscetur

992. 69. ἀπαγγελίαις

Ilívvoxog V

Wesselingius,

89. αὐτῷ] αὐτῶν

ἐπαγγελίαις V

33.
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83

ἦγεν ὡς ἰδίας ϑυγατέρας ἐντίμως. μετὸ δέ τινας χρόνους
παραγενομένων τῶν συγγενῶν κατὰ ζήτησιν, ἀπέδωκεν

αὐτὰς οὔτε τροφεῖα πραξάμενος οὔτε λύτρα, τοὐναντίον
δὲ τῶν ἰδίων πολλὰ δωρησάμενος. εἶχον οὖν πρὸς αὐτὸν 95
et κόραν πατρικὴν εὔνοιαν διά TE τὴν συντροφίαν καὶ
τὸ μέγεθος τῆς εὐεργεσίας,

ὥςτε καὶ χωρισϑεῖσαι μετὰ

τῶν ἰδίων εἰς τὴν πατρίδα

τῆς ὑπερορίου χάριτος οὐκ

ἐπελάϑοντο.

|

Ὅτι σαγηνεῖς ἹΜεσσήνιοι κατὰ τὸν βόλον ἕτερον μὲν
| οὐδὲν ἀνείλκυσαν,

χαλκοῦν

δὲ τρίποδα

μόνον ᾿ἐπιγρα- 100

φὴν ἔχοντα Τῷ σοφωτάτῳ. ἀναχϑέντος δὲ τοῦ
σχκευάσματος δοϑῆναι τῷ Βίαντι.

κατα-

“Ὅτι Βίας ἣν δεινότατος καὶ τῷ λόγῳ πρωτεύων τῶν

καϑ' ἑαυτόν. κατεχρήσατο δὲ τῇ τοῦ λέγειν δυνάμει πολ| λοῖς ἀνάπαλιν"

ov γὰρ εἰς μισϑαρνίαν

5

οὐδὲ εἰς προςύ-

| δους ἀλλ εἰς τὴν τῶν ἀδικουμένων κατετίϑετο βοήϑειαν.
| ὅπερ ἂν "σπανιώτατον ἄν τις εὕροι.
PRIGS'«
Gt |
“Ὅτι Κῦρος ὁ Καμβύσου μὲν υἱὸς καὶ 'Μανδάνης τῆς
eO.
EE
m.
| ϑυγατρὸς ᾿Δστυάγους τοῦ “Μήδων βασιλέως ἀνδρείᾳ καὶ 10
Ἧ5:“ας

ἘΞ
c px

Ü
1
|

| συνέσει καὶ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς ἐπρώτευε τῶν X00 αὖj5TOv. βασιλικῶς ydo αὐτὸν ὁ πατὴρ ηγξὲ “παιδεύων, «ζῆλον

ἐμποιῶν τῶν κρατίστων. καὶ ἔκδηλος ἦν ἁδρῶν ἁψόμεvog πραγμάτων διὰ τὸ τὴν ἀρετὴν προφαίνειν ὑπὲρ 15
τὴν ἡλικίαν.

Ὅτι "Aórvd ys ὁ τῶν Μήδὼν βασιλεὺς ἡττηϑεὶς καὶ
φυγὼν. αἰσχρῶς

δι᾽

ὀργῆς

eye

τοὺς στρατιώτας"

καὶ

Ι τοὺς μὲν ἐφ᾽ ἡγεμονιῶν τεταγμένους ἅπαντας ἀπαλλάξας

] ἑτέρους ἀντ᾽ ἐκείνων κατέστησε, τοὺς δὲ τῆς φυγῆς αἷ- 90
| τίους ἅπαντας ἐπιλέξας ἀπέσφαξε. νομίξων τῇ τούτων

;

Ἷ

] τιμωρίᾳ τοὺς ἄλλους ἀναγκάσειν ἄνδρας ἀγαϑοὺς ἐν τοῖς

| κινδύνοις γενέσθαι" ὦμὸς γὰρ ην καὶ φύσει dais.
μὴν τὰ πλήϑη

κατεπλάγη

αὐτοῦ τὴν βαρύτητα,

οὐ

!

ἀλλ᾽

ἕκαστος μισήσας τὸ βίαιον. καὶ παράνομον. τῆς πράξεως 95
μεταβολῆς ὠρέγετο. διὸ χαὶ κατὰ λόγους ἐγίνοντο συν| δρομαὶ καὶ λόγον “ταραχώδεις,

παρακαλούντων

ἀλλήλους

τῶν πλείστων πρὸς τὴν κατὰ τούτων τιμωρίαν.
Ὅτι Κῦρος, ὥς φασιν, οὐ “μόνον qv κατὰ τὸν σπόλεμον ἀνδρεῖος;

ἀλλὰ

καὶ πρὸς

τοὺς

ὑποτεταγμένους 30

εὐγνώμων καὶ φιλάνϑρωπος. διόπερ αὐτὸν oL Πέρσαι
προςηγόρευσαν πατέρα.
|
Ὅτι ᾿ἡδραστός τις Φρυξ τὸν τοῦ βασιλέως Κροίσου
| τοῦ “υδίου
r
[

υἱὸν πρὸς κυνηγίαν ἀκουσίως,

ἐξακοντίσας 45

552. 97. τῆς ed. Wess., τῆς τῆς V
4. ἂν unum dele
559. 14. ἀδρῶν V
26. λόγους λόχους vertit Valesius, sed
verum videtur «ot' ὀλίγους
28. covtov) τουτονί Reiskius
6

]

Ji
s
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t
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καλούμενον “πλήξας

ἀπέκτεινε.

καὶ ὃ

μὲν καὶ ἀκουσίως ἀνῃρηκῶς οὐκ ἔφησεν ἑαυτὸν ἔτι ζῆν
ἄξιον εἶναι. διὸ καὶ παρεκάλει τὸν βασιλέα μὴ φείσασϑαι; τὴν ταχίστην δὲ ἐπικατασφάττειν τῷ τοῦ τετελευ40 τηχύτος "τάφῳ. ὁ δὲ Κροῖσος τὴν μὲν ἀρχὴν ὡς ἂν ixi
φόνῳ τέχνου δι᾽ ὀργῆς εἶχε τὸν ᾿ἄδραστον, ἀπειλῶν
ζῶντα καταχαύσειν. ἐπεὶ δὲ αὐτὸν ἑώρα προϑυμούμενον
καὶ εἰς τὴν τοῦ τετελευτηκότος τιμὴν τὸ tjv ἐπιδιδόντα,
τὸ τηνικαῦτα λήξας τῆς “ὀργῆς ἀπέλυσε τῆς τιμωρίας τὸν
45 ἀνελόντα, τὴν ἰδίαν τύχην ἀλλ᾽ οὐ τὴν ἐχείνου προαίθεσιν αἰτιώμενος. ὁ δὲ ΄ἥδφραστος οὐδὲν ἧττον κατ᾽ ἰδίαν
ἐπὶ τὸν "Arvog τάφον πορευϑεὶς ἑαυτὸν κατέσφαξεν.

Si
7,

Ὅτι Κροῖσος 0c τῶν “υδῶν βασιλεὺς προςποιησά50 μενος εἰς “Πελφοὺς πέμπειν ἔπεμπεν εἰς Πελοπόννησον

Εὐρύβατον τὸν Ἐφέσιον, δοὺς αὐτῷ χρυσίον, ὅπως ὡς
πλείστους ξενολογήσῃ τῶν Ἑλλήνων. ὁ δὲ πεμφϑεὶς πρὸς
Κῦρον. τὸν Πέρσην ἀποχῶρήσας τὰ κατὰ μέρος ἐδήλωσε.
διὸ καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἐπισήμου γενομένης τῆς περὺ
55 τὸν Ἐὐφύβατον πονηρίας, μέχρι τοῦ νῦν, ὅταν τις ὀνειδίσαι τινὶ βούληται μοχϑηφίαν, Εὐρύβατον ἀποκαλεῖ.
Ὅτι Κῦρος εὐσεβῆ νομίσας εἶναι τὸν Κροῖσον διὰ
τὸ χαταῤῥαγῆναι ὄμβρον καὶ σβέσαι τὴν φλόγα. καὶ διὰ
60 μνήμης, ἔχων τὴν Ζόλωνος ἀπόχρισιν, us" ἑαυτοῦ πεοιῆγε τὸν Κροῖσον ἐντίμως. “μετέδωκε 08 αὐτῷ καὶ τοῦ
συνεδρίου ,' διαλαμβάνων

65

λοῖς xci πεπαιδευμένοις
βιωκύότα.

ὑπάρχειν συνετόν,

καὶ

σοφοῖς

ὡς ἂν πολ-

ἀνδράσι

συμβε-

Ὅτι “Σερούιος. Τύλλιος ὁ Ῥωμαίων βασιλεὺς ἐβασί-

λευσεν

ἔτη τετταράκοντα τέτταρα, διὰ τῆς ἰδίας ἀρετῆς

κατωρϑωκὼς οὐκ ὀλίγα TOV χοινῶν.

4j

Ὅτι ἐπ᾽ ἄρχοντος ᾿Δϑήνησι Θηρικλέους κατὰ τὴν ἕξη- 554

- κοστὴν πρώτην ᾿Ολυμπιάδα Πυϑαγόρας ὃ φιλόσοφος £éyva10 θίξετο; mooxexoqog ἤδη ἐν παιδείᾳ. γέγονε γὰρ ἱστορίας
ἄξιος, εἶ καί τις ἕτερος τῶν περὶ παιδείαν διατριψάντων.
γέγονε ὸὲ Σάμιος τὸ γένος" οἱ δέ φασιν ὅτι Τυῤῥηνός. το-

σαύτη δ᾽ qv ἐν τοῖς αὐτοῦ λόγοις πειϑὼ καὶ “χάρις dg καὶ
τῆς πόλεως σχεδὸν ὅλης ἐπ᾿ αὐτὸν ἐπιστρεφούσης καϑ' ἡμέ75

θαν

ὡςπερξὶ

πρός τινος

ϑεοῦ παρουσίαν

ἅπαντας συν-

τρέχειν ἐπὶ τὴν ἀκρόασιν. οὐ μόνον δὲ περὶ τὴν ἐν τῷ
λέγειν δύναμιν ἐφαίνετο μέγας; ἀλλὰ καὶ ψυχῆς ἐνέφαι-

vev ἦϑος κατεσταλμένον καὶ πρὸς μίμησιν βίου σώφρο80 νος τοῖς νέοις ϑαυμαστὸν ἀρχέτυπον, καὶ τοὺς ἐντυγχά-

vovraüg ἀπέτρεπεν ἀπὸ τῆς πολυτελείας καὶ τρυφῆς, ἁπάν-

593. 69. μδ V

67. £4 V
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τῶν διὰ τὴν εὐπορίαν ἐχκεχυμένων εἰς ἄνεσιν καὶ διαφϑορὰν ἀγεννῆ τοῦ σώματος καὶ ψυχῆς.
Ὅτι Πυϑαγόρας πυϑόμενος τὸν Φερεκύδην τὸν ἐπι-- 85
στάτην

αὐτοῦ γεγενημένον

ἐν hio

νοσεῖν καὶ τελέως

ἐσχάτως ἔχειν, ἔπλευσεν ἐκ τῆς ᾿Ιταλίας εἰς τὴν “λον.
ἐκεῖ δὲ χρόνον ἱκανὸν τὸν ἄνδρα γηροτροφήσας πᾶσαν
εἰρηνέγκατο

σπουδὴν

ὥςτε τὸν

πρεσβύτην

ἐκ τῆς νόσου

διασῶσαι. κατισχυϑέντος δὲ τοῦ Φερεκύδου διὰ τὸ .γῆρας κἂὶ διὰ τὸ μέγεϑος τῆς νόσου, περιέστειλεν αὐτὸν
κηδεμονικῶς, καὶ τῶν νομιξομένων ἀξιώσας ὡςανεί τις
υἱὸς πατέρα πάλιν ἐπανῆλθεν εἰς τὴν Ἰπαλίαν.
Ὅτι ἐπειδάν τίνες TOV συνήϑων ἐκ τῆς οὐσίας ἐχπέσοιεν, διῃροῦντο τὰ χρήματα αὑτῶν ὡς πρὸς ἀδελ- 95
φούς. οὐ μόνον δὲ πρὸς τοὺς ae" ἡμέραν συμβιοῦντας
τῶν γνωρίμων τοιαύτην εἶχον τὴν διάϑεσιν, ἀλλὰ καϑόλου
πρὸς πάντας τοὺς τῶν πραγμάτων τούτων μετασχόντας.
Ὅτι. Κλεινίας, Ταραντῖνος τὸ γένος, εἷς δὲ τῶν ἐκ 100
τοῦ προειρημένου συστήματος ὦν, πυϑόμενος “Πρῶρον
τὸν Κυρηναῖον διά τινα πολιτικὴν περίστασιν ἀπολωλεκότα τὴν οὐσίαν καὶ τελέως ἀπορούμενον, ἐξεδήμησεν
ix τῆς ᾿Ιταλίας εἰς Κυρήνην μετὰ χρημάτων ἱκανῶν, καὶ
τὴν. οὐσίαν ἀπεκατέστη δ τῷ προειρημένῳ , οὐδέποτε
τοῦτον

ἑωρακώς,

ἀκούων

δὲ μόνον

ὅτι

Πυϑαγόρειος

ἦν. καὶ ἄλλοι δὲ πολλοὶ τὸ παραπλήσιον πεποιηκότες
διαμνημονεύονται. οὐ μόνον δὲ ἐν τῇ τῶν χρημάτων
ἐπιδόσει τοιούτους αὑτοὺς παρείχοντο τοῖς γνωρίμοις, 10
ἀλλὰ

καὶ

δύνευον.

κατὰ τοὺς

ἐπισφαλεστάτους

καὶ γὰρ Διονυσίου

καιροὺς

τυραννοῦντος

συνεκιν-

Φιντίας τις

Πυϑαγύρειος ἐπιβεβουλευκὼς τῷ τυράννῳ, μέλλων ὃὲ
τῆς τιμωρίας, τυγχάνειν ; ἠτήσατο παρὰ τοῦ ΖΙιονυσίου
χρόνον εἰς τὸ περὶ τῶν ἰδίων πρότερον ἃ βούλεται διοι- 15
κῆσαι"

δώσειν

δ᾽ ἔφησεν

ἐγγυητὴν

τοῦ

ἡανάτου

τῶν

φίλων ἕνα. τοῦ δὲ δυνάστου ϑαυμάσαντος εἰ τοιοῦτός
ἐστι φίλος ὃς ξαυτὸν εἰς τὴν εἱρκτὴν ἀντ᾽ ἐκείνου παραδώσει, προεκαλέσατό τινα τῶν γνωρίμων ὁ Φιντίας,

15 Δάμωνα ὄνομα,

Πυϑαγόρειον

φιλόσοφον,

ὃς οὐδὲ δι- 20

στάσας £yyvog. εὐϑὺς ἐγενήϑη ϑανάτου. τινὲς μὲν οὖν
ἐπήνουν τὴν ὑπερβολὴν τῆς πρὸς τοὺς φίλους εὐνοίας,

τινὲς δὲ τοῦ ἐγγύου προπέτειαν καὶ “μανίαν χατεγίνωὄχον. πρὸς δὲ τὴν τεταγμένην ὥραν ἅπας ὁ δῆμος συν- 25
ἐδραμεν, καραδοκῶν εἰ φυλάξει τὴν πίστιν ὁ καταστή908. 88. εἰςενέγκατο y
σχύσαντος V

τῶν Wesselingius

95. αὐτῶν

89. κατισχυϑέντος Reiskius, κατιV

100. KAwíioag V

98. πραγμάτων) προρταγρά-

18. εἱρκτὴν εἰρκτὴν V

As

|
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σα. ἤδη. δὲ τῆς ὥρας συγχλειούσης, πάντες μὲν ἀπε.
γίγνωσκον,

ὁ

ὃδὲ Φιντίας

ἀνελπίστως

ἐπὶ

τῆς ἐσχάτης

τοῦ χρόνου “ῥοπῆς δρομαῖος ἦλθε, τοῦ “4άμωνος ἀπα890 γομένου πρὸς τὴν ἀνάγκην. δαυμαστῆς δὲ τῆς φιλίας
φανείσης

ἅπασιν,

ἀπέλυσεν

ὁ

Ζιονύσιος τῆς τιμωρίας

τὸν ἐγχκαλούμενον;, καὶ παρεκάλεσε τοὺς ἄνδρας τρίτον
ἑαυτὸν εἰς τὴν φιλίαν προςφλαβέσϑαι.
Ὅτι οἵ Πυϑαγόρειοι καὶ τῆς μνήμης μεγίστην γυ35 μνασίαν »ἐποιοῦντο, τοιοῦτόν τινα τρόπον. τῆς μελέτης
ὑποστησάμενοι. οὐ πρότερον ἐκ τῆς εὐνῆς ἠγείροντο
πρὶν ἂν πρὸς ἑαυτοὺς ᾿ἀνθωμολογήσαντο τὰ κατὰ τὴν
προτέραν 2 égav αὐτοῖς πραχϑέντα, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ
τῆς πρωίας, τὴν δὲ τελευτὴν ἕως ἑσπέρας ποιούμενοι.
40 εἶ, δ᾽ “ἀναστροφὴν ἔχοιεν καὶ πλείονα σχολὴν ἄγοιεν, καὶ
τὰ τρίτῃ καὶ τετάρτῃ καὶ ταῖς ἔτι πρότερον ἡμέραις πραχϑέντα. προρανελάμβανον. τοῦτο πρὸς ἐπιστήμην πα

φρόνησιν ἔτι δὲ τῶν πάντων ἐμπειρίαν τε τοῦ δύνασθαι

πολλὰ μνημονεύειν.
45
Ὅτι ἐποιοῦντο καὶ τῆς ἐγκρατείας γυμνασίαν τόνδε
τὸν τρόπον. παρασχευασάμενοι πάντα τὰ κατὰ, τὰς λαμπροτάτας ἑστιάσεις παρατιϑέμενα πολὺν αὐτοῖς ἐνέβλεπον χρόνον" εἶτα διὰ τῆς ϑέας τὰς τῆς φύσεως ἐπιϑυ50 μίας σιρὸς τὴν ἀπόλαυσιν

ἐχέλευον

ἐκκαλεσάμενου

αἴρειν τοὺς παῖδας,

τῶν παρατεϑέντων

τὰς τραπέζας

καὶ παραχρῆμα ἄγευστοι

ἐχωρίξοντο.

Ὅτι Πυϑαγόρας παρήγγελλε τοῖς μανϑάνουσι ὅπα-

νίως μὲν ὀμνύναι, χρησαμένους δὲ τοῖς ὅρχοις πάντως
ἐμμένειν.
55
Ὅτι ὁ αὐτὸς Πυϑαγόρας καὶ περὶ τῶν ἀφροδισίων
ἐκλογιξόμενος

τὸ

συμφέρον

παρήγγελλε

κατα

μὲν τὸ

9égog. μὴ πλυησιάξειν γυναιξί, κατὰ δὲ τὸν. χειμῶνα
προριέναι τεταμιευμένως. καθόλου γὰρ τὸ “γένος τῶν
ἀφροδισίων ὑπελάμβανεν εἶναι βλαβερόν, τὴν δὲ συνέ-60 χειαν αὐτῶν τελέως ἀσϑενείας καὶ ὁλέϑρου ποιητικὴν
ἐνόμιξε.

“Ὅτι ὁ αὐτὸς “Πυϑαγόρας

ϑεοὺς προφιέναι τοὺς Ovovreg

παρήγγελλε

πρὸς τοὺς

μὴ πολυτελεῖς

ἀλλὰ Aep-

65 πρὰς καὶ καϑαρὰς ἔχοντας ἐσθῆτας, ὁμοίως δὲ μὴ μόvov τὸ σῶμα xod toov παρεχομένους πάσης ἀδίκου πράξεως. ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχὴν ἀγνεύουσαν.
Ὅτι ὃ αὐτὸς

βίου σώφρονος

πολλὰ

καὶ

21. -“Πυϑαγόφειοι] Πυϑαγόριοι V
"utila sunt

ἄλλα

διαλεγόμενος

πρὸς

ζῆλον καὶ πρὸς ἀνδρείαν vs καὶ καρτε61. ἑσϑῆτας V

41. καὶ τὸ] καὶ V: extrema
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oiov ἔτι δὲ τὰς ἄλλας ἀρετάς, ἴσα ϑεοῖς παρὰ τοῖς Κρο- 10
τωνιάταις ἐτιμᾶτο.
56...
Ὅτι Κροτωνιάτης τις Κύλων ὄνομα, τῇ οὐσίᾳ καὶ
δόξῃ πρῶτος τῶν πολιτῶν, ἐπεθύμησε, Πυϑαγόρειος ytνέσϑαι. ὧν δὲ χαλεπὸς καὶ βίαιος τὸν τρύπον ἔτι δὲ
στασιαστὴς καὶ τυραννικός, ἀπεδοκιμάσϑη. παροξυνϑεὶς

οὖν τῷ συστήματι τῶν Πυϑαγορείων. ἑταιρείαν μεγάλην
συνεστήσατο, καὶ διετέλει πάντα xoi λέγων καὶ πράττῶν κατ᾽ αὐτῶν.
“Ὅτι Δύσις ὃ Πυϑαγόρειος εἰς Θήβας τῆς Βοιωτίας

γενόμενος διδάσκαλος ᾿ξπαμινώνδου, τοῦτον μὲν τέλειον 80
ἄνδρα πρὸς ἀρετὴν “πατέστησε, καὶ πατὴρ αὐτοῦ ϑετὸς
ἐγένετο δι εὔνοιαν. ὁ δὲ ᾿Επαμινώνδας τῆς τὲ καρτερίας
καὶ λιτότητος

καὶ τῶν ἄλλων

ἀρετῶν ἐκ τῆς Πυϑαγο-

θείου φιλοσοφίας ἐναύσματα "λαβὼν οὐ μόνον Θηβαίων
ἀλλὰ xal πάντων τῶν xev αὐτὸν ἐπρώτευεν.
85
Ὅτι [δὲ] τῶν προγεγονότων ἀνδρῶν ἡ τῶν βίων ἀναγραφὴ δυρκολίαν μὲν παρέχεται τοῖς γράφουσιν, ὠφελεῖ,
Ó' οὐ μετρίως τὸν κοινὸν βίον. μετὰ παῤῥησίας γὰρ δηλοῦσα τὰ καλῶς πραχϑέντα τοὺς μὲν ἀγαθοὺς κοσμεῖ, 90

τοὺς

δὲ πονηροὺς

ταπεινοῖ;

διὰ

τῶν οἰκείων ἑκάστους

ἐγκωμίων τε καὶ ψόγων. ἔστι δ᾽ ὁ μὲν ἔπαινος, ὡς ἄν
τις εἴποι, ἔπαϑλον ἀρετῆς ἀδάπανον, ὁ δὲ ψόγος TLLCOoí φαυλότητος ἄνευ πληγῆς. χαλὸν δὲ τοῖς μεταγενεστέροις ὑποκεῖσθαι διότι βίον οἷον ἄν τις ἕληται ξῶν, 95

τοιαύτης ἀξιωϑήσεται

μετὰ

τὸν ϑάνατον

μνήμης;

ἵνα

μὴ περὶ τὰς τῶν λιϑίνων μνημείων κατασκευὰς σπουδάξωσιν, ἃ καὶ τόπον ἕνα κατέχει καὶ φϑορᾶς ὀξείας τυγχάνει, ἀλλὰ περὶ λόγον καὶ τὰς ἄλλας «ἀρετάς, e πάντῃ 100
φοιτῶσι διὰ τῆς φήμης. ὁ δὲ χρόνος ὁ πάντα μαραίνων

τἄλλα ταύτας ἀδϑανάτους φυλάττει, καὶ πρεσβύτερος γεψόμενος αὐτὰς ταύτας ποιεῖ νεωτέρας.

ξῆλος δὲ ἐπὶ τῶν

ἀνδρῶν ἐγένετο “προειρημένος πάλαι γὰρ γεγονότες ὥςσξρ pov ὄντες ὑπὸ παντῶν μνημονεύονται.
Ὅτι ὃ Καμβύσης ἦν μὲν φύσει μανικὸς καὶ παρακεκυνηκοὺς τοῖς λογισμοῖς.

πολὺ

δὲ μᾶλλον αὐτὸν

ὠμὸν

καὶ ὑπερήφανον ἐποίει τὸ τῆς βασιλείας μέγεϑος.

"Oc. Καμβύσης ὁ “Πέρσης μετὰ τὴν ἅλωσιν Μέμφεως 10
καὶ Πηλουσίου τὴν εὐτυχίαν οὐ φέρων ἀνθρωπίνως τὸν
556. 89. ὀναύσματα Valesius, ἐνάσματα V

86. ὅτι δὲ] ὅτε

Reiskius
91. ξκάστους] ἑκάστοις Reiskius
95. ofov] ,,MS.
οἷοι“ VALES, ,, Salmasius οἷον in €o lcgit* WzssELiNG.
9.
αὐτὰς} praestat fortasse αὐτὸς
4. aroostemuévoc] ὁ zo. Reiskius
10. Μέμφεως} .legcbatur Mépgog, quod ex MS. SalwiGsius correxit “5 WzrssErLiNG.
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"AuóLog τοῦ πρότερον βεβασιλευκότος τάφον ἀνέσκαψεν.

εὑρὼν δὲ ἐν τῇ ϑήκῃ τὸν νεχρὸν τεταριχευμένον YO 63
ἠκίσατο χαὶ πᾶσαν ὕβριν εἰς .
τὸν ἰοὐκ αἰσϑανόμενον εἰςενεγκώμενος τελευταῖον προςἐταξε κατακαῦσαι τὸν vexoóv. οὐκ εἰωϑότων γὰρ πυρὶ

15 σῶμα τοῦ τετελευτηκότος

παραδιδόναι τῶν ἐγχωρίων τὰ σώματα τῶν τετελευτηκό-557

TOV, ὑπελάμβανε καὶ διὰ τούτου τοῦ τρόπου πλημμελή-.
i
20 ὅειν τὸν πάλαι προτετελευτηκότα.

Ὅτι Καμβύσης

μέλλων στρατεύειν ἐπ᾿ Αἰθιοπίαν

ἔπειψε μέρος τῆς δυνάμεως

ἐπ᾽ ᾿“μμωνίους , προρτάξας

τοῖς ἡγεμόσι τὸ μαντεῖον συλήσαντας

25

περιοικοῦντας

τὸ ἱερὸν

ἅπαντας

ἐμπρῆσαι,

τοὺς τὲ

ἐξανδραποδίσασϑαι.

"Qvi Ζυδοί τινες φεύγοντες τὴν ᾿Οροίτου τοῦ σατράπου δυναστείαν κατέπλευσαν εἰς Σάμον μετὰ πολλῶν
χρημάτων καὶ τοῦ Πολυκράτους ἱκέται ἐγένοντο. ὁ Ó&
90 τὸ μὲν πρῶτον. αὐτοὺς φιλοφρόνως ὑπεδέξατο, μετ᾽ ὀλίγον δὲ πάντας ἀποσφάξας τῶν χρημάτων ἐγχρατὴς ἐγένετο.

Ὅτι Θέτταλος ὁ Πεισιστράτου υἱὸς σοφὸς ὑπάρχων
ἀπείπατο τὴν τυραννίδα, καὶ τὴν. ἰσότητα ξηλώσας ue
35 γάλης ἀποδοχῆς ἠξιοῦτο παρὰ τοῖς πολίταις" oí δὲ ἀλλοι, Ἵππαρχος καὶ Ἱππίας, βίαιοι καὶ χαλεποὶ καϑεστῶ:τες ἐτυράννουν

τῆς

πόλεως.

πολλὰ

δὲ

παρανομοῦντεξβ

εἰς τοὺς ᾿Αθηναίους, καί τινος μειρακίου διαφόρου τὴν
ὄψιν Ἵππαρχος ἐρασϑείς, διὸ τοῦτο ἐκινδύνευσεν. 3 μὲν
40 ovv ἐπὶ τοὺς τυράννους ἐπίϑεσις καὶ dj πρὸς τὴν τῆς
πατρίδος ἐλευϑερίαν σπουδὴ κοινὴ) τῶν προειρημένων.
ὑπῆρξεν ἀνδρῶν" ἡ δὲ ἐν ταῖς βασάνοις παράστασις τῆς

ψυχῆς καὶ τὸ καρτερικὸν τῆς τῶν δεινῶν ὑπομονῆς περὶ
μόνον ἐγενήϑη τὸν ᾿Δριστογείτονα, ὃς ἔν τοῖς φοβεφῶ-

45 τάτοις καιθοῖθ δύω μέγιστα διετήρησε ; τήν τὲ πρὸς τοὺς
φίλους πίστιν καὶ τὴν πρὸς τοὺς ἐχϑροὺς τιμωρίαν.
Ὅτι

τυραννουμένης

KZ

“πατρίδος

ὑπὸ

Νεάρχου

σκληρῶς. ἐπιβουλὴν κατὰ τοῦ τυράννου κατεστήσατο.
καταφανὴς δὲ γενόμενος. καὶ κατὰ τὰς ἐν ταῖς βασάνοις
ἀνάγκας διερωτώμενος “ὑπὸ τοῦ Νεάρχου τίνες ἤσαν oL
συνειδότες, άφελον γάρ, ἔφησεν, ὥςπερ τῆς γλώττης
εἰμὶ κύριος, οὕτως ὑπῆρχον καὶ τοῦ σώματος. τοῦ δὲ
τυράννου πολὺ μᾶλλον ταῖς (βασάνοις

προφεπιτείναντος,

58 ὁ Ζήνων μέχρι μέν τινος διεκαρτέρει" μετὰ δὲ ταῦτα

σπεύδων ἀπολυϑῆναί ποτὲ τῆς ἀνάγκης καὶ ἅμα τιμῶθήσασϑωι τὸν , Νέαρχον, ἐπενοήσατό τι τοιοῦτον. κατὰ
τὴν ἐπιτονωτάτην ἐπίτασιν τῆς βασάνου προςποιηϑεὶς
$91. 26. 'Ogoírov Wesselingius ,"Ooízov V
ψωνος ad margincum
στασιν V

apponit V

43. περὶ Ζή-

559. ἐπίτασιν Valesius,

ἐπί-
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ἐνδιδόναι τὴν ψυχὴν ταῖς ἀλγηδόσιν ἀνέκραγεν "Avere, 60
ἐρῶ “γὰρ πᾶσαν. ἀλήϑειαν. ὡς δ᾽ ἀνῆκεν,

| ἀκοῦσαν

κατ᾽

ἰδίαν προρελθόντα"

ἠξίωσεν αὐτὸν

πολλὰ γὰρ εἶναι τῶν

λέγεσϑαι μελλόντων ἃ συνοίσει τηρεῖν ἐν ἀποῤῥήτῳ. τοῦ
| δὲ “τυράννου προςελϑόντος ἀσμένως καὶ τὴν ἀκοὴν τῷ

βστόματι παρωβαλόντος, ὁ Ζήνων τοῦ τε δυνάστου περι- 65
᾿χανὼν τὸ οὖς ἐνέπριδε τοῖς ὀδοῦσι.

τῶν

δὲ ὑπηρετῶν

ταχὺ προρδραμόντων, καὶ πᾶσαν τῷ βασανιξομένῳ σρος-

φερόντων τιμωρίαν εἰς τὸ χαλάσαι τὸ δῆγμα. πολὺ μᾶλ-

λον προφενεφύξετο. τέλος δ᾽ οὐ δυνάμενοι “τἀνδρὸς vuxij| GEL τὴν εὐψυχίαν παρεκάλεσαν αὐτὸν ἵνα διίῃ τοὺς 70
ὀδόντας. καὶ τοιούτῳ τεχνήματι τῶν ἀλγηδόνων ἀπελύϑη

|

καὶ παρὰ τοῦ τυράννου τὴν ἐνδεχομένην ἔλαβε τιμωρίαν.

Ov “ευκίου Ταρκυινίου τοῦ "Poucitev βασιλέως
ὁ υἱὸς Σέξτος ἐξεδήμησεν εἰς πόλιν Κολλατίαν καλουμέ- 7ὅ

ψὴν,

καὶ κατέλυσε πρὸς

“Δεύκιον

Ταρκυίνιον

-

ἀνεψιὸν

τοῦ βασιλέως, ἔχοντα γυναῖκα “ουκρητίαν, ἥτις ἣν εὐπρεπὴς μὲν τὴν ὄψιν, σώφρων δὲ τὸν τρόπον. ἐπὶ ότρα-

᾿τοπέδου ydo. ὄντος τἀνδρός, ὁ ξένος νυχτὸς ἐγερϑεὶς 80 ᾿ἐκ τοῦ κοιτῶνος ὥρμησεν ἐπὶ τὴν γυναῖκα χκουμωμένην
ἔν τινι ϑαλάμῳ. ἐπιστὰς δὲ ταῖς ϑύραις ἄφνω καὶ σπασάμενος τὸ ξίφος παρασκευάσασθαι μὲν ἔφησεν οἰκέτην

| ἐπιτήδειον εἰς ἀναίρεσιν, συγκατασφάξειν δὲ κἀκείνην,
᾿ ὡς ἐπὶ μουχείῳ κατειλημμένην καὶ τετευχυῖαν τῆς προς- 85
᾿ηκούσης τιμωρίας ὑπὸ τοῦ συγγενεστάτου τῷ
GUvOL—
| κοῦντι. διόπερ αἱρετώτερον ὑπάρχειν ὑπουργῆσαι ταῖς
ἐπιϑυμίαις

αὐτοῦ

σιωπῶσαν᾽"

λήψεσθαι

δὲ ἔπαϑλον τῆς

| q«gucog δωρεάς τε μεγάλας καὶ τὴν μετ᾽ αὐτοῦ συμ- 90
βίωσιν καὶ «γενέσθαι βασίλισσαν, ἰδιωτικῆς ἑστίας ἐξηλ᾿λαγμένην ἡγεμονίαν. D δὲ “ουκρητία διὰ τὸ παράδοξον
᾿ἐχπλαγὴς γενομένη; καὶ φοβηῦε ἴσα μήποτε ταῖς ἄλη| Qelaug δόξῃ διὰ τὴν μοιχείαν ἀνῃρῆσθαι, τότε μὲν ἥσυχίαν ἔσχεν. ἡμέρας

]

|

[
j
;

δὲ γενομένης ὁ Ζέξτος ἐχωρίσθη" ἡ 95

ὸὲ ἐκάλεσε τοὺς οἰκείους, καὶ ἠξίου μὴ περιιδεῖν ἀτιμο.
| Qivov τὸν ἀσεβήσαντα εἰς ξενίαν ἅμα καὶ συγγένειαν.
ἑαυτῇ ὃὲ φήσασα μὴ προρήκειν ἐφορᾶν τὸν ἥλιον τηλᾶικαύτης ὕβφεως πεπειραμένην, ξιφιδίῳ πατάξασα τὸ στῆVog ἑαυτῆς ἐτελεύτησεν.
100
Los
Ὅν Ἱπποκράτης o Γελῷος τύραννος τοὺς Ζυρα-

κουσίους νενικηκὼς κατεστρατοπέδευσεν εἰς τὸ τοῦ “])ιὸς
ἵερόν. κατέλαβε δὲ αὐτὸν τὸν ἱερέα καὶ τῶν Συρακου60. ἀνῆκεν] ἀνῆκαν Reiskius
998, 65. τε delendum videtur
31. 91. Λουκριτίαν et HM WE
cia V
90. γενέσθαι) ycvrotota , Valesius
ὦ. κατέλαβενV

|
|

᾿
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5 σίων τινὰς ᾿καϑαιροῦντας ἀναθήματα χρυσᾶ, καὶ μάλιστα
ἱμάτιον τοῦ hs

περιαιρουμένους ἐκ πολλοῦ κατεόκευα-

ἀμένον χρυσίου. καὶ τούτοις μὲν ἐπιπλήξας ὡς ἵεροσύλοις ἐκέλευσεν

ἀπελϑεῖν

ἀναϑημάτων ἀπέσχετο,

εἰς τὴν πόλιν"

αὐτὸς δὲ τῶν

φιλοδοξῆσαν ϑέλων καὶ νομίζων

10 δεῖν τὸν τηλικοῦτον ἐπαναιρούμενον πόλεμον μηδὲν ἐξα-

μαρτάνειν εἰς τὸ ϑεῖον, ἅμα δὲ νομίζων διαβάλλειν τοὺς
προεστῶτας τῶν ἐν Συρακούσαις πραγμάτων πρὸς τὰ

πλήθη. διὰ τὸ δοκεῖν αὐτοὺς πλεονεκτικῶς ἀλλ᾽ οὐ δημοτικῶς οὐδ᾽ ἴσως ἄρχειν.
15
Ὅτι Θήρων ὁ Axgeyavtivog γένει καὶ πλούτῳ καὶ
τῇ πρὸς τὸ πλῆϑος φιλανϑρωπίᾳ πολὺ προεῖχεν οὐ μόvov τῶν πολιτῶν ἀλλὰ. καὶ πάντων τῶν Σικελιωτῶν.
“Ὅτι τοῦ Μιλτιάδου υἱὸς ὁ Κίμων,

90 τοῦ

πατρὸς

αὐτοῦ ἐν τῇ δημοσίᾳ

ἰσχῦσαι ἐκτῖσαι τὸ ὄφλημα,

τελευτήσαντος5

φυλακῇ διὰ τὸ μὴ

ἵνα λάβῃ τὸ σῶμα τοῦ πα-

τοὺς εἰς ταφήν; ἑαυτὸν εἰς τὴν φυλακὴν παρέδωκε καὶ
διεδέξατο τὸ ὄφλημα.
“Ὅτι 0 Κίμων φιλότιμος ὧν sig τὴν τῶν κοινῶν
25 διοίκησιν, ἐξ ὑστέρου ἀγαϑὸς στρατηγὸς ἐγενήϑη » καὶ
διὰ τῆς ἰδίας ἀρετῆς ἐνδόξους πράξεις. κατειργάσατο.
Ὅτι οἵ ἐν Θερμοπύλαις ἀνδρείως ἀγωνισάμενοι ἀπέὅανον. ὧν τὰς ἀρετὰς etc. quae sunt l. XI. c. 11.
558. 17. μόνον ed. Wess., μόνων V
559. 28. ἀρετὰς] ,.quae deinde sequuntur ἐπ Codice manuscr. eo
quod in libris Diodori editis extant consulto practermisimus 12 folia.**
VALESIVS

ἄμ.

XX.

“Ὅτι ᾿Δντίγονος ὃ βασιλεὺς ἐξ ἰδιώτου γενόμενος
]δυνάστης, καὶ πλεῖστον ἰσχύσας τῶν καϑ' αὑτὸν βασι- 95
1 ἢλέων, οὐκ (onion ταῖς παρὰ τῆς τύχης δωρεαῖς. ἀλλ᾽

| ἐπιβαλόμενος τὰς τῶν ἄλλων βασιλείας εἰς αὑτὸν ἀδίκως
. περιστῆσαι τὴν ἰδίαν ἀπέβαλεν ἀρχὴν ἅμα καὶ τοῦ ζῆν
| ἐστερήϑη.
|
Ὅτι ᾽2Ζγαϑοκχλῆς πυϑόμενος τούς τε Δίγυας καὶ Τυῤ- 40

| ῥηνοὺς ταραχωδῶς ἀπῃτηκέναι τοὺς μισϑοὺς͵ τὸν υἱὸν
| ᾿Δγάϑαρχον κατὰ τὴν ἀπουσίαν αὐτοῦ, πάντας ἀπέσφαξεν,
οὐκ ἐλάττους ὄντας τῶν διρχιλίων.
|
Ὅτι oi Θρᾷκες τὸν τοῦ βασιλέως υἱὸν "AyaSoxAÉa
λαβόντες αἰχμάλωτον ἀπέστειλαν μετὰ δώρων, ἅμα μὲν 48

:

|

πρὸς τὰ παράδοξα τῆς τύχης ἑαυτοῖς παρασχευάξοντες
καταφυγάς, ἅμα δὲ διὰ τῆς φιλανθρωπίας ταύτης ἐλπίζοντὲες ἀπολήψεσθαι τὴν ἀφῃφθημένην αὐτῶν χώραν ὑπὸ

| “υσιμάχου.
τῆσαι

| Tv

τῷ

οὐκέτι γὰρ ἤλπιζον αὑτοὺς δύνασϑαι κραπολέμῳ,

συμπεφρονηκότων

ἁπάντων

σχεδὸν 50

δυνατωτάτων βασιλέων καὶ συμμαχούντων ἀλλήλοις.

Ὅτι ὁ “Ιρομιχαίτης ὁ τῶν

Θρᾳκῶν

βασιλεὺς κατὰ

| πάντα τὸν “υσίμαχον τὸν βασιλέα δεξιωσώμενος καὶ φι| λήδας, ἔτι δὲ πατέρα προβαγορεύσας, ἀπήγαγε μετὰ τῶν 55
Ι τέκνων εἰς πόλιν τὴν ὀνομαξομένην Ἧλιν.
“Ὅτι μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς “υσιμάχου͵ δυνάμεως συνδραμόντων τῶν Θρᾳκῶν καὶ “βοώντων ἄγειν εἰς τὸ μέ| Gov τὸν ἡλωκότα βασιλέα πρὸς τὴν γόλασιν: δεῖν γὰρ 60
τὴν cé
e ἔχειν τὸ τῶν κινδύνων ᾿μετεσχηκὸς πλῆϑος
βουλεύσασϑαι πῶς χρηστέον ἐστὶ τοῖς ἡλωχόσιν" ὁ μὲν
“ΖΙφρομιχαίτης περὶ τῆς τιμωρίας τοῦ βασιλέως ἀντειπὼν

᾿
!

᾿

[
|

ἐδίδαξε τοὺς στρατιώτας ὅτι συμφέρει σῶσαι τὸν ἄνδρε.
ἀναιρεθέντος μὲν γὰρ αὐτοῦ

σϑαι

τὴν “υσιμάχου

βασιλεῖς

δυναστείαν,

ἄλλους καταλήψε- 65

φοβερωτέραν

οὖσαν,

91. αὐτὸν V οἱ 49. αὐτοὺς
66. φοβερωτέραν οὖσαν]
mera est proximae syllabae iteratio pro φοβερωτέρους

haec
ἣ
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ἂν τύχῃ; τοῦ προὐπάρξαντος᾽ διαφυλαχϑέντος δὲ χάριν |
ἕξειν ὀφειλομένην τοῖς Θρᾳξὶ παρὰ τοῦ σωθέντος, xol.
70 τὰ φρούρια τὰ πρότερον ὑπάρξαντα Θρᾳκῶν ἀπολήψε-δέ
σϑαι χωρὶς κινδύνων. συγκαταϑεμένου δὲ τοῦ πλήϑους,
ὁ “ΖΙφομιχαίτης ἀναζητήσας ex τῶν αἰχμαλώτων τοὺς φίλους τοῦ “υσιμάχου καὶ τοὺς “περὶ τὴν ϑεραπείαν εἰωϑότας διατρίβειν ἀπήγαγε πρὸς τὸν ἡλωκότα βασιλέα.

75 μετὰ δὲ ταῦτα
ἑστίασιν τόν

TOV

συντελέδας

τε “υσίμαχον

Θρᾳκῶν

παρασκευάσας,

τὴν ἁλοῦσαν

τοὺς

ϑυσίαν παρέλαβεν ἐπὶ τὴν
μετὰ τῶν

ἐπιτηδειοτάτους.

τοῖς

μὲν

περὶ

τὸν

αὐτοῦ

διττὰς

φίλων

“υσίμαχον

βασιλικὴν στρωμνήν,

ἑαυτῷ

καὶ 1

δὲ “κλισίας
ἔστρωσε

δὲ καὶ

τοῖς

80 φίλοις εὐτελῆ στιβάδα. ὁμοίως δὲ διττῶν ἑτοιμασϑέντων

δείπνων. ἐκείνοις μὲν παντοδαπῶν πολυτέλειαν βρωμάτῶν παρέϑηκεν ἐπὶ τραπέζης ἀργυρᾶς, τοῖς δὲ Θρᾳξὶ
λάχανα καὶ χρέα μετρίως ἐσκευασμένα, ἐπὶ σανίδος sv85 τελοῦς ἐπικειμένης αὐτοῖς τῆς τραπέζης. τὸ δὲ τελευταῖον
τοῖς μὲν ἐνέχξι τὸν oivov ἐν “ἀργυροῖς καὶ χρυσοῖς ποτηρίοις, τοῖς δὲ ue" ἑαυτοῦ κερατίνοις καὶ ξυλίνοις,
καθάπερ

ἦν ἔϑος τοῖς Γέταις. προβαίνοντος

δὲ τοῦ πό-

TOU πληρώσας τὸ μέγιστον τῶν κεράτων, καὶ προραγο-.
90 psUGag πατέρα τὸν “υσίμαχον. ἠρώτησε πότερον αὐτῷ
δοκεῖ δεῖπνον βασιλικώτερον. τὸ "Μακεδονικὸν ἢ τὸ Θοῴ.
κίον. τοῦ δὲ “υσιμάχου τὸ Μακεδονικὸν εἰπόντος (Ζήτει
εἰς τὸ περὶ γνωμῶν.)

95

100

Ὅτι ὃ βασιλεὺς “Ζημήτριος παραλαβὼν καὶ τὰς ἄλ.
λας πόλεις προςηνέχϑη τοῖς Βοιωτοῖς μεγαλοψύχως. πλὴν
γὰρ ἀνδρῶν δέκα καὶ τεττάρων τῶν αἰτιωτάτων τῆς ἀποστάσεως ἀπέλυσε τῶν ἐγχλημάτων. ἅπαντας.
|

Ὅτι ᾿γάϑαρχος ἀνδρείᾳ καὶ ψυχῆς εὐτολμίᾳ πολὺ ᾿
τοῦ κατὰ λύγον ὑπεραίρων τῆς ἰδίας ἡλικίας" ἦν γὰρ
παντελῶς νέος.

Cx

“Ὅτι ovrog ἱστορικὸς τὰς ἁμαρτίας τῶν πρὸ ἑαυτοῦ
συγγραφέων πικρότατα ἐλέγξας κατὰ μὲν τἄλλα μέρη
τῆς γραφῆς πλείστην πρόνοιαν εἶχε τῆς ἀληϑείας, ἐν δὲ
ταῖς

᾿Δἡγαϑοκλέους

πράξεσι

τὰ πολλὰ

κατέψευσται

τοῦ

δυνάστου διὸ τὴν πρὸς αὐτὸν ἔχϑραν. φυγαδευϑεὶς γὰρ
ὑπ᾽ ᾿Δ“γαϑοκλέους ἐκ τῆς Σικελίας ζῶντα μὲν ἀμύνασθαι

τὸν δυνάστην οὐκ ἴσχυσε, “τελευτήσαντα δὲ διὰ τῆς ἵστορίας ἐβλασφήμησεν. εἰς τὸν αἰῶνα. καϑόλου γὰρ ταῖς
προὐπαρχούσαις τῷ βασιλεῖ τούτῳ κακίαις ἄλλα πολλὰ
900. 18. πρὸς τὸν Reiskius, zo0g V
τος,
—

81. ἐπικειμένης) vzzo-

χειμένης Valesius
αὐτοῖς MS. Salmasii, αὐτῆς V
90.
δεῖπνον Exc. Vat. p. 48. 19., τὸ δεῖπνον V
1. νέος Reiskius,
véog V
2. igzogixoc] Τίμαιος apponit margo V
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παρ᾽ ἑαυτοῦ προφϑεὶς. ὁ συγγραφεύς. τὰς μὲν εὐημερίας
ἀφαιρούμενος αὐτοῦ, τὰς ὸὲ ἀποτεύξεις, οὐ τὰς δι᾿ «vτὸν μόνον γενομένας , ἀλλὰ καὶ τὰς διὰ τύχην, μετα- 15

φέρων. εἰς τὸν μηδὲν ἐξαμαρτόντα. γενομένου δὲ ὁμολοἱἰγουμένως

αὐτοῦ

στρατηγιχοῦ

uiv κατὰ τὴν ἐπίνοιαν.

“δραστικοῦ δὲ χαὶ τεϑαῤῥηκότος κατὰ τὴν ἐν τοῖς κινδύνοις εὐτολμίαν,

οὐ διαλείπει παρ᾽

ὅλην τὴν ἱστορίαν

ἀποκαλῶν αὐτὸν ἄνανδρον χαὶ δειλόν. καίτοι ye τίς οὐκ 20
οἶδεν ὅτι τῶν πώποτε δυναστευσάντων

οὐδεὶς ἐλάττοσιν

ἀφορμαῖς χρησάμενος, μείζω βασιλείαν περιεποιήσατο j
χειροτέχνης γὰρ &x παίδων γενόμενος δι᾽ ἀπορίαν βίου
καὶ πατέρων ἀδοξίαν ἐξ ὑστέρου διὰ τὴν ἰδίαν ἀρετὴν
οὐ μόνον. Σικελίας σχεδὸν ὅλης ἐκυρίευσεν, ἀλλὰ πολ- 23
λὴν τῆς ᾿Ιταλίας τε καὶ Διβύης τοῖς ὅπλοις κατεστρέ-

ψατο.

ϑαυμάσαι δ᾽ ἄν τις τοῦ “συγγραφέως τὴν δὐχέ-

ρειαν"

παρ᾽ ὅλην γὰρ τὴν γθαφὴν ἐγκωμιάξων τὴν τῶν

Συρακουσίων ἀνδρείαν. τὸν τούτων κρατήσαντα δειλίᾳ
φησὶ διενηνοχέναι τους. ἅπαντας ἀνϑρώπους. διὰ γὰρ 30
τῶν ἐν ταῖς ἐναντιώσεσιν ἐλέγχων φανερός ἐστι τὸ φιλαληϑὲς τῆς ἱστορικῆς παῤῥησίας προδεδωκος

ἰδίας ἕνε-

κεν ἔχϑρας καὶ φιλονεικίας. διόπερ τὰς ἐσχάτας τῆς συντάξεως πέντε “βίβλους τοῦ συγγραφέως τούτου, κα
ς 35
περιείληφε τὰς ᾿Δ4γαϑοχλέους πράξεις, οὐχ ἂν τις deside

ἀποδέξαιτο.
᾿
“Ὅτι καὶ Καλλίας. ὃ Συρακούσιος δικαίως καὶ προςηκόντως κατηγορίας ἀξιωϑ είη. ἀναληφϑεὶς γὰρ ὑπ᾽ "Ayaϑοχλέους καὶ δώρων μεγάλων ἀποδόμενος τὴν προφῆτιν 40
τῆς ἀληϑείας ἱστορίαν, οὐκ ἀπολέλοιπεν ἀδίκως ἐγκο-

μιάξων τὸν μισϑοδότην.

οὐκ ὀλίγων γὰρ αὐτῷ πεπρα-

γμένων πρὸς ἀσεβείας ϑεῶν καὶ παρανομίας ἀνθρώπων,
φησὶν ὁ συγγραφεὺς αὐτὸν εὐσεβείᾳ καὶ φιλανϑρωπίᾳ
πολὺ τοὺς ἄλλους ὑπερβεβληκέναι. καϑόλου δὲ καϑάπερ 45
"Aya9oxAug ἀφαιρούμενος τὰ τῶν πολιτῶν ἐδωρεῖτο τῷ

συγγφαφεῖ μηδὲν προφήκοντα παρὰ τὸ δίκαιον, οὕτως
ὁ ϑαυμαστὸς ἱστοριογράφος ἐχαρίξετο, διὰ τῆς γραφῆς
ἅπαντα τἀγαϑὰ τῷ δυνάστῃ. ῥάδιον δ᾽ ἦν, οἶμαι, πρὸς 50
ἄμειψιν χάριτος τῷ γραφεῖ τῶν ἐγκωμίων μὴ λειφϑῆναε,
τῆς ἐκ τοῦ βασιλικοῦ γένους. δωροδοκίας.

Ὅτι οἵ μισθοφόροι κατὰ τὰς “ὁμολογίας ἐκλιπόντες
τὰς “Συρακούσας προςεδέχϑησαν ὑπὸ τῶν ΜὨεσσηνίων, 55
ὡς ἂν φίλοι καὶ σύμμαχοι. ὑπὸ δὲ τῶν πολιτῶν φιλο961. 40, οὐκ ἀπολέλοιπεν] οὐ διαλέλοιπεν Suidas
44. ὑπερβεβληκέναι) ὑπερβεβηκέναι Suidas
49, τὰ ἀγαϑὰ Suidas
. γραφεῖ Suidas, yoegsío V

"
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φρόνως ἀναληφϑέντες εἷς τὰς ἰδιωτικὰς οἰκίας νυκτὸς
ἐφόνευσαν τοὺς ὑποδεξαμένους, καὶ τὰς τῶν παρανομη- ϑέντων γυναῖκας γήμαντες κατέσχον τὴν πόλιν.
60
Ὅτι τοῦ “ημητρίου φυλαττομένου εἰς Πέλλαν Ζυσίμαχος πρέσβεις «ἀποστείλας ἠξίου τὸν Σέλευκον μηδενὶ
τροπῷ TOV “]ημήτριον ἐκ τῶν χειρῶν ἀφεῖναι, πλεονέ-

atv ἄνδρα καὶ πᾶσι τοῖς βασιλεῦσιν ἐπιβεβουλευκότα"
65 ἐπηγγέλλετο δὲ αὐτῷ δώσειν ὑπὲρ τῆς ἀναιρέσεως τῆς5
τούτου τάλαντα διρχίλια. ὃ δὲ βασιλεὺς τοῖς μὲν πρεσβευταῖς ἐπετίμησε παρακαλοῦσιν

αὐτὸν μὴ μόνον ἀϑε-

τῆσαν πίστιν, ἀλλὰ καὶ συνουγειομένον αὐτῷ μύσος ἐκεῖνο
ἐπανελέσθαι" πρὸς δὲ τὸν υἱὸν ᾿Δντίοχον ἐν τῇ “Μηδίᾳ
70 διατρίβοντα γράψας συνεβούλευσε πῶς χρηστέον ἐστὶ τῷ
«“1ημητρίῳ. “εκρικῶς γὰρ ἦν αὐτὸν ἀπολύειν καὶ κατάγειν ἐπὶ τὴν βασιλείαν

μεγαλοπρεπῶς"

|

ἔσπευδε δὲ καὶ

τὴν τοῦ υἱοῦ χάριν συνεπιγράψαι ταῖς εὐεργεσίαις, dg
75 ἂν γεγαμηκότος αὐτοῦ Στρατονίκην τὴν Ζ;ημητρίου καὶ
τέκνα γεγεννηκότος ἐξ αὐτῆς.
562. 61. xoi] xeL εἷς Wesselingius
68. μύσος ἐκεῖνο Valesius, μύσσος ἐκεῖνον V
40. συνεβούλευσε] nonne συνεβουλεύσατο ἢ
42, ἔσπευδεν

'

|

|
L
:

XXIL

|

1

τι εἰς τὸ Ῥήγιον ἀπεστάλη φρουρὰ ὑπὸ Ῥωμαίων.

; ὁ δὲ χιλίαρχος “Πέκιος, τὸ γένος Καμπανύς, πλεονεξίᾳ
; καὶ τόλμῃ διαφέρων, ἐμιμήσατο τὴν τῶν “Μαμερτίνων
παρανομίαν. ἐκεῖνοι ydo προςδεχϑέντες ὑπὸ “Μεσσηνίων 80
ὡς φίλου τὴν μὲν πόλιν κατελάβοντο, τοὺς δὲ Μίεσση|víovg ἐπὶ τῆς ἰδίας ἑστίας ἑκάστους σφάξαντες ἔγημαν
τὰς τῶν ἰδιοξένων ,“γυναῖχας, καὶ τὰς τῶν σφαγέντων

'κτήσεις κατέσχον. οἵ δὲ περὶ τὸν 4έκιον Καμπανοί, δοϑέντες ὑπὸ Ῥωμαίων φύλακες τῶν Ῥηγίνων, ἐξήλωσαν 85
; τὴν τούτων ὠμότητα" τοὺς γὰρ Ῥηγίνους σφάξαντες καὶ
ἱτὰς κτήσεις διελόμενοι κατέσχον τὴν πόλιν ὡς δορίκτητον. ὁ OE ἐπὶ τῆς φρουρᾶς τεταγμένος 4ἔκιος ἐξαργυρισάμενος τὰς τῶν ἠτυχηκότων κτήσεις, aL τὴν διαίρεσιν 90
τῆς ὠφελείας ἄδικον ποιησάμενος, ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ Ῥη| yov, “φυγαδευϑεὶς ὑπὸ τῶν συνασεβησάντων Καμπανῶν.
! οὐ μὴν ἐξέφυγον τὴν τιμωρίαν οἵ παρανομήσαντες, ἀλλ᾽
10 μὲν “ἐκιος εἰς ὀφϑαλμίαν χαλεπὴν ἐμπεσὼν μετεπέμVvarO TOV ἰατρῶν τὸν ἄριστον" οὗτος δὲ τὴν ὑπὲρ «τῆς 9ὅ
πατρίδος τιμωρίαν λαμβάνων ἱκανῶς κανϑαρίσιν ὑπήAube τὸν Ζέκιον, καὶ τῆς ὁράσεως αὐτὸν στερήσας ἔφυγεν

ἐκ τῆς “Μεσσήνης.

"Oc. Φιντίας ὁ τῶν πόλεων βιαίως ἄρχων καὶ πολλοὺς τῶν εὐπόρων ἀναιρῶν ὑπὸ τῶν ὑποτεταγμένων διὰ 100
τὴν παρανομίαν. ἐμισεῖτο. διόπερ ἁπάντων ὄντων πρὸς
ἀπόστασιν,

ταχὺ ταπεινωϑεὶς

μετεβάλετο

τὸν τρύπον,

καὶ φιλανϑρωπότερον ἄρχων διακατέσχε τοὺς ὑπὸ “χεῖρα.
Ὅτι Πτολεμαῖος ὁ Μακεδόνων “βασιλεύς, τὴν μὲν
ἡλικίαν νέος ὧν παντελῶς, πραγμάτων δὲ πολεμιχῶν
ἄπειρος; φύσει, δὲ ϑρασὺς καὶ προπετής, οὐδὲν τῶν χρησίμων προενοεῖτο᾽ τῶν γὰρ φίλων αὐτῷ συμβουλευόντων
ἀναδέξασϑαι τοὺς ἀφυστεροῦντας; οὐ '“προρςέσχεν.
“9. Ἱ͵αμερτίνων] ῬΜαμερτινῶν V «εἰ mox Ῥηγινῶν
χτητον] δορύκτητον V
98. ὁ delendum videtur

87, δορί-

96
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ἐπιϑέμενος, τυραννίδι,

καὶ βε-

βαιῶσαι κρίνας τὴν συνωμοσίαν, μειρακίσκον τινὰ φίλον.
αὐτοῦ καλέσας ὡς ἐπὶ ϑυσίαν, καὶ σφαγιάσας τοῖς roig,

τά τε σπλάγχνα, τοῖς συνομύσασιν

ἔδωκε

φαγεῖν

χαὶ τὸ

15 αἷμα κεράσας οἴνῳ" πιεῖν παρεκελεύσατο.

Ἧ

Ὅτι ὁ αὐτὸς ᾿Απολλόδωρος Ταλάτας εὐρῶν, καὶ
τούτοις ὅπλα διδους καὶ δωρεαῖς, τιμήσας» δορυφόροις,

ἐχρῆτο πιστοῖς χαὶ πρὸς τὰς κολάσεις εὐϑέτοις διὰ τῆν
20 ὠμότητα. τὰς δὲ τῶν εὐπόρων οὐσίας δημεύων πλῆϑος 1
χρημάτων ἤϑροιξεν. ἀναβιβάσας δὲ τοὺς στρατιωτικουὺς ἢ
μισϑούς, καὶ μεταδιδοὺς τοῖς πένησι τῆς εὐπορίας.

δύ-

ναμιν ἀξιόλογον περιεποιήσατο. ἐκτραπεὶς δὲ εἰς ὠμότητα,
καὶ πλεονεξίαν

εἰςεπράττετο

τοὺς

πολιτικοὺς

χρήματα,

25 καὶ πολλοὺς μὲν ἄνδρας, οὐκ ὀλίγας δὲ γυναῖκας τῇ διὰ
τῶν βασάνων τιμωρίᾳ βιαξόμενος, ἠνάγκασε πάντα ἄργυρον καὶ χρυσὸν παραδιδόναι. εἶχξ δὲ τυραννίδος εἰςηγητὴν καὶ διδάσκαλον Καλλιφῶντα τὸν Σικελόν, συν-

90 διατετριφότα πολλοῖς τοῖς κατὰ τὴν Σικελίαν τυράννοις. ᾿
Ὅτι τὰς Δ ἰγέας διαρπάσας ὁ Πύῤῥος, ἥτις ἣν ἑστία |
τῆς "Μαχεδονικῆς βασιλείας,

τοὺς Γαλάτας ἐκεῖσε

κατέ- '

λιπεν. οἱ δὲ πυϑόμενοί τινῶν ὅτι κατὰ τοὺς βασιλικοὺς
35 τάφους τοῖς τετελευτηκόσι συγκατωρύχϑη χρήματα πολλὰ |
κατά τινα παλαιὰν συνήϑειαν, ἅπαντας ἀνέσκαψαν, καὶ
τυμβωρυχήσαντες τὰ μὲν χρήματα διείλαντο, τὰ δὲ ὀστᾶ |
τῶν τετελευτηκότων “διέῤῥιψαν. ὁ δὲ Πύῤῥος ἐπὶ τούτοις

40 βλασφημούμενος οὐκ ἐκύόλαξε τοὺς βαρβάρους διὰ τὰς
ἐν τοῖς πολέμοις χρείας.

“ὦ.
κῷὦ
—

L
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Ἡμεῖς δὲ τῆς ἱστορίας οἰκεῖον ὑπολαμβάνομεν εἶναι
|rO μὴ “παραλιπεῖν ἀνεπισημάντους τὰς τῶν ἡγεμόνων
“προαιρέσεις ἐπ᾽ ἀμφότερα. τῇ μὲν γὰρ τῶν ἡμαρτημένων
“κατηγορίᾳ 010900060 ci συμβαίνει τοὺς ἐπὶ τὴν ὁμοίαν 45

καταφερομένους
τηδευμάτων

ἄγνοιαν, τῇ δὲ ἐπὶ τῶν

εὐφημίᾳ

προτρέπεσϑαι

| πρὸς ἀρετήν. τίς οὖν οὐκ ἂν
σύνην καὶ τὴν ὑπερηφανίαν
τυχίαν ὥςπερ, βαρὺ φορτίον
εὶς ξαυτὸν ἀπεστέρησε τῆς

ἀγαθῶν

πολλῶν

ἐπι-

τὰς ψυχὰς

δικαίως μέμψαιτο τὴν ἀφροτὴν ᾿Ζττιλίου; τὴν γὰρ εὖἐνεγκεῖν ἐπιδεξίως. οὐ δυνημεγίστης δόξης, τὴν δὲ πα-

τρίδα “μεγάλοις περιέβαλε κακοῖς. δυνάμενος γὰρ ϑέσϑαι

τὴν εἰρήνην συμφέρουσαν
ἱκαὺ παντελῶς

μὲν τῇ Ῥώμῃ, ταπεινὴν δὲ

αἰσχρὰν τῇ Καρχηδόνι,

πρὸς

δὲ τούτοις

τις ᾿ἀπενέγκασϑαι παρὰ πᾶσιν ἀνϑυώποις αἰώνιον μνήμην
ti ἡμερότητος καὶ φιλανθρωπίας, τούτων μὲν οὐδ᾽ ὄντι|vcoUv ἐποιήσατο λόγον. τοῖς δὲ τῶν ἠτυχηκότων πταίἐσμασιν ὑπερηφάνως

προςενεχϑ
z
εὶς τηλικαῦτα καὶ τοιαῦτα

προρέταττεν ὥςτε τὸ μὲν δαιμόνιον νεμεσῆσαι; τοὺς δὲ 60
ἡττημένους διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἐκείνου βαρύτητος
ἐπαναγκασαν τραπέσϑαι

πρὸς ἀλκήν.

τοιγαροῦν

εὐϑυς

τηλικαύτη τῶν πραγμάτων ἐγένετο παλίῤῥοια 0r ἐκεῖνον
I

τοὺς μὲν Καρχηδονίους

τοὺς διὰ τὴν ἡττὰν καὶ

τὴν κατάπληξιν “ἀπεγνωκότας τὸ πρότερον τὴν σωτηρίαν 65
ἐκ μεταβολῆς τότε ϑαρσήσαντας κατακόψαν τὴν τῶν πο:
'λεμίων δύναμιν, τὸ δὲ σύνολον τηλικαύτῃ “πληγῇ καὶ

᾿συμφορᾷ περιπεσεῖν τὴν Ῥώμην ὥστε τοὺς ἐν τῷ πεΐομαχεῖν ἁπάντων ἀνϑρώπων δοχοῦντας πρωτεύειν μηκέτι
τολμᾶν ἐκ τοῦ προχείρου συγκαταβαίνειν εἰς παράταξιν.
διὸ καὶ συνέβη τὸν πόλεμον μακρότατον μὲν γενέσϑαι

τῶν μνημονευομένων. τοὺς ὃὲ ἀγῶνας μεταπεσεῖν εἰς
ναυμαχίας, ἐν αἷς τῶν Ῥωμαίων καὶ τῶν συμμάχων
διεφϑάρησαν ναῦς παμπληϑεῖς, ἄνδρες Ó οὐκ ἐλάττους
563. 40. ἀγαθῶν addidi ex p. 501, 33,

91. X«oznóovi V
4

p

͵
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75 τῶν δέχα μυριάδων σὺν τοῖς ἐν ταῖς ναυαγίαις ἀπολομένοις" χρημάτων δὲ ἐδαπανήθη τοσοῦτος ἀριϑμὸς ὅσον

f
l

εἰκός

s
ἣ

ἐστιν

ἀναλῶσαι

τοὺς

στόλους

μὲν πλέοντας

ἐκ

tm

PqrR
w

τριακοσίων νηῶν συνεστηκότας, διαπολεμήσαντας δὲ ἀπὸ
80 τούτων τῶν χρόνον ἔτη πεντεκαίδεκα. οὐ μὴν Ó ye TOUD- ἢ
TOV αἴτιος ἐλαχίστην μερίδα τῆς συμφορᾶς ἀπηνέγκατο.
»

εὐν

τῆς γὰρ προὐπαρχούσης αὐτῷ “δόξης πολλαπλασίαν τὴν
ἀτιμίαν καὶ τὴν αἰσχύνην ἠλλάξατο, τοῖς δὲ ἰδίοις συμ-

πτώμασι τους ἄλλους ἐδίδαξε “μέτρια, φρονεῖν ἐν ταῖς
85 ἐξουσίαις, τὸ δὲ μέγιστον. Qv ὑπερηφάνησε τὴν ἀτυχίαν,
τούτων ἠναγκάσϑη τὴν ὕβριν καὶ τὴν ἐξουσίαν φέρειν,
προαφῃθημένος ἑαυτοῦ τὴν συγγνώμην καὶ τὸν συγ-

᾿

κεχωρημένον τοῖς ἐπταιχοῦσιν ἔλεον. Ξάνϑιππος δὲ τῇ |
καϑ' ἑαυτὸν ἀρετῇ τοὺς Καρχηδονίους οὐ μόνον ἐξ αὐ90 τῶν τῶν δεινῶν ἐξήρπασεν, ἀλλὰ καὶ τὸν ἅπαντα πό:

|

|

λεμον

εἰς τοὐναντίον

περιέστησε.

τοὺς μὲν

γὰρ ἅπασι

κρατοῦντας τοῖς ὅλοις ἠλάττωσε, τοὺς δὲ διὰ τῆς ἥττης
προςδοκῶντας τὴν deis Àesa TO ᾿μεγέϑει τοῦ προτερήμα- :
τος ἐποίησε καταφρονῆσαι τῶν “πολεμίων. διὸ καὶ τῆς
05 τῶν

f
,

πραχϑέντων

ἐπιφανείας

εἰς ἅπασαν

σχεδὸν τὴν oi- |

κουμένην διαδοϑείσης ἕκαστος ἐθαύμαξε τὴν τἀνδρὸς
ἀρετὴν εἰκότως" παράδοξον γὰρ ἐφαίνετο πᾶσιν εἰ προςγενομένου τοῖς Καρχηδονίοις ἑνὸς μόνου ἀνδρὸς τηλι- ᾿
100 καύτη τῶν ὅλων ἐγένετο μεταβολὴ ὥρτε τοὺς μὲν εἰς |
πολιορκίαν ἄρτι συγκεκλεισμένους ἐκ μεταβολῆς τοὺς
ἐναντίους πολιορκεῖν,

τοὺς δὲ πρότερον γῆς καὶ ϑαλάτ-

τὴς δι᾿ ἀνδρείαν κρατοῦντας ἐν πόλει μικρᾷ συμπεφευγότας προςδέχεσϑαι τὴν ἅλωσιν. οὐδὲν δὲ ,“ϑαυμαστὸν εἰν
5 στρατηγοῦ σύνεσις καὶ πραγμάτων ἐμπειρία τῶν ἀδυνάτῶν δοκούντων εἶναι περιεγένετο.
3
“Ὅτι ᾿Αμίλκας ὁ Βάρκας καλούμενος

ὁ Καρχηδόνιος

καὶ "Avvifas ὁ υἱὸς αὐτοῦ μέγιστον στρατηγοὶ Καρχη- 56
10 δονίων οὐ μόνον ὄντες τῶν προτέρων ἀλλὰ καὶ τῶν
μεταγενεστέρων

ὁμολογουμένως

OUTOL διελήφϑησαν,

καὶ ὁ

ἰδίαις πράξεσιν ηὔξησαν μάλιστα τὴν πατρίδα.
564. 75. ναυαγίαις} ναυμαχίαις V
,

ἀπωλομένοις Valesius,

ἀπολυμμένοις Y
418. πλέοντας] πληροῦντας
τριακοσίων |
(τ) Reiskius, τῶν V
49. πεντεκαίδεκα] ig V
δύ. ἑαυτοῦ
p. 904. 93. , δὲ αὐτοῦ
96. ἕκαστος Toupius ad Longinum liL

5.
5 ÉaoGtüg γὰρ

98. Χαρχηδονίοις V et similiter infra |aliquoties
969. 9. οὐ μόνον ὄντες] ὄντες ov μόνον Valesius

L

XXIV.

"Ort Κλώδιος παραγενόμενος εἷς τὴν Σικελίαν παρέλαβὲ τὰς πρὸς τῷ Διλυβαίῳ δυνάμεις, καὶ τὰ πλήϑη 15
Ϊ συναγαγὼν κατηγύρησε πικρῶς τῶν “παραδόντων αὐτῷ
| τὸ στρατόπεδον ὑπάτων, φάσκων αὐτοὺς ῥᾳϑύμως κθΖειρικέναι τὸν πόλεμον, ᾿μεθϑυσκομένους καὶ ξῶντας ἐν
ἀνέσει καὶ τρυφῇ, καὶ τὸ σύνολον πεπολιορχῆσϑαι μᾶλ-

| Aov 7j πεπολιορκηχέναι. ὧν δὲ φύσει παράϑερμος καὶ vij 20
| διανοίᾳ παρακεκινηκοὺς πολλὰ διῴκει μανίᾳ προφεμφε᾿οῶς. πρῶτον μὲν γὰρ ὧν τῆς στρατηγίας κατηγόρησε,
τούτων τὴν ἄνοιαν μιμησάμενος παραπλησίως ἐν τῇ
| ϑαλάσσῃ τά Ἐξ χώσματα καὶ τὰ κλεῖσρα κατεσχεύαζξε, 25
τοσοῦτον ἀφροσύνῃ διενέγκας ἐκείνων ὅσῳ μεῖξόν ἐστιν
74 ἁμάρτημα τὸ μηδὲ ἐκ τῆς πείρας δυνάσϑαι μεταδιδαχϑῆvoL τοῦ πρώτως ἐπιβαλλόμενον
| δὲ ὧν φύσει,

σφαλῆναι.

τιμωρητικὸβ

τοὺς μὲν πολιτικοὺς τοῖς πατρίοις ἔθεσιν

ἢ ἐκόλαξεν ἀπαραιτήτως, τοὺς δὲ συμμάχους ῥαβδίοις €ἐμα- 80
ja !Gríyov. καθόλου δὲ διὰ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ γένους καὶ

"δ᾽ τὴν τῆς οἰκίας δόξαν διεφϑαρμένος ὑπεροπτιχὸς ἦν καὶ

u κατεφρόνει πάντων.
H

Ὅτι ᾿Δμίλκας καὶ πρὸ τῆς στρατηγίας φανερὰν ξσχε 85

| tiv λαμπρότητα τῆς ψυχῆς, καὶ τὴν ἀρχὴν. παρειληφὼς
ἢ ἄξιος ἐφαίνετο τῆς πατρίδος, ἀντεχόμενος μὲν τῆς δόξης,
καταφρονῶν δὲ τῶν κινδύνων.
Ὅτι οὗτος συνέσει «διαφέρειν ἐδόκει, καὶ τόλμαν
καὶ πρᾶξιν τὴν ἐν τοῖς ὅπλοις ἔχων ὑπὲρ ἅπαντας τοὺς 40
πολίτας ὑπῆρχεν
ἀμφότερον, βασιλεύς τ᾽ ἀγαϑὸς κρατερός τ᾽ αἰχμητής.
|
Ὅτι ὁ "Avvov μεγαλεπίβολος ὧν καὶ δόξης ὀρεγόἢ μενος,

καὶ τὸ μέγιστον, E ev δύναμιν σχολάξουσαν, ἅμα 45

nl. μὲν ταύτην γυμνάσειν ἤλπιξεν ἐν ταύτῃ

τῇ στρατείᾳ,

quie τρέφων £x τῆς πολεμίας καὶ τὴν πόλιν κουφίζων τῶν
δαπανημάτων, ἅμα δὲ πολλὰ καταπράξασθαι τῇ πατρίδε

'καὶ πρὸς δόξαν καὶ πρὸς τὸ συμφέρον.
Ὅτι "Avvovog τὴν Ἑκατόμπυλον. ἐχπολιορκήσαντος, 50
καὶ τῶν πρεσβυτέρων προφελθύντων μεϑ᾽ ἱμεῖηρμαν καὶ
|
4*
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δεομένων “ἀνθρωπίνως ἑαυτοῖς χορήσασϑαι, φιλόδοξος
ὧν ὁ στρατηγὸς καὶ ,προχρίνας εὐεργεσίαν τῆς τιμωρίας,
55 τριθχιλίους μὲν ὁμήρους ἔλαβε, τὴν δὲ πόλιν καὶ τὰς
κτήσεις ἀκεραίους ἑάσας ἔτυχε στεφάνων καὶ τιμῶν μεγάλῶν παρὰ τῶν εὖ παϑόντων. οἵ δὲ στρατιῶται, τῶν ἐγχωφίων αὐτοὺς ὑποδεχομένων λαμπρῶς μετὰ πάσης προϑυ-δ66,
μίας.; εἱστιῶντο πάντων

60

Ὅτι

ἡ μήτηρ

τῶν

ὄντων δαψιλῶν

πρὸς ἀπόλαυσιν.

νεανίσκων βαρέως

φέρουσα

τὴν

τανδρὸς τελευτήν, καὶ νομίσασα δι᾽ ἀμέλειαν αὐτὸν ἐκλε. λοιπέναι τὸ ζῆν, ἔπεισε τοὺς υἱοὺς κακουχεῖν τοὺς αἰχμαλώτους. συγκλεισϑέντων ovv αὐτῶν εἰς οἴκημα στενὸν,

*

"

“;
k

1

σταντελῶς , τὰ δώματα καϑάπερ τῶν δηρίων ἠναγκάξετο

συνεσπειραμένα

καρτερεῖν

διὰ τὴν στενοχωρίαν.

τῆς τροφῆς παραιρεϑείσης ἐφ᾽ ἡμέρας πέντε,

ἔπειτα

Βοδόστωρ

μὲν διὰ τὴν ἀϑυμίαν καὶ τὴν ἔνδειαν ἐτελεύτησεν, "Auía-

xag. δέ, διαφέρων εὐψυχίᾳ, διεκαρτέρει καίπερ ἀπεγνωμένης ἐλπίδος ἀντεχόμενος. “πολλάκις δὲ αὐτοῦ δεομένου τῆς γυναικός, καὶ μετὰ δαχρύων τὴν ἐπιμέλειαν
τὴν εἰς τὸν ἄνδρα διεξιόντος,

φιλανθρωπίας
-

καὶ λογισμῶν

τοσοῦτον

ἀνθρωπίνων

ἀπέσχεν ἐκείνη

ὥςτε τὸν μὲν

νεκρὸν αὐτῷ συγκατακχλεῖσαι, πέντε ἡμέρας, τροφὴν δὲ
ὀλίγην χορηγῆσαι, πρὸς αὐτὸ μόνον στοχαζομένην. τὸ"
δύνασθαι τὴν ἀτυχίαν ἐνεγκεῖν. ὁ δὲ ᾿Αμίλκας ἀπογνοὺς τὸν ἐκ τῆς ἱκεσίας ἔλεον. ἀνεβόησεν ἐπιμαρτυρόμενος Zn ξένιον καὶ Ὡεοὺς τοὺς ἐποπτεύοντας τὰ κατ᾽
ἀνθρώπους ὡς ἀντὶ καλῆς χάριτος τῆς ὀφειλομένης

80 ἀπολαμβάνει τιμωρίας ὑπὲρ ἄνϑρωπον. οὐ μὴν ἐξέλιπε
τὸ v, εἴτε δαιμονίου τινὸς ἐλεήσαντος εἴτε καὶ ταύ-

τομάτου παράδοξον ἐνεγκόντος βοήϑειαν. ἐσχάτως γὰρ
αὐτοῦ διακειμένου, διά τὸ τὴν ἀποφορὰν τὴν ἀπὸ τοῦ
νεκροῦ καὶ τὴν ὅλην κακουχίαν, τῶν οἰκετῶν τινες
τῶν χατὰ τὴν οἰκίαν διηγήσαντό τισι τὸ γινόμενον.
οἵ δὲ μισοπονηρήσαντες τοῖς δημάρχοις προρφήγγειλαν..
δεινῆς δ᾽ οὖν τῆς ἰὠμότητος φανείσης, οἱ ἄρχοντες
ἀνεκαλέσαντο

τοὺς “4ττιλίους . καὶ παρ᾽ ὀλίγον ϑανάτου

90 κρίσιν προέϑηκαν, ὡς καταισχύνουσι τὴν Ῥώμην" διηπειλήσαντο δὲ τὴν ἁρμόττουσαν παρ᾽ αὐτῶν λήψεσθαι
τιμωρίαν. εἰ μὴ πᾶσαν ἐπιμέλειαν ποιήσονται τῶν αἰχμαλώτων. οἵ δὲ τῇ μητρὶ πολλὰ καταμεμψάμενου τὸν μὲν
Βοδόστορα καύσαντες ἀπέστειλαν τὴν τέφραν τοῖς συγγενέσι, τὸν δὲ "ulAxav ἐκ τῆς κακουχίας ἀνέλαβον.
$66. 62. ἔπεισε Valesius, ἐποίησε AA
qousvog V
προφέϑηκαν V

τὸ. ἀντεχόμενος] ἄνε-

$3. αὐτῷ Valésius; αὐτοῖς V
89. προέϑηκαν)
καταισχύνουσι] καταισχυνοῦσε V

L|

L
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V.

Ὅτι οἵ Καρχηδύνιοι περὺ τῆς Σικελίας μεγάλους
ἀγῶνας καὶ κινδύνους ὑπομείναντες, καὶ πρὸς Ῥωμαίους
εἴκοσι

τέτταρα

ἕτη συνεχῶς

κούτων ἐπειράϑησαν

διαπολεμήσαντες,

ἀτυχημάτων

ὅσων

οὐ

ὃ πόλεμος

τηλι-

αὖ. 100

᾿γτοῖς αἴτιος ὑπῆρξεν ὁ πρὸς τοὺς ἀδικηϑέντας ὑπ᾽ αὖτῶν μισϑοφύρους. ἀποστερήσαντες γὰρ τοὺς ὀφειλομέvovg

μισϑοὺς

τοῖς ἀλλοεϑνέσι

παρ᾽ ὀλίγον αὐτῆς

τῆς

ἡγεμονίας ἅμα καὶ τῆς πατρίδος ἐστερήϑησαν. οἵ γὰρ
ἀδικηϑέντες μισϑοφόρον παραχρῆμα ἀποστάντες ταῖς
ἐσχάταις συμφοραῖς περιέβαλον. τὴν Καρχηδόνα.
"Oc. oí Καρχηδόνιοι ἐξαπέστειλαν πρὸς τοὺς ἀπο| στάντας κήρυκα,

Cx

τὴν τῶν «νεκρῶν ἀναίφεσιν αἰτούμενοι.

οἵ δὲ περὶ τὸν “Σπόνδιον ἡγεμόνες ἐπιτείνοντες τὴν ἀπο- 10
ϑηρίωσιν οὐ μόνον ἀντεῖπον περὶ τῆς ταφῆς, ἀλλὰ καὶ
διηπειλήσαντο, μηκέτι πέμπειν μηδένα κήρυκα περὶ μηδενὸς πρὸς αὐτούς, ὡς τῆς αὐτῆς κολάσεως γενομένης
τῷ παφαγενομένῳ. εἰς δὲ τὸ λοιπὸν ἐνομοϑέτησαν τῶν
αἰχμαλώτων τοὺς μὲν Καρχηδονίους τῆς αὐτῆς τούτοις 15
: | ἀξιοῦν τιμωρίας, τοὺς δὲ συμμαχοῦντας τοῖς Φοίνιξι
χειροκοπεῖν καὶ πέμπειν ἠκρωτηριασμένους εἰς τὴν Καρχηδόνα. οἱ μὲν ovv περὶ τὸν Σπόνδιον ἡγεμόνες διὰ
τῆς εἰρημένης ἀσεβείας καὶ ὥμότητος ὑπετέμοντο τὴν
διὰ τῆς φιλανθρωπίας στρατηγίαν τοῦ Βάρχα. τοῦτον 20
τὸν “τρόπον ᾿Δμίλκας δυοχρηστούμενος τῇ ὠμότητι καὶ
αὐτὸς ἠναγκάζετο τῆς φιλανϑρωπίας μὲν τῆς εἰς τοὺς
αἰχμαλώτους ἀποστῆναι, τὴν δὲ τιμωρίαν παραπλησίαν
ἐπιτιθέναι

αἰκιζόμενος

τοῖς

ὑποπεσοῦσι.

διόπερ

τοὺς “ἁλισχομένους

παρεῤῥίπτει, τοῖς ϑηρίοις,

ὑφ᾽ ὧν καταπα-

τούμενοι πικραῖς τιμωρίαις περιέπιπτον.
566. 98, εἴκοσι τέτταρα] xó V
567. 2. dlosÜvicu V
l5. γενομένης] immo γενησομένης;
nisi haec aetas participii etiam aoristi pro futuro perinde ut coniun-

ctivi usum tulit: conf. enim Exc. Yat p. 68. 9. τὴν γενομένην βοήὅειαν ψυχαγωγούμενοι, ibid. p. 16. 22. προςπέμψας τοὺς πυϑομένους

25

in
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Ὅτι οἵ Ἱππακρῖνοι καὶ οἱ Ἰτυκαῖοε ἀπέστησαν καὶ

τοὺς φυλάσσοντας τὰς πόλεις ἔῤῥιψαν ἀτάφους κατὰ
τῶν τειχῶν, καὶ τοῖς παρὰ “Καρχηδονίων πρεσβεύσασι

30 ie fus τῶν νεκρῶν ἀναιρέσεως ἀντέπιπτον

περὶ τῆς

"0n ᾿Δμίλκας ὃ καὶ Βάρκας πολλὰς καὶ μεγάλας
χρείας παρασχόμενος τῇ πατρίδι, κατὰ μὲν τὴν Σικε95 λίαν ἐν τῷ πρὸς Ῥωμαίους πολέμῳ, κατὰ δὲ τὴν “ιβύην,

üvs τὴν ἀπόστασιν ot ισϑοφόροι καὶ “Ἵίβυες ποιησάμενον συνεῖχον ἐν πολιορκίᾳ, τὴν Καρχηδόνα. ἐπ᾿ ἀμφοτέροις γὰρ τοῖς πολέμοις τούτοις ἐπιφανεστάτας πράξεις
κατεργασάμενος καὶ πολιτευόμενος. ἐμφρόνως, δικαίας
40 ἀποδοχῆς ἐτύγχανε παρὰ πᾶσι τοῖς πολίταις. ὕστερον
δὲ μετὰ τὴν κατάλυσιν τοῦ κατὰ τὴν “ιβύην πολέμου
συστησάμενος δταιρείαν τῶν πονηροτάτων ἀνϑρώπων,
καὶ ἐκ τούτων ἀϑροίζων καὶ ἐκ τῶν λαφύρων ὠφελείας,

ἔτι 08 αὑτὸν ὁρῶν ταῖς πράξεσιν αὐξανόμενον, καὶ δοὺς

45 εἰς δημοκοπίαν καὶ πλήϑους ἀρέσκειαν, παρεστήσατο τὸν

δῆμον ἑαυτῷ παραδοῦναι τὴν στρατηγίαν ὅλης τῆς Ἅ1ιβύης sig χρόνον ὀλίγιστον.

1. Ἱππαπρῖνοι) ἔφ νύν ες V, oi Πυκρινοὶ MS, Salmasii
82.
ὁ xol Valesius, xol ó V
42, καὶ ἐκ τῶν] τὰς ἐκ τῶν Reiskius:
et certe mendum his subest

431. ὀλίγιστον) sententia requirit,

ni fallor, tempus indefinitum, 1. e. ἀλόγιστον 1quod tamen dubitanter
propono

568

ΦΧ
Χ ΔΊ.

Ὅτι ᾿Αννίβας ἦν φύσει μάχιμος, καὶ τῇ τῶν πολεμικῶν ἔργων ἐκ παιδὸς πείρᾳ πεπονημένος καὶ συνεῦτρα- 50
τευκὼς ἔτη πλείω μεγάλοις ἡγεμόσι. πολλὴν E

τριβὴν

τῶν πολεμικῶν ἀγώνων. κεχορηγημένος δὲ ὑπὸ τῆς φύσεως ἀγχινοίᾳ, καὶ πεποιημένος στρατηγικὴν ἀρετὴν διὰ
τῆς πολυχρονίου E
τὸν πόλεμον ἀσκήσεως μεγάλας

ἐλπίδας εἶχεν iv ἑαυτῷ.
Ὅτι τοῦ Muvvxiov

55

ἡττηϑέντος ὑπὸ τοῦ "AvviBov
ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων ὑπὸ πάντων ἐκρίϑη “Μινύκιος
μὲν ἀφροσύνῃ καὶ ἀπειρίᾳ τοῖς ὅλοις ἐπταικώς, Φάβιος
δὲ ἀγχινοίᾳ καὶ ἀρετῇ στρατηγικῇ διὰ παντὸς προνενοη- 60
μένος τῆς ἀσφαλείας.
Ὅτι zlooí(ueyog ὁ τῶν “Αἰτωλῶν στρατηγὸς

ἀσεβῆ
συνετελέσατο πρᾶξιν" τὸ γὰρ περὶ -“Ζωδώνην μαντεῖον
συλήσας ἐνέπρησε τὸ ἱερὸν πλὴν τοῦ σηκοῦ.
Ὅτι ἡ τοῦ ᾿Δννίβου δύναμις πολὺν χρόνον τῆς τῶν
Καμπανῶν εὐδαιμονίας ἀπλήστως ἐμπλησϑεῖσα μετέβαλε
ταῖς ἀγωγαῖς εἰς τοὐναντίον. τρυφῆς γὰρ συνεχοῦς καὶ
μαλακῆς εὐνῆς καὶ μύρων παντοίων καὶ παντοίας τροφῆς πολυτέλεια τὴν μὲν ἀλκὴν καὶ συνήϑη͵ τῶν δεινῶν
ἐξέλυσεν ὑπομονήν, τὰ δὲ σώματα καὶ τὰς ψυχὰς εἰς
γυναικώδη καὶ τρυφερὰν. διάϑεσιν μετέστησεν.
"On TOV Ῥωμαίων͵ ὁ ᾿Δννίβας πολλὰ κατηγορήσας
εἰς ὠμότητα καὶ πονηρίαν, μᾶλλον ὑπερηφανείαν
τοὺς
τῶν συγχλητικῶν. υἱοὺς καὶ συγγενεῖς ἐκλέξας “ἀπέσφαξε,
ταύτην παρὰ τοῦ συνεδρίου λαμβάνων τιμωρίαν.
Ὅτι ὁ ᾿Δννίβας ἀλλοτριώτατα

μαίους

ἐκ τῶν

65

70

ἢ
15

διακείμενος πρὸς Ῥω-

αἰχμαλώτων ἐπιλέξας τοὺς εὐθέτους εἰς

μονομαχίαν συνέζευξεν.

ἀδελφοὺς μὲν ἀδελφοῖς, πατέρας

δὲ υἱοῖς, συγγενεῖς δὲ συγγενέσι μονομαχεῖν ἠνάγκαζεν.
568. 51. πολεμίων V
53. πεποιημένος Weiskins, πεπονήpévog V
61. Ζορίμαχος Wesselingius, Zooíuogos V
62,
συνετελέσατο] immo ἐπετελέσατο
gius, μᾶλλον ἢ Salmasius

18. μᾶλλον] ἢ μᾶλλον Yale-

80

104
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ἔνϑα δὴ δικαίως ἄν τις τοῦ μὲν Φοίνικος ἐμίσησε τὴν
ὠμότητα, τῶν δὲ Ῥωμαίων͵ ἐθαύμασε τὴν εὐσέβειαν καὶ
τὴν ἐν τοῖς δεινοῖς ὑπομονήν τε καὶ καρτερίαν. πυρὸς
85 γὰρ αὐτοῖς προφαγομένου καὶ κέντρων ἔτι δὲ “χαλεπωτάτων πληγῶν οὐδεὶς ὑπήκουσε “προρενεγκεῖν τὰς χεῖρας
τοῖς ἀναγκαιοτάτοις" πάντες γὰρ εὐγενῆ παραστήματα
λαβόντες ἐναπέπνευσαν ταῖς ἀνάγκαις, ἀϑίκτους ἑαυτοὺς
τηρήσαντες τῆς πρὸς ἀλλήλους μιαιφονίας.
90
Ὅτι Γέλωνος καὶ Ἱέρωνος τῶν βασιλέων κατὰ τὴν
Σικελίαν. τετελ ευτηκότων ἐν Συρακούσαις,

Ἱερωνύμου

δὲ

τὴν ἀρχὴν διαδεδεγμένου καὶ τὴν ἡλικίαν ὄντος ἀντίπαιδος, οὐκ εἰχὲν ἡ βασιλεία τὸν προστησόμενον. ἀξιό95 χθεον. διὸ καὶ τὸ μειράκιον ταῖς τῶν κολάκων πρὸς χάQuv ὁμιλίαις ἐξετράπῃ πρὸς τρυφὴν καὶ ἀκολασίαν καὶδ69
τυραννικὴν ὠμότητα. ἐπετελεῖτο ydo γυναικῶν ὕβρεις,
καὶ τοὺς παῤῥησίᾳ χρωμένους τῶν φίλων ἀπέκτεινξ, καὶ
πολλῶν ἀκρίτως οὐσίας ἐδήμευσε καὶ τοῖς πρὸς χάριν
100 ὁμιλοῦσιν ἐδωρεῖτο. τὸ μὲν οὖν πρῶτον

ἐπηκολούϑει ἐκ

τῶν ὄχλων uiaog , εἶτα καὶ ἐπιβουλία καὶ ὁ τοῖς πονηQoig δυνάσταις εἰωθὼς ἐπακολουϑεῖν ὄλεϑρος.
Ὅτι μετὰ τὴν Ἱερωνύμου τελευτὴν οἵ Συρακούσιοι
5 ἐλθόντες εἰς ἐκχλησίαν. ἐψηφίσαντο τοὺς συγγενεῖς τοῦ
τυράννου κολάσαι, καὶ τὰς γυναῖκας ὁμοίως τοῖς ἀνδοάσιν ἀνελεῖν, xal μηδὲ ῥίξαν ἀπολιπεῖν τυραννικῆς
συγγενείας.

Ὅτι τὸ σῶμα τοῦ -“Σεμπρωνίου “Μάγωνος ἀποστεί10 λαντος πρὸς ᾿Αννίβαν, οἵἱ μὲν στρατιῶται κείμενον ὁρῶντες ἐβόων κατατέμνειν καὶ κατὰ μέρη διασφενδονῆσαι"
ὁ δὲ ᾿Αννίβας φήσας οὐ προρήκειν τὴν ὀργὴν εἰς ἀναίσϑητον σῶμα ἐναποτίϑεσϑαιυ. καὶ λαβὼν πρὸ ὀφϑαλμῶν
τὸ τῆς τύχης ἄδηλον, ἅμα δὲ καὶ ϑαυμάξων τὴν ἀρετὴν
15 τοῦ ἀνδρός, πολυτελοῦς ταφῆς ἠξίωσε τὸν τετελευτηκότα.
ἀναλέξας δὲ τὰ τοῦ σώματος ὀστᾶ καὶ φιλανϑρώπως σίερεστείλας ἀπέστειλεν εἰς τὸ τῶν Ῥωμαίων στρατόπεδον.
“Ὅτι τῶν Συρακουσίων μετὰ τὴν ἅλωαιν τῆς πόλεως
ἀπαντησάντων "Μαρκέλλῳ uso ἱκετηρίας, τῶν μὲν ἐλευ-

20 ϑέρων ἔφη σωμάτων φείσασϑαι,
διαρπάσαι.

τὰς δὲ χτήσεις ἁπάσας

Ὅτι Καρχηδόνιοι καταλύσαντες τὸν “Διβυκὸν πόλεμον τὸ τῶν Μικατανῶν Νομάδων ἔϑνος σὺν γυναιξὶ καὶ
τέχνοις τιμωρησάμενοι, πάντας τοὺς συλληφϑέντας
*9Cx

σταύρωσαν.

ὃδιύπερ

oí τούτων

ἀπόγονοι

81. πυρὸς Valesius et MS. Salmasii, πρὸς V
ed. Bipontina, ἀλλήλαις V

569. 99. ἐδήμευσε] immo ἐδήμευεξ

ἀνε-

τῆς εἰς τοὺς
89. ἀλλήλους
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πατέρας ὠμότητος ἀναμιμνησκύμενοι χαλεπώτατοι
Καρχηδονίοις πολέμιοι καϑεστήκεισαν.

τοῖς

Ὅτι οὐκ εἴασε τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἀρετήν, φημὶ δὴ τοῦ
᾿“σδρούβου,

ἀνεπισήμαντον,

᾿Δμίλκου τοῦ Βάρχα

ἀλλά

φησιν,

ἣν γὰρ υἱὸς

uiv ἐπικαλουμένου,

μεγίστην 0i 80

δόξαν ἐσχηκότος τῶν καϑ' ἑαυτόν. καὶ γὰρ ἐν τῷ Σικε-

λικῷ πολέμῳ μόνος τῶν ἡγεμόνων πολλάκις ἐνίκησε
Ῥωμαίους, καὶ τὸν ἐμφύλιον καϑελὼν πόλεμον πρῶτος
διεβίβασε δύναμιν εἶς Ἰβηρίαν. τοιούτου δ᾽ ὧν πατρὸς 35

οὐχ ἀνάξιον ἑαυτὸν παρείχετο τῆς ἐκείνου δόξης. ὅμολογουμένως γὰρ ἄριστος qv στρατηλάτης ἁπάντων Καρχηδονίων μετὰ τὸν ἀδελφὸν ᾿Δννίβαν" διὸ καὶ τῶν ἐν
᾿Ιβηρίᾳ δυνάμεων. "AcügovBav κατέλιπεν ἡγεμόνα. πολλὰς
δὲ μάχας ἀγωνισάμενος

χατὰ

τὴν Ἰβηρίαν,

τὸς ἐκ τῶν ἐλαττωμάτων “ἀναλαμβάνων
πολλοὺς

καὶ παντοίους ὑπέμεινε κινδύνους.

μεσόγειον ἀποδιωχϑεὶς διὰ
ἤϑροισε δύναμιν,
᾿Ιταλίαν.

570

καὶ διὸ παν-

«al

τὴν ἰδίαν

“ἰαρεγένήθη

40

τὰς δυνάμεις,
καὶ sig τὴν

ἀρετὴν μεγάλην
παρ᾽

ἐλπίδας

εἰς

45

"Oz Νάβις ὃ τύραννος τῶν “Πακεδαιμονίων ἀνεῖλε
Πέλοπα τὸν “υκούργου μὲν τοῦ βασιλεύσαντος υἱόν,
παῖδα δὲ τὴν ἡλικίαν ὄντα" εὐλαβεῖτο γὰρ μήποτε ὃ
παῖς παραγενόμενος εἰς ἡλικίαν ἀποχαταστήσῃ τῇ πατοίδι τὴν ἐλευϑερίαν, πεφρονηματισμένος διὰ τὴν εὐγέ- δ0
νειαν. αὐτὸς δὲ τοὺς χαριεστάτους τῶν “ακεδαιμονίων

ἐπιλεγόμενος ἀνήρει.. καὶ μισϑοφύρους πανταχόϑεν τοὺς
χειρίστους

παντὸς
φῶρες,

συνήγαγε

φύλακας

τῆς δυναστείας.

διόπερ

ἐκ

τύπου συνέῤῥεον εἰς τὴν Σπάρτην ἱερόσυλοιυ, 5
λῃσταί, κατάδικου ϑανάτου. ἀσεβῶς γὰρ τὴν τυ-

θαννίδα περιποιησάμενος ὑπὸ μόνων τούτων ἤλπιζε βεβαιότατα τηρηϑήσεσϑαι.
Ὅτι Κρῆτες ναυσὶν ἑπτὰ πειρατεύειν ἐπιβαλόμενοι 60
τῶν πλεόντων ἐλήστευον οὐκ ὀλίγους. διὸ καὶ τῶν ἐμπόρων ἀϑυμούντων, "Pótot πρὸς αὑτοὺς τἀδικήματα
νομίσαντες ἥξειν πρὸς τοὺς Κρῆτας πόλεμον ἐξήνεγκαν.
Ὅτι Πλημήνιος, ὁ κατασταϑεὶς “Μοκρῶν ἡγεμὼν παρὰ 65
Σκιπίωνος

ἀσεβὴς ὧν τοὺς

τῆς Περσεφόνης

ϑησαυροὺς

ἀνασπάσας καὶ τὰ χρήματα συλήσας ἀπήνεγκε. τῶν δὲ
“οκρῶν ἀγανακτούντων ἐπὶ τούτοις, καὶ τὴν τῶν Ῥωμαίων ἀνακαλουμένων πίστιν, δύω τῶν χιλιάρχων. μισοπονηρεῖν

ἐπὶ τοῖς ἀδικήμ (GOL προφξεποιήϑησαν.

ἔπραττον οὐκ ἐπὶ τοῖς γινομένοις

τοῦτο

ἀγανακτοῦντες,

δὲ 70

ἀλλ᾽

ἐπὶ τῷ τὸ μέρος μὴ εἰληφέναι τῶν σεσυλημένων χρημά910. 11. γινομένοις} aptius videtur γενομένοις
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TOV ἐγκαλοῦντες τῷ Πλημηνίῳ. ταχὺ ὃ αὐτοῖς ἅπασιν
ἀξίαν τῆς πονηρίας ἐπέϑηκε τὸ δαιμόνιον. καὶ γὰρ ἐπι79 φανέστατον τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἱερῶν. τοῦτ᾽ εἶναι λέγεται καὶ διὰ παντὸς ἁγνὸν ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων τετηρῆσϑαι. καϑ' ὃν γὰρ καιρὸν Πύῤῥος ἐκ
ἐ τῆς Σικελίας διδβίβαξε τὰς δυνάμεις εἰς “οχρούς, καὶ ὑπὸ τῶν στρατιῶ-

80 τῶν ἀπαιτούμενος τοὺς μισϑοὺς ἠναγχάσϑη δι’ ἀπορίαν
ἅψασϑαι τῶν

χρημάτων

κατὰ

τὸν ἔκπλουν ἐπιγενηϑῆ-

VaL πνεύματά φασιν, ὥςτε στόλῳ παντὶ ναυαγῆσαι τοῦτον. τὸν δὲ Πύῤῥον δεισιδαιμονήδαντα τὴν δϑεὸν ἐξιλάσασῦϑαι, καὶ uj πρότερον ἀπελϑεῖν ἕως ἀπεκατέστησε τὰ

85 χρήματα. oí δὲ χιλίαρχοι προρποιούμενοι μισοπονηρεῖν
προΐσταντο τῶν “οκρῶν, καὶ τὸν Πλημήνιον κακῶς ἔλεγον καὶ δίκην ἐπιϑήσειν ἠπείλουν.

τέλος ἐπὶ πλεῖον τῆς

λοιδορίας προβαινούσης εἰς χεῖρας ἦλθον. οἱ δὲ χιλίαρχουν τοῦτον δόντες ἐπὶ γὴν τά τε ὦτα περιέτρωγον αὖ90 τοῦ καὶ τὴν ῥῖνα, πρὸς δὲ τούτοις καὶ τὰ χείλη διέσχι-

ὅαν. ὁ δὲ Πλημήνιος συλλαβὼν τοὺς χιλιάρχους καὶ δει. voig αἰκίαις περιβαλὼν διέφϑειρεν. 5 δὲ σύγκλητος τῶν
Ῥωμαίων διὸ τὴν ἱεροσυλίαν οὐ μετρίως ἐδεισιδαιμόνει"
95 οἱ δὲ ἀντιπολιτευόμενοι τῷ Σκιπίωνι καιρὸν εὑρόντες
οἰκεῖον διαβολὴς κατηγόρουν αὐτοῦ λέγοντες ὡς ἀπὸ
τῆς ἐχείνου

γνώμης

ἅπαντα

πεπραχέναι

Πλημήνιος.

ἦστι

δὲ σύγκλητος ἀπέστειλε πρεσβευτὰς ἀγορανόμον καὶ δύο
δημάρχους, εἰ, μὲν εὕρωσιν ἀπὸ τῆς Σκιπίωνος γνώμης
100 γεγενημένην τὴν ἱεροσυλίαν, κατὰ T."yog ἀγαγεῖν αὐτὸν εἰς
τὴν Ῥώμην" εἰ δὲ ur, ἐᾶν αὐτὸν διαβιβάξειν. τὰς δυνάues εἰς τὴν “ιβύην. τούτων δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν ὄντων
ὁ Σκιπίων μεταπεμψάμενος τὸν «Πλημήνιον ἔδησεν εἰς
5 ἅλυσιν καὶ περὺ τὴν γυμνασίαν ἣν τῶν δυνάμεων. οἱ δὲ
δήμαρχοι ταῦτα ϑαυμάσαντες imjvecav τὸν Σκιπίωνα.
εἰς δὲ Ῥώμην ἀπαχϑέντος τοῦ Πλημηνίου, τοῦτον D
σύγκλητος εἰς φυλακὴν ἀπέϑετο, xa" ἣν αὐτὸν τελευ-τῆσαι συνέβη" τὴν δὲ οὐσίαν αὐτοῦ καϑιέρωσε, καὶ τὰ
10 προφςελλείποντα τῶν ἱεροσυληϑέντων χρημάτων ἐκ τοῦ
δημοσίου προρϑεῖσα

καὶ τους “οχροὺς

τῇ ϑεῷ καϑιέρωσεν.

τῶν τοὺς ἔχοντάς τι τῶν
καταϑῶσιν,

ἐψηφίσατο δὲ

ἐλευϑέρους εἶναι, καὶ τῶν στρατιῶ-

Φέρσεως χρημάτων,

ἐὰν μὴ

ἐνόχους εἶναι ϑανάτου.

510. 13. Πλημηνίῳ Valesius, πλημμέλημα V

43. post πο-

νηρίας deest τιμωρίαν
“1. Σικελίας Valesius, ᾿Ιταλίας V
911. 91. πεπραχέναι Πλημήνιος] πέπραχξ Πλημήνιος (malim
πέπραχεν 9 llà.) aut πεπραχέναι Πλημήνιον Reiskius
100.
τὴν om. V
4, ἄλυσιν V
19. Φέρσεως] Φερσεφόνης
Wesselingius
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Ὅτι ὁ Σκιπίων παραγενηϑέντων πρὸς αὐτὸν τῶν 15
περὺ Σύφακα τὸ μὲν πρῶτον ἰδὼν τὸν ἄνδρα δεδεμένον
ἐδάκρυσε, λογιξόμενος τὴν πάλαι ποτὲ μακαριξομένην
αὐτοῦ βασιλείαν. μετ᾽ ὀλίγον δὲ χρόνον κρίνας ἀνϑρώπινα φρονεῖν ἐν τοῖς εὐτυχήμασιν ἐπέταξεν αὐτὸν λῦ- 20

δαι, καὶ τὴν ἰδίαν σκηνὴν ἀπέδωκε καὶ τὴν ἄλλην ἀκο--

λουϑίαν ἔχειν συνεχώρησε"

τηρῶν δὲ αὐτὸν ἐν ἐλευϑέ-

ρᾳ φυλακῇ φιλανϑρώπως ὡμίλει. καὶ πολλάκις ἐπὶ δεῖπνα παρελαμβάνετο.
Ὅτι Σοφόνβα ἡ πρότερον μὲν ἹΜΜασσανάσσῃ , μετὰ 25
δὲ ταῦτα συνοικήσασα Σύφακι,

τὸ δὲ τελευταῖον πάλιν

εἰς συμβίωσιν ξλθδυδὰ διὰ τὴν αἰχμαλωσίαν τῷ “Μασσανάσσῃ, τήν τε ῦψιν ἣν εὐπρεπὴς

κίλη καὶ πᾶν ἐξομηρεύσασϑαι

καὶ τοῖς νόμοις που-

οὔὐσα δὲ Καρ-. 30

δυναμένη.

χηδονίων συμμαχὶς προφέχειτο λιπαροῦσα καὶ δεομένη
καθ ἡμέραν τἀνδρὸς ὅπως ἀποστῇ Ῥώμης" ἦν γὰρ ἢ
γυνὴ δεινῶς φιλύπατρις. ἃ δὴ γινώσκων ὁ Σύφαξ, ἐδήλῶσε τῷ Σκιπίωνι περὶ τῆς γυναικὸς καὶ παρεχελεύσατο
φυλάττειν. τούτοις δὲ σύμφωνα καὶ “Δαιλίου λέγοντος; 35

ὁ Σκιπίων ἐκέλευσεν ἄγειν πρὸς ἑαυτὸν τὴν γυναῖκα.
παραιτουμένου ὃξ τοῦ Μασσανάσσου, πικρότερον ἐπέπληξεν.

ὁ δὲ

εὐλαβηϑεὶς

παραληψομένους᾽

αὐτὸς

ἐκέλευσεν

ἀποστέλλειν

δὲ παρελθὼν

εἰς τὴν

τοὺς
σχηνὴν

40

φάρμακον δανάσιμον τῇ γυναικὶ πιεῖν ἠνάγκασε.
“Ὅτι Σκιπίων διὰ τὸν πρὸς τοὺς ἐπταικότας ἔλεον

βεβαίαν ἔσχε, τὴν MaG6Gaváacov
τὸν μετὰ ταῦτα χρόνον.

συμμαχίαν

sig ἅπαντα

Ὅτι ᾿Αννίβας συγκαλεσάμενος τοὺς συμμάχους ἐδή- 45
λῶδεν

αὐτοῖς ὡς ἀναγκαῖόν

572 4igov , καὶ ἔδωκεν. ἐξουσίαν

ἐστιν αὐτὸν

διαβῆναι εἰς

αὐτῶν τοῖς βουλομένοις

αὐτῷ συστρατεύειν. ἔνιοι μὲν εἵλαντο τὴν μετ᾽ "Avvífov
διάβασιν, τοῖς δὲ ἡδομένοις τῆς ἐν ᾿Ιταλίᾳ μονῆς περι- 50
στήσας τὴν δύναμιν τὸ μὲν πρῶτον τοῖς στρατιώταις
ἔδωκεν ἐξουσίαν, εἴ τυνα βούλοιντο λαμβάνειν ἐξ αὐτῶν
δοῦλον" τοὺς δὲ λοιποὺς κατέσφαξεν,
διςμυρίους, ἵππους

ἄνδρας. μὲν σερὶ

δὲ περὶ TQUGXLALOUG , καὶ τῶν vzotv-

᾿ψίων ἀναρίϑμητον πλῆϑορ.
22. ἐν deest codici Valesii, adest Salmasii
Θερίω V
λάμβαν8

ad Gregor. p. 921.
Salmasius

1 ag: 09. ἵππους}

€.

*

ἐλευθέρα] ἔλευ-

20. παρελαμβάνετο) passivo aptius activum παρε21. συμβίωσιν Valesius, σύμβασιν V: conf. Schaefer,
41. πιεῖν1 διδοὺς (immo δοὺς) praeponit

ἱππεῖς V:

conf.

Appianus

Bello Hannib.

108 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. ΧΧΥΙ.- ΧΧΧ.
55

Ὅτι αὐτόμολοι

ἦλθον πρὸς ᾿Δννίβαν ἱππεῖς τετρα-

κιρχίλιου. οὗτοι δὲ τοῦ Ζύφακος

7πταίσαντος πρὸς Maac-

σανάσσην ἦσαν᾽ ἀφεστηκότες. ὁ δὲ ὀργισϑεὶς αὐτοῖς πεθιέστησε τὴν δύναμιν, καὶ πάντας κατακοντίσας διέδωκε
60 τοὺς ἵππους τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ στρατιώταις.
Ὅτι Σχιπίων ἀπέστειλε πρὸς Καρχηδονίους πρέσβεις, οἵ δὲ ὄχλοι παρ᾽ ὀλίγον αὐτοὺς ἀνεῖλον. oL δὲ
συνέσει

διαφέροντες

τούτους

ἐξήρπασαν

καὶ μετὰ τριή-

65 Qav ἐξέπεμψαν. οἵ δὲ δημοχρατοῦντες ἐν Καρχηδόνι τὸν
ναύαρχον παρεχελεύσαντο, ὅταν αἵ παραπέμψασαι τριήθείς ἀναστρέψωσιν : ἐπιπλεῦσαι

τοῖς πρεσβευταῖς

καὶ

πάντας κατασφάξαι" ὃ καὶ γέγονεν. οἱ δὲ καταφυγόντες
ἐπὶ τὴν γῆν διεσώθησαν πρὸς τὸν “Σκιπίωνα. τὸ δὲ
ϑεῖον τοῖς ἀσεβῆσαι ᾿βουλομένοις ταχέως ἐνεδείξατο τὴν
αὑτοῦ δύναμιν. ot γὰρ εἰς Ῥώμην ἀποσταλέντες πρεσβευταὶ τῶν Καρχηδονίων ἀναστρέφοντες ὑπὸ χειμῶνος κατηνέχϑησαν εἰς τὸν τῶν

Ῥωμαίων ναύσταϑμον.

ὧν ἄἀνα-

χϑέντων ἐπὶ τὸν Σκιπίωνα, καὶ πάντων βοώντων “ἀμύ79 νασϑαν τοὺς ἀσεβεῖς, 0 Σκιπίων οὐκ ἔφη δεῖν πράττειν
ἃ τοῖς Καρχηδονίοις ἐγκαλοῦσιν.

οὗτοι μὲν οὖν ἀφεϑέν-

τες διεσώϑησαν εἰς τὴν Καρχηδόνα,
τῶν Ῥωμαίων εὐσέβειαν.
80

Ὅτι Φίλιππος

ὃ τῶν Μακεδόνων

ϑαυμάξοντες

τὴν

βασιλεὺς “Ἰικαίαρ-

gov τὸν “Δϊτωλόν, ἄνδρα τολμηρόν, πείσας πειρατεύειν
ἔδωκεν αὐτῷ ναῦς εἴκοσι" προςέταξε δὲ τὰς “μὲν νήσους.
φορολογεῖν; τοῖς δὲ Κρησὶ παραβοηϑεῖν ἐν τῷ πρὸς
Ῥοδίους πολέμῳ. οὗτος δὲ κατὰ τὰς ἐντολὰς τοὺς μὲν
ἐμπόρους ἐληστευε, τὰς δὲ νήσους λδηλατῶν ἀργύριον

δἰςεπράττετο.
Ὅτι Φίλιππος ὃ τῶν "Μακεδόνων βασιλεὺς Ἡρακλείδὴν τινὰ Ταραντῖνον εἶχε μεϑ ἑαυτοῦ, πονηρὸν ἄνϑροωπον, ὃς κατ' ἰδίαν αὐτῷ λαλῶν πολλὰς καὶ ψευδεῖς δια-

90 βολὰς τῶν -ἐν ἀξιώματι κειμένων φίλων ἔλεγε" τέλος δὲ
εἰς τοῦτο ἦλθεν ἀσεβείας ὥςτε τοὺς πρώτους

τοῦ συνε--

δρίον πέντε ἄνδρας, ἀπέσφαξε. διὸ καὶ τὸ λοιπὸν ἐπὶ τὸ
χεῖρον αὐτῷ τὰ πράγματα προήγετο. πολέμους γὰρ οὐκ
ἀναγκαίους ἑπαναιρούμενος, ἐκινδύνευσεν ἀποβαλεῖν τὴν
βασιλείαν ὑπὸ Ρωμαίων. οὐκέτι γὰρ οὐδεὶς ἐτόλμα τῶν
φίλων. ἔχειν παῤῥησίαν οὐδὲ ἐπιπλήττειν τῇ τοῦ ,βασιλέως ἀνοίᾳ, πεφρικοὺς αὐτοῦ τὴν προπέτειαν. ἐστράτευσε
δὲ ἐπὶ “Ἰαρδανοὺς οὐδὲν ἀδικοῦντας, καὶ τούτους παρα-

τάξει νικήσας ἀνεῖλεν ὑπὲρ μυρίους.
56. Σύφακος)
10. avro) V

»in MS. Σόφακος οἵ sic semper** VarEsIVS
81. προςέταξεν V
83. οὗτος] αὐτὸς V

προήγετο] προηγαγετοῦ

96. ἔχειν} malim ἀγειν

93.
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573 — "Ovi Φίλιππος ὁ τῶν "Μακεδόνων βασιλεὺς χωρὶς τῆς 100
πλεονεξίας οὕτως ὑπερήφανος qv ἐν ταῖς εὐτυχίαις, ὥςτε ᾿
τοὺς μὲν φίλους

ἀκρίτως ἀποσφάξαι,

τοὺς ὸὲ τάφους

τῶν προτετελευτηκότων καὶ πολλὰ τῶν ἱερῶν κατασκάπτειν. ᾿Αντίοχος δὲ τὸ κατὰ τὴν ᾿Ελυμαΐδα τέμενος τοῦ
hg συλᾶν ἐπιβαλόμενος πρέπουσαν τὴν καταστροφὴν

ὅ

£UQS. τοῦ βίου, “μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως ἀπολόμενος.
ἀμφότεροι δὲ τὰς αὑτῶν “δυνάμεις ἀνυποστάτους εἶναν
νομίσαντες μιᾷ παρατάξει συνηναγκάσθησαν. ἑτέροις
ποιεῖν τὸ προφρταττόμενον. διὸ καὶ τῆς μὲν περὶ αὐτοὺς 10
γενομένης ἀτυχίας τὰς ἰδίας ἁμαρτίας ἠτιῶντο, τῶν δὲ
συγχωρηϑέντων φιλανϑρώπων τὰς χάριτας εἶχον τοῖς ἐν

τῷ πρατεῖν ἐπιεικῶς αὐτοῖς χρησαμένοις. τοιγαροῦν ὥςπερ ἀπὸ “παραγραφῆς τῶν ἰδίων πράξεων ἐπὶ τὸ χεῖρον 15
ἑώρων τὼς αὑτῶν βασιλείας ὑπὸ τοῦ δαυμονίου προαγομένας. oí δὲ Ῥωμαῖοι καὶ τότε καὶ μετὰ ταῦτα δικαίους
ἐνιστάμενοι πολέμους, καὶ πλεῖστον ὅρκων καὶ σπονδῶν
ποιούμενοι, λόγον οὐκ ἀλόγως συμμάχους εἶχον τοὺς
ὥεοὺς ἐν ἁπάσαις ταῖς ἐπιβολαῖς.

o0

Ὅτι Φίλιππος ὁ τῶν “Μακεδόνων βασιλεὺς Gzovitov
τροφῆς οὐ διέλιπε τὴν ὑπ᾽ [Ἄτταλον χώραν λεηλατῶν
μέχρι τῆς τῶν Περγαμηνῶν “πόλεως. κατέσκαψε δὲ καὶ
τὰ περὶ τὸ Πέργαμον

κατεσκευασμένον

ἱερὰ τό τὲ Νικηφόριον πολυτελῶς

καὶ τἄλλα

95

γλυφὰς ἔχοντα ϑαυμαξομέ-

veg εἰς τέλος παρῴνησε. δι᾽ ὀργῆς γὰρ ἔχων τὸν ἴάτταλον, ἐπεὶ τοῦτον οὐ κατέλαβε περὶ τούτους τοὺς τύπους,
τὸν ᾿ϑυμὸν εἰς ταῦτα κατετίϑετο.
“Ὅτι Φίλιππος ὁ "Μακεδὼν ἐπὶ τὰς ᾿Δϑήνας ἐλθὼν 30
κατεστρατοπέδευσεν ἐπὶ τὸ Κυνόξαργες. μετὰ δὲ ταῦτα

τὴν ᾿Δ“καδημίαν ἐνέπρησε καὶ τοὺς τάφους κατέσκαψεν,
ἔτι δὲ τὰ τεμένη τῶν ϑεῶν ἐλυμήνατο. χαρισάμενος δὲ
τῷ ϑυμῷ,

καϑιάπερ εἰς ᾿ϑήνας

ἀλλ᾽

οὐκ εἰς τὸ ϑεῖον 35

ἐξαμαρτάνων, ὑπὸ μὲν τῶν ἀνθρώπων καὶ πάλαι βλασφημούμενος τότε τελέως ἐμισήϑη, ὑπὸ δὲ ϑεῶν ταχὺ
τῆς προφηκούσης ἐπιτιμήσεως ἔτυχε, διὰ μὲν τὴν ἰδίαν
ἀβουλίαν τοῖς ὅλοις ,σφαλείς, διὰ δὲ τὴν “Ῥωμαίων ἐπιεί- 40

κειαν τυχῶν συγγνώμης.
Ὅτι Φίλιππος ϑεωρῶν τῶν Μακεδόνων τοὺς πλείστους ἑαυτῷ χαλεπῶς ἔχοντας ἐπὶ τῷ TOV Ἡρακλείδην

ἔχειν φίλον,

παρέδωκεν αὐτὸν εἰς τὴν φυλακήν. ἣν δὲ

οὗτος Ταραντῖνος μὲν τὸ γένος,
40761)

χρώμενος,

αρνηρίῃ δὲ ὑπερβαλ- 45

καὶ τὸν Φίλιππον ἐξ ἐπιεικοῦς βασι-

λέως πεποιηκὼς πικρὸν καὶ ἀσεβῇ τύραννον. διὸ δὴ καὶ
. $12. 5. ἐπιβαλόμενος Wesselingius, ἐπιλαβόμενος V
αὐτῶν V
20. zapovncs W esseli:ngius, zoQo»ics V

8. 15.
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παρὰ πᾶσι τοῖς Μακεδόσι καὶ τοῖς Ἕλλησιν ὑπερβαλλόντῶς συνέβαινε μισεῖσθαι, τὸν Ἡρακλείδην.
50
Ὅτι ᾿ἀννίβας διὰ μόνης τῆς περὶ αὐτὸν φήμης xo"
ὅλην τὴν οἰκουμένην περίβλεπτος ἐγίνετο , κατὰ πᾶσαν
σόλιν ἑκάστου ὀπεύδοντος ϑεάσασϑαι τὸν ἄνδρα.

Ὅτι ὁΠτολεμαῖος ὁ τῆς «Αἰγύπτου βασιλεὺς μέχρι

55 μέν τινος ἐπῃνεῖτο" ᾿Δφιστομένη δὲ τὸν ἐπίτροπον αὖὐτοῦ “γεγενημένον καὶ πάντα καλῶς διῳκηκότα τὴν μὲν5γᾷ
ἀρχὴν ἠγάπα καϑαπερεὶ πατέρα; καὶ πάντα ἔπραττεν ἀπὸ
τῆς ἐκείνου γνώμης" μετὰ δὲ ταῦτα ὑπὸ τῶν κολακευ60 ὄντων διαφϑαρεὶς τὴν ψυχὴν τόν τε ,᾿Δφιστομένη παῤῥησιαξόμενον ἐμίσησε καὶ τέλος συνηνάγκασεν

αὐτὸν πιόν-

τα κώνειον τελευτῆσαι. ἀεὶ δὲ μᾶλλον ϑηριούμενος καὺ
τυραννικὴν παρανομίαν ἀλλ᾽ οὐ βασιλικὴν ἐξουσίαν ζηAcGag, ἐμισήϑη μὲν ὑπὸ τῶν «Αἰγυπτίων, ἐκινδύνευσε

65 δὲ ἀποβαλεῖν τὴν βασιλείαν.

Ὅτι τὸ “4ήλιον ἱερὸν ἣν οὐ μακρὰν ἀπέχον τῆς Χαλκἰδος. διόπερ ὁ βασιλεὺς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἐβλασφημεῖτο, τὴν ἀρχὴν TOU πρὸς Ῥωμαίους πολέμου πεποιη70 μένος ἐξ ἀσεβείας.

οὗ συνελθόντος “Φλαμίνιος περὶ Kó-

φινϑον διατρίβων ἐπεμαρτύρατο

πάντας ἀνϑρώπους τε

καὶ ϑεοὺς ἐπὶ τῷ προχατῆρχϑαν τοῦ πολέμου τὸν βασιλέα.
Ὅτι ᾿Αντίοχος ἐν Ζ4ημητριάδι τὴν παραχειμασίαν
75 ποιούμενος, καὶ πλείω τῶν πεντήχοντα

ἐτῶν βεβιωκώς,

τῆς μὲν περὶ τὸν πόλεμον παρασχευῆς ἠμέλησε, παρϑένου δὲ εὐπρεποῦς ἐρασθεὶς ἐκάϑητο τοὺς ταύτης ἐπιτελῶν γάμους καὶ πανηγύρεις “λαμπρὰς συνήγαγε.

δὲ πράττων οὐ μόνον ἑαυτοῦ
80 διέφϑειρεν; ἀλλὰ καὶ τὰς τῶν
καὶ οἱ στρατιῶται τὸν χειμῶνα
καὶ τρυφῇ κακῶς ἀπήλλαττον
δίψαν οὔτε ἄλλην κακοπάϑειαν

ταῦτα

τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν
δυνάμεων ὁρμὰς ἐξέλυσε,
κατατετριφότες, ἐν ἀνέσει
ἐν ταῖς ἀπορίαις, οὔτε
φέρειν δυνάμενοι.

διό-

περ αὐτῶν οἵ μὲν εἰς νόσους ἐνέπιπτον; οἱ δὲ ἐν ταῖς
85 ὁδοῖς ὑπολειπόμενον πολὺ TOW. τάξεων ἀπεσπῶντο.
EM
τὸ ᾿Αντίοχος ὁ βασιλεὺς τὰς ἐν Θετταλίᾳ πόλεις
πυνϑανόμενος ?πρὸς Ῥωμαίους μετατεϑεῖσθαι, τὰς δὲ ἐκ
τῆς ᾿4σίας δυνάμεις ὑστερούσας καὶ τοὺς “ἰτωλοὺς κα90 ταμελοῦντας καὶ προφάσεις ἀεὶ ποριξομένους, ἐν dya-

vic πολλῇ καϑειστήκει.

διὸ καὶ τοὺς πεποιηχότας αὐτὸν

ἀπαράσκευον ὄντα καὶ πείσαντας ἐπὶ τὴν τῶν Αἰτωλῶν
674. 69. συνελθόντος] immo συντελεσθέντος: conf. ad p. 588.
2. ἀπορίαις] an πορείαις7
90. πεποιηκότας) πεπειπότας Reiskius: nec cactera integra gunf

21.
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συμμαχίαν τὸν πόλεμον ἐπανελέσθαι δι’ ὀργῆς εἶχε" τὸν
δὲ Avvifav. τὴν ἐναντίαν

γνώμην ἐσχηκότα τότε ἐθαύ-

μαξε καὶ τὰς ἐλπίδας εἶχεν ἐν τούτῳ"

τὸν δὲ πρὸ τού- 95

του χρόνον. ὑπόπτως πρὸς αὐτὸν διακείμενος τότε σιυ“στότατον αὐτὸν εἶχε φίλον καὶ ἀπὸ τῆς τούτου γνώμης
queo ἔπραττε.

Ὅτι ὃ ᾿Αντίοχος, διὰ τὴν ἧτταν ταπεινωϑεὶς Eἔχρινει00
τῆς μὲν Εὐρώπης ἐξίστασϑαι, περὶ δὲ τῆς ᾿4σίας διαγωνίξεσϑαι. καὶ προξέταξε τοῖς “υσιμαχεῦσι πανδημεὶ
τὴν πόλιν

ἐκλιπεῖν,

εἰς δὲ τὰς κατὰ τὴν ᾿Δσίαν πόλεις

μετοικῆσαι. καὶ ἔδοξε πᾶσιν ἀφρόνως βεβουλεῦσϑαι, καὶ

πόλιν ἐπικαιρότατα κειμένην. πρὸς τὸ διακωλῦσαι τοὺς

6

πολεμίους ἐκ τῆς Εὐρώπης εἰς τὴν ᾿Δσίαν περαιοῦν τὰς
δυνάμεις

ἀκονιτὶ

προέσϑαι τοῖς πολεμίοις.

ἀκολούϑως

δὲ τῇ διαλήψει ταύτῃ καὶ τὸ τῶν ἀποτελεσμάτων. ἔργον
δ᾽δἐπληρώϑη. ὁ γὰρ Σκιπίων τὴν πόλιν καταλαβὼν ἔρημον
αὐτομάτως εὐημέρησε ταύτην καταλαβών.
10
Ὅτι Μάρκος Φολούιος στρατηγὸς ὧν παρανομήσας
εἷς τοὺς κατὰ τὴν “ιγυστικὴν συμμάχους ἔτυχε τῆς
προφηκούσης κολάσεως. παρελϑῶων γὰρ εἰς τοὺς ὀνομαξομένους Κενομανους ὡς “φίλος παρείλετο τὰ ὅπλα, μη- 15

δὲν ἔχων ἔγκλημα.

ὁ δὲ ὕπατος πυϑόμενος

τὸ γεγονός,

τούτοις μὲν ἀπέδωκε τὰ ὅπλα, τὸν δὲ Mágxov ἐζημίωσε
χρήμασι.

“Ὅτι ᾿Αντίοχος ἀπορῶν χρημάτων,

ἀκούων

δὲ χατὰ

τὴν ᾿Ελυμαΐδα τὸ ἱερὸν τὸ τοῦ Βήλου πολὺν ἐκ τῶν
ἀναθημάτων ἔχειν ἄργυρόν τε καὶ χρυσόν, ἔγνω τοῦτο 90
συλῆσαι. καὶ ἥκων εἰς τὴν ᾿δλυμαΐδα, καὶ καταιτιασάμε-

νὸς τοὺς ἐγχωρίους πολέμου κατάρχεσϑαι,

τὸ μὲν ἱερὸν

ἐσύλησε, χρημάτων δὲ πλῆϑος ἀϑροίσας ταχὺ τῆς προςἡκούσης ἐκ QsOv

ἔτυχε κολάσεως.

Ὅτι ὃ Φιλοποίμην ὁ τῶν ᾿ἡχαιῶν στρατηγὸς ἀνὴρ 25
ἐγεγόνει φρονήσει καὶ στρατηγίᾳ καὶ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς

διαφέρων, πάντα τὸν τοῦ env χθόνον πεπολιτευμένος
ἀμέμπτως. καὶ πολλάκις μὲν στρατηγίας ἠξιώθη, τεσσαθάκοντα ἔτη τοῦ πολιτεύματος ἡγούμενος, μάλιστα δὲ 80
τῶν ἄλλων εἰς κοινὸν ηὐξηκῶς τὴν ᾿“χαιῶν συμπολιτείαν,

πρός τε τους ἰδιώτας ἡμερώτατα πολιτευόμενος καὶ δι᾽
ἀρετὴν παρὰ Ῥωμαίων ἀποδοχῆς τετευχώς , ἐπὶ δὲ τῆς
τοῦ

βίου καταστροφῆς

ἀγνώμονι

τύχῃ

συγκεχρημένος.

ἀλλ᾽ ὅμως μετὰ τὴν τελευτὴν ὡςπερεί τινι ϑείᾳ προνοίᾳ 85
vig ἰσοϑέους τιμὰς ἠλλάξατο τῶν κατὰ τὴν τελευτὴν
95. τὸν 02] malim τόν τ8
570. 99. σοϑέουρ Valesius, εἰς ϑεουο V

-
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ἀκληρημάτων.

χωρὶς. δὲ τῶν κοινῇ τοῖς

᾿Δχαιοῖς͵ καταψηφισθέντων. εἰς τιμὴν. 'τὠνδρὸς 1] πατρὶς

40 ἱδρύσατο... καὶ τοῦ βουϑυτεῖν αὐτῷ κατ᾽ ἐνιαυτὸν καὶ
τῆς ἀρετῆς ἐγκώμιά τε καὶ ὕμνους κατέδειξεν ᾧδειν τους
νέους.
Ὅτι ὁ ᾿ἀννίβας στρατηγικῇ συνέσει καὶ μεγέϑεὶ πράἕξεων, πάντων Καρχηδονίων πεπρωτευχὼς οὐδέποτε στά45 σιν ἔσχεν ἐν τῷ στρατεύματι, ἀλλὰ τῇ φύσει πλεῖστον
διεστῶτα καὶ διαλέκτοις πολυφώνοις διειλημμένα διὰ τῆς
ἰδίας προνοίας ἐν ὁμονοίᾳ καὶ συμφωνίᾳ, διετήρησεν.
ὁμοίως 08 τῶν ὁμοεϑνῶν εἰωϑότων διὸ τὰς τυχούσας
αἰτίας ἀφίστασϑαι σρὸς τοὺς ἐναντίους; οὐδεὶς ims αὖ50 τοῦ τοῦτο ἐτόλμησε. μεγάλας δὲ “δυνάμεις del τρέφων
οὐδέποτε χρημάτων οὐδὲ τροφῆς ἠπόρησε, καὶ τὸ πάντῶν παραδοξότατον, oL μετ᾽ αὐτοῦ στρατευόμενοι τῶν
ἀλλοεϑνῶν τῆς πολιτικῆς εὐνοίας οὐκ ἀπελείφϑησαν,
ἀλλὰ πολὺ διήνεγκαν. “τοιγαροῦν καλῶς ἄρχων τῶν
55 στρατιωτῶν καλὰς καὶ τὰς πράξεις ἐπετελέσατο. πρὸς γὰρ
τοὺς δυνατωτάτους πόλεμον ἐξενέγχας ἑπτακαίδεκα ἔτη

σχεδὸν "τὴν ᾿παλίαν ἐπόρϑησεν, ἀήττητος δὲ ἐν πάσαις
ταῖς μάχαις ἐγένετο. τηλικαύταις. δὲ καὶ τοσαύταις πρά00 ἕξεσι τοὺς τῆς οἰκουμένης ἡγεμόνας

ἐνίκησεν ὥφτε διὰ

τὸ πλῆϑος τῶν κατακοπτομένων ὑπ᾽ αὐτοῦ μηδένα ποτὲ

τολμᾶν ἔτι κατὰ

στόμα μάχεσθαι πρὸς αὐτόν.

πολλὰς

μὲν πόλεις δοριαλώτους κατέκαιε, τὰ δὲ κατὰ τὴν "Tvaλίαν ἔϑνη πολυανϑρωπίᾳ διαιρέρουκα σπανίξειν ἐποίησενδτο
65 ἀνδρῶν. καὶ, τὰς περιβοήτους πράξεις ἐπετελέσατο πολιτιχοῖς μὲν τελέσμασι καὶ δυνάμεσι, ᾿μισϑοφύροις δὲ καὶ

συμμάχοις παιμεγεϑέσι, καὶ διὰ τὴν συμφωνίαν δυουποστάτων περιεγένετο διὰ τῆς ἰδίας ἀγχινοίας καὶ στρα70 τηγικῆς ἀρετῆς, καὶ πᾶσιν ἔδειξεν ὅτι καϑάπερ ἐπὶ τοῦ
σώματος ὁ νοῦς; οὕτως ἐπὶ στρατεύματος ὁ τὴν ἡγεμονίαν ἔχων ποιεῖ, TG κατορϑώματα.
Ὅτι ὁ Σ χιπίων véog Qv παντελῶς κατὰ τὴν Ἴβηρίαν ἀνελπίστως ἐχρήσατο, καταπολεμήσας τοὺς Καρ75 χηδονίους , τὴν δὲ πατρίδα κινδυνεύουσαν

ἐξείλετο τῶν

μεγίστων κινδύνων. τὸν γὰρ ἀήττητον ᾿Δἀννίβαν διὰ τῆς
ἐπινοίας ἠνάγκασεν ἄνευ μάχης καὶ κινδύνων ἐκ τῆς Ἰτα87. ἀκληρημάτων
ἀκληρωομάτων V
τῶν addidit Salma:
siua
88. καταψηφισϑέντων Valesius, κατεψηφίσϑη τῶνν
99. ἱδρύσατο] ad hoc deest ἀνδρίαντα, post τἀνδρὸς fortasse po-

nendum
uv

τοῦ] τὸ Reiskius, ego deleam

56. ἑπτακαίδεκα ]

59. πράξεσι] malim παρατάξεσι
518. 67. παμμεγεϑέσι, καὶ fortasse scribendum παμμιγέσι τῶν
12. κατὰ] τοῖς κατὰ Reiskius
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λίας ἐκχωρῆσαι.᾿ τὸ δὲ τελευταῖον ἐκ. τῆς ἀνδρεῖας τε καὶ
στρατηγίας '“μεγάλῃ. παρατάξει. τὸν ἀνίκητον γεγενημένον.
Avvipav: καταπολεμήσας ἥττησε τὴν Καρχηδόνα.

Ὅτι “εώκριτος ὁ τοῦ

Φαρνάκου

80

στρατηγὸς συνε-

χεῖς προςρβολὰς ποιούμενος ἠνάγκασε τοὺς ἐν τῷ Τίῳ
μισϑοφύρους δὴν μὲν πόλιν παραδοῦναι, αὐτοὺς δὲ ὑποσπόνδους προπεμφϑῆναι “μετὰ ἀσφαλείας. τῶν δὲ μι- 85

σϑοφόρων τότε. μὲν ἐκ τῆς πόλεως κατὰ τὰς συνϑῆκας
προπεμπομένων, ἐν δὲ τοῖς ἐπάνω χφόνοις ἠδικηκότων
τὸν Φαρνάκην, ὄ “εώκριτος ἐντολὰς ἔχων παρὰ toU
Φαρνάκου. πάντας ἀνελεῖν, παρεσπόνδησε τοὺς μισϑο-

c

φύρους᾽ κατὰ δὲ τὴν ἐκ τοῦ Tíov “μετάστασιν αὐτοῖς 90
ἐπέϑετο κατὰ τὴν ὁδοιπορίαν καὶ πάντας. κατηκόντισεν.
Ὅτι ὁ Σέλευκος ἀξιόλογον δύναμιν “ἀναλαβὼν προἦγεν ὡς ὑπερβησόμενος τὸν Ταῦρον ἐπὶ τὴν βοήϑειαν
τοῦ Φαρνάκου" ἔννοιαν δὲ λαβὼν τῶν πρὸς Ῥωμαίους 95
τῷ πατρὶ γενομένων συνθηκῶν, xc ἃς οὐκ ἐξῆν

Ὅτι οἵ τὰ δεινὰ τολμήσαντες καὶ τὸν Ζημήτριον
ἀνελόντες οὐκ ἐξέφυγον τὴν τοῦ δικαίου δαιμονίου τιμωρίαν, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἐκ Ῥώμης “τὸς ψευδεῖς διαβολὰς 100

€—
—

πλασάμενοι μετ᾽ ὀλίγον χϑόνον τῷ βασιλεῖ προφκόψαντες

ἀνῃρέθησαν, ὁ δὲ Φίλιππος τὸν λοιπὸν τοῦ ξῆν χρόνον
ὀνειροπολούμενος καὶ διὰ τὴν συνείδησιν τῆς εἰς τὸν
εὐγενέστατον viov ἀσεβείας ταραττόμενος οὐδὲ διετῆ
χρόνον ἐπεβίωδε, τῇ. δὲ λύπῃ ἀδιορϑώτως. συνεχόμενος 5.
κατέστρεψε τὸν βίον. ὁ δὲ πάντων τῶν κακῶν ἀρχιτέκτων
Περσεὺς ὑπὸ Ῥωμαίων καταπολεμηϑείς, καὶ φυγὼν εἰς

Σαμοϑράκην,

ἄκυρον ἔσχε τὴν τῶν ἁγνοτάτων ϑεῶν

ἱκεσίαν διὰ τὴν. ὑπερβολὴν τῆς εἰς τὸν ἀδελφὸν τετολ-.
μημένης ἀσεβείας.
10
577.

Ὅτι

Τιβέριος. Γράκχος

ἑξαπέλεχυς

ὧν στρατηγὸς

ἐνεργῶς διῴκει. τὰ κατὰ τὸν πόλεμον. οὗτος γὰρ νέος
ὧν τὴν ἡλικίαν πάντων ἡλικιωτῶν διέφερεν ἀνδρείᾳ καὶ
φρονήσει" ϑαυμαξόμενος δὲ im ἀρετῇ. καὶ μεγάλας τοῦ 1ὅ
μέλλοντος ὑποφαίνων ἐλπίδας πολὺ τῶν ἡλικιωτῶν προεἴχε δόξῃ.

Ὅτι ὁ Αἰμίλιος. ὃ ὕπατος ὁ καὶ πάτρων ysyovdg ἦν
εὐγενής τε καὶ κατὰ τὴν ὄψιν εὐπρεπής, ἔτι δὲ συνέσει
πολὺ διαφέρων. τῶν ἄλλων. διόπερ ἡ μὲν πατρὶς αὐτὸν 20
ἁπάσαις ταῖς ἐπιδόξοις ἀρχαῖς ἐτίμησεν, αὐτὸς δὲ ἔν τε
τῷ ev διετέλεσεν ἐπαινούμενος καὶ τῆς μετὰ ϑάνατον
εὐφημίας προενοήϑη μετὰ τοῦ τῆς πατρίδος συμφέθοντος.
89. Tío Valesius, Πίῳ Ὗ' et Πίου 89

89. κατὰ] fort. μετὰ

ΨῸΝ
CUC
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“Ὅτι ᾿Αντίοχος προςφάτως παρειληφὼς τὴν βασιλείαν.
ἐνεστήσατο βίον παράλογον καὶ ἀσυνήθη τοῖς ἄλλοις. βασιλεῦσι. πρῶτον μὲν γὰρ ἐκ τῶν βασιλείων" ὑπάγων λάdoc tig ϑεραπείας περυήει τὴν. πόλιν, ἀλύων ὅπου τύχοι

δεύτερος ἢ τρίτος" μετὰ δὲ ταῦτα ἐφιλοτιμεῖτο μετὰ δὴη90 μοτῶν

ἀνϑρώπων

συγκαταῤῥιπτεῖν

οἷ τύχοι; καὶ μετὰ

τῶν παρεπιδημούντων ξένων εὐτελεστάτων συμπίνειν.
καϑόλου. δ᾽ εἴ τινας τῶν νέων αἴσϑοιτο ἀφ᾽ ἡμέρας μετ᾽
ἀλλήλων γενομένους, ἐξαίφνης ἐἐπὶ κὥὦμον παρεγένετο με-

τὰ κερατίου

xui συμφωνίας,

ὥςτε

διὰ τὸ

παράδοξον.

35 τῶν ἰδιωτῶν τοὺς μὲν φεύγευν, τοὺς δὲ διὰ τὸν φόβον
σιωπᾶν. τὸ δὲ τελευταῖον τὴν βασιλικὴν ἐσθῆτα καταϑέμενος περιεβάλλετο

τήβενναν,

καϑάπερ

ἣν ἑωραχὼς ἐν

Ῥώμῃ τοὺς μευναπορευομένους τὰς ἀρχάς, ἐνετύγχανέ TE
40 τοῖς ἰδιώταις ἀσπαξόμενος καὶ περιπτύσσων ἕκαστον, καὶ
ποτὲ μὲν παρακαλών φέρειν ἑαυτῷ τὴν ψῆφον ὡς ἀγοθανόμῷ, ποτὲ δὲ ὡς δημάρχωῳ" τυχὼν δὲ ἀρχῆς ἐκάϑιξεν ἐπὶ δίφρον

ἐλεφάντινον,

ἔϑιμον»; διήκουε

τῶν

καὶ καϑώς

πρὸς ἀλλήλους

ἐστι Ῥωμαίοις

ἀμφιςβητούντων

45 περὶ τῶν ἐν τῷ βίῳ συμβολαίων. καὶ ταῦτ᾽ ἔπραττε μετὰ “πολλῆς ἐπιστάσεως «αἱ φιλοτιμίας,

ὥςτε τοὺς χαριε-

στάτους ἄνδρας ἀπορεῖν περὶ αὐτοῦ"

οἱ μὲν γὰρ ἀφέ-

λειαν,

οἵ δὲ ἀλογίαν,

τινὲς δὲ μανίαν αὐτοῦ κατεγίνω-"

ὄχον.

“Ὅτι μετὰ τὴν ἐπιβουλὴν τὴν κατὰ Εὐμένους εἰς τὸ

50 Πέργαμον διαδοϑείσης φήμης ὅτι τετελεύτηκεν Εὐμένης
Ἄτταλος ἐπεπλάκη τῇ βασιλίσσῃ προχειρότερον.

οὐ μὴν

Βυὐμένης yt προρεποιήϑη μετεὰὶ ταῦτ᾽ ἀνακάμψας, ἀλλὰ"
φιλοφρόνως ἀσπασάμενος τὸν ἀδελφὸν διέμεινεν ἐν τῇ
πρὸς αὐτὸν εὐνοίᾳ.

55

Ὅτι ὁ Κότυς ὁ τῶν Θρᾳκῶν βασιλεὺς ἦν ἐν τοῖς
πολέμοις “ἀνὴρ ἔμπρακτος ἐμφερόμενος καὶ γνώμῃ διᾶ-᾿
φέρων,

ἔν τε τοῖς

ἄλλοις σπουδαῖος

καὶ

φιλίας ἄξιος.578

ἣν δὲ καὶ νήπτης καὶ σώφρων xc9' ὑπερβολήν, ἔτι δὲ.
60 τὸ μέγιστον, πάντων τῶν τοῖς Θρᾳξὶ παρακολουϑούντων᾽
κακῶν ἀλλοτριώτατος.
Ὅτι τὸ Χάλεστρον. TO πολισμάτιον πολιορκήσας ὃ
Περσεύς,

καὶ πάντας ἀποσφάξας,

περὶ πενταχοσίους δὲ.

συμφυγόντων εἴς τινα τόπον ὀχυρὸν uera τῶν ὅπλων"
65 καὶ αἰτησαμένων ἀσφάλειαν, ἔδωκεν αὐτοῖς τὴν ἐξουσίαν
513. 27. ὑπάγων Salmasius, ὑπάτων V
30. o£ τύχοι.
Wesselingius, εἰ τυχὸν V
96. ἐσθῆτα] ἐσθῆτα V
ὶ

διήκουε Polybius XXVI. 10. 7., διηκούετοῦ
ἐμπράκτως

96. ἔμπρακτος ]

Valesius

918, 99. τῶν om. V

61. πολιορκήσαξ] aptius ἐκπολιορκήσας

|
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ἀποϑεμένοις τὼ ὕπλα σώξεσϑαι. τῶν δὲ ποιησαμένων τὸ
συγχωφηϑὲν ,. οἱ Μακεδόνες εἴτ᾽ ἀφ᾽ ἑαυτῶν εἴτε καὶ
τοῦ βασιλέως zgográtavrog ἐπηκολούϑησαν τοῖς λαβοῦσι
τὴν πίστιν καὶ πάντας ἀπέσφαξαν.
“Ὅτι κατὰ τὴν Ἤπειρον Χάροψ υἱὸς τοῦ τὴν αὐτὴν το

ἔχοντος προςηγορίαν κατὰ τὸν πρὸς Φίλιππον πόλεμον
ἐξαπεσταλκότος. Φλαμενίνῳ τὸν ἡγησόμενον τῆς ἀνελπίὅτου διὰ τῶν ὀρῶν ἀτραποῦ, δ ὧν oí Ῥωμαῖοι παρα-

δόξfog πορευϑέντες τῶν στενῶν ἐκράτησαν. τραφεὶς δὲ 75
ἐν Ῥώμῃ διὰ τὴν, τοῦ πάππου πρὸς Ῥωμαίους
"λίαν
πολλοῖς τῶν ἐπισήμων ἐπεξενώϑη. ὧν δὲ .ToÀunoog καὶ
πονηρίᾳ διαφέρων; τοὺς ἐνδοξοτάτους τῶν Ἠπειρωτῶν
διέβαλλε πρὸς Ῥωμαίους ψευδεῖς ἐπιῤῥίπτων αἰτίας,

ὅπως ἅπαντας καταπληξ ἄμενος τοὺς δυναμένους ἀντιπο- 80
λιτεύεσϑαν καϑαπερεὶ κύριος ἁπάσης τῆς Ἠπείρου. διόπερ πρὸς Περσέα ἐξαπέστειλαν εἰς Μακεδονίαν, ἐπαγγελ-

λόμενου παραδώσειν τὴν Ἤπειρον.
Ὅτι οἱ περὶ τὸν Εὐμένη. τὴν τῶν ᾿4βδηριτῶν πόλιν
πολιορκοῦντες.

καὶ τὴν Ex τῆς βίας ἅλωσιν ἀπογνόντες, 85

διεπέμψαντο λάϑρᾳ πρός τινα Πύϑωνα τῇ “δόξῃ zQoτεύοντα τῶν ᾿᾿Ιβδηριτῶν καὶ τὸ κυριεῦον μέρος διαφυλάττοντα διὰ δούλων ἰδίων καὶ ἀπελευϑέρων διαχοσίων.
ψυχαγωγήσαντες, οὖν αὐτὸν ἐπαγγελίαις διὰ τούτου πα- 90
θειβήχϑησαν, ἐντὸς τοῦ τείχους καὶ τῆς πόλεως ἐκυρίευGav. ὁ δὲ τὴν πόλιν προδοὺς Πύϑων μετρίας τυχὼν εὐεργεσίας., πρὸ ὀφϑαλμῶν λαμβάνων τὴν τῆς πατρίδος
κατασχαφήν; ἐν ,ἀϑυμίᾳ καὶ μεταμελείᾳ τὸν καταλειπόμενον ἐβίωσε χρόνον.
95
Ὅτι ὃ Περσεὺς κάλλιστον εἰληφὼς παρὰ τῆς τύχης
καιρὸν εἰς τὸ διαφϑεῖραι τὴν δυναμιν ἄρδην τῶν Ῥω-

μαίων, διέτριβε “περὶ Ziov τῆς “Μακεδονίας, ἀπέχων μὲν
οὐ πολυ τῶν τόπων,
δτϑπραγμάτων.

ὀᾳϑυμῶν δὲ περὶ τὰ μέγιστα τὠντ00

κραυγῆς γὰρ μόνον ἣν χρεία καὶ σάλπιγγος

εἰς τὸ τὴν στρατιὰν τῶν πολεμίων λαβεῖν αἰχμάλωτον,
περικεχλεισμένην ἐν κρημνοῖς καὶ φάραγξι δυςεξιτήτοις.
διόπερ ἐκείνου περὶ τούτων ,ἠμεληκότος, καὶ oL τὴν
παρεμβολὴν ἔχοντες ἐπὶ τὰς ἀκρωρείας Μακεδόνες περὶ
τὰς φυλακὰς καὶ τὰς ἐχκοιτίας ἐῤῥᾳθύμουν.
Ὅτι τελέως ὁ Περσεὺς νομίσας ἑπταικέναι τοῖς ὅλοις,
κατὰ πᾶν συντριβεὶς τῇ ψυχῇ Νίκωνα μὲν τὸν ϑησαυ40. υἱὸς} υἱωνὸς Wesselingius, υἱιδοῦς Reiskius
κατὰ Reiskius

19. ad

ὅπως deesse verbum

82. ἐπαγγελόμενοι V
519. 1. στρατιὰν] στρατείαν V
ἀκρωρείαις Reiskius

71. κατὰ] xol
monet

9. τὰς

6. ἐκκοιτίας] ποιτίας V

Wesselingius

ἀκρωρείας]
5:

ταῖς

ἐραϑύμουν

V

5
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10 QogUAcxo ἐξέπεμψε,

συντάξας τὴν ἐν τῷ Φάχῳ “γάξαν

καὶ τὰ χρήματα καταποντίσαι, ᾿ἀνδρόνικον, δὲ τὸν σωματοφύλακα εἰς Θεσσαλονίκην, συντάξας ἐμπρῆσαι τὰ
νεώρια τὴν ταχίστην. ὃς γενηϑεὶς᾿ τούτου φρονιμώτερος
ἦλϑεν εἰς Θεδδαλονίκην, οὐ μὴν ἐποίησε τὸ προςταχϑὲν,
15 νομίξων φίλιον. τοῖς ὅλοις κρατεῖν Ῥωμαίοις.
Ὅτι ὁ αὐτὸς τοὺς 'χουσοῦς ἀνδριάντας ἀνασπάδας
ἐχ Δίου, πᾶντας τοὺς ἐκ τῆς πόλεως ἀναλαβὼν μετὰ
τέχνων καὶ γυναικῶν ἀνεχώρησεν εἰς Πύδναν. οὐ μεῖξον
20 ἁμάρτημα τῷ Περσεῖ πεπραγμένον οὐκ ἄν τις εὕροι.

Ὅτι

ot Κυδωνιᾶται

ἐπετελέδαντο

πρᾶξιν᾽ ἔχνομον

καὶ “τελέως ἀλλοτριωτάτην τῶν ᾿Ελληνικῶν νομίμον. ἐν
εἰρήνῃ γὰρ ὡς φίλοι πιστευόμενοι. καταλαβόντες τὴν

25 τῶν ᾿“πολλωνιατῶν πόλιν τοὺς μὲν ἄνδρας ἡβηδὸν ἀνεῖλον, τέχνα δὲ καὶ γυναῖκας διανειμάμενοι κατεῖχον τὴν
πόλιν.
Ὅτι ὁ ᾿Αντίοχος δυνάμενος

ἐλασσωϑέντας

τοὺς Ai-

γυπτίους ἀποκτεῖναι, παριππεύων ἐβόα μὴ κτείνειν αὐ80 τούς, ἀλλὰ ξώντας συλλαμβάνειν. ταχὺ δὲ τοὺς καρποὺς
ταύτης ἀγχινοίας ἐκομίσατο, καὶ περὶ τὴν τοῦ Πηλουσίου κατάληψιν “καὶ μετὰ ταῦτα. τὴν κατάκτησιν τῆς Z4iγύπτου ταυτῆς τῆς φιλανϑρωπίας μέγιστα συμβαλομένης.
Ἡμεῖς 0i TOU Πτολεμαίου τὴν οὕτως ἀγεννῆ φύσιν
35 οὐκ. ἂν προηγουμένως ἀνεπισήμαντον ἐάσαιμεν. τὸ γὰρ
ἐχτὸς γενόμενον τῶν δεινῶν καὶ τοσαῦτα ἀφεστηκότα
τῶν πολεμίων αὐτόϑεν καθάπερ ἀκονιτὶ παραχωρῆσαι
βασιλείας μεγίστης καὶ μακαριωτάτης πῶς οὐκ v τις
40 ἡγήσαιτο ψυχῆς τελείως ἐχτεθηλυμένης εἶναι; "ἣν εἶ “μὲν
συνέβαινε φυσικῶς ὑπάρχειν Πτολεμαίῳ

&v τις ἐκείνην καταμέμψαιτο"

τοιαύτην, ἴσως

ὅτε 08 διὰ τῶν

ὕστερον

πράξεων ἡ φύσις ἱκανῶς ὑπὲρ αὐτῆς ἀπελογήϑη,

δείξα-.

: σα τὸν βασιλέα καὶ στάσιμον ὄντα καὶ δραστικὸν οὐδε45 νὸς ἧττον, ἀναγκαῖόν ἐστι τὰς αἰτίας ἀνατιϑέναι “τῆς
τότε δειλίας καὶ ἀγεννείας εἰς τὸν σπάδωνα καὶ τὴν ἐκεί- 580

vov συντροφίαν, ὃς ἐκ παιδὸς τὸ μειράκιον ἐν τρυφῇ
καὶ γυναικείοις ἐπιτηδεύμασι συνέχων διέφϑειρεν αὐτοῦ
50

τὴν ψυχήν.

Ὅτι ὁ ᾿Δντίοχος

14. piov]
tit Valesius

ἀνὴρ ἐφάνη

πραγματικὸς

κάλλιον Reiskius
15. κρατεῖν
Ρωμαίοις) Ρωμαίους Salmasius

καὶ τοῦ

πράττειν ver90. ταύτης]

ταύτης τῆς Reiskius
περὶ) leg. πρὸς" VALES.; quibus ut videtur negligentius juspeetin Wesselingius »in veteri libro πρὸς erat,

quod sperni non dcbebat.**
91. “ἀγεννῇ ] ἀγενῆ V
σαῦτα] nonne τοσοῦτον ὃ
980. 47. συντροφίαν Wesselingius, συστροφίαν V

36. zo-
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προσχήματος τῆς βασιλείας ἄξιος πλὴν τοῦ κατὰ τὸ Inλούσιον στρατηγήματος.
Ὅτι

ὁ Περσεὺς πυϑόμενος

ἐπιλέατους fadus, σε-

περακέναι τὸν ᾿Ιότρον ἐπὶ συμμαχίᾳ; περιχαρὴς γενόμε» 55
vog ἀπέστειλεν εἰς τὴν Μεαιδικήν, προτρεπύμενος ἥκειν
τὴν ταχίστην. ὁ 0i τῶν Ταλατῶν

δας μισϑὸν UI TOXTÓV,
πενταχύσια τάλαντα

γινομένου.

γήσαντος μὲν δώσειν,

ἡγούμενος συμφωνή-

TOU σύμπαντος

χρήματος εἰς

τοῦ δὲ Περσέως. ὁμολο-

οὐ ποιοῦντος δὲ τὸ “συμφωνηϑὲν 60

διὰ φιλαργυρίαν,. ἐπανῆλϑον εἰς τὴν οἰκείαν
Γαλάται.

πᾶλυν οἱ

Ὅτι Αἰμίλιος ὁ. Ῥωμαῖος παραλαβὼν τὰς δυνάμει
καὶ συναγαγὼν εἰς ἐκκλησίαν προετρέψατο τῶν στρατιῶτῶν τὰς ψυχὰς, εἰς τὸ ϑαῤῥεῖν.

ἣν γὰρ ὁ ἀνὴρ οὗτος 65

περὶ ἑξήκοντα ἔτη καὶ διὰ tdó προχατεργασϑείσας πράfac μέγιστον. ἔχων τότε Ῥωμαίων. ἀξίωμα. πολλὰ δὲ καὶ
κατὰ τὸν πόλεμον ἐπενοήσατο ξένα καὶ τοῖς ἄλλοις δυς-

εξεύρετα,, καὶ. διὰ τῆς ἰδίας ἀγχινοίας καὶ τόλμης. κατεπολέμησε: τοὺς. “Μακεδόνας.

"TOv

ὁ Περσεὺς

;

1.0

βουλόμενος κατὰ τὴν φυγὴν προ-

τρέψασθαι, πλείους αὐτῷ συνεκπλεῦσαι, τῶν χρημάτων
εἰς ἑξήκοντα: τάλαντα προϑεὶς ἔδωκε τοῖς βουλομένοις διαρ-

πάσαι. ἐκπλεύσας δὲ χαὶ κατενεχθεὶς. εἰς I'αληψὸν ἔφησε 75
πρὸς τοὺς διαρπάσαντας τὰ χρήματα ζητεῖν τὰ διὰ τῶν

ὑπ᾽ ᾿Αλεξάνδρου καταληφϑέντων κατασκευᾳσϑέντα. ἐπαγyuddusvog οὖν ἀντιστησειν τοῖς ἀποδοῦσι

ταχέως ἀνενεγκεῖν. ταῦτα"

πάντων

τιμὴν ἠξίου

δὲ προϑύμος. ποιή:

σάντων ἀπολαβὼν τὰ διαρπασϑέντα τοὺς δανεαξ ἀπεότέ- 80
ρησε τῆς ἐπαγγελίας.

|

Ὅτι ὁ. ᾿Αλέξανδρος οὐχ ὁμοίαν. ἔσχε τῷ Περσεῖ τῆς
ψυχῆς διάϑεσιν, ἀλλ᾽ ὁ μὲν διὰ “τὴν μεγαλοψυχίαν αρμόξζουσαν. ταῖς ἰδίαις ἐπιβολαῖς ἐκτήσατο βασιλείαν, ὁ 85

δὲ διὰ τὴν σμικρολογίαν τοὺς τε Κελτοὺς
γος καὶ τἄλλα τούτοις

ἀκόλουϑα

πράξας

ἀποτριψάμεκατέλυε

πο-

λυχρόνιον καὶ μεγάλην βασιλείαν.
Ὅτι ὁ “Αἰμίλιος μετὰ τὴν φυγὴν Περσέως ἐπεξήτει 90
τὸν νεώτερον τῶν υἱῶν Πόπλιον "Agoraxavóv , ὃς ἣν 4i-

μιλίου κατὰ φύσιν víóg, Σκιπίωνος

ὅαντος ᾿ἀννίβαν κατὰ

iow

δὲ τοῦ καταπολεμή-

υἱιδοῦς,

κομιδῇ νέος; ὡς

ἂν περὶ τὸ “ἑπτακαιδέκατον yeyovüg ἔτος" ὃς ἐκ νέου τησϑίλικούτοις ἀγῶσι συμπαρὼν καὶ τριβὴν λαμβάνων τῶν 95
$5. Μαιδικὴν vertit Valesius, Μηδικὴν V

9 v

49. ξξήκοντα]E' V

ἀποτρεψάμενος V

PM

DB. πεντακύσια

86.᾿ἀποτριψάμενος Wesselingius,
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κατὰ πόλεμον

ἔργων,

οὐχ ἥττων ἐγένετο τοῦ πάππου.

οὐ μὴν ἀλλὰ τούτου εὑρεθέντος * εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπελύϑη τῆς ἀγωνίας ὁ ὕπατος, ἔχων οὐ πατρὸς πρὸς υἱὸν

ἀλλὰ καϑάπερ ἐρωμανῆ τινα διάθεσιν πρὸς TO μειράπίον.
100
Ὅτι ὁ Αἰμίλιος φιλανϑρώπως προρενεχϑεὶς τῷ ΠερGs,

καὶ πρὸς

τὰ

σύνδειπνα

παραλαβὼν

καὶ τοῦ συνε-

δρίου μεταδιδούς, πᾶσιν. ἐνεδείξατο πρὸς μὲν τοὺς ὑφι-

σταμένους ὄντα βαρὺν ἑαυτόν, πρὸς δὲ. τοὺς κρατηϑὲνὅ τας ἐπιεικῆ. τὴν παραπλῃσίαν δὲ διάϑεσιν καὶ τῶν ἄλλῶν ξηλούντων, τὴν τῆς οἰκουμένης ἡγεμονίαν οὐκ ἐπίφϑονον. εἶχεν ἡ Ῥώμη τοιούτοις χρωμένη. τῶν ὅλων

προστάταις.
“Ὅτι οἵ Ῥωμαῖοι ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν χρόνοις τῶν με10 γίστων βασιλέων ᾿Δντιόχου καὶ Φιλίππου πολέμῳ περυγενόμενοι. τοσοῦτον ἀπέσχον τοῦ τιμωρίαν λαμβάνειν
σιαρ᾽ αὐτῶν ὥρτε μὴ μόνον συγχωρῆσαι τὰς βασιλείας
ἔχειν, ἀλλὰ καὶ φίλους αὐτοὺς ποιήσασϑαι... ἐν δὲ τούτοις τοῖς χρόνοις, προδιηγωνισμένοι πολλάκις πρὸς Περ15 σέα καὶ κινδύνους μεγάλους ὑπομεμενηκότες, ἐπειδὴ τῆς

Μακεδόνων βασιλείας ἐκράτησαν, ἐλευϑέρας ἀφῆκαν τὰς
ἁλούσας πόλεις παρὰ τὴν ἁπάντων προςδοκίαν. οὐ γὰρ
οἷον τῶν ἄλλων ὑπέλαβεν ἄν τις, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αὐτοὶ Ma20 κεδόνες. ἤλπιξον ἀξιωϑήσεσϑαν τηλικαύτης φιλανϑρωπίας,
συνειδότες. αὑτοῖς πολλὰ καὶ μεγάλα παρανενομηκόσιν
εἰς Ῥωμαίους" τετυχηκῦτες γὰρ ἐπὶ τοῖς πρότερον ἀγνοήμασι συγγνώμης εἰκότως, ἂν τοῖς ὕστερον ἁμαρτήμασιν
ὑπελάμβανον ἑαυτοὺς μηδένα λόγον δίκαιον εἰς ἔλεον
25 καὶ παραίτησιν ἀπολελεῖφϑαι. οὐ μὴν ἡ σύγκλητος ἡ τῶν
Ῥωμαίων ἐμνησικάχησεν, ἀλλὰ μεγαλοψύχως καὶ ᾿προθὴκόντως ἑχάστοις προφηνέχϑη. Περσέα μὲν γὰρ ἐκ προγόνων ὀφείλοντα χάριτας, ἐπειδὴ παρὰ τὰς συνθήκας
80 ἄδιχον ἐξ )VEyA& πόλεμον, λαβόντες αἰχμάλωτον εἰς ἐλευϑέραν ἀπέϑεντο φυλακήν, ἐλάττονα ὃὲ τῶν παρανομημάτων λαμβάνοντες τιμωρίαν" τὸ δὲ τῶν Μακεδόνων
ἔϑνος εἰς δουλείαν δικαίως ἂν ἀγαγόντες, ἠλευθέρωσαν,

οὕτως εὐγενῶς καὶ ταχέως προέμενοι τὴν εὐεργεσίαν ὥςτε
35 μηδὲ παρὰ τῶν ἐπταικότων δέησιν ἀναμεῖναι. ὁμοίως
καὶ τῶν Ἰλλυριῶν πολέμῳ χρατήσαντες αὐτονόμους ἀφῆ581. 98. πατρὸς Valesius, πατρὸς πρὸς Toupius ad Longinum
IX. 5., πρὸς V
ἐρωμανῆ Valesius , ἐρωμένην Y.
10, ἐπέzov] ἀπέσχοντο V
23. iovro?g] immo ἑαυτοῖς
29. ἐλευϑέραν Valesius cum Syncello p. 267. eive p. 618, 12. ed. Wess.,
ἐλευϑέριαν. eraso εν
90. ài] ys Valesius
82. ἀγαγόντες Wes-

sclingius, ἔχοντες V

99. ὁμοίως Valesius cum Syncello, ὅμως V
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40v , οὐχ «οὕτως ἀξίους ἡγούμενοι χάριτος τοὺς βαρβάθους ὡς ἑουτοῖς προφήκειν. νομίξοντες κατάρχειν εὐεργεσίας. καὶ μὴ μεγάλα φρονεῖν ἐν ταῖς ἐξουσίαις.
Ὅτι ἔδοξε τῇ συγκλήτῳ τούς TE “Μακεδόνας καὶ τοὺς 40
᾿Ιλλυριοὺς ἐλευϑέρους ἀφεῖναι τὰ ἡμίση διδόντας ὧν πρότερον ἐτέλουν τοῖς ἰδίοιρ βασιλεῦσιν.
,
A

b

3

"
.

NA

]

᾿]
i

Ι

|

!
!

b

X XO, ;

τ

is

Ὅτι ὗ Περσεὺς εἰς τὸ κατάγειον ἐμβληϑεὶς οἴκημα
45 ἐκεῖ ἂν κατέστρεψε τὸν βίον, & μὴ ὁ «Αἰμίλιος προχα-

ϑήμενος τοῦ βουλευτηρίου καὶ τηρῶν τὸ τῇ. domitis
ἀξίωμα ete, quae leguntur p» 516. 68. seq.
Ὅτι ὁ τῶν βαρβάρων Γαλατῶν στρατηγὸς ἀπὸ τοῦ
50 διωγμοῦ γενόμενος καὶ συναϑροίσας τοὺς αἰχμαλώτους
πρᾶξιν ἐπετελέσατο βαρβαρικὴν καὶ παντελῶς v ρήφαvov. τούς τε γὰρ τοῖς εἴδεσι, “χαλλίστους καὶ ταῖς’ λικίαις

ἀκμαιοτάτους καταστέψας ἔθυσε τοῖς θεοῖς, εἴ γέ τις
τῶν εῶών δέχεται τὰς τοιαύτας τιμάς" τοὺς δὲ ἄλλους
55 πάντας κατηκόντιδε, πολλῶν μὲν. ἐν αὐτοῖς γνωριξομένῶν διὰ τὰς προγεγενημένας ἐπιξενώσεις, οὐδενὸς δὲ διὰ
τὴν φιλίαν ἐλεουμένου. καὶ ϑαυμαστὸν οὐδὲν εἰ βάρβαρον παρ᾽ ἐλπίδας

κατορϑώσαντες

ὑπὲρ ἄνϑρωπον

σαντο τοῖς εὐτυχήμασιν.
60
Ὅτι ὁ Εὐμένης ξενολογήσας τά τε ὀψώνια

ἐχρήἅπασιν

ἀπέδωκε καὶ δωρεαῖς ἐτίμησε καὶ ἐπαγγελίαις ,ἐψυχαγώγεν πάντας, ἐκκαλούμενος τὴν εὔνοιαν, οὐχ ὁμοίως τῷ
Περσεῖ. ἐκεῖνος γὰρ διςμυρίων Γαλατῶν παραγενομένων
65 εἰς τὸν πρὸς Ῥωμαίους πόλεμον, ἀπετρίψατο τὴν τηλικαύτην συμμαχίαν, ἵνα φείσηται τῶν χρημάτων" ὁ δ᾽
Εὐμένης οὐ λίαν

εὐπορούμενος

ξενολογῶν δωρεαῖς ἐτί--

μα τοὺς δυναμένους μάλιστα χθϑείας παρέχεσϑαι. τοιγαροὖν ἐκεῖνος μὲν οὐ βασιλικὴν μεγαλοφροσύνην ἀλλ᾽
70 ἰδιωτικὴν τοῦ τυχόντος ἀναλαβὼν μικροψυχίαν ἅμα τῇ
βασιλείᾳ πάσῃ καὶ τὸν τηρηϑέντα πλοῦτον ἐπεῖδεν aiχμάλωτον, οὗτος δὲ τῆς νίκης πάντα δεύτερα τιϑέμενος
οὐ μόνον ἐκ μεγάλων κινδύνων ἐῤῥύσατο τὴν βασιλείαν,
75 ἀλλὰ καὶ πᾶν τὸ τῶν Γαλατῶν ἔϑνος ὑποχείριον ἐποιήσατο.

Ὅτι ἔνιαι τῶν ἐπιβολῶν τοῦ ᾿Δντιόχου καὶ τῶν πράἕξεων βασιλικαὶ καὶ ϑαυμάσιαι τελέως ἤσαν, τινὲς δὲ πά-

λιν οὕτως

80 πάντων

εὐτελεῖς

καὶ

καταφρονεῖσθαι.

582. 52. κατχᾳατέψας

ληρώδεις

συντελῶν

Valesius,

ὥςϑ᾽

ὁλοσχερῶς ὑπὸ

γὰρ

καταστρέψας V

τοὺς ἀγῶνας
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πόῶτον μὲν ἐναντίαν τοῖς ἄλλοις βασὶλέῦσιν ἔσχε προαίρεσιν.

ἐκεῖνοι. γὰρ αὔξοντες

τὴν. ἰδίαν βασιλείαν. καὶ

δυνάμεσι" καὶ, χρημάτων 'πλήϑεσι, καϑὸ οἷοί: v ἦσαν. ἐπϑπούσίτοντο
τὴν . διαίρεσιν διὰ

τὴν Ῥωμαίων

οὗτος δὲ τὴν ἐναντίαν λαβὼν διάϑεσιν

ὑπεροχήν"

v

συνήγαγε σχεδὸν 85

ἀπὸ πάσηξ “τῆς οἰκουμένης τοὺς. ἐπιφανεστάτους

ἄνδρας

εἰς τὴν πανήψυριν y: πάντα τὰ "τοῦ ᾿βασιλείου μέρη, δια-

δϑδφερόντως. ἐκόσμησεν, εἰς ἕνα δευτόπον ἀθροίσας καὶ κά9nz£9^ ἐπὶ “σκηνὴν odvapiBdcoag “τὴν βασυλείαν

απαῦῶν

ἐποίησε

sooo

Μηδὲν
ἀγνοεῖν τῶν περὶ αὐτόν.

000

90

64s"
Oct τοὺς "πολυτελεῖς ἀγῶνας: καὶ τὴν ϑαυμαστὴν
πανήγυριν ἐκτελέσας δ᾽ ἀντίοχος σεν το δ:τοὺς πρὶν ὑπερέC βάλεν» "δ᾽ιδὲ. "δι᾽ αὐτοῦ. χειρισμὸς πολλῆς εὐτελείας καὶ 65
κακαφρονήσειος ἦν; οἰκεῖος. παρέτρεχε: γὰρ: παρὰ τὴν πορ- 95
“τὴν ἱππάριον ἔχων: εὐτελὲς καὶ τους μὲν προάγειν «s
“λεύων, τοὺς.δὲ ἐπέχευν., ἄλλους. δὲ ὡς. ἔτυχὲ. διατάσεων" —

gra "εἴ τὶς πἀφεῖλεν. αὐτοῦ τὸ" διάδημα; μηδένα. τῶν ἢ:

«ἀγνοούντων πιστοῦδδι τοῦτον εἶναν τὐψοβασιλέα τὸν τῶν

-ὅλῶν κύριον; ὁρῶντα μηδ᾽ ὑπηρέτου μετρίου φαντασίων 100

ξχοντῶ- “ἐν δὲ "τοῖς “πότοις αὐτὸν ἐφεστάμενος
ταῖς εἰςόδοιξ οὖς μὲν εἰξῆγειι;
ovg "δὲ ᾽φνέκλινε καὶ τοὺς διακό-

"wovg τοὺς 'τὸς “παραθέσεις, φέροντας διέταττεν. ἀχολού- "
(Opeδὲ-“σούτοις: χροριῶν cog: εὐωχσυμένοιςοἵτύχοι ποτὲ 5

μὲν -ἐχκάϑιξε: ποτὲ δὲ “προςονέπιπτεν
/wa; ποτὲ μὲν ἀπο-πύϑέμενος. τὸν» ψωμόν) ποτὲ OP νίπτων τὸ" ποτήριον, ἀνε-

Jhjó& “καὶ μενὰνίσφᾶτον" 4l 'περιήει πώντα τὸν πότον,

£e

πδοχόσεις. λαμβάνων τόρϑὸξ᾽ καὶ τοῖς ἀκροάμασι moogπαίζων. καὶ δή ποτε πσοκοπτούσης ἐπὶ πολὺ τῆς. tatu 10

EOS Uxob τῶν -πλειῦνῶν :ἤδη κεχωρισμένων ἧκεν ὑπὸ
-eei'üluov εἰς φερόμενος

εριχεκαλυμμέμος" τοϑ εὶς: δὲς τὲ

ijv γῆν ὑπὸ τῶν συμπαϊξζόντων,

μετὰ ταῦτα τῆς συμ- τ.

«povias προκαλουμέφης ἀνεπήδα γυμνός, καὶ τοῖς μίμοις 15

ὑπερδοηαίζων ὠρχεῖεο "ta óoyiosov τὰς γέλωτα καὶ χλευὰ60V. εἰωϑυίας: ἐπιαπᾶσϑαι.," ὡς πάντας αἰσχυνϑέντας ἐπὶ
"xolg Φρατεομένόοιο. φεύγευνι ἐκ τοῦ πότου, καὶ ἕκαστον
τῶν "army vri Ot QW: ἐπὶ" σὴν ἱπανήγυριν,.
ὅτε μὲν εἰς τὴν ᾿

ὑπερβολὴν τῆς χορηγίας ἐμβλέψαι καὶ τὴν" ἔν τοῖς ἀγῶσι 90

«üt 'πομπείαις. οὐκονομέαν αὶ διάταξιν
τῶν ὅλων, κατα-

-üÁxwan

2053:*

Ἔδ. ἰδιὰλρεόϊν
Valesius,

MOT

!

)

ef'otci Wesselingins^

πάντα zs Reiskius,

male

Ὁ) 0987. ἡώνεα xol πάντα ἡ

omittens τὰ

masius, βασιλέως V et mox ἐκόσμησε

βασιλείου Sal-

583. 95. πομπὴν "Valesius. cum Polybio XXXI. 43. 4., σιωπὴν V
2. ἀνέχλινεν
V. Ὁ. ψωμόν Valesius, ψομόν V
3. ví-

mov] ῥίπτων Salimasiüs'" ^ 8, πότον Valesimà cum Polybio, zózov V^.
C12. seQseoóusvog Polybius, ἐκφεῤόμενος V.
ἀπ

|
li
᾿

᾿
|

*
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πλήττεσϑαιν καὶ ϑαυμάξειν καὶ TOV. βασιλέα καὶ τὴν βασιλείαν, ὅτε δὲ sig. αὐτὸν ἀτενίσαι 2:6 τὸ τῶν ἐπιτηδευμάτων κατεγνωσμένον ," ἀπιστεῖν. & περὺ ὠίαν καὶ «τὴν
25 αὐτὴν φύσιν τοσαύτην ἀρετὴν καὶ κακίανPitacau δυνατόν. gov.

Ὅτι τούτων συνελθόντων. ἧκον. οἵ τοῦ, Γράχχου
πρεσβευταὶ κατασλεψόμενοι τὴν. βασιλείαν. οἷς ὁ βασι30 λεὺς ὡμίλησε φιλοφρόνως, ὥςτε μηδὲν ὑποπτεῦσαι E
T^ αὐτοῦ. πραγματιχὸν. 1 διαφορᾶς. ἔμφασιν ἔχον. τῆς. δοκούσης ὑποικουρεῖν ἐχ τῆς κατὰ τὴν μἀϊγυπτον γενομέ"ns προρχοπῆρ: οὐκ qv δὲ Tj προαιρέσει ποιοῦτοξ, ἀλλὰ
καὶ ποὐναντίον. ἀλλοτριώτατὰα. διέχειτο πρὸς. Ρωμαίους.-"Ort TOU “Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως ἐκπεσόντος, i

' S64 ἀπερχομένον. εἰς Ῥώμην, ἐγνώρισεν αὐτὸν ὁ wi
vQLOg. ὁ τοῦ Σελεύκου, καὶ ϑαυμάσας τὸ παράδοξον
ν

ἐποίησέ τι βασιλικὸν καὶ “μεγαλοπρεπὲς. δεῖγμα τῆς δαυ-

40 τοῦ προαιρέσεως. παραχρῆμα γὰρ προχειρισάμενος .Bacuδικὴν ἐσθῆτα. xol. διάδημα, πρὸς ὃὲ τούτοις καὶ. ἕσσπόν

πολυτελῆ. χρυδοφάλαρον. μετὰ τῶν ἰδίων παίδων ἀπήντηδε τῷ Πτολεμαίῳ. συμμίξας δὲ;αὐτῷ. τῆς πόλεωφ «ἀπὸ

διακοσίων σταδίων acl ξριλοφρόνως. "ἀσπασάμενοξ,. παρθξχάλει κοσμηϑέντῷ τοῖς. Tig: βασιλείας: “παράσήμοιβ, ἀξίαν
'δαυτοῦ ποιήσασθε" πὴν. εἰς. τὴν. ;Poiuqv. &igo0ov ,Üv- μὴ
τελέως εὐκαταφφόνητος- εἴναν. δόξῃ. “ὁ δὲ ΖΙτολεμαῖος. env
“μὲν προϑυμίαν. ἀπεδέξατο, τοσοῦτον. ὁξ: ἀπέσχε τρῦ. sξασϑαί τι TOV. διδομένων ὧρῤτε, καὶ -τὸν ““ημήτριον ἠξίωGeV ἔν. τινι τῶν κατα: τὴν. ὁδὰν. “πόλεων, weave
τοὺς περὶ τὸν ᾿πρχίαν qier αὐτοῦς aou
πὸ

Ὅτι

ibis

q

τοῦ ᾿Δντιπάτρου ταῖς ἀνάγκαις. JF

cane

"Aoxdajmudónv τὸν ἐπὶ τῆς πόλεως τεταγμένον ἤγαγον .βο-

ὦντα διότι Τιμόϑεος τοῦτο τὸ δρᾶμα συντέϑεικξ. καὶ
τὸ μειράκιον προκχεχλημένος εἴη πρὸς ἄδικον καὶ ἀσεβῆ
τιμωρίαν τἀδελφοῦ. τοῦ δὲ πλήϑους᾽ τῶν ἡγεμόνων ἐξ
τοῦ καὶ ὀλίγον ἔννοιαν λαμβάνοντος τῆς ὅλης ῥᾳδιουργίας καὶ τοὺς ἀνήκεστα πάσχοντας. ἐλεοῦντος, φοβηϑέν60 τεβ οἵ περὶ Τιμόϑεον. τοὺς λοιποὺς τῶν καταιτιαϑέντων
ἀπολύσαντες τῶν βασάνων κατ᾿ ἰδίαν ἐπανείλαντο.

Ὅτι ὁ Φιλοπάτωρ κληϑεὶς "Agios

διαδεξάμενος

τὴν πατρῴαν βασιλείαν πρῶτον μὲν τὸν πατέρα “μεγαλο-

65 πρεπῶς ἔϑαψεν᾽ ἔπειτα τῶν τε φίλων καὶ τῶν ig ἦγετ
23. ἀτενίσαι] «ἀπτενίσοςι V
24. συνελϑόντων) συντελεσϑέντων
Valesius
32. προςκοπῆς Wesselingius, προκοπῆς V

984. 40. ἐσϑῆτα V

90. τινε Valesius, vj V

τέϑεικε Weiskius, συντέϑηκε V

ὅύ, evv-

93. ἐκ τοῦ] ἐκ rovrov V

»
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μονίας τεταγμένων καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὑποτεταγμένων n?
τὴν καϑήκουσαν ἐπιμέλειαν ποιησάμενος μεγάλην εὔνοιαν
παρὰ τοῖς πλήϑεσιν ἀπηνέγχατο.

-

Or τὸν Μυϑροβουξάνην

ἐπὶ τὴν πατρῴαν

ἀρχὴν

καταψαγόντος ᾿ἀριαράϑους. “Δρταξίας ὁ τῆς Agueviag βα- 70

σιλεὺς οὐκ ἀφιστάμενος τῆς ἐξ ἀρχῆς πλεονεξίας πρέσβεις
ἀπέστειλε πρὸς. ᾿Αριαρόάϑην,

παρακαλῶν

συμφρονῆσαι,

καὶ τῶν “ψεανίσκῶν ἑκάτερον τὸν παρ᾽ ἑαυτοῦ διαχξιριςσάμενον διελέσθαι τὴν Σωφηνήν. ὁ δὲ. ᾿Ἡριαράϑης πολὺ 75
κεχωρισμένος τῆς τοιαύτης ῥᾳδιουργίας τοῖς πρεσβευταῖς
ἐπέπληξε, καὶ πρὸς "Agzo&iav ἔγραψε παφαχαλῶν. αὐτὸν
ἀπέχεσθαι. τῶν τοιούτων, ἔργων. ᾿ἀριαράϑης μὲν οὖν͵ ἀκο-

λούϑως οὕτω. γενηϑείσης τῆς πράξεως οὐ μετρίως 1Uξηδε τὴν περὶ αὐτοῦ δόξαν:

ὁ δὲ. Μιϑφοβουξάνης

διὰ 80

τὴν ϑαυμαξομένην τοῦ καταγαγόντος αὐτὸν πίστιν καὶ
lp neyofü n ἐκράτησε τῆς πατρῷὥας ἀρχῆς.
Ὅτι ὁ «Αἰμίλιος' ὁ Περσέα καταπολεμήσας τιμητὴς. ὧν" 85
καὶ σχεδὸν ἐν πᾶσι τοῖς μέρεσι τῆς. gero πρωτεύων
δϑοτῶν πολιτῶν. ἐτελεύτησεν. ὡς δὲ᾽ 0 περὺ αὐτοῦ φήμη τῆς ἜΣ

τελευτῆς διεδόθη. καὶ συνήγγιξεν ὁ τῆς ἐχφορᾶς καιρός,
τοιαύτην᾽ | συνέβη γενέσθαι πάσης: τῆς πόλεως συμπάϑειαν
ὥστε nz μόνον TOUS. νἐργαστηριακοὺς καὶ τὸν ἄλλον ὄχλον 90
συντρέχειν ; ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄρχοντας. καὶ τὴν σύγκλητον
ὑπερϑέσϑαι τοὺς χρηματισμούς. ἀκολούϑως δὲ “τούτοις (e
καὶ. τῶν περιοικουσῶν τὴν Ῥώμην πόλεων ὅσαις ὁ χρόvog τὴν ἀναστροφὴν ἐδίδου ἐλϑεῖν πρὸς τὸν τῆς ἔκφο-

| Qs: καιρόν, καὶ τῶν τὴν εἰς. τὴν. Ῥώμην τιμὴν “σχεδὸν 95
Tiuajv, μετὼ προϑυμίας, ἅμα ϑεασόμενοι καὶ τιμήσαντες
τὸν. μετηλλαχότα. ;

:

Ὅτι ὁ αὐτὸς Αἰμίλιος οἷος ἐν τῷ iv ὑπάρχειν τὴν
τύχην ἐδοξάξετο, τοιοῦτον ἀπέλιπε τὸν βίον μεταλλάτ- 100
τῶν. πλεῖστον γὰρ, τῶν x«9' αὑτὸν. ἐξ ᾿Ιβηρίας χρυσὸν
κομίσας εἰς τὴν Ῥώμην, μεγίστων δὲ ϑησαυρῶν τῶν κατὰ "Μακεδονίαν ἐγκρατὴς γενόμενος; πλείστης δὲ περὶ τὰ
προειρημένα τετευχὼς ἐξουσίας, τοσοῦτον ἀπέσχε τοῦ
σφετερίσασϑαί τι τῶν χρημάτων ὥςτε μετὰ τὴν τιλευτὴν ὅ

à

τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ τοὺς δοϑέντας εἰς υἱοθεσίαν διαδεξαμένους τὴν κληρονομίαν ἐκ πάντων τῶν ἐπίπλων μὴ

δύνασϑαι διαλῦσαι, τῇ γυναικὶ τὴν φέρνην,

τῶν ἐγγείων di ond ἔνια προςαπέδοντο.

εἶ μὴ, καὶ

διὸ καὶ πολ-

44. ξαυτοῦ immo ἑαυτῷ
80. αὐτοῦ | malim αὐτὸν
$89. 87. αὐτοῦ φήμη τῆς τελευτῆς }nonne τῆς τελευτῆς αὐτοῦ
qun?
94. xal τῶν τὴν εἰς τὴν Pounv τιμὴν σχεδὸν τιμὴν]
πατήντων εἰς τὴν Ρώμην σχεδόν τι πανδημεὶ
100. αὐτὸν V
4. ἀπέσχε] ἀπέσχετο V

|
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10 λοῖς ἔδοξεν ὑπερβεβηκέναι χατὰ τὴν ἀφιλαργυρίαν τοὺς
παρὰ

τοῖς Ἕλλησι" .28QU τοῦτο

τὸ μέρος ϑαυμασϑέντας

᾿Δριστείδην TE καὶ ᾿Επαμινώνδαν. ἐκείνους. μὲν γὰρ, διδομένων χρημάτων. ἐπὶ τῷ λυσιτελεῖ τῶν διδόντων ἀπέ15 χεσῦαι τῆς δωρεᾶς, “τοῦτον

δὲ αὐτὸν. ἐξουσίαν. ἔχοντα

λαβεῖν ὁπύσα' βούλοιτο μηδενὸς τῶν τοιούτων ἐπυδυμῆ:
Gut. εἰ δὲ ἄπιστόν. τισι" φαίνεται. τὸ; λεγόμενον.. ἐχεῖνο
245 λογίξεσϑαι, ὅτι οὐ χρὴ τὴν τῶν ἀρχαίων ἀφιλαργυρίαν
GY dg "τὴς νῦν Ῥωμαίων πλεονεξίας τεχμαίρεσϑαι. ἐπὶ.“γὰρ
20 τοῦ xc9' ἡμᾶς. βίου. μεγίστην. ὁρμὴν τοῦτο τὸ ἔϑνος
ἐσχηκέναι δοκεῖ πρὸς τὴν τοῦ πλείονος ἐπιϑυμίαν.. ἐπεὶ

δὲ περὶ ἀνδρὸς νῦν ἐβνήσϑην ἀγαϑοῦ, βούλομαι βραχέα
διελθεῖν περὶ τῆς Σκιπίωνος

διαγωγῆς "τοῦ Νομαντίαν

ὕστερον κατασκάψαντος; ὅπως. nm παράδοξός τισυν ἡ
90 προκοπὴ. τούτου" δόξῃ" 'γεγονέναι κατὰ τρὺς, ὕστερον, χρόνους. ἀγνοούμένης :τῆς. χατὰ τὴν. νεότητα περὶ τὰ κάλ-

λιστὰ τῶν ἐπιτηδευμάτων σπουδῆς.

Πόπλιος τοίνυν Zu.

πίων Αἰμιλίου: uiv: τοῦ Πὲρσέα ,“ϑριαμβεύσαντος ἢν κἀτὰ
90 φύσιν οἷός, καϑάπερ ἤδη προείρηται, δοθεὶς δὲ εἰς υἷοQeGlev Σαϊπίωνι τῷ "παιδὶ τοῦ τὸν "AvviBav καὶ ,Kag-

yn9ovtovg καταπολεμήσαντος ἔσχε κατὰ ϑέσιν πάππον
“Σκιπίωνα τὸν ᾿“ἀφρικανὸν προξαγορευϑέντα," μέγιστον
τῶν “πρὸ αὐτοῦ" Ῥωμαίων. ἀπὸ δὲ ταύτης τῆς ῥίξης γε:
85: govog καὶ τηλικοῦτο

βάρος οἰκίας. καὶ. γένους διαδεδε-

γμένος, ἄξιος: ἐφάνη τῆς τῶν “προγόνων δόξης. ἐκ παίδῶν γὰῤ Ἑλληνικῆς παιδείας ἐπὶ πολὺ μεταλαβών, καὶ

᾿ γεγονὼς κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν ὀχτωκαίδεκὰ

ἐτῶν,586

ἔδωκεν ἑωυτὸν: 790g. τοὺς ἐν φιλοσοφίᾳ λόγους, λαβὼν
40 ἐπιστάτην Πολύβιον τὸν ,Μεγαλοπολίτην τὸν τὰς (cto

oíac συντεταγμένον.

τούτῳ δὲ συμβιώσας,

καὶ πάσης

ἀρετῆς ξηλωτὴς γενόμενος, οὐχ οἷον τῶν ἡλικιωτῶν" ἂλι

Ad καὶ τῶν πρεσβυτέρων πάντων πολὺ" 'προέσχε σωφρο45 "δύνῃ καὶ" καλοκάγαϑίᾳ καὶ μεγαλοψυχίᾳ καὶ καϑόλου

πᾶσι τοῖς τῆς ἀρετῆς γένεσι. καίτοι “γ᾽ ἐν ἀρχαῖς πρὸ
τοῦ φιλοσοφίας

ἅψασθαι διάληψιν

ἔσχε παρὰ τοῖς πολ-

λοῖς ὡς νωϑρὸς ὧν τὴν ψυχὴν καὶ TOU βάρους τῆς οἷκίας οὐκ ἀξιόχρεως διάδοχος καὶ- προστάτης. οὐ μὴν ἀλ-

50 Ad καὶ τῆς ἡλικίας οἰκείως πρῶτον ἤρξατο περιποιεῖσϑαι
τὴν. ἐπὶ σωφροσύνῃ δόξαν. πολλὴ. γάρ vig ὁρμὴ πρὸς
TG ἀνέδην. ἡδονὰς καὶ τὴν ὑπερβολὴν τῆς “ἀκολασίας
τοῖς τότε νέοις ἐνεπεπτώκει. οἵ μὲν γὰρ εἰς ἐρωμένους,
οἵ δὲ εἰς ἑταίρας, οἱ δὲ εἰς caroo cec παντοδαπὰ καὶ
55 zorovg καὶ καϑόύόλου τὴν ἐπὶ τούτοις πολυτέλειαν ἐξεκέ$86. 91. ἀνέδην] ἀναίδην V
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χῦντο. ἐν γὰρ τῷ “Περσικῷ πολέμῳ χρόνον πλείονα. Qus 22
τρίψαντες ταχέως ᾿ἐξήλωσαν τῶν λλήνων τὴν περὶ τοῦτο
τὸ μέρος FU FOE, ἄλλως τε καὶ χρημάτων εὐπορηκό-

τες. καὶ, χορηγὸν. ἀξιόχρεων τὸν fiio ἔχοντες ταῖς
πρὸς τὰς ἡδονὰς δαπάναις.
Ὅτι ὁ Σκιπίων ὁρμήσας ἐπὶ τὴν. ἐναντίαν ἀγωγὴν
τοῦ βίου: καὶ πάσαις ταῖς τῆς φύσεως ἐπιϑυμίαις ὥς:
περ τισὶ

ϑηρίοις

ἀντιταξάμενος,

60.

ἐπ᾿ οὐδ᾽ ὅλοις πέντε:

pen ᾿ περιεποιήσατο πάνδημον καὶ συγχωρουμένην τὴν 65
* εὐταξίᾳ σωφροσύνην. ταύτης δ᾽ αὐτῷ συμφώνως
pag ropovutvys

χανούσης,

καὶ παρὰ πᾶσι μεγάλης ἐπισημασίας zn

ὥρμησεν. ἐπὶ τὸ μεγαλοψυχίᾳ

τὰ χϑήματα ἐλευϑεριότητι

διενεγκεῖν. τῶν

καὶ τῇ ET
ἄλλων.

πρὸς

δὲ, τοῦτο τὸ μέρος. τῆς ἀρετῆς εἶχε μὲν καὶ τὸ ἦϑος τοῦ 0
κατὰ

φύσιν πατρὸς “Δἰμιλίου

πρὸς “μίμησιν

κάλλιστον

ἀρχέτυπον, καὶ καϑόλου τὴν μετ᾽ ἐκείνου συμβίωσιν πεποιὴημένος, προεῖχεν ἤδη τι τῶν προὔργου καὶ προύτε-:

τύπωτο. οὐκ ὀλίγα δὲ αὐτῷ συνήργησε καὶ ταὐτόματον, T5
παρασχόμενον ἀφορμὰς TOU ταχὺ περιβόητον αὐτοῦ γενέσϑαι. τὴν ἀφιλαργυρίαν. Alia γάρτοι μεγάλου Z»uσπίωνος, ἀδελφὴ δὲ τοῦ Περσέα καταπολεμήσαντος “4ϊμι-.

λίου, y evi] Ados. TÓV βίον ἀπολιποῦσα μεγάλην οὐσίαν,
ἧς οὗτος ὑπῆρξε κληρονόμος. ἐν τούτοις οὖν πρῶτην. 80
ἔδωκε πεῖραν τῆς ἰδίας. προαιρέσεως ἐκ περιστάσεως TOL-.
αὐτης. ἡ γὰρ μήτηρ αὐτοῦ Παπειρία πολὺ πρὸ τῆς τοῦ

πατρὸς τελευτῆς ἐτύγχανε κεχωρισμένη μὲν ἀπὸ τἀνδρός" ᾿
κατ᾽ ἰδίαν δὲ διάγουσα τὴν τοῦ βίου χορηγίαν ἐλλειπε- 85
στέραν εἶχε, τῆς περὶ αὐτὴν εὐγενείας. ἡ δὲ τοῦ κατὰ
ἁέσιν πατρὸς μήτηρ τὴν. κληρονομίαν ἀπολιποῦσα χωρὶς
τῆς ἄλλης εὐπορίας μεγάλην ἐσχήκει περικοπὴν κόσμου
περὶ αὑτὴν. καὶ ϑεραπαινίδων. καὶ τῶν ἄλλων, ὡς ἂν
συνηχμαχυῖα τῷ τε βίῳ καὶ τῇ τύχῃ τοῦ μεγάλου Σ΄κι- 90

πίωνος. ταύτην ἅπασαν τὴν κατασχευὴν πολλῶν οὖσαν
ταλάντων φέρων ἐδωρήσατο τῇ μητρί. ἧς κἀτὰ τὰς ἐπιδδήσήμους ἐξόδους χρωμένης τῇ δοϑείσῃ χορηγίᾳ καὶ λαμπρότητι, τὸ μὲν πρῶτον ἐν ταῖς γυναιξίν, εἶτα ἐν τοῖς
65. σωφροσύνην] καὶ σωφροσύνῃ δόξαν Polybius XXXII. 11. 8.
68. τὸ μεγαλοψυχίᾳ Wesselingius ex Polybio, τὴν μεγαλοψυχίαν V
14. προὐτετύπωτο

'Schaeferus

ad

Dionysium

p. 28.,

προῦπε-

TvzOÜUTO V
10. τὴν ἀφιλαργυρίαν Reiskius, τὴν abest V
71. τοι ἡ τοῦ Schaeferus ad Bosii Ell. p. 93.: apud Polybium est
γυνὴ τοῦ -- Σκιπίωνος, ut scribendum

γυνὴ BL qu μὲν τοῦ — Z2. Reiskins

videatur ἡ τοῦ μεγάλου μὲν

ἀδελφὴ δὲ Reiskius,

ἀδελφιδῆ V : ἀδελφὴ recte scriptum apud Polyhium
82. TToneuρία Valesius, Πασειρία V
88. περικοπὴν Valesius, προκοπὴν

*

αὐτὴν αὐτὴν V

;
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95 ἀνδράσι καϑ' ὅλην τὴν πόλιν “περιβόητος. ἦν ἡ χρηστότῆς καὶ μεγαλοψυχία τοῦ νεανίσκου καὶ τὸ σύνολον πρὸς
τὴν. τεκοῦσαν

ὁσιότης.

voir ἂν καλὸν ET

τοῦτο

δὲ. κατὰ πᾶσαν

θαυμαστόν,

πόλιν xot-

μάλιστα δὲ παρὰ Ῥω-

100 μαίοις,

παρ᾽ οἷς οὐδεὶς οὐδενὶ δίδωσι τῶν ὑπαρχόντων
εὐχερῶς ἑκὼν οὐδέν. μετὰ δὲ ταῦτα ταῖς Σκιπίωνος τοῦ
μεγάλου ϑυγατράσι προφοφειλομένων εἰς τὴν φέρνην

πολλῶν χρημάτων, καὶ τῶν Ῥωμαίων πάντων εἰϑισμένῶν ἐν τρισὶν ἔτεσι κατὰ μέρος ἀποδιδόναι τὰς φέρνας,
ovrog εὐϑέως ἁπάσας. ἀπέλυσεν.

ἑξῆς δὲ μεταλλάξαντος

“«ἰμιλίου τοῦ κατὰ φύσιν πατρός, καὶ τούτῳ τε καὶ τῷ
Φαβίῳ τοῖς δοθεῖσιν εἰς υἱοϑεσίαν ἀπολιπόντος τὴν
οὐσίαν, ἐποίησεν ὁ Σκιπίων καλὸν τι καὶ μνήμης ἄξιον.
ὁρῶν γὰρ τὸν ἀδελφὸν ἑαυτοῦ καταδεέστερον ὄντα
ὦ
τοῖς
10 χρήμασιν, ἐπεχορήγησεν αὐτῷ τὴν ἰδίαν μερίδα τῆς πληθονομίας, οὔσης ὑπὲρ ἑξήκοντα τάλαντα τῆς τιμήσεως,
καὶ τοῦτον τὸν τρόπον ἐποίησεν ἴσην ἑξαυτῷ πρὸς
τὸν ἀδελφὸν γενέσθαι τὴν. ὅλην ὕπαρξιν.. ἀποδοχῆς δὲ
τυγχάνων καὶ φήμης παρὰ πᾶσι ϑαυμασιώτερόν τι διε15 πράξατο. τοῦ γὰρ ἀδελφοῦ Φαβίου μονομαχίας. Bovàoμένου ποιεῖν ἐπὶ τῷ πατρί, ἰὴ δυναμένου Oi ὑποδέξασϑαν τὴν δαπάνην du: τὸ πλῆϑος τῶν ἀναλισκομένων
εἰς ταῦτα χρημάτων, τὴν ἡμίσειαν τῶν ἀναλωμάτων ἔδω20 κεν ἐκ τῆς ἰδίας οὐσίας. ἀποθανούσης δὲ τῆς μητρὸς
τοσοῦτον ἀπέσχε τοῦ κομίσασϑαί τι τῶν πρότερον δωρηϑέντων ὥςτε καὶ ταῦτα καὶ τὴν ἄλλην οὐσίαν συνε-χώρησεν ἔχειν ταῖς ἀδελφαῖς, οὐ προρηκούσης αὐταῖς
κατὰ νόμον τῆς κληρονομίας. ἀεὶ δὲ καὶ μᾶλλον περί25 βλεπτος ἐγένετο κατὰ "τὴν πόλιν, ἀναντίῤῥητον ἀπολαμβάνων ἔπαινον χρηστότητος καὶ μεγαλοψυχίας, οὐχ οὔTO τῷ πλήϑεν τῶν χρημάτων τὸ προκείμενον κατεργασάμενος ὡς τῷ καιρῷ

τῆς

δωρεᾶς

καὶ τῷ χειρισμῷ

τῆς

προϑέσεως. τὴν δὲ σωφροσύνην περιεποιήσατο δαπανή-30 δας μὲν οὐδέν, τῶν δὲ ἐπιϑυμιῶν ἀποσχόμενος προρω-φελήϑη τήν τε σωματικὴν ὑγίειαν καὶ τὴν εὐεξίαν, ἥτις
αὐτῷ πάντα τὸν βίον συμπαραμείνασα καλὰς ἀμοιβὰς.
καὶ χάριτας ἀπέδωκε. τοῦ δὲ κατὰ τὴν ἀνδρείαν μέρους,
35 ὅπερ ἐστὶν ἀναγκαιότατον παρὰ πᾶσι μέν, μάλιστα δὲ
Ῥωμαίοις, ἐξεπόνησε καὶ τοῦτο περιττῶς, ἀφορμὴν δού65s αὐτῷ μεγάλην τῆς τύχης. τῶν γὰρ κατὰ τὴν MaxsÓoviav βασιλέων πλείστην πεποιημένων σπουδὴν περὶ τὰς
κυνηγεσίας, πάντας ὑπερέβαλε.
587. 12. πρὸς Reiskius, τὴν πρὸς V
20. ἀπέσχε ἀπέσχετο
V et Polybius
26. οὕτως V
33. τοῦ δὲ κατὰ τὴν ἀνδρείαν

μέρους] λοιποῦ δ᾽ ὄντος τοῦ κατὰ τὴν ἀνδρείαν Polybius
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᾿οὔρτι οἵ Ῥωμαῖοι: καταπολεμήσαντες. τὸν Περσέα τῶν 40
μετασχόντων τοῦ πολέμου τοῖς “Μακεδόσι τοὺς μὲν ἐκό-

λασαν, τοὺς δὲ ἀπήγαγον εἰς τὴν᾽ Ῥώμην." τῶν δὲ κατὰ
τὴν Ἤπειρον λαβὼν. ἐξουσίαν Χάροψ διὰ. 'τὸ δοκεῦν εἶ-Ὁ

veu φιλορώμαιοβ, τὸ μὲν πρῶτον ὀλίγα καὶ πεφεισμένως 45
εἰς. αὐτοὺς. ἐξημάρτανεν" ἀεὶ δὲ προβαίνων τῇ παρᾶνομίᾳ εἰς τέλος ἐλυμήνατο τὰ κατὰ τὴν Ἤπειρον.
σϑδδιξλεύπεν αἰτίας ψευδεῖς €
ἐπιφέρων

τοὺς. “μὲν φονεύων,

οὐ ydo:

τοῖς εὐπορωτάτοις,

καὶ

τοὺς δὲ φυγαδεύων σαὶ τὰς οὐσίας:

δημεύων. οὐ μόνον δὲ τοὺς ἄνδρας ἠργυρολόγησεν, ἀλ- 50
λὰ. "καὶ τὰς 'γυναῖχαξς διὰ τῆς μητρὸς Φιλώτας" πάνυ
ydo εὐφυὲς ἐγένετο "καὶ τοῦτο TO: πρόύφωπον εἰς ὥμότητα
2,00 παρανομίαν: 'mAslova ἢ κατὰ γυναῖκα.

καὶ πολλοὺς

εἰσήγαγεν εἰς τὸν δῆμον καταιτιασάμενος φρονεῖν &A-λότρια Ῥωμαίων" καὶ πάντων κατέγνωσαν ϑάνατον.
55
"Ort ᾿Οροφέρνης τὸν ἀδελφὸν ᾿ἀριαράϑην ἐχβαλὼν
τῆς ἀρχῆς τοῦ μὲν νουνεχῶς ἕκαστα διοικεῖν καὶ ταῖς
εὐεργεσίαις καὶ φιλανϑρωπίαις ἐκκαλεῖσϑαι τὰ πλήϑη 60
πρὸς εὔνοιαν. πλεῖστον

1
ᾧ
Ν
(M
:

ὅσον ἀπέόσχεν, ἀργυρολογῶν δὲ

καὶ πολλοὺς ἐπαναιρούμενος

πεντήκοντα

μὲν ταλάντοις

ἐστεφάνωσε Τιμόϑεον. ἑβδομήκοντα δὲ ταλάντοις “Ζ]ημήτοιον τὸν βασιλέα, καὶ χωρὶς TOUTOV! ἑξακύσια τάλαντα,

"ν.

προςεπαγγειλάμενος καὶ τὰ λοιπὰ τετρακόσια δώδειν ἐν 65
ἑτέρῳ καιρῷ. ὁρῶν δὲ τοὺς Καππάδοκλας ἀλλοτρίως δια-

κειμένους, ἐνήρξατο πάντας ἀργυρολογεῖν καὶ τὰς οὐσίας
τῶν ἐπιφανεστάτων εἰς τὸ βασιλικὸν ἀναλαμβάνειν. ἀϑροίσας δὲ χρημάτων" πλῆϑος τετρακόσια τάλαντα παρέϑετο
Πριηνεῦσι πρὸς, τὰ τῆς τύχης παράλογα᾽ ἅπερ ὕστερον 70

ἀπέδωχαν.
"Qu ὁ πρεσβύτερος Πτολεμαῖος. ταχὺ διὰ τὸ μέγε9og τῆς στρατιᾶξ. συγκλείσας τὸν ἀδελφὸν εἰς πολιορκίαν καὶ πεῖραν πάσης ἀπορίας "λαβεῖν ἀναγκάσας,
ἐπανελέσθαι μὲν: αὐτὸν ᾿οὐκ ἐτόλμησεν, ἅμα μὲν διὰ τὴν
χρηστότητα καὶ διὰ τὸ τῆς φύσεως συγγενές, ἅμα δὲ καὶ
διὰ τὸν ἀπὸ Ῥωμαίων͵ φόβον, συνεχώρησε, δὲ αὐτῷ τὴν

"ἡQ

d

ἀσφάλειαν, καὶ. συνϑήκας ἐποιήσατο xe ἃς ἔδει Κυgv ἔχοντα τὸν νεώτερον εὐδοκεῖν. καὶ σίτου πλῆϑος 80

τακτὸν λαμβάνειν κατ᾽ ἐνιαυτόν. καὶ τὰ κατὰ τοὺς βασιλεῖς εἰς πολλὴν ἀλλοτριότητα καὶ κινδύνους ἀπηλπιGuévovg προαχϑέντα παραδόξου καὶ φιλανθρώπου συλλύσεως ἔτυχε.

Ὅτι oi περὶ τὸν ᾿Οροφέρνην,

ἐπὶ τὸ χεῖρον αὐτοῖς

988. 69. ἑξακόσια ] X V
39. στρατιᾶς ] στρατείας V
82. ἀπηλπισμένους) ἀπελπισμένους V

|
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85 τῶν πραγμάτων:προβαιϑόντων, ἔσπευδον ἀποδοῦναι" τοὺς
μισϑούς, φοβούμενον. μὴ στασιάξεινι.-ἐπιχειφήσωσιν. τάσεοθούμεύος ;ιδὲ τὸ παρὸν. χρημάτων: ἠναγκάσθη ἱεροσυλῆ:
σαι t) τοῦ dog

ἱερόν, ὃ καϑίδρυται μὲν: ὑπὸ τὸ καλού-.

90 μενον ὄρος. ᾿Δριάδνης, ἄσυλον δ᾽ ἦν ἐκ παλαιῶν χρόνων...
τοῦτο: μὲν ἐσύληδε, καὶ τὰ ἀφοροφειλήμειια τῶν atiainla

ἀπέδωκεν.

᾿

- Ὅτι Προυσίας ὁ Βιϑυνῶν. βασιλεὺς ἀποτυχὼν stτῆς: eo

ἐπιβολῆς τῆς περὶ. τὸν Ἄτταλον

τὸ πρὸ. τῆς: πόλεως τέ-

μένος. τὸ καλούμένον.. Νικηφόριον, διέφϑείρε AL τὸν,

95 νεὼν. ἐλυμήνατυ. ἐσύλησε δὲ καὶ τοὺς, ἀνδριάντας. καὶ

τὰ τῶν ϑεῶν. ξόανα καὶ τὸ περιβόητον. ἄγαλμα. τοῦ:
᾿Ασχληπιοῦ, δοκοῦν ἔργον εἶναι. Φυρομάχου, περιττῶς.
κατεσκευασμένον, καὶ τὰ ἱερὰ πάντα ἐσύλα. ἀνθ᾽ -ὧὦν589
100 αὐτῷ. ταχὺ τὸ δαιμόνιον ἐπεσήμαινϑ: τῆς. γὰρ δυνάμεως.

δυςέντερίῳ περιπεδοῦσης οὗ πλεῖστον τῶν στρατιωτῶν
διεφϑάρησαν. παραπλήσιον δέ τι συνέβη “καὶ περὶ, τὴν:
ναυτικὴν. “δύναμιν: τοῦ γὰρ στόλου χειμῶνι παραλόγῳ:
περιπεδόντος ἐν τῇ Προποντίδι, συνέβη τῶν νεῶν πολ--:
5 λὰς μὲν αὐτοῖς τοῖς ἀνδράσιν ὑπὸ. τῆς ᾿ϑαλάσσης κατᾶ-.

ποϑῆναι;, τινὰς δὲ πρὸς τὴν γὴν ἐκπεσόντας ναυαγῆσαι..
καὶ τὰς πρώτας

ἀμοιβὰς

τῆς εἰς τὸ θεῖον. ἀσεβείας. “τοῦτ

δι aras ἐκομίσατο.
:
Ὅτι οἵ Κρῆτες. καταπλεύσαντες. εἰς Σίφνον προςέ-"
10 βαλον τῇ πόλει, καὶ τὰ μὲν καταπληξάμενοι τὰ δὲ ἔξα-::
πατήσαντες

παρεδέχϑησαν

ἐυτὸς

τῶν. τειχῶν" δόντεξ. ὃὲ-

πίστιν ὥςτε μηδὲν ἀδικήσειν, χρώμενον δὲ τῇ συνήϑει:
τοῖς Κρησὶν ἀϑεφίᾳ, τήν τε πόλιν ἐξηυδραποδίσαντο, καὶ.
τοὺς τῶν θεῶν ναοὺς συλήσαντες εἰς Κρήτην, . 'κατάγο-.

15 μοι ταῖς-ὠφελείαις ὄντες. ταχὺ. δὲ. τῆς παρανομίας αὖτοῖς τὸ ϑεῖον ἐπέϑηξε τὴν δίκην... σαραδόξως τὴν ἀσέ-.

βειαν αὐτῶν ἐπισημηναμένου τοῦ δαιμονίου. δυναναγκα-:
σϑέντες γὰρ ὑπὸ τῶν πολεμίων. νυκτὸς ποιήσασϑαι TOV.
ἔχπλουν διὰ τὸ δεδιέναι τὰ μεγέϑη τῶν σχαφῶν, μεγά20 λου πνεύματος ἐπιῤῥάξαντος οἵ πλεῖστον, μὲν. ὑποβρύχιοι
κατεπόϑησαν

ὑπὸ τὴς ϑαλάσσης,

τινὲς δὲ ταῖς πρὸς τῇ

γῇ πέτραις προςραχϑέντες ἀπώλοντο, παντελοῖς δὲ ὀλίγοι.
διεσώϑησαν oí τῆς κατὰ τοὺς Σιφνίους ἀϑεσίας μὴ με-᾿

τασχόντες.

91. ᾿“σκληπιοῦ ] ᾿Δσκληπίου V
989. 99 ἐπεσήμαινε] malim ἐπεσήμηνε τὴς rs Koen) ἄπῃεσαν addidit Valesius, aptius positurus ἀπῆραν vel ἀπέπλευσαν

;

L

ΧΧΧΙΙ.

Ὅτι Φίλιππος ὃ ᾿Δμύντου δουλευουσαν Ἰλλυριοῖς
τὴν ἡγεμονίαν παραλαβὼν τοῖς ὕπλοις ἅμα καὶ τῇ κατὰ
τὴν στρατηγίαν ἀγχινοίᾳ τὴν βασιλείαν ἀνεχτήσατο, ταύτὴν δὲ μεγίστην τῶν χατὰ τὴν Εὐρώπην δυναστειῶν
χατεσχεύασεν, ἐπιεικῶς προςφερόμενος τοῖς xoc εἴσιν.
᾿4ϑηναίους γὰρ ἀμφιςβητοῦντας τῆς ἡγεμονίας νικήσας
ἐπιφανεῖ μάχῃ, τοὺς μὲν τετελευτηκότας τῶν ἡττημένων,
ἀτάφους ἀπολελειμμένους, μετὰ πολλῆς ἐπιμελείας ἐχήδευσε, τοὺς δὲ ἁλόντας ὑπὲρ “διρχιλίους ῦντας τὸν ἀριὥμὸν. ἄνευ λύτρων ἀπέλυσεν εἰς τὴν ἰδίαν πατρίδα. τοίγαροῦν οἵ περὶ τῆς ἡγεμονίας διὰ τῶν ὅπλων ἀγωνισάμενον διὰ τὴν εἰς αὐτοὺς ἐπιείκειαν ἑχουσίως ἐξεχώρησαν τῆς τῶν Ἑλλήνων ἀρχῆς, ὁ δὲ διὰ πολλῶν ἀγώνων
xal κινδύνων μὴ δυνάμενος τυχεῖν τῆς ἀρχῆς p: μιᾶς
φιλανϑρωπίας ἔλαβε παρὰ τῶν πολεμίων ἐϑελοντὴν τὴν
τῆς Ἑλλάδος ἡγεμονίαν. καὶ τὴν τελευταίαν τῆς βασιλείας παραμονὴν. τῷ φόβῳ κατέσχε, κατασκάψας πόλιν
μυρίανδρον τὴν Ὄλυνϑον.

25

90

8ὅ

νὰ
αὔδ
UP.
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ὁμοίως δὲ τούτῳ καὶ ὁ υἱὸς

᾿ἡλέξανδρος Θήβας μὲν ἁρπάσας «Τῇ ταύτης τῆς πόλεως 45

| ρθράπωλ είᾳ τοὺς πρὸς νεωτερισμὸν ὁρμωμένους

᾿Δϑηναίους

τε καὶ “Δακεδαιμονίους τῆς ἀποστάσεως, ἀπέτφεψεν, ἐν
δὲ τοῖς πρὸς τοὺς Πέρσας πολέμοις ἐπιεικέστατα χοώμε-.

νος τοῖς

αἰχμαλώτοις

οὐ μόνον ἀνδρείᾳ ἀλλὰ καὶ ἦμε-

ούτητι περιβοήτῳ τοὺς κατὰ τὴν "Aalav οἰκοῦντας ἐπιϑυμητὰς ἔσχε τῆς ἰδίας ἀρχῆς. ἐν δὲ τοῖς νεωτέροις χρόvoLs Ῥωμαῖοι τῆς τῶν ὅλων ἡγεμονίας ὀρεχϑέντες συνεστήσαντο μὲν αὐτὴν διὰ τῆς τῶν ὅπλων ἀνδρείας, πρὸς
αὔξησιν δὲ μεγίστην ἤγαγον ἐπιεικέστατα χρώμενοι τοῖς
καταπολεμηϑ εἴσι. τοσοῦτον

γὰρ ἀπέσχον τῆς κατὰ τῶν

ὑποπεπτωκχότων ὠμότητος καὶ τιμωρίας ὥςτε δοκεῖν “μὴ
ὡς πολεμίοις ἀλλ᾽ ὡς εὐεργέταις καὶ φίλοις “προςφέρεσϑαι. oL μὲν γὰρ κρατηϑέντες

προφεδόκων. τῆς ἐσχάτης

ἔχεσθαι τιμωρίας, ὡς πολέμιοι γεγονότες, οἵ δὲ χρατοῦν$90. 98. ἔχεσϑαι] τεύξεσϑαι Valesius, ut est 603. 5.
9
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|

130

EXCERPTA

DE VIRT. ET VIT. L. XXXII.

τες ὑπερβολὴν. ἐπιεικείας ἑτέροις οὐκ ἀπέλειπον. οἷς μὲν
γὰρ πολιτείας μετέδοσαν, οἷς δὲ ἐπιγαμίας συνεχώρησαν,
τισὺ δὲ τὴν “αὐτονομίαν ἀπέδοσαν, οὐδενὶ μνησικακήδαντες πικρότερον τοῦ δέοντος. τοιγαροῦν διὰ τὴν ὑπερ65 βολὴν τῆς ἡμερότητος ot τὲ βασιλεῖς καὶ αἵ πόλεις καὶ

συλλήβδην τὰ ἔϑνη πρὸς τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν ηὐτομόλησαν. οὗτοι δὲ “σχεδὸν τὴν ἀρχὴν πάσης τῆς οἰκουμένης ἔχοντες, ταύτην ἠσφαλίσαντο φόβῳ καὶ τῇ τῶν
ἐπιφανεστάτων πόλεων ἀπωλείᾳ. Κόρινϑον γὰρ! κατέ70 σχαψαν, καὶ τοὺς κατὰ τὴν "Μακεδονίαν

ἐῤῥιξοτόμησαν,

οἷον τὸν Περσέα, καὶ Καρχηδόνα κατέσχαψαν καὶ ἐν
Κελτιβηρίᾳ τὴν Νομαντίαν, καὶ πολλοὺς κατεπλήξαντο.
“Ὅτι ὀφόδρα οἱ Ῥωμαῖοι φιλοτιμοῦνται δικαίους ἐνίἐ
75 στασῦαι τοὺς πολέμους καὶ μηδὲν εἰκῇ καὶ προπετῶς περὶ
τῶν τοιούτων ψηφίξεσϑαι.
Ὅτι Σκιπίων ὁ ᾿ἀφοικανὸς κληϑεὶς ὕστερον, τότδ
δὲ χιλίαρχος ὦν, τῶν ἄλλων

τοὺς εἰς ὁμολογίαν καὶ ὅρ-

κους καταντήσαντας παρασπονδούντων καὶ τὴν δοθεῖσαν
80 πίστιν ἀϑετούντων, οὗτος τοὐναντίον μάλιστα τὰς δοϑείσας πίστεις τοῖς πολιορκουμένοις. ἐτήρει καὶ τοῖς
ἑαυτους ἐγχειρίξουσιν ἐπιεικῶς προςεφέρετο. διὸ καὶ τῆς
περὶ αὐτοῦ φήμης δικαίας διαδιδομένης κατὰ τὴν 4βύην,

οὐϑεὶς

τῶν

πολιορκουμένων

ἐνεπίστευεν αὑτόν,

85 εἶ μὴ Σχιπίωνι συντίϑοιτο τὲς ὁμολογίας.

Ὅτι κατὰ τὴν μάχην τριῶν 'Ρωμαίων πεσόντων, καὶ

τούτων ἀτάφων γεγονότων,
τῇ τῶν ἀνδρῶν ἀπωλείᾳ τε
90 δὲ Σκιπίων συγχωρήσαντος
παρεκάλεσε τὸν “Δσδρούβαν

πάντες χαλεπῶς ἔφερον ἐπὶ
καὶ στερήσεν τῆς ταφῆς. ὁ
τοῦ ὑπάτου διὰ γραμμάτων
ϑάψαι τοὺς ἄνδρας. οὗ ποι-

ἤάᾷαντος τὸ παρακληϑέν, καὶ μετὰ μεγάλης τιμῆς κηδεύ-

ὅαντος τοὺς ἄνδρας, καὶ τὰ οστέα πέμψαντος πρὸς τὸν
ὕπατον, ὁ Σκιπίων προέκοπτε τῇ δόξῃ, ὡς ἂν καὶ παρὰ
95 τοῖς «πολεμίοις μεγάλης τυγχάνων ἀποδοχῆς.
Ὅτι ὃ ἱδευδοφίλιππος περιβοήτῳ μάχῃ νικήσας Ῥω-

μαίους ἐξετράπη πρὸς ὦμότητα καὶ παρανομίαν τυραννικήν. πολλοὺς μὲν γὰρ τῶν εὐπόρων ἀνεῖλεν ἐπιῤῥίψας
100 αἰτίας διαβολῆς, ψευδοῦς,

ἐμιαιφόνησεν.

οὐκ

ὀλίγους δὲ τῶν

gíAQvs91

ἣν γὰρ φύσει ϑηριώδης καὶ φονικὸς καὶ

κατὰ τὰς ἐντεύξεις ὑπερήφανος,

ἔτι δὲ πλεονεξίας καὶ

πάσης κακίας ἀνάπλεως.

5

Ὅτι ὁ δῆμος τηλικαύτην εὔνοιαν ἔσχε πρὸς τὸν Σκιπίωνα

ὥςτε μήτε τῆς ἡλικίας συγχωρούσης εἴτε τῶν νό-

590, 10. ἐριξοτόμησαν V
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μῶν ἐπιτρεπόντων

μεγάλην εἰςφέρεσϑαι σπουδὴν εἷς τὸ

τὴν ὕπατον ἀρχὴν αὐτῷ περιϑεῖναι.
Ὅτι ὁ τῶν Ῥωμαίων ὕπατος -Καλπούρνιος δ ὁμολογίας τινὰς τῶν πόλεων εἰληφὼς κατέσκαψεν, οὐδὲν 10
τῆς πίστεως φροντίσας. διόπερ ἐν ταῖς ἐπιβολαῖς ἀπιστούμενος ἀπετύγχανεν, ὥςπερ δαιμονίου τινὸς ἄντιπράττοντος.

εἰς πολλὰς γὰρ ἐπιβολὰς δυρεπιτεύκτους

éἔσχε

τὰς πράξεις.

Ὅτι ὁ Προυσίας ὁ βασιλεὺς τήν τε ὄψιν ὧν εἰδεχϑὴς 15

καὶ τὸ σῶμα διὰ τὴν τρυφὴν ἔχων γυναικεῖον ὑπὸ τῶν
Βιϑυνῶν ἐμισεῖτο.

Ὅτι ὁ Σκιπίων

ἀπὸ τῆς “Σικελίας
ἅπαντα

μετὰ τὴν ἅλωσιν Καρχηδόνος τοῖς

κατηντηκόσι πρεσβευταῖς

ἐπιδείξας

τὰ λάφυρα προρέταξεν ἑκάστους τὰ ἐκ τῶν ἰδίων 20

πατρίδων εἰς Καρχηδόνα πάλαι ποτὲ μετενηνεγμένα ἐπιλεγομένους ἀποκομίξειν εἰς Σικελίαν. καὶ πολλαὶ μὲν εὑ-

φέϑησαν ἐπισήμων ἀνδρῶν γραφαί, πολλοὶ δὲ ἀνδριάντες ἐπιφανεῖς ταῖς κατασχευαῖς

οὐκ ὀλίγα δὲ ἀναϑήμα-

τα διαπρεπῆ, Div ἀργυρᾶ τε καὶ χρυσᾶ. ἐν δὲ τούτοις 25
ὑπῆρχε, καὶ ὁ περιβόητος ταῦρος ἐξ ᾿Ακράγαντος, ὃν κατασκευάσας Περίλαος. Φαλάριδι τῷ τυράννῳ, καὶ πρῶτος τὴν ἀπόδειξιν τῆς ἰδίας τέχνης ἐν τῇ καϑ᾽ αὐτὸν

τιμωρίᾳ δικαίως ὑπομείνας, ἀνῃρέϑη.

Ὅτι κατὰ τοὺς τῆς παλαιᾶς ἡλικίας καιροὺς διελη- 80

λυϑότων σχεδὸν ἐτῶν ἑκατὸν ϑεασάμενος. τὴν Κύρινϑον
Ῥάϊος ᾿Ιούλιος Καῖσαρ ὁ διὰ τὰς πράξεις ὀνομασϑεὶς ϑεὸς

εἰς τοιαύτην ἦλθε συμπάϑειαν καὶ φιλοδοξίαν ὥςτε μετὰ

πολλῆς σπουδῆς πάλιν «αὐτὴν ἀναστῆσαι. διόπερ, τὸν &v- 35
δρα τοῦτον

καὶ τὴν ὑπερβολὴν τῆς περὶ αὐτὸν

ἐπιει-

κείας δίκαιόν ἐστι “μεγάλης ἀποδοχῆς, ἀξιοῦσϑαι, καὶ διὰ

τῆς ἱστορίας ἀπονέμειν αὐτῷ τὸν αἰώνιον τῆς λφηστότητος ἔπαινον. τῶν γὰρ π oyóvav αὐτοῦ σκληρότερον κεχρημένων τῇ πόλει, οὗτος διὰ τῆς ἰδίας ἡμερότητος 40
διωρϑώσατο τὰς ἐκείνων ἀποτομίας, προκρίνας τῆς τιμωρίας τὴν συγγνώμην. ὑπερεβάλετο δὲ οὗτος τοὺς πρὸ
αὐτοῦ “τῷ μεγέϑει τῶν κατεργασϑέντων, καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἀπὸ τῆς περὶ αὑτὸν ἀρετῆς δικαίως ἐκτήσατο. καϑόλου δὲ ὁ ἀνὴρ οὗτος εὐγενείᾳ τε καὶ λόγου δευνότητι 45

ota στρατηγήμασι πολεμικοῖς καὶ ἀφιλαργυρίᾳ ͵ ἀποδοχῆς
ἄξιός ἐστιν ἀξιοῦσϑαι,

καὶ διὰ τῆς ἱστορίας ἄξιον ἀπο-

νέμειν αὐτῷ τὸν τῆς χφηστότητος ἔπαινον. μεγέϑει γὰρ
πράξεων ἅπαντας τοὺς πρὸ αὐτοῦ Ῥωμαίους ὑπερέϑετο. 60
591. 47. ἀποδοχῆς — 50. ὑπερέϑετο] eadem sententia quae 97,
98. et 42. 43. affuit: qualis fere iteratio est in Exc. Vatie. p. 70.
23., ubi v, Maius
;
9
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Ὅτι Οὐιρίατϑος
καϊος ἦν ἐν ταῖς

ὁ λήσταρχος o “υσιτανὸς καὶ δέ

διανομαῖς

τῶν

λαφύρων καὶ κατ᾽ ἀξίανδοϑ

τιμῶν τοὺς ἀνδραγαθήσαντας ἐξαιρέτοις δώροις, ἔτι δὲ
55 οὐδὲν ἁπλῶς ἐκ τῶν κοινῶν νοσφιξόμενος. διὸ καὶ συνέ-

βαινε τοὺς [4v6wavovs] προϑυμότατα συγκινδυνεύειν αὖτῷ; τιμῶντας οἵἷονεί τινα κοινὸν εὐεργέτην καὶ σωτῆρα.
Ὅτι ὁ “Πλαύτιος ὃ ἑξαπέλεκυς στρατηγὸς τῶν Ῥω60 μαίων κακὸς προστάτης ἐγένετο ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ. ἀνθ᾽ ὧν
κατάκριτος ἐν τῇ “πατρίδι, γενόμενος ἐπὶ τῷ τεταπεινῶωκέναι τὴν ἀρχήν, ἔφυγεν ἐκ τῆς Ῥώμης.
“Ὅτι κατὰ τὴν Συρίαν. ᾿Αλέξανδρος ὃ βασιλεὺς διὰ
65 τὴν ἀσϑένειαν τῆς ψυχῆς ἄχρηστος ὧν εἰς προστασίαν
βασιλείας τὰ κατὰ τὴν Αντιόχειαν ἐπέτρεψεν ᾿Ιέρακι καὶ
“ιοδότῳ.
“Ὅτι “ημήτριος, τεταπεινωμένης τῆς κατ᾽ ἀϊγυπτον
βασιλείας, καὶ μόνος ἀπολειφϑείς, ἀπολελύσθαι διέλαβεν
70 ἑαυτὸν παντὸς κινδύνου. διόπερ τῆς συνήϑους τοῖς ὄχλοις
ἀρεσκείας καταφρονήσας; καὶ βαρύτερος ἀεὶ μᾶλλον τοῖς

προρτάγμασι γινόμενος, ἀπέσχηψεν εἰς ὠμότητα τυραννιπὴν καὶ ποικίλων ἀνομημάτων ὑπερβολάς. αἰτία δ᾽ ἣν
αὐτῷ τῆς διαθέσεως ταύτης οὐ μόνον ἡ φύσις, ἀλλὰ καὶ
75:0 "tnc βασιλείας προεστηχώξ. οὗτος γὰρ ἀσεβὴς ὧν καὶ
ῥαδιουογὺς πάντων τῶν κακῶν εἰξηγητὴς ἐγένετο, κολα-

κευῶν τὸ μειράκιον. καὶ προτρεπόμενος εἰς τὰς αἰσχίστας
πράξεις. τὸ μὲν οὖν πρῶτον τοὺς ἐν τῷ πολέμῷ γεγο80 νότας ἀλλοτρίους οὐ μετρίαις ἐπιτιμήσεσιν ἐκόλαζξεν, ἀλλὰ τιμωρίαις ἐξηλλαγμέναις περιέβαλλεν. ἔπειτα τῶν Av-

τιοχέων χρωμένων. πρὸς αὐτὸν τῇ συνηϑείᾳ, ξενικὴν δύναᾶμιν ἀξιόλογον ἐπ᾿ αὐτοὺς συνεστήσατο, καὶ τὰ μὲν
ὅπλα παρείλετο, τῶν δὲ (ἢ προαιρουμένων παραδοῦναι
85 τοὺς μὲν ἐν χειρῶν νόμῳ διέφϑειρε, τοὺς ὃξ ἐν ταῖς οἷκίαις μετὰ τέκνων χαὶ γυναικῶν κατεχέντησε. μεγάλης δὲ
ταραχῆς γενομένης
τῆς

πόλεως

τιμωρησάμενος

90 λαβε.

περὶ τὸν παροπλισμόν,

ἐνέπρησε.

πολλοὺς

δὲ τῶν

εἰς τὸ βασιλικὸν ταμεῖον

τὰ πλεῖστα

καταιτιαϑέντων
τὰς οὐσίας ἀνέ-

διὰ δὲ τὸν φόβον καὶ τὸ μῖσος πολλοὶ τῶν 4v-

τιοχέων φυγόντες ἐκ τῆς πατρίδος ἠλῶντο xc9' ὅλην
τὴν Συρίαν, τηροῦντες τοὺς κατὰ τοῦ βασιλέως XUL
ρούς. ὁ δὲ Ζημήτριος ὑπάρχων αὐτοῖς πολέμιος, οὐ
95 διέλιπε ποιῶν σφαγὰς καὶ φυγὰς καὶ χρημάτων ἀφαιρές:
σεις; πολὺ καὶ τὴν τοῦ πατρὸς χαλεπότητα καὶ μιαιφονίαν ὑπερβαλύμενος. καὶ γὰρ ἐκεῖνος οὐ βασιλικὴν ἐπι:
592. 589. “υσιτανοὺς addidit Valesius
82. συνηθείᾳ
συνήϑει ....c coaluisse videtur: idem censebat Reiskius

ex
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εἰχειαν ἀλλὰ τυραννικὴν παρανομίαν ἐξηλωκὼς ἀνηκέδϑϑότοις κακοῖς τοὺς ὑποταττομένους περιεβεβλήκει" ὥςτε
συνέβαινε τοὺς μὲν ἀπὸ

ταύτης τῆς οἰκίας

βασιλεῖς διὰ 100

τὴν παρανομίαν μισεῖσϑαι, τοὺς δὲ ἀπὸ τῆς ἑτέρας διὰ

τὴν ἐπιείκειαν ἀγαπᾶσϑαι. διὸ καὶ παρ᾽ ἕκαστον ἀγῶνες
καὶ πόλεμοι συνεχεῖς ἐγίνοντο κατὰ Συρίαν, ἐφεδρευόντῶν ἀλλήλοις τῶν δυναστῶν τῶν ἀφ᾽ ἑκάστης οἰκίας.
καὶ γὰρ τὰ πλήϑη διε τὴν τῶν κατιόντων ἀεὶ βασιλέων 5
ἀρέσκειαν εὐϑέτως εἶχε πρὸς τὰς μεταβολάς.
“Ὅτι ot "Ag&üiov ταῖς ψυχαῖς ἀνηρτημένον τοὺς πρεσβευτὰς ἠτίμασαν. ἐπιβοωμένων δὲ τῶν ἀτυχούντων τὴν
ἱερὰν τῶν ἱκετῶν τιμὴν καὶ τὴν ἄδειαν τῆς τῶν πρε- 10
σβευτῶν ἀσυλίας,

παροξυνϑέντες

oL “τολμηρότατοι τῶν

νέων ἐξεκέντησαν τοὺς ἱκέτας. οἱ δὲ ἀνόσιον φόνον ἐπιτελεσάμενοι συνέδραμον ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν; καὶ τοῖς ἑαυτῶν παρανομήμασι συνεπιχειρονομοῦντες, ἄλλην κατὰ
τῶν Μαραϑηνῶν ἐπιβουλὴν ἀσεβῇ συνεστήσαντο. σίεριε-- 15

λόμενου γὰρ τῶν σφαγέντων τοὺς δαχτυλίους ἔπεμψαν
ὡς παρὰ τῶν πρεσβευτῶν ἐπιστολὴν πρὸς τὸν δῆμον
τῶν

Μαραϑηνῶν,

᾿Δραδίους

ἐν y ἐδήλουν. ἐπαγγελλόμενοι

τοὺς

πέμψαι στρατιώτας τοὺς βοηϑήσοντας,

ὅπως

πιστευσάντων

τῶν “Μαραϑηνῶν

ὡς πρὸς. ἀλήϑειαν

ἢ

ἔχευν 90

συμμάχους ἀποστελλομένους, προςρδεχϑῶσιν οἱ παρ᾽ αὖ-τῶν στρατιῶται. οὐ μὴν ἠδυνήϑησάν γε τὴν ἄνομον ἐπιβολὴν εἰς πέρας ἀγαγεῖν,

ἀνδρὸς

κατελεήσαντος

τῶν μελλόντων πάσχειν ἀνή--

τὴν τύχην

κεῦτα. τῶν γὰρ ᾽Δραδίων

πάντα

εὐσεβοῦς καὶ δικαίου
τὰ πλοῖα

παρελομένων,

25

ὅπως μηδεὶς δυνηθῇ δηλῶσαι τοῖς ἐπιβουλευομένοις τὴν
κατ᾽ αὐτῶν σκευωρίαν, ϑαλαττουργός τις πρὸς τοὺς
“Μαραϑηνοὺς

οἰκείως διακείμενος, καὶ τὸν αὐλῶνα τὸν

περὶ ἐκείνους τοὺς τύπους
αὐτοῦ τῆς ἁλιάδος

παραβόλως

ἐργαζόμενος,

διενήξατο νυχτὸς

τὸν

διήνυσε τοὺς ὀκτὼ σταδίους,

παρῃρημένης 80
πόρον,

καὶ

καὶ ἐδήλωσε

P

τοῖς “Μαραϑηνοῖς τὴν κατ᾿ αὐτῶν ἐπιβουλήν. οἵἱ δὲ ᾽4ράδιοι γνόντες διὰ τῶν κατασκόπων “μεμηνυμένην τὴν ἰδίαν

ἐπιβολήν, ἀπέστησαν τῆς διὰ τῶν

ἐπιστολῶν κακουρ- 35

γίας.

“Ὅτι ὃ Πτολεμαῖος ὁ τοῦ Πτολεμαίου τοῦ Φιλομήτορος ἀδελφὸς “βασιλεύσας ἐξ ἀνομημάτων ἤρξατο μεγάλῶν διοικεῖν τὰ κατὰ τὴν βασιλείαν. πολλοὺς μὲν γὰρ
ψευδέσιν

αἰτίαις ,περιβάλλων

ὡς ἐπιβουλεύοντας

ὠμῶς καὶ παρανόμως ἀνήρει" ἄλλους

φάσεσι συκοφαντῶν

ὡς ἀδικοῦντας

$93. 14. ἐπιβουλὴν ἐπιβολὴν V

αὐτῷ 40

δὲ ποικίλαις προ-

ἐφυγάδευε,

καὶ τὰς

Ϊ
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τούτων οὐσίας ἀφῃρεῖτο. ἐφ᾽ οἷς δυοχεραινόντων | καὶ
ἀγανακτούντων EZ, παρὰ πάντων ὀργὴν ἐπαναιρούμε-ἀδ vog

ταχὺ

τοῖς ὑποτεταγμένοις

ἐβασίλευσεν ἔτη πεντεκαίδεκα.
Ὅτι Οὐρίατϑος

πολλῶν

ἦλθεν

εἰς μῖσος.

παρατεϑέντων

κατὰ

ὅμως594

τὸν

γάμον ἀργυρῶν τε καὶ χρυσῶν ἐκπωμάτων καὶ ποικίλων
ὅ0 καὶ παντοδαπῶν ὑφασμάτων, τῇ λόγχῃ προφραιωρησάμεvog ἀπεϑεώρει τὸ τοιοῦτον πλῆϑος, οὐ ϑαυμάξων obra
ἐχπληττόμενος, ἀλλὰ μᾶλλον καταφρονήσεως ἔννοιαν ἐπιφαίνων. καὶ πολλὰ εἰπὼν “πραγματικῶς ἀποκρίσει μιᾷ
πολλὰς ἐμφάσεις ἀπέλιπεν ἀχαριστίας εἰς τοὺς εὐεργέτας

55 καὶ ἀφροσύνης ἐπὶ τὸ μέγα φρονεῖν ἐπὶ τοῖς ἀστάτοις
τῆς τύχης δωρήμασι, τὸ δὲ μέγιστον, ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ
περιβόητος τοῦ συγκηδεστοῦ πλοῦτος δοῦλος av τοῦ τὴν
λόγχην ἔχοντος, πρὸς δὲ τούτοις ὅτι χάριν αὐτῷ μᾶλλον
60 ὀφείλει, δίδωσι δὲ οὐδὲν ἴδιον τῷ κυρίῳ πάντων. ὁ δ᾽
οὖν Οὐρίατϑος οὔτε ἐλούσατο λιπαρούντων οὔτε κατε-

«λίϑη" τραπέξης δὲ παρατεϑείσης παντοδαπῶν ᾿βρωμάτῶν, ἀφελὼν ἄρτους καὶ κρέα τοῖς us9' ἑαυτοῦ πορευQ'eicw ἔδωχε, καὶ αὐτὸς ἀπὸ χειρῶν βραχέα προρενεγχά65 μενος ἄγειν ἐκέλευσε τὴν νύμφην.

ϑύσας δὲ τοῖς ϑεοῖς

καὶ τὰ νομιξόμενα. παρ᾽ Ἴβηρσι ποιήσας

ἐπέϑετο

τὴν

παρϑένον ἐπὶ τὴν ἵππον, καὶ παραχρῆμα ἀπήλαυνεν εἰς

τὰς ἐν τοῖς ὄρεσι παρασκευάς. ὑπελάμβανε γὰρ τὴν μὲν
70 αὐτάρκειαν μέγιστον

ὑπάρχειν πλοῦτον, τὴν δὲ ἐλευϑε-

θέαν πατρίδα, τὴν δὲ ἐκ τῆς ἀνδρείας ὑπεροχὴν βεβαιοτάτην κτῆσιν. ἦν δὲ Ó ἀνὴρ οὗτος καὶ κατὰ τὰς ὁμολοψίας εὔστοχος, ὡς ἂν ἐξ αὐτοδιδάκτου καὶ ἀδιαστρόφου

φύσεως ἀμωμήτους φέρων τοὺς λύγους.
75
Ὅτι ὁ “ημήτριος. ἐν “αοδικείᾳ διατρίβων óc uos
. διῆγε, πότους τε συνάγων καὶ ταῖς πολυτελεστάταις ἀπολαύσεσιν ,ἐκκεχυμένως χρώμενος. ὁμοίως δὲ χατὰ τὴν
ἀγωγὴν ὁ αὐτὸς διέμεινεν εἰς πολλοὺς εἰκῇ παρανομῶν
καὶ μὴ δυνάμενος ὑπὸ τῶν ἐλαττωμάτων διορϑωϑῆναι.

ερ

Ὅτι οἵ Κνώσσιοι τῶν πρωτείων ἀντείχοντο. προῆγε
δὲ αὐτοὺς ἐπὶ τὴν τῆς ἡγεμονίας φιλοτιμίαν τὸ παλαιὸν
ἀξίωμα τῆς πόλεως καὶ τῶν προγόνων ἡ διαβεβοημένη
δόξα κατὰ τοὺς ἡρωικοὺς χρόνους. τόν τε γὰρ Zia παρ᾽

85 αὐτοῖς τετράφϑαι μυϑολογοῦσί τινες καὶ Mívo τὸν ἅγα-λαττοκρατήσαντα Κνώσσιον ὄντα παιδευϑῆναι ὑπὸ Zug,

“αὶ πολὺ τῶν ἄλλων ἀρετῇ διενεγκεῖν.
593. 51. οὔτε] immo οὐδὲ

nonnulla* Varnks.

51. ἀπέλιπεν] ,decsse videntur

— 59. émi] an iozi?

θῦ, καὶ Valesius, xatd

V, nescio an omisso zc
68. παρασκευάς }nonne ἀποσκευάς ἢ
22. ὁμολογίας] ὁμιλίας Wesselingius, ἀπολογίας Exc. Vatic. p. 108, 22.
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Ὅτι κατὰ τὴν «ἴγυπτον τὸν PT RUN διὰ τὴν
πρὸς τοὺς ἀρχομένους ὠμότητα καὶ παρανομίαν οὐ με- 90
τρίως ἐμίσει, τὸ πλῆϑος. παράλληλος γὰρ ὁ τούτου τρόδόρπος πρὸς τὸν τοῦ Φιλομήτορος ϑεωρούμενος οὐδὲ σύγ-

κρίσιν. ἐπεδέχετο διὰ τὰς παρ᾽ ἀμφοτέροις ὑπερβολάς,
τοῦ μὲν ἐπιεικείας, τοῦ δὲ ὠμότητος καὶ μιαιφονίας. διὸ
τὰ πλήϑη

xa

πρὸς μεταβολὴν

οἰκείως

ἔχοντα τὸν τῆς 95

ἀποστάσεως ἐκαραδόκει καιρόν.
Ὅτι Πτολεμαίου κατὰ τὴν Μέμφιν ἐνθρονιξομένου
τοῖς βασιλείοις κατὰ τοὺς “Αἰγυπτίων νόμους, παῖς ἐγέγετο ἐκ τῆς Κλεοπάτρας τῷ βασιλεῖ. ἡσϑεὶς δὲ διαφε- 100
ρόντως προςηγόρευσε: τὸν παῖδα “Μεμφίτην ἀπὸ τῆς πόλεως xc

ἣν τὰς ϑυσίας ἐπιτελοῦντος ἐγεννήθη.

δὲ παιδογόνια,

καὶ τῇ συνήϑει

μιαιφονίᾳ

ἄγων

χρώμενος,

προςέταξεν ἀποκτεῖναι τῶν Κυρηναίων τοὺς συγκαταγα-

γόντας μὲν αὐτὸν εἰς τὴν ϊγυπτον,

ἐγκαλουμένους δὲ

5

ἐπί τισι δικαίαις παῤῥησίαις διὰ τὴν παλλακὴν Εἰρήνην.

Ὅτι “4ιήγυλις ὁ τῶν Θρᾳκῶν βασιλεὺς παραλαβὼν
τὴν βασιλείαν, καὶ παραδόξως αὐτῷ τῶν ἀγαϑῶν. ἐπιῤδεόντων, οὐκέτι τῶν ὑποτεταγμένων ὡς φίλων καὶσυμ- 10
μάχων ἦρχεν, ἀλλ᾽ ὡς ἀργυρωνήτων ἀνδραπύδων ἢ πο-

|
!
,}

λεμίων αἰχμαλώτων ὠμῶς ἐδέσποζε. πολλοὺς μὲν γὰρ
καλοὺς καὶ ἀγαϑοὺς ἄνδρας Θρᾳχῶν ἀνεῖλε μετ᾽ αἰχίας,
οὐκ ὀλίγους δὲ ὕβριξε καὶ ταῖς ἐσχάταις παροινίαις πε:ριέβαλλεν. οὐ γὰρ ἣν οὐ γυναικός, οὐ παιδὸς αὐτῷ 15
κάλλος ἄϑικτον, οὐ καταῦύχευὴ κτημάτων πολυτελὴς ἀναφαίρετος, ἀλλὰ πᾶσαν τὴν ὑφ᾽ ἑαυτὸν δυναστείαν ἐπλήρου παρανομίας. ἐπόρϑει δὲ καὶ τῶν Ἑλληνίδων πόλεων
τὰς πλησιοχώρους,

καὶ τῶν ἁλισκομένων οὖς μὲν ὕβᾳιυ-

ξεν, ovg δὲ “δειναῖς καὶ ,“παρηλλαγμέναις αἰκίαις ἐτιμῶω- 20
θεῖτο. κυριεύσας δὲ ὁ αὐτὸς πόλεως ,“υσιμαχίας, τεταγμένης ὑπὸ τὸν "Ἄτταλον, τὴν μὲν πόλιν ἐνέπρησε, τῶν
δ᾽ αἰχμαλώτων ἐπιλέξας τοὺς ἀξιολογωτάτους ἰδίαις καὶ
παρηλλαγμέναις κατ᾽ αὐτῶν ἐχρήσατο τιμωρίαις. παίδων

95

ὩΣ
EE
—

μὲν γὰρ ἀποκόπτων χεῖρας καὶ πόδας καὶ κεφαλὰς ἐξῆστε ταῦτα φέρειν τοῖς τῶν γονέων τραχήλοις, ἀνδρῶν

δὲ καὶ “γυναικῶν ἑκατέρων δυιήλλαττεν ἀμφοτέρων τὰ μέyj, καὶ. τινὰς μὲν χειροκοπήσας διεμέλιξε τὰ σώματα κατὰ
ῥάχιν, ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ τὰς διακοπὲς ἐπ᾽ ἄκραις ταῖς 30
λόγχαις φέρειν, ὡς Φάλαριν καὶ τὸν Κασσανδρέων τύ595. 91, καὶ commodius

post διὸ

ponetur

95. ἀποστά-

σεως] ἀποκαταστάσεως
1. ξήτει ἐν τῷ περὶ γάμων in margine apponit v
21. ἀνδρῶν δὲ ἀνδρῶν τεῦ
ἑκατέρων

— ἀμφοτέρων

iure suspecta Wesselingio

$1. φέρειν ἢ deesse

|
|
.

i
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N
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Qovvov ᾿Δπολλόδωρον ὑπερβάλλειν ὠμότητι.

παραλιπὼν

δ᾽ ἄν τις τὰ λοιπὰ τῆς περὶ αὐτὸν μιαιφονίας ἐξ ἑνὸς

35 τοῦ “μέλλοντος λέγεσϑαι “τεκμήραιτο τὴν ὑπερβολὴν τῆς
ὠμότητος. γάμων ἀγομένων τούτῳ κατά TL Θρᾳκικὸν
παλαιὸν ἔϑος δύο νεανίσκους Ἕλληνας ἐκ τῆς ᾿άτταλι-

κῆς βασιλείας καϑ' ὁδοιπορίαν συνήρπασεν. ἀδελφοὺς
μὲν ὑπάρχοντας, τῇ δὲ εὐπρεπείᾳ διαφόρους, τὸν μὲν596
40 ἴουλον κατάγοντα; τὸν δὲ ὑπογραφὴν ἄρτι λαμβάνοντα
ταύτης τῆς ἀκμῆς. τούτους ἀμφοτέρους καταστέψας. ἴ8θείου. τρόπον εἰφήγαγε, καὶ τὸν μὲν νεώτερον κατατείνας.
μακρὸν. διὰ τῶν ὑπηρετῶν ὡς μέσον διακόψων, ἀνεφώ-

νησεν ὡς οὐχ ὁμοίοις ἱερείοις δεῖ χρῆσϑαι τοὺς ἰδιώτας
45 καὶ τοὺς βασιλεῖς. κλαίοντος δὲ τοῦ πρεσβυτέρου καὶ
φιλάδελφον πάϑος προφαίνοντος, καὶ τιϑέντος ἑαυτὸν

ὑπὸ τὸν σίδηρον,

προφέταξε τοῖς ὑπηρέταις καὶ τοῦτον

ὁμοίως τεῖναι μακρόν. διπλασιάξων δὲ τὴν ὠμότητα, καὶ
50 μιᾷ πληγῇ «o9 ἑκατέρου χρησάμενος, ἐν ἀμφοτέροις
εὐστόχησε,

παιᾶνι

τῶν

ϑεωμένων

ἐπισημηνάντων

τὴν

κατόρϑωσιν. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα “παράνομα ἐποίησεν.

Ὅτι ὁ άτταλος ἀκούων τὸν “Ζιήγυλιν παρὰ τοῖς
55 ὑποτεταγμένοις διαβεβλῆσϑαι διά τε τὴν πλεονεξίαν καὶ
τὴν ὑπερβολὴν τῆς ὠμότητος; ἐξήλωσε τὴν ἐναντίαν προ-

αἰρεσιν. διὸ καὶ τοὺς ἁλισχομένους τῶν Θρᾳκῶν
λύων

μετὰ φιλανθρωπίας

ἰδίας. ἐπιεικείας.

πολλοὺς

ἔσχε κήρυκας

ἃ à πυνθανόμενος

ὁ Ζιήγυλις,

ἀποτῆς

τῶν

60 μὲν “ἀποχωρούντων τοὺς ὁμήρους δειναῖς ὕβρεσι, καὶ παρανόμοις αἰκίαις περιέβαλλεν, ὧν σάν τινες τῶν ἀσϑε-

νεστάτων παίδων ἡλικίᾳ καὶ φύσει.
μὲν διαμεμελισμένοι

τὰ σώματα

καὶ γὰρ τούτων οἵ

ποικίλως, οἵ δὲ κεφα-

λὰς καὶ χεῖρας καὶ πόδας ἀφῃρημένοι" καὶ τούτων οἵ
68 μὲν ἐπὶ σχόλοψιν, oí δὲ ἐπὶ δένδρεσιν ἀνήρτηντο. οὐκ
ὀλίγας δὲ χαὶ τῶν γυναικῶν ἀνεπτυγμένας τὰ σώματα
σιρὸς ὕβριν τε qv ἰδεῖν πρὸς ταῖς τοῦ ϑανάτου συμφοθαῖς προχειμένας, παντοίας διαϑέσεις αἰσχύνης ἐξ ὑπερηφανίας βαρβάρων συντετελεσμένας, αἱ τοῖς, μὲν πράξα-

70 σιν ὠμύτητος

ἀναισχύντου

δεῖγμα προέκειντο, τῶν δὲ

huic ἐκέλευε vel προςέταττε monet Reiskius:

misi ἔφερεν scriben-

dum est
$96. 48. ὁμοίοις Valesius , ὁμοίως V
49. ἑκατέρου Valesius, ἑτέρου V
65. ἀνεπτυγμένας Wesselingius,
cvsmvyuévog
V
603. ante παντοίας copulam addit Wesselingius , quam ego
stQO κειμέναις παντοίας scribens post ἐδεῖν desidero
69. zoig—

πράᾶξασιν

Wesselingius,

Valesius, προςέκειντο V

ταῖς — πράξεσιν

V

10. προέκειντο
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ϑεωρούντων καὶ τὸν ἥμερον ἐχόντων λογισμὸν πολλοὺς
ἐξεκαλοῦντο πρὸς τὸν τῶν ἠτυχηκότων ἔλεον.
“Ὅτι τοῦ Πομπηίου ἐλθόντος ἐπὶ πόλιν τὴν καλουμένην “αγνί, καὶ ταύτην πολιορκοῦντος, oL ΝοουμαντῖvoL βουλόμενοι βοηϑῆσαι τοῖς ὁμοεϑνέσιν ἔπεμψαν στρα- 75
τιώτας τετραχοσίους νυκτός.

οἵ δὲ τούτους ἀσμένως δε-

ξάμενοι σωτῆρας ἀπεκάλουν καὶ δωρεαῖς ἐτίμων. μετὰ
δὲ ἡμέρας ὀλίγας καταπλαγέντες καὶ τὴν πόλιν προδὲδόντες τοῖς σώμασιν ἤτουν ἀσφάλειαν. τοῦ δὲ ,Hop- 80
πηίου δόντος ἀπόκρισιν ὡς οὐκ ἂν ἄλλως ποιήσουτο
πρὸς αὐτοὺς ὁμολογίας, εἰ μὴ πρῶτον ἐκδώσουσι τοὺς
συμμάχους, τὸ μὲν πρῶτον ἐντρεσπόμενον τὸ πρὸς τοὺς
εὐεργέτας ἀνόμημα διεκαρτέρουν᾽ τοῦ δὲ δεινοῦ πλησίον
ὄντος διεπρεσβεύοντο, καὶ τῇ τῶν φίλων ἀπωλείᾳ τὴν 8ὅ
σωτηρίαν αὑτοῖς ἐπεχείρουν περιποιῆσαι. οὐ μὴν ἐλαϑόν
59778 τοὺς ἐπιβουλευομένους,

ἀλκὴν ἐτράποντο,

ἀλλὰ

τοῦτο μαϑόντες πρὸς

καὶ νυκτὸς τοῖς κατὰ τὴν πόλιν ἐπι-

ϑέμενου πολὺν ἐποίουν φόνον. ὁ δὲ Πομπήιος τοῦ οφύβου αἰσθόμενος, καὶ κλίμακας προφερείσας τοῖς τείχε-

σιν, ἐκυρίευσε τῆς πόλεως.

καὶ τοὺς μὲν εὐγενεῖς ἅπαν- 90

τας ἀπέσφαξε, τοὺς δὲ συμμάχους ὄντας “διαχοσίους τὸν
ἀριϑμὸν ἀπέλυσε τῶν κινδύνων, ἅμα μὲν ἐλεήσας κιυν-

δυνεύουσαν ἀρετὴν καὶ τὸ περὶ τοὺς ἀκληροῦντας γενόμενον πάϑος ὃ

ἀχαριστίαν,

ἅμα δὲ τὴν Νουμαντίνων 95

εὔνοιαν πρὸς ἱΡωμαίους πόῤῥωϑεν ἐκκαλούμενος
εὐεργεσίαις" “τὴν δὲ πόλιν κατέσκαψεν.
Ὅτι

ταῖς

ὁ ᾿Τρσάκης ὁ βασιλεὺς ἐπιείκειαν καὶ φιλαν-

ρωπίαν ξηλώσας αὐτομάτην. ἔσχε τὴν ἐπίῤῥοιαν τῶν
ἀγαθῶν καὶ τὴν βασιλείαν ἐπὶ πλεῖον ηὔξησε. μέχρι γὰρ 100
τῆς Ἰυδικῆς διατείνας

τῆς ὑπὸ

τὸν

Πῶρον

γενομένης

χώρας ἐκυρίευσεν ἀκινδύνως. εἰς τηλικοῦτο δὲ μέγεϑος
προαχϑ εὶς βασιλείας οὐκ ἐζήλωσε τρυφὴν οὐδὲ ὑπερηφαviav, ἅπερ ταῖς πλείσταις δυναστείαις ἀκολουϑεῖν εἴωεν, ἀλλ ἐπιείκειαν μὲν πρὸς τοὺς ὑποτεταγμένους, &v-

I
Ι

5

δρείαν δὲ πρὸς τοὺς ἀντιταττομένους" καϑόλου δὲ πολλῶν ἐϑνῶν ἐγκρατὴς γενόμενος τὰ παρ᾽ ἑκάστοις ἄριστα
τῶν “Ψομίμων κατέδειξε τοῖς Πάρϑοις.
Ὅτι τὸ σῶμα τοῦ Οὐριάτϑου ταφῆς παραδόξου καὶ
μεγαλοπρεποῦς ἠξίωσαν, καὶ διακοσίοις ξεύγεσι μονομά- 10
χῶν ἀγῶνα πρὸς τῷ τάφῳ συνετέλεσαν, τιμῶντες αὐτοῦ
τὴν διαβεβοημένην ἀνδρείαν. ὁμολογουμένως γὰρ ἦν

'

81. ποιήσοιτο ] Diodorus scripserat ποιήσαιτο
πρώτον] πρότερον Reiskius
997. 90. εὐγενεῖς} ἐγγενεῖς Reiskius
93. γενόμενον] γινόμε-

i
:

voy V

94. Novuavrivov ed. Wessclingii, Novuuvzíov V
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πολεμικώτατος μὲν ἐν τοῖς κινδύνοις, στρατηγικώτατος
15 δὲ ἐν τῷ ,προϊδέσϑαι. τὸ συμφέρον, τὸ δὲ μέγιστον, διετέλεσε πάντα τὸν τῆς στρατηγίας χρόνον ἀγαπώμενος
ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ὡς οὐδεὶς ἕτερος. κατὰ uiv γὰρ
τὰς ἐκ τῆς λῃστείας διανομὰς οὐδὲν πλέον ἀπεφέρετο
τῆς τοῖς ἰδιώταις ἐπιβαλλούσης μοίρας, ἀπὸ δὲ τῶν αὖ-

20 τῷ ,πορισϑέντων ἐτίμα τοὺς ἀξίους χάριτος καὶ τοὺς
ἀπόρους τῶν στρατιωτῶν ὑπελάμβανεν. ὑπῆρχε δὲ xab
νήπτης καὶ ἀγρυπνητικὸς καὶ παντὸς πόνου καὶ κινδύνου “κατεξανεστηκώς, ἔτι δὲ πάσης ἡδονῆς κρείττων. αἵ
δὲ ἀποδείξεις τῆς περὶ αὐτὸν ἀρετῆς ἐμφανεῖς εἰσιν. ἕν25 δεκα γὰρ ἔτη δυναστεύοντος αὐτοῦ “υσιτανῶν οὐ μόνον
αἵ δυνάμεις ἀστασίαστοι διέμειναν, ἀλλὰ καὶ σχεδὸν ἀνίκήτοι. μετὰ δὲ τὴν τούτου τελευτὴν τὸ σύστημα τῶν Zvσιτανῶν διελύϑη στερηϑὲν τῆς τούτου προστασίας.
30. 29 τὲ Πτολεμαῖος διὰ τὴν ὠμότητα καὶ μιαιφονίαν
aot διὰ τὰς ἀνέδην τῶν αἰσχίστων ἡδονῶν ἀπολαύσεις
καὶ τὸ τοῦ σώματος “ἀγεννὲς πάϑος, διὸ Φύσκων ἐκαλεῖτο.

ὁ δὲ στρατηγὸς “έραξ ἐν τοῖς πολεμικοῖς ἔργοις.

ϑαυμαστὸς

ὧν καὶ κατὰ

τὰς ἐντεύξεις τοῖς ὄχλοις

εὐϑε-598

85 τος, ἔτι δὲ μεγαλόψυχος, συνέσχε τὴν τοῦ Πτολεμαίου
βασιλείαν. τούτου γὰρ ἀπορουμένου χρημάτων, καὶ τῶν
στρατιωτῶν βουλομένων ἀφίστασϑαι, πρὸς I αλαίστην᾽ διὰ
τὸ μὴ “ομίξεσϑαι τους μιαϑούς, ἐκ τῆς ἰδίας οὐσίας
ὀψωνιάδας τὴν δύναμιν διωρθώσατο τὴν ὅλην μετα-

βολήν.
40

45

Ὅτι τοῦ Πτολεμαίου παντελῶς οἵ Αἰγύπτιοι κατεφρόνησαν, ὁρῶντες ἔν τε ταῖς ὁμιλίαις ὄντα παιδαριώδὴ καὶ πρὸς τὰς αἰσχίστας ἡδονὰς ἐχκεχυμένον καὶ διὰ
τὴν ἀκολασίαν τὸ σῶμα γυναικῶδες περιπεποιημένον.

Ὅτι ὁ Αἰμίλιος ὁ ὕπατος διὰ τὴν βαρύτητα καὶ δυςκινησίαν τοῦ σώματος τῇ διὰ τὸν ὄγκον ὑπεροχῇ καὶ
τῷ πλήδει τῶν περικεχυμένων σαρκῶν ἄχρηστος ἦν ἐν
ταῖς κατὰ πόλεμον ἐνεργείαις.
80. ἀνέδην ἀναίδην V: deesse autem hic ἐμισήϑη aut quid simile
monuit Reiskius

9l. πάϑος ] πάχος

L

XXXIV.

Ὅτι οὐδέποτε στάσις ἐγένετο τηλικαύτη δούλων ἡλίκη 50
συνέστη ἐν τῇ Σικελίᾳ, δί ἣν πολλαὶ μὲν πόλεις δειναῖς
περιέπεσον συμφοραῖς, ἀναρίϑμητοι. δὲ ἄνδρες καὶ γυvoixeg μετὰ τέχνων ἐπειράϑησαν τῶν μεγίστων. ἀτυχη- |
μάτων. πᾶσα δὲ 3 νῆσος ἐκινδύνευσε πεσεῖν εἰς ἐξουσίαν δραπετῶν, ὅρον τῆς ἐξουσίας τιϑεμένων τὴν τῶν 55
ἐλευϑέρων ὑπερβολὴν τῶν ἀκληρημάτων. καὶ ταῦτα

ἀπήντησε τοῖς μὲν πολλοῖς ἀνελπίστως καὶ παραδόξως,
τοῖς δὲ πραγματικῶς ἕκαστα δυναμένοις κρίνειν οὐκ
ἀλόγως ἔδοξε συμβαίνειν. διὰ γὰρ τὴν ὑπερβολὴν τῆς
εὐπορίας τῶν τὴν κρατίστην νῆσον ἐκκαρπουμένων ἅπαν- 60
τες σχεδὸν oL τοῖς πλούτοις «προχεκοφότες

ἐζήλωσαν τὸ

μὲν πρῶτον τρυφήν, εἶθ ὑπερηφανίαν καὶ ὕβριν. ἐξ
ὧν ἁπάντων αὐξανομένης ἐπ᾽ ἴσης τῆς τε κατὰ τῶν oiκετῶν κακουχίας καὶ τῆς κατὰ τῶν δεσποτῶν

ἀλλοτριό-

τητος; ἐῤῥάγη ποτὲ σὺν καιρῷ τὸ μῖσος. ἐξ οὐ χωρὶς 65
παραγγέλματος πολλαὶ μυριάδες συνέδραμον οἰκετῶν ἐπὶ
τὴν τῶν δεσποτῶν ἀπώλειαν. τὸ παραπλήσιον δὲ γέγονε
ai κατὰ τὴν ᾿Δσίαν κατὰ

τοὺς αὐτοὺς

GTOVÍXOU μὲν ἀντιποιηδαμένου
σιλείας, τῶν

δὲ δούλων

καιρούς,

"Agi-

τῆς μὴ προφηκούσης βα- 70

διὰ τὰς ἐκ τῶν δεσποτῶν κα-

κουχίας συναπονοησαμένων ἐκείνῳ καὶ μεγάλοις ἀτυχήμασι πολλὲς πόλεις περιβαλόντων.
Ὅτι παραπλησίως καὶ πρὸς τὰς γεωργίας ἕκαστος
τῶν πολλὴν χώραν κεχτημένων ὅλα σωματοτροφεῖα συνη- 75
yógatov:

τοὺς μὲν πέδαις, δεσμεύειν, τοὺς δὲ βαρύτησι

τῶν ἔργων καταπονεῖν, πάντας δὲ τοῖς ὑπερηφάνοις χαρακτῆρδι κατέστιξον. διὸ καὶ τοσοῦτο τῶν οἰκετῶν ἐπέ᾿δϑϑκλυσε

πλῆϑος

ἅπασαν

Σικελίαν

τὴν ὑπερβολὴν μὴ πιστεῦσαι.

ὥςτε τοὺς ἀκούοντας

καὶ γὰρ τῶν Σικελιωτῶν 80

998, 60. ἐχκαρπουμένων Wesselingius, εὐκαρπουμένων v
41. ἐκείνῳ Valesius, ἐκείνων V — 45. τοὺς] καὶ τοὺς Valesius, quem
sequutus 'Wesselingius ἐδέσμευον
— κατεπόνουν reponit

j

]
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oL πολλοὺς πλούτους κεχτημένου
τῶν

᾿Ιταλιωτῶν

ὑπερηφανίας

διημιλλῶντο

πρὸς τὰς

τϑ καὶ πλεονεξίας καὶ κα--:

κουργίας. εἰς τοιαύτην γὰρ συνήϑειαν ῥᾳδιουργίας τοὺς
νομεῖς ἤγαγον οἵ πολλοὺς οἰκέτας κεχτημένου τῶν τα-

85 λικῶν ὥςτε τροφὰς μὲν μὴ παρέχειν. ἐπιτρέπειν δὲ λῃστεύειν. “τοιαύτης δοθείσης ἐξουσίας ἀνϑρώποις

διὰ μὲν

τὴν ἰσχὺν τῶν σωμάτων δυναμένοις πᾶν τὸ κριϑὲν ἐκτελεῖν, διὰ δὲ τὴν ἄνεσιν καὶ σχολὴν εὐκαιροῦσι, διὰ δὸ

90 τὴν τῆς τροφῆς ἔνδειαν ἀναγκαξομένοις ταῖς bue
ἐγχειρεῖν πράξεσι, συνέβη ταχὺ τὴν παρανομίαν αὐξη-ova. τὸ γὰρ πρῶτον ἐν τοῖς ἐπιφανεστάτοις τόποις
τοὺς καϑ' ἕνα καὶ δύο τὰς ὁδοιπορίας ποιουμένους ἐφόψευον᾽ εἶτα ἐπὶ τὰς τῶν ἀσϑενεστέρων ἐπαύλεις νυκτὸς
ἀϑορύοι συντρέχοντες ἐξήρουν βίᾳ ταύτας καὶ τὰς κτήσεις

διήρπαξον

καὶ τοὺς ἀνϑισταμένους

ἀνήρουν.

ἀεὶ δὲ

μᾶλλον τῆς τόλμης προβαινούσης, οὔτε τοῖς ὁδοιπόροις
νυχτὸς ἡ Σικελία βάσιμος ἣν οὔτε τοῖς ἐπὶ τῆς χώρας ξῆν
100 εἰωϑόσιν ἀσφαλὴς ἐἐπὶ ταύτηςἡ διατριβή, πάντα δὲ βίας καὶ
λῃστείας καὶ παντοδαπῶν φόνων ἣν μεῦτά. τοῖς δὲ νομεῦσινάἀγραυλίας γεγενημένης

καὶ

σκευῆς στρατιωτικῆς,

εὖ-

λόγως ἅπαντες ἐνεπιμπλῶντο φρονήματος καὶ ϑράσους.
περιφέροντες γὰρ ῥόπαλα καὶ λόγχας καὶ “καλαύφοπας
ἀξιολόγους καὶ δέρματα λύκων ἢ συάγρων ἐσχεπασμένοι
τὰ σώματα καταπληκτικὴν εἶχον τὴν πρόξοψιν καὶ πολεμικῶν ἔργων οὐ πόῤῥω κειμένην. κυνῶν Té ἀλκίμων
ἄθροισμα συνεπόμενον ἑκάστῳ καὶ τροφῆς καὶ γάλακτος
10 καὶ κρεῶν παρακειμένων πλῆϑος ἐξηγρίου τάς τε ψυχὰς
καὶ τὰ σώματα. ἣν οὖν πᾶσα χώρα μεστὴ καϑάπερ στρατευμάτων διεσπαρμένων, ὡς ἂν ὑπὸ τῆς τῶν δεσποτῶν
ἐπιτροπῆς τοῦ 9odcovs τῶν δούλων καϑωπλισμένου. οἵ
δὲ στρατηγοὶ κωλύειν μὲν ἐπεχείρουν τὴν ἀπόνοιαν τῶν
15 οἰκετῶν, κολάξειν δὲ οὐ τολμῶντες διὰ τὴν ἰσχὺν καὶ
τὸ βάρος τῶν δεσποτῶν ἠναγκάξοντο περιορᾶν τὴν ἐπαρχίαν λῃστευομένην. οἵ πλεῖστοι γὰρ τῶν χτητόρων ἱππεῖς
ὄντες ἐντελεῖς τῶν Ῥωμαίων, καὶ κριταὶ τοῖς ἀπὸ τῶν
ἐπαρχιῶν κατηγορουμένοις στρατηγοῖς γινόμενοι, φοβεροὺ ταῖς ἀρχαῖς ὑπῆρχον.

Ὅτι οἵ περὺ τὸς γεωργίας ἀσχολούμενοι τῶν Ἴπαλικῶν παμπληϑεῖς

οἰκέτας

ὠνούμενοι

καὶ πάντας χαράτ-

τοντες τοῖς στίγμασι τροφὰς μὲν οὐχ ἱκανὰς παρείχοντο,

ἀπὸ]

599. 12. καϑωπλισμένου Valesius , καϑωπλιομένων V
18.
praestat fortasse ὑπὸ
19. γινόμενοι Valesius, γινομέ-

vois V
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τῇ δὲ βαρύτητι τῶν ἔργων κατέξαινον τὴν παρ᾽ αὐτῶν 26
€
Ἷ
Ὅτι “αμόφιλός τις ἦν τὸ γένος '"Evvoiog,

τὴν οὐ-

σίαν μεγαλόπλουτος, 'τὸν τρόπον ὑπερήφανος,

ὃς πολ-

600

λὴν" χώρας περίοδον γεωργῶν, παμπληϑεῖς δὲ βοσχημάτῶν ἀγέλας κεκτημένος, οὐ μόνον τὴν τρυφὴν τῶν 80
κατὰ Σικελίαν ᾿Ιταλικῶν ἐζήλωσεν; “ἀλλὰ καὶ τὸ κατὰ
τοὺς οἰχέτας πλῆϑος, καὶ τὴν εἰς τοὐτοὺς ἀπανϑοοωπίαν

καὶ βαρύτητα. ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς χώρας ἵππους τὲ πολυτελεῖς καὶ τετρακύχλους ἀπήνας μετ᾽ οἰκετῶν GTQUTLOTLκῶν περιήγετο᾽ πρὸς δὲ τούτοις εὐπρεπῶν παίδων πλῆ- 35
Sog, ἔτι δὲ κολάχων ἀναγωγὸν παραδρομὴν ἔχειν éguλοτιμεῖτο. κατὰ δὲ τὴν πόλιν καὶ τὰξ ἐπαύλεις ἀργυρῶμάτων ἐκϑέσεις τορευτῶν καὶ στρωμάτων ϑαλαττίων τς
λυτελείας ἐχπονούμενος παῤρετίϑετο τραπέξας ὑπερηφάνοῦς καὶ βασιλικὰς ταῖς δαψιλείαιξ, ὑπεραίρων τὴν Περ- 40
σικὴν τρυφὴν ταῖς “δαπάναις καὶ πολυτελείαις. ὑπερέβαλλε

δὲ χαὶ κατὰ τὴν ὑπερηφανίαν.
δευτότροπος

πλούτου

ἐξουσίας

κυριεύσας" τὸ

ἀν ἁγωγὸς γὰρ καὶ ἀπαι-

ἀνυπευϑύνου

μὲν

πρῶτον

'καὶ οὐσίας “μεγαλο-

κόρον ἐγέννησεν,

εἶθ ὕβριν. τὸ δὲ τελευταῖον ὄλεϑρον᾽ ἑαυτῷ καὶ συμ: 45
φορὰς “μεγάλας τῇ πατρίδι. ἀγοράξων γὰρ οἰκετῶν πλὴvog.

vὑβριστικῶς

αὐτοῖς. προςεφέρετο,

"στίγμασι σιδήρου

χαράττων τὰ σώματα τῶν ἐλευϑέρων μὲν ἐν πατρίσι γεγεννημένων... αἰχμαλωσίας δὲ καὶ δουλικῆς τύχης πεπει- δ0
ραμένων. καὶ τουτῶν τοὺς μὲν πέδαις δεσμεύων εἰς τος
συνεργασίας ἐνέβαλλε, τοὺς δὲ νομεῖς ἀποδεικνύων οὔτ᾽
ἐσθῆτας οὔτε τροφὰς ἐχορήγει τὰς ἁρμοττούσας.
Ὅτι ὁ αὐτὸς “Ζαμόφιλος. διὰ τὴν ἀὐϑάδειαν καὶ τὴν 55.
ὠμότητα τῶν τρόπων. οὐκ ἣν ἡμέρα, καθ ἣν οὐκ ἠκί:
ζετό τινὰς τῶν οἰκετῶν ἐπ᾽ αἰτίαις οὐ δικαίαις. οὐχ ἣττον δὲ ἡ γυνὴ τούτου ΜΜεγαλλὶς χαίρουσα

ταῖς ὑπερη:

φάνοις τιμωρίαις ὠμῶς προρεφέρετο ταῖς ϑεραπαινίσι
καὶ τῶν οἰκετῶν τοῖς ὑποπεσοῦσι. καὶ διὰ τὴν ἐξ ἀμ: 60
gorégov ὕβριν καὶ τιμωρίαν ἀπεθϑηριώϑησαν oí δοῦλοι
πρὸς τοὺς κυρίους, “καὶ διαλαβόντες μηδὲν ἔτι χεῖρον

τῶν “παρόντων αὐτοῖς κακῶν. ἀπαντήσεσθαι

Ὅτι κατὰ τὴν Σικελίαν ἦν τοῦ “ΖΙαμοφίλ ου ϑυγάτηρ, 65
παρϑένος uiv τὴν ἡλικίαν, ,ἁπλότητι δὲ τρόπων καὶ φό
λανϑρωπίᾳ διαφέρουσα. αὕτη τοὺς μαστιζομένους ὑπὸ
τῶν γονέων ἀεὶ φιλοτίμως εἰώϑει παρηγορεῖσθϑαι, καὶ
600. 28. περίοδον Reiskius, πάροδον V
δαψιλίαις V

moe V

40. δαψιλείαις]

12. ἀπαιδευτότροπος Reiskius, ἀναπαιδευτότρο-

92. οὔτ᾽ ἐσθῆτας] οὔϑ᾽ ἐσθῆτας V

λὶς Valesius, ZMeroAAig V

93. Πεγαλ-

|
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τοῖς δεδεμένοις τῶν οἰκετῶν ἐπαρκοῦσα διε τὴν ἐπιεί70 κειαν

ϑαυμαστῶς

ὑπὸ

πάντων

ἠγαπᾶτο.

xol

τότ᾽ οὖν

τῆς “προγεγενημένης χάριτος ξενολογησάσης αὐτῇ τὸν
παρὰ τῶν sU πεπονϑοότων ἔλεον, οὐ μόνον οὐδεὶς ἐτόλμηδὲ uc ὕβρεως. ἐπιβαλεῖν T) κόρῃ τὰς χεῖρας, ἀλλὰ
πάντες ἄϑικτον πάσης ὕβρεως τὴν ἀκμὴν αὐτῆς ἐτήρη75 σαν. προχειρισάμενοι δ᾽ ἐξ αὑτῶν τοὺς εὐθέτους, ὧν
ἐκτενέστατος qv Ἑρμείας, ἀπήγαγον εἰς Κατάνην πρός
τινας οἰκείους.
Ὅτι Εὔνους μετὰ τὸ , ἀναγορευϑῆναι “βασιλέα πάν80 τὰς

ἀνελών,

ἐκκλέψας

μόνους

ἀφῆκε

τοὺς

ἐν τοῖς ἔμ-601

προσϑεν χρόνοις κατὰ τὰς ἐκ τοῦ κυρίου συμπεριφορὲς
ἐν τοῖς συνδείπνοις ἀποδεδεγμένους αὐτὸν ἐν τῇ τε μαντικῇ καὶ κατὰ τὰς τῆς τραπέξης δόσεις φιλανθρώπους -

ὥςτε ϑαυμάσαι τήν τε τῆς τύχης περιπέτειαν καὶ τὸ τὴν
85 κατὰ τῶν εὐτελεστάτων εὐεργεσίαν ἀμειφϑῆναι σὺν καιρῷ

τηλικαύτῃ χάριτι.
Ὅτι

καὶ ἄλλη τις

σύστημα ἀξιόλογον.

ἐγένετο

Κλέων

ἀπόστασις

δραπετῶν

καὶ

γάρ τις Κίλιξ ἐκ τῶν περὶ

90 τὸν Ταῦρον. τόπων, συνήϑης ὧν ἐκ παίδων τῷ ληστρι^ «9 βίῳ, καὶ κατὰ τὴν Σικελίαν νομεὺς γεγονὼς ἵππο-

φορβίων, οὐ διέλιπεν ὁδοιδοκῶν καὶ παντοδαποὺς φό-

ψους

ἐπιτελούμενος. ὃς πυϑόμενος. τὴν κατὰ τὸν Εὔνουν

προχοπὴν καὶ τὰς τῶν μετ᾽ αὐτοῦ δραπετῶν “εὐημερίας,
95 ἀποστάτης

ἐγένετο; καί τινας τῶν πλησίων οἰκετῶν πεί-

Gag συναπονοήσασϑαι κατέτρεχξ τὴν πόλιν τῶν Axgaψγαντίνων καὶ τὴν πλησιόχωρον πᾶσαν.

Ὅτι κατὰ τὴν ᾿Δσίαν Ἴάτταλος ὃ βασιλεὺς προςφά-

100 τῶς διαδεδεγμένος τὴν ἀρχὴν ἀλλοτρίαν ἔσχε διάϑεσιν
τῶν προβεβασιλευχότων. καὶ γὰρ ἐκεῖνοι χρηστότητι καὶ
φιλανϑρωπίᾳ χρώμενοι ταῖς βασιλείαις ἐνευδαυμόνησαν *
οὗτος δὲ γενόμενος

ὠμὸς καὶ μιαιφόνος

πολλοὺς

τῶν

ὑπὸ τὴν βασιλείαν τεταγμένων ἀνηκέστοις συμφοραῖς καὶ
5 σφαγαῖς περιέβαλε. τῶν δὲ πατρῴων φίλων τοὺς δυνατωτάτους ὑποπτεύσας ὡς κατ᾽ αὐτοῦ τι βουλευσαμένους,
ἔχρινε δεῖν ἅπαντας ἐκποδὼν ποιήσασϑαι. ἐπιλεξάμενος

οὖν τῶν βαρβάρων μισϑοφόρων τους ἀγριωτάτους εἰς
φόνον, ἀπλήστους δὲ εἰς χρημάτων περιουσίαν. τούτους
10 ἔν τισιν

οἰκήμασι κατέκρυψεν

ἐν τοῖς βασιλείοις,

τῶν

ὃξ φίλων τοὺς ὑποπτευομένους μετεπέμπετο. παραγενο 439. αὐτῶν]
Valesius

αὐτῶν V
38. Ἐὔνους] “Ιαμόφιλος V: correxit
τὸ addidit ed. Wesselingii

601. 80. ix ante

τῆς vo. ponit Valesius

φιλανθρώπως vertit Valesius

88. φιλανθρώπους]

81, τὴν κατοὶ Valesius, κατὰ τὴνV
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μένων δὲ τῶν φίλων; πάντας ἀπέκτεινεν, ἔχων ὑπηρέτας
οἰκείους τῆς ἰδίας μιαιφονίας. εὐθὺς δὲ τέκνα καὶ γυναῖκας τούτων προφέταξε, τῆς αὐτῆς τιμωρίας ἀξιῶσαι. 15

τῶν δὲ ἄλλων φίλων τοὺς ἐπ᾿ ἐξουσίᾳ στρατιωτῶν ἢ
πόλεων

τεταγμένους ovg uiv ἐδολοφόνησεν,

οὗς δὲ συλ-

λαβὼν πανοικίους ἀνεῖλε. διὰ δὲ τὴν ὠμότητα μισηϑεὶς
οὐ μόνον ὑπὸ τῶν ἀρχομένων ἀλλὰ καὶ τῶν πλησιοχώρῶν; πάντας τοὺς ὑποτεταγμένους ἐποίησε μετεώρους 90
πρὸς καινοτομίαν.

Ὅτι Τιβέριος ὁ Γράχχος ἦν υἱὸς Τιβερίου δὶς ὑπατευχότος καὶ πολέμους ἐπιφανεῖς καὶ μεγάλους κεχειρυκότος,

ἔτι δὲ καλῶς

πεπολιτευμένου,

ϑυγατριδοῦς

δὲ 95

Ποπλίου Σκιπίωνος τοῦ καταπεπολεμηκότος ᾿Δννίβαν
καὶ “Καρχηδονίους. ἐξ ἀμφοτέρων δὲ τῶν γονέων ἐπισημοτάτου γένους πεφυχῶς, ἰδίᾳ πολὺ προεῖχε, τῶν ἡλικιωτῶν συνέσει τε καὶ λόγου δεινότητι καὶ τὸ σύνολον

πάσῃ παιδείᾳ, καὶ δυνάμενος παῤῥησίαν ἄγειν πρὸς τὴν 80
ὑπεροχὴν τῶν ἀντιπραττόντων
602
Ὅτι οἵ Σύροι οἵ δραπέται τῶν αἰχμαλώτων τὰς
χεῖρας ἀπέκοπτον, οὐκ ἀρκούμενοι ταῖς παρὰ τοὺς καρποὺς τομαῖς, ἀλλὰ σὺν αὐτοῖς τοῖς βραχίοσιν ἀκρωτη- 35

|
|
᾿

φιάξοντες.

ἢ

Ὅτι ἡ σύγκλητος δεισιδαιμονοῦσα ἐξαπέστειλεν εἰς
Σικελίαν περὶ τοὺς “Σιβύλλης χρησμοὺς κατὰ Σιβυλλιακὸν λόγιον. oí δὲ ἐπελϑόντες καϑ' ὅλην τὴν Σικελίαν

|

τοὺς τῷ Aivvata Zi

τες καὶ περιφράγμ oco
τοὺς τόπους πλὴν

καϑιδρυμένους βωμοὺς ϑυσιάσαν- 40

ποιήσαντες ἀβάτους ἀπεδείκνυον

τοῖς ἔχουσι

χαϑ᾽

ξἕχαῦτον πολίτευμα

|

πατρίους ϑύειν ϑυσίας.
Ὅτι ἦν τις Γοργὸς Μοργαντῖνος ἐπικαλούμενος Κάμ-

βαλος, πλούτῳ καὶ δόξῃ διαφέρων, ὃς ἐπὶ κυνηγίαν 45
ὁρμήσας, καὶ περιπεσὼν. λῃστηρίῳ δραπετῶν, ἔφευγε
πεζὸς πρὸς τὴν πόλιν. , ἀπαντήσαντος δὲ αὐτῷ Τοργοῦ

Mí

τοῦ

᾿

τούτου

παραδιδόντος

πατρὸς ἐφ᾽

ἵππου,

καὶ καϑαλλομένου

'

καὶ

τὸν ἵππον, ὅπως ἐφαλλύμενος ἀφιππεύσῃ

πρὸς τὴν πόλιν, οὔϑ᾽ ὁ παῖς τὴν ἰδίαν σωτηρίαν τῆς 50
τοῦ πατρὸς προέκρινεν οὔϑ᾽ ὁ “πατὴρ προφεδέχετο τῷ
τοῦ τέχνου ϑανάτῳ διαφυγεῖν τὸν κίνδυνον. δεομένων

ἱ
|

δὲ ἀλλήλων μετὰ δακρύων καὶ διαφιλοτιμουμένων ὑπὲρ
εὐσεβείας τε καὶ φιλοστοργίας,

σύγκρισίν vs λαμβάνον- 55

602. 35. βραχίοσιν ἀκρωτηριάξοντες Reiskius,

κρωτηριάζοντες

βραχίοσι συνα-

97. aut περὶ τοὺς Σιβύλλης χρησμοὺς auf

μὴ

κατὰ Σιβυλλιακὸν λόγιον delendum est: posterius quam deleret Reis-

kius, παρὰ pro περὶ scribebat

R
—
2
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τος ἤϑους φιλοτέκνου πρὸς τρόπον φιλοπάτορα, συνέβη
τοὺς λῃστὰς ἐπιφανέντας ἀμφοτέρους ἀνελεῖν.
“Ὅτι ὁ τοῦ “Ἰιηγύλιος viog Ζιβέλμιος, ἐξηλωκὼς τὰς

60 τοῦ πατρὸς μιαιφονίας , μνησικακῶν

δὲ ὑπὲρ τῶν τοῖς

Θρᾳξὶ πραχϑέντων, ἐπὶ τοσοῦτο προῆλϑεν ὠμότητος καὶ

παρανομίας ὥςτε τοὺς προρχόψαντας πανοικίους TLUCDθεῖσϑαι. ἐπὶ γὰρ ταῖς τυχούσαις αἰτίαις τοὺς μὲν διεμέλιξε, τοὺς δὲ ἀνεσταύρου, τοὺς δὲ xal ξῶντας ἐνεπύριξε.

65 γονέων δὲ ἐν ὄμμασι καὶ κόλποις ἐγκατέσφαξε τἐκνᾶ,
καὶ κρεανομῶν τὰ σώματα παρετίϑει τοῖς συγγενεστάτοις,
ἀνανεούμενος τὰς παλαιὰς ἐκείνας
Sois. oí δὲ Θρᾷκες συλλαβόντες

Τηρέως ἢ Θυέστου
τὸν Ζισέλμιον, τὸ

70 μὲν καθ΄ ἕν αὐτὸν ἀντιδιατιϑέναι σχεδὸν. ἀδύνατον
ὑπῆρχε" πῶς γὰρ ἐνδεχόμενον ἣν ἕν σῶμα τὴν εἰς ὅλον
ἐθνος παρανομίαν γενομένην ἀναδέξασϑαι; ὅμως δ᾽ ὠνκ΄
τῶν ἐνδεχομένων ἐφιλοτιμήϑησαν πᾶσαν ὕβριν καὶ τιμω| ρίαν προφαγαγεῖν τῷ σώματι.
75

Ὅτι

ὁ Πτολεμαῖος

ὁ Φύσχων

προραγορευόμενος,

πυϑόμενος τὴν τῆς Κλεοπάτρας πρὸς αὐτὸν ἀλλοτρίωσιν,
καὶ. οὐ

δυνάμενος

ἄλλως

αὐτὴν

λυπῆσαι,

πρᾶξιν

ἄνο-

'σιωτάτην ἐτόλμησεν ἐπιτελέσασϑαι. μιμησάμενος γὰρ τὴν

τῆς Μηδείας

ὠμότητα καὶ μιαιφονίαν

τὸν κοινὸν αὐ-

80 τοῦ τε κἀκείνης υἱὸν ἔσφαξεν ἐν τῇ Κύπρῳ,

παῖδα μὲνροϑ

ὄντα τὴν ἡλικίαν. ὀνομαξόμενον δὲ Mzugírqv. οὐκ ,doκεσϑεὶς 08 τῷ ἀσεβήματι τούτο) πολλῷ μεῖζον μύσος

ἕτερον ἐπετελέσατο. ἀχρωτηριάσας γὰρ τὸ σῶμα τοῦ παιδὸς xal ἐνθεὶς εἴς τινα κίστην

προςέταξέ

85 ρετῶν εἰς τὴν ᾿Δ“λεξάνδρειαν διακομίδαι"

τινι τῶ: ὑπη-

κατὰ τύχην δὲ

σύνεγγυς ὄντων τῇ Κλεοπάτρᾳ τῶν “ψενεθλίων, τῇ πρὸ
τούτων νυκτὶ ϑεῖναι τὴν κίστην πρὸ τῶν βασιλείων σια-

ρεσκευάσατο.
00 ἐπιγνωσϑείσης,

oU συντελεσθέντος,

καὶ τῆς περιστάσεως

ἢ Κλεοπάτρα πένϑος jocro,

καὶ τὸ πλῆ-

Voc παντελῶς ἀπεϑηριώϑη πρὸς τὸν Πτολεμαῖον.
Ὅτι ὁ στρατηγὸς ᾿Δντιόχου ᾿ϑήναιος πλεῖστα ἐν
ταῖς ἐπισταϑμίαις εἰργασμένος κακᾶ, τῆς φυγῆς κατάρξας
95 καὶ τὸν ᾿Δντίοχον ἐγκαταλιπών, τῆς προρηκούσης καταστροφῆς ἔτυχε. διεκπεσόντος γὰρ αὐτοῦ πρός τινας χώμας ἠδικημένας ἐν ταῖς ἐπισταϑμίαις, οὐδεὶς αὐτὸν ἐδέ-

ξατο εἰς οἰκίαν οὐδὲ τροφῆς μετέδωκεν, ἀλλὰ κατὰ τὴν
χώραν ἀλώμενος λιμῷ κατέστρεψε τὸν βίον.
100

Ὅτι ἀποσταλεὶς παρὰ Πτολεμαίου

τοῦ “πρεσβυτέρου

Ἡγέλοχος στρατηγὸς ἐπὶ Μαρσύαν τὸν τῶν ᾿Δ4λεξανδρέων
64. ἐνεπύριζε)] ἐνέπριζξε V

603. 81. ἀρκεσθεὶς Valesius, ἀρεσϑεὶς V

97. οὐδὲ] οὔτε
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στρατηγὸν μετὰ δυνάμεως, αὐτόν TS ἐξώγρησϑ καὶ τὴν
μετ᾽ αὐτοῦ δύναμιν ἄρδην ἀνεῖλεν. ἐπαναχϑέντος δὲ τοῦ
“Μαρσύου πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ πάντων ,“προςδοχώντων
τιμωρίας αὐτὸν τεύξεσϑαι τῆς μεγίστης » ἀπέλυσεν αὐτὸν
τῶν ἐγκλημάτων. μετενόει, γὰρ ἤδη καὶ ταῖς φιλανϑρω-

5

᾿ σίαις ἔσπευδε διορϑώσασϑαν τὴν τῶν ὄχλων πρὸς αὐτὸν
ἀποϑηρίωσιν.

Ὅτι ,“Εὐήμερος ὁ τῶν Πάρϑων βασιλεύς, Ὑρκάνιος
ὧν τὸ γένος, ὠμότητι δὲ ὑπερβάλλων πάντας τοὺς μνη- 10

μονευομένους τυράννους, οὐκ ἔστιν ὁποῖον “τιμωρίας
γένος ἀπέλιπε. πολλοὺς δὲ τῶν Βαβυλωνίων καὶ ἐπὶ ταῖς
τυχούσαις αἰτίαις πανοικίους ἐξανδραποδισάμενος εἰς τὴν
"Μηδίαν" ἐξέπεμψε, προςτάξας λαφυροπωλῆσαι. καὶ τῆς 15

Βαβυλῶνος τὴν ἀγορὰν καί τινὰ τῶν ἱερῶν ἐνέπρησϑ

καὶ τὸ κράτιστον τῆς πόλεως διέφϑειρδ.
Ὅτι ᾿Ἵλέξανδρος ὁ Ζαβινᾶς ἐπικληϑείς, ἀξιολόγων
ἡγεμόνων ἀποστάντων ᾿Αντιπάτρου καὶ Κλονίου καὶ ᾽4ε- οὐ
ρύπου, τούτους ,καταλαβομένους “αοδίκειαν ἐξεπολιόρ-

ἢ"

φησεν. καὶ χρησάμενος μεγαλοψύχως αὐτοῖς ἀπέλυσε TOV
ἐγκλημάτων. ἦν γὰρ “πρᾷος καὶ συγγνωμονικός, ἔτι δὲ
ἐν ταῖς ὁμιλίαις καὶ ἐν ταῖς ἐντεύξεσι προςηνής. ὧν χάQuv διαφερόντως ὑπὸ τῶν πολλῶν ἠγαπᾶτο.
25
Ὅτι Σέξτου τὴν τῶν Γαλατῶν πόλιν ἑλόντος καὶ "
Go4ToUg ἐν αὐτῇ λαφυφοπωλοῦντος, Κράτων τις ὄνομα» γεyovag φιλορώμαιος, καὶ διὰ τοῦτο πολλὰς ὕβρεις καὶ
βασάνους ὑπὸ τῶν ἀποστάντων πολιτῶν ὑπομεμενηκώς, 890
ἤγετο δέσμιος μετὰ τῶν ἄλλων αἰχμαλώτων. ἰδὼν δὲ
χοηματίξοντα τὸν ὕπατον, καὶ δηλώσας ὅςτις ἣν καὶ
ÜTL πολλοὺς καὶ

πολλάκις

ὑπὸ

τῶν

κινδύνους, ὥςπερ ὑπὲρ Ῥωμαίων

πολιτῶν

i
M

οὐ

|

ἀπολυϑεὶς ἀπέ- 85

λαβε τὴν κτῆσιν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν εἰς τοὺς Ῥωμαίους
εὔνοιαν ἐξουσίαν ἔλαβεν. ἐννακοσίους τῶν πολιτῶν ἔκ
τῆς δουλείας ἐξελέσϑαι. ὁ γὰρ ὕπατος μεγαλοψυχότερον
τῆς ἰδίας ἐλπίδος αὐτῷ προφηνέχϑη,

|
!

ὑποστὰς

πολιτευόμενος,

μόνον αὐτὸς μεϑ" ὅλης τῆς. συγγενείας

|
1
Ἢ

΄

πρὸ ὀφθαλμῶν τι-

Vig τοῖς Γαλάταις τὴν εἰς ἑκάτερον μέρος τῶν Ῥωμαίων

᾿
i
|
|

40

ὑπερβολὴν φιλανθρωπίας καὶ τιμωρίας.

Ὅτι ὁ ᾿ἡλέξανδρος. οὐ πιστεύων τοῖς ὄχλοις, διά τε
τὴν ἀπειρίαν τῶν ἐν τῷ πολέμῳ κινδύνων καὶ τὴν πρὸς’
τὰς μεταβολὰς ὀξύτητα, παρατάξασϑαι μὲν οὐκ ἐτόλμησε, 45

'
ἢ
|

διενοεῖτο δὲ συσκευάσασϑαι τὰ βασιλικὰ χρήματα καὶ τὰ
τῶν ϑεῶν ἀναθήματα συλῆσαι, καὶ μετὰ τούτων νυκτὸς

ἡ
i

ἀπᾶραι εἰς τὴν ᾿Ελλάδα. συλᾶν δὲ ἐπιβαλόμενος

διά τι-

i

νῶν βαρβάρων τὸ τοῦ Διὸς ἱερόν, καὶ φωραϑείς. ἐκιν-

W

δύνευσε μὲν μετὰ τῆς δυνάμεως ἐκ χειρὸς τυχεῖν τῆς 50
10

᾿
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ἁρμοττούσης τιμωρίας, φϑάσας δὲ καὶ διαδρὰς μετ᾽ AC
yov ἐπεβάλετο φεύγειν εἰς Σελεύκειαν. τῆς δὲ φήμης
αὐτὸν καταταχούσης, οἵ Σελευκεῖς. ἀκούσαντες τὰ περὶ
55 τὴν ἱεροσυλίαν, ἀπέκλεισαν αὐτὸν τῆς πόλεως. ὁ δὲ ἀποπεσῶν καὶ ταύτης τῆς ἐπιβολῆς, ὥρμησε φεύγειν ἐπὶ τὸ
Ποσίδειον, ἀντεχόμενος τῶν παραϑαλαττίων τόπων.
Ὅτι μετὰ τὸ ἀποϑανεῖν τὸν Τράκχον ὑπὸ τοῦ ἰδίου
60 δούλου τῶν γεγονότων αὐτοῦ φίλων “εύκιος Οὐιντέλλιος
πρῶτος ἐπιστὰς τῷ πτώματι ᾿'CUTOU οὐχ ὅπως ἠχϑέσϑη
τῇ συμφορᾷ τοῦ τετελευτηκότος. ἀλλὰ τὴν κεφαλὴν ἀφελῶν καὶ “κομίσας πρὸς ἑαυτὸν εἰς οἶκον ἰδίαν τινὰ πλεονεξίας ἐπίνοιαν καὶ ὠμότητος ὑπερβολὴν ἐπεδείξατο. ὁ
65 γὰρ ὕπατος qv ἐπικεκηρυχὼς τῷ τὴν κεφαλὴν ἀπενέ-γχαντι δώσειν ἰσόσταῦμον χρυσίον. ὁ δὲ τὸν τράχηλον
διατρήσας

καὶ

τὸν

ἐγκέφαλον.

ἐκκενώσας

ἐνέτηξεν

ἀντὶ

τούτου μόλυβδον" ἀναδοὺς δὲ τὴν κεφαλὴν ἐκομίσατο
:
μὲν τὸ χρυσίον, κατεγνώσθη δὲ εἰς ἅπαντα τὸν βίον
70 ἐπὶ προδοσίᾳ φιλίας. ὁμοίως δὲ οἵ Φλάχκοι διεχειρίσϑησαν.

Ὅτι κατὰ τὴν Zug

βασιλέων ᾿Ιογόρϑας

75 τῶν Νομάδων"

᾿

παραταξαμένων ἀλλήλοις τῶν

κρατήσας τῇ μάχῃ

πολλοὺς

ἀνεῖλξ

ὃ δὲ ᾿ἄτάρβας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καταφυ-

γον εἰς Klorav, καὶ συγκλεισὺ εὶς εἰς πολιορκίαν, ξξαπέ-"605
Gris πρεσβευτὰς εἰς Ρώμην un) περιιδεῖν βασιλέα φίλον

καὶ σύμμαχον κινδυνεύοντα. ἡ δὲ σύγχλητος ἔπεμψε
πρέσβεις λύσειν τὴν πολιορχίαν. οὐ προβέχοντος. δὲ "Io80 γόρϑα πάλιν ἑτέρους ἔπεμψαν ἀξίωμα μεῖζον ἔχοντας.
ὁμοίως δὲ καὶ τούτων dioec ἐπανελθόντων ὁ ἸογόρVeg “περιταφρεύσας τὴν πόλιν ἐνδείᾳ κατεπόνησε τοὺς
ἐν τῇ πόλει" τὸν δὲ ἀδελφὸν ἐξελθόντα ἐξ ἱκετηρίας,

καὶ τῆς μὲν βασιλείας ἐξιστάμενον, τὸ δὲ env αἰτούμε85 vov, ἀπέσφαξεν, οὐκ ἐντραπεὶς οὔτε συγγένειαν οὔτε
τὸν τῆς ἱκεσίας νόμον. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν Ἰταλῶν τοὺς
συμμαχήσαντας τἀδελφῷ πάντας αἰκισάμενος ἀπέκτεινεν.
90
Ὅτι Νασικᾶς ὃ ὕπατος ὑπῆρχεν ἀνὴρ καὶ κατ᾽ ἀρετὴν ἀξιόλογος καὶ κατὰ τὴν εὐγένειαν ϑαυμαξόμενος. ἐξ
ἐκείνου γὰρ 5v τοῦ γένους ἐξ οὐ τοὺς ᾿ἀφρικανοὺς καὶ
τοὺς ᾿Ασιαγενεῖς καὶ τοὺς Ἱσπανοὺς ὀνομάξεσϑαι, συμβέ-

βηκεν, ὧν ὁ μὲν τὴν Διβύην, ὁ δὲ τὴν ᾿Ασίαν, ὁ δὲ τὴν
95 “Ισπανίαν καταστρεψάμενος, ἔτυχε τῆς ἀπὸ τῶν πράξεων"
φερωνύμου προςηγορίας. καὶ πρὸς δὲ τῇ κοινῇ τοῦ yov
604. 56. Ποσίδειον Holstenius, Πισίδιον V et Exc. Vat. p. 121..
64. ἐπικεκηρυχὼς] ἐπικεκηρυκῶς V
605. 48. λύσει») immo λύξιν
89. Νασικᾶς] ἹΝασίκας V et
ἹΝασιπάς 11. et INagíno 29.
92, Ἱσπανοὺς] lomcvovg V

9.
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δόξῃ πατέρα καὶ πάππον ἔσχεν ἐπιφανεστάτους Ῥωμαίων.
ἄμφω μὲν γὰρ προεχάϑισαν τοῦ συνεδρίου καὶ πρώτην iἐπεῖ-

χον γνώμην μέχρι τῆς τελευτῆς, ὁ δὲ πάππος αὐτοῦ καὶ
κατὰ δόγμα τῆς συγκλήτου τῶν πλείστων ἄριστος ἐκρίϑη. 100
ἐν μὲν ydo τοῖς τῆς Σιβύλλης χρησμοῖς εὑρέϑη γεγραμ-

μένον ὅτι δεῖ τοὺς Ῥωμαίους ἱδρύσασϑαι νεοὶν “τῆς μδγάλης μητρὸς τῶν ϑεῶν, καὶ τῶν μὲν ἱερῶν τὴν καταγωγὴν ἐκ Πεσινοῦντος τῆς ᾿Ασίας ποιήσας. αἱ, τὴν δὲ
ἐκδοχὴν

αὐτῶν

ἐν τῇ Ῥώμῃ γενέσϑαι

πανδημεὶ

775

ἀπαντήσεως. γινομένης; καὶ τῶν τὲ ἀνδρῶν τὸν ἄριστον
“καὶ γυναικῶν ὁμοίως τὴν ἀγαϑήν, καὶ τούτους ἀφηγεῖσϑαν τῆς ἀπαντήσεως χαὶ δέξασθαι τὰ ἱερὰ τῆς ϑεᾶς.
τῆς ὃὲ συγκλήτου πάντα συντελούσης κατὰ τὸν χρησμόν,

ἐχρίϑη τῶν μὲν ἀνδρῶν ἄριστος Πόπλιος Νασικᾶς, τῶν
δὲ γυναικῶν Οὐαλερία. οὐ μόνον γὰρ τῇ πρὸς ϑεοὺς
εὐσεβείᾳ

διαφέρειν

ἔδοξεν, ἀλλὰ

καὶ πολιτικὸς

ὑπῆρξε

καὶ συνετὸς ἐν τῷ τὴν. γνώμην ἀποφαίνεσθαι. μετὰ γὰρ
τὸν ᾿Δννιβιακὸν πόλεμον “Μάρκος μὲν Κάτων ὁ ἐπικλη- 15
ϑεὶς 4ημοσϑένης εἰώϑει λέγειν παρ᾽ ἕκαστον ἐν τῇ συγ-

κλήτῳ κατὰ τὴν ἀπύφασιν τῆς ἰδίας γνώμης «Καρχηδόνα
μὴ δῦναι. καὶ τοῦτο ἐποίει πολλάκις οὐ ὑποκειμένης
περὶ τούτου βουλῆς ; ἀλλ᾽ ἑτέρων τινῶν ἀεὶ ξητουμένων.

ὁ δὲ Νασικᾶς ἀεὶ τοὐναντίον ἀπεφαίνετο Καρχηδόνα 20
διὰ παντὸς εἶναι. “ἑκατέρα μὲν οὖν ἀπόφασις ἐδόκει τῷ
συνεδρίῳ μεγάλην ἔχειν ἀναϑεώρησιν" τοῖς δὲ διαφέρουσι
τῇ φρονήσει πολὺ προτερεῖν ἡ τοῦ Ννασικᾷ διελαμβάνετο.

60600 γὰρ ἐκ τῆς ἄλλων

ἀσϑενείας ἔχριναν δεῖν ϑεωρεῖσϑαι 25

τὴν τῆς Ῥώμης ἰσχύν, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ φαίνεσθαι τῶν μεγάλῶν

μείξονα. πρὸς δὲ τούτοις σωξομένης

μὲν τῆς Καρ-

ηδόνος ὁ ἀπὸ ταύτης φόβος ,ἠνάγκαξεν ὁμονοεῖν τοὺς
Ῥωμαίους καὶ τῶν ὑποτεταγμένων ἐπιεικῶς καὶ ἐνδόξως
ἄρχειν" ὧν οὐδὲν κάλλιόν ἐστι πρὸς ἡγεμονίας διαμονήν
τε καὶ αὔξησιν" ἀπολομένης δὲ τῆς ἀντιπάλου πόλεως
πρόδηλος
ἐσόμενος,

ἦν ἐν μὲν τοῖς “πολίταις ἐμφύλιος πόλεμος
ἐκ δὲ τῶν συμμάχων ἁπάντων μῖσος εἰς τὴν

ἡγεμονίαν διὰ τὴν εἰς αὐτοὺς ἐκ τῶν ἀρχόντων πλεονἑξίαν TE καὶ παρανομίαν. ἅπερ ἅπαντα , συνέβη τῇ Ῥόμῃ μετὰ τὴν τῆς Καρχηδόνος κατασκαφήν. καὶ γὰρ ἐπικίνδυνοι δημαγωγίαν καὶ χώρας ἀναδασμοὶ καὶ συμμά98. UU
d προεκάϑησαν V
100. πλείστων] nonne ποAir v?
x IIscwodvrog Valesius, ἐκπεσεῖν οὕτως V
6.
γινομένης] γενομένης V
ἢ. ἀγαϑὴν] ἀγαθωτάτην Valesius, cui
praeferam ἀρίστην (conf. ad vol. I. p. 62. 25.)
καὶ τούτους]
τούτους Valesius lacunam male celans
16. κατὰ] μετὸὼ Schaeferus ad 'Thes, Steph, c. 9893,
19. ἀεὶ ζητ.] p delendum est
19 *
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χῶν ἀποστάσεις μεγάλαι καὶ ἐμφύλιοι πόλεμοι. πολυετεῖς

40 καὶ φοβεροὶ καὶ τἄλλα τὰ προαγορευϑέντα ὑπὸ τοῦ Ζικιπίωνος ἠκολούϑησε.". ὁ τούτου δὲ υἱὸς πρεσβύτης ἦν
τὴν ἡλικίαν, καὶ Tipsoiov Τράχχον τυραννεῖν ἐπιχειρήὄαντα ταῖς ἰδίαις χερσὶν ἠπέχτεινε, “προηγούμενος τῆς
45 συγκλήτου. τοῦ δὲ πλήϑους ι ᾽νανακτοῦντος καὶ τεϑηριῶμένου πρὸς, τοὺς τὸν φόνον ὁς ἄσαντας, ἔτι δὲ τῶν δη- :
μάρχων xa^ ἕνα τῶν συγκλητικῶν προαγαγόντων ἐπὶ
τὰ ἔμβολα καὶ ἐπερωτώντων

τίς ἔστιν ὁ ἀνελών,

of μὲν

ἄλλοι ἅπαντες κατεπτηχότες τὴν τῶν ὄχλων ὁρμὴν καὶ
50 βίαν ἠρνοῦντο καὶ τὰς ἀποκρίσεις ἐξηλλάττοντο. ὁ δὲ
Σκιπίων μόνος ὡμολόγησεν ὑφ᾽ ἑαυτοῦ. γεγονέναι τὴν
ἀναίφεσιν, ἐπειπῶν ὡς τοὺς μὲν ἄλλους ὁ Γράκχος ἐλᾶν-

ὅδανεν ἐπιτυϑέμενος τυραννίδι; ἑαυτὸν δὲ καὶ τὴν σύγκλητον οὐκ ἔλαϑεν. ὁ δὲ ὄχλος, καίπερ ἀγανακτῶν, ἡσύχα55 σεν ἐντραπεὶς τὸ βάρος καὶ τὴν παῤῥησίαν τἀνδρός.
ἀλλὰ

μὴν καὶ ὃ τούτου

υἷός,

κατὰ τὸν ὑποκείμενον

ἐνιαυτὸν τελευτήσας, ἀδωροδόκητος μὲν ἅπαντα τὸν βίον
διετέλεσε, μετασχὼν ὃὲ τῆς πολιτείας, καὶ τῷ βίῳ πρὸς
ἀλήϑειαν. ἀλλ᾽ οὐ τοῖς λόγοις μόνοις φιλοσοφήσας, ἀκό-

60 λουϑον ἔσχε τῇ τοῦ γένους διαδοχῇ καὶ τὴν τῆς ἀρετῆς
' κληρονομίαν.
Ὅτι ὁ ᾿Ἵντίοχος ὁ Κυξικηνὸς ἀρτίως παρειληφὼς
τὴν βασιλείαν ἐξέπεσεν εἰς μέϑας καὶ τρυφὴν ἀγεννῆ
65 καὶ ξζηλώματα βασιλείας ἀλλοτριώτατα. “ἔχαιρε γὰρ μίμοις
καὶ προδείκταις

καὶ

καϑόλου

πᾶσι

τοῖς ϑαυματοποιοῖς,

καὶ τὰ τούτων “ἐπιτηδεύματα μανϑάνειν ἐφιλοτιμεῖτο. ἐπε-

τήδευσε δὲ καὶ »ευροσπαστεῖν καὶ δι᾽ αὐτοῦ κινεῖν 600607
πενταπήχη κατάργυρα καὶ κατάχρυσα a ἕτερα πλείονα
70 τοιαῦτα μηχανήματα. οὐκ εἶχε, δὲ ἑλεπόλεων οὐδὲ ὀργάνῶν πολιορκητικῶν κατασκευάς, ἃ xci δόξαν μεγάλην
,

καὶ χρείας ἀξιολόγους ἂν παρέσχετο. ἐνεθουσία δὲ καὶ
πρὸς κυνηγεσίας ἀκαίρους, καὶ πολλάκις vUxTOQ λάϑρᾳ

τῶν φίλων μετὰ δυοῖν ἢ τριῶν οἰκετῶν
χώραν

ἐξιὼν ἐπὶ τὴν

ἐκυνήγει λέοντας καὶ παρδάλεις καὶ vg ἀγρίους.

παραβόλως

δὲ συμπλεκόμενος ἀλόγοις ϑηρίοις πολλάκις

ἦλθεν εἰς τοὺς ἐσχάτους κινδύνους.

Ὅτι

“Μικίψας

ὁ ΜΜασσανάδσου

ἘΠΕ τοῦ Νομάδων

606. 44. τοῦ δὲ πλήϑους Valesius, τῆς δὲ συγχαλήτου V
58. πολιτείας) φιλοσοφίας Valesius, in margine notans MS. πολιτ..
i. e. opinor πολιτείας. quod etiam in παιδείας mutari possit
65. προδείμταις Suidas , προδίκταις Υ
67. νευροσπαστεῖν Valesius, νευροπατεῖν V
αὐτοῦ V

607. 68. πενταπήχη] πεντάπηχα V
sius, πόλεων V

40, ἑλεπόλεων Vale-
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μάλιστα

149
δὲ 80

προτετιμημένους ᾿ἡτάρβαν τὸν “πρεσβύτερον τῶν παίδων
καὶ Ἰάμψαμον

καὶ Μικίψαν.

ὃς ἐπιεικέστατος τῶν κατὰ

“ιβύην βασιλέων γενόμενος, καὶ πολλοὺς τῶν πεπαιδευμένων Ἑλλήνων μεταπεμπόμενος, συνεβίου τούτοις. πολλὴν δὲ ἐπιμέλειαν

ποιούμενος παιδείας, μάλιστα δὲ φι- 85

λοσοφίας, ἐνεγήρασε τῇ δυναστείᾳ χαὶ τῇ φιλοσοφίᾳ.

Ὅτι Κοντωνιατός τις ὁ βασιλεὺς τῆς l'αλατιπῆς πόλεῶς τῆς οὕτω καλουμένης ᾿ἸΙοντώφας συνέσει καὶ στρα-

τηγίᾳ διάφορος, qv, φίλος δὲ καὶ σύμμαχος" Ῥωμαίων, 90
ὡς ὧν ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν χρόνοις διατετριφὼς ἐν Ῥώμῃ,

καὶ κῃχκοινωνηκοῶς ἀρετῆς καὶ ἀγωγῆς νομίμου, διὰ Poμαίω-. δὲ παρειλ ngos τὴν ἐν Γαλατίᾳ βασιλείαν.

Ὅτι ὁ Μάριος εἷς ὧν τῶν συμβούλων καὶ τῶν πρεσβευτῶν ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ παρεϑεωρεῖτο, ταπεινότατος 95
ὧν τῶν πρεσβευτῶν. τῇ δόξῃ. 0 μὲν γὰρ ἄλλοι τοῖς
ἀξιώμασι καὶ ταῖς «εὐγενείαις ὑπερέχοντες. μεγάλης ἀποδοχῆς ἐτύγχανον ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ, οὗτος δὲ δοχῶν
γεγονέναι δημοσιώνης καὶ τὰς ὑποδεεστέρας ἀρχὰς μό- 100
yg εἰληφοὶς. ἐν ταῖς εἰς δόξαν προαγωγαῖς παρεϑεωρεῖτο, καὶ τῶν μὲν ἄλλων ἕκαστος περιφεύγων πᾶσαν ἐν
τοῖς πολεμικοῖς ἔργοις καχκοπάϑειαν ἡρεῖτο τὴν ῥαϑυμίαν καὶ ῥᾳστώνην, οὗτος δὲ πρὸς τοὺς ἐν ταῖς μάχαις
κινδύνους πολλάκις ἡγεμὼν ἐχπεμπόμενος τὴν μὲν ἔκ
τούτων ἀτιμίαν προςεποιεῖτο, ὁμοίως δὲ «vrOv εἰς τὰς
τοιαύτας λειτουργίας ἐπιδιδοὺς πολλὴν ἐμπειρίαν περιεποιήσατο τῶν. πολεμικῶν ἔργων. ὧν δὲ εὐφυὴς πρὸς
ἀγῶνας καὶ κινδύνους, καὶ τούτους ὑπομένων προϑύ- 10
σοϑμῶως ; ταχὺ μεγάλην ἐκτήσατο δύναμιν καὶ δόξαν ἐπ᾽
ἀνδρείᾳ. ἐπιεικῶς δὲ τοῖς στρατιώταις, προςφερύμενος,
καὶ ταῖς δωρεαῖς καὶ ταῖς ὁμιλίαις καὶ συμπεριφοραῖς
κεχαρισμέναις τοῖς ὑποτεταγμένοις χρώμενος, μεγάλην
εὔνοιαν iv τοῖς στρατιώταις περιεποιήσατο. πάντες )ὰρ 15
τῆς εὐεργεσία χάριν ἀποδιδόντες ἐν ταῖς μετὰ τούτου
μάχαις φιλοτιμότερον ἠγωνίξοντο, συναύξοντες αὐτοῦ
τὴν ἡγεμονίαν" εἶ δὲ τύχοι τις τῶν ἄλλων πρεσβευτῶν
ἡγούμενος, ἐθελοκακοῦντες ἀπεδειλίων κατὰ τοὺς ἀναγκαιοτάτους καιρούς. καὶ συνέβαινε χατὰ τὸ πλεῖστον ἐν 20
μὲν ταῖς τῶν ἄλλων ἡγεμονίαις Ῥωμαίους ἡττᾶσϑαι,
κατὰ δὲ τὰς τοῦ Μαρίου παρουσίας ἀεὶ νικᾶν.

το
M——
L—M———
ΠΠοοοσισομσστ
τος

95. τοῦ στρατηγοῦ Wesselingius , τῶν στρατηγῶν V
παρεθϑεώρεῖτο Valesius, παρετηρεῖτο V
6. ἀτιμίαν) τιμὴν Wesselinius: quo recepto gequens; ὁμοίως in ἑτοίμως

mutandum , uti factum

. 914. 10.
ὁμοίως] ὅμως Valesius
αὐτὸν V
008. 10. φιλοτιμότερον) φιλοτιμώτερον V
19. ἀναγκαιοτάτους Valesius, ἀναγκαιοτέρους

V

—

L6oXX

OV

Ὅτε ov μόνον τὸ πλῆϑος τῶν οἰκετῶν τὸ πρὸς τὴν
25 ἀπόστασιν ὡρμημένον κατέτρεχεν ; ἀλλὰ καὶ τῶν ἐλευϑέρων οἱ τὰς ἐπὶ χώρας χτήσεις οὐκ ἔχοντες ἐτρέποντο
πρὸς

ἁρπαγὴν

καὶ παρανομίαν. οἵ γὰρ

ἐλλειπεῖς

ταῖς

οὐσίαις διὰ τὴν ἀπορίαν ἅμα καὶ παρανομίαν. ἐξεχέοντο
κατὰ συστροφὰς ἐπὶ τὴν χώραν, καὶ τὰς μὲν ἀγέλας
30 τῶν ϑρεμμάτων ἀπήλαυνον; τοὺς δ᾽ ἐν τοῖς σταθμοῖς
τεϑησαυρισμένους καρποὺς διήρπαξον, καὶ τοὺς περιτυγχάνοντας ἀνέδην ἐλευϑέρους τὸ καὶ δούλους ἐφόvevov , ὅπως μηδεὶς ἀπαγγείλῃ τὴν περὶ αὐτοὺς ἀπόνοιάν τε καὶ παρανομίαν. ἀναρχίας δ᾽ οὔσης διὰ τὸ μη35 δεμίαν “Ῥωμαϊκὴν. ἀρχὴν δικαιοδοτεῖν, πάντες ἀνυπεύQuvov ἐξουσίαν ἔχοντες “πολλὰς καὶ μεγάλας συμφορὰς
ἀπειργάξοντο' διὸ καὶ πᾶς τόπος ἔγεμεν ἁρπαγῆς βιαίου
ταῖς τῶν εὐπόρων οὐσίαις ἐνεξουσιαξούσης. oi δὲ πρότερον ἐν ταῖς πόλεσι πρωτεύοντες ταῖς τὲ δόξαις καὶ

40 τοῖς πλούτοις τότε διὰ τὴν ἀνέλπιστον τῆς τύχης μεταβολὴν οὐ μόνον. ὑπὸ τῶν δραπετῶν ὑβριστικῶς ἀπέβαλλον τὰς εὐπορίας, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν ἐλευθέρων ἐπηρεαἕόμενοι καρτερεῖν, ἠναγκάζοντο. διὸ καὶ πάντες ὑπελάμ-

45 βανον τὰ μὲν ἐντὸς τῶν πυλῶν μόγις ὑπάρχειν ἴδια, τὰ
δὲ ἐκτὸς τῶν τειχῶν ἀλλότρια καὶ δοῦλα τῆς παρανόμου χειροχρατίας εἶναι. καϑόλου δ᾽ ἦν κατὰ πόλεις φυρ-

μὸς καὶ σύγχυσις τῶν κατὰ νόμους δικαίων. οἵ γὰρ ἀποστάται τῶν ὑπαίϑρων κρατοῦντες ἀνεπίβατον ἐποιοῦντο
τὴν χώραν, μνησικακοῦντες τοῖς δεσπόταις, οὐκ ἐμπιπλάμενοι δὲ τῶν ἀνελπίστων εὐτυχημάτων" οἵ δὲ ἐντὸς
τῶν τειχῶν δοῦλοι νοσοῦντες ταῖς ψυχαῖς καὶ μετεῶριξόμενοι zgog ἀπόστασιν φοβερώτατον τοῖς κυρίοις
ὑπῆρχον.
Ὅτι “Σατορνῖνος ὁ δήμαρχος ξηλώσας βίον &xóAaὅτον, καὶ ταμίας ὑπάρχων, sig τὴν ἐξ ᾿ϑστίας εἰς τὴν
81. ἀνέδην] ἀναίδην V, quod in ἀναιδῶς mutavit Photius p. 951.
23.

91. δήμαρχος

Valesius, ὕπατος V
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Ῥώμην. τοῦ σίτου παρακομιδὴν ἐτάχϑη. διὰ δὲ τὴν δαᾳϑυμίαν καὶ φαυλότητα τῆς ἀγωγῆς

δόξας κακῶς προε-

στάναι τῆς προειρημένης ἐπιμελείας,

ἐπιτιμήσεως

ἔτυχε

προρβηκούσης. ἡ δὲ σύγκλητος παρελομένη τὴν ἐξουσίαν 60
θοθσταρέδωκεν ἄλλοις “τὴν ἐπιστασίαν ταύτην. διορϑωσάμε-

vog δὲ τὴν προὐπάρχουσαν ἀκολασίαν » καὶ τοῦ σώφροvog [iu operec βίου,

τηξιώϑη.
Ὅτι

δημαρχίας

ὑπὸ

τοῦ

δήμου

κα-

περὶ τῆς τοῦ Μετέλλου φυγῆς ἐπ’ ἔτη δύω γιvouévov λόγων ἐν ταῖς ἐκαλησίαις, ὁ υἱὸς αὐτοῦ κόμην 65

ὑποτρέφων

καὶ πώγωνα

καὶ σιναρὰν

ἔχων ἐσθῆτα σε-

Qujsu κατὰ τὴν ἀγοράν, δεόμενος τῶν πολιτῶν, καὶ gero
δακρύων προρπίπτων τοῖς ἑκάστου γόνασιν ἠτεῖτο τὴν
τοῦ πατρὸς κάϑοδον. ὁ μὲν οὖν δῆμος, καίπερ οὐ Bov- 70

Aóusvog ἀφορμὴν διδόναι τοῖς φυγάσι τῆς χαϑόδου παρὰ
τοὺς Ψόμους, ὅμως διὰ τὸν ἔλεον. τοῦ
τὴν ὑπὲρ τοῦ γονέως σπουδὴν κατήγαγϑ

νεανίσκου καὶ
τὸν “Μέτελλον,

καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ διὰ τὴν περὶ τὸν γεννήσαντα γεγενημένην φιλοτιμίαν εὐσεβῆ 2προφηγόρευσεν.
75
“Ὅτι τὸ παλαιὸν oí Ῥωμαῖον νόμοις τϑ καὶ ἀγωγαῖς
ἀρίστοις χρώμενοι χατ᾽ ὀλίγον ηὐξήϑησαν ἐπὶ τοσοῦτον
ὥςτε ἡγεμονίαν ἐπιφανεστάτην καὶ μεγίστην τῶν βνημογνευομένων κατακτήσασθαι. ἐν δὲ τοῖς νεωτέροις καιροῖς, 80
καταπεπολεμημένων μὲν τῶν πλείστων ἐϑνῶν,

νίου δὲ εἰρήνης γενομένης, μετέπεσεν
τῆς ἀρχαίας ἀγωγῆς εἰς ὀλέθριον

πολυχρο-

ἐν τῇ Ῥώμῃ

τὸ

ξήλον. ἐτράπησαν γὰρ

οἵ νέοι μετὰ τὴν ἐκ τῶν πολέμων ἄνεσιν εἰς τρυφὴν καὶ
ἀκολασίαν, χορηγὸν ἔχοντες τὸν πλοῦτον τοῖς ἐπιϑυμίαις.
προεκρίνετο γὰρ κατὰ τὴν πόλιν τῆς μὲν λιτότητος ἡ

πολυτέλεια,

τῆς δὸ τῶν πολεμικῶν

ἔργων

μελέτης ἡ

ῥᾳστώνη" μακάριος δ᾽ ὑπείληπτο τοῖς πολλοῖς οὐχ ὁ ταῖς
ἀρεταῖς κεκοσμημένος, ἀλλ᾽ ὁ ταῖς προφηνεστάταις ἠδο-

ναῖς πάντα--τὸν τοῦ ξῆν χρόνον ἐπαπολαύων.

διὸ καὶ 90

δείπνων πολυδαπάνων παραϑέ σεις ἐπεπόλασαν καὶ
ρῶν ϑαυμαζομένων εὐωδίαν καὶ στρωμνῆς ἀνϑιυνῆς
μεγαλοπλούτου παρασκευαὶ τρικλίνων καὶ ἐλέἑφᾶντος
ἀργύρου καὶ τῶν ἄλλων τῶν πολυτελεστάτων ὑλῶν

εὖκαὶ
καὶ
πε-

θριττῶς δεδημιουργημένων καταδκευαί. τῶν 05 οἴνων ὁ μὲν
μετρίως τέρπων 'τὴν “γεῦσιν ἀπεδοκιμάξετο, ,Φαλέρνος δὲ,
καὶ Χῖος καὶ πᾶς ὁ τούτοις ἐφάμιλλον ἔχων ἡδονήν,
ἰχϑύων v8 καὶ τῶν ἄλλων χρηστῶν τὰ πρωτεύοντα πρὸς

ἀπόλαυσιν

ἀνέδην ἀνηλίσκοντο.

609. 66. ἐσθῆτα V

ἀκολούϑως

99. ἀνέδην) ὀναίδην V

δὲ τούτοις 100
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οἱ νέοι κατὰ τὴν ἀγορὰν ἐφόρουν ἐσθῆτας διαφόρους
μὲν ταῖς μαλακότησι, διαφανεῖς δὲ καὶ κατὰ τὴν λεπτότηταὰ ταῖς γυναικείαις παρέμφερεῖς. καὶ πάντα τὰ πρὸς
ἡδονὴν καὶ ᾿ἀλαξονείαν ὀλέϑριον ἀνήκοντα παρασχευᾶ5 ζόμενα ταχὺ τὰς τούτων τιμὰς εἰς ἄπιστον ὑπερβολὴν

ἤγαγεν. τοῦ μὲν γὰρ οἴνου τὸ κεράμιον ἐπωλεῖτο “δραχμῶν ἑκατόν, τῶν δὲ Ποντικῶν ταρίχων τὸ κεράμιον
δραχμῶν τετρακοσίων, τῶν δὲ μαγείρων ot , διαφέροντες
ὀψαρτυτικαῖς

φιλοτεχνίαις

ταλάντων

τεττάρων;

οἵ δὲ

10 ταῖς εὐμορφίαις ἐκ παράκοιτοι πολλῶν ταλάντων. ἀδιορϑώτου δ᾽ οὔσης τῆς ἐπὶ τὸ κακὸν ὁρμῆς, ἐπεβάλοντό
τινες τῶν τὰς ἀρχὰς λαμβανόντων. ἐν ταῖς ἐπαρχίαις μξτατίϑεσϑαι τὸν τῆς προειρημένης ἀγωγῆς ξῆλον, καὶ τοὐνοίο

15 ἑαυτῶν βίον περίοπτον ὄντα διὰ τὴν ἐξουσίαν ἀρχέτυπον
εἰς μίμησιν τιϑέναι τῶν καλῶν ἐπιτηδευμάτων.
“Ὅτι Κόϊντος Σκαιουόλαϑ μεγίστην signvéyxovo σπου-

δὴν διὰ τῆς ἰδίας ἀρετῆς διορϑώσασθϑαι τὴν φαυλότητα
90 τοῦ ξήλου. ἐκπεμφϑεὶς γὰρ εἰς τὴν "Aoíav στρατηγός,
ἐπιλεξάμενος τὸν “ἄριστον τῶν φίλων σύμβουλον Κόϊντον

“Ῥοτίλιον μετ᾽ αὐτοῦ συνήδρευδ βουλευόμενος καὶ πάντα
διατάττων καὶ “κρίνων τὰ κατὰ τὴν ἐπαρχίαν. καὶ πᾶσαν
τὴν δαπάνην €ἔκρινεν, ἐκ τῆς ἰδίας οὐσίας ποιεῖσϑαι τοῖς
95 τὲ συνεχδήμοις καὶ αὐτῷ. εἶτα λιτότητι καὶ ἀφελείᾳ χρώ-

μενος καὶ ἀκεραίῳ τῇ δικαιοσύνῃ τὴν ἐπαρχίαν ἀνέλαβεν
ἐκ τῶν προγεγονότων ἀχληρημάτων. οἵ yao. προγεγονότες κατὰ τὴν ᾿Ασίαν δημοσιώναι;, κοινωνοὺς ἐσχηκότες
τοὺς ἐν ,τῇ Ῥώμη) τὰς δημοσίας κρίσεις διαδικάζοντας,
80 ἀνομημάτων ἐπεπληρώκεσαν τὴν ἐπαρχίαν.
"Oct “εύκιος ὁ Σκαιουόλας “ταῖς μὲν δικαιοδοσίαις

ἀδιαφϑόροις καὶ ἀκριβέσι χρησάμενος οὐ μόνον πάσης
συκοφαντίας

ἀπήλλαξε

τοὺς κατὰ τὴν ἐπαρχίαν,

ἀλλὰ

35 καὺ τὰ τῶν δημοσιωνῶν ἀνομήματα διωρϑώσατο. πᾶσι
γὰρ τοῖς ἠδικημένοις ἀκριβῆ κριτήρια προστατεύωῶν καταδίκους

ἐν ἅπασιν

ἐποίει

τοὺς

δημοσιώνας;

καὶ τὰς

μὲν ἀργυρικὰς βλάβας. τοῖς ἠδικημένοις ἐκτίνειν ἠνάγκα(s, τὰ δὲ Savoia TOV ἐγκλημάτων ἠξίου κρίσεως ἅγα-

40 νατικῆς. ὅτδ δὴ τὸν κορυφαῖον

τούτων

οἰκονόμον, δι-

δόντα μὲν ὑπὲρ τῆς ἐλευϑερίας πολλὰ χρήματα καὶ συμ1. ἐσθῆτας V

10. ἐκ] ἐκπρεπεῖρ Wesselingius

1l. κακὸν]

malim xcxiov
610. 17. εἰφονέγκατο V
24. αὐτῶν
23. ἀκληρημάτων
Wesselingius, ἀκληρωμάτων V
28. δημοσιώνας V
29.
διαδικάξοντας] καταδικάξοντας V, δικάζοντας Reiskius
91.
Asviiog] aut Movx:og legendum ant cum Wesselingio Kótvrog
96. προστατεύων) hoc vereor ut recte sic dicatur
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πεφωνηκότα, πρὸς τοὺς κυρίους, φϑάσας τὴν ἀπολύτρω-

σὺν καὶ ϑανάτου καταδικάσας ἀνεσταύρωσεν.
Ὅτι ὃ αὐτὸς τοὺς δημοσιώνας κατεδίκαξε καὶ τοῖς 45

ἠδικημένοις ἐνεχείριξε. καὶ συνέβαινε τοὺς ὀλίγῳ πρότε-

ρον διὰ τὴν καταφρόνησιν καὶ πλεονεξίαν πολλὰ παρανομοῦντας παρ᾽ ἐλπίδας ὑπὸ τῶν ἠδικημένων ἀπάγεσθαι

πρὸς τοὺς καταδίκους. καὶ τὰς συνήϑεις τοῖς στρατηγοῖς
καὶ τοῖς συνεκδήμοις δαπάνας. ἐκ τῆς ἰδίας οὐσίας ποι- 50

οὕμενος ταχὺ τὰς εὐνοίας τῶν συμμαχούντων εἰς τὴν
Ῥώμην ἀνεκτήσατο.
Ὅτι “εύκιος ᾿Δσύλλιος, πατρὸς μὲν ὑπάρχων τεταμιευκότος ] ἐκπεμφϑεὶς δὲ: στρατηγὸς εἰς “Σικελίαν. “κατέ-

λαβε τὴν ἐπαρχίαν “διεφϑαρμένην. ἀνεκτήσατο δὲ τὴν νῆ- 55
Gov χϑησάμενος τοῖς καλλίστοις ἐπιτηδεύμασι. παραπλη611oíog γὰρ τῷ Σκαιουόλᾳ “προεχειρίσατο τὸν ἄριστον τῶν

——
σὰν
——
-—

φίλων πρεσβευτήν τὲ καὶ σύμβουλον, ὃς ἣν Γάϊος, ἐπικαλούμενος δὲ “4όγγος, ζηλωτὴς τῆς ἀρχαίας καὶ σώφρο-

νος ἀγωγῆς, καὶ Πόπλιον

σὺν τούτῳ,

πρωτεύοντα τῇ 60

δόξῃ τῶν ἐν Συρακούσαις κατοικούντων ἱππέων. χωρὶς
γὰρ τῶν ἐκ τῆς τύχης ἀγαϑῶν καὶ ταῖς κατὰ ψυχὴν
ἀρεταῖς διέφερε. σημεῖον δὲ τῆς εὐσεβείας αἵ ϑυσίαι καὶ
αἵ ἔν τοῖς ἱεροῖς κατασκευαὶ καὶ τὰ ἀναϑήματα, τῆς δὲ
σωφροσύνης. τὸ τὰς αἰσϑήσεις μέχρι τῆς ἐσχάτης τοῦ 6ὅ
βίου γραμμῆς ἀσινεῖς ἔχειν, τὸ δὲ τῆς παιδείας τε καὶ
φιλανϑρωπίας τὸ προτιμᾶσϑαι παρ᾽ αὐτῷ περιττότερον
τοὺς πεπαιδευμένους" καϑόλου δὲ τοὺς ἀπό τινος ἐπαι-

ψουμένης μούσης ὁρμωμένους “εὐεργέτει, συλλαμβάνων 10
ἐκ τῆς ἰδίας οὐσίας ἀφειδῶς. οἷς δυσὶν ὁ Ζύλλιος προς-

αναπαυόμενος

ὁμοτοίχους

παρεσκευάσατο;

συνήδρευε

μὲν

οἰκίας

εἰς “κατάλυσιν

δὲ μετὰ τούτων τὰ κατὰ τὴν

δικαιοδοσίαν ἐπακριβούμενος καὶ πάντα φιλοτεχνῶν καὶ

πρὸς ἐπανόρϑωσιν τῆς ἐπαρχίας.

78

Ὅτι ὁ αὐτὸς κατὰ τὴν δικαιοδοσίαν πρὸς τὰ συμφέροντα

φιλοτιμηϑεὶς

τὴν “συκοφαντίαν

ἐκ τῆς ἀγορᾶς

ἐφυγάδευσε, τῆς δὲ τῶν ἀσϑενεστέρων βοηϑείας μεγίστην ἐποιήσατο φροντίδα. τῶν γὰρ ἄλλων στρατηγῶν
εἰωϑότων διδόναι προστάτας τοῖς ὀρφανοῖς καὶ γυναιξὶν 80

ἐρήμοις συγγενῶν, οὗτος ξαυτὸν τούτων ἀνέδειξε φροντιστήν" διά τὸ τῆς ἰδίας σκέψεως καὶ φροντίδος διακρί-.

νῶν

τὰς ἐν τούτοις ἀμφιςβητήσεις

πᾶσιν ἀπένειμε τὴν

48, ἀπάγεσθαι Valesius, ὑπάγεσθαι V
611. 62. διέφερε Wesselingius post Valesium, διέφερον V
66. τὸ δὲ τῆς] aut τῆς δὲ scribendum aut excidit τελευταῖον

71. καὶ πρὸς legendum πρὸς vel τὰ πρὸς

3
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85 πρέπουσαν τοῖς “καταδυναστευομένοις ἐπικουρίαν. καϑόλου δὲ πάντα τὸν τῆς ἀρχῆς χρόνον διατελέσας εἰς ἐπανόρϑωσιν. τῶν βιωτικῶν καὶ τῶν δημοσίων ἀδικημάτων,
ἀπεκατέστησξ τὴν νῆσον εἰς τὴν πάλαν ποτὲ μακαριζο-μένην εὐδαιμονίαν.
"Ort. Μάρκος “ίβιος γίραδσθε ἀνὴρ νέος μὲν τὴν
90 ἡλικίαν, κεκοσμημένος. δὲ πᾶσι τοῖς πἰρωτείοις.. πατρός

᾿ φε ψὰρ ἦν: ἐπιφανεστάτου καὶ παρὰ τοῖς πολίταις δι εὐγένειαν καὶ ἀρετὴν ϑαυμαστῶς ἀγαπωμένου.. αὐτὸς δὲ
ὑπῆρχε λόγῳ μὲν δεινότατος τῶν ἡλικιωτῶν, πλούτῳ
95 δὲ" πτώντας τοὺς πολίτας ὑπερβάλλων, μεγάλην δὲ ἀξιο-πιστίαν ἔχων. καὶ κατὰ τὰς ὑποσχέσεις ὧν βεβαιότατος,
ἔτι δὲ πλήρης εὐγενοῦς φρονήματος. διὸ καὶ μόνος ἐδο-

ξεν. ἔσεσϑαι προστάτης τῆς συγκλήτου.

89. μὲν] deest ἥν

:

92. ἀγαπωμένου Valesius, ἀγαπώμενος V

612

L

XXXV

Ὅτι ὁ τῶν. Μαρσῶν

ἡγούμενος Πομπαίδιος ἐπεβά- 100

λετο μεγάλῃ καὶ παραβόλῳ πράξει. μυρίους γὰρ ἀναλαpav £x TOV τὰς εὐθύνας φοβουμένων ἔχοντας ὑπὸ τοῖς
ἱματίοις ξίφη προῆγεν ἐπὶ τῆς Ῥώμης. διενοεῖτο ὃὲ πεοιστῆσαι τῇ συγκλήτῳ τὰ ὅπλα καὶ τὴν πολιτείαν αἰτεῖ-

ὄϑαν, ἢ μὴ πείσας πυρὶ καὶ σιδήρῳ τὴν ἡγεμονίαν διαλυμήνασθαι. ἀπαντήσαντος δὲ αὐτῷ ΓΙαἴου “ομιτίου, καὶ
ἐρομένου Ποῖ προάγεις, Πομπαίδιε, μετὰ τοσούτου πλήϑους;

εἶπεν Eig Ῥώμην ἐπὶ τὴν πολιτείαν,

ὑπὸ τῶν

δημάρχων.

ἀκινδυνότερον

αὐτὸν

κπεχλημένος

ὁ δὲ “ομίτιος ὑπολαβὼν ἔφησεν
καὶ κάλλιον τεύξεσϑαι

τῆς πολι- 10

τείας; ἂν EL πολεμικῶς ἐπὶ τὴν σύγκλητον παραγένηται.
ταύτην γὰρ βούλεσϑαι τὴν χάριν δοῦναι τοῖς συμμάχοις
μὴ βιασϑεῖσαν ἀλλ᾽ ὑπομνησϑεῖσαν. ὁ δὲ ἱεράν τινα τὴν
συμβουλὴν τἀνδρὸς ϑέμενος,

καὶ

πεισϑ εὶς τοῖς λόγοις,

15

“ἐπανῆλϑεν ἐπὶ τὴν οἰκείαν. Ζομίτιος μὲν οὖν φρονίμοις
λύγοις ἐκ μεγάλων κινδύνων ἐξήρπασε τὴν πατρίδα, πολ-

λῷ κρείττονα. τὴν ὁμιλίαν ποιησάμενος τῆς γενομένης
Σερουιλίῳ τῷ στρατηγῷ πρὸς Πικεντίνους. ἐκεῖνος γὰρ
οὐχ ὡς ἐλευϑέροις καὶ συμμάχοις ὁμιλῶν, ἀλλ᾽ ὡς δού- 20
λοις ἐνυβρίξων καὶ φόβων μεγάλων ἀπειλαῖς παρώξυνε
τοὺς

συμμάχους

ἐπὶ

τὴν

xc0'

ξαυτοῦ

καὶ τῶν

ἄλλων

τιμωρίαν. οὗτος δὲ πεφρονηματιόμένων ἀποστατῶν ἀλόγους ὁρμὰς ἐπιεικέσι λόγοις εἰς εὔνοιαν προετρέψατο.
25
Ὅτι ἦν τις ἐν AGxLO παραδεδομένος ὑπὸ Ῥωμαίων

εἰς φυλακήν, ὄνομα μὲν ᾿ἀγαμέμνων, Κίλιξ δὲ τὸ γένος,
διὰ δέ τινα περιπέτειαν καὶ συμμάχων φόνους ἐξωγρημένος" ὃς ὑπὸ

τῶν Πικεντίνων

ἀπολυῦ εὶς ἐκ τῆς φυλα-

κῆς διὰ τὴν εὐεργεσίαν προϑύμως ἐστρατεύετο. λῃστείας
δὲ πολλὴν ἐμπειρίαν ἔχων, τὴν πολεμίαν χώραν κατέτρεχε μετὰ στρατιωτῶν ὁμοίων ταῖς παρανομίαις.
612. 99, Πομπαίδιος Valesius,

àis Valesius, Πομπαῖε V
v

Πομπαῖος V

10. dxiwóvrortQov]

24. ὄνομα Veleasius, ó V

4. Πομπαί-

ἀκινδυνώτερον

90

—
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Ὅτι of Πιννῆται δειναῖς συνείχοντο συμφοραῖς. ἀμε385 τάπειστον δ᾽ ἔχοντες τὴν πρὸς Ῥωμαίους συμμαχίαν,
ἠναγκάξοντο

κατεξανίστασϑαι

τῶν

περὶ ψυχῆς

παϑῶν

καὶ περιορᾶν τὰ τέχνα στερισκόμενα τοῦ ξὴῆν ἐν ὀφϑαλμοῖς τῶν γεγεννηκότων.
40
Ὅτι ὁ Σύλλας τὰς πράξεις καλῶς ἐχείριξε καὶ ἔνερàs, καὶ δόξης καὶ καλῆς φήμης ἐν “Ῥώμῃ κατηξιοῦτο,
καὶ τὸ πλῆθος ἐδοκίμαξεν αὐτὸν ἄξιον ὑπάρχειν ὕπατον
αἱρεῖσθαι, καὶ περιβόητος ἣν ἐπ᾽ ἀνδρείᾳ τὲ καὶ στρατηγικῇ συνέσει," καὶ ΤΌΠΩΝ φανερὸς ὑπῆρχεν εἰς μεῖζον πρόσχημα δόξης προαχϑησόμενος.
Ὅτι ὁ Μιϑριδάτης τοὺς τῶν “Ρωμαίων ἡγεμόνας
χατὰ τὴν “Ἵσίαν νικήσας, καὶ πολλοὺς ξωγρήσας, ἅπαντας τιμήσας

50 πατρίδας.
ἁρωπίας,

καὶ

ἐσθῆσι καὶ ἐφοδίοις

ἀπέλυσεν

διαβοηϑείσης δὲ τῆς τοῦ Μιϑοιδάτου

εἰς τὰς 613

φιλαν-

ἐνέπεσεν εἰς τὰς πόλεις ὁρμὴ προςτίϑεσθαι

βασιλεῖ. παρὴν ὁὲ ὁρᾶν ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων
σβευτὰς |μετὰ ψηφισμάτων καλούντων αὐτὸν εἰς τὰς
πατρίδας καὶ ϑεὸν καὶ σωτῆρα προφαγορευόντων.
55 λούϑως δὲ τούτοις καὶ κατὰ τὴν παρουσίαν τοῦ
λέως ἀπήντων

τῷ

πρέἰδίας
ἄἀκοβασι-

at πόλεις ἐκχεόμεναι πανδημεὶ μετ᾽ ἐσϑῆ-

τος λαμπρᾶς καὶ πολλῆς χαρᾶς.

Ὅτι κατὰ “τὴν ᾿Ασίαν ἐπικρατοῦντος Μυϑδριδάτου καὶ
τῶν πολεῶν

ἀφισταμένων

ἀκατασχέτως ἀπὸ Ρωμαίων,

60 οἵ ἐν τῇ 4έσβῳ διέγνωσαν οὐ μόνον, αὑτοὺς ἐγχειρίσαι
τῷ βασιλεῖ, ἀλλὰ καὶ τὸν ᾿Δκίλλιον εἰς "Μιτυλήνην evuπεφέυγότα xa voGoxopoUusvov παραδοῦναι τῷ ΜΜἝιϑριδάτῃ. ἐπιλέξαντες OUV τῶν νέων τοὺς ἀλκῇ διαφέροντας
ἔπεμψαν ἐπὶ τὸ κατάλυμα. oí δὲ ἀϑρόοι προςπεσόντες
τούτῳ καὶ τὸν ᾿Δκίλλιον ἁρπάσαντες

ἔδησαν,

ὡς καλλί-

στὴν. TO βασιλεῖ καὶ κεχαρισμένην δωρεὼν ἐχπέμψοντες.
Ὃ δέ, καίπερ νέος ὧν παντελῶς τὴν ἡλικίαν, ἐτόλ-

μηδεν ἐπιτελέσασθαι πρᾶξιν ἡρωιχήν᾽ φϑάσας γὰρ τοὺς
70 μέλλοντας συναρπάξειν αὐτὸν ἀντὶ τῆς ὕβρεως καὶ τῆς
αἰσχρᾶς τιμωρίας ἠλλάξατο ϑάνατον. σφάξων γὰρ ἑαυτόν, καὶ τῇ δεινότητι τῆς πράξεως καταπληξάμενος τοὺς
ἐπ᾿ αὐτὸν ὁρμῶντας ἐποίησε μὴ τολμῆσαι “πλησίον αὐὖτοῦ προρελϑεῖν᾽ μετὰ πάσης δὲ ἀδείας &
ἑαυτὸν ἀπαλλάξας

τοῦ ev xai τῶν ἐπιφερομένων κακῶν περιβόητον

ἔσχε

τὴν ἐπ᾽ εὐψυχίᾳ δόξαν.
89 ἀμετάπειστον Reiskius, «ἀμετάπιστον v
89. ἐχείριξε] ἐνεχείριξε V
46. τοὺς — ἡγεμόνας Valesius, τῆς — ἡγεμονίας V

619. 56. μετ᾽ ἐσϑῆτος} μεθ᾽ ἐσθῆτος V et ἐσθῆσι 38.
"uve

προελθεῖν V

13.
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“Ὅτι καϑόλου κατὰ τὴν ναυμαχίαν παρὰ τοῖς Ῥοδίοις πλὴν τοῦ πλήϑους τὰ λοιπὰ πάντα μεγάλας εἶχεν
ὑπεροχάς; τέχνη κυβερνητῶν, τάξις τῶν νηῶν, ἐρετῶν 80
ἐμπειρία, δυνάμεις ἡγεμόνῶν, ἐπιβατῶν ἀρεταί" παρὰ
δὲ τοῖς “Καππάδοξιν ὑπῆρχον ἀπειρίαν καὶ ἀγυμνασίαι
καὶ ἡ πάντων τῶν κακῶν παραίτιος ἀταξία. προϑυμίᾳ
μὲν γὰρ οὐκ ἐλείποντο τῶν “Ροδίων, ὡς ἂν ἔχοντες ἐπίὅχοπον καὶ ϑεατὴν τῶν κινδύνων τὸν βασιλέα, καὶ τού- 85
τῷ σπεύδοντες ἐνδείκνυσϑαι τὴν πρὸς αὐτὸν εὔνοιαν"
μόνῳ δὲ ὑπερέχοντες τῷ πλήϑει τῶν σχαφῶν, “περιεχέοντὸ τὰς πολεμίας ναῦς καὶ κυκλοῦντες εἰς μέσον αὐτὰς
ἀπελάμβανον.
Ὅτι Γάϊος “Μάριος τῶν ἀνθρώπων ἐπιφανέστατος 90
γεγονώς,

ἐπὶ μὲν τῆς νεότητος ἐξήλωσεν ἀφιλαργυρίαν,

τῶν καλῶν

ἔργων. ὀρεχϑείς,

καὶ μεγάλας πράξεις ἐπί τε

τῆς “ιβύης καὶ τῆς Εὐρώπης κατεργασάμενος

ἤσατο τὴν περιβόητον. ἐπιφάνειάν τε καὶ δόξαν.

περιξπου-

ἐπὶ δὲ 95

τοῦ ἐσχάτου γηρῶς ἐπιϑυμήσας τὸν Μηιιϑριδάτου τοῦ
βασιλέως πλοῦτον καὶ “τὴν ἐν ταῖς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν πό-

λεσιν εὐπορίαν εἰς τὸν ἴδιον μετενεγκεῖν βίον, τοῖς
ὅλοις ἔπταισε, καὶ τοῦ Σύλλα Κορνηλίου τὴν δεδομένην
ἐπαρχίαν παραιρούμενος παρανόμως, τῇ προςηκούσῃ πε- 100
θιέπεσε συμφορᾷ.

οὐ μόνον δὲ τὸν ἐπιϑυμηϑέντα πλοῦ-

lárov οὐκ ἔλαβεν, ἀλλὰ “καὶ τὴν ἰδίαν οὐσίαν προςαπέβαλε, δημευϑείσης αὐτοῦ τῆς ὑπάρξεως διὰ τὴν τῆς
πλεονεξίας ὑπερβολήν. καταγνωσϑεὶς δὲ ὑπὸ τῆς πατρίδὸς ϑανάτῳ.

καὶ διαδρὰς τὴν παραυτίκα, τιμωρίαν, ἠλᾶ-

TO κατὰ τὴν χώραν μόνος φεύγων.
τῆς Zins

εἰς τὴν Νομαδίαν

καὶ τέλος ἐξέπεσε

ἄδουλος, ἄπορος, ἔρημος

σφῶν. ὕστερον δὲ τῆς Ῥώμης ἐμπεσούσης εἰς πολέμους
ἐμφυλίους, συνεργήσας τοῖς τῆς πατρίδος πολεμίοις, οὐκ 10
ἠρχέσϑη τῇ καθόδῳ, πόλεμον δὲ ἐχκαύσας, καὶ τυχὼν
ὑπατείας τὸ £Baopov, οὐκ ἐτόλμησεν ἔτι τῆς τύχης λα-

βεῖν πεῖραν, δεδιδαγμένος περὶ τῆς κατ αὐτὴν ἀβεβαιότητος μεγάλοις συμπτώμασι. προορώμενος γὰρ τὸν ἀπὸ
τοῦ Σύλλα πόλεμον ἐπικρεμάμενον τῇ Ῥώμῃ, “μετέστη- 15
ὅεν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ξῆν ἑκουσίως. ἀπολιπὼν δὲ ἀρχὰς μεγάλας πολέμων, αὕτιος ἐγένετο τῷ TE υἱῷ καὶ τῇ πατρίδι
τῶν ἐσχάτων ἀκληρημάτων. ὁ μὲν γὰρ ᾿ἀναγκασϑεὶς πολεμεῖν τοῖς χρείττοσι κατέστρεψεν ἀτυχῶς τὸν βίον συμ- 20
99. παραιρούμενος Wesselingius, παραιτούμενος V

614. 2. αὐτοῦ] δὲ αὐτοῦ
. ἢ. ἄδουλος Reiskius et Ruhnkenius ad Velleium p. 181., δοῦλος V
8. σφῶν } φίλων Valesius

9. πολεμίοις Valesius , πολέμοιο V

—
ΣΣ
X-
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πεφευγὼς ἐν τῇ διώρυγι"

οἵ δὲ ἐν τῇ Ῥώμῃ καὶ κατὰ

τὰς ἐν ᾿Ιταλίᾳ πόλεις ἐμπεσόντες εἰς τὸν πάλαι προκείμενον. πόλεμον ταῖς προκατεύκευασμέναις περιέπεσον Gvu-

φοραῖς. oL μὲν γὰρ ἐπιφανέστατοι τῶν Ρωμαίων, Σίκαιου25 όλαν καὶ Κράσσον φημί, ἐν συγκλήτῳ μιαιφονηϑέντες

ἀκρίτως προεσήμηναν ταῖς ἰδίαις ἀτυχίαις τὸ μέγεϑος
τῶν

ἐσομένων

κατὰ

τὴν Ἰταλίαν ἀτυχημάτων.

ὅτοι γὰρ τῶν συγκλητικῶν

οἱ πλεῖ-

καὶ τῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν

ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Σύλλαν ἀνῃρέϑησαν'᾽ στρατιῶται δὸ
80 ἐν ταῖς στάσεσι καὶ μάχαις κατεκόπησαν οὐκ ἐλάττους

τῶν δέκα μυριάδων.

καὶ ταῦτα πάντα συνέβη τοῖς ἀν-

ὥρώποις διὰ τὸν ἐξ ἀρχῆς ἐπιϑυμηϑέντα πλοῦτον ὑπὸ
“Μαρίου.
85
Ὅτι ἹΜερόλας ὁ αἱρεθεὶς ὕπανοῦ εἰς τὸν τοῦ Κίννα
τόπον

μετὰ

τὸ

σύνϑεσιν

ποιήσασϑαι

τὸ

δήπερ

αὐτὸν

ὑπατεῦσαι ἔδοξε πρᾶξιν ἀγαϑοῦ σφόδρα πολίτου πρᾶξαι. £v τε γὰρ τῷ συνεδρίῳ καὶ τῷ δήμῳ διαλεγόμενος
περὶ τῶν κοινῇ συμφερόντων. ἀρχηγὸς ἐπηγγείλατο γε40 νέσϑαι τῆς ὁμονοίας. ἄκων γὰρ ἠρημένος ὕπατος ἕκου-σίως ἔφη παραχωρήσειν τῷ Κίννᾳ τῆς ἀρχῆς, καὶ παρα-

χρῆμα, ἰδιώτης ἐγένετο. ἡ δὲ σύγκλητος ἐξέπεμψε πρεσβευτὰς τοὺς ποιησομένους

τὰς συνϑήκας καὶ τὸν Kív-

vav εἰφάξοντας εἰς τὴν πόλιν.
45
Ὅτι ὁ Σύλλας χρημάτων ἀπορούμενος ἐπέβαλε τὰς
χεῖρας τρισὶν ἱεροῖς, ἐν οἷς ἀναϑημάτων ἀργυρῶν τὸ καὶ
χρυσῶν πλῆϑος ἦν, ἐν μὲν “]ελφοῖς τῷ ᾿ἡπόλλωνι xc LE-

ρωμένα, ἐν ᾿Επιδαύρῳ δὲ τῷ "Acum, év ᾿Ολυμπίᾳ δὲ
50 τῷ Zhi. πλεῖστα δὲ ἔλαβεν ἐξ ᾿Ολυμπίας διὰ τὸ μεμενηκέναι τὸ ἱερὸν τοῦτο ἄσυλον ἐξ αἰῶνος" τῶν ydo ἐν
ZicAgois χρημάτων Φωκεῖς τὰ πλεῖστα διεφόρησαν ἐἐν τῷ
ἱερῷ χληϑέντι, πολέμῳ. ὁ δὲ Σύλλας πολὺν ἄργυρον καὶ
55 χρυσὸν ἔτι δὲ τὴν ἄλλην πολυτελῆ κατασκευὴν ἀναλα-βὼν ἤϑροισε χρημάτων πλῆϑος πρὸς τοὺς ἐν ᾿Ιταλίᾳ

προρδοχωμένους “πολέμους.
τῶν

ἱερῶν χρημάτων

ἀδεισιδαιμόνως δὲ τῇ λήψει

προφενεχϑείς.

χώραν ἀντὶ τούτωνδ15

καϑιέρωσε τοῖς toig εἰς τὰς κατ᾽ ἔτος προςόδους. εὐ60 τραπελευόμενος, δὲ ἀπεφαίνετο, κρατεῖν τῷ πολέμῳ πάντῶς διὰ τὸ τοὺς ϑεοὺς αὐτῷ συνεργεῖν εἰξενηνοχότας
χρημάτων πολύ τι πλῆϑος αὐτῷ.
“Ὅτι Φιμβρίας κατὰ τὴν ὁδοιπορίαν πολὺ προέχων

65 τοῖς διαστήμασι

τοῦ

Φλάκχου

24. Σκαιουόλαν Wesselingius,

Σ᾽χευόλαν V

τες Wesselingius, μιαιφονευϑέντες V
ὑπὲρ τοῦ ἢ

καιρὸν ἔσχε μεγάλοις
25. μιαιφονηϑέν-

δῦ. τὸ δήπερ] en forte
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ἐπιχειρῆσαι τολμήμασι" xal. σπεύδων τοὺς στρατιώτας
ἰδίους κατασχευάσασθαι volg: εὐνοίαις, συνεχώρησεν cvτοῖς τὴν χώραν τῶν συμμάχων

ὡς πολεμίαν “διαρπάξειν

καὶ τοὺς περιτυχόντας ἐξανδραποδίξεσϑαι., ἀσμένως δὲ
προςδεξαμένων τῶν στρατιωτῶν τὴν συγχώρησιν, ἐν ὁλί- το
γαις ἡμέραις περιεποιήσαντο χρημάτων πλῆϑος. of δὲ διαρπαγέντες ἀπήντησαν. τῷ ὑπάτῳ, καὶ περὶ τῶν καϑ᾽ αὐτοὺς ἀπωδύροντο. ὁ δὲ περιαλγὴς γενόμενος προφέταξεν
ἀκολουϑεῖν, ὅπως τὰ ἴδια κομίσωνται. αὐτὸς δὲ τῷ Φιμ- 15
βοίᾳ διαπειλησάμενος προςέταξε τὰ διαφορηϑέντα τοῖς
ἀπολωλεχόσιν ἀποκαταστῆσαι.

ὁ δὲ τὴν πᾶσαν

αἰτίαν ἐπὶ

τοὺς στρατιώτας ἀνέπεμπεν, ὡς ἄνευ τῆς αὑτοῦ γνώμης
πάντα πεπραχότας᾽ τοῖς δὲ στρατιώταις κατ᾽ ἰδίαν “παρἤγγειλε μὴ προφέχειν τοῖς προρτάγμασιν, ἀλλὰ τὰ διὰ 80

τῶν

ὅπλων

σϑαι.

κτηϑέντα

τῷ τοῦ πολέμου

νόμῳ μὴ προέ-

TOU δὲ Φλάχκου μετὰ ἀνατάσεως

ἀποδιδόναι

τὰ

διηρπασμένα.,

τῶν

δὲ

προςτάττοντος
στρατιωτῶν

οὐ

προξεχόντων, ταραχὴ καὶ στάσις κατεῖχε τὸ στράτευμα. 85
Ὅτι ὁ Φιμβρίας διαβεβηκὼς, τὸν ᾿Ἑλλήςποντον τοὺς
στρατιώτας πρὸς παρανομίαν καὶ ἁρπαγὴν παρορμήσας
χρήματα τὰς" πόλεις εἰξεπράττετο καὶ τοῖς στρατιώταις
ταῦτα διένεμεν. οἱ δὲ εἰς ἀνυπεύϑυνον ἐξουσίαν προα- 90
χϑέντες καὶ διὰ τὴν ἐλπίδα τῆς ὠφελείας

μετεωρισϑέν-

TEC, ὡς κοινὸν εὐεργέτην ἠγάπων. τὰς δὲ μὴ ὑπαχουσάσας πόλεις ἐκπολιορκῶν εἰς διαρπαγὴν ἐχαρίξετο τοῖς
στρατιώταις. καὶ Νικομήδειαν παρέδωχε τοῖς στρατιώταις εἰς διαρπαγήν.
Ὅτι ὁ αὐτὸς καὶ Κύξικον παρελθὼν

ὡς φίλος τοῖς

95

μὲν εὐπορωτάτοις τῶν πολιτῶν ἐμέμφετο ϑανάτου καταιτιασάμενος" δύω δὲ εἰς κατάπληξιν καὶ φόβον τῶν ἄλλῶν καταδίκους ποιήσας καὶ βαβδίσας ἐπελέκισε. τὰς δὲ 100
οὐσίας αὐτῶν ἀναλαβών, καὶ τοῖς ἄλλοις διὰ τῶν προα-

πολωλότων

μέγαν φόβον ἐπιστήσας, ἠνάγκασε λύτρα τῆς

σωτηρίας ὅλας τὰς ὑπάρξεις αὐτῷ προέσϑαι.
Ὅτι Γναῖος Πομπήιος στρατιωτικὸν βίον ἑλόμενος
ἐνεχαρτέρει ταῖς x0 ἡμέραν. κακοπαϑείαις, καὶ ταχὺ τὸ
πρωτεῖον ἀπηνέγκατο. τῆς ἐν τοῖς πολεμικοῖς ἔργοις
ἀσκήσεως. πᾶσαν δὲ ὁαστώνην καὶ “σχολὴν ἀποτριψ άμεvog διετέλει καὶ uso ἡμέραν καὶ νύχτωρ ἀεί τι πράττων

τῶν εἰς τὸν πόλεμον χρησίμων. διαίτῃ μὲν γὰρ ἐχρῆτο 10
λιτῇ, λουτρῶν δὲ καὶ συμπεριφορᾶς τρυφὴν ἐχούσης
ἀπείχετο. καὶ τὴν μὲν τροφὴν καϑήμενος προφεφέρετο,
πρὸς δὲ τὸν ὕπνον ἀπεμέριξε χρόνον ἐλάττονα τῆς ἐκ
615. 1, Γναῖος)

Γναϊος V
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τῆς φύσεως ἀνάγκης" τὸν δὲ ἐν νυκτὶ πόνον παρεδίδουδ16
15 τὴν uso ἡμέραν ἐπιμέλειαν, ἐπαγρυπνῶν τοῖς τῆς στρατηγίας ἐντεύγμασι. διὰ δὲ τῆς συνήϑους τῶν ἀπίστων μελέ-

τῆς ἀϑλητὴς͵ ἐγένετο. τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώνων. τοιγαρovv ὅσῳ χρόνῳ τις ἕτοιμον οὐκ ἂν παρέλαβϑ στράτευμα,
20 πολὺ τάχιον οὗτος συνελέξατο καὶ διατάξας καϑώπλισε.

προραγγελϑεισῶν δὲ τῶν περὶ αὐτὸν πράξεων εἰς τὴν
Ῥώμην, ἅπαντες οὐ τὴν ἀρετὴν ἀλλὰ τὴν “ἡλικίαν αὖτοῦ λογιξόμενοι κατ᾽ ἀρχὰς κατεφρόνησαν, ὡς τῶν προς-

αγγελλόντων κενῶς τὰ περὶ αὐτὸν τραγῳδούντων" ὡς
25 δ΄ ἡ “προρηγγελμένη φήμη διὰ τῶν ἀποτελεσμάτων ἀληQus ἐφάνη, ἡ σύγκλητος ἐξέπεμψεν ᾿Ιούνιον, ὃν τρεψά-μενος ἐνίκησε.
Ὅτι καταλειφϑέντος τοῦ Σκιπίωνος μόνου μετὰ τὸ

90 διαφϑαρῆναι χρήμασι

καὶ ἀποστῆναι πάντας καὶ ἀπε-

γνωκότος τὴν σωτηρίαν, ὃ Σύλλας ἱππεῖς ἀπέστειλε πρὸς

αὐτὸν τοὺς παραπέμψοντας μετ᾽ ἀσφαλείας ὅπον “βούλοιτο. ὁ δὲ Σκιπίων ἐν ἀκαρεῖ χρόνῳ τὸ τῆς ἀρχῆς ἀξίωμα μεϑεῖναι συναναγκασῦ εὶς εἰς ἰδιωτικὸν βίον καὶ τα35 πεινὸν σχῆμα, διὰ τὴν ἐπιείκειαν ὑπὸ τοῦ Σύλλα παρεπέμφϑη ταχέως εἰς ἣν ἐβούλετο πόλιν. εἶτα τὰ τῆς ἀρχῆς ἀνακτησάμενος χόσμια πάλιν δυνάμεως ἱκανῆς ἀφηεἴτο.

^

Ὅτι ob τῶν Ῥωμαίων περιφανεῖς ἄνδρες ἐμιαιφονήἐ

40 ὥησαν ἐκ διαβολῆς, καὶ ὁ τὴν μεγίστην ἱερωσύνην ἔχων
Σκαιουόλας; μέγιστον ἔχων ἀξίωμα. τῶν πολιτῶν, &vaξίας τῆς ἰδίας ἀρετῆς ἔτυχε τῆς τοῦ βίου καταστροφῆς.
oí δὲ “Ρωμαῖοι, κατ᾽ αὐτό y& τοῦτο μεγάλως εὐτύχησαν
45 ὅτι τοῖς ἁγιωτάτοις σηκοῖς ὁ πάντιμος ἱερεὺς οὐκ ἔφϑασδ
προςπεσεῖν, ἐπείτοι γε χάριν τῆς τῶν διωκόντων ὠμότητος καὶ πρὸς αὐτοῖς τοῖς ἀδύτοις ἐπιβώμιος μναιφονηϑεὶς ἀπέσβεσεν ἂν τῷ αἵματι τὸ ἀκοιμίστῳ δεισιδαιμονίᾳ τηρούμενον πῦρ ἐξ αἰῶνος.
“Ὅτι προτεϑείσης προγραφῆς εἰς τὴν ἀγορὰν ἀνέ50
δραμε πλῆϑος ἀνϑρώπων πρὸς τὴν ἀνάγνωσιν. οἵ πλεῖὅτοι δὲ συνέπασχον τοῖς ὀφείλουσιν ἀναδέχεσθαι τὸν 9άνατον.

εἷς δὲ τῶν συνεληλυϑότων

κακίᾳ καὶ ὑπερηφανίᾳ

55 διαφέρων ἐγγελῶν τοῖς κινδυνεύουσι πολλὰ κατ᾽ αὐτῶν
ὑβριστικῶς ἐβλασφήμησεν.

μεσις τῷ διασύροντι

ἔνϑα δὴ δαιμονίου τινὸς νέ-

τὴν τῶν ἀκληρούντων τύχην ἐπέ-

616. 14. τὴν — ἐπιμέλειαν τῇ ---ἐπιμελείᾳ Valesius
τῆς Valesius, δὲ ΕΥ͂

91. ἀσφαλείας Valesius, φιλίας V

16. δὲ
393.

ἀργῆς Valesius, ἀρετῆς T" 48. ἀκοιμίστῳ] ἀκοιμήτῳ fortasse rectius Exc. Vat. p. 139. 9., ubi male huius fragmenti pars cum

praecedente diversi dendi coaluit
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Onus τὴν πρέπουσαν «τῇ κακίᾳ “τιμωρίαν. ἐν γὰρ τοῖς
ἐπὶ πᾶσιν ὀνόμασιν εὐὑρῶν ἑαυτὸν προςγεγραμμένον, £Uϑέως ἐπικαλυψάμενος τὴν κεφαλὴν προῆγε διὰ τοῦ πλή- 60
ὅους,

ἐλπίζων

λήσεσϑαι τοὺς περιεστῶτας καὶ διὰ τοῦ

δρασμοῦ πορίσεσϑαι τὴν σωτηρίαν. γνωσϑεὶς δὲ ὑπό ΤΕΣ

νος τῶν πλησίον ἑστώτων, καὶ φανερᾶς τῆς περὺ αὐτὸν
περιστάσεως

γενομένης,

συνελήφϑη καὶ ἔτυχε: τῆς τιμω-

ρίας, πάντων ἐπιχαιρόντων τῷ ϑανάτῳ αὐτοῦ.

Ὅτι πολλῷ χρόνῳ τῆς «Σικελίας ἀδικαιοδοτήτου γε-

τνομένης, ὁ Πομπήιος δοὺς ἑαυτὸν ἐπὶ τὴν δικαιοδοσίαν,
καὶ χρηματίζων περὶ τῶν δημοσίων ἀμφιςβητημάτων καὶ
τῶν ἰδιωτικῶν συμβολαίων, οὕτως “εὐστόχως καὶ ἀδωρο- 70
δοκήτως ἐποιεῖτο τὰς ἀποφάσεις ὥςτε ὑπερβολὴν ἑτέρῳ

μὴ “ἀπολείπειν.

εἴκοσι δὲ καὶ δυεῖν ἐτῶν

τὴν ἡλικίαν

ὑπάρχων, καὶ τῆς νεότητος προκαλουμένης εἰς τὰς ἀλογίστους ἡδονάς, οὕτως αὐστηρῶς καὶ σωφρόνως ἐποιή.-Gato τὴν ἐπιδημίαν κατὰ τὴν νῆσον ὥςτε πάντας τοὺς 75
κατὰ τὴν Σικελίαν καταπλήττεσϑαί καὶ ϑαυμάξειν τὴν
ἀρετὴν τοῦ νεανίσχου.
59. sd

dbddiyos j προγεγραμμένον vertit Valesius

ροίσεσϑαι Valesius, περιέσεσθαι V

62. πο-

i
j

617. 71. ,,Deest quaternio, in quo finis Diodori et initium Ni.colai Damasceni continebatur.
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618

ΣΙΚΕΖ“ΠΩΤΟΥ
IIPEEZBEISN.

τι ἐπὶ “Οστιλίου Τύλλου τοῦ Ῥωμαίων βασιλέως ᾿4λ-

βανοὺ τὴν αὔξησιν τῶν Ῥωμαίων ὑφορώμενοι,
σπεινῶσαι τούτους βουλόμενοι, προφεποιήσαντο

καὶ ταἐπὶ τῆς

ἑαυτῶν χώρας γεγονέναν λῃστὰς “Ρωμαίους, καὶ ἔπεμψαν

εἰς Ῥώμην πρεσβευτὸς τοὺς τὸ δίκαιον αἰτήσοντας , εἶ
δὲ μὴ προρέχωσι, πόλεμον καταγγέλλοντας. Ὁστίλιος δὲ

10 ὁ τῶν Ῥωμαίων “βασιλεὺς πυϑόμενος ὡς ξητοῦσι πρόφα-

σιν πολέμου, τοῖς μὲν φίλοις παρήγγειλε τοὺς πρέσβεις
ἐκδέξασϑαι καὶ παρακαλεῖν ἐπὶ ξενίαν" αὐτὸς δὲ ἐκκλίνας τὴν πρὸς τούτους ἔντευξιν ἔπεμψεν sig ᾿Δλβανοὺς
15 τὸ παραπλήσιον τοῖς ἐκείνων ποιήσοντας. τοῦτο δὲ συνετέλεσεν

ἀρχαϊκῷ

τινι

προαχϑεὶς ἔϑει, διὸ τὸ τοὺς σπα-

λαιοὺς μηδὲν. οὕτω σπουδάξειν ὡς τὸ δικαίους ἐνίστασϑαν πολέμους. εὐλαβεῖτο γὰρ μὴ τοὺς αἰτίους τῆς λῃστείας οὐὔϑ᾽ εὑρεῖν δυνάμενος οὔτε παραδιδοὺς τοῖς ἐξαι-

20 τοῦσι δόξῃ πόλεμον ἄδικον ἐπαναιρεῖσϑαι. εὐτυχούντων
δὲ πρότερον τῶν εἰς av πεμφϑέντων τὸ μὴ λαμβάvsu τὸ δίκαιον; εἰς ἡμέραν τριακοστὴν πόλεμον κατήγyu»

ὃν οἵ μὲν τῶν

AABavàv

πρεσβευταὶ

κατὰ τὴν

ἐξαίτησιν ἀπόκρισιν ἔλαβον ὅτι πρύτερον ἐκείνων οὐ δι25 δόντων τὸ δίκαιον, οἵ Ῥωμαῖοι πόλεμον αὐτοῖς κατηγ-

γελκότες εἴησαν.

oi δὲ δῆμοι πρὸς ἀλλήλους ἐπιγαμίας619

618. 1. Ὀστιλίου]

Ὁστιλλίου M G. e. codex Monacensis)

2. ᾿Δλβανοὶ] ᾿Δλαβανοὶ M

4. καὶ —

βουλόμενοι addit M

6. Ῥωμαίους M, Ῥωμαίων v (1. e. codex ,Vrsini
19. ἀρχαϊκῷ M, ἀρχικχῶ V
4tog] Ὁστίλλιος 'M
στασϑαι

Wesselingius,

ἐπίστασϑαι

9, 'Ocrí17. évi-

M, ἐφίστασϑαι ed. Vrsini

con-

tra fidem codicis, ut videtur, quum ἐπίστασϑαι ipse ponat in an21. sig
20. εὐτυχούντων M, ἐντυχόντων V
notatione
23. ὃν] fortasse legendum sid"
om, M
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ἔχοντες καὶ φιλίαν, ἀπὸ ταύτης τῆς αἰτίας εἰς διαφορὰν 80
κατέστησαν.

Ὅτι Καμβύσου τοῦ Περσῶν βασιλέως κυριεύσαντος
2
πάσης Αἰγύπτου, πρὸς τοῦτον OL Δίβυες καὶ Κυρηναῖοι, 35
συνεστρατευκότες τοῖς «Αἰγυπτίοις, ἀπέστειλαν δῶρα καὶ
τὸ προςταττόμενον ποιήσειν ἐπηγγείλαντο.
*

*

*

Ὅτι oL παρὰ Νάβιδος καὶ Φλαμινίου πεμφϑέντες
εἰς Ῥώμην πρεσβευταὶ περὶ τῶν συνϑηκῶν ἐπεὶ διελέχϑησαν τῇ συγκλήτῳ περὶ ὧν τὰς ἐντολὰς εἶχον, ἔδοξε
τῇ γερουσίᾳ βεβαιοῦν τὰς ὁμολογίας, καὶ τὰς φρουρὰς
τὰς ἐκ τῆς Ἑλλάδος καὶ τὰς στρατιὰς ἀπάγειν. ὁ δὲ Φλα-

μίνιος ἀκούσας τὰ διῳκημένα, πανταχόϑεν τοὺς “ἀρίστους
τῶν Ἑλλήνων μετεπέμψατο, καὶ συναγαγὼν ἐχκλησίαν
τὰς τῶν Ῥωμαίων εἰς τοὺς Ἕλληνας εὐεργεσίας ἀνενεώσατο, καὶ περὶ τῶν κατὰ τὸν Νάβιν ἀπελογεῖτο, διότι 90.

κατὰ τὸ δυνατὸν πεποιήκασι, καὶ ὅτι κατὰ τὴν τοῦ δήμου προαίρεσιν ἅπαντες οἱ τὴν Ἑλλάδα ᾿κατοικοῦντές εἰσιν ἐλεύϑεροι καὶ ἀφρούρητοι, καὶ τὸ μέγιστον , τοῖς
ἰδίοις νόμοις πολιτευόμενοι. ἠτήσατο δὲ παρὰ τῶν EAλήνων χάριν ὅπως τοὺς δουλεύοντας παρ᾽ αὐτοῖς "Iraλιώτας ἀναζητήσαντες ἀποστείλωσιν ἐν ἡμέραις τριάκοντα. ὃ καὶ γέγονεν.

Ὅτι πάλιν ἡ σύγκλητος διήκουσε τῶν ἀπὸ τῆς EAÀ-

λάδος

V£L,

πρεσβειῶν,

βουλομένη

καὶ

ταύταις

προϑύμους

τιοχικὸν πόλεμον,

φιλανϑρώπως προφεφώ-

αὐτοὺς

ἔχειν πρὸς τὸν "dv.

Ov ταχέως προςεδόκα. τοῖς δὲ παρὰ

Φιλίππου πρέσβεσιν ἀπεκρίϑη διότι φυλάττοντος αὐτοῦ

τὴν πίστιν τῶν τὲ qoo αὐτὸν ἀπολύσει καὶ “]ημήτριον
τὸν υἱόν. τοῖς δὲ ἐληλυϑόσι παρὰ ᾿Δντιόχου συνέστησεν
ἐκ τῆς βουλῆς ἄνδρας δέκα τοὺς -διακουσομένους περὶ
ὧν ἔφησαν ἐντολὰς ἔχειν παρὰ τοῦ (βασιλέως.

ὧν συνε- το

δρευσάντων ὁ τῆς πρεσβείας ἀφηγούμενος Μένιππος ἔλεγεν ἥκειν, ὅπως

᾿Δντιόχῳ φιλίαν

καὶ συμμαχίαν συνά-

ψηται πρὸς Ῥωμαίους. ἔφησε δὲ ϑαυμάξευν. τὸν βασιλέα
διὰ τίνα ποίαν τ᾽ αἰτίαν προςτάττουσιν αὐτῷ “Ρωμαῖοι
τινὰ μὲν τῶν κατὰ τὴν Εὐρώπην μὴ πολυπραγμονεῖν, 75
619. 81. τοῦτον τοῦτο M

41. Φλαμινίου M.

Φλαμινί-

vov V, nisi Vrsinns ipse supposnit : v, Sehweigh. ad Appianum vol.
Ill. p. 510.
49. ergoziog] orgersíag MV
46. Φλαμίνιος

M, Φλαμινῖνος V

98. s/civ Vrsinus, ὥσιν MV

31. ἀφη-

yovpsvog M, ἐφηγούμενος V
49. ποίαν T ] ποτ᾽ scribi malim
quam ποίαν τινὰ
44. τινὰ} τὸ Wesselingiua
19. πολυπραγμονεῖν Vrsinus, πολυπραγμονήσειν MV
3
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τινῶν δὲ τῶν πόλεων ἀφίστασθαι καὶ παρ᾽ ἐνίων τοὺς
ὀφειλομένους

80

φύρους μὴ λαμβάνειν" ταῦτα γὰρ οὐ τοῖς

ἐξ ἴσου τὴν φιλίαν ποιουμένοις ἔϑος εἶναι ποιεῖν ἀλλὰ
τοῖς πολέμῳ νενικηκόσι" τοὺς δὲ πρὸς αὐτὸν πρεσβεύοντας ἐπὶ “υσιμαχίαν ἐπιταχτικῶς αὐτῷ διαστέλλειν περὶ

τούτων. Avuógo δὲ πρὸς “Ῥωμαίους πόλεμον μὲν μηδέποτὲ γεγονέναι" φιλίαν δ᾽ ἂν συνϑέσϑαι “βούλωνται πρὸς
αὐτόν, ἕτοιμον. εἶναι. ὁ δὲ Φλαμίνιος ἔφη δυοῖν πραγμάτων ὄντων ἕτερον TO βασιλεῖ τὴν σύγκλητον συγχω-620
ρεῖν, εἰ μὲν βούλεται TG Εὐρώπης ἀπέχεσθαι, μηδὲν
πολυπραγμονεῖν “Ῥωμαίους τῶν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν" εἰ δὲ
τοῦτο μὴ προαιρεῖται, γινώσκειν ὅτι Ῥωμαῖον. τοῖς ἑαυτῶν φίλοις καταδουλουμένοις βοηϑήσουσι. τῶν δὲ πρεσβευτῶν ἀποχριναμένων ὡς οὐδὲν τοιοῦτο συνϑήσονται
Ór οὐ ταπεινώσουσι τὴν βασιλέως ἀρχήν, τῇ ἐχομένῃ
τοῖς "EAAQGw ἡ σύγκλητος εἶπεν ὡς ἐὰν ᾿Αντίοχος περιεργάζηταί τι τῶν κατὰ τὴν Ἐὐρώπην, “Ῥωμαῖοι μετὰ

95 πολλῆς σπουδῆς τοὺς κατὰ τὴν ᾿“σίαν Ἕλληνας ἐλευϑερώσουσιν. ἐπισημηναμένων

δὲ τῶν ἐκ τῆς Ἑλλάδος πρε-

σβευτῶν, oL παρὰ τοῦ βασιλέως ἠξίουν τε τὴν σύγχλητον
ἐνθυμηϑῆναι ἡλίκων ἑκατέροις κατάρχξεται κινδύνων καὶ
μηδὲν ταχέως πράττειν, ἀλλὰ τῷ βασιλεῖ δοῦναι χρόνον
100zig βουλὴν καὶ αὐτὴν ἐπιμελέστερον. περὶ τούτων βου5.λεύεσϑαι.
Ὅτι τοῖς Αἰτωλοῖς ,διαπρεσβευσαμένοις περὶ διαλύ-

σεῶν ἐδογμάτισεν ἡ σύγκλητος ἢ τὰ καϑ' ξαυτοὺς ἐπιτρέπειν “Ῥωμαίοις ἢ χίλια τάλαντα ἀργυρίου δοῦναι πα-

θαχρῆμα Ῥωμαίοις. oí δὲ διὰ τὴν ἀποτομίαν. τῆς ἀποκρίσεως οὐ προςδεξάμενοι τὰ προςταττόμενα εἰς φόβους
10 καὶ μεγάλους κινδύνους ἐνέπεσον" συνηγωνισμένοι τῷ
βασιλεῖ

ἐχτενέστατα,

εἰς ἀπορίαν

ἐνέπιπτον,

οὐδεμίαν

ἔχβασιν ἔχοντες τῶν κακῶν.
6
Ὅτι ὁ ᾿Δἀντίοχος πυϑόμενος τοὺς Ῥωμαίους εἰςτὴν
15;"AGíav διαβεβηκέναι, πρεσβευτὴν ἐξέπεμψε πρὸς τὸν ὕπατον Ἡρακλείδην τὸν Βυξάντιον περὶ διαλύσεων,

20 δοὺς μὲν τὴν ἡμίσειαν τῆς δαπάνης,
xov καὶ Σμύρναν
ἐδόκει κεχινῆσϑαι.

ἀποδι-

διδοὺς δὲ “άμψα-

καὶ ᾿ἡλεξάνδρειαν, δι᾿ ἃς ὁ πόλεμος
αὗται γὰρ αἵ πύλεις πρῶται τῶν κα-

19. δὲ om. M
88. βούλωνται ed. Bipontina, βούλονται MV
88. Φλαμίνιος, ut videtur, M, Φλαμινῖνος V
ἕτερον
immo τὸ ἕτερον vel ϑάτερον
620. 89. καταδουλουμένοις] καταδουλωμένοις MV
90.
οὐδὲν τοιοῦτο] οὐδὲ τοιοῦτον M.
10. τῷ] δὲ τῷ Reiskius
18. Ἡρακλείδην Μ, Ἡρακλείδη V
19. τῆς δαπάνης, διδοὺς δὲ]
ἀντὶ δὲ τῆς δαπάνης διδοὺς M.
20. ᾿Δλεξάνδρειαν) ᾿Δλεξάνδραν M
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τὰ τὴν '4óiav Ἑλλήνων ἐπεπρεσβεύχεισαν πρὸς τὴν 6vyκλητον, παραχαλοῦσαι [περὶ] τῆς ἐλευθερίας. αὑτῶν.
“Ὅτι ὁ ᾿Αντίοχος Ποπλίῳ Σκιπίωνι τῷ τοῦ συνε- vs

δρίου προεστῶτι τὸν υἱὸν προςεπηγγείλατο ἄνευ λύτρων 40
ἀποδώσειν, ὃν ἦν εἰληφὼς ὅταν περὶ Εὐβοιαν διέτριβεν,

οὐδὲν à ἧττον καὶ χρημάτων πλῆϑος, συνεπιλαβομένῳ
τῆς εἰρήνης. ὁ δὲ Σκιπίων ὑπὲρ μὲν τῆς κατὰ τὸν υἱὸν
ἀποδόσεως ἔφησε χάριν ἕξειν τῷ βασιλεῖ, χρημάτων δὲ
πλήϑους μὴ προςδεῖσϑαι. ἀντὶ δὲ ταύτης τῆς εὐεργεσίας 85
δϑ:συμβουλεύειν αὐτῷ μὴ παρατάττεσϑαι Ῥωμαίοις, πεπει-θαμένον τῆς ἀρετῆς αὐτῶν. ὁ δὲ δόξας βαρύτερα τοῦ

προφήκοντος προςτάττειν τούτου
ἀποκρίσεις.

οὐ

προφεδέξατο

τὰς

Ὅτι ἐν τῇ Ῥώμῃ πρὸ τῆς κατὰ τὸν ᾿ἀντίοχον ἥττης

εἰςαχϑέντων

σβευτῶν,

εἰς τὴν σύγκλητον

τῶν

ἐξ Αἰτωλίας

καὶ περὶ “μὲν τῶν ἰδίων ἁμαρτημάτων

διαλεχϑέντων,

αὐτὰ

δὲ τὰ τοῖς Αἰτωλοῖς καλῶς

πρε-

οὐδὲν
πρὸς 45

τοὺς Ῥωμαίους πραχϑέντα διεξιόντων, ἀναστάς τις τῶν
ἐκ τοῦ συνεδρίου τοὺς “πρέσβεις ἠρώτησεν εἰ παραδιδόασιν ἑαυτοὺς «Αἰτωλοὶ εἰς τὴν πίστιν τῶν Ῥωμαίων. ἀποσιωπησάντων δὲ τῶν πρέσβεων, ἡ σύγκλητος ὑπολαβοῦ- 50
σα τοὺς “ἰτωλοὺς ἀντέχειν ταῖς κατὰ τὸν "Avríoyov 7
πίσιν, ἀπράκτους

ἀπέστειλεν εἰς τὴν Ἑλλάδα.

στὸ 9 ᾿Αντίοχος ἀπογνοὺς τὸν πόλεμον ἘΤῚ ΚΤ 9
πρέσβεις πρὸς τὸν ὕπατον, ἀξιῶν αὑτῷ συγγνώμην δο- 9
ϑῆναι περὶ τῶν ἡμαρτημένων καὶ τυχεῖν ἐφ᾽ οἷς δυνατόν ἐστι τῆς εἰρήνης. ὁ δὲ ὕπατος διατηρῶν τὴν πάτριον 60
τῆς Ῥώμης ἐπιείκειαν, καὶ παρακληῦ εὶς ὑπὸ τοῦ ἀδελ-

φοῦ Ποπλίου,

συνεχώρησε τὴν εἰρήνην ἐπὶ τοῖς δε᾽ ἐχ-

χωρῆσαι τὸν βασιλέα τοῖς Ῥωμαίοις τῆς τὲ Εὐρώπης καὶ

τῆς ἐπὶ τάδε τοῦ Ταύρου χώρας χαὶ τῶν ἐν αὐτῇ móλεῶν καὶ ἐϑνῶν᾽ παραχωρῆσαι

δὲ τῶν τε ἐλεφάντων καὶ 65

μακρῶν νηῶν, καὶ τὰς δαπάνας τὰς γεγενημένας εἰς τὸν
πόλεμον ἀποδοῦναν , ὧν ἦν ἡ διατίμησις ταλάντων Εὐβοϊκῶν μυρίων πεντακιρχιλίων᾽ ἐκδότους δὲ παραδοῦναι
τόν τὸ Καρχηδόνιον ᾿Αννίβαν καὶ τὸν Αἰτωλὸν Θύαντα
22. Ἑλλήνων ἐπεπρεσβεύκεισαν ] ἐπρεσβεύκεσαν Ἑλλήνων M

23. περὶ addidit Vrsinus
21. avzov] evzóv MV
90.
ἦν εἰληφὼς Vrsinus, ὃ νῦν εἰληφὼς MV |
ὅταν] ὅτε Sihasferus ad Bosii Ell. p. 470.
Εὔβοιαν] Ἐὔοιαν M
621. 36. πεπειραμένων M
98. τούτου] τοῦτον Reiskius
41. — 52. post 72. ponit M
45. δὲ Vrsinus, δὲ καλῶς MV
41. τῶν ἐκ τοῦ 6.] in his aliquid varietatis fuisse in V videtur, quum
Vrsinus receptam scripturam ut ex margine petitam proferat iin annota-

tione, cui praefixit τοῦ συνεδρίου

"91. αὑτῷ Vrsinus, αὐτὸν MV
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70 xat τινὰς ἑτέρους, καὶ ὁμήρους εἴκοσιν oUg ἀπογράVot Ῥωμαῖοι. ὁ δὲ πάντα προςφδεξάμενος διὰ τὴν τῆς
τὸ εἰρήνης ἐπιϑυμίαν ἀπελύϑη τοῦ πολέμου.
75
Ὅτι μετὰ τὴν κατὰ τὸν ᾿Αντίοχον ἧτταν ἀπὸ πασῶν
τῶν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν πόλεων καὶ δὺν ἀσυῶν καταντησάντῶν πρέσβεων, τῶν μὲν περὶ τῆς ἐλευθερίας, τῶν δὲ καὶ
περὶ εὐχαριστηρίων ἀνθ᾽ ὧν εὐεργετήκασι τὴν Ῥώμην
80 καταγωνισάμενοι κατὰ ᾿Δντιόχου. οἷς πᾶσιν ἡ σύγκλητος
ἀγαθὰς ἐλπίδας “ὑπογράφουσα ἔφησε δέκα πρεσβευτὰς
ἀποστέλλειν εἰς τὴν "AoLav τοὺς μετὰ τῶν ὅτρ ᾳατηγῶν ἅπαντα

ξξοντας. ἐπανελθόντων δὲ εἰς τὰς πατρίδας, καὶ τῶν δέκα

85 πρέσβεων μετὰ τῶν σπερὺ Σκιπίωνα καὶ τὸν Δἰμίλιον
συνεδρευσάντων, ἔκριναν οὗτοι καὶ διεσάφησαν τὴν utv?2
ἐπὶ τάδε

τοῦ

Ταύρου

χώραν Εὐμένους

εἶναι, καὶ τοὺς

ἐλέφαντας" Ῥοδίοις δὲ προφςώρισαν “Καρίαν καὶ “υκίαν"
τῶν δὲ πόλεων τὰς μὲν Εὐμένει φύρους δεδωχυίας ὑπο
90 τὸν Εὐμένη τετάχϑαι,

τὰς δὲ ᾿Αντιόχῳ

φόρον

φερούσας

ἀπολελύσϑαι τῶν φόρων.
05

Ὅτι Γναῖος Μάλλιος ὃ ἀνϑύπατος, παραγενομένων
πρὸς αὐτὸν πρεσβευτῶν παρὰ Γαλατῶν͵ περὶ συλλύσεως

τοῦ πολέμου, τούτοις ἔδωκεν ἀπόκρισιν ὅτι τότε ποιήδεται πρὸς αὐτοὺς τὰς ὑπὲρ τῆς εἰρήνης συνθήκας ὅταν

100 οἵ βασιλεῖς αὐτῶν καταντήσωσι πρὸς αὐτόν.

12
Ὅτι ὁ αὐτὸς παρελϑὼν εἰς “υκαονίαν τὸν προςο5 φειλόμενον σῖτον ἐκομίσατο παρὰ ᾿Δντιόχου καὶ τὸν χατὰ τὰς συνθήκας φόρον ἐνιαυτοῦ χίλια τάλαντα.

10

Ὅτι χατὰ τὴν Πελοπόννησον τῆς κοινῆς συνόδου
τῶν ᾿Δχαιῶν͵ συνελθούσης συνήχϑησαν oí τῶν Ρωμαίων
πρέσβεις. οὗτοι δ᾽ ἔφησαν τὴν σύγκλητον δυφαρεστεῖσϑαι τῇ τῶν τειχῶν τῶν ἐν “Δακεδαίμονι καθαιρέσει, ἣν

15 ἐποίησε τὸ κοινὸν τῶν ᾿Δἀχαιῶν, ὅτε τῆς Σπάρτης ἐκράτησε καὶ τοὺς “ακεδαιμονίους κατέταξεν εἰς τὴν κοινὴν
πολιτείαν. μετὰ δὲ τούτους συνήχϑηδαν oí παρ᾽ Εὐμέvovg πρέσβεις κομίξοντες δωρεὰν ταλάντων εἴκοσιν, ἐξ
20 ὧν ᾧετο δεῖν ὁ βασιλεὺς ὀψωνιάξεσϑαν τὴν τῶν ᾿Δχαιῶν
410. εἴκοσιν εἴκοσι M

18. περὶ τῆς M, παρὰ τῆς V

49.

Ῥώμην M, Ῥώμῃ V
Wicoyibvace 25M tt] immo cvvoyoviccusνοι
88. ἕξοντας] ταξοντας Wetstenius ,διατάξοντας Keiskius

022. 90, τὰς δὲ] τὰ δὲ M: fuisse hic aliquid ab Vrsino mutatum annotatio eius ostendit
95. Γναῖος] Γνάϊος MV
91.
συλλύσεως] συλλήσεως ἢM
12. 17. συνήχϑησαν] nonne εἰξήχϑησαν
1. τῶν ἐν 4. τειχῶν Suidas
15. ὅτε] ὅτε M

18, εἴκοσιν ἑκατὸν καὶ εἴκοσιν Polybius XXIII. 7. ὃ.
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σύνοδον. oí δὲ ᾽Αχαιοὶ τὴν δόσιν τῶν χρημάτων ἀποδοκιμάσαντες οὐ προςεδέξαντο τὴν δωρεάν. ἧκον δὲ καὶ
παρὰ Σελεύκου πρέσβεις, τὴν προγεγενημένην εἰς τὸν
Avzioyov τὸν βασιλέα͵ συμμαχίαν ἀνανεούμενοι. οἱ δὲ

js συμμαχίαν ἀνενεώσαντο

καὶ τὴν δωρεὰν προςεδέ- 95

αὐτο.

Ὅτι καταντησάντων εἰς “Ρώμην τῶν ἀπὸ τῆς ᾿Ασίας 1:
623BoiAéov καὶ πρεσβευτῶν ἀποσταλέντων oL περὶ τὸν ττα- 90
λον βασιλεῖς μεγάλης ἀποδοχῆς ἔτυχον. ἀπάντησις γὰρ
αὐτοῖς ἐγένετο μεγαλοπρεπὴς καὶ ξένια καὶ τἄλλα φιλάνQoo διαφέροντα. σφόδρα γὰρ οἱ βασιλεῖς οὗτοι φίλοφώμαιοι καϑεστῶτες, καὶ πάντα τῇ συγαλήτῳ πειϑδαρ- 95
χοῦντες, ἔτι δὲ τοὺς παραβάλλοντας “Ρωμαίων εἰς τὴν
βασιλίδα ὑποδεχόμενοι φιλανϑρωπότατα ; μεγίστης ἀπο-

δοχῆς [μεγάλως] ἠξιοῦντο. δι᾽ ὧν καὶ τῶν πρέσβεων ἁπάντῶν

ἡ σύγκλητος

ἀκούσασα,

καὶ μάλιστα

σπεύδουσα τοῖς

περὶ τὸν Εὐμένη βασιλεῦσι. χαρίξεσϑαι, προφηνῆ τούτοις 40
τὴν ἀπόκρισιν ἐποιήσατο. ἀπεφήνατο γὰρ ἀποστελεῖν ἐκ
τοῦ συνεδρίου πρέσβεις τοὺς ἐκ παντὸς τρόπου συλλύσοντας τὸν πρὸς Φαρνάκην πόλεμον.
15
Ὅτι τῆς παρὰ τοῖς “Αἰτωλοῖς

χρεωκοπίας

κατὰ

τὴν 45

Θεσσαλίαν ξηλωϑείσης, καὶ πάσης πόλεως εἰς “στάσεις καὶ
ταραχὰς ἐμπιπτούσης, LU σύγκλητος ὑπέλαβεν ἐκ τοῦ Περ- 50
σέως γεγονέναι τὴν σύγχυσιν, καὶ ἀπελογίσατο τοῖς τοῦ
Περσέως πρεσβευταῖς περὶ μὲν τῶν ἄλλων
ἀπολύσειν
αὐτὸν ἐγκλημάτων, περὶ δὲ τῆς ᾿Δβρουπόλιδος τοῦ Oocκὸς ἐκ τῆς βασιλείας ἐκβολῆς ἐκέλευσε διορϑώσασϑαι τὸν

Περσέα τὸ γεγονός.

δὅ

Ὅτι τοῦ “Φρπάλου τοῦ Περσέως πρεσβευτοῦ σιωπή. 16
ὅαντος, ἡ σύγκλητος τὸν Ευμένη ἐλεφαντίνῷ τιμήσασα 60
δίφρῳ; καὶ τῆς ἄλλης ἀποδοχῆς ἀξιώσασα -9uiogaondsi
ἐξαπέστειλεν εἰς τὴν ᾿Δσίαν.
21. ἀποδοκιμάσαντες

Vrsinus, ἀποκομίσαντες MV

23. εἷς1

jmmo πρὸς
25. προςεδέξαντο 1 contrarium ait Polybius Χ ΧΗ].
9. 18. : quumque omitti non potuerit quale fuerif Seleuci donum,
de quo Polybius ibidem et 7. 4., eelogarii culpa haec depravata
videntur

623. 90. καὶ addidit Reiskius
φιλάνθρωπα Vrsinus, φιλανϑοώπια vel φιλανϑρωπία MV
93. φιλορώμαιοι] φιλορωμαῖοι
MV
91. μεγάλως delet Reiskius
43. συλλύσοντας Reiskius,
συλλύονταςΥ᾽ : λύσοντας Polybius XXV.

6. 8.

46. χοεωκοπίας]

χοεωκοπείας Suidas
48. εἰς om. M
90. σύγχυσιν Vrsinus,
σύγκρισιν MV
51. ἀπελογίσατο ] ἀπελογήσατο M
92. dmo“λύσειν αὐτὸν] malim ἀπολύειν αὐτὸν τῶν
99. ᾿Αβρουπόλιδος]
᾿Δβρουπόλεως V, illud margo V
ἐκ Vrsinus , καὶ MV
61.
ἄλλης — 624. 87. προ omisit M ascripto in marg. λείπει
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εἰ
Ὅτι ἡ σύγκλητος αὐθημερὸν ἐψηφίσατο τὸν πρὸς
6 Περσέα πόλεμον, καὶ τοῖς πρεσβευταῖς ἐχρημάτισε μέν,

ἀπόκρισιν δὲ οὐδεμίαν ἔδωκε. προςέταξε δὲ τοῖς ὑπά70 τοις ἐν ἐκκλησίαις διαῤῥήδην ἀπαγορεύειν" τοὺς δὲ
πρεσβευτὰς καὶ πάντας “Μακεδόνας ἐκ μὲν “Ρώμης ἀπελ-

i55
7

ϑεῖν αὐθημερόν,

ἐκ δὲ τῆς ᾿Ιταλίας ἐν ἡμέραις

τριά-

Ort ὁ Πτολεμαῖος ὁ τῆς, “Αἰγύπτου βασιλεὺς εἰδωςδθοά
τοὺς αὑτοῦ προγόνους ἐσχηκότας κοίλην Συρίαν, παρασκευὰς ἐποιεῖτο μεγάλας, ἀμφιςβητῶν ταύτης" ἤλπιξζέ τὲ

80 τὴν ἀδίκῳ πολέμῳ πρότερον ἀνειμένην τότε δικαίως τοῖς
αὐτοῖς νόμοις ἀναχτήσασϑαι. ἃ δὴ πυϑόμενος ὁ ᾿Αντίοχος ἐξαπέστειλεν εἰς “Ρώμην πρέσβεις, ἐντειλάμενος μαρτύρασϑαι τὴν σύγχλητον ὅτι πολεμεῖν ἀδίκως ἐπιβάλλεται Πτολεμαῖος. ἐξαπέστειλε δὲ καὶ ὁ προειρημένος τοὺς

88 ἀπολογησομένους καὶ διδάξοντας τὴν σύγκλητον ὅτι παod πάντα τὰ δίκαια Φιρατεῖ τῆς κοίλης Συρίας ᾿Δντίοχος

ἑαυτοῦ προγονικῆς ὑπαρχούσης. ἐνετείλατο δὲ τά τε φιλάνϑρωπα πρὸς “Ρωμαίους ἀνανεώσασϑαν καὶ περὶ τῆς
90 πρὸς Περσέα διαλύσεως πειραϑῆναι.

19

Ὅτι εἰς “Ρώμην παρεγένοντο

πρεσβευταὶ “Ῥοδίων

95 πρὸς τὰς γεγενημένας κατ᾽ αὐτῶν διαβολὰς ἀπολογησόμενου. ἐδόχουν γὰρ ἐν τῷ πρὸς Περσέα πολέμῳ ταῖς εὐνοίαις ἀποκεκλικέναιν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ προδεδωκέναι

τὴν πρὸς Ῥωμαίους φιλίαν. ὁρῶντες δὲ τὴν ἀλλοτριότητα
400 τὴν πρὸς αὐτούς, εἰς ἀϑυμίαν ἐνέπιπτον. ὡς δὲ καὶ τῶν
στρατηγῶν τις συναγαγὼν ἐκχλησίαν παρεκάλει τὰ πλή$5 πρὸς τὸν κατὰ “Ροδίων πόλεμον, LIUM ὁλοσχερῶς

δείσαντες περὶ τῆς πατρίδος εἰς τοιαύτην ἦλθον κατάσπληξιν ὥςτε πένθιμον
5 ἐντεύξεις τῶν

φίλων

ἀναλαβεῖν
μηκέτι

ἐσθῆτα,

παρακαλεῖν

κατὰ δὲ τὰς
μηδὲ

ἀξιοῦν,

ἀλλὰ δεῖσθαι μετὰ δακρύων μηδὲν ἀνήκεστον περὶ αὖτῶν

βουλεύεσϑαι.

εἰξαγαγόντος δὲ αὐτοὺς εἰς τὴν σύγ-

xAnvov &vog τῶν δημάρχων, καὶ τὸν παρακαλοῦντα πρὸς
10 τὸν πόλεμον στρατηγὸν κατασπάσαντος ἀπὸ τῶν ἐμβόλῶν, ἐποιεῖτο

τοὺς λόγους.

68. ἔδωκε] δέδωκε V

καὶ πολλὰ πρὸς δέησιν εἶ--

69. ἀπαγορεύειν Vrsinus ,ἀπαγορεύου-

ew V, ἀναγορεύειν Wesselingius: tum τούς τε Reiskius

621. 71. αὐτοῦ V, ἑαυτοῦ Suidas
κοίλην) τὴν κοίλην Suidas
19. τε] γὰρ Suidas
Poem τε] εἶχε M
90. πειραϑῆναε

Μ.

διὰ πειραϑῆναι y

4. sig] 8c M

Vrsinus, ἀπολογησομένους wy
519. 2., ἐννοίαις V

95. ἀπολογησόμενοι

91. εὐνοίαις M. et Exc. Photii p.

ἀποκεκλικέναι ] ἀποκεκληκέναι

M

5. παρακαλεῖν Vrsinus eum Polybio XXX. 4. 5., παραλιπεῖν MV
8. xal τὸν παρακαλοῦντα) καὶ παρακαλοῦντος καὶ τὸν παρακα-

λοῦντα M

10. ἐποιεῖτο] ἐποιοῦντο Wesselingius recte, nisi ex-

RE
δον
a
ἃnAaeu
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πόντες ἔλαβον ἀποκρίσεις δι᾿ ὧν τοῦ μὲν ὁλοσχεροῦς
φόβου παρείϑησαν, περὶ δὲ τῶν κατὰ μέρος ἐγκλημάτων

πικρῶς ὠνειδίσϑησαν.
20
"Ort κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἧκον εἰς “Ρώμην
695z6vToUsv

οἵ πρεσβευταὶ

κατορϑώμασιν.
ἀποδεχομένη

συγχαρησόμενοι

τοῖς

ἡ δὲ σύγκλητος φιλανθρώπως

γεγονόσι

ἅπαντας 20

καὶ τὰς ἀποκρίσεις ἐπιεικεῖς διδοῦσα

συν-

τόμως ἑκάστους ἀπέλυσεν εἰς τὰς πατρίδας.
Ὅτι

κατὰ

21

τοὺς αὐτοὺς χρόνους πολλῶν παραγξγο- or

νότων “πρεσβευτῶν

πρώτοις τοῖς περὶ "Ἄτταλον

ἐχρημά-

τιδὲν ἡ σύγκλητος" ὑπόπτως γὰρ είχον οἵ Ῥωμαῖοι τὰ
πρὸς τὸν Εὐμένη ἕνεκεν τῶν γραμμάτων τῶν εὑρημέ- 90
νῶν. ἐν οἷς συμμαχίαν ἣν συντεϑειμένος πρὸς Περσέα

κατὰ “Ρωμαίων.

κατηγορησάντων δὲ πλειόνων ἀπὸ τῆς

᾿Δσίας πρεσβευτῶν.

oc Προυσίου

καὶ μάλιστα τῶν

ἀπεσταλμένων

πα-

βασιλέως καὶ Γαλατῶν, οἵ περὶ τὸν "Arra-

λον ἐνδεχομένως ἀπολογησάμενοι πρὸς ἕκαστον τῶν ἐγ- 95
καλουμένων οὐ μόνον ἀπετρίψαντο τὰς διαβολάς, ἀλλὰ
καὶ τιμηϑέντες ἐπανῆλθον εἰς τὴν οἰκείαν. ἡ δὲ «σύγκλητος οὐ χατὰ πᾶν ἔληγε τῆς AE Εὐμένους ὑποψίας,
προχειριδαμένη δὲ Γάϊον ἐξαπέστειλε κατοπτεύσοντα τὰ

ι κατὰ τὸν Εὐμένη."

40

Ὅτι Προυσίας ἀνάξιος γεγονὼς τοῦ τῆς βασιλείας 22
προσχήματος καὶ διατελέσας πάντα τὸν τοῦ env χρόνον 45
αἰσχρῶς. κολαχεύων τοὺς ὑπερέχοντας, καί ποτε “Ρωμαίων
πρὸς αὐτὸν παραγενομένων πρεσβευτῶν τὰ μὲν τῆς βασιλείας σύμβολα , τό TE διάδημα καὶ τὴν πορφύραν, ἀπέATO, μιμησάμενος δὲ τὴν τῶν προρφάτως ἀπελευϑερου- 50

μένων παρὰ Ρωμαίοις τάξιν ἀπήντησεν ἐξυρημένος, τὴν
κεφαλὴν καὶ πίλεον ἔχων λευχόν, ἔτι δὲ φορῶν τήβευvav καὶ κάντιλον᾽ ἀσπασάμενος δὲ τοὺς πρεσβευτὰς, ἀπέφαινεν ἑαυτὸν ἀπελεύϑερον εἰναι "Ρωμαίων" ἧς ἀγεννε-

στέραν φωνὴν ov ῥᾷδιον εὑρεῖν. πολλὰ δὲ καὶ igi: tov- 55
ciderunt quae tum Polybius tum Diodorus Photii p. 515. 12. post
ἐποιεῖτο τους λόγους addunt πρῶτος vel,πρῶτον μὲν Φιλόφρων,
μετὰ δὲ τοῦτον ᾿Δστυμήδης
16. 17. ὅτι — κατορϑώμασιν ] in
his aliquid se mutasse in annot, ostendit Vrsinus: nihil ab eo dis-

EA

M. idem factum

ΜΠ
9. 5.

in illis 81. κατηγορησάντων— 92. Πρου-

91. oixslav] οἰκίαν MV Suidas: ᾿“σίαν Polybius XXXI.
98. ἔληγε] ἔλεγε M
39. Γάϊον] Sulpicium Gallum
Polybii XXXI. 9. 6., 10. 1,
κατοπτεύσοντα]) κατοπτεύσαντα MV
40. κατὰ τὸν M, χατὰ Ο
41. ὅτι
— 626. 69. σπεύδουσιν omisit
M
950. dmeievésgoviévan] ἠλευϑερωμένοι aptius Polybius XXX.
16. 3.
92. τήβενναν) τηβένναν V
x&vriov ] κάλτιον vel xaλίκιον Wessclingius: καλικίους Polybius
91. ἀγεννεστέραν) dysνεστέραν V
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τοις οἰκεῖα πρότερον διεπράξατο » καὶ τότε δὲ κατὰ τὴν
εἴςοδον γενόμενος τὴν εἰς τὴν σύγκλητον κατὰ τὸ 9vθέτρον ἀντίον στὸς τοῦ συνεδρίου καὶ καϑεὶς τὰς χεῖ60 ρας ἀμφοτέρας προςεχύνηδσε τὸν οὐδὸν χαὶ τοὺς καῦημένους, ἐπιφϑεγξάμενος “Χαίρετε ϑεοὶ σωτῆρες: ὑπερβολὴν οὐδεμίαν ἀπολιπὼν κολακείας ἀνάνδρου καὶ γυναυκισμοῦ. ἀκολούϑως δὲ τούτοις χαὶ τὸν λόγον ἐν τῇ Gvyκλήτῳ ποιησάμενος τοιαῦτα διῆλθεν ὥςτε xci γράφειν
ἡμῖν ἀπρεπὲς εἶναι. ἡ δὲ σύγκλητος τοῖς πλείστοις τῶν
65 λεγομένων προρχόπτουσα πρεπούσας τῇ κολακείᾳ τὰς 696

ἀποκρίσεις ἐποιήσατο" “Ρωμαῖον γὰρ καὶ πολεμίους ἐπ᾽
93 ἀνδρείᾳ μεγαλοφρονοῦντας νικᾶν σπεύδουσιν.
Ὅτι ἧκον πρεσβευταὶ εἰς “Ρώμην παρά τε τοῦ νεῶωτέρου Πτολεμαίου καὶ παρὰ τοῦ πρεσβυτέρου. δοϑέντος

75 δὲ αὐτοῖς ἐν τῷ συνεδρίῳ λόγου, διακούσασα ἡ σύγχλητος τὰ κατὰ μέρος ἐδογμάτισε τους uiv παρὰ τοῦ
πρεσβυτέρου Πτολεμαίου πρεσβευτὰς ἐν ἡμέραις πέντε
ταῖς πάσαις ἐκ τῆς ᾿Ιταλίας ἀπαλλάττεσθαι, καὶ τὴν συμ-

μαχίαν ἀνελεῖν τὴν πρὸς αὐτόν,
80 Πτολεμαῖον

πέμψαι πρεσβευτὰς

πρὸς δὲ τὸν νεώτερον
τοὺς ἐμφανιοῦντας

QU-

TO τὴν εὔνοιαν τῆς συγχλήτου καὶ τὰ διασεσαφημένα
21 τἀδελφῷ.
Ὅτι χατὰ τὴν
85
ὴ ἑκατοῦτ ὴν πεντηκοστὴν
2
qv πέμπτην
πέμπτη Ὄλυμπιάδα πρέσβεις παρεγένοντο παρὰ ᾿Δριαράϑου στέφανον
κομίξοντες ἀπὸ χρυσῶν. μυρίων καὶ διασαφοῦντες τὴν
εὔνοιαν

τοῦ

βασιλέως

ἣν ἔχει πρὸς Ρωμαίους,

ἔτι δὲ

τὴν δι᾽ ἐχείνους γενομένην ἀπόῤῥησιν τοῦ γάμου καὶ gt90 λίας πρὸς “Ζημήτριον. συνεπιμαρτυρούντων δὲ xoi τῶν
περὶ zov I| ράκχον πρεσβευτῶν, ἡ G χλητος ἐπαινέσασα
τὸν ᾿ἡφριαράϑη τόν τὲ στέφανον ἐδέξατο xci τὰ μέγιστα

o5 τῶν παρ᾽ αὐτοῖς “νομιξομένων. δώρων ἀπέστειλεν.
οὗ

Ὅτι κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον συνειφήχϑησαν καὶ oL
παρὰ “ημητρίου πρέσβεις οἵ τὸν “στέφανον κομίξοντες
100 ἀπὸ μυρίων χρυσῶν καὶ τοὺς αἰτίους τοῦ κατὰ τὸν
᾿Οκταούιον φόνου δεσμίους ἄγοντες. ἡ δὲ σύγκλητος ἐπὶ
πολὺν

μὲν

χρόνον

διηπόρηδε

πῶς

χρηστέον

ἦν τοῖς

62. γυναικισμοῦ ] γυναιπιασμοῦ V, μιαικισμοῦ Polybii Excerptorum codex Monacensis, ubi itidem γυναικιασμοῦ ediderat Vrsinus,
ged γυναικισμοῦ scribit in annotatione
626. 32. νεωτέρου M cum Polybio XXXII. 1. 1., viov V
19. τὰ κατὰ M. κατὰν
80. εὔνοιαν M, ἔννοιαν V
81.
τάδελφ] τὰ δ᾽ dao M
85. ἑκατοστὴν gu
πέμπτην]
ove MV
δ7. εὔνοιαν M cum Polybio XXXI. 14. 2,, ἔννοιαν V
92. τόν τε] τὸν Μ
99, τοὺς αἰτίους M, τὰς αἰτίας V
100.
φόνου] voor. ov M
ἄγοντες Polybius "XXXIL 6. 1., ἀγαγόν-

τες MV

2. χρηστέον] γρυσέων M
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πράγμασι. καὶ ἡ σύγκλητος τὸν μὲν στέφανον προςεδέξατο; τοὺς δὲ μετὰ τοῦ στεφάνου παραδιδομένους ᾽1σοκράτη καὶ ““επτίνην οὐκ ἐβουλήϑη παραλαβεῖν.
5
Ὅτι oí Κελτίβηρες μετὰ τὴν νίκην οὐκ ἀφρόνως 20
προνοούμενον

τοῦ

μέλλοντος

πρεσβευτὰς

ἐξαπέστειλαν

10

θογπρὸς τὸν ὕπατον περὶ διαλύσεως. ὁ δὲ ἀναγκαῖον ἡγούμενος τηρεῖν τὸ τῆς πατρίδος μεγαλόψυχον, ἀπεκρίϑη
τούτοις ἢ διδόναι περὶ πάντων ἐπιτροπὴν Ῥωμαίοις ἢ
πράττειν ἐνεργῶς τὰ τοῦ πολέμου.
15
Ὅτι τῶν Ρωμαίων στρατευσάντων πρὸς Καρχηδο-- 21
víovc, oL Καρχηδόνιοι πυϑόμενοι τὸν εἰς τὸ Διλύβαιον 90
κατάπλουν, καὶ πρὸς τὸν πόλεμον οὐδαμῶς “καταβαίνοντες, πρεσβευτὰς ἐξέπεμψαν εἰς Ρώμην, οἵ ἐνεχείρισαν

τοῖς “Ρωμαίοις ἑαυτούς τε καὶ τῆς πατρίδος τὰ ΄πράγματα. ἡ δὲ σύγκλητος δεξαμένη τὴν παράδοσιν τῆς χώρας 25
ἔδωκεν ἀπόκρισιν, ἐπεὶ καλῶς βουλεύονται Καρχηδόνιοι,
δίδωσιν αὐτοῖς ἡ σύγκλητος νόμους. χώραν, ἵεράώ, τάφους. ἐλευϑερίαν; ὕπαρξιν, οὐδαμοῦ προςτιϑεῖσα πόλιν

τὴν Καρχηδόνα, παραχρύπτουσα 'δὲ τὴν ταύτης ἀναίρεiv: τεύξεσϑαν δὲ τούτων τῶν φιλανθρώπων, ἐὼν ὁμή- 90
θους δῶσι τριακοσίους υἱοὺς τῶν συγκλητικῶν καὶ πείἥωνται τοῖς ὑπὸ
νομίσαντες

τῶν

ὑπότων

παραγγελλομένοις.

of δὲ

ἀπολελύσϑαι τοῦ πολέμου. τοὺς ὁμήρους ἐ
ἐξέ.

πεμψαν μετὰ πολλῆς οἰμωγῆς. εἶτα ἦλθον εἰς τὴν ᾿Ιτύ-«xv. οἱ δὲ πάλιν πρεσβευτὰς ἐξέπεμψαν τοὺς πευσομέ-- 35

vovg & τι ἕτερον αὐτοῖς oí Ῥωμαῖοι ποιεῖν

κελεύουσι.

τῶν δὲ ὑπάτων εἰπόντων παραδοῦναι τὰ ὅπλα ἀδόλως
καὶ τοὺς καταπέλτας, οἱ δὲ τὸ μὲν πρῶτον διὰ τὸν πρὸς
"Ac0oovDav πόλεμον βαρέως ἔφερον παρέλαβον δ᾽ ὅπλων 40
παντοδαπῶν εἴκοσι μυριάδας καὶ καταπέλτας διοχιλίους.
εἶτα πάλιν oi “Ρωμαῖοι διεπέμψαντο πρὸς Καρχηδονίους,
ἀποστεῖλαί τινας ἐκ τῆς γερουσίας κελεύοντες, οἷς τὸ
καταλειπόμενον πρόςταγμα διασαφήσουσιν. oí δὲ τριά-κοντὰ τῶν ἐπιφανεστάτων ἀπέστειλαν. ὁ δὲ πρεσβύτερος 45
τῶν ὑπάτων MavíAtog εἶπεν ὅτι Tjj «συγκλήτῳ δέδοχται
ἣν μὲν νῦν οἰκοῦσι πόλιν ἐκλιπεῖν, ἑτέραν δὲ κτίσαι τῆς
ἡαλάσσης ἀπέχουσαν σταδίους ὀγδοήκοντα. τῶν δὲ πρεσβευτῶν εἰς οἶκτον καὶ ἔλεον τραπέντων, καὶ πάντων 50
διψάντων ἑαυτοὺς ἐπὶ τὴν γῆν καὶ πολὺν κλαυϑμὸν us-

τὰ δακρύων προϊεμένων » διατροπὴ μεγάλη τὸ συνέδριον
6027. 21. ἱερὰ Vrsinus, ἱεραὶ M, ἱεροὺς V
τῆς ἀναίρεσιν. τεύξασϑαι addit M

29. δὲ τὴν ταύ-

τεύξεσθαι) τεύξασϑαι M

φιλανθρώπων Wesselingius , φιλανϑρωπιῶν MV
xv] Ἰτύην

sinu,

M

49. οἷς Vrsinus,

αμίλιος V, Καικίλιος M

οἱ MV

91. Ἰτύ-

46. ανίλιος

92. μόγις] μόλις Suidas

Vr-

112 EXCERPTA LEGATIONVM L. XXXII. XXXIII.
ἐπέσχε.

μόγις δὲ τῶν Καρχηδονίων

ξεῶς ἀναλεξαμένων,

μόνος

ἀπὸ τῆς καταπλή-

ὁ Βλάννων

καλούμενος οἷ-

κείαν τῆς περιστάσεως φωνὴν προέμενος διελέχϑη παραστατικῶς ἅμα καὶ παῤῥησιαζόμενος" εἰς δὲ οἶκτον προαγόμενος τοὺς ἀκούοντας
Ὅτι οἵ Ῥωμαῖοι ἀμετάϑετοι ταῖς γνώμαις ὄντες πρὸς698

τὴν κατάλυσιν τῆς Καρχηδόνος προςέταξαν

ἀπιέναι

τα-

χέως εἰς τὴν Καρχηδόνα καὶ τὰ δεδογμένα, τοῖς πολίταις

ἀπαγγέλλειν. τῶν δὲ πρέσβεών. τινες [οἱ] μὲν ἀπογνόντες
τὴν εἰς τὴν πατρίδα πορείαν ἔφυγον ὁπότ᾽ οὖν ἕχαστος
ἐδύνατο, οἱ δὲ λοιποὶ τὴν ἐπάνοδον ἑλόμενοι. ἐπανῆλθον
τὴν ὀλέθριον πρεσβείαν τετελεχότες. τῶν δὲ ὄχλων ὑπαπαντώντων. τούτοις μὲν οὐδὲν ἐλάλουν, τὰς δὲ ἑαυτῶν
κεφαλὰς τύπτοντες χαὶ τὰς χεῖρας ἐπανατείνοντες καὶ
τοὺς ϑεοὺς ἐπιβοώμενοι προῆγον εἰς τὴν ἀγοράν, καὶ
τῇ γερουσίᾳ ἀπήγγειλαν τὰ “προςτεταγμένα.
"Ovi ot τὴν [Ἄραδον οἰκοῦντες ὑπέλαβον καιρὸν εἰληφέναι πρὸς τὴν τῶν “Μαραϑηνῶν.

ἀπώλειαν.

ἀποστεί-

λαντες [δὲ] ovv ἐν ἀποῤῥήτοις πρὸς ᾿Δμμώνιον τὸν προεστηκότα τῆς βασιλείας ἔπεισαν ᾿τριαχοσίοις ταλάντοις παραδοῦναι τὴν Mágeov αὐτοῖς. ὁ δὲ Ἰσίδωρον αὐτοῖς

ἀπέστειλε λόγῳ μὲν ὡς ἐφ᾽ ἑτέρας χθείας, ἔργῳ δὲ τὴν
πόλιν ἐξαιρήσοντα καὶ παραδώσοντα τοῖς . ApaÍots. oL
δὲ "“Μαφαϑηνοὶ τὸν κεχυρωμένον xo

αὑτῶν

ὄλεϑρον

85 ἀγνοοῦντες,

τοὺς δὲ ᾿Δραδίους ὁρῶντες ἐν προτιμήσει
παρὰ τῷ βασιλεῖ φερομένους, “ἔγνωσαν τοὺς μὲν παρὰ
τοῦ βασιλέως στρατιώτας εἰς τὴν πόλιν μὴ προρδέχεσθαι;
τῶν

δὲ ᾿Δραδίων αὐτοὺς ἱκέτας γενέσϑαι. εὐϑὺς οὖν τῶν

πρεσβυτάτων τοὺς ἐπιφανεστάτους παρὰ τούτοις δέκα
90 πρεσβευτὰς ἐξέπεμψαν εἰς τὴν ΄ἄραδον ἱκετηρίαν κομίζοντας usü' ἑαυτῶν

καὶ τὰ παλαιότατα

τῶν κατὰ τὴν

πόλιν ἀφιδρυμάτων" ὑπελάμβανον ydo. ἐλέῳ συγγενείας
καὶ ϑεῶν εὐσεβείᾳ μεταϑήσειν τὴν πᾶσαν ὀργὴν τῶν

95 ᾿Δραδίων.

oí δὲ κατὰ

τὰς δεδομένας

ἐντολὰς ἐκβάντες

τῆς νηὸς εἰς ἱκεσίαν καὶ δέησιν ἐτρέποντο τῶν ὄχλων.
oí δὲ ᾿ἀράδιοι ταῖς ψυχαῖς ἀνηρτημένον κατεφρόνησαν

53. ἀναλεξαμένων)

ἀναψυξαμένων

margo

V

Βλάνων Suidas, "Avvov ὃ Dis Reiskius
Suidas, περιστατικῶς V: tum εἴς τὲ Reiskius

54. Βλάννων)
59. παραστατικῶς

628. 69. τινὲς οἱ uv] aut oi μέν τινες aut τινες μὲν scribendum est
66. ὁπότ᾽ ovv M et V in annotatione Vrsini, ozoσοῦν editio Vrsini
αἴ. Magonvav. M, Παραϑηνῶν editio
Vrsini
48. οὖν M, δὲ οὖν V
80. Ἰσίδωρον Vrsinus, Ἰδή-δωρον MV
82. "Aoc Oto] Aoxator M
Maoarvoi M,
ϊαραϑηναῖοι V
841. αὑτῶν M Wesselingius , «vrov V
92. τὴν πόλιν) πόλιν Suidas v. ἀφιδρύματα ig ed. Mediolanensi
98. συγγενείας Vrsinus, συγγενεῖ MV
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μὲν τῶν κοινῶν τῆς ἱκεσίας νόμων, παρ᾽ οὐδὲν δὲ ἡγήὅαντο τὴν τῶν συγγενικῶν ἀφιδρυμάτων καὶ ϑεῶν εὐσέβειαν" διόπερ τὰ μὲν τῶν ϑεῶν ἀγάλματα συντρίψαν- 100
τες

ὑβριστικῶς

κατεπάτησαν,

τοὺς

βάλλοντο τοῖς λίϑοις καταλεύειν.

δὲ πρεσβευτὰς

ἐπε-

πρεσβυτέρων δέ τινῶν

ἐπιλαβομένων τῆς ὁρμῆς τῶν ὄχλων, μόγις διὰ τὴν τούτῶν "ἐντροπὴν τοῦ “βάλλειν ἀποσχόμενοι προρςέταξαν εἰς
τὴν φυλακὴν αὐτοὺς ἀπαγαγεῖν.

629

5
30

Ὅτι Νομαντῖνοι, καὶ ΤΤερμήσσιοι περὶ διαλύσεως. δια- 10
πρεσβευσάμενοι, πρὸς Ῥωμαίους, συνεχώρησαν. αὐτοῖς

τὴν εἰρήνην ἐπὶ τούτοις᾽

δοῦναι τῶν πόλεων ἑκατέραν

Ῥωμαίοις ὁμήρους “τριαχοσίους í σάγους ἐννακιφχιλίους,
βύρσας τριφχιλίας, ἵππους πολεμιστὰς ὀχτακοσίους, ὅπλα

πάντα" καὶ ταῦτα πράξαντας φίλους εἶναι καὶ συμμάχους. 15
ταχϑείδης δὲ ἡμέρας ἐν ἡ ταῦτα συντελεῖν ἔδει τὰς πόλεις, κατὰ τὰς “ὁμολογίας πάντα ἐτέλεσαν. ὡς δὲ ἐπὶ

τελευτῆς ἔδει τὴν τῶν ὅπλων παράδοσιν ποιήσασϑαι,
ὀδυρμός τις εὐγενὴς ἣν καὶ παράστασις ψυχῆς πρὸς ἐλευϑερίαν ἐνέπεσε τοῖς πλήϑεσι. διὸ πρὸς ἀλλήλους ἐδεινο- 90

πάϑουν εἰ γυναικῶν τρόπον γυμνώσουσιν ἑαυτοὺς ὅπλων.
μεταμελόμενοι δὲ τοῖς ψηφισϑεῖσιν ἀλλήλους κατεμέμqovro, καὶ πατέρες μὲν υἱοῖς ἐνεχάλουν, παῖδες δὲ γονεῦσι, γυναῖκες δὲ ἀνδράσι. καὶ ἐπὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς διά- 95
ϑεσιν ἀναδραμόντες, καὶ τῶν ὅπλων οὐ παραχωρήσαντες,
ἀνεκαίνισαν

τὸν πρὸς Ῥωμαίους πόλεμον.

9]
Ὅτι Τρύφων. ἐξ ἰδιώτου βασιλεὺς ysyovog ἔσπευδε
τὴν δυναστείαν αὑτῷ διὰ δόγματος συγχλητικοῦ βεβαιῶ- 90
σαι. διόπερ κατασχευάσας

Νίκην

χρυσὴν ἄγουσαν ὁλκὴν

χρυσίνων μυρίων ἐξαπέστειλε πρεσβευτὰς εἰς τὴν Ῥώμην 35
τοὺς ταύτην “κομιοῦντας τῷ δήμῳ. ὑπελάμβανε γὰρ τοὺς
Ῥωμαίους

ἅμα μὲν διὰ

τὸ λυσιτελές,

ἅμα

δὲ διὰ τὸ

εὐοιώνιστον εἶναι, προςρδέξασϑαι, τὴν Νίκην, καὶ προςαγορευϑῆναι βασιλέα.

εὗρε δὲ τὴν σύγκλητον πάνυ σα-

νουργοτέραν ἑαυτοῦ καὶ τοὺς ἀπάτῃ παρακχρουομένους 40
συνέσει καταμαρτυροῦσαν. τὸ μὲν γὰρ δῶρον ἐδέξατο
καὶ τὴν εὐφημίαν μετὰ τοῦ λυσιτελοῦς ἐτήρησεν, ἀντὶ
δὲ Τρύφωνος μεταχρηματίσασα τὴν δόσιν εἰς τὸν ὑπ᾽
99, καὶ ϑεῶν] (rov Suidas v. ἀνηρτημένοι in ed. Mediolanensi
629. 9. Τερμήσσιοι M, Τερμήσιοι V
18. ἦν post εὐγενὴς ponit M, post ὀδυρμὸς M
21. γυμνώσουσιν M, γυμνάσουσινῦ

28. υἱοῖς Vrsinus in annotatione, υἱοὺς MV, υἱέσιν

ed. Vrsini
91. yovcívov] χρυσίων Suidas
91. εὐοιώνιστον]
εὐνόϊστον M
38. βασιλέα] exspectabam aut βασιλεύς aut προςαγορεῦσαι
40. παρακρουομένους) παρακουομένους M
καταμαρτυροῦσαν] καταμαρτυροῦσαι M, καϑυπερτεροῦσαν vel καταπροτεροῦσαν Reiskius
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διὰ

δολοφονηϑέντα

βασιλέα τὴν ἐπιγραφὴν ἐποιήσατο.

δὲ ταύτης τῆς πράξεως ἀνέδειξεν

ἑαυτὴν μισοπονη-

θοῦσαν ἐπὶ τῇ τοῦ παιδὸς ἀναιρέσει καὶ δωρεὰς ἀσεβῶν
ἀνδρῶν οὐ προςδεχομένην.
Ὶ
Ὅτι

ἧκον εἰς ᾿Δλεξάνδρειαν

οἵ περὶ τὸν Σκιπίωνα

τὸν ᾿φρικανὸν πρεσβευταὶ κατασχεψόμενοι τὴν ὅλην βασιλείαν.

ὁ δὲ Πτολεμαῖος

μετὰ μεγάλης ἀπαντήσεως χαὶ

παρασχευῆς προςδεξάμενος τοὺς ἄνδρας τάς τε ἑστιάσεις.
πολυτελεῖς ἐἑποιεῖτο χαὶ τὰ βασίλεια περιάγων. ἐπεδείκνυτοσϑο
καὶ τὴν ἄλλην τὴν βασιλικὴν γάξαν. οἱ δὲ τῶν Ῥωμαίων
πρέσβεις ἀρετῇ διαφέροντες τοῖς μὲν βρωτοῖς ὀλίγοις
καὶ πρὸς ὑγείαν διατείνουσι χρώμενοι κατεφρόνουν τῆς

60 πολυτελείας, ὡς διαφϑειρούσης καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα.
τῶν 0E ὑπὸ τοῦ βασιλέως ϑαυμαζομένων ἐν παρέργῳ
τὴν ϑέαν ὡς οὐδενὸς ἀξίων ποιησάμενοι τὰ ϑέας ἄξια
πρὸς ἀλήϑειαν ἐπολυπραγμμόνησαν ἀκριβῶς, τῆς πόλεως

65 τὴν ϑέσιν xol τὸ βάρος καὶ τὰς περὶ τὸν Φάρον ἰδιότητας; πρὸς δὲ τούτοις ἀναπλεύσαντες εἰς Μέμφιν τὴν
ἀρετὴν τῆς χώρας xal τὰς κατὰ τὸν Νεῖλον εὐχαιρίας,
TO τὲ πλῆϑος τῶν κατ᾽ Alyvztov πόλεων καὶ τὰς ἀναοιϑμήτους τῶν οἰκητόρων μυριάδας καὶ τὴν ὀχυρότητα
70 τῆς Αἰγύπτου καὶ τὴν “ὅλην τῆς χώρας ὑπεροχήν; ὡς εὖ
διάκειται πρὸς ἡγεμονίας ἀσφάλειάν τὲ καὶ μέγεθος. καὶ
ϑαυμάσαντες τὰ πλήϑη τῶν κατοικούντων τὴν Αἴγυπτον

καὶ τὰ τῶν τόπων ἐπιτεύγματα, διέλαβον μεγίστην ἡγεμονίαν δύνασϑαν συσταϑῆναι τυχούσης τῆς βασιλείας ταύτης
ἀξίων τῶν ἡγεμόνων. oí μὲν ovv πρεσβευταὶ καταῦσκεψάμενοι τὰ κατὰ τὴν “Αἴγυπτον ἐπὶ Κύπρου κἀκεῖθεν
eni Συρίας τὴν ἀναγωγὴν ἐπουήσαντο. καϑόλου δὲ καὶ
τὰ πλεῖστα μέρη τῆς οἰκουμένης ἐπῆλθον, καὶ παρὰ πᾶσι

80 σώφρονα καὶ ϑαυμαστὴν ποιησάμενοι τὴν ἐπιδημίαν
μεγάλης ἀποδοχῆς ἔτυχον, καὶ τὰ πλεῖστα μέρη τῆς οἷκουμένης ἐπεληλυϑότες μετ᾽ εὐφημίας ὑπὸ πάντων συμφωνουμένης ἐπανῆλϑον. τῶν γὰρ ἐχόντων τὰς ἀμφιρβητήσεις, οὕς μὲν διηλλάχεισαν ἀλλήλοις,

οὗς δ᾽ ἐπεπείκει-

ὅαν τὰ δίκαια ποιῆσαι τοῖς ἐγκαλοῦσι, τοὺς δὲ ἀναιόσχυντοῦντας διὰ τῆς ἀνάγκης κατεστάλκεισαν, τοὺς δὲ δυρδια46. δωρεὰς M, δωρεὼ V

41. προςδεχομένην

Wesselingius,

προςδεχομένη V
630. 53. οἱ à: M, oi V
58. βοωτοῖς M, βρωτοῖς τοῖς V
62. ἀξίων ποιησάμενοι Reiskius, ἀξίαν ποιησαμένων
64. βάρος M Suidas , βάϑος M
61. Νεῖλον om, M
εὐπαιρίας M Suidas, εὐχαιρείας V
412. τὴν addit M
49. ἐπιδηαίἰαν Weiskius, ἀποδημίαν ΜΥ
89. διηλλάχεισαν M, διηλλάγη-

ga» V
81, δ᾽ ἐπεπείκεισαν ed. Wessel, à" ἐπεπείκησαν V, δὲ
πεπείκεσαν M
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κρίτους ἀναπεπόμφεσαν ἐπὶ τὴν σύγκλητον. ὡὁμιληκότες
δὲ βασιλεῦσι καὶ δήμοις, καὶ τὴν προὐπάρχουσαν αὐτοῖς
φιλίαν πρὸς ἅπαντας ἀνανεωσάμενοι; πρὸς εὔνοιαν τὴν
ἡγεμονίαν

ἐπηύξησαν,

καὶ πάντες

ταῖς αἱρέσεσιν

οἰκείως 90

διατεϑέντες ἐξαπέστειλαν πρεσβευτὰς εἰς τὴν Ῥώμην, καὶ
τοὺς περὶ Σχιπίωνα πρέσβεις ἐπήνεσαν, ὅτι τοιούτους
ἄνδρας ἐξέπεμψαν.
23
Ὅτι Βόκχος ὃ χατὰ τὴν Διβύην βασιλεύων πολλὰ 05
καταμεμψάμενος τοῖς πείσασιν αὐτὸν πολεμεῖν τοῖς Ῥωμαίοις πρέσβεις ἔπεμψε πρὸς τὸν “Μάριον, περὶ μὲν τῶν 100
ἡμαρτημένων αἰτούμενος συγγνώμην," ἀξιῶν δὲ φιλίαν
συνϑέσϑαι

καὶ πολλὰ κατεπαγγελλόμενος

σθαι Ῥωμαίοις.

τοῦ δὲ “Μαρίου

χρήσιμος

κελεύσαντος

ἔσε-

περὶ τού-

τῶν πρεσβεύειν πρὸς τὴν σύγκλητον, ὁ μὲν βασιλεὺς
ἐξαπέστειλεν εἰς τὴν Ῥώμην πρεσβευτὰς περὶ τούτων. ἡ 5
δὲ σύγκλητος αὐτοῖς ἀπόκρισιν ἔδωκεν ἁπάντων τεύξεσϑαν τῶν φιλανϑρώπων τὸν Bóxyov, ἐὰν “Μάριον πείσῃ.

τοῦ δὲ Μαρίου σπεύδοντος αἰχμάλωτον λαβεῖν ᾿Ιογόρϑαν
63170v βασιλέα,

ὑπακούσας ὁ Βόκχος

καὶ μεταπεμψάμενος

τοῦτον. ὡς περί τινῶν κοινῇ συμφερόντων διαλεξόμενος, 10

συνέλαβε τὸν Ἰογόρϑαν,

καὶ δήσας παρέδωκε “ευκίῳ

Σύλλᾳ τῷ ταμίᾳ τῷ πρὸς τὴν παράπεμψιν ἐκπεμφϑέντι.

τῇ δὲ τούτου συμφορᾷ τὴν ἰδίαν σωτηρίαν πορισάμενος
διελύϑη τῆς παρὰ τῶν Ῥωμαίων τιμωρίας.
15
Ὅτι

sig τὴν Ῥώμην

λον πρεσβευταὶ “"Μιϑριδάτου 98

τοῦ βασιλέως κομίξοντες μεθ αὑτῶν χρημάτων 'πλῆϑος 20
πρὸς τὴν τῆς συγκλήτου δωροδοκίαν. ὁ δὲ ΖΣατορνῖνος
δόξας ἀφορμὴν ἔχειν κατὰ τῆς συγκλήτου, μεγάλην ὕβριν
τῇ πρεσβείᾳ ἐνεδείξατο. καὶ τῶν συγκλητικῶν παροξυνάντων τοὺς πρεσβευτὰς καὶ συνεργήσειν ἐπαγγελλομέ- 25
νῶν ; οἵ καϑυβρισϑέντες ἐπήνεγκαν κρίσιν τῷ Ζατορ-

νίνῳ περὶ τῆς εἰς αὐτοὺς ὕβρεως. τοῦ δὲ ἀγῶνος ὄντος
δημοσίου καὶ μεγάλου διὰ τὴν τῶν πρεσβευτῶν ἀσυλίαν

καὶ τὴν συνήϑη παρὰ Ῥωμαίοις [πρὸς τὴν] ὑπὲρ τῶν
πρεσβειῶν μισοπονηρίαν" ὁ δὲ Ζατορνῖνος ϑανάτου κα- 90
τηγορούμενος ὑπὸ τῶν συγκλητικῶν, ὡς ἂν ἐκείνων
δικαξόντων τὰς τοιαύτας κρίσεις, εἰς τοὺς μεγίστους
ἐνέπεσε φόβους τὲ καὶ κινδύνους, καὶ διὰ τὸ μέγεϑος
τῶν ὑποχειμένων ἀγώνων πτήξας κατέφυγεν ἐπὶ τὸν
90. ἀπηύξησαν M
1. ἀξιῶν δὲ] ἀξιῶν καὶ M
0. τεύξεσϑαι
τεύξασϑαι Μ
φιλανθρώπων Wesselingius , φιλανθϑρωπιῶν MV
6931. 19. zo» omisit M
20. uc9" “αὐτοῦ μετ΄ αὐτῶν MV
21. 26. 90. Σατορνῖνος M, E
V
21. διὰ τὴν]
διὰ Suidas in ed. Mediolanensi "
28. Ῥωμαίοις} τῶν Ῥωμαίων
Suidas
29. πρὸς τὴν ὑπὲρ] ὑπὲρ Suidas
91, ἐπὶ — ἔλεον]
in his mutatum aliquid ab Vrsino fuisse ipse prodere videtur ad v. 40,

|
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95 κοινὸν τῶν ἀκληρούντων ἔλεον, καὶ τὴν ἐσθῆτα τὴν πο-

λυτελῆ κατέϑετο, πιναρὰν δὲ μεταμφιασάμενος καὶ κόμην

καὶ πώγωνα τρέφων περιήει εἰς τοὺς κατὰ τὴν πόλιν
ὄχλους, καὶ τοῖς μὲν πρὸς τὰ γόνατα πίπτων τοῖς δὲ
ταῖς χερσὶν ἐπιφυόμενος ἐδεῖτο καὶ μετὰ δακρύων καϑε40 κέτευε βοηϑῆσαι τοῖς ἀκληρήμασι." καταστασιάξεσϑαι γὰρ
ἑαυτὸν ἀπεφαίνετο παρὰ πᾶν τὸ δίκαιον ὑπὸ τῆς συγκλήτου, καὶ τοῦτο πάσχειν. ἑαυτὸν ἀπεδείκνυε διὰ τὴν
εἰς τὸν δῆμον εὔνοιαν, καὶ τοὺς αὐτοὺς ἔχειν ἐχϑρούς
45 τε καὶ κατηγόρους καὶ κριτάς.

τοῦ δὲ δήμου συνεξαιρο-

μένου ταῖς δεήσεσι πολλαὶ μυριάδες συνέδραμον. ἐπὶ τὸ
κριτήριον, καὶ παραδόξως ἀπελύϑη. καὶ συνεργὸν ἔχων
35 τὸν δῆμον πάλιν ἀνεῤῥήϑη δήμαρχος.
Ὅτι

Μάρκος

᾿Δντώνιος

συνϑέμενος

πρὸς «Κρῆτας

50 εἰρήνην, μέχρι μὲν τινος ταύτην ἐτήρουν. μετὰ δὲ ταῦτα
55 συντιϑεμένης

βουλῆς

ὕπως

ἂν

μάλιστα

τῆς ὠφελείας

προνοήσαιντο, oL πρεσβύτατοι καὶ φρονήσει διαφέροντες
συνεβούλευον πρέσβεις ἐκπέμπειν εἰς τὴν “Ῥώμην καὶ
σερὶ τῶν

ἐπιφερομένων

ἐγκλημάτων

ἀπολογεῖσϑαι

καὶ

πειρᾶσϑαι τὴν σύγκλητον εὐγνώμοσι λόγοις καὶ δεήσεσιν
60 ἐξιλάσκεσθαι. διόπερ ἀπέστειλαν εἰς τὴν Ῥώμην τριάκοντὰ πρεσβευτὰς

τοὺς

ἐπιφανεστάτους

ἄνδρας.

οὗτοι

δὲ χατ᾽ ἰδίαν περιπορευόμενοι τὰς οἰκίας τῶν συγκλητι- 638
κῶν καὶ πᾶσαν δεητικὴν προϊέμενοι φωνὴν ἐξεϑεράπευον
τοὺς τὸ συνέδριον “συνέχοντας. εἰξαχϑέντες δὲ εἰς τὴν
65 σύγκλητον, καὶ περί τε TOV ἐγκλημάτων ἐμφρόνως ἀπολογησάμενοι τάς τε ἰδίας εὐεργεσίας καὶ νδυμμαχίας πρὸς
τὴν ἡγεμονίαν

ἀκριβῶς

διελθόντες,

ἠξίουν αὐτους

εἰς

τὴν προγεγενημένην εὔνοιάν τε καὶ συμμαχίαν ἀποκατα10 στῆναι.

ἡ δὲ σύγκλητος ἀσμένως τοὺς λόγους προςδεξα-

μένη δόγμα ἐπεβάλετο κυροῦν

δι᾿ ov τῶν ἐγκλημάτων

τοὺς Κρῆτας ἀπολύουσα φίλους καὶ συμμάχους τῆς ἡγεμονίας ἀνηγόρευεν᾽" ἄκυρον δὲ τὸ δύγμα ἐποίησε “έντλος
80, πιναρον] πικρὰν M

κόμην "Toupius Emend. in Suidam νάϊ.

M. p. 205. collato simili loco supra p. 609. 65., κοινὴν MV
40. ὠκληρήμασι) aliterin Vrsini libro scriptum fuisse annotatio eius

ostendit
4l. ἀπεφαίνετο M Suidas, ἐπεφαίνετο V
vzo]
ἀπὸ M
4i. συνεξαιρομένου] συνεξαιρουμένου MV
91.
Mágxog Vrsinus, “εύκιος MV
94. συντιϑεμένης) nonne zgoτιϑεμένης ἢ
632. 62. δεητικὴν Wesselingius, δεχτικὴν MV

65. ἀπο-

λογησάμενοι Vrsinus, ὁμολογησάμενοι, MV
66. πρὸς τὴν ἡγεpovíav| aliter scriptum fuisse videtur in libro Vrsini
61. cvτοὺς] αὐτοὺς MV
40. ἐπεβάλετο Schaeferus Melet. p. 108.,

ἐξέβαλε τὸ MV

43. Λέντλος M, “έντουλος V
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ὁ ἐπικαλούμενος Σπινϑήρ. οἵ δὲ Κρῆτες “ἀπηλλάγησαν,
ἡ δὲ σύγχλητος, περὶ τῶν Κρητῶν πολλάκις λόγου γεὲ- Τό
νομένου ὅτι κοινωνοῦσι τῆς λῃστείας τοῖς πειραταῖς,
δόγμα ἔγραψαν ὅπως οἵ Κρῆτες πάντα τὰ πλοῖα ξως
τετρασχάλμου ἀναπέμψωσιν εἰς Ῥώμην καὶ τριακοσίους
ὁμήρους δῶσι τοὺς ἐπιφανεστάτους, ,ἐκπέμψωσι δὲ καὶ
“ασϑένην καὶ Πανάρην, κοινῇ δὲ πάντες ἐκτίσωσιν ἀργυρίου τάλαντα τετρακιρχίλια. oí δὲ “Κρῆτες πυϑόμενοι
τὰ δεδογμένα τῇ συγκλήτῳ. περὶ τῶν προφηγγελμένων
ἐβουλεύοντο. καὶ οἵ μὲν φρονήσει διαφέροντες ἔφρασαν
δεῖν πάντα ποιεῖν τὰ προςταττόμενα, οἱ δὲ περὶ τὸν 85
“ασϑένην, τοῖς ἐγκλήμασιν ὄντες ἔνοχοι καὶ φοβούμενοι
μὴ ἀναπεμφϑέντες εἰς τὴν Ῥώμην τιμωρίας τύχωσιν,

ἀνέσειον τὰ πλήϑη παρακαλοῦντες τὴν ἐξ αἰῶνος παραδεδομένην ἐλευθερίαν διαφυλάττειν.
“1. τετρασκάλμου Suidas , τετρασκάλου MV
86. μήτι tipoρίας τύχωσιν Sonidas
88. τὴν om. Suidas in ed, Mediol.

12

EXCERPTVM

EX TITVLO
βασελέων.

περὶ διαδοχῆς

"O«sὁ Φάλαρις ἰδὼν περιστερῶν πλῆϑος ὑφ᾽ ἑνὸς (£ga-

κος διωκόμενον ἔφη Ὁρᾶτε e ἄνδρες τοσοῦτο πλῆϑος
ὑφ᾽ ἑνὸς διωκόμενον διὰ δειλίαν; ἐπείτοι y& εἰ τολμήσειαν ἐπιστρέψαι, ῥᾳδίως τοῦ διώκοντος ἂν περιγένοιντο.
καὶ ἐκ τούτου τοῦ λόγου ἀπέβαλε τὴν δυναστείαν,

ὡς

γέγραπται ἐν τῷ περὶ διαδοχῆς βασιλέων.

Exc. Vat. p. 27. 9. l'ortasse ex Diodoro sua sumpsit

"Tzetzes Chil. V. 957.

EXCERPTVM

EX TITVLO

περὶ γάμων.

Ad locum de Diegylide inter Exc. de Virt, et Vit.
p. 595. 7. scribitur in margine ξήτευἐν τῷ περὶ γάμων.

FRAGM
E N T A.
------..

L. VI. — X.
E
“ ὃν βίβλων ἡμῖν ἕξ μὲν αἱ πρῶται περιέχουσι, τὰς
πρὸ τῶν Τρωικῶν πράξεις καὶ μυϑολογίας, καὶ τούτων
αἱ μὲν προηγούμεναι τρεῖς τὰς βαρβαρικάς, αἱ δ᾽ ἑξῆς
σχεδὸν τὰς τῶν Ἑλλήνων ἀρχαιολογίας" ἐν δὲ ταῖς μετὰ
ταύτας ἕνδεκα τὰς ἀπὸ τῶν Τρωικῶν κοινεὲς πράξεις

"——————

ἀναγεγράφαμεν ἕως τῆς ᾿Δλεξάνδρου τελευτῆς. ἐν δὲ ταῖς
ἑξῆς εἴκοσι. καὶ τρισὶ βίβλοις τὰς λοιπὲς ἁπάσας κατετάξαμεν μέχρι τῆς ἀρχῆς τοῦ συστάντος πολέμου Ῥωμαίοις πρὸς Κελτούς,

καϑ᾽᾿ ὃν ἡγούμενος Γάϊος ᾿Ιούλιος

Καῖσαρ etc.

10

DiodorusI. 4.
Ev τεσσαράκοντα βίβλοις περιειληφύτες τὴν πραγματείαν ἐν μὲν ἕξ ταῖς πρώταις ἀνεγράψαμεν τὰς πρὸ τῶν
Τρωικῶν πράξεις τε καὶ μυϑολογίας.
Diodori Exc. Vatic. p. 143.
15

M"
——————X————c———

Κατὰ μὲν τὰς προειρημένας ἕξ βίβλους (septimo ad
duodecimum) ἀνεγράψαμεν. τὰς ἀπὸ τῶν Τρωικῶν πρά-᾿

ἕξεις fac εἰς τὸν ὑπὸ τῶν AQ)qvaíov ψηφισϑέντα πόλεμον ἐπὶ Συρακοσίους.
Diodorus XIII. 1.
20
Ἐν μὲν γὰρ (addiderim. ἑπτὰ) ταῖς πρὸ ταύτης Be
βλοις “ἀνεγράψαμεν

τὰς

ἀπὸ

Τροίας

ἁλώσεως

πράξεις

ὡς ἐπὶ τὴν κατάλυσιν τοῦ τε Πελοποννησιακοῦ. πολέμου
καὶ τῆς ᾿ϑηναίων ἡγεμονίας, διελϑόντες ἔτη ἑπτακόσια

ἑβδομήκοντα καὶ ἐννέα.

Diodorus UIN. gv

Ἐν μὲν οὖν ταῖς προειρημέναις ὀκτωκαίδεκα βίβλοις

ἀνεγράψαμεν τὰς ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων πράξεις
12

25
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FRAGMENTA
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— X.

τὰς γεγενημένας ἐν τοῖς γνωριξομένοις μέρεσι τῆς οἴκου80 μένης ἄχρι πρὸς τὸν ἐνιαυτὸν τὸν πρὸ τῆς AyaQoxA£ovg
τυραννίδος.

Diodorus NIXC. conf. XX. 9.
Τὴν ἀρχὴν τοῦ Κελτικοῦ πολέμου, ἣν τελευτὴν πε-

ποιήμεϑα τῆς ἱστορίας.

Diodorus 1. 5.
His omisi addere locos Euagrii, Photii, Suidae vel
35 Eudociae, inter testimonia (Annotat. vol. 1I. 'A ppend. p.

CXXXIL) positos, qui aut repetunt haec aut dicunt
quod per se intelligitur.
II.

Περὶ ϑεῶν τοίνυν διττὰς οἵ παλαιοὶ τῶν ἀνϑρώπωνδ38
τοῖς μεταγενεστέροις δεδώκασιν ἐννοίας" τοὺς μὲν γὰρ
5 ἀϊδίους καὶ ἀφϑάρτους͵ εἶναί, φασιν, οἷον ἥλιον καὶ ó£λήνην καὶ τὰ ἄλλα
τούτοις

ἀνέμους

τὰ κατ᾽ οὐρανὸν

ἄστρα,

πρὸς δὲ

καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς τῆς ὁμοίας φύ-

σεῶς τούτοις τετευχότας᾽" τούτων γὰρ ἕκαστον ἀΐδιον
ἔχειν τὴν γένεσιν καὶ τὴν διαμονήν. ἑτέρους δὲ λέγουσιν
10 ἐπιγείους. γενέσθαι

ὥεούς,

διὰ

δὲ τὰς εἰς ἀνθρώπους

εὐεργεσίας ἀϑανάτου τετυχηκότας τιμῆς καὶ δόξης, οἷον
Ἡρακλέα, Διόνυσον, ᾿Δρφισταῖον, καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς
τοιούτους ὁμοίως. περὶ 08 τῶν ἐπιγείων ϑεῶν πολλοὶ

καὶ ποικίλοι παραδέδονται λόγοι παρὰ, τοῖς ἱστορικοῖς
15 τὲ καὶ μυϑογράφοις" καὶ τῶν μὲν ἱστορικῶν Ἐὐήμερος
ὁ τὴν ἱερὰν ἀναγραφὴν ποιησάμενος ἰδίως ἀνέγραψε,
τῶν δὲ μυϑολόγων *Ὅμηρος καὶ Ἡσίοδος καὶ ᾿Ορφεὺς καὶ
ἕτερον τοιοῦτοι τερατωδεστέρους μύϑους περὶ ϑεῶν πε20 πλάκασιν. ἡμεῖς δὲ τὰ παρ᾽ ἀμφοτέροις ἀναγεγραμμένα
πειρασόμεϑα. συντόμως ἐπιδραμεῖν στοχαξόμενονυ τῆς συμ-

μετρίας.

Ἐὐήμερος

μὲν οὖν,

φίλος γεγονὼς Κασσάν-

δοου βασιλέως καὶ διὰ τοῦτον ἠναγκασμένος τελεῖν βασιλικάς τινας χείας καὶ μεγάλας ἀποδημίας,

φησὶν ἐχτο-

25 πισϑῆναι κατὰ τὴν μεσημβρίαν εἰς τὸν "Oxsavov. ἐκπλεύGavra δὲ αὐτὸν ἐκ τῆς εὐδαίμονος ᾿Δραβίας ποιήσασϑαϊ
τὸν πλοῦν δι᾿’ "Qixsavoo πλείους ἡμέρας, καὶ zLQOGEVEχϑῆναι νήσοις πελαγίαις, ὧν μίαν ὑπερέχειν τὴν ὀνομαζομένην Πάγχαιαν, ἐν 1) τεϑεᾶσϑαι τοὺς ἐνοικοῦντας
80 Παγχαίους εὐσεβείᾳ, διαφέροντας καὶ τοὺς ϑεοὺς τιμῶντας μεγαλοπρεπεστάταις ϑυσίαις “καὶ ἀναϑήμασιν ἀξιολόγοις ἀργυροῖς τὲ καὶ Xovoois. εἶναι δὲ τὴν νῆσον ἱερὰν

εῶν.

καὶ ἕτερα. πλείω ϑαυμαζόμενα κατά τε τὴν ἀρχαιό-

30 τητὰ καὶ τὴν τῆς κατασκευῆς

πολυτεχνίαν,

περὶ ὧν τὰ
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κατὰ μέρος ἔν ταῖς πρὸ ταύτης βίβλοις ἀναγεγράφαμεν.

εἶναι δ᾽ ἐν αὐτῇ κατά τινα λόφον ὑψηλὸν καϑ' ὑπερβολὴν ἱερὸν hg TowpvAtov, καϑιδρυμένον ὑπ᾽ αὐτοῦ
καϑ' ὃν καιρὸν ἐβασίλευσε
κατὰ ἀνθρώπους

ὦν.

τῆς οἰχουμένης

ἐν τούτῳ

τῷ ἱερῷ

ἁπάσης. ἔτι
στήλην εἶναι 40

χρυσῆν, ἔν 1 τοῖς Παγχαίοις γράμμασιν ὑπάρχειν 7γεγραμμένας τάς τε Οὐρανοῦ καὶ Κρόνου καὶ “ιὸς πράἕξεις κεφαλαιωδῶς.

μετὰ ταῦτα

φησι

πρῶτον

Οὐρανὸν

σϑάβασιλέα γεγονέναι ^ ἐπιεικῆ τινὰ ἄνδρα καὶ εὐεργέτην
καὶ τῆς τῶν ἄστρων κινήσεως ἐπιστήμονα, ὃν καὶ πρῶ- 45
τον ϑυσίαις τιμῆσαι τοὺς οὐρανίους ϑεούς᾽ διὸ καὶ Οὐ-

Qavov προςαγορευϑῆναι.

υἱοὺς δὲ αὐτῷ

γενέσϑαι͵ ἀπὸ

γυναικὸς “Ἑστίας Τιτᾶνα καὶ Κρόνον, ϑυγατέρας δὲ Ῥέαν
καὶ “ἠμηῖραν. Κρόνον δὲ βασιλεῦσαι μετὰ Οὐρανόν,
καὶ γήμαντα Ῥέαν γεννῆσαι Za καὶ Ἥραν καὶ Ποσει- 50
δῶνα. τὸν δὲ ic διαδεξάμενον τὴν βασιλείαν τοῦ Κρόvov γῆμαι Ἥραν καὶ “ήμητραν καὶ Θέμιν. ,& Qv παῖς
δας ποιήσασϑαι Κουρῆτας μὲν ἀπὸ τῆς πρώτης, Περσεφόνην δὲ ἐκ “τῆς δευτέρας,

᾿Δϑηνᾶν δὲ ἀπὸ τῆς τρίτης.

ἐλθόντα δὲ εἰς Βαβυλῶνα ἐπιξενωϑῆναι Βήλῳ᾽" καὶ μετὰ 55
ταῦτα εἰς τὴν Πάγχαιαν νῆσον πρὸς ᾿Ωχεανῷ κειμένην
παραγενόμενον Οὐρανοῦ τοῦ ἰδίου προπάτορος “βωμὸν
ἱδρύσασϑαι. κἀκεῖθεν διὰ Συρίας ἐλϑεῖν πρὸς τὸν TÓTS
δυνάστην Κάσιον" ἐξ οὗ καὶ τὸ Κάσιον ὄρος. ἐλθόντα 60

ὃὲ εἰς Κιλικίαν πολέμῳ νικῆσαι Κίλικα τοπάρχην. καὶ
ἄλλα δὲ πλεῖστα ἔϑνη ἐπεληόντα παρ᾽ ἅπασι τιμηϑῆναε
καὶ ϑεὸν ἀναγορευϑῆναι.
Ταῦτα

καὶ τὰ τούτοις παραπλήσια, ὡς περὶ ϑνητῶν

ἀνδρῶν περὶ τῶν ϑεῶν διελθὼν ἐπιφέρει λέγων, Καὶ 65
περὶ μὲν Εὐημέρου τοῦ συνταξαμένου τὴν ἱερὰν. ἀναJoeguv ἀρκεσϑησόμεϑα τοῖς ῥηϑεῖσι" τὰ ᾿δὲ παρὰ τοῖς
Ἕλλησι "μυϑολογούμενα περὶ ϑεῶν ἀκολούϑως Ἡσιόδῳ

καὶ Ὅμηήρῳ καὶ ᾿Ορφεῖ πειρασόμεθα συντόμως ἐπιδραμεῖν.. 70

Eusebius Praep. Euang. Il. p. 59.
IIl.
Περὶ ὧν (ϑεῶν) ἐν ταῖς συγγραφαῖς αὑτοῦ λέγει 75
καὶ ὁ “ιόδωρος ὁ σοφώτατος ταῦτα,
ὅτι ἄνϑρωποι
γεγόνασιν οἵ σεοί, οὕςτινας oL ἄνϑρωποι ὡς νομίξον-

τες

δι᾽ εὐεργεσίαν

ἀθανάτους

προςηγόρευον.

τινὰς ὃ

633. 93. Τριφυλίου et 49. Τιτᾶνα et 59. bis Κάσιον Wesselin-

gius: libri Τριφυλαίου et Πᾶνα et Κάσσιον
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ἐσχηκέναι καὶ πρατήδαντας

χώρας.

Io. Malala Chronogr. p. 64.
IV.
85

Διόδωρος δὲ λέγει κατὰ μυϑικὴν ἱστορίαν Atv9ov
καὶ

Βαλίον

Τιτᾶνας

εἶναι

πρότερον,

βοηϑῆσαι

Διί, Ξάνϑον μὲν Ποσειδῶνος ἑταῖρον ὄντα,

ὃξ τῷ

Βαλίον δὲ

Zhóg. καὶ ἐν τῇ μάχῃ ἀξιῶσαι μεταϑέσϑαι τὴν μορφήν,
00 oio αἰδουμένους

ὁρᾶσϑαι. ὑπὸ

τῶν ὁμογενῶν. Τιτάνων,

καὶ γενέσϑαι τὴν αὐτῶν ἀξίωσιν" καὶ εἶναι τούτους τοὺς
τῷ , Πηλεῖ δοϑέντας. διό φησι καὶ Ξάνϑος μαντεύεται
τῷ ᾿Αχιλλεῖ τὸν ϑάνατον.

Eustathius ad ll. T. p. 1190.

V.
95

100

Saturnum

Pherecydes

ante omnes

refert corona-635

tum, lovem Diodorus post. devictos Titanas hoc munere ὦ caeteris honoratum: dat et Priapo íaenias
idem et Ariadnae sertum ex auro et Indicis gemmis
A'ulcani opus, Liberi munus ac postea sidus.

Tertullianus de Corona vol. IV. p. 347. ed. Seml.

Admirandum

vero, si Diodori haec sunt, nil éis simile

reperiri IIl. 61. IV. 6. 61. V. 51.
VI.
5

Κατέόσχεν οὖν ἡ βασιλεία ἤτοι τοπαρχία τῶν 'Agγείων ἔτη gu9, Mule καὶ Ζιόδωρος ὃ σοφώτατος Gvvsγράψατο.

Io. Malala Chron. p. 83.
VIT
Τὸ τελευταῖον πολλαῖς γενεαῖς ὕστερον ἐκ τῆς Ἰταλίας τὸ τῶν Σικελῶν &üvog πανδημεὶ περαιωϑὲν εἰς τὴν

Σικελίαν τὴν ὑπὸ τῶν Σικανῶν ἐκλειφϑεῖσαν χώραν
κατῴκησαν. ἀεὶ δὲ τῇ πλεονεξίᾳ προβαινόντων τῶν Σι5

κελῶν,. καὶ τὴν ὅμορον πορϑούντων, ἐγένοντο πόλεμοι
πλεονάκις. αὐτοῖς πρὸς τοὺς Σικανούς, ἕως συνθήκας

ποιησάμενοι συμφώνους ὅρους ἔϑεντο τῆς χώρας" περὶ
ὧν τὰ κατὰ μέρος ἐν τοῖς οἰκείοις χρόνοις ἀναγράψομεν.

FRAGMENTA
Diodorus V. 6.

L. ΥἹ.---Χ,

Cuius verba

1838

in confinio librorum

sexti et sepluni posui, quod nescirem quamnam
dorus

sententiam

sequutus esset in temporibus

rum in Siciliam transitus. definiendis:

Dio-

Siculo-

quem teste Dio-

nysio 1. 22. Hellauicus tertia ante bellum "Troianum
aelate, Philistus octoginta ante illud bellum annis ponebat, Thucydides cm Vl. 9. tribus tantum saeculis
Graecorum in Siciliam adventu priorem perhibet.

VIII.
Καὶ ὁ Ὀρφεὺς ἰσόχρονος τῷ Ἡρακλεῖ ὑπῆρχε;
πρὸ χρόνων ὄντες ἑχατὸν τοῦ Τρωικοῦ πολέμου.
ὡς δὲ Ὀρφεὺς ἐν “υϑιυκοῖς περὶ αὑτοῦ μοι λέγει,
Ἑλένου τι βραχύτερον ὕστερον εἶναι λέγει;
τούτου μιᾷ δὲ γενεᾷ Ὅμηρος ὑστερίξει,
ὁ κατὰ Ζιονύσιον ἄνδρα τὸν κυκλογράφον
ἐπὶ τῶν δύο στρατειῶν λεγόμενος ὑπάρχειν,
Θηβαϊκῆς Ἑλλήνων τε τῆς διὰ τὴν Ἑλένην.
Zhóüapóg τε σύντροχα λέγει ΖΙιονυσίῳ,
καὶ ἕτερον μυρίοι δέ.

Tzetzes Chil. XII. 179.

Qui Dionysii hanc. senten-

tiam memorat eliam ad Hesiodi Ο. p. 15. ed. Gaisf., ex
Proculo sumens p. 6. extr., τὸν παλαιὸν δὲ Ὅμηρον

Ζιονύσιος ὃ κυχλογράφος φησὶν ἐπ’ ἀμφοτέρων ὑπάρχειν
τῶν Θηβαϊκῶν στρατειῶν καὶ τῆς Ἰλίου ἁλώσεως.

ΙΧ.
Τρίτην δ᾽ εἷλε (Eumachus) «Μεσχέλαν μεγίστην οὔαν,

φκισμένην δὲ τὸ παλαιὸν ὑπὸ τῶν ἐκ Τροίας ἀνα-

κομιξομένων Ἑλλήνων, περὶ ὧν ἐν τῇ τρίτῃ βίβλῳ προ-

εἰρήκαμεν.
Diodorus XX. 57. "Vbi pro τρίτῃ numero absurdo
rescribendum videtur ἑβδόμῃ.

X.
Οἱ Ἡρακλεῖδαι κατὰ τὰς ὁμολογίας ἀπέστησαν τῆς
καϑόδου καὶ τὴν εἰς Τρικόρυϑον ἐπάνοδον ἐποιήσαντο.
μετὰ δέ τινας χρόνους “Δικύμνιος μὲν μετὰ τῶν παίδων.
καὶ Τληπολέμου τοῦ Ἡρακλέους, ἑκουσίως τῶν ᾿Δργείων

αὐτοὺς προςδεξαμένων, ἐν "Apy& κατῴκησαν. of δ᾽ ἄλλοι
πάντες ἐν Τρικορύϑῳ κατοικήσαντες, ὡς ὃ πεντηκονταέτῆς χρόνος διῆλϑε, κατῆλϑον εἰς Πελοπόννησον"

ὧν τὰς

10
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ὅταν εἷς ἐκείνους τοὺς χρόνους

Diodorus IV. 58.

ΤΑ
κ(—
αὶ

XI.
Φασὶ Θετταλὸν

μετὰ ταῦτα

ἐπανελθεῖν εἷς Ἰωλκόν,

ἐν 3 καταλαβόντα προφφάτως᾽ "Auacrov τὸν Πελίου τετελευτηκότα παραλαβεῖν κατὰ γένος προφήχουσαν τὴν βα-

σιλείαν, καὶ τοὺς ὑφ᾽ ἑαυτὸν τεταγμένους ἀφ᾽ ξαυτοῦ

προςφαγορεῦσαι Θετταλούς. οὐκ ἀγνοῶ δὲ διότι περὶ τῆς

τῶν Θετταλῶν ᾿προφηγορίας
οίαν ἀλλὰ

οὐ ταύτην μόνην τὴν ἕστο-

καὶ, διαφώνους ,ἑτέρας παραδεδόσϑαι

συμ-

βέβηκε" περὶ ὧν ἐν οἰχειοτέροις μνησϑησόμεϑα καιροῖς.
Diodorus ΠΥ. 55.
XII.

Τούτων ἡμῖν διευκρινημένων λείπεται περὶ τῆς Κο-

10

ρινϑίας καὶ Σικυωνίας

εἰπεῖν ὃν τρόύπον ὑπὸ “Ἰωριέων

15 κατῳκίσθησαν. τὰ γὰρ κατὰ τὴν Πελοπόννησον ἔθνη
σχεδὸν πάντα πλὴν ᾿Δρκάδων ἀνάστατα συνέβη “ενέσϑαι
κατὰ τὴν κάϑοδον τῶν Ἡρακλειδῶν. οἵ τοίνυν Ἡρακλεῖςδαι κατὰ τὴν διαίρεσιν ἐξαίρετον ποιησάμενοι τὴν ΚοQuvü(av καὶ τὴν ταύτης πλησιόχωρον διεπέμψαντο πρὸς

20 τὸν Alim, παραδιδόντες αὐτῷ τὴν προειρημένην χώgu ἐπιφανὴς δὲ ἀνὴρ γενόμενος a.a τὴν Κόρινϑον
αὐξήσας ἐβασίλευσεν ἔτη λή. μετὰ δὲ τὴν τούτου τελευ-

τὴν ὁ πρεσβύτατος
τῆς Κυψέλου

ἀεὶ τῶν ἐκγόνων ἐβασίλευσεν μέχρι

τυραννίδος,

ἥτις τῆς καϑόδου

τῶν Hoa-

25 κλειδῶν ὑστερεῖ ἔτεσι vut. καὶ πρῶτος μὲν παρ᾽ αὐτοῖς
διεδέξατο τὴν βασιλείαν Ἰξίων ἔτη An: ue" ὃν ἤρξεν
᾿Δγέλας iἔτη AC j μετὰ δὲ τούτους Προῦμνις ἔτη λέ, καὶ
Βάκχις ὁμοίως τὸν ἴσον χρόνον; γενόμενος ἐπιφανέστα-

τος τῶν πρὸ αὐτοῦ" διὸ καὶ συνέβη τοὺς μετὰ ταῦτα
90 βασιλεύσαντας οὐχέτι Ἡρακλείδας ἀλλὰ ,“Βακχίδας προςἀγορεύεσϑαι.

μετὰ τοῦτον ᾿Δγέλας μὲν ἔτη A, Εὔδαμος

δὲ ἔτη κε, “᾿Δρφιστομήδης ε΄ καὶ ἃ. οὗτος δὲ τελευτήσας
ἀπέλιπεν υἱὸν Τελέστην παῖδα τὴν , ἡλικίαν, οὗ τὴν κατὰ

35 γένος βασιλείαν ἀφείλατο Qeiog ὧν καὶ ἐπίτροπος ᾿4γήtur

635. 22. i5] XXXV computatio quae apud Eusebium subsequi25. 4j] XXXVI eadem
26. IIoo9uvig Wesselingius,

libri Πρύμνης : iidem Βώκχης ab eodem correctum
pog] Eudemus

Eusebius

92. Εὔδα-
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μῶν, ὃς ἦρξεν ἔτη ις΄. μετὰ τοῦτον κατέσχεν ᾿Ζ4λέξανδρος
ἔτη κε. τοῦτον ἀνελὼν Τελέόστης ὁ στερηϑεὶς τῆς πατρώας ἀρχῆς ἦρξεν ἔτη ιβ΄. τούτου δ᾽ ὑπὸ τῶν συγγενῶν ἀναιρεπέντος Αὐτομένης μὲν ἤρξεν ἐνιαυτόν, οἱ δ᾽

ἀπὸ Ἡρακλέους Βαλχίδαι πλείους ὄντες διακοσίων κατέ- 40

|

ὄχον τὴν ἀρχήν, καὶ κοινῇ μὲν προειστήκεισαν τῆς πόλεῶς ἅπαντες, ἐξ αὑτῶν δὲ ἕνα κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἡροῦντο
πρύτανιν, ὃς τὴν τοῦ βασιλέως εἶχε τάξιν, ἐπὶ ἔτη Ὗ
45
σϑομέχορι τῆς Κυψέλου τυραννίδος, ὑφ᾽ ἧς κατελύϑησαν.
6. Syncellus Chron. p. 179. et Eusebius p. 163. s.
XIIT.

Ἐχλήϑη MovvUgiov,

ὥς φησιν ὃ Ζιόδωρος παρα- 50

φέρων τὰ Ἑλλανίκου, λέγων ὡς ὅτι Θρᾷκές ποτε στρατεύσαντες κατὰ τῶν οἰκούντων ᾿Ορχομενὸν τὸν MuwoΕ
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΄
Ssv- oi δὲ ἐξαναστάντες ἦλϑον εἰς ᾿ϑήνας ἐπὶ Μουνύχου 55

βασιλέως. ὁ δὲ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς οἰκῆσαι τὸν τόπον τὸν
περὶ τὴν Μουνυχίαν, ὅςτις ἐπωνομάσϑη παρ᾽ αὐτῶν εἰς
τιμὴν τοῦ βασιλέως.
Vlpianus ad Demosth. pro cor. p. 73. C.
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XIV.

[Lacedaemoniorum
bris.]

reges e Diodori

li-

Quoniam a rebus Troianis usque ad primam

Olympiadem difficilis temporum notatio est, propterea

DATI
tg
IU
mn

quod. eo intervallo neque Athenzs neque aliis ir. urbibus
annui magistratus fuerunt, idcirco nos ad. eam rem
utemur Lacedaemoniorum regibus. a "Troiae exitio ad
primam Olympiudem lapsi sunt, uti Atheniensis Apollodorus ait, anni octo et quadringenti: quorum, octo- |
ginta, numerantur usque ad. Heraclidarum descensum,
reliqui occupantur a Lacedaemoniorum regibus, Procle, 10
Eurystheo, horumque posteris. mos vero singulos ex
his familiis xeges percenseamus. usque ad primam
Olympiadem.
Eurystheus regnum exorsus est anno
1l. — 4. Haec ex Diodori potius 1. 4, descripsisse Eusebium,
quam de suo posuisse nihil erat cur sumeret Maius
8. octo et
quadringenti |Codex arm. CCCVIII, mendosa scriptura propter notarum similitudinem. Superius tamen cap. XXXI scribuntur CCCCVII.
ΜΑΙ.
11. Eurystheo] lta scribit Eusebius bis etiam in posteriore lihro. Sed Eurysthenes dicitur a Pausania III. 1, apud quem

geminorum fratrum Proclis et Eurysthenis historia legenda est." MAI.

m
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post res "l'roianas octogesimo, tenuitque annis duobus

15 supra quadraginta. post eum sis anno umo, Fichestratus annis triginta, et uno: quem excepit .«Labotas
annis septem cum

triginta,

tum

Dorysthus annis un-

detriginta: his successit. Z"gesilaus annis quatuor cum

quadraginta ,Archelaus annis sexaginta, T'eleclus an20 nis quadraginta, Jlicamenes denique annis octo cum

irtowunta.
uw huius imperantis anno decimo prima
Olympias comperitur, qua vicit stadium Coroebus Eleus.
ex altera pariter domo regnaverunt Procles primo annis quinquaginta uno minus: tum Prytanis annis quin25 quaginta umo minus: deinde Eunomüus annis quinque
cun. quadraginta: deinde Chariclus annis sexaginta:

postea Nicander annis duobus de quadraginta: Theopompus annis septem et quadraginta. in huius Wem
decimo anno prima Olympias comperitur. summa tem80 poris a "Troia capta usque ad descensum £Teraclidurum
anni sunt octoginta.
Eusebius

p. 166. s.

Ny

3

LEx Diodori libris breviter de temporibus maria imperio tenentium.
post. Troianum bellum tenuerunt

Maris imperium
;

l. Lydi qui e£ Maeones annis XCII. (Syncellus p. 172. D.)

II. Pelasei annis LX XXF.
(Idem p. 180. D.)
III. Traces annis LX XIX. (ldem p. 181. B.)
IV. Hhodi annis X XIII. (Idem ibidem.)
V. Phryges annis XXF. (Idem ibidem.)
VI. Cypri annis M XXIII.
16. triginta et uno] Eusebius ter inferius XXXVII. MAI. XXXV
ponit computatio singulorum regum: cui numero respondet annorum
quos universi regnasse ibidem dicuntur summa CCCXXV.
17.
Dorysthus | Pausanias Doryssus. MAI.
19. Archelaus] Archesilaus ed. Maii: sed Archelaus scriptum in computatione et libro posteriore p. 254.
20. octo cum triginta] Eusebius ter inferius
XXXVII. MAI, XXXVII computatio
21. decimo] Eusebius tamen
in posteriore libro ad annum MCCXL primam olympiadem collocat
in anno Alcamenis XXXVII. ΜΑΙ.
21. quinquaginta uno minus]
Eusebius inferius LI. MAI. Numerum Ll in computatione Procli tributum confirmat posita deinde annorum quibus Proclidae universi
regnarunt summa CCXC.
29. Eunomius] Pausanias scribit Eu-

nomum. MAI.
26. Chariclus] Pausanias scribit Charillum. MAI.
Charicles computatio

VL Hieronymus
rum maria tenentium.

ad annum MCL
MAI.

scribit annos XXXII Cyprio-
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VII. PAoenices annis XLF.

10

VIII. Aeeyptz annis . .
IX. Milesiz annis XVIII.
X. Cares annis LXI.
XI. Lesbii annis LXVIII.

XIL PAocenses annis XL,IF. (Syncellus p. 939. B., ubi 15
codices Parisini duo Φωχιεῖς 1. e. Φωκαεῖς,

quod

idem reddendum Eusebio hic et libro posteriori

p- 331.)

XIII. Samiiannis..

XlV. Lacedaemonzi annis II. (Sync. p. 938. C.)
XV. Naxii annis X. (Sync. p. 247. D.)
XVI. Eretrienses annts Χ 37. (Sync. ibidem.)
XVIL esinetae annis X. usque ad. (Xerxis transmis- 20
sionem. (Sync. ibidem.)
Eusebius p. 168. s.
XVI.

Τὸ τελευταῖον μετὰ τὴν κάϑοδον τῶν Ἡρακλειδῶν
"Aoysiou καὶ “ακεδαιμόνιοι πέμποντες ἀποικίας ἄλλας τέ
τινας νήσους ἔχτισαν καὶ ταύτης τῆς νήσου (Cretae)
κατακτησάμενοι, πόλεις τινὰς ᾧκησαν ἐν αὐταῖς" περὶ
ὧν τὰ κατὰ μέρος ἐν τοῖς ἰδίοις χρόνοις

ἀναγράψομεν.

Diodorus V. 80. Respicit librum septimum.

'l'em-

pora harum coloniarum scribunt Ephorus apud Strabonem X. p. 737. C., Conon Narratone 47.
VII. Ita et Hieronymus ad annum MCLXXIV. MAI.
VIII. Ne apud Hieronymum quidem ad annum MCCXXXII acribitur quot annis Aegyptii mari potiti sint. MAIL
IX. Notam numeralem XVIII, qua caret codex arm. supplemus
heic ex Hieronymo ad annum MCCLXVIII. MAI.
X. Lacuna est in codice hoc loco, nec quicquam superfuit praeter vocabulum annis. Supplementa sumpsimus e posteriore libro ad
annum MCCLXXXVI. MAI.
XL Nota numerali caret codex arm. quam supplemus ex Hieronymo ad annum MCCCXLIV. ΜΑΙ.
XIII. Ne in posteriore quidem libro ad annum MCCCCLXXXVI.
scribitur numerus annorum , quibus Samii maria tenuerunt. MAI,
XIV. Τία etiam inu posteriore libro ad annum MDIII
Verum
Syncellus scribit annos XII. MAL.
XVI. Sic etiam in posteriore libro ad annum MDXIV. At Syncellus scribit «unos 111. MAT.
XVII. Decem anni scribuntur etiam in posteriore libro ad annum MDXXXI, et a Syncello. 'Textus tamen Hieronymi editus habet
annos XX. MAI.
Xerzes] Codex arm. heic Alexandri; sed idem

in posteriore libro Xerzis, quae vera lectio cst, MAI.
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Μετὰ δὲ τὴν Τροίας ἅλωσιν Κᾶρες αὐξηϑέντες ἐπὶ
πλεῖον ἐθαλαττοκράτησαν,

καὶ

τῶν

Κυκλάδων

νήσων

κρατήσαντες τινὰς μὲν ἰδίᾳ κατέσχον καὶ τοὺς ἐν αὐταῖς
κατοικοῦντας Κρῆτας ἐξέβαλον, τινὰς δὲ κοινῇ μετὰ τῶν
5 προενοικούντων Κρητῶν κατῴκησαν. ὕστερον δὲ τῶν
“Ελλήνων αὐξηϑέντων συνέβη τὰς πλείους τῶν Κυκλάδων
νήσων οἰκισθῆναι καὶ τοὺς βαρβάρους Κᾶρας ἐξ αὐτῶν
ἐχπεσεῖν᾽ περὶ ὧν (adde τὰ) κατὰ μέρος ἐν τοῖς οἰκξδίοις
χρόνοις ἀναγράψομεν.

. Diodorus V. 84.

XVIII.
Περὶ Ῥωμύλου καὶ “Ῥέμου Διονύσιος ὁ “4λικαρνασεὺς
ἱστορεῖ, 4ίων τε καὶ Διόδωρος.

"Tzetzes schol. ad Exeges. lliad. p. 141. 21.
60
65

|

XIX.

Ἔνιοι μὲν οὖν τῶν συγγραφέων πλανηϑέντες ὑπέ-

λαβον τοὺς περὶ τὸν “Ῥωμύλον ἐκ τῆς Αἰνείου ϑυγατρὸς
γεννηθέντα κεχτικέναι τὴν Ῥώμην" τὸ Ó ἀληϑὲς οὐχ
οὕτως ἔχει, πολλῶν μὲν ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ τοῦ τε
70 Δἰνείου καὶ Ῥωμύλου γεγονότων βασιλέων, ἐκτισμένης
δὲτῆς πόλεως κατοὶ τὸ δεύτερον €ἔτος τῆς ξί ᾿᾽Ολυμπιάδος.
αὕτη γὰρ 3 χτίσις UOTEQEU τῶν "Τρωικῶν ἔτεσι τρισὶ πλείω

τῶν V καὶ λ΄.

Αἰνείας γὰρ μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Τροίας

ἐτῶν τριῶν παρελθόντων παρέλαβεν, τὴν τῶν JZatívov
75 βασιλείαν, καὶ κατασχὼν τριετῆ χρόνον ἐξ ἀνθρώπων
ἠφανίσϑη

καὶ

τιμῶν

ἔτυχεν ἀϑανάτων.

τὴν δ᾽ ἀρχὴν

διαδεξάμενος ““σκάνιος υἱὸς ἔκτισεν AABav τὴν νῦν καλουμένην Aóyyav, ἣν ὠνόμασεν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τοῦ
τότε μὲν Ape καλουμένου, vov δὲ Τιβέρεως ὀνομαξο80 μένου. περὶ δὲ τῆς προφηγορίας ταύτης Φάβιος ὃ τὰς
Ῥωμαίων πράξεις ἀναγράψας ἄλλως μεμυϑολόγηκεν. φησὶ
γὰρ Δἰνείᾳ γενέσϑαι λόγιον τετράπουν αὐτῷ “καϑηγήσασϑαι πρὸς χτίσιν πόλεως"

μέλλοντος δ᾽ αὐτοῦ Qusv

ov

85 ἔγκυον τῷ χοώματι λευκήν, ἐκφυγεῖν ἐκ τῶν χειρῶν,637
καὶ καταδιωχϑῆναι πρός τινα λόφον, πρὸς ὃν κομισϑεῖ636. 69. πολλῶν --- βασιλέων] longum enim est inter Aeneam
et Romulum reges intervallum.
lta interpres arm. ἃ graeco, uti

nunc legitur, abludit texta, MAI.
1761. et Eusebio Armenio

72. τρισὶ accessit

ex MS.
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Gav τεκεῖν À χοίρους. τὸν δὲ Aivsiiav τό τε παράδοξον
ϑαυμάσαντα καὶ τὸ λόγιον ἀνανεούμενον ἐπιχειρῆσαι μὲν
οἰκίσαι τὸν τόπον, ἰδόντα δὲ κατὰ τὸν ὕπνον ὄψιν ἐναρ-

γῶς διακωλύουσαν καὶ συμβουλεύουσαν μετὰ À ἔτη κτί- 90
ζειν, ὅὕσοςπερ ὁ τῶν τεχϑέντων ἀριϑμὸς ἦν, ἀποστῆναι
τῆς προϑέσεως.

Aenea. vitae ereplo, ab Zscanzo filio eius regnante
collem aedificiis post annos triginta occupatum , eum-

que structuram appellatam de colore suis Zzlbam (Laἐμὰ enim proprio idiomate τὸ λευκὸν album. dicunt).
praeterea superadditam appellationem Longam. nempe
μακράν idcirco quia parum. Ub latum patens im longum magnopere deduceretur.
His subdit ab Ascanio factam esse regni sui sedem
Albam,

multaque circum

habitacula

subversas: fuisse

hunc conspicuum virum et trigesimo octavo regni anno 10
naturae concessisse. post huius obitum populum dissensio tenuit ob duos de sceptro certantes. nam, et fulius
Ascanii filius ad se regnum pertinere dicebat et Silvius
ZIscanii [rater, Aenea genitus et Silvia, quae olim fuerat Latini uxor, pari iure se utz putabat. huic post 4e- 15
neae obitum insidias zIscanzus struxerat,

ideoque puer

nutritus fuerat ab armehtarüs in monte, unde et nomen ei factum. Silvius de nomine montis Latinorum,
cuz Silva nomen erat. in hoc partium conflictu tandem
suf]ragiorum numero praepotens regiam dignitatem 20
Silvius occupat;

Julius autem dominatu exclusus sum-

mum pontificatum. adeptus est, qui erat honor ὦ regali
secundus. ex hoc aiunt gentem lulium ad. hunc usque
diem Iiomae propagatam. Silvius autem quum in principatu suo nihil cornmnmemorattone disnum egisset, post 25
reosni annum quadragesimum nonum obit. successit in
imperium Zeneas filius, cuz Silvio cognomentum erat,
isque annis plus triginta regnavit. exin potestatem,
adeptus est Latinus,

cognomento

item Silvius,

annis

quinquaginta. luc rebus gestis domz bellique inclaruit. 30
B. subdit] Diodorus
9. habitacula]

sedem] lnterpres arm. «urbem. MAI.
Ynterpres arm. habitatores, sed idem mox
utitur verbo eiusmodi subveriendi,
quod nonnisi de materialibus
aedificiis heic adhiberi videtur. MAI,
15. uxor] Íta codex arm.,
non filia. ΜΑΙ,
19. Ita prorsus arm, interpres, quum tamen
dicendum esse videatur: nutritus fuerat in saltu ab armentariis ,unde
et nomen ei factum Silvius, quia saltum Latini silvam vocitant. MAI.
26. quadragesimum nonum] in computatione annorum, quam
huic fragmento subiicit Eusebius, XXVIII scribitur
28, plus

iriginta] XXXI computatio
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80 idem adiacentia oppida sustulits tum veteres illas urbes, quae Latinorum olim dicebantur,
decim,

"Tibur videlicet, Praeneste,

exstruxit octo-

Gabios,

"Tusculurn,

Coram, Pometiam, Lanuvium, LLabicum, Scaptiam,
Satricum, Zriciam, 'T'ellenas, Crustumerium, Caeni35 nam, Fregellas, Cameriam, Medulliam, Boilum, quam.
nonnulli Dolam. dicunt. Latino mortuo rex creatus est

filius eius Alba. Silvius, qui annis octo et trtzinta potestatem retinuit. postea imperavit Epitus Silvius annis
viginti sex. quo defuncto regnum delapsum est ad. Ca-

40 pyn, idque ez mansit annis duodetriginta. posted Cal-

petus filius eius annis tredecim dominatus est. mox
"Tiberius Silvius annis octo. is adversus Etruscos expeditione suscepta , dum. Albam fluvium cum

exercitu

transmitteret ,gurgite eius mersus obut: ex quo nomen
45 fluvii deinceps fuit Tiberis. eo vitae erepto imperavit

Latinis Agrippa quadraginta annis e£ uno. hunc consecutus est "Amulius Silvius annis undeviginti. hic traditur in. omni vita superbe se gessisse, e£ cum ipso love

de potentia aemulanter certasse. quare et interdum
50 fructuum tempore, quum frequentia et vehementia tonitrua exaudirentur, is exercitum suum. iubebat stzjno
edito clypeos unanimiter gladüs percutere, atque ita
putabat se graviorem tonitru fragorem excitare. quare
- et superbi in. deos animi poenas luit fulminibus enectus

55 cumque

domo

universa

sub lacum Jibanum.

mersus.

etiamnum [toman lacus illius accolae vestigia quaedam demonstrant ,columnas nimirum aqua eminentes,

cuius in. fundo regia domus sita erat. exin lectus est
Aventius, qui annis septem supra triginta regnauit.
60 is proelio finitimorum magnopere pressus in Zventium
collem fuga se subduxit, qur ex eo nomen contraxit
venti. hoc obeunte dominationem excepit filius eius92. Tusculum]
Codex

arm.

Codex

Cometiam,

arm.

Tiscalum.

MAI.

unde faceres etiam

93. Pomctiam]

Collatiam. MAI.

91.

Crustumerium |Codex arm. Ocostomeriam. MAI.
99. Fregellas]
Codex arm, Flegenam. MAI.
Mcedulliam ] Codex arm. Mediplium. ΜΑΙ.
91. octo et triginta] XXXIX computatio
99.
Capyn] Codex arm. heic Apin, sed infra praeponitur €. MAI.
42. Tiberius] Ita etiam infra pro Tiberinus. MAI.
41. Ita 4mulius codex arm. quicum consentit Zonaras Annal. VII. 1. Graece heic
[Excerpt. de Virt. et Vit. p. 946. 56.] Romulus. Ab Eusebio posteriore
libro in regum tabulis scribitur 4remulus. MAI
60. A4ventium] Ita
codex arm. cui suffragatur etiam Dionysii Halic, varia saltem lectio
Antiq. 1. 88.
Quin et vetus interpres orationis "Tullianae de aere
alieno Milonis ed. poster. V. Ὁ, scribit -4dvento pro Aventino. MAI.

—PÓ
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dem Procas Silvius tenuitque annis tribus supra vigintt.
uo item naturae satis[aciente filius natu minor Amudius lyrannidem usurpavit,

quia Numitor maior natu 65

frater, regni heres, longinqua tn regione versabatur.
regnavit Zmulins annis paulo plus quadraginta tribus,
donec a liemo et liomulo flomae conditoribus inter-

fectus. est.
Syncellus p. 194. et Eusebius p. 210. s.
XX.

95

Γενεαλογοῦσι δ᾽ αὐτὸν (Caranum) οὕτως,ὥς φησιν
ὁ Ζιόδωρος, ot πολλοὶ τῶν συγγραφέων, ὧν εἷς καὶ
Θεύπομπος. Κάρανος Φείδωνος τοῦ ᾿Ζριστοδαμίδα τοῦ 100
Μέροπος τοῦ Θεστίου τοῦ Κισσίου τοῦ Τημένου τοῦ
᾿Δριστομάχου τοῦ Κλεοδαίου τοῦ Ὕλλου τοῦ “Πρακλέους.
ἔνιοι δὲ ἄλλως, φησί, γενξαλογοῦσι, φάσκοντες εἶναι
Κάρανον Ποίαντος τοῦ Κροίσου τοῦ Κλεοδαίου τοῦ

Εὐρυβιάδα

τοῦ Ζεβάλλου τοῦ “Μαχάρους τοῦ Τημένου,

ὃς καὶ κατῆλϑεν εἰς Πελοπόννησον.

Syncellus p. 262.
XXI.

[Macedonum reges.) Postquam .ssyriorum
opes corruerunt exstincto Sardanapallo rege ultimo
ZIssyriae, Macedonum se tempora sistunt. ante primam Olympiadem Caranus rei acquirendae cupidus
copias ex Jrsgivis alüsque partibus Peloponnest contraxit, atque in. Macedonum fines expeditionem suscepit. eadem tempestate bellum gerens Orestarum rex
cum

finitimis suzs ,nomine Eordensibus ,Carani opem

imploravit ea conditione ut ei mediam regnz sui partem concederet, rebus Orestarum compositis. iam vero 10
quum rex promissa Jecisset, regionem illam Caranus
oblinuit, ibique annis triginta dominatus est. —huic
grandi aetate confecto successit filius nomine Coenus,
63.

Procas]

Codex

arm. Porcas. MAI.

67. paulo — tribus]

computatio ponit XLII rotundos, Eadem ab Aenea ad Romulum
annos computat 418, a 'l'roia capta 491: quumque ab Romulo ad
"Tarquinium Superbum 214 numerasset, pergit: porro ab llio capto
ad Romulum anni sunt 441, summa igitur est annorum 645. Quae
omnia ita inter se pugnant ut modo hic modo illic peccatum in
numeris appareat.

8. Eordensibus]

lta codex arm. MAI.

E
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regnavitque annis duobus de triginta. deinde 'T'yrim15 mas

annis

tribus

cum

quadraginta.

postea

Perdi-

cas annis quadraginta duobus. hic proferendi regni
cupidus legationem, Delphos misit. "Tum paucis verbis interpositis subdit regnavisse Perdicam annis octo
et quadraginta, ab eoque dignitatem ad. Arsgaeum de-

90 venisse: quem regno annis triginta unoque perfunctum

excepit Philippus, cuius regnantis habentur anni trtginla tres. huic successit deropas annis viginti. mox
-Alcetas annis octodecim sceptro potitus est. postea
Amyntas annis novem cum, quadraginta. exin, Alexan95 der annis quatuor et quadraginta. linc regnavit Perdicas annts vtsinti duobus.

Eusebius p. 169. cuius tabulam regum Macedoniae,

quos se cum Corinthi et Spartae regibus marisque dominis e Diodoro petisse dixit p. 163., posui quatenus
in superstites libros non incidebat, id est ad Perdiccam

usque, cuius primi inter Macedoniae reges mentionem fecit quasi praeteriens XII. 34.
XXII.

40

[Περὶ

δύο ἀνδρῶν

ἀριδστευσάντων

Ev zo-

λέμῳ καὶ ἀγωνιξομένων περὶ πρωτείων!. Μετὰ
ταῦϑ᾽ ὁ μὲν βασιλεὺς ἀναλαβὼν ἑαυτὸν ἐκ τῶν τραῦυμάτων προέϑηκε χρίσιν ἀριστείου. κατέβησαν μὲν οὖν
ἐπὶ τὸν ἀγῶνα δύο, Κλέοννίς τε καὶ ᾿Δριστομένης, ὧν

15 ἑκάτερος

εἶχεν ἴδιόν τι πρὸς

δόξαν.

ὁ ydg Κλέοννις

ὑπερασπίσας τὸν βασιλέα πεπτωκότα τῶν ἐπιφερομένων
Σπαρτιατῶν ὀκτὼ νεχροὺς ἐπεποιήκει" καὶ τούτων ἦσαν
δύο ἡγεμόνες ἐπιφανεῖς" πάντων δὲ τῶν ἀναιρεϑέντων
ὑπ᾽ αὐτοῦ τὰς πανοπλίας ἐσκυλευκὼς ἐδεδώκει τοῖς ὑπα-

o0 ὕπισταῖς,

ἵνα ἔχῃ σημεῖα τῆς ἰδίας ἀρετῆς πρὸς τὴν
κρίσιν. πολλοῖς δὲ περιπεσὼν τραύμασιν ἅπαντ᾽ ἔσχεν
ἐναντία, μέγιστον παρεχόμενος τεκμήριον τοῦ μηδενὶ
τῶν πολεμίων εἶξαι. ὁ δ᾽ ᾿Δριστομένης ἐν τῷ περὶ τοῦ
o5 βασιλέως ἀγῶνι πέντε μὲν ἀνῃρήκει τῶν “ακεδαιμονίων,638
καὶ τὰς πανοπλίας ἐσκυλεύκει τῶν πολεμίων ἐπικειμένων.
καὶ τὸ μὲν ἑαυτοῦ σῶμα διεφύλαξεν ἄτρωτον ; ἐκ δὲ τῆς
14. Tyrimmas] Codex arm. heic Tyrimmus, sed inferius Tyrimmas.
MAI.
16. duobus] Mox XLVIII. MA" Sic et subiecta annorum
quibus singuli reges imperarunt computatio
18. subdit] Scilicet fortasse Diodorus aut Dexippus. MAI.

XXXVIII computatio
bus | 11 computatio

20. triginta unoque]

23. novem] li computatio

26, duo-
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μάχης ἀπερχόμενος εἰς τὴν πόλιν ἔργον ἐπαινούμενον
ἔπραξεν. ὁ μὲν γὰρ Κλέοννις ἀσϑενῶς ἐκ τῶν τραυμάτῶν διακείμενος οὔτε βαδίξειν xag αὑτὸν. οὔτε χειρα- 80
γωγεῖσϑαι δυνατὸς ἡν" ὁ δ᾽ ᾿Δφιστομένης ἀράμενος

αὖ-

τὸν ἐπὶ τοῦ σώματος ἀπήνεγκεν εἰς τὴν πόλιν, οὐδὲν
δὲ ἧττον κομίζων τὴν ἰδίαν πανοπλίαν, καὶ ταῦτα τοῦ
Κλεόννιδος προέχοντος τῶν ἄλλων μεγέθει τε καὶ ῥώμῃ
σώματος. τοιαύτας δ᾽ ἐχόντων ἀφορμὰς εἰς τὴν. ὑπὲρ 39
τῶν ἀριστείων κρίσιν, ὁ βασιλεὺς ἐκάϑισε μετὰ τῶν ταξιαρχῶν κατὰ τὸν νόμον.

προλαβὼν

ovv τὸν λόγον

ὁ

Κλέοννις τοιούτοις ἐχρήσατο “λόγοις.

Βραχὺς μέν ἐστιν ὁ περὶ τῶν ἀριστείων λόγος" x oLταὶ γάρ εἰσιν. οἵ τεϑεαμένοι τὰς ἑκάστων ἀρετάς᾽ ὑπο-

40

μνῆσαι δὲ δεῖ μὲ διότι πρὸς τοὺς αὐτοὺς ἄνδρας ἑκατέ-

ων διαγωνισαμένων ὑφ᾽ ἕνα καιρὸν καὶ τόπον ἐγὼ
πλείους ἀπέκτεινα. δῆλον οὖν ὡς κατὰ τὴν αὐτὴν περίστασιν ὁπότερος ἐν ἀριϑμῷ τῶν ἀναιρεθέντων προτερεῖ
καὶ τοῖς εἰς τὸ πρωτεῖον δικαίοις. ἀλλὰ μὴν καὶ τὰ σώματα ἑκατέρων ἐμφανεστάτας ἀποδείξεις ἔχει τῆς ὑπεροχῆς" ὁ μὲν γὰρ πλήρης ὧν τραυμάτων ἐναντίων ἀπελύετο τῆς μάχης, ὁ δ᾽ ὥςπερ ἐκ πανηγύρεως ἀλλ᾽ οὐ
τηλικαύτης παρατάξεως ἐξιὼν οὐκ “ἐπειράθη τί δύναται 50
πολεμίων σίδηρος. εὐτυχέστερος. μὲν οὖν ἴσως 'ἄριστομένης, ἀγαϑώτερος δ᾽ ἡμῶν οὐκ ἂν δικαίως κρυϑείη.
πρόδηλος γὰρ ὁ ὑπομείνας τοσαύτας “διαιρέσεις τοῦ σώ-

ματος ὡς ἀφειδῶς ξαυτὸν ἐπέδωκεν ὑπὲρ τῆς πατρίδος
o à ἐν πολεμίων συμπλοκῇ καὶ τοιούτων κινδύνων τηἐν ἑαυτὸν ἄτρωτον εὐλαβείᾳ. τοῦ παϑεῖν τι τοῦτ᾽ ἐνήργησεν. ἄτοπον οὔν εἰ παρὰ τοῖς ἑωραχόσι τὴν μάχην ὁ
τῶν πολεμίων. μὲν ἐλάττους ἀνελών, τῷ δ᾽ ἰδίῳ σώματι 60
κινδυνεύσας ἧττον, προκριϑήσεται τοῦ πρωτεύοντος ἐν
ἀμφοτέροις. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ μηδενὸς ἔτι κινδύνου ὑπάρὑ
χόντος βαστάσαι

τὸ

σώμα χαταπεπονημένον

ὑπὸ

τῶν

τραυμάτων ἀνδρείαν, μὲν οὐδεμίαν €ἔχει, σώματος δ᾽ ἴσως
ἰσχὺν ἐπιδείκνυται. ἱκανά 0L ταῦτα εἴρηται πρὸς ὑμᾶς. 65
πρόκειται γὰρ ἀγὼν οὐ λογῶν ἀλλ᾽ ἔργων.
Παραλαβὼν δ᾽ ἐν μέρει τὸν “λόγον ᾿Δριστομένης Θαυ-

μάξω, φησίν.

εἶ μέλλει περὶ ἀριστείων ἀμφιςβητεῖν ὃ 10

σωϑεὶς τῷ σώσαντι.

ἀναγκαῖον γὰρ ἢ τῶν δικαξόντων

αὐτὸν ἄνοιαν καταγινώσκειν 7]τὴν χρίσιν δοκεῖν ἐκ τῶν
vOv λεγομένων ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ τῶν τότε πεπραγμένων ἔσεσϑαι. οὐ μόνον δὲ Κλέουνις δειχϑήσεται κατ᾽ ἀρετὴν λειπόμενος,

ἀλλὰ καὶ τελέως

ἀχάριστος.

ἀφεὶς γὰρ τὸ τὰ 75

638. 40. προτερεῖ] fortasse προτερεῖ προτερεῖ scribendum
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συντελεσθέντα ὑπ᾽ αὐτοῦ καλῶς διαπορεύεσϑαι διέσυρεδ89
τὰς ἐμὰς πράξεις; φιλοτιμότερος ὧν ἢ δίκαιον" ᾧ γὰρ
καὶ ἰδίας σωτηρίας τὰς μεγίστας ὀφείλει χάριτας. τού80 TOU τὸν ἐπὶ τοῖς καλῶς πραχϑεῖσιν ἔπαινον διὰ φϑόνον
ἀφήρηται. ἐγὼ δὲ ὁμολογῶ μὲν ἐν τοῖς τότε γεγενημένοις κινδύνοις εὐτυχὴς ὑπάρξαι, φημὶ δὲ πρότερον ἄγαϑὸς γενέσϑαι. εἰ μὲν γὰρ ἐκκλίνας τὴν’ τῶν πολεμίων
ἐπιφορὰν ἄτρωτος ἐγενόμην οὐκ εὐτυχῆ T προςφῆκεν

85 ὀνομάξειν ἀλλὰ δειλόν, οὐδ᾽ ὑπὲρ ἀριστείων λέγειν κρίσιν, ἀλλὰ ταῖς ἐκ τῶν νόμων τιμωρίαις περιπεπτωκέναι"
ἐπεὶ δ᾽ ἐν πρώτοις μαχόμενος ἘΠῚ τοὺς ὑφισταμένους
ἀναιρῶν οὐκ ἔπαϑον ἅπερ ἔπραξα, ῥητέον οὐκ εὐτυχῆ
90 μὲ μόνον ἀλλὰ καὶ ἀγαϑόν. εἴτε γὰρ οἵ πολέμιοι καταπλαγέντες τὴν ἀρετὴν οὐκ ἐτόλμησαν ἀμύνασϑαι, μεγά-

λὼν ἐπαίνων
νιξομένων

ἄξιος ὃν ἐφοβήϑησαν,

εἴτ᾽ ἐχείνων

ἀγω-

εὐθύμως ἐγὼ φονεύων τοὺς ἀνθεστηκότας καὶ

95 τοῦ σώματος ἐποιούμην πρόνοιαν. ἀνδρεῖος ἅμα xol
συνετός. ὃ γὰρ ἐν αὐτῷ τῷ ϑυμομαχεῖν ἐμφρόνως ὑπομένων τὸ δεινὸν ἑκατέρας ἔχει τὰς ἀρετάς, σώματός τϑ
καὶ ψυχῆς. καίτοι ye ταῦτα τὰ δίκαια πρὸς ἑτέρους ἣν μοι
ῥητέον ἀμείνους τούτου. ὅτε γὰρ Κλέοννυν παραλελυμέ100 vov ἐκ τῆς μάχης εἰς τὴν πύλιν ἀπήνεγκα τάμαυτοῦ σώ-

tov ὅπλα, καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ κεχρίσϑαι νομίξω τὸ δίκαιον.

καίτοι ye παροραϑεὶς τόδ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν ἴσως οὐκ ἂν motte

νῦν ὑπὲρ ἀριστείων, οὐδὲ διασύρων τηλικοῦτον μέγεϑος

5 εὐεργεσίας ἔλεγε μηδὲν εἶναι μέγα τὸ πραχϑὲν διὰ τὸ

κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἀποχωρεῖν ix τῆς μάχης τοὺς

πολεμίους. τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ὅτι πολλάκις οἱ διαλυϑέντες ἐκ τῆς μάχης, ἐξ ὑποστροφῆς εἰώϑασιν ἐπιτίϑεσϑαι

10 καὶ στρατηγίᾳ ταύτῃ χρησάμενοι. τυγχάνειν τῆς νίκης ;
ἱκανά μοι τὰ δηϑέντα" λόγων γὰρ πλειόνων οὐκ οἶμαι
ὑμᾶς προςδεῖσϑαι.
Τούτων ῥηϑέντων. ot δικάξοντες ὁμογνώμονες γενόμενοι προέκριναν τὸν ᾿Δριστομένην.
15

XXIII.

Κιθϑαρῳδὸς ὁ Τέρπανδρος τῷ γένει Μηϑυμναῖος.
στασιασάντων δέ ποτε τῶν “ακεδαιμονίων
χρησμὸς αὐτοῖς ἐξέπεσε πάλιν φιλιωϑῆναι,

90

ὧν ἐκ Μηϑύμνης Τέρπανδρος. ἐκείνοις κιϑαρίσῃ.
καὶ δή τι μέλος Τέρπανδρος ἐντέχνως καϑαρίσας
αὐτοὺς πάλιν συνήρμοσε, Ζιιόδωρος ὡς γράφει,
639. 95 τῷ addidi cum Wesselingio et 98. τὰ
9. ἡμῶν
Wesselingius: ὑμῶν ed. Stephani
9. μηδὲν] ug9i» ed, Steph.
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τῆς ἁρμονίας τῇ δῇ. καὶ γὰρ μετατραπέντες
ἀλλήλους περιέβαλλον, ἠσπάζοντο OczQvoig.

᾿ἘΖοίΖοβ Chil. I. hist. 16.

|640

25

XXIV.
Jortov ὅτι ὁ uiv Σόλων ἐγένετο ἐπὶ τῶν χρόνων

τῶν τυράννῶν ἐν ταῖς ᾿Αϑήναις πρὸ τῶν “Περσικῶν χρό- 80

vov, ὃ δὲ “ράκων πρὸ αὐτοῦ ἑπτὰ καὶ τεσσαράκοντα
ἔτεσιν, ὥς φησιν ὁ Ζιόδωρος.
Vlpianus áàd Demosth. c. Timocr, p. 243. B.

XXV.
85
Καὶ Ζιόδωρος ἄχραν τινὰ τῶν "Ἄλπεων, κορυφὴν
τοῦ σύμπαντος ὄρους δοκοῦσαν, οὐρανοῦ ῥάχιν ἱστορεῖ
παρὰ τῶν ἐγχωρίων καλεῖσϑαι.

Eustathius ad Od. 4. p. 1390.

40

XXVI.
Καὶ τὸ Παλλάδιον δὲ τῆς ᾿ϑηνᾶς τοιοῦτον ἦν, τρί- 45
TV, ξύλινον, ἐξ οὐρανοῦ καταπεσόν, ὥς φασιν, ἐν
Πεσινοῦντι τῆς Φρυγίας, ὅϑεν ὁ “ιόδωρος καὶ Ζίων τὸν
τόπον κληϑῆναί φασιν ἀπὸ τοῦ πολλοὺς ἐκεῖ πεσεῖν ἐν

To συμβολῇ τοῦ πολέμου * ὁπότϑ διὰ τὴν ἁρπαγὴν Γανυμήδους͵ ἐμάχοντο Τάνταλος ὁ ἐραστὴς Γανυμήδους καὶ
Ἴλιος (Ἶλος) ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ.

Eudocia p. 322. et Tzetzes ad Vipphr àv. 958.
XXVII.
Zhóüo og δὲ ὁ Σικελὸς

60

καὶ ὁ ᾿Οππιανὸς τὴν Νεά-

πολιν ὑφ᾽ Ἡρακλέους κτισϑῆναί φασι.

Tzetzes ad Lycophr. v. 717.

XXVIII.
55
Διόδωρος μέντοι διαφορὰν τούτων οἶδεν ἐν οἷς
λέγει Σικανῶν καὶ Σικελῶν.
Eustathius ad Od. 7T. p. 1896.
“ιόδωρος. δέ που τῶν δεκάτων βιβλίων εἰπῶν περί
τὸ Σικελῶν καὶ Σικανῶν διαφορὰν οἶδεν, ὡς καὶ προεῤῥέϑη Σικελοῦ καὶ Σικανοῦ.
60
Idem ad Od. &. p. 1962.
XXIX.
Ὃ Πολυδάμας οὗτος ἦν ἐκ πόλεως Σκοτούσης,
18.

70
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γυμναῖς χερσὶ μὲν λέοντας ὡς ἄρνας διαφϑείρων,
πτεροῖς ποσὶ δ᾽ ὑπερνικῶν ἅρματα ταχυδρόμα,
τῇ δὲ χειρί τι σπήλαιον “ἀντήρεισε συμπῖπτον.
15

ὁ Σικελὸς Ζιιόδωρος γράφει τὴν ἱστορίαν.

Tzetzes Chil. Il. hist. 38. Polydamantis, qui nothi
Darii aequalis fuit, in Milonis historia mentionem fecisse
Diodorum ostendunt Exc. Vat. p. 22- 7.

XXX.
Ὃς Φάλαρις Περίλαον τὸν χαλκουργὸν ἐκεῖνον
τὸν ᾿Δττικὸν κατέκαυσεν ἐν ταύρῳ τῷ χαλκέῳ.
οὗτος γὰρ τὸ μηχάνημα τοῦ ταύρου ᾿χαλκουργήσας

5

τοῖς μυξωτῆρσι τοῦ βοὸς ἐτέκτηνεν αὐλίσκους,
ἀνέπτυξε καὶ ϑύραν δὲ πρὸς τῷ πλευρῷ τοῦ ταύρου"

καὶ δῶρον τῷ Φαλάριδι τοῦτον τὸν ταῦρον ἄγει.
Φάλαρις δὲ τὸν ἄνϑρωπον

ἐν δώροις δεξιοῦται,

τὸ δὲ μηχάνημα ϑεοῖς καϑιεροῦν κελεύει.
ὡς δ᾽ ἀναπτύξας τὸ πλευρὸν ὁ χαλκουργὸς ἐκεῖνος
10 δόλον τὸν καχομήχανον ἐξεῖπεν ἀπανϑρώπως,
EV τινὰ βούλει, Φάλαρι, κολάζειν τῶν ἀνθρώπων,

ἔνδον
δόξει,
σὺ δ᾽
15 τοῦτο

τοῦ ταύρου κατειργνὺς
ὃ Ὁ ταῦρος στεναγμοῖς
ἡδονὴν τοῖς στεναγμοῖς
uo v ὁ Φάλαρις καὶ

"Aye ; φησί, Περίλαε,
καὶ τοὺς αὐλοῦντας

πῦρ ὑποστρώννυ κάτω"
μυκᾶσϑαι τοῖς ἐκείνου,
ἕξεις αὐλοῖς μυκτήρων.
μυσαχϑεὶς ἐκεῖνον,

σὺ πρῶτος “δεῖξον τοῦτο,
μίμησαι, τράνωσόν

σου τὴν τέχνην.

ὡς δὲ παρέδυ μιμητὴς δῆϑεν τῶν αὐλημάτων,
κλείει τὸν ταῦρον Φάλαρις καὶ πῦρ ἐπισωρεύει.
20 ὅπως δὲ τὸ χαλκούργημα ἡγάνὼν μὴ ἐμμιάνῃ;
κατὰ πετρῶν ἐκρήμνισεν ἐξάξας ἡμυϑνῆτα.
;
Γράφει περὶ τοῦ ταύρου δὲ “ουχιανὸς ὃ Σύρος,
" “ύδωρος καὶ Πίνδαρος, σὺν τούτοις vs μυρίοι.

"Tzetzes Chil. 1. 646. s. Conf. Exc. Vat. p. 22. 17.

XXXI.
Ἡρόδοτος κατὰ Ξέρξην γεγονὼς τοῖς χρόνοις φησὶν
᾿Δσσυρίους ἔτη πεντακόσια πρότερον τῆς "olg ἄρξαντας
ὑπὸ Μήδων καταλυϑῆναι. ἔπειτα βασιλέα μὲν μηδένα
γενέσϑαι τὸν ἀμφιρβητήσοντα τῶν ὅλων ἐπὶ πολλὰς γε5 νεύς, τὰς δὲ πόλεις καϑ᾿ ἑαυτὰς ταττομένας διοικεῖσθαι
δημοκρατικῶς" τὸ δὲ τελευταῖον πολλῶν ἐτῶν διελϑόν-

τῶν αἰρεϑῆναι βασιλέα παρὰ τοῖς Μήδοις ἄνδρα δικαιοσύνῃ διάφορον, ὄνομα Κυαξάρην. τοῦτον δὲ πρῶτον
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ἐπιχειρῆσαι προςξάγεσϑαι τοὺς “πλησιοχώρους, καὶ τοῖς
Μήδοις ἀρχηγὸν γενέσθαι τῆς τῶν ὅλων ἡγεμονίας. ἔπειτα 10
τοὺς ἐγγόνους ἀεὶ προςκαταχτωμένους πολλὴν τῆς ὁμόρου χώρας αὐξῆσαι τὴν βασιλείαν μέχρι ᾿Ἀστυάγους τοῦ
καταπολεμηϑέντος ὑπὸ Κύρου καὶ Περσῶν"

περὶ ὧν νῦν

ἡμεῖς τὰ κεφάλαια προειρηκότες τὼ κατὰ μέρος ὕστερον

ἀκριβῶς ἀναγράψομεν,

ἐπειδὰν ἐπὶ τοὺς οἰκείους χρό- 15

νους ἐπιβάλωμεν.
Diodorus II. 82.

"ActiBion δὲ τοῦ βασιλέως τῶν Μήδων γήρᾳ τελευτήσαντος ἐν ᾿Εχβατάνοις τὴν ἀρχὴν "Aómáünv τὸν υἱὸν
διαδέξασϑαι τὸν ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ᾿“στυάγην καλούμε- 20
VOV' τούτου à" ὑπὸ Κύρου τοῦ Πέρσου καταπολεμηϑέντος
μεταπεσεῖν τὴν βασιλείαν εἰς Πέρσας" περὶ ὧν ἡμεῖς τὰ
κατὰ μέρος ἐν τοῖς ἰδίοις χρόνοις ἀκριβῶς ἀναγράψομεν.

Diodorus II. 34. Conf. Exc. de Virt. et Vit, p. 553.
XXXII.

Κῦρος Περσῶν
νε΄, ὡς ἐκ τῶν P

Africanus in

ἐβασίλευεν ᾧ ἔτει ᾿Ολυμπιὰς ἤχϑη 6ὅ
εις Διοδώρου — ἔστιν εὑρεῖν.
Euseb. Praep. Euang. X, p. 488,

XXXIII.
Πολλαῖς ὕστερον γενεαῖς “ωριεὺς ὁ “αχεδαιμόνιος
καταντήσας εἰς Σικελίαν καὶ τὴν χώραν ἀπολαβών, ἔκτισε

πόλιν Ἡράκλειαν. ταχὺ δ᾽ αὐτῆς αὐξομένης, ot ΚαρχηδόvVLOL φϑονήσαντες

ἅμα καὶ

φοβηϑέντες

μήποτε

πλεῖον

ἰσχύσασα τῆς Καρχηδόνος ἀφέληται τῶν Φοινίκων τὴν

ἡγεμονίαν,

9

στρατεύσαντες ἐπ᾿ αὐτὴν μεγάλαις δυνάμεσι

καὶ κατὰ κράτος ὁλόντες κατέσκαψαν.

ἀλλὰ περὶ μὲν τού-

τῶν τὰ κατὰ μέρος ἐν τοῖς οἰκείοις χρόνοις ἀναγράψομεν.
Diodorus IV. 98.

XXXIV.
Γέλωνα Συρακούσιον καϑ' ὕπνους δὲ βοῶντα,
κεραυνοβλὴς γὰρ ἔδοξεν. ὀνείροις γεγονέναι,
ὁ κύων ϑορυβούμενον ἀμέτρως γνοὺς ἐκεῖνον,
καϑυλακτῶν οὐκ ἔληξεν, ἕως ἐγείρει τοῦτον.
τοῦτον

ἐξέσωσέ ποτε καὶ λύκος ἐκ ϑανάτου.

σχολῇ προςκαϑημένου γὰρ ἔτι παιδίου ὄντος
λύκος ἐλϑὼν ἀφήρπαξε τὴν δέλτον τὴν ἐκείνου.
τοῦ δὲ δραμόντος πρὸς αὐτὸν τὸν λύκον καὶ τὴν δέλτον.

5
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κατασεισϑεῖσα ἡ “σχολὴ βαϑρόϑεν καταπίπτει,

10 καὶ σύμπαντας ἀπέκτεινε παῖδας σὺν διδασκάλῳ.
τῶν παίδων δὲ τὸν ἀριϑμὸν οἵ συγγραφεῖς βοῶσι,
Τίμαιοι, “ιονύσιοι, “ιόδωροι καὶ Ziav ,

πλείω τελοῦντα ἑκατόν. τὸ δ᾽ ἀχριβὲς οὐκ οἶδα.
"Tzetzes Chil. IV. 266. s.

XXXV.
Κίμων υἱὸς κατά τινας ὑπῆρχε Μιλτιάδου,
κατὰ δ᾽ ἑτέρους ἦν πατρὸς τὴν κλῆσιν Στησαγόρου (1Ἰδαγόρου).

ἐξ ᾿Ισοδίκης τούτῳ παῖς ὑπῆρχεν ὁ Καλλίας.
ὃ «Κίμων οὗτος ἀδελφὴν ἰδίαν ᾿Ελπινίκην

εἶχεν, ὡς Πτολεμαῖος μὲν ὕστερον Βερενίκην,
καὶ Ζεὺς τὴν Ἥραν πρὸ αὐτῶν, καὶ νῦν Περσῶν τὸ γένος.
Καλλίας δὲ πεντήκοντα τάλαντα ζημιοῦται,

10

ὅπως ὁ Κίμων ὁ
ἕνεκα γάμων τῶν
τὸ δ᾽ ὅσοι ταῦτα
ἔστι γὰρ πλῆϑος

πατὴρ μηδὲν δεινόν τι πάϑῃ
αἰσχρῶν, τῆς ἀδελφομιξίας.
͵)θάφουσι “μακρόν ἐστί μοι λέγειν"
ἄπειρον τῶν ταῦτα γεγραφότων,

oL κωμικοὶ καὶ ῥήτορες. Διόδωρος καὶ ἄλλοι.

Tzetzes Chil. 1. hist. 22.

XXXVI.
Ἡ uiv οὖν πρὸ ταύτης βίβλος, τῆς ὅλης συντάξεως
οὖσα δεκάτῃ ; TU τέλος ἔσχε τῶν πράξεων εἰς τὸν προηγούμενον ἐνιαυτὸν τῆς Ξέρξου διαβάσεως εἰς τὴν Εὐρώπην
καὶ εἰς τὰς γενομένας δημηγορίας ἐν τῇ κοινῇ συνόδῳ
τῶν Ἑλλήνων iἐν Κορίνϑῳ περὶ τῆς Γέλωνος συμμαχίας
τοῖς “Ἕλλησιν.

Diodorus XT. 1. Orationum haruni particulas vide
in Exc, Vat. p. 43. 7. — 44. *)
") Ante fragmentum

80

quod nobis est XL. Wesselingius posuerat

Clementis Stromat. I. p. 365. verba haec: Φασὶ δὲ καὶ τοὺς κατὰ
διατριβὴν λόγους καὶ τὰ δητορικὰ ἰδιώματα εὑρεῖν, καὶ μεσϑοῦ
συνηγορῆσαι πρῶτον δικανικὸν λόγον είς ἔκδοσιν γραψάμενον 'Avτιφῶντα Φύλου (Σωφίλου) Ῥαμνούσιον, og φησι «“Πιόδωρος. Quae
nemo monitus dubitabit non ad Siculum referri Diodorum, sed ad
Valerium Pollionis filium, cuius ἐξήγησις τῶν ζητουμένων παρὰ

τοῖς δέκα ῥήτορσιν ab Suida, lexicon in eosdem decem rhetores a
Photio memorantur.
1s Diodorus Hadriani aequalis fuit. Ruhnkenius ubi Clementis verba tangit p. 800. R., quemnam Diodorum
intelligeret non dixit.
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τοὺς “πλησιοχώρους. "αὶ τοῖς

“Μήδοις ἀρχηγὸν γενέσθαι τῆς τῶν ὅλων ἡγεμονίας. ἔπειτα 10

TOUS

ἐγγόνους ἀεὶ προρκαταχτωμένους πολλὴν τῆς ὁμό-

ρου χώρας αὐξῆσαι, τὴν βασιλείαν μέχρι "Aórvdyovg TOU

καταπολεμηϑέντος ὑπὸ Κύρου καὶ Περσῶν" “περὶ ὧν νῦν
ἡμεῖς τὰ κεφάλαια προειρηκότες τὰ κατὰ μέρος ὕστερον

ἀχριβῶς ἀναγράψομεν, ἐπειδὰν ἐπὶ τοὺς οἰκείους χρό- 15

ψους ἐπιβάλωμεν.
Diodorus

Il. 32.

“4στιβάρα δὲ τοῦ βασιλέως τῶν Μήδων γήρᾳ τελευνήσαντος

ἐν Ἐχβατάνοις

τὴν ἀρχὴν ᾿Ἰσπάδαν

τὸν υἱὸν

διαδέξασϑαι τὸν ὑπὸ τὸν "EAMjvov "Aorváynv καλούμε- Q0

VOV' τούτου δ᾽ ὑπὸ Κύρου τοῦ Πέρσου καταπολ ἐμηϑέντος

μεταπεσεῖν τὴν βασιλείαν εἰς Πέρσας" περὶ ὧν ἡμεῖς τὰ
κατὰ μέρορ ἐν τοῖς ἰδίοις χρόνοις ἀκριβῶς ἀναγράψομεν.
Diodorus II. 34. Conf. Exc, de Virt, et Vit. p. 653.

XXXII.

Κῦρος Περθῶν ἐβασίλευεν ᾧ ἔτει ᾿Ολυμπιὰς ἤχϑη 65
ve, ὡς ἐκ τῶν Βιβλιοϑηκῶν Διοδώρου --- ἔστιν δύρεῖν.
Africanus in Euseb. Praep. Euang. X. p. 488.
XXXIII.
Πολλαῖς ὕστερον γενεαῖς “ωριεὺς ὃ “Τακευαιμόνιος
καταντήσας εἰς Σικελίαν καὶ τὴν χώραν ἀπολαβὼν

ἐἔχτισε

πόλιν Ἡράκλειαν. ταχὺ δ᾽ αὐτῆς αὐξομένης, οἱ ΚαρχηδόvVLOL φϑονήσαντες

ἅμα καὶ “φοβηϑέντες

μήποτε

πλεῖον

ἰσχύσασα τῆς Καρχηδόνος “ἀφέληται τῶν Φοινίκων τὴν
ἡγεμονίαν, στρατεύσαντες im^ αὐτὴν μεγάλαις. δυνάμεσι

Cx

καὶ κατὰ κράτος ἑλόντες κατέσκαψαν. ἀλλὰ περὺ μὲν τού-

τῶν TG κατὰ μέρος ἐν τοῖς οἰκείοις χρόνοις men.
Diodorus IV. 23.

XXXIV.
Γέλωνα Συρακούσιον καϑ' «ὕπνους δὲ βοῶντα,

κεραυνοβλὴς γὰρ ἔδοξεν. ὀνείροις γεγονέναι,
ὁ κύων ϑορυβούμενον ἀμέτρως γνοὺς ἐκεῖνον,
καϑυλακτῶν

οὐκ ἔληξεν, ἕως ἐγείρειν τοῦτον.

τοῦτον ἐξέσωσέ ποτε καὶ λύκος ἐκ ϑανάτου.
σχολῇ προςκαϑημένου γὰρ ἔτι παιδίου ὄντος
λύκος ἐλϑὼν ἀφήρπαξε τὴν δέλτον τὴν ἐκείνου.

τοῦ δὲ δραμόντος πρὸς αὐτὸν τὸν λύκον καὶ τὴν δέλτον,

Carton vol. IJ, p. lI.

5
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κατασεισϑεῖσα 7 σχολὴ βαϑρόϑεν καταπίπτει,

-

10 καὶ σύμπαντας ἀπέκτεινε παῖδας σὺν διδασκάλῳ.
τῶν παίδων δὲ τὸν ἀριϑμὸν oi συγγραφεῖς βοώσι,
Τίμαιοι, Διονύσιοι, “Ἰιόδωρονυ καὶ Δίων,

πλείω τελοῦντα ἑκατόν. τὸ δ᾽ ἀκριβὲς οὐχ οἶδα.
Tzetzes Chil. IV. 966. s.

XXXV.

Κίμων υἱὸς κατά τινας ὑπῆρχε “Μιλτιάδου,
κατὰ δ᾽ ἑτέρους ἣν πατρὸς τὴν κλῆσιν Στησαγόρου..
ἐξ ᾿Ισοδίκης. τούτῳ παῖς ὑπῆρχεν o Καλλίας. :
ὁ Κίμων ovrog ἀδελφὴν ἰδίαν ᾿Ελπινίκην
εἶχεν, og Πτολεμαῖος δὲν ὕστερον Βερενίκην,
καὶ Ζεὺς τὴν Ἥραν πρὸ αὐτῶν, καὶ νῦν Περσῶν τὸ γένος,

Καλλίας δὲ πεντήκοντα τάλαντα ξημιοῦται,
ὅπως ὁ Κίμων ὁ πατὴρ μηδὲν δεινόν τι πάϑῃ
ἕνεκα γάμων τῶν αἰσχρῶν, τῆς ἀδελφομιξίας.

10 τὸ δ᾽ ὅσοι ταῦτα γράφουσι “μακρόν ἐστί μου, λέγειν"
ἔστι γὰρ πλῆϑος ἄπειρον τῶν ταῦτα γεγραφότων,
oí χωμικοὶ καὶ ῥήτορες, Ζ᾽Ιιόδωρος καὶ ἄλλοι.
Tzeizes Chil. I, hist, 29,

XXXVI.

'"H μὲν οὖν πρὸ ταύτης βίβλος, τῆς ὅλης συντάξεως
οὖσα δεκάτη, τὸ τέλος ἔσχε τῶν πράξεων εἰς τὸν προηγούμενον. ἐνιαυτὸν τῆς Ξέρξου διαβάσεως εἰς τὴν Εὐρώπην
καὶ εἰς τὰς γενομένας δημηγορίας ἐν τῇ κοινῇ συνόδῳ
τῶν Ἑλλήνων ἐν Κορίνϑῳ περὶ τῆς Γέλωνος συμμαχίας

τοῖς “Ελλησιν.

Diodorus ΧΙ. 1. Orationum
Exc. Vat, p. 43. 7. — 44. *)

harum particulas vide in

*) Ante fragnientim quod nobis est XLII. Wesselingius posuerat

80

Clementis Stromat.

I. p. 369. verba. haec:

Φασὶ δὲ καὶ τοὺς κατὰ

διατριβὴν λόγους καὶ τὰ ῥητορικὰ ἰδιώματα εὑρεῖν καὶ μισϑοῦ
συνηγορῆσαι πρῶτον διπανικὸν λόγον εἰς ἔκδοσιν γραψάμενον Avτιφῶντα Φύλου (Σωφίλου) Ῥαμνούσιον, ὥς φησι 4ιόδωρος. Quae
nemo monitus dubitabit non ad Siculum referri Diodorum, sed ad
Valerium Pollionis filium, cuius ἐξήγησις τῶν ζητουμένων παρὰ
τοῖς δέκα δήτορσιν ab Suida , lexicon in eosdem decem rhetores a
Photio cod. 150. memorantur. Is Diodorus Hadriani aequalis fuit.

Ruhnkenius ubi Clementis verba tangit p. 800. R,, quemnam Diodo-

rum intelligeret non dixit.
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XLIV.
Kol ὃ uiv Σικελιώτης “ιόδωρος τὸν Ζωίλον τοῦτον
(Homeromastigem ) οὐδὲν ἕτερον ἔτι γεγραφέναι φησὶν

ἢ τὴν καϑ᾿ Ὁμήρου ἣν εἴπομεν σύνταξιν.
"Tzetzes schol.

ad Exegesin

lliadis p. 126. 4.

"Prae-

sidio igitur Diodorus quadantenus est Vitruvio, |qui
Prae^. L. ὙΠ. 8. 9. philadelphi Ptolemaei aequalem
Zoilum fecit propugnante Perizonio ad Aelian V. H.
XI, 10.

XLV.
Ὧν

εἷς καὶ ἡελἑαγῥος

ἀδελφὸς Πτολεμαίου

τοῦ

“άγου, πρὸς ὀλίγας ἡμέρας ,δυναστεύσας 20 ἐχπεσών"
ὡςαύτως δὲ χαὶ ᾿Αντίπατρος ἡμέρας τεσσαράκοντα πέντε"

5

μεϑ᾽ οὕς Σωσϑένης, ἔτι δὲ Ππολεμαῖος, πρὸς δὲ τούτοις ᾿Αλέξανδρος xoi Πύῤῥος ὁ ᾿Ηπειρώτης" oi πάντες
ἔτη τρία κατὰ Ζιόδωρον.

Syncellus Chronogr. p. 266.
XLVI.

10

Τούτου (Philippi) ἐπίτροπος "Avrlyovos κατασταϑεὶς
XLVI. b.

Καππαδόκων βασιλεῖς ἑπτώ, χρόνους οξ' διαρκέσαντερ 9 κατὰ 90
τούτους ἤρξαντο τοὺς χρόνους, ὡς “΄όδωρος γράφει.
Syncellus p. 270.
XLVI. c.

642

᾿Δσδρούβας βασιλεὺς Σικελίαν ᾿παταλαβόμενος

μαίοις κατήγγειλε.

πόλεμον Ῥω-

25

Μέτελλος δὲ ὑπὸ τῆς συγπλήτου͵ στρατηγὸς χει-

ροτονηϑεὶς ἐγκρατὴς ἐγένετο τῆς νίκης ταύτης, ἐν ἥ,Λεύκιος Γλαύκῶν εὐγενὴς ἀνὴρ τὴν "Acügovfa. κατέχων ναῦν ἀμφοτέρας ἀπέβαλε τὰς χεῖρας. καϑάπερ ἱστορεῖ ᾿“ριστείδης Ἱηιλήσιος ἐν πρώτῃ

Σικελικῶν" παρ᾽ οὗ τὴν ὑπόϑεσιν ἔμαϑε “ιονύσιος (l Ζιόδωρος)
ὁ Σικελιώτης.

Pseudoplutarchus Paral. Min. c, 1. p. 205.
XLVI. d,

Τὸ πρότερον τὸ γένος μὲν Ῥωμαίων τῶν Λατίνων

οὐχὶ συνῆπτε πόλεμον dxrovxtel πρὸς ἔϑνος,
ἀλλὰ τῇ χώρᾳ πρότερον

ἔϑνους τοῦ “πολεμίου

δόρυ σημεῖον ἔῤῥιπτεν, ἔχϑρας ἀρχὴν σημαῖνον.

ἔπειτα δὲ κατήρχετο πρφλέμου πρὸς τὸ ἔϑνος"
τοῦτό

φησι Διόδωρος.

"Tzetzes Chil. V. hist. 15.
"Trium horum fragmentorum,
primum ex libro XXXI. potius
docet p. 917. ; alterum Xylandri
. Diodoro ascribitur; tertium qua

quae hoc loco posuit Wesselingius,
sumptum nec vacuum errore esse
coniectura, quae insanabilem sanat,
in regione ponendum sit non liquet.

85
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(ὁ Δημητρίου addunt MSS. Parisini) κρατεῖ Μακεδόνων
15 ἔτη ιβ΄, κατὰ δὲ τὸν “Ππόδωρον ἔτη 9'..
$yncellus p- 267.
1
XLVII.
“Ῥηγούλῳ τῷ Ῥωμαίῳ δὲ “Μάρκῳ τῷ στρατηλάτῃ

κατασχεϑέντι Σικελοῖς μάϑε τὸ τέλος otov.

τὰ βλέφαρα τῶν ὀφϑαλμῶν μαχαίρᾳ συντεμόντες
ἠνεωῳγμένους εἴασαν τους ὀφθαλμοῦυς ἐχείνου.

|
nod
᾿

5 μικρᾷ δὲ τοῦτον εἴρξαντες καλύβῃ στενωτάτῃ :
ἄγριον ἐξοιστρήσαντες ἐλέφαντα ϑηρίον,

ἐκίνουν τοῦτον xc

ἐ.

αὑτοῦ συγκατασπᾶν καὶ ξέειν.

οὕτω '“ποινηλατούμενος ὁ στρατηγὸς 0 μέγας

10

τὸν βίον ἐξαπέπνευσεν ,ἡϑλιωμένῳ͵ τέλει.
“Τοῖς. Σικελοῖς καὶ Ξάνϑιππος ὁ Σπαρτιάτης ϑνήσκει.

περὶ γὰρ τὸ “ιλύβαιον τῶν Σικελῶν τὴν πόλιν
Ῥωμαίοις τὸ καὶ Σικελοῖς πόλεμος ἐκροτεῖτο,

πρὸς εἴκοσι καὶ τέσσαρας τοὺς χρόνους ἐξαρκέσας.
oí Σικελοὶ ταῖς μάχαις δὲ πολλάκις ἡττημένοι

15 Ῥωμαίοις ἐνεχείριξον τὴν πόλιν εἰς δουλείαν.
τῶν δὲ Ῥωμαίων μηδαμῶς μηδ᾽ οὕτω πειϑομένων,
ἀλλὰ γυμνοὺς τοὺς Σικελοὺς λεγόντων ἐξιέναι,

ὁ “Σπαρτιάτης Ξάνϑιππος ἐλθὼν ἀπὸ τῆς Σπάρτης

σὺν στρατιώταις ἑκατόν, 7 μόνος καϑ' ἑτέρους,
20 κατ᾽ ἄλλους δὲ πεντήκοντα τοὺς «στρατιώτας ἔχων,
καὶ προςβαλὼν τοῖς Σικελοῖς, οὖσιν ἐγχεχλεισμένοις,
δι᾽ ἑρμηνέως T8 αὐτοῖς πολλὰ συνομιλήσας "

;

τέλος ϑαῤῥύνει κατ᾽ ἐχϑρῶν᾽". καὶ συναράξας μάχῃ
ἅπαν Ῥωμαίων͵ στράτευμα σὺν τούτοις κατακόπτει.
25 τοῖς εὐηργετημένοις 0i τὴν ἀμοιβὴν λαμβάνει
ἀξίαν καὶ κατάλληλον τῆς τούτων δυρτροπίας.
πλοίῳ σαϑρῷ τὸν ἄνδρα yao. οἵ μιαροὶ βαλόντες

ὑπὸ στροφαῖς υϑίξουσι πελάγει τοῦ ᾿Δδρίου
βασκήναντες τὸν ἥρωα καὶ τούτου τὸ γενναῖον.
80 τῆς ἱστορίας μέμνηται τῆςδε καὶ τῆς Ῥηγούλου
ὁ Σικελὸς Ζιόδωρος.

Tzetzes Chil. HI.
504.

856. s.

Cont.

Exc.

Hoesch.

p.

de Virt. et Vit. p. 563. :Vat. p. 66. 857.

XLVIII.
'Exl τοσοῦτον ἡ νῆσος (Sardinia) διωνομάσϑη τῇ
τῶν καρπῶν ἀφϑονίᾳ ὥςτε Καρχηδονίους ὕστερον αὐξηϑέντας ἐπιθυμῆσαι. τῆς νήσου,

καὶ πολλοὺς ἀγῶνας καὶ

κινδύνους ὑπὲρ αὐτῆς ἀναδέξασϑαι.

ἀλλὰ

ὅ τῶν ἐν τοῖς οἰκείοις χρόνοις ἀναγράψομεν.
Diodorus IV. 29.

περὶ μὲν τού-

|
|
|
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XLIX.
donis, ὡς Zhóümooc γράφει καὶ Δίων ἅμα,
σὺν τούτοις Διονύσιος

Ó ““λικαρνασσόϑεν,

ἦν στρατηγὸς τῶν Σικελῶν, υἱὸς δὲ τοῦ "AulÀxa.
ὅςτις ᾿Δμίλκας σύμπασαν εἶλε τὴν ἸἸβηρί αν,
δόλοις ,ἐπιϑεμένων δὲ κτείνεται τῶν Ἰβήρων.
τὸν πάντα τούτου γὰρ στρατὸν φεύγειν κελευσὰς TÓTE
καὶ προςπλακέντας τοὺς υἱοὺς καὶ συνϑανεῖν 'ποϑοῦντας

μάστιξι παρωσάμενος συμφεύγειν τοῖς ἑτέροις,

᾿Δννίβαν πεντεκαίδεκα τῶν χρόνων ὑπηργμένον,
᾿Δσδρού &v δὲ δυώδεκα, τὸν λόφον, τὴν χυνέαν
ἄρας αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς, τοῖς Ἴβηρσιν ἐγνώσϑη.
πάντων δ᾽ Ἰβήρων ἐπ᾽ αὐτὸν ὡς εἶχον ὁρμησάντων,
οἱ φεύγοντες ἐσώζοντο τυγχάνοντες ἀδείας.
ὡς δὲ σωϑέντα τὸν στρατὸν εἶδε, στραφεὶς ὀπίσω
λοιπὸν σπουδάξει μηδ᾽ αὐτὸς Ἴβηρσι “κρατηϑῆναι.
ἐπικειμένων. δὲ σφοδρῶς κυκλόϑεν τῶν Ἰβήρων
τὸν ἵππον ἀκρατέστερον ἐλάσας τὸν οἰκεῖον

10

τοῦ ποταμοῦ τοῦ Ἴβηρος, τοῖς ῥεύμασιν ἐμπίπτει.

βάλλεται, δὲ παρά τινος ὁρμῶν ἐν ἀκοντίῳ"

πλὴν καὶ πνιγεὶς οὐδὲ νεκρὸς τοῖς Ἴβηρσιν εὐρέϑη.

ὃ τούτῳ πόϑος ἣν" σύρεται, γὰρ τοῖς ῥείθροις.
τούτου τοῦ ἥρωος ἀνδρὸς ὧν γόνος ὁ ᾿Δννίβας
ὑπὸ γαμβρῷ ἐτάττετο, σὴν ᾧ τὴν Ἰβηρίαν
πᾶσαν ἐλεηλάτησδ ποινὴν πατρῴου͵ φόνου.
ὡς δ᾽ ἐν τοῖς μεταξὺ χρόνοις ot Δύσονες Ῥωμαῖοι

25

τοὺς Σικελοὺςἐ
ἐνίχησαν πολλάκις νικηϑέντες,

κέλευσμά τε βαρύτατον ἐκέλευσαν ἐκείνοις
[- μηδὲ ξίφος ἀπ᾽’ αὐτῶν ποτέ τινα κατέχειν,
᾿ἀννίβας, χρόνων εἴκοσι γενόμενος καὶ πέντε,
χωρὶς συγχλήτου τῆς βουλῆς καὶ τῶν ὑπερεχόντων
τοὺς ϑερμοτέρους

30

συλλαβὼν καὶ τοὺς ὀξεῖς τῶν νέων

ὡς ἑκατὸν καὶ πλείονας, λῃστεύων Ἰβηρίαν

ἔξη;, καὶ προςεπηύξανεν ἀεὶ στρατὸν τῶν νέων.
ὡς δ᾽ ἡ πληϑὺς. ἐνίκα μὲν ἑκατοντάδας ἤδη;
εἰς χιλιάδας δ΄ ἔτρεχεν, εἶτα καὶ μυριάδας

35

καὶ μέγας γέγονξ στρατὸς καὶ τῶν ἀξιομάχων,
ἄνευ μισϑοῦ καὶ δωρεῶν οὕτω συνηϑροισμένος,

εὐθὺ τοῦτο κατάδηλον ἐγένετο Ῥωμαίοις.
καὶ συνταχϑέντες σύμπαντες στρατῷ πεζῷ καὶ στόλῳ,

ἑπτὰ καὶ ἑβδομήκοντα πληδύος μυριάδες
πίτυος δίκην ἔσπευδον

τοὺς Σικελοὺς ἐκτρῖψαι.

οἵ Σικελοὶ δ᾽ ἱκέτευον παύσασϑαι τὸν ᾿ἀννίβαν
μὴ παντελῶς τὰ Σικελῶν

ἄρδην ἀποφϑαρείη.

ὁ δὲ παρεὶς τοὺς ϑέλοντας καὶ λέγειν καὶ λαβράξειν

40
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40 οὐκ ἀναμείνας. τὴν ὁρμὴν ἐκείνων τῶν “Ῥωμαίων
μόνος ἐκ πάντων Σικελῶν

χωρεῖ, πρὸς Ἰπαλίαν,

ἄνωϑεν πορευόμενος ᾿Δλπιανῶν ὀρέων,

καὶ τούτων τὰ δυςείςβολα καὶ πέτρας κατατέμνων

ἐν ἕξ μησὶν ἐμπέπτωκε τάγμασι τῶν Ῥωμαίων

45 ἐν διαφύροις μάχαις δὲ τούτων πολλοὺς ἀνεῖλεν.
᾿Δσδρούβαν δὲτὸν ἀδελφὸν. ἐκαραδόκει μένων,
ὃς διαβὰς τὰ ὄρεα ταῦτα τὰ τῶν ᾿Δλπίων

Ἱμέραις πεντεκαίδεκα προρήψριξον, ἀννίβᾳ

ἄγων καὶ πλῆϑος στρατιᾶς.

ὁ) γνόντες οἱ Ῥωμαῖοι,

80 λαϑραίως ἐπιθέμενοι τοῦτον μὲν ἀναιροῦσι,

τὴν κεφαλὴν δ᾽ ἐνέγκαντες ἐπέῤῥιψαν ᾿Δννίβᾳ.
ὁ δὲ ϑρηνήσας, ὡς ἐχρῆν, τὸν ἀδελφὸν τὸν φίλον,
ὕστερον ἀντετάξατο Ῥωμαίοις ἐν ταῖς Κάνναις,

Ῥωμαίων ὄντῶών στρατηγῶν Παύλου

καὶ Τερεντίου.

55 αἱ Κάνναι πεδιάδες δέ εἰσι τῆς. "Apyvolzzas,
ov “ιομήδης ἔχτισε τὴν πόλιν ᾿Δργυρίππαν,
τουτέστιν "Apoyos Ἵππειον τῇ γλώσσῃ τῇ Ἑλλήνων.
αἵ πεδιάδες αὗται δὲ Tvy ἄνουσι Ζαυνίων

τῶν Ἰαπύγων ὕστερον, ἔπειτα Σαλαντίων,
60 τὰ νῦν δὲ πᾶσι Καλαυρῶν τὴν κλῆσιν λεγομένων,

τῶν Καλαυρῶν μεσόριον αὖτε καὶ “ογγιβάρδων,
οὕπερ ὁ μέγας πόλεμος ἐκείνοις ἀνεῤῥάγη.
τούτου ῥαγέντος τότε δὲ πολέμου τοῦ φρικώδους
σεισμὸς ἐγένετο

δεινός,

ὡς ὄρη διαστῆναι,

6ὅ ἐξ οὐρανοῦ δ᾽ ἐχύϑησαν ὄμβρου μεγάλων λίϑων"
οἱ δὲ ϑερμῶς μαχόμενον τούτων οὐδὲν ἐπέγνων.
τέλος τοσοῦτο

πέπτωκε

πλῆϑος ἀνδρῶν Ρωμαίων

ὡς τὸν ᾿Αννίβαν στρατηγὸν πέμψαι τῇ Σικελίᾳ
τοὺς δακτυλίους στρατηγῶν καὶ τῶν λοιπῶν ἐνδόξων
70 μεδίμνοις τὲ καὶ χοίνιξι πολλοῖς ἐμμετρηϑέντας"

τὰς εὐγενεῖς καὶ πρώτας δὲ γυναῖκας τῶν Ῥωμαίων
ὀδυρομένας προςδραμεῖν ναοῖς τοῖς ἐν τῇ Ῥώμῃ
καὶ ταῖς ϑριξὶν ταῖς ἑαυτῶν καϑαίρειν ἕδη τούτων,
ὕστερον xol μιγῆναι δὲ καὶ “δούλοις καὶ βαρβάροις,
75 λειψανδρησάσης

παντελῶς τῆς “Ῥωμαΐδος χώρας,

ὕπως μὴ πρόῤῥιξον αὐτῶν ἐκϑαμνισθῇ τὸ γένος.
τότε δ᾽ ἡ Ῥώμη, παντελῶς πάντων ἀνῃρημένων,
ἄκλειστος ἵστατο πολλοῖς ἡμεροδρόμοις κύκλοις.

οἱ γέροντες δ᾽ ἑξόμενοι τοῖς ταύτης προπυλαίοις
80 τὴν συμφορὰν οὠδύροντο τὴν ὑπερπαϑεστάτην,
«τοὺς παριόντας δ᾽ ἤροντο μή. πού τις ζῶν ἐλείφϑη.

τοιαύτης τότε συμφορᾶς τὴν “Ῥώμην κατασχούσης
"Avvias κατημέλησξ ταύτην ἐγκατασκάψαι
νίκαις καὶ πότοις καὶ τρυφαῖς φανεὶς ἀμβλὺς πρὸρ τοῦτο,
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ἔςτ᾽ ἂν συνήχϑη στράτευμα Ῥωμαίων τοῖς Ῥωμαίοις.

88

τότε τριττῶς ἀπείρχϑη δὲ πρὸς Ρώμην ἐξορμήσας"

αἴφνης ἐκ τῆς αἰϑρίας γὰρ χάλαξα ΄σσφοδρωτάτη
καὶ γνόφος ἐγγινόμενος εἶργε πορείας τοῦτον.
ὕστερον δὲ φϑονούμενος τοῖς Σικελοῖς ᾿ἀννίβας,
ἐν σίτου χρείᾳ γεγονώς, καὶ μὴ στελλόντων τούτων,
ὃ πρὶν γενναῖος νικητὴς λιμῷ νενικημένος
φυγὰς υπὸ Σκηπίωνος γίνεται τοῦ Ῥωμαίου
καὶ Σικελοῖς

παραίτιος

90

δεινῆς πανωλεϑρίας.

αὐτὸς δὲ φάρμακον πιὼν ϑνήσκει πρὸς Βιϑυνίαν,
πρός τι χωρίον Aifvadav καλούμενον τῇ κλήσει,
95
δοχῶν ϑανεῖν εἰς «Δίβυσσαν πατρίδα τὴν οἰκείαν.
ἣν γὰρ ᾿Δννίβᾳ τις χρησμὸς οὕτω που γεγραμμένος"
Αίβυσσα κρύψει βῶλος ᾿ἀννίβᾳ δέμας.
Tzeizes Chil. 1. hist. 27. Quem locum totum huc
transtuli, quod etsi solum iam initium reperitur Exc.
Hoesch. p. 511., tamen pleraque quae sequuntur, quum
praeterire Diodorus nequiverit, fieri potuit ut ab eo
sumeret "Tzetzes.

ΤΙ
Θαυμάσαι δ᾽ ἄν τις εἰκότως τοῦ τεχνίτου τὴν ἐπίνοιαν οὐ μόνον iv τούτοις ἀλλὰ καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς

καὶ μείξοσι διαβεβοημένοις κατὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην,
περὶ ὧν τὰ κατὰ μέρος ὅταν ἐπὶ τὴν ᾿Δρχιμήδους ἡλι-

κίαν ἔλϑωμεν ἀκριβῶς διέξιμεν.

5

Diodorus V. 37. Vnde integrum apponere malui
locum 'Izetzis Chil. II. hist. 35. euius nonnisi postremos undeviginti versus dederat Wesselingius:

Ὃ ᾿Δρχιμήδης ὁ σοφὸς μηχανητὴς ἐκεῖνος
τῷ γένει Συρακούσιος, ἣν γέρων γεωμέτρης,

χθόνους τε ἑβδομήκοντα καὶ πέντε παρελαύνων.

10

ὅςτις εἰργάσατο πολλὰς μηχανικὰς δυνάμεις

καὶ τῇ τρισπάτῳ μηχανῇ χειρὶ λαιᾷ καὶ μόνῃ
πεντεμυριομέδιμνον καϑείλκυσεν ὁλκάδα.
καὶ τοῦ “Μαρκέλλου στρατηγοῦ ποτὲ δὲ τῶν Ῥωμαίων
τῇ Συρακούσῃ κατὰ γῆν προςβάλλοντος καὶ πόντον,

15

τινὰς μὲν πρῶτον μηχαναῖς ἀνείλκυσεν ὁλκάδας,
καὶ πρὸς τὸ Συρακούσιον τεῖχος μετεωρίσας
αὐτάνδρους πάλιν τῷ βυϑῶ κατέπεμπεν ἀϑρόοως,
14. πεντεμυριομέδιμνον
prascribit ézzc.

ἑπταπενταμυρ. liber unus, alter su-

-
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20 Μαρκέλλου δ᾽ ἀποστήσαντος μικρόν τι τὰς ὁλκάδας
ὁ γέρων πάλιν ἅπαντας ποιεῖ “Συρακουσίους
μετεωρίξειν δύνασϑαι λίϑους ἁμαξιαίους,
καὶ τὸν καϑένα πέμποντα βυϑίξειν τὰς ὁλκάδας.

ὡς Μάρκελλος, δ᾽ ἀπέστησε βολὴν ἐκείνας τόξου,
25 ἑξάγωνόν τι κάτοπτρον ἐτέχτηνεν ὁ γέρων"
ἀπὸ δὲ διαστήματος συμμέτρου τοῦ κατόπτρου
μικρὰ τοιαῦτα κάτοπτρα ϑεὶς τετραπλᾶ γωνίαις,
κινούμενα λεπίδι TE καί τιόι yuyyAvulous ,
μέσον ἐκεῖνο τέϑεικεν ἀκτίνων τῶν ἡλίου
80 μεσημβρινῆς καὶ ϑερινῆς καὶ χειμεριωτάτης.
ἀνακλωμένων δὲ λοιπὸν εἰς τοῦτο τῶν ἀκτίνων
ἔξαψις ἤρϑη φοβερὰ πυρώδης ταῖς ὁλκάσι,
καὶ ταύτας ἀπετέφρωσεν ἐκ μήκους τοξοβόλου.
οὕτω νικᾷ τὸν Μάρκελλον ταῖς μηχαναῖς 0 γέρων.
85 ἔλεγε δὲ καὶ “Ἰωριστὶ φωνῇ Συρφακουσίᾳ,
Πᾷ po καὶ χαριστίωνι τὰν γᾶν κινήσω πᾶσαν;
45 οὗτος κατὰ Ζιόδωρον τῆς Συρακούσης ταύτης
προδότου πρὸς τὸν Μάρκελλον ἀϑρόως γενομένης,

εἴτε κατὰ τὸν Ζίωνα Ῥωμαίοις πορϑηϑείσης,

᾿Δρτέμιδι τῶν πολιτῶν τότε παννυχιζόντων,
50 τοιουτοτρόπως τέϑνηχεν ὑπό τινος Ῥωμαίου.
yv κεκυφῶς διάγραμμα μηχανικόν τι γράφων"
τὶς δὲ Ῥωμαῖος ἐπιστὰς εἷλκεν αἰχμαλωτίξων.

ὃ δὲ τοῦ διαγράμματος ὅλος ὑπάρχων τότε,
τίς ὁ καϑέλκων οὐκ εἰδὼς ἔλεγε πρὸς ἐκεῖνον,
55 ᾿ἡπόστηϑι, e ἄνϑρωπε, τοῦ διαγράμματός μου.
ὡς δ᾽

εἷλκε

τοῦτον,

συδτραφεὶς | καὶ

γνοὺς

Ῥωμαῖον

εἶναι,

iae.Ti μηχάνημά vig τῶν ἐμῶν μου δότω.
ὃὲ Ῥωμαῖος πτοηῦ εὶς εὐθὺς ἐκεῖνον κτείνει »

Budue σαϑροὸν καὶ γέροντα, δαιμόνιον τοῖς ἔργοις.
60 ἐϑοήνησε δὲ "Μάρκελλος τοῦτο po

v εὐθέως,

λαμπρῶς τε τοῦτον ἔκρυψεν ἐν τάφοις τοῖς πατρῴοις
σὺν τοῖς ἀρίστοις πολιτῶν καὶ τοῖς Ῥωμαίοις πᾶσι.
τὸν δὲ φονέα τοῦ ἀνδρός, οἶμαι, πελέκει κτείνει.
65 ὁ Δίων καὶ Ζιόδωρος γράφει τὴν ἱστορίαν.

LI.
70

Δἰμίλιος

Μάρκος

Ῥωμαίων

ὕπατος

καὶ

ἄριστοςδ43

στρατηγός, Περσέα oda αἰχμάλωτον, τοῦτον μὸν ἄδικον πρὸς Ρωμαίους ἐξαγαγόντα παρὰ τὰς συνϑήκας πό-

Asuov εἰς ἐλευϑέραν

ἀπέϑετο

φυλακήν:

τὰς δὲ πόλεις
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Μακεδόνων. καὶ Ἰλλυριῶν ἁλούσας zUQ' ἐλπίδα “πάσας
ἐλευϑέρας ἀφῆκεν, καίτοι μεγάλους κινδύνους ὑπομει- 75
νάντων “Ῥωμαίων πολλάκις ἐν τοῖς πρὸς Περσέα πολέμοις; xa πρό p τούτου κρατήσαντες πολέμῳ Φιλίππου
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ᾿Δἀντιόχου τοῦ μεγάλου, καὶ τοσοῦτον ἐπ᾿ αὐτοῖς φιλανϑρωπευϑέντων ὡς μὴ μόνον
τὰς βασιλείας αὐτῶν ἔχειν, ἀλλὰ καὶ φίλους αὐτοὺς εἶναι 80

συγχωρῆσαι"

ἐφ᾽ οἷς ἑαυτοὺς “Μακεδόνες ἀγνωμονήσαν-

τὲς ἀναξίους ἐδόκουν

ἔσεσθαι, παντὸς ἐλέους χειρωϑέντες

Ῥωμαίοις σὺν τῷ Περσεῖ. ἀλλ᾽ ἡ σύγκλητος ἀμνησικάκως
καὶ μεγαλοψύχως αὐτοῖς 7προφρηνέχϑη, τὴν ἐλευϑερίαν ἀντὶ 85
δουλείας xc: ἐσαμένη. ὁμοίως ὃὲ χαὶ τοῖς Ἰλλυριοῖς"

καὶ

τούτων γὰρ τὸν βασιλέα Ζετίωνα αἰχμάλωτον ἔλαβον σὺν
τῷ Περσεῖ.

εὐγενῶς ovv δυνατοῖς “Ῥωμαῖοι τὴν ἐλευϑε-

oíav χαρισάμενοι τὰ ἡμίση δίδειν τῶν τελῶν προρέταξαν

ὧν πρότερον ἐτέλουν τοῖς ἰδίοις βασιλεῦσιν. ἐξέπεμψαν 90
τε δέκα μὲν πρεσβευτὰς ἐκ τοῦ συνεδρίου εἰς Μακεδονίαν, πέντε δὲ εἰς ᾿Ιλλυριούς. οἱ καὶ πρὸς Αἰμίλιον Mágxor ἐλθόντες συνεῖδον τὰ τείχη ““ημητριάδος πόλεως

Μακεδόνων πρώτης. καϑελεῖν, ᾿Δμφιλόχους δὲ τῶν Αἰτω- 95
λῶν ἀποζεῦξαι, καὶ τοὺς ἐπιφανεῖς ἄνδρας τῶν Maxeδόνων εἰς ἕν συναγαγεῖν " ἔνϑα ἐλευθέρους

καὶ ἀφρου-

θήτους αὐτοὺς ἀφῆκαν. κατέλυσαν δὲ καὶ τὰς ἐκ τῶν
μετάλλων ἀργύρου καὶ χϑυσοῦ προρόδους διά τε τὸ
τῶν ἐνοικούντων ἀνεπηρέαστον καὶ ὅπως μή τινες μετὸ 100
ταῦτα νεωτερίξοιεν διὰ τῶν χρημάτων ἀνακτώμενοι τὴν
Μακεδόνων ἀρχήν. “τὴν 08 χώραν ὅλην διεῖλον εἰς τέσδαρα μέρη, ὧν πρῶτον τὸ μεταξὺ Νέστου ποταμοῦ xal
Στρυμῶνος καὶ τὰ πρὸς ἀνατολὴν τοῦ Νέστου ἐρύματα
καὶ τὰ πρὸς "ABónoav καὶ "rece
καὶ Aivov πόλεις,
πρὸς δυσμὰς δὲ τοῦ Στρυμῶνος Βισαλτία πᾶσα μετὰ τῆς
ἐν τῇ Σιντικῇ. Ἡρακλείας" δεύτερον μέρος, ὅπερ ἀπὸ

5

μὲν ἀνατολῆς ὁρίζει ὁ Στρυμὼν ποταμός, ἀπὸ δὲ δυσμῶν
ὁ “καλούμενος "ἄξιος ποταμὸς καὶ oL παρακείμενοι

αὐτῷ 10

τόποι" τρίτον, ὃ περιέχει κατὰ δυσμὰς μὲν ὁ Πηνειὸς
δ(ποταμύς. κατὰ δὲ ἄρκτον τὸ λεγόμενον Βέρνον ὄρος,
προςτεϑέντων καί τινῶν τόπων τῆς Παιονίας, ἐν οἷς
καὶ πόλεις

ἀξιόλογοι Ἔδεσσα καὶ Βέροια"

τέταρτον καὶ

τελευταῖον, ὅπερ ὑπὲρ τὸ Βέρνον ὄρος συνάπτει zy 15
Ἠπείρῳ καὶ τοῖς κατὰ τὴν Ἰλλυρίδα τόποις. ἡγοῦντο δὲ
καὶ πόλεις

τέσσαρες τῶν

αὐτῶν

τεσσάρων

᾿
᾿

μερῶν,

Ϊ

τοῦ

71. κρατήσαντες] Immo κρατησάντων
81 συγχωρῆσαι Scaliger:
libri συγχωρησάντων
87. Γετίωνα 1 Ταιτιῶνα alter MS.

]

88, δυνατοῖς]

aH

αὐτοῖςἢ

τὰ ἡμίση αυᾶκι: τὰ ἥμισυ libri
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μὲν πρώτου ᾿Δμφίπολις, τοῦ δευτέρου Θεσσαλονίκη, τοῦ
τρίτου Πέλλα, καὶ τοῦ τετάρτου Πελαγονία. ἐν ταύταις
20 ἀρχηγοὶ τέσσαρες κατεστάϑησαν καὶ οἵ φόροι ἠϑροίξοντο.
ἐν δὲ τοῖς ἐσχάτοις τῆς Μακεδονίας τόποις διὰ τὰς τῶν

παρακειμένων ἐϑνῶν ἐπιβουλὰς κατέστησαν στρατιώτας.
ἐπὶ τούτοις ὁ Αἰμίλιος ἀγῶνας καὶ ποτοὺς μεγαλοπρεπεῖς
25 ΤΩΣ πλήϑει συντάξας τὰ εὐρεϑέντα, χρήματα εἰς τὴν Ῥώ-

μὴν ἀπέστειλεν" “καταλαβὼν δὲ καὶ αὐτὸς ϑρίαμβον x

ταγαγεῖν ἅμα τοῖς σὺν αὐτῷ. στρατηγοῖς κελεύεται παρὰ
τῆς συγκλήτου. καὶ πρῶτος μὲν ᾿Δνίκιος καὶ ᾿Ὀχταούιος
ὁ τῆς ναυτικῆς δυναάμεωὰ ἡγησάμενος ἀνὰ μίαν ἡμέραν
ἑκάτερος, ἐθριάμβευσεν,

ὁ δὲ

σοφώτατος

Αἰμίλιος

ἐπὶ

80 τρεῖς. καὶ τῇ μὲν πρώτῃ ἅμαξαι χίλιαι διακόσιαι προῆλἅὅον φέρουσαι
χίλιαι

λευκὰς

διακόσιαι

καὶ τραχίας ἀσπίδας,

ἅμαξαι

πλήρεις

ἀσπίδων

καὶ

ἄλλαι

prium;

καὶ

ἕτεραι τριακόσιαι λόγχας καὶ σαρίσσας καὶ τόξα καὶ ἀκόν“85 tia γέμουσαι" προηγοῦντο δὲ αὐτῶν ὡς ἐν πολέμῳ σαλπιγκταί. ἦσαν δὲ καὶ ἄλλαι πολλαὶ ποικίλα εἴδη φέρουσαι
ὅπλων, κάμακες ὀχταχόσιαι καϑωπλισμέναι. τῇ δὲ δευτέρᾳ
ς

σοοεκομίσθη νομισμάτων τάλαντα χίλια, ἀργύρου τάλαντα
διοχίλια διακόσια, ἐκπωμάτων πλῆϑος, ἀγαλμάτων καὶ

40 ἀνδριάντων

ποικίλων

ἅμαξαι πεντακύσιαι..

ἀσπίδες τε

χρυσαῖ καὶ πίνακες ἀναϑεματικοὶ πάμπολλοι. τῇ τρίτῃ
προηγοῦντο λευκαὶ βόες εὐπρεπεῖς ἑκατὸν εἴκοσι, χουσοῦ τάλαντα ἐν φορήμασι διακοσίοις εἴκοσι, φιάλη δέκα
45 ταλάντο"" χρυσοῦ διάλιϑος, χρυσωμάτων͵ παντοῖαι κατασχευαὶ

λάντων δέκα, ἐλεφάντων

ὀδόντες διρχίλιοι τοι-

sy
, ἅρμα ἐλεφάντινον ἐκ χρυσοῦ καὶ λίϑων, ἵππος
φαλαροις διαλίϑοις καὶ τῇ λοιπῇ κατασκευῇ διαχρύσῳ
πολεμικῶς

50 ανϑέσι
vov

κεκοσμημένος,

κλίνη χρυσῆ στρωμναῖς

πολυ-

κατεστρωμένη, φορεῖον χρυσοῦν περιπεπετασμέ-

πορφύραν;

ἐφ᾽ οἷς Περσεὺς

ὁ Overvyno

βασιλεὺς

Μακεδόνων ἅμα δυσὶν υἱοῖς καὶ ϑυγατρὶ μιᾷ καὶ τοῖς
ἡγεμόσι. διακοσίοις πεντήκοντα. στέφανοι τετρακόσιοι δο65 ϑέντες ἐκ τῶν πόλεων καὶ τῶν βασιλέων, καὶ ἐπὶ πᾶσυνρ45
«Αἰμίλιος ἐφ᾽ ἅρματος ἐλεφαντίνου καταπλήκτου.

Syncellus p. 267. s.
LII.

Τῷ κατὰ τὴν Καρχηδόνα λιμένι, προφξαγορευομένῳ |
δὲ Κωϑωνι: περὶ οὐ τὰς κατὰ μέρος εὐχρηστίας ἐν τοῖς

οἰκείοις χρόνοις πειρασόμεϑα διελδεῖν.
9l. τραχίας ] τραχείας alter MS.: Θρᾳκίας Salmasius et Scaliger
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Diodorus III. 44. Librum haud dubie dicit XXXII.
ubi suprema Carthaginis fata scribit.
LIII.
Πλούταρχος, Διονύσιος, “Ζιόδωρος καὶ Ζίων
τὰ τῶν Κατώνων γράφουσι xai τὰ τῶν Σκηπιώνων.
Tzetzes Chil. Ill. 154.

LIV.
Διόδωρος δέ φησιν ὅτι [T1 (ἔτη) ὁ νεώτερος Πτο- 60
λεμαῖος ἐβασίλευσεν μετὰ τὸν πρεσβύτερον ἀδελφόν, πολ-

λάς τε παρανομίας

διεπράξατο τήν τε ἰδίαν

Κλεοπάτραν γήμας καὶ πολλοὺς

διαβάλλων

ἀδελφὴν

ψευδῶς ὡς 65

ἐπιβουλεύοντας, αὐτῷ, καὶ τοὺς μὲν ἀναιρῶν, “τοὺς δὲ
συκοφαντίαις φυγαδεύων x«l τὰς οὐσίας αὐτῶν ἀφαιρούμενος.

Syncellus p. 284.
t

LV.

“Ὅτι μέλλοντος ἐν Ῥώμῃ τοῦ ἐμφυλίου ἐγείρεσθαι
πολέμου ἄλλα τε πολλὰ Ἅἰβιος καὶ “ιόδωρος ἱστόρησαν
καὶ (ὅτι ἐπὶ τοῦ Σύλλα τοῦ ὑπάτου ὁ ἐμφύλ'ος οἷνὌμαίων ἀνήφϑη πόλεμος. ἐπισημῆναι ó8 τὴν τῶν ἔ, -λόν-

TOV χαχῶν φορᾶν. iftos
ἐξ ἀνεφέλου

τοῦ

φησι καὶ “Διόδωρος Suidas)

ἀέρος καὶ αἰϑρίας πολλῆς

γῆμαι σάλπιγγος,

(om. Suidas et Plutarchus) φϑύγγον.
| ὅαντας

ἅπαντας

γενέσθαι,

ἤχον ἀκου-

ὀξὺν ἀποτεινούσης καὶ ϑρηνώδη τὸν

ἔκφρονας

τοὺς δὲ

ὑπὸ

Τυῤῥηνῶν

xai τοὺς μὲν ἀκού-

τοῦ (om. Suidas) δέους

μάντεις μεταβολὴν

τοῦ

(ἑτέρου Plutarchus) γένους καὶ μετακόσμησιν ἀποφήνασϑαι σημαίνειν τὸ τέρας. εἶναι μὲν “γὰρ ἀνθρώπων
ὀχτὼ γένη διαφερόντων (διαφέροντα τοῖς βίοις καὶ Buidas et Plutarchus) τοῖς ἤϑεσιν ἀλλήλων" ἑκάστῳ δὲ ego.
| ρίσϑαι χρόνον (χρόνων. ἀριϑμὸν Plutarchus): ὑπὸ ToU^
| ϑεοῦ συμπεραινόμενον ἐνιαυτοῦ μεγάλου περιόδῳ. τῆς
8^ οὖν [γοῦν Suidas) προτέρας περιόδου τελευτώσης καὶ
ἑτέρας ἀνισταμένης (ἐνισταμένης Suidas et Plutarchus)

κινεῖσθαί

τι σημεῖον

ἔκ γῆς 1) οὐρανοῦ ϑαυμάσιον" ἢ

| (ὃ Suidas, ὡς Plutarchus:

leg. ἢ vel ὦ) δῆλον εὐϑὺς τοῖς

615. 61. διαβάλλων Scaliger: libri περιβάλλων : conf. annot. ad

vol. I. p. 15. 35.

12

L. ΧΧΙ.--- XL.

FRAGMENTA

210

và αὐτὰ (τὰ τοιαῦτα Plutarchus et Suidas) σοφοῖς γίνεσϑαι ὅτι καὶ τρόποις ἄλλοις καὶ βίοις ἄνϑρωποι γεγόνασι χρώμενοι

(xo. γεγόνασι Plutarchus et Suidas) καὶ

ϑεοῖς ἧττον (ἢ μᾶλλον addit Plutarchus) τῶν προτέρων

μέλλοντες (μέλοντες Plut., μέλονται. ταῦτα μὲν οὖν εἴτε

οὕτως εἴτε ἄλλως πὼς ἔχει σκοπεῖν παρίημι Suidas).
M. Planudis ex Dione Cassio excerpta in Mail script.
vet. nova collectione vol. 11. p. 548. et Suidas v. ZvAAas.

Ex eodem quo Diodorus fonte sua repetiit Plutarchus

Sull. c. 7. unde varietatem quatenus referebat apposui.
LVI.
Μέμνηται
“ουκιανὸς
ΖΙιόδωρος,
'Uzetzes

í

μὲν Βιργίλιος ταύτης τῆς Κλεοπάτρας,
καὶ Γαληνὸς καὶ Πλούταρχος σὺν τούτοις,
Γεώργιος ὃ χρονικὸς σὺν ἄλλοις.
Chil. lI. 381. Si fides ei habenda.

᾿Δντικατέστησαν,

LVII.
ἠναντιώϑησαν.

Ζιόδωρος,
ὑπολειφϑέντες ἀντικατέστησαν ἀλλήλοις.

Οἱ δὲ

Suidas.

LVIII.

Ἐντείνας ἑαυτόν.
3

“ιόδωρος,

καὶ εὐτελῆ βίον ἐντείνας.
m

,

᾿ς τὸν στρατιωτικὸν

ἀντὶ τοῦ ἐπιδους.

5

,

»

,

Suidas.

LIX.
:
᾿Εξακριβωϑέντες, ἐρευνηϑέντες. Ζιόδωρος, "ἄνδρες
ἐξακριβωϑέντες ὑπὸ βασιλέως εἰς μέγεθος τε καὶ ὕψος

jode καὶ τόλμης ὀξύτητα καὶ ἀγερωχίαν.
uidas.

LX.
Κλίμακες,

ξύλα ὀρϑά.

Διόδωρος. Ἑξῆς δ᾽ ἐκομί-

ζοντο κλίμακες ὦ, παντευχίας πολυτελεῖς ἔχουσαι.
Suidas.

LXI.

Στεγανόν,

πυκνόν,

σφιγκτόν.

καὶ Διόδωρος,

δ Ῥωμαῖοι στεγανὰ ποιήσαντες παρεχείμαξον.

δὲ

e

-

Suidas.

^

,

,

9

Οἱ
?
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LXII.
Συνεῖχεν. ἐξήόχει, ἐγύμναξε. “Διόδωρος. Ὁ δὲ συνεῖ| χὲν αὐτοὺς εἶναι στρατιώτας, παράδειγμα ὑποϑεὶς ἑαυτόν.
Suidas. Vbi fortasse legendum ἐν στρατείαις.
LXIII.
“Διόδωρος, ᾿Ἐπαγγελλόμενοι καὶ αὐτοὶ πρὸς τὴν ὑπόστασιν ταύτην συμβαλεῖσϑαι.

Suidas v. ὑποστάς p. 561.

LXIV.
Διόδωρος ;, Τοῦ δὲ βασιλέως χαλῶντος καὶ παραλυομένου πρὸς τὰ λεγόμενα, ἐπιτρέπει αὐτῷ πράττειν ὃ
| βούλεται.
]
Suidas v. χαλάσω.
LXV.
Διόδωρος, Ὃ δὲ βάρβαρος μαστιξόμενος 6
ὄμμα ἔχων
| ἄτρεπτον καὶ χρῶμα καϑάπερ ϑηρίον ἐκαρτέρει.

Suidas v. χρῶμα.

LXVI.
Κρείσσων σοφὸς ἰσχυροῦ.
Antonius Melissa p. 12. (σογσιάπι9 MS. Vatic.
|apud Maium ad Diodori Exc. Vat. p. 144. ed. Lips.
| Diodorum autem hune Melissa quidem Siculum non
| vocat. Apud illum similes sententiae Exc. Vat. p. 22.
| 9. XVII. 101.

LXVII.
'O “ουκέτιος τὴν ΤΙαλικὴν κτίσας καὶ περιλαβὼν αὖ| τὴν ἀξιολόγῳ τείχει κατεκληρούχησε τὴν ὅμορον χώραν.
συνέβη δὲ “τὴν πόλιν ταύτην διὰ τὴν τῆς χώρας ἀρετὴν
| καὶ διὰ τὸ πλῆϑος τῶν οἰκητόρων ταχεῖαν λαβεῖν αὔξη-

σιν. οὐ πολὺν ὃς χρόνον εὐδαιμονήσασα κατεσκάφη καὶ
| διέμεινεν ἀοίκητος μέχρι τῶν xo ἡμᾶς χρόνων᾽ περὶ
ὧν τὰ κατὰ μέρος ἀναγράψομεν ἐν τοῖς οἰκείοις χρύνοις.
Diodorus Xl. 90. Quod tragmen!um anle finein
| quam alibi arbitrario loco ponere malui.

LXVIII.
Τοῦτο τὸ μέρος τῆς οἰχουμένης καὶ τὸ περὶ τὰς
᾿Βρεττανικὰς νήσους καὶ τὴν ἄρκτον ἥκιστα πέπτωκεν
f

|

13 *
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ὑπὸ τὴν κοινὴν duo daod

ἐπίγνωσιν.

ἀλλὰ

περὶ μὲν

τῶν πρὸς ἄρκτον κεκλιμένων μερῶν τῆς οἰκουμένης τῶν
συναπτοντῶν τῇ διὰ ψῦχος ἀοικήτῳ διέξιμεν ὅταν τὰς
Γαΐου Καίσαρος ἀναγράφωμεν πράξεις. οὗτος γὰρ τὴν

Ῥωμαίων ἡγεμονίαν εἰς ἐκεῖνα τὰ μέρη ποῤῥωτάτω προ-

βιβάσας πᾶντα τὸν πρότερον ἀγνοούμενον τόπον ἐποίησε

πεσεῖν

εἰς σύνταξιν

ἱστορίας.

Diodorus 1Π]. 38.

Ka9'

ἡμᾶς δὲ Γάϊος Καῖσαρ ὃ διὰ τὰς πράξεις

ἐπονομασϑεὶς ϑεὸς πρῶτος τῶν ὠνημονευομένων ἐχειρώὅατο

τὴν

νῆσον,

καὶ

τοὺς

Βρεττανοὺς

καταπολεμήσας

ἠνάγκασε τελεῖν ὡρισμένους φόρους. ἀλλὰ περὶ μὲν τού-

τῶν

τὰς κατὰ μέρος πράξεις ἐν τοῖς οἰκείοις χρόνοις

οὐ ἀπ ΠΡ
NV

»te περὶ μὲν τῶν κατ᾽ αὐτὴν (Britanniam) νομί.
μῶν καὶ τῶν ἄλλων ἰδιωμάτων τὰ κατὰ μέρος ἀναγράΨψομεν ὅταν ἐπὶ τὴν Καίσαρος γενομένην στρατείαν εἰς
Βρεττανίαν παραγενηθϑῶώμεν.

Caesaris in Britanniam expeditio quum fines quos
operi suo ponit Diodorus I. 4. excedat, aut hic aut illie
sui eum

oportet

oblitum

esse.

Quod idem

accidit ei

quum ibidem historiam libris sex prioribus non infra
Troiana tempora deductam pollicitus Aegyptiorum aliarumque gentium barbararum res multo longius produxit.

BIBLIOTHECAE
DIODORI
ΔῈ 1Ὲ,
p-Pobk πο
LIB.
Excerpta
Valesii
De diis opiniones ve| — terum

Xanthus et Balius Titanes
Iovis, Ariadnae, Priapi coronae et taeniae
Argivorum regnum
quamdiu steterit
Siculi in Siciliam adveniunt
Homeri aetas
Castor et Pollux propter virtutem divinos post mortem
honores consequuti p. 545. f.
Epopei regis Sicyo-

nis impietas
Sisyphus astutus
fatidicus

4 Excerpta
Vrsini
|

Excerptà
Vaticana

— Fragmenta

TIE

IV.

Ms

VI.
VH.
VIII.

545. 14.
et

Salmonei impietas
Salmoneifilia Tyro
Admeti

ΥΙ.
--- Σ᾿

545. 17.
546. 90.
546. 26.

et Alcestidis

pietas
546. 29.
Melampodis pietas ^ 5416. 36.
Aeneae fuga et pietas
Meschelam condunt
Graeci Troia redeuntes

546. 33.

IX.

-

LIB.

214
Fragmenta

^ Excerpta

Excerpta
Vrsini

Vaticana

VL.—X.
Excerpta
Valesii
Heraclidarum
reditus in Peloponnesum
Corinthi et Sicyonis
regna
Munychium
conditum

546. 56.
546. 62.

—

Romulus Silvius
Aristodemus Malacus
Cumarum tyrannus

(historia an-

ticipata,

fortasse

occasione conditae
urbis)

XIV.
Pp. T1 ΞΞ

9.

547. 68. —

Lacedaemoniorum
reges
Lycurgus

77.

Maris domini populi

XV,

Lacedaemoniorum et

Argivorum in Greta coloniae

XVI.

Cyclades ab Caribus
occupatae et relictae

XVII.

Caranus

XX.

s

Qv 1:
XVIII, XIX.

547.. 78.

5.10.— 6.20,

547.

92.

647. 5.

XXII.

et

caeteri

Macedonum reges

XXI.

δ᾽ 2I. 7. 3X.
— 8. 9,

Perdiccas
lei sacrosancti
Romulus et Remus
Messenii belli origo
Messeniaca

(Syracusaruni conditor)
Agathoclis in aede

. Archias

548. 40.

549, 61.
9. 18. —

10.

Minervae
exstruenda fraus
Myscellus |Grotonis
conditor

J

«.

Numa Pompilius Py-

LIB.

ΥἹ.--Χ.

Excerpta

Excerpta

Valesii

Vrsini

215
^ Excerpta

Fragmenta

Vaticana

x

thagorae discipulus
Deioces

549. 73.
549. 79.

Sybaris

549. 82, —
550;

Hippomenes Athenieusium tyrannus
'TulloHostilio regnan-

tum

11.

550. 3.

te ruptum Romanorum cum Albanis foedus

Epeunactae

10, 13.
— 11.

2:

p. 618. 1.

Taren-

condunt

11.12.— 12.
15.

Antiphemus et EntimusGelam condunt
Chalcidenses Rhegium condunt
Locrensium
severa

iustitiae cura
Sicyonis datum
statu

eorum

19. 1.
192.

14. 7.
de
per

centum annos ora-

culum
Tyrtaeus

14. 11.
Spartano-

rum bello Messe-

niaco dux
Terpander
Batto Aristoteli

14. 18.— 27.
XXIII.

Cyrenen
condituro
datum oraculum

15. 1.

Arcesilai et Demonactis Mantinensis
res ad continu-

andam

Cyrenes

historiam antici- 550. 10. —
patae
551. 94,
Locrensium de auxilio adversus Crotoniatas Spartam

missa legatio
Tarquinius Priscus

13. 13.
551. 25.

216
Fragmenta

LIB.
| Excerpta
Vaticana

^ Excerpta
Vrsini

VIL—xX.
^ Excerpta
Valesii
Solonis et Draconis

XXIV.

aetas

Croesi

16. 4.
16. 98.

123b

199

18. 3.

18. 18.

cum

Solone

colloquium
Solonis de athletis
sententia

Tripodis septem sapientibus oblati hi(cf. 552. 99.) ^ storia
Solonis indoles, mo-

551.95.—
58. ^ res et leges
Solonis adversus Pisistratum consilia
[Periandri indigna
philosopho tyran-

nis?]

Anuacharsidis et Mysonis de sapientiae
principatu certa-

18. 20.
19: 1:

men
551. 59.

|Mysonis
Chilonis

domicilium
mores
et

apophthegmata
tria
templo Delphico in-

19. 6. — 2t.

552. 65.

scripta

10.

:
21. 11.—9206.
Θ᾽

552. 79.

γι

22... d.

XXIX,

ΘΟ
22: 10;

XXX,

22. 17.

552.89.

—8.

Pittaci mores
Eius abstinentia. erga Alcaeum poetain lenitas
Biantis
generosum
factum. ei datus

tripos. eloquentissimus fuit
Milo Crotoniata: similis ei Polydamas Scotussaeus
Cirrhaeorum obsidio
Phalaridis taurus Perilao perniciosus

Solon Pisistrati
versarius

ad-

LIB.
Excerpta
Valesii

Croesus

VL—X.
^ Excerpta
Vrsini

211
. Excerpta
Vaticana

meditatam

adversus insulas expeditionem omittit
Croesi cum sapientibus Graeciae colloquia
Aesopi effatum
Phalaridis interitus
Cyri indoles

24. 18.

25.9.— 27.2,
27. 3.
ΟΡ

552.
Astyages Medis invi552.
sus
Medi a Cyro subacti
552.
Cyri virtus
Cyrus quando Persa- rum rex
Croesi filius Atys ab
552.
Ádrasto occisus
Croesi percontationes oraculi Delphici
Croesus ab Eurybato
Cyro proditus

9.
16.
XXXI.
29.
XXXII
33.

5523. 48.

27.15.— 23.
ὩΣ
28. 14.?

Cyri victoria de Croe-

28.3.—29.2

so reportata

Croesus a Cyro clementer

habitus

553. 57.

Harpagus Cyri dux
insulas in servitu-

29. 3.

tem redigit

Lacedaemonii

—Cy-

rum Graecis
in
Asia
civitatibus
abstinere iubent
Lacedaemoniis Arca-

diam

. Fragmenta

29. 20.

occupaturis

datum oraculi responsum
Lacedaemoniis
66
Orestae ossibus percontatis datum oraculum
Pisistrati de osculo

29..27.

30. 1.— 12.

LIB.

218
Fragmenta
-

Excerpta
Vaticana

VL.—X.
Excerpta
Valesii

filiae in sollemni
pompa dato scomma

$0. 15.

Pisistrati cum Attico
mercenario collo-

quium natumque
80, 23.

553. 64.
554. 67.
554. 84.

554. 94.
554. 100.

inde proverbium
Servii Tulli cum
Tarquinio rixa et
caedes
quamdiu regnarit
Pythagoras Ol. 61.
clarus
Pythagorae in Pherecyden
praeceptorem pietas
Pythagoreorum
sectae regula quaedam
Cliniae Tarentini ei
obtemperantis exemplum

Alterum Phintiae et
554. 11.

Damonis

Pythagorae doctrinae
31.14. — 35.
24,

555. 34.—70.

capita nonnulla

Archytae Pythagorei
irae temperantis

323. 1t.

95. 25.
556. 71.

596. 78.

exemplum
Pythagoreorum
sectae interitus per
Cylonis in eam
odium
Lysidis Pythagorei,
Epaminondae magistri, virtus.
Historiae,
severae
hominum iudicis,
utilitas (epiphonema,

556. 86.

ut

videtur,

narrationis de Pythagoreis)

LIB
Excerpta
Valesii

Cyrus orbisterrarum
imperium affectat
Cambysae indoles
Eiusdem in Ainasis
cadaver nequitia,
adversus templum
Ammonis expeditio
Libyum et Cyrenaeorum ad Cambysen
Aegypti dominum

VI.—X.
Excerpta
Vrsini

219
^ Excerpta
Vaticana

. Fragmenta

36. 3.
556. 7.
—556. 10,

557-9.

legatio

619. 33.

Polycratis latrocinia

maritima
in Lydos

36.11.— 20,2
fugitivos

perfidia

557.

96.

Pisistrati filii
Aristogiton
Zeno Nearchum tyrannum
ulcisci-

557. 32.
557. 44,

36. 95.

tur ( Aristogitonis

597. 47.

36. 98.

occasione
eius
mentionem fecisse videtur Diodorus: quem Zenoni
comparat
etiam

Diogenes

L. IX.

26.)
Dorieus
Heracleam
in Sicilia condit

Megabyzus Zopyrus
Babylonem
dolo
capit
Darius expeditionem
in Europam parat
Tyrrheni
Lemnum
linquunt
Lucretiae mors
L. Tarquinii scelera

et Bruti calliditas
Sybaritae
toniatis

a
Crofundun-

;
XXXIII.

37. 7. — 17.
37. 20.

558. 74. .

38. 6.
38. 12.

39. 24.

kI-B. ENTE de IX

220
Fragiuienta

Excerpta
Vaticana

Excerpta
Vrsini

Excerpta
Valesii
tur [narratio ex I.
XII. 9. anticipata]

40. t.

Herodoti
mirabilia
narrandi mos
Athenienses Boeotis
et Chalcidensibus

fugatis Chalcidem
occupant

Persae

Graecorum

templa incendunt

40. 22.

Caribus de auxilio a
Milesiis contra Persas petendo percontantibus oracu-

lum quid responderit

40. 24.

1

[Graecorum in Asia
contra Persas foe-

41.

dus?]
Hecataeus
Milesius
ad Artaphernem

"ει᾿

legatus missus

&1. 4.

Datis legationem Athenas, ut Persis
41. 18.

se dederent, mittit

Hippocrates Gelensium tyrannus Syra-

558, 1.
558. 15.

cusas occupat

'Thero Agrigentinus
GeloSyracusanus puer quum esset, mirabiliter

XXXIV.

servatus

Cimon cum Elpiuice
sorore consuescit;
CimonMiltiadis mul.

XXXV.

559. 19.

42. 16.

ctam in se recipit
Themistocles Cimonem
divite uxore conciliata vinculis liberat
Graecorum ad Gelo-

nem legatio de auXXAVI.

42, 25. — 44.
17.

xilio contra Persas

:

LIB.
LIB.
Excerpta
Valesii

XXI.— XL.
XXL—
Excerpta
Hoeschelii

229

XL.
Excerpta
Vaticana

. Fragmenta

Antigoniadversusreges quattuor bellantis interitus, et

fuga Demetrii

559. 33.

489.1.—
20. 46. 1, —

8,

Antigoniae cives Antiochiam transfert
Seleucus
Seleuci et Ptolemaei

XXXVII.
XXXVIII.

XXXIX.
46.9.—47. 9.

de Syria contentio
Corcyrae a Cassandro obsessae opem
fert Agathocles

489. 21.

47.10.— 48.3.

Agathocles ex Corcyraredux mercenariis rebellibus deletis in Bruttios
movet, unde Syracusas abigitur

559. 39.

490.

Agathocles ^ specie
prosequendae Lanassae

Crotonem
490. 41.

occupat

Diyllus et Psaon hi490. 60.

storici
Bomanorum duceFabioin bello Samnitico res gestae ex
Duride
Antipater
matrem
Occidit, post ipse
cum
ífratre Alexandro a Demeirio necatus
Agathoclis cumBruttiis bellum
Demetrii lenitas
Lysimachi cumThracibus bella

Demetrii post. expu-

490, 64.

XL.

490. 68.
491, 74.

559. 43. —
560. 93.

48. 9. — 49,

. 299

nm

Fragmenta

^ Excerpta
Vaticana

EXL

Excerpta
— Hoeschelii

8
Excerpta
Valesii
. gnatas Thebas cle-

491. 95.

mentia

Agathoclis cum De491. 99.

XLI.

491. 6.

XLII,

metrio inita societas
Agathocles expeditionem in Africam
parans occiditur a
Maenone, qui Syracusis potiri studet
Xermodigestus AudoleontisPaeonum
regisopesLysiuacho prodit
Agatharchi indoles
560. 99,
Timaeus et Callias
historici
560. 2.—561.
52.
Hicetas ab Syracusanis contra Maeno-

nem, quem Poeni

493. δά.

561. 53.

adiuvabant, missus infeliciter rem
gerit. Bello finito Syracusanorum
milites mercenarii
(Mamertini) Messeneif occupant

Philae Demetrii uxoris extremis

De-

metrii temporibus

XLIIT.

fortitudo

Lysimachi et Seleuci
de capto Demetrio
561. 60,
XLIV,

lis
Zoilus

Macedoniae quinque
intra

XLV.

49. 19. — 50. 494, 40.—67.

tres

annos

reges
Pyrrhus in Italia

LIB.
Excerpta
Valesii

XXI. — XL.

223

Excerpta ^ Excerpta
Hoeschelii ^ Vaticana

Philippi tutor Ántigonus
Decius Rhegium occupat: unde Messenen et mox hinc
quoque fugit
Hicetas,
Phintias,
Tyndario tyranni
Siculi. Phintiae et
Hicetae
bellum.
urbs Phintias traductis in eam Gelensibus a Phintia
condita
Agyrinaei deficiunt
Ptolemaeus a Gallis
internecione caesus
Apollodorus Cassandrensium tyrannus

Pyrrhi Cadmea victoria
Cineas Romam missus a Pyrrho
PhintiaeAgrigentityranni visum mortem praenuntians
Hicetas Syracusanorum

tyrannus

XLVI.

562. 76.

494, 69.

562. 98.

495. 84,
495. 100,

562. 4.

495. 4.

562. 10.—30.

495. 7.

495. 11.

495. 16.

sarum regno Pyr-

rhum in Siciliam

495. 19.

provocant

MamertiniPyrrho infesti,

amicus

ei

Tyndario Tauromenii tyrannus
Carthaginiensium
cum Romanis foedus obsessumque ab
utrisque Rhegium

51. 1.

51. 11.

a

Thynione pulsus
Thynio et Sostratus
occupato Syracu-

. Fragmenta

495. 22,

495. 28.

221
Fragmenta

LIB.

XXI.— XL.

Excerpta

Excerpta

Vaticana

. Hoeschelii

Excerpta

Valesii
Thynionis et Sostrati
bellum Syracusis
gestum et missae

ab utrisque adPyrrhum legationes
Pyrrhi in Italia res
gestae
Pyrrhi in Sicilia res
gestae.
foedera
inter Thynionem,
Sosistratum et Sy-

496. 35.
496. 39.

racusanos.

foedus

Pyrrhi et Heracli.

496. 39.

dae Leontinorum

tyranni
Brenni et Gallorum
in Graeciam ex-

51.19. —52.

497. 91.

᾿

cursio et clades

15.

Pyrrhi in Carthaginiensium in Sicilia

497. 17.

ditionem expeditio
Pyrrhi de Gallis vi-

52. 16.

ctoria

Pyrrhus Aegeas diri-

563. 81.

pit
Mamertinorum cum
Hierone
bellum,
Hieroniscum Carthaginiensibus foedus, Messene ab

499, 98.

utrisque obsidetur

;

HannonisinSicilia res

. gestae.

cum Hie-

rone contrahomanos foedus. Rom.

cos, Appius Claudius in Siciliam
missus
Carthaginiensium ad
Romanos post proe-

500. 87.

«

54.

501. 90.

lium
tio

navale

lega-

LIB.
Excerpta
Valesii

XXL—XL.
Excerpta
Hoeschelii

ὁ
Excerpta

225
Fragmenta

Vaticana

Appii Claudii in Siciliam

adventus

et

anceps fortuna

501. 24.

Goss. in Sicilia cum
urbibus ..plurimis

ipsoque
-Hierone
foedera
Obsidio vicorum in

501. 30.

Sicilia quorundam
ab Romanis frustra instituta
Sicularum urbium a
Garthaginicnsibus
ad Romanos defe; ctiones
Philemonis |fabularum

502. 51.

et annorum,

quos vixit, nume502, 64.

-;rus

Agrigentum |.Romanis traditum
Hannonis in Sicilia
clades
|
Hannibal cladis na-

502. 66.

502, 71.

valis poenam effu-

55. 4.

git

Hannonis
strategema. Agrigentum
ab

Romanis

ca-

ptum., Hannonis
poena,
Hamilcar
eiussuccessor. My.listratus — frustra
ab Romanis obsessus.
Hamilcaris et homanorum in Sicilia res
gestae.
id

502. 84.—90.

Garthaginienses proelio victi

Reguli superbia erga
Carthaginienses

55. 21.
503. 21.

56.9,

XLVII.

15

LIB

220
Fragménta

XXI

Excerpta
Vaticana

Excerpta
Hoeschelii

56. 30.

50á. 23.

— XL.
Excerpta
Valesii

Carthaginiensium superstitio
Romanorum in Africa res gestae. Xanthippus dux Poe-

norum.
XLVII.

57.7.—58.7. 50&.99.—70.

568. 42.

Reguli

clades

Philistus (f. Philinus)
historicus
Romanorum post fe-.licia cum Carthaginiensibus proela foedum mnaufragium. Agrigen-

505. 71.

tum a Garthalone
captum.
.Panor-

mus aliaeque urbes
. Romanis deduntur
Romanorum
inse-

505.72.—13.

quuto

anno

fragium.
mae

505. 14.

nau-

Ther-

frustra ten-

tatae

Thermae aliaque oppida ab Romanis.

506. 33.

capta

Caecilii de Hasdrubale victoria

506. 37.

Lilybaeum obsidione
a Romanis cingitur. Adherbal obsessis auxiliatur.

59. 1.

Hiero rex Syrac.
Romanos commeatu adiuvat. Appius Claudius cos.

565. 14.

506. 52.
59.11.—
60. 508. 70. —
2f.
509. 85.

imperium suscipit.
Carthalonis et Iunii res gestae
Hamilcaris
Barcae
res gestae. Vodo564. 7. 565.
stor, Fundanius
84. — 42.
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509. 86, — 2.

60. 22.

Fragmenta

Hannonis indoles.He. catempylum expu565. 43. —
566. 59.

gnat

Lutatii

et Hannonis

proelium navale
Hamilcaris et Bodo-

storis apud Attilii
Reguli viduam mi566. 60.

seriae

Sardinia a Carthaginiensibus

summis

viribus ad partes
suas

tracta

XLVIII.

Pax inter Poenos et
Romanos tandem

composita
Carthaginiensibus

509, 6.

militantium mercenariorum seditio 566. 96. —

567. 26.

509. 12. —
510. 38.

61..5

62.1.—63.3.

Hamilcaris Barcaein

Hispania res gestae,
Eius mors et laus

567. 27.
567. 32.

Hasdrubal Numidas
rebelles subigit
Hasdrubalis in Hispania res gestae. con-

510. 58.

63. 17.

dita ab eo Nova
Carthago
Gallicum et Celticum bellum

511. 84.
511.2,
512, 17.

Hieronis in eo opera
Bellum Punicum secundum
Victomela (?) urbs excisa
Hannibalis
indoles,
Belli Punici se-

63. 4. — 16.
510. 39. —
511. 82.

XLIX.

568. 48.
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cundi

59:17

513. 83.

Sa-

dux,

gunti excidium'

912.121.
568. 56.

— Minucii temeritas
Fabii dictatoris in-

568. 59.

Usi
doles
MenodotusPerinthius
et Sosilus Iliensis
historici
DodoDorimachus

513. 86.

568. 61.

nem

diripit

:

Rhodo terrae motu
eversae ab Hieronelatum auxilium

519. 97.

CapuaHannibalis
partibus accedit, sed

65.10. — 68.
11.

514. 4.

568. 64.

514, 11.

—568.72,—89.

luxuria copias eius
perdit
Hannibalis

568. 90.
569. 3.

569, 9.

in Italia

. res gestae
Syracusis regnum capessitHieronymus.
moritur

Sempronius ab Hannibale sepultus
ingeniArchimedis
am et defenden-

darum

Syracusa-

rum machinae

L.

Syracusae
68. 12.

569. 18.

captae a

Marcello

Scipionis in Hispania
63.

res gestae

19. —
69. 2.

569. 92.

69. 3.

569. 28.

:
Carthaginienses Numidas Micatanos
ulciscuntnr
Hasdrubal in Italiam
venit, Eius virtus,

Nabis saevissimus tyrannus

Lycurgi

Pelopem

f. cum

LIB.

.aliss viris nobilibus necat
Nabidis cum Romanis foedus, Graeci liberi suis legibus vivere iussi
Rhodiorum cum CGretensibus bellum

XXI — XL.

Excerpta

Excerpta
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Vrsini

570. 46,
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.

69. 10.

619. 41.

Pleminii sacrilegium
69. 17.

Locricum

Scipio Syphacem captum
clementer
habet
Masinissae uxor Homanis adversans
Masinissa
fidelissimus Romanis
Hannibal Italiam re»
linquit
Hannibal quater mille transfugas Ma.sinissae necat
Carthaginienses dum
foedus cumRoma-

nis quaerunt,

70. 3.

572. 55.

in70, 18.

iuriam iis faciunt

Scipionis legati Carthaginem missi vix
rabiem populi ef-

fugerant: sed tamen Scipio legatos Carthaginiensium

522. 6l.

| incolumes

572. 71.

praestat

71. 2,

De Carthagine delenda deliberationes
Romanorum

Philippi

572. 79. —
573. 49.
579. 50.
Hannibalis celebritas
res

Ptolemaei

71 7.—74.25.

Macedonis

regis Ae-

gypti adversusAri-

75 .1.—76. 15.

Fragmenta
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stomenem

tuto-

rem aliosque cru573. 54.

619. Οἱ.

574. 66. —
575. 10.

delitas
Bellum
cum
tiocho

An-

Aetolorum legatis datum ab senatu re-

620. 4.

sponsum

Antiochus per Heraclidem pacis conditiones offert Romanis

620, 15.

Antiochus
28. 1.

620. 28.

Scipioni

filium reddit
Aetolorum nova legatio ad Romanos
Pax cum Antiocho
Asiae res ab Romanis
Antiocho debellato
constitutae

621. 42,
621. 56.

621. 76.

Cn. Manlii ad legatos
Gallorum responsum

622. 95.

Cn. Manlius imperatum Antiocho frumentum tributum-

que exigit
M.Fulvii (Furii) ad-

622, 4,

575. 11.
575. 18.

versus Caenomanos fraus
Antiochus Beli tem-

plum spoliat
Philippus "Thessalis
Romanorum sociis
minatur
In concilio Achaeo rum orationes Romanorum, Eumenis et Seleuci le-

622. 11.

gatorum

Philopoemenis, Han-

M
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nibalis et Scipionis
laudes
575. 25. —
576. 80.
Attalus et Eumenes
summa
comitate
' ab senatu excepti
Pharnacis res
576.81.—96.

σι

78. 12. — 79.
12.

622. 26.
622. 43.

Demetrius Philippi f.
caesus. pater moe-

rore consumptus

Ti.Gracchi ingenium
Aemilii ingenium
Fulvius urbem quandam (Ligurum)
castigat
Piolemaei

de Coele-

syria

occupanda

consilia
Antiochi vita et mores
Perseisubdola ad Ro-

576. 98.
576. 11.
517. 17.

79. 13.

49. 22.

577. 44.
80 1.

manos legatio
Eumeni
ab senatu
habiti honores
Thoas Romanis ab
Antiocho deditus
Attali
praepropera
de morte Eumenis credulitas

623. 60.
80, 7.

577. 49.

Cotys Thrax quali ingenio
Perseus dolo circumventus ab Romanis
Chalestrum a Perseo

577. 55.
80. 12.

captum

Epirus Macedonibus
accedit

578. 70.

Abdera Eumeni produntur
Andronicus filii Seleuci interfector

ipse perit

80. 18.
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Excerpta
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Persei

legati Roma

et Italia excedere
iussi
Ptolemaei et Antio-

623. 66.

chi de Coelesyria
Romam missi legati
Senatus Romani instante Persico bello erga Graecos
comitas

624. 76.

80. 94.

Perseus Gentii Illyrii societatem per
avaritiam perdit

81. 22, —83.
9.

Perseus desidia tem-

pora opportunissi-

578. 96.
83. 10.— 19,

579.

dis-

20,

ma dimittit
Eius infortunia

Cydoniatae

Apollo-

79. ΟἿ.

niatas excidunt

579. 27.

Antiochi in Aegyptios humanitas
Ptolemaei tutores homines
vilissimi.

eorum culpa pro83.20. — 85.

ditus rex

Antiochus

Pelusium

occupat

Perseus

Gallorum

auxilia per avaritiam perdit
Aemilii virtus

Perseus proposita ad
diripendum
LX
talenta rursus eri-

85. 22,

pit

diripientibus.

Diversum Alexan-

86. 8.

dri M, ingenium
Aemili

minor

filius

natu

patri dile-

ctissimus
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Aemilii Perseo capto
oratio,
lenitas

erga eum

581. 100.

86. 13.

Macedoniae et IlIyrico ab Romanis im-

positae pacis leges 581. 8. —
42.

LI.

Rhodiorum Romam
inissa ad dirimendum bellum Persicum legatio

88. 1.

Gallograecorum cum

582. 48. —
75.

Eumene bellum

Antiochi ingenium et
cum Graccho et
Popillio colloquia 582. 76. —
583. 34.
De Bhodiorum rebus
deliberatio Romanorum

88, 4.— 89.
22.

515. 1.

624. 94. 939. 93. —

92. 4.

Aemilii Paulli inge92,5.

nium

Perseus

captus

in

carcerem ab Romanis coniectus

* 582. 43.

515. 28.

92. 10.

Demetrii Phalerei de
inMacedonum
perio vox fatidica
Aemilii Paulli in luctu domestico fortitudo animi
Bello Persico confecto. Romam undique
confluentes

gratulantium
gationes
Inter

hos

92. 14.

94.

le-

624. 16.

Eumenis

Persicae societatis

crimine
gantis

se

pur-

625. 26.

Eumenis regnumPerseo

debellato

in

9531
Fragmenta

Lu

sa ἔχχι.ἐςXL

Excerpta Excerpta
Vaticana . Vrsini

Excerpta
Photii

Excerpta
Valesii

maiora etiam pericula incidit
Prusiae Bithyniaeregis Romanis gratulantis humiles

95. 4.

95.19.

.. 625, 44.

XLVI. b.

mores
Cappadociae regum
stemma
Ptolemaeorum
Romam missae legationes
Ptolemaeus rex Aegypti Romam profugit
Catonis de luxuria
Romanorum querelae
Antipater fraude Timothei Orophernis amici perit
Ariarathes Cappadociae rex
Mithrobuzanem
in
regnum Sophenes

517.
,
626. 72.
;

96. 1.

583. 85.

96. 10.

584. 52.
584, 62.

584. 69.

restituit

* Legati eius Romam
626. 85.

veniunt

Demetrii in Syriam
clam elapsi ad Ro97. 7.

696. 96.

manos legatio
Aemilii Paulli Romae mortul fu-

518. 64. 584. 84. — — nus, Eiuslaus. P.
585. 21. — Scipio Aemilii fi585. 29.—
-587. 39.

587. 40.

588. 57.

lius

Charops in Epiro Romanorum amicitia
potens
Orofernis Cappadociae politi prava
consilia
Ptolemaeus | maior
cum fratre pacem
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ei

concedens

588. 72.

Orofernes pecuniae
indigens templum
Iovis expilat
588. 84.
Prusias
sacrilegii
poenas diis dat
588. 92.

;

Ehodiorum prudentia in conciliando

sibi principuin favore
Aristocrates Rhodius
Rhodiorum cum Cretensibus bellum
Celtiberorum | cum
Romanis bellum

prava
Rhodiorum
consilia
Cretensium in bello
cum hHhodiis adversus — Siphnios
perfidia
Memmio
ab Iberis
victo ferocientes
Araevaci bellum
Romanis faciunt

97. 11.
98. 5.
98. 8,
626. 9. 98.92 —99.
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99. 99. —
100. 10,

589. 8.

519. 81.

Carthaginienses bel1o Masinissae illato violatum cum
Romanis
foedus
restituere student
. Bellum Punicum ter-

tium

100.11:. 23.
589.295. —
590. 75.

100, 16.

Carthaginiensium
Romanis se dedentium legatio

27. 19.—
628. 72.

Scipionis in fide servanda religio

Eiusdem

590. 76.

apud ipsos

Poenos claritudo

590. 86.
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Pseudophilippi

590, 96.

post

victos
Romanos
saevitia
Alexandri Balae fuga
et consecuta per

proditionem .caedes.

Narratio

androgynis

de

duo-

bus occasione oraculiAlexandro dati

519, 91.—
522,51.

Carthaginis obsidio
Catonis de Scipione
judicium et populi

101. 7.
101. 12;

591. 4.

R.ergaScipionem
favor

Belli Punici anceps
102. 1.
591. 8.
591. 14.

fortuna
CalpurniiPisonis mala fides ipsi perniciosa
Prusias civibus suis
invisus
Romanorum ad hellum Nicomedis et

Prusiae

compo-

nendum

legatio
Hasdrubalis in collo-

102. 3.

quio cum Gulussa
vanitas

Carthaginis
LII.

522.5159.

portus

Cothon
Cartháginis muri

Carthagine

— capta

Hasdrubalis
milis animus

103. 15.

hu-

Garthagine flagrante
Scipionis de Roma
vaticinium

103. 25.
523. 64.

Masinissaein summa
senectute vigor
Nicomedes Prusia in-
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terfecto Bithyniae
regnum capessit

:

523. 83.

Scipio capta Carthagine legatis Siculis
inter alia Phalari-

dis taurum reddit
Achaeorum
ducum
bellum concitan-

591. 17.

105. 1.

' tium imprudentia
Corinthus eversa, a
Caesare restituta

Viriathi mores

591. 30.
591. 51.

107.:15.
108. 12.

529. 88.

Plautii in bello adversus Viriathum

' ignavia
AlexandriBalae in regno administrando segnities
Demeirii in Antiochenses saevitia
Aradiorum cum Ma-

rathenis rixae
Ptolemaeus
Physco
civibus saevitia invisus

Viriathi

in

celebrandis

592, 58.

592. 63.
592. 67.

599. X.

628, 76.

598... 96.

nuptiis
tem-

594. 47.

perantia

108. 12.

Demetrii Laodiceae.
"morantis ignavia,

luxuries, et flagitia
Cnosiorum de principatu contentio
Pergami
in (Creta
clades
Ptolemaeus

594, 74.

594. 80.
109. 25.

civibus

odiosus

Ptolemaei in Cyrenenses perfidia
Diegylidis regisThra-

594. 88.

Bob. 07,
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595.7.—
596, 72.

cum immanis crudelitas
Numantini et Temesii arma tradere
pacti, subita poe-

629; 9.

᾿
629. 31.

596. 79.

39/297.
110. 1.

597. 9.

597. 20. —

nitentia capti bellum continuant
Trypho rex senatus
benevolentiam frustra captat
Pompeius urbem Hispaniae Lagni (?)
diripiens socios eorum Numantinos
ex urbe dimisit
Arsaces Parthorum

rex domi forisque
optimus
Popillius cum Viriatho paciscitur
Viriathi funus splendidisimum. Eius
. elogium
Ptolemaeus corpore
animoque teterri. mus

598. 44,
Contubris urbis minae a cos. Roma-

110. 5.

no contemptae

111.8;

Iunii Bruti ad milites
oratio

598. 45.

Aemilii cos. ob saginam ignavia
Scipionis in Aegy-

ptum
maeum

629, 51.

24. 95.

112. 1. —
114. 99.

525.73. — 598.49. —
599, 72,
.601.. 97;

ad

Ptole-

legatio

Antiochus
Hierosolyma obsidet et in
fidem accipit
Bellum in Sicilia servile
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Attali in cives saevientis crudelitas 601. 98.
Captivorum(Numantinorum?) dum ex

patria abducerentur,
miseranda
SOrs

Tiberii Gracchi genus
601. 22.
Plebs ab eo in magnam spem erecta

Octavius quid in re
Gracchana fecerit
Gracchus interfectus

a Scipione

Syrorum
—fugitivorum in captivos
602. 31.

crudelitas

Legati

Romanorum

ad restituendam
Iovis Aetnaei reli-

gionem

Sicilian

obeuntes
602. 36.
Fontis Arethusae pisces sacri

116. 12.

Gorgus Morgantinus
una cum filio ab
latronibus caesus 602. 43,
Zibelmii Diegylidis f.
regisThraciae saevitia
602. 58,
Attalo primo datum

de

tempore

per

quod regnum staturum sit oraculum
Ptolemaeus
Physco
filii communis caede Cleopatram ultus

116. 19.

602. 74.
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Arsacis cum Antiocho
bellum Antiochi117. 1. —
118. 6.

603. 92.

que caedes
Arsacis Antiocho devicto infortunia
Euhemeri Parthi in

118. 7.

Babylonios saevi603. 9.

tia

Arsacis
responsum
ad legatos Seleu«118, 19.

censium
AlexandriZabinae erga Laodicenses cle603. 18. mentia

Sexti

(Sexiii)

erga

Gallum Cratonem

603. 26.

Romanorum amicum munificentia.
G.Gracchum eSardinia reducem sum-

mus populi favor
excepit
Gracchi conciones et
potentia, qua pro

119. 7.

Octavio et contra

Popillium usus est

119. 12, —
120. 18.

Ti. Gracchi lex de
Octavio
AlexandriZabinaesa-

190. 19;

191. 4. —

604. 42.

crilegia et fuga in
- qua capitur

26.

Gracchi caput plum-

192. 1.
122. 2.

bo 'repletum δὰ
consulem | retulit
60&, 58. - Vitellius
604. 70. Flacci necati
Scordisci
Adherbalablugurtha
obsessus Romano-

rum opem implo-
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rat, quorum duplex legatio quum
frustra fuisset, Ad-

herbal ab Iugurtha captus caeditur

604. 72.

Iugurtha |Romanorum fortitudinem
admiratur
Carbonis et Silani a
Cimbris accepta
ingens clades
Scipionis
Nasicae,
qui cos, mortuus
est, elogium
605. 89.
Autiochus Cyzicenus
rex Syriae homo
stultus
606. 62,
Micipsae filii. inter
hos Micipsa
607. 78.

129. Ὁ;

[529. 80.]

122. 11.

Contoniatus regulus
Galliae Romanor,

amicitia potens
Marius legatus Me-

607. 87.

teli virtute excellit
607. 94.
Bocchus Iugurtham
Romanis tradit
Bellum servile in Sicilia alterum
608. 23.

Saturnini ignavia et

630. 96.
529. 73. —
537. 52.

123. 9,

608. 54.

postea virtus
Battacis magnae Ma-

tris sacerdotis, qui
Romam Pesinunte
venerat
praestigiae et A. Pompeii
subita mors
Saturninus a Mithridatis legatis reus
delatus favore populi absolutus

[XXVI.?]

537. 53.

631. 19.

16
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609. 64.
609. 76.

Metellus exsul in patriam revooatur
Romanorum
augescens luxuria
Q. Mucius Scaevola Asiam summa
cum laude administrat, consiliis
adiutus Q. Ru-

610.17.— — tilii
51.

L. Asylio (nomen
corruptum) in Sicilia administran-

610. 52.—

da probitas

611. 88.
M. Livius Drusus iuvenis genere indo-

611. 89.

leque praeclarus
Bellum

124. 1. —
126. 5.
127. 4.
127. 11. —
128. 11.

128. 12,

538.91,

619, 99.

— Marsicumn

oritur
[C. Gracchi
mors]

lex

et
Drusorum potentia.
filii in senatu vox

Italicorum Druso iurantium iusiurandum
Picentinorum in theatro adversus Ro-

manos

129. 1.

histriones

furor

Praeda [bello Marsico] militibus di-

129, 30.

visa

Marius

et Pompae-

dius exercitus suos
ad concordiam re-

130. 3,

vocant

Cretensis

— hominis

LIB.

XXI. — XL.
Excerpta

Excerpta

Valesii

^ Photii

cum Iulio cos. colloquium

243

Excerpta

Excerpta

Vrsini

Vaticana

Fragmenta

131, 5.

Aesernini servosurbe

132,.4.—14.

eiiciunt fame pressi
Agamemnonis Cilicis

opera Italicis navata contra
manos

Ro-

612. 26.

Pinnenses pro Romanis extrema
tiuntur

pa-

612. 34.

133. 15. —
133. 11.

Italicorum Romano* rumque
summa
utrorumque
tentio

con-

133. 12.

Lamponii et Crassi
singulare
certa-

133. 18.

men
Romanorum Italico-

rumque de frugibus pugnantium
proelia

133. 22.

Sub belli Marsici finem ltalicos iam
Siciliam invasurog
C. Norbanus Rhe-

gio excludit
Sullae virtus
Mithridates victisRomanorum in Asia
ducibus
urbium
studia in se convertit

Rhodiorum cum Mithridate pugna navalis
Marii divitiarum cu-

piditas

ipsi,

pa-

triae et filio exiiiosa

613. 90.

133. 32. —
135. 24.
16*
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Legati

Romanorum

ad Cinnam missi
Metellus — exercitus

135. 25.

imperium
135. 29.

614. 34.

542. 69.

LV.

Sulla
156. 16.

tradit

Cinnae. — Octavii
pervicacia
Merula Ciunae consulatu cedit
Cinnae et Marii scelera: in his Ὁ, Lutatii Catuli caedes
Portentum initio civilis inter Marium
et Sullam belli

Mario

supe-

rior

Sullae sacrilegia
Fimbriae flagitia

136. 31.
Cn. Pompeius virtutis ergo ab Sulla
137. 6.

collaudatus
Hadrianus ab Vticensibus vivus combustus
Mario exercitum conscribenti multi etlam eorum qui stipendia |emeruerant nomina dederunt
Sullanae et Marianae
factionis alternatione iactatae civitates
Marius Praeneste inclusus se ipse interficit
Perperna
Marium

138. 5.

138. 12.

541, 25.

Praeneste
138. 21.

eripere

tentat

Scipioni veniam dat
616. 28.

Sulla

LIB.

XXI. —

XL.
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Excerpta Excerpta Excerpta Excerpta
Vile
Photi
Vrsini T

Fragmenta

Scaevola pontif. max,
caesus

616. 39.

Proscriptio Sullana
Pompeius

139. 2.

— 616. 50.

in Sicilia

summa cum laude
iudicia exercet
Spartacus

616. 66.

.
031. 52...

M. Antonii pax cum

135. 15.

Gretensibus

Pompeii

bellum Iu«

daicum

549. 96,

Pompei
rerum
in
Asia gestarum tabula
Catilina

a

urbe emissus
[Cleopatra
Caesaris

in

140, 18.

Cicerone

141. 13.
ΤΥ].

Britan-

LXVIII.

niam expeditio]

Epilogus

142, 18.

17

Carton vol. If. p. IT.

ADD'ESN
SD A
P. ed, Wess. 489. 8. τὴν ἔκ τοῦ συμφέροντος ἐλπίδα]
Conferri possunt haec vol. II. p. 177. 55. τὰς ἐκ τοῦ φεύγειν
ἐλπίδας.
P. 515. 13. De Photii exemplo Amstelodamensi v.
Schweighaeuseri Praef. ad Appianum vol. I. p. XXIX.

P. 568. 89. Codicis scripturam πρὸς ἀλλήλαις fortasse
proesebatain προφαλλήλου mutari,

ἃ 592.82. Reiskii coniectura non admodum opus est.
P. 594. 68. Emendationem meam certissimam reddit frequens utriusque vocabuli permutatio, XVide annot, ad vol.
Y. p. 645. 1. II. 389. 30.
P. 624. 19. Verba δι᾽ ὧν — ὀνειδίσϑησαν Suidam hinc
petivisse v. παρεϑέντος non fugit Toupium vol. II. p.27.
P. 629. 48. usregouuerícoaca] Coniectura sua μετασχηματίσασα abstinere debebat Clintonus Fast. vol. II. p. 328.

P. 633.5. Huc respexit Theodoretus vol. IV. p. 766. ἀλλ᾽
ἐπανέλϑωμεν

ἐ
ἐπ᾿ ἐκεῖνα ἃ τούςδε ἡμῖν τοὺς λόγους γεγέννη-

μεν; ὅτι πρώτους ϑεοὺς ἐνόμισαν καὶ Αἰγύπτιοι καὶ Φοίνυπες
καὶ μέντοι καὶ Ἕλληνες ἥλιον καὶ σελήνην καὶ οὐρανὸν καὶ
γῆν καὶ τἄλλα στοιχεῖα. τοῦτο γὰρ δὴ καὶ ὁ Πλάτων καὶ ὃ
Σικελιώτης Διόδωρος καὶ ὁ Χαιρωνεὺς ἐδίδαξε Πλούταρχος.

P. 634. 80. καὶ κρατήσαντας] καὶ delet Wurmius ad 1πterpretationem Germanicam.

P. 637. 82. Scribe καϑηγήσασϑαι.
qenvat.

P. 638. 45. προτερεῖ]

86. Scribe διω-

Vide annot. ad Xenoph. Hist.

gr. II. 8. 19.
P. 643. 88. δυνατοῖς] Scribendum esse, ut dixi, αὐτοῖς
confirmat alibi reperta eorundem verborum commutatio. socratis Panathen. p. 248. τῆς δόξης ἧς προςῆκε τυχεῖν αὐτόν.

Liber Vrbinas δυνατόν. Xenoph. Instit. Cyri VIII. 6. 10. libri variant inter ὅσα ἑαυτὸν ἑώρων ποιοῦντα et δυνατὸν ἑώQOv ποιοῦντα ἑαυτὸν vel αὐτὸν el ξώρων ποιοῦντα favróv
πᾶντα μιμεῖσϑαι,

unde αὐτὸν ἑώρων ποιοῦντα nuper restitui.

Fragmentorum collectioni haec accedant.

ADDEN

D
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I. Ioannes Laurentius de magistr. Rom. p. 82. Διόδωρος

γοῦν ἐν δευτέρᾳ Βιβλιοϑηκῶν φησι Σόλωνα ἐν Αἰγύπτῳ μαϑόντα νόμον ᾿Ἵϑηναίοις γράψαι τοιοῦτον ὥςτε εἰς τρεῖς μοίρας
τὴν πολιτείαν διατάττεσϑαι, εἰς εὐπατρίδας, οἵ περὶ σοφίαν καὶ

λόγους ἐσχόλαξον, δευτέραν δὲ τὴν γεωργικὴν ἅμα καὶ πρόμαχον, Τρίτην τὴν. βάναυσον καὶ τεχνουργόν, τὴν δὲ μετὰ ταύυτας ἄτιμον, ἐξ ἧς oi δῆϑεν χφειωδέστερον ἐν
ἐ τοῖς γεωργικοῖς
ἅμα καὶ μαχίμοις προρήδρευον δουλεύοντες αὐτοῖς καὶ τὸ πο-

λεμεῖν καὶ γεωργεῖν διδασκόμενοι.
Quae ille, nisi plane somniavit, ex libro eo quo de Solone agebat Diodoras; sum-

pserit hecesse est. Nam secundo ne mentio quidem fit Solonis :
primo autem quae de eius imitatione institutorum Aegypti
dicuntur ita diffinxisse Laurentium non licet contendi

quamdiu Solonis historia qualem suo loco scripsit Diodorus
non inventa est.
II. Scholia in Strabonis cod. Paris. 1897. ed. Falcon.
vol. I. p. 390. Διόδωρος ὁ ἱστορικὸς τετράπολίν φησι Συρακούσας ἐν οἷς ἀφομοιοῖ ᾿Δντιόχεια αὐτὴν (I. ᾿Αντιόχειαν τὴν) πρὸς
τῷ ᾽Ορέντῃ ταῖς Συρακούσαις.
Quae pertinere videntur ad
narrationem obsidionis Marcelli.
De forma novitia Ὀρέντῆς pro Ὀρόντης dixi de rne ad Íoannem
Malalam
p. 266. et 798.
III. Diodori fiiiinehtuni putabat Wesselingius ad vol. 1.
p. 404. 58. quae inne

v. μεσολαβηϑεὶς ponit: τὸν δὲ υἱὸν

ἔπεισεν, εἶ τύχοι μεσολαβηϑεὶς αὐτὸς ὑπὸ τῆς πεπρωμένης;
ἐξενεγκεῖν τὸν κατὰ Ῥωμαίων πόλεμον.
Praef. p. ΠΙ. v. 7. sursum quas] 1. quae. —

P. IV. Ad
Excerpta Legationum Niebuhrius Proleg. ad Scriptorum Historiae Byzant. vol. I. p. XXXV. monuit eclogas in codice
Monacensi omissas non temere ei excidisse, sed esse huius libri

hanc rationem ut solas legationes ad Romanos missas teneat,
omittat missas a Romanis.
Sed tamen Excerpta e Diodoro ut
in utroque codice habent legationes neque a Romanis neque ad
Romanos missas, velut ecl. II. XIII. XXIX., ita Monacensi,
quamvis carenti nonnullis a. Romanis missis, insunt tamen
narrationes de Cn. Manli ad Antiochum ecl. XII., de Romanorum ad Achaeos ecl. XIII. et ad Ptolemaeum legationibus
ecl. XXXII. —
Eclogas Hoeschelianas iam mihi persuasum est nihil cum opere Constantiniano commune habuisse, sed comparandas esse Polybianis apud Schweighaeuserum
Iis quae diximus addi potest quod. ipse locus quem Alexandri rebus assignat Photius incredibile facit eundem librum XXXII. tot annis longius productum esse quot poscunt extrema Viriathi.

E

R

R

Tres huius partis plagulae
mendis

A

T

A.

priores opificem nactae socordem

non nt oportuit purgari potuerunt.

'lollendus primo illatus

ab eo imis paginis 1. 17. 33. numerus II. 'T'um p.9. — 16. inscribendae L. XXII.

Porro p.8.80. in margine scribe 495,— P. 10. annot. 55.

διάρας — P. 12. paginae numerum corrige. — P. 22. 93. ἦλθεν]
l. ἦλϑον — P. 25. summa adde numerum 80. — P. 34. annot. 514.
5. Vat.] 1. Val. —

P. 25. annot. 12. v. 12.] 1. v. 16, —

P. 48. 6.

in margine scribe 524. — P. 58. annot, 59. δουλούῃ] l. δουλεύῃ —
P. 90. 17. post ἀλλὰ dele punctum. — P. 96. 12. in margine adde

*563. — P. 101. annot. 2. 1. ἀλλοεϑνέσιν — P. 112. annot. 56. :£]
l. ιζ΄ — P. 114, annot. 35. in fine adde V. — P. 122, 57. ἐκ τοῦ]
l. ἐκ τοῦ Schaeferus ad Dionysium p. 119.— P. 1419, summa l. XXXV.

— P. 162. annot. 1. Ὀστιλίου]
V] Il. MV. —

1. Ὁστιλίου — P. 167. annot. 43.

P. 169. 58. dele comma

—

P. 172, annot, 55. V] 1.

MV. — P. 177. annot. 86. 1. Suidas. — P. 180. 21. χείας] 1. χρείας
— P. 182. fr. IV. dele τῷ ante ᾿ἀχιλλεῖ — P. 195. fr. XXIV. χρόvov] 1. χρόνων — P. 205. 98. ᾿ἀννίβαᾳ] l. '4Avvíga — P. 206. 35.
Συρακουσίᾳ] 1. Συραπουσίῳ — Ῥ. 219. extr. Priscus] 1. Superbus. — P. 223. et — fugit] 1. fugit a medico mox excaecatus —
P. 237. v. 14. dele numerum 108. 12.
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EX A. MAII PRAEFATIONE AD SCRTIPTORVM VETERVM NOVAM COLLECTIONEM νοὶ. lI. p. XV. s.

Vaticani palimpsesti lectio nuspiam mihi felicior se obiulit, nuspiam uberiorem materiam suppeditavit quam
in siculo Diodoro: septem enim quaterniones integros
repéri, atque in his ineditos quinque (p. 134..
Nullae
ob foliorum defectum lacunae; tantum ii sunt hiatus,

quos eclogarius instituti sui tenax sponte reliquit. Habemus igitur a libro septimo usque ad decimum excerpta

inedita.

Deinde

undecimi

libri

ac. duodecim?

partes cognitae sunt, atque a me praetermissae. Libri
XIII. et XIV. nullas eclogas vidi, ideoque pars aliqua
codicis intercidisse videtur, nullo tamen historiae deirimento, quandoquidem in superstitibus libris versamur. Eclogas rursus, a libro XV usque ad XX, utpote editorum librorum, missas feci. Sequuntur iam
ineditae eclogae a vigesimo primo libro usque ad expletum quadragesimum, id est usque ad historiae finem,
ut idoneo loco scholia mea evidenter demonstrant. Sex
priorum historiae librorum. utrum excerpta eclogarius

fecerit, valicanus imperfectus palimpsestus non docet;

|

IV

EX A. MAII PRAEFATIONE.

res tamen mihi minime dubia est: namque ante primum superstitem Diodori quaternionem ,. partem aliquam Diodori eiusdem extitisse vel inde apparet, quod
qui primus superest, is ex abrupto versiculo incipit.

Ergo alius olim fuit in constantiniano libro quaternio,
sex priorum librorum excerpta continens: nos vero in
sexto tantummodo iacturam fecimus, quia priores quinque in vulgaus libris leguntur. Diodorum quadraginta
libris generalem historiam suam absolvisse, nemo

do-

ctus ignorat, nempe ab ultimis humani generis memoris usque ad gallicum (seu potius civile, ut recte Scaliger emendavit) Iulii Caesaris bellum. ^Quindecim. ex
his supersunt; nempe, ut dixi, a primo ad quintum,

el ab undecimo usque ad vigesimum: reliquorum librorum fragmenta extant a criticis variis collecta, eclogae
scilicet ursinianae ac valesianae; item eclogae in biblio-

theca Photii recitatae: praeterea partes ab Hoeschelio
editae; tum illae quas Eusebius in praeparatione evangelica lib. II. 2. chronicoque ed. mediol. lib. I. 46. ser-

vavit; (quem locum

ex chronici editione mea medio-

lanensi futuri editores ad Diodorum augendum transferent); item quas Syncellus habet in chronologia;
fragmentum denique de Cleonnide ct Aristomene ab

H. Stephano vulgatum

ἀδέσποτον inter rhetores, sed

quod lsaacus Vossius admonente codice florentino ad
Diodorum auctorem recte retulit, suffragante nuper
quem ego vidi codice quodam vaticano. llaec ommia
et minora quaedam fragmenta WVesselingius editione
sua

complexus

est;

cui nune

vaticanus

palimpsestus

praeclarum enimvero et amplissimum incrementum
suppeditat. Porro auctor sum futuris Diodori editoribus, üt huius historici reliquias, non ut Wesselingius
disiectas, sed quod fecit in. Dione Reimarus,

nologiam unumque

corpus

ad cliro-

revocatas atque dispositas,

aptius edant et laudabilius. Chronologiam Diodori ad
romana tempora exactam in calce eclogarum posui,

EX A. MAH PRAEFATIONE.

v
^

quia principio suis quemque annum locis in margime
scribere sum oblitus, Palimpsesti quoque restitutum
a me ordinem in tabella exposui. ltem in scholiis doeui quam sollerter Diodorus Polybium saepe expilaverit. Florilegium denique vaticanum (de quo loquar
in Dionis notitia) alia quatuor Diodori fragmenta mihi
obtulit, quae sero cognita pag. 568 — 569 descripsi: aliudque his subtexui, quod Suidas anonymum recitat, ideoque ad Diodorum nemo retulerat: nunc vero quum
idem mihi,

etsi aliquanto

contractius,

in vaticano

pa-

limpsesto inter eclogas Diodori p. 28
— 99. (ub vide
annot. nostram p. 31. 9. ed. Lips.) occurrisset, suideum

locum Diodori esse cognovi, atque ad hunc re-

petundarum iure retraxi.
Grato igitur animo eruditi
homines Diodorum a pontificia bibliotheca auctum excipiant; a qua primitus quoque in lucem prodiit. Pri.
mus

enim Pogius dum Nicolao V. a secretis esset, iu-

bente et rei copiam suppeditante sanctissimo Domino,
libros quinque priores Diodori siculi latinos fecit et
edidit: quod praeclarum factum frustra Opsopoeus in
dubium revocavit, qui profecto Pogii praefationem
principemque
xerat.

editionem,

qua

ego

utor,

non

aspe-

d

pé XXXL eX XXJII
DE

PALIMPSESTO

HISTORICO.

Postulabunt, credo, lectores ut de codice palimpsesto,
qui has nobis historicorum divitias suppeditavit, paulo
accuratius dicam. Est hoc volumen formae prope

maximae, cursim quidem miunoribus litteris sed tamen

eleganübus

scriptum,

saeculo

circiüler decimo,

cum

ΝΙ

EX A. MAII PRAEFATIONE.

lemmatibus in margine rubricatis, cumque asteriscis,
qui vel carmen vel oraculum vel aliud quodvis notabile passim designant. Splendidus sane palmarisque
olim

codex,

aulaque

byzantina

dignissimus;

verum

idem postea, saeculo circiter XIV, alio graeco notissimi argumenti superimposilo scripto obscuratus iuipeditusque fuit, foliis perversis omnibus, partim vero
etiam abiectis.

Constantinianae,

si fas ita loqui, scri-

pturae specimen aere excusum proposul, partim allerius scripti velo superduclo partim detracto. Equidem
simul ac primo ad hoc magnum volumen accessi, idque facili intuitu rescriptum. cognovi, quamquam in
hoc laboris genere non sum tyro, nihilominus prosperum rei exitum, quem postea sum nactus, vix
speravi.

Erat enim,

ut dixi, minutum

scriptum sub

alio item minuto sepultum et obrutum; quod contra
in aliis palimpsestis est, qui grandiorem multo ac speciosiorem scripturam sub minuliore recenti conspicuam exhibent. Legi tamen vagante oculo ac sludio
paginas aliquot ,donec certam notitiam hausi, excerpta
plerumque inedita historicorum summorum Polybii,
Diodori siculi, Dionis Cassii, Eunapii, aliorumque aliquot, in codice hoc contineri. Sed ecce nova tibi nec
minima rei difficultas: etenim partes diversorum auctorum sus deque in palimpsesto permixtae erant: auctorum nomina titulique librorum perraro apparebant;
quaternionum

notae nul!ae; hiatus orationis innumeri,

partim eclogariü instituto, partim obrutae scripturae
difficultate, In hac tanta rescripti perturbatique codicis obscuritate, lux denique insignis menti meae
affulsit, cum hanc esse partem detexi eclogarum illarum, quas olim Constantini porphyrogeniti iussu confectas sciebam; neque id solum generatim comperi,
verum etiam tolum hunc codicem titulo de sen£entds
occupari cognovi. Et is quidem titulus semel iterumve
litteris paulo grandioribus exaratus emicuit; tum pas-

EX A. MAII. PRAEFATIONE.

VII

sim in membranarum marginibus vocabulum γνώμῃ
sententia nunc minio nunc alramento pictum videbam.
Verum enimvero constantinianum titulum de sententzis
mihi in manibus esse, duplici demum evidentique testimonio convictus sum. Namque in eclogis valesianis tit.
de virtutibus ac vitiis, apud Wesselingii editionem p.
560, ait eclogarius, reliquam partem colloquii, quod
macedoni Lysimacho cum Dromicheta thrace intercessit,
in titulo de senten4zs esse quaerendam. Atqui in codice vaticano,

quem

iotum

hoc

titulo

plenum

dixi,

p. 266 (editionis meae p. 44) mire se mihi obtulit
tum eius sermonis initium quod est apud Valesium,
ium eiusdem continuatio, quam valesianus eclogarius
a titulo. de sententzs repetendam esse monucrat. Rursus in valesianis apud Wessel. p. 547. dicitur Pythia
Lycurgum

poetico numero

fuisse adiocuta;

lector ta-

men ad titulum de sententzs amandatur. lam vero
Pythiae ad Lycurgum versiculos, quos valesianus, eclogarius indicavit quidem sed praetermisit, vaticanus codex p. 2585. (ed. p. 1.) perbelle mihi repraesentavit.
Ergo iam dubitandi copia nulla fuit; praeter quam quod
ratio quoque eclogarum vaticanarum , auctorum stilus,
et cetera indicia quotquot in arte critica habemus, veritatem rei confirmabant.

His praeiactis labori meo fundamentis, ad declarationem naviter codicis lectionemque incumbere coepi.
Et primum quidem chemicis adiumentis diuturnis atque efficacibus sepulta prorsus atque oculos fugiens
scriptura suscitanda fuit, ita ut eius apices lamdiu de-

leti atque intermortui colorem aliquem traherent, et
sub novi scripti velamine promicarent. Cave tamen
putes paratum 1la codicem facile protinus ac ioculariter
legi: quin immo hoc sisyphium saxum, conatu prope
infinito

atque

innumeris

vicibus pervolutandum

est:

isque labor in hoc diutius summeque- palimpsesto me

VIII

EX A. MAII PRAEFATIONE.

torsit, minulis ut dixi litteris exarato, tantaeque mo-

lis ut trecentas et quinquaginta quatuor lati moduli
paginas habeat, quarum singulae versibus haud minus
triginta duobus occupantur. Perlecto demum, meridianis praeserlim splendidisque diei horis, exscriptoque codice, illud nempe supererat ut auctores miro
cinno et errore in palimpsesto confusos distinguerem;
primoque omnes inter se, deinde rursus singulorum
paries, dispositis apte foliis, ordinarem ; fasciculosque
veteres id est quaterniones denuo componerem, quos
recentior novi codicis scriptor scopas fecerat dissolutas.
Atque utinam quaternionum veterum numerales notae
uspiam fuissent! Verum his nescio quo casu aut socordia librarii olim omissis, universa quaternionum
restitutio duce serie orationis menüsque meditatione
curanda fuit; huic, inquam, unico fidens ariadnaeo
veluti filo ex ambiguis tortuosisque labyriuthi anfractibus pedem extuli.
lllud quoque augebat ordinandi
molestiam atque periculum; quod idem aliquando argumentum, puta punicum bellum, a tribus auctoribus

narrabatur: quare sedulo cavendum fuit ne vel omnia
uni tribuerentur, vel quod magis pronum erat, permutatio auctorum materiaeque fieret, ac veluti alienae
sobolis suppositio; ita ut singuli auctores sua re carerent, alienam inviti reciperent:

qui error et ridiculus

commilitenti foret, et legenti 1ncommodus, et .auctorum characteri famaeque damnificus. —Fasciculorum
itaque veterum instaurata a me feliciter ratio fecit apprime, ne res aliquot praesertim Diodori (v. gr. Pyrrhi
bellum) cum Dionis simili historia confunderem. lam
inventas eclogas qua ralione quibusque indicis ac momentis impulsus in diversos cuiusque auctoris libros
iribuerim (etiamsi raro codex singillatim libros memorabat) scholia mea docebunt; neque enim quicquam
temere, vel sine venia lectoris feci. Scholiorum autem

meorum triplex genus est; primum munoribus formis

EX A. MAII PRAETATIONE.

IX

grammaticum, quod in graeci textus demonstrando
statu vel castigatione versatur: secundum criticum, in
disponendis potissimum
eclogis ordinandoque codice
occupatum;

gicum.

teruüum . denique

historicum

et philolo-

ADDENDA

ET

CORRIGENDA.

T S. ed κατασκευαστὸν in κατασκευαστέον mutatum

admonet

me Thucydidis 1194. o,ydo ἡμεῖς ἔχομεν, φύσει ἀγαϑὸν ἐκείνοις
οὐκ ἂν γένοιτο διδαχῇ, O0 δ᾽ ἐκεῖνοι ἐπιστήμῃ, προὔχουσι καϑαιρετέον ἡμῖν ἐστι μελέτῃ, ubi vicissim καϑαερετὸν scribendum ostendi
annotatione p. 493. Eam .coniecturam praestat Cassius Dio Exc. Vat.
p. ed. Mai. 181. TO uiv γὰρ κτητὸν διὰ βραχέος τοῖς τὸν νοῦν. αὐτῷ
προρέχουσι καὶ καϑαιρετὸν μελέτῃ εἶναι, τὸ δὲ εἰ μὴ φύσει τῷ προςtín, ovx ἂν διδαχῆ πορισϑῆναι- Ἐπ, 5. 48) ἐπ᾽ ἀριστεροῖς iunctim
scriptum

scribendum

ἐπαριστέροις.

Quanquam

nil refert iunctim an

divisim scribas.— 14. annot. post 587. sqq. adde MAT. — P. 6. 28.
ἐς] scribe εἰς. —
P. 9. 3. Sarseris locum, si pro δὲ καὶ verbum
juodpiam. ponas.

Porro εὐφημίας ἡδείας vide πε εὐθυμίας ἡδεῖαν scri-

bendum

Ρ. 10. 3.

sit. —

Τάφιος)

v. Tzschuck.

ad Strab. IV.

p.

109. —
P. 11. 3. ἀνδρενύτατον) scribendum ἀνανδρότατον collato
Athenaeo p. 518. e historiam eandem narrante.
Ad eundem versum
annotationes ambae invertendae sunt. — 8. ante ἐπειδὴ pone comma.

—

P. 12. 10. ἀγλαὸν] nonne ἁλμυρὸν ? —

15. annot. Ἰαπυγέεσσε—

᾿Ιαπυγίοισι dele. —
P. 14. 7. ἐρωτήσας in alius verbi locam ex
sequenti ἠρώτησε sulFectum videtur. — 27. ἐπιτυγχάνοντες) hoc qu o-

que eodem mode ex ἐπιδέχεσθαι depravatum. —

P. 15. 2. annot.

post commemorat adde MAT. — — P. 94. 9..]. αἰόλον. — P. 25. 21.
annot. ad.]l.ed. — annot. 12. p. 14. 16.] 1. p. 14. ed. Rom. sive 16. 9.
Lips. —

P.32. 16. Praeclare me monet Niebuhrius esse haec choliam-

borum Callimachi reliquias ita fere digerendas: £v οἷς λέγεε ὅτι ᾿Εξεῦρε
Φουξ Εὔφορβος, ὃὅςτις 9

deg ||τρίγωνα καὶ σκαληνὰ

— — llxc

κύκλον ἑπταμήχη. acc ἢ UM NÉE τς
νηστεύειν || τῶν ἐμπνεόντων,
οἱ δ᾽ ἀρ’ οὐχ ὑπήκουσαν || πάντες. Atque ex lambis Callimachi haec
petita esse testis D! ogenes L. I. 25.
Θαλῆς προήγαγεν ἐπὶ πλεῖστον
ἅ φησι Καλλίμαχος

ἐν τοῖς ἰάμβοις

Εὐφοῤβον

εὐρεῖν τὸν Φρύγα,

οἷον σκαληνὰ τρίγωνα καὶ ὅσα γραμματικῆς, ἔχεται θεωρίας,
Scribenda autem fortasse sunt hoc modo: ἐν οἷς ὁ Φρὺξ Εὔφορβος, ὅρτις

ἀνϑοώποις τρίγωνά τε σχαληνὰ καὶ κύκλων ἑπτὰ ἐξεῦρε μήκη καὶ
δίδαξε νηστεύειν τῶν ἐμπνεόντων᾽ οὗ. δ᾽ “ἄρ᾽ οὐχ ὑπήκουσαν πάντες.

—
P.33. 28. ὑπότασιν) scribendum ὑπόστασιν. —
P. 84. 10, Antiquissimum ut videtur sententiae huius auctorem Polycratem Samium
nuncupat Plutarchus Lysandro c. 8. —

P. 37. 17.

αὐτοῖς}

scriben-

dum αὐτοῖς. --- 90. Recipiendum τὴν Εὐρώπην. — P. 48. 13. ἐδίαν
praestat /0/g. — — P. 68. 5. τάχιον] conf. ad Diod. vol. I. p. 700. 51.
— 7T. 1. μετατιϑεμένους. — P. 70. E annot, XIII. 71. Xiv. — E 74.
6. annot. post 25. adde MAT. — P. 74. 13. 1. ἐπιείκειαν. — — P. 75.
15. annot. Post IT. adde MAT. — P. 79. 7. πεντακοσίων) πεντακιρχιλίων Polyb. Exc. Vat. p. 418. — 15. annot. 9.] 1. 17. — P. 80.
7. annot.

63,] 1. 64. —

Ρ, 81. 8. πῶς} num

forte πᾶς

—

P. 82.

12. διαδοὺς} malim διδοὺς. — ' P. 89. 16. γεγραμμένα) recipiendum erat ex Polybio zd γεγραμμένα. —
P. 94. 7. Malim ἀποϑεωρῆς-

σαι — ποιησάμενον. — 24. τῶν δὲ] κῶς τῶν δὲ ἄλλων. --- P. 95.
5. Tolle ed. Rom. vitium reposito μεγάλαις. —
P. 102. 15. Potuit
etiam παρεκελεύετο esse. — — P. 112. 18. τί] 5? —
P. 121. annot.
13.]l.14. — P. 136. 15. ἀναδέξασθαι) scribendum ἀναδέξεσϑαι. ---

Ῥ.188. 7. νεανίσκων) νεανικῶν7 — P. 141. 9. φῦλα] immo φῦλα zd.
»

-".
--
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P. ed.T,

O. τηλικοῦτον περὶ τὸν Δυκοῦργον ἣν τῆς ἀρετῆς

P

Rom.,ó μέγεθος ὥςτε παραγενηϑέντος εἰς Ζελφοὺς αὐτοῦ τὴν

Πυϑίοαν ἀποφϑέγξασϑαι ἔπη τάδε,

ἥκεις
Ζηνὶ
δίζω
2
?

ἀλλ᾽

ἱὦ “υκόοργε " ἐμὸν ποτὶ πίονα , νηόν,:
φίλος καὶ πᾶσιν ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχουσι.
ἢ
ὅδε ϑεὸν
μαντεύσομαι
ἢ ἄνϑρωπον᾽"
»
M
3
74",
m
,

ἔτι καὶ μᾶλλον Qtov ἔλπομαι, ὦ “υκόοργε.

1. 4. Avxósoys]
codex

Vaticanus

"quomode

σι

Cod. 4vxojoys heic et infra. MAL.

ab verbis ἔτ᾽ οἴομαι demum

incipiat,

Quum
mirum

lic vérsu Zlvxo?oyt praebere dicatur editori Romano.

Caeterum ego bis dedi Zv«oogys.

1. 6. óífo) διξῶ editio Romana.

|

1. 7. ἀλλ᾽ — οἴομαι] Euseb. et Herodot. ἀλλ᾽ ἔτε sol μᾶλλον ϑεὸν ἔλπομαι. Sed melius οἴομαι. MAI. Ab ἔτ᾽ οἴομαι incipit
codicis Vaticani p: 255. Scripsit autem Maius ἀλλὰ ϑεὸν καὶ μᾶλλον ἔτ᾽ οἴομαι. Ego ετοιομαν in ξλπομαι mutavi.
1. 4. Pythiae oraculum de Lycurgi virtute recitat etiam David
philosophus ineditus ad praedicamenta Aristotelis. MAI. in Add,
.
KL 4. μᾶλλον] Verba huc usque recitata nulla sunt in codice palimpsesto inutilo vaticano, cuius pagina 255 (Diodori prima) incipit
a verbis ἔτ᾽ οἴομαι. Yamvero quae soluta oratione sunt Diodori verba
usque ad pythicum oraculum, ea exfant inter fragmienfa valesiana ed. Wessel. T. II. p. 547; post quae ibi additur ZHTEI EN TOI
ΠΕΡῚ ΓΝΏΜΩΝ, QUAERE IN TITULO DE SENTENTIIS:
qua praeclara admonitione docemur, locum palimpsesti vaticani pertinere ad titulum de sententiis, quod tamen ex ipso folii margine
satis cognosco , ubi scribitur 1WOMH.
lpsius vero pythici oraculi

partem: priorem sumere mihi licebat ab Herodoto

lib. I. 65; sed

imalui ab Eusebio praep. ev. lib. V. 27, qui pleniorem recitat partem posteriorem, nempe usque ad δώσω. Quare nescio cur cl. an-

fhologiae graecae editor Lips. MDCCCXIV. 'T. II. p. 565, substiterit
intra arctiores fines herodoteos, quum eos iam excessisset duce Eusebio Gallaeus oracul. vet. p. 28
Sed nunc denique ope codicis

vaticani integro prope extremo versu oraculum augemus; quod sane
mon cessavisse in verbo δώσω iam nos docuerat Eusebius loc. cit.
ubi post δώσω ait: καὶ τὰ τούτοις συνεπιλεγόμενα, et quae sequuntur. Porro novae particulae vaticanae suflragatur Plutarchus Lycurg. cap. V, apud quem Pythia promittit Lycurgo remp. Spartae
ómnium fore ptaestantissimam. MAL

1

2
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ἥκεις δ᾽ εὐνομίαν αἰτεύμενος " αὐτὰρ ἔγωγε
εἶδον τὴν οὐκ ἄλλη ἐπιχϑονίη πόλις ἕξει.
Ὅτι ὃ αὐτὸς ἠρώτησε τὴν Πυϑίαν ποῖα νόμιμα
eribiefd μάλιστ᾽ ἂν ὠφελήσαι τοὺς Σπαρτιάτας. τῆς
50i ἐὰν τοὺς μὲν καλῶς ἡγεῖσϑαι, τοὺς δὲ πειδαρχεῖν
νομοϑετήσῃ, πάλιν ἠρώτησε τί ποιοῦντες καλῶς ἡγήσονται
καὶ τί πειϑαρχήσουσιν. ἡ δὲ ἀνεῖλε τοῦτον τὸν χϑησμόν.

εἰσὶν ὁδοὶ δύο πλεῖστον ἀπ᾽ ἀλλήλων ἀπέχουσαι,
ἡ μὲν ἐλευϑερίας ἐς τίμιον οἶκον ἄγουσα,

10

ἡ δ᾽ ἐπὶ δουλείας φευχτὸν δόμον. ἡμερίοισι.
καὶ τὴν μὲν διά τ᾽ ἀνδροσύνης ἱερῆς 9' ὁμονοίας
ἔστι περᾶν" ἣν δὴ λαοῖς ἡγεῖσϑε κέλευϑον"
τὴν δὲ διὰ στυγερῆς ἔριδος καὶ ἀνάλκιδος ἄτης
εἰςαφικάνουσιν" τὴν δὴ πεφύλαξο μάλιστα.
15τὸ δὲ κεφάλαιον ἦν ὅτι μεγίστην πρόνοιαν ποιητέον ἐστὶν
ὁμονοίας καὶ ἀνδρείας, ὡς διὰ μόνων τούτων τῆς ἐλευϑερίας φυλάττεσθαι δυναμένης, ἧς «χωρὶς οὐϑὲν ὄφελος
οὐδ᾽ ἄλλο τῶν παρὰ τοῖς πολλοῖς ὑπειλημμένων ᾿ἀγαϑὸν

ἔχειν ἑτέροις ὑπήκοον ὄντα᾽ πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα τῶν
φοήἡγουμένων οὐ τῶν ὑποτεταγμένων

ἐστίν" ὥστ᾽ εἴπερ τις

ἑαυτῷ βούλεται καὶ μὴ τοῖς ἄλλοις χτήσασϑαι, τὰ dye,
πρῶτόν ἐστι κατασκευαστέον τὴν ἐλευϑερίαν. ἀμφοτέρων
νά. αἰτεύμενος] Euseb. διξήμενος. ΜΑΙ,
2..1. ἐγώ γ8] Euseb. τοῦ pro γε. MAI.
9. 4. ὠφελήσαι) ὠφελῆσαι ed. Rom.
92. 4.
Spartiatis.

Σπαρτιάτας]

“Σπάρτας

ed. Rom.,

sed

interpretatio

Mox malim τῆς δὲ εἰπούσης.

9. 7. ἀνεῖλε] ἀνείλετο ed. Rom.
25.75on codicis nostri margine legitur: ἡ Πυϑία ἔχρησε τῷ
dione περὶ τῶν πολιτικῶν οὕτως. ΜΑΙ.
ἐς] tic Eusebius.
2 p ἡμερίοισι] ἡμετρίοισι ed. Rom.
2. 11. τ᾽) Cod. τῆς. ΜΑΙ.
11: ἀρετῆς) Euseb. pro ἀρετῆς habet ἱερῆς 9" ; vere, ut puto,
nam infra nonnisi ἀνδρεία appellatur. et ὁμόνοια. ΜΑΙ. Id recepi.
2. 129. ἡγεῖσϑε)] Cod. et Euseb. ἡγεῖσθαι. Sed Gallaeus loc.
cit. ἡγεῖσϑε. MAI.
2. 13. τὴν] Cod. τῆς. MAI.
2, 14. εἰραφικάνουσιν) εἰςαφικανοῦσι ed. Rom.
2. 8. οὐδ᾽) ovr' ed. Rom.
2. 29. ἐστι κατασκευαστέον] ἐστὶν κατασπευαστὸν ed, Rom.

2. 5. Confer Plutarchum Lycurg. XXX.

MAI.

2. 21. εἰςαφικανοῦσι) Hactenus oraculum apud Euseb. praep. V.
28. Et sic etiam cessat apud Gallaeum.
Verumtamen apud Eusebium sequitur tamquam prosaica oratio, et quidem male interpuncta
τὴν δὲ πεφυλάχϑαι. ΠῆΊάλιστα etc. quae sunt imperitorum amanuensium aut editorum corruptiones, MAIL. Non interpungitur ante μά-

λιστα in Stephaniana Eusebii.
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3

δὲ ἐκέλευσε ποιεῖσθαι πρόνοιαν, ὅτι ϑάτερα αὐτῶν κατ᾽
ἰδίαν οὐ δύναται τὸν περιποιησάμενον ὠφελῆσαι" οὐδὲν

γὰρ ὄφελος ἀνδρείους ὄντας στασιάζειν ἢ ὁμονοεῖν βεβαίως δειλοὺς ὄντας.

8

ΠΙ|. Ὅτι ὁ αὐτὸς “υκοῦργος ἤνεγκε χρησμὸν ἐκ 5
Δελφῶν περὶ τῆς φιλαργυρίας τὸν ἐν παροιμίας μέρει
μνημονευόμενον

& φιλοχρηματία Σπάρταν ὀλεῖ, ἄλλο δὲ οὐδέν"
δὴ γὰρ ἀργυρότοξος ἄναξ ἑκάεργος ᾿ἡπόλλων
χρυσδοκόμης ἔχρη πίονος ἐξ ἀδύτου,
10
ἄρχειν μὲν βουλῆς ϑεοτιμήτους βασιλῆας,
οἷσι μέλει Σπάρτης ἱμερόεσσα πόλις,
πρεσβυγενεῖς δὲ γέροντας, ἔπειτα δὲ δημότας ἄνδρας,
δ

εὐθείαις ῥήτραις ἀνταπαμειβομένους.

μυϑεῖσϑαι δὲ τὰ καλὰ καὶ ἔρδειν πάντα δίκαια,
μηδέτι ἐπιβουλεύειν τῇδε πόλει.

15

δήμου τε πλήϑει νίκην καὶ κάρτος ἕπεσϑαι"
Φοῖβος γὰρ περὶ τῶν ὧδ᾽ ἀνέφηνε πόλει.

IV. Ὅτι τοὺς μὴ διαφυλάττοντας τὴν πρὸς τὸ ϑεῖον
8. 9. περιποιησάμενον]

περιποιησόύόμενον ed. Rom.

8. 8. ὀλεῖ] FAor ed. Rom.
8. 11. βουλῇ] Plut. βουλῆς MAI. Id recepi.
3. 19. ἐχερόεσσα] Plut. ἱμερύεσσα. MAI.
3. 13. πρεσβυγενεῖς]

Plut. πρεσβύτας

MAI.

3. 14. εὐθείην δήτρας]) Plut. εὐθείαις δήτραις. MAI.

Quod

reposui. In fine versus tollenda videtur interpunctio.
8. 15. μυϑεῖσθαι δὲ] fortasse scribendum μυϑεῖσθαί cs.
3. 16. μηδέτι — πόλει] Ita se habet versiculus in cod. MAI.

Hariolari licet μηδ᾽ ἐπιβουλεύειν τῇδε πόλει τι κακόν.

8. 8. ἕλοι] Versiculus huc usque extat apud Plutarchum lacon.
inst. (ed. Reisk. 'T. VI. p. 891) qui ait oraculum id editum fuisse
Alcameni et Theopompo regibus; nunc vero Diodorus docet editum

Lycurgo. Integrum versiculum cum codice vat. exhibet Gallaeus
p. 41. Tum apud Plutarchum et Gallaeum inscitia ,ut puto, librariorum scribitur ἀφιλοχρηματία pro ἃ φιλοχρηματία ; et quidem in
codice evidenter est spiritus densus supra articulum c. ltem apud
Plutarchum pro ἕλοι legitur ὀλεῖ; sed Gallaeus consentit cum codice
vat. Porro Lacedaemonios pecuniae prava cupiditate laboravisse,
atque ob id vitium remp. perdidisse ait aliis verbis Diodorus ed.
Wess, 'T. II. p. 5437; tum Plutarchus loco nuper citato, et in Peri-

cle XXII, et in Agide cap. XIII, et denique in Lycurgo cap. XXX.
I
ὃ. 1l. Hoc et sequens distichon occurrunt etiam apud Plutarchum Lycurg. VI, qui ait habere Τ yrtaeum auctorem: itaque utrumque retulit inter eius poetae fragmenta Klotzius p. 127, MAI.
ὃ. 14. ῥδήτρας] Rhetras id est leges, quibus Lycurgus sparta" nam remp. constituit, datas esse a Pythia non versu sed prosa καταλογάδην,, ait Plutarchus de Pyth. orac. ed Reisk. T. VII. p. 988.
Atqui apud Diodorum poeticae sunt. MAI.
1:

b
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εὐσέβειαν πολὺ μᾶλλον μὴ τηρεῖν τὰ πρὸς τοὺς Gv9Qoπους δίχαια.

“Ὅτι “Περδίκκας τὴν ἰδίαν βασιλείαν" αὐξῆσαι βουλόμενος ἠρώτησεν εἰς Δελφούς. ἡ δὲ ἔφη
ἔστι κράτος βασίλειον ἀγαυοῖς «Τημενίδαισι
5
γαίης πλουτοφύροιο᾽ δίδωσι γὰρ αἰγίοχος Ζεύς.
ἀλλ᾽ ἴδ᾽ ἐπειγόμενος Βουτηίδα πρὸς πολύμηλον᾽
ἔνϑα δ᾽ ἂν ἀργικέρωτας ἴδῃς χιονώδεας αἰγας
εὐνηϑέντας ὕπνῳ, κείνης χϑονὸς ἐν δαπέδοισι

QUc ϑεοῖς μακάρεσσι καὶ ἄστυ κτίξε πόληος.

10

4, 4. ἠρώτησεν) Eusebii interpres armenius legebat ἔπεμψεν,
sicuti reapse scribit infra Diodorus Ρ. 6. 28., ubi de Messeniis. MAI.
4. 5. ἀγανοῖς) ἀγανοῖς ed. Rom.
4. 5. Τημενίδεσσι) Ita cod. ΜΑΙ.
4. 6. πλουτοφόροιο] ziovrogógov ed. Rom, Ab γαίης antem
incipit codicis p. 256.
4. T. i9] i91 ed. Rom.
4. 8. ἔνϑα δ᾽ Zv9u0^ ed. Rom.

4. 8. qgiovóàsas]. Ita cod. MAI.
4. 9. ὕπνῳ) ὑπ᾽ ἠῶ ed. Rom.
4. 10. ϑεοῖς] cod. ϑεοῖσι. MAI.
4. ὃ. Περδίκκας] Perdiccas quartus Macedonum rex. Mire autem accidit ut hic Diodori locus usque ad oraculum conservatus fue-

rit ab Eusebio chron. 1. 97. ed. Mediol. p. 169. in armeniaca interpretatione, cui nunc demum graeca quoque Diodori verba appingere
licet. Hinc etiam certo cognoscimus Eusebium toto eo capite uti
historico Diodoro. Sic autem est apud Eusebium: Perdiccas augendi
regni cupidus, Delphos misit. "Tum paucis interpositis subdit ( Diodorus)

regnavisse Perdiccam

annis

XLV III.

Oraculum autem,

quod

erat interpositum, et ab Eusebio fuit praetermissum , nunc commode
recuperamus. MAL
Perdiccae initia ponit Eusebius in anno Romuli
XVIII;

at Diodorus

ante Romulum

collocat.

IDEM

in Add.

4. 5. Quippe in maioribus Perdiccae fuit 'Temenus teste Diodoro
in fragmento (quod Syncellus conservavit) ed. Wess. T. IL. p. 637.
Temeno autem heraclidae in Peloponnesi divisione obtigerant Argi; ex
qua urbe Caranus profectus Macedoniam occupavit, eiusque rex primus fuit; post quem quartus Perdiccas. Euseb. loc. cit. MAI.
4. 3. Βουτηίδα] Est haec Macedoniae pars, quam Herodotus
VII. 123. aliique appellant Βοττιαιΐδα. MAI. Id hic scribendum erit
Βοτιαιίδα.
Et apud Strabonem1. VI. p. 327. B. librorum scriptura
Βουγείους in Βοττιαίους

mutata est;

Licebit tamen

etiam de Βοτ-

τηίδα cogitari.
4. 9. ὑπ᾿ ἠῶ] De variis vocabuli ἠοὺς significationibus lege, si
placet , πέσ τονa me edita ad odysseam Il. 1. V. 1. VIH. 1. ΜΑΙ.
4. 10. πόληος] Agitur de urbis Aegarum aedificatione vel incremento, quam regiam fuisse sedem Macedonum ait etiam noster
Diodorns T. H. p. 563. (Eadem urbs Edessa antiquius, Pella serius
dicta fuit.) Iam vero cum hoc oraculo perbelle consentit Iustinus VII.
1; nisi quod ipse Carano tribuit quae Diodorus Perdiccae: Caranus
cum magna multitudine Graecorum sedes in Macedonia responso oraculi
iussus quaerere, quum in Emathiam venisset, urbem Edessam gregem
caprarum sequutus occupavit: revocatusque in memoriam oraculi. quo
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ὥ

Ὅτι οἵ Ἤλεῖοι τῶν κοινῶν πολέμων οὐ μετεῖχον"
καὶ γὰρ ὅτε Ξέρξης ταῖς τοσαύται. “μυριάσιν ἐστράτευσεν

ἐπὶ τοὺς “Ἕλληνας ἀφείϑησαν $z τῶν συμμάχων τῆς
στρατείας, προςταξάντων τῶν ἡγεμόνων πλεῖον αὐτοὺς
ποιήσειν, ἐὰν ἐπιμελῶνται τῆς τῶν ϑεῶν τιμῆς.
5
Υ. καὶ μὴ συγχωρηϑείσης μήτε λαϑραίας συμπλοκῆς
πρὸς ἄνδρα" μηδένα γὰρ οὕτω παραφρονήσειν ὥςτε ἐφημέρου χάριν ἡδονῆς τὰ μαχαριξόμενα τοῦ βίου παντὸς
ἀντικαταλλάξασϑαι.
Ὅτι ὀρνιϑευομέν ὧν Ῥέμου καὶ Ῥωμύλου σίερὶ οἶ-10
5
κισμοῦ πόλεως, καὶ ἐκ τῶν δεξιῶν μερῶν διοσημείαν γενέ-

cua, φασὶ καταπλαγέντα τὸν Ῥέμον ἐπιφϑεγξάμενον εἰπεῖν

τῷ ἀδελφῷ

ὅτι

ἐν ταύτῃ τῇ πόλει πολλάκις ἐπα-

ριστεροῖς βουλεύμασιν ἐπιδέξιος ἀκολουϑήσει τύχη" προπετῶς γὰρ αὐτοῦ τὸν ἄγγελον ἀποστείλαντος καὶ τὸ xo 15
5. 1. κοινῶν) καινῶν ed. Rom. Post πλεῖον deesse videtur γάρ.
Bead. οὕτω) οὕτως ed. Rom,
5. 11. καὶ — ysvéc)o(] haec manca esse tum structura ostendit tum res quemadmodum ab Dionysio aliisque narratur.
5. 13. s. ἐπαριστεροῖς— τύχη] ἐπ᾽ ἀριστεροῖς
--- δίκη ed, Rom.
iussus erat ,.ducibus capris imperium quaerere ** regni sedem statuit:
religioseque postea observavit, quocumque agmex. moveret, ante signa
easdem capras habere, coeptorum duces habiturus quas regni habuerat auctores.

|Urbem Edessam , ob memoeviam muneris , Aegeas ; pe-

pulum Aegeadas vocavit. Hinc non sine causa in oraculo epithetum
aegidem tenens lovi apponitur. Arcem autem Aegarum seu Pellae
munitissimam describit Livius XLIV. 46. MAI.
9. Ll. ὅτι — μετεῖχον] Rem hanc aliis verbis habes apud Diodorum in fragmentis editis p. 9137. Item apud Polybium IV. 13. 18.
MAI. Venerunt tamen Plataeas, sedἐπ᾽ ἐξεργασμένοισι Herodot. 1X. 77.
9. 6. συμπλοκῆς πρὸς ἄνδρα] Sine dubio sermo est de vestali
Rhea Silvia, matre Romuli. Eclogarius autem haud laudabili consilio sententiam tantummodo, quae sibi arridebat, hiantem licet, conservavit; cuiusmodi alia exempla infra occurrent complura; praetereaque in fragmentis Diodori iamdiu editis, ct in illis Dionysii
halicarnassei

a me

Mediolani

nuperius

vulgatis:

ita u£

unum

plane

atque idem cognoscatur fuisse institutum eclogariorum, a quibus
Porphyrogenitus veteres historicos delibari iussit. Iamvero fragmentum hoc sine dubio pertinet ad septimum Diodori librum, quoniam
ex Eusebio

chron. l. 46,

cognoscimus

Diodorum

rum et Romae initia eo in libro narravisse.
partes e septimo sunt, quandoquidem

res regum

latino-

Ergo etiam superiores

in sexto res adhuc ante 'Troiam

captam fuisse comprchensas , testis est ipse Diodorus in prohoemio
operis cap. IV.

Quare et Wessclingius T. HI. p. 516, res sexti libri

discernere debuisset ab illis septimi, quae mox ibi consequuntur, ne

incauti forte lectores ad sextum librum cunctas referrent. MAI.
9. 14. ἐπιδέξιος — δίκη] Si aves a dextra advolavissent, augurium fuisse adversum apud Romanos, compertum est. Porro ad

Kemi sententiam quod adtinet, parem de Athenis narrat Aristophanes nub. 9871 sqq.
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αὑτὸν μέρος ὅλως ἡμαρτηκότος
ϑώσασϑαι τὴν ἄγνοιαν.

L. VII.
— X.
ὑπὸ ταὐτομάτου

δίορ-

VIL. “Ὅτι ὁ Ῥωμύλος κτίξων τὴν Ῥώμην τάφρον
περιέβαλε τῷ Παλατίῳ κατὰ σπουδήν, μή τινες τῶν πεδριοίκων ἐπιβάλωνται κωλύειν αὐτοῦ τὴν προαίρεσιν. ὁ δὲ
“Ῥέμος βαρέως φέρων ἐπὶ τῷ διεσφάλϑαι τῶν πρωτείων,

φϑονῶν δὲ τῆς εὐτυχίας τοῦ ᾿ἀδελφοῦ, προριῶὼν
ξομένοις ἐβλασφήμει" ἀπεφήνατο “γὰρ στενὴν
τάφρον, καὶ ἐπισφαλῆ ἔσεσϑαι τὴν πόλιν τῶν
τοῤᾳδίως αὐτὴν ὑπερβαινόντων. ὁ δὲ Ῥωμύλος

τοῖς ἐργαεἶναι τὴν
πολεμίων
ὀργισάμε-

νος ἔφη Παραγγελῶ πᾶσι τοῖς πολίταις ἀμύνασϑαι τὸν
ὑπερβαίνειν ἐπιχειροῦντα. πάλιν ὁ Ῥέμος τοῖς ἐργαξομένους ὀνειδίζων ἔφη “στενὴν

κατασκευάξειν

τὴν τάφρον"

εὐχερῶς γὰρ ὑπερβήσεσϑαι τοὺς «πολεμίους " καὶ γὰρ αὖ15v0g ῥᾳδίως τοῦτο πράξει" καὶ ἅμα ταῦτα λέγων. ὑπερήλατο. ἣν δέ τις Κέλερος, εἷς τῶν ἐργαξομένων,

ὃς ὑπο-

λαβὼν Eyd δέ φησιν ἀμυνοῦμαι, τὸν ὑπερπηδῶντα κατὰ
τὸ πρόςταγμα τοῦ βασιλέως, καὶ ἅμα ταῦτα λέγων ἀνέτεινε τὸ ἀκαφεῖον καὶ πατάξας 2 κεφαλὴν ἀπέκτεινε τὸν
90 P£uov.
VII. “Ὅτι τῶν xvvàv ὠρυομένων καὶ τῶν ΙΜεσσηνίων ἀπελπιξόντων προφελϑών τις τῶν πρεσβυτέρων παθβκάλει τὰ πλήθη μὴ προςέχειν τοῖς μάντεσι σχεδιάξουσι"

καὶ γὰρ καὶ ἐπὶ τῶν ἰδίων “βίων αὐτοὺς πλείστοις ἁμαροδτήμασι περιπίπτειν, ὡς «μὴ δυναμένους προϊδέσθαι τὸ
μέλλον, καὶ νῦν ὑπὲρ ὧν εἰκὸς μόνους τοὺς ϑεοὺς γι-νώσκειν ἀδύνατον ἀνϑρώπους ὄντας ἐπίστασϑαι. παρεκξλεύετο

οὖν πέμπειν ἐς ΖΙελφούς.

D δὲ Πυϑία

ἀνεῖλεν

6. 1. αὑτὸν] αὐτὸν ed. Rom.
6. 1. διορϑώσασϑαι] immo διωρϑῶσϑαι.
6. . ἹΡωμύλος] Ῥώμυλος ed. Rom. et hic et 10.
6. 10. ὀργισάμενος] an ὠργισμένος ?

6. 22. παρεκάλει) jncipit codicis p. 325.
6. 24. αὐτοὺς] αὐτοῖς ed. Rom.
6. 97. ἀδύνατον] fortasse ἀδυνατεῖν.

6. 2.

Vix dubito

:

quin haec postrema sententia cohaereat cum

priore; quamquam in hac eclogarum farragine diversa saepe copulantur fragmenta sine ulla scripturae distinctione. Nuncium Dionysius
halic. 1. 86. a Romulo ad Remum, non vice versa, missum dicit; et
aliter rem narrat ; alios videlicet historiae fontes secutus. MAI. Verba
“τροστετῶς —

ἄγνοιαν Remi et ipsa suní:

itaque αὐτοῦ ἀποστείλαντος

ad Romulum pertinet, neque de nuncio quicquam ab Dionysio dissentit Diodorus.
6. 22. 'Friste hoc canum ululantium apud Messenios augurium
narrat etiam Pausanias Messen. seu lib. IV. 19. et 21. Idem prodi-

gium sub Caegaris necem accidisse supersüitiose observat Virgilius G.
l. 120. MAI.
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οὕτως. "Ἐκ τοῦ Αἰπυτιδῶν γένους ϑῦσαι κόρην τὴν τυχοῦσαν" ἐὰν δὲ ἡ λαχοῦσα ἀδυνατῇ καϑοσιωϑῆναι, ὃυαι τότε παρϑένον τὴν. τοῦ διδόντος ἑκουσίως ἐκ τοῦ
αὑτοῦ γένους" καὶ ταῦτα πράξαντες ἕξετε νίκην τοῦ
πόλεμου καὶ κράτος. τ- Οὐδεμιᾶς γὰρ “τιμῆς μέγεϑος 5
ἰσόῤῥοπον ἐφαίνετο τοῖς γονεῦσι πρὸς τὴν τῶν τέκνων
σωτηρίαν,

ἀλλ᾽ ἅμα μὲν ὁ τῆς συγγενείας ἔλεος ἑκάστῳ

ὑπεδύετο πρὸ og9aAudv λαμβάνοντι, τὴν σφαγήν. ἅμα
δὲ ἐνετρέπετο προδότης γενέσϑαν τέχνου πρὸς ὁμολο10
γούμενον ὄλεθρον.

vir. προέπιπτεν εἰς ἀνάξια τῆς περὶ αὐτὸν δόξης
ἁμαρτήματα" δεινὸς γὰρ ὃ ἔρως σφῆλαι τοὺς ψέους, καὶ
μάλιστα τοὺς μεγαλοφρονοῦντας ἐπὶ τῇ τοῦ σώματος
ῥώμῃ. διὸ καὶ “παρειρήγαγον οἵ παλαιοὶ τῶν μυϑογράφων
τὸν ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀνίκητον Ἡρακλέα ὑπὸ τῆς τούτου!5
δυνάμεως νικώμενον.

7

καὶ ταῖς προϑυμίαις ἐπεῤῥώσϑησαν᾽ τοὺς γὰρ ἐχ
παίδων ἀνδρείαν καὶ καρτερίαν ἀσκοῦντας, κἂν ἡ τύχ!'
zov ταπεινῴσῃ, βραχὺς λόγος ἐφ᾽ ὃ δεῖ παρίατησιν. οὐ
o Ὁ
09.
2.
4,
5.

4ἰπυτιδῶν] Αἰπυτίδων ed. Rom.
ἀδυνατῇ) ἀδυνατεῖ ed. Rom.
ϑῦσαι τότε] ϑυύσαιτό τε ed. Rom,
αὑτοῦ] αὐτοῦ ed. Ram.
ufys9os| Cod. μεγέϑεσιν. MAI.

. 6, γονεῦσι)
τα
τον
κατὰ

γονεῦσιν ed. Rom.

7.1, Αἰπυτίδων)] Aepyti Messeniorum regis posteritas dicti Aepytidae. Pausan. IV. 9. MAI.
7. 5, Modo ligata modo soluta oratione locutam Pythiam tradit
Plutarchus de Pyth. or, T, VIL. p. 590. Ceteroquin oraculum hoc
jambicis

versiculis

extat

apud Pausaniam IV. 9;

hexametris

apud

Eusebium praep. V. 27, Prior ille diram quoque narrat puellae
caedem a parente peractam. MAI,
7. 11, Difficile est divinare de quonam homine loquatur heic
Diodorus ; namque

eclogarius morali

cantis viri nomen

reticuit.

tantum

sententiae

intentus,

Ceterum veniebat in mentem

pec-

ille iuvenis

qui apud Pausaniam IV. 9. falso dixit se vitiavisse Aristodemi filiam,
Alitcr, quam Pausanias, narrationem fortasse scripserat Diodorus,

et pro mendacio
qui Hippomenis

rem

veram posuerat.

Atheniensium

archontis

Vel fortasse intelligitur ille
filiae

stuprum

intulit apud

eundem Diodorum in excerptis editis p. 590. Reapse messenii belli
finis, quem modo Diodorus scripsit, incidit in quartum Hippomoenis
archontis annum, uti diserte adnotat Pausanias IV. 13. Quare tem-

pora utriusque rei congruunt. Denique cogitabam etiam de Gorgo
messenio. MAT.
ἡ. 18. Videtur sermo esse de Lacedaemoniis, qui ob clades a
Messeniis acceptas, interdum animis concidebant.

Diodor. mox;

Pau-

san, IV. 12. MAI.

υδυ
ω
δ
ν
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μὴν οὐδὲ οἵ Μεσσήνιοι τούτων ἀπελείποντο ταῖς προϑυμίαις, ἀλλὰ ταῖς σφῶν ἀρεταῖς πιστεύσαντες.

"Orr οἵ “ακεδαιμόνιον καταπονούμενου ὑπὸ Μεσσηνίων ἔπεμψαν εἰς ,Ζελφούς. ἢ δὲ ἔχρησεν
5
οὔ δε μάχης μόνον ἔργ᾽ ἐφέπειν χερὶ Φοῖβος ἀνώγει,
ἀλλ᾽ ἀπάτῃ μὲν ἔχει γαῖαν “Μεσσηνίδα λαός,
ταῖς δ᾽ αὐταῖς τέχναισιν ἁλώσεται αἷθπερ ὑπῆρξεν.
ἔστι δὲ τὸ νοούμενον μὴ μόνον τοῖς ἐκ τῆς βίας ἔργοις
ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐκ δόλου
10

ΙΧ. “Ὅτι κατὰ τὴν ἀξίαν οὐδὲ ϑελήσαντες δυνόμεϑα

τιμῆσαι τὸ δαιμόνιον᾽ dire εἰ μὴ κατὰ δύναμιν βουληϑείημεν εὐχαριστεῖν. τίνας ἂν ἐλπίδας τοῦ μέλλοντος
βίου λαμβάνοιμεν εἰς τούτους , ἐξαμαρτάνοντες ovg ἀδι-

κοῦντας οὐκ ἂν εἴη δυνατὸν οὔτε λαϑεῖν οὔτε διαφυγεῖν;
1510 μὲν γὰρ ὅλον παρ᾽ οἷς ἀϑάνατον εἶναι συμβαίνει, καὶ
τὴν εὐεργεσίαν καὶ τὴν κόλασιν, φανερὸν ὡς ἕν τούτοις
παρασκευάξειν προςφήκει τὴν μὲν ὀργὴν, ἀγένητον, τὴν
δὲ εὔνοιαν αἰώνιον. --- Τηλικαύτην γὰρ ἔχει παραλλαγὴν

ἁ τῶν ἀσεβῶν βίος πρὸς τὸν τῶν εὐσεβῶν ὥςτε ΄προς-

2000x&v ἑκατέρους αὐτοῖς βεβαιώσειν τὸ ϑεῖον τοῖς μὲν
τὰς ἰδίας εὐχάς, τοῖς δὲ τὰς παρὰ τῶν ἐχϑρῶν εὐχάς.
--- Τὸ δὲ ὅλον εἰ τοῖς μὲν ἐχϑροῖς ὅταν πρὸς τοὺς βωμοὺς καταφύγωσι βοηθϑοῦμεν, τοῖς δὲ πολεμίοις διὰ τῶν

ὅρκων πίστεις δίδομεν μηδὲν ἀδικήσειν, ποίαν χρὴ πρὸς
i ἀπελείποντο) ἀπελίποντο ed. Rom.
5. οὔ τε] Pausan. et Euseb. οὔ σε. ΜΑΙ.

Id dedi,

5. ἀνώγει] Pausan. et Euseb. ἄνωγεν. ΜΑΙ.
6. ἀπάτης) Pausan. et Euseb. ἀπάτῃ. ΜΑΙ. Hoc dedi.
6. ycio»| Pausan. λείαν. MAI. Nunc ibi recte γαῖαν scri8. 66. λαός] Euseb. ἄλλος.

MAI.

8:} 1 7: τέχνεσσιν) Pausan. στέχναισιμ. Euseb. τέχναις τις. MAT.
8. 7. ὥσπερ] Pausan. et Euseb. αἷσπερ. ΜΑΙ. Hoc praetuli,
8. 17. παρασκευάξειν προςήκει] παρασκευάξει προσήκειν ed,

8. 17. τὴν δὲ] incipit codicis p. 326., qui mox 94. ὄρκων.
B. 2. πιστεύσαντες] Sic abrumpitur in cod. oratio. MAT,
8. 4. Extat sequens oraculum apud Pausaniam IV. 12, et apud
Eusebium praep. V. 27. MAI.
8. 6. Astum, quo Cresphontes heraclides Aepyti pater regionem
messeniam olim obtinuit legesis apud Apollodorum bibl.II. 7, et apud
Pausaniam IV. ὃ. Messeniam heroicis temporibus fuisse partem Laconiae, tum sub Heraclidis segregatam , tradit scholiastes à me edifus ad odyss, XXI. 12. MAI.
8. 9. δόλου] Desideratur in codice verbum. Lacedaemoniorum
porro dolos debellandia Messeniis adhibitos habes apud cundem Pausaniaim IV. 12. MAI,
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αὐτοὺς ποιεῖσϑαν τοὺς ϑεοὺς σπουδήν, οἱ οὐ μόνον τοὺς
εὐσεβεῖς ἐν τῷ ξῆν εὖ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ “μετὰ τὸν ὃά-

νᾷτον,

εἶ ob xai ταῖς τελεταῖς δεῖ ἀγωγὴν μετ᾽ εὐφη-

μίας ἡδείας tig ἅπαντα τὸν αἰῶνα παρασχευάζουσιν:

καὶ προρήκειν “μηδὲν οὕτω τῶν

διὸ

ἐν τῷ βίῳ σπουδάζειν ὅ

ὡς περὶ τὴν τῶν ϑεῶν τιμήν.
“Ὅτι ἀνδρείαν καὶ δικαιοσύνην

καὶ

τὰς

ἄλλας ἀρε-

τὰς ἀνϑρώπων τὰ λοιπὰ τῶν ξῴων εὑρῆσϑαι συμβέβηκε; τὴν δὲ εὐσέβειαν τοσούτῳ τῶν ἄλλων ἀρετῶν σροἔχειν ὅσον καὶ τοὺς ϑεοὺς τῶν ϑνητῶν ἐν πᾶσι πρω-10

τεύειν.

Ὅτι noris οὔσης τοῖς ἰδίοις πολὺ μᾷλλον οἰκείαν
εἶναν ταῖς πόλεσι" τῆς γὰρ ἀϑανασίας ἐγγύτερον οὖσαι
προςξῳχειωμένην τοῖς ϑεοῖς τὴν φύσιν ἔχουσι, χαὶ πολὺν
χρόνον διαμένουσαι προςδοκῶσι τὴν ὀφειλομένην duoi-15
βήν, τῆς μὲν εὐσεβείας τὴν ἡγεμονίαν, τῆς δὲ εἰς τὸ
ϑεῖον ὀλιγωρίας τὴν τιμωρίαν,

|
|

i

—

9t
ee
Die
δ..
deni
pau
eτ᾽

X,

"Os.

Μύσκελλός

τις ᾿ἡχαιὸς ὧν τὸ γένος ἔς

Κρήτης κατήντησεν εἰς “ελφοὺς καὶ τὸν ϑεὸν ἐπηρώτηόε περὶ τέκνων γενέσεως ἡ δὲ Jv9ia ἀνεῖλεν οὕτως;90
Μύσκελλε βραχύνωτε, φιλεῖ σ᾽ ἑκάεργος Amo Mov,
καὶ “γενεὰν δώσει" τὸ δὲ πρότερόν σε κελεύει
οἰχῆσαν δὲ Κρότωνα μέγαν χαλαῖς ἐν ἀρούραις.
9. 2. εὖ ποιοῦσιν) εὐποιοῦσιν ed. Rom.
9. 3. εἰ δὲ καὶ ταῖς τελεταῖς δεῖ ἀγωγὴν)
codicis scripturam

ita mutavit Maius,

Corruptam

οἱ δὲ καὲ ταῖς τελεταῖς

hanc
δια-

γωγὴν, quod non potuit scribere Diodorus.
9. 5. οὕτω] οὕτως ed. hom, Mox malim ὥςπερ τὴν.

9. 8. συμβέβηκε] συμβέβηκεν ed. Rom.

9. 12.
9. 12.
9. 13.
9:321.
9. 22.
ρον ài?

post οὔαηφ editor Rom. addidit εὐσεβείας, quo non opus.
ἐδίοις] immo ἐδιεώταις.
ταῖς πόλεσι] τοῖς πόλεσιν ed. Jom.
βραχύνωτε φιλεῖ σ᾽ καλὰν, ὥς τε φιλεῖς ed. Rom.
δώσει᾽ τὸ δὲ πρότερόν σε] an δώσει παίδων" πρότε-

9. 29. οἰκῆσαι) οἰκίσαι ed. Rom.

Tum

δὲ in cs mutandum

erit, si antea σξ in δὲ,

9. 8. Ergo Diodorus

—

praeclare sentiebat de immortalitate ani-

morum.
Confer eundem lib. XVIII. 1. Nec levia sunt eius dogmatis argumenta, quae antiquitates quoque aegyptiae nuper apud nos
declaratae suppeditant. MAL.
9. 11. Religionem unius inter animentes hominis esse propriam,

recta observatio est Platonis Protag. ed. Steph. T. 1. p. 322, ceu

Ciceronis nat. D. If. 56. MAI.
9. 17. Egregie congruit huic loco insignis Ciceronis sententia
de rep. 1Π. 23, qua docet poenam maximan et incomparabilem impiae civitatis esse eiusdem interitum. MAI.

!
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τοῦ δὲ Κρότωνα ἀγνοοῦντος εἰπεῖν πάλιν τὴν Πυϑίαν
αὐτός σοι φράζξει ἑχατηβόλος"

5

ἀλλὰ συνίει.

οὗτος μὲν Τάφιός τοι ἀνήροτος, ἥδε δὲ Χαλλχίς,
ἥδε δὲ “Κουρήτων J ἱερὰ χϑών,
αἵδε δ᾽ Ἐχινάδες εἰαί" πολὺς δ᾽ ἐπ᾿ ἀριστερὰ πόντος,
οὕτω δ᾽ οὐκ ἄν φημι Δακινίου ἄκρου ἁμαρτεῖν
οὐδ᾽ ἱερᾶς Κρεμίσης οὐδ᾽ Αἰσάρου. ποταμοῖο.

Ὅτι τοῦ χρησμοῦ προφτάσσοντος
ὁ ΙΜύσκελλος τὴν περὶ τὴν Σύβαριν.
10ἐβούλετο χτίσαι, καὶ ἐξέπεδε χρησμὸς
Μύσκελλε βφαχύνωτε, παρὲκ ϑεὸν

Κρότωνα κτίζειν
χώραν ϑαυμάσας
αὐτῷ οὗτος,
ἄλλα ματεύων

κλαύματα μαστεύεις" δῶρον δ᾽ ὃ διδῷ ϑεὸς αἴνει.
XI. “Ὅτι φασί τινα τῶν Συβαριτῶν ἐἐμπόρων ἀκούσαντα παρά τινος ὅτι ϑεασάμενος τοὺς ἐργάτας εἰληφὼς
1δεἴη [τὰ] πράγματα παρακαλέσαι τὸν εἰπόντα μὴ ϑαυμάδαι" καὶ γὰρ ἀκούσαντα τὸ γεγονὸς πεπονηκέναι, τὴν
πλευράν. ἕτερον δὲ λέγεταν παραβαλόντα εἰς Σπάρτην
εἰπεῖν ὅτι πρότερον μὲν ϑαυμάξοι τὴν τῶν Σπαρτιὰ10. 1.

τοῦ

δὲ Κρότωνα

ἀγνοοῦντος]

Cod. τὰν δὲ Κρότωνα

ἀγνοοῦντα. ΜΑΙ.
10.'2; συνίει] σύ γ᾽ οἴει ed. Rom.
10. 8. οὗτος] οὕτως ed. Rom.

10. 4. Versus sesquipede defectus, Mox εἰσίν ed. Rom,
10. 6. οὕτω à] οὕτως δ᾽ ed. Rom. Verum videtur οὕτω σ᾽.
10.7. Κρεμίσης] immo Κριμίσης.
10. 11. παρ᾽ ἐκ ϑεὸν ἄλλα] Strabo in Siebenkesii editione
πάρες σέϑεν ἄλλο. In codice dividitur παρ᾿ ab £x, appositis apocope et spiritu, Nunc vero cognoscimus, Casaubonum recte emendavisse ϑεὸν in Strabone. MAI.

10. 12. Strabo κλάσματα ϑηρεύεις, δῶρον ὅ τε δῷ τις ἐπαίψει. MAI. Malim 0 διδοῖ,
10. 13. gaocí] φασίν ed. Rom.
10. 13. Συβαριτῶν ἐμπόρων» ἐμπόρων Συβαριτῶν ed. Rom.
10. 14. παρὰ] incipit codicis p. 207.
10. 15. τὰ] dele.
10. 4. "Taphius insula vulgo adscribitur Echinadibus. Chalcidem intellige aetolicam , Curetas vero Acarnaniae; de quibus locis
consule geographos.
Est enim hoc rectum fere iter venientibus ex
oraculo delphico in Italiam. Iam quod versus heic deficit, nemo
magnopere miretur. lamdiu enim docuit nos Plutarchus de Pyth.
orac. ed. Reisk. T. VII. p. 538. seqq. viles fuisse oracalorum versiculos, ef saepe absque iusto metro interdumque mutilos, et pravis
vocabulis interstinctos et omnino ,Apolline indignos. MAI.
10. 7. Fines describuntur intra quos Croto sita fuit. MAI.
10. 10. Extat sequens oraculum apud Strabonem VI. cap. I. 12.
cum lectionis varietate. MAI,
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τῶν ἀνδρείαν, τότε δὲ ϑεασάμενον εὐτελῶς καὶ μετὰ
. πολλῆς κακοπαϑείας βιοῦντας εἰπεῖν ὅτι τῶν ἐσχάτων
οὐδὲν διαφέρουσι" καὶ γὰρ ἐν Συβαρίταις τὸν ἀνδρειότατον μᾶλλον ἑλέσϑαι ἂν τρὶς ἀποθανεῖν ἢ τοιοῦτον βίον
10 ξῶντα καρτερεῖν. μάλιστα δὲ παρ᾽ αὐτοῖς περιουσιάσαι
λέγεται τρυφῇ τὸν ὀνομαξόμενον Μινδυρίδην.
Ὅτι Μιλησίων τρυφώντων φασὶ πρὸς αὐτοὺς ἀποδημήσαντά τινα τῶν Συβαριτῶν ἐπειδὴ πάλιν πρὸς τὴν
πατρίδα παρεγενήϑη; τά τε ἄλλα τοῖς πολίταις ἐξηγεῖὄϑαι καὶ δὴ φάσκειν κατὰ τὴν ἀποδημίαν πόλιν ἐλευ-10

Qéígav ἑωρακέναι τὴν τῶν (Μιλησίων.
XII. “Ὅτι συνταξαμένων τῶν ἐπευναχτῶν τῷ Φαλάν$c τότε ἥκειν πρὸς τὴν στάσιν κατὰ τὴν ἀγορὰν ὅταν
αὐτὸς ἐπὶ τὸ μέτωπον ἐφελκύσῃ τὴν κυνῆν μετὰ τῶν
^

^

'

^

3

?

,

^

-

M

-

ὅπλων ἐμήνυσε δέ τις τὸ μέλλον γίνεσϑαι τοῖς ἐφόροις.15
τῶν δὲ πλείστων οἰομένων δεῖν ἀποκτεῖναι τὸν ΦάλανSov ᾿ἀγαθιάδας ἐραστὴς αὐτοῦ γεγονὼς εἶπεν ὡς τοῦτο
πράξαντες εἰς μεγίστην στάσιν ἐμβαλοῦσι τὴν Σπάρτην,

ἐν 4) κρατήσαντες ἀλυσιτελῆ ποιήσονται νίκην, καὶ ὄφα-

11. 1. εὐτελῶς] εὐτελοῖ ed, Rom., unde editor post καὶ inseruit ὁρῶν.
11. 2. εἰπεῖν] εἶπεν ed, Rom. et mox διαφέρουσιν.
11. 3. τὸν] abest ab ed. Rom.
11. 3. xol] κἂν ed. Rom.
11. 6. Μινδυρίδην] ztvoíózgv ed. Rom.

11. 7. αὐτοὺς) αὐτὸν ed. Rom.
11. 13. κατὰ] Cod. καὶ. Suspicabar autem transferenda esse
verba μετὰ τῶν ὕπλων post ἀγορὰν, atque interpretandum procedere in forum cum

in frontem adduxisset.

armis seditiose ,quum Phalanthus galerum

MAI.

11. 14. κυνῆν] κυνὴν ed. Rom. hic et 12. 2.
11. 15. ἐμήνυσε] ἐμήνισε ed. Rom.
11. 15. δέ) fortasse verius est δή.

11. 6. Ζυρίδην] De huius hominis luxuria loquitur Diodorus
in excerptis edítis p. 950; atque ut ibidem observatur in adnotationibus a Valesio, Herodotus
Athenaeus Vl. 105.
Porro

VI. 127;
Diodorus

Aelianus var. hist. IX. 241.;
scribit 7ivóvo(Ogr;
reliqui

Σμινδυρίδην. A codice igitur vaticano videtur excidisse μὲν. MAI.
11. 7. A Sybaritis praecipuo amore dilectos lonas propter luxus
similitudinem, tradit idem Diodorus in excerptis p. 549. Quaenam
porro libertas heic intelligatur, satis declarat Plato de corruptissima
civitate loquens apud Ciceronem de rep. 1. 42. absit omnis pudor,
ut plane liberi sint etc. MAI.
11. 12, Epeunactae servi erant hilotae in locum stratumque dominorum bello messenio extinctorum a Lacedaemoniis substituti. Legesis Athenaeum VI. 101. MAI.

11. 13. Legitur haec historia etiam apud Strabonem VI. cap.
III. 2. seqq. non sine varietatibus, MAI.
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λέντες ἄρδην ἀπολέσουσι τὴν πατρίδα. συνεβούλευσεν
οὖν τὸν κήρυκα ἀναγορεῦσαι, τὴν κυνῆν ἐᾶν ὡς ἔχει Φάλανϑος. οὗ γενομένου τοὺς μὲν παρϑενίας ἀποστήσασϑαι

5

τῆς ἐπιβολῆς καὶ πρὸς διάλυσιν ὁρμῆσαι.
Οἱ δὲ ἐπευναχταὶ ϑεωροὺς πέμψαντες εἰς Ze qoos
ἐπηρώτων

εἶ δίδωσιν

αὐτοῖς τὴν Σικυωνίαν.

19

£tἔφη

καλὸν TOL τὸ “μεταξὺ Κορίνϑου καὶ Σικυῶνος"
ἀλλ᾽ οὐκ οἰκήσεις οὐδ᾽ εἰ παγχάλκεος εἴης.
ΖΣατύριον qoátov καὶ Τάραντος ἀγλαὸν ὕδωρ

10

καὶ λιμένα σκαιὸν καὶ ὅπου τράγος ἀγλαὸν οἶδμα
ἀμφαγαπῷ T. ἀκρόπολιν. γενείου,
-

11

ἔνϑα Τάραντα ποιοῦ ἐπὶ Σατύριον βεβαῶτα..
ἀκούσαντες δὲ ἠγνόουν. ἡ δὲ φανερώτερον ἔφη

15

Σατύριόν του ἔδωκα Τάραντά τὸ πίονα δῆμον
οἰκῆσαι καὶ πήματ᾽ ᾿Ιαπύγεσοι γενέσϑαι.

To B. οἰκήσεις, οὐδ᾽] οἰκίσεις οὐκ ed. Rom.
12. 9. καὶ Τάραντος] fortasse fuerat τὸ Ταάραντός τ΄.
12. 11. ἄμφαγαπᾶτ᾽ ἀκρόπολιν) Ita cod. Recole dicta p. 10. 4.
MAIL Scripsi ἀμφαγαπᾷ τ΄. HReliquorum quae esse debeat sententia ostendit Dionysius Hal. p. ed. Maii Romanae 501. s., Mediolanensis 102. s.: ὅτε “ακεδαιμόνιοι Μεσσήνην ἐπολέἑμουν χαὶ ἔρημος
ἀνδρῶν

ἢ πόλις ἤν;

δεομέναις

ταῖς γυναιξὶ καὶ μάλιστα ταῖς

ἐν

ἀκμῇ παρϑένοις μὴ περιιδεῖν τὰς μὲν ἀγάμους τὰς δὲ ἀτέκνους γινομένας , ἐπέμποντό τινὲς ἀεὶ νέοι παραλλὰξ ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου
τῆς μίξεως τῶν γυναικῶν ἕνεκα, καὶ συνήεσαν αἷς ἐπιτύχοιεν. Pec
τούτων γίνονται τῶν ἀδιακρίτων ἐπιμιξιῶν παῖδες 07g ἀνδρωθέντας
oL Aaxsüctuóviot προξπηλάπιξον͵ τά τε ἄλλα καὶ παρϑενίας προςηγόρευον. στάσεως δὲ γενομένης ἡττηϑέντες oi παρθενίαι ἀναχωροῦσιν ἑκόντες ἐκ τῆς πόλεως, καὶ πέμψαντες εἰς “ελφοὺς χρησμὸν, ἕλᾳβον πλεῖν εἰς ᾿Ιταλίαν, ἐξευρόντας δὲ χωρίον τῆς Ἰαπυγίας. Σατύριον
καὶ ποταμὸν Τάραντα; ἔνϑα ἴδωσι τράγον τῇ θαλάττῃ τέγγοντα τὸ
γένειον, ἐκεῖ τοὺς βίους ἱδρύαασϑαι. πλεύσαντες δὲ τὸν ποταμὸν
ἐξεῦρον καὶ κατά τινος ἐρινεοῦ πλησίον TÜS ϑαλάττης πεφυκύτος ἄμ-

πελον ἐθεάσαντο κατακεχυμένην ^ ἐξ 7g
ἡ τῶν ἐπιτράγων τις καϑειμέvog ἥπτετο τῆς θαλάττης. τοῦτον ὑπολαβόντες εἶναι τὸν “τράγον ὃν
προεῖπεν αὐτοῖς

ὃ ϑεὸς

ὄψεσθαι τέγγοντα τὸ γένειον τῇ ϑαλάττῃ,

αὐτοῦ μένοντες ἐπολέμουν ᾿Ιάπυγας καὶ Ἰδρύονται τὴν ἐπώνυμον τοῦ
ποταμοῦ Τάραντος πόλιν. Itaque τ᾽ fortasse de τέγγων relictum est.
12. 12. ἔνϑα Τάραντα praecedenti versui addit ed, Kom,
HO 037 φανερώτερον) φανερότερον ed. Rom.

12. 14. Táoavzá ] καὶ Τάραντά ed. Rom.:,correctum ex
Strabone, qui et δώπα.
12. 15. "Iazvysoci] Cod. ἀδησιγησι- ΜΑΙ,
᾿Ἰαπυγέεσσι citat
Mazochius

ad tab.

Heracl.

p. 89.,

quomodo debuerat Ἰαπυγίοισι.

nescio

an

metro

consulturus,

12. 3. παρϑενίας) Quippe etiam Partheniae conspiraverant cum
Epeunactis.

Strabo ibid.

MAI.

12. 12. Signis quibusdam sedem condendae I
invenire iussum Phalanthum ait etiam Plutarchus de Pyth. or. p. 606. MAI.
12. 15. Hi duo versus cxtant etiam apud Statióucl VI. 8. MAI.
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καὶ Εντιμος

ot Γέλαν

13
κτί-

ὅαντες ἠρώτησαν τὴν Πυϑίαν, καὶ ἔχρησε ταῦτα,
Ἔντιμε καὶ Κράτωνος ἀγακλέος υἱὲ δαΐφρον,

ἐλθόντες Σικελὴν χϑόνα ναίετον ἄμφω,

δειμάμενοι πτολίεϑρον ὁμοῦ Κρητῶν Ῥοδίων τε
πὰρ προχοὰς ποταμοῖο Γέλα συνομώνυμον ἁγνόν.
Ὅτι οἱ ἐκ τῆς δεκάτης ἀνατεθέντες Χαλκιδεῖς ἦλϑον
χρησόμενοι περὶ ἀποικίας. καὶ ἀνεῖλε
᾿Δψιδίη ποταμὸν ἱερωτάτην εἰς ἅλα πίπτειν,
í, £v)" εἴσω βάλλοντι τὸν ἄρσενα ϑῆλυς ὀπυίει,
10
ἔνϑα πόλιν οἴκιξε, διδοῖ δέ σε AUGOva χώραν.
19 οἱ δὲ κατὰ τὸν ᾿Δψίαν ποταμὸν εὑρόντες ἄμπελον πέερι13. 3. Ἔντιμος καὶ Kocrovos] Cod. fortasse ἜἜντιμος Κράzovog. MAI. An "Evziu'
ἠδὲ Κράτωνος 3
13. 3. δαΐφρον] δαΐφρων ed. Rom.
13. 4. Versus pede minor.
!
13. 5. πτολίεϑρον]) incipit codicis p. 208.
13. 6. cvvouóovvuov] συνώνυμον ed. Rom.
13. 6. ἁγνόν] ἀγνόν ed. Rom.
13. 9. "4wióíz] Ita Cod.; tum et alia menda in hoc oraculo
sunt, in quibus corrigendis mihi aqua haerebat. MAI. Pendet emendatio ab restituto vero ignoti flaminis nomine: caetera sic possunt tentari, ποταμὸν vel ποταμῶν ἱερώτατον εἰς ἅλα πίπτειν,
si suae orationi haec accommodavit scriptor, sin minus, ἱερώτατος — πίπτει.

13. 10. ózvísi] Cod. ὁπαρεῖ. MAT., qui reposuit ὀπάζξει.

13. 11. διδοῖ] Ita cod. MAI,
τοι, Sl sanum est διδοῖ.

Pro σὲ scribendum erit ts vel

18. 1. Γέλαν κτίσαντες] Olympiade XXIII, ut certe est apud
Eusebium ed. Mediol. De Antiphemo conditore Gelae Herodotus VII.
153, Athenaeus VII, 81, Pausanias VIIT. 46, ut iamdiu observavit
magnus Scaliger ad Euseb. an. MCCCXL. Et quidem Pindari scholiastes ab eodem citatus olymp. Il. 16. appellat cum Antiphemo
etiam Entimum. 'lum Aristaenetus apud Steph, byz. voc. Γέλα,
meminit oraculi, sed diversi ab hoc quod scribit Diodorus. Oraculum quoddam a scholiasta quoque praedicto memoratur. MAI.
18. 5. ὁμοῦ Κρητῶν Ῥοδίων τε] Quia Antiphemus rhodius,
Entimus cres erat, teste praedicto Pindari scholiasta. MAT.
18. 11. Quominus heic de Rhegii aedificatione sermo fiat, non

sinit me dubitare Strabo VI. cap. 1. 6. κείσμα δ᾽ ἐστὶ τὸ Ῥήγιον

Χαλκιδέων. οὖς κατὰ χρησμὸν δεπατευϑέντας TQ -AnOÀÀovi δεῖ
ἀφορίαν, ὕστερον ἐκ Δελφῶν ἀποικῆσαι δεῦρο φασί: Hhegium a
Chalcidensibus conditum est, qui quum, decimatione oraculi iussu peracta, Apollini propter agrorum sterilitatem consecrati essent, eo deindc
Delphis commigrasse feruntur. 'Pum huic oraculo similia prorsus

narrantur in Dionysii hal. fragmentis ἃ me Mediolani editis XVII.
9, ubi aeque de Rhegíi conditu verba fiunt; nam et ibi ἄῤῥεν ὑπὸ
τῆς θηλείας ὠνυισμένος, et ἐρινεὸς et ἄμπελος et πρόςφυσις. MAIL.
ὠπυισμένος apud Dionysiüm scribendum esse et ipse Maius intellexit
ed. Romanae p. 502. et ante eum alii,
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πεπλεγμένην ἐρινεῷ τὸ λεγόμενον ἀρσενόϑηλυν ἔχτισαν

πόλιν.

XIV. παραπορευόμενον μεγάλῃ τῇ φωνῇ λέγειν ἀντὶ

ϑνητοῦ βίου “δόξαν ἀϑάνατον περιποιήσασϑαι βούλεται
δτίς:; ἐρεῖ πρῶτος ἐπιδίδωμι
κοινὴν ἀσφάλειαν.

τὸν ἐμαυτοῦ

βίον εἰς τὴν

Ὅτι τῶν εἰς ἀγρὸν πορευομένων τις ἐρωτήσας ἄπαντίον ἠρώτησε. μή τι νεώτερον εἴη κατὰ τὴν πόλιν. καὶ
ἐζημίωσαν αὐτὸν οἱ τὴν ἀρχὴν παρὰ “οκροῖς ἔχοντες "
10roGobrov ἦσαν περὶ τὸ δίκαιον ἠσχοληκότες.
Ὅτι Σικυωνίοις ἔχρησεν 7 Πυϑία ἑχατὸν ἔτη μαστιγονομηϑήσεσϑαι

αὐτούς.

ἐπερωτησάντων

δὲ αὐτῶν τίς

ὁ ταῦτα πουήσων πάλιν ἀπεκρίϑη e ἂν καταπλεύσαντες

πρώτῳ

γεγενημένον υἱὸν ἀκούσωσιν.

ἐτύγχανε δὲ τοῖς

1σϑεωροῖς ἠκολουϑηκῶς τῆς ϑυσίας ἕνεκα μάγειρος ὃς ἐκα-

λεῖτο ᾿ἀνδρέας μισϑοῦ τοῖς ἄρχουσι μαστιγοφορῶν ὑπηθέτει,
Ὅτι οἵ Σπαρτιᾶται, ὑπὸ Μεσσηνίων ἡττηϑέντες εἰς
Ζελφοὺς πέμψαντες ἠρώτων περὺ πολέμου. ἔχρησε δὲ αὐοὐτοῖς “παρὰ ᾿Δϑηναίων λαβεῖν ἡγεμόνα.
Ὅτι

οὕτω

οἵ “ακεδαιμόνιοι προτραπέντες

ὑπὸ Τυρταίου

προϑύμως εἶχον πρὸς παράταξιν dicte “μέλλοντες

παρατάττεσθαι τὰ ὀνόματα σφῶν αὐτῶν ἐγράψαντο εἰς
σκυταλίδα

καὶ ἐξῆψαν

ἐκ τῆς χειρός,

ἵνα τελευτῶντες

o5u] ἀγνοῶνται ὑπὸ τῶν οἰκείων. οὕτω παρέστησαν ταῖς
ψυχαῖς ἕτοιμοι πρὸς τὸ τῆς νίκης ἀποτυγχάνοντες, ἑτοίμῶς ἐπιτυγχάνοντες τὸν ἔντιμον ϑάνατον.
14. 4. βούλεται τίς] immo βούλεταί τις; et si modo caetera
constaret

integra esse,

ἐπεὶ pro ἐρεῖ.

14. 7. ὅτι -- ἐρωτήσας] homini in agrum exeunti cum quidam

occurrisset , rogavit vertit Maius

recte ad sententiam , quae

nescio an tulerit τὸν “πορευόμενον.

14. 19. ἔχρησε] ἤχοησεν ed. Rom.

14. 96. 27.

Haec

referunt

sermonem

excerptorum Hoesche-

lianorum.

14. 39. Locus acephalus, quem eclogarius posuit delectatus
unica sententiae nobilitate. MAI.
14. 10. Locrensium iustitiam commemorat etiam Strabo VI. cap.
T. 8, eosque primos ait scriptis legibus usos. MAI.
14. 11. μαστιγονομηϑήσεσϑαι) Notemus hoc "erbum, uf puto,
inauditum;

etsi iamdiu

extat nomen

μαστιγονόμος.

1. 16. ὑπηρέτει] Abrumpitur sermo;
mus curiosae narrationis imperfectionem.

MAI.

quamobrem merito doleMAI.

14. 20. Rem copiosius narrat Pausanías IV. 15, qui ait ab Atheniensibus, qui Spartanorum incrementis invidebant, missum ducem
"Tyrtaeum ludimagistrum et claudum, MAI.
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XV. “Ὅτι ᾿᾽Ζριστοτέλης ó καὶ “Βάττος ἀτίσαι βουλόμενος Κυρήνην ἔλαβε, χρησμὸν οὕτως,

Βάττ', ἐπὶ φωνὴν ἦλϑες" ἄναξ δέ σε Φοῖβος ᾿Ζπόλλων
εἰς “ιβύην πέμπει καλλιστέφανον Κυρήνης
εὐρείης ἄρχειν καὶ ἔχειν βασιληίδα τιμήν.
5

bs

ἔνϑα δὲ βάρβαροι ἄνδρες, ἐπὰν “4ιβύης͵ ἐπιβήῃς,

Βαττοφόροι ἐπιοῦσι" σὺ δ᾽ εὐχόμενος ἠρανίοιο
Παλλάδι t ἐγρεμάχῃ γλαυχώπιδι καὶ zog υἱῷ
Φοίβῳ ἀκερσεκόμῃ νίκην ὑποχείριον ἕξεις,
καὶ μάκαρος Διβύης καλλιστεφάνου βασιλεύσεις

10

αὐτὸς καὶ γένος ἀμόν" ἄγει δέ σε Φοῖβος ᾿Ζπόλλων.

Ὃ φϑόνος καϑαιρεῖ τοὺς ταῖς δόξαις πρωτεύοντας.
XVI. "Ori of “οκροὶ ἔπεμψαν εἰς Σπάρτην περὺ

συμμαχίας δεόμενοι. ot δὲ “4αχεδαιμόνιοι τὸ μέγεϑος τῆς
Κροτωνιατῶν

δυνάμεως ἀκούοντες ὥςπερ ἀφοσιούμενοι1 5

καὶ μόνως, ἂν οὕτω σωϑέντων “οκρῶν ἀπεκρίϑησαν αὐτοῖς συμμάχους διδόναι τοὺς Τυνδαρίδας. οἱ δὲ πρέσβεις
εἴτε προνοίᾳ ϑεοῦ εἴτε τὸ ῥηϑὲν ᾿οἰωνισάμενοι προφεδέ-

ξαντο τὴν βοήϑειαν
ἔστρωσαν

παρ᾽ αὐτῶν

τοῖς “΄οςκούροις

κλίνην

καὶ καλλιερήσαντες
ἐπὶ

τῆς

νηὸς

καὶφ0

ἀπέπλευσαν ἐπὶ τὴν πατρίδα.
14
ποταπὰς δὲ ψυχὰς ἕξειν τοὺς συνηκολουϑηχότας πατέρας, ὅταν ὁρῶντες τοὺς ἑαυτῶν υἱοὺς ὑπὸ τῶν βαρ15. 4. εἰς ἐς Herodotus et Tzetza.

15. 4. Λιβύην] Cod. «Ἱυκίην. Error quidem x pro (i natus est
a similitudine formarum maiorum, K et B, quibus olim exarabantur codices. Ita in dionysianis fragmentis scribebatur Φάκιος pro
Φάβιος. MAI.
15. 6. ἐπιβήῃς]. ἐπιβαίης ed. Rom.
15. 7. ἐπιοῦσι) ἐπίασι :si modo incorruptae sunt haec et praecedens vox.

15. 7. σὺ δ᾽ εὐχόμενος] οὐδ᾽ εὐχόμενον ed. Rom. Mox ἦρα-

ψίοιο fortasse fuit Κρονίωνι.

15. 8. ἐγρεμάχῃ] Cod. ἐγριμάχης. ΜΑΙ., qui scripsit ἐγριμάχῳ-

15. 9. ὑποχείριον] Cod. ὑπερχείριον. ΜΑΙ.
15. 10. λιστεφάνου]) incipit codicis p. 345. Mox scribam vuóv.
15. 16. οὕτω] οὕτως ed. Rom.

15. 2. Rem ponit Eusebius in Olympiade V; tum rursus in
olymp. XXXVII; pro diversa scilicet historicorum sententia. Idem
Eusebius oraculum commemorat.
15. 3. Quippe Battus oraculum consuluerat de voce acquirenda5
erat enim exigua voce praeditus et balbutiens, ut ait Herodotus IV.
155; Apollo autem regnum quoque in Libya fundandum illi vaticinatur. Battus Libybus regem sonabat. Pythia vero προληπτικῶς

locuta est. At Tzetzes chil, VI. 949. Battum a vocis βατταρισμοῦ
dictitatum ait. MAI.
15. 4. Huc usque extat oraculum apud Herodot IV. 155. Reliqua neque apud Herodotum occurrunt neque apud Tzetzem. MAI.

j᾿

|

ῳ
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βάρων ἀῤῥήτῳ συμφορᾷ περιπίπτοντας μὴ δύνωνται βοηϑεῖν, ἀλλὰ τὰς ἑαυτῶν πολιὰς GmogéGGovrsg πρὸς κω-

φὴν ὀδύρωνται τύχην;
XVII.

“Ὅτι Κροῖσος ὁ Ζυδῶν

βασιλεὺς μεγάλας χε-

δκτημένος δυνάμεις πολὺν ἐκ παρασκευῆς σεσωρευκῶς ἄργυρόν τε καὶ χρυσὸν μετεπέμπετο τῶν Ἑλλήνων τοὺς σο-

φωτάτους, καὶ συνδιατρίβων αὐτοῖς, μετὰ πολλῶν δώρων
ἐξέπεμψε

καὶ αὐτὸς

πρὸς ἀρετὴν οὐφέλητο

πολλά.

ποτὲ

δὲ τούτων μεταπεμψάμενος καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὸν
10πλοῦτον ἐπιδειξάμενος ἠρώτησεν &U Tig ἕτερος αὐτοῦ δοκεῖ μακαριώτερος εἶναι. ὁ δὲ Σόλων τῇ συνήδει τοῖς
φιλοσόφοις χρησάμενος͵ παῤῥησίᾳ ἔφη μηδένα τῶν tov-

τῶν εἶναι μαχάριον" τὸν γὰρ ἐπ᾿ εὐδαιμονίᾳ πεφρονηματισμένον καὶ δοχοῦντα τὴν τύχην ἔχειν συνεργὸν μὴ
1δγινώσκειν εἰ διαμενεῖ uec" αὐτοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτης. 6x0-

πεῖν οὖν ἔφησε, δεῖν τὴν τοῦ βίου τελευτὴν καὶ. τὸν
διευτυχήσαντα φύτε προφρηκχύντως λέγειν μαχάριον. ὁ δὲ
Κροῖσος ὕστερον γενόμενος αἰχμάλωτος ὑπὸ Κύρου “καὶ
μέλλων ἐπὶ μεγάλῃ πυρᾷ κατακαίεσϑαι τὴς Σόλωνος ἀπο-

οὐφάσεως ἐμνημόνευσεν. διὸ χαὶ τοῦ πυρὸς ἤδη περιφλέγοντὸς

ἀνεβόα συνεχῶς

τὸ τοῦ

Σόλωνος ὄνομα.

ὁ δὲ

Κῦρος προςπέμψας τοὺς πυϑομένους τίς ἡ συνεχής ἐστι
τοῦ Σόλωνος ὀνομασία, uo av τἀληθὲς μετέπεσε τοῖς
λογισμοῖς καὶ νομίσας τὴν ἀπόκρισιν. τοῦ Σόλωνος ἀλη-

“δϑινὴν εἶναι τῆς μὲν ὑπερηφανείας ἑἐπανίἔστατο, τὴν δὲ
πυρὰν aora oc ἔσωσε τὸν Κροῖσον καὶ τὸ λοιπὸν ἕνα
τῶν φίλων κατηρίϑμησεν.

Ὅτι ὁ Σόλων ἡγεῖτο τοὺς μὲν πύκτας καὶ σταδιεῖς
«GL τοὺς ἄλλους ἀϑλητὰς μηδὲν ἀξιύλογον συμβάλλεσθαι 15
16.5. σεσωρευκχῶὼς] σεσωρηπῶς ed. Rom. Malim etiam καὶ πολὺν.
16. 8. ἐξέπεμψε) ἐξέπεμψεν ed. Rom.
16. 8. ὠφέλητο] Cod. ὠφέλοιτο. ΜΑΙ. qui dedit ὠφέλετο ty-

pothetae opinor culpa.
16. 10. ἠρώτησεν) ἠρώτηκεν ed. Rom.
16. 15. δεαμενεῖ) διαμένει ed. Rom. et mox ἔφησεν.
16: 92. πυϑομένους] immo zrevGou£vovg.

16. 26. ἔσωσε] incipit codicis p. 346.
16. 3. Est haec concionis incertae particula, quam eclogarius
prae ceteris adamatam retinuit. MAI.
16. 8. Diodorus dum haec quae sequuntur de VIT. sapientibus
et de Croeso scriberet respexit ad Herodotum I. 29 sqq. Neque id
mirum; quum sibi videlicet Diodorus bibliothécam ex variis scriptoribus componendam proposuerit. Quis vero nescit in rebus quoque
aegyptlis, quas libro primo late scribit Diodorus, Herodotum ducem
esse sequutum? |Ceteroquin et heic et alibi magnopere ab Herodoto
Diodorus differt. Conferatur etiam Plutarchus in Solone XXVII.

qui vicissim Diodorum expilat. MAI.
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ταῖς πόλεσι πρὸς σωτηρίαν, τοὺς δὲ φρονήσει καὶ ἄρετῇ διαφέροντας μόνους δύνασθαι τὰς πατρίδας ἐν τοῖς
“κινδύνοις διαφυλάττειν.

XVII. Ὅτι περὶ τοῦ χρυσοῦ τρίποδος ἀμφιςβητήὄεως οὔσης ἡ Πυϑία ἔχρησεν οὕτως.
5
£xyove Μιλήτου, τρίποδος πέρι Φοῖβον ἐ ὠτᾷς:
τίς σοφίᾳ πρῶτος πάντων: τούτῳ τρίποδ αὐδῶ.
Οἱ δέ φασιν ἄλλως ὅτι πολέμου γενομένου τοῖς Ἴωσι
πρὸς ἀλλήλους, καὶ τοῦ τρίποδος παρὰ σαγηνέων. ἀνενεχϑέντος , ἐπερωτῆσαι τὸν ϑεὸν περὶ τῆς καταλύσεωςτ0
τοῦ πολέμου. ἡ δὲ ἔφη

οὔποτε μὴ λήξῃ πόλεμος. “Μερόπων καὶ Tovov
πρὶν τρίποδα χρύσειον, ὃν Ἥφαιστος χάμε τεύχων,
ix μέσσου πέμψητε, καὶ ἐς δόμον ἀνδρὸς €ἵκηται
ὃς σοφίᾳ τά τὲ ὄντα τά τ᾽ ἐσσόμενα προδέδορκεν.

15

Ὅτι οἱ Μιλήσιοι ἀκολουθῆσαι βουλόμενοι τῷ χρηóud Θάλητι τῷ Μιλησίῳ τῶν ἑπτὰ σοφῶν τὸ ἀριστεῖον

ἐβούλοντο δούναι"

τὸν δ᾽ εἰπεῖν ὡς οὐκ ἔστι πάντων

σοφώτατος, συμβουλεύειν δὲ πρὸς ἕτερον πέμπειν. σοφώτερον. τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἑἕπτὰϑ0
σοφῶν ἀποποιησαμένων τὸν τρίποδα Σόλωνι δίδοσϑαι

16 δοχοῦντι

πάντας

ἀνϑρώπους

ὑπερβεβλῆσϑαν

σοφίᾳ v6

1d. 4. πρῶτος πάντων) Laért. πάντων πρῶτος. MAT.
17. 19. οὔ ποτε μὴ λήξῃ πόλεμος] Laért. μὴ πρότερον λήἕξειν πόλεμον. Mal.
17. 13. κάμε τεύχων] Laért. βάλε πόντῳ, absurde. MAI.
17. 14. ἐκ μέσσου] Laért. ἐκ πόλιος. ΜΑΙ.
17. 15. ὃς σοφίᾳ etc.] Sic etiam varia lectio ab Stephano
prolata apud Laert. Verumtamen vulgatus ibi textus ὃς δεδάηκδ
τὰ τ᾽

ἐόντα etc.

ΜΑΙ.

17. 18. ἔστι] ἔστιν ed. Rom. .
17. 91. δίδοσθαι) διδόσϑαι ed. Rorn.
17. 22. ὑπερβεβλῆσϑαι) ὑπερβεβαλῆσϑαι ed. Rom.

17. 1. Hinc a Solone imminuta athletarum
tius I. 955. MAL

P

ia"

praemia ait Laér-

Extat hoc distichon etiam apud Laértium in 'ThaleteI.

17. 11. Plutarchus
ipsius tripodis causa

in Solone cap. IV. ait bellum inter Ionas

exarsisse;

en

autem Diodorus

noster tantum-

modo ait, bello flagrante, deprehensum fuisse a piscatoribus tripodem. MAI.

11. 12.

Meropes

intelliguntur Coi,

suffragante Plinio V. 91.

nti iam observavit Menagius ad Laért. itemque Hyginus, uti mone.
Harduinus ad Plin. loc. cit, Cum QCois enim bellum gerebant Milesii , qui designantur nomine Ionum. MAI.

13. 19.
93. MAL

Hi quoque exíant quatuor versiculi apud Laécrtium I.
2
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καὶ συνέσει.
τὸν aδὲ συμβουλεῦσαι
τοῦτον ἀναϑεῖναι ᾽4πόλts
3
λωνι" τοῦτον γὰρ εἶναι σοφώτερον πάντων.
XIX. Ὅτι ὁ αὐτὸς πρὸς τῇ τοῦ βίου καταστροφῇ
ὁρῶν Πεισίστρατον πρὸς χάριν λόγοις τὰ πλήϑη δημαδγωγοῦντα καὶ πρὸς τυραννίδα παρορμῶντα, τὸ μὲν πρῶτον λόγοις ἐπεχείρησεν ἀποτρέπειν ταύτης τῆς ἐπιβουλῆς"
οὐ προςέχοντος δὲ αὐτοῦ προῆλϑεν εἰς τὴν ἀγορὰν μετὰ
τῆς πανοπλίας παντελῶς ἤδη γεγηρακώς. συνδραμόντος
δὲ τοῦ πλήσϑους πρὸς αὐτὸν διὰ τὸ παράδοξον παρεχά10λεν τοὺς πολίτας ἀναλαβεῖν τὰ ὅπλα καὶ παράχρῆμα καταλύειν τὸν τύραννον" οὐδενὸς δὲ αὐτῷ προβέχοντος,
καὶ πάντῶν αὐτοῦ μανίαν καταγινωσκόντων, τινῶν δὲ
παραγηρᾶν

αὐτὸν

ἀποφαινομένων,

ἤδη τινὰς δορυφόρους
1όλωνι καὶ ἐπύϑετο

ὃ μὲν Πεισίστρατος

περιαγόμενος

προρῆλϑε

τῷ Σό-

τίνι ϑαῤῥῶν τὴν τυραννίδα καταλύειν

αὐτοῦ βούλεται, τοῦ δὲ εἰπόντος ὅτι τῷ γήρᾳ ϑαυμάσας
τὴν qoóviou αὐτοῦ οὐδὲν αὐτὸν ἠδίκησεν.
Ὅτι τὸν παρανόμοις καὶ ἀδίκοις πράξεσιν ἐπιβαλό
μενον οὐκ ἂν προοηκόντως σοφὸν νομίζεσθαι.
90...
Ὅτι , φασὶν ᾿Δνάχαρσιν τὸν Σκύϑην φρονοῦντα ἐπὶ
σοφίᾳ μέγα παραγενέσϑαι Πυϑῶδε καὶ ἐπερωτῆσαι τίς
ἐστιν αὐτοῦ τῶν Ἑλλήνων σοφώτερος. καὶ εἰπεῖν
Οἰταῖόν τινά φασι Μύσωνα

600 μᾶλλον πραπίδεσσιν ἀρηρότα πευκαλίμῃσιν,
O50GTLG ἦν ΜΜαλιεὺς καὶ ὦκει τὴν Οἴτην εἰς κώμην Χηνὰς

καλουμένην.
18. 18. παφαγηρᾶν) παρὰ γῆραν ed. Rom.
18. 19. ovx] incipit codicis p. 347.

18. 24. demoóro] ἀρχήροτα ed. Rom.
18. 9. Reapse ait Phanias apud Plutarchum Sol. cap. XXXII,
minus duobus annis Solonem superfuisse Pisistrati tyrannidi. MAI.
18. 6. Lege Plutarchum in Solone cap. XXIX. MAI.
18. 14. Videsis Plut. in Sol, cap. XXX. MAI.

18. 17. Quippe Pisistratus generis adfinitate attingebat Solonem
teste Plutarcho; quam ob rem, nec non ob Pisistrati clementiam et
Solonis philosophiam, dissensus eorum politicus ad nullam atrocita-

tem erupit, ut idem observat Plutarchus,

MAI.

'

18. 23. Multo rectius se habent hi versiculi apud Laértium 1.
90. et 106.
m

Oicaióv two φημὶ Mícoy ἐν “Χηνὶ γενέσϑαι
σοῦ μᾶλλον πραπίδεσσιν ἀρηρότα πευκαλίμησι.

18. 26. Cum his copulanda sunt We SRM in Diodori excerptis editis Wessel. T. ll, p. 991
— 992.
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τὸν τόπον e e

. διέτριβε Μύσων κατέλαβεν αὐτὸν ἐπὶ τῆς ἅλω πρὸς ἄροτρον

προςβαλόντα

ἐχέτλην,

καὶ πειραϑεὶς τοῦ «ἀνδρὸς

ἔφη Οὐχ ὥρα νῦν ἀρότρου ὦ Μύυσων,
χρῆσϑαι, εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ἐπισκευάξειν.
XX. Ὅτι Χίλων ἀφικόμενος

καὶ οὗτος Οὐ

5

εἰς 4ελφοὺς καὶ καϑά-

περ ἀπαρχὰς ποιούμενος τῷ ϑεῶ τῆς ἰδίας συνέσεως
ἐπέγραψεν ἐπί τινα κίονα τρία ταῦτα, Γνῶϑι “σεαυτόν,
καὶ Μηδὲν ἄγαν. καὶ τρίτον Ἐγγύα, παρὰ δ᾽ ἄτα. τούτῶν ἕκαστον ὑπάρχον βραχὺ καὶ “ακωνικὸν μεγάλην ἔχειτ0
τὴν ἀναϑέωρησιν. τὸ γὰρ Γνῶϑι σαυτόν παραγγέλλειν
παιδευϑῆναι καὶ φρόνιμον γενέσθαι" οὕτω γὰρ ἄν τις
ἑαυτὸν γνοίη" 7 ὅτι oL ἄμοιρον παιδείας καὶ ἀλόγιστοι
κατὰ τὸ

πλεῖστον

ἑαυτοὺς

συνετωτάτους

ὑπειλήφασιν,

ἥπερ ἐστὶ τῶν ἀμαϑιῶν. ἀμαϑεστάτη κατὰ τὰν “Πλάτωνα, 15

ἢ ὅτι τοὺς πονηροὺς

em
Le
"
Ó
-

ει
—
M

ἐπιεικεῖς ἡγοῦνται, τοὺς δὲ yon

στοὺς ἀνάπαλιν φαύλους" μόνως γὰρ ἄν τις οὕτως ἑαυτὸν γνοίη καὶ ἕτερον, τυχὼν παιδείας καὶ συνέσεως πεθιττοτέρας. τὸ δὲ “Μηδὲν ἄγαν μετριάξειν ἐν πᾶσι καὶ

-—
ὧ«ν

μηδὲ περὶ ἑνὸς τῶν ἀνθρωπίνων τελείως “διορίξεσθαι; 90
ὡς Ἐπιδάμνιοι. οὗτοι γὰρ τὸν ᾿Ζδρίαν οἰκοῦντες καὶ
πρὸς ἀλλήλους διαφερόμενοι μύδρους διαπύρους κατα-

ποντίσαντες

ἐν μέσῳ τῷ πελάγει διωμόσαντο, μὴ σπεΐ--

σασῦαι τὴν πρὸς ἀλλήλους ἔχϑραν πρότερον ἕως ἂν οὗ-

τοι ϑερμοὶ ἀνενεχῦ ὦσιν. οὕτω δὲ σχληρῶς ὀμόσαντες 95
18 καὶ τὸ “Μηδὲν ἄγαν οὐκ ἐπινοήσαντες ὕστερον ὑπὸ τῶν

πραγμάτων ἀναγκαξόμενοι διελύσαντο τὴν ἔχϑραν, ἐάσαντες τοὺς μύδρους ψυχροὺς ἐν τῷ pv3o. τὸ δὲ Eyyva,
παρὰ δ᾽ ἄτα τινὲς ὑπέλαβον γάμον ἀπαγορεύειν" τὴν
19. 1. Σόλων] immo Χίλων.
19. 5. εἰπεῖν] malim εἶπεν.
19. 6. Χίλων) Χύλων

ed. Rom.

19, 11. σαυτὸν) Ita cod.
19. 25.

lone.

ὀμόσαντες]

At superius σεαυτόν.

MAI.

ὁμώσαντες ed. Rom.

19. 1. Laértius in Mysone I. 106. scribit Anacharsin pro SoEgnatius Rubeus in comm, laértianis cap. IV. omni ope con-

tendit scribendum Chilonem pro Anacharside ; sed en Solonem a Diodoro habemus.
Jtem Laértius pro ἐπὶ τῆς ἅλω scribit ϑέρους aestate, quod quidem vocabulum his excerptis addendum iudico. MAI.
19. 9. Ἐγγύα, παρὼ δ᾽ ἄτα] Tertiam hanc tantummodo tribuit
Chiloni sententiam LaértiusI. 75. Huius delphicae epigraphes meminit etiam scholiastes a me editus ad odyss, VIII. 951. Aristotelici
apud Clementem alex. strom. I. 14. tribuebant, id effatum "Thaleti.
Idem Clemens VI. 2. ed. venet. T. II. p. 449.

tentiam extitisse apud Epicharmum.

observat eandem sen-

MAI.

19. 10, “ακωνικόν) Scilicet et ipse Chilo laco qui MAI.

2
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γὰρ τοῦ γάμου. σύνϑεσιν παρὰ τοῖς πλείστοις τῶν 'EAλήνων ἐγγύην ὀνομάξεσϑαι, καὶ βεβαιωτὴς ὁ κοινὸς βίος,
ἐν ᾧ πλεῖσται καὶ μέγισται, γίνονται

συμφοραὶ

διὰ τὰς

γυναῖκας. ἔνιοι δέ φασιν ἀνάξιον εἶναι Χίλωνος διὰ τὸ
δμὴ δύνασϑαι ἀναιρουμένου τοῦ γάμου διαμένειν τὸν
βίον, τὴν δὲ ἄτην ἀποφαίνονται ἐγγύαις ταῖς ἐπὶ τῶν
συμβολαίων καὶ ταῖς ὑπὲρ τῶν ἄλλων διομολογήσεσι περὶ
χρημάτων. καὶ Εὐριπίδης
οὐκ ἐγγυῶμαι" ζημία φιλέγγυον
10
σκοπεῖν" τὰ Πυϑοῖ δ᾽ ovx ἐᾷ τὰ γράμματα.
XXI. Ἔνιοι δέ φασι μὴ “Χίλωνος εἶναι μηδὲ πολιτικὸν τὸ μηδενὶ τῶν φίλων ἐν ταῖς τοιαύταις χθείαις
με

ἐπαρκεῖν, ἀλλὰ μᾶλλον τὰς καταβεβαιώσεις ἀπαγορεύειν
καὶ τὸ κατατεταγμένως ἐγγυᾶσϑαί τι καὶ διορίξεσϑαι
15róv ἀνθρωπίνων, ὡς ποιῆσαι τοὺς “λληνας ὅτε κατηγωνίσαντο τὸν Ξέρξην. ὥμοσαν γὰρ ἐν Πλαταιαῖς παρα-

δώσειν παίδων παισὶ τὴν πρὸς τοὺς Πέρσας ἔχϑραν, ἕως
ἂν οἱ ποταμοὶ θέωσιν εἰς τὴν ϑάλασσαν καὶ γένος ἀνϑρώπων εἴη καὶ γῆ καρποὺς φέροι" τὸ δὲ τῆς τύχης εὖὐορμετάπτωτον βεβαίως ἐγγυώμενοι μετά τινὰ χρόνον ἐπρεσβεύοντο πρὸς ᾿Αρταξέρξην τὸν υἱὸν Ξέρξου περὶ φιλίας
καὶ συμμαχίας.

20. 2. ἐγγύην]

ἐγγυὴν ed. Rom., quae 19. 9. et 28. ac-

centu carebat,
20. 3. μέγισται] Cod. μέγιστοι. MAI.
20. 4. Xílovo] Ita cod. Scribe Χίλωνος;

nisi mavis inter-

pretari absurdum esse Chilonem. MAI.
20. 9. o?x] incipit codicisp. 348.

20. 10. Πυϑοῖ δ᾽] Τυϑοῖδ᾽ ed. Rom., interpunctione nulla

nisi post ξημία posita.
20. 10. τὰ] scribendum videtur μὲ, quod vertendo expressit
Maius, vel γεγραμμένα: sed laborat versus initium,

20. 11. φασι) φασὶν ed. Rom.

20. 10. Scholiastes nd odyss. VIIT. 80. Πυϑοῖ τόπος ἐν Zfeiqois, ἔνϑα ἦν μαντεῖον ᾿ἡπόλλωνος.

xíüog, ἡ αὐτὴ καὶ cipis.
ferri posse quam

ΜΑΙ.

Ibidem alius: Πυϑοῖ πόλις, Φω-

Πυϑοῖδε

apparet hic minus etiam

ubi est in libris;- Hesiodi Scuto v. Gl

Nicolai

Dam. p. 462. ed. Vales.

20. 10.

Incognitus videtur hic Euripidis locus.

Nam et voca-

buli φιλέγγυος unicum video laudari Strabonem auctorem V. cap. I.
9, cui nunc accedit Euripides; quem quominus accuratius scruter,
temporis angustiis excludor. MAI.

20. 16. Formulam ipsam iurisiurandi legesis apud Diodorum
nostrum XI. 29, cui sacramento hae particulae iam addendae sunt.
ep

20. 22. Lege Diodorum XII. 26 MAI.
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Ὅτι ὁ “Χίλωνος λόγος βραχὺς ὧν ὅλην περιείληφε
-τὴν πρὸς τὸν ἄριστον βίον ὑποθήκην, ὡς καὶ τῶν ἐν
“Ἰελφοῖς ἀναϑημάτων βελτίω ταῦτα τὰ ἀποφϑέγματα.
ci μὲν γὰρ χρυσαῖ Κροίσου πλίνϑοι καὶ τὰ ἄλλα [τὰ] κατασκευάσματα ἠφανίσϑη καὶ μεγάλας ἀφορμὰς -παρέάχε 5
τοῖς ἀσεβεῖν εἰς τὸ ἱερὸν ἑλομένοις, αἵ δὲ γνῶμαι τὸν
ἅπαντα χρόνον σώξονται ἐν ταῖς τῶν πεπαιδευμένων
ψυχαῖς τεϑησαυρισμέναι καὶ κάλλιστον ἔχουσαι ϑησαυρόν,

πρὸς ὃν οὔτε Φωκεῖς οὔτε 1ἀλάταν προςφενεγκεῖν τὰς
χεῖρας σπουδάσειαν.
10
XXIL "Den τῶν Μιτυληναίων διδόντων τῷ Πιττακῷ τῆς χώρας ὑπὲρ ἧς ἐμονομάχησε τὴν ἡμίσειαν οὐκ
ἐδέξατο, συνέταξε δὲ ἑκάστῳ κληρώσαι͵ τὸ ἴσον, ἐπιφϑεγξ μενος ὡς τὸ ἴσον ἐστὶ τοῦ πλείονος πλεῖον. μετρῶν
: γὰρ ἐπιεικείᾳ τὸ πλεῖον

οὐ κέρδει σοφῶς

ἐγίνωσκεν"

ἐπὶ

μὲν γὰρ ἰσότητι δόξαν καὶ ἀσφάλειαν ἀκολουϑήσειν, τῇ
δὲ πλεονεξίᾳ βλασφημίαν καὶ φόβον, δι᾿ ὧν ταχέως ἂν
αὐτοῦ τὴν δωρεὰν ἀφείλαντο.
Ὅτι ᾿“δύμφωνα τούτοις ἔπραξε καὶ πρὸς Κροῖσον 0i
δόντα τῶν ἐκ τοῦ γαξοφυλακείου χρημάτων λαβεῖν ὁπό-90

σα βούλοιτο. καὶ γὰρ τότε τὴν δωρεὰν οὐ προςδεξάμε-

νόν φαθιν εἰπεῖν καὶ νῦν ἔχειν ὧν ἤϑελε διπλάσια. δ αυμάσαντος δὲ τοῦ Κροίσου τὴν ἀφιλαργυρίαν καὶ περὶ
τῆς ἐποκχρίσεως ἐπερωτήσαντος εἰπεῖν ὡς τελευτήσαντος
ἄπαιδος ἀδελφοῦ κεκληρονομηκχὼς οὐσίαν εἴη τὴν lóqnvos
ὕπερ εἶχεν, ἣν οὐχ ἡδέως προςειληφέναι.
Ὅτι καὶ τὸν ποιητὴν ᾿Ἵλκαῖον » ἐχϑρότατον

mA
ran
eT
I

αὐτοῦ

γεγενημένον καὶ διὰ τῶν ποιημάτων πικρότατα λελοιδο-

Sca
cs

91. 4. χρυσαῖ] χουσαὶ ed. Rom. Mox dele zd.
21. 6. ἀσεβεῖν) ἀσεβέσιν ed. Rom.
91.
21.
: 91.
ταξεν..
21.
errorem

9. àv] ὃ ed. Rom.
10. σπουδάσειαν) huic deest ὧν scriptoris fortasse culpa,
12. ἐμονομάχησε] ἐμονομάχησεν ed. Rom. et mox συνέ-

14. μετρῶν] μέτρων ed. Rom., quem non esse typothetae
ostendit

interpretatio

21. 15. σοφῶς)

moduli

Cod. σαφῶς.

aequitate.

MAI.

21. 4, αἱ χρυσαῖ Κροίσου πλένϑοι) De his lege Herodotum I.
$0. MAI.
21. 9. οὔτε Φωκεῖς οὔτε Γαλάται] Intellige Philomeli et Brenni
bellum. MAI.
21. 12. Lege Laértium in ,Pittaco. MAI.
21. 14. Praeclara lectio ἴσον pro ἥμισυ; in qua explicanda
(licet ab Hesiodo videatur sumpta) torquent 8e Laértii interpretes

loco praedicto.

MAI.

dm
T
α΄.
“τ
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θηκότα, λαβὼν ὑποχείριον ἀφῆκεν,
συγγνώμη τιμωρίας αἱρετωτέρα.

ἐπιφϑεγξάμενος ὡς

XXIII. Ὅτι μέγα ἐστὶν οὐ τὸ δύναμιν ὅτου
C
δήποτε 20
. ὄχεῖν ἀλλὰ τὸ ταύτῃ δεόντως χρῆσθαι. ἐπεὶ τί ὄφελος
διΜίλωνι

τῷ Κροτωνιάτῃ

τὸ μέγεϑος

τῆς περὶ τὸ σῶμα

ῥώμης;
“Ὅσι Πολυδόώμας ὁ Θετταλὸς ὑπὸ τῆς πέτρας διαῤῥαψεὶς πᾶσιν

ἐποίησε φανερὸν

ὡς ἐπισφαλές

ἐστιν ἰσχὺν

μεγάλην ἔχειν, νοῦν δὲ μικρόν.
10:
Oct τῶν Κιῤῥαίων πολιορκουμένων πολὺν ἤδη χρόvov διὰ τὸ τὸ χθηστήριον ἐπιχειρεῖν συλᾶν τινὲς μὲν τῶν
Ἑλλήνων. εἶς τὰς

πατρίδας

ἐπανῆλθον,

οἵ δὲ ἐπερωτή-

σαντες τὴν Πυϑίαν ἔλαβον χρησμὸν οὕτως,
οὐ πρὶν τῆςδε πόληος ἐρείψετε πύργον ἑλόντες
18
πρίν xsv ἐμῷ τεμένει κυανώπιδος ᾿Δμφιτρίτης
κῦμα ποτιχλύξῃ κελαδοῦν ἱεραῖσυν ἐπ᾽ ἀκταῖς.
XXIV. Ὅτι Περίλαος ὁ ἀνδριαντοποιὸς Φαλάριδι τῷ

τυράννῳ κατασκευάσας βοῦν χαλκοῦν πρὸς τιμωρίαν τῶν
99. 1. ἐπιφϑεγξάμενος] incipit codicisp. 201.
22. 14. ἐρίϑετε) Codices sive apud dun sive apud Pausaniam variant ἐρείψετε, ἐῤῥίψετε, ἐρίψατε, ἐρέψετε. Priorem
lectionem ab ἐρείπω everto prosterno in interpretatione secutus
sum.

MAI.

29, 15, ἢ ἐν] Var. lect. γε) 78, καί. MAL , qui reliquit codicis scripturam. πρὶν ἢ ἐν.
22. 15. ἐμῷ τεμένει) Aesch. ϑεοῦ τεμένη. ΜΑΙ.
22. 16: ποτικλύζει] Paus. Aesch. ποτικλύξῃ. ΜΑΙ.
22. 16. ἱεραῖσιν ἐπ᾿
ἑ
ἀκταῖς) lta etiam Aesch. Sed apud Pausaniam deterius ἐπὶ οἴνοπα πόντον. E laudatis auctoribus compertum est, regionem Cirrhaeorum ab Amphictyonibus fuisse consecratam,

ut

sic ipsa aliam

iam autea

sacram

attingeret,

quae

erat maritima; ideoque universa sacra facta mare contingeret, MAI.

22. 2. Hanc sententiam, absque auctore, recitat Diodorus etiam
in hoeschelianis eclogis editis lib. XXI. 8, eademque infra recurrit
in vaticanis nostris excerptis... MAI. V. p. 44. ed. Rom.
22, 9. De Polydamante scripsisse Diodorum adfirmaverat Tzetzes
chil. II. 459. At Wesselingius T. II. p. 610. nihil eiusmodi apud Diodorum reperiens, lapsum memoria Tzetzem iudicavit, quia de Polydamante loquuntur potius Pausanias VI. 5. et Suidas. Nunc. demum
vaticanus palimpsestus veracem "Tzetzem declarat. Ipsam vero sententiam scribit etiam alibi Diodorus, nempe de Dioxippo pariter
ἀϊπ|εῖα loquens lib. XVII.

101.

ΜΑΙ,

. 13. Lege Pausaniam X. 957; Plutarchum in Solone XI;
“ΗΝ τῆν II. 5: Aeschinem contra Ctes. 112. MAI.
22. 17.

Perillum

scribit Plinius XXXIV.

Ovidius atque Propertius.
tur. MAI.

Sed tamen

sect. 19. et sic etiam

et Perilaus aliquando

legi-
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ὁμοφύλων. αὐτὸς πρῶτος ἐπειράϑη τοῦ μεγέϑους τῆς τι: μωρίας. οἵ γὰρ κατὰ τῶν ἄλλων βουλευόμενοί τι φαῦλον ὡς ἐπίπαν ταῖς ἰδίαις ἐπιϑυμίαις εἰώϑασιν ἁλίσκεσθαι.

Ὅτι Σόλων

ὁ νομοϑέτης

παρελϑῶν εἰς τὴν ἐκκλη-

σίαν παρεχάλει τοὺς ᾿ἡϑηναίους καταλύειν

τὸν τύραννον 5

πρὶν τελέως ἰσχυρὸν γενέσϑαι. οὐδενὸς δὲ αὐτῷ προςἔχοντος ἀναλαβὼν τὴν πανοπλίαν. προῆλϑεν εἰς τὴν ἀγο91 ρὰν γεγηρακώς, καὶ τοὺς ϑεοὺς ἐπιμαρτυρόμενος ἔφησε
“καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ τῇ πατρίδι κινδυνευούσῃ βεβοηϑηκέναι τὸ κατ᾽ αὐτὸν μέρος * τῶν δὲ ὄχλων ἀγνοούντωντο
τὴν ἐπιβουλὴν Πεισιστράτου συνέβη τὸν Σόλωνα τἀληϑῆ
λέγοντα παραπέμπεσθαι. λέγεται δὲ Σόλων καὶ προειπεῖν
τοῖς ᾿ἀϑηναίοις τὴν ἐσομένην τυραννίδα δι᾿ ἐλεγείων,
ἐκ νεφέλης πέλεται χιόνος μένος ἠδὲ χαλάζης,
βροντὴ δ᾽ ἐκ λαμπρᾶς γίνεται ἀστεροπῆς.
15

ἀνδρῶν ἐκ μεγάλων πόλις ὄλλυται, εἰς δὲ μονάρχου
ΓΈ: αϊὸδρείῃ δουλοσύνην ἔπεσεν.
λείης ὃ ἔξεραντα ῥαϊΐδιόν ἐστι κατασχεῖν
23. 8. ἔφησε] ἔφησεν ed. Rom.
23. 14. χαλάζης] Cod, ϑαλάττης. ΜΑΙ.
23. 17. δουλοσύνην) Cod. δουλοσύνης. MAT.
23. 18. ἔξεραντα] Ita evidenter cod., quod vocabulum non explico. Sed neque ἐξέρασμα satis placebat. MAI. Si λείης integrum est, non difficile fuerit corruptae voci substituere quod
cum illo apte iungatur, quum non videatur dubium pro ῥαΐδιον
. sententiam poscere οὐ. δήδιον.
"Tum fortasse scribendum χρὴ
περὶ πάντα νοεῖν.
Caeterum similem sententiam in foro declamat Solon apud Plutarchum c, XXX. zonis. tig ἀγορὰν
καὶ διελέχθη πρὸς τοὺς πολίτας, τὰ μὲν παρκίξων τὴν ἀβουλίαν
αὐτῶν καὶ μαλακίαν, τὰ δὲ παροξύνων ἔτι καὶ παραπαλῶν μὴ
προέσϑαι τὴν ἐλευϑερίαν * ὅτε καὶ τὸ μνημονευόμενον εἶπεν, ὡς

πρώην uiv ἣν εὐμαρέστερον αὐτοῖς τὸ κωλῦσαι τὴν τυραννίδα
συνισταμένην,

νῦν

δὲ μεῖξόν ἐστι καὶ λαμπρότερον ἐχμόψαι

καὶ

ἀνελεῖν συνεατῶσαν ἤδη καὶ πεφυκυῖαν.

23. 6. Haec paulo aliter dicta fuerunt superius. Eiusmodi repetitiones alibi quoque occurrunt in his vaticanis excerptis. Quum
enim: Porphyrogenitus Caesar diversos homines ad hunc laborem incumbere iusserit, mox eorum schedas in unum colligendas curaverit,
interdum accidit (incautene an de industria?) vut quaedam excerpta,
quae parumper inter se differrent, duplicata retinerentur.
Similiter
in dionysianis excerptis

duo

loci mihi occurrebant

aliis verbis repe-

Fi Vide editionem meam Dionysii proielpncupcm XVL. 8. XVII.
. MAI.
23. 15. Extat hoc distichon apud ΤΗΣ ΤΩΥin Solone cap. III.
MAL Varietatem scripturae in his versibus collegit Gaisfordus p. 930.
25. 117. Legitur alterum hoc distichon apud Diodorum XIX.
1l, nisi quod pro μονάρχον

scribitur τυράννου.

Ma

Laért. |. 50. Tertium quod sequitur apud neutrum
neque in Drunckii analectis T. I. p. 41. MAI.

etiam

apud

auctorem est,

'
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ὕστερον, ἀλλ᾽ ἤδη χρὴ πάντα νοεῖν,
«al μετὰ ταῦτα τυραννοῦντος ἔφη
. & δὲ πεπόνϑατε λυγρὰ δι᾽ ὑμετέραν κακότητει,
μὴ ϑερῖσι ταύτην μοῖραν. ἐπαμφέρετε"

5

αὐτοὶ γὰρ τούτους ηὐξήσατ᾽ ἐρύματα δόντες,
καὶ διὰ τοῦτο κακὴν ἔσχετε δουλοσύνην.

ὑμῶν δ᾽ εἷς μὲν ἕκαστος ἀλώπεκος ἴχνεσι βαίνει,
σύμπασιν δ᾽ ὑμῖν κοῦφος ἔνεστι νόος.
εἰς γὰρ γλώσσαν ὁρᾶτε καὶ εἰς ἔπος αἴολον

10

ἀνδρύς, 22

εἰς ἔργον δ᾽ οὐδὲν γινόμενον βλέπετε.
Ὅτι ὁ Πεισίστρατος παρεκάλει τὸν Σόλωνα τὸς
ἡσυχίας ἔχειν καὶ τῶν τῆς τυραννίδος ἀγαϑῶν συναπολαύειν"

οὐδενὶ

δὲ τρόπῳ

δυνάμενος

αὐτοῦ

μεταθεῖναι

τὴν προαίρεσιν, ἀλλ᾽ δρῶν μᾶλλον. ἀεὶ ἐξεγειρόμενον καὶ

4δμετὰ ἀνατάσεως ἐπειλοῦντα τιμωρίαν ἐπυϑήσειν. ἠρώτηdev αὐτὸν τίνι πεποιϑὼς ἀντιπράττειν ταῖς ἐπιβολαῖο αὖ.τοῦ. τὸν δέ φαόιν εἰπεῖν τῷ γήρᾳ.
ΧΧΥ. "Ort Κροῖσος ναυπηγῶν πλοῖα μακρά φασιν
ἔμελλε στρατεύειν ἐπὶ τὰς νήσους. παρεπιδημοῦντα δὲ
ϑρΒίαντα παρὰ τὰς νήσους καὶ θεωροῦντα τὴν ναυπηγίαμ
ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἐρωτηϑῆναι μή τι νεώτερον ἀκηκοὼς
εἴη παρὰ

τοῖς Ἕλλησι γινόμενον. τοῦ δὲ εἰπόντος

πάντες οἱ νησιῶται

συνάγουσιν ἵππους

στρατεύειν ἐπὶ Αυδούς, λέγεται τὸν Κροῖσον

ὅτι

διανοούμενοι
εἰπεῖν Εἴϑε

Q57do "ig πείσειξ νησιώτας σὺν ἵπποις παρατάξασϑαι “4υδοῖς. ὁ δὲ Πιττακὸς ῇ Βίας ὑπολαβών

φησιν Εἶτα 4υ-

94. 1. Ita laborat in codice versus. MAT.
94. 4, μὴ ϑεοῖσι ταύτην) Plut. et Laért. μή vt ϑεοῖς τού-vov. MAI. Qaod hic scriptum, Solonis quidem non esse apparet.
924. 4, μοῖραν) lta et Laertius I. 52. At Plut. in Sol. XXX.
μῆνιν. ΜΑΙ.
94. 6. τοῦτο] Plut. et Laért. εαὔτα. MAI,
24. ἃ, αὐμπασιν] συμπᾶσι ed. Rom,
94. 8. κοῦφος] Ita et Laert. At Plut. χαῦνος. ΜΑΙ,

24. 9. ἔπος αἴολον) [τὰ et Laért.

At Plut.

ἔπη αἱμύλου.

quae lectio sumpta videtur ex praecedente Plutarchi capite. MAI.

24. 10. εἰς] incipit codicis p. 202.
24. 90. παρὰ] sententiae aptius. παραπλεύσαντα,, cuiusmodi
quid exprimit Maii interpretatio quz insulas circumnavigaverat.

24. 24, εἴϑε) εἶθε ed. Rom,

21. 8. ἐρύματα

δόντες)

lntellige custodes corporis Pisistrato

concessos.
Cicer. de rep. l. 44. Plutarch. Solon. XXX. MAI.
28. 9. Blandos Pisistrati sermones commemorat Plutarchus

iu

Sol. XXIX. MAI,
24. 13. Extat hac super ve Pisistrati ad Solonem epistula apud
Lar. 1. 53. MAL
2i. 19. Lege Herodotum I. 27. MAI.
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δοὺς uiv ἤπειρον οἰκοῦντας σπεύδειν ἀποφαίνῃ λαβεῖν
ἐπὶ γῆς νησιώτας ἄνδρας, τοὺς δὲ νῆσον οἰκοῦντας οὐκ
οἴει ϑεοῖς εὔξασϑαι λαβεῖν ἐν θαλάττῃ “υδούς, ἵν᾽ ὑπὲρ
τῶν κατὰ τὴν ἤπειρον τοῖς “Ἕλλησι συμβάντων κακῶν
κατὰ πέλαγος ἀμύνωνται τὸν τοὺς συγγενεῖς καταδεδου- 5
λωμένον; ὃ δὲ Κροῖσος ϑαυμάσας τὸν λόγον παραχρῆμα
μετενόησε καὶ τῆς ναυπηγίας ἀπέστη" τῶν γὰρ “υδῶν
ἱππεύειν εἰδότων ἐνόμιζε προτερεῖν αὐτοὺς πεζῇ.
:23

XXVI. Ὅτι ὁ Κροῖσος μετεπέμπετο ix τῆς Ελλάδος

τοὺς ἐπὶ σοφίᾳ πρωτεύοντας ἐπιδεικνύμενος τὸ μέγεθος!
τῆς εὐδαιμονίας, καὶ τοὺς ἐξυμνοῦντας τὴν δὐτυχίαν
αὐτοῦ ἐτίμα μεγάλαις δωρεαῖς. μετεπέμψατο δὲ καὶ Σόλῶνα, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐπὶ φιλοσοφίᾳ μεγίστην δόξαν ἐχόντων, τὴν ἰδίαν εὐδαιμονίαν διὰ τῆς
τούτων τῶν ἀνδρῶν

μαρτυρίας

ἐπισφραγίζεσϑαι βουλό-15

xci Βίας καὶ Σόλων

χαὶ Πιττακός,

μενος. παρεγενήϑη δὲ πρὸς αὐτὸν ᾿ἀνάχαρσις ὁ Σχύϑης

οὖς ἐπὶ τὰς ἕστιά-

ὅεις κατὰ συνέδριον εἶχεν ἐν μεγίστῃ τιμῇ τὸν τε πλοῦ-

τον αὐτοῖς

ἐπιδεικνύμενος

δυναστείας.

παρὰ δὲ τοῖς πεπαιδευμένοις

καὶ τὸ μέγεθος τῆς τούτου

τῆς βραχυλο-20
ylag τότε ξζηλουμένης, ὁ δὲ Κροῖσος ἐπιδειξάμενος τὴν
τῆς βασιλείας εὐδαιμονίαν τοῖς ἀνδράσι καὶ τὸ πλῆϑος
τῶν κεχειρωμένων ἐϑνῶν ἠρώτησεν ᾿ἀνάχαρσιν ὄντα πρεσβύτερον τῶν σοφιστῶν τίνα νομίζει τῶν ὄντων ἀνδρειότατον. ὁ δὲ τὰ ἀγριώτατα τῶν ζώων ἔφησε' μόνα yào95
προϑύμως ἀποϑνήσκειν ὑπὲρ τῆς ἐλευϑερίας. ὁ δὲ Kgoi95. 5. τὸν — καταδεδουλωμένον)] τῶν --- καταδεδουλωμένων
ed. Rom. ἕνα ὑπὲρ τῶν ἐν τῇ ἠπείρῳ οἰκημένων Ἑλλήνων τίσωντοί σε, τοὺς σὺ δουλώαας ἔχεις Merodotus
25. 9. ἐκ τῆς Ἑλλάδος τοὺς] τοὺς ἐκ τῆς Ελλάδος ed. Rom,
25. 16.

Σλυϑης)

Cod. σκύϑος.

MAI.

25. 17. ἐπὶ τὼς ἑστιάσεις) ad haec desidero παραλαμβάνων.
Diodorus 1. H. c. 24. (p. 137. 29.) πρὸς τὰς ἑστιάσεις καὶ κοινὰς
ὁμιλίας ἐκτενῶς ἅπαντας παρελάμβανε.

95. 91. Κροῖσος] Χροῖσος ad. Rom.: incommodum autem δὲ,

quod praecedit.

25. 25. τὰ] incipit codicis p. 339.

25. 10. Confer

Herodotum I. 29.

Aliud est septem sapientium

convivium , quod item in dialogos coniecit Plutarchus.

MAI.

25. 12. μετεπέμψατο δὲ καὶ Σόλωνα, ὁμοίως δὲ x«l τῶν ἄλλων τῶν — ἐχόντων. Similimus locus est supra p. 14. 16. ποτὲ
δὲ τούτων μεταπεμψάμενος.
29. 19. τούτου] Id est ἑαυτοῦ. Quod ipsum nolim reponendum
dicere, etsi τούτου Diodoro non magis imputaverim quam eidem 1.
Ι΄. c. 1. (p. 4. 28, ed. Wess) κοινὸν χρηματιστήριον ἀπέδειξαν τὰς
ξαυτῶν πραγματείας librorum quorundam scripturam ἐκείνων, Neuiro enim pronomine fam duriter pro reflexivo utitur.
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Gog νομίσας ἡμαρτηκέναι αὐτόν, ἐν τῷ δευτέρῳ

πρὸς χά-

euv αὐτῷ ποιήσασθαι τὴν ἀπόκρισιν ὑπολαβὼν ἠρώτησε
τίνα δικαιότερον κρίνει τῶν ὄντων. ὁ δὲ πάλιν ἀπεφαίνετο
τὰ ἀγριώτατα τῶν , 9uotav: uóva yao κατὰ φύσιν ξῆν
δου κατὰ

νόμους᾽

εἶναι γὰρ τὴν |μὲν φύσιν Ὡεοῦ ποίησιν,

τὸν δὲ νόμον ἀνθρώπων ϑέσιν, καὶ δικαιότερον. εἰναι
χϑῆσϑαι τοῖς τοῦ ϑεοῦ ἢ τοῖς τῶν ἀνθρώπων ,εὐρήμασιν. ὁ δὲ διασῦφαιν βουλόμενος ᾿ἀνάχαρσιν ἠρώτησεν εἶ
καὶ σοφώτατα τὰ θηρία. ὁ δὲ συγκαταϑέμενος ἐδίδασκεν
100::

τὴν τῆς φύσεως ,ἀλήϑειαν

προτιμᾶν

τῆς τοῦ νόμου “φύσεως

ἰδιώτατον ὑπάρχειν Gogíag.

ὁ δὲ τούτου κα-

τεγέλασεν ὡς ex τῆς Σκυθίας καὶ ϑηριώδους διαγωγῆς
πεποιημένου

τὰς ἀποχρίσειρ.

XXVII. "Hosros δὲ τὸν Σόλωνα τίνα τῶν ὄντων
1δεὐδαιμονέστατον ἑώρακεν, ὡς τοῦτό yt πάντως ἀποδο-94
ϑησόμενον ἑαυτῶ. τοῦ δὲ εἰπόντος ὡς οὐδένα δικαίως
ὧν εἰπεῖν ἔχοι διὰ TO μηδενὸς τῶν ὄντων ἑωρακέναι τὸ
τέλος τοῦ (Mov, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ἂν ᾿προρηκόντως μακάοιος νομίξοιτο᾽ πολλάκις
ΦΟβίον εὐδαίμονες δόξαντες
καταστροφῇ

ydo of τὸν ἔμπροσϑεν πάντα
εἶναι πρὸς αὐτῇ τῇ τοῦ βίου

μεγίσταις περιέπεσον συμφοραῖς"

ὁ δὲ βασι-

λεὺς Οὐδὲ πλουσιώτατον ἄρα μὲ κρίνεις; ἔφη. καὶ ὁ
Σόλων τὴν αὐτὴν ἀπόκρισιν ποιησάμενος ἐδίδασκεν ὡς
οὐ

τοὺς πλεῖστα κεκτημένους ἀλλὰ τοὺς πλείστου

ἀξίαν

Φδτὴν φρύνησιν ἡγουμένους νομιστέον πλουσιωτάτους" 4
δὲ φρύνηαις οὐδενὶ τῶν ἄλλων ἀντίῤῥοπος οὐδα μόνους
ποιεῖ τοὺς αὐτὴν περὶ πολλοῦ ποιουμένους μέγιστον καὶ

βεβαιότατον ἔχειν πλοῦτον. ἠρώτησε καὶ τὸν Βίαντα πότερον ὀρϑῶς ἐποιήσατο τὴν ἀπόκρισιν. ὁ Σόλων 7] διήϑύμαρτεν. ὁ δὲ ὑπειπὼν ᾿Ορϑῶς ἔφη, τὸ γὰρ ἐν σοὶ Bovλεται ϑεωρήσας

ἀγαϑὰ διαγνῶναι,

νυνὶ, δὲ τὰ παρὰ σοῦ

μόνον. ἑώρακεν" sivo, δὲ δι᾿ ἐκεῖνα μᾶλλον ἢ ταῦτα
τοὺς ἀνθρώπους εὐδαίμονας. ὁ δὲ βασιλεὺς "AMA εἰ τὸν
τῶν χρημάτων, ἔφησε, πλοῦτον μὴ προτιμᾷς, τό γε
ϑόπληῆϑος τῶν

τῶν

ἄλλων.

ἄδηλον

φίλων

ὁρᾷς τοσοῦτον ὑπάρχον

ὁ δὲ καὶ τοῦτον ἀπεφήνατο

εἶναι διὰ τὴν εὐτυχίαν.

ὅσον οὐδενὶ

τὸν ἀριϑμὸν

πρὸς δὲ Πιττακὸν εἰπεῖν

φασι Ποίαν. ἑώρακας ἀρχὴν κρατίστην;

τὸν δὲ ἀποκχρι-

96. 2: ποιήσασϑαι] Malim ποιήσεσΐλαι. ΜΑΙ.
96. 10. νόμου φύσεως) au νόμου ὥέσεως 2

26. 19.

Σπυϑίας)

praestat Σκυϑικῆς;

tatio reddidit.

26.
26.
26.
26.

15. τοῦτο] Cod. τούτῳ. MAI.
31. σοῦ] immo σοὶ.

33. sí τὸν] Cod. ἧττον. ΜΑΙ,
38. φασι] φασὶν ed. Rom.

quod Maii interpre-
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ϑῆναι Τὴν τοῦ ποικίλου ξύλου, διασημαίνοντα

τοὺς

νόμους.

XXVIII.

VATICANA

Ὅτι “Αἴσωπος κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους

συνήκμαξε τοῖς ἑπτὰ σοφοῖς καὶ εἶπεν ὡς οὐκ οἴδασιν
οὗτοι ὁμιλεῖν δυνάστῃ" καὶ γὰρ ὡς ἥκιστα δεῖν 7 ὡς 5
ἥδιστα. συμβιοῦν τοῖς τοιούτοις. αὐτὸς δὲ πεπλασμένως
ἔλεγε τὴν μὲν γὰρ νίχην ἀρετῇ καὶ οὐ πολυπληδίᾳ χειρῶν περιγίνεσδαι.

“Ὅτι ὁ Φάλαρις. ἰδὼν περιστερῶν πλῆθος ὑφ᾽ ἑνὸς
ἱέρακος. διωκόμενον ἔφη Ὁρᾶτε ὦ ἄνδρες τοσοῦτο πλῆ-10

Soc ὑφ᾽ ἑνὸς διωκόμενον διὰ δειλίαν : ἐπείτοι yt εἶ τολ-

μήσειαν ἐπιστρέψαι. ῥᾳδίως τοῦ διώκοντος ἂν περιγέψοιντο.

καὶ ἐχ τούτου τοῦ λόγου ἀπέβαλε

τὴν δυνα-

στείαν, ὡς γέγραπται ἐν τῷ περὶ διαδοχῆς βασιλέων.
"Or Κροῖσος

ἐπὶ Κῦρον τὸν

Πέρσην ἐκστρατεύων!8

ἐπύϑετο τοῦ μαντείου. ὁ δὲ χρησμός,
Κροῖσος “Ἅλυν διαβὰς μεγάλην ἀρχὴν καταλύσει.
ὁ δὲ τὸ ἀμφίβολον τοῦ χρησμοῦ χατὼ τὴν ἑαυτοῦ προαἰρεσιν ἐκδεξάμενος ἐδυρτύχησεν.
XXIX. “Ὅτι πάλιν ἐπηρώτησεν εἶ πολὺν χρόνον ἕξει0

τὴν δυναστείαν. εἶπε δὲ τὰ ἔπη ταῦτα,
ἀλλ᾽ ὅταν ἡμίονος βασιλεὺς “Μήδοισι γένηται,
καὶ τότε “υδὲ ποδαβρὲ πολυψήφιδα παρ᾽ Ἕρμον
φεύγειν μηδὲ μένειν μηδ᾽ αἰδεῖσϑαι χακὸς εἶναι.
27. 8 χρόνους] incipit codicis p. 340.
27. T. ἔλεγε) ἔλεγεν ed. Rom.
L4 M3 μὲν γὰρ] immo μὲν.
27. 10. o] ὁ ed. Rom,

E. 30. ἀπέβαλε! ἀπεβάλετο ed. Rom.
27. 17. "Aivv] "AXvv ed. Rom.
27. 21. sims] εἶπεν ed.Rom. et mox πολυψηφίδα παρ᾽ Eonóv.
231. 2. Conf. Laért. 1. 21. MAI.
21. 4. Sane Aesopus loquitur in dialogis septem sapientium apud
Plutarch. op. cit. MAL
21. 6. Diodorus etiam XV, 7. scribit hanc sententiam, de Pla-

tone apud Dionysium tyrannum versante loquens. Plutarchus autem
in Sol. XXVIII. refert etiam Solonis responsum: nequaquam, 4esope,
sed. vel rarissime vcl optime. MAI.
21. 8. Sic Euripides Antiop. 41. σοφὸν γὰρ ἕν βούλευμα τὰς
πολλὰς χέρας vixg.

MAI.

21. 13. Notemus hunc deperditum excerptorum titnlum de regum
successione, cuius nec Valesius nec Hoeschelius

meminerunt.

Obiter

autem observo Sotionem, cuius Kieraclides epitomen fecerat, scripsisse olim de successionibus, uti narrat Laértius V. 729. MAI.
21. 11. "λλυν διαβὰς) Quippe Halys fluvius Croesi imperium a
medico discernebat. Herodot. I. 102. MAL
Zi. 17. Euseb.

praep. V. 20. et alii auctores.

21. 21. Herodot. I. 55. MAIL

MAL
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“Ὅτι ἡμίονον τὸν Κῦρον ἔφη διὰ τὸ τὴν μητέρα

αὐτοῦ “Μηδικὴν εἶναι, τὸν δὲ πατέρα αὐτοῦ Πέρσην.
“Ὅτι Κῦρος ὁ τῶν Περσῶν βασιλεὺς παραγενηϑεὶς
μετὰ πάσης δυνάμεως εἰς τὰ τῆς Καππαδοκίας στενὰ ἀπέὅστειλε κήρυκας πρὸς τὸν Κροῖσον τήν τε δυναστείαν
αὐτοῦ κατασκεψομένους καὶ δηλώσοντας ὅτι Κῦρος αὐτὸν ἀφίησι τῶν πρότερον ἁμαρτημάτων καὶ “Τυδίας καϑίστησι δατράπην, ἂν ἐπὶ ϑύρας γενόμενος ὁμοίως τοῖς
ἄλλοις ὁμολογῇ δοῦλος εἶναι. πρὸς οὖς ὁ Κροῖσος «ze-

τ10κχοίϑη διότι προφηκόντως ἂν Κῦρος καὶ “Πέρσαι ,Kool- 26
6o δουλεύειν ὑπομένοιεν" ἐχείνους μὲν γὰρ τὸν ἔμπροσϑεν χρόνον διατετελεκέναι Μήδοις δουλεύοντας, αὐτὸν
δὲ οὐδέποτε πεποιηκέναι τὸ ,προςταττόμενον ὑφ᾽ ἑτέρου.
“Ὅτι οἵ πονηροὶ κἂν αὐτίκα παρὰ τῶν ἀδικηϑέντων
1δτὴν τιμωρίαν ἐκκλίνωσιν, 1]78 βλασφημία δι αἰῶνος τηρου-

μένη καὶ τελευτήσαντας αὐτους κατὰ τὸ δυνατὸν μετέρχεται.

XXX. "Ort φασι τὸν Κροῖσον πρὸ τοῦ πρὸς Κῦρον
πολέμου πέμψαι ϑϑεωροῦς εἰς Ζελφοὺς ἐπερωτήσοντας πῶς

ἂν ὁ υἱὸς αὐτοῦ δύναιτο φωνὴν προέσϑαι.

τὴν δὲ Πυ-

209tav εἰπεῖν
“υδὲ γένος, πολλῶν βασιλεῦ, μέγα aja “Κροῖσε, :
μὴ βούλου πολύευχτον ἰὰν κατὰ δώματ᾽ ἀκούειν
παιδὸς φϑεγγομένου " τόδε σοι πολὺ λώιον ἀμφὶς

ἔμμεναι" αὐδήσει ydo ἐν ἤματι πρῶτον ἀνόλβῳ.
05

“Ὅτι δεῖ τὴν εὐτυχίαν μετρίως φέρειν καὶ μὴ σεποιϑέναι

ταῖς

ἀνϑδιρωπίναις

εὐπραξίαις

ἐν μικρᾷ

ῥοπῇ.

μεγάλας μεταβολὰς λαμβανούσαις.
"Ori μετὰ τὸ γενέσθαι αἰχμάλωτον Κροῖσον καὶ τὴν
πυρὸν σβεσϑῆναι ἰδὼν τὴν πόλιν διαρπαξομένην καὶ πρὸς
SOrotc ἄλλοις πολὺν ἄργυρόν τε καὶ χρυσὸν διαφορούμενον
ἐπερωτῆσαι τὸν Κῦρον τί ποιοῦσιν οἵ στρατιῶται. τοῦ δὲ
ι μετὰ γέλωτος ἀποκριϑέντος, ὡς Τὰ σὰ χρήματα διαρπάζουσι
Mà Za uiv Uv, εἰπεῖν. ἀλλὰ τὰ σά" Κροίσου γὰρ ἴδιον
οὐχέτι οὐϑὲν ὑπάρχει. ὁ50i Κῦρος ϑαυμάσας τὸν λόγον εὐϑὺς
98. 7. ἀφίησι ἀφίησιν ed. Rom.
98. 18. ἐπερωτήσοντας] ἐπηρωτήσοντας ed. Rom.
98. 19. ἂν] ovv ed. Rom.

28.
98.
28.
28.

22.
99.
23.
30.

idv] incipit codicis p. 249.
δώματ᾽ δώμ᾽ ed. Rom.
τόδε) τὸ δὲ ed. Rom.
ἄργυρόν] ἀργύριόν ed. Rom.
98. 81. ἐπερωτῆσαι) ἐπηρωτῆααι ed. hom.
23. 84. εὐδὺς) εὐϑὺ ed. Rom.

28. 11. Herodot. I. 102. MAI.
28. 21. Herodot. I. 89. MAI.
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μετενόησε καὶ τοὺς στρατιώτας ἀνείρξας τῆς διαρπαγῆς
εἰς τὸ βασιλικὸν ἀνέλαβε τὰς τῶν Σαρδιανῶν κτήσεις.
27

XXXI.

"Ort "Aozeyog

κατασταϑεὶς ὑπὸ Κύρου τοῦ

Πέρσου ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης στρατηγὸς καὶ τῶν κατὰ τὴν

"Aglev Ἑλλήνων πρὸς Κῦρον διαπρεσβευομένων

συνϑέ- ὅ

σϑαι φιλίαν εἰπεῖν πρὸς αὐτοὺς ὅτι παραπλήσιόν τι ποιοὔσι τῶν πρότερον ἑαυτῷ συμβάντων. καὶ γάρ ποτε
γῆμαι βουλόμενον αἰτεῖσϑαι παρὰ τοῦ πατρὸς τὴν χύρην᾽
τὸν δὲ τὸ μὲν πρῶτον οὐκ ἄξιον κρίναντα τοῦ γάμου
δυνατωτέρῳ κατεγγυῆσαι, μετὰ δὲ ταῦϑ' ὁρῶντα αὐτὸνὶο
ὑπὸ τοῦ βασιλέως τιμώμενον διδόναι τὴν ϑυγατέρα"
αὐτὸν δὲ ἀποχριϑῆνοαι διότι γυναῖκα μὲν οὐκέτι ὧν ἔχοι
αὐτήν,

παλλακίδα

δὲ συγχωρῆσαι

λαβεῖν. διὰ δὲ τῶν

τοιούτων λόγων ἐδήλου τοῖς “Ἕλλησιν ὅτι Κύρου πρότερον ἀξιοῦντος γενέσθαι Περσῶν φίλους οὐκ ἐβουλήϑη-1
σαν, νῦν δὲ ἐκ μεταβολῆς ἐκείνων σπευδόντων συνάψαι
φιλίαν ὡς μὲν πρὸς συμμάχους οὐ ποιήσεται τὰς ὁμολογίας, ὡς δὲ δούλους εἰς τὴν τῶν [ris πίστιν ξαυ“τοὺς παραδιδόντας

προρδέξεται.

Ὅτι “ακεδαιμόνιοι
"Aaiav Ἕλληνας

πυνϑανόμενοι

κινδυνεύειν ἔπεμψαν

τοὺς κατὰ τῆνϑ0
πρὺς Κῦρον ὅτι

«Τακεδαιμόνιοι συγγενεῖς ὄντες τῶν κατὰ τὴν ᾿Δσίαν 'EAλήνων ἀπαγορεύουσιν αὐτῷ καταδουλοῦσϑαι τὰς "EAAQ-

νίδας πόλεις. ὁ δὲ ϑαυμάσας τὸν λόγον ἔφη γνώσεσϑαν
τὴν ἀρετὴν αὐτῶν ὅταν ἕνα
ὃ
τῶν ἑαυτοῦ δούλων zéuUyn25
καταστρεψύμενον τὴν EAAcÓa.
ΧΧΧΗ. "Oc. “Πακεδαιμόνιοι τὴν ᾿ἀρκαδίαν μέλλοντες
καταστρέφειν ἔλ «pov χρησμόν,
᾿ἀρκαδίαν μ᾽ αἰτεῖς ; μέγα μ᾽ αἰτεῖς" οὔ τοι δώσω.
xoà ἐν ᾿ἡρκαδίᾳ βαλανηφάγοι ἄνδρες ἔασι,

[ σ᾽ ἀποκωλύσουσιν᾽ ἐγὼ δέ τοῦ οὔτι μεγαίρω.
δώσω σον Τεγέαν ποσσίκροτον ὀρχήσασϑαι
καὶ καλὸν πεδίον σχοίνῳ διαμετρήσασϑαι.
99.
29.
29.
29.

6. ποιοῦσι) ποιοῦσιν ed. Rom.
12. ἂν ἔχοι] ἀνέδχοι ed. Rom.
25. πέμψῃ) πέμψαι ed. Rom.
29. μέγα) incipit codicis p. 250.

29. 2. Legesis Xenophontem Cyrop. VII. 2, qui summa in re
cum Diodoro nostro conspirat; quamquam ille narrationem aliter digerit, neque tam sapiens dictum Croeso tribuit. MAI.
29. 8. Harpagus hic Cyrum parvulum Astyagis crudelitati subtraxerat, et strenuam belli operam eidem Cyro exhibuerat. Herodot,

Lok. ΜΑΙ.
29. 24. Confer Herodotum T. 152, MAI,
29. 33. Herodot, I. 66. MAI.

80.

90
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“Ὅτι οἵ “ακεδαιμόνιοι ἔπεμψαν εἰς “ελφοὺς περὶ 98
τῶν ὀστέων. ᾽᾿ρέστου τοῦ Ayauéuvovog ἐν ποίῳ τινι τόπῳ
κεῖνται. καὶ ἔχρησεν οὕτως,

ἔστι τις ᾿ἡρκαδίας Τεγέη λευρῷ ἐνὶ χώρῳ;
Evo" ἄνεμοι, πνείουδσι δύω κρατερῆς ὑπ’ ἀνάγχης
καὶ τύπος ἀντίτυπος καὶ πῆμ᾽ ἐπὶ πήματι κεῖται.
,

5

&v9" Ayausuvoviànv

χατέχει φυσίξοος eto

τὸν GU κομισσάμενος

Τεγέης ἐπιτάῤῥοθος ἔσσῃ.
"Hv δὲ χαλκεῖον. καὶ δηλοῖ τὰς φύσας, τύπον δὲ
τοτὸν ἄκμονά φησι καὶ τὰς σφύρας, πῆμα δὲ ἐπὶ πήματος
τὸν σίδηρον ἐπὶ σιδήρῳ" πῆμα γὰρ εἴρηται διὰ τὸ ἐπὶ
κακῷ τῶν ἀνθρώπων

εὑρῆσϑαι.

κρεῖττον γὰρ εἶναι, τελευτᾶν ἢ ξῶντας ἑαυτοὺς μετὰ
τῶν συγγενῶν ἐφορᾶν ἄξια ϑανάτου πράττοντας.
15

XXXIII. Ὅτι κανηφορούσης ποτὲ τῆς ϑυγατρὸς Πεισιστράτου καὶ δοκούσης τῷ κάλλει, διαφέρειν προρελϑών
τις τῶν νεανίσκων καταπεφρονηκῶς ἐφίληδε τὴν παρϑέ-

vov. ἀκούσαντες δὲ οἱ τῆς κόρης ἀδελφοὶ βαρέως ἦνεγκαν τὴν ὕβριν. καὶ τὸν νεανίσκον ἀγαγόντες πρὸς τὸν

φοπατέρα δίκην ἠξίουν διδόναι" ὁ δὲ Πεισίστρατος γελάσας
Καὶ τί τοὺς μισοῦντας ἡμᾶς, ἔφη, ποιήσωμεν, ἐὰν τοὺς
φιλόδυτας. τιμωρίαις περιβάλωμεν;
Ὅτι ὁ αὐτὸς διαπορευύμενός ποτε διὰ τῆς χώρας
κατενόησεν ἄνϑρωπον κατὰ τὸν Ὕμηττον ἐργαξόμενον
25iv χωρίοις λεπτοῖς xc ὑπερβολὴν καὶ τραχέσι. ϑαυμάδσας δὲ τὴν φιλεργίαν ἔπεμψε τοὺς ἐρωτήσοντας τί λαμ-

Bevor τοιαύτην χώραν ἐργαξόμενος. ὧν ποιησάντων τὸ
προςταχϑὲν ὁ ἐργάτης ἔφησε λαμβάνειν ἐκ τοῦ χωρίου 29
κακὰς ὀδύνας,

ἀλλ᾽ οὐϑὲν

S0uígog Πεισιστράτῳ

αὐτῷ μέλειν" τούτων γὰρ τὸ

διδόναι. ὁ δὲ δυνάστης ἀκούσας τὸν

80. 4. Τεγέη] Τεγέης ed. Rom.
30. 9. ἄνεμος δηλοῖ] In cod. pro &vsuog est καί. MAI.

Est

opinor post καὶ lacuna.

30. 23. ὁ αὐτὸς] αὐτὸς ed. Rom.
30. 29. μέλειν) μέλλειν ed. Rom.

25. 17. Plutarchus apoph. ed. Reisk. T. VI. p. 716.

Thrasybu-

lum hunc adulescentem appellat; eumque ab uxore nonu a liberis Pisistrati. accusatum narrat. MAL. "hrasybulum ab uxore Pisistrati
accusatum dicit Valerius quoque Maximus V. 1. ext, 2; unde hanc
historiam sumpsit Dantes etiam poéta etruscus, atque in suo Purgatorio recitavit lib. XV. IDEM in Add.
30. 26. τὴν φιλεργίαν] Quippe Pisistratus, teste Theophrasto,
legem quoque tulerat adversus otiosos, quo agrum cultiorem redde-

ret,

Piutarch, Sol, XXXI. MAI,
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λόγον καὶ γελάσας ἐποίησε τὸ χωρίον ἀτελές, καὶ ἐντεῦὃεν ἡ παροιμία Καὶ σφάκελοι ποιοῦσιν ἀτέλειαν.
XXXIV. Ὅτι Ζέρουιος Τύλλιος Ταρκυνίου ἐπιϑεμένου παραγενηϑεὶς εἰς τὸ βουλευτήριον καὶ ϑεασάμενος
τὴν xc9' ἑξαυτοῦ παρασχευὴν τοσοῦτον Αόνον εἶπε Ttg 5

ἡ τόλμα Ταρχύνιε; ὁ δὲ ὑπολαβὼν ἯΙ μὲν οὖν σή φησι
τίς, ὃς δουλέκδουλος ὧν Ῥωμαίων βασιλεύειν ἐτόλμησας

καὶ τῆς τοῦ πατρὸς ἡγεμονίας ἡμῖν προς Ξηκούσης παρὰ
νόμους ἀφείλου τὴν οὐδὲ xaQ' ἕνα Got τρύπον ἐπιβάλλουσαν ἀρχήν; ταῦτα λέγων ἅμα προφρέδραμε καὶ 0gc-10
ξάμενος τῆς τοῦ Τυλλίου χειρὸς ἔῤῥιψεν αὐτὸν κατὰ
τῆς κρηπῖδος. καὶ διαναστὰς καὶ χωλεύων διὰ τὸ πτῶμα

ἐπεχείρησε φυγεῖν, ἀπεχτάνϑη δέ.
XXXV.

Ὅτι

ὁ Πυϑαγόρας

μετεμψύχωσιν

ἐδόξαξε

καὶ κρεοφαγίαν ὡς ἀποτρόπαιον ἡγεῖτο, πάντων 70v15
ξῴων τὰς ψυχὰς “μετὰ ϑάνατον εἰς ἕτερα ξῷα λέγων εἰς-

ἐρχεσϑαι. καὶ αὐτὸς δὲ ἑαυτὸν ἔφασκεν ἐπὶ τῶν Τρωι31. 7. 0g] ὡς ed. Rom.,

sed recte interpretatio latina.

31. 9. τὴν] incipit codicis p. 269.
91. 10. δραξάμενος) δρεξάμενος ed. Rom.
91. 2. Proverb. Zenob. IV. 26. MAI.

Mem

Maiusp. 510. ex

Suida v. σφακελισμὸς et καὶ σφάκελοι haec posuit tanquam ὭΣ

tum quod nunc primum fDiodori esse cognoscitur: Πεισίστρατος ὃ
τύραννος δεκάτην τῶν γεωργουμένων mire τοὺς "AS mvaíovs, παρῶν δέ ποτε καὶ ἐδὼν πρεσβύτην πέτρας ἐργαζόμενον καὶ τόπους
λιϑώδεις ἤρετο, τὸν πρεσβύτην τίνας ἐκ τῶν τόπων κομίξοιτο τοὺς
καρπούς. ὁ δὲ ἀπεκρίνατο ᾿Οδύνας

καὶ σφαπέλους , καὶ τούτων

δε-

κάτην Πεισίστρατος φέρει. ϑαυμάσας δὲ ὁ Πεισίστρατος τὴν παῤῥησίαν αὐτοῦ τῆς δεκάτης ἀτέλειαν ἔδωκε. καὶ ἐκ τούτου ol ᾿4ϑηναῖοι
τῇ παροιμίᾳ
haec addit:

ἐχρήσαντο

(Καὶ σφάκελοε ποιοῦσιν ἀτέλειαν).

,,Hic locus iam editus a me est,

Quibus

etsi paulo contractior,

,e vaticano palimpsesto p. 28
— 29. Palimpsestus ergo restituit Diodoro fragmentum, quod apud Suidam erat áà£cnorov.* Suidas vero
vix cogitavit de Diodoro, nedum ut eius verba fidelius quam codex
Vaticanus reddiderit. Quidni enim alium ille auctorem habuerit fabulae
decantatae, quam sic narrat Procopius iin Villoisoni Anecd. II. p. 40.
Πεισίστρατος δεκάτην τῶν £xτῆς χώρας
γινομένων φύρους τάξας τοῖς
"A9 vao, ἐπειδὴ παρὰ τὸν Ὕμηττον ἘΠ
“ττικὸν εἶδε πρεσβύτην πέτρανἐργαξόμενον χαὶ τοῖς μόχϑοις ἀπειρηχότα, πέπονθεν ὡς
εἰκὸς ἐπ᾿ αὐτῷ καὶ πέμψας, ἠρώτα τίνας αὐτῷ καρποὺς ἡ πέτρα
κομίξοι. ὃ δὲ καὶ λίαν στενάξας Ὀδύνας. ἔφη , καὶ κακῶν πλῆϑος,
καὶ τούτων τὴν δεκάτην. δεῖ γενέσϑαι τῷ Πεισιστράτῳ, εἶπε, παρεῖναι τὸν τύραννον

ἀγνοῶν,

καὶ εἰς Πεισίστρατον ἠλϑεν ὁ λόγος, καὶ

ϑαυμάσας ἐκεῖνος τῆς καρτερίας;

μέγα τι νομίζων δωρεῖσθαι ἀτελῆ

τὴν πέτραν ἀφῆκε τῷ γεωργῷ; καὶ ὡς εἰς μνήμην. ἀρετῆς ᾿Αἀτελὲς

ἐξ insívov τὸ χωρίον ἐπωνομάζετο.
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κῶν χρόνων μεμνῆσθαι γὲ) "ενημένον Εὔφορβον τὸν Πανὅου “μὲν viov, ἀναιρεϑέντα 08 ὑπὸ Μενελάου.
Ὅτι φασὶν αὐτὸν ἐν Ἄργει ποτὲ παρεπιδημήσαντα
καὶ ϑεασάμενον τῶν Τρωικῶν σκύλων ἀσπίδα 7t9ogiAaδμένην “δακρύειν. ἐρωτηϑέντα δὲ ὑπὸ τῶν "Aoytiav τὴν
τοῦ tovg αἰτίαν εἰπεῖν ὅτι τὴν ἀσπίδα ταύτην ELYEV
αὐτὸς ἐν Τροίᾳ yeyovag Εὔφορβος. ἀπίστως δὲ διαχειμένων καὶ μανίαν αὐτοῦ καταγινωσχόντων σημεῖον εὖθεῖν ἔφησεν ἀλ ηϑὲς τοῦ ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχειν" ἐκ τοῦ γὰρ
τοἐντὸς μέρους ἐπιγεγράφϑαι τὴν ἀσπίδα γράμμασιν ἀρχαίοις ΕΥ̓ΦΟΡΒΟΥ͂. πάντων ὃξ διὰ τὸ παράδοξον εἰ-80

πόντων καθελεῖν τὴν εἰκόνα συνέβη τὴν ἐπιγραφὴν svθεϑῆναι.
Ὅτι Καλλίμαχος εἶπξ περὶ Πυϑογόρου
1δγεωμετρίᾳ προβλημάτων

᾿
διότι τῶν ἐν

τὰ μὲν εὑρε τὰ δὲ ἐκ τῆς Αϊ-

γύπτου πρῶτος εἰς τοὺς “Ἕλληνας ἤνεγκεν, ἐν οἷς ὅτ᾽
ἐξεῦρε Φρυξ Εὔφορβος, ὅςτις ἀνθρώποις τρίγωνα καὶ

σκαληνὰ καὶ κύκλον ἑπταμήκη ἐδίδαξε ,Ῥηστεύειν
ἐμπνεόντων, οἵ τάδ᾽ οὐδ᾽ ὑπήκουσαν πάντες.

20

XXXVI.

τῶν

Ὅτι παρεκάλει τὴν λιτότητα ξηλοῦν" τὴν

γὰρ πολυτέλειαν ἅμα τᾶς τὲ οὐσίας τῶν ἀνθρώπων διαφϑείρειν καὶ τὰ σώματα. τῶν γὰρ νόσων τῶν πλείστων
ἐξ ὠμότητος γινομένων αὐτὴν ταύτην ἐκ τῆς πολυτελείας γίνεσθαι. πολλοὺς δὲ ἔπειϑεν ἀπύροις σιτίοις χρῆοδσϑαι καὶ ὑδροποσίαις πᾶντα τὸν βίον, ἕνεκεν τοῦ τἀγαϑὰ
39. 8. εὑρεῖν] immo ἐρεῖν.
82; 15. προβλημάτων) προβλήματα ed. Rom.
32. 15. εὗρε τὰ] εὑρετὰ ed, Rom.

^82. 16" az

ὃ: opinor.

82. 17. τρίγωνα καὶ cxcAnva]. d τρίγωνα σκαληνὰ.
89. 18. ἑπταμήκη) an παραμήκη 9
32. 18. δίδαξε) lta evidenter codex. Censeo scribendum ὑποτείνουσαν ἐδίδαξε.

MAY.,

qui vertit qui homunes docuit triangu-

lurn et scaleuum et circulum.

abstinentiam

etc.

Ipse hypotenusam

Dedi ἐδίδαξε.

Sed ante

quentia enim ad Pythagoram pertinent.
rum

correctio,

docuit ; itemque

hoc est lacuna:

se-

Íncerta igitur postremo-

praeter οἵ et ovy.

32. 23. γενομένων] aut γινομένων aut γεννωμένων scribendum.
32. 25. ταἀγαϑὰ) ταῦτα ed. lom. v. p. 82. ed. Rom.
82. 2. Euphorbi suprema fata spectare licet in tribus ambrosiani codicis a me editi vetustis picturis XLIX. L. LL. Est autem
in hoc mendacio exornando abusus Pythagoras memoriae suae praestantia, qva celebris erat. Laért. Vlil. 4. MAIL.
92. 14. Καλλίμαχος] Puta in commentariis historicis, vel in catalogo scriptorum libris CXX. comprehenso, quod utrumque opus
ingenti et vano desiderio iamdiu deperditum requirimus. MAI.
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ϑηρᾶσϑαι τὰ κατὰ ἀλήϑειαν. τῶν δὲ xc9* ἡμᾶς εἴ τις
᾿ἀπαγορεύσειεν ἢ ἑνὸς E δυεῖν. ἀπέχεσϑαι τῶν ἡδέων εἰΞ
veu δοχούντων

ἐπ᾽ ὀλίγας ἡμέρας, ἀπεῖπον τὴν φιλοσο-

eC
es

φίαν, φήσαντες ἑὔηϑες ὑπάρχειν τἀφανὲς ἀγαϑὸν ξητεῖν
ἀφέντα τὸ φανερόν. κἂν μὲν δέῃ δημοχοπεῖν 7 πολυ- $
πραγμονεῖν

περὶ τῶν

ἀλλοτρίων,

σχολάξουσι

καὶ ὑπ᾽

οὐδενὸς ἐμποδίζονται" ἐὰν δὲ γίνεσθαι δέῃ περὶ παιδείαν
καὶ τὴν τῶν ἡ dv ἐπιόχευήν, ἀκαιρεῖν φασιν" ὥςτε (Go.
λεῖσϑαι μὲν εὐσχολοῦντας, σχολὴν δ᾽ ἄγειν οὐ σχολάζοντο.

-

“Ὅτι φασὶ τὸν Ταραντῖνον "orav

ϑαγόρειον ἐπὶ μεγάλοις ἀδικήμασιν οἰκέταις ὀργισθῆναι,
καὶ κατεξαναστάντα τοῦ πάϑους εἰπεῖν ὡς οὐχ ἂν ἐγενήϑησαν ἀθῷοι τηλικαῦτα ἁμαρτήσαντες, εἰ μὴ ἔτυχεν

ὀργιξόμενος.

81

XXXVII.

10

τὸν ὄντα Πυ-

15

Ὅτι οἱ “Πυϑαγύρειοι μεγίστην ἐποιοῦντο

PEE
Y
e
ur
ΟΣ.
θα,
τ
m
e

πρόνοιαν. τῆς πρὸς τοὺς φίλους βεβαιότητος, τὴν τῶν

φίλων

εὔνοιαν

ἀξιολογώτατον

ἀγαϑὸν εἶναι τῶν ἐν τῷ

βίῳ διειληφότεβρ.
Ὅτι “μέγιστον ἄν τις ἡγήσαιτο καὶ μάλιστα, ϑαυμά-90
αι τὸ αἴτιον τῆς πρὸς τοὺς φίλους εὐνοίας. τίνες γάρ
ποτε ἦσαν ἐδισμοὶ 7 ὙΠῸ τρόπος ἐπιτηδευμάτον ἢ τίς
λόγου δεινότης àv ἧς ἐνειργάξοντο τὴν τοιαύτην διάὍεσιν τοῖς ἀφικνουμένοις

ταῦτα γὰρ πολλοὶ

εἰς τὴν τοῦ βίου κοινωνίαν;

μὲν ἐπιϑυμήσαντες γνῶναι τῶν ii0-95

ἅγεν ἐπεβάλοντο πολυπραγμονεῖν, οὐδέποτε δὲ οὐδεὶς
μαϑεῖν ἠδυνήϑη. αἴτιον 0& τοῦ διατηρεῖσθαι τὰς ὑπὲρ
τούτων ὑποϑήκας τὸ τοὺς Πυϑαγορείους ὑπότασιν ἔχειν
89. ἃ. τῶν] aptius zo/g, quod vertit Maius.
33.
33.
33.
33.

8. ὥςτε] incipit codicis p. 270.
8. ἀσχολεῖσϑαι) ἀσχολοῦσϑαι ed. Rom.
11. φασὶ] φασὶν ed. Rom.

11. Πυϑαγύρειον] πυϑαγόρφιον ed. Roin,
et 98. et 34. 20. et 35. 26.

ef liic et 16.

90, 1. De Pythagora et pythagoriis utiliter conferentur ea quae
copiose scribunt lamblichus, Laécrtius, et Porphyrius , in commentariis de tanti philosophi vita et doctrina atque institutis; nec non

Hierocles cofnment.

ad. aurea Pyth.

carri. —Et quidem

apud Iam-

blichum in calce opefis lucuiertus extat indiculus illustrium pythagoriorum. MAI.
33. 19. Quot auctores, quantaque cum varietate rem hanc narraverint , dixi ad Cic. de vep. 1. £8. Adde iis Laértium VIII. 20,
qui Pythagorae id factum tribuit. MAI.
93. 28. Nota est pythagoria Timycha quae cruciatus acerbissimos a Dionysio tyranno passa, sectae tamen arcanum non revela-

vit.

Iambl. cap. XXXI.

MAI,
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μηδὲν τοιοῦτο ποιεῖν ἔγγραφον, ἀλλὰ διὰ μνήμης ἔχειν
τὰ παραγγελλόμενα.

XXXVII. Ὅτι ὁ Πυϑαγόρας πρὸς τοῖς ἄλλοις παφήγγελλε τοῖς μανϑάνουσι “πανίως μὲν ὀμνύναι, χρηδσαμένους δὲ τοῖς ὅρκοις πάντως ἐμμένειν καὶ πρὸς τέλος
ἄγειν ὑπὲρ Qv ἄν τις ὁμοόῃ πραγμάτων, οὐχ ὁμοίαν

ἀπόφασιν. ποιούμενος «υσάνδρῳ τε τῷ “άκωνι καὶ “1ημάδῃ τῷ ᾿Αϑηναίῳ, ὧν ὁ μὲν ἀπεφαίνετο τοὺς μὲν παῖδας δεῖν ἐξαπατᾶν τοῖς ἀστραγάλοις. τοὺς δὲ ἄνδρας
10roic ὅρκοις, ὁ δὲ διαβεβαιούμενος ὅτι, δεῖ τὸ λυσιτελέστατον οὗςπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν ὅρκων

αἱρεῖσθαι" ὁρᾶν δὲ τὸν ἐπιορκήσαντα παραχρῆμα ταῦτ᾽
ἔχοντα περὶ ὧν ὥμοσε, τὸν δὲ “ὁρκίξοντα φανερῶς τὸ
ἴδιον ἀπολλύντα. τούτων ydo ἑκάτερος οὐ καϑάπερ Πυ-

15ϑαγύρας ὑπεστήσατο τὸν ὅρκον εἶναι πίστεως ἐνέχυρον
βέβαιον, ἀλλ᾽ αἰσχροκερδείας καὶ ἀπάτης δέλεαρ.
XXXIX. Ὅτι “Πυϑαγόραν φασὶν ὑπό τινος ἐρωτη- 32
ϑέντα πότε χθηστέον ἀφροδισίοις εἰπεῖν “Ὅταν ἑξαυτοῦ
ϑέλῃς ἥττων γενέσϑαι.
o0

Ὅτι

oí Πυϑαγόρειοι διήρουν καὶ τὰς ἡλικίας τῶν

ἀνθρώπων εἰς τέσσαρα μέρη; παιδός, νέου, νεανίσκου,
γέροντος, καὶ τούτων ἑκάστην ἔφασαν ὁμοίαν. εἶναι ταῖς
κατὰ τὸν ἐνιαυτὸν τῶν ὡρῶν μεταβολαῖς, τὸ μὲν ἔαρ
τῷ παιδὶ διδόντες, τὸ δὲ φϑινόπωρον τῷ ἀνδρί, χειοδμῶνα τῷ γέροντι, τὸ δὲ ϑέρος τῷ νέῳ.
84. 5. ὅρκοις] ὄρκοις
€
et ὀρκίζοντα constanter ed. Rom.

84. 6. ὀμόσῃ] ὁμόσῃ ed. Rom.

et 13. ὥμοσεν.

84. 10. διαβεβαιούμενος] διεβεβαιοῦτο oportuerat.
84.
84.
34.
94.

11.
16.
18.
19.

οὕτω] οὕτως ed. Rom.
αἰσχροκερδείας] rectius αἰσχροκερδίας.
εἰπεῖν εἶπε ed. Rom.
ἥττων] ἧττον ed. Rom.

94. 24. τῷ. π.} incipit codicis p. 247.

93. 5. Praeceptum Pythagorae de iure iurando extat usque ad
haec verba in valesianis excerptis Wessel. T. IL. p. 959. Reliqua
nunc adduntur. MAI.
91. 10. Polyaen. I. 45. MAT. Plutarchus vol. II. P. 390. Zhoνύσιος δὲ ó“τύραννος ἐκέλευε τοὺς uiv παῖδας ἀστραγάλοις, τοὺς
δ᾽ ἄνδρας ὅρκοις ἐξαπατᾶν.
31. 16. Flagitiosaam Demadis tum dicendi tum agendi impudentiam passim lacerant prisci auctores; cuius dignas denique poenas ipse luit a Casandro diro supplicio necatus, MAI.
31. 21. Notandus aetatum ordo vz&vicxog post νέος.
etiam Pollucem II. 11. Νεάνεσκος quidem est adulescens,

latino vocabulo
XII. MAI.

pauca

olim

Confer
de quo

dixi cap. IV. praef. ad Cic. de rep.
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Ὅτι ὁ αὐτὸς ἀπεφαίνετο τοῖς sois εὔχεσθαι δεῖν
Ξ τὰ ἀγαθὰ τοὺς φρονίμους ὑπὲρ τῶν ἀφρόνων" τοὺς γὰρ

ἀσυνέτους ἀγνοεῖν τί ποτέ ἐστιν ἐν τῷ βίῳ κατὰ ἀλή-ὕξειαν ἀγαϑύόν.
“Ὅτι ὁ αὐτὸς ἔφασκε δεῖν ἐν ταῖς εὐχαῖς ἁπλῶς tU- Ó
χεσϑαι τἀγαϑά, καὶ μὴ κατὰ μέρος ὀνομάζειν, οἷον ἐξουσίαν, κάλλος, πλοῦτον, τἄλλα. τὰ τούτοις ὅμοια" πολλάφις γὰρ τούτων ἔχαστον τοὺς xot ἐπιϑυμίαν αὐτῶν

τυχόντας toig ὅλοις ἀνατρέπειν,
ἐπιστήσας

τοῖς ἐν ταῖς

καὶ τοῦτο γνοίη ἄν τις

Εὐριπίδου

Φοινίσσαις

στίχοις,10

ἐν oig oí περὶ τὸν Πολυνείχην εὔχονται τοῖς ϑεοῖς, ὧν

ἀρχὴ

βλέψας δ᾽ ἐς ργος

ξἕως
e

εἰς στέρν᾽ ἀδελφοῦ τῆς δ᾽ ἀπ᾽ ὠλένης βαλεῖν.
18
οὗτοι γὰρ δοκοῦντες ἑκυτοῖς εὔχεσϑαι τὰ καλλιστα ταῖς
ἀληϑείαις καταρῶνται.
ΧΙ, Qc Πυϑαγόρας

φιλοσοφίαν ἀλλ᾽ οὐ σοφίαν
ἐκάλει τὴν ἰδίαν αἵρεσιν. καταμεμφόμενος “γὰρ τοῖς πρὸ
αὐτοῦ κεχλημένοις ἑπτὰ σοφοῖς ἔλεγεν ὡς σοφὸς μὲνῶο
οὐδείς ἐστιν ,“ἄνϑρωπος Qv καὶ πολλάκις διὰ τὴν ἀσϑέ-

Ψνειαν τῆς φύσεως οὐκ ἰσχύων πάντα κατορθοῦν, ὃ δὲ
ζηλῶν τὸν τοῦ σοφοῦ τρύπον τὲ καὶ βίον προφηκοντως
ἂν φιλόσοφος ὀνομάζξοιτο.
AAA ὅμως τηλικαύτης προχοπῆς γενομένηρ περί vsQB
Πυϑαγόραν αὐτὸν καὶ τοὺς μετ΄ ἐκεῖνον -“Πυϑαγορείους

καὶ τοσούτων ἀγαϑῶν αἴτιοι γενόμενοι ταῖς πόλεσιν οὗτοι

τὸν

φυγον"

πάντα

τὰ καλὰ λυμαινόμενον

οὐδὲν γὰρ οἶμαι τῶν

85. 11. Ιυλυνείπην]

χρόνον

παρ᾽ ἀνθρώποις

x«Adg

ΠΠολυνίκην ed. Rom,

35. 15. erégv']
Cod. czíovse. MAI,
85. 15. βαλεῖν) Cod. λαβεῖν. MAI.
95. 28. λυμαινόμενον χρόνον) λοιμαινύμενον
Rom.

οὐ. διέ-

φθόνον

Saepius hac sententia utitur Diodorus. L. Ico

ed.

p. 5. 88.

ed. Wess. τὸν πάντα͵ τἀλλὰ λυμαινόμενον χρόνον. Exc; de Virt;
et Vit, p. 556; 1. χρόνος ὁ zidvtà μαραίψων τἄλλα,

35. 8. Hinc corrigendus vídetur Laértii error VIIT. 9, qui ait
Pythagoram interdixisse quominus pro se quisque
sciunt homines quid sibi expediat. MAI.

35.
25.
diol. p.
25.

10.
19.
228,
27,

oret, quia ne-

Vers. 1373— 1384. MAI.
Iamblich. VIII; Euseb. chron. prooem. lib. II. ed. MeMAI.
De his politicis pythagoriorum utilitatibus multus esf

Iamblichus op. cit. MAI.

29. 29. Legesis lamblichum cap. XXXV;
LIV; Laértium VIH. 39; 40, MAL

et Porphyrium
E.

cap.

—Àm
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οὕτω συνέστηκεν ὥςτε μηδεμίαν αὐτῷ φϑοράν ve καὶ
διάλυσιν γεννῆσαι, τὸν πολυετῆ χρόνον.
Ὅτι Κῦρος ὁ τῶν Περσῶν [βασιλευς] ἐπειδὴ τῶν
Βαβυλωνίων καὶ τῶν “Μήδων τὴν χώραν κατεπολέμησε,
σταῖς ἐλπίσι πᾶσαν περιελάμβανε τὴν οἰκουμένην. τῶν
δυνατῶν καὶ μεγάλων ἐθνῶν καταπεπολεμημένων
μιξε μηδένα μήτε βασιλέα μήτε δῆμον ὑποστήσεσϑαι
ἰδίαν δύναμιν" τῶν γὰρ ἐν ἐξουσίαις. ἀνυπευϑύνων

τῶν εἰώϑεισαν

γὰρ
évoτὴν
ὄν-

ἔνιοι τὴν εὐτυχίαν μὴ φέρειν κατ᾽ ἄν-

1ρϑρωπον.

XLI. Ὅτι ὁ Πολυκράτης ὃ τῶν Σαμίων τύραννος
εἷς τοὺς ἐπικαιροτάτους τύπους ἀποστέλλων τριήρεις

ἐλήστευσεν ἅπαντας τοὺς πλέοντας, ἀπεδίδου δὲ μόνοις

τοῖς συμμάχοις τὰ ληφϑέντα. πρὸς δὲ τοὺς μεμφομένους
1δτών συνήϑων ἔλεγεν ὡς πάντες οἵ φίλοι πλείονα χάριν

ξξουσιν ἀπολαβόντες ἅπερ ἀπέβαλον ἥπερ ἀρχὴν μηδὲν
ἀποβαλόντες.
Ὅτι ταῖς ἀδίκοις πράξεσιν

τις νέμεσις οἰκείους τιμωρίας

ὡς ἐπίπαν

τοῖς

ἀκολουϑεῖ

ἁμαρτάνουσιν

ἐπι-

O0g£égovGa.

Ὅτι πᾶσα χάρις ἀμεταμέλητος οὖσα καλὸν ἔχει καρπὸν τὸν παρὰ τῶν εὐεργετουμένων. ἔπαινον" καὶ γὰρ ἂν
μὴ πάντες, sig ys τῶν εὖ πεπονϑότων ἐνίοτε τὴν ὑπὲρ

o5

ἁπάντων ἔδωκε χάριν.
"Or , AgiGtoyeizov. πᾶσιν ἐποίησε φανερὸν (ὡς ἣ τῆς 84
ψυχῆς εὐγένεια κατισχύει τὰς μεγίστας τοῦ σώματος GÀγηδόνας.
XLII. Ὅτι Ζήνωνος τοῦ φιλοσόφου διὰ τὴν ἐπιβουλήν, ἣν κατὰ τοῦ ΝΝεάρχου τοῦ τυράννου κατεστήσατο,
96. 2. γενῆσαι] Ita cod. ΜΑΙ.
a9s9.

βασιλεὺς addidit editor Rom.

96. 4. κατεπολέμησε] κατεπολέμησεν ed. Rom.
86. 7. δῆμον] μῆδος ed. Rom. cum hac editoris annotatione:
,; Cod. μῆδον: quod mihi videbatur immutandum.
Et minima id
quidem varietate feci; quamquam maluissem scribere £üv»og gentem.
36. 8. ἀνυπευϑύνων) malim ὠἀνυπευϑύνοις.
96. 9. siad eco] fortasse εὐώϑασιν.

36. 15. ὡς] incipit codicis p. 248.
36. 29, κατεστήσατο] addidi ex Valesii Excerptis.
90. 17. Conf. Herodot. III. 39. MAI.
96. 20. Sermo est de Polycratis supplicio. MAI. in Add.
96. 28. Locus extat, etsi non his ipsis plane verbis, in ἢ
dori excerptis valesianis Wessel, Ἴ. II. p. 597. ΜΑΙ.
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κατὰ τὰς ἐν ταῖς βαδάνοις ἀνάγκας ἐρωτωμένου ὑπὸ Νεάρ“χουν τίνες ἦσαν οἱ συνειδότες Ἴφελον “γάρ, ἔφη, ὥςπερ
τῆς γλώττης εἰμὶ κύριος οὕτω καὶ τοῦ σώματος.
Ὅτι τοῖς ἐπί τινῶν πραγμάτων διοριζομένοις og
οὐκ ἄν ποτε πραχϑησομένοις δοιχεν ἐπακολουϑεῖν ὡς- 5
&v& τις νέμεσις ἐλέγχουσα τὴν ἀνθρωπίνην ἀσϑένειαν.
“Ὅτι “Μεγαβύξου τοῦ καὶ Ζωπύρου φίλου ὄντος Za-

θείαν τοῦ βασιλέως," μαστιγώσαντος δ᾽ ἑαυτὸν καὶ τὰ
περὶ τὸ πρύφωπον͵ ἀχρωτήρια ἀποκόψαντος διὰ τὸ σύνTOVOV γενέσθαι καὶ Βαβυλῶνα προδοῦναι Πέρσαις, φασὶτ0
βαρέως φέρειν τὸν “]αρεῖον χαὶ εἰπεῖν βούλεσϑαι τὸν

Δεγάβυξον,

εἰ δυνατὸν ἣν, ἄρτιον γενόμενον ἢ δέκα

Βαβυλῶνας λαβεῖν ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν,

καίπερ ἀπράχτου

τῆς ἐπιϑυμίας οὔσης.

Ὅτι οἱ Βαβυλώνιοι στρατηγὸν εἵλαντο Meydfvtovi5
ἀγνοοῦντες ὅτι τὴν εὐεργεσίαν τῆς μελλούσης ἀκολουdev ἀπωλείας οἵονεὶ δέλεαρ αὐτοῖς προϑήσειν.

XLHI. Ὅτι τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐπιτευγμώτων ἵκανόν
ἐστε μαρτύριον τῶν προῤῥηϑέντων.
“Ὅτι Ζ)αρεῖος τῆς "Aolag σχεδὸν ὅλης κυριεύσας τῆς20
Εὐρώπης ἐπεϑύμει, καταστρέψασϑαι. τὰς γὰρ τοῦ πλείο-

νος ἐπιϑυμίας ἀρίστους ἔχων καὶ τῷ μεγέθει τῆς Περσικῆς δυνάμεως πεποιϑὼς περιελάμβανε σὴν οἰκουμέ97. 8. οὕτω] οὕτως ed. Rom., οὕτως ὑπῆρχον Exc. Valesii.
SI D. πραχϑησομένοις] immo πραχϑησομένων.
97, 7. ὄντος] Cod. οὕτως. ΜΑΙ.
87. 9. σύντονον) ita cod.; quamquam magnopere suspicor
mendum esse pro σύντομον , ideoque explicandum uz brevi strategemaie Babylonem Persis proderet. Et quidem, quod valde
interest, apud Diodozum mostruza I. 95. Wesselingius probabiliter

Ῥτο

iam

demonstravit

συντόνως;

contrarium

protulitque

Kusteri

mendum

irrepsisse

ἢ
1
1
]

συντόμως

auctoritatem, qui eandem

ho-

rum vocabulernm confusionem saepe usuvenisse docuit ad Aristoph. Plut. 257. MAI.
Wesselingii istam coniecturam vanant
esse vel illa docent quae continuo consequuntur: οὐ γὰρ βούλεσθαι
λυπηϑῆναοι συντόμως ἑαυτόν» ἀκριβῶς εἰδότα ὅτι πλησίον ἐστὶν
ero τὸ κακῶς παϑεῖν.
Hic po GvVVr07Q» coniicio scribendum
esse αὐτόμολον.

87. 15. εἴλαντο] lta cod. MAT.
DEA
s προθήσειν fortasse excidit μέλλουσιν.
97.418; τὸ] ὃξ ed. Kom,
37. 20. τῆς Εὐρώπης ἐπεθύμει, καταστρέψωαϑαι) ita loquiter Eurip. Hippol. v. 1375. λόγχας ἔραμαι διαμορᾶσας, et alii.
Diodorus autem τὴν Εὐρώπην puto ,scripserat.
37. 99. ἀρίστους] scribendum ἀπλήστους aut eiusmodi quid.

91. 10. Herodot. III. 155, MAL.
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ψην, αἰσχρὸν εἶναι νομίξων τοὺς πρὸ αὐτοῦ βεβασιλευκότας καταδεεστέρους

ἀφορμὲς κτησαμένους τὰ μέ- 85

, ψιότα τῶν ἐθνῶν. καταπεπολεμηχέναι, αὐτὸν δὲ τηλικαύτας ἔχοντα, δυνάμεις ἡλίκας οὐδεὶς τῶν πρὸ αὐτοῦ ἔσχε

δμηδεμίαν ἀξιόλογον πρᾶξιν κατειργάσϑαι.
Ὅτι oi Τυῤῥηνοὶ διὰ τὸν τῶν Περσῶν φόβον
λιπόντες
τοῦτο

τὴν “ἤμνον͵ ἔφασκον

zai

ὡς διά τινας

ἐκ-

χρησμοὺς

καὶ ταύτην τῷ Μιλτιάδῃ παρέδωκαν.

ταῦ-

τα δὲ πράξαντος τοῦ προεστηκότος τῶν Τυῤῥηνῶν ["Eo104ovos] ἀυνέβη τὰς τοιαύτας χάριτας ἀπ᾽ ἐκείνων τῶν
χρόνων Ἑ ρμωνίους προραγορευϑῆναι.
XLIV, Ὅτι τῆς “ουκρητίας μοιχευϑείσης παρὰ
Σέξτου καὶ ἑαυτὴν ἀνελούσης διὰ τὸ ἁμάρτημα οὐκ
ἄξιον ἡγούμεθα τὸ γενναῖον τῆς προαιρέσεως παραλιπεῖν
1δἀνεπισήμαντον. τὴν γὰρ ἐπιδοῦσαν ἑκουσίως τὸ ev
τοῖς μεταγενεστέροις

εἰς καλὸν

ξῆλον προφηπόντο)ς

ἂν

εὐφημίας ἀξιοῖμεν ἀθανάτου, ὅπως αἱ τὴν τοῦ σώματος
ἁγνείαν κατὰ πᾶν ἀνεπίληπτον παρέχεσθαι προαιρούμε,98. 2. καταδεεστέρους

huic comparanda

οὐδὲν ἀδοξότερον

ποιήσει τὴν Σπάρτην ipsius Diodori XIII, 97. et quae aliorum
pauca exstant huius usus exempla. Verius tamen existimo καταδεεστέρας.
;
Bo. 7. πόντες] incipit codicis p. 253.
38. 9. "Eguovos] addidit editor Rom.
38. 17. ei τὴν] αὐτὴν ed. Rom. et mox ἀγνείαν,
88. 18. προαιρούμενα!)] Ita cod. quamquam
superius est
masculinum

88. 10

genus.

MAI.

Proverb. Zenob. III. 85.

Suid. VII. 10, quamquam hi

duo dicunt Pelasgos pro Tyrrhenis, quos populos certe inter se finitimos fuisse ait Herodotus I. 97. (Noster vera eclogarius vel amanuensis incaute omisit nomen ducis Hermonis, sine quo proverbium
caecum esf.) Sed enim de Tyrrhenis, qui Lemnum, Imbrum, Scyron,

aliasque insulas: occupaverunt,

legatur

omnino

Menagius

ad

Laérüum VHE. 1, cum auctoribus ab eo laudatis. Ex his 'l'yrrhenis oriundum Pythagoram fradunt Laértius loc. cit. et Porphyrius
vit. Pyth. cap.1. X. MAI. Immo Dionysius halic. I. 25. ait 'Tyrrhenos et Pelasgos eundem esse populum.
IDEM in Add,
29. 12. Illatum Lucretiae stuprum ef consecutam αὐτογεερίαν

narrat Diodorus in valesianis excerptis p. 598. bi vero ubi locus
ile editus desinit, subiungendus est vaticanus hic ineditus capto
initio ab ovx ἄξιον δὲ ἡγούμεθα τὸ γενναῖον. Revera lib. XV. 88.
inorem suum profitetur Diodorus prosequendi laude debita praestantium virorum mortes, quod ibi mox facit, ubi narratae Epaminondae neci laudationem tanti viri subtexit : ἡμεῖς δ᾽ Sie reg ταῖς
τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν τελευταῖς ἐπιλέγειν τὸν ἴδιον ἔπαινον, οὐδαμῶς ἁρμόττον ἡγούμεθα παραδραμεῖν ἀνδρὸς τηλικούτου τὴν τελευτὴν ἀνεπισήμαντον.
Sic igitur hoc loco Diodorus Lucretiam
extinctam insigni elogio prosequitur, MAI.
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39

vat πρὸς ἐπιτετευγμένον ἀρχέτυπον͵ παραβάλωνται. αἵ
μὲν ovv ἄλλαι γυναῖκες κἂν φανερόν τι τῶν τοιούτων
; πράξωσι,

κατακρύπτουσι

τὸ συντελεσϑὲν

εὐλαβούμεναι

τὴν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτημάτων τιμωρίαν" ἡ δὲ τὸ ,λάϑρᾳ
πραχϑὲν ποιήσασα περιβόητον ἀπέσφαξεν ἑαυτήν, καὶ 5
τὴν τοῦ βίου τελευτὴν καλλίστ ν ὑπὲρ αὑτῆς ἀπολογίαν
ἀπέλιπε καὶ τῶν ἄλλων ἐπὶ τῶν ἀκουσίων τὴν συγγνώμην προβαλλομένων αὕτη τὴν μετὰ βίας ὕβοιν ἐτιμήσατο
βοϑανάτου, ἵνα μηδ᾽ εἴ ug ἐπιϑυμῇ βλασφημεῖν τὴν ἐξου-

σίαν ἔχοι κατηγορεῖν τῆς προαιρέσεως ἑχουσίου γεγε-10
γημένης" τῶν γὰρ ἀνϑρώπων φύσει τὰς λοιδορίας, ἐπαίνων
προτιμώντων τὴν τῶν φιλαιτίων ἀπέκοψε κατηγορίαν,
αἰσχρὸν εἶναι νομίζουσα τῶν ἄλλων εἰπεῖν τινὰ διότι
ξῶντος τοῦ κατὰ νόμους συμβιοῦντος ἀνδρὸς ἑτέρου
παρανόμως ἐπειράθη, καὶ xo Qv oL νόμοι τοῖς πρά-5.
ξασι ϑάνατον τιϑέασι τὸ πρόρτιμον τοιοῦτο zo ovGo
τὸν πλείω χρόνον φιλοψυχεῖν, ἵνα τὸν πάντως ὀφειλό-

--

μενον παρὰ τῆς φύσεως ϑάνατον βραχὺ “προλαβοῦσα τῆς
αἰσχύνης ἀλλάξηται τοὺς μεγίστους ἐπαίνους. τοιγαροῦν

οὐ μόνον ϑνητοῦ βίου δόξαν ἀϑάνατον ἀντικατηλλάξατοφο
διὰ τῆς ἰδίας ἀρετῆς, ἀλλὰ καὶ τοὺς συγγενεῖς καὶ πᾶντας τοὺς πολίτας προετρέψατο λαβεῖν ἀπαραίτητον τιμῶ-

!

ρίαν παρὰ τῶν εἰς αὐτὴν παρανομησάντων.
XLV. “Ὅτι “εύκιος Ταρχύνιος

ὁ βασιλεὺς τυραν--

ψικῶς καὶ βιαίως àἄρχων τῶν πολιτῶν τοὺς εὐπόρους 10025
Ρωμαίων ἀνήρει ψευδεῖς ἐπιφέρων αἰτίας ἕνεκεν τοῦ
νοσφίσασϑαι, τὰς οὐσίας αὐτῶν. διόπερ “Αεύκιος "Iovviog ὀρφανὸς ὧν καὶ πάντων Ῥωμαίων πλουσιώτατος
δι᾿ ἀμφότερα τὴν τοῦ Ταρχυνίου πλεονεξίαν ὑπώπτευεν,
ἀδελφιδοῦς αὐτοῦ, καὶ παρ᾽ ἕκαστα τῷ βασιλεῖ σύνϑοινος80
προφεποιήδη μωρὸς εἶναι, ἅμα μὲν βουλόμενος τὸν ὑπὲρ

τοῦ δύνασϑαί τι φϑόνον ἐκχλίνειν, ἅμα δ᾽ ἀνυπονοή-τῶς παρατηρεῖν τὸ πραττύμενον xci τοῖς τῆς βασιλείας
ἐφεδρεύειν καιροῖς.
39. 2, φανερὸν}

exspectaveram

φαψερῶς.

Mox

i
|

|

πράξωσιν.

39. 6. αὑτῆς] αὐτῆς ed. Rom.
99. 7. ἄλλων] ἄλλων τῶν ed. Rom.
39. 8. αὕτη] αὕτη ed. Rom. et /psa in interpretatione.

39.
39.
dO
89.

9. ἐπιϑυμῇ] malim ἐπιϑυμοίη.
10. ἔχοι] ἔχει cd. Rom.
To) ων] ὃν ed. Rom.
17. τὸν πλείω χρόνον] τῶν πλείω χρόνων ed. Rom.

39. 98. πλουσιώτατος] incipit codicis p. 254.
39. 32. ἀνυπονοήτως] «v ὑπονοήτως ed. Rom.

.

|

|
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"Or, οἱ Συβαρῖται μετὰ τριάκοντα μυριάδων ἐκότρατεύσαντες ἐπὶ τοὺς Κροτωνιάτας καὶ πόλεμον ἄδικον ἔπαἐ
νελόμενοι τοῖς ὅλοις ἔπταισαν, καὶ τὴν εὐδαιμονίαν οὐκ
ἐνεγκόντες ἐπιδεξίως ἱκανὸν Πονόδειξμο τὴν ἰδίαν ἀπόδλειαν

κατέλ Lov

τοῦ πολὺ μᾶλλον δεῖν προρέχειν ἐν ταῖᾳ

ἰδίαις εὐτυχίαι ἤπερ ἐν ταῖς ταλαιπωρίαις.

XLVI. Ὅτι περὶ Ἡροδότου φησὶν ὁ Ζιόδωρος Καὶ87
ταῦτα

παρεξέβημεν

οὐχ

οὕτως Ἡροδότου

κατηγορῆσαι

βουληϑέντες ὡς ὑποδεῖξαι ὅτι τῶν λόγων oi θαυμάσιον
10r0Ug ἀληϑεῖς κατιδχύειν εἰώθασιν.
M
Ὅτι προφῆκόν ἐστι τιμᾶσθϑαν τὴν ἀρετήν, κἂν ἢ
3
παρὰ γυναιξίν.
Ὅτι ᾿ἡϑηναῖοι δεξιῶς τῇ νίχῃ χρησάμενοι καὶ Vixijθαντες Βοιωτούς TE καὶ Χαλκιδεῖς εὐδὺς ἀπὸ τῆς μάχης
15 Χαλκίδος ἐκυρίευσαν. ἐκ τῆς δεχώτης τῆς τῶν Bürdteli

ὠφελείας ἅρμα χαλκοῦν εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἀνέϑεσαν τόδε

τὸ ἐλεγεῖον γράψαντες,
ἔϑνεα Βοιωτῶν καὶ Χαλκιδέων δαμάσαντες
παῖδες ᾿ϑηναίων ἔργμασιν ἐν πολέμου

20

δεσμῷ ἐν ἀχλυόεντι, σιδηρέῳ ἔσβεσαν ὕβριν"
ὧν ἵππους “δεχάτην Παλλάδι τόύόςδ᾽ ἔϑεσαν.
Ὅτι τὸ κατακαίειν τὰ ἱερὰ παρὰ Ἑλλήνων ἔμαϑον
Πέρσαι τὴν αὐτὴν ταῖς προαδικήσασιν ἀποδιδόντες ὕβριν.

XLVIL.

“Ὅτι Κᾶρες ὑπὸ Περσῶν

καταπονούμενοι

οδἐπηρώτησαν περὶ συμμαχίας εἶ προρλάβοιντο Μιλησίους
συμμάχους. ὁ δὲ ἀνεῖλεν

πάλαι ποτ᾽ ἦσαν ἄλκιμον Μιλήσιοι.
40. 11. 7] Cod. εἰ MAI.
40. 14. yoer

Quod defendi quodammodo potest,

Ita cod, et mox

ζΧαλικίδος.

40. 15. ἐκ) ad hoc fortasse deest copula.

MAI.

Mox ὠφελείας —

δεχάτης ed. Hom.

4). 19. πολέμου] πολέμῳ ed, Rom.
40. 21. ὧν] Herodot. zov. MAI.

;

40. ὃ. Diodorus XII. 9. id bellum scribit.

Sed noster ecloga-

rius locum hunc ex alio ante undecimum libro sumpsit, aliis verbis
sententil-que conformatum.
Neque nescimus res aliquot a Diodoro
aliisque historicis bis fuisse narratas , semel brevius et obiter, iteyum

$"0

loco et copiosius

ac non

sine varietate,

MAI.

10. 12. Consentanea his dicit graecus auctor prologi commentariorum ad Snusannam a me in vaticanae collectionis volumine primo
editorum. MAI.
49. 17. Rem narrat aliis verbis Herodotus V. 77, qui etiam
epigramma

recitat.

Et quidem is compedes,

qui captivis inieocti fue-

rant, ad suai usque aetatem ait pependisse Athenis ex acropoleos
muro. MÁI.
40. 27. Reapse Cares cum Milesiis sociis insignem cladem a
Persis retuleruní, ut ait Herodotus V. 120.

MAI.
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οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὁ φόβος ἐγγὺς κείμενος ἐποίησεν αὖ' τοὺς ἐπιλαϑέσϑαι τῆς πρὸς

ἀλλήλους

φιλοτιμίας, πρὸς

ὃὲ τὸ πληροῦν τὰς τριήρεις κατὰ τάχος συνηνάγκαξεν.
$98
"Oc Ἑκαταῖος. ὁ “Μιλήσιος πρεσβευτὴς ἀπεσταλμένος

ὑπὸ τῶν ᾿Ιώνων ἠρώτησε δι’ ἣν αἰτίαν ἀπιστεῖ αὐτοῖς 5
ὁ ᾿Δρταφέρνης. τοῦ δὲ εἰπόντος,μ'
μήποτε ὑπὲρ ὧν καταπολεμηϑέντες κακῶς ἔπαϑον μνησικαπήσωσιν, Θύχοῦν,
ἔφησεν, “εἰ τὸ πεπονϑέναι καχῶς τὴν ἀπιστίαν περιποιεῖ,
τὸ παϑεῖν

ἄρα εὖ ποιήσει τὰς πόλεις “Πέρσαις εὐνοούσας.

ἀποδεξάμενος δὲ τὸ ϑηϑὲν ὃ ᾿Δρταφέρνης ἀπέδωκε τοῦς

vópovg ταῖς πόλεσι καὶ τακτοὺς φόρους κατὰ δύναμιν
ἐξέταξεν.
ὁ γὰρ παρὰ τοῖς πολλοῖς τῶν πολιτῶν φϑόνος τὸν
ἔμπροσϑεν χρόνον ἐγκρυπτόμενος

ἄϑρους ἐξεῤῥάγη.
ἠλευθέρωσαν,

ἐπειδὴ καιρὰν ἔλαβεν,

διὰ δὲ τὴν φιλοτιμίαν τοὺς δούλους!
τοῖς

οἰκέταις μετα-

δοῦναι τῆς ἐλευϑερίας ἢ τοῖς ἐλευϑέροις

μᾶλλον βουλύμενοι

τῆς πολιτείας.

XLVIII. Ὅτι Zug ὁ τῶν Περσῶν στρατηγός, Miδὸς ὧν τὸ γένος καὶ παρὰ τῶν προγόνων παρειληφὼς
ὅτι “Μήδου τοῦ συστησαμένου T; m Μηδίαν "A91veioi90
κατέστησαν

ἀπόγονοι,

ἀπέστειλε

πρὸς

τοὺς

Agqvatovg

41. 10. τὸ] incipit codicis p. 279.
41. 11.
41. 12.
41, 13.
interpretatio

πόλεσι] πόλεσιν ed. Rom.
ἐξέταξον) immo ἐπέταξεν.
παρὰ τοῖς πολλοῖς] τοῖς πολλοῖς παρὰ ed. Rom., sed
zmvidia quae in multis civibus antea celabatur.

41. 16. ἠλευϑέρωσαν) ἐλευϑέρωσαν ed. Rom.

41. 18. Ζἅτις] ΖΙάτης ed. Rom., et Ζάτην 49. 2. et 11.
41. 90. συστησαμένου] στησαμένον ed. Rom,

41. 91. κατέστησαν] καϑέστησον ed. Rom.

|
i

1
:

᾿

1
|

:

41. ὃ. More suo eclogarius sententiam hanc a narrationis corpore

avulsit,

nempe

ab historia

belli lonum

foederatorum

contra

Persas. MAI.
41. 5. Revera Hecataeus milesius nobilis historiographus bellum
adversus Persas Ionibus, frustra licet, dissuaserat; uti narrat Herodotus V. 36. MAI.
41. 6. Artaphernes persa Sardibus praefectus,

lonas.
41.
lectum.
41.
proelio

dux belli contra

Herod. V. 123. MAL
17. Fragmentum mutilum sententiae causa ab eclogario deMAI.
18. Datis et Artaphernes summi imperatores Persarum in
ad

Marathona

contra

Miltiadem.

Herod.

Vl.

94,

Nepos

Milt. IV. MAI.
41. 20, Medus scilicet Medea et Aezeo Athenarum rege genitus, qui cum matre Athenis pulsus, barbaris deinde popalis debellatis, ditionem sibi subditam Mediam appellavit. Apollodorus biblioth, 1. 9, et Cephalio apud Euseb. chron.f. 19. MAI.

|
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εἰπεῖν Gg πάρεστι μετὰ δυνάμεως απαιτήσων τὴν ἀρχὴν
τὴν προγονικήν" Μήδων γὰρ τῶν ἑαυτοῦ προγόνων
πρεσβύτερον ΖΙᾶτιν γενόμενον ἀφαιρεθῆναι τὴν βασιλείαν
ὑπὸ τῶν ᾿Δἀϑηναίων καὶ παραγενόμενον εἰς τὴν ᾿Ασίαν

δκατίσαι τὴν “Μηδίαν.

ἂν μὲν οὖν αὐτῷ τὴν ἀρχὴν ἀπο-

δωώσιν, ἀφεϑήσεσϑαι τῆς πρώτης αἰτίας καὶ τῆς ἐπὶ Σάρδεις στρατείας" ἂν δὲ ἐναντιωϑῶσι, πολὺ δεινότερα πείσεσῦαι τῶν ᾿Ερετριέων. ὁ δὲ “Μιλτιάδης ᾿ἀπεκρίϑη ἀπὸ

τῆς τῶν δέκα στρατηγῶν γνώμης διότι κατὰ τὸν τῶν πρε10σβευτῶν λόγον μᾶλλον προφήκει τῆς “Μήδων ἀρχῆς κυριεύειν "A9mvatovg ἢ Zw [διὰ] τῆς ᾿Δϑηναίων πολεωῶς" 89
τὴν μὲν γὰρ τῶν Μήδων βασιλείαν ᾿Αϑηναῖον ἄνδρα
συστήσασϑαι, τὰς δὲ 4ϑήνας μηδέποτε Μῆδον τὸ γένος
ἄνδρα κατεσχηκέναι. ὁ δὲ πρὸς μάχην ἀκούσας ταῦτα
1δπαρεσκευάξετο.
Ὅτι “Θεμιστοκλῆς ὁ τοῦ NNsoxA£ove, προρφελϑόντος τι-

νὸς αὐτῷ πλουσίου καὶ ξητοῦντος κηδεστὴν εὑρεῖν πλού-

σιον, παρεκελεύσατο αὐτῷ ζητεῖν μὴ “χρήματα ἀνδρὸς
δεόμενα, πολὺ δὲ μᾶλλον ᾿ἄνδρα χρημάτων ἐνδεᾶ. ἀποΖοδεξαμένου

δὲ τἀνθρώπου

τὸ ῥηϑὲν συνεβούλευσεν

αὐ-

τῶ συνοικίσαι τὴν ϑυγατέρα τῷ “Κίμωνι. διόπερ ἐκ ταύτης τῆς αἰτίας ὃ Κίμων εὐπορήσας χρημάτων ἀπελύϑη
τῆς φυλακῆς, καὶ τοὺς κατακλείσανταςÓ
ἄρχοντας εὐϑύνας
καταδίκους ἔλαβεν.

25

XLIX.

“Ὅτι τῶν Ἑλλήνων πάντων ,διαπρεσβευσα-

μένων πρὸς I3 ὅλωνα περὶ συμμαχίας.

ὅτε ἐπέρξης διέβαινε

ἀφεϑήσεσϑαι] ἀφηϑήσεσϑαι ed. Rom.
πρώτης αἰτίας} αἰτίας πρώτης ed. Rom.

&

ἐναντιωϑὦσι)] ἐναντειωϑῶσιν ed. Rom.
s.*..

ducum:

. Miis) ηινϑιάδης ed, Rom.
ατρατιωτῶν) ita cod. MAI., cuius interpretatio recte
eonpoo
quod restitui.

42. 9. πρεσβευτῶν] πρεσβυτῶν ed. Rom.
42. 11. διὰ) dele.
42. 91. συνοικίσαι συνοικῆσαι ed. Rom.
49. 94. καταδίκους] καταδίκως ed. Rom.

42. 6. Athenienses Tonum auxiliares Sardes captas inflammaverunt, quam rem Darius rex molestissime tulit, llerod. V. 10l.'
105. MAI.
42. 8. Eretriam Euboicam a Persis igne ac direptione vastatam, ΟἸΥΒΒΗ͂ΜΟ hastae subiectos , ait Herodotus VI. 101. MAI.
42. 21. Κίμωνι) Cicero de off. Il. 20, Valer. Max. VII. 2, ext.
8. MAI.
42. 23. Aes alienum dissolutum ob Elpinicem sororem et coniugem , quam Cimon Calliae cessit, tradunt in Cimone Nepos et Plutarchus. Multo ergo Cinoni honorificentior Diodori uarratio. MAI.
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πρὸς τὴν Εὐρώπην, TOU δὲ «ἐπαγγειλαμένου συμμαχῆσαι
καὶ σιταρχῆσαι, εἴ γε τὴν ἡγεμονίαν εἴτε τὴν κατὰ γῆν
εἴτε τὴν κατὰ ϑάλατταν παρέξουσιν, ἥ. μὲν ὑπὲρ τῆς ἦγεμονίας φιλοδοξία τὴν συμμαχίαν παρεχρούετο, τὸ δὲ ᾿μέγεQog τῆς βοηϑείας καὶ ὁ τῶν πολέμίων φόβος προέτρεπε 5

μεταδοῦναι τῆς δόξης τῷ I:ἕλωνι.
ἡ μὲν γὰρ τῶν Περσῶν͵ ὑπεροχὴ πρὸς τὸ κρατῆσαι
τῆς ἐπιϑυμίας ἔχει τὰς δωρεάς, ἢ δὲ τυραννικὴ πλεονεξία
καὶ τὰ μικρὰ τῶν "λημμάτων οὐ παρίησιν.
βεβαιοτάτη γὰρ τῆς σωτηρίας φύλαξ ἡ ἀπιστία.
10
παῖδες μὲν οὖν ἀδικούμενον πρὸς πατέρας καταφεύγουσι, πόλεις δὲ πρὸς τοὺς ἀποικίσαντας δήμους.
40
Ὅτι τυράννον πλεονεξία τοῖς μὲν ὑπάρχουσιν οὐκ

ἀρκεῖται, τῶν δὲ ἀλλοτρίων ἐπιϑυμεῖ, πληροῦται δὲ οὐδέποτε.
15
Τοὺς δὲ κατὰ τῆς δυναστείας αὐτοῦ πεφυχότας ἔχων
καιρὸν οὐκ ἐάσει δύναμιν λαβεῖν.
E

-

M

2

?

-

-

L. ἐκείνων γὰρ τῶν ἀνδρῶν ἐστε ἀπόγονοι οἱ τὰς
αὑτῶν ἀρετὰς μετὰ τὸν ϑάνατον ἀϑανάτους Tj δόξῃ
καταλελοίπασι. τὸ γὰρ ἔπαϑλον τῆς συμμαχίας οὐκ ἀρ--20
γύριον αἰτεῖ, ov πολλάκις ἰδεῖν ἔστι καταφρονοῦντα καὶ
τὸν φαυλότατον εἰδιώτην πεπλουτηκότα, ἀλλ᾽ ἔπαινον
καὶ δόξαν, περὶ ἧς οἵ & αϑοὶ τῶν ἀνθρώπων οὐκ ὀκνοῦσιν ἀποϑνήσκειν᾽ μισϑὸς γάρ ἐστιν ἡ δόξα βείξων ἀργυρίου. παραλαμβάνουσι γὰρ οἵ Σπαρτιᾶται παρὰ rv25
πατέρων οὐχ ὥςπερ οἱ λοιποὶ πλοῦτον, ἀλλὰ προϑύμως
43.
43.
43.
43.

2.
8.
5.
5.

σιταργῆσαι) aptius σιταρχῆσαε.
παρέξουσιν] παρέξωσιν ed. Kom,
καὶ) incipit codicis p. 280.
προέτρεπε) ob ce ed. Rom.

43. 10. βεβαιοτάτη] βεβαιωτάτη ed. Rom.

43. 19. αὐτῶν] αὐτῶν ed. Rom.

43. 21. ἔστι] ἐστιν ed. Rom.

A
—

43. 6. Imperium tamen ambitioso Geloni a Graecis non est traditum, teste Herodoto VIE, 159. Et sane constat Gelonem non pugnavisse contra Persas; idque ait etiam Diodorus noster XI. 26. MAI,
49. 9. Denuo solitariae sententiae heic e£ postea, MAI.
48. 18. Hae, quae sequuntur, particulae abruptae sine dubio
pertinent ad concionem , quam a Diodoro scriptam censeo, et cuins
certum indicium dat Herodotus VH. 134. Scilicet quum in urbe
Sparta placandus esset "lalthybius deus, sive heros, qui ob violatos
Persarum praecones irascebatur, conciones populares habitae in urbe
sunt, numquis lacedaemonius, (ut diserte ait Herodotus) velle? pro
Sparta mortem obire, id est se ultro devovere, Persisque ad piaculum auferendum semet tradere; id quod reapse lacedaemonii duo
praestiterunt. MAI. De Gelone haec dici videntur.

ai
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τελευτᾶν περὶ τῆς ἐλευθερίας, ὥςτε πάντα τὰ κατὰ τὸν
βίον ἀγαϑεὶ δεύτερα τίϑεσϑαι τῆς δύξης.

μὴ τῶν ξενικῶν δυνάμεων ἐπιθυμοῦντες τὰς πολιTUXOG ἀποβάλλωμεν καὶ τῶν ἀδήλων ὁὀρεγόμενοι τῶν ga-

δνερῶν μὴ κυριεύωμεν.
. μέγεθος

τῆς τῶν

--

Οὐ φημι

ΠΙΕερσῶν στρατιᾶς"

καταπεπλῆχϑαι τὸ
ἀρετῇ γὰρ 0 πόλε-

μος οὐ πληϑει βραβεύεται. —
Παρειλήφασι, γὰρ ὑπὸ
τῶν πατέρων ev μὲν ἑαυτοῖς, τελευτᾶν δ᾽ ὅταν χρεία
ταῖς πατρίσιν ἐπῇ. --- Τί φοβηϑῶμεν τὸν χρυσὸν Q κε10χοσμημένοι βαδίξουσιν εἰς τὲς μάχας ὡς γυναῖκες εἰς
τοὺς γάμους, ὥςτε τὴν νίκην un) μόνον ἔπαϑλον ἔχειν
δόξαν ἀλλὰ καὶ πλοῦτον; οὐ φοβεῖται γὰρ ἡ ἀρετὴ χϑυσόν, ὃν ὁ σίδηρος εἴωϑεν ἄγειν αἰχμάλωτον, ἀλλὰ τὴν

στρατηγίαν τῶν ἡγουμένων. — Πᾶσα γὰρ δύναμις Usisg1δαίρουσα, τὴν συμμετρίαν ὑφ᾽ ἑαυτῆς βλάπτεται τὰ πλεῖ- 41
ὅτα.πρὶν ἢ γὰρ ἀκοῦδαι τὴν φάλαγγα φϑάσομεν ἡμεῖς

πράξαντες ἃ βουλόμεϑα.

Áá4. 6. στρατιᾶς] στρατείας ed. Rom.

44, 14. Intervallum ante πᾶσα nullum notat
ubi non est 16. ante πρίν.

ed. Rom.,

sed

44. ὃ. Particula pertinens ad consultationem do implorandis con{τὰ Persas exteris auxiliis. MAI.
44. 6. Pars orationis exhortatoriae contra Persas. MAI.
44. 17. Huc usque pertingunt excerpta inedita a libro septimo
«vsque 2d decimi finem. (Nam sexti libri, in quo res adhuc ante
troica tempora scribebantur, nullae erant rsliquiae in codice vaíicane.) Statim vero in nostri codicis eadem pagina 280 eodemque versu
sequitur particula edita pertinens ad librum XL. 3. zfiAi69«a δὲ δεῖ
τοὺς τὰ τῶν βαρβάρων ἑλομένους, ἵνα τυγχάνοντες ὀνείδους etc.
"Tum pars reliqua dimidia quaternionis, nempe paginae 289. 290.
251. 252. 251. 238. 261. 268. habent excerpía a libro Xl. 3. usque ad
librum XiL 13.
Cessant igitur excerpta v3ticopa inedita, ubi edita
diversa ab his valesiana desinunt Wessel. Γ᾿. Hf. p. 550; incipiunt
vatican1 edita ubi valesiana item edita ncrape in rebus gestis Leonidae ad 'Phermopylas (Wessel. XI. $) Praeterea extat in codice
intezer alius quaternio habens

librorum

Liodori

editorum

excerpta

a libra XV. 1. usque XIX. 2.
Eae vero sunt paginae codicis 307.
908. 185. 184. 235. 256. 256. 229. 230. 723. 2. 291. 238. 193.
194. 293. 294. Denique in paginis 221, 222. 115, 120. 171. 118.
occurrunt Diodori excerpta librorum editoram XX. et XX. Atque
haec ego omnia materiae cognitae excerpta ab hoe meo volumine
exclusi; quamquam

ea neque aliqua, ut fit, lectionum

varietate ea-

rebant, et certe &rmissimum parti iueditae testimonium dabant, Quippe
qumun vaticana excerpta edita cuin Diodori Pads libris ad verbum
congruant , sequitur nt illa etiam quae sunt inedita, atque cum

edi-

tis coniunguntur ,ad Diodorum aeque auctorem referenda sint. Rursus excerpta illa quae ad libros Diodori editos pertinebant, percommode me docuerunt, quanam ratione atque instituto, quantisque fere
intervallis interpositis, quonam denique delectus genere haec excerpta
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constantiniana curafa fuerint: quam rem in ambrosianis quoque Dionysii halicarnassei codicibus olim observavi,

quorum

item excerpta

partim in editos partim in deperditos eius historici libros incidebant.
Denique lectores moneo me excerpta librorum a VII. ad X. idcirco conglobata posuisse, quia neque in codice vaticano, neque in
aliis ab Ursino , Hoeschelio Valesioque tractatis codicibus satis certa
- indicia supererenrí,

quamobrem

hae

partes in suos

quaeque

|

libros

pro suo iure distribuerentur: quo tamen incommodo in sequentibus
plerisque post XX. librum excerptis non laborabimus. Ítem nemo
miretur, cur quum librorum a VII. ad X. iamdiu extent ursiniana,
hoescheliana,

valesianaque

excerpta,

vaticana

tamen

ex his

ipsis

libris manantia, diversa sint et inedita, Causa cius rei est, quod
prisci illi eclogarii pro suo quisque operis titulo Diodorum defloraverunt: itaque in codicibus ante me cognitis nonnisi excerpta accommodata ad titulos de legationibus, et de virtutibus ac vitiis, vel ad
quosdam alios, occurrerunt, ln vaticano pariter codice partes illae
Diodori tantum ponuntur, quae ad titulum de sententiis referri poterant, ceteris fere praetermissis. Atque ita vaticana, quamquam ex
iisdem libris educta, a praedictis et iamdiu cognitis excerptis differunt. Aliquando (amen contigit, quod prope necessarium crat, uf
excerptum

idem non uni titulo

commodum

visum

sit;

ideoque non

uni eclogario praedae fuerit; id quod in adnotationibus meis suo loco
non

reíicui.

Et quidem

partes editas,

quod iam monui,

Áo
u
aa

NIU
τις
MP
PEd
T

d:
era
NET
P

consulto

praetermisi.
(Transeo iam ad Diodori excerpta inedita librorum post vigesimum: quandoquidem libros eius ab undecimo usque ad vigesimum
muperesse integros, ideoque coustantinianis excerptis haud indigere,

nemo iguorat. MAI,

T
ETT

Lo;

XX.

x 27^ Πτολεμαῖος [6] καὶ Σέλευκος καὶ “υσίμαχος 4o
Verdi
τῆς

ἐπ᾽ ᾿Δντίγονον τὸν βασιλέα οὐχ οὕτως ὑπὸ

πρὸς ἀλλήλους

εὐνοίας

προκληϑέντερ

ὡς ὑπὸ τοῦ

κα ἑαυτοὺς φόβου συναναγκχασϑέντες ὥρμησαν ἑτοίμως
πρὸς τῶν ὅλων κοινοπραγίαν.

“Ὅτι oL ἐλέφαντες oí ᾿Δντιγόνου καὶ “Δυσιμάχου κατὰ
τὴν μάχην γωνίξοντο ὡς ἂν τῆς φύσεως ἐφάμιλλον δεδωκυίας αὐτοῖς τὴν ἀλκὴν καὶ βίαν.
"Ov Σέλευκος μετὰ τὴν διαίρεσιν "τῆς ᾿Δντιγόνου
τοβασιλείας ἀναλαβὼν τὴν. δύναμιν παρεγένετο εἰς Φοινί«uv καὶ ἐπεχείρησε κατὰ τὰς γενομένας συνϑήκας τὴν
κοίλην Συρίαν ἰδιοποιεῖσϑαι. ᾿προκατειληφύότος δὲ τὰς ἐν
αὐτῇ πόλεις Πτολεμαίου καὶ κατηγοροῦντος ὅτι φίλος
ὧν

Σέλευκος

προςεδέξατο

τὴν ὑπὸ

Πτολεμαῖον

οὐσαν

46. 1. ori incipit codicis p. 265.
46. 1. καὶ ó] Male in cod. ὁ καὶ. Immo omittere praestat
etiam 0. MAI.
46. 4. συναναγκπασϑέντες] συναγκασϑέντες ed. Rom.
46. 6. 7. ᾿Δἀντιγόνου καὶ “υσιμάχου πατὰ τὴν μάχην] κατὰ
τὴν μάχην ᾿ἀντιγόνου καὶ Πυσιμάχου

ed. Rom.

46. 1. Quae sequuntur fragmenta recte a me collocari in libro
XXI,

etsi

nulla rei mentio

fit in vaticano palimpsesto,

statim

co-

gnoscet , qui hoescheliana nec non valesiana huius libri fragmenta
cum his ineditis vaticanis conferet. (Eadem ego regula in sequentibus quoque libris disponendis utar.) Et quidem Diodorus vigesimi
libri extremis verbis ait, se regum de sumtna re adversus Antigonum
certamen

initio

sequentis

libri

scripturum;

quae reapse narratio in

his vaticánis reliquiis, quatenus eam eclogario servare placuit, occurrit. MAL
46. 4. Sic loquitur etiam Porphyrius in süis deperditis nunc
historiis apud Euseb. chron. 1, 40. Lege etiam Diodorum nostrum
XX. 106, et Pausaniam

I. 6. MAI.

46. 8. De elephantorum peculiari sollertia lege, si vacat, Ciceronem epist. fam. VIL. 15 tum quae fusius dicuntur a Dione Cassio XXXIX. 38, et ab eruditis ibidem interpretibus. MAI.
46. 13. Scilicet ipse Diodorus sub vigesimi libri finem occu-

patas a Ptolemaeo Coelesyriae urbes iam narraverat.

MAI.
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. χῶραν εἰς τὴν ἰδίαν καταχϑῆναι μερίδα, πρὸς δὲ τούτοις ὅτι τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς ᾿Δντίγονον. κεκοινωνηκότος οὐδὲν αὐτῷ “μετέδωκαν οἵ βασιλεῖς τῆς δοριχτήτου

τ

48 χώρας, “πρὸς ταύτας τὰς διαβολὰς ἀντεῖπε Σέλευκος φά-

μενος δίκαιον εἶναι τοὺς τῇ παρατάξει κρατήσαντας κυ- 5
θίους ὑπάρχειν τῶν δοριχτήτων * περὶ δὲ τῆς κοίλης Συ-

Ἵ
Pj

ρίας διὰ τὴν φιλίαν

là

ἐπὶ τοῦ παρόντος μηδὲν πολυπρα-

γμονήσειν, ὕστερον δὲ βουλεύσεσϑαι πῶς χρηστέον ἐστὶ
τῶν φίλων τοῖς βουλομένοις πλεονεκτεῖν.
I. ὑπερβολὴν γὰρ ἑκάτεροι φιλοτιμίας οὐ κατέλιπον,10
oL μὲν Μακεδόνες σπεύδοντες σῶσαι τὰς ναῦς, οἵ δὲ
Σικελιῶται βουλόμενοι ui) μόνον Καρχηδονίων καὶ τῶν

|
1

:

κατὰ τὴν ᾿Ιπαλίαν βαρβάρων περιγενέσϑαι δοκεῖν, ἀλλὰ

É

καὶ περὶ τὴν Ἑλλάδα ϑεωρηϑῆναι κρείττους ὄντας Μακεδόνων τῶν τὴν ᾿Δσίαν καὶ τὴν Εὐρώπην πεποιημένων 5

Ι

δορίκτητον.

“Ὅτι ᾿Δγαϑοκλῆς εἰ μὲν ἀποβιβάσας τὴν δύναμιν ἐπικειμένοις τοῖς πολεμίοις ἐπέϑετο. κατέχοψεν ἂν -ῥᾳδίως
τοὺς Μακεδόνας" ἀγνοήσας δὲ τὴν γεγενημένην προςαγγελίαν καὶ

τὴν ἔχπληξιν

τῶν ἀνθρώπων ἠρκέσϑη τῆνῶο

δύναμιν ἀποβιβάσας καὶ τρόπαιον στήσας διαλαβεῖν ἀλη47.
47.
47.
47.
47.
bere ut

9. δορικτήτου] δωρυκτήτου ed. Rom.
6. δορικτήτων] δορυκτήτων ed. Rom.
6. πολυπραγμονήσειν)] πολυπραγμονῇς ed. Rom.
8. βουλεύσεσϑαι]) βουλεύσασϑαι ed. Rom, et mox ἐστὶν.
10. ὑπερβολὴν] ὑπὲρ ἀρχὴν ed. Rom., quod malui scriscripsi quam ὑπεροχὴν.

em
pe
dior
Lm
τa

47, 16. δορίκτητον] δορύκτητον ed. Rom.

47. 9. Regum hanc discordiam post debellatum Antigonum innuit Iustinus XV. 4. MAI.
41. 16. Agitur in mutilo hoc fragmento de pugna Agathoclis
Siculi cum Casandri macedonis copiis ad Corcyram, cuius brevis
mentio est in fragmentis Diodori nostri editis XXI. 2. p. 489, unde
cognoscimus crematam fuisse ab Agathocle Macedonum dati MAI.
41. 19. προςφαγγελίαν] Quinam erat hic nuncius? Nam ille certe
de regum victoria ad Ipsum Casandro potius favebat. Equidem belli
huius ab Agathocle in Corcyra gesti perexigua memoria superesf:
quamquam ínsulam reapse Agathocles in potestate habuit, eamque
dotis nomine Lanassae filiae dedit, quam Pyrrho magno epirensi in
matrimonium collocavit. Plut. de ser. num. vind. tom. VIII. p. 205,
et tom. II. in Pyrrho cap. IX. X. MAI. Est. fortasse nuncius classi
Macedonum combustae ad Cassandri copias terrestres perlatus. Oppugnabat enira Corcyram Cassander πλοὶ καὶ πεζῇ, ut recte apud

Diodorum loco citato scribit Reiskius ad Constantini Caerimon, aulae Byz. p. 66.

—ZG
V

|

48
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27) τὸν λόγον εἶναι ὅτι πολλὰ κενὰ τοῦ πολέμου. ἄγνοια
γὰρ καὶ ἀπάτη πολλάκις οὐκ ἐλάττω κατεργάξεται τῆς ἐν
τοῖς ὅπλοις ἐνεργείας.
Ὅτι “4ημήτριος ὁ βασιλεὺς λαβὼν ὑποχειρίους ἅπανὅτας

τοὺς

κατ

αὐτοῦ βλασφημεῖν εἰωθότας

ἐν ταῖς ἐκ-

κλησίαις καὶ πάντα κατ᾽ αὐτοῦ στρατηγεῖν φιλαπεχϑη- 44
μόνως ἀφῆκεν ἀθῴους, ἐπιφϑεγξάμενος ὅτι συγγνώμη
τιμωρίας αἱρετωτέρα.
Ill. "Ort ὑπὸ σιτοδείας πιεξομένης τῆς τοῦ “Δυσιμάτῦχον στρατιᾶς, καὶ τῶν φίλων αὐτῷ συμβουλευόντων σώ-

av ὅπως ποτὲ δύναται καὶ μηδεμί αν ἔχειν ἐλπίδα σὼτηρίας ἐν τῷ στρατοπέδῳ, τούτοις ἀπεχρίϑη μὴ δίκαιον
εἰναι
ἀρ

15.

καταλιπόντα

τὴν δύναμιν καὶ τοὺς φίλους. ἰδίαν

τὸ αἰσχρὰν πορίζεσθαι.

0 τι τοῦ “Ιρομιχαίτου τὸν “υσίμαχον ἐπὶ δεῖπνον

κεκληκότος

καὶ προβαίνοντος

τοῦ πότου

πληρώσας

τὸ

μέγιστον τῶν κεράτων καὶ προξαγορεύσας πατέρα τὸν
“υσίμαχον ἠρώτησε πότερον αὐτῷ δοκεῖ δεῖπνον εἶναι
βασιλικώτερον,

τὸ Μακεδονικὸν

ἢ τὸ Θράκιον.

τοῦ

δὲ

48. 1. καινὰ] [τὰ cod. καινά, Ψεζαπίξαπιθη heic apud Diodor. in fragm. Wessel. xév&. Valde tamen suspicor lectioneri a
librariis fnisse vaiiatam; sicuti revera accidit huic ipsi proverbio
apud eundem Diodorum XVIT. 86, ubi in textu est κεφοῖς, at in
variis

lectionibus

xevoig.

Eadem

lectio similiter

sollicitata fuit

apud Polybium XXIX. 6. vel potius apud Suidam in πολλὰ κενὰ,
observante in scholiis Kustero; itemque »pud Schotti proverbia,

cuius postremum

certe exemplum metricum

non sinit nos arnbi-

gere de lectione κενά, ΜΑΙ.

48. 1. ἄγνοια) ἀγνοία ed. Rom.
48. 9. οὐκ] incipit codicis p. 266.
48. 9. 8. τὴν — ἐνέργειαν] [τὰ cod. in quarto casu; et sic fuit
etiam in fragmentis editis; sed Rhodomanus
casum. MAI.

substituit secundum

48. 8, αἱρετωτέρα] αἱρετοτέρα ed. Rom.

48. 10. στρατιᾶς) στρατείας ed. Rom.
48. 10. ccfzv] immo σώζεσθαι, nisi excidit ἑαυτόν.

48. 15. δεῖπνον) δείπνου ed. Rom.

48, 8. Sermo est, de Antigoni filio Demetrio, cuius hurnanitas
a Plutarcho in eius vita memoratur , nec non ab huius libri diodoríani fragmentis editis p. 491. 560. Porro extrema trium verborum
sententia supererat unica in fragmentis editis p. 491. lamvero id
Pittaci effatum fuit, ut in nostris excerptis legitur p. 19. Atque
hinc cognoscimus , quam utile sit philosophorum sententias a regibus resciri.. Ecce enim breve id dictum multorum hominum vitam
conservavisse videtur. Post hane sententiam sequebatur in codice
vaticano particula, illa trium ferme versiculorum a 5. ad 8. ὅτι oi
πλεῖστοι τῶν ἀγόντων στρατόπεδα etc. usque ad τὰς ἐναντιώσεις
αὐτῶν: quam idcirco oinisi qua extat in editis p. 491. MAI.
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49

“υσιμάχου͵ τὸ "Μακεδονικὸν εἰπόντος Τί οὖν, ἔφη; νόμιμα τοιαῦτα καὶ βίον λαμπρὸν ἀπολιπὼν ἔτι δὲ imi
φανεστέραν βασιλείαν ἐπεϑύμεις εἰς ἀνϑρώπους παραγεγνέσϑαι βαρβάρους καὶ ζῶντας ϑηριώδη βίον καὶ χώραν

δυςχείμερον καὶ σπανίξουσαν ἡμέρων καρπῶν, ἐβιάσω δὲ 5
παρὰ φύσιν ἀγαγεῖν δύναμιν

εἰς τόπους τοιούτους

ἐν

οἷς ξενικὴ δύναμις ὑπαίϑριος οὐ δύναται διασώξεσϑαι:
εἰπόντος δὲ πάλιν πρὸς ταῦτα τοῦ “Ἰυσιμάχου διότι τὸ

μὲν περὶ ταύτην τὴν στρατείαν ἠγνόηκεν;, εἰς δὲ τὸ Aotσὸν πειράσεται φίλος ὧν συμμαχεῖν καὶ χάριτος ἀποδό-10
45 GtL μὴ λειφϑῆναι τῶν £U πεποιηκότων, ἀπποδεξάμενος
αὐτὸν φιλοφρόνως ὃ ΖΙρομιχαίτης παρέλαβε τῶν χωρίων

τὰ παραιρεϑέντα ὑπὸ τῶν περὶ “Δυσίμαχον καὶ περιϑεὶς
αὐτῷ διάδημα ἐξαπέστειλεν.
“Ὅτι ἐπὶ πολλῶν τὸ ϑυμομαχεῖν εἷς τέλος χαριξομέ- 15
τῷ ϑυμῷ παραιτητέον" συμφέρεν γὰρ ἐνίοτε διαλύεσϑαι καὶ χρημάτων ὠνεῖσθαι τὴν ἀσφάλ ειαν καὶ καδόλου προκρίνειν τῆς τιμωρίας τὴν συγγνώμην.

γους

Ὅτι ὅταν εἰς ἀπορίαν ἔλϑῃ στρατιώτης ἀλλόφυλος,
ἐπὶ πρώτην τὴν τῶν φίλων ἁρπαγὴν ὁρμᾶν εἴωϑεν.
20
49. 9. τοιαῦτα] τοσαῦτα ed. Rom.

49. 20. ἁρπαγὴν] incipit codicis p. 271.
49, 1. εἰπόντος] Praeter illum quem p. 1. posui locum, hic quoque perutilis atque praeclarus mihi fuit locus ad dignoscenda in vaticano palimpsesto Diodori excerpta. Quippe verba de Dromichaetae
convivio huc usque extant in valesianis excerptis editis p. 5960; tum
ibi abrupta narratione dicitur ZHTEI ΕἸΣ TO ΠΕΡῚ ΓΝΏΜΩΝ,
RELIQUA DISCE E SENTENTIARUM TITULO.
lamvero in his
vaticanis membranis narratio reliqua scribitur, et quidem in margine adnotatur ΓΝΏΜΗ; ergo locum Diodori in valesianis excerptis
suppressum, nunc vaticanus codex restituit. MAT.
40, 9. ͵ἠγνόηκεν) Atqui Darii persae aeque infelix in Scythiam
expeditio, quam narrat Herodotus lib. IV, Lysimachum erudire potuerat. Sed enim haud mirari Lysimachum nobis licet, qui Gallorum nuperam

et omnium

luctuosissimam , invita caeli temperie , ex-

peditionem in Moscoviam vidimus. MAI. Qui ἀγνοεῖν de inscitia
accepit: eed est potius peccare.
49. 13. Memorantur haec castella in fragmentis editis p. 560,
MAI.
49. 14. Haec est communior historicorum sententia : quamquam
nn desunt qui occisum potius a "Thracibus Lysimachum aiunt, ut
Polyaenus VII. 25, et Arrianus apud Photium cod. XCII p. 218:
sed faleo ut arbitror; nam Lysimachus in pugna adversus Seleucum
desideratus est. MAI,
/
49. 16. Confer fragm. ed. p. 491. MALI.
49. 20. Extat hic locus in excerptis editis p. 494; sed ibi eclogarius generaliter maluit scribere &v9Qozog pro στρατιώτης dAAG-
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ἔμφυτος γὰρ πᾶσι τοῖς βασιλεῦσιν ἡ τοῦ πλέονος
ἐπιϑυμία τοιαύτης οὐκ ἀφέξεται πόλεως.
50. 2. ἀφέξεται] ἐφέξεται ed. Rom.: correctam ex Hoeschelii
fragm. p. 494.
qvAog, id quod a Diodoro dictum fuisse puto
qui in ltalia sociorum agros vastabant. Lege
cerpta [p. 172. ed. Mai.]
Quare eclogarius
videtur sede quoque sua fragmentum dimovisse,

de Pyrrhi militibus,
Dionis vaticana exeditus hoeschelianus

quod posuit in XXI.
libro; quod mihi verisimilius in XXII. collocandum videtur, in quo
Diodorus libro bellum Pyrrhi italicum scripsit. MAL Qui fretus hoc

argumento ὅτε — πόλεως libro XXII. contribuit,
90. 2. Verba haec pertinent ad orationem vel Appii caeci, vel

Fabricii, vel Cineae,

MAI.

L

XXIL

e

461, O. Πύῤῥος ὁ βασιλεὺς πολλοὺς τῶν Ἠπειρωτῶν
τῶν ᾿συνδιαβεβηκότων

ἀποβεβληκώς,

ἐπεί τις ἠρώτησεν

αὐτὸν τῶν ἰδιοξένων πῶς τὼ κατὰ τὴν μάχην ἀπήντησεν
αὐτῷ, εἶπεν, ἐὰν ἔτι μιᾷ μάχῃ νικηδῃ τοὺς Ῥωμαίους,
οὐδεὶς αὐτῷ τῶν στρατιωτῶν τῶν συνδιαβεβηκότων àάπο- ὅ

λειφϑήσεται.

ταῖς γὰρ ἀληϑείαις ἁπάσας τὰς νίκας ἔσχε

Καδμείας κατὰ τὴν παροιμίαν * οἵ γὰρ ἡττηϑέντες οὐδὲν
ἐταπεινώϑησαν διὰ τὸ μέγεϑος τῆς ἡγεμονίας, ὁ δὲ νι-

κήσας τὴν τῶν ἡττημένων βλάβην καὶ συμφορὰν ἀναδέδεκτο.

10

Ὅτι Κινέας πρεσβευτὴς ἀποσταλεὶς παρὰ “Πύῤῥου
περὶ διαλύσεως

πρὸς “Ῥωμαίους,

οὗτος πειστικὸς ὧν ἐν

τῷ πρεσβεύειν καὶ δῶρα πολυτελῆ τοῖς εὐϑέτοις ἐδίδου.
οἱ δὲ οὐκ ἔλαβον ταῦτα, “πάντες δὲ μίαν καὶ vuv αὐτὴν
ἀπόκρισιν ἔδωκαν αὐτῶ ὅτι νῦν μὲν ὄντος αὐτοῦ πολε-15
μίου μηδαμῶς ἁρμόξειν τὴν δωρεάν, ἐὰν δὲ καταπράξηται τὴν εἰρήνην καὶ γένηται φίλος Ῥωμαίων , ἡδέως προςδέξεσθαι τὴν δόσιν οὖσαν ἀκατηγόρητον.
II. Ὅτι Βρέννος ὁ τῶν Γαλατῶν βασιλεὺς εἰς ναὸν

ἐλϑῶν ἀργυροῦν μὲν ἢ χρυσοῦν

οὐδὲν εἷλεν ἀνάϑημα,)0

b1. 8. αὐτὸν --- ἰδιοξένων) αὐτῶν --- ἐδιοξενίων ed. Rom.
51. 4. εἶπεν] εἰπεῖν ed. Rom.
51. 6. ἔσχε] ἔσχεν ed. Rom.
51. 19. πειστικὸς πιστικὸς ed. Rom.
51. 15. uiv ὄντος] μένοντος ed. Rom.

51. 17. προςδέξεσϑαι] προσδέξασθαι ed. Rom.

91. 4. Quae sequitur proverbii explicatio extat in excerptis editis lib, XXII. p. 495; sed ea ibi libere convertitur ab eclogario,
verbis aliquantulum immutatis, in generalem sententiam ; quum tamen
Diodorus de Pyrrho Romanisque loquatur, uti docet genuinum hoc
fragmentum vaticanum. MAI,

51. 12. Duas Cineae ad urbem legationes memorat Plutarclius

in Pyrrho capp. XVIII. XXI. ΜΑΙ.
51. 12. πιστικὸς]) Eloquentiam Cineae celebrat Plutarchus XIV,
a quo dicitur fuisse Demosthenis auditor. MAI.
51. 20. Diodorum in XXII libro scripsisse Brenni expeditionem
in Graeciam, iam constabat ex editis fragmentis p. 497; quibus haec

vaticana iam addenda sunt.

Perro Diodorus recte resBreuni cum
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ἀγάλματα δὲ μόνα λίϑινα καὶ ξύλινα μεταλαβὼν κατεγέλασεν ὅτι ϑεοὺς ἀνϑρωπομόρφους εἶναι δοκοῦντες ἵστασαν τούτους ξυλίνους τε καὶ λιϑίνους.

“Ὅτι οἵ ἐν ΖΙελφοῖς ὄντες κατὰ τὴν τῶν Γαλατῶν

δἔφοδον ϑεωροῦντες πλησίον ὄντα τὸν κίνδυνον ἐπηρώτησαν τὸν ϑεὸν εἰ τὰ χρήματα καὶ τὰ τέκνα καὶ τὰς
γυναῖκας

ἀποκομίσωσιν

£X TOU μαντείου

προς

τὰς

OXU-

ροωτάτας τῶν πλησίον πόλεων. ἡ δὲ Πυϑία τοῖς Ζ]ελφοῖς47

ἀπόκρισιν ἔδωκε προςτάττειν τὸν ϑεὸν ἐᾶν τὰ ἀναϑή-

10ματαὰ καὶ τἄλλα τὰ πρὸς τὸν κόσμον τῶν ϑεῶν ἀνήκοντα
κατὰ χώραν ἐν τῷ μαντείῳ" φυλάξειν γαρ ἅπαντα τον
Ὡεὸν xai μετ᾽ αὐτοῦ τὰς λευκὰς κύρας. ὄντων δὲ ἐν τῷ

τεμένει δυεῖν νεῶν παντελῶς ἀρχαίων ᾿Δἀϑηνᾶς
νάου καὶ ᾿Δρτέμιδος ταύτας τὰς ϑεοὺς ὑπέλαβον

προεἶναν

τδτὰς διὰ τοῦ χρησμοῦ προφαγορευομένας λευκὰς κόρας.

1Π. Ὅτι Πυῤῥος προτερήδας περιβοήτῳ νίκῃ τοὺς
τῶν Γαλατῶν ϑυρεοὺς ἀνέθηκεν εἰς τὸ ἱερὸν τῆς lvo᾿ ψίδος ᾿ἀϑηνᾶς καὶ τῶν ἄλλων λαφύρων τὰ πολυτελέστατα
τὴν ἐπιγραφὴν τήνδε ποιησάμενος. B.
5

oQ τοὺς ϑυρεοῦς ὁ .Moorrog Ivoviót δῶρον ϑηνᾷ
Πύῤῥος ἀπὸ ϑρασέων ἐκρέμασεν Γαλατῶν

πάντα τὸν ᾿ἀντιγόνου καϑελῶν στρατόν" οὐ μέγα ϑαῦμα"
52. 2. δοκοῦντες]

52.
52.
52.
quentes.
52.
52.
52.

δοκοῦντας

ed. Rom.

et κατεγέλασε.

9. ἔδωκε] ἔδωκεν ed. Rom.
11. κατὰ] abest ab ed. Rom.
17. ᾿Ιτωνίδος] Cod. τριτώνιδος. Vide adnotationes seMAL, qui scripsit ᾿Ιτώνιδος.
18. τὰ] incipit codicis p. 272.
20. MoAorróg] Pausan. et Plut. et anth. Πολοσσός. MAI.
20. ἸΙτωνίδι] Cod. Τριτώνιδε; sed praeterquam quod vio-

latur metrum,

Pausanias

et Plutarchus

nihil notius est Minerva itonia.

mendum

corrigunt.

Porro

Vide Livium XXXVI. 20; Poly-

bium IV. 25. XXVI. 5. MAIL, qui ᾿Ισώνιδε.
52. 20. ᾿ϑηνᾷ)] Pausan. Plut. et anth. ᾿ϑάνᾳ. MAI.
52. 21. ἐκρέμασε Ταλατῶν) Plut. ἐκρέμασεν Γαλατᾶν. Sed
Pausan. et anth. planud. ἐκρέμασε. MAI.
52. 22. ov] Cod. 9; quare dicendum esset o grande miraculum; quae sententia infringit epigrammatis acumen: itaque adscivi e Plutarcho ov. MAI.

Pyrrhi rebus composuit,

quia teste Polybio I. 6.

liam venit anno prius quam Galli in Graeciam.
; 92. 15.

Habemus

hanc

historiam

versibus

Pyrrhus in Ita-

MAI.
politicis

diligenter

scriptam , cum ipso oraculo, apud 'zetzem chil. XI. 338. sqq. MAI.
92. 17. Minervae itoniae templum
extitisse ait Pausanias I. 13. MAL

2. 19.

Extat sequens epigramma

apud Plutarchum in Pyrrho cap. XXVI.
nudea tribuitur Leonidae auctori. MAI.

inter Pheras

et Larissam

apud Pausaniam I. 13, et
In anthologia

vero pla-
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αἰχματαὶ καὶ νῦν καὶ πάρος Αἰακίδαι.
συνειδότες οὖν ξαυτοῖς ἠσεβηκόσι τηλικαῦτα προςεδόκων εἰκότως τεύξεσϑαν τῆς ἁρμοζούσης τοῖς ἀνομήμασι τιμωρίας.

5370; αἰχματαὶ) Pausan. Plut. anth. αὐχμηταί. MAI.
53. 2. ἠσεβηκχόσι]) ἠσηβηκόσε ed. Rom.
Quod sequebatur
σπροςεδόκουν tuiturus erat Hemsterhusius,

Plut. v. 1128.

δοκῶντας

quem v. ad schol. Arist.

Exc. Hoeschel. p. 504. 58. προςδοκοῦντας in zrgog-

mutatum

consentientibus

Volesianis

p. 564. 92. προς-

δοκοίη exemi Xenophonti de arte δαὺ stri VIII. 14.

59. 4. Sermo esse videtur de Gallis, qui fano delphico spoliato poenas a numine vindice expectabant.

variis cladibus occubuerunt.

Reapse ad unum omnes

Diodor. XXII. p. 497. MAI.

L.

X X IIL

£r oO. Φοίνικες καὶ Ῥωμαῖον ναυμαχήσαντες, μετὰ δὲ 48
ταῦτα εὐλαβούμενοι τὸ μέγεϑος τοῦ προκειμένου πολέμου, διεπρεσβεύσαντο πρὸς τὸν ὕπατον περὶ φιλίας. πολλῶν δὲ λόγων ῥηϑέντων καὶ τραχυτέροις λόγοις χρωμέὄνων πρὸς ἀλλήλους οἵ Φοίνικες ϑαυμάξειν ἔφασαν πῶς
διαβαίνειν τολμῶσιν εἰς Σικελίαν “Ῥωμαῖοι ϑαλαττοχραTOUVTOV Καρχηδονίων" φανερὸν γὰρ εἶναι πᾶσιν ὅτι μὴ
τηροῦντες τὴν φιλίαν οὐδὲ

νίψασϑαι τὰς χεῖρας ἐκ τῆς

ϑαλάσσης τολμήσουσιν. οἱ δὲ Ῥωμαῖοι συμβουλεύειν τοῖς
10Καρχηδονίοις ἔφασαν μὴ διδάσκειν τὰ κατὰ τὴν ϑάλασGov πολυπραγμονεῖν"

μαϑητὰς γὰρ τοὺς Ῥωμαίους ἀεὶ

ὄντας γίνεσθαι κρδίττους τῶν διδασχάλων.

τὸ μὲν γὰρ

παλαιὸν αὐτῶν Ὡυρεοῖς τετραγώνοις χρωμένων ,Τυῤῥηνοὶ
χαλκαῖς ἀσπίσι φαλαγγομαχοῦντερ καὶ προτρεψάμενοι τὸν

1τοὅμοιον

ἀναλαβεῖν

ὁπλισμὸν

ἡττήϑησαν,

ἔπειτα

πάλιν

ἄλλων ἐθνῶν ϑυρεοῖς χρωμένων οἷς νῦν ἔχουσι καὶ πει-

θαῖς μαχομένων ἀμφότερα μιμησάμενοι περιεγένοντο τῶν
εἰρηγησαμένων τὰ καλὰ τῶν παραδειγμάτων. παρὰ δὲ
τῶν Ἑλλήνων «μαϑόντες πολιορκεῖν καὶ ταῖς μηχαναῖς
ορχαταβάλλειν τὰ τείχη τὰς πόλεις τῶν διδαξάντων ἠνάγκα- 49,
54. 14, φαλαβγομαχοῦντες) φάλαγγα μαχοῦντερ ed. Ram.
51. 1. De bello primo Romanorum cum Poenis Diodorum coepisse scribere libro XXIII, fragmenta edita satis docent. MAI.
$1. 6. Populi ϑαλαττοκρατοῦντες usque ad Xerxis transmissionem recensentur apud Eusebium chron. I. 36. Εἰ quidem optandum
esset ut is catalogus continuaretur, non solum usque ad bellum punicum primum,

quo Carthaginienses

ea diguitate utebantur,

verum

etiam , si fieri potest, usque ad hodiernos Britannos marium dominos,

MAI.

91. 8. V. Mai. ad Cassium Dion. Qe 180., qui ἔφη τε (l. ἔφησε)
γὰρ (Hanno) μηδ᾽ ἀπονίψαι ποτὲ τὰς χεῖρας ἐν τῇ ϑαλάσσῃ τοῖς
ἱΡωμαίοις ἐπιτρέψειν.
98. 15, Extat hic locus de scutorum mutatione aliis verbis scriptus et imperfectior in excerptis editis libri huius XXIII. p. 501. MAI.
ἘΠῚ 19. Puta ἃ Pyrrho vel ἃ tarentino graeci sermonis populo.

EXCERPTA

VATICANA L. XXIII.

95

ὅαν ποιεῖν τὸ προςταττόμενον. καὶ νῦν ἂν Καρχηδόνιοι
διὰ ταῦτα μαϑεῖν αὐτοὺς ναυμαχεῖν, ταχὺ τοὺς μαϑητὰς
τῶν Cpa qup ὄψονται περιγενομένους.
Ὅτι τῶν Καρχηδονίων στρατηγὸς ᾿Αννίβας ἡττηϑεὶς hs
καὶ φοβούμενος μὴ διὰ τὴν ἧτταν ὑπὸ ὅ
τῆς γερουσίας τύχῃ τιμωρίας τέχνημα Σποίεὶ τοιοῦτον.
ἀπέστειλέ τινα τῶν φίλων εἰς Καρχηδόνα δοὺς ἐντολὰς
ἅς ποτε ἔδοξεν αὐτῷ συμφέρειν. ὁ δὲ καταπλεύσας εἰς
τὴν πόλιν

καὶ πρὸς τὴν γερουσίαν εἰςαχϑεὶς εἶπεν ὅτι

προςέταξεν ᾿Αννίβας ἐρωτῆσαι τὴν βουλὴν εἰ κελεύει10
ναυμαχῆσαι διακοσίαις ναυσὶ πρὸς Ῥωμαίων ἑκατὸν &κοσι. τῶν δὲ “ἀναβοησάντων καὶ κελευσάντων Τοιγαροῦν,
ἔφη, νεναυμάχηκε καὶ ἡττήμεϑα. ἐκεῖνος δὲ ὑμῶν προςταξάντων ἀπολέλυται τῆς αἰτίας. ὁ μὲν οὖν Avvifag
εἰδὼς τοὺς πολίτας ἐκ τῶν ἀποτελεόμάτων. συκοφαντοῦν-1

τας τοὺς στρατηγοὺς τοιούτῳ τρύπῳ τὰς ἐδομένας κατηγορίας ὑπεξείλατο.
διαβεβλημένοι γὰρ ἐν τοῖς πρότερον κινδύνοις ὡς
ἂν τῶν ἐλαττωμάτων αἴτιον γεγονότες ἔσπευδον διὰ ταύτης ναυμαχίας ἀνακτήσασθαι τὰς περὶ τούτων διαβολάς.»
ΠῚ. οὐδὲν δ᾽ οὕτω καταπλήττεται τὰς ψυχὰς. ὡς τὸ
ἡττηϑῆναι τοῖς Καρχηδονίοις. δυνάμενοι yoQ ῥαδίως
διαφϑεῖραι τὴν ναυτικὴν δύναμιν τῶν πολεμίων περὲ
τὸν κατάπλουν οὐδὲ ἐπεχείρησαν τούτους ἀμύνασϑαι.
τριάκοντα γὰρ ναυσὶ τῶν Ῥωμαίων προςφερομένων 1125
χώρᾳ καὶ μήτε τάξεως μήτε συστήματος ἁδροῦ γενομὲδ5. 2. ναυμαχεῖν) huic deest ἀνωγκάσωσι,
55.
55.
55.
55.

δ. ὑπὸ) ἀπὸ ed. Rom.
8. dg] ἅ ed. Rom,
11. μαχῆσαι) incipit codicis p. 167.
16. στρατηγοὺς] ατρατιώτας ed. Rom.

55. 21. ὡς τὸ ἡττηϑῆναι)

τὸ ἡττηϑῆναι ὡς ed, Rom.

Sed

et τοὺς Καρχηδονίους necessarium.
55. 26. ἁδροῦ) ἀδροῦ ed, Rom,

55. 1. Hannibalem hunc diversum esse ef antiquiorem magno
Hannibale, nemo non intelligit, MAL Quem v. ad Dionem historiam eandem narrantem p. 182.
59. 20. Adhuc loquitur auctor de Carthaginiensibus; quibus
ducum imperitiam exprobrat etiam Polybius I. 81. 32. MAI.
95. 25. Ergo agitur de excensione Romanorum in Siciliam.
Nam in Africam quidem trecentis et quinquaginta navibus ingentem
exercitum deportaverunt,

uti narrant

Appianus

punic. cap. III, et

Diodorus fragm. p. 904. MAL Agitur de excensione Atilii in Africam; quem illuc XL. naves anno urbis CCCCHIC appulisse scimus.
IDEM in Add,
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vov πνεύματος βιαιότερον ἐγκειμένου χωρὶς κινδύνου
παρῆν αἱρεῖν αὐτανδρα τὰ σκάφη. εἰ μὲν οὖν καταβάν- 50
τες εἰς τὸ πεδίον

ἐξ ἴσου

παρετάξαντο

καὶ πᾶσι τοῖς

μέρεσι τῆς δυνάμεως ἐνεργῶς ἐχρήσαντο, ῥᾳδίως ἂν σπεδριεγένοντο

τῶν πολεμίων"

νῦν

δὲ πρὸς αὐτὴν

μόνον

ἀποβλέψαντες ἐρυμνότητα τοῦ λόφου, καὶ τῶν χρησίμων

τὰ μὲν διὰ τὴν εὐλάβειαν προέμενον τὰ δὲ διὰ τὴν ἀπορίαν διαγνοήσαντες, τοῖς ὅλοις ἔπταισαν.
IV. "Ort &v ἀϑυμίᾳ πολλῇ ὄντων τῶν Καρχηδονίων
10vosig ἄνδρας ἡ γερουσία τῶν ἐπιφανεστάτων ἀπέστειλε
πρεσβευτὰς πρὸς τὸν ᾿ΔἽτίλιον περὶ εἰρήνης. τούτων. δὲ
"Avvov ὃ ᾿Δμίλκου πρῶτος ὧν τῇ δόξῃ διαλεχϑεὶς τοὺς
ἁρμόξοντας. λόγους τῷ καιρῷ παρεχάλει τὸν ὕπατον μετρίως. αὐτοῖς χρήσασϑαι. καὶ Ῥώμης ἀξίως. ὁ δὲ AríALog
1δμεμετεωρισμένος

τοῖς εὐημερήμασι

καὶ

τύχης ἀνθϑρωπί-

νης οὐδεμίαν ἔννοιαν λαμβάνων τηλικαῦτα καὶ τοιαῦτα
προρέταττεν

ὥςτε τὴν συντεϑειμένην εἰρήνην ὑπ᾽ αὐτοῦ

μηδὲν διαφέρειν δουλείας. ἐφ᾽ οἷς ὁρῶν τοὺς ἀγαναχτοῦντας ἔφησεν αὐτοὺς δεῖν τοὐναντίον χάριν ἔχειν ἐπὶ
φοτούτοις' μὴ δυναμένων γὰρ αὐτῶν μήτε κατὰ γῆν μήτξ
κατὰ ϑάλατταν

ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας

ἀντιτάξασϑαι πᾶν

τὸ συγχωρούμενον ὑφ᾽ ἑαυτοῦ λαμβάνειν ἐν δωρεᾷ. τῶν
δὲ περὺ τὸν ᾿άΑννωνα παῤῥησιαξομένων πρὸς αὐτὸν ὑπερ-

ηφάνως ἀπειλήσας προξέταξεν. ἀπιέναι τὴν ταχίστην,
ορἐπιφϑεγξάμενος ὅτι δεῖ τοὺς “ἀγαθοὺς ἢ νικᾶν ἢ εἴκειν
τοῖς ὑπερέχουσιν. ὃ μὲν οὖν ὕπατος οὔτε τὸ τῆς πατρίὃος ἐν τοῖς τοιούτοις μιμησάμενος οὔτε τὴν ἐκ ϑεοῦ νόμεσιν εὐλαβηϑεὶς συντόμως

τῆς ὑπερηφανίας

ἀξίᾳ περὺ-

ὅπεδε τιμωρίᾳ.

Πάντες μὲν οὖν ἄνϑρωποι κατὰ τὰς ἀτυχίας μᾶλλον εἰώϑασι τοῦ δαιμονίου μνημονεύειν, καὶ πολλάκις
56.: 5. αὐτὴν] ταύτην ed. Rom. Malim autem τὴν ἐρυμνότητα.
26:77. ἀπορίαν] fortasse ἀπειρίαν.
56. 15. τύχης] Cod. ψυχῆς. MAI. Autea εὐημερήμασιν ed. Rom.
56. 16. ἔννοιαν) ἔυνοιαν sic ed. Rom.
56. 18. τοὺς] Ita cod. MAI. Aut scribendum. αὐτοὺς aut
Lu
πρεσβευτᾶς. Paullo ante δουλίας ed. Rom.
. 21. πᾶν] incipit codicis p. 168.
56.91. δαιμονίου] Ed. 9&ov. MAI,

96. 25. Haec sententia ab ὅτι δεῖ usque ad ὑπερέχουσιν extat
solitaria etiam in fragm. ed, p. 903. Nunc vero cognoscimus pertinere hanc particulam ad Reguli responsum, Est autem Diodori
plagium ex Polybio XVII. 4. MAI.
56. 29. Reguli haec superbia. reprehenditur etiam in excerptis
editis libri XXIII. p. 901; unde sine dubio cognoscimus vaticanum
hunc locum pertinere ad dictum Diodori librum. MAI.

EXCERPTA VATICANA L. XXIII,
g1&£v ταῖς εὐπραξίαις

καταφρονοῦντες

ὡς μύϑων

κατὰ

51

πεπλασμένων τῶν ϑεῶν

τὰς ἐλαττώσεις. ἀνατρέχουσιν ἐπὶ

τὴν φυσικὴν εὐλάβειαν, μάλιστα δὲ οἵ “Καρχηδόνιοι διὰ

τὸ μέγεϑος τῶν ἐπηρτημένων φόβων. ἀναζητοῦντες τὲς
ἐκ τῶν πολλῶν χρόνων παραλελειμμένας Ὡυσίας ἐπολυ- 5
πλασίαξον τὰς εἰς τὸ ϑεῖον τιμάς.

V. Ὅτι (ἐΞάνϑιππος ὁ Σπαρτιάτης συνεβούλευε τοῖς
στρατηγοῖς προάγειν ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ ταῦτα
ἔφησεν αὑτὸν λέγειν οὐχ ἵνα ἐκείνους παροξύνας x.
παρακαλέσας

εἰδῶσιν

αὐτὸς

ἐχτὸς

ἢ τῶν κινδύνων.

ὅτι πέπεισται ταῦτα

ποιούντων

ἀλλ᾽

ὅπωςῖο

αὐτῶν ῥᾳδίως

προτερήσειν; αὐτός τε καϑηγήσεσϑαι τῆς μάχης καὶ πρῶ-

vog ἐν τοῖς κινδύνοις ἀνδραγαϑήσειν.
Ὅτι "Ξανθίππου κατὰ τὸν πόλεμον τοῦ Σπαρτιάτου
παριππεύοντος καὶ τοὺς “πεφευγότας πεζοὺς ἀναστρέφον-15
τος, εἰπόντος δέ τινοβ ὅτι ῥαδίως ἐφ΄ ἵππου καϑήμενος
τοὺς ἄλλους εἰς τὸν κίνδυνον παρακαλεῖ, παραχρῆμα
καϑαλλόμενος τὸν μὲν ἵππον τῶν παίδων τινὶ παρέδω57. 1. ἐν ταῖς εὐπραξίαις]
εὐπραξίαις.

Ed. ἐν δὲ ταῖς "imiqusolats καὶ

ΜΑΙ.

57. 1. τῶν ϑεῶν]

Ed. τοῦ ϑεοῦ.

nis z 929 pro τῶν Qv,

Sed est correctio lectio-

quae extat ibi in variis lectionibus. MAT.

57. 9. xarà] Ed. μετὰ; sed placet κατὰ, ut paulo ante scribitur. MAI. Qui si Hoeschelianam inspexisset, μετὰ vidisset typothetae Amstelod.

diligentiae deberi.

57. T. Ξανϑίππης) Ita cod. MAT.
51. 7. συνεβούλευε] συνεβουλεύετο ed.Rom , quem datismum
multis olim exagitavi in Xenoph. Hist. Gr. VI. 5. 34. et Demosthen. de Rhod. libert. p. 196. 26. HR.
Librarüs tamen sollemne est in hanc partem peccare, veluti apud Platonem Menexeuo p. 234. B. Aeschinem F. L, S. 79. Xenoph. Anabas. 11. 1,
18. VI. 6. 29., vix ut lIoauni Diacono ad Hesiodi Scut. v. 338,
concesserim συμβουλευσαμένη pro συμβουλεύσασα.
57. 9. αὑτὸν] αὐτὸν ed. Rom.
57. 11. εἰδῶσιν) εἴδωσιν ed. Rom.
91. 12. καϑηγήσασϑαι] Malim καϑηγήσεσϑαι. ΜΑΙ.

57. 14. κατὰ τὸν π. τοῦ 2.] praestabat τοῦ Σ'. κατὰ τὸν
z.

Sed verba similiter disiecta sunt p. 59. 1. s.

97. 9. Locus hic de religione iu calamitatibus renascente exfat
in excerptis editis,

sed aliquantulum

varians,

quia

ibi christianus

eclogarius nonnulla verba, praesertim ethnica , immutavit. MAI.
91. 6. Loquitur Diodorus de humanis fortasse victimis quas
superstitiosi Carthaginienses diis iminolabant in. maximis calamitatibus, scelere pro remedio utentes; ut narrat lustinus XVIII. 6. (quem

exscribit Orosius 1V. 6.) circa ipsum tempus extremum belli punici
in Sicilia. MAI.

58
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κεν, αὐτὸς δὲ πεζῇ παριὼν ἐδεῖτο μὴ γενέσθαι τῆς ῆττης καὶ τῆς ἀπωλείας αἰτίους ἅπαντος τοῦ στρατοπέδου.
πάντα γὰρ τῇ συνέσει βάσιμα καὶ δυνατὰ γίνεται

τῆς τέχνης ἐν πᾶσι χειρουμένης τὴν βίαν. - Καὶ καϑαὅπερ τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς ἐστι δούλον, οὕτως αἵ μεγάλαι
δυνάμεις τῇ τῶν ἡγεμόνων ὑπείχουσι φρονήσει. -- Τοῦ
πρὸς τὸ συμφέρον βουλευτηρίου πάντα κατισχύοντος.
58. 3. βάσιμα) βάδιμα ed. Rom.
58. 3. γίνεται) ἄγειν Excerpta Hoeschel,

58. 7. πάντα) παντὸς Excerpta Hoeschel.: sed utraque mendose opinor τοῦ dirimunt a βουλευτηρίου,
58. 6. Hacc sententia de corpore et anima, itemque sequens de
senatus regimine, extat etiam in fragmentis hoeschelianis p. 504. in
libro XXIII. Ego vero utramque retinui, ut lectores cognoscerent,
has vaticanas reliquias. pertinere adhuc ad praedictum librum XXIII.
Sententia similis priori. Utraque vero sententia loquitur de Xanthippo, occurrit etiam in valesianis excerptis p. 976. MAI.

58. 7. Intellige senatum romanum clade Reguli audita rainime
animis debilitatum, MAI.

LE

XXI.

521. "Os τοὺς φιλαργυρωτάτους ἐπελέξαντο πρὸς τὸν ἐμπρησμὸν τῶν μηχανημάτων καὶ τοὺς ϑρασυτάτους οὐ| Καρ-

χηδόνιοι τριακοσίους ὄντας τὸν ἀριϑμόν" τὰ γὰρ πλήϑη
ταῦτα μάλιστα προτρέπεται τοὺς προχείρους παντὸς καταφρονεῖν κινδύνου. ὡς ἐπὶ πολὺ γὰρ ἐν ταῖς προςβολαῖς
καὶ τειχομαχίαις συνέβαινε τοὺς ἀρίστους ἀποϑνήσκειν

ἑκουσίως προπίπτοντας εἰς κινδύνους δυςβοηϑήτους.
περικατάληπτος γενόμενος κατέφυγε πρὸς τὴν γῆν,
ἐν ἐλάττονι ϑέμενος τὸν ἀπὸ τῆς ναυαγίας ΕΣ τοῦ
10
παρὰ τῶν πολεμίων κινδύνου.

οὐδενὶ δηλώσας τὸ βεβουλευμένον" ὑπελάμβανε γὰρ
τὰ τοιαῦτα τῶν στρατηγημάτων διαδιδόμενα πρὸς τοὺς

QU;
———————
m——-————————

φίλους ἢ τοῖς πολεμίοις γνώριμα γίνεσθαι διὰ τῶν αὐ-

τομόλων ἢ τοῖς στρατιώταις ἐμποιεῖν δειλίαν προςδοκῶσι

μέγεϑος κινδύνου.

15

59. 4. rovg) incipit codicis p. 129.
59. 2. Agitur in hoc fragmento de machinis Romanorum obsidionalibus ad Lilybaeum, quas obsessi Poeni post multa tentamenta
inflammaverunt;

cuius

rei mentio est in hoeschelianis

quoque Dio-

dori excerptis initio libri XXIV; unde etiam cognoscimus , vaticanum hoc fragmentum ad eundem librum pertinere.
De Lilybaei
obsidione legesis etiam valesiana Diodori excerpta initio item libri

XXIV. De machinis operibusque Itomanorum incensis consule Polybium 1. 45. 48. MAI.
99. 7. Has clades ad Lilybaeum narrat Polybius I. 42, 45. 49.
Porro hae sententiae fortasse abruptae sunt. MAI, Immo omnes arte
ÀMÀ
M
M
MÀ———
———
cohaerent.
$9. 10. Valde suspicor loqui Diodorum de rhodio illo homine,
qui inspectante romana classe saepe cum uno mavigio Lilybaeum
urbem

obsessam

mira dexteritate ingressus,

ex eaque digressus est;

donec tandem a Romanis captus fuit. Polyb. 1. 47. MAI.
59. 11. Loqui arbitror Diodorum de Hamilcare cognomento
Barca, qui audaci consilio occupavit in Sicilia Erctem, locum opportunissimum , inter duos Romanornm exercitus situm. Polyb. I. 56.
Vel potius intelligitur occupatio urbis Erycinoruni per eundem Hamilcarem Polyb. 1, 58, Nep. Ham. cap. 1; quam nocturno facinore

fuisse ab 60 captam discimus ex Diodori fragmentis ed. p. 509. MAI,

59. 15. Haec sententia de celandis strategematibus legitur in
fragmentis editis libri XXIV. p. 509.
Sed praeter quam quod ibi

variat ob eclogarii arbitria, utiliter eam conservavi ob ostendendam
horum fragmentorum propriam sedem. MAI.

60
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Ὅτι τοῦ AuiAxov διαταξαμένου μὴ διαρπάξειν 53
is Pii
Οὐοδόστωρ οὐκ ἐπείσθη. καὶ πολλοὺς
ἀπέβαλε

τῶν “στρατιωτῶν.

οὕτως

ἐν παντὶ καιρῷ συμ-

βαίνει τὴν εὐταξίαν γίνεσθαι μεγάλων ἀγαϑῶν αἰτίαν,
δῶςϑ᾽ οἵ μὲν πεζοὶ “προγεγενημένης εὐημερίας τηλικαύτης
οὐχ ὅτι μόνον ταύτην ἀνέτρεψαν ἀλλὰ καὶ πάντες ἐκινδύνευσαν ἀπολέσθαι, οἱ δὲ ἱππεῖς οὐ πλείους διακοσίων
ὄντες οὐ μόνον ἑαυτοὺς διέσωσαν ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις

τὴν ἀσφάλειαν παρεσκεύασαν.
109957

Θεὺ ᾿Δμίλκας “ἔπεμψε χήρυκας aol τῆς τῶν νεχρῶν

ἀναιρέσεως. ὁ δὲ ὕπατος Φουνδάνιος ἐκέλευσε τοῖς ἥκουσι
μὴ τοὺς νεχροὺς ἀλλὰ τοὺς ζῶντας 5 εἰ νοῦν ἔχουσιν,

ὑποσπόνδους αἰτεῖσϑαι. ὑπερηφάνου μὲν οὖν γενομένης
τῆς ἀποκρίσεως οὗτος οὐ τοῖς τυχοῦσιν ἐλαττώμασι πε1δριέπεσεν εὐϑύς, ὥςτε πολλοῖς δόξαι τὴν μεγαλαυχίαν

τετευχέναι τῆς παρὰ τοῦ δαιμονίου νεμέσεως.
IH. “Ὅτι τοῦ Φουνδανίου περὶ τῆς τῶν νεκρῶν ταφῆς
ἀποστείλαντος κήρυκας Βάρχας πολὺ κεχωρισμένην τῆς
προγεγενημένης ἀπόφασιν ἐποιήσατο. φήσας “γὰρ μάχε20σϑαι μὲν τοῖς ξῶσι, διαλελύσϑαι δὲ πρὸς τοὺς τετελευ-τηχότας συνεχώρησε τὴν ταφήν.

Ἐπὶ τοσοῦτον γὰρ προέβη τῆς ἀνδραγαϑίας ὥςτε
καὶ τοὺς στρατηγοὺς αὐτοὺς παρ᾽ ἀμφοτέροις ἀριστεύειν
καὶ τῶν κινδύνων προχαϑηγεῖσϑαι. ἔνῆα δὴ συνέβαινεν
9δάλογώτατα zd) τοῖς ἀρίστοις τῶν ἀνδρῶν ἐνίοτε. οἵ

γὰρ ταῖς εὐψυχίαις ὑπερέχοντες τῶν ἀνθεστηκότων κατα- 54
δυομένης τῆς ἰδίας νηὸς ἡλίσκοντο, ταῖς μὲν ἀρεταῖς
60. 10. ἔπεμψεν εἰ 14. περιέπεσε ed. Rom.
60. 16. τετευχέναι) τετυχέναι ed. Rom.

60. 24. συνέβαινεν] συνέβαινε ed. Rom, et antea τοῦ pro zd.
60. 26. εὐψυχίαις] εὐτυχίαις ed. Rom.

60. 3. Cladem hanc evenisse puto intra illud biennium, quo
ad Erycem pugnatum esse testis est. Polybius I. $8. Iam Vodostoris
carthaginiensis

memoriam

nullam

inveni,

MAI.

quem Boodem a Polybio 1. 21. 6. memoratum

Qui eundem esse

hariolatur

ad Dio-

nen p. 183.
60. 3. Sententia haec de militaris disciplinae ordinisque neces-

sitate extat in fragm. editis huius libri XXIV. p. 909.
scimus dictam fuisse ob Vodostoris cladem. MAI.

Nunc cogno-

60. 11. dovrácviog] Consulatum hic gessit anno ante Lutatium,
quo demum consule bellum punicum debellatum fuit. MAI.
60. 21, Hamilcaris Barcae, qui pater magni Hannibalis fuit,

prudentia ef moderatio satis est illustris apud plerosque historicos
Diodorum, Polybium, Nepotem. MAI.
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61

οὐκ ἐνδιδόντες. τῷ δὲ τῆς ἀνάγκης ἀβοηϑήτῳ κχρατούμενοι.

τί γὰρ ὄφελος ἀνδρείας ὅταν τοῦ σκάφους ipso

σϑέντος τὸ σῶμα τῆς βάσεως ἀποστερηϑὲν ὑπὸ τῆς ϑαλάσσης τοῖς πολεμίοις ἐγχειρίξηται :

MV"

Oc.

0 Βάρκας,

ἐπειδὴ παρεγενήϑησαν

πρὸς

αὐτὸν οἵ πρέσβεις τῶν Ῥωμαίων μετὰ τοῦ Τέσκωνος καὶ
τὰς “συνθήκας ἀνεγίνωσκον, μέχρι μὲν τινοβ ἐσιώπα" ὡς
δὲ ἤκουσε τά τε ὅπλα παραδιδόναι καὶ τοὺς αὐτομό-

c

λους; οὐκ ἐκαρτέρησεν, ἀλλ᾽ ἐκέλευσεν ἀπιέναι τὴν ταχίστην᾽

ἕτοιμος

γὰρ ἔφησεν

εἶναι

μᾶλλον

ἀποϑανεῖν

ua-10

χόμενος ἢ φιλοψυχήσας προςδέξασϑαι zo ier ἐπονείδιὅτον, καὶ ταῦτ᾽ εἰδοὴὶς τὴν τύχην 7908 τους ἐγκαρτεροῦντας τοῖς δεινοῖς αὐτομολοῦσαν καὶ μεγίστην ἀπόδειξιν
τῆς ἀνελπίστου μεταβολῆς παρεσχημένην τὴν περὶ τὸν
15
"(Avv συμφοράν.
61. 1. τῆς] incipit codicis p. 130.
61. 2. ὅταν rov] Male lectum fuit in ed. ὅτ᾽ αὐτοῦ
ὅταν τοῦ non

intellecta differentia literae v ab v.

pro

MAI.

61. 4. ἐγχειρίξηται)] Ed. ἐγχειρίζεται. MAT.
61. 14. παρεσχημένην)] παρεσχομένην ed. Rom.
61. 1. Videtur sermo esse de ultimo navali proelio inter Hfannonem poenum et Lutatium romanum, de quo adi Polybium I. 61. MAI.
61. 2. Sequens sententia de naufragis extat in extremis fragmentis editis huius libri XXIV. p. 509, non sine aliqua varietate. MAT,
61. 6. Gescon carthaginiensis praefectus erat lilybaetanae urbis,
cum pax coaluit, Polyb. I. 66. Ex hoc autem fragmento cognoscimus Gesconem venisse: Lilybaeo cum romanis legatis ad lHiamilcarem Barcam qui Erycem tenebat, quique pacis faciendae summus
arbiter erat, ut ait Polybius I. 62. MAI.
ΟἹ. 15. Ergo Romani iniquas conditiones primo obtulerant,
cuius rei non facit mentionem Polybius; quibus a Barca repudiatis.
mitiores exhibuerunt illas quae sunt in foedere scripto apud Polybium
J. 62. Errat ergo Appianus in reb. sicul. cap. II. qui retinet in foedere illam quoque conditionem de tradendis transfugis, quae cur fuerit e£ quam recte a Polybio et a Zonara VIII. 17. omissa, nunc e
Diodori vaticano fragmento cognoscimus. Armorum vero tradendorum nec Polybius nec Appianus neque denique Zonaras meminerunt.
Sed ecce tibi belle conspirans cum Diodoro Nepos Ham. cap. Il. Hamilcar in pace concilianda tanta fuit ferocia, ut quum Catulus negaret, se bellum compositurum , nisi ille cum suis qui Erycem tenucvant , armis relictis, Sicilia decederent ;succumbente patria, ipse pe-

riturum se potius dixerit. quam cum tanto flagitio domum rediret:
mon enim suae esse virtulis, arma a patria accepta adversus hostes,
adversariis tradere. Huius pertinaciae cessit Calulus. Zonaras denique nescio quibus tabulis fretus, ait Hamilcarem Barcam in fsedere
solam sub iugum missionem fuisse deprecatum.
Cum bello primo punico desivisse librum Diodori quartum et
vigesimum certiores nos faciunt fragmenta edita p. 009. Recte igitur hoc loco retinui vaticanum fragmentum in quo apud Barcam
de bello finiendo agitur, componendaque pace, id quod reapse post

tot tamque diuturna certamina accidit. MAI.

ΧΙ:

I. διὸ καὶ τοῖς ἀποστάταις οὐχ ἧττον πολιορκεῖσθαι 55
συνέβαινεν ἢ πολιορκεῖν. διὰ τὸ σπανίξευν τροφῆς.
συνέβαινε δὲ ταῖς μὲν τόλμαις αὐτοὺς μὴ λείπεσϑαι

τῶν πολεμίων,

διὰ δὲ τὰς ἀπειρίας τῶν ἡγεμόνων μὲ-

δγάλα βλάπτεσῦ αι. διὸ καὶ τότε συνιδεῖν ἦν ἐπ᾿ αὐτῆς τῆς
πείρας ἡλίκην ὑπερβολὴν ἔχοι στρατηγικὴ σύνεσις Lais

10

τικῆς ἀπειρίας καὶ τριβῆς ἀπόνου καὶ στρατιωτικῆς.
τὸ ydo. δαιμόνιον ὡς ἔοικε ταύτην ἀμοιβὴν τῶν ἀδεβημάτων αὐτοῖς ἐδικαίωσεν.

Ὅτι

τὸν Σπόνδιον

ἀνεσταύρωσεν ᾿Αμίλκας.

ὁ δὲ

Ma90g ᾿Δννίβαν εἰς τὸν αὐτὸν σταυρὸν αἰχμάλωτον λα62. 5. αὐτῆς τῆς) αὐτῆς 64, Rom.: correctum ex fragmentis
Hoeschelianis.
62. 6. στρατηγιχὴ]) Cod. στρατιωτική. MAT.
62. 10. Σπόνδιον)] Ita cod. non Zimévóiov, ut vulgo scribitur. MAI.

62. I. Suprascriptum de Barca fragmentum subsequitur in codice, ef quidem in eadem pagina 130. eodemque versu locus ille ex
Epicuri ratis sententiis, a vocabulo

Ἐπίκουρος usque ad συμφορὰς,

qui in hoeschelianis fragmentis editis ponitur initio libri XXV. Hinc
ergo rursus cognoscimus ífransitum fieri a libro XXIV. ad XXV.
Et eum quidem locum, utpote editum ego praetermitto ; ubi tamen
in ed. est v. 1. ἐπὶ ταῖς, codex melius habet ἐν ταῖς;

ubi ed. τὴν

κακίαν, codex tantum κακίαν : ubi denique ed. xci συλλήβδην, codex plenius καὶ αὐτοῖς συλλήβδην. MAI.
62. 2. Pertinet hoc excerptum ad bellum mercenariorum rebeleec in Africa adversus Carthaginienses, quod accurate scribit Polybius sub finem primi libri. Diodorus autem sententiam prope ad
literam sumit a Polybio I. 81, qui ait rebelles tum obsiderent Carthaginem, vicissim ab Hamilcare Barca, qui agrum incursabat,
commeatu exclusos fuisse ac prope obsessos, MAI.
62. 7. Rursum Diodorus repetundarum fit reus, quia scilicet a
Polybio loc. cit. hoc fragmentum prope ad litteram exscribit; cuius
quidem fragmenti pars posterior extat etiam sub initiis libri huius
XXV. in fragmentis editis Diodori p. 510. Porro autem sermo est
de mercenariis qui inferiores Poenis erant non pugnandi ferocia sed
ducum peritia. MAI.
62. 10. , Polybius loc. cit. toU δαιμονίου τὴν οἰκείαν ἀμοιβὴν
αὐτοῖς ἐπιφέροντος; τῇ πρὸς τοὺς πέλας ἀσεβείᾳ καὶ παρανομίᾳ.
Loquitur de mercenariis qui fame adacti, mutuo vorabant. MAI.
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56 βὼν προςήλωσεν, ὥςτε δοχεῖν τὴν τύχην ὥςπερ ἐπίτηδες
ἐναλλὰξ τὰς εὐημερίας καὶ τὰς ἥττας ἀπονέμειν τοῖς περὶ
τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ἠσεβηκχόσιν.
“Ὅτι δύω πόλεις οὐδεμίαν ἀφορμὴν siyov πρὸς διάλυσιν διὰ τὸ μὴ καταλελοιπέναι σφίσιν ἐλέῳ μηδὲ συγ- 5
γνώμῃ τόπον τινὰ κατὰ τὰς πρώτας ἐπιβολάς. οὕτω κατὰ
τὰς ἁμαρτίας μεγάλην ἔχει διαφορὰν ἡ μετριότης καὶ τὸ

μηδὲν ὑπὲρ ἄνϑρωπον ἐπιτηδεύειν.

II. “Ὅτι of μὲν Κελτοὶ τοῖς πλήϑεσιν ὄντες πολλαπλάσιοι καὶ πεφρονηματισμένοι τῷ ϑράσει καὶ ταῖς ἀλ-10
καῖς καταπεφρονηκότως

διηγωνίξοντο,

οἱ δὲ περὶ τὸν

Βάρκαν τὸ τοῦ πλήϑους ἐλλειπὲς ταῖς ἐμπειρίαις ἐπειρῶντο διορϑώσασϑαι. οἱ μὲν οὖν πᾶσιν ἔδοξαν ἐμφρόvog περὶ τούτων βεβουλεῦσϑαι, ἡ δὲ τύχη παρ᾽ ἐλπίδας

ἐβράβευσε τὰς πράξεις καὶ τὸ δοκοῦν ἀδύνατον εἶναι καὶ15

ἐπικίνδυνον παραδόξως κατώρϑωσεν.

d

Ὅτι ᾿Δόδρούβας μαϑὼν πρακτικωτέραν οὐδαν τῆς
βίας τὴν ἐπιείκειαν προέκρινε τὴν εἰρήνην τοῦ πολέμου.
διὸ πᾶσα πόλις ἀεὶ τὰ παραγγελλόμενα φιλοπευ63.
63.
63.
63.
Rom.

9.
6.
6.
10.

ἐναλλὰξ] ἐνάλλαξ ed. Rom.
τόπον] τρύπον ed. Rom.
κατὰ] incipit codicis p. 219.
καὶ πεφρονηματισμένοι] καταπεφρονηματιδμένοι ed.

63. 15. ἐβοάβευσε] ἐβράβευσεν ed. Rom.

69. 1. Polyb. 1. 86. MAT.
63. 3. Variat verbis, non sententia, Polybius loc. cit. MAE.
69. 4. Utica et Hippo (vel potius Hippagreta Diodor. fragm. p.
567. Polyb. 1. 70) veniam desperantes teste Polybio 1, 88, cuius
heic quoque plagiarius Diodorus est. Nec tamen quisquam putef
Polybium potius quam Diodorum occurrere in hac vatic. membrana,
et me labi errore, dum alterum suppono alteri. Namque heic revera

excerpi Diodorum, testis est tnm universus quaternio, tnm nominatim materia paginae utriusque 129 et 120, quibus in paginis sunt
partes Diodori non dubiae, ut illa ex Epicuro, ut aliae quae iamdiu in fragmentis Diodori editis extant. Et quidem postrema senM
ab οὕτω ad ἐπιβολὰς, est apud Diodor. fragm, ed. p. 510.

63. 16. Intellige bella in Hispania ab Hamilcare Barca feliciter
confecta,

non

solum

contra lberos

verum

etiam

οοπὲνα

Gallorum

ducem lstolatium; quae congestim narrantur in Diodori fragmentis
editis lib. XXV. p. 510, sqq. ΜΑΙ.
. $69.18. Hasdrubal, Hamilcaris in imperio successor, Hispaniam pacifice demum tenuit. Diod. fragm. ed lib. XXV. 511. Vel
intelligitur deditio Numidarum

a

in Africa

missis pepercit Hasdrubal.

rebellantium , quibus sub

Diodor. fragm. lib. XXV. p. 510.

, 63. 19. Utrum Carthago, pace numidica nondum composita, intelligenda sit, an alia quaevis civitas, non divino, MAI.
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καὶ ταῖς διαδιδομέναις

L. XXV. XXVI.
φήμαις μετάμελος οὖσα

πολλῆς ἀγωνίας ἐπληροῦτο.

ΠῚ. Ὅτι ὁ πρεσβύτατος τῶν ἐκ τῆς Ῥώμης ἐκπεμφϑέντων πρεσβευτῶν ἐν τῷ συνεδρίῳ τῶν “Καρχηδονίων 57
δδείξας τῇ γερουσίᾳ τὸν κόλπον [οἵ παρὰ τοῦ πρεσβευτοῦ
“Ρωμαίων

γενόμενοι πρὸς τὴν γερουσίαν τῶν Καρχηδο-

νίων λόγοι] ἐψήφισαν φέρειν αὐτὸν καὶ τὴν εἰρήνην
καὶ τὸν πόλεμον: ἀπολείψειν οὖν τούτων ὁπότερον ἂν
οἵ Καρχηδόνιοι βουληθῶσιν. τοῦ δὲ τῶν Καρχηδονίων
τ0βασιλέως

εἰπόντος ποιεῖν

αὐτὸν

ὁπότερον ἂν βούλοιτο

ἔφη Τὸν πόλεμον ἐφίημι. τῶν δὲ Καρχηδονίων οἵ πλείους
εὐϑὺς ἀνεβόησαν δέχεσϑαι.
IV. “Ὅτι οἵ κατὰ τὴν “Οὐιϊκτόμελαν πόλιν ἐχπολιορκηϑέντες συνέφυγον εἰς τὰς ἰδίας οἰκίας ἐπὶ τέκνα καὶ
15yvvatxag τὴν ἐσχάτην παρ᾽ αὐτῶν ληψόμενοι τέρψιν, εἶ
δή τίς ἐστι τέρψις τοῖς ἀπολλυμένοις. εἰ μὴ δάκρυα καὶ
το τελευταῖον ἐν τῷ ev τῶν συγγενῶν ἀσπασμός" ταῦτὰ γὰρ τοῖς ἀτυχοῦσιν ἔχειν τινὰ δοχεῖ κουφισμὸν͵ τῶν
ἀκληρημάτων.

οἵ μὲν ovv πλεῖστοι

τὰς οἰκίας ἐμπρήσαν-

2ύτες πανοικὶ μετὰ τῶν συγγενῶν κατεφλέχϑησαν καὶ τὸν
ἐπὶ τῆς ἰδίας ἑστίας τάφον ἑαυτοῖς ἐπέστησαν, τινὲς δὲ
εὐψυχοτάτως τοὺς ἰδίους προανελόντες ἑαυτοὺς ἐπικα64. 7. φέρειν] Cod. φέρε. MAI. Qnae uncis circumscripsi ex
margine illata sunt, cui simile lemma allitum vide supra p. 2. 7.,
infra p. 110. M.: nam quae itidem inepte inseruntur p. 62. M.
paullo alius generis sunt. [am autem pro ἐψήφισαν — αὐτὸν
sententia

64.
64.
64.
64.

requirit ἔφησε, —

8.
16.
18.
21.

αὑτὸν.

ὁπότερον) πότερον ed. Rom.
à] δέ ed. Rom.
ἀτυχοῦσιν») ἀποτυχοῦσιν ed. Rom.
τάφον] τάφρον ed. Rom., sed sepulcrum interpre-

tatio.

64. 22. εὐψυχοτάτως)

εὐτυχωτάτως ed, Rom.

64. 12, Res notissima, veluti apud Appianum hisp. cap. XIII,

Polyb. ΠΙ. 33. ΜΑΙ.

64. 13. Quaerendum diligentius de hac urbe, cuius nomen ita
se habet evidenter in codice; excidium autem pertinet ad belli hannibalici initium. De Sagunto certe non est cogitandum, cuius suprema fata aliter narrantur in editis Diodori fragmentis lib. XXV.
fin. Praeter quam quod Sagunti eversio contigit ante bellum secundum denunciatum.
Utrum "autem haec de capta Victomela narratio
ad XXV, an potius ad XXVI librum pertineat, merito dubitandum
est. MAT. Qui fecit libri XXV.
61, 22. εὐτυχωτάτως]
Contradicunt iure meritoque Polybius

XXX. 7, et Cicero de rep. VI. 15, cum aliis auctoribus ibi a me
laudatis." MAI.
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τέσφαξαν, αἱρετώτερον τὸν αὐτόχειρα ϑάνατον ὑπολαβόντες τοῦ διὰ τῶν πολεμίων us9' ὕβρεως συντελουμένου.
65. 8. Quaeret fortasse aliquis cur tam brevia liorum Diodori
librorum excerpta in vaticano codice sint? Atqui is nieminisse deljet,
iam borum librorum alias eclogas extare, quas Hoeschelius et Valesius in aliis codicibüs invenerunt , sub. aliis titulis. Nunc codex vaticanus, quum ea sola propemodum excerpta habeat, quae pertinent
ad titulum de sententiis; sequitur uf ea magnae molis csse nequeant;
Fieri enim potest, ut in omnibus fere constantiniani operis titulis, qui

plus quinquaginta
eonclusa fuerit:

fuerunt, pairs

aliquantulà singulórumi librorumi

atque dene cognoscimus,

cur satis modica vaticano

huic titulo de sententiis ex unoquoque libro pars obtigerit. MAL,

Lá

-

ut

———À

L.

XXVI.

[o

XXX.

e

O.: "mies πρὸς τὴν τοῦ διχτάτωρος Φαβίου σύν. 58
ns ἀντιμηχανώμενος εἰς παράταξιν αὐτὸν προὐκαλεῖτο
καὶ τοῖς τῆς δειλίας ὀνείδεσιν ἐπειρᾶτο συναναγκάζξειν
εἰς τὴν διὰ μάχης κρίσιν συγκαταβαίνειν. ὡς δὲ οὐκ
δἔπειϑεν, ὁ δῆμος τῶν Ῥωμαίων ἐβλασφήμει τὸν δικτάT0060 καὶ παιδαγωγὸν ἐπικαλῶν αὐτὸν ὠνείδιξε τὴν δειλίαν" ὁ δὲ τὴν ὕβριν ἀταράχως καὶ βαρέως ἔφερεν.
Ὅτι φύσει οἱ ἄνϑρωποι ταῖς μὲν εὐημερίαις προςτρέχουσι, τῇ δὲ “πταισάντων τύχῃ συνεπιτίϑενται.
10...
Xf: κατὰ τὴν Καπύην προτεϑείσης βουλῆς ἐν ἔκκχλησίᾳ κοινῇ τί πρακτέον εἴη περὶ τῆς ἀποστάσεως ἐπέτρεψαν oí Καπυηνοὶ γνώμην ἀποφήνασϑαι τῷ προςαγοQsvouévo

Παγκύλῳ

Παύκῳ.

ὁ δὲ ἐχτὸς τῶν φρενῶν

γεγονὼς διὰ τὸν "AvviBov. φόβον ὥμοσε τοῖς πολίταις
1δἰδιότροπον ὄρχον. ἔφησε γάρ, εἰ τῶν ἑκατὸν ἐλπίδα μίαν
66. 1. κτάτωρος] incipit codicis p. 220.
66. 9. τῶν addunt fragmenta Hoeschel.
dex: quod correxerat Rhodomannus.
66. 15. ὅρκον] ὄρκον ed. Rom.

Mox φϑασάντων co-

66. 4. Res ab Hannibale in Italia gestas scripsisse Diodorum in
XXVI libro, valesiana fragmenta edita nos docent. MAI.
66. 6. Ludebat nimirum populus in significatu vocabuli dictator,
qui est magister. Videsis.Ciceronem de rep. L 410, cum scholiis
meis. MAI.

66. 9. Extat brevis haec sententia etiam in fragmentis editis
libi XXVI. p.513, ubi miror tam hoeschelianum codicem quam
meum vaticanum habere φϑασάντων pro πταισάντων. MAL
66. 18. Παγκύλῳ Παύκῳ) Hic est, qui apud Livii XXIII.2. sqq.
vulgatum textum dicitur Pacuvius Calavius, quemque rectius nonnulli critici scribendum Pacullum existimant. Eadem corraptio Pacuvius pro Pacullo vel Pactulo irrepsit etiam in Silium XI. 98, observantibus item criticis; sine dubio a librariorum inscitia, quibus
notum erat vocabulum Pacuvius, ignotum Pacullus vel Pactulus.
Nunc Diodorus exhibet nobis Pancylum Paucum pro Pacuvio Calavio. Ad rem quod adtinet, hic sane vir Capuam Poenis prodidit,
testibus etiam Livio Silioque; sed aliter apud hos narratio fi. MAI.

66. 15. εἰ τῶν ἑκατὸν ἐλπίδα μίαν εἶχεν] Xenophez Anab. 1I.

1. 19. εἰ uiv τῶν μυρίων ἐλπίδων μία τις ὑμὶν ἐστ’ σωϑῆναι.

laris p. 108, οὐδεμίαν ἐκ τῶν υρίων ἔχοντες ἐλπίδα σωϑῆναι.

Pha-
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59 εἶχεν ἐν
€ τοῖς Ῥωμαίοις, οὐκ ἂν μετέστη πρὸς Καρχηδονίους" νῦν δὲ φανερᾶς οὔσης τῆς τῶν πολεμίων ὑπεροχῆς καὶ τοῦ κινδύνου ταῖς πύλαις ἐφεστῶτος ἀναγκαῖον
εἶναι ταῖς ὑπεροχαῖς εἴκειν. τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ πάντων
συγκαταϑεμένων προρτίϑεσϑαι toig Καρχηδονίοις
5

Ὅτι ἡ ἀνδρωπίνη φύσις τὴν ἀσυνήϑη τῶν πόνων
ἄσκησιν καὶ δίαιταν. εὐτελῆ δυςχερῶς προρίεται, τὴν δὲ

ῥᾳστώνην καὶ τρυφὴν ἑτοίμως διώκει.

n: Ποικίλη δέ τις ἀνωμαλία κατεῖχξ τὰς πόλεις, ὡς
ἂν τῆς ὁμονοίας δεῦρο κἀκεῖσε λαβούσης τὰς ῥοπάς.
10
"Ort ταῖς τῶν πραγμάτων μεταβολαῖς καὶ τὰς τῶν

φίλων εὐνοίας ϑεωρεῖν ἔστι συμμεταβαλλούσας.
Ὅτι αἵ τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἀρεταὶ καὶ παρὰ πολεμίοις ἐνίοτε τυγχάνουσι τιμῆς.
Ὅτι πολλαὶ γυναῖκες καὶ παρϑένοι καὶ παῖδες ἐλεύ-16

Ὅερον. συνείποντο τοῖς Καπυηνοῖς διὰ τὴν ἀπορίαν τῆς
τροφῆς καὶ γὰρ πόλεμος ἐνίοτ βιάζεται τοὺς κατὰ τὴν
67. 6. συνήθη) Ed. ἀσυνηϑη. ΜΑΙ.
67. 7. δυσχερὲς] Ed. ὀυσχερώς. ΜΑΙ.
67. 8. ἑτοίμως] Male in ed. ὁμοίως, MAT.

67. 12. ἔστι] ἐστιν ed. Roni.

67. 8. Hoc fragmentum, cum aliqua varietate scriptum, habemus ctiam in editis. frazm. libri XXVI. p. 514; unde cognoscimus
iustam eius sedem. MAI.
67. 10. fiaud scio an de variis italicarum urbium partibus,

modo

| ἃ

ad Romanos

modo

ad Poenos

deficientium sernio sit in hoc

et sequente fragmento. MAI.
ΟἹ. 14. Dubitabam loqui auctorem de Magio principe capuano,
qui mutare fidem Romanis datam noluit; quemque Hannibal in vincula coniecit, sed interficere non est ausus.
llle autem ad Ptolemaeum tempestate delatus, libertatem a rege ob suam virtutem impetravit. Liv. XXIII. 10. MAT,
67. 17. Adbuc de luxuria Campanorum loquitur auctor; cuius
reprehensio fit etiam in extremo fragmento edito libri XXVI. p. 514;
[ Confer Zonaram IX. 6. Videntur enim potius ipsi Campani pauperiem a Romanis victoribus passi, MAI. in Add.] unde patet, fragmentum hoc vaticanum ex eodem libro esse decerptum.
Et hoescheliana quidem fragmenta libri XXVI. in praedicta
fere Campanorum luxuria cessare scimus. Valesiana autem in Wesselingii editione ex libro XXVI. continuantur indistinctis libris usque ad XXXI, in quo photianae ordiuntur eclogae. lamvero quia
vaticanus codex librorum distinctionem neque hoc loco neque in
aliis plerisque habet: ct quia ego ducibus illis, quos hactenus eram
Secutus, destituor, equidem cogor vaticana fragmenta a XXVI. libro ad XXXI. conglobata ponere, quod iiam feci in excerptis a VII.

ad X, nequid arbitratu meo et sine probabili ratione agere viderer. MAL

5*
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εἰρήνην ἐν πολλῇ σεμνότητι

L. ΧΧΥΙ. ---ΧΧΧ,
ξῶντας ὑπομένειν ἀνάξια

τῆς ἡλικίας πάσχοντας.
Ὅτι ἡ τῶν Ῥωμαίων σύγκλητος ὡς ἤκουδε τὴν Κα- 60

πύην περιειλημμένην πανταχόϑεν τείχει διπλῷ, νομίξουσο
᾿δτάχιον

ἔσεσθαι

τὴν ἅλωσιν

ὅμως οὐ

διετήρησεν ἀμετά-

ὅετον τὴν ἔχϑραν, ἀλλὰ διὰ τὴν συγγένειαν ἐψηφίσαντο
πρὸ ταχτῆς ἡμέρας τοὺς μεντατεϑεμένους τῶν Καμπανῶν
ἀϑώους εἶναι. ἧς δὴ παραπέμψαντες τὴν φιλανϑρωπίαν
oL Καμπανοὶ καὶ τὴν παρ᾽ ᾿Δννίβου γενομένην. βοήϑειαν
ἀρ0ψυχαγωγούμενοι τότε μετενόησαν ὅταν οὐϑὲν ὄφελος ἦν
μεταμελεῖσθαι.

ΠῚ. “Ὅτι οἵ Συρακούσιοι διὰ πενίαν ἀποροῦντες τροφῆς μετὰ τὴν ἅλωσιν ἑαυτοὺς ὡμολόγουν εἶναι δούλους,
ὅπως πραϑέντες

τροφῆς μεταλάβωσι παρὰ

TOV ὠνησα-

15u£vav. οὕτω τοῖς ἑπταικόσι Συρακουσίοις ἡ τύχη πρὸς
τοῖς ἄλλοις ἀκληρήμασι τηλικαύτην ἐπέστησε συμφορὰν
ὥςτε ἀντὶ τῆς διδομένης ἐλευϑερίας ἑκουσίως αἱρεῖσθαι

δουλείαν.
Ὅτι Σκιπίων τοὺς ὁμήρους ἀπολύσας ἐπεδείξατο ὡς
φοπολλάκις ἑνὸς ἀνδρὸς ἀρετὴ προρέταττε συλλήβδην εἰς

ξϑνη βασιλεῖς.

Ὅτι ᾿Ινδιβέλης ὁ Κελτίβηρ συγγνώμης rvyàv παρὰ
Σκιπίωνος καιρὸν εὐρῶν ἐπιτήδειον πάλιν ἐξέχαυσε πόλεμον. οὕτω γὰρ οἱ τοὺς πονηροὺς εὖ ποιοῦντες πρὸς
68. 5. τάχιον] an ταχεῖαν?
68. 8. εἶναι) incipit codicis p. 123.
68. 9. γενομένην] immo γενησομένηγ.

68. 10. zv] ἦσαν ed. Rom. Malim etiam hic quidem ὅτδ.
68. 16. ἀκληρήμασι) ἀχληρώμασι ed. Rom.
68. 18.
68. 24.

δουλείαν] δουλείας ed. Rom.
sv ποιοῦντες) εὐποιοῦντες ed. Rom.

68. 1. ἀνάξια τῆς ἡλικίας] Locutio Diodoro familiaris lib. XVI.
95, et alibi. MAT.
bá TE Lege Appianum bell. han, cap. XXXVII. Livium XXV.
68. 18. Subinngendum est vaticanum
p. 969,

ubi Marcellus

dicitur,

fragmentum valesiano illi

corporibus quidem liberis pepercisse

post Syracusas captas, sed tamen opes-ommes militi diripiendas tribuisse. MAI.
68. 21. Ob huius loci intelligentiam legendus est Polybius X.
91—38, apud quem Scipio maior africanus Hispaniae regulos in
fidem recipit, captivos propinquos illis largitur, ipse rex salutatur 5

et summa foederis egregii est, ut Hispani Romanos domines sequanlur eorumque iussa facessant. MAI
68. 24, Polyb, XI. 29, sqq. MAT.
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TO τὴν χάριν ἀποβαλεῖν ἀγνοοῦσι πολεμίους ἑαυτῶν πολλάκις σωματοποιοῦντες.
61
Ὅτι ὁ ᾿Δσδρούβας εἶ μὲν καὶ τὴν τύχην ἔσχε συνεπιλαμβανομένην, ὁμολογουμένως οὐκ ἂν ἠδυνήϑησαν οἵ
Ῥωμαῖοι πρὸς τοῦτον ἅμα καὶ πρὸς AvvíBav Ouacycví- 5
σασϑαι. διόπερ χρὴ τὴν ἀρετὴν τἀνδρὸς ἐξετάξειν οὐκ
ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων Za ἐκ τῆς ἐπιβολῆς καὶ τόλμης.

τούτων “μὲν γὰρ συμβαίνει τοὺς πράττοντας
οἰους, ἐκείνων δὲ τὴν τύχην ἔχειν ἐξουσίαν.

εἶναι κυ-

IV. Ὅτι Νάβις ὃ τῶν “ακεδαιμονίων τύραννος z04-10
λὰς τιμωρίας

ἐπενύησε

πρὸς τοὺς πολίτας,

νομίζων τῇ

τῆς πατρίδος ταπεινώσει τὴν ἰδίαν αὐξήσειν δυναστείαν.

ἀνὴρ γὰρ οἶμαι πρνηρὸς τυχῶν ἐξουσίας οὐκ εἴωϑε φέ-

Q&v τὴν εὐτυχίαν :κατ᾽ ἄνϑρωπον.

Ὧν γὰρ μέγιστος ἱερεὺς ἠναγκάξετο μὴ μακρὰν τὴς ἢ
Ῥώμης ἀποσπᾶσϑαι διὰ τὴν τῶν ἱερῶν ἐπιμέλειαν.
Ὅτι μετὰ τὸ ψηφισθῆναι τὰ κατὰ Πλημήνιον φιλοφρονοῦντες τοὺς “οκροὺς ol τὰ πολλὰ τῶν ἀναϑημάτων

ἠρπαχότες καὶ ϑεωροῦντες τὴν τῶν χιλιάρχων καὶ τοῦ
ΤΠλημηνίου τιμωρίαν ἐπὶ δεισιδαιμονίαν ἐνέπιπτον. 0v-2Q
TOS ὁ Gvv& os TL φαῦλον ἑαυτῷ σιωπωμένην ἀναδέχεται τιμωρίαν. κἂν τύχῃ διαλεληϑὼς τοὺς ἄλλους. διὸ
ποινηλατούμενοι

τὰς ψυχὰς

τὸ ϑεῖον ᾿ τράβοιόμενοι ἐῤ-

ῥίπτουν τὰ χρήματα.
69. 20.

ἐπὶ] usitatius εἰς,

Mox δυσιδαιμονίαν ed. Rom.

69. 2. Ab Isocrate ad Demonicum haec sumit fortasse DiodoSed nos meliora Christus Deus docet Matth. V. 45. MAI.
69. 6. Sententiam hanc Diodori expilat Appianus bell. han.
cap. Lll; ex quo etiam, nec non a Livio XXVII, 29, cognoscimus
u^ copiis Hasdrubal suppetias fratri ferret. MAI.
69. 9. Hasdrubalis virtus mactatur laudibus a Diodoro etiam
in fragm. ed. p. 569, quem locum nunc cumulat vaticanum excerptum. Imitatps est autem in laudando Hasdrubale Diodorus Poly-

rus.

bium XI. 2, ubi

de illins obitu in Italia pugnantis

cum

Romanis;

quam rem latius narrat Livius XXVII. 49, MAI.
69. 14. Nabidis crudelitas memorat"r aliis verbis etiam in fragmentis Diodori editis p. 570. MAT.

69. 16. Quis fuerit heic pontifex maximus, quaerendum superest. Sed ad morem quod adtinet, Livius epitom. lib, LIX. ait:
P. Licinius Crassus consul, quum idem pontifex maximus esset (quod

numquam aníea factum erat) extra Italiam profectus , proelio victus
et occisus est. MAI, Plutarchus ΤΊ. Gracch. c. 21. ὑπεξῆλθε τῆς
᾿Ιταλίας ὁ Νασικᾶς, καίπερ ἐνδεδεμένος ταῖς μεγίσταις ἱερουργίαις "

ἦν γὰρ ὃ μέγιστος καὶ πρῶτος τῶν ἱερέων.
69. 21, Pleminius qui locrense Proserpinae fanum spoliaverat,
Romae damnatas in vinculis obiit. Decrevit insuper senatus ut eiua
bona consecrarentur Proserpinae; οὐ nisi quisque gblata restitueret,
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Ὅτε τὸ ψεῦδος iv τοῖς οἰκείοις τιϑέμενον καιροῖςG2
ἐνίοτε γίνεται μεγάλων ἀγαθῶν αἴτιον.
V. Ὅτι Σκιπίων τὸν Σύφακα τὸν βασιλέα αἰχμάλῶτον λαβὼν καὶ δεδεμένον. λύσας φιλανθρώπως ὡμίλει
δαύτῷ" otro γὰρ δεῖν τὴν ἐπὶ τοῦ “πολέμου ἔχϑραν μὲXQ. τοῦ νικᾶν φυλάττειν, εἰς δὲ τύχην αἰχμάλωτον ἀνὁρὸς βασιλέως γεγονότος μηδὲν ἐξαμαρτάνειν ἄνϑρωπον
ὄντα" ἐφορᾷ γὰρ ὡς ἔοικε τὸν ἀνϑρώπινον βίον νέμεσίᾳ
τις ὥεοῦ, ἣ τοὺς ὑπὲρ ἄνϑρωπον φρονοῦντας ταχὺ τῆς

10i0íag. “ἀσεβείας ὑπομιμνήσκει. διὸ καὶ τὸν Σκιπίωνα τίς
οὐκ ἂν ἐπαινέσειε ϑεωρῶν πρὸς τὸν κατὰ τῶν πολεμίων
φύβον καταπληχτικὸν γενόμενον, ὑπὸ δὲ τοῦ πρὸς τοὺς
ἠτυχηκότας ἐλέους τὴν ψυχὴν ἡττώμενον: ὡς ἐπὶ πολὺ
γὰρ εἰώϑασιν οἵ πρὸς τοὺς ἀντιταττομένους φοβεροὶ πρὸς
τϑτοὺς ὑποπεσόντας ὑπάρχειν μέτριοι. 010 καὶ ταχὺ τοῦ
Σύφακος ὁ Σκιπίων

τῆς εἰς αὐτὸν

ἐπιεικείας ἐκομίσατο

χάριν.
Ὅτι οἵ Καρχηδόνιοι σιτοδείας ἐμπεσούσης οἵ καχέκται
τῶν

πολιτῶν ἐπιϑυμοῦντες λῦσαι

τὴν εἰρήνην προετρέ-

20Uavro τὸν δῆμον ἐπιπλεῦσαι ταῖς ναυσὶ καὶ τὸν σῖτον
εἰς λιμένα κομίσαι. τῆς δὲ γερουσίας οὐκ ἐώσης λῦσαι
τὰς συνθήκας οὐδεὶς ἐπήκουσε τὴν γὰρ κοιλίαν ἔφασκον
οὐκ ἔχειν ὦτα.
70. 3. ὅτι] incipit codicis p. 124.
70..5. αὐτῷ] αὐτόν ed. Rom.
P 10. &orfeleg] malim ἀσϑενείας : conf.

Diod. XIII.

p.

700. 5

70. 18. oi Καρχηδόνιοι] immo τοῖς «Καρχηδονίοις.
70. 18. καχέκται] καχεκταὶ ed, Rom.

capitale ut esset. Haec in editis eclogis p. 970. narrantur, quibus
nunc accedit vatic. fragmentum.
A Pyrrho quoque eiusdem templi
patratam direptionem , tum ablatarum rerum post poenam restitutionem narrat Dionysius halic. ed. Mediol. XIX. 9. 10. MAI.
30. 2. Diodorus ethnicus sumit hoc fortazse a Platone, unde
etiam Origenes apud Hieronymum contra Ruf. I. 18, qui locus lcgendus est. Et quidem nota est aliquot etiam ecclesiae christianae
patrum super innocuo mendacio controversia, quae demum loco veritati cessit. MAI.
30. 3. Syphacis historia subtexitur in fragmentis editis p. 971,
narrationi de Pleminio.
Eundem igitur ordinem fragmenta nostra
tenent, quamquam re et verbis a parte edita differunt. MAI.
10. 17. Intelligit fortasse Diodorus operam a Syphace praestitam in perdenda Sophonisba, Romanorum femina inimicissima. Lege
fragmenta edita loc. cit. MAI.
10. 21. Lege Appianum pun. cap. XXXIV. MAI.
10. 23. Exin repetitur in codice locus praedictus, vix paucis
verbis mutatis : “Ὅτι τῶν καχεντῶν ἐπιϑυμούντων

λῦσαι τὴν εἰρή -

νην, καὶ τῆς γερουσίας οὐκ ἐώσης λῦσαι τὰς συνθήκας, οὐδεὶς

ἐπή-
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1]

τὸ κακὸν ἀγαϑοῦ παρείχετο φαντασίαν.
“Ὅτι τῶν Καρχηδονίων. προημαρτηχκότων εἰς Ῥωμαίους, ὑπὸ χειμῶνος δὲ ἀναχϑέντων ποτὲ πρὸς Σκιπίωνα καὶ πάντων βοώντων ἀμύνασθαι. τοὺς ἀσεβεῖς ὃ

Σκιπίων

οὐκ ἔφη δεῖν πράττειν ἃ τοῖς Καρχηδονίοις 5

ἐγκαλοῦσιν.

VI. Ὅτι τὰ μὲν καλὰ πεῖσαι πάντων

οἶμαι δυρχε-

ρέστατόν ἐστιν, ὁ δὲ πρὸς χάριν. “λόγος δεινὸς παραστῆσαι φαντασίαν συμφέροντος, xdv ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ λέγηται
τῶν βουλευομένων.

10

ἀλλ᾽ οὐ καλὸν τοῖς μὲν ὅπλοις ἅπαντας νικᾶν, ὑπὸ
δὲ τῆς πρὸς ἀκληροῦντας ὀργῆς ἡττᾶσϑαι, καὶ πικρόταταὰ μισοῦντας τοὺς ὑπὲρ ἄνϑρωπον φρονοῦντας ἐν ταῖς
εὐτυχίαις, αὐτοὺς ταῦτα πράττειν ἃ τοῖς ἄλλοις ἐγκαλοῦντες τυγχάνουσι. τότε γὰρ ἀληϑὴς κλῆρός ἐστιν ἡ δόξα!
εὐτυχηκότων ὅταν ὁ κρατῶν τὴν εὐτυχίαν φέρῃ κατ᾽
ἄνϑρωπον. ἐπιφϑέγγεται γὰρ ἕχαστος ἐπὶ τῇ τουτῶν
μνείᾳ διότι τῆς νίκης ὑπάρχοναιν ἄξιοι, τοῖς ᾿δὲ ἐπιλαἁομένοις τῆς ἀνϑρωπίνης φύσεως ὃ φϑόνος ἀντικάϑηται

λυμαινόμενος

τὴν τῶν εὐτυχούντων

δόξαν.

οὐδὲ γάρφο

ἐστι μέγα τὸν ἑκουσίως ὑποπίπτοντα φονεύειν οὐδὲ ὅαυμαστὸν ἀφανίσαι τὸν τῶν ἠτυχηκότων βίον. οὐκ 3
71. 117. γὰρ] incipit codicis p. 331.
71. 19. ἀντικάϑηται λυμαινόμενος] ἀντικάϑητος λοιμαιναμεψος ed. Rom.
71. 21. μέγα] μετὰ codex, quod in μήτε mutavit editor Ro-

manus.
xovés'

τὴν κοιλίαν ἔφασκον οὐκ ἔχειν ὦτα.

Ex hoc aliisque locis

liquido apparet, non unum fuisse excerptorum auctorem , sed plures;
quorum diversi labores postea collecti παλελλογεῖν interdum visi sunt,
ut in ipso iustinianeo iure accidit. MAI.
71. 1. Sic praeclare Cicero de leg. I. 17: imitatrix boni voluptas,
malorum autem mater omnium. MAI.

31. 6. Legesis fragmenta Diodori ak LP. 512; Polybium XV.

2. 4; Appianum pun. XXXV. Liv. XXX. 2
11. 11. Quae in his excerptis capp. VIX, continentur sententiae, eas fere omnes pertinere arbitror tum ad orationes quae ab oratoribus punicis in senatu romano et apud Scipionem maiorem habitae fuerunt, pacem petentibus quo tempore Carthago arcta obsidione
premebatur,

tum

ad varias

senatorum consultationes,

quorum

alii

misericordiam alii severitatem suadebant. Lege Livium XXX. 22. sq.
$6. 42, et Appianum pun. XXXL Et quidem hae politicae ethicaeque sententiae pars prope omnium pulcherrima constantiniani operis sunt. MAI.

71. 12. Verba sunt hominis carthaginiensis,

parti faventis.

MAI.

vel certe eorum
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γὰρ oL τοιοῦτοι τυγχάνουσιν ἀδοξίας, ὅταν τὰς κοινὰς
τῶν ἀκληρούντων καταφυγὰς ἀναιρῶσι τῆς ἀνθρωπίνης
ἀσϑενείας ἐπιλανθανόμενοι.
VIL “Ὅτι προτερεῖ “τοῖς ἀνθρώποις τῆς μὲν TLLGSoles εὐεργεσία, τῆς δὲ ὠμότητος ἡ πρὸς τοὺς ἐπταικότας
ἐπιείκεια.

“Ὅτι 060 τις εὐροοῦσαν ἔχει τὴν τύχην τοδούτῳ 64
μᾶλλον εὐλαβεῖσϑαι χρὴ τὴν τὸν ἀνθρώπινον βίον ἐπισχοποῦσαν

40

“Ὅτι

νέμεσιν,

οὐδὲν παρὰ ἀνθρώποις οὔτε καχὸν οὔτε ἀγα-

ϑὸν ἑστηκυῖαν ἔχει τὴν τάξιν τῆς τύχης ὥςπερ ἐπίτηδες
πάντα μετακινούσης. διὸ καὶ προςφήκει τὸ πολὺ φρύνημα κατατιϑεμένους ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις ἀκληρήμασι τὸν
ἴδιον

ἐξασφαλίξεσϑαιν βίον"

0 γὰρ τοῖς ἐπταικόσιν ἐπι-

4δεικῶς χρησάμενος δικαιοτάτης ἂν ἐν ταῖς τοῦ βίου μετώβολαῖς τύχοι πολυωρίας. παρὰ μὲν οὖν τοῖς ἐκτὸς εἴωἅγε τοῖς τοιούτοις ἀείμνηστος ἐπαχολουϑεῖν

iἔπαινος, παρὰ

δὲ τοῖς εὖ παϑοῦσιν ἡ κατ᾽ ἀξίαν τῆς εὐεργεσίας φυλάττεσϑαι χάρις.

καὶ γὰρ ἂν ἀλλοτριώτατός τις ἐὰν ἐλέ-

φρους τύχῃ, μεταβάλλει διὰ τὴν εὐεργεσίαν καὶ ταχὺ γίνε-

ται φίλος ἑαυτῷ μεμφόμενος.

VII, "Oct δεῖ παρὰ τοῖς εὖ φρονοῦσι τὰς μὲν φιλίας ἀϑανάτους ὑπάρχειν.
οὕτω

γὰρ

φοπλείστους

μάλιστα

γενέσϑαι,

τὰς δὲ ἔχϑρας εἶναι ϑνητάς.

τοὺς μὲν εὐνοοῦντας

τοὺς

δὲ ἀλλοτρίως

συμβήσεσϑαι

διακειμένους

ἐλάττους,

“Ὅτι τοὺς ἡγεῖσθαι βουλομένους τῶν ἄλλων οὐχ οὔτῷ τοῖς ἄλλοις ὑπερέχειν ἀναγχαῖον ὡς ἐπιεικείᾳ καὶ
μετριότητι δεῖ νικᾶν ἅπαντας. ὁ μὲν γὰρ ἐκ τοῦ κρα,φεῖσϑαν φόβος μισεῖσθαι ποιεῖ τοὺς κρατοῦντας, ἡ δὲ
To
ἀναιρῶσιῇ ἀναίρωσι ed. Rom.
ΟΣ 1T. ἑστηκυῖαν) ἐατηκείαν ed. Rom.
Te 10. ἀκληρήμασι] ἀκληρώμααι ed. Rom,
72. 17. τοιούτοις]

τοσούτοις ed. Rom.

72. 18. εὖ παϑοῦσιν) εὐπαϑοῦσιν ed, Rom.

12. 22. εὖ φρονοῦςι)] εὐφρονοῦσι ed. Rom.

12. 9. De victoria modeste ferenda, de superbia in prosperis
vitanda, de fortunae varietate, legatur Diodorus XIV. 76; et
quidem praeclara illa Nicolai syracusani
22 sqq. MAI.

oratio apud eundem XIII.

12. 14. Eandem sententiam urget Diodorus etiam in fragmentis
lib. XXL p. 491; et quidem derivatam fere ex Polybio T. 95. ΜΑΙ.
26. Conspirat fere Dionysius halic. in fragm. ed. Mediol.
xiv.u Immo vero magis Photius in LXXIX. monito, ex iis quae
ecribit in ᾿“πολιτικωτάτῃ lectuque diguissima ad Michaólem Bulgarige principem epistula, MAI,
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“9

εἰς τοὺς ἡττωμένους [τοῦ κρατεῖσθαι) εὐγνωμοσύνη τῆς
εὐνοίας αἰτία γινομένη βεβαίως “συνέξει τὰς ἡγεμονίας.
διόπερ, ἐφ᾽ ὅσον “προνοούμεϑα τῆς πατρίδος ἐπὶ τοσοῦτον εὐλαβητέον ἀνήκεατόν τι καὶ σκληρὸν πρᾶξαι κατὰ
τῶν ξαυτοὺς ἑχουσίως παραδιδόντων. πᾶς γὰρ τοὺς μὲν 5
ὑπερβαλλούσαις συμφοραῖς περιπεσόντας ἐλεεῖ, κἂν μηδὲν

προρήκωσι,

τοὺς

δὲ

ὑπερηφάνως ταῖς

εὐτυχίαις

χρωμένους μισεῖ, κἂν τύχωσιν ὄντες σύμμαχοι" ἀνάγει
65 7&9 οἶμαι τὸ πραχϑὲν ἕκαστος πρὸς ἑαυτὸν καὶ συναγανακτεῖ

τοῖς

ἠκληρηκόσι

φϑονῶν

ταῖς τῶν

χκατορϑω-10

σάντων εὐπραξίαις.

IX. “Ὅτι ὅταν πόλις ἐπισημοτάτη πασῶν οὕτως ἄἀνηλεῶς

ἀναρπασϑῇ,

τότε δὴ καὶ “μᾶλλον 9 περὶ τούτων

ὑπόληψις δι πάσης ἔρχεται τῆς οἰκουμένης. οὐ γὰρ
οὕτω τοὺς εὖ πράξαντας ἅπαντες ἐπαινοῦσιν ὡς τοὺς δ
ἀνημέρως χρησαμένους τοῖς ὑποπεσοῦσιν ὁμολογουμένως
μισοῦσιν.
"Ort τὴν διδομένην εὐτυχίαν παρὰ ϑεοῦ μὴ φέρειν
ἀνθρωπίνως πολλῶν

κακῶν εἴωϑεν αἴτιον γενέσϑαι.

Ὅτι τοῖς τὴν τύχην μὴ φέρουσι κατ᾽ ἄνθρωπον ἵκα-20
νὴ πᾶσα πρόφασις ἐπὶ τὸ χεῖρον μεταβαλεῖν. ὁρᾶτε οὖν
μήποτε

τοὺς

ἀπεγνωσμένους

ἄνδρας

ἀγαϑοὺς γενέσθαι

ποιήσωμεν. καὶ γὰρ τὰ δειλότατα τῶν ξῴων ἔχοντα, μὲν
ἀναστροφὴν φεύγει, συγχλεισϑέντα δὲ εἰς στενὸν τόπον
ἀπίστως ἀγωνίζεται,

καὶ Καρχηδόνιοι

τῆς σωτηρίας ἔχοντες ὑποχωροῦσιν,
τὸ

δεινὸν

ὑπομένουσιν

τὰς μὲν ἐλπίδας

ἀπογνόντες δὲ πᾶν

ἐν ταῖς μάχαις.

ὅταν

γὰρ καὶ

φεύγουσι καὶ μαχομένοις. ὑποκείμενον 1) τελευτᾶν, ὁ μετὰ
δόξης ϑάνατος τοῦ μετ᾽ αἰσχύνης tv αἱρετώτερος κριϑήσεναι mag αὐτοῖς.

30

Ὅτι ὁ βίος πολλὰ ἔχει παράδοξα. δυςτυχοῦντας μὲν
οὖν παραβάλλεσϑαι χρὴ καὶ τοῖς μεγίστοις κινδύνοις
ϑηρᾶσϑαι τὴν παραβολήν. καλὸν δὲ τὴν τύχην εὐϑὺς
ἀνέχοντας αὑτοὺς εἰς τὸ παράβολον διδόναι.
79. 1. τοῦ κρατεῖσϑαι) haec suspecta.
78. 2. συνέξει] cum

ποιεῖ melius sociatur συνέχει.

73. 6. περιπεσόντας] incipit codicis p. 332,

7/3. 10. ἠκληρηπόσι] ἠκληφρηκῶσι ed. Rom.
73. 15. sv πράξαντας) εὐπράξαντας ed. Rom., quae et οὕτως.

73. 84. αὑτοὺς] αὐτοὺς ed. Rom,
13.
pienda.
τὸ.
in curia

18. Intelligitur Carthago iam iam ab hoste romano diriΜΑΙ.
29. Rursus cognoscimus verba haec esse romani hominis
Carthaginiensibus patrocinantis, MAI,
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Ὅτι οὐδεὶς ἡγεῖσθαι δυνάμεως τῶν ἐκτὸς δυναστείας
λαχὼν ἑτέροις ἑκουσίως ἐκχχωρεῖ.
Χ, Ὅτι ἀτυχίαν ἀδικίας πλεῖστον ἡγοῦμαν διαφέρειν 66
καὶ δεῖν ἑκατέρῳ τούτων οἰκείως προςφέρεσθαι" ταῦτα
δὄγάρ ἐστιν εὖ βουλευομένων ἀνδρῶν. ὁ μὲν οὖν πταίσας
ἐν τῷ μηδὲν ἁμαρτεῖν μέγα δικαίως ἂν καταφύγοι. πρὸς
τὸν κοινὸν τοῖς ἀκληροῦσιν ἔλεον, ὁ δὲ μέγιστα ἀσεβήἄας καὶ τὸ δὴ λεγόμενον ἄῤῥητα ᾿πρὸς ὕβριν καὶ ὠμόvc

πράξας αὐτὸς αὑτὸν ἀπέστησε τοιαύτης φιλανϑρω-

10πίας"

οὐ γὰρ δυνατὸν

ἐν μέρεν πταίσαντα

εἰς ἑτέρους ὠμὸν γενόμενον τὸν

τυγχάνειν ἐλέους,

οὐδὲ

τὸν οἶχτον

ἐξἀνθρώπων τὸ x09 αὑτὸν μέρος ἄραντα. καταφεύγειν
ἐπὶ τὴν τῶν ἄλλων ἐπείκειαν. δίκαιον γάρ ἐστιν ὃν καϑ᾽
ἑπσέρων τις νόμον ἔϑηκε τούτῳ κεχρῆσϑαι.
15

Ὅτι

ὁ τοὺς

κοινοὺς ἐχϑροὺς

ὑπὲρ ἁπάντων

TLUCO-

θησάμενος δῆλον ὡς κοινὸς ἂν εὐεργέτης. νομίξοιτο,
καὶ καϑάπερ oL τὰ δεινότερα τῶν ᾿ϑηρίων ἀναιροῦντες

ὡς εῦ ποιοῦντες τὸν κοινὸν βίον ἐπαίνου τυγχάνουσιν,
οὕτως oL τὴν Καρχηδονίων ὠμότητα καὶ τὸ ϑηριῶδες
2071s ἀνθρωπότητος κολάσαντες ὁμολογουμένως τεύξονται
τῆς μεγίστης δόξης.
Ὅτι τότε ἕχαστος ἀνδρείως ὑπομένει τὸν κίνδυνον
ὅταν τοῦ νικᾶν ἐλπίς ἐστιν ὑποκειμένη" ὁ δὲ “προειδος
ἑαυτὸν ἡττηϑησόμενον ἐἐν τῷ δρασμῷ καὶ φυγῇ τὴν σωοδτηρίαν ἔχει κειμένην.
74. 1. τῶν ἐκτὸς δυναστείας] hoc cum οὐδεὶς coniungendum

erat.
74,
τά.
74.
74.
74.

5.
9.
9.
9.
19.

βουλευομένων] βουλομένων ed. Rom.
αὑτὸν] αὐτὸν ed. Hom.
ἀπέστησε] malim ἀπεστέρησε.
φιλανϑρωπίας] φιλανϑρωπείας ed. Rom.
xa$ αὐτὸν) x«9' αὐτὸν ed. Rom.

74. 14, vig] incipit codicis p. 211.
74. 14. νόμον] τὸν νόμον ed, Rom.: correctum consentiente

Diodoro XIII. p. 565. 7.

74. 15. τιμωρησάμενος] τιμωρησόμενος ed. Rom.
74. 17. δεινότερα) praestat δεινότατα.
74. 18. εὖ ποιοῦντες) εὐποιοῦντες ed. Rom.,

quae et τυγ-

χάνουσι.
74. 2. Haud scio an sermo sit de Hannibale, qui verebatur ne
inter pacis conditiones imperium sibi abrogaretur. Immo vero tiiuit Hannibal ne Romanis dederetur. Vel potius intelligitur Scipio,
qui nisi pacem statim faceret, successori gloriam finiendi belli relicturus erat. Liv. XXX. 36. MAI.
71. 4. Verba sunt contradicentia priori orationi, et ultionem de

IA

suadentia, propter saevitiam, quam hi in alios exercuissent.
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τὸ

XI. “Ὅτι οὐ μόνον ἄν τις ἐπὶ τῶν ἰδιωτικῶν συμβολαίων εὔρουν τοὺς πονηρευομένους ταῖς ἐκ τῶν νόμων
ξημίαις περιπίπτοντας ἀλλὰ καὶ τῶν βασιλέων τοὺς ἀδίπους “πράγμασιν ἐπιβαλλομένους παρὰ τοῦ δαιμονίου τιμωρίας τυγχάνοντας. ὥςπερ γὰρ τοῖς ἐν δημοκρατίᾳ πο- 5
67 λιτευομένοις δ᾽ νόμος, οὕτω τοῖς ἐν ἐξουσίαις ὁ ϑεὸς
βραβευτὴς γίνεται τῶν πραττομένων, καὶ τοῖς μὲν τὴν
ἀρετὴν καταδιώξασιν οἰκεῖα τὴς ἀρετῆς ἔπαϑλα ἐπιτίϑησι,
τοῖς δὲ τὴν πλεονεξίαν ἤ τινα ἄλλην κακίαν ἐπανελομέ-

votg οὐκ sig μαχρὰν
ρίαν.

τὴν προφρήκουσαν ἐφίστησι viuc-10

Ὅτιὁ Μάρκος Αἰμίλιος ἀποπλεύσας εἰς [Ἄβυδον πρὸς
Φίλιππον

τὰ δεδογμένα τῇ συγχαλήτῳ περὶ τῶν συμμά-

χῶν ἀπήγγειλεν
ταῖς

αὐτῷ.

ὁ OE ἔφησεν, ἐὰν μὲν ἐμμένωσι

ὁμολογίαις Ῥωμαῖοι,

ποιήσειν αὐτοὺς

δὲ ἐπεμβαίνωσι, τοὺς ϑεους ἐπιμαρτυρόμενος.

ὀρϑῶς,

ἐὰν15

ἀμύνεσϑαν

τοὺς ἀδίκου πολέμου κατάρχοντας.

Ὅτι ὁ Φίλιππος συννοήσας τὴν ἀϑυμίαν τῶν στρατιωτῶν τούτους παραϑαρσύνων ἐδίδασκεν ὅτι τοῖς μὲν
νικῶσιν οὐδὲν τούτων γίνεται, τοῖς δὲ κατὰ τὴν ἥττανορ
ἀπολλυμένοις οὐ διαφέρειν ὑπὸ πηλίκων ἂν τραυμάτων
ἀποϑάνωσι.
τοὺς

“Ὅτι ὡς ἐπὶ πολὺ εἰώϑασιν οἵ τοῖς τρύποις φαῦλοι
συναναστρεφομένους
ὁμοίους ἑαυτοῖς συγχατα-

σχευάξειν.
75. 2. εὕροι] εὕροιτο ed. Rom.
τό. 9, Exacto de carthaginiensibus rebus sermone, videtur nunc
Diodorus loqui de Philippo patre Persei, Macedoniae rege, qui
bella multa gessit iniusta, atque ipsis Romanis nulla re provocatus,
ut ait Appianus maced, cap. I, iniurius fuit icto sponte foedere cum
Hannibale. Verum hoc loco respicit, ut puto, auctor horrendum
Abydi excidium spectante Philippo patratum, de quo lege Polybium
XVI. 88: et Livium XXXI, 19, qui naviter Polybium more suo expilat. MAIL.
75. 7. Legem quidem liberis populis, sed Deum regibus moderari operumque mercedem reddere, censet Diodorus, Ergo is certe
sociale foedus, ut dicitur, non agnoscebat, quod tot iamdiu demagogi un ad raucam ravim clamitant. MAI.
35. 12, Livius XXXI. 18. MAI.
45. 13. Senatus consultum erat. ne rex Graecos populi romani
socios bello vexaret. Polyb. XVI. 54. MAI.
15. 15. Intelligitur prima pax inter Romanos Philippimque olim
composita, App. maced. cap. Il.
τὸ. 25. Loquitur Diodorus de Philippo qui pro diversis familiaribus atque consiliariis quibus usus est, bonus vel malus apparuit,
Lcge Polyb. V. 12. VH. i2; Diodor. fragm. ed, p. 532, 919, MAI.
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XII. “Ὅτι τῶν Ἠπειρωτῶν πρέσβεις πεμψάντων πρὸς
Φίλιππον καὶ Φλαμίνιον Φλαμίνιος μὲν gero δεῖν τὸν
Φίλιππον ἐκχωρεῖν
ὃ
ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ἀφρού-

θήτος ῃ καὶ αὐτόνομος, ἀποδοῦναι δὲ καὶ τοῖς παρεόπονδδημένοις τὰς βλάβας εὐδοκιμουμένως. ὁ δὲ ἔφη δεῖν τὰ
μὲν παρὰ τοῦ “πατρὸς αὐτῷ ,καταλελειμμένα βεβαίως ἔἔχειν,
060 δὲ τυγχάνει προρηγμένος ἐκ τούτων ἐξάγειν τὰς
φρουράς, περὶ δὲ τῆς βλάβης κρίνεσθαι. εἰπόντος δὲ
πρὸς ταῦτα Φλαμινίου μὴ δεῖσϑαν κρίσεως, δεῖν δὲ αὐ- 68

10T0v τοὺς πεπονϑότας, πείϑειν, καὶ διότι παρὰ τῆς βουλῆς ἐντολὰς ἔχει ταύτας ὅπως μὴ μέρος τῆς “Ελλάδος
ἀλλὰ

πᾶσαν

αὐτὴν ἐλευθεροῦν,

ὑπολαβὼν

ὁ Φίλιππος

Καὶ τί τούτου βαρύτερόν φησι προςέταξαν ἄν μοι πο-

λέμῳ κρατήσαντες ; καὶ ταῦτ᾽

εἰπὼν ἐχωρίσθη

διωργι-

1δοσμένος.
XIII. “Ὅτι ὄντος τοῦ ᾿Αντιόχου τοῦ τῆς AGieg βασι-

λέως περὶ τὸν τῆς “υσιμαχίας πόλεως ἀνουκισμὸν παρεγενήϑησαν oí παρὰ Φλαμινίου πρέσβεις. εἰςαχϑέντες δὲ
εἰς τὸ συνέδριον παρεκάλουν ᾿Δντίοχον ἐκχωρῆσαι τῶν
ορὑπὸ

Πτολεμαῖον γεγενημένων πόλεων, καὶ καϑόλου ϑαυ-

μάζειν ἔφασαν τί βουλόμενος πεζικάς τε καὶ ναυμαχικὲς
συνάγει δυνάμεις καὶ τί διανοούμενος διαβέβηκεν εἰς τὴν

Εὐρώπην,

εἰ μὴ Ῥωμαίοις ἐπιβάλλεται πολεμεῖν.

ὁ δὲ

᾿Αντίοχος τοῖς εἰρημένοις ἀντιλέγων ἔφη ϑαυμάξειν πῶς
οδΡωμαῖοι τῆς ᾿Δσίας ἀντιποιοῦνται τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν
αὐτοῦ «μὴ πολυπραγμονοῦντος.
“υσιμαχίαν δὲ ἀνοικί--

ξωι οὔτε Ῥωμαῖον οὔτε ἄλλον οὐδένα" τὰ δὲ πρὸς
Πτολεμαῖον αὐτὸς φροντίζειν ὅπως μηδεμιᾶς ἀμφιςβητή76. 5. 6] incipit codicis p. 212.
76.
76.
76.
76.
76.

7.
13.
17.
96.
27.

προςηγμένος)
φησι) φησιν
ἀνοικισμὸν]
“υσιμαχίαν]
οὐδένα) Ita

προηγμένος ed, Rom.
ed. Rom.
ἀνῳπισμὸν ed. Rom.
Cod. Δυσίμαχος. MAT,
iu cod, sine verbo. MAI.,

terpretatas βλάπτειν addidit.

qui haec in-

46.
Liv, XXXIT. 10. MAT,
16. ἯΙ Lege Livium XXXII. 10. qui cum Diodoro consentit,
Aliud vero est colloquium illud Philippi cum Flaminio, quod scribit
Polybius XVII. 1. sqq. MAI.
10. 18. Haec legatio Romanorum

apud Lysimachiam commemoratur a Diodoro in ,eologis ed. p. 619. MAIL.
36. 26. τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν αὐτοῦ μὴ πολυπραγμονοῦντος]
Diodorus XV. 91. οὔτ᾽ αὐτοὶ πολυπραγμονοῦσι, τῶν κατὰ τὴν
“ακωνικὴν

οὔτ᾽

ἐκείνοις

ἅπτεσϑαι

προφήκειν τῆς

Βοιωτίας.

Ac

XX. 91. quoque, οὐ “πολυπραγμονούσης τὸ τῶν παρ᾽ ἀνθρώποις
δαίων,, liber unus enclitica caret,

[
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τῇ

GEO τυγχάνῃ" δώσειν γὰρ αὐτῷ τὴν -ϑυγατέρα γυναῖκα"
καὶ τούτων ῥδηϑέντων τῶν λόγων oí Ῥωμαῖον οὐκ εὐδοκοῦντες ἐχωρίσθησαν.

XIV. “Ὅτι εἰσὶν ἐν «τοῖς πολέμοις αἱ τῶν χρημάτων
παρασκευαί, καϑάπερ ἡ κοινὴ παροιμία φησίν, ἑταῖραι 5
τῶν πράξεων᾽ ὁ ydg τούτων εὐπορῶν οὐχ ὀπορεῖ τῶν
μάχεσθαι δυναμένων ἀνδρῶν. οἵ γὰρ Καρχηδόνιοι, προςφάτως Ῥωμαίους εἰς τοὺς ἐσχάτους κινδύνους ἤγαγον
69 οὐ

πολιτικοῖς

στρατιώταις

τὰς τηλικαύτας παρατάξεις

νικῶντες ἀλλὰ τῷ τῶν μισϑοφόρων πλήϑει. ἔστι γὰρ 7010
πλῆϑος τῆς ξενικῆς δυνάμεως εὐχρηστότατον μὲν τοῖς
ἔχουσι, “φοβερώτατον δὲ τοῖς πολεμίοις" οἱ μὲν γὰρ ὁλίγου χρήματος. ἀϑροίζουσι τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν χινδυνεύοντας; οἱ δὲ κἂν νικήσωσι ; οὐδὲν ἧττον ἄλλους ἔχουσιν
ἀνταγωνιστὰς ἐξ ἑτοίμου. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν πολιτικῶν
δυνάμεων o καταγωνισϑεὶς ἅπαξ τοῖς ὅλοις ἔπταικεν,
ἐπὶ δὲ τῶν ξενικῶν ὁσάκις ἂν ἡττηϑῶσιν, οὐδὲν ἧττον
ἀκεραίους ἔχουσι τὰς δυνάμεις μέχρι ἂν χρημάτων. £Uπορῶσιν. Ῥωμαῖοι δὲ οὔτε μισθοφόρους εἰώϑασιν ἔχειν
οὔτε χρημάτων

εὐποροῦσιν.

20

XV. Ὅτι εἰώϑασιν ὡς ἐπίπαν οἵ στρατιῶται τῶν
αὐτῶν τοῖς ἀφηγουμένοις μιμηταὶ γενέσθαι.
Ὃ

δὲ ᾿Αντίοχος ταχὺ τῆς ἰδίας ἀνοίας τἀπίχειρα κο-

μισάμενος μετὰ συμφορῶν μεγάλων ἔμαϑε σωφρονεῖν ἐν
ταῖς εὐπραξίαις.

25

71. 4. Ori] ὅτε ed. Rom,

77. 5. παροιμία) Cod. παῤῥησία.
77. 10.

MAI,

ἔστι] ἐστὶν ed, Rom.

77. 17. émi] incipit codicisp. 295.
71. 94. ἔμαϑε] ἔμαϑεν ed. hs.

71. 2. Eusebius ed. Mediol. circa annum Abrah. MDCCCXXV,
scribit: 4ntiochus Ptolemaeo reconciliatus, pacem cum eo composuit,
eidemque Cleopatram filiam suam in matrimonio collocavit, concessis

dotis nomine Syria (dic Coelesyria) Phoenicia, Samaria atque [π|daea. MAI.
41. 15. χρήματος] Vide ad Diodor. XIIT. p. 629. 69.
71. 19. Vix in summis periculis servos ad. pileum vocatos Romani armaverunt. MAI.
41. 20. Romanae urbis veterem afque hereditariam paupertatern,
usque ad macedonicam Persei gazam in aerarium iilatata, fatetur
Valerius Max. IV. 8, 8. Vere, ut arbitror; nam nec ager numero cultorum ob pestilentem aérem abundabat ; neque pretiosi metalli ullae
erant fodinae; neque miercaturam , saltez maritimam, et satis utilem,

exercebant Romani,

MAI.
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Ὅτιὁ ᾿Αντίοχος πρὸς τὰ παράλογα τῆς. τύχης ἔχρινε
συμφέρειν ἀποδοῦναι τῷ Σκιπίωνι τὸν viov, καὶ τοῦτον
ἀπέστειλε κοσμήσας πολυτελέσι κατασκευαῖς.
Ὅτι Φίλιππος ὠνείδιξε τοῖς Θετταλοῖς ὡς τῆς ἐλευδϑερίας ἀνελπίστως διὰ Ῥωμαίων κυριεύσαντες λοιδοροῦσι
τοὺς “προγεγονότας κυρίους, οὐκ εἰδότες ὅτι οὔπω πᾶς

αὐτοῖς ὁ ἥλιος, δέδυκε.
ὑπόνοια

τοῖς ἀκούουσιν

λεμήσοντος

τούτου

δὲ τοῦ λόγου ῥιφέντος

εἰξέπεσεν ὡς Φιλίππου

πρὸς Ῥωμαίους.

διαπο-

καὶ παροξυνϑέντες ,Exguvav

τομηδεμίαν πόλιν τῶν κατὰ Μακεδονίαν

οὐσῶν ἔχειν Φί-

λιππον.

XVI. Ὅτι ὁ Σκιπίων διὰ τὸ μέγεθος τῶν πράξεωντο
βαρύτερος ἐφαίνετο τοῦ τῆς πατρίδος ἀξιώματος. κατηγορούμενος γὰρ ὑπ᾿ αὐτῶν δεινῷ Θανάτῳ παραλαβὼν
Ἰδτὸν λόγον

τοῦτο μόνον εἶπεν ὅτι Ῥωμαίοις οὐ πρέπει

κατ᾽ αὐτοῦ φέρειν ψῆφον, δι᾿ ov οἱ κατήγοροι ἐξουσίαν
ἔχουσι λέγειν μετὰ παῤῥησίας. τούτου δὲ ῥηϑέντος ὁ μὲν

δῆμος ἅπας ἐντραπεὶς τὸ βάρος τοῦ λόγου παραχρῆμα
ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἀπεχώρησεν, ὁ δὲ κατήγορος μόνος
φράπολειφϑεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν καταφρονηϑείς, πάλιν δὲ ἐν τῷ συνεδρίῳ χθείας ἐμπεσούσης χρημάτων καὶ
τοῦ ταμίου οὐ φάσκοντος ἀνοίξειν αὐτὸς TE ζῇ τὰς κλεῖς
παρελὰ ἔμβανεν, ὡς τοῦτο πράξειν" αὐτὸς γὰρ καὶ τοῦ
“κλείειν τοὺς ταμίας ὑπάρχειν αἴτιος. πάλιν

δέ τινος λό.

25y0v αὐτὸν ἀπαιτοῦντος ἐν τῷ συνεδρίῳ χρημάτων ὧν
ἔλαβεν εἰς τὰς τῶν στρατιωτῶν δαπάνας ὡμολόγησε μὲν
ἔχειν τὸν λογισμόν, ἀπεῖπε δὲ μὴ ἀποδώσειν" οὐ γὰρ
78. 10. κατὰ] an ὑπό aut excidit μὴ post τῶν».
78. 16. οὗ] Cod.
ad ψῆφον. MAT.

ἧς; errore ineruditi

librarii,

qui retulit

78. 99. ov] Particula ov deest in cod. quia coaluit cum praecedente ov. Mal.
78. 99. ... χη] Vocabulum coniectura integrandum est. MAI.
78. 26.

ἔλαβεν] ἔλαβε ed. Rom.,

et mox

ἀπεῖπεν.

48. 4. Confer Diodori eclogas ed. p. 620. MAT.
ὃ. 4. Livius XXXIX 206. "scribit nondum omnium dierum solem) occidisse. MAI. Notus 'Theocriti versiculus E. 102. ἤδη ydo
φράσδει πάνϑ'᾽ ἅλιον ἄμμι δεδύκειν, ubi iam vel Philippo ΠΡΟ, ὅν
teste constat zzív9^ ab ἅλιον frustra divelli.

78. 10.

Pressam Diodori

sententiam

declarat

Livius loc. cif.

lacere deduci praesidia Macedonum ex iis urbibus (Thessalorum,
Peltisiehdiisi etc.) et antiquis Macedoniae terminis regnum finiri.
Quare et Appianus sic inteiligendus est maced. ecl. VII, qui ait iussum Philippum cunctis Graecorum urbibus libertatem concedere. MAI.
38. 11. Conspirat Diodorus cum Polybio XXIV. 9. Iatellige
üutem Africanum maiorem. MAL.
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ὀφείλει τοῖς ἄλλοις ὁμοίως ὑπὸ τὸν ἐξετασμὸν πίπτειν.
ἐπικειμένου δὲ τοῦ κατηγόρου πέμψας ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν

ἐχόμισεν ἐπὶ τὸ συνέδριον τὸ βιβλίον καὶ καταπράξας
αὐτὸ τῷ κατηγόρῳ προςέταξε ψῆφον ἐκ τούτων προςτι-

ϑέναι, τοὺς δὲ ἄλλους συγκλητικοὺς ἤρετο πῶς τῶν δε- 5

δαπανημένων τριςχιλίων ταλάντων τὸν λόγον ἀπαιτοῦσι,
τῶν δὲ μυρίων καὶ πεντακοσίων ὧν παρὰ ᾿ἀντιόχου λαμβάνουσι λόγον οὐκ ἀπαιτοῦσιν οὐδὲ λογίξονται πῶς ὑφ᾽
ἕνα σχεδὸν καιρὸν οὐ μόνον ᾿Ιβηρίας καὶ Λιβύης ἀλλὰ
καὶ τῆς ᾿Δσίας κυριεύουσιν. ὧν ῥηθέντων διὰ τὸ βάρος!0
τῆς παῤῥησίας οὔϑ᾽ ὁ κατήγορος οὔτε τῶν Guvtügov
οὐδεὶς ἐφϑέγξατο.
XVII. Ὅτι ἡ πόλις Κεμελετῶν ὑπὸ ληστῶν καὶ δραπετῶν ῳκισμένη τὸν πρὸς Ῥωμαίους πόλεμον ἀνεδέξατο,

πρέσβεις

δ᾽ ἐξαπέστειλε πρὸς Φολούιον

ὑπὲρ ἑκαστουϊδ

τῶν τεϑνηχότων αἰτοῦσα λόγον καὶ ἐγχειρίδιον ἔτι ὃὲ
ἵππον᾽ εἰ δὲ μή, καταπολεμήσειν ἠπείλει. ὁ δὲ Φολούιος
ἐντυχὼν τοῖς πρέσβεσιν εἶπε μὴ κακοπαϑεῖν" αὐτὸς γὰρ

ἐπὶ τὴν πόλιν ἥξειν καὶ φϑάνειν τὴν ἔξοδον. τὰς δὲ
ἐπαγγελίας βεβαιῶσαι βουλόμενος παραχρῆμα ἀνέξευξενῷο
ἐπὶ τοὺς βαρβάρους ἐκ ποδὸς ἀκολουϑῶν τοῖς πρέσβεσιν.
Ὅτι τῶν φίλων τινὸς εἰπόντος Πτολεμαίῳ τῷ βασιλεῖ διὰ τί τῆς χοίλης Συρίας οὔσης αὐτοῦ δικαίως
ἀφροντιστεῖ πολλὰ περὶ τούτων ἔφησεν αὑτῷ μέλειν.
ὑποπεσόντος

δὲ τοῦ

προςομιλοῦντος

πόϑεν

εὐπορήσειϑϑ

χρημάτων εἰς τὸν πόλεμον ὁ βασιλεὺς δείξας τοὺς φίλους
εἶπεν ᾿Ορᾷς τοὺς éuovg ϑησαυροὺυς περιπατοῦνταρ;
79.
79.
19.
79.
79.
79.
79.
79.
79.
$0—55.
79.
num ad
419.

1. ὀφείλει] malim ὀφείλειν.
4. προςέταξεν) incipit codicis p. 296.
5, ἤρετο] εἴρετο ed. Rom,
8. ἀπαιτοῦσιν)] ἀπαιτοῦσι ed. Rom.
15. Φολούιον] Φιλούιον ed. Rom. et 9. Φιλούϊυς (sic).
16. λόγον] an λόγχην Ὁ
21. πρέσβεσιν] πρέσβευσιν ed. Rom.
24. αὑτῷ μέλειν] αὐτῷ μέλλειν ed. Rom.

12. Luculenter haec omnia apud Livium narrantur XXXVIIT,
ΜΑΙ. Sumpta haec ex Polybio p. ed. Mai. 417.
13. Cemelion vel Cemeneleon Vediantiorum oppidum alpiVarum novimus. Cellar. geogr. antiq. lib. If. 2. ὁ. 121. MAI.
15. Existimo hunc esse Q. Fulvium Flaccum, de quo ad

urbis annum DLXXV , scribit Livius XL. 59. alter consulum Q. Fulvius ex Liguribus triumphavit; quem triumphum magis gratiae quam
rerum gestarum mugnitudini datum consiabat. Armorum hostilium

magnam vim transtulit, nul'am pecuniam admodum. MAT.
49. 23. Agitur de quinto Ptolemaeo, cognomento epiphane, cui
hoc effatum causa necis fuit, teste Porphyrio apud Hieronymum in
Dan. ΧΙ, 20: Ptolemaeus epiphanes quum. adversus Seleucum exctr-

D
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“Ὅτι Περσεὺς τὴν αὐτὴν ἔχων προαίρεσιν τῷ πατρὶ
καὶ ταύτην Meridian ὑπὸ Ῥωμαίων ἀγνοεῖσϑαν πρεσβευτὰς ἀπέστειλεν εἰς Ῥώμην τοὺς ἀνανεωσομένους τὴν
πατρικὴν
φιλίαν.καὶ δὲ σύγκλητος, τὰ πλεῖστα τῶν πρα|
δγμάτων αἰσθανομένη τὴν φιλίαν ὅμως ἀνενεώσατο, τὸν
ἐξαπατῶντα “ὁμοίως ἐξαπατῶσα.
XVIII. “Ὅτι τὰς ἐπιμελ είας οὐχ οὕτω διὰ τῶν ὅπλων
φόβῳ ,"λαμβάνειν αὔξησιν ὡς τῇ πρὸς τοὺς κρατηϑέντας

μετριότητι.

Θόαντα γάρ τινὰ ἔκδοτον E] σύγκλητος λα- 72

10βοῦσα καὶ μεγαλοψύχως ἐνέγκαδα τὸν ἄνδρα τῶν ἐγκλη-

μάτων ἀπέλυσεν.

“Ὅτι διασαφούντων τῶν Ῥωμαίων dg Περσέα κατεστρατήγησαν ἄνευ τῶν ὅπλων ἐπεχείρησάν τινες τῶν ix

τῆς βουλῆς ἐπαινεῖν αὐτούς. οὐ μὴν τοῖς πρεσβυτάτοις
15ἤρεσκχε τὸ γεγενημένον, ἀλλ᾽ ἔλεγον. μὴ πρέπειν Ῥωμαίοις μιμεῖσθαι Φοίνικας,

ἀρετῆς τῶν πολεμίων

ὥςτε δι᾽ ἀπάτης ἀλλ᾽ οὐ δι᾽

περιγίνεσθαι.

“Ὅτι ᾿άνδρόνιχος ὁ τὸν παῖδα Σελεύκου
δας

καὶ

πάλιν

αὐτὸς

ἀναιρεϑεὶς

δολοφονή-

εἰς ἀσεβῆ καὶ

δεινὴν

ουπρᾶξιν ἑκουσίως ἐπιδοὺς ἑαυτὸν τῷ παϑόντι τῆς ὁμοίας
τύχης ἐκοινώνησεν.
οἵ γὰρ

δυνάσται

συνήϑεις

εἰσὶν

ἑαυτοὺς

ἐκ τῶν

κινδύνων ταῖς τῶν φίλων ῥύεσϑαι συμφοραῖς.
XIX. Ὅτι προνοητικῶς τοῦ συνεδρίου προνοησαμέ95vov κατὰ πάντα εὐκαίρως τῆς τῶν φιλανθρώπων μὲταϑέσεως ἐπιλαβομένου. τοῦ γὰρ Περσέως ἀντοφϑαλ80.
80.
80.
80.

5.
7.
16.
25.

ἀνενεώσατο) ἀνανεώσατο ed. Rom.
ἐπιμελείας} an ἡγεμονίας Ὁ conf. p. ed. Rom. 63, 90.
ἀλλ᾽] incipit codicis p. 305.
μεταϑέσεως) μεταδόσεως ἢ

citum praepararet, quumque unus e ducibus ab illo quaereret, tantas res moliens ubi haberct pecuniam? respondit sibi amicos esse divitias. Quod quum divulgatum esset in populis, timuerunt duces
ne auferret eorum substantiam , et idcirco eam maleficis artibus occiderunt. MAI.
80. 11, Thoantem ju dedi sibi ab Antiocho postulaverant
Romani. Diodor. fragm. ed. p. 621. De huius hominis vita legesis

Polybium XXVHI. 4. XXX. Ἢ ΜΑΙ.
80. 16.

Φοίνικας] Recole p. 48. MAT.

80. 17. Romanos reapse Polybius XIII, 3. laudat propterea quod
fnore vetere bella gererent, id est haec ipsa indicerent, insidiis raro

üterentur, cominus pugnarent. MAI.
80. 18. Hic sine dubio est ille impius Andronicus qui Oniam
quae iudaeum pontificem perfide interemit, atque ipse vicissim ab
ntiocho IV; iussus est interfici. ll. Maccab. IV. 88. Verum quissam erat ille filius Seleuci? Non certe Demetrius Seleuci quarti
filius, qui füit Romae obses, posteaque regnavit; extincío iam An-

dronico. MAL

RN—
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81

μοῦντος παραδόξως καὶ τὸν πόλεμον διαφέροντος, ἰσόῤδοπον ἐμετεωρίξοντο πολλοὶ τῶν TAAQvov , ἡ δὲ σύγκλητος ἀεί τι καινοποιοῦσα τοὺς “Ἕλληνας φιλανθρώπως
ἀνϑεῖλκε καὶ παρ᾽ ἕκαστον ἐπελαμβάνετο τῆς τῶν ὄχλων

εὐνοίας. ἣν. τίς ἂν ἡγεμονίας ἀνὴρ πραγματικὸς ὀρεγό- 5
μενος οὐκ ἂν ξηλώσειεν, 3) τίς εὖ φρονῶν συγγραφεὺς
παραλείποι. τοῦ συνεδρίου τὴν ἐπίνοιαν ἀνεπισήμαντον::
πῶς γὰρ ἂν εἰκότως διαλάβου Ῥωμαίους τοῦ πλείστου
γϑμέρους τῆς οἰκουμένης κεχρατηκέναι τοιούτοις χρωμέvovc “διαβουλίοις; τοιγαροῦν περιενεχϑῆναι πᾶσι ,τοῖς10
καιροῖς ἁρμοξόντως, καὶ τινὰ μὲν περιορᾶν, τινὰ δὲ ἑ
ἑκουσίως παρακούειν; καὶ τοτὲ μὲν τὴν ἄλογον ὁρμὴν τοῦ
υμοῦ

παρακατέχειν,

τοτὲ δὲ ἀφέμενον τὸ μέγεϑος τῆς

ἰδίας δυνάμεως τοὺς καταδεεστέρους ϑεραπεύειν χρήσιμον
προκατασκευαζόμενον ἔργον, ἐστὶ κατ᾽ ἀρετὴν ἀνδρὸς ὅ
πάντα τελείου καὶ συνεδρίου κατὰ πάντα πραγματικοῦ
καὶ πόλεως ἀγαϑῆς καὶ νοῦν ἐχούσης. ἃ δὴ τότε Ῥωμαίων ἡ σύγκλητος ποιοῦσα xo) meo τινὰς τύπους καὶ
ὑποδείγματα καταλέλοιπε τοῖς ἡγεμονίας ἀντεχομένοις

καὶ δυναμένοις παραπλάσασϑαι πῶς τὰ συμπίπτοντα δεῖορ
χειρίξειν κατὰ τὰς περιστάσεις.

Ὅτι ὁ Περσεὺς διεπέμπετο πρὸς Τέντιον τὸν τῶν
Ἰλλυριῶν βασιλέα μέγιστον ὄντα τῶν τότε δυναστῶν περὶ
κοινοπραγίας.

τοῦ δὲ φήσαντος

ἐθέλειν

μὲν πολεμεῖν

πρὸς Ῥωμαίους, ἀπορεῖν δὲ χρημάτων. πόλιν διεπέμ- 25
σετο πρὸς αὐτὸν ἐθελοχωφῶν “περὶ τῶν χρημάτων. τὴν
δὲ αὐτὴν λαβὼν ἀπόκρισιν τὸ τρίτον ἀπέστειλε, νοῶν
μὲν τὴν τοῦ [εντίου διάνοιαν, προςποιούμενος δὲ ἔφησε
€
κατὰ νοῦν γενομένων αὐτοῖς τῶν πραγμάτων τὰ εὐδοκοῦντα ποιήσειν.
30
81. 2. Ἑλλήνων] Ελληνικῶν ed. Rom.
841..5. ὧν] Cod. ὃν. MAI. Aut ἣν aut 0 requiro.
81. 6. dv ξηλώσειεν] ἀναξηλώσειεν ed. Rom. et εὐφρονῶν.
81. 8. εἰκότως]
οἁ. s/z0rog. ΜΑΙ. Sententia οὐκ εἰκότως requirit.
v. Polyb. I. 63.9. Mox 10. περιενογϑῆναιε et 12.13. bis τότε ed. Rom.
81. 15. ἐστὶ] ἐστὶν ed. Rom." Tum suspectum est πάντα. Exc.
Val. p. 556. 79. τοῦτον τέλειον ἄνδρα πρὸς ἀρετὴν κατέστησε.
91. 25; διεπέμπετο] Cod, διέπετο. ΜΑΙ.
81. 29. αὐτοῖς) incipit codicis p. 306.

81. 5. Haec a senatu romano adhibita lenocinia ob demerendos sibi populos, impendente Persei bello, non reticent Livius XLII.
19, Appianus maced. sect. IX, MAI.
81. 16. Senatus romani venerationem apud Graecos testantur
nummi ab his cusi cum inscriptione TEPA ZTDURKAH TOZ. MAT.
81. 28. Has legationes atque artificia Persei , qui optabat Gentii auxilia, sed stipendia non solvebat; passim irrident historici Polybius, Livius, Appianus, Dio. MAI.
6
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XX. "Ort ὦ Περσεὺς οὐδέπω βουλόμενος προέσϑαι
ἤματα πάλιν ἐξέπεμψε πρεσβευτὰς

πρὸς Τέντιον, πα-

ρασιωπῶν μὲν περὶ τοῦ δώσειν παραυτίκα χρήματα, μετὰ
δὲ τὴν τῶν πραγμάτων συντέλειαν μεγάλας “Ὁὑποφαίνων
δἐλπίδας " ὥςτε διαπορήσαν τις ἂν πότερον τὴν τοιαύτην
διάδυσιν ἀφροσύνην ἢ τελέως μανίαν ἡγήσαιτο τῶν td 74
τοιαῦτα πραττόντων. ἐπιβάλλονται, piv γὰρ μεγάλοις
καὶ τὴν ἰδίαν παραβάλλονται ψυχήν, παρορῶσι δὲ τὸ
μάλιστα ἀναγκαιότατον, καὶ ταῦτα νοοῦντες αὐτοὶ καὶ1τοδυνάμενοι συντελεῖν.

Φίλιππος μὲν οὔν ᾿Αμύντου, πρα-

γματικὸς ἀνὴρ γενόμενος, οὐδέποτε ἐν ταῖς τοιαύταις
περιστάσεσιν ἐφείσατο χρημάτων ἀλλὰ διαδοὺς πλείονα
τῶν αἰτουμένων ταχὺ καὶ προδοτῶν πλῆϑος ηὕρισκε καὶ
συμμάχων. “τοιγαροῦν ἐν τοῖς ἐλαχίστοις τῶν κατὰ τὴν
16 ὐρώπην ἐγένετο βασιλέων, καὶ δύναμιν κατέλιπε δι᾽
ἧς ὁ διαδεξάμενος ᾿Αλέξανδρος τὸ πλεῖστον τῆς oixov-

μένης κατεστρέψατο.
νῶν

Περσεὺς δὲ χρημάτων σεσωρευμέ-

πλῆϑος διά τε τὰς πατρικὰς

καὶ τὰς ἰδίας ἐκ πολ-

λῶν χρόνων παρασκευὰς οὐδενὶ τρόπῳ τούτων ἐϑέλησεν
82. 4. ὑποφαίνων]

ἀποφαίνων ed. Rom.,

et mox

διαπορῆ-

σαι. Diodor. XIV. 39. μεγάλας ὑποφαίνων παρὰ τοῦ “βασιλέως ἐλ-

' eíóücg. Exc. p. 577. 15. μεγάλας τοῦ μέλλοντος ὑποφαίνων ἐλπίδας.
82. 5. πότερον) Cod. πρότερον. MAI.
82. 7. 8. ἐπιβάλλονται --- παραβάλλονται) ἐπιβάλλοντες —

παραβάλλοντες ed. Rom. Conf. Polyb. XXVIII.

9. 4. qui mox αὐτό.

82. 14. τοιγαροῦν οὐκ] Particula negativa οὐκ nou est in
codice, quae tamen addenda videbatur.
Alioqui dicendum esset :
quare qui in minimis Europae regibus antea censebatur etc. MAI.
Bene a me textum Diodori emendatum fuisse demonstrat Syncellus ed. . paris. P. 263 , apud quem Philippus dicitur μεγίστην
πασῶν τῶν πατὰ τὴν Εὐρώπην ἀναδείξας τὴν Maxsüovov ἀᾳχήν. IDEM in Add. Hanc quidem defensionem, ex ipso Diodoro
parare licebat XVI. 1. οὗτος γὰρ ἐλαχίσταις ἀφορμαῖς χρησά-

μενος μεγίστην τῶν κατὰ τὴν Εὐρώπην δυναστειῶν κατεσκεύασε
τὴν ἰδίαν βασιλείαν, nisi indidem defenderetur codicis scriptura.
Conf. Demetrii Phalerei de Macedoniae sub prima Philippi tempora
obscuritate locum infra p. 81. ed. Rom. Neque qui μεγίστην dixerunt Philippi βασιλείαν iidem ovx ἐλαχίστην dixerint.
82. 18. πλῆϑος) ante hoc deest ἔχων, nisi πλείστων aut 6:000
ρευμένου πλήϑους vel σεσωρευκὼς πλῆϑος scribatur.

82. 12. De Philippi liberalitate satis est legere Diodorum nostrum XVI. 55. MAI.
82. 14. Polybius I. 2. regnum Macedonum ab hadriatico mari
usque ad Istrum patuisse observat, cum maximum fuit, ante Alexandrum.
lta fere loquitur etiam Livius XLV. 9. MAI.

e

82. 19. Persei pecuniam aestimare licet ex Livio XLV. 40; Cide off. II. 22. ;Plinio XXXIII. sect. 175 Valerio Max. IV. 9.
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ἅψασθαι"

τοιγαροῦν ἑαυτὸν συμμάχων

88

ἐποίησεν ἔρημον

καὶ τοὺς ἑαυτοῦ κρατήσαντας ὕστερον. πλουσιωτέρους
ἐποίησεν. καίτοι γὲ τοῦτο φανερὸν ἦν πᾶσιν ὡς διὰ χθημάτων βουλόμενος ἐκτείνειν τὰς χεῖρας πολλοὺς ἂν τῶν
τότε βασιλέων καὶ δήμων ἔπεισε συμμαχεῖν" ἀλλὰ παλες 5
ποιῶν οὐκ ἔπραττε ταῦτα δι᾽ ὧν ἢ xat εὶς ἂν ἐποίησε

JE
AM

πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων τῆς αὐτῆς ἀτυχίας μετασχεῖν ἢ
καὶ κρανήσας τῶν ὅλων ἐξουσίαν ὑπερήφανον καὶ βάρος

δυουπόστατον περιεποιήσατο.
ΧΧΙ. Ὅτι τοῦ Περσέως ἐν Zio περὶ τὴν τοῦ σω-10
ματος ϑεραπείαν γενομένου τῶν σωματοφυλάκων τις εἶς-

δραμῶν εἰς τὸν λουτρῶνα τὴν παρουσίαν τῶν πολεμίων
ἐδήλωσεν. ὁ δ᾽ ἐπὶ τοσοῦτον ἐπτοήϑη τὴν ψυχὴν ὥςτε
75 ἐξαλλόμενος ἐκ τῆς πιχρίας καὶ παίσας τὸν μηρὸν ἐμπαϑῶς Οὐδὲ παραταξαμένους ἡμᾶς, εἶπεν, ὦ ϑεοί, πα-18ὅ
ρἀδίδοτε τοῖς πολεμίοις ἀγεννῶς.
"Ot. Ῥωμαῖοι τοὺς νενικηκότας "ἐτρέψαντο" ἐνίοτε
γὰρ τὰ παραστήματα τῶν ἀνδρῶν καὶ τὰ τελέως ἀπηλπισμένα πρὸς ἀπεγνωσμένην ἄγει συντέλειαν.

XXI. Ὅτι οἱ ἐπίτροποι Πτολεμαίου τοῦ μείρακοςθο
Εὐλαῖος ὃ εὐνοῦχος καὶ “Τηναῖος ὁ Σύρος πάντα πόρον
καὶ μηχανὴν ἐπενόουν xal ἄργυρον καὶ χρυσὸν καὶ τὴν
ἄλλην γάξαν εἰς τὸ

τις ϑαυμάσειεν
88. 9.
83. 14.
nus ὕδατος.
83. 14.
83. 17.
83. 18.
83. 19.

βασιλικὸν ἐσώρευον,

εἰ διὰ

τοιούτων

ὅπως οὐχ ἄν

ἀνθρώπων

περιεποιήσατο] περιποιήσατο ed. Rom.
πικρίας] desidero πυέλου aut eiusmodi

ἐν οὕτω
quid.

Appia-

παίσας] παίξας ed. Rom.
ὅτι] incipit codicis p. 197.
ἀπηλπισμένα) ἀπελπισμένα ed. Rom.
&ztyvocuivgv] Cod. &zoyvocuévry. MAI.

83. 9. Eripit hanc circa Perseum sententiam Diodorus Polybio
XXVIH. 9. MAI.
83. 16. Persei desidiam in urbe Dio obiurgat Diodorus in
fragm. ed. p. 578. Quod autem in balineo hotitiam liostium adventantium

acceperit Perseus,

dicit etiam Appianus apud Suidam

voc,

ἀναλαμβάνειν, sine dubio Diodorum expilans. MAI.
89. 19, Romanos ante adventüm Acmilii proelio equestri fuisse
victos a Perseo , quem postea debellaverunt, exploratum est.

nus XXXIII. 1; Appianus maced. ecl. X; Polybius XXVII. 8.

usti-

Iam

Diodori sententiam hanc latius exornat Fronto orator de bell. parth.

ed, rom. p. 202. ΜΑΙ.
83. 21. Ptolemaei VI. philometoris tutores hi erant. Lege Hieronymurm in Dan. cap. XL ubi is passim expilat Polybium, Diodorum atque Porphyrium. Hieronymus, «si recta scriptura est, habet
KEulaius, non contracta graeca diphthongo. Apud Polybium XXY I1.

17, belli causa. confertur praecipue in Eulaeum.

MAI.
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βραχεῖ καιρῷ τηλικαῦται τὸ μέγεϑος

ϑεωρίαι κατεσχευ-

ἄσϑησαν, καὶ ὅπως μὲν εὐνοῦχος, ὃς καὶ προςφάτως
τὸν κτένα καὶ τοὺς ἀλαβάστρους ἀποτεϑειμένος τῶν τῆς
᾿Δφροδίτης ἔργων τοὺς "Agsog ἀγῶνας ἐδέξατο, ὁ δὲ Κοι-

δλοσυρίτης γεγονὼς δοῦλος καὶ μόνον οὐ μετὰ χεῖρας ἔχων
ἔτι τὸ λογιστήριον

ἐτόλμησε

τὸν

περὶ Συρίας

πόλεμον

ἀναλαβεῖν, ᾿Δντιόχου μὲν. δυνάμεσι καὶ ταῖς ἄλλαις χορη-

γίαις οὐδενὸς ἧττον ἰσχύσαντος" τὸ δὲ μέγιστον ὄντες
ἄπειροι τελείως τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώνων καὶ μηδένα
1τομήτε σύμβουλον ἔχοντες ἀξιόχρεον μήϑ᾽ ἡγεμόνα. δυνατὸν ἐπεβάλοντο τηλικούτοις ἔργοις. τοιγαροῦν αὐτοί τε
τῆς ἀφροσύνης ταχέως τὴν προφήκουσαν ἐχομίσαντο τιμωρίαν. καὶ τὴν βασιλείαν ἀνέτρεψαν ἄρδην τὸ xa9' αὗτοὺς μέρος. τὰ γὰρ τοιαῦτα παρασημαινόμεϑα͵ πρὸς τὸ
15τὰς

αἰτίας

ἀκριβῶς ϑεωρεῖσθαι

τῶν

ἐλαττωμάτων

καὶ

κατορϑωμάτων, καὶ τοῖς μὲν χαλῶς προστατοῦσι τῶν 76
πραγμάτων ἔπαινον ἀποκομίξοντες, τῶν δὲ φαύλως, διοικούντων κατηγοροῦντες. ἅμα μὲν γὰρ τὰς ἐφ᾽ ἑκάτερα
προαιρέσεις τῶν ἀνδρῶν ἐμφανεῖς κατασχευάξομεν καὶ
Q0tOv οἰκεῖον λόγον ἑκατέροις ἀπονέμοντες προτρεπόμεϑα
τὰς τῶν ἀναγινωσκόντων ψυχὰς πρὸς τὸν τῶν καλῶν
ζῆλον, ἅμα δὲ τὴν ἱστορίαν ἔγχαρπον καὶ πᾶσι χρησίμην

ἐφ᾽ ὅσον ἡμῖν δυνατὸν κατασχευάξομεν διὰ τὸ τὰς ψιλῶς ἐχούσας ναυμαχίας καὶ παρατάξεις ἔτι δὲ νομοϑεοδσίας μηδὲν διαφέρειν μύϑων.

XXIII. Ὅτι
οἵ τοῦ

τὰ zijn συναγαγόντες εἰς ἐκχλησίαν

Πτολεμαίου

καὶ

σύντομον

τέλος ἐπιϑήσειν

τῷ

πολέμῳ κατεπαγγειλάμενοι τοῦτό γε οὐ διεψεύσαντο, ταχὺ
καὶ

σφίσιν

αὐτοῖς

τὸ

τέλος

τοῦ

βίου

περιποιήσαντες.

ϑ0ἐπὶ τοσοῦτον δὲ διὰ τὴν ἀπειρίαν εὐέλπιδες ἦσαν τοῦ
μὴ μόνον Συρίας κρατήσειν ἀλλὰ καὶ τῆς βασιλείας "Avτιόχου πάσης, ὥςτε τῶν συναχϑέντων ἐκόμιζον τὰ πλεῖ84. 9. og] delendum videtur.

84. 6. ἔτι] Cod. ἐπί. ΜΑΙ.
84. 10. ἔχοντες] ἔχοντες τ᾽ ed. Rom.
84. 12.

τῆς] τ΄ ed. Rom.

84. 19.

ἐμφανεῖς)

ἐμφανῶς

ed. Rom.

84. 27. Πτολεμαίου] Deest in cod. ἐπίτροποι.
84, 29. τοῦ] incipit codicis p. 198.

MAI.

81. 3. τῶν τῆς ᾿ἀφροδίτης, ἔργων τοὺς᾿ Ἄρεος ἀγῶναςο ἐδέξατο

Diodor. XH. 20. ὑπεδεξάμην δ΄ αὐτῶν cyy "ελίαν 1jτὸν ἐκείνων ϑάverov ἐμήνυε. Vbi ἀντ᾽ αὐτῶν Reiskii coniecturà supervacua est.
84. 22. Hoc institutum suum. vituperandi vitium, laudandi virtutem, ian professus erat. Diodorus XV. 1, MAIL,

EXCERPTA

VATICANA

L. ΧΧΥΙ.-ΧΧΧ.

Βῦ

ὅτα καὶ τῶν ἐκ κυλικείου χρυσωμάτων᾽ ἀπεσκευάσαντο
δὲ xoi τῶν βασιλείων κλίνας τὰς πλείστας μὲν ἀργυρόποδας; ὀλίγας δὲ καὶ χρυσόποδας, πρὸς δὲ τούτοις ἵματίων καὶ κόσμου γυναικείου καὶ τῶν πολυτελ εστάτων λίQOV πλῆϑος᾽ ταῦτα δὲ ἔφασαν, κομίξειν εἰς τοὺς προ- ὁ
χείρως τούτοις 5 πόλεις ἢ “φρούρια παραδώσοντας. τὰ
δὲ οὐχ οὕτως εἶχεν; ἀλλ᾽ ἔφερον ἕτοιμα χορηγεῖα πρὸς
τὸν κατ᾽ αὐτῶν OA:0gov.

XXIV. Ὅτι ὁ ᾿Αντίοχος διὰ στρατηγήματος cri
δοξουμένου ἐκυρίευσε τοῦ Πηλουσίου. πᾶς γὰρ πόλεμοςτο
ἐχβεβηκῶς τὰ νόμιμα καὶ δίκαια τῶν

ἀνθρώπων. ὅμως

ἔχει τινὰς ἰδίους καθαπερεὶ νόμους, οἷον ἀνοχὰς ua)
77 iia , κήρυκα μὴ ἀναιρεῖν, τὸν τὸ σῶμα αὑτοῦ πρὸς
τὴν τοῦ κατισχύοντος πίστιν *᾿τιμωρεῖσϑαι.

ταῦτα

καὶ τὰ

τούτοις ὅμοια προφρηχόντως ἄν τις ἀποφήναιτο τὸν Av-15
τίοχον καϑάπερ τοὺς ἀπὸ τῶν δικαστηρίων συχοφάντας
τὸ μὲν ῥητὸν τοῦ νόμου τετηρηκέναι μετὰ τὰς ἀνοχὰς
τὴν “κατάληψιν πεποιημένον, τὸ μέντοι γε δίκαιον καὶ
καλόν, δι᾿ ὧν ὁ πάντων συνέχεται βίος, μὴ τετηρηκέναι.
διὰ γὰρ τὴν συγγένειαν. ὀφείλων φείδεσθαι τοῦ μειθα-90

κίου, καϑέάπερ αὐτὸς ἔφησε, τοὐναντίον ἐξαπατήσας
ἐπεβάλετο τοῖς ὅλοις σφῆλαι τὸν πεπιστευκότα.
XXV. Ὅτι ὁ Περσεὺς τὰ δοθέντα πρὸς διαρπαγὴν
χρήματα ἀναλαβόμενος τῆς ἐπαγγελίας ἀπεστέρησε τοὺς
δόντας, μέγιστον παρασχύμενος σημεῖον ὡς ἡ φιλαργυ- -95
οία τῶν ἀνθρώπων πρὸς τοῖς ἄλλοις κακοῖς καὶ τὸ φρο85. 1. κυλικείου) κυλικίου ed. Rom.
90-12. 13. μὴ λύειν} Cod. μήνυσιν.
85. 13.

αὑτοῦ]

αὐτοῦ ed. Rom.

85. 14. παραδιδόντα
μὴ ame

supplentur.

μὴ τιμωρεῖσϑαι)

Nam

in codice

MAI.

Verba

prorsus

παραδιδόντα

nulla sunt.

MAI.

d
σ

85. 24. ἐπαγγελίας] ἐπαγγελείας ed. Rom.

85. 10. Artificium narrat Livius XLV. 11, quod nempe Aegypto excedens

Antiochus,

Aegypti portae sibi paterent.

Pelusium

valido praesidio retinuerit,

memorat Hieronymus in Dan. XI. 27. MAI.
85. 18. Has quoque inducias narraf Livius
pactus

ut

Simulatae quoque amicitiae convivium

erat Antiochus cum Ptolemaeo haud

loc. cit.

Nempe

se occupaturum Aegy-

ptum si intra dictam diem conditiones quasdam
iniustas impetravisset. Et perstitit quidem iin induciis Antiochus; verum his transactis,
Aegyptum denuo pervasit , et Ptolemaeum sororis suae filium regno

evertere adgressus est; nisi Antiochum Romani inhibuissent.
etiam Tinseb. chron. ed. Mediol. lib. I. 22. MAI.

89. 29. Confer Diodori fragmenta εὖ; p. 980. ΜΑΙ.

Lege

o—
—E
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υεῖν ἀφαιρεῖται. τὸ γὰρ μηδ᾽ ἐν ἀπεγνωσμέναις ἐλπίσι
παύεσϑαι τοῦ λυσιτελοῦς καὶ τῆς πρὸς τὸ κέρδος ἐπιϑυμίας, πῶς οὐκ ἄν τις ἡγήσαιτο τῶν φρενῶν τελέως
ἐξεστηκέναι τοὺς ταῦτα πράττοντας, og un) ϑαυμάξειν
δπῶς κατεπολεμήϑησαν ot “Μακεδόνες ὑπὸ Ῥωμαίων, ἀλλ᾽

ὅπως τετραετῆ χρόνον ἀντέσχον τοιοῦτον ἔχοντες ἦγεμόνα.
Ὅτι Ζαρείου μετὰ τὴν πρώτην μάχην ἐχχωροῦντος
τοῦ μέρους τῆς βασιλείας καὶ τετρακιρμύρια τάλαντα καὶ

10τὴν ϑυγατέρα πρὸς γάμον διδόντος ἀπεχρίϑη μήτε τὸν
κόσμον ὑπὸ δυεῖν ἡλίων δύνασθαι διοικεῖσθαι μήτε olκουμένην ὑπὸ δυεῖν δεσποτῶν.

XXVI. Ὅτι ὁ ὕπατος Αἰμίλιος τὸν Περσέα λαβόμε- 18
νος τῆς χειρὸς εἰς τὸ περὶ αὐτὸν συνέδριον ἐκάθισεν,
τόδρμόζουσι λόγοις τοῦτον παραμυϑησάμενος.

τοὺς δὲ ἐν

τῷ συνεδρίῳ παρεκάλει, καὶ μάλιστα τούτων τοὺς ψέους,
βλέποντας εἰς τὰ παρόντα καὶ ὥϑέντας ὑπὸ τὴν ὅρασιν
τὴν Περσέως τύχην LES μεγαλύνεσθαι ἐπὶ τοῖς κατορϑώμασι παρὰ τὸ καϑῆκον μήτε βουλεύεσϑαι μηδὲν ὑπερ-

ορήφανον

περὶ μηδενὸς καϑύλου,

ποτὲ ταῖς εὐτυχίαις,

ἀλλ᾽ ἐάν

μηδὲ πιστεύειν μηδέτις μάλιστα

ἐπιτυγχάνῃ

κατὰ τὸν ἴδιον βίον 7i τὰς κοινὰς πράξεις, τότε μάλιστα
τῆς ἐναντίας τύχης ἔννοιαν λαμβάνειν καὶ διὰ μνήμης
ἔχειν ἑαυτὸν ἄνθρωπον. ὄντα. διαφέρειν γὰρ ἀπεφήνατο
95r00g ἀνοήτους τῶν νοῦν ἐχόντων τῷ τοὺς μὲν ἐν ταῖς
86.
86.
86.
86.
86.
lapsum

1. μηδ᾽ ἐν] Cod. μη δεῖν. MAI.
9. τετρακιςμύρια) vid. aanot. ad Diodor. XVII. 54.
10. γατέρα] incipit codicis p. 333.
11. οἰκουμένην) τὴν οἰκουμένην est XVII, 54.
17. ὅρασιν) ἄρασιν ed. Rom., quem non esse typothetae
testis

interpretatio

86. 18. μεγαλύνεσϑαι)

μασιν

exsecrabantur.

Cod. μεγάλην. MAI,

Mox κατορϑώ-

ed. Rom.

96. 21. ἐπιτυγχάνῃ]) ἐπιτυγχάνει ed. Rom.
88. 23. διὰ] abest ab ed, Rom.

MAI.

86. 1. Lege Eunapium vaticanum
86. 12.

Equidem

haec

narratio

in rebus Valentis caesaris,
tralaticia

per

se

videretur,

quia Darius longe aetate superior; sed arbitror a Diodoro
tune hanc rem "fuisse memoratam , dum scriberet, Persei

qui ultimus Macedonum

rex

opporexitum

íuij, et Alexandri magni avitum

re-

gnum supremo fato obruit. MAI.
86. 14. εἰς τὸ περὶ αὐτὸν συνέδριον ἐκάθισεν] Tta cod. pro
£v τῷ συνεδρίῳ ἐκάθισεν; quae est locutio gres auctoribus, et
quidem ipsi Diedoro non insolita, veluti lib. V. 84. δεατρίβων εἰς
τὰς νήσους. MAI.
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ἰδίαις ἀτυχίαις, τοὺς ὃὲ ἐν ταῖς τῶν ἄλλων διδάσκεσθαι.
Ὅτι πολλὰ καὶ ἄλλα πρὸς τὴν τοιαύτην προαίρεσιν διαλεχϑεὶς οὕτως ἐποίησε συμπαϑεῖς τοὺς ἐν τῷ συνεδρίῳ
“αἱ ταπεινοὺς τοῖς φρονήμασιν ὥςτε δοκεῖν αὐτοὺς ἠττῆσϑαι καὶ μὴ νενικηκέναι.
87. 1. ἀτυχίαις]
Vatic. p. 434.

εὐτυχίαις ed. Rom.:

illud Polybius Exc.

81. 2. Sententia extat aliis verbis apud eundem Diodorum etiam
in fragm. ed. XXI. p. 491. Aemilii autem adlocutionem Livius
quoque scribit XLV. 8. graecos sine duhio historicos in latinam linguam íransferens. MAI.

|

L.
Oz

XX

XL

oí τῶν Ῥοδίων πρέσβεις ἐπὶ τὰς διαλύσεις iÀ-79

δεῖν ὡμολόγουν:
ρὸν ἀπεφήναντο,

τὸν γὰρ πόλεμον πᾶσιν ὄντα βλαβε-

Ὅτι ὁ ᾿Αντίοχος τὴν ἀρχὴν ἐσεμνύνετο λέγων οὐ
δτῆς κατ᾽ ϊγυπτον βασιλείας ἑαυτὸν ἐπιθυμοῦντα σα-

ρεσχευάσϑαι μεγάλας

δυνάμεις

εἰς τὸν πόλεμον,

ἀλλὰ

τῷ πρεσβυτέρῳ Πτολεμαίῳ, βούλεσϑαι συγκατασκευάσαι
τὴν πατρῷαν GQyuv. οὐ μὴν TO γε ἀληϑὲς οὕτως εἶχεν,
ἀλλὰ διαγωνοθετῶν τὰ μειράκια διελάμβανε μεγάλης χά100/708 ἀφορμὴν παρέχων dover κυριεύσειν τῆς “ἰγύπτου. “τῆς γὰρ τύχης αὐτοῦ τὴν προαίρεσιν ἐξελεγχούσης
καὶ τὴν πρόφασιν ἀφαιρούσης φανερὸς ἐγένετο τῶν πολ-

λῶν βασιλέων oi τοῦ λυσιτελοῦς οὐδὲν τῶν καλῶν zQovg(FUA
15

τίϑενται.
Ὅτι,

ἀπαντήσασι

τὸν "Avvioyov

τοῖς Ῥωμαίοις,

κἀκείνου μακρόϑεν ἅμα τῇ φωνῇ ἀσπαζομένου καὶ τὴν
δεξιὰν ἐκτείνοντος, ὁ μὲν Ποπίλλιος πρόχειρον ἔχων τὸ
88. 10.

ἀκονητὶ) Ita cod.

Et quidem

ἀκονητὶ pro ἀκονιτὶ

vulgo legi etiam in Polybii codicibus, commode adnotatur in schoni criticis

ad

eundem

auctorem

XXXIiI.

20.

Apud Diodorum

nostrum XV. 51. est dxovizí. MAI.
88. 19. φανερὸς] fortasse φανερῶς; aut ad βασιλέων
98. 16. κἀκείνου] καἀκεῖϑεν ed. Rom,
98. 16. τῇ φωνῇ] τῆς φωνῆρ ed. Rom. Similiter
Diod. l. XIII. p. 554. 98.
88. 17. Πόπλιος] Ita cod. pro llozíAtog, Latini
ctores scribunt Popilium. MAI. Πόπλιος ed. Rom. etiam

deest àv.

peccatum

etiam au89. 7., 15.

88. ὃ. Quia Photius cod. CCXLIV. p. 2055. res Rhodicrum in
XXXI. libro Diodori legebat, idcirco vaticana haec excerpta eadem
in sede colloco. Porro arbitror, breve hoc de Rhodiis pacis suasoribus comma pertinere ad illorum legationem quam in urbem
Alexandriam miserunt ob sedandum Antiochi epiphanis bellum ad-

versus Ptolemaeum puerum, quam rem scribit Polybius XXVIII. 15:
inmo apud hunc cap. 19. cognoscimus , expilata propemodum ἃ
Diodoro Polybii verba. Confer tamen etiam XXIX. 7. Nisi forte
Rhodii Romae loquuntur pro pace inter Perseum et Romanos; qua
euper re Gellius VII. 4. MAL.
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βιβλίον ἐν ᾧ τὸ τῆς συγχλήτου δόγμα κατεκεχώριστο
προΐξτεινε καὶ αὐτὸν ἐκέλευσεν ἀναγνῶναι τὸν ᾿Αντίοχον "

δοτοῦτο δὲ ἔδοξε ποιεῖν ὅπως μὴ πρότερον ὡς φίλον Ozξιώσηται πρὶν 3.διὰ τῆς προαιρέσεως γνωσϑῇ πότερον

πολέμιός ἐστιν ἢ φίλος. ἐπεὶ δὲ ἀναγνοὺς, ὁ βασιλεὺς δ
ἔλεξε παρὰ τῶν φίλων γνώμην λαβεῖν περὺ τούτων, ἀκούσας ὁ Ποπίλλιος ἐποίησε πρᾶγμα βαρὺ δοχοῦν εἶναι καὶ

παντελῶς ὑπερήφανον. ἔχων γὰρ προχειρότατον ἀμπέλινον
βαχτήριον περιέγραψε τῷ κλήματι τὸν ᾿Αντίοχον καὶ διεκελεύσατο τὴν ἀπόκρισιν. ἐν τούτῳ ποιῆσαι. ὁ δὲ βασιλεὺςτ0
τὰ μὲν ξενιξόμενος €ἐπὶ τῷ γεγονότι, τὰ δὲ καταπεπληγμέvog τὴν ὑπεροχὴν τῆς “Ρωμαίων ἡγεμονίας, πρὸς ἀμηχαyiov ἐλθὼν καὶ τὰ σύμπαντα "λογιξόμενος ἔφη ποιήσειν

πᾶν τὸ παραχελευόμενον ὑπὸ Ῥωμαίων. οἵ δὲ περὶ τὸν
“Ποπίλλιον ἅμα πόντες τὴν δεξιὰν αὐτοῦ λαβόντες ἡσπά-1ὅ

ζοντο φιλοφρόνως. ἦν δὲ γεγραμμένα λύειν παραχρῆμα
τὸν πρὸς Πτολεμαῖον πόλεμον. ὁ δὲ βασιλεὺς ἀκολούϑως

τοῖς γεγραμμένοις τὰς δυνάμεις ἐξήγαγεν ἐξ “Δἰγύπτου,
ἐχπεπληγμένος τὴν Ῥωμαίων ὑπεροχήν, Gv& καὶ προςοφάτως ἀκηχοὺς τὸ τῶν Μακεδόνων πταῖσμα" τοῦτο γὰρ μή- 20
πῶ γεγενῆσϑαι δοκῶν οὔποτ᾽ ἂν ἑχουσίως προρεῖχε τῷ

pcm

Ὅτι ἀληϑὴς ἦν ἄρα ὡς ἔοικε τὸ Qu9iv ὑπό
τινῶν ed πάλαι σοφῶν, ὅτι συγγνώμη τιμωρίας αἷρε89. 1. πατεχεχώριστο) κατεκεχώριτο

ed. Rom.

89. 2. προέτεινε] incipit codicis p. 334.
89. 6. λαβεῖν περὶ τούτων] In codice interpungitur post 4acapetns MAI.
89. 10. ποιῆσαι) praestat ποιεῖσθαι.
89. 17. ἀκολούϑως] ἀκολουϑωὼς ed. Rom,
89. 21. προσεῖχεν] Cod. προσέχειν. MAI.
89. 9. Ipsam tortilem virgam in circulum flexisse Popilium,
eoque regem audaciter conclusisse satis indicat heic Diodorus, tum
Livius XLV. 12, lustinus XXXIV. 3, Polybius XXIX. 11, tum
etiam , ut videtur, Valerius Max. VI. 4. ἃ. At Hieronymus in Dan.
XI. 30. ait: orbem Popilius dicitur fecisse in arenis baculo, quem
tencbat manu, et circumscripsisse regem etc, Cum Hieronymo conspirat Paterculus I. 109. MAI.

.
89. 22. Hanc clausulam, variatis verbis, sumit Diodorus a
Polybio XXIX. 11. MAI.
89. 24. Est Pittaci dictum, alibi bis in vaticanis his excerpiis ἃ

Diodoro memoratum.
lam universus, qui sequitur in hoc capite
sermo, videtur mihi a Diodoro petitus ex oratione Catonis pro RRhodiensibus in senatu romano habita. Gellii lib. VIII. 2. luculentum
locum heic subtexam, quem lectores cum Diodoro nostro utiliter
comparabunt, ,hRhodiensis civitas, quum amica atque socia populi
,romani foret, Persa tunc Philippi filio Macedonum rege, cuin
quo
,bellum populo roimano fuit, ainico usa 6at: connixique sunt hho-
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τωτέρα" πάντες γὰρ ἀποδεχόμεθα τοὺς ἐπιεικῶς χρωμὲνους ταῖς ἐξουσίαις. προρκόπτομεν δὲ τοῖς προπετῶς τὰς
κολάσεις λαμβάνουσι παρὰ τῶν ὑποπεσόντων. διόπερ
ὁρῶμεν τοὺς μὲν πρὸς τὰ παράδοξα τῆς τύχης καλῶς 79
δτεϑησαυρικότας τὰς ; χάριτας παρὰ τοῖς εὖ παϑοῦσι, τοὺς b
«δὲ οὐ μόνον ἐν ταῖς ἐναντίαις. περιστάσεσιν ὁμοίαν ἀπο-

λαμβάνοντας τιμωρίαν παρὰ τῶν ἀγνωμονηϑέντων, ἀλλὰ
καὶ τὸν κοινὸν πρὸς τοὺς ἑπταικότας ἔλεον ἑαυτῶν. παφῃρημένους.

οὐ γὰρ δίκαιον

{ὐπάμενον πᾶσαν

φιλανθρωπίαν

τὸν ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπειαὐτὸν

ἐν μέρει “περιπταί-

σαντα τυγχάνειν τῆς παρὰ τῶν κρατούντων ἐπιεικείας.
καίτοι γὲ πολλοὶ τῷ μεγέϑει τῆς κατὰ τῶν ἐχϑρῶν τιμωρίας σεμνύνεσθαι τολμῶσιν, οὐ πφοφηκόντως τοῦτο
ποιοῦντες" τί γὰρ λαμπρὸν ἢ μέγα τὸ τοὺς πεσόντας
90. 5. τεϑησαυρικότας)] τεϑαυρικόταρ ed. Rom.

παθοῦσι.

et mox εὖ-

90. 14, abvrsg] incipit codicis p. 125.

.dienses, legationibus Komam saepe missis, id bellum inter eos
componere.
Sed ubi ista pacificatio perpetrari nequivit, verba a
plerisque Khodiensibus in concionibus eorum ad populum facta
Sunt,

ut si pax

non fieret,

Khodienses

regem

adversus populum

»romanum adiutarent: sed nullum super ea re decretum factum
est. At ubi Perses victus captusque est, Khodienses pertimuere
»9b ea, quae compluries in coetibus populi acta dictaque erant:
»legatosque Romam miserunt, qui temeritatem quorundam popu»larium suorum deprecarentur, et fidem consiliumque publicum
»expurgarent. Legati postquam Homam venerunt, et in senatum
,,intromissi sunt, verbisque suppliciter pro sua causa factis, e cu»ria excesserunt; sententiae rogari coeptae, quumque partim senato.rum de Hhodiensibus quererentur, maleque cos animatos fuisse
, dicerent, bellumque eo iilis faciendum censerentí; tum M. Cato
, exsurgit, et optimos fidissimosque socios defensum conservatumque
»Ppergit, orationemque inclutam dicit, quae inscripta est pro Rho.diensibus.** Eius principium est: Scio solere plerisque hominibus
rebus secundis atque prolixis atque prosperis animum excellere, superbiam atque ferociam
augescere atque crescere,
quod mihi
-munc magnae curae est, quia haec res tam secunde processit, mequid in consulendo adversi eveniat, quod mostras secundas res confutet: neve haec laetitia nimis luxuriose eveniat. Adversae res se
domant et docent quid opus sit facto: secundae res laetitia transvorsum trudere solent a vecte consulendo atque intelligeudo.
Quo maiore opere edico suadeoque ,uti haec res aliquot dies proferatur, dum
er tanto

gaudio

iu potestatem nostram

redeamus etc.

Gellius de Catone dicere.

, Summa

,Sium,

retineri ex rep.

quorum

amicitiam

"Tum pergit

ope nititur ut causa Khodienfuit,

auf aequa iudica-

retur, aut quidem certe ignoscenda etc. Interdum quasi deliquisse
,, €08 concedat , ignosci .postulat, et ignoscentias utiles esse rebus
, humanis docef: ac nisi ignoscant , metus in rep. rerum novarum
movet: sed enim contra, si iguosccatur, conservatum iri ostendit

»populi romani maguitudinem etc,.* MAL,
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ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν περιβαλεῖν ἀνηκέστοις συμφοραῖς: τί
δὲ ὄφελος τῆς γεγενημένης νίκης, ἂν ὑπερηφάνως X97]σάμενοι τοῖς κατορϑώμασιν ἐξαλείφωμεν τὴν προῦπαρχουσαν εὐφημίαν ἀνάξιοι φανέντες τῶν εὐτυχηϑέντων ;
μέγιστον γὰρ καρπὸν δικαίως ἄν τις ἡγήσαιτο τοῖς πρα- ὅ
γμάτων ὀρεγομένοις τὴν ἐπὶ τοῖς καλοῖς ἔργοις
ἔ
εὐδοξίαν.
διὸ καὶ ϑαυμάσαι τις ἂν πῶς ἅπαντες σχεδὸν ὁμολ ογοῦν-

τες εἶναι "τὴν ἐν ἀρχῇ ᾿περιβοηϑεῖσαν

ἀπόφασιν ἀληϑῆ

καὶ “συμφέρουσαν ἐπὶ τῆς πείρας οὐ βεβαιοῦσι τὴν ἰδίαν

γνώμην. δεῖ δὲ οἶμαι τοὺς νοῦν ἔχοντας, ὅταν τὰ μέγισται
ἐπιτυγχάνωσι, τότε

μάλιστα τῆς ἐναντίας περιστάσεως

ἔννοιαν λαμβάνειν, καὶ νικᾶν μὲν ἀνδρείᾳ τοὺς ἀντιτεταγμένους; ἡττᾶσϑαι. δὲ εὐγνωμοσύνῃ τοῦ τῶν ἐπταικότῶν ἐλέου" ταῦτα γὰρ. συμβάλλεται μεγάλα πρὸς αὔξησιν πᾶσι μὲν ἀνϑρώποις, μάλιστα δὲ τοῖς ἡγεμονίας προ--15
εστηχόσιν. ἕκαστος γὰρ τῶν ἠσϑενηκότων ἑκουσίως ὑποταττόμενος προϑύμως ὑπηρετεῖ καὶ πάντα συμπράττει
μετ᾽

εὐνοίας.

ταύτης

δ᾽ ἐοίκασι Ρωμαῖοι

ποιῆσϑαι πρόνοιαν, βουλευόμενοι
εἰς τοὺς κρατηϑέντας

βοτῶν

εὐεργεσίαις

ϑηρώμενοι

εὖ παϑόντων χάριτας ἀειμνήστους.

b ἄλλων πάντων

τὸν δίκαιον

μάλιστα

σε-

πραγματικῶς καὶ ταῖς
παρὰ μὲνϑο

παρὰ

δὲ τῶν

ἔπαινον.

IV. Ὅτι τῆς τύχης εὐροούσης τοῖς Ῥωμαίοις ἐβου-

λεύοντο μετὰ πολλῆς ἐπισχέψεως πῶς καϑήκεν χρήσασϑαι
τοῖς εὐτυχήμασι κατὰ τρόπον͵ εὐχερέστερον εἶναι ToU25
καταγωνίσασϑαι τοῖς ὅπλοις τοὺς ἀντιταχϑέντας. οὐ μὴν
καὶ τἀληϑὲς

οὕτως

ἔχει" πλείους γὰρ εὑρεῖν ἔστι τοὺς

εὐγενῶς κινδυνεύοντας τῶν ταῖς εὐημερίαις ἀνθρωπίνως
χρωμένων.

Οὗτοι δὲ πολλὰ πρὸς δέησιν καὶ παραίτησιν εἰπόν-50

τες καὶ τὸ τελευταῖον κατὰ τὴν παροιμίαν. τὸ κύχνειον
σαντες μέλος μόγις ἔλαβον ἀποκρίσεις, δι᾿ ὧν τοῦ φό-

βου παρείϑησαν.

Ὅτι τῶν ἐπηρτημένων φόβων ἐδόκουν

91. 3. ἐξαλείφωμεν] ἐξαλείφομεν ed. Rom.
91..19. Bovisvóusvo: βουλόμενοι ed. Rom.
91. 21. εὖ παϑόντων) εὐπαϑόντων ed. Rom.
91. 25. post εὐτυχήμασι haec fere desunt: πολλοὶ

μὲν οὖν

ἡγοῦνται τὸ χρήσασϑαι. τοῖς εὐτυχήμασι.
91. 27. τἀληϑὲς} ἀληϑὲς ed. Rom.
91. 29.
mano

Haec

item

pertinent ad deliberationem

in senatu ro-

habitam , utrum bellum indicendum esset Rhodiis necne. MAI.
91. 99. ;Extat hic locus iisdem fere verbis in Diodori fragmen-

tis editis lib. XXXI. p. 5319; verum idem sumitur ex Polybio XXX.
4. Legatorum rhodiorum oratio extat dives apud Livium XLV. Z3.
Duae vero apud Polyb. XXX. 4. MAI.

.
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ἀπολελύσϑαι, τὰ δ᾽ ἄλλα καίπερ ὄντα δυρχερῇ ῥαδίως
ἔφερον. ὡς ἐπίπαν οἵ πολλοὶ διὰ τὸ μέγεϑος τῶν προςδοκωμένων κακῶν καταφρονοῦσι τῶν ἐλαττύνων συμπτωμάτων.
5

Ὅτι E

τοὺς ϑαυμάξοντας τὴν ἐν τῷ ϑεάτρῳ ἐπι-

μέλειαν ὁ στρατηγὸς “Δἰμίλιος ἀπεφήνατο, τῆς αὐτῆς εἶναι
ψυχῆς ἀγῶνάς τε τάξαι κατὰ τρόπον xa τὰ κατὰ πότον
οἰκείως χειρίσαν καὶ παρατάξασθαι τοῖς ἀντιτεταγμένοις
στρατηγικῶς.

10

Ὅτι οὐδὲν οὕτω

ἐνίοις cg τὸ ζῆν,

τῶν"

γλυχὺ φαίνεται τῶν ἠτυχηκότων 81

καίπερ αὐτῶν ἄξια ϑανάτου

πασχόν-

ὅπερ συνέβη εἰς Περσέα τὸν Μακεδόνων βααιλέα

ψενέσϑαι.

V. "Ori. ἀκμαξούσης τῆς τῶν Μακεδόνων βασιλείας

1δ4])ημήτριος

ὁ Φαληρεὺς

ἐν τῷ περὶ τύχης ὑπομνήματι

02, 9, διὰ τὸ] δι᾽ αὐτὸ εἅ. Βοπι.92. 4. μάτων] incipit codicis p. 126.
9025.6.

ἀπεφήνατο)

ἀπεφήνετο ed. Rom.

92. 7. πότον] τύπον
Vatic, p. 437.
92. 4. Rursus
XXX. 5. MAI.

ed. Rom.:

deprehendimus

correctum ex Polybio Exc.

Diodorum

imitatorem

Polybii

92. 9. Est ipsum Pauli Aemilii dictum, teste Livio XLV. 82,
quum ÁAmphipoli ludicrum magnificentissimum ederet: vulgo dictum
ipsius ferebant, et convivium instruere et ludos parare, eiusdem esse
qui vincere bel'o sciret,
Quam sententiam arripuit Fronto princ.
hist. ed. rom, p. 322, wt Lucii Veri imp. insaniae theatrali adularetur. Item in tertia ep. Alsiensi, MAI.
92. 19. Extat hoc breve comma in photianis eclogis libri XXXT.

(Wesscl. p. $16.) unde belle rursus cognoscimus vaticanorum
ptorum ceríam sedem. Ad rem quod attinet, paria dicit
chus in Aemilio cap. XXXIV. MAI.
92. 15. A Demetrio phalereo scriptum fuisse de fortuna
festis hactenus erat Laértius in vita illias. Nunc praeclarum

excerPlutar-

librum
deperditi operis fragmentum invenimus ; et quidem bis scriptum cum varietate apud Diodorum, nec non apud Polybium ut infra videbimus.
Sine dubio autem Diodorus non a Demetrio ipso sed a Polybio hune
locum hausit, atque iu suam historicam bibliothecam nonnullis variatis intulit, Et archetypum igitur et ,exemplar eius uno tempore
eodemque in codice deprehendimus. MAT. Polybii verba p. 434. s. ed.
Maii, ut singulis comparandis supersedcrem,integra quemadmodum
jn codice scripta eunt attuli: ὥςτε πολλάκις καὶ λίαν μνημονεύειν τῆς
“Ἰημητρίου, τοῦ Φαληρέως φωνῆς. ἐκεῖνος γὰρ ἐν τῷ “περὶ τῆς τύχῆς ὑπομνήματι βουλόμενος ἐναργῶς ὑποδειηνύναι τοῖς ἀνϑρώποις
τὰ ταύτης εὐμετάβολον ἐπιστὰς ἐπὶ τοὺς κατ᾽ ᾿ἡλέξανδρον καιρούς,

ὅτε κατέλυσε τὴν Περσῶν
μὴ χρόνον

ἄπειρον μηδὲ

ἀρχήν; λέγει ταῦτα.
γενξὰς ποϊλὰς

Ei γὰρ Ados τις

ἀλλὰ πεντήκοντα

μόνον

ἔτη ταύτῃ πρὸ ἡμῶν, γνοίη τ᾽ ἂν ὡς τὸ τῆς τύχης χαλεπὸν ἐνταῦϑα" πεντηχοστὸν γὰρ ἔτος οἴεσθ᾽ ἂν ἢ Πέρσας ἢ βασιλέας τῶν
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καθάπερ χρησμῳδῶν ὑπὲρ τῶν αὐτῇ συμβησομένων εὐστύχως τούτους τοὺς λύγους ἀποπεφοίβαπεν.
Εἰ γὰρ
λάβοις πρὸ τῆς ἐννοίας μὴ, Xgóvov ἄπειρον μηδὲ γενεὰς
πολλὲς ἀλλὰ πεντήκοντα μόνον ἔτη ταυτὶ τὰ πρὸ ἡμῶν,
γνοίης ἂν ὡς τὸ τῆς τύχης χαλεπὸν ἐνταῦϑα᾽ πεντη- 5
χκοστῷ γὰρ ἔτει πρότερον οἴεσθ᾽ ἂν: ἢ Πέρσας 7] βασιλέα
τῶν Περσῶν ἢ Μακεδόνας ἢ βασιλέα τῶν Μακεδόνων,
εἴ τις UtOV αὐτοῖς προὔλεγε τὸ μέλλον,

πιστεῦσαί ποτ᾽

ἂν ὡς εἰς τοῦτον τὸν καιρὸν Περσῶν μὲν οὐδ᾽ ὄνομα
λειφϑήσεταν τὸ παράπαν. οἵ πάσης σχεδὸν τῆς οἰκου-10
μένης ἐδέσποξον,; Μακεδόνες δὲ καὶ πάσης κρατήσουσιν,
ὧν οὐδ᾽ ὄνομα av γνώριμον;

ἀλλ᾽ ὅμως ἡ πρὸς τὸν

βίον ἡμῶν ἀναλογία τῆς τύχης καὶ πάντα παρὰ τὸν λογισμὸν τὸν ἡμέτερον καινοποιοῦσα

καὶ τὴν αὑτῆς δύνα-

μιν ἐν τοῖς ἐνδόξοις ἐνδειχνυμένη καὶ νῦν ὁμοίως ἐνδεί- 15

82 χνυται "Μακεδόνας εἰς τὴν “Περσῶν ἡγεμονίαν ἐνοιυπίGoo διότι καὶ τούτοις ἡ τύχη τἀγαθὰ κέχρηκεν, ἕως
ἂν ἄλλο τι βουλεύσηται περὶ αὐτῶν. ὃ συνέβη κατὰ τοὺς
νῦν χρόνους συντελεσθῆναι. διόπερ καὶ ἡμεῖς ἐκρίναμεν
τῇ περιστάσει ταύτῃ τὸν ἁρμόζοντα λόγον ἐπιφϑέγξασϑαιφοῃ

καὶ τῆς ἀποφάσεως τῆς “]ημητρίου μνησθῆναι μείξονος
οὔσης ἢ κατ᾽ ἄνϑρωπον᾽ προεῖπε γὰρ ἑἕχατὸν καὶ πεντήκοντα ἔτη περὶ τῶν ὕστερον συμβησομένων.
93. δ. οἴεσθ᾽ ἂν ἢ] οἶσϑα μὴ ed. Rom.

' 93. 13. ἀναλογία)
arbitror, pro ἀλογία.

[ta evidenter in codice; sed mendose, ut

Polybius scribit ἀσύνϑετος τύχη.

MAL

93. 13. πάντα] πάντως ed. Rom.
93. 14. αὑτῆς] αὐτῆς ed. Rom.

93. 15. ἐνδόξοις) Melius Polybius ἐν roig παραδόξοις, im

insperatis. MAT.
93. 17. τούτοις]

τούτους

ed. Rom.

Περσῶν 7 Μακεδόνας ἢ βασιλέας τῶν Ἰακεδόνων,
αὐτοῖς προὔλεγε τὸ μέλλον, πιστεῦσαί

ποτ᾽

εἴ τις ϑεῶν

ἂν ὡς εἰς τοῦτον τὸν

καιρὸν Περσῶν οὐδ᾽ ὄνομα λειφϑήσεται τὸ παράπαν, οἵ πάσης
τῆς οἰκουμένης. ἐδέσποξον, ΠΙακεδόνες δὲ πάσης κρατοῦσιν. ὧν
οὐδ᾽ ὄνομα πρότερον ἣν; ἀλλὰ πῶς ἡ πρὸς τὸν βίον ἡμῶν ἀσύν-

ϑετος τύχη καὶ πάντα πορὰ λογισμὸν τὸν ἡμέτερον καινοποιοῦσα
καὶ τὴν αὐτῆς δύναμιν ἐν τοῖς παραδόξοις ἐνδεικνυμένη καὶ νῦν

ὡς ἐμοὶ δο"εῖ Otíavvot πᾶσιν ἀνθρώποις ῆακεδόνας εἰς τὴν Περ-

σῶν

εὐδαιμονίαν

εἰςοικίσασα

διότε

καὶ τούτοις

ἑαῦτα.

τἀγαθὰ

μκέχρηκεν, fog ἄλλο τι βουλεύσηται περὶ αὐτῶν.
93. 4, πεντήκοντα μόνον ἔτη ταυτὶ τὰ πρὸ ἡμῶν] Hinc cognoscimus librum a Demetrio scriptum fuisse primis Ptolemaei philadelphi regnantis annis. MAT,

93. 28. Consentif adamussim Livius XLV,
regni ab Alexandro ad Perseum statu. MAI,

9. de macedonici
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VI. Ὅτι τῶν τοῦ “Αἰμιλίου παίδων τῶν δύο πὰρα-

δόξως τελευτησάντων, καὶ τοῦ δήμου παντὸς διαφερόνTOS ,GvvaAyobvrog, ὁ πατὴρ τούτων συνήγαγεν ἐκκλησίαν,
ἐν ἡ περὶ τῶν κατὰ τὸν πόλεμον πραχϑέντων ἀπολογιδσάμενος

ἐπὶ τέλους

διεξῆλθε, τοιούτους

τινὰς

λόγους.

ἔφη γὰρ ἑαυτὸν ἐξ ᾿παλίας εἰς τὴν ᾿Ελλάδα μέλλοντα

περαιοῦν τὰς δυνάμεις ,ἀποϑεωρήσας

τὴν ἀνατολὴν

τότε τὸν πλοῦν

ὥρας καταπλεῦσαι

ποιησάμενος ἐνάτης

μηδενὸς ἀπολειφϑέντος

εἰς Κέρχυραν,

καὶ

ἐκεῖθεν δὲ τεταρ-

τ«ὐταῖον ἐν zicAqoig καλλιερήσαντα τῷ Ui μετὰ πέντε ἡμέρας εἰς "Μακεδονίαν γενέσϑαι καὶ παραλαβεῖν τὰς δυνά-

μεις, ἐν ἡμέραις δὲ ταῖς ἁπάσαις πεντεκαίδεκα βιάσασϑαι τὰ στενὰ κατὰ τὴν Πέτραν καὶ παρατάξασϑαι καὶ
νικῆσαι Περσέα"
1δμοῦντος

τοῦ

καϑόλου

βασιλέως

τοῖς

δὲ [τεταρταῖος] ἀντοφϑαλΡωμαίοις

ἑαυτὸν

ἐν ταῖς

προειρημέναις ἡμέραις ἀπεφήνατο κεχυριευκέναι πάσης
Μακεδονίας. καὶ τότε μὲν ϑαυμάξειν ἔφη τὸ παράλογον
τῶν κατορϑωμάτων᾽ ὡς δὲ μετ᾽ ὀλίγον κύριος ἐγένετο
τοῦ βασιλέως καὶ τῶν τέχνων καὶ τῆς “βασιλείας γαζῆς,
ορπολὺ μᾶλλον. ϑαυμάξειν τὴν εὔροιαν τῆς τύχης" διακομισϑέντων δὲ τῶν χρημάτων. καὶ τῶν στρατιωτῶν εἰς
τὴν ᾿παλίαν ἀβλαβῶς καὶ ταχέως, τόϑ᾽ ὁλοσχερῶς διαπτορεῖν ἐπὶ τῷ πάντα κάλλιον ἢ προςεδόκα συντελεῖσθαι;
τῶν δὲ συγχαιρόντων καὶ μακαριξόντων τὴν εὐποτμίαν
οραὐυτοῦ τότε μάλιστα προςδέχεσθαι. παρὰ τῆς um σύμπτῶμα"

διόπερ

προφεύχεσϑαι τῶν

ϑεῶν

τῶν

v δη-

μοσίων εἰς μηδὲν ἐμπεσεῖν τὴν μεταβολήν, ἀλλ᾽ - πάντῶς αὐτῇ πρᾶξαν δέἐδοχτο δυςχερές, τοῦτ᾽ εἰς αὐτὸν éva-

περείσασϑαι. διόπερ ἅμα τῷ γενέσϑαν τὴν περὶ τοὺς
βοπαῖδας ἀτυχίαν. ἐπὶ μὲν ταύτῃ διαφερόντως λυπηϑῆναι,
περὶ δὲ τῶν τῆς πατρίδος πραγμάτων εὐϑαρσὴς εν αν
md ὅσον 7 τύχη τὴν παλίῤῥοιαν καὶ τὸν φϑόνον οὐκ
εἰς τὸ κοινὸν τῶν πολιτῶν ἀλλ᾽ εἰς τὸν ἴδιον ἐκείνου
94, 5. τινὰς] incipit codicis p. 161.
94. 19. πεντεκαίδεκα] ιε ed. Rom.
94. 14. τεταρταῖος] Ita cod. Mallem scribere τεταρταίου sine
interpunctione. MAI. Puto ex antecedentibus irrepsisse.

64. 98. αὐτῇ] αὖ vi?

94. 91. εὐθαρσὴς] Ad codicis scripturam εὐθαρσεῖς Maius:
, ta cod. Sed mallem εὐθαρσῆ, ita ut referretur ad Aemilium.'*

94. 5. Belle recitant hanc orationem, quasi de suo quisque
penu promeret, Livius XLV. 41; Plutarchus in Aemilio cap. XXXVI;
et Appianus in macedonicis ecl. XVII. MAI.

94. 10. Liv. App. Plutarch. quinto die. Nisi mavis etiam apud

Diodorum interpretari post quartum diem.

MAI,
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βίον ἀπέσκχηψεν. τούτων ῥηϑέντων πᾶς ὁ δῆμος τὴν μεγαλοψυχίαν αὐτοῦ ἐθαύμασεν, ἐπὶ δὲ τοῖς παισὶ πολλα.

πλάσιον ἔδχε συμπάϑειαν.

MIL. “Ὅτι μετὰ τὴν Περσέως ἧτταν Εὐμένης ὃ Beδιλεὺς μεγάλοις καὶ παραδόξοις ἐχρήσατο μεταβολαῖς. ὑπο- 5
λαβὼν γὰρ ἐν ἀσφαλείᾳ καταχεῖσθαι τὴν ἰδίαν ἀρχήν,
οὖδ ἂν τῆς πολεμιωτάτης αὐτῷ βασιλείας καταλελυμένης,
τότε μεγίστοις περιέπεσε κινδύνοις. ἀγαϑὴ γὰρ ἡ τύχη
τὰ (eβηκέναι δοκοῦντα ἀσφαλῶς ἀναστρέψαι, κἂν συναγωνίσηταί, τι; πάλιν ἐκ μεταβολῆς ἀντισηκοῦν καὶ λυ-10
μαίνεσθαι τὰ κατορϑωϑέντα.

Ὅτι καὶ Προυσίας ὃ τῆς Βιϑυνίας βασιλεὺς ἧκε
συγχαρησόμενος τῇ συγκλήτῳ καὶ τοῖς τοὺς πολέμους
κατορϑώσασι στρατηγοῖς " οὗ τὸ τῆς ψυχῆς ἀγεννὲς οὐκ
ἄξιον παραλιπεῖν ἀνεπισήμαντον. τῆς μὲν γὰρ τῶν &yc-15
84 ϑῶν ἀνδρῶν ἐπαινουμένης ἀρετῆς πολλοὶ

τῶν ἐπιγενο-

μένων προάγονται πρὸς τὸν ὅμοιον. enAov, τῆς δὲ τῶν
φαύλων ἀνανδρίας ὀνειδιξομένης οὐκ ὀλίγοι τῶν πρὸς
τὴν κακίαν ὁρμώντων ἀποτρέπονται. διὸ aca χρηστέον
οὐ παρέργως τῇ τῆς ἱστορίας παῤῥησίᾳ πρὸς ἐπανόρϑω-90

σιν τοῦ κοινοῦ βίου.
95. 4. Εὐμέnc] Εὐμενὴς ed. Rom. hic et infra.
05:48.

ἀναστρέ pou] immo

95. 9. καθ)

καὶ

ἀνατρέψαι.

ed. Rom.,

unde

συναγωνίσασϑαι

dedit

Maius.
95. 10. νίσηται) incipit codicis p. 162.

95. 14. ἀγεννὲς] ἀγενὲς ed. Rom.
95. 16. ἐπαινουμένης ἀρετῆς} malim inverti,
95. 18. ἀνανδρίας] ἀνανδρείας ed. Rom.

:

"|
]

95. 5. Eumenis, quí Pergami regnavit, satis notae ex Polybio
sunt cum regia domo Macedonum inimicitiae.
Eleic vero praecipue
intelligitur Gallograecorum in eius regnum incursio, quam aegre eustinuit. Lege Polybium vaticanum. Ad ceteras miserias accessit etiam gravis Romanorum suspicio de Eumene, quasi is Persei partibus studuis- sefí; quam suspicionem numquam Eumenes satis diluere potuit, ΜΑΙ.
95. 8. Hinc illud obvium in lapidibus fortunae epithetum ἀγα$97, non tam bona quam potens intelligendum est. Apud Malos vox
buono eundem habet duplicem sensum quem graece cyc260c. MAI.
95. 15. Sine dubio heic scripserat Diodorus documenta humilis
et abiecti animi a Prusia edita, quae vaticanus eclogarius omisit,
contentus sequente sententia, quae ad eius titulum de sententiis quadrabat. Mutuatus vero materiam fuerat, ut arbitror, Diodorus a
Polybio XXX. 16, apud quem adhuc legitur, nedum apud Livium
XLV. 44. qui Polybinm nominatim auctorem sequi se ait, dum
Prusiam pileatum capite raso, obviam ire legatis romanis solitum,
dicit, libertumque se populi romani ferrc, et ideo insignia cius ordinis gererc etc. MAI.
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VII. Ὅτι ὃ Πτολεμαῖος βασιλεὺς «Αἰγύπτου ἐχκπεσὼν τῆς βασιλείας παρὰ τοῦ ἰδίου ἀδελφοῦ ἐν ἰδιώτου
σχήματι, οἰχτρῷ κατήντησεν

εἰς τὴν Ῥώμην

Ócovog ἑνὸς καὶ τριῶν παίδων.

πεπυσμένος

μετὰ σπά-

δὲ κατὰ τὴν

δπορείαν. τὸ κατάλυμα τὸ τοῦ Ζ]ημητρίου τοῦ τοπογρά-.φου πρὸς τοῦτον “ξητήσας κατέλυσε SEE AOEEV TECH ὑπ᾽
αὐτοῦ πλεονάκις ev τῇ κατὰ τὴν "AAsEξάνδρειαν ἐπιδημίᾳ"
κει δὲ ἐν ὑπερῴῳ στενῷ καὶ παντελῶς εὐτελεῖ διὰ τὸ
μέγεθος TOV ἐν τῇ Ῥώμῃ μισϑῶν. ὥςτε τίς ἂν πιστεύ10σειξ τοῖς ὑπὸ τῶν πολλῶν “νομιξομένοις ἀγαϑοῖς ἢ τοὺς
ὑπὲρ τὸ μέτριον εὐτυχοῦντας μακαριστοὺς ἡγήσαιτο;
ὀξυτέραν γὰρ καὶ μείζονα μεταβολὴν τύχης καὶ περιπέτειαν οὕτως ἀνέλπιστον οὐκ ἄν τις ἑτέραν ῥᾳδίως εὕQot. οὐδεμιᾶς γὰρ αἰτίας ἀξιολόγου γενομένης τὸ τηλι1δκοῦτο τῆς βασιλείας ἀξίωμα πρὸς ἰδιωτικὴν ταπεινότη-

τα τύχης ἐπεπτώκει καὶ ὁ τοσαύταις μυριάσιν ἐλευθέρων
ἐπιτάττων ἄφνω “τρεῖς οἰκέτας ἔσχε μόνον περιλελειμμέvovg ὑπὸ τῶν τῆς ἰδίας τύχης ναυαγίων.

Ι. Ὅτι νεανίσκων τινῶν πριαμένων ἐρώμενον μὲν85
φρταλάντου, κεράμιον δὲ Ποντικοῦ ταρίχου τριακοσίων
96. 3. οἰκτρῷ] οἰκτῷ ed. Rom.
96. 6. πεφιλοξενημένον Cod. πεφιλοξενημένος. MAI.
96. 11. μακπαριστοὺς}] μακαρίστους ed. Rom. et paullo ante
πιστεύσειεν.
96. 12. περιπέτειαν] Cod. περιπείαν. MAI,
96. 18. ὑπὸ] malim ἀπὸ.
96. 20. ταρίχου] ταρύχου hic et postea ed. Rom,

96. 2. Narratio haec de Ptolemaeo philometore subiüngenda
est illi quae extat apud Diodorum in valesianis excerptis libri XXXI,
p. 984. Ibi dicitur syrus Demetrius obses Romae regius, cognito
Ptolemaei ad urbem itinere, obviam illi ivisse ad vicesimum sextum
lapidem, atque, rogasse ut. munera et ornamenía ab se reciperet;
quae tamen Ptolemaeus recusavit. In vaticano autem excerpfo com-

mode continuatur narratio; nempe quod Ptolemaeus miserabili habitu Bomam ingredi voluerit. Quid denique illi Romae acciderit,

commode

rursus

narrare

nobis

pergit Valerius

quod senatus romanus intellecto demum

Max. V. 1: nempe

regis adventu, publico eum

hospitio receperit, quotidianiseue muneribus e£ victu honoraverit,
MAI.
96. 9. τοπογράφου] Valerius dicit pictorem alexandrinum.
MAI.
96. 14, Philometor regno semel et iterum excidit propter suam
cum minore fratre discordiam. Lege Porphyrium apud Eusebii chronicon lib. I. 22. MAI,
96. 18. Hacienus certe pertinere libri XXXI. excerpta cognoscimus e valesianis p. 581. quae iam laudavimus fragmentis. Sequentia excerpta pertinere ad XXXI librum, partim saltem mihi
videbantur. MAI.
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δραχμῶν, ἀγανακτῶν Μάρκος Πόρκιος Κάτων τῶν tv-

δοκιμουμένων ἀνδρῶν εἶπεν ἔν τῷ δήμῷ διότι μάλιστα
δύνανται κατιδεῖν ἐκ τούτου τὴν ἐπὶ τὸ χεῖρον τῆς
ἀγωγῆς καὶ πολιτείας διαστροφήν, ὅταν πωλούμενον
πλείονος εὐὑρίσκωνται οἵ μὲν ἐρώμενοι τῶν ἀγρῶν, τὰ b
δὲ χεράμια τοῦ ταρίχου τῶν ξευγηλατῶν.
Ὅτι τοῦ Ζημητρίου πρέσβεις ἀποστείλαντος εἰς Ῥωμαίους ἀπόκρισιν ἔδωκεν αὐτῷ σκαιὰν καὶ δυςάρεστον,
ὅτι τεύξεται τῶν φιλανϑρώπων Ζημήτριος, ἐὰν τὸ ἕκανὸν ποιῇ τῇ συγκλήτῳ κατὰ τὴν τῆς ἀρχῆς ἐξουδίαν. 10
Ὅτι οἱ Ῥόδιοι ἔχοντες ἀγχίνοιαν καὶ προστασίαν,
86 χαὺ ταύτῃ χρώμενοι, διετέλουν καϑαπερεί τινας ἕκουσίους φόρους λαμβάνοντες παρὰ τῶν βασιλέων. ἐπιδὲεξίοις γὰρ ἀτοπήμασι καὶ ψηφίσμασι τιμῶντες τοὺς ἐν
ἐξουσίαις ὄντας, καὶ τοῦτο πράττοντες βεβαίως καὶ μετὰ 5
πολλῆς προνοίας,
πολλαπλασίους χάριτας κομίξονταν

καὶ δωρεὰς λαμβάνουσι παρὰ τῶν βασιλέων. παρὰ ydg.
“Ζημητρίου ἔλαβον πυρῶν δωρεὰν εἴκοσι μυριάδας με-

on
1e
REC
rS
E
trm
icayu
7πὸ

δίμνων. κριϑῆς δὲ δέκα, καὶ Εὐμένης προζοφείλων τρεῖς

μυριάδας ἐτετελευτήκει"

ἐπηγγείλατο δὲ καὶ τὸ ϑέατρονφο

97. 1. ἀγανακτῶν) Cod. ἀναγκῶν.

MAT.

97. 6. ξευγηλατῶν] ξευγημάτων ed. Rom.: correctum ex Dio-

doro p. 114. ed. Rom. et Polybio Exc. Vat. p. 439., apud quem

etiam multo melius πλεῖον εὑρίσκωσιν.
97. 7. εἰς} incipit codicis p. 169.

97. 6, Gráve hoc Catonis de romanae iuveritutis luxuria di-

ctum sumpsit Diodorus a Polybio, ut ex huius vaticanis excerptis
infra ponendis perspicuum fiét, nec non cx editis eiusdem Polybii
lib. XXXI. 21. Sed mirari licet, quod idem dicttm paulo post recutrít apud ipsum Diodorum paucis variatis. Nimirum post delatas
Romam macedonicas opes, luxüriari Romae coeptum est; cui malo
opposita mox fuit lex fannia sumptuaria, MAI.

91. 8. ἔδωκεν] "Ἔδωκεν non ἔδωκαν,
tus, qui mox appellatur. MAI.
93. 10. Demetrius syrus qui Romae
sertim Polybio Romanis insciis in Syriam
cuüperavit. Polyb. XXXI. 19. sqq. Docet
Zonaras IX. 25. Demetrium, ut deliniret
iimebat, misisse postea oratores e Syria
et cum Octavii romani percussoribus quos
dit autem Zonaras Romanos iratos neutram
igitur ipsa legatio de qua nune loquitur
norum acerbo responso. MAI.

97. 11. Rhodiorum

quia intelligitur sena-

obses erat, auctore práüeprofugit, regnumque reautem nos percommode
Romanos, a quibus sibi
Romam cum muneribus,
ad poenam tradebat: subrem recepisse. Haec est
Diodorus, addito Koma-

προστασίαν laudat nominatim Polybius V.

90, qui locus cum praecedentibus legendus est. MAIL.
- 93. 18. Ζ΄ημητρίου] Intellige Syriae regem, de quo paulo ante

Diodorus. MAI.

Diodorus sectatur Polybium V, 88, IDEM in Add,

^
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ὁ «βασιλεὺς κατασχευάσειν ἐκ λίϑου λευκοῦ.

“ΡῬύδιοι uiv

οὖν κάλλιστα τῶν Ἑλλήνων πολιτευόμενοι, πολλοὺς ἔσχον
ἁμιλλωμένους

τῶν

δυναστῶν

εἰς τὰς τῆς πόλεως εὐερ-

δὲ εἰς τοὺς

ἀγῶνας ἐλϑὼν. ὥςπερ τὰ

γεσίας.

5

II.

xo90Aov

κίβδηλα τῶν νομισμάτων ἀλλοῖοςἐφάνη καὶ τὸν πόλεμον
τοῖς ἰδίοις -ἐλαττώμασιν ηὔξησεν.

Ὅτι οἵ Ῥόδιοι ἐδόκουν παραπλήσιόν τι πεπονϑέναι
ταῖς τῶν ἄρκτων κυνηγίαις. καὶ γὰρ ἐκεῖνα τὰ ϑηρία
40κατὰ τὸ μέγεθος καὶ τὴν ἀλκὴν δοκοῦντα εἶναι φοβερά,
ἐπειδὰν αὐτοῖς προςρβάλωσιν oL κυνηγοῦντες κυνίδια μυ-

κρὰ "ἐνεργὰ δὲ ταῖς ἀλκαῖς, ὑπὸ τούτων εὐχερέστατα
τρέπονται. ἐχόντων γὰρ αὐτῶν τοὺς πόδας ἁπαλοὺς καὶ
σαρκώδεις, ἐκ τῶν ὑποκάτω μερῶν δάκνοντα τὰς πτέρ15v«g ἀναγκάξει καϑίξειν j ἕως ἄν τις τῶν κυνηγετῶν βα-

λὼν ἐπιτύχῃ" διὰ “γὰρ τὴν βῥαδύτητα καὶ δυςκινησίαν
ἀδυνατεῖ valgo, τῆς τῶν κυνιδίων ἑλαφρότητος. καὶ οἵ
Ῥόδιοι διαβεβοημένην ἔχοντες τὴν ἐν τοῖς ναυτικοῖς ἀγῶ-

σιν ὑπεροχὴν. ὑπὸ μυαίων καὶ εὐαγωδίων παντελῶς μι-

20xoQv παραδύξως συγχυκλούμενοι πανταχόϑεν εἰς δυς᾿χρηστίαν ἐνέπιπτον τὴν μεγίστην.
ΠῚ. Ὅτι. ἐν Κελτιβηρίᾳ πόλις ἦν μιχρὰ Βεγέδα καλουμένη, καὶ, ταύτης μεγάλην ἐπίδοσιν λαβούσης ἐψη-

φίσαντο αὐτὴν “μείζονα κατασχευάξειν. ἡ δὲ σύγκλητος
οσύὐποπτεύδσασα τὴν ἐπὶ πλεῖον αὐτῶν ἰσχὺν ἐξαπέστειλε
98. 3. ἁμιλλ.] ἀμιλλ. ed. Rom. et mox πύβδηλα.
98. 6. νομισμάτων) Cod. v», superimpositis o0, quem nexum
ita explicavi. MAI.
98. 9. ἄρκτων] ἄρκων ed, Rom.
98. 16. δυςκινησίαν) δυσκυνησίαν ed. Rom.
98. 19. μυαίων καὶ εὐαγωδίων) sunt navicularum nomina,
sed carrupta. Ad μναίων alludit μυοπάρων, ad alterum ἀκάτιον.
98. 20. συγκυκλούμενοι] Cod. συγκαλούμενοι. ΜΑΙ.
98. 21. μεγίστην] μεγάλην ed. Rom.
98. 25. ἐξαπέστειλε] Codex ἐξεπ. Sed idem melius z£ozr. p.
92. MAI.

98. 7. Perobscurum mihi est de quonam homine heic loquatur
Diodorus; quamquam rhodium aliquem intelligendum esse vix dubito. MAL Polybii de Aristocrate verba esse XXXIII. 9. monui
Maius ad Polybii Exc. Vat. p. 439.
98. 21. Suspicor loqui Diodorum de Rhodiorum cum Cretensibus bello, quod iin haec tempora incidit, teste Polybio XXXIII. 14.
Sed tamen coniectura satis incerta est. Rhodiorum quidem artem
maritimam celebrat mithridatico bello Diodorus fragm. ed, p. 618. MAI.
.98..22, Num eadem urbs est atque Hergidum vel Antonini vel
Ptolemaei? Equidem urbem Begedam ac rem ipsam cum Romanis
transactam perinde ignoro. MAI.
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κατὰ τὰς συνθήκας, ἐν αἷς ἦν ἐπὶ ἄλ-

γεγραμμένον

μηδὲ κτίξειν πόλιν

ἐξουσίαν

ἔχειν Κελτίβηρας ἄνευ Ῥωμαίων. ἀπεκρίϑη δέ τις τῶν
πρεσβυτέρων ὄνομα Κάκυρος ὅτι κτίξειν μὲν αὐτοὺς αἵ
συνθῆκαι

κωλύουσιν,

αὔξειν δὲ τὰς πατρίδας οὐχ ἀπα- ὅ

γορεύουσιν᾽ αὑτοὺς δὲ μὴ χτίζειν μὴ γεγενημένην πόλιν,
ἀλλὰ τὴν οὔσαν ἐπισκευάξειν"

οὐδὲν δὲ παρὰ τὰς συν-

ϑήκας πρᾶττειν οὐδὲ τὸ κοινὸν ἔϑος πάντων ἀνϑρώπων.
καὶ τὰ μὲν ἄλλα πειδ)αρχεῖν Ῥωμαίοις καὶ συμμάχους
εἶναι προϑύμως, ὑπόταν αὐτοῖς “χρεία γένηται, τῆς ὃξ10
κατὰ

τὴν πόλιν

οἰκοδομίας

κατ᾽

οὐδένα τρόπον

ἀπο-

στήσεσθαι. τοῦ δὲ πλήϑους ὁμοϑυμαδὸν ἐπισημαίνομέTOU τὴν γνώμην οἵ πρεσβευταὶ τῇ συγκλήτῳ ταῦτα
ἀπήγγειλαν" ἡ δὲ ἔλυσε τὰς συνθήκας καὶ πόλεμον ἐπήνέγκεν.
15
IV. "Ort τοὺς Ἑλληνικοὺς πολέμους εἷς καιρὸς κρίVti, τοὺς δὲ Κελτιβηρικους ἡ νὺξ κατὰ τὸ πλεῖστον διέλυσε τῆς ἀκμῆς τῶν ἀνδρῶν καὶ τῆς ὁρμῆς ἔτι μενούσης, τὸν δὲ πόλεμον οὐδὲ χειμὼν διέλυσε. διὸ καὶ τὸν
ὑπὸ τινῶν λεγόμενον πύρινον πόλεμον οὐκ ἂν ἕτερόνορ
τις ἢ τοῦτον νοήσδειεν.
Ὅτι ὁ τῶν Ῥοδίων

δῆμος

|
|

—

ἐπηρμένος μὲν τῷ ϑυμῷ

ϑοπρὸς τὴν εἰς τὸν πόλεμον ὁρμὴν καὶ παραύκευήν, ἀποπίπτων

δὲ ἐν ταῖς

ἐπιβολαῖς,

εἰς παραλόγους ἐννοίας

ἐνέπιπτε καὶ παραπλησίους τοῖς ἐν ταῖς μαχραῖς 70601695
δυςποτμοῦσιν. ἐκεῖνοί τε γὰρ ὅταν ταῖς παρὰ τῶν la. ἄλλοις] πολλοῖς ed. Rom.
πλείοσι) iucipit codicis p. 170.
ed

. οὐκ ἀπαγορεύουσιν) οὐ καταγορεύουσιν ed. Rom.
: αὑτοὺς}, αὐτοὺς

3
99;
99.
99.
99.

ed. Rom.

m
—

οὐδὲ] οὔτε ed. Rom.
10. προϑύμως] malim προϑύμουϑφ.
19, οὐδὲ] Cod. οἱ δὲ, MAI.
23. εἰς] ἐς ed. Rom.
25. roig] Cod. τοῖς. MAT.

κα
to
oy0i
C

99, 26. ἐκεῖνοί τε] ἐκεῖνοι δὲ ed. Rom.
99. 16 Sic Horatius satyr. 1. 1: concurritur, horae momento
cita mors venit aut victoria laeta. MAI.
99. 21. Extat hic tractus de igneo bello Hispanorum copiosior
et aliis verbis expressus inter fragmenta edita Polybii XXXV, 1. ex
Suida translatus. Ergo et heic Polybium sectatur Diodorus, Ceterum cur id belli genus dicatur igneum, pulchre edisserit ipse Polybius XI. 5, nempe quod semel excitatum incendium vix aut ne vix
quidem restingui possit, et omnia seu amica seu hostilia amburantur.
Porro

manent

perennia

populorum

ingenia et mores;

stris temporibus bellum vere igneum per Hispaniam
gestum vidimus. MAI,

d*

quare

et no-

.Lusitaniamque

|
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τρῶν θεραπείαις ὑπακούσαντες
TOUOL,

καταφεύγουσιν

μηδὲν βέλτιον ἀπαλλάτ-

ἐπὶ τοὺς ϑύτας καὶ μάντεις,

ἔνιοι

δὲ προςδέχονται τὰς ἐπῳδὲς καὶ “παντοδαπὰ γένη περιάπτων, καὶ Ῥόδιοι παραλόγως ἐν πάσαις ταῖς ἐπιβοδλαῖς ἀποπίπτοντες εἰς τὰς ἀπὸ τῶν καταφρονουμένων
βοηϑείας κατέφευγον. καὶ τοιαῦτ᾽ ἔπραττον ἐξ ὧν καταγέλαστοι παρὰ τοῖς ἄλλοις ἔμελλον ὑποληφϑήσεσϑαι.
Ὅτι οὐχ ἡ καταύκχευὴ καὶ τὸ μέγεϑος τῶν νηῶν
ἀλλ᾽ ἡ τόλμα καὶ τῶν ἀνδραγαϑούντων ἐπιβατῶν αἵ
10χεῖρες καταγωνίξονται.
V. τι

Καρχηδόνιοι πολεμήσαντες πρὸς ασανάσ-

qv ἔδοξαν καταλελυκέναι τὰς πρὸς “Ῥωμαίους συνθήκας.

πρεσβευσάντων δὲ αὐτῶν ἀπόκρισιν

ἔδωκαν εἰδέναι

δεῖ γενέσϑαι. ἀσαφῆ δὲ τὴν ἀπόκρισιν
1δλαβόντες ἐν μεγάλῃ ταραχῇ ὑπῆρχον.

ὃ

οὗ Καρχηδόνιον

Ὅτι οἱ τὰς ἡγεμονίας περιποιήσασθαι βουλόμενοι
“«τῶνται μὲν. αὐτὰς ἀνδρείᾳ καὶ συνέσει, πρὸς αὔξησιν
δὲ μεγάλην ἄγουσιν ἐπιεικείᾳ καὶ φιλανθρωπίᾳ, ἀόφαλίζονται ὃς φόβῳ «a καταπλήξει" τούτων δὲ τὰς ἀποορδείξεις λάβοις ταῖς πάλαι ποτὲ συσταϑείσαις δυναστείαις

ἐπιστήσας τὸν νοῦν
μαίων ἡγεμονίᾳ.

καὶ τῇ μετὰ ταῦτα γενομένῃ Ῥω-

Ὅτι τῶν πρεσβευτῶν τῶν Καρχηδονίων τοὺς αἰτίους
τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς Μασσανάσσην κεκολακέναι ἀπο- 91
25goewouévav , τῶν ἐκ τοῦ συνεδρίου τινὸς ἀναφωνήσαν-

vog Καὶ πῶς οὐ παρ᾽ αὐτὸν τὸν καιρὸν κατεδικάσϑηmox

100. 7. ὑποληφϑήσεσθαι)
Ovx.

ὑπολειφϑήσεσθαι

ed. Rom.

et

100. 11. Mascevdccnv] Mecovéácnv ed. Rom.
100. 16.

ὅτι} incipit codicis p. 213.

100. 18. φιλανθρωπίᾳ] φιλανϑρωπείᾳ ed. Rom.
100. 20. λάβοις] oportuerat λάβοις ἂν.
100. 23. τοὺς] abest ed. Rom., quae deinde Πασσάνα κε-

κπολαυπέναι.
100. 7. Conf. Polyb. Exc. Vat. p. 441. «.
100. 11. Ut bellum punicum sive adversus Masinissam sive extremum contra Romanos in XXXII. libro collocem , utor duce Photio, qui in secunda liuius libri ecloga Carthaginis excidium , in tertia Masinissae laudes habet, MAI.
100. 12. συνθήκας} Appianus punic. LXVIII. sqq. MAI.
100. 22. Videtur haec particula orationis in senatu romano fortasse recitatae cum de punico tertio bello deliberaretur, Nisi potius
historici ipsius sententia est. MAI.
Sedes horum fuerat ante Exc.

Val. p. 589. 20.

.
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σαν οἵ τῆς διαφορᾶς αἴτιοι γεγονότες, ἀλλὰ μετὰ τὴν
κατάλυσιν τοῦ πολέμου; oí τῶν Καρχηδονίων πρέσβεις
ὑπεσιώπησαν, οὐκ ἔχοντες δίκαιον οὐδὲ εὔλογον ἀπό-

ἣν

φασιν. ἡ δὲ σύγκλητος ἀπόφασιν ἔδωκε δυρτράπελον καὶ

Ι

δυςκοατανόητον᾽" ἐδογμάτισε γὰρ γινώσκειν τοὺς Ῥωμαίους 5
ὃ δεῖ πράττειν αὐτούς.
Ὅτι αἵ γυναῖκες τῶν Καρχηδονίων προφέφερον 49v-

σοῦς κόσμους" ἐσχάτης γὰρ οὔσης τῆς τοῦ βίου παραγραφῆς ἅπαντες οὐκ ἀπολλύναι τὰ χρήματα διελάμβα.

|

vov, ἀλλὰ διὰ τῆς τούτων δόσεως ἔχρινον ἐπανορϑοῦ-10
σϑαι τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν.

ἑ

VI. “Ὅτι Κάτων Μάρκος Πόρκιος, ἀποδοχῆς δὲ τυγχάνων μεγάλης ἐπὶ συνέσει, ἐρωτηϑεὶς ὑπό τινος τί

πράττει Y: Σκιπίων

φρονεῖ]

κατὰ

τὴν

“ιβύην

εἶπεν

(uovog

οἷος πέπνυται, τοὶ δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσιν.
ὁ δὲ δῆμος τηλικαύτην εὔνοιαν ἔσχε πρὸς τὸν ἄνδρα

15

᾿

τοῦτον ὥςτε ὕπατον αὐτὸν γενέσϑαι.
101. 3. Oíxciov] Ita cod.
101. 7. χρυσοῦς] χρυσοὺς
101. 12. δὲ particula aut
ϑοχῆς S ΡΝ p. 102. v. 9.) aut
cium 2
εἶπεν

et

jun

MAT,
ed. Rom.
prodit omissa quaedam ante ἀποipsa omittenda est.

. 14. μόνος φρονεῖ) Cod. οἷος μόνος. Sed οἷος tralatiex sequentibus. MAI. Delendum esse quicquid inter
οἷος πέπνυται

interponitur

quivis videt,

et

confirmat

apud Suidam v. ἀΐσσουσιν.

101. 16. roi] Cod. τοῖς. MAI.

-

3

101. 6. Copiosius heic repetuntur, quae paulo anfe eclogarius
alius adstrictius excerpserat. De re ipsa lege Appianum pun. LXXIV.

101. 8. ἐσχάτης — παραγραφῆς]

Sic fere loquitur idem Dio-

dorus XVIL 118: ἐπὶ τῆς ἐσχάτης τοῦ βίου γραμμῆς ἐγκαρτερήσασα. ΜΑΙ.
101. 11. Confer Appianum pun. XCHI.

MALI.

101. 16. Ex odyss. X. 495." Sumit antem Diodorus a Polybio,
euius esse hoc fragmentum

testatur Suidas voc. ἀΐσσουσιν;

ideoque

inter Polybii reliquias lib. XXXVI. 6. relatum fuit, MAI.
101. 18. Sermo est de Africano minore, Et quidem in vaticano excerpto contractius iusto hoe fragmentum

culiare amoris

indicium

est.

Non enim pe-

fuit quod consulem Scipionem designavit

populus, sed quod adhuc adulescentulum et citra legitimam aetatem
€o magistratu exornavit.
Itaque addenda verba sunt ex ipso Diodoro fragm. ed. p. 591. μήτε τῆς ἡλικίας GvygoQovong, μήτε τῶν

νόμων ἐπιτρεπόντων.

MAI.

102
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Ὅτι ἡ τύχη [παρ] καϑάπερ ἐπίτηδες ἀγωνοϑετοῦσα
τὰς συμμαχίας ἐναλλὰξ τοῖς διαπολεμοῦσι παρείχετο.
Ὅτι ἡ σύγκλητος πρεσβευτὰς ἐξαπέστειλεν εἰς. τὴν 92
'AGiav τοὺς καταλύσοντας, τὸν πόλεμον Νικομήδους καὶ
5lloovotov τοῦ ἰδίου πατρός, καὶ εἵλετο ἄνδρας. εἰς τὴν

πρεσβείαν Δικίνιον ποδαγρικὸν καὶ Μαγκῖνον, ὃς κάτατετρημένος ἦν τὴν χεφαλὴν κεραμῖδος ἐπιπεσούσης. καὶ
τὸ πλεῖον

μέρος τῶν

παντελῶς

ἀναίσθητον.

ὀστῶν ἐξῃρημένος,

καὶ ““εύκιον

ὁ δὲ Κάτων ἀφηγούμενος

τοῦ

1Οσυνεδρίου καὶ συνέσει, διαφέρων. εἶπεν ἐν τῇ συγκλήτῳ

διότι πρεσβείαν ἀποστέλλομεν οὔτε πόδας οὔτε κεφαλὴν
οὔτε καρδίαν ἔχουσαν. ovrog μὲν οὖν τὴν εὐστοχίαν πεοιβόητον ἔσχε κατὰ τὴν πόλιν.
^

VII. Ὅτι χατὰ τὴν πολιορκίαν Καρχηδονίων ᾽461δδρούβας διαπρεσβευσάμενος πρὸς Γολόσσην παρεκαλεῖτο
102. 1. παρκαϑάπερ)] Ita cod. et notemus graecum adverbium, nisi mendum est, MAI.
102. 9. ἐναλλὰξ] ἐνάλλαξ ed. Rom.
102. ά. καταλύσοντας) καταλύσαντας ed. Rom.
102. 6. “ικίνιον] Λυκίννιον ed. Rom.
102. 6. Moyxivov] Maeyvovoiov ed. Rom., ἢ7]ακίνιον propius verum Polybius Exc. Vatic. p. 449. Frequens circa haec
tempora Hostiliorum Mancinorum memoria.
^; «102. Θὲ κατατετρημένος] κατετρημένος ed. Rom.

102. 14. ὅτι) incipit codicis p. 214.
102. 15. παρεκαλεῖτο) aut προεκαλεῖτο aut παρεκάλεε di-

cendum.

102, 2. τὰς συμμαχίας ἐναλλὰξ — παρείχετο] 'lransierat enim
ad Romanos Phamaeas Poenus, ut narrat Appianus Punic. CVII. —
CIX.,

ad Poenos autem

Bithyas Numida

cum

octingentis equitibus

de exercitu Gulussae Romanorum socii, ut Appianus ibid, CXI.
102. 2. Pertinet haec particula ad quotidianas quae sub obgessae Carthaginis moenia ficbant, pugnas; alternante armorum fortuna, uti legere licet apud Appianum pun. XCVII. sqq. et Zonaram

IX. 23. MAI.
102. 9. Photius in libri XXXII. quarta ecloga habet Prusiae
necem ab impio filio Nicomede patratam: unde commode agnoscimus M ru huius excerpti justam sedem. MAI.
. 6. In Polybii vaticanis excerptis occurrit haec narratio,
unde Pt.

Diodori cornoscimus;

sed ibi dicitur ulus

Macinius.

Porro ut Diodorus Polybium, ita hunc vel illum expressit Appianus
mithrid. cap. VI, omissis tamen legatorum nominibus.
Et in Diodori quidem fragmentis editis nihil superest de controversia Prusiae,
cum filio, nisi parricidium ab impio filio patratum: sed tamen apud
Appianum historiam non indiligenter scriptam legimus. MAI,
102. 15. Gulussa erat e Masinissae regnantibus filiis tertius,
quem Scipio cum numidicis
rat. Zonar. IX. 27, MAL

copiis ad exercitum romanum

adiunxe-
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ἐλθεῖν εἰς σύλλογον, καὶ κατὰ τὰς ἐντολὰς τοῦ στρατηγοῦ προέτεινε τῷ ᾿Ασδρούβᾳ αὐτῷ τε καὶ δέκα οἰκίαις
αἷς ἂν βούληται

καὶ. δοῦλα

ἀσφάλειαν καὶ δωρεὰν ταλάντων

σώματα ἑκατόν.

δέκα

v
Í

ὁ δὲ ᾿Δσδρούβας ἀπεκρίϑη

μηδέποτε ἐπόψεσϑαν τὸν ἥλιον πυρπολουμένης τῆς πα- 5
τρίδος ἑαυτὸν διασωξόμενον, καὶ τοῖς μὲν λόγοις ἐϑρασύνετο, διὰ δὲ τῶν ἔργων ἐφωράϑη διαδιδράσχων, ὅς
γε καὶ τῆς πατρίδος οὔσης ἐν ἀπεγνωσμέναις ἐλπίσιν

ἐτρύφα πότους ἀκαίρους συνάγων καὶ πολυτελῆ δεῖπνα

ποιῶν

vog.

καὶ δευτέρας

τραπέζας

ὑπερηφάνως

καὶ oí μὲν πολῖται λιμῷ ἀπέθνησκον,

διατυϑέμε-10

ὁ δὲ πρὸς

τοῖς ἄλλοις κακοῖς ἐφόρει πορφύραν καὶ πολυτελῆ χλαμύδα , καϑάπερ ἐχβακχεύων τοῖς τῆς πατρίδος δυςκληρήμασιν.

93
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VIII “Ὅτι χατὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Καρχηδόνος ὁ 6192-15
τηγὸς τῆς μεγαλοψυχίας ἢ μᾶλλον μεγαλαυχίας ἐπιλαϑόμενος καὶ “τοὺς αὐτομόλους καταλιπὼν ἧκε πρὸς Σκιπίωνα us9' ἱκετηρίας. προςπεσὼν δὲ τοῖς γόνασι «μετὰ
δακρύων πᾶσαν δεητικὴν προέμενος εἰς συμπάϑειαν ἤγαγξ
τὸν Σκιπίωνα.

ὁ δὲ παρακαλέσας

αὐτὸν

ϑαῤῥεῖν

COE
eC
στὰ
Uu
EC
LEI
σῶς
on
Συσ
M
Σ—
IT

καὶ

πρὸς τοὺς συνεδρεύοντας. φίλους εἰπὼν Οὗτός ἐστιν ὁ
πρότερον μὴ "βουλόμενος ἐἐπὶ «πολλοῖς φιλανϑρώποις σωϑῆναι" τοσαύτην μεταβολὴν ἡ τύχη καὶ δύναμιν ἐἔχει πᾶσαν ἀνθρωπίνην ὑπεροχὴν ἀνελπίστως σφάλλουσα,

Ὅτι τῆς Καρχηδόνος ἐμπρησϑείσης καὶ τῆς qAoyos25
ἅπασαν τὴν πόλιν καταπληκτικῶς λυμαινομένης ὁ Σκιπίων ἀπροςποιήτως ἐδάκρυεν. ἐρωτηϑ εὶς δὲ ὑπὸ τοῦ Πολυβίου ἐπιστάτου τίνος ἕνεκα τοῦτο πάσχει εἶπε ΖΙιότι
τῆς κατὰ τὴν τύχην μεταβολῆς €ἔννοιαν λαμβάνω" ἔσεσϑαι
γὰρ ἴσως ποτέ τινὰ καιρὸν ἐν ᾧ τὸ παραπλήσιον πάϑος80
ὑπάρξει κατὰ Ῥώμης" καὶ τούτους στίχους παρὰ τοῦ
ποιητοῦ προηνέγχατο,
103.
103.
103.
103

2,
6.
10.
12.

οἰκίαις] Cod. o/xiíevg. MAI.
διασωξόμενον) διωσωσόμενον ed. Rom.
δεατιϑέμενος] usus postulat παρατιϑέμενοςρ.
πορφύραν) πορφυρὰν ed, Rom.

103. 16. ἢ] δὴ ed. Rom.

102. 14. In hac et reliqua
ratione sectatur Diodorus more
tamen ut aliis verbis utatur, et
108. 28. ἐπιστάτου) Huius

:

|

supremarum Carthaginis rerum narsuo Polybium XXXIX. 2. sqq. ita
res ipsas interdum variet. "MAI,
vocabuli non unum esse significatum
scimus; e quibus praesens posuimus secuti etymologiam; magister
vero, ,quia ipse Polybius XXXIX. ὃ. rem eandem narrans, addit
καὶ γὰρ ἦν αὐτοῦ καὶ διδάσκαλος.

106. 32. lliad. VI. 418, MAL

MAL
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ἔσσεται ἦμαρ ὅταν ποτ᾽ ὀλώλῃ Ἴλιος [gj
καὶ Πρίαμος καὶ λαός.
104, 2. Qui mox

in codice subsequitur Diodori ingressus in rea

achaicas, videtur mihi omnino prohoemium initiumque libri. Quamobrem sponte mea librorum heic divisione feci. Nam codex, more
suo perpetuo, continuus est, "Pransitionem ἃ pnunicis ad achaicas
calamitates videtur spectare Cicero de N. D. 1Π. 38. cum ait:
Critolaus evertit Corinthum , Karthaginem Hasdrubal,
Hi duo illos

oculos orae maritinae effoderunt. MAI,

L.
e

ὁ

XX€XIIEL

Os οὐδέποτε συμφοραὶ τηλικαῦται τὴν Ἑλλαδα κα-

Ἂν ἀφ᾽ ὅτου μνήμης ἱστορικῆς αἵ πράξεις τετεύχασι.
διὰ γὰρ τὴν ὑπερβολὴν τῶν ἀκληφρημάτων οὔτε γράφων

τις οὔτε “ἀναγινώσχων ἄδακρυς ἂν γένοιτο. ἐγὼ δὲ οὐκ
ἀγνοῶ μὲν ὅτι πρόςξαντές ἐστι μεμνῆσθαι τῶν Ἑλλάδος
δυςτυχημάτων καὶ τοῖς ἐπιγινομένοις διὰ τῆς γραφῆς
σιχραδιδόναι τὰ πραχϑέντα πρὸς αἰώνιον μνήμην" ἀλλ᾽

ous
m
P
n
LI
RC
TR
NT
τῶν
ICE
ΟΣ
Iu
p"
uo

105. 1. οὐδέποτε] Cod. ὧδε ποτέ. MAI.
105. 1. τηλικαῦται] Cod. τηνικαῦτα. MAI.
105. 3. τὴν ὑπερβολὴν) τῆς ὑπερβολῆς ed. Rom.

—

105, 3. οὔτε] incipit codicis p. 135.

105. 1. Si ad Photii eclogas, prout sunt in editionibus respiclamus, neque XXXIII, neque XXXV. Diodori librum videtur Photius legisse. Sed enim "plane constat, Photii locum codicis CCLXIV
corruptum esse, nbi ait lectos a se Diodori libros trigesimum secundum (trigesimum quartum) quadragesimum octavum , trigesimum
primum , secundum, quartum, sextum, trigesimum soptimum , trigesimum octavum 48. [λδ.] μη. λα. B. δ. s. 4£. λη. Sane in codicibus
quoque vaticanis Photii duobus aeque mendosa scriptura est; neque

tamen quisquam sibi persuadebit lectum a Photio librum Diodori
XLVIII, qui nullus umquam fuit; praesertim quum ipse Photius cod.
LXX,

quadraginta

et Rhodomannus

tantum

fide Diodori

libros

confirmet.

Quare

coactus est manifestum librariorum errorem corri-

gere, et XXXVIII scribere pro XLVIII, id est materiam ficti octavi
quadragesimi in trigesimo octavo ponere. Rursus illa perturbatio
numeralium notarum satis innuit huius loci corruptionem,
Ergo
retento octono notarum numero (excepta illa scilicet nofa quae in
parenthesi est) sed earum qualitate emendata, sic legere licet Ac.

AB. Ay. A0. Az. As. 2f. λη. id est a XXXI ad 'XXXVIIIL Profecto
eclogarius quoque valesianus legisse videtur excerpta a XXXI ad
XXXVII, omissis notis librorum XXXIII et XXXV, quod vix tamen credibile putem. Utcumque se ista habent, ausus sum librum
XXXIL a XXXIII. dividere: ille enim satis iam mihi plenus videbatur rebus syriacis, rhodiensibus, lusitanis, bello Masinissae, et
tertio maxime carthaginiensi. In posteriore autem commode ponebam bellum item maximum οὐ fatale Achaeorum, quod breviter

scribi non

potuit,

secus alicui videtur,

et Viriathi Brutique gallaeci gestas res,
inscribat

librum

uti voletí:

sed tamen

ld si
memi-

nerit, nullum Diodori librum ab eclogario vafjcano praetermitti inlibatum solere. MAI.
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ὁρῶ μέρος οὐκ ἐλάχιστον πρὸς διόρϑωσιν τῶν ἁμαρταψόντων

συμβαλλόμενον τοῖς ἀνθρώποις τὰ διὰ τῆς τῶν

ἀποτελεσμάτων πείρας νουϑετήματα.

ὥςτ᾽ οὐ χρὴ τοῖς 95

ἵστοροῦσι τὰς μέμψεις ἀναφέρειν i ἀλλὰ μᾶλλον τοῖς κε-

δχειρικόσι τὰς πράξεις ἀφρόνως" οὐ γὰρ δι᾽ ἀνανδρίαν
στρατιωτικὴν ἀλλὰ δι᾽ ἀπειρίαν στρατηγῶν τὸ ἔῦνος τῶν
᾿ἡχαιῶν περιέπεσε τοῖς ἀκληρήμασι. περὶ γὰρ τοὺς «U-

τοὺς καιροὺς δεινοῦ πάϑους περὶ τοὺς Καρχηδονίους
τελεσϑέντος οὐχ ἧττον ἀτύχημα, μᾶλλον δέ, εἰ χρὴ
1ο0τάληϑὲς εἰπεῖν, τὸ ἀκλήρημα συνέβαινε τοῖς Ἕλλησιν.
ἐκεῖνον μὲν γὰρ ὁλοσχερῶς ἀφανισϑέντες καὶ τὴν ἐπὶ

τοῖς ἀκληρήμασι λύπην συναπέβαλον, οἱ δὲ ἐν ὀφϑαλ-μοῖς ἰδόντες συγγενῶν καὶ, φίλων σφαγὲς καὶ πελεχισμοὺς

καὶ πατρίδων ἁλώσεις καὶ ἁρπαγὰς καὶ πανδήμους μεθ᾽
1δὕβρεως ἀνδραποδισμοὺς καὶ τὸ σύνολον τὴν ἐλευϑερίαν
καὶ τὴν παῤῥησίαν ἀποβαλόντες μεγίστων ἀγαϑῶν ἠλλάξαντο τὰς ἐσχάτας συμφοράς. ἀφρονέστατα γὰρ εἰς τὸν
πρὸς Ῥωμαίους πόλεμον ἐμπεσόντες τῶν «μεγίστων ἀκληρημάτων ἐπειράϑησαν. ἐκ ϑεῶν γάρ, ὡς ἔοικε, λύσσα
φύτις κατεῖχε τὸ ἔῦνος τῶν ᾿Δχαιῶν καὶ παράδοξος ὁρμὴ
πρὸς ἀπώλειαν. αἴτιοι δ᾽ ἤσαν τῶν πάντων κακῶν ot
στρατηγοί. οἵ μὲν γὰρ αὐτῶν ὄντες κατάχρεοι κινήσεως
καὶ πολέμων ὑπῆρχον οἰκεῖον καὶ χρεῶν ἀποδύσεις εἰςηγοῦντο καὶ πολλοὺς τῶν ἀπόρων χρεωφειλετῶν. ἔχοντες
Ὡδσυνεργοὺς ἀνέσειον τὰ πλήϑη, τινὲς δὲ καὶ δι᾽ ἀφροσύνην' ἐνέπεσον εἰς ἀπεγνωσμένους διαλογισμούς. μάλιστα

δὲ ὁ Κριτόλαος

ἐξέκαυσε

τὰς ὁρμὰς τοῦ πλήϑους πρὸς

106. 4. κεχειρικόσι κεχρηκόσι ed. Rom.

106. 5. ἀνανδρίαν) ἀνανδρείαν ed. Rom.

106. 9. μᾶλλον] immo μεῖζον cum Polybio Exo. Vat. p. 452.

106.
106.
106.
Wessel.
106.
106.

14. πανδήμους] πανδημεῖς ed. Rom.
19. ἐπειράϑησαν) ἠπειράϑησαν ed. Rom.
23. οἰκεῖοι] Num pro αἰτιοεῦ MAI. Vide, si tanti,
ad Diod. vol. I. p. 615. 49.
24. χρεωφειλετῶν) χρεωφιλετῶν ed. Rom.
25. xai δι᾽ dgo.] δι᾽ ἀφρ. xal ed. Rom. et 27. ἐξήκαυσε.

106. 138. πελεκισμοὺς] Notemus vocabulum. "Namque hactenua
occurrebat zsisxí£o apud nostrum Diodorum XIX. 101, et fragm.
vales. p. 615. MAI.
106. 25. Heic prodest cogitare pares illos plebis romanae motus
ob aes alienum extinguendum, nec non Solonis σεισάχϑειαν. ΜΑΙ.
108. 26. Foederis achaici duces aeque accusat Polybius XL.
9. 5. MAI.
106. 27. Hic est Critolaus Achaeorum dux qui proelio supera-

tus a Metello romano venenum havsit. Liv. epitom, LII. aliique historici. MAI.
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καινοτομίαν, χρώμενος δὲ τῷ τῆς ἀρχῆς “ἀξιώματι φανερῶς

κατηγόρει Ῥωμαίων

εἰς ὑπερηφανίαν

καὶ πλεονε-

ξίαν: ἔφη δὲ φίλος μὲν βούλεσϑαι Ῥωμαίων ὑπάρχειν,
ο6 δεσπότας δὲ ἀκουσίως ἀναδεικνύναι" μὴ προαιρεῖσθαι
δὲ βέβαιον, τὸ δὲ καϑόλου τοῖς πλήϑεσιν, ὡς ἐὰν μὲν 5
ἄνδρες GG, οὐκ ἀπορήσουσι συμμάχων, ἐὰν δὲ ἀνδράποδα, κυρίων" ἐμφάσεις τε διὰ λόγων ἀπέλειπεν ὡς
ἤδη, καὶ βασιλεῦσι καὶ πόλεσι διείλεκται περὶ συμμαχίας.
Ὅτι διὰ τῶν λόγων ἐκκαύσας τῶν ὄχλων τὴν ὁρμὴν
FE m ψήφισμα πολεμεῖν τῷ μὲν λόγῳ πρὸς Μακε-10
δαιμονίους,

τῷ δὲ “ἔργῳ πρὸς Ῥωμαίους.

οὕτω δὲ πολ-

λάκις ἡ κακία τῆς ἀρετῆς προτερεῖ, καὶ ἡ πρὸς τὸν OAÀEρον νεύουσα γνώμη τῆς πρὸς σωτηρίαν ἀπέχεσϑαι παραχλήσεως.
II. Ὅτι περὶ τῆς Κορίνϑου καὶ οἱ ποιηταὶ προειρη-18
κότες ἦσαν

Κόρινϑος ἄστρον οὐκ ἄσημον Ἑλλάδος.

αὕτη πρὸς κατάπληξιν τῶν “μεταγενεστέρων ὑπὸ τῶν
κρατούντων ἠφανίσϑη. οὐ μόνον δὲ κατὰ τὸν τῆς καταστροφῆς χαιρὸν ἡ πόλις ἔτυχε παρὰ τοῖς ὁρῶσι με-90
107. 4. μὴ προαιρεῖσϑαι δὲ βέβαιον]

au ἃ προαιρεῖσϑαι δὲ

βεβαιοῦν i. e. propositi tenacem se esse?
107. 5. τὸ δὲ] τόδε ed. Rom.: deest autem
eiusmodi
107.
107.
107.
107.
cum illo

ad πλήϑεσιν
quid quale est apud Polybium, faóósiv παρήνει λέγων.
6. συμμάχων) ἰποῖρὶξ codicis p. 136.
13. ἀπέχεσϑαι) hoc destituitur verbo ποιεῖ aut simili.
18. ὑπὸ) ἀπὸ ed. Rom.
19. καταστροφῆς) malim κατασκαφῆς, quod perpetuo
commutatur.

107. 8. Iucundum
suam rem
XXXVIII.

est cognoscere quonam pacto Diodorus in

eevocet Polybium , verbis variatis.
Sic ergo Polybius
4: Κριτόλαος. ϑεάτρου συνενθουσιῶντος κ. T. λ. ἐνε-

παῤῥησιάξετο τοῖς τῶν Ρωμαίων πρεσβευταῖς φάσκων βούλεσϑαι
μὲν Ῥωμαίους φίλους ὑπάρχειν, δεσπότας δ᾽ οὐκ ἂν εὐδοκῆσαι
κτησάμενος" καθόλου

δὲ παρήνει λέγων,

ὡς ἐὰν μὲν ἄνδρες ὦσιν,

οὐκ ἀπορήσουσι συμμάχων" ἐὰν δ᾽ ἀνδρύγυνοι, κυρίων" ἐποίει δ᾽
ἐμφάσεις *. τ. À. ἀλλὰ καὶ τῶν βασιλέων τινὰς,

καὶ τῶν πολιτευ-

μάτων ἔνια κοινωνεῖν αὐτῷ τῆς προϑέσεως. MAI.
107. 11. Pausanias vii. 14: Κριτόλαος ἐς Κόρινϑον ᾿“χαιοὺς
ἀϑροίσας, ἀνέπεισε μὲν ἐπιφέρειν ὅπλα ἐπὶ τὴν Σπάρτην, ἀνέ-

πεισε δὲ καὶ Ῥωμαίοις ἐκ τοῦ εὐθέως πόλεμον ἄρασϑαι. Confer
Zonaram IX. 91. MAL
107. 17. Incognitusne an notus hic versiculus sit, quaerendum
superest. Sed Ciceroni is ccrte prae oculis erat, cum pro lege manilia cap. V. aiebat: Corinthum patres nostri totius Graeciae lumen
€xtinclum esse voluerunt.

Meconditiores causas,

ob quas Corinthus

ad interitum ruit, profert idem philosophus Cicero de rep. IL 4:
desidiam scilicet, mollitiem, et deliciarum nimiam affluentiam. MAI,

[

108
E

EXCERPTA

VATICANA

L. XXXIII.

γάλης συμπαϑείας, ἀλλὰ καὶ κατὰ τοὺς ὕστερον χρόνους
εἰς ἔδαφος κατεῤῥιμμένη πολὺν ἐποίει τοῖς ἀεὶ ϑεωροῦσιν αὐτὴν ἔλεον. οὐδεὶς γὰρ τῶν παροδευόντων αὐτὴν
παρήλϑεν. ἄδακρυς, καίπερ ὁρῶν λείψανα. βραχέα τῆς

δπερὶ αὐτὴν γεγενημένης εὐδαιμονίας TS καὶ δόξης.
καὶ κατὰ
τῶν

τοὺς

χρόνων

διὸ

τῆς παλαιᾶς ἡλικίας καιροὺς ,διεληλυϑόσχεδὸν

ἑκατὸν

ϑεασάμενος

αὐτὴν

Γάϊος 97

᾿Ιούλιος Καῖσαρ ὁ διὰ τὰς πράξεις ὀνομασϑεὶς ϑεὸς ταύτὴν ἀνέστησεν.
10
ἐναντία γὰρ πάϑη συνεῖχε τὰς ψυχὰς τῶν ἀνϑρώpnr ἐλπίδι σωτηρίας καὶ προρδοκίαις τῆς ἀπωλείας.
III. Ὅτι ὁ Τρίαϑος, ἐπὶ τὸν γάμον πολλῶν -προτε-

ϑέντων πραγμάτων καὶ πολυτελῶν,

ὡς ἄδην εἴχε τῆς

ϑέας, ἐπηρώτησε τὸν ᾿Δστόλπαν Εἶτα ταῦϑ'᾽ ὁρῶντες ot
δ Ρωμαῖοι παρὰ Gol κατὰ τὰς ἑστιάσεις πῶς τῆς τούτων

πολυτελείας

ἀπείχοντο;

διὰ τὴν ἐξρυσίαν;

δυνάμενοι

ταῦτ᾽

ἀφαιρεῖσθαι

τοῦ δὲ εἰπόντος ὅτι πολλῶν

εἰδύτων

οὐδεὶς ἐπεβάλετο λαβεῖν 7 αἰτῆσαι Τί οὔν, εἶπεν, ἄνὥρωπε, διδόντων GOL τὴν ἄδειαν καὶ τὴν ἀσφαλῆ τού20zov ἀπόλαυσιν τῶν κρατούντων. καταλιπὼν τούτους ἐπεϑύμησας τῆς ἐμῆς ἀγραυλίας καὶ ἀγενείας οἰκεῖος ενέσϑαι; ἦν δὲ οὗτος κατὰ τὰς ὁμολογίας εὔστοχος, ὡς ἂν

ἐξ αὐτοδιδάκτον

καὶ ἀδιαστρόφου

φύσεως φέρων τοὺς

108. 2. κατεῤῥδιμμένη) κατεῤῥεμένη ed. Rom.
108. 12. ᾿“Τρίαϑο 5] "oit9og ed. Rom.
108. 13. ἄδην] ἄδειαν ed. Rom, et mox ἐπερώτησξ.
108. 14. εἶτα] εἰ ed. Rom,
108. 16, ταῦτ᾽] ταῦϑ'᾽ ed. Rom.
108. 17. εἰδότων) aptius ἐδόντων108. 22, ὑμολογίοει ἀπολογίας ed. Rom.: illud sumpsi ab
Exc. Vales. p. 594.
e) reditque. haec permutatio Exc. Legat.
p. 632. 65. msgi τῶν piden ἐμφρόνως ὁμολογησάμενοε, ubi
ἀπολογησάμενοι ,Pridem restituit Vrsiunus , et apud Polybium p.
ed. Mai. 386. ini τῶν ἀϑετούντων τὰς ἀπολογίας προφερύ-μεθα ταύτην τὴν παροιμίαν, “Μοκροὶ τὰς συνθήκας, quod scri-

bendum

ὁμολογίας.

ὁμιλίας scribit

Sed ipsum hoc apud Diodorum

probabiliter

Wesselingius.

108. 83. Sic loquuntur de Hierosolymis Hieremias,

de SEN

Aristides. MAI.
108. 9. Res aliis verbis ianuitur etiam in Diodori fragmentis Gasse
p. 991; quibus nunc vaticana accedunt; nec non a Pausania
II.1. 3. MAT.
108. 11. Utrum haec sententia ad res graecas an ad lusitanas
pertineat, prorsus non liquet, MAI.
108. 12. Etiam in excerptis valesianis p. 991 Diodori editis,
post corinthiacum excidium subtexuntur Viriathi lusitani res, quamquam ab his vaticanis diversae. lam de Viriathi nuptiis loquitur
sane Diodorus iu editis p. 591, sed neque Ástolpam socerum nomi-

nat, neque habitum cum eo colloquium ; neque reliqua dicit de urbc
'Trucca, ct de viri bigami fabula, MAI,

EXCERPTA
λόγους"

VATICANA

L. XXXIII.

109

καὶ “γὰρ τῶν τὴν Τύκκην οἰκούντων οὐδέποτε

£v ÓVTOV ἐπὶ τῆς αὐτῆς αἱρέσεως, ἀλλ᾽ ὁτὲ μὲν πρὸς
Ρωμαίους. ὁτὲ δὲ πρὸς αὐτὸν ἀφισταμένων, καὶ πολλάκις τοῦτο πραττόντων, αἶνόν τινα διελθ OV οὐκ ἀσόφως
ἔσκωψεν ἅμα, καὶ ἐπέπληξε τὸ τῆς κρίσεως αὐτῶν ἀβέ- 5
βαιον. ἔφη γάρ τινὰ μέσον ἤδη τὴν ἡλικίαν ὄντα γαμῆὅαι δύο γυναῖχας, καὶ τὴν μὲν νεωτέραν ἐξομοιοῦν ἑαυ1198777 φιλοτιμουμένην

τὸν ἄνδρα ἐχ τῆς κεφαλῆς τὰς πο- -

λιὰς ἐχτίλλειν αὐτοῦ,

τὴν δὲ γραῦν τὰς μελαίνας, καὶ

πέρας ὑπ᾽ ἀμφοτέρων αὐτὸν ἐκτιλλόμενον ταχὺ JEἐνέσϑαι10

φαλακρόν. τὸ παραπλήσιον δὲ καὶ τοῖς τὴν Τύκκην ol-

κοῦσιν ἔσεσϑα!. τῶν μὲν γὰρ Ῥωμαίων ἀποχτεινάντων
τοὺς ἀλλοτρίως πρὸς αὐτοὺς ἔχοντας, τῶν δὲ “Τυσιταvov ἀναιρούντων τοὺς αὑτῶν ἐχϑρούς, ταχὺ τὴν πόλιν
ἐρημωϑήσεσϑαι. πολλὰ δὲ καὶ ἕτερά φάσιν αὐτὸν ἐν Boa-15
χέσιν ἀποφϑέγξασϑαι, τῆς μὲν ἐγκυκλίου παιδείας ἄπειθον ὄντα, πραχτιχῇ ὃὲ συνέσει πεπαιδευμένον" ἀνδρὸς
γὰρ ἀκολούϑως τῇ φύσει ξῶντος σύντομος λόγος ἐστὶν

ἀρετῇ συνησχημένος , τὸ δὲ ἀφελείᾳ λόγου βραχέως καὺ
ἀπερίττως ῥηϑὲν τοῦ μὲν εἰπόντος ἀπόφϑεγμα γίνεται,20
τοῦ δὲ ἀκούσαντος ἀπομνημόνευμα.
TE. “Ὅτι φιλεῖ ἡ μὲν ἀσϑένεια

καὶ ταπεινότης ἀεὶ

τὴν λιτὴν αὐτάρκειαν καὶ τὸ δίκαιον, ἡ δὲ ὑπεροχὴ τὴν
πλεονεξίαν καὶ τὴν ἐχ τῆς ἀδικίας παρανομίαν.
“Ὅτι κατὰ τὸν μῦϑον τὸν λεγόμενον περὶ ᾿Δγαμέμνονος,οὅ
ὡς ἔϑετο ἀρὰν κατὰ τῶν ἀπολειφϑέντων εἰς Κρήτην στρα-

τιωτῶν, παλαιὰ διαμένει παρὰ τοῖς Κρησὶ παροιμία δι᾿
ἑνὸς στίχου μηνύουσα τὴν νῦν γενηϑεῖσαν περιπέτειαν,
αἰαῖ, Περγάμιοι παρά τοι κακὸν ἡγήσαντο.
109. 2. μενόντων] μὲν ὄντων ed. Rom. et mox ὅτε —
109. 3. ἀφισταμένων] Cod, ἀφιστάμενον.
109. 3. καὶ] incipit codicis p. 145.

109.
109.
109.
109.

8. τὰς} τοὺς ed. Rom.
9. μελαίνας) Cod. μέλενας.
18, ἀλλοτρίως)

MAL,

ἀλλοτρίους ed. Rom.

15. βραχέσι] Cod. βραχύσι.
109. 26, ὃς] Cod. ὡς. MAI.
109. 29, αἰαὶ] αἷ «i ed. Rom.

MAI.

ὅτξ,

MAI.

qui dedit μέλανας.
et 14. αὐτῶν.

109. 1. Τύχκην] Haec urbs scribitur ἸἸεύχκη, apud Appianum
hisp. V. gr. cap. LXVII, bello viriathico; sed Tucci in Antonini

itinerario et apud Ptolemaenm. MAT.
109. 10. Haec fabnla aliis verbis scribitur inter aesopicas CIC,
ed, Lips. MDCCCX. MAI.

109. 29. Cur hoc loco Diodorus

de Cretensibus

verba fecerit,

non liquet. Ceteroquin-de priscis Cretensibus Graecorum apud Troiam adiutoribus, deque peste quae ob id insulam divinitus corripu' 't
legendus est Herodotus VII. 171. MAI. De rebus Creticis in hac

regione egisse Diodorum apparet etiam ex fragmentis Valesianis p. 994.
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“Ὅτι ὁ ὕπατος Ποπίλλιος Ὑριάτϑου περὶ διαλέξεως
ἀξιοῦντος ἔκρινε προςρτάττειν καϑ' ἕκαστα τῶν ἀρεσκόντῶν, ὅπως μὴ λεχϑέντων ἀϑρόον ἀπογνοὺς ἀποϑηριω2

5

πρὸς πόλεμον ἀκατάλλακτον.

V. "Ort ἢ πόλις ἡ καλουμένη Κόντουβρις ἀπέστειλε 99
πρεσβευτὰς πρὸς Ῥωμαίους,

0? κατὰ τὰς δεδομένας ἐν-

τολὰς προὔλεγον ἀπαλλάττεσϑαι τὴν ταχίστην ἐκ τῆς
χώρας πρὶν ἢ τι παϑεῖν" καὶ γὰρ τῶν ἄλλων τοὺς τολμήσαντας

ἐμβαλεῖν

εἰς τούςδε

τόπους πολεμίᾳ δυνάμει

10z«vrag ἀπολωλέναι. ὁ δὲ ὕπατος τούτοις ἀπεκρίϑη διότι
“υσιτανοὶ μὲν καὶ Κελτίβηρες μάλιστα ἐπιτηδεύουσιν
ἀπειλεῖν μεγάλα καὶ πλεονεκτεῖν, Ρωμαῖοι δὲ κολάζειν
110. 7. ταχίστην] ταχύστην ed. Rom.
110. 12. ἀπειλεῖν] Cod. ἀπολειπεῖν. MAI.,
λαλεῖν.

110. 4. Pax aequis conditionibus
romano

facta

satis nota

est;

cum Viriatho

quae tamen

romanam

qui dedit ἀποab imperatore
maiestatem

ne-

quaquam decere visa est. Nescio tamen cur Diodorus dicat Viriatho oblatam pacem a Popilio, quum auctor eius fuerit Servilianus;
Popilius autem post triennium fasces tenuerit. Nisi forte posterioris
temporis res narrantur. De pace prima et de Serviliano Appianus
hisp. LXIX. MAI. De Q. Fabii Serviliani pace cogitari non posse
intelliget qui rem quemadmodum apud Appianum scribitur legerit.
Sed ponendum hoc cum Popillio consule colloquium non multo ante
Viriathi caedem bellumque Viriathinum a Caepione demum confectum.
Ác paciscentem cum Popillio Viriathum memorant etiam
Cassius Dio Exc. Vrsin. CLXIII.

p. 68. 81.

ed. Reim.,

scriptor

de

viris ill. c. 71., et qui interfectum etiam a Popillio dicit Florus II.
17. 17. Quos omues erroris arguit Reimarus, Popillium ab eis
partim cum Serviliano partim cum Caepione confusum. arbitratus.
Sed Servilianae quidem paci qualem Appianus narrat Dionis et Aurelii non magis quam Diodori narrationes conveniunt: de Cacpione
autem apud Diodorum cogitari non licet, qui caesum ab eo Viriathum perhibet ipse Exc. Photii p. 924. Quod facinus si ἃ Caepione
proconsule, non consule, perpetratum statuitur cum Pighio Annal. a.
DCXIV., evanescit illud absurdi quo in Dionis narratione offendebatur
Reimarus, colloquutum esse Viriathum cum Popillio consule anni 612,
caesum autem a Caepione qui consul fuit a. 617. Nam quae praeterea Dioni obiecit Beckerus in commentatione de Viriatho et Lusitanis p. 128. minus ei obsunt.

110. 9.

Kóvrovfo:;]

Puto

intelligendam urbem

Centobricam,

uti eam appellat Valerius Max. V, 1. 5. Cogitare etiam licet de
nominibus Contributa et Contrebia. Α Valerio nomen quoque consulis discimus , qui nimirum fasces anno urbis DCXI. tenuit: Q. Metéllus celtibericum in Hispania gerens bellum, cum urbem Centobricam obsideret etc. Porro Contrcbiam eandem esse urbem , agnoscere
videmur ex eodem Valerio il. 7. 10 dicente: Q. Metellus, quum ad
Contrebiam res gereretur. MAL. Si ὕπατος est Metellus, res anni
612 praevertet annus 61, quo consul fuit Popillius: cuiusmodi

cónfusio temporum est etiam in rebus Pompeii et Catilinae sub finem

horum Excerptorum.
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| τους ἀδικοῦντας. καὶ καταφρονεῖν τῶν ἀπειλῶν
ἥκειν οὖν μὴ ταῖς ἀπειλαῖς

προς-

ἀλλὰ ταῖς χερσὶν ἐπιδείκνυ-

σϑαι niv ἀνδρείαν, ἧς δὴ πεῖραν λήψεσϑαι τὴν ἀκρυβεστάτην.
ἔκρινε κρεῖττον εἶναι μαχομένους ἀποϑανεῖν im. ὅ
φανῶς ἢ γυμνὰ τὰ σώματα τῶν ὅπλων εἰς τὴν αἰσχί-

στην παραδοῦναι δουλείαν.
ὁ δὲ Ἰούνιος

παρακαλέσας

τοὺς στρατιώτας,

εἶ καί

ποτε, νῦν ἀνδραγαϑῆσαι καὶ τῶν προγεγονότων κατορϑωμάτων ἀξίους φανῆναι. ὅμως οὐχ ἔκαμνον ταῖς ψυ- 10
χαῖς, κατιόσχύοντος τοῦ λογισμοῦ τὴν τῶν σωμάτων
ἀσϑένειαν.
"Ort , 9,5009 ἡ τῶν Ῥωμαίων πρὸς μὲν τοὺς ἀντιπραττομένους ἀπαραίτητος τιμωρία. πρὸς δὲ τοὺς πειϑαρχοῦντας ἡ τῆς ἐπιεικείας ὑπερβολή.
111. 1. καὶ] incipit codicis p. 146.

j

111. 8. Intellige Decimum lunium Brutum, cuias re8 gestas
per Lusitaniam recenset Appianus hisp. LXXI. sqq., unde et Gallaeci agnomen reportavit, MAI.
111. 10. Dubitabam num haec historiae particula ab ὅμως etc.
separatim potius ponenda esset, aliudque intelligendum, v. gr. facinus illud a Valerio Max. VII. 1. 10. narratum, cum videlicet Metellas apud Contrebiam iussit milites suos adversus evidens
discrimen stationem , quam deseruerant, statim recuperare;
nisi fecissent, capitale illis futurum erat. MAI.

necis
quod

111. 15. Huc pertinet virgilianum illud de Romanis dictum :
purcere subiectis et debellare superbos. Fortasse autem heic commemoraverat Diodorus excidia famosarum urbium trium Carthaginis, Corinthi, οἱ Numantiae paucos intra annos patrata. MAI.

|
i

L .XXXIV.
uo

XXXV.

XXXVI.

οὐ μόνον κατὰ τὰς πολιτικὰς δυναστείας TOUG100

ἐν ὑπεροχῇ

ὄντας ἐπιεικοῦς χρὴ προςφέρεσϑαι τοῖς τα-

πεινοτέροις ἀλλὰ καὶ κατὰ τοὺς ἰδιωτικοὺς βίους πράως

προβφενεκτέον τοῖς οἰκέταις τοὺς εὖ φφονοῦντας. ἡ γὰρ
δὑπερηφανία καὶ βαρύτης ἐν μὲν ταῖς πόλεσιν ἀπεργάξετὰν στάσεις ἐμφυλίους τῶν ἐλευϑέρων, ἐν ὃὲ τοῖς κατὰ

μέρος τῶν ἰδιωτῶν οἴκοις δούλων ἐπιβουλὰς τοῖς δεσπόταις

καὶ ἀποστάσεις

δκευάζξει.

φοβερὰς (κοινῇ

ὅσῳ δ᾽ ἂν τὰ τῆς ἐξουσίας

10παρανομίαν

τὸ xU

ἐχτρέπηται,

τοσούτῳ

ταῖς

πόλεσι Xo

εἰς ομότητα καὺ
τὰ

τῶν

ἤϑη πρὸς ἀπόνοιαν ἀποϑηριοῦται"

μᾶλλον

καὶ

πᾶς

ὁ γὰρ ὁ τῇ τύχῃ ταπεινὸς τοῦ μὲν καλοῦ καὶ τῆς δόξης
ἑκουσίως ἐκχωρεῖ τοῖς ὑπερέχουσι, τῆς δὲ καϑηκούσης
φιλανθρωπίας. στερισκόμενος
1δμέρως δεσποζόντων.

II. Ὅτι “Ζαμόφιλος

πολέμιος γίνεται τῶν

ὃ "Evveióg σοτὲ

ἀνη-

προφελθϑόντων

αὐτῷ τινῶν οἰκετῶν γυμνῶν καὶ διαλεγομένων ὑπὲρ
ἐσθῆτος οὐκ ἠνέσχετο τὴν ἔντευξιν, ἀλλ᾽ εἰπὼν Τί γὰρ

οἵ διὰ τῆς χώρας ὁδοιποροῦντες γυμνοὶ βαδίξουσι, καὶ

20007 «ἑτοίμην παρέχονται τὴν χορηγίαν τοῖς χρείαν ἔχου-101
σιν ἱματίων; [ἀλλ ἐπέταξε προφδῆσαι τοῖς κίοσι καὶ πληγὰς ἐμφορήσας [καὶ] ἐξαπέστειλεν ὑπερηφάνως.
Ὅτι ἀπηγφιωμένων τῶν ἀποστατῶν δούλων πρὸς
ὅλην τὴν οἰκίαν τῶν δεσποτῶν καὶ τρεπομένων πρὸς
Ὡδἀπαραίτητον ὕβριν καὶ τιμωρίαν ὑπέφαινον ὡς οὐ δι᾽
ὠμότητα φύσεως ἀλλὰ διὰ τὰς προγεγενημένας εἰς αὖ119. 4. εὖ φρονοῦντας] εὐφρονοῦντας ed. Rom.
112. 21. ἀλλ᾽] delendum. Neque altero abhinc xol opus,

'

112. 1. Adgreditur

nunc Diodorus ad servile in Sicilia bellum

narrandum , quod anno urbis varroniano DCXIX coepit. Porro tam
in photianis eclogis p. 925, quam in valesianis p. 598. bellum id
exorditur in trigesimo quarto Diodori libro. Atque hine vaticanoruin quoque excerptorum ab editis diversorum iustam pedem cogno-

scimus.

MAI.
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τοὺς ὑπερηφανίας. ἐλύττων πρὸς τὴν προαδικησάντων
κόλασιν τραπέντες. — Ὅτι παρὰ τοῖς οἰκέταις αὐτοδίδακτός ἐστιν ἡ φύσις εἰς δικαίαν ἀπόδοσιν χάριτός cs
καὶ τιμωρίας.
Ὅτι ᾿Δἀχαιὸς ὁ τοῦ βασιλέως ᾿Δντιόχου σύμβουλος 5
τοῖς πραττομένοις ὑπὸ τῶν δραπετῶν οὐκ εὐαρεστούμεvog ἐπετίμα τὲ τοῖς τολμωμένοις ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ μάλα
ϑρασέως προέλεγεν ὅτι συντόμου τεύξονται τιμωρίας.
ὃν ὁ Εὔνους παῤῥησιαζόμενον τοσοῦτον ἀπέσχε τῷ ὅα-

νάτῳ “περιβαλεῖν ὥρτε οὐ μόνον ἐδωρήσατο τὴν τῶν δε-10
σποτῶν οἰκίαν, ἀλλὰ καὶ σύμβουλον ἐποιήσατο.

II. Ὅτι ἡ κατεπείγουσα χρεία καὶ ὅπάνις ἠνάγκαξε
πάντα

δοκιμάζειν ἀποστάτας

δούλους

τῶν κρειττόνων ἐκλογήν.
Ὅτι ὑπῆρχεν οὐ διοσημείας
σασϑαι

τῆς πόλεως τὸ εὐάλωτον.

οὐ διδοῦσα

τὴν

.

δεόμενον τὸ συλλογί-1ὅ
φανερὸν γὰρ ἣν καὶ

τοῖς εὐηϑεστάτοις ὅτι τῶν τειχῶν διὰ πολυχρόνιον εἰρήνὴν κατεῤῥυηκότων. καὶ πολλῶν ἐξ αὐτῆς στρατιωτῶν
ἀπολωλότων ἔσταν τῆς πόλεως εὐκατόρϑωτος ἡ πολιορκία.
02

— "Ort ὃ Εὔνους ἐκτὸς βέλους ᾿ἐπιστατήσας τὴν δύνα-20
μὲν ἐβλασφήμει τοὺς Ῥωμαίους, ἀποφαινόμενος οὐχ ἑαυτοὺς ἀλλ᾽

ἐκείνους εἶναι δραπέτας τῶν κινδύνων. μίμους

ài ἐξ ἀποστάσεως τοῖς ἔνδον ἐπεδείκνυτο, Óv ὧν oí δοῦλοι τὰς τῶν ἰδίων κυρίων ἀποστασίας ἐξεϑεάτριξον Óv&-

δίξοντες αὐτῶν τὴν ὑπερηφανίαν καὶ τὴν ὑπερβολὴν t5695
εἰς τὸν ὄλεθρον προαγούσης ὕβρεως.
113. 1. φανίας] incipit codicis p. 227.

V

113. 9. τῷ] malim τοῦ.

113. 13. διδοῦσιν] Ita cod. absque alio vocabulo, MAI.
113. 15. τὸ] τοῦ ed. Rom.

118. 2. Extat aliis verbis in edd. haec sententia p. 527. MAT.
mcg.
“55

-

313. 4. Refertur

item

sententia haec ad ea quae

narrantur in

editis p. 600. et 527. de Damophili filia in servos benefica, quam
hi post defectionem omni benivolentia prosecuti sunt, etiamsi parentes eius ob maleficia crudeliter interemissent, Quare haec vaticana
clausula illic appingenda est. MAT.
113. 5. Eunus servus regia dignitate insignitus Antiochi nomen

sumpsit, quia eyrus patria erat:

ideoque ef asseclas servos,

qui se-

cumre bellaverant, appellavit syros. Diodor. fragm. ed. p. 529. Idem
d
p. 928. memorat Achaeum Euni sive Antiochi consiliarium.
IAI.

118. 19. Oppida quaedam bello servili capta commemorat Oro-

sius V. 9. praeter Diodorum;

neque famen coguoscimus de quo no-

minatim oppido heic sermo fat,

8

Sal—
EP"
UI"
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IV. Ὅτι τὰ ,ἐξηλλαγμένα δυρτυχήματα, εἰ καί τινες
πεπεισμένον τυγχάνουσι μηδενὸς τῶν

τοιούτων ἐπιστρο-

φὴν ποιεῖσϑαι τὸ ϑεῖον, ἀλλ᾽ οὖν γε σύμφορόν. ἐότι τῷ

κοινῷ βίῳ τὴν ἐκ ϑεῶν δεισιδαιμονίαν ἐντετηκέναιν ταῖς
δτῶν πολλῶν ψυχαῖς. ὀλίγοι γὰρ δι᾽ ἀρετὴν ἰδίαν δικαιοπραγοῦντες, τὸ δὲ πολὺ φῦλον τῶν ἀνθρώπων νομιχαῖς
κολάσεσι, καὶ ταῖς ἐκ ϑεοῦ τιμωρίαις ἀπέχεται τῶν κα-.
κουργημάτων.
“Ὅτι πολλῶν καὶ μεγάλων κακῶν ἐπισυμβάντων τοῖς
τοΣικελιώταις τούτοις ἅπασιν ὃ δημοτικὸς OyAog οὐχ οἷον

συνέπασχεν, ἀλλὰ τοὐναντίον ἐπέχαιρε προφεπιφϑονῶν.
ἀνίσου τύχης καὶ ἀνωμάλου ζωῆς. ὁ γὰρ φϑόνος ἐκ τῆς

προγεγενημένης λύπης μετέβαλεν πεπτωκὼς] εἰς χαράν,
ὁρῶν τὸ “λαμπρὸν τῆς τύχης μεταπεπτωκὸς εἰς τὸ πρόἱὅτερον ὑπ᾽ αὐτῆς ὑπερορώμενον σχῆμα, καὶ τὸ πάντων
δεινότατον , oí μὲν ἀποστάται προνοηϑέντες᾽ ἐμφρόνως
περὶ τοῦ μέλλοντος οὔτε τὰς ἐπαύλεις ἐνεπύριξον οὔτε
τὰς ἐν αὐταῖς χτήσεις καὶ καρπῶν ἀποϑέσεις ἐλυμαίνοντο,
τῶν τε πρὸς τὴν γεωργίαν ὡρμηκότων ἀπείχοντο, oí δὲ

Φοδημοτιχοὶ διὰ τὸν φϑόνον £ἐπὶ τῇ προφάσει τῶν δραπετῶν ἐξιόντες ἐπὶ τὴν χώραν οὐ μόνον. τὰς κτήσεις διήρπαζον,

ἀλλὰ καὶ τὰς ἐπαύλεις ἐνεπύριξζον.

Υ. Ὅτι οἵ πλεῖστοι τῶν ἁλόντων βαρβάρων κατὰ
τὰς ὁδοιπορίας ἀγόμενοι οἵ μὲν ἑαυτοὺς οἱ δὲ ἀλλήλουςτο8

25dvijoovv,

οὐχ ὑπομένοντες

τὴν ix τῆς δουλείας ὕβριν.

“ταῖς δέ τιβ ἄνηβος παραστὰς τρισὶν ἀδελφαῖς κοιμωμέ-

ναις διὰ τὸν κόπον ταύτας ἀπέσφαξεν" ἑαυτὸν δὲ οὐ
φϑάσας ἀνελεῖν ὑπὸ τῶν συλλαβόντων ἀνεκρίνετο δι᾽ ἣν
114.
114.
114.
114.

4. ἐντετηκέναι]
6. πολὺ φῦλον)
18. πεπτωκὼς}
14. εἰς} incipit

ἐντηπέναι ed. Rom.
πολύφιλον ed. Rom.
delendum.
codicis p. 228.

114. 5. Confer Scaevolae Varronisque doctrinam apud Augustinum de civ. D. IV. 27. 91. VI. 5.
Ceteroqui oportet religionem
esse veram, non autem politicam; haec enim postrema, velut in-

anis umbra dilahitur, et volucri simillima somno. MAI.
114. 24, Suspicor loqui austorem de captivis Hispanis qui posí

eversam Numantiam solo patrio abducti fuerunt. De his miserabiliter scribit etiam Appianus hisp. cap. XCVII. Neque enim audiendus est Florus eiusque simius Orosius qui nullum omnino numantinum bello superfuisse aiunt. llla certe captivitas inter servile bellum oppressum et "Viberii Gracchi interitum (de quo mox Diodorus)
contigit, anno urbis DCXXI. Licet etiam suspicari de victoria Bruti
in Lusitania, quae in haec fere tempora incidit, eum ab eo sex
barbarorum milia capta fuerunt, teste Orosio V. 5, De captivis
vero cimbris quominus cogitem, aetas vetat. MAI,

E
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* αἰτίαν τὰς ἀδελφὰς ἀπέκτεινε. τούτοις μὲν οὖν ἀπεκρίϑη
διότι τοῦ ev οὐδὲν ἄξιον αὐταῖς καταλέλειπτο, αὐτὸς
δὲ τροφῆς ἀποσχύμενος ἐνδείᾳ κατέστρεψε τὸν βίον.

Ὅτι οἱ αὐτοὶ αἰχμάλωτοι, ὡς ἐπὶ τοὺς ὅρους τῆς
χώρας κατήντησαν, ῥίψαντες ἑαυτοὺς εἰς ἔδαφος τήν τε ὅ
γῆν κατεφίλουν μετ᾽ οἰμωγῆς καὶ τῆς κόνεως εἰς τοὺς
κόλπους ἀνελάμβανον, ὥςτε εἰς ἔλεον καὶ συμπάϑειαν
ἐπανατραπῆναι τὸ στρατόπεδον. ἕχαστος γὰρ τοῖς κοινοῖς
τῆς φύσεως πάϑεσιν ἐχειροῦτο ϑείῳ φόβῳ ϑεωρῶν ὅτι
καὶ βαρβάρων ψυχαὶ ϑηριώδεις, ὅταν ἡ τύχῃ διαξεύγνυσι10
τὸ σύνηϑες, ἀπὸ τῆς πατρίδος;

ὅμως οὐκ ἐπιλανϑᾶνον--

ται τῆς πρὸς τὴν ϑρέψασαν γῆν φιλοστοργίας.

VI. καὶ συνέῤῥεον εἰς τὴν Ῥώμην of ὄχλοι ἀπὸ τῆς
χώρας ὡςπερεὶ ποταμοί τινες εἰς τὴν πᾶντα δυναμένην
ὀέχεσϑαι ϑάλατταν. oí δὲ ὄχλοι μετεωρισϑέντες πρὸς 1015

βοηϑεῖν ἑαυτοῖς, νόμον. μὲν ἔχοντες ἡγεμόνα καὶ σύμμαχον, προστάτην δὲ ἄρχοντα τὸν quite χάριτος μῆτε
φόβου δοῦλον, ὑπὲρ δὲ τοῦ τὴν χώραν ἀναχκτήσασϑαι
τῷ δήμῳ πάντα πόνον καὶ κίνδυνον ὑπομένειν κεκριυκότα μέχρι τῆς ἐσχάτης ἀναπνοῆς.
90

ἔχων πλῆϑος οὐ νεοσύλλογον καὶ φυλῶδες ἀλλὰ
τοάπραχτικώτατον τοῦ δήμου καὶ τοῖς βίοις κάρπιμον. διὸ
καὶ τῆς βίας ἐν ἀμφοτέροις τοῖς μέρεσι ταλαντευομένης
καὶ τῆς ῥοπῆς δεῦρο κώκεῖσε πάλιν ἐχκλινούσης, πολ-λῶν μυριάδων ἡϑροισμένων τὰ μέρη βιαίως Guvíótavto25
καὶ καϑάπερ ἐν τῇ δ᾽ αλάττῃ κυμάτων φαντασίαι καὶ διαὁ
ϑέσεις ἐγίνοντο κατὰ τὰς τοῦ πλήϑους ἐκκλησίας.

Ὅτι ᾿Οχτάβιος μετὰ τὴν "παϑαίρεσιν οὔδ᾽ ὁμολογῶν
ἑαυτὸν ἰδιώτην ὑπάρχειν ovo ὡς ἄρχων τολμῶν πρᾶξαί
TL δημαρχικὸν ἔμενε κατὰ τὴν ἰδίαν οἰκίαν ἡσυχάξων. 80
καίτοι ys ἐξῆν αὐτὸν οὕτως. ἔχειν ὅτε ὁ Γράκχος᾽ εἰςἔφερε ψήφισμα περὶ τῆς κατ᾽ ἀρχὴν ἀφαιρέσεως αὐτοῦ
κἀκεῖνον ἅμα ψήφισμα κυροῦν περιέχον τὴν ἀφαίρεσιν
τῆς I!ράκχου

δημαρχίας " ἢ γὰρ ἂν ἑκάτεροι κατέστησαν

115. 98. μέρεσι] μέρεσιν ed. Rom.
115. 24. κλινούσης] incipit codicis p. 175.

115. 31. οὕτως] αὕτως ed. Rom.
115. 15. Scrmo iam esf de comitiis graccbanis populo italico
frequentissimis ob sciscendas agrarias leges. MAI.
118. Z2. Sermo esse videtur de divitibus agrorum possessoribus,
qui Graccho obsistcbant. MAI.
1198. 81. Immo si Plutarchum in ΤῊΝ, Graccho cap. XI. audiomus hanc optionem Oc(avio sponte Gracchus obtulerat, MAI,
8*
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ἰδιῶται τῶν ψηφισμάτων ἐννόμῶν ὄντων J πάλιν δια- o^
κατεῖχον τὴν ἀρχὴν δοξάντων παρανόμως ἐπενηνέχϑαι.
ΝΗ. οὗτος μὲν οὖν ἀμετάπτωτον ἔχων͵ τὴν ἐπὶ τὸν
ὄλεϑρον ὁρμὴν ταχὺ τῆς προφηχούσης κολάσεως ἔτυχεν.
δκαὶ ὁ Σκιπίων ξύλον ἁρπάσας ἐκ τῶν παρακειμένων --Ὅ γὰρ ϑυμὸς παντὸς τοῦ δοκοῦντος

εἶναι δυοκόλου πε-

θιεγένετο.

Ὅτι

προςέπεσε

Γράχχου τελευτή,

Toig. περὶ τὸ

στρατόπεδονἡ τοῦ

καὶ τὸν ᾿άφρικανόν φασιν ἐπιβοῆδοι,

{0τοιαῦτα.,

ὡς ἀπόλοιτο καὶ ἄλλος ὅτις τοιαῦτά γε δέξζοι.
“Ὅτι τοῖς καταφαγοῦσι τοὺς ἱερωμένους ἰχϑὺς οὐκ. :
ἦν παῦλα τῶν κακῶν" τὸ γὰρ δαιμόνιον ὥςπερ, ἐπίτηὃες εἰς παραδειγματισμὸν τοῖς ἄλλοις ἅπαντας τοὺς ἀπο-1οῦ

1δνενοημένους
λούϑως

περιεῖδεν ἀβοηϑήτους.

OUTOL μὲν οὖν ἀπκο-

τῇ παρὰ ϑεῶν κολάσει καὶ τῆς διὰ τῆς ἱστορίας

βλασφημίας

τετευχότες

ἀπήλαυσαν

τῆς

δικαίας ἐπιτι-

μήσεως.

VIII. Ὅτι τοῦ ᾿Ζττάλου τοῦ πρώτου βασιλέως xoΖθστηριαξομένου

περί

τινος

ἐπαυτοματίδαι

τὴν Πυϑίαν

φασὶ
ϑάρσει ταυρύκερως; ἕξεις βασιληίδα τιμὴν
καὶ παῖδες παίδων, τούτων γε μὲν οὐκέτι παῖδες.

116. 16. 17. τῆς --- βλασφημίας] τῇ --- βλασφημίᾳ ed. Rom.

116

11.

Ex odyssea 1. 47.

Atque ita habet etiam Plutarchus

in Tib. Gracch. XX1. MAI.
116. 12. Diodorus V. 3. iam mentionem fecerat piscium, quibus
Arethusae fons abundabat, Dianae sacrorum adeoque intactorum ;
dixeratque se alibi in historia proprioque in tempore commemoraturun quonam pacto puniti fuerint a. vindice numine mortales ii, qui
belli necessitate coacti, ac superstitione contempta , sacros illos com-

edissent pisces.
Iamvero in hactenus editis Diodori reliquiis, nusquam quantum memini, promissam narralionem exsequitur Diodorus; sed nunc demum in his vaticanis excerptis particula praedictae
narrationis nobis occurrit. MAI.
116. 22. Etiam Pausanias X. 159, et Suidas voc. ἴἥτταλος tauricornem vocant Attalum maiorem, quo super titulo videsis Vicecomitis coniecturam in graeca iconographia. Primis hic regium no-

men Pergami obtinuit post dcbeliatos Gallograecos. Strab. XIII,
4. ΜΑΙ.
116. 28. Adamussim Livius XXXIII. 21: ^fttalus moriens regnum adeo stabile ac firmum reliquit, ut ad tertiam stirpem possessio
eius descenderit. Revera post eum Attalus If. et Eumenes filii, deinde Attalus IIT, Attali II. filius regnaverunt: post quem Romani
ab ipsomet heredes testamento nuncupati. Causam vero loquendi de
primo Attalo obtulit Diodoro postremi mors, quae in haec tempora
incidit, nempe anno urbis DCXXI. MAL
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Ὅτι τῆς ἐαρινῆς ὥρας τῇ χλιᾷ τηκούσης τὴν χιόνα,
καὶ τῶν καρπῶν ἐκ τοῦ συνεχοῦς πάγου πρὸς τὴν φυὴν
καὶ βλάστησιν προϊόντων, τῶν δὲ ἀνϑρώπων ἐπὶ τὰς
πράξεις ὡρμημένων, ὁ ᾿Δρσάκης ἀποπειραϑῆναι βουλόμενος τῶν πολεμίων πρεσβευτὰς ἀπέστειλε περὶ εἰρήνης, 5

οἷς ᾿Αντίοχος μετέδωκεν ἀποκρίσεις διότι συγχωρήσει τὴν
εἰρήνην,

ἐὰν

τὸν

ἀδελφὸν “Ζημήτριον

ἀπολύσας

τῆς

αἰχμαλωσίας παραδῷ, τῶν δὲ δυναστειῶν τῶν ἀφῃρημένων ἐκχωρήσῃ, τὴν δὲ πάτριον δυναστείαν ἔχων τελῇ
φόρον. ὁ δὲ ᾿Ἁρσάκης προςχόψας τῇ βαρύτητι τῶν ἀπο-10
κρίσεων ἐπ᾽ αὐτὸν ὥρμησεν.
IX. “Ὅτι τῶν τοῦ ᾿Δντιόχου φίλων παρακαλούντων

ud) συνάπτειν μάχην πρὸς πολλαπλασίους Πάρϑους, δύνασϑαι γὰρ αὐτοὺς εἰς τὴν ὑποκειμένην ὀρεινὴν κατα1τοδφυγόντας. ἀποτρίψασϑαι τῇ δυςχωρίᾳ τὸν ἀπὸ τῶν iz-15
πέων κίνδυνον,

ὁ ᾿Αντίοχος

οὐδενὶ

τρόπῳ

προφεδέχετο

τοὺς λόγους ἀποφαινόμενος αἰσχρὸν εἶναι τοὺς νενιχήκότας δεδιέναι τὰς τῶν προηττημένων τόλμας. παρακαλέσας οὖν τοὺς ue"

ἑαυτοῦ πρὸς τὸν κίνδυνον ἀνεδέ-

χεῖο τὴν τῶν βαρβάρων͵ ἔφοδον εὐρώστως.

20

Ὅτι κατὰ τὴν ᾿Δντιόχειαν ἀναμαϑόντες τὸν ϑάνατον
᾿Δἀντιόχου οὐ μόνον κοινὸν ἡ πόλις ἐπήρατο πένϑος,
ἀλλὰ καὶ πᾶς ἰδιωτικὸς οἶκος κατηφείας, καὶ ϑρήνων
ἐπληροῦτο, καὶ μάλιατα τοῦ περὶ τὰς γυναῖκας ὀδυρμοῦ

τὸ πάϑος ἐκκαίοντος.
117.
117.
117.
117.

τριάκοντα γὰρ μυριάδων cz040-25

9; ἐπχωρήσῃ] ἐκχωρήσει ed. Rom.
9. τὴν] incipit codicis p. 176.
20. εὐρώστως] εὐῤῥώστως ed. Rom.
21. κατὰ] malim οὗ κατὰ.

117. 1].

Ad viros heic nominatos quod adtinet, Antiochus est

ille cognomento sidetes, quintus decimus Seleucidarum: Demetrius
est eius praecessor , Demetrii soteris filius: Arsaces denique Phrahates est hoc nomine secundus. Armeniorum historicus Moses lib. If.
2, et Porphyrius apud Euseb. chron. I. 40, discrepant aliquantulum
a Diodoro, quia pugnam sacviente hieme patratam dicunt. Nunc
vero de tempore anni merito dubitavisse Froelichium videmus annal.
Seleuc. p. 81, quandoquidem Diodorus ver pro hieme dicit, MAI.
117. 13. Porphyrius praedictusque Moses aiunt Parthorum fuisse
CXX milia. lam Antiochi hominum amissorum quum trecenta inilia mox fuisse dicantur, ut veritas historiae constet, sciendum est,
&nte hanc ipsam fatalem pugnam magnum iam amisisse militum
numerum Antiochum, teste lustino XXX VIII. A0, in persicis urbibus, quae commeatuum praebitione et iniuriis militum gravatae,
post eius victorias rebellaverant, et hiemantem eiusdem exercitum
per insidias passiin trucidaverant; ita ut Antiochus cum parte tan-

tummodo copiorum reliqua Arsaci in acie occurrerit,
Valentem in Ársacid. hist. MAI.

Lege gallum
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(eva σὺν τοῖς ἐχτὸς τῆς τάξεως ἀναβεβηκόσιν. οὐκ ἦν
εὑρεῖν οἰκίαν ἄμοιρον ἀτυχήματος. αἵ μὲν γὰρ ἀδελφοὺς
ct δὲ ἄνδρας aL δὲ υἱοὺς ἀπολωλότας ἐπένθουν, πολλαὶ

δὲ παρϑένοι καὶ παῖδες ὀρφανοὶ γεγονότες τὴν ἐρημίαν
δέἑαυτῶν κατωδύροντο,

μέχρις, ὅτου τῆς λύπης ὁ χάλλι-

ὅτος ἰατρὸς χρύνος ἐξέλυσε τὴν ἀκμὴν τοῦ πένθους.

X. “Ὅτι ᾿ρδάκης

ὁ Πάρϑων

βασιλεὺς καταπεπολε-

ηκὸς ᾿Δντίογον διεδνοξῖτο καταβαίνειν ἐπὶ τὴν Συρίαν,
ἐλπίζων ῥαδίως αὐτῆς κυριεύσειν. οὐ μὴν ἐξουσίαν ἀνέ10λαβε τῆς στρατείας, ἀλλὰ τῷ “μεγέϑει τῶν ἐπιτετευγμένων
7 τύχη πολλοπλασίους

αὐτῷ

κινδύνους

καὶ

συμφορὰς

ἐπέστησεν. OUO γὰρ ix ϑεοῦ τοῖς ἀνθρώποις οὐδὲν εἰλικρινὲς δίδοται τῶν ἀγαϑών, ἀλλ᾽ ὡς ἐπίτηδες τοῖς μὲν
καλοῖς φαῦλα, «τοῖς δὲ κακοῖς ἐπειράγει τὰ ἃἰγαϑὰ τὸ δαιμύ-

δνιον. οὐ μὴν ἡ τύχη ye ἐπελάϑετο τῆς ἰδίας φύσεως, «440107
καϑάπερ κοπιῶσα τῷ τοὺς αὐτοὺς συνεχῶς εὖ ποιεῖν
τηλικαύτην τὴν παλίῤῥοιαν εἰργάσατο τοῦ πολέμου παντὸς ὥςτε τοὺς εὐημεροῦντας εἰς τέλος ταπεινῶθαι.

ΧΙ. Ὅτι ᾿Δρσάκης
Φοτρίως. πρὸς “Σελευχεῖς

ὃ τῶν Πάρϑων βασιλεὺς ἄλλοδιακείμενος

καὶ

μνησικακῶν

ἐπὶ

ταῖς ὕβρεσι καὶ ταῖς τιμωρίαις αἷς ἐχρήσαντο κατ ἐνίου
τοῦ στρατηγοῦ, καὶ τῶν Σιελευκέων ἀποστειλάντων πρέσβεις καὶ παρακαλούντων συγγνώμης τυχεῖν ἐπὶ ,τοῖς
γεγονόσι καὶ βουλομένων αὐτῶν ἀπόκρισιν λαβεῖν, ἤγαγδ
25v0Ug

πρέσβεις

ἐπὶ τὸν τόπον

οὐπερ

«“Πιτϑίδης

118. 9. ἀνέλαβε! praestat £ἔλαβε.
118. 10. ἐπιτετευγμένων} ἐπιτεταγμένων
autem

deinceps scribetur αὐτῶν.

118. 14. δικαίοις) Ita cod. MAT.

τυφλὸς

ed. Rom.:

melius

Scripsi κακοῖς deleta syl-

laba male repetita.
118. 16. sv ποιεῖν] εὐποιεῖν ed. Rom.
118. 21. ivíov] nomen corruptum, sed a quo pariter atque a
ἸΠιτϑίδης

v. 25.

longius abest Euemerus,

quem

Diodorus

dicit

Iragm. Vales. p. 603., quam de quo restituendo cogitandum videatur.
118. 22. τοῦ] incipit codicis p. 151.
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118. 1. lustinus loc. cit. luxuriae moa minor apparatus quam
militiae fuit: quippe LXXX milia armatorum secuta sunt CCC milia
lixarum. MÀI
118. ii. Praesto adest lustinus XLIE. 1: Phrahates cum inferre
bellum , in ultionem tentati αὐ Aniiocho parthici regni , Syriae staiuisset, Scyiharum,. motibus ad sua defendenda revocatur.
Pergit
deinde narrare lustinus Phrahatis infelix cum Scythis bellum eiusquc in proelio caedem, MAI.
118. 25. Quaerendum est de hoc Pitthide.

seu saevitia, quan:

ig Sceleuvicnses

:
'lum de tyrannide
exercuit Phrabatis satrapa, le-

c
E
L
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ἐκάϑητο ἐπὶ τῆς γῆς ἐχτετυφλωμένος, καὶ προςέταξεν
ἀπαγγέλλειν τοῖς Ζελευκεῦσιν ὅτι “πάντας αὐτοὺς δεῖ τὰ
αὐτὰ παϑεῖν. οἵ δὲ φοβηϑέντες τῶν μὲν προγεγενημένων
συμφορῶν. ἐπελάϑοντο διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῶν προς"
"δοκωμένων δεινῶν" ἀεὶ γὰρ καινότης τῶν κακῶν ἀμαυ- 5
ροῦν tics τὰς προγεγενημένας

XIL

ἀτυχίας τοῖς ἀνθρώποις.

zo δὲ πληϑος οὐ μόνον λαβόντι τὴν ἀρχὴν

ἀλλὰ καὶ μεταπορευομένῳ

καὶ πρὸ τοῦ μετιέναι παρη-

κολούϑει, καὶ καταπλέοντι ἐκ τῆς Σαρδόνος ἀπήντα ἐχ-.

βάντι μετ᾽ εὐφημίας καὶ κρότων ἐδέχετο. τοσαύτη πρὸςϊ0
αὐτὸν ἣν εὐνοίας ὀχλικῆς ὑπερβολή.

“Ὅτι 6 Γράκχος δημηγορήσας τοῦ καταλῦσαι ἀριατοκρατίαν, δημοχρατίαν δὲ συστῆσαι, καὶ ἐφικόμενος τῆς
ἁπάντων

ἀλλὰ

εὐχρηστίας

καθάπερ

τόλμης.

τῶν

μερῶν, οὐχέτι. συναγωνιστας

αὐϑέντας είχε τούτους

ὑπὲρ

τῆς ἰδίαςιδ

δεδεχασμένος γὰρ ἕκαστος ταῖς ἰδίαις ἐλπίσιν

10869 ὑπὲρ ἰδίων ἀγαϑῶν τῶν εἰςφερομένων νόμων ἕτοιμος ἣν πάντα κίνδυνον “ὑπομένειν. τῶν μὲν ydo. GvyxÀnτικῶν τὸ δικάξειν ἀφελόμενος καὶ ἀποδείξας τοὺς ἱππεῖς
κριτὰς τὸ χεῖρον τῆς πολιτείας τοῦ κρείττονος κύριον2ο
ἐποίησε , καὶ τὴν προύπάρχουσαν τῷ συνεδρίῳ πρὸς
τοὺς ἱππεῖς σύμπνοιαν διαστήσας βαρὺν τὸν ὄχλον κατ᾽

ἀμφοτέρων κατεσχεύασε, διὰ δὲ τῆς πάντων διχοστασίας
ἑαυτῷ δυναστείαν χατασκευάξων καὶ τὸ κοινὸν

ταμεῖον

εἰς αἰσχρὰς καὶ ἀκαίρους δαπάνας καὶ χάριτας ἀναλίσκωνῶδ
εἰς ἑαυτὸν πάντας ἀποβλέπειν ἐποίησε, καὶ τῇ μὲν τῶν
119. 2. Σελευκεῦσιν] Σελευκέσιν ed. Rom.
119. 5. καινότης)] hoc aegre caret articulo.

119. 9. ἐκβάντι)] Mallem ἐκβάντα. MAI.

copula.

Cui addenda

119. 11. εὐνοίας ὀχλικῆς ὑπερβολή] Cod. εὔνοια
ὑπερβολῆς. MA.
119. 12. τοῦ] huic deest περὶ.
119. 12. ἀριστοκρατίαν) Cod. ἀριστοκράτην. MAI.

119. 20. xvgiov] Cod. χεῖρον. MAI.

est

ὀλχλικῆς

Mox ed. Rom. ἐποίησεν.

gendus est lustinus XLII. 1. et .prolog. lib. XLH. et Athenaeus XI.
15. Sed enim Diodorus noster in fragm. ed. vocat hunc ipsum Parthorum regem, non praefectum , cuius verba ingeniose quidem, sed
haud scio au vere emendet Valesius in adnotationibus, MAI.
119. 7. Praetermisit eclogarius Gracchi nomen.
Et quidem
sermo est de Caio Graccho, non de Tiberio. Nam Caii fuit praetura sardoa, lex de iudici ii« ad equites transferendis, et alia quae
infra dicuntur. Lege Plutarchum in Caio Graccho ,'et Appianum
bel. civ. I. MAI.

119. 25. idem reprehendit
20, de off. 11. 21, MAI,

in C. Graecho

Cicero tuscul. Ill,
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δημοσίων τόλμῃ, καὶ πλεονεξίᾳ τὰς ἐπαρχίας ἀποῤῥίψας
ἐπεσπάσατο παρὰ τῶν ὑποταττομένων δίκαιον μῖσος κατὰ

τῆς ἡγεμονίας, τοῖς. δὲ στρατιώταις διὰ τῶν νόμων τὰ
τῆς ἀῤχαίας ἀγωγῆς αὐστηρὰ “καταχαρισάμενος ἀπειϑίαν
ὅχαὶ ἀναρχίαν εἰρήγαγεν εἰς τὴν πολιτείαν" τῶν γὰρ ἀρχόντων καταφρονήσας κατεξανίσταται ᾿καινοτομῶν. ἐκ δὲ
τούτων τῶν ἐθῶν ὀλέθριος ἀνομία καὶ πόλεως ἀνατροπὴ
γίνεται.
ΧΠΙ, Ὅτι ὁ Γράκχος ἐπὶ τοσοῦτο “προέβη δυνα1θστείας καὶ ὕβρεως, ὥςτε τῶν ὄχλων κρινάντων ἐκβαλεῖν

τὸν 'Üxrcviov ἐκ τῆς πόλεως ἀφῆκεν αὐτὸν εἰπὼν τῷ
δήμῳ διότι ταύτην χάρυν δίδωσι τῇ μητρὶ πφοεντετευγμένος ὑπ’ αὐτῆς.
Ὅτι ὁ Ποπίλλιος μετὰ δαχρύων ὑπὸ τῶν ὄχλων
1δπροεπέμφϑη ἐκβαλλόμενος ἐκ τῆς πόλεως. οὐ γὼρ ἠγνόει
τὸ πλῆϑος τὸ τῆς ἐκβολῆς ἄδικον, ἀλλὰ τὴν κατ᾽ αὐτὸν!τ09

δωροδοκίαν δεκαξόμενον ἀπεστέρητο τῆς μισοπονηρούσης
παῤῥησίας.
Ὅτι ἑπτακαίδεκα φυλαὶ τὸν νόμον ἀπεδοκίμαξον,
Φοἄλλαι

δὲ ταύταις

ἴσαι παρεδέχοντο" τῆς δὲ ὀχτωκαιδὲ-

κάτης διαριυϑμουμένης μία ψῆφος ὑπερῆρε τῶν χυθούντων
τὸν νόμον. τῆς δὲ τοῦ δήμου κρίσεως εἰς οὕτω μικρὰν
ῥοπὴν συγκχλειομένης ὃ liράχχος ἠγωνία ὡς ὑπὲρ τοῦ

ξῆν κινδυνεύων,
190.
120..
120.
120.

τῇ δὲ προςϑήκῃ μιᾶς γνώμης μαϑὼν

4.
6.
10.
11.

postremum

καταχαρισάμενος] καταχωρησάμενος ed, Rom.
καινοτομῶν) an καὶ τῶν νόμων ἢ
κρινάντων) incipit codicis p. 152.
'Oxz&viov] Ita cod. 'Oxr&viov cum v, non f, quod
Graeci factitare solent. MAI.

120. 14. Πόπλιος] Ita cod. pro Ποπίλιος. MAL.

120. 15. ἤγνοει τὸ] ἠγνοεῖτο ed. Rom.

,120. 16. τὴν κατ᾽. αὐτὸν δωροδοκίαν]
κατ᾿ αὐτοῦ δωροδοκίᾳ.

scribendum

puto τῇ

120. 4. C. Gracchi lex quaedam militaris recitatur a Plutarcho
in eius vita cap. V. ΜΑΙ.
120. 11. C. Gracchi lege non urbe excludebatur Octavius, sed
magistratibus , ut ait Plutarchus cap. IV, qui intercessionem |quoque matris Gracchorum memorat. MAI.
120. 15. Popilius hic Laenas est, lege C. Gracchi ( Plutarch,
loc. cit.) ad vertendum solum coactus, propterea quod in consulatu
amicos Gracchorum damnavisset.
Iluius expulsi meminit Cicero
cum in aliis scriptis, tum de rep. I. ὃ. Gellius vero lib. XI. 18."
etiam de Gracchi quadam in Popilium oratione loquitur. MAI.
120. 23. Heic plane agitur de lege qua Tiberius Gracchus fribunatum Octavio collegae abrogavit (Plut. in Tib. Gracch. cap. XII.)

Quare non explico cur Diodorus res Tiberii post illas Caii collocet
quae recentiores fuerunt.

MAI.
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ξαυτὸν νικῶντα μετὰ χαρᾶς ἀνεφϑέγξατο Τὸ μὲν ξίφος
ὑπόκειται τοῖς ἐχϑροῖς, περὺ δὲ τῶν ἄλλων ὡς ἂν ἡ
τύχη βραβεύσει στέρξομεν.
XIV. Ὅτι ᾿Δλέξανδρος μετὰ τὸ εἱεροσυλῆσαι ἔφευγεν
ἐπὶ τὸ Ποσίδειον. εἵπετο δὲ αὐτῷ, ὡς ἔοικε, τὸ δαιμόνιον 5
ἀόρατον ἐκ ποδῶν διῶκον καὶ τῇ κατ᾽ αὐτοῦ τιμωρίᾳ
συνεργὸν γινόμενον συνέκλεισεν εἰς τὸ τυχεῖν τῆς ,&gμοττούσης δίκης" συλληφϑεὶς γὰρ ἀνήχϑη πρὸς τὸν ᾽4ν-

τίοχον εἰς τὴν παρεμβολὴν
ἱεροσυλίας.

δυσὶν ἡμέραις ὕστερον τῆς

οὕτως ἀνέκφευκτος ἡ τιμωρὸς

δίκη μετέρχε-10

ταν" τὴν τῶν ἀσεβῶν. τόλμαν" ἐγρηγορυῖαι γὰρ διώκουσι

τοὺς ἀνοσίους ποιναὶ σύντομον τὴν τιμωρίαν φέρουσαι.
ἄρτι γὰρ βασιλεὺς ἣν καὶ τεσσάρων μυριάδων στρατοπε-

δευουσῶν ἀφηγεῖτο; καὶ δεδεμένος ἐπανήγετο πρὸς ὕβριν
καὶ τιμωρίαν πολεμίων.

110.

15

Ὅτι ἀγομένου δεδεμένου διὰ τῆς παρεμβολῆς "Aàs-

ξάνδρου τοῦ βασιλέως τῆς Συρίας τοῦτο ἄπιστον ἐδόκει
τοῖς ἀκούουσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς ὁρῶσιν. τὴν γὰρ ἐνέργειαμ
τῆς αἰσθήσεως τὸ μηδέποτε γενέσϑαι προςδοκηϑὲν τούν-

]

αντίον ῥέπειν ἐβιάξετο᾽ ἐπεὶ δὲ διὰ τῆς ὁράσεως ἐβε- 90

[»

βαιοῦτο τἀληϑές, ἅπαντες ϑαυμάζξοντες ἀνέλυον ἀπὸ τῆς
ϑέας͵ οἵ μὲν ἀϑρόοις καὶ συμπαϑέσι φωναῖς ἐπισημαι-

νόμενοι τὴν τοῦ δαιμονίου δύναμιν, οἱ δὲ ποικίλως ἐπιφϑεγγόμενοι τὸ τῆς τύχης ἄστατον, τὸ παλίντροπον τῶν
ἀνϑρωπίνων, τὴν ὀξύτητα τῆς παλιῤῥοίας ; ὡς εὐμετά-95
βολος ὁ βίος, τίς οὐκ ἂν προςεδόκησεν.
121. 2. 7] δὴ ed. Rom.

121.
' 604., ubi
121.
121.

5. Ποσίδειον]
v. Wesseling.

Πισίδιον

ed. Rom. cum Exc. Vales. p.

7. συνεργὸν] σύνεργον ed. Rom.
13. καὶ] Ita cod.; sed malim νῦν. MAI.

121. 5. Agitur de Alexandro IL. cognomento

Zabina,

Syriae

rege. lamvero in valesianis quoque fragmentis p. 601. is rex dicitur post sacrilegam direptionem fugisse Pisidium. Igitur valesiano
fragmento prorsus subtexendum est vaticanum hoc, in quo narratio
supremi fati continuatur, quae res deest in valesianis. Diodorum
ilustrat lustinus XXXIX. 2: .lerzander victus et inops pecuniae,
cum. stipendia militibus deessent , templo lovis solidum ez auro victoviae signum tolli iubet, facetis iocis sacrilegium circumscribens; nam.
victoriam commodatam sibi ab love esse dicebat.
Interiectis deinde
dicbus, cum ipsius lovis aurcum simulacrum. infiniti ponderis tacite
- evelli iussisset ,deprchensusque in sacrilegio concursu multitudinis esSet in fugam

versus, magna

vi tempestatis oppressus,

ac desertus &

suis, « latronibus capitur ; perductusque ad. Grypum ( Syriae legitimum regeim) inicrficitur. MAI.
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“Ὅτι ὁ Φλάκκος e.

ἔφυγεν ...

[ἀπ margine περὶ Κορδίσκων] e.

ἀνδράποδα πες

σϑαι

M TU 2 ia τὴν “Ῥώμην ἐπικρατεῖν.

τῆς

. "Oct " φρό-

γνηῦις . . - τῆς τύχης -.
Ag
. « . πολλοάϊις
ovge X ξἰς τὰς ἁπάντων ἐλπίδας P
ἢ

ἡ ταύ-

Ὅτι ὁ βασιλεὺς τῶν Νομάδων Joyóg9«s ϑαυμάσας
τὴν ἀνδραγαϑίαν τῶν Ῥωμαίων ... αὐτῶν ἐπαινέδας
ἘΡ ΤΙ ....

ψιλοῖς ἀπεφήνατο διότι τούτοις λόγοις . . . ἐπὶ διὰ
Τὐταύτης τῆς “ιβύης ...
EVL- gU Κάρβωνος καὶ Σιλανοῦ" τοσούτου δὲ
πλήϑους ἀνῃρημένου οἵ μὲν υἱοὺς οἵ δὲ ἀδελφοὺς ἐπέν-111
122. 1. ὅτι] incipit codicis p. 353.

122. 11. Κάρβωνος] incipit codicis p. 245.

122, 1. Diodori Vaticani quaternio ultimus incommodam
nam
994.
legi
quia

lacu-

nobis exhibet ; nam folii extimi prior pars, paginis duabus 959.
constaig , ita oblitterata est, ut in recta pagina pauca verba
possint, in aversa nihil emnino. Posterior folii pars periit,
avulsa olim fuit ab eo qui codicem rescripsit; ideoque foliutu

non par sed solitarium mansit.

Ergo ut de parte priore uteumque

superstite loquar, id sine dubio folium, ad hunc postremum quaternionem pertinet, atque eius materia omnino interiacet inter Alexandri Zabinae obitum et Carbonis atque Silani cruentum consulatum.
Nam Flacci, sive is Valerius est sive Fulvius, et res Iugurthae,
quae in frazmento occurrant , in id tempus incidunt.
bid. Équidem si agitur de Fulvio Flacco, is in officinam fuga
elapsus, iussu Opimii consulis interfectus fuit. Appian, bel. civ, 1. τῇ
2
Sin de Valerio Flacco, is a Fimnbria pariter occisus in Asia fui
teste Paterculo II. 2 quo in loco Paterculus de Curbonis quoque
consulatu loquitur, qui mox in vaticanis excerptis occurrit. MAI.
122. 2. Brevem sermonem de Cordiscis (sive Scordiscis) fuisse
in hac pagina a v. 6. ad 10. docet nos inscriptio in margine,
quum íamen ipse textus legi nequeat. Erat autem revera hic locus
loquendi de Scordiscis, contra quos paulo ante susceptum iugurthinum bellum Romani malam pugnam pugnaverunt anno urbis DCXL.
Florus ΠῚ. 4: Saevissimi omnium "Thracum Scordisci fuere etc. .Fu-

sus non modo ab his ct fugalus, sed totus interceptus exercitus, quem
duxerat Cato. MAI.
122. 6. Ἰογόρϑας] Ita scribitur per o, non per ov, nomen hoc
apud Diodorum etiam in fragm. ed. p. 604. 605 , qui locus editus
extat post Alexandri Zabimae res, uti etiam in valicanis excerptis.
Quare vaticani folii propriam heic esse sedem certo cognoscimus. MAI.
122. 11. Consulatus Carbonis eum Silano scribitur apud antiquam interpretem Ciceronis 2 me Mediolani editum in prohoemio
ad orationem "Tullii pro Archia, Iamvero Sifanum credendum esse
suffectum consulem anno urbis DCLXX , post Cinnae consulis caedem, erudite olim me admonebat vir clari in litteris nominis. Sed
ecce obstat Paterculus 1l. 24, qui narrata Cinnae consulis caede,
diserte addit: Carbo, mullo suffecto col'ega , solus toto anno consut
fuit. Sed pace Paterculi, Silaui certe consulatus in fastos recipien-

:
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Qo, τινὲς δὲ πατέρων ὀρφανοὶ παῖδες ἀπολελε: μένοι

τὴν τῶν γονέων ἀπώλειαν καὶ τὴν Ἰταλίας ἐρημίαν κατωδύροντο, πλεῖσται δὲ γυναῖκες ἀνδρῶν “ἐστερημέναι
χηρείας ἀτυχοῦς ἐλάμβανον πεῖραν. ἡ δὲ σύγκλητος μεγαλοψύχως φέρουσα τὴν συμφορὰν τά τὲ πολλὰ πένϑη 5
καὶ τὴν ὑπερβολὴν τῶν ᾿κλαυϑμῶν τὸ πολὺ κατέστελλε
καὶ τὴν ἐπὶ τῇ συμφορᾷ λύπην ἐπικρυπτομένη βαρέως
ἔφερεν.
Ὅ «Τούκουλλος ὃ στρατηγὸς πυϑόμενος διαβεβη-

κέναι τὸν πορϑμὸν Σερουίλιον Γάϊον στρατηγὸν ἐπὶ τὴν10
διαδοχὴν τοῦ πολέμου τούς τε στρατιώτας ἀπέλυσε καὶ
περιχάρακας καὶ τὰς κατασκευὰς ἐνέπρησε, βουλόμενος
τὸν διαδεχόμενον τὴν ἀρχὴν μηδεμίαν ἔχειν ἀξιόλογον
ἀφορμὴν εἰς τὸν πόλεμον.

βλασφημούμενος γὰρ ἐπὶ τῷ

δοκεῖν τὸν πόλεμον αὔξειν ὑπελάμβανε

τῇ τούτου τα-18

πεινώσεν καὶ ἀδοξίᾳ καὶ τὴν τούτου χατηγορίαν καταλύσειν.
123. 12, περιχάραπας] forma inusitata:

nam

χάραπας dici

solet aut περιχαραπώματα.
423,.19. βουλόμενος] βουλόμενον ed. Rom,
123. 15. αὔξειν) ἄξειν ed. Rom.
dus est; nullus

autem

aptior

ej locus videtur, quam ea,

ἷ

de qua

diximus, post Cinnae caedem suffectio; ita ut Silanus consul fuerit
cum Carbone Il. Kem fastographi nostri diligentius perpendant, atque ad liquidum deducant. MAI.
128. 9. Hic est Lucius Lucullus, pater illius qui Ciceronis aetate luxu claruit. Lucius bellum servile in Sicilia male gessit, uti
satis innuitur etiam in fragmentis Diodori editis libri XXXVI. p. 596,
unde etiam consíat vaticanum hoc fragmentum pertinere ad eundem
librum. MAI.
123. 15. Yta etiam in fragm. ed. sed aliis verbis.
Notabile
vero est quod idem crimen protracti belli obiectum fuit Lucullo filio
adversus Mithridatem pugnanti, Appian. mithr. cap. XC, et Symmach. orat.L in Valentin. cap. XVI. MAL

pu
C

L. XXXVII.
Ἰ. Ay

XXXVIIIL.

XXXIX.

XL.

ὧν χρόνων αἱ τῶν ἀνθρώπων πράξεις διὰ τῆφι19

ἱστορικῆς ἀναγραφῆς

εἰς αἰώνιον μνήμην παρεδόϑησαν

μέγιστον ἴσμεν πόλεμον τὸν MagoGixóv ὀνομασϑέντα, ἀπὸ
“Μαρσῶν. ovrog γὰρ πάντας τοὺς προγεγονότας ὑπερδεβάλετο ταῖς τῶν στρατηγῶν ἀνδραγαϑίαις καὶ τῷ “μεγέἅγει τῶν

πράξεων.

τὸν γὰρ Τρωικὸν

πόλεμον

καὶ

τὰς

τῶν ἡρώων ἀρετὰς ὁ ἐπιφανέστατος τῶν ποιητῶν Ὅμηρος εἰς ὑπερβολὴν δόξης ἐτραγῴδηδεν᾽" ἐν ᾧ τῆς Εὐρώ-

πῆς πρὸς τὴν '"Aoíav διαπολεμούσης καὶ τῶν μεγίστων

10ἠπείρων ὑπὲρ τῆς νίκης διαφιλοτιμουμένων τοιαῦται
πράξεις ὑπὸ τῶν ἀγωνιξομένων συνετελέσϑησαν ὥςτε
τοῖς ἐπιγενομένοις ἀνθρώποις ἐμπλησθῆναι, τὰ ϑέατρα
μυϑικῶν ao τραγικῶν ἀγωνισμάτων. ἀλλ᾽ ὅμως ἐκεῖνοι
μὲν ἔτεσι δέκα τὰς ἐν τῇ Τρῳάδι, πόλεις κατεπολέμησαν,

16: Ῥωμαῖον δὲ ὕστερον χρόνοις μιᾷ, παρατάξει νικήσαντες
᾿Δντίοχον τὸν μέγαν τῆς ᾿Ασίας κύριον κατέστησαν.

μετὰ

δὲ τὰ ΤΙQ ovx τοῦ Περσῶν βασιλέως στρατεύσαντος ἐπὶ

τὴν Ελλάδα

καὶ διὰ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ πλήϑους τῶν

ἀκολουϑούντων

αὐτῷ στρατιωτῶν ἀναξηραινομένων τῶν18

20devváav ποταμῶν ἢ Θεμιστοκλέους στρατηγικὴ σύνεσις
μετὰ τῆς τῶν Ἑλλήνων. ἀρετῆς τοὺς Πέρσας κατεπολέμησεν. κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς Καρχηδονίων τριάκοντα μυριάσιν ἐπὶ τὴν Σικελίαν στρατευσάντων Γέλων ὁ Συρακουσίων ἀφηγούμενος év& στρατηγήματι καὶ
424. 19. ἀναξηραινομένων] ἀναξηραιμένων ed. Rom.
ἀενάων

an ἀεννάων

scribendum

sit in hoc scriptore non

124. 20. στρατηγικὴ) incipit codicis p. 246.

Deinde
liquet.

124. 2. Similis sententia sed aliis verbis expressa lib. XXXIII.
1. MAI.
124. Δ. Tam in photianis eclogis quam in valesianis bellum
marsicum collocatur in XXXVII. libro. Ego vero narrationis librique ut arbitror ipsum exordium nunc e vaticano codice edo. Imitatur É Diodorus Thucydidem qui sie loquitur de peloponnesiacá
belli m
üdine. Nequis vero exaggeratam huius belli magnitudinem p
testis adest Paterculus qui lib. II. 15, ait id bellum
amplius CCC milia iuventutis italicae abstulisse. MAL.
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ἀκαρεῖ χρόνῳ διακοσίας ναῦς ἐνέπρησε καὶ δεκαπέντε
μυριάδας πολεμίων ἐν παρατάξει χαταχόψας τὰς ἴσας
ἐξώγφησεν. ἀλλ᾽ ὅμως oí τὸν Μαρσικὸν πόλεμον. διαπολεμήσαντες Ῥωμαῖοι τοὺς ἀπογόνους τῶν e τηλικαύτας
πράξεις ἐπιτελεσαμένων κατεπολέμησαν. ἑξῆς δὲ ᾿4λεξάν- 5
δρου. τοῦ “Μακεδόνος ὑπερβαλλούσῃ συνέσει καὶ ἀνδρείᾳ
τῶν Περσῶν τὴν ἡγεμονίαν καταπολεμήσαντος Ῥωμαῖοι
κατὰ. τοὺς νεωτεριχοὺς καιροὺς δορίκτητον ἐποιήσαντο
τὴν "Μακεδονίαν. Καρχηδὼν δὲ περὶ τῆς Σικελίας ἔτη
τέσσαρα καὶ εἴκοσι πολεμήσασα
“καὶ μεγίστας

ἀγωνισαμένη

τῇ Ῥώμῃ χαὶ πλείστας10

παρατάξεις

καὶ ναυμαχήσασα

τότε μὲν τῷ βάρει τῆς τῶν Ῥωμαίων ἡγεμονίας κατεπο-

λεμήϑη. μετ᾽ ὀλίγον δὲ τὸν ᾿Δννιβιακὸν τληϑέντα πόλεμον συστησαμένη παρατάξEEGL καὶ ναυμαχίαις καὶ πολλαῖς
περιβοήτοις πράξεσι νικήσασα, στρατηγὸν ἔχουσα 290-15
τεύοντα κατ᾽ ἀρετὴν ᾿Δννίβαν, τελευταῖον ὑπὸ τε τῶν

Ῥωμαίων xul τῆς τῶν ᾿Ιταλῶν ἀνδραγαϑίας καὶ τῆς Σικιπίωνος ἀρετῆς κατεπολεμήϑη. Κίμβρους δὲ ταῖς μὲν ὄψεσι
γίγασι παρεμφερεῖς, ταῖς δὲ ἀλκαῖς ἀνυπερβλήτους" οὐτοι

γὰρ πολλὰς καὶ μεγάλας Ῥωμαίων δυνάμεις πατα-90

κόψαντες

καὶ

στρατείαν

στειλάμενοι ταῖς τῶν Ῥωμαίων

μυριάσι τεσσαράκοντα τὴν ἐπὶ ᾿Ιταλίαν
ἀνδραγαϑίαις

ἄρδην κατεχόπηδαν. διὸ τοῦ πρωτείου χατὰ τὰς ἐν τοῖς
«ἀπολέμους

ἀνδραγαϑίας

ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων κριϑέντος

ὑπάρχειν͵ παρὰ Ῥωμαίοις καὶ τοῖς τὴν ᾿Ιταλίαν οἰκοῦσινϑ 5

ἔϑνεσιν 3 τύχη καϑάπερ ἐπίτηδες τούτους εἰς διάστασιν
ἀγαγοῦσα τὸν ὑπερβάλλοντα τῷ μεγέθει. πόλεμον ἐξέ-"
καῦυσεν. ἐπαναστάντων γὰρ τῶν χατὼ τὴν Ἰταλίαν ἐϑνῶν
125. 1. διακοσίας}

διοχιλίας mendose

libri Diodori ΧΙ. 20.,

διακοσίας recte XI.
125. 8. δορίκτητον] δορύκτητον ed. Rom.
125. 13. ᾿ἀννιβιαπὸν] Ita cod. Et quidem ἀννιβιακὸς pro
ἀννιβαϊκὸς habent etiam Appiani codices praef. cap. .XIV. ΜΑΙ.
' 125. 18. Κίμβρους] Kvufoo)s ed. Rom. et zovg loco proximi ταῖς.

Sed manca

est sententia,

125. 3. Lege Diodorum nostrum XI. 22. MAI.
125. 5. Siculos nimirum perdomuerunt Romani. Atque hinc coguoscere videmur bellum sociale ad Siculos quoque pertinuisse. MAI.
125. 19. Sic de Cimbris etiam Plutarchus in Mario cap. XXIII
ὥσπερ oi γίγαντες. MAI.
125.21.
Daplicare videtur Cimbrorum numerum Diodorus,
quorum

plerique historici ducenta fantum milia perhibent.

Sed enim

fortasse Diodorus cum Cimbris numerat Tigurinos atque Ambrones,
quos alio proelio vicit idem qui Cimbros Teutonasque Marius. Ait
vero Orosius V. 17: in his duobus procis CCCXL milia Gallorum

occisa, ct CXL. milia capta sunt.
bistorici. MAI.

Verum in his quoque variant
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vij τῆς Ῥώμης ἡγεμονίᾳ καὶ τῶν ἐξ αἰῶνος ἀρίστων κξκριμένων ἐλϑόντων εἰς αἵρεσιν καὶ φιλοτιμίαν ὁ γενόμενος πόλεμος εἰς ὑπερβολὴν μεγέθους κατήντησεν, ὃς
ὠνομάσϑη ΜΜαρσικὸς

ἀπὸ τῶν ἀρχηγῶν γενομένων τῆς

δἀποστάσεως ΜΜαρσῶν.

II. Ὅτι Μάρκος Κάτων, ἀνὴρ σώφρων καὶ ἀγῶγ
καλῇ διαφέρων, ἐν συγκλήτῳ κατηγορῶν τῆς ἐπιπολαξού-

σης ἐν τῇ Ῥώμῃ τρυφῆς ἔφησεν ἐν “μόνῃ τῇ πόλει ταῦτ
τὰ μὲν “κεράμια τῶν Ποντικῶν ταρίχων ὑπάρχειν τιμιῶ10Ts9« τῶν ξευγηλατῶν , τοὺς δ᾽ ἐρωμένους τῶν ἀγρῶν.

Ὅτι φησὶν ὁ ἱστορικὸς “ιόδωρος, μνησϑήσομαί τινῶν παραδείγματος ἕνεκα καὶ ἐπαίνου δικαίου καὶ τῷ
κοινῷ βίῳ συμφέροντος, ἵν᾽ οἵ μὲν πονηροὶ τῶν ἂνϑρώπων

διὰ

τῆς κατὰ τὴν ἱστορίαν βλασφημίας ἀπο-

15τρέπωνταν. τῆς ἐπὶ τὴν κακίαν ὁρμῆς, οἵ δὲ ἀγαϑοὶ διὰ
τοὺς ἐκ τῆς αἰωνίου Sors ἐπαίνους ἀντέχεσϑαι τῶν καλῶν ἐπιτηδευμάτων. ὀρέγωνται.
"Oct τὸ προὐπάρχον εἰς τὴν ἡγεμονίαν μῖσος ἡ τοῦ
στρατηγοῦ σύνεσις καὶ ἀρετὴ τοῖς ἐνδεχομένοις βοηϑήορμασι διωρθώσαντο, καὶ παρὰ μὲν τοῖς εὐεργετηϑεῖσι!15

τιμῶν ἰσοϑέων ἔτυχε, παρὰ ὃξὲ τῶν πολιτῶν
ἀμοιβὰς τῶν κατορϑωμάτων ἀπέλαβε.
ΠῚ.

Ῥητέον δὲ ἡμῖν καὶ περὶ τῶν ἔκ | ταπεινοτέρας

μὲν δόξης ὁρμηϑέντων,
' 196.
126.
126.
126.
196.

πολλὰς

ὀρεχϑέντων

δὲ τῆς ἑτέρας ἔπι-

G. ὅτι] incipit. codicis p 259.
,
8. ἔφησεν ἐν) ἔφησεν cdi Rom., quae mox τοαρύχων. ᾿
10. ἐρομένους Cod. ῥωμαίους. MAI. Caeterum δὲ ed. Rom.
14. ἀποτρέπωνται) ἀποτρέπονται ed. Rom.
15. ἐπὶ τὴν κακίαν) ἀπὸ τῆς κακίας ed. Rom.

196. 16.

τοὺς] Cod. τῆς. ΜΑΙ.

126. 17. ὀρέγωνται) ὀρέγονται ed. Rom.
126. 20. διωρϑώσαντο) Ita cod. MAI.
126. 24. δόξης] τύχης exspectaveram, Diodorus
ἔχ ταπεινῆς τύχης εἰς τηλικαύτην προήχϑη δόξαν.

1. 11, c. 4.

126. 5. Lege Appianum bell. civ. T. 88. MAT.
126. 10. Extat aliis verbis narratiuncula haec lib. XXXII. 1. in
excerptis vaticanis; sed ibi dicitur Cato in populi concione locutus;
heic in senatu. Neque abhorret a more queruli mordacisque senis
Catonis, ut rem eandem bis dixerit. Nonne vero ipse Cicero tum in
curia tum coram populo, post suum ab exilio reditum, eiusdem ferme sententiae orationem pronunciavit? MAI,
126. 17. Familiaris Diodoro consuetudo laudibus et vituperationibus aeque indulgendi, quam alibi iam notavimus. MAI.

126. 22. Incertum est de quo homine locutus hoc loco Diodorus
fuerit; namque eclogarius, noxio sane historiae consilio, politica
sententia contentus fuit. MAL
ioduial
"
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βολῆς τῶν προειρημένων. ἐπ᾽ ἴσης γὰρ τοῖς ἐν ἀξιώμασι μεγάλοις καὶ τοῖς ὑποδεεστέροις τῆς ἀρετῆς ζῆλος
ἔγκειται.
Ὅτι ἀπειλούσης τῆς συγκλήτου πόλεμον τῷ Γράκχῳ
διὸ τὴν μετάϑεσιν τῶν κριτηρίων τεϑαῤῥηκότως οὗτος
εἶπεν ὅτι κἂν ἀποϑάνω, οὐ διαλείψω τὸ ξίφος ἀπὸ τῆς
πλευρᾶς τῶν δυγκλητικῶν διῃρημένον.

ὁ δὲ ῥηϑεὶς À0-

yog ὥςπερ τις ὥεοῦ χρησμὸς ἀκόλουϑον
ϑεῖσι TO ἀποτέλεσμα.

ὃ γὰρ Γράχχος

ἔσχε τοῖς ῥη-

τύραννον

ἑαυτὸν

ἀναδεδειχὼς ἀκρίτως ἀνῃρέϑη.
Ὅτι

πλεῖστον

i

ἴσχυεν ἡ τῶν Ζρούσων

10
οἰκία διὰ τὴν

εὐγένειαν τῶν ἀνδρῶν καὶ διὰ τὴν πρὸς τοὺς πολίτας
ἐπιείκειαν καὶ φιλανϑρωπίαν. διὸ χαὶ νόμου τινὸς προ-

κειμένου καὶ προφφάτως κεκυρωμένου τῶν πολιτῶν τις
ἐν ᾿'παιδιᾷ τῷ νόμῳ προφέγραψεν ὅτι ὅδε νόμος κύριός!5
ἐστι τῶν πολιτῶν πλὴν δυοῖν Ζρούσων.

116

IV. Ὅτι ὃ “φροῦδος, τῆς συγχλήτου τοὺς νόμους
αὐτοῦ ἀκυρούσης ἔφη ἑαυτὸν ἐξουσίαν ἔχοντα πᾶσαν
196. 6. εἶπεν] sims ed. Rom.

126. 7. διῃρημένον] an διῃρημένος )
127. 16. z1govcov] τρόπων codex.

127. 8. Haec apte quadrarent in Metu nisi is tempore pofterior foret. MAI.
123. 5. Agitur de iuniore Graccho, qui tamen triginta annis
ante Drusi iunioris res bellumque sociale obierat. Existimo autem
heic obiter Gracchi mentionem extraque propositumfieri, ut saepe
in historia accidit. Neque enim dubitare licet, quin belli socialis
prohoemium a nobis suprascriptum, iusto in loco collocatum fuerit;
id quod ratio quaternionis evidenter docet; nam nisi folium isto in
loco ponatur, id propter suam cum pompeianarum rerum folio phySicam connexionem, post explicitum sociale bellum absurde collocandum esset: tum etiam paginae 240 cum p. 259 nexus, satis probabilis, immo meo iudicio evidens, foret disturbandus.
Sed enim

et alia excusatio suppetit;

mos videlicet in his excevptis non infre-

quens, atque a nobis saepe notatus, res easdem repetendi; quo vitio
fortasse contigit ut hic de Graccho minore tractus extra sedem suam
vagetur; uti ct ille paulo ante scriptus de Catone maiore. MAI.

. 123. 10. C. Gracchi potentiam tyrannicam notat etiam Plutarchus in eius vita cap. Vi, Erat autem Poplicolae vetusta lex ut
tyrannus indicta causa a quovis occideretur. Plut. in Poplic, cap.
XII. MAI.
127. 16. “φούσων] Cod. τρύπων; sed enim plane videbatur
scribendum “Ιρούσων. Intelligitur autem Drusus ille qui cum C.
Graccho in tribunatu certavit, ut ait Plutarchus ;itemque illius filius
multo adhuc clariov, qui incognita manu periit anno urbis DCLXHI,
oriente bello sociali. MAI.
127. 17. De hoc Druso filio Plinius XXXIII. sect. 6: inter Caepionem et Drusum ex anulo in auctione venali , inimicitiae coepere;
unde origo socialis belli et eritia rerum. MAI.

Y
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TOV νόμων δυνάμενόν τε ἑαυτὸν κωλῦσαι δόγματα γράφεῖν τοῦτο μὲν ἑκουσίως μὴ ποιήσειν, καλῶς εἰδότα
τοὺς ἐξαμαρτήσαντας

ταχὺ τευξομένους

τῆς 2906140618

δίκης. ἀκυρουμένων δὲ τῶν ὑφ᾽ αὑτοῦ γραφέντων νό 5uov ἄκυρον ἔσεσϑαι καὶ τὸν περὶ τῶν κριτηρίων νόμον"
OU συντελεσϑέντος τὸν μὲν ἀδωροδοχήτως βεβιωκότα μηδεμιᾶς, τεύξεσϑαι κατηγορίας; τοὺς δὲ τὰς ἐπαρχίας σεσυληκότας
νας"

ἀχϑήσεσϑαι πρὸς τὰς τῆς δωροδοκίας εὐϑύ-.

ὥςτε τοὺς

10δόξαν

διὰ φϑόνον

καϑαιροῦντας

τοῖς ἰδίοις δόγμασι καϑάπερ

τὴν ἑαυτοῦ

αὐτόχειρας κινδυ-

γεύειν.
[ὅρκος Φιλίππου. ὄμνυμι τὸν Zia τὸν Καπετώλιον
καὶ τὴν ἑστίαν τῆς “Ῥώμης καὶ τὸν πατρῷον αὐτῆς "Aoqv
καὶ TOV γενάρχην ἥλιον καὶ τὴν δὐεργέτιν ξῴων τε καὶ
1ὄφυτῶν γῆν, ἔτι δὲ τοὺς κτίστας γεγενημένους τῆς Ῥώμης
ἡμιϑέους καὶ τοὺς συναυξήσαντας τὴν ἡγεμονίαν αὐτῆς
ἥρωας, τὸν αὐτὸν φίλον καὶ πολέμιον ἡγήσεσϑαι ΖΙρού-

69, καὶ μήτε βίου μήτε τέχνων

καὶ γονέων μηδεμιᾶς.

φείσασϑαι ψυχῆς, ἐὰν μὴ συμφέρῃ Ζρούσῳ τε καὶ τοῖς
ορτὸν

αὐτὸν

ὅρκον ὁὀμόσασιν. ἐὰν δὲ γένωμαι, πολίτης τῷ

“Ιρούσου νόμῳ, πατρίδα ἡγήσομαι τὴν “Ῥώμην καὶ μέ-117
γιστον εὐεργέτην ΖΙροῦσον. καὶ τὸν ὅρκον τόνδε παραδώσω οἷς ἂν μάλιστα πλείστοις δύνωμαι τῶν πολιτῶν.
καὶ εὐορκοῦντι μέν βου ἐπίκτησις εἴη τῶν ἀγαϑῶν, ἐπιοδορχοῦντι δὲ τἀναντία.
198. 4. αὐτοῦ] Cod. αὐτόν. MAI.
128. 5. σεσϑαεὶ incipit codicis p. 234.
128. 12. ὅρκος] ὄρκος ed. Rom.
128. 23. δύνωμι) Ita cod. MAI,

128. 5. Quippe is iudicia, quae Gracchus olím abstulerat, nnper senatui restituerat, ut ait auctor de viris ill. cap. LXVI,
que Appianus bell. civ. I. 95. ΜΑΙ.

128. 12.

Philippum

consulem,

item-

post graves adversus Drusum

inimicitias, rediisse cum eo in gratiam, satis constat ex iis quae
dicit auctor de vir. ill. loc. cit.: cum Latini consulem 'in albano
monte interfecturi essent, Drusus Philippum admonuit ut caveret.
Nunc vero insignem iurisiurandi formulam, a Philippo inter coniurates eum Druso propositam, ex inedito Diodoro cum gaudio recitamus, MAI.

128

20. Drusus Latinis civitatem promiserat, ut historici pas-

sim tradunt. MAI.
128. 23. οἷς ἂν μάλιστα πλείστοις δύνωμαι

Similiter "Diodo-

rus |. XX. e. δῦ. ἐκ τῶν Συρακουσῶν ἐπιλέξαντες ovg ἠδύναντο
πλείους, ad quae vide annotationem.
128. 25. Ergo sectarum et coniuratorum execrandae pactionum

formulae, quae nostra
moris sunt. MAI,

quoque

tempora

conturbant,

gatis antiqui
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V. Ὅτι συντελουμένων πατὰ τύχην ἀγώνων καὶ τοῦ
ϑεάτρου πεπληρωμένου τῶν ἐπὶ τὴν ϑέαν κατηντηκότων

Ῥωμαίων. zu oov ἐπὶ τῆς σκηνῆς ἀγωνιζόμενον κατέσφαξαν ἐν τῷ ϑεάτρῳ,

φήσαντες οὐκ

ἀκολούϑως

αὖ-

τὸν ὑποκρίνασθαι τῇ περιστάσει. τῆς δὲ πανηγυρικῆς ϑέας 5
εἰς πολεμικὴν σχυϑρωπότητα καὶ φόβων ὑπερβολὴν ἐκτραπείσης ἡ τύχη σατυριχὸν τῷ καιρῷ τούτῳ πρόφωπον
ἐπειςήγαγεν. ἣν γάρ "us Aativog ὄνομα μὲν Σαυνίων,
γελωτοποιὸς δὲ καὶ χάριτας ὑπερβαλλούσας ἔχων εἰς ἵλα-

ρότητα. οὐ γὰρ μόνον ἐν τοῖς λόγοις ἐκίνει γέλωτας ,1Ο
ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν σιωπὴν χαὶ ποίαν

σώματος

ἐπιστρο-

φὴν ἅπαντας ἐποίει τοὺς ϑεωμένους μειδιᾶν, φυσικῆς
τινος ἐπιτρεχούσης πιϑανότητος. διὸ καὶ παρὰ Ῥωμαίοις
μεγάλης ἀποδοχῆς ἐν τοῖς ϑεάτροις ἐπληροῦτο" οἵ δὲ
“Πικεντινοὶ τὴν ἀπόλαυσιν καὶ τέρψιν ταύτην τῶν Po-15

μαίων ἀφελέσϑαι βουλόμενοι τοῦτον διέγνωσαν
κτεῖναι. Ó δὲ προαισϑόμενος τὸ μέλλον τελεῖσθαι

dzoπροἤλϑεν ἐπὶ τὴν σκηνὴν καὶ τῆς τοῦ κωμῳδοῦ σφαγῆς
ἄρτι γεγενημένης ἄνδρες, εἶπε, θεαταί, καλλιεροῦμεν"
ix ἀγαϑῷ δ᾽ εἴη συντετελεσμένον. τὸ XCXOV' οὐ ydo20
εἰμι Ῥωμαῖος, ἀλλ᾽ ὅμοιος ὑμῶν ὑπὸ ῥάβδοις τεταγμέ-

νος περινοστῶ τὴν ᾿Ιταλίαν καὶ χάριτας ἐμπορευόμενος
ἡδονὰς καὶ γέλωτας ϑηρώμαι. διὸ φείσασϑε τῆς xovvijg
1ιϑἁπάντων χελιδόνος ,1) τὸ ϑεῖον ἔδωκεν ἐν
ἐ ταῖς ἁπάντων
οἰκίαις ἐννεοττεύειν ἀκινδύνως" οὐ γὰρ δίκαιον ὑμᾶς
v
πολλὰ
κλαίειν. οὐκ ὀλίγα δὲ καὶ ἄλλα πρὸς διάλυσιν καὶ γέλωτα
διελθὼν καὶ τῇ πιϑανότητι καὶ χάριτι, τῆς ὁμιλίας τὸ
πικρὸν τῆς τιμωρίας παραιτησάμενος ἀπελύϑη τῶν κιν-

δύνων.
VI. τῆς δὲ λείας τοῖς στρατιώταις μετέδωκαν, ὅπωςϑ0

τῆς ἐκ τῶν πολέμων ὠφελείας οἵ διακινδυνεύσαντες γευ129. 3. Ῥωμαίων) immo ἱῬωμαῖον.
129. 3. κωμῳδὸν) Cod. Κόμοδον. ΜΑΙ,

199, 8. ἀγωνιξόμενονἾ Cod. ἀγωνιξομένων. ΜΑΙ.

199. 11. ποίαν] scribe πᾶσαν vel ὁποίαν.
129. 18. πιϑανότητος] πυϑανότητος ed. Rom,
129. 18. κωμῳδοῦ) Cod. Κομόδου. MAL

129. 19. εἶπε] incipit codicis p. 231.

129. 23. φείσασϑε)

Cod. φείδσασϑαι.

MAI,

129. 26. διάλυσιν) immo διάχυσιν.

129. 8. Ponendus igitur Samnio, vel, ut Graeci pronunciant,
Saunio , in illustribus scenicae artis apud Romanos

nominibus.

MAI.

129. 16. Quippe jam socii italici efferati adversus Romanos
erant, ita ut ad atrocissimum bellum confestim eruperint. MAI.
129. 25. Sic Cicero in Verr. I. 40. 51. ludit in nominibus feminae Chelidonis et sartis tectis, quia hirundo in tectia nidificat. MAL.

9
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σάμενοι τοὺς ὑπὲρ τῆς ἐλευϑερίας ἀγῶνας ἐθελοντὴν
ἀναδέχωνται.
“Ὅτι ὁ Μάριος ἤγαγε τὴν δύναμιν ἐπὶ τὸ Σαυνιτῶν πεδίον καὶ τοῖς πολεμίοις ἀντεστρατοπέδευσε.

Πομ-

δπαίδιος δὲ τὴν τῶν ὅλων ἡγεμονίαν παρειληφος παρὰ
τοῖς “Μαρσοῖς καὶ αὐτὸς προῆγε τὴν δύναμιν. καὶ πληGiov

ἀλλήλων

γενομένων

τὸ σκυϑρωπὸν

τοῦ πολέμου

εἰς εἰρηνικὴν μετέπεσε διάϑεσιν. εἰς ἐπίγνωσιν γὰρ ὄψεως
ἐλθόντες

οἵ παρ᾽ ἀμφοτέροις

στρατιῶται

πολλοὺς μὲν

1οἰδιοξένους ἐπεγίνωσκον.. οὐκ ὀλίγους ὃὲ συστρατιώτας
ἀνενεοῦντο, «συχνοὺς δὲ οἰκείους καὶ συγγενεῖς κατεvoovv, οὗς ὁ τῆς ἐπιγαμίας νόμος ἐπεποιήκει κοινωνῆ-ὅαι τῆς τοιαύτης φιλίας. διὸ καὶ τῆς συμπαϑείας ἄνα--

γκαξούσης προΐεσϑαι φωνὴν φιλάνθρωπον. ἀλλήλους ἐξ

150vóuorog

προςρηγόρευνον καὶ παρεκάλουν

ἀπέχεσθαι US

TOV ἀναγκαίων μιαιφονίας, τὰς δὲ ἐν προβολῇ *

uc

κῶς διακειμένας πανοπλίας ἀποτιϑέμενον τὰς δεξιὰς.ἐξέτεῖνον ἀσπαξόμενοι καὶ φιλοφρονοῦντες ἀλλήλοις. ἃ δὴ
: κατανοήσας ὁ "Μάριος καὶ αὐτὸς προῆλϑεν ἐκ τῆς za-

φορατάξεως" ποιήσαντος δὲ καὶ τοῦ Πομπαιδίου τὸ παραπλήσιον διελέχϑησαν ἀλλήλοις συγγενικῶς. πολλῶν δὲ
λόγων γενομένων τοῖς ἡγεμόσι περὶ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς
ἐπιϑυμουμένης πολιτείας, καὶ τῶν στρατευμάτων ἀμφοτέρων χαρᾶς καὶ καλῶν ἐλπίδων πληρουμένων, ἡ πᾶδαιι9

οϑσύνοδος ἐκ πολεμικῆς τάξεως εἰς πανηγυρικὴν διάϑεσιν
μετέπεσεν" καὶ τῶν στρατηγῶν τοῖς οἰκείοις λόγοις ἐπὶ
τὴν εἰρήνην προκαλεσαμένων ἅπαντες ἀσμένως τῆς ἀλληλοφονίας ἀπελύϑησαν.
VII. οὗτος γὰρ οὐ προγονικὴν δόξαν οὐδ᾽ ἀφορ-

ϑυμὴν ἰδίαν ἔχων εἰς προκοπῆς μέγεϑος παραδόξως ἤλϑεν
εἰς ὑπερβολὴν ἀξιώματός τε καὶ δόξης. ἐπιότρέφειν δὲ
180. 96. στρατηγῶν στρατιωτῶν ed. Rom.
130. 27. σαμένων] incipit codicis p. 232.
130. 31. ἐπιστρέφειν
--- εἴωθεν) ἐπιστρέψειν
— sioe ed. Rom.

180. 2. Sermo est de italica militia, bello sociali iam coepto. MAI.
130. 4. Pompaedii primarii Italicorum ducis multa est apud
huius belli historicos mentio. MAI.
130. 28. Iucundissima sane narratio haec, neque apud alium
ut puto historicum obvia.
Pompaedium a Domitio placatum ait
Diodorus in eclogis editis libri XXXVII. p. 612; sed alia narratio
est; et quidem bello nondum aperte suscepto. Plutarchus quoque
vaticanum excerptum ijignoravit, qui in Marii vita cap. XXXIII,
longe diversum et plane hostile scribit Pompaedii Mariique colloquium. MAI.
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εἴωϑεν ἡ τύχη πρὸς τὸ δέον καὶ τοὺς καϑ᾽ ἑτέρων ἄδικόν τι μηχανησαμένους τοῖς αὐτοῖς περιβάλλειν συμπτώμασι. κατᾶ τὸ παρὸν ἴσως τυραννοῦσιν, ἀλλ᾽ ὕστερον ὑφέἕξουσι τὰς τῶν τυραννικῶν ἀνομημάτων εὐϑύνας.
“Ὅτι Κρὴς ὁ ἐλϑὼν πρὸς Ἰούλιον τὸν ὕπατον

ἐπὶ 5

προδοσίαν εἶπεν Av δι᾽ ἐμοῦ κρατήσῃς τῶν πολεμίων,
τίνα δώσεις μισϑὸν τῆς εὐεργεσίας: ὁ στρατηγὸς ETE4:
Iloujóo [T πολίτην Ῥωμαῖον καὶ ἔσῃ παρ᾿ ἐμοὶ τίμιος.

ὁ δὲ Κρὴς διαχυϑεὶς ἐπὶ τῷ ῥηθέντι Πολιτεία, φησί,

παρὰ Κρησὶν εὐφημούμενός ἐστι λῆρος. τοξεύομεν y&o10
ἡμεῖς ἐπὶ τὸ κέρδος; καὶ πᾶν (βέλος ἡμῶν χάριν [καὶ]
ἀργυρίου, νεμόμενοι πᾶσαν χώραν καὶ ϑάλατταν. διὸ
ἰφοπάγὼ

νῦν ἀργυρίου χάριν ἥκω" τὰ δὲ τῆς πολιτείας τί-

μια τοῖς περὶ ταύτης νῦν διαφερομένοις παραχώρει, οἵ131. 6. εἶπεν] εἶπε ed. Rom.
131. 8. Ῥωμαῖον) Ῥωμαίων ed. Rom.,
vem

sed interpretatio ci-

lomanum.

131. 10. τοξεύομεν] τευξόμενοι ed. Rom.
1231. 11. χάριν τοῦ] Cod. χάριν καί. MAI.

16i. 4. Haec omnia quadrarent in Marium, nisi illud additum
esset, quod nempe iste anonymus carebat indole propria ad claritatem nominis consequendam. Ergo de alio quovis seu romano seu

italico Diodorus loquitur.

MAI.

181. 9. Sextus lulius Caesar consulatum anno DCLXIIT. gerebat, quo tempore sociale bellum exarsit: quamobrem cretensis hominis mentio sine dubio ad huius temporis historiani pertinet. Iamvero Sextus lulius consul haud equidem in Creta, sed in Italia armis praefuit, ut praesens necessitas postulabat, utque tradunt Livius
in epitome lib. LXXIII, et Appianus bell. civ. I. 40. &qq. Quare
et cres homo in Italia operam suam proditricem Tulio obtulisse credendus est. lamvero docet nos Livii epitome libri LXXII, externarum quoque gentium auxilia adfuisse Romanis bello sociali; et
quidem Memnon apud Photium cod. CCXXIV. p. 1721, copias ex
oriente auxiliares memorat , id est ponticas heraclienses. Pari igitur
iure existimo Cretenses quoque auxiliares aliquot Romanis supervenisse, puta sagittarios in exercitibus romanis non incelebres, In his

proditor ille fuit. MAT.
151. 12.

Cretensium avaritiam et nullius turpis lucri detrectans

ingenium ,exagitat Polybius VI. 46. Ili etiam Bolis et Cambylus,
qui pecunia accepta regem Achaeum ad supplicium Antiocho dediderunt, Cretenses erant. Polyb. VIL 18. Livius quoque XLIV. 45.
ait : Cretenses spem pecuniae secuti, illi «cilicet qui soli Perseum,
8 ceteris desertum , propter incolumes adhuc thesauros comitati sunt.
Cretenses inter latrones collocat Cicero de rep. III. 9. Notae sunt
divi quoque Pauli de Cretensibus querelae ad "lit, I. 12, ad quem
locum multa congerit Rosenmüllerus quae ad Cretensium obiurgationem pertinent. Haec nos eruditionis gratia scribimus, non odio
Cretensium commoti, quorum neminem novimus, MAI.
HI *
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τινες αἵματος ἀγοράξουσι λῆρον περιμάχητον. πρὸς ὃν
γελάσας ὁ ἄνϑρωπος εἶπε Γενομένης ἡμῖν τῆς ἐπιβολῆς
χαρίσομαί cot χιλίας δραχμάς.
VIII. "Oct τοὺς δούλους διά τινος ἐπινοίας ot 4ἴδερ-

δνῖται λιμῷ πιεξόμενοι ἐκ τῆς πόλεως ἐξήγαγον" πάντα
γὰρ ἡ τῆς περιστάσεως ἰδιότης ἠνάγκαξε πράττειν καὶ
τῇ τῶν ἄλλων ἀπωλείᾳ τὴν ἰδίαν περιποιεῖσθαι σωτήη.θίαν. οἵ δὲ οἰκέται δεινῇ καὶ “παρηλλαγμένῃ

συμφορᾷ

περιπεσόντες ἀναχωρήσαντες τὴν τῶν δεσποτῶν
1ύτητα τῇ τῶν πολεμίων ἐπιεικείᾳ διωρϑώσαντο.
“Ὅτε τοὺς κύνας “καὶ τἄλλα ξῷα

ὠμό-

οἵ “Αἰσερνῖται ἐσι-

τοῦντο. πάντα γὰρ ἡ τῆς φύσεως ἀνάγκη “παρὰ τὸ χαϑῆχον ποιεῖν ἠνάγλαξε βιαξομένη τὴν ἀπεγνωσμένην
καὶ ἀσυνήϑη τροφὴν προςφέρεσϑαι.

45

| "Ou ai ἀνϑοώπιναι
φύσεως

ἐνίοτε

ψυχαὶ μετέχουσι δϑείας τινὸς

προκαταμαντευόμεναι

τὰ μέλλοντα

a.a

κατά τινας φυσικὰς εἰδωλοποιίας προορῶνται τὸ συμβησόμενον. ὅπερ ταῖς τῶν Πιννητῶν γυναιξὶ συνέβη

γενέσϑαι" προκατωδύροντο γὰρ τὴν ἐσομένην συμφοράν.
90
IX. “Ὅτι τῶν Ἰταλιωτῶν τὰ τέκνα τῶν Πιννητῶν

πάντα πρὸ τῶν τειχῶν τῆς πόλεως ἀγαγόντων καὶ ἄπειλούντων ταῦτα κατασφάττειν, ἐὰν ui ἀποστῶσιν ἀπὸ
Ῥώμης, οἵ Πιννῆται ἐγκαρτεροῦντες τοῖς δεινοῖς ἔδωκαν:91

ἀπόκρισιν ὅτι τέχνων στερηϑέντες ἕτερα ῥᾳδίως ποιήΦόσουσιν, ἐὰν τηρήσουσι τὴν πρὸς Ῥωμαίους συμμαχίαν;
Ὅτι οἵ αὐτοὶ Ἰταλιῶται ἀπογνόντες τὴν ἐκ τῆς πειϑοῦς σύλλυσιν

ἐπετελέσαντο

πρᾶξιν ὠμότητι

διαφέρου-

132. 23. oi] iucipit codicis p. 241.
132. 27. σύλλυσιν] σύλησιν ed. Rom.
182. 1. λῆρον περιμάχητον) Hinc rursus evidenter cognoscimus narrationem hanc pertinere ad belli marsici seu socialis aetatem: nam

socii italici pro impetranda civitate romana cruentissimum

bellum tunc gerebant. MAI.
132. 2. ἄνθρωπος] Haec vox est eclogarum scriptoris, non
Diodori.
192. 4. Livius epit. LXXII: Aesernia et Alba coloniae ab ltalicis obsessae sunt. Et quidem Aeserniam fame adactam ceperunf
FKtalici. App. bell. civ. I. 41.
Liv. epit. LXXIII.
Confer etiam
Nonium voc. adesum. Noster quoque Diodorus in eclogis editis libri
XXXVII. p. 939, eo translatam ait belli imperiique socialis sedem,
post amissam urbem Corfinium. MAI.
132. 17. Hanc ethnicam opinionem suam scribit Diodorus etiam

libro XVIII. 1. MAI.
132. 25. Minas in rem fuisse collatas, puerosque Pinnensium
trucidatos, satis innuere videtur Diodorus in fragmentis editis p.
612. MAI.
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σαν. ᾿προφαγαγόντες γὰρ ἐγγὺς τοῦ τείχους τοὺς παῖδας
προφέταττον τοῖς ἕλλουσιν ἀναιρεῖσθαι δεῖσθαι τῶν πατέρων ἐλεῆσαι τοὺς ἐξ αὐτῶν γεγονοτὰς καὶ τὰς χεῖρας
εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνατείνοντας ἐπικαλεῖσϑαι τὸν πάντων

ἐφορῶντα τὸν βίον τῶν ἀνθρώπων ἥλιον σῶσαι ψυχὰς 5
νηπίων. παίδων.
τοιαῦτα ydo ἦν αὐτοῖς τὰ τῆς ψυχῆς παραστήματα
κατὰ τοὺς ἀγῶνας ὥςτε μηδεμίαν ὑπερβολὴν ἄλλοις ὑπολείπεσϑαι, κατὰ

τὰς τῶν

δεινῶν ὑπομονάς.

πολλαπλα-

σίων δὲ ὄντων τῶν πολιορκούντων τὸ τοῦ πλήϑους ἐλ-10
λειπὲς τῇ τῆς ἀρετῆς ὑπερβολῇ προςρανεπλήρουν.

Χ. Ὅτι oL μὲν Ἰταλιῶται πολλάκις ὑπὲρ τῆς τῶν
Ῥωμαίων ἡγεμονίας ἠγωνισμένοι λαμπρῶς τύτε περὶ τῆς
ἰδίας κινδυνεύοντες ὑπερέβαλλον ταῖς ἀνδραγαϑίαις τὰς
προγεγενημένας νίκας. οὐδὲ Ῥωμαῖοι πρὸς τοὺς πρότε-15
ρον ὑποτεταγμένους αὐτοῖς ἀγωνιξόμενοι δεῖν ἡγοῦντο
φανῆναι τῶν ἡττόνων ἥττους.

Ὅτι ὁ δὲ “αμπώνιος. ὥρμησεν ἐπὶ τὸν Κράσσον,
ὑπολαμβάνων προρήκειν μὴ τοὺς πολλοὺς ὑπὲρ τῶν ἡγεμόνων ἀλλὰ
νίξεσϑαι.

τοὺς

ἡγεμόνας

ὑπὲρ

τοῦ πλήϑους διαγω-90

Ὅτι of Ῥωμαῖοι καὶ o£ ᾿Ιταλιῶται περὶ τῆς τῶν
καρπῶν συγκομιδῆς ἠγωνίξοντο. ἐπιϑέσεων δὲ γενομέ1φονῶν καὶ συμπλοκῶν ἀλληλοχτονοῦντες οὐ διέλιπον. μετὰ
χεῖρας ἔχοντες τὸν ϑεριξόμενον στάχυν διεκρίνοντο προὸςοῦ
ἀλλήλους αἵματι περὶ, τῆς ἀναγκαίας «τροφῆς. οὐδεὶς δὲ
ἀνέμενε παράκλησιν ἡγεμόνος, ἀλλ᾽ ἡ φύσις αὐτὴ προετρέπετο πρὸς τὴν ἀλκὴν προβάλλουσα τὴν τῆς ἐνδείας

ἀνάγκην. ὑπέμενεν ἕκαστος εὐψύχως τὴν διὰ σιδήρου
γινομένην τοῦ βίου καταστροφὴν δεδιὼς τὸν ἐκ τῆς iv-30
δείας ϑάνατον,

XI. "Or, 6 Μάριος, εἰς τὸν κάμπον καϑ'' ἡμέραν
βαδίξων ἐγυμνάξετο πρὸς τὰς ἐν τῷ πολέμῳ χθείας *
ἔσπευδε γὰρ τὴν τοῦ γήρως ἀσϑένειαν καὶ βραδύτητα
133. 7. τοιαῦτα --nectit ed. Rom.

11. προρανεπλήρουν

praecedentibus an-

133. 8. ὑπολείπεσϑαι) usitatius ἀπολείπεσϑαι.
133. 94. ἀλληλοκτονοῦντες] ἀλληλοκτανοῦντες ed. Rom.
133. 30. γινομένην] γενομένην ed. Rom.
133. 17. Lamponium inter italicos duces, M, Licinium Craseum inter consulis romani legatos ponunt Appianus bell. civ. I. 49.
alique historici, Nunc singulare quoque certamen horum cognoscimus;

in quo tamen

Crassus

non periit, sed incendio postea absum-

ptus fuit, ut ait Frontinus strateg. II. 4. 16. MAL.
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τῇ x9" ἡμέραν ἀϑλήσει καὶ φιλοπονίᾳ πρὸς τοὐναντίον
διορϑώσασϑαι.
Ὅτι ὁ περιμάχητος ἀνθρώποις πλοῦτος μεγάλαις
περιβάλλει συμφοραῖς ἐνίοτε τοὺς ἐπιϑυμήσαντας μεῦαδλαβεῖν" προτρεπόμενος γὰρ εἰς ἀδίκους καὶ παρανόμους
πράξεις καὶ χορηγὸς γινόμενος πάσης ἀχρατοῦς ἡδονῆς
τοὺς “ἄφρονας χωρεῖ πρὸς τὰ φαῦλα τῶν ἔργων. τοιγαροὖν ὁρᾶν ἔστι τοὺς τοιούτους αὐτοὺς μὲν τοῖς μεγίστοις
ἀκληρήμασι περιπίπτοντας, ταῖς δὲ πόλεσι τῶν ,ἀτυχηLOuccov J'wouévovg

αἰτίους.

τοσαύτην ὃ χρυσὸς ἔχει δυ-

ναμιν ἐπὶ κακῷ προτιμώμενος ἀφρόνως παρὰ ἀνϑρώποις, οἵτινες διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς πρὸς τοῦτον ἐπι134. 4, ἐνίοτε] incipit codicisp. 242.
134. 5. ἀδίκους] ἀδήλους ed. Len

134. 7. χωρεῖ } Ita cod. pro ὠϑεῖ. ΜΑΙ. χωρεῖν vi transitlva
praeditum tueri conatus est Reiskius ad Constantini Caerimon. p.
140. 144., usus locis tum Constantini, ubi σροεχώρησεν E ἡ
Αὔγουστα πρὸς τὸ ἀναδέξασθαι, tum Diodori XV. 80. ἐπεχείesL λόγοις τὸν τύραννον ἐκχωρεῖν. ἐκ τῆς ἀκροπόλεως, ubi πεέQt inserebat Rhodomannus,
Ne quis autem Polybium quoquo
modo huc trahat Exc. Vatic.
388. ed. Mai. οὐκ ἐκ τῆς αὐτοῦ
χωρεῖται πραγματείας οὐδ᾽ P τῶν ἰδίων ἀποφάσεων ἀλλ᾽ &x
τῆς τῶν πέλας κατηγορίας, ibi scribendum est ϑεωρεῖται.
184. 8. τοιούτους] τοσούτους ed. Rom.

151. 2. Profligato sociali bello, instabat mithridaticum δὰ
quod proficisci imperator Marius avebat, etsi aetate gravis et viribus debilitatis, ut gloriam et opes immensas in Asia quaereret; ideoque Komae se tamquam tiro in campo exercebat. Plutarchi locus
etsi paulo prolixior heic mihi saltem latine scribendus est, non fam
ut breve Diodori fragmentum de Mario illustretur, quam ut lectores intelligant, subsequentem quoque de auri siti sermonem advereus Marium a Diodoro torqueri, Sie ergo Plutarchus in Marii vita
cap. XXXV:
atque Marius perquam ambitiose atque pueriliter,
senectute et infirmitate dissimulata corporis, descendebat quotidie
in campum , et in adulescentium caterva exercens se, agile in armis
corpuset equi patiens ostendebat, quamvis non esset ob tumorem ventris in senio expeditus, sed obesus evasisset ac corpulentus. Quae cum

faceret placebat aliquibus qui descendentes in campum certationes
eius el contentiones spectabant: meliores vero id. contemplantes, miseratio subiit avaritiae et. cupiditatis gloriae ipsius, qui ex tenuissimo
opulentissimus , atque ex humili factus maximus, nullam felicitatis
metam scirets neque in honorc essc, et. frui praesentibus facultatibus
essct contentus; sed quasi omnium rerum egenus , in Cappadociam et
pontum Eurinum er triumphis et gloria aetatem. deportaret tam gravem , cum

Mithridatis satrapis dimicaturus.

Marii avaritiam

suggil-

lat Plutarchus etiam cap. ll; tum cap. XLV de Mario moriente sic:
annos natus LXX , qui censum opesque multis sufficientes regibus possidebat, sortem lamentabatur suam, quasi egenus ei erpers eorum,
quae appetebat, decederct immature.
Idem vitium peioremque exitum notant in Crasso iuniore historici, et tullianus interpres ἃ me
editus ad or. de rege alex. cap. 1. 2. MAI,
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9vulec. παρ᾽ ἕχαστα προφέρονται τούτους τοὺς στίχους
τῶν ποιητῶν,
193
ὦ χρυσέ, δεξίωμα κάλλιστον βροτοῖς,
ὡς οὔτε μήτηρ ἡδύς.
5
καὶ πάλιν,
ἔα μὲ κερδαίνοντα κεκλῆσθαν κακόν.
καὶ τὰ διὰ τῶν μελῶν πεποιημένα,
ὦ χρυσέ, βλάστημα χϑονός,
ov

otov ἔρωτα βροτοῖσι φλέγεις,
πάντων᾽ κράτιστε, πάντων τύὕραννε.

1

πολεμεῖς δ᾽ [Ἄρεος

κρείσσον᾽ ἔχων δύναμιν.
πάντα ϑέλγεις" ἐπὶ. γὰρ ᾿Ορφείαις μελφδίαις α΄
εἵπετο δένδρεα καὶ

᾿

ϑηρῶν ἀνόητα γένη,
: 45
σοὶ δὲ καὶ χϑὼν πᾶσα καὶ πόντος χαὶ ὁ παμμή-

óroo Ἄρης.

καίτοι γε πόσῳ χρεῖττόν ἐστιν ἐκφέρεσϑαι τῶν ποιημάτων
τὰ τὴν ἐναντίαν ἔχοντα τούτοις παράκλησιν,
πότνια σοφία, σύ μον ἅνδανδ᾽
᾿
P
ὄλβου δ᾽ ἐμοὶ μὴ χρυσέου
20
124
φαεννὲν ἀκτῖνα δαίμων διδοίη
᾿
,
πάρος “σοφίας ἢ τυραννίδα. .
Zug

ἀπωτάτω

κεῖται καλὸς ϑησαυρὸς ὅτῳ προςέβαλε.

XII. Ὅτι “ἀπεστάλησαν πρεσβευταὶ πρὸς τὸν Klvvay25
Ῥωμαίων περὶ συλλύσεως" οἷς ἀπόκρισιν ἔδωκεν ὁ ὕπατος ἐξεληλυθὼς ὡς οὐ προςεδέξατο τὴν ἐπάνοδον ἐν

ἰδιώτου σχήματι ποιήσασϑαι.
Ὅτι ὕστερον τοῦ Μετέλλου μεϑ᾽ ἧς εἶχε δυνάμεως
πλησιάσαντος τῇ τοῦ Κίννα παρεμβολῇ καὶ συνελθόν-80
135. 15. 793] ϑηρίων ed. Rom. et 13. μελῳδαῖς.
135. 16. παμμήστωρ] παμνήστωρ ed. Rom.
135. 20. χρυσέου) χρυσίου ed. Rom.

135. 21. φαννὰν)

lta cod, MAI.

135. 4. Extant hi versus duo cüm varietate apud Athen. IV.
49; Stob. Serm. LXXXIX ; Lucian. Timon. ed. Amst. T. I. p. 153;

Sext. emp. adv. gram. I. 219; denique latine apud Senec, ep. CXV.
"Tertius est iambus euripideus Belleroph. 63, et apud Sen. loc. cit.
4 De reliquis quaerendum superest. MAI,
135. 28. Notissimum est, Cinnam consulem perniciosas leges
feresitem , pulsum urbe a collega Octavio fuisse;

tum etiam consu-

latum eidem abrogatum, substituto Merula. Recusabat ergo Cinna
ἃ qua urbe consul discessisset in eandem privatus reverti. MAL
135. 29. Metellus dux erat copiarum pro consulibus Octavio et
suíffecto Merula, contra Cinnam et Marium,
Appián. bell. civ. I.
68. 69. MAL
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τος εἷς λόγους

συνεφώνησεν

ὥςτε

στρατηγὸν εἶναι τὸν

Κίνναν, καὶ πρῶτος ὁ ἱΜΜμέτελλος ὠνόμασε στρατηγόν.
ἀμφότεροι δὲ ἐπὶ τοῖς πραχϑεῖσι κατηγορίας ἠξιώϑησαν.
ὁ μὲν yao Μάριος κατὰ πρόςφωπον γενόμενος ἔφησε δεῖν
εϑσχεδὸν ἤδη νενικηκότα μὴ καταλύειν τὴν δεδομένην αὖτοῖς ὑπὸ ϑεοῦ

ἐξουσίαν"

ὁ δὲ Μέτελλος ὡς ἀνέκαμψεν,

εἰς μεγάλην ἦλθε διάτασιν πρὸς ᾿Οχταύιον προδότης ὧν
τῶν τε ὑπάτων καὶ τῆς πατρίδος. ὁ δὲ ᾽Οχταύιος οὐδενὶ

τρόπῳ συγχωρήσειν ἑαυτὸν ἔφη καὶ τὴν Ῥώμην ὑπὸ
Τθτὴν Κίννου δεσποτείαν. καὶ γὰρ ἂν εἰ πάντες αὐτὸν
καταλείπωσιν, ὅμως ἑαυτὸν διατηρήσειν ἄξιον τῆς ἡγεμονίας καὶ μετὰ τῶν τὰ αὐτὰ φρονούντων" ἐὰν δὲ ἀποyvà sπάσας, τὰς ἐλπίδας, ὑφάψειν μὲν τὴν ἰδίαν οἰκίαν,
συγκαταχαύσειν δὲ αὐτὸν μετὰ τῆς οἰχείας οὐσίας καὶ
ἀστὸν μετ᾽ ἐλευθερίας ϑάνατον εὐγενῶς ἀναδέξασϑαι.
-XHL.

“Ὅτι ἐπὶ ταῖς τῶν πολιτῶν σφαγαῖς καὶ ταῖς195

ὑπὲρ ἄνθϑοωπον παρανομίαις ταχέως ἐκ θεῶν

τις Κίννᾳ

καὶ Μαρίῳ ἠκολούϑησε νέμεσις. Σύλλας yao. εἷς ix
τῶν ἐχϑρῶν ὑπολειφθεὶς περὶ τὴν Βοιωτίαν τὰς Μιϑρι9οδάτου

^

δυνάμεις κατακόψας

καὶ τὰς ᾿ἀϑήνας

ἐκπολιορ-

sujGag εἶτα, Μιυδριδάτην σύμμαχον ποιησάμενος. καὶ πα
ραλαβὼν αὐτοῦ τὸν στύλον ἐπανῆλθεν᾽ εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν.
ἐν ἀκαρεῖ

δὲ χρόνῳ

κατακόψας

τὰς περὶ Klvvav. καὶ

Μάριον δυνάμεις κύριος ἐγένετο πάσης Ῥώμης καὶ ἸταφΦδλίας, καὶ στάντας τοὺς μετὰ Κίννα μιαιφονήσαντας ἀπέ-

Y, Gpatt καὶ τὴν Magiaviv. συγγένειαν

ἐκ βάϑρων

ἦρε.

διὸ xci πολλοὶ τῶν μετρίων ἀνδρῶν τὴν τῶν προκα-

ταρξάντων τῆς μιανφονίας

πρόνοιαν

ἀνέπεμπον"

τιμωρίαν εἰς τὴν τῶν ϑεῶν

κάλλιστον γὰρ τοῖς ἀσεβῆ βίον

βραΐρουμένοις πρὸς διόρθωσιν

κακίας ἀπελέλειπτο.

XIV. “Ὅτι ὁ Φιβρῖνος τὴν ἐπαρχίαν ἐν ὀλίγῳ χρόγνῷ τοσούτοις περιέβαλεν ἀτυχήμασιν ὅσοις εἰκὸς ἣν m&136.
136.
"8196.
.136.

11.
12.
14.
24.

διατηρήσειν} incipit codicis p. 239.
Post φρονούντων deest aliquid.
αὐτὸν] αὐτὸν ed. Rom.
πάσης] hoc magis ad Italiam pertinebat, quo retu-

lit Maii interpretatio, .Tam ἀπέσφαξεν ed. Rom.
136. 29. κάλλιστον) deest sententiae παράδειγμα.

136. 15. Caput Octavio scilicet a Marianis abacissum fuit sedenti
in curuli sella cum consulari. diguitate. App. cap. LXXI. MAI.
136. 20. Lege Plutarchum in Sylla cap. XV. sqq. MAIL.
136. 21. Plutarchus cap. XXII. sqq. MAI.
186. 31. Fibrinus dieitur iu his Diodori reliquiis, (in contextu
εἰ in margine) qui saepe erat Pimbria; errore potius scripturae
quam graeci auctoris propria locutione, qui alibi in fragm. ed.
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᾿ριβαλεῖν ἐξουσίαν τοῦ σράττειν ὃ βούλεται τηλικαύτῃ
δυςσεβείᾳ περιπεποιημένον,. τὴν γὰρ Φρυγίαν κατασύρων
πρηστῆρος τρύπον ἐπὶ τῇ τῶν περιπεσύντων περιτροπῇ
ἁπάσης πόλεως κατέσχηπτε. ὁ δὲ στερήσας ἑαυτὸν τοῦ ζῆν
μιᾷ τελευτῇ πολλῶν ϑανάτων ἐχρεοχόπησεν ὀφειλήματα. 5
“Ὅτι Γναῖος

Πομπήιος καλὰς ἀμοιβὰς

τῆς ἀρετῆς

ἀπενεγκάμενος καὶ τοῦ πρωτείου τυχῶν διὰ τὴν ἀνδρείαν ἀκολούϑως τοῖς εἰ δος ὐν νὸς τὰ μετὰ ταῦτα
1φδἔπραξε καὶ τὴν περὶ αὐτὸν αὔξησιν διὰ γραμμάτων ἐδήλῶσε τῷ Σύλλᾳ. ὃ δὲ πολλῶν ἄλλων ϑαυμάσας τὸν vto 10
γνίδκον "toig Uem, αὐτοῦ συγκχλητικοῖς ἐπέπληττε παρονειδίξων Gua καὶ προκαλούμενος, πρὸς τὸν ὅμοιον ξῆλον"
ϑαυμάξειν yao ἔφησεν ὅτι νέος μὲν παντελῶς τηλικούTOV στρατευμάτων πολεμίων ἀφήρπακεν, "οἵ δὲ vj τὲ

ἡλικίᾳ καὶ τοῖς ἀξιώμασι

ἰδίους WM
χεσϑαι,

σολὺυ προέχοντες οὐδὲ τὸυὸ δ

εἰς συμμαχίαν γνησίαν δεδύνηνται παρέ-

"Fee

137. 5. ϑανάτων)] ϑανόντων ed. Rom.
justo non arte cohaerent cum

ὁ δὲ — donis

praecedentibus.

137.-6. Τναῖος] Γναΐος ed. Rom. et mox VM
E ie
37:675. ὑπηρετουμένοις}᾿ an ὑπηργμένοις ὃ
137. 9. αὑτὸν] αὐτὸν ed. Rom.
137. 10. πολλῶν) fortasse πρὸ πολλῶν.
'
(
137. 18, τηλικούτων στρατευμάτων πολεμίων} scribendum
puto τηλικοῦτον στράτευμα τῶν πολεμίων collatis quae de Pompeio narrat Plutarchus c. 7.

Wessel. p. 615. scribit Fimbriam, Porro notum est Valerium Fiaccum Mario VIL. consuli in magistratu morienti suffectum fuisse a
Cinna collega et in Asiam contra Mithridatem missum. &Xlunc Flaccum Fimbria legatus eius sceleste oecidit, eiusdemque exercitu occupato imperator appellatus fuit. 'Tum adventante Sylla, factionis
contrariae duce, quum a militibus desereretur, manus sibi attulit,
ne syllanam crudelitatem experiretur ( Paterculus H. 24; Plutarchus
in Sylla cap. XXV; Appianus bell. civ. I. τῷ. Fimbriae scelera
in asiaticis provinciis recenset- ipse Diodorus in fragm. ed, p. 615.
Praeterea auctor de viris ill. cap. LXX: Fimbria sacvissimus Cinnac satelles, Ilium , ubi tardius portae patuerunt, incendi íussit.
lbidem militiae principes securi percussit. Eadem dicuntur in Livii
tpitome LXXXIII. MAI.
Omnino sermo cst de llii immanissimo
excidio per Fimbriam. Legesis Augustinum de civ. D. 111. 7. IDEM
jn Epimetro.
137. 10. Has litteras vcl ex Galliis vel ex Africa a Pompeio
scriptas ad Syllam

m

arbitror , quibus in provinciis mandato

naviter puni

Vide Plutarchum

eiusdem

in Pomp. Vil. ΧΙ.

hp
amc
d
π
m
«
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XV. "Ort τὸν ᾿Δδριανὸν τὸν στρατηγὸν τῆς Ἰτύκης
ξῶντα ἔχαυσαν ot Trvxiivol. τὸ δὲ πραχϑὲν. καίπερ ὃν
δεινὸν οὐχ ἔτυχε κατηγορίας διὰ τὴν τοῦ ποϑόντος

κακίαν.
5

Ὅτι τῷ Μαρίῳ τῷ υἱῷ Μαρίου ὑπατεύσαντι οὐκ
ὀλίγοι x«i τῶν κατὰ νύμον τετελεκότων τὴν πρωτείαν
ἐθελοντὴν ἔσπευσαν τῶν νεανίσκων κοινωνῆσαι τῶν κατὰ
τὸν πόλεμον ἀγώνων, καὶ πρεσβύτεροι ταῖς ἡλικίαις ὄντες ἐνδείξασθαι τοῖς νεωτέροις δ,τι δύναται πολεμικῶν

1τρἔργων μελέτη καὶ συνήϑεια παρατάξεων͵ καὶ τῶν ἄλλων
τῶν ἐν πολέμῳ δεινῶν.
ἔλεγχοι πικροὶ καὶ κατὰ πόλιν καὶ ἔθνος καὶ ποικίλαι πεῖραν προφήγοντο τοῦ γνωσθῆναι πῶς ἔχουσι
πρὸς αὐτούς. ἠναγκάξοντο γὰρ διὰ τῆς ὑποκχρίσεως πρὸς
1δἀμφοτέρους τοῖς προςποιήμαθδι, μετοκλάξειν καὶ πρὸς

τοὺς ἀεὶ παρόντας ἀπονεύειν, κατὰ. γὰρ ἀντιπολεμούν-

τῶν oí πρὸς τὴν στρατολογίαν ἀποδεδειγμένοι καὶ κατὰ
πρόφωπον

vOL

τοῖς

παρόντες

καὶ πρὸς ἀλλήλους

ἀκριβεστάτοις

O0rQv πόλεων

ἐποίουν

τὴν

κρίσιν.

XVI. Ὅτι Μάριος
ὑπὸ τῶν

διαφιλοτιμούμε:

ἐλέγχοις deuiisd

στρατιωτῶν

διὰ τὴν σπάνιν τῶν ἀναγκοίων197
καταλέλειπτο.᾿ μόνος δὲ Μάρκος

Περπέννας ὃ τῆς Σικελίας στρατηγὸς διαπεμπομένου
πρὸς αὐτὸν Σύλλα καὶ παρακαλοῦντος μετ᾽ αὐτοῦ τάτφὄτεσθαν τοσοῦτον ἀπέσχε τοῦ πειϑαρχεῖν ὥςτε μὴ μόνον
διατηρῆσαι τὴν πρὸς Μάριον εὔνοιαν, ἀλλὰ καὶ μετ᾽
138. 1. "Iz/x5c] incipit codicis p. 240.

138. 2. ᾿Ιτυκηνοί] Ita cod.;

quamquam

hoo gentile γα

solet Ἰτυκαῖνοι. MAI.
138. 6. νόμον] νόμων ed. Rom.
138. 6. πρώτείαν) an στρατείαν ?
138. 7. ἐθελοντὴν! ἔϑελον, ἣν ed. Rom.
. 188. 16. aote κατὰ intervallum fecit editor Romanus,

138. 20. πόλεων] πολέμων ed. Rom.
138. 22. καταλέλειπτο)] καταλέλειπται ed. Rom.

138. 4 Cicero in Verr. l. 27: Hadrianus, quod cius avarttiam cives Romani ferre non poterant, Uticae domi suae vivus ezustus est; idque ita illi merito accidisse existimatum est, ut lactarentur omnes ,neque ulla animadversio constitueretur. MAI.
—
188. 20, Sermo est de factionibus syllana et adversaria per Τίαliam alternatim praevalentibus, quibus miseri incolae adulari vicissim

cogebantur. MAI.
138. 23. De Perperna marianae seu carbonianae
Sicilia duce lege Plutarchum in Pomp. X. MAI.
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ἀποφῆναι ὅτι παντὶ σϑένει διαβὰς ἐκ τῆς

Σικελίας ἐξαρπάσει τὸν Μάριον ἐκ τοῦ Πραινεστοῦ. ὃ
δὲ οὐκ ἔφϑασε προςπεσεῖν , ἐπείτοι ye χάριν τῆς τῶν διωκόντων ὠμύτητος καὶ πρὸς αὐτοῖς ἀδύτοις μιαιφονη-

olg ἀπέσβεσεν ἂν τῷ αἵματι τὸ ἀκοιμήτῳ δεισιδαιμο- 5
vía τηρούμενον πῦρ ἐξ αἰῶνος.
“Ὅτι τῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν ἔπαινος καὶ at τῶν πο-

νηρῶν βλασφημίαι μάλιστα δύνανται πρὸς τὰ καλὰ τῶν
ἔργων τοῖς ἀνθρώποις χειθαγωγεῖν.
ἄνδρας δυναμένους βουλεύσασϑαι καλῶς καὶ τὰ κρι-10

ϑέντα ἀγαγεῖν es συντέλειαν.

xvi. Ὅτι ὁὁ Σπάρτακος ὁὁ βάρβαρος εὐεργετηϑεὶς
παρά τινος εὐχάριστος ἐφάνη πρὸς αὐτόν"

αὐτοδίδακτος

γὰρ καὶ παρὰ τοῖς βαρβάροις ἡ φύσις πρὸς, ἀμοιβὴν
χάριτος τοῦ εὐεργέταις.

15

Ὅτι ἡ διὰ τῶν ὅπλων νίχη κοινὴν ἔχει τοῖς ἡγεμόσι
καὶ τοῖς στρατιώταις τὴν δὐημερίαν, τὰ δὲ διὰ τῆς GrQaτηγικῆς συνέσεως. γινόμενα validas. κι μόνῳ mQogtiatzeται TO ἡγεμόνι.
198
ἀκατάσχετος γάρ τις ὁρμὴ Τοῖς βαρβάροις ἀνόγεδῦρο
τῆς,πρὸς τοὺς Ῥωμαϊοὺς ἀποστάσεως.

Ὅτι ὡς. ἐπίπαν ci τῶν ἄλλων συμφοραὶ νουϑετοῦσιε
τοὺς ἐν τοῖς ὁμοίοις κινδύνοις ὑπάρχοντας.

XVIII. “Ὅτι περὶ “Ζ΄αμασκὸν τῆς Συρίας διατρίβοντος Πομπηίου ἧκε πρὸς αὐτὸν ᾿Αριστόβουλος ὁ τῶν Ἰου-95

δαίων βασιλεὺς καὶ “Ὑρκανὸς ὁ ἀδελφὸς ἀμφιςβητοῦντες
139. 8. ἔφϑασεϊ ἔφϑασεν ed. Rom.
139. 5. τὸ] Cod. τῷ. MAI. Mox δεισιδαιμονείᾳ ed, Rom.
139. 7. τῶν] malim ὁ τῶν.

139. 20. βαρβάροις] incipit codicis p. 259.
139. 24. ἀἰυείωρινCod. Τυρίας. MAI.

189. 6. Ergone extincto iuniore Mario vídetur Romae accidisse prodigium extincti ignis apud Vestales? Ad Diodori locutionem
quod adtinet, conferenda est par Ciceronjs dictio pro Fonteio XVII:
ne ille ignis aeternus nocturnis Fonteiae laboribus vigiliisque servutus, sacerdotis vestrae lacrymis extinctus esse dicatur. MAT.
189. 13. Addatur haec Spartaci laus inter multas quas de hoc
gladiatore et mox celeberrimo duce praedicant historici. MAI.
139. 15. Dixit hanc sententiam Diodorus etiam de servis siculis
p. 101. in excerp. vat. MAI.
139. 19. Haud scio an id quoque de Spartaco dicatur, cuius
deliberaudi sapientiam non silet Plutarchus in Crasso cap. IX. MAI.
199. 20. Brevior sententia est, quam uf ex ca subiectam verbis historiam cognoscere possimus. MAI.
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οἵ δὲ ἐπιφανέστατοι

πλείους. ὄντες

τῶν διακοσίων κατήντησαν πρὸς τὸν αὐτοκράτορα,

ἀπεφήναντο

τοὺς προγόνους

αὐτῶν

καὶ

ἀφεστηκότας τοῦ

ἱεροῦ πεπρεσβευκέναι πρὸς τὴν σύγκλητον, καὶ παρειληδφέναν τὴν προστασίαν τῶν Ιουδαίων ἐλευϑέρων καὶ αὐτουνόμων οὐ βασιλέως χρηματίξοντος ἀλλ᾽ ἀρχιερέως
προεστηχότος τοῦ ἔϑνους. τούτους δὲ νῦν δυναστεύειν
χαταλελυχότας τοὺς πατρίους

νόμους

καὶ καταδεδουλώ-

σϑαι τοὺς πολίτας ἀδίκως" μισϑοφόρων γὰρ πλήϑει καὶ
1ραἰκίαις καὶ πολλοῖς φόνοις ἀσεβέσι περιπεποιῆσθαι τὴν

βασιλείαν. ὁ δὲ περὶ μὲν τῶν ἀμφιςβητήσεων εἰς ὕστεgov ὑπερεβάλετο καιρόν; περὶ δὲ τῆς παρανομίας τῶν
᾿Ιουδαίων καὶ τῶν εἰς Ῥωμαίους ἀδικημάτων πικρῶς ἐπιτιμήσας τοῖς περὶ τὸν Ὑρκανὸν ἀξίους “μὲν αὐτοὺς ἔφη15σεν εἶναι καὶ μείξονος. καὶ πικροτέρας ἐπιστροφῆς, ὅμως
δὲ διὰ τὴν

πάτριον

ἐπιείκειαν

τῶν Ῥωμαίων,

δἰ ἀπὸ

τοῦ νῦν πείϑονται, συγγνώμης αὐτοὺς ἠξίωσεν.
XIX. Ὅτι ὃ Πομπήιος

τὰς ἰδίας. πράξεις ἃς συνε-

᾿τέλεσεν ἐπὶ τῆς "Aeíag ἀναγράψας ἀνέθηκεν, ὧν ἐστιν
φράντίγραφον τόδε. Πομπήϊος T:vatov υἱὸς μέγας. αὐτοκράτωρ τὴν παράλιον τῆς οἰκουμένης καὶ πάσας τὰς199
ἐντὸς ᾿κἀχεανοῦ νήσους ἠλευϑέρωσε τοῦ πειρατικοῦ πο-΄
λέμου, ὁ ῥυσάμενός ποτε πολιορκουμένην τὴν "AgtoBaoζάνου βασιλείαν. I*αλατίαν; ἔτι xal τὰς ὑπερκχειμένας
ορχώρας καὶ ἐπαρχίας ᾿Δσίαν, Βιϑυνίαν, ὑπερασπίδας δὲ s
“Παφλαγονίαν τε καὶ τὸν Πόντον, ᾿ἡρμενίαν τε καὶ

Ayatav , ἔτι δὲ Ἰβηρίαν, Κολχίδα, “Μεσοποταμίαν, Zoφηνήν, Τορδυηνήν, ὑποτάξας δὲ βασιλέα Μήδων Zaφεῖον, βασιλέα "ovale Ἰβήρων, βασιλέα ᾿Δριστόβουλον
β80]ουδαίων, βασιλέα ᾿Ζρέταν Ναβαταίων [βασιλέα) "Ag«140.
140.
140.
140.
.140.

8.
3.
22.
99.
30.

ἑαυτῶν] Ita cod. ΜΑΙ. Quod correxi.
ἀφεστηκότας] legendum προεστηκότας.
ἡλευϑέρωσε) ἐλευϑέρωσεν ed. Rom.
'"4oroAg«] Appiano Mithr. 117. et aliis est "orc.
βασιλέα] delendum.

MO. 1. Ergo in quadragesimo

ideoque ultimo Diodori

libro

versamur: in hac enim extremitate bellum Pompeii iudaicum conclusum fuit, cuius exordium reapse in quadragesimo libro legebat
Photius in eclogis ed. Wessel. p. 542. Porro Aristobuli et Hyrcani
disceptationem coram Pompeio apud Damascum diligenter scribit
Yosephus antiq. XIV. 5; qui tantopere cum Diodoro, si minus verbis,
certe rebus congruit, ut plane dicerem expilatum a Iosepho Diodorum, nisi arbitrarer iudacum hominem res suas gentiles a domesticis potius monumentis quam ab externis historicis desumpsisse. MAI.
140. 27. Eu Achaia non solum urbs, verum etiam provincia
ea, quam rem haud scio an satis iunuat Stephanus byzantinus. MAI.
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Bov, καὶ τὴν κατὰ Κιλικίαν Συρίαν, Ἰουδαίαν,

"Apa-

βίαν, Κυρηναϊκήν, "AyevtoUg, ᾿Ιοξυγούς, Σολνούς, Ἡνιό-

χους καὶ τὰ λοιπὰ φῦλα μεταξὺ Κολχίδος καὶ Μαιώτι-:
δὸς λίμνης τὴν παράλιον. κατέχοντα καὶ τοὺς τούτων
βασιλεῖς ἐννέα τὸν ἀριϑμὸν καὶ πάντα τὰ ἔϑνη τὰ ἐν-5
τὸς τῆς Ποντικῆς καὶ τῆς ἐρυϑρᾶς ϑαλάσσης κατοικοῦντα,

καὶ τὰ ὅρια "ἧς ἡγεμονίας τοῖς ὅροις τῆς γῆς προςβιβάδσας,

καὶ τὰς προφόδους “Ῥωμαίων φυλάξας,

προφραυξήσας,

τούς TE ἀνδριάντας

ἃς δὲ

καὶ τὰ λοιπὰ

ἀφι-

δρύματα τῶν ϑεῶν καὶ τὸν λοιπὸν κόσμον τῶν πολε-10
μίων ἀφελόμενος ἀνέϑηκε τῇ ϑεῶ χρυσοῦς μυρίους καὶ

διρχιλίους ἑξήκοντα, ἀργυρίου τάλαντα τριακόσια ἑπτά.
130

“Ὅτι “Δεύκιος Σέργιος

ὁ ἐπικαλούμενος

Κατιλίνας

κατάχρεως yeyovag ἀπόστασιν ἐμελέτησεν. ὁ δὲ Magxog
ὁ Κικέρων ὁ ὕπατος λόγον διετίθετο περὶ τῆς προςδο-1 5
κωμένης ταραχῆς. καὶ χληϑέντος Κατιλίνα καὶ τῆς κατη141. 2. ἸΙοξυγούς, Σολνούς] Ζυγούς vel Ζυγίους et Σοανούς
(v. Tzsch. ad Strab. IV. 394.) dicere videtur.

141. 4. τὴν] incipit sls p. 260.
141. 5. ἐννέα) O ed.

141. 5. ἐντὸς] ἐν τοῖς RE Rom,
141. 12. ἀργυρίου] ἀργυρίους ed, Rom.

141. 12. τριακόσια ἑπτά] T'Z ed. Rom.

141. 12. Praeclaram
cam

enimvero et ineditam

inscriptionem grae-

nanciscimur ; diversam plane a breviario,

quod recitat Plinius

VII, sect. 26, qui sic ait ,, Hos Ponipeius honores urbi tribuit in delubro Minervae , quod ex manubiis dicabat.
Cn. Pompeius magnus
imp. bello X X X annorum confecto, fusis, fugatis, occisis, in dedilionem acceptis hominum centies vicies semel L X X XIII. M. depressis
aut

captis navibus

DCCC
XL I. oppidis,

castellis

MD X XXVIII

fidem. receptis: terris

a Macotis lacu ad rubrum mare subactis,

meritum Minervae,*

Hoc est breviarium eius ab oriente.

in

votum

'"Triumphi

vero, quem duxit, praefatio haec fuit: cum oram maritimam a
praedonibus liberasset , et imperium maris populo romano restituisset;

er dsia,

Ponto,

Armenia,

ria, Scythis; ludaeis,

Paphlagonia,

Cappadocia,

Albanis, Iberia , insula

Cilicia, Sy-

Creta, Basternis,

et

super haec de regibus Mithridate atque Tigrane triumphavit. Inscriptionem memorat, scd non recitat, etiam Gellius X. 1, ceteroquin
is perperam

ait positam

in aede

Victoriae

pro

in aede Minervae,

ut iam critici observarunt. De his Pompeii honoribus confer Plutarchum in Pomp. XLV, Paterculum II. 40, ZonaramX. 9. Imitatus es£ autem hac inscriptione facienda Pompeius Hannibalem,
cnius victoriarum titulum ab ipsomet scriptum legit Polybius HI.
93. lam doyvoíovg τάλαντα pro ἀργυρίου τάλαντα habet Diodorus, de alia re loquens, etiam in fragm. ed. p. 919, quam lectionem editores immerito fortasse mufaverunt in ἀργυρίου. Videsis in
Wessel. ed. not. 98. Porro aurea talenta ad rationem argenteorunt
revocat Diodorus lib XVH. 71. MAI. Zonaras X. 5. praelatam in
triumpho Pompeii tabulam dicit, de qua hcic fere Diodorus. IDEM
in Add. Exhibuit autem Maius tabulam maiusculis ,sine accentibus.
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γορίας κατὰ πρόρωπον γινομένης ὁ Κατιλίνας κατ᾽ οὐδένα τῶν τρόπων ἔφησεν ἑαυτοῦ καταγινώσκεσϑαι φυγὴν ἑκούσιον καὶ ἄκριτον. ὁ δὲ Κικέρων ἐπηρώτησε τοὺς
συγκλητικοὺς

εἰ δοκεῖ μεταναστῆναι

τὸν Κατιλίναν

ἐκ

“τῆς πόλεως. σιωπώντων δὲ τῶν πολλῶν διὰ τὴν κατὰ
πρόφωπον ἐντροπὴν δι᾿ ἑτέρου τρύπου καϑάπερ ἐλέγξαι
τὴν σύγκλητον ἀκριβῶς βουλόμενος τὸ δεύτερον ἐπηρώ-

τησξ τοὺς συνέδρους εἰ κελεύουσι “εύκιον Κατιλίναν ἐκ
τῆς Ῥώμης μεταστήσασϑαι

μιᾷ δὲ φωνῇ πάντων ἀνα-

10βοησάντων μὴ δοκεῖν καὶ δυρχεραινόντων ἐπὶ τῷ πάλιν
ῥηϑέντι ἐπὶ τὸν Κατιλίναν, ἔφησεν, ὅταν τινὰ μὴ voμίσωσιν εἶναι, ἐπιτήδειον φυγῆς: nd

ὅσης κραυγῆς QU-

τιλέγουσιν" ὥςτε εἰναι φανερὸν ὅτι διὰ τῆς φωνῆς ὁμολογοῦσι φυγήν. ὁ δὲ Κατιλίνας εἰπὼν ὅτι βουλεύσεται
1δκαϑ᾽ ἑαυτὸν ἀπεχώρησε.
Ὅτι κατὰ τὴν παροιμίαν τῷ πλείονι πολέμιον καίσταται τοὔλαττον.

XXI. Ὅτι τῶν βίβλων τινὲς πρὸ τοῦ διορϑωϑῆναι81
καὶ τὴν ἀκριβῆ συντέλειαν λαβεῖν κλαπεῖσαιν “προεξεδόϑησαν
οροὔπω συνευαρεστουμένων ἡμῶν τῇ γραφῇ ἃς ἡμεῖς ἀπο“ποιούμεϑα. ἵνα

δὲ αὗται φανεραὶ

γενόμεναι. μὴ λυμαί.-

νῶνται τὴν ὅλην ἐπιβολὴν τῆς ἱστορίας, ἐκρίναμεν δεῖν
142. 9. τῶν τρόπων] Ita cod. pro τὸν τρόπον. ΜΑΙ. Diodorus ΠῚ. 99. νόμιμον γάρ ἐστιν αὐτοῖς ταυτὰς κατὰ μηδένα
τῶν τρύπων τύπτειν.
[τὰ optimi quique libri.
Caeteri inter
μηδένα, τὸν τρύπον et μηδένα τρόπον variant. Sed verum esse
τῶν τρόπων

hic locus opportune

ostendit.

142. 2. καταγινώσκεσθαι) an καταγνώσεσϑαι
1429. 8. κελεύουσι] nihil sani huic sententiae inest, misi χῶ-

λύουσι scribatur.

149. 8. Λεύκιον] Cod. Koivrov.

MAT.

142. 9. ἀναβοησάντων) ἀναστησάντων ed. Rom.
142. 10. μὴ] νὴ ed. Rom., neque id tvpothetae errore. Vnde
nata est editori sententia historiae contraria: sponte enim excessisse urbe Catilinam, non eiectum SC., testes locupletissimi sunt

Cicero et Sallustius , etsi aliter visum Cassio
ed. Reim, , quem

Dioni p. 132. 97.

confutavit Reimarus.

149. 18, In margine scribitur ΠΕΡῚ ΤῊΣ OAHZ
MATEIAZ AIOAQSPOT ZIKEAISTOT. MAI.
142, 19. προεξεδόϑησαν] προεξεδώϑησαν ed. Rom.
142. 21. αὗται) αὐταὶ ed. Rom.

IIPAI-

142. 175. Num de Catilina sermo adhuc est qui aere alieno
pressus, divitibus infensus erat; ideoque, ut plerumque fit, coniuraverat? Án potius de invidia verba fiunt, quam in historiae extre-

mitate deprecatus videtur Diodorus?

MAL.

EXCERPTA VATICANA L. XL.

143

τὸν ἐλέγχοντα λόγον τὴν ἄγνοιαν ἐχϑέσϑαι. iv τεσσαράκοντα γὰρ βίβλοις περιειληφύτες τὴν πραγματείαν ἐν
μὲν ἕξ ταῖς πρώταις ἀνεγράψαμεν τὰς πρὸ τῶν Τρωικῶν
πράξεις

τε καὶ μυϑολογίας,

καὶ τοὺς χρόνους τούτους

ἐπ᾽ ἀκριβείας οὐ διωρισάμεϑα διὰ τὸ μηδὲν παράπηγμα
περὶ τούτων παρειληφέναι.
143.
143.
143.
Diodori

8. Ἐξ] abest ab ed. Rom.
5. διωρισάμεϑα] διορισάμεϑα ed. Rom.
5. παράπηγμα] παράδειγμα ed. Rom.: correctum ex
I. 5. Caeterum in zs desinit codicis p. 260.: cui
vocabulo quod deerat supplevi indidem; παρεῖναι tacite scripserat Maius.
143. 4. Hoc ipsum dixerat Diodorus in prohoemio edito cap.
V; ibidemque addiderat se historiae suae finem fecisse ante annum
primum olympiadis CLXXX , qui est urbis conditae annus DCXCIV.
Atqui vaticanum Diodori excerptum penultimum versatur in Catilinae rebus, cuius coniuratio deprehensa anno DCXCI, oppressa sequente anno DCXCII. Tum ibidem praecedit (quamquam subsequi
debuit) Pompeii triumphus, qui ductus est Pisone et Messala coss.,
ut ait Plinius VIL. sect. 26, anno DCXCIV, Ergo reapse vaticana
excerpta a septimo Diodori libro usque ad expletum quadragesimum,
id est usque ad historiae finem, pertiogunt. MAI.
148. 6. παρεῖναι} Folium ultimum quaternionis huius periisse
iam diximus p. 122. 1. (ed. Lips.) Atqui minimam partem vaticanorum
Diodori excerptorum nos in hac lacuna amisisse mihi exploratum
est; nam postremum hoc excerptum ex ipsa diodorianae historiae
clausula seu epilogo desumitur,

ut lectores facile sentiunt, —Existimo

igitur in amissi folii priore omnino pagina, et fortasse intra paucos
versus desivisse Diodori vaticana excerpta; ita ut mox inceperint in
eadem pagina aut certe folio diversi a Diodoro historici excerpta alia
ad Porphyrogeniti aeque collectionem pertinentia, Sed enim gratulandum profecto est, quod pars saltem postremi huius excerpti
exitium evaserit. Hinc enim commode discimus primo quidem revera finem fieri Diodori excerptorum; tum ipsam historiae clausulam
utcumque videmus; tum denique iudicium auctoris de suis libris cognoscimus, quorum sex prioribus fidem certam ac severam derogat,
propterea quod tempora nimis antiqua e£ documentis carentia contineant. Unde rursus intelligimus quam facile quantoque iure ne-

gligere liceat homines illos, qui ut divinis Mosis libris illudant,
barbarorum populorum insanas antiquitates clamitant. Et quidem
Cicero de divin. I. 19. gravi testimonio chaldaicas antiquitates iamdiu damnavit, quas vel stnltorum hominum vel vanorum vel imprudentium commenta appellat. Nuper vero aegyptiacorum quoque
monumentorum multo accuratius studium et eruditius, satis coar-

guit nihil esse sincere historicum

aut monumentis

comprehensum

apud Aegyptios, quod Abrahami actatem excedat; a qua scilicet
christianus Eusebius, non religioso praeiudicio, sed rei verae scientia ducius, chronicas tabulas suas exorditus est, MAI.

σ
πα

6c

DIODORI
FRAGMENTA

EX

SICULI

FLORILEGIO

VATICANO,

*

Vaticanum florilegium quó maiores mihi Dionis opes
suppeditavit, eó Diodorr pauciores, cum per se, tum
quia saltem nonnullae de citatis in eo particulis in
libris Diodori superstitibus iam occurrebant. Sic in
florilegio p. 8. legitur fragmentum quod iam extabat
lib. I. 9. Diodori, nec non in s. Maximi sententiis editis ed. 'Tigur. p. 164. Rursus florileg. vat. p. 10. congruit cum Α. Melissa ed. 'oTigur. p. 12, nec non cum
Georgidio vat. cod. p. 42; similisque fere sententia oc-

currit apud Diodorum lib. V. 31: rursusque alius locus
congruit cum Diodoro edito I. 1. — — Florileg. vat. p.
27. occurrit illa narratio de Phintia et Damone, quam
habent eclogae ed. Wessel. tom. Il. p. 554. —
Florileg. vat. p. 53. congruit cum Diodoro ed. I. 70, et cum
A. Melissa p. 79. — Vlorileg. vat. p. 75. incidit in Diodorum ed. lib. XVI. 54. —
Denique in florileg. vat.
p. 72. citantur ex Euripide versiculi quinque de auri
laudibus, quorum duo priores tantummodo in vaticanis excerptis meis p. 123.

apparuerant.

ut citato in loco adnotavi.

Sed tamen

Sunt

autem

iidem quinque, qui apud Stobaeum aliosque leguntur,
2. pro τοίας est τοιάςδ;

in florilegio

y. 3. pro οὐ est οὐδὲ;

v.

v. 4.

pro εἰ δ᾽ est οὐδ᾽, pro ὁρᾷ est ὁρᾶν; v. 5. pro ov

ἡ)αῦμ᾽ est οὕτως, pro τρέφειν est τρέφει. Reliqua
in florilegio sub Diodori nomine excerpta quatuor,
ego in hoc meo volumme Wo eiusdem Diodori
referto libenter collocabo. MAI. Edita sunt haec
que XI. 11. XIIL 22. XVII. 38. XIX. 95.

sunt
quae
iam
quo-

α΄. Χρὴ οὐκ ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων κρίνειν τοὺς

Pertinet hoc fragmentum ad Diodori locum e vaticano palimpsesto a me vulgatum p. 49; cuius loci claueula fuit haec sententia,

DIOD, SIC. FRAGM, EX FLORILEG. VAT.
ἀγαϑοὺς ἄνδρας ἀλλ' ἐκ τῆς προαιρέσεως"

τύχη κυρία, τοῦ δ᾽ ἡ προαίρεσις δοκιμάξεται.
rilegio vat. p. 104.
569

145

τοῦ μὲν ἡ

Ex flo-

p. Τὰ μὲν ἐν τοῖς ὅπλοις πλεονεκτήματα τύχῃ καὶ

καιροῦ κρίνεται πολλάκις, ἡ δ᾽ ἐν ταῖς εὐπραξίαις ἦμε- 5
-ρότης ἴδιόν ἐστι σημεῖον τῆς τῶν εὐτυχούντων ἀρετῆς.

Indidem p. 78.
y. 4i τῶν πόλεων πολιορκίαι καὶ παρατάξεις καὶ
τἄλλα τὰ κατὰ πόλεμον προτερήματα

τὰ πλείονα

διὰ

τύχην ἢ δι᾽ ἀρετὴν ἐπιτυγχάνεται" ὁ δ᾽ ἐν ταῖς ἐξου-10
σίαις πρὸς τοὺς ἐπταικότας ἔλεος μεριξόμενος διὰ μόνης
τῆς φρονήσεως γίνεται' οἵ πλεῖδτοι γὰρ διὰ τὴν εὐτυgíav ἐπαίρονται μὲν ταῖς εὐπραξίαις, ὑπερήφανοι δ᾽ ἐν
ταῖς εὐτυχίαις γινόμενον τῆς ἀνθρωπίνης. καὶ κοινῆς
ἀσϑενείας ἐπιλανϑάνονται"

διὸ

νῦν

καὶ τοὺς πλείστους 15

ὁρᾶν. ἔστι τὴν εὐτυχίαν ὥςπερ βαρὺ φορτίον φέρειν ἀδυνατοῦντας.

Indidem p. 75.

δ΄, Ταῖς εὐτυχίαις εἴωϑεν ὡς ἐπίπαν ἀκολουϑεῖν
δαθυμία καὶ καταφρόνησις. διόπερ ἔνιοι προφηκόντως
ὑπολαμβάνουσιν εὐχερέστερον ὑπάρχειν συμφορὰς ὑπε-90
νεγχεῖν ἐπιδεξίως ἢἢ τὰς εὐμεγέϑεις εὐημερίας ἐμφρόνως"
ei μὲν γὰρ διὰ τὸν περὶ τοῦ μέλλοντος φόβον. συναναγκάξουσιν ἐπιμελεῖσθαι, αἱ ὃξ διὰ τὸ προγεγονὸς προ-

τρέπονται καταφρονεῖν πάντων.

lndidem

p. 78.

quam ibi constantinianus eclogarius omittebat; sed tamen apud Diodorum legebat non solum florilegus vaticanus, vcrum etiam Dio
Cassius, ut excerpta mea p. 182. demonstrant. MAI.
145. 6. Confer Ciceronem pro Marcello cap. ll. JIlL, MAI.
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DIODORI
EXCERPTORUM ORDO CHRONICUS. |

| Ross urbis annos historiarum veterum editionibus
adiungere valde utile est; idque institutum cum alii
historiarum

editores,

tum

ego quoque

secutus

sum,

uum in marginibus reliquiarum JDionysi halic. quas
Mediolani edidi, singula tempora scribenda curavi. Atque idem in praesenti faciendum erat in his vaticanis
graecorum historicorum excerptis: sed quoniam, dum
prima Diodori folia mmprimerentur, tempora adiungere
oblitus

fui; nune

eadem: iuncta in laterculo |scribam;

liberiore tamen ratione; tum quia multarum historiae
parücularum divinari tempora non queunt, tum quia
non chronologiam condere volo, sed aetates tantummodo praecipuarum rerum, omni omissa controversia vel subtilitate,

indicare,

En igitur quis fere cui-

que Diodori mei paginae ac versui annus conditae urbis adscribendus sit. MAI,
P. (ed. Lips) 1. v. 1. ante urb. cond. an. 67.
6. 7. ante urb. cond. an.
5. 10; urbis conditae an.
6.21.
—
—an.

19.
1.
δ:

8.

31.

9.

e

—

9. 17.
11. 12
13. 1.
14. 11.

—
—
—
—

—
—
—
“πα

an.
46.
am
δ.
an. . δ.
an.
69,

14. 18.

—

-—

an,

15.
16.
17.

-—
—

—
—
E

an. 124.
an. 196.
an. 197. ^

—

--

an.

902.

T

e

au.

207.

27.
T.

1.
4.
4.
9.
15

an,

71.

DIODORI EXCERPT.
p.28:

S3 urbis

ORDO CHRON.

conditae

an. 910.

31. '9.
81. 14.

—
—

—
—

an. 291.
an. 922.

86. 8.
96. 112

—
—

-—
—

an. 995.
an. 932.

56. 95.

—

—

an.

941.

me UIM—
88. 12. —
40. 1. -—
'40. 18.
—

—
—
—
—

an.
an.
an.
an,

244.
945.
246.
946.

40. 94.

—

—-

an. 952.

41; 18;

—

—

an.

49. 95.

—

-—

an. 974.

264.

[omittitur pars Diodori olim edita.]
p.46.

1.

4T.

10.

—

—

an. 458.

----

—

an.

48. 15.

—

—

an. 462.

51. 1.
51. 11.
51. 19.
52. 16.
54. 1.
55. 4.
55. 214.
57. 7.
59.:.1.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
-—
-—

an.
an.
an.
an.
an.
an.
an.
an.
an.

60. 10.
60. 22.
61.
5.

—
—
—

—
—
—

an. 511.
an. 512.
an. 5183.

62. 1.
63. 4.
63. 17.
64. 38.
66. 1.
68. 8.
69. 8.

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

an.
an.
an.
an.

an. 543.
an. 547.

πον
-—
-—
-—

an.
an.
an.
an.
an.

69. 10...
TU.
$e
Δι:
"741-4.
ΞΣ
15. 19.
—
T6. 16.
—

454.

474.
478.
476.
480.
403.
497.
498.
499,
504.

514.
516.
584.
535.

an. 539.

549.
551.
553.
554.
562.

18...

--

ms

an. 564.

48. 19...
79. 22.

—
--

—
τος

an. 571.
an. 5798.
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p. 80.

1. urbis

conditae

an. 576.

80,12..7,—

—

an, 583.

82.

1.

—

—

an.

585.

83.

10.

—

-—

an.

586.

85. 20.

—

—

an.

586.

88.
92.

do
5.

——
—

--ὀ
—

96.

1.

—

—

an,

—

—

an. 599.

—

an,

97...642.

an. 586.
an. 587.
591.
601.

22.

—

100. 14.

—

—

101. 7.
102. 14.
105.
1.

108. 12.

—
—
—
—

—
—
—
-

an.
an.
an.
an.

607.
608.
608.
609.

110.

1.

—

—

an.

615.

111.

8.

—

—

an. 616.

—
—
“---.
—
—

—
—
—
—
—

an.
an,
an.
an.
an.

98.

112. 1.
115. 27.
117. 18.
191. 4.
192.
6€.

an. 604.

619.
621.
625.
630.
648.

124,

b.

5

—

an. 663.

197.

11.

|—

—

an.

133. 92.
135. 25.

—
—

—
—

an. 666.
an. 667.

136.

16

——

—

an,

668.

136.

34.

—

—

an,

669.
672.

663.

1388.55

-—Ó

—

an.

189. 12.

—

—

an. 681.

139. 24.
141. 18.

—
—

—
—

an. 690.
an. 691.

184

DIODORI
ORDO

FOLIORUM

f

RESTITUTUS.

Pütimpsestorum folia omnia sus deque a librarüs, qui
membranas

rescripserunt,

fuisse

perturbata,

iampri-

dem ab iis qui haec studia tractant patefactum est. lgitur vaticanus quoque historicorum graecorum rescriptus codex eodem

incommodo

laborat,

cuius folia a

me editore nuper ad priscam normam ordinata fuerunt.
Et curavi equidem ut in libri mei marginibus de neoterica rescribentis perturbatione lectores perpetuo admonefacerem;

nunc

vero

tabella

etiam proponenda

est,

quae doceat quanam ego ratione, restitutis priscis quaiernionibus,

materiam

historicam

ad suas iustas sedes

revocaverim: quod cum facerem, materiae tantummodo nexum sequi potui; nam quaternionum notae
nullae in codice erant.

Q. I. p. 255. 256. 249. 250.
825. 896. ,339. 540.
207. 208.201. 202.

845. 846 ,847. 848.

Q. ll. p. 269. 270... |267. 268.

5a

2. Sage Tong. 558. ὅτ cenr

253. 254... |251. 259.l,unc omissa.

279. 280. |289. 290.|

Q.MT. |p.307.
188.
235.
229.

808... 293. 294.
184.103.194.
936. 937. 938.
230... 243. 244.

Quaternio
olim

editus,

ideoque
omis&us,

nunc
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DIODORI
1.—

di- QΟΝ

Mene
omissa.

ORDO FOLIOR. RESTITUTUS.

[p
990.
p 921. 292|..919.
e

119. 190.199. 130.
177..3781-25107;

188:

265. 266 ——9271. 972.

Q. V. p. 123.
331.
211.
295.
Q. VI. p.161.
169.
213.
135.

194.195.
332. 333.
219.197.
996. ,806.
162... 151.
170.178.
214.997.
136.145.

196. .
334.
198.
306.
152.
176.
998.
146.

Ὁ VL p.353.. 854 2., 05. Aui
945. 946. 959. 260.
933. 934. 939. 940.
231. 232.941. 942.
Paginae codicis Diodori ineditae sunt LXXX ; lectae
omnes,

praeter unam 353, in qua pauca verba legun-

tur, et alteram 354 prorsus oblitteratam. MAI.
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