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ΑΒΚΌΆΒΖΟΝΟΕΝ 
Ῥ -- ςοοἄ. Ῥαίμηϊιβ βαθο, Χ (Ὁ. ΧΙ-- ΝΙ; Γε81 ΧΙΝ 113---114, 5) 

Τ -Ξ οοά. ϑοογδ)θηβὶ Σ.-- -Ἴ11-- -κ βδεο. ΧἼΙΝ (ἐγ ΧΙΝ 113-114, σα; 

ΦΌΒΟΥ νοπ ΒΡ) : 

Ν --οοοά. Μαγοίδηιιβ 375 58θο. Χ]Ἱ (Ὁ. ΧΙ---Χ ̓) 

Ἐ᾿ --- ςοά, Τιαυγαπίίδηιι5 70,12 58δεο. ΧΙΝ (Ὁ. Χ1--Χ Χ) 

Ἐ --Ξ- ςοά. Ῥαγϑβίπιβ τόός βαεο. ΧΙ (Ὁ. Χ ΥῚΙ--- ΧῚ) 

Ο --Ξ βἄγ ]!οῆα τπηδϑθρεθεηάς ἢ55. ἀθγ Ὀείγεί πάθη ραγίϊας ἀ65 ἰεχίθβ 

Ῥεΐγεβο. ξξεὲε οοά. Ῥείϊγεβοίδηιιβ (ἀεσ (οηβίδηςζη. δχοοσρία) 

θ΄ ΞΞ ΜΙ ΠΠΟΡ. 7 ΞΘ νι το  5:-Ξ νῦν ορὸ ἘΞΞΤ  ΗΤ 70: 1 

(γ 1 4--) 

[ --Ξ- δβιὶ (ἀ. ἢ. ἀϊε βΞοηβίσε ἀρεη]είεσαησ ἅν. ἀἷα τόσ. 1Δ γε θδιηζεη) 

ΤΗ -- Βαβι Ηε]]εηϊοὶ (ἀϊε σοηβέρε ἀθευ τ! εἴεπιησ ἀδ. 416 στ εοἢ. Δ γα β θδση θη) 

Βδάᾶεγ ΞΘ Β., 6 Ὁιοά. τεσ. λοση. δαςίί. (εἶη]. ὃ 6) 

ΒΙΠΠΘΌΟΕΒ5ΕΙ -ε Β., Τὐπίθυβυσμαησθη τισιν. (61 η]. ὃ 12) 

ΒΌΓΡΕΙ 1 --- Β., ει. Απηβίοσγά. 1891 (εἶπ). ὃ 13) 

ΒυρεΥ ΠῚ --- Β., ει. Απηβίεγα. 1898 (εἰ η]. ὃ 12) 

ΒυροΥ Μη. Ξ- Β., Μπειθοβ. Χ ΚΙ (εἰη]. ὃ 13) 

Οοβίδ --ς (.,, 1 [α5 οοπβ. Ἐλοσμ. (εἰ η]. ὃ 8) 

ἸΚδευβί --- Κα, ἵΚ πί. Τὐηίθγβαοῃ, ἀϑυν. (εἰ η]. 8. 12) 

1,εὰΖε --Ξ 1,., Ἀ ὅτῃ. 7 ῃγζα], (εἰ η]. 8 δ) 

Μοιησηβεη ΚΕ -Ξ Μοιηπίβεη Ἐδτη. ἘΌΥΒΟΒΠΠΡΕΠ 

ἘἈῈ --- Ῥαυϊγονν ἴββονσα, Ἐ θα] πουοϊορϑα!α 



14. Διόπερ ἡμεῖς ὁρῶντες ταύτην τὴν ὑπόϑεσιν χρησιμωτά-- 
τὴν μὲν οὖσαν, πολλοῦ δὲ πόνου καὶ χρόνου προσδεομένην, τριά-- 
χοντα μὲν ἔτη περὶ αὐτὴν ἐπραγματεύϑημιεν, μετὰ δὲ πολλῆς 
χαχοπαϑείας καὶ κινδύνων ἐπήλθομεν πολλὴν τῆς τε ᾿Ασίας 

5 χαὶ τῆς Εὐρώπης, ἵνα τῶν τε ἀναγκαιοτάτων καὶ πλείστων 
μερῶν αὐτόπται γενηϑῶμεν᾽ πολλὰ γὰρ παρὰ τὰς ἀγνοίας 

τῶν τόπων διήμαρτον οὐχ οἱ τυχόντες τῶν συγγραφέων ἀλλά 
τινες καὶ τῶν τῇ δόξῃ πεπρωτευχότων. ἀφορμῇ δὲ πρὸς τὴν 
ἐπιβολὴν ταύτην ἐχρησάμεϑα μάλιστα μὲν τῇ πρὸς τὴν πραγ- 

το ματείαν ἐπιϑυμία, δι’ ἣν πᾶσιν ἀνθρώποις τὸ δοκοῦν ἄπορον 
εἶναι τυγχάνει συντελείας, ἔπειτα χαὶ διὰ τὴν ἐν Ῥώμῃ χορ- 
ηἸίαν τῶν πρὸς τὴν ὑποχειμένην ὑπόϑεσιν ἀνηκόντων. ἣ γὰρ 
ταύτης τῆς πόλεως ὑπεροχὴ διατείνουσα τῇ δυνάμει πρὸς τὰ 

ψ πέρατα τῆς οἰχουμένης ἑτοιμοτάτας καὶ πλείστας ἡμῖν ἀφορ-- 
᾿- μὰς παρέσχετο παρεπιδημνήσασιν ἐν αὐτῇ πλείω χρόνον. ἡμεῖς 

γὰρ ἐξ ᾿Αγυρίου τῆς Σιχελίας ὄντες, χαὶ διὰ τὴν ἐπιμιξίαν τοῖς 
ἐν τῇ νήσῳ πολλὴν ἐμπειρίαν τῆς Ρωμαίων διαλέχτου περι- 
πεποιημένοι, πάσας τὰς τῆς ἡγεμονίας ταύτης πράξεις ἀκρι- 
βῶς ἀνελάβομιεν ἐκ τῶν παρ᾽ ἐχείνοις ὑπομνημάτων ἐκ πολλῶν 

2. χρόνων τετηρημένων. πεποιήμεϑα δὲ τὴν ἀρχὴν τῆς ἱστορίας 
ἀπὸ τῶν μυϑολογουμένων παρ’ “Ἑλλησί τε καὶ βαρβάροις, 

ΕἸ ξξετάσαντες τὰ παρ᾽ ἑκάστοις ἱστορούμενα κατὰ τοὺς ἀρχαίους 

᾿ χρόνους ἐφ᾽ ὅσον ἡμῖν δύναμις. 

.Ἂ 1--30 5.4 1,εΖεὲ 3--Ἴἰ. 75. (οβία ΓῚ, 171---79. 206 ἔἴ. 

᾿ξ 3 δὲ πολλῆς ὈΤΘ: πολλῆς δὲ Ὁ 5. τε οἵη. ν]Ὺ, Ἴ τῶν 
συγγραφέων ὉΟΤ: μόνον 58 8 τινες -- δόξῃ ὉΤ'΄: καί τινες τῶν τῇ 

ξ δόξῃ Ο καὶ τῶν τῇ δόξῃ τινές 5 ο ἐπιβουλὴν 5 τ: διὰ --- χορηγίαν 
πξοοαά: τῇ ἐν ῥώμῃ χορηγχίᾳ Ηετεῖπ 16 ἀγυρρίου ΟΡρο;: ἀργυρρίου 
τ ας ἀγγυρίου ὍΤ᾽ ἀργυρίου 5 τῆς ὉΤ': τὸ γένος τῆς Ο5 18 τῆς 
τ οα. Τ᾽ | ταύτης] - καὶ ΠῚ 421 τε οπὶ. 8 23 δύναμις] ἣ δύν. 5 

309969 ; 



4 ἸοιοοΣ Τὰ: ΡΥ ΨΗ 2 

6 ἐπεὶ δ᾽ ἡ μὲν ὑπόϑεσις ἔχει τέλος, αἱ βίβλοι δὲ μέχρι 
τοῦ νῦν ἀνέχδοτοι τυγχάνουσιν οὖσαι, βούλομαι βραχέα προδι- 

ορίσαι περὶ ὅλης τῆς πραγματείας. τῶν γὰρ βίβλων ἡμῖν ἕξ 
μὲν αἱ πρῶται περιέχουσι τὰς πρὸ τῶν Τρωικῶν πράξεις καὶ 

υϑολογίας, καὶ τούτων αἱ μὲν προηγούμεναι τρεῖς τὰς βαρ- - 

βαρικάς, αἱ δ᾽ ἑξῆς σχεδὸν τὰς τῶν “Ἑλλήνων ἀρχαιολογίας" 
ἐν δὲ ταῖς μετὰ ταύτας ἔνδεχα τὰς ἀπὸ τῶν Τρωιχῶν κοινὰς 

πράξεις ἀναγεγράφαμεν ἕως τῆς ᾿Αλεξάνδρου τελευτῆς. ἐν δὲ 

ταῖς ἑξῆς εἴχοσι χαὶ τρισὶ βίβλοις τὰς λοιπὰς ἁπάσας χατετά-- 

ξαμεν μέχρι τῆς ἀρχῆς τοῦ συστάντος πολέμου Ῥωμαίοις το 

πρὸς Κελτούς, χαϑ' ὃν ἡγούμενος Γάιος Ἰούλιος Καῖσαρ ὃ 

διὰ τὰς πράξεις προσαγορευϑεὶς ϑεὸς κατεπολέμησε μὲν τὰ 

πλεῖστα καὶ μαχιμώτατα τῶν Κελτῶν ἔϑνη, προεβίβασε δὲ 
τὴν ἡγεμονίαν τῆς Ῥώμης μέχρι τῶν Βρεττανικχῶν νήσων᾽ 
τούτου δ᾽ αἱ πρῶται πράξεις ἐπετελέσϑησαν ᾿Ολυμπιάδος τῆς 

ἑχατοστῆς καὶ ὀγδοηκοστῆς κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος, ἐπ᾽ ἄρχοντος 
5 ᾿Αϑήνησιν Ἡρώδου. τῶν δὲ χρόνων τούτων περιξβιλημμένων 

ἐν ταύτῃ τῇ πραγματεία. τοὺς μὲν πρὸ τῶν Τρωιχῶν οὗ διοριζό-- 
υεϑα βεβαίως διὰ τὸ ψμνηδὲν παράπηγμα παρειληφέναι περὶ 

τούτων πιστευόμενον, ἀπὸ δὲ τῶν Τρωικῶν ἀκολούϑως ᾽Α πολλο-- 20 
δώρῳ τῷ ᾿Αϑηναίῳ τίϑεμεν ὀγδοήκοντ᾽ ἔτη πρὸς τὴν χάϑοδον 
τῶν Ἡρακλειδῶν, ἀπὸ δὲ ταύτης ἐπὶ τὴν πρώτην ᾿Ολυμπιάδα 
δυσὶ λείποντα τῶν τριοχοσίων χαὶ τριάκοντα, συλλογιζόμενοι 
τοὺς χρόνους ἀπὸ τῶν ἐν Λακεδαίμονι βασιλευσάντων, ἀπὸ 

δὲ τῆς πρώτης ᾿Ολυμπιάδος εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ Κελτικοῦ πολέμου, :ς 
ἣν τελευτὴν πεποιήμεϑα τῆς ἱστορίας, ἑπτοαχόσια καὶ τριάκοντα" 

ὥστε τὴν ὅλην πραγματείαν ἡμῶν τετταράκοντα βίβλων οὖσαν 
περιέχειν ἔτη δυσὶ λείποντα τῶν χιλίων ἑκατὸν τετταράκοντα, 
χωρὶς τῶν χρόνων τῶν περιεχόντων τὰς πρὸ τῶν Τρωικῶν 

πράξεις. 30 

ΝΙΙ 4. Ὅτι τῆς Τροίας ἁλούσης Αἰνείας μιετά τινων 

χαταλαβόμενος μέρος τῆς πόλεως τοὺς ἐπιόντας ἠμύνετο. 

31---13 5.5 ΤΥΘΟΡΒ͵. 1262. 9080].  ειοη. Αδη. 2, 717. [ΣΧ 6 πορΆ.] 
ἄς γεπαί, 1, 15. Οἠρ. ρεηί. Βοπ. 9. --- δ ίββονα αε5. ΑΡΠα]. τοδ 

ν 

" 5 

2 προσδιορίσαι ΠῚ «4 μὲν οπι. ΠΤ 6 ἀρχαιολογίας] -- ἀξ λάρον 
φασιν 5 ο πάσας Ο το συνστάντος Ο 13 καὶ οπ. 5 16 ἄρχον- 
τος] - δ᾽ Ο ἀρχοῦντος 5 18 πρὸ] πρὸς Τ᾽ | διωριζόμεϑα 5 
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τῶν δὲ “Ἑλλήνων ὑποσπόνδους τούτους ἀφέντων καὶ συγχωρη- 
σάντων ἑχάστῳ λαβεῖν ὅσα δύναιτο τῶν ἰδίων, οἱ μὲν ἄλλοι 

πάντες ἄργυρον ἢ χρυσὸν ἤ τινα τῆς ἄλλης πολυτελείας ἔλαβον, 
Αἰνείας δὲ τὸν πατέρα. γεγηρακχότο. τελείως ἀράμενος ἐπὶ τοὺς 
ὥμους ἐξήνεγχεν᾽ ἐφ᾽ ᾧ ϑαυμασϑεὶς ὑπὸ τῶν “Ἑλλήνων ἔλαβεν 
ἐξουσίαν πάλιν ὃ βούλοιτο τῶν οἴχοϑεν ἐχλέξασϑαι. ἀνελο- 

μένου δ᾽ αὐτοῦ τὰ ἱερὰ τὰ πατρῷα, πολὺ μᾶλλον ἐπαινεϑῆναι 
συνέβη τὴν ἀρετήν, καίπερ ὑπὸ πολεμίων ἐπισημασίας τυγ- 
χάνουσαν᾽ ἐφαίνετο γὰρ ὃ ἀνὴρ ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις 
πλείστην φροντίδα πεποιημένος τῆς τε πρὸς γονεῖς ὁσιότητος 

χαὶ τῆς πρὸς ϑεοὺς εὐσεβείας. διόπερ φασὶν αὐτῷ συγχωρηϑῆ- 

ναι μετὰ τῶν ὑπολειφϑέντων Τρώων ἐχχωρῆσαι τὴς Τρωάδος 
μετὰ πάσης ἀσφαλείας καὶ ὅπου βούλεται. 

ΝΙΙ 5. Ἔνιοι μὲν οὖν τῶν συγγραφέων πλανηϑέντες 

τις ὑπέλαβον τοὺς περὶ τὸν Ῥωμύλον ἐχ τῆς Αἰνείου ϑυγατρὸς 
γεννηϑέντας ἐχτιχέναι τὴν Ῥώμην τὸ δ᾽ ἀληϑὲς οὐχ οὕτως 
ἔχει, πολλῶν μὲν ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ τοῦ τ᾽ Αἰνείου καὶ 
Ῥωμύλου γεγονότων βασιλέων, ἐχτισμένης δὲ τῆς πόλεως 
χοατὰ τὸ δεύτερον ἔτος τῆς ἑβδόμης Ὀλυμπιάδος: αὕτη γὰρ 

ἡ κτίσις ὕὑστερεῖ τῶν Τρωικῶν ἔτεσι τρισὶ πλείω τῶν τετρα- 
χοσίων χαὶ τριάκοντα. Αἰνείας γὰρ μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς 
Τροίας ἐτῶν τριῶν παρελθόντων παρέλαβε τὴν τῶν Λατίνων 
βασιλείαν, καὶ χατασχὼν τριετῆ χρόνον ἐξ ἀνϑρώπων ἠφανίσϑη 
χαὶ τιμῶν ἔτυχεν ἀϑανάτων. τὴν δ᾽ ἀρχὴν διαδεξάμενος ᾿Ασ- 

25 χάνιος υἱὸς ἔχτισεν ἼΛλβαν τὴν νῦν καλουμένην Λόγγαν, ἣν 
ὠνόμασεν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τοῦ τότε μὲν Αλβα καλουμένου, 
γῦν δὲ Τιβέρεως ὀνομαζομένου. περὶ δὲ τῆς προσηγορίας 

αι 

ι ο 

2 ο 

14 Π15, 1--ὖ ἰδὲ δύο Ὀεὶ Ἐπιβεος. (Δυτη 150 }) εὐ α]ίθη, πτϊΐ ΠΡ. 
Εἰπ]οϊίαησ : ΟΝ ΟΒΪΔη ἄθπη πππ, ἰαϑϑοῖ ἀπθ δΟἢ ΠΟΟΙ Ζι Εἰπθη ΔηΠάθτῃ 
ΘουΒΠΥΒΙΏΔΗΠ ἀθυβαῖθ6η ἀΐησε ἀρευρεμβεηα ὑπ ψψεπάεξῃ, ἀδ5 ἰδὲ Π]οάοσοβ, 
ΑΟΥ 4116 Ὀὔομαθγείαπ ἴῃ εἶπ πᾶ ἀδπβεὶθεη Δ] νογεϊ πε πάθῃ βίδρεὶρὶαίζ Ζα- 
Βδιητηθησαίγασαη Πδί; ἄθπη ΔΟἢ ἀεΥΓ ΒδΠΊΟΥ σαεβομίομίε Ὀεβομσαὶδί οα ἴῃ 
βϑίπϑοη ΨΊ1. θᾳοη6 πδοῇ [οϊσεηάδτη σγογί δαί.“ [Κ αχβί 5. 136. 14-21 
σεν, 56 Δδη, Ἵ, 272. ιθπ' ΗΔ]. 1,.7γ2. ῬΙπαῖ. ΒΌμ. 2. --ἰ Μοχοτήβαη 
ΟἸἼΓΙΟΠΟΙ. 152; ἈΕῚ 1] 268. Ἐά. Μογεσ ΒΠΜ 37, 614. 1,. ΟοΒη ῬΆ1ΟΙ. 
ἜΣ Ὁ: ΒΆΠΟΥ κ2 190 Τ)εα5 ἀδίυστη σίϊτητηΐ πιο Ζὰ 1).5 5ΟΠΒΕΡΕΟΥ 
Ἐευπητο: Γδτιζὲ Ιοῦ- 1712. (Ὀδίλ ΕΓ, 17ὸ 20 Ὅϊξ ΖΔ] βΕμηπηξ πἰομί 
Ζὰ ἄδθηῃ [οϊσοπάδη (εἸ]Ζαῇ]εη: Βδάθυ 57. ὙΠΘΡεσ Ηδιτη. 29, 129. ϑομνγατίζ 
αδίι. ΑΡΒΑ]. 4ο, 1895, 4. Ο(οβία Τ 1, 180 21--24 Πίοη. Ηδὶ. 1, 64 
27. -1πτ|1.. 6. ἘΔΌ. {{:-:-5. 4. ΘΟ  (α85; {τ 4: 5... απο. 1} ον 144 



6 Ὀιοάογ ΝῚ κα 

ταύτης Φάβιος (τ. 4) ὁ τὰς Ρωμαίων πράξεις ἀναγράφψας 
ἄλλως μεμυϑολόγηχε. φησὶ γὰρ Αἰνεία γενέσϑαι λότιον, 
τετράπουν αὐτῷ χαϑηγήσασϑαι πρὸς χτίσιν πόλεως " μέλλοντος 
δ᾽ αὐτοῦ ϑύειν ὗν ἔγκυον τῷ χρώματι λευκήν, ἐχφυγεῖν ἐκ 
τῶν χειρῶν καὶ διωχϑῆναι πρός τινα λόφον, πρὸς ὃν κομι- 

5 σϑεῖσαν τεχεῖν τριάκοντα. χοίρους. τὸν δὲ Αἰνείαν τό τε παρά-- 

Ἢ 

δοξον ϑαυμάσαντα χαὶ τὸ λόγιον ἀνανεούμενον ἐπιχειρῆσαι 
υὲν οἰχίσαι τὸν τόπον, ἰδόντα. δὲ κατὰ τὸν ὕπνον ὄψιν ἐναργῶς 
διαχωλύουσαν καὶ συμβουλεύουσᾶν μετὰ τριάκοντα. ἔτη κτίζειν, 
ὅσοσπερ ὁ τῶν τεχϑέντων ἀριϑμὸς ἦν, ἀποστῆναι [δὲ] τῆς 
προϑέσεως. ἵ 

» ΝΟ, ἘΠΙ45᾽ ἰοαά6 06 Αββηϊοβ, 6ΥΓ ΒΟ Ἂἀ6556] θη, 

415. ΘΓ 616 Ταρίθυαηρ ἀρουποισηθη Παίίθ, βοάϑη ὩΔΟἢ νο- 

Ια νοῦ 30 δῆτθη ἄδθη ἢῦρϑὶ Ῥεραιΐῖ, ὑπ ἄθῃ πδηΊ6η ἀαΓ 

βίδαί ρϑῃβίββαῃ ΑἸΡαη, πϑοὴ ἀδὺ ἔδρα ἀδὺ 8841; 616 ΔΈ ΠΟΥ 

ΠδΤΏΠΟΝ ΠΘΏΠΘη ΠΔΟἢ ΙΠΥΘΙ 5ρΊΙ͂Δο 6,416 νεῖββθ δ᾽ Ὁ 8ῃ. 

ΕῪ ᾶρ6 ἀδύβειρθη. πΟΟ δἰπμθη δηάθη Ὠδηθη θεϊρεαϊερί, 

ΤΟῆρα, ψὰ5 νϑγαο]πηθίβομς ᾿οῖιβδέ, 16 ἰδηρθα, νοη ΜΈΡΕΙ (4885 

516 ἴὴ 616 Ὀγειίθ θῆρ πα ἴῃ α16 ἰάμῃρβ ρυόϑθ ψδγ." -- πα 

ὨΙΘΥΘῺ ΔΗΒΟΠ]ΙΘΘΒΘ Πα βαρ ΕΓ ΨΜΘΙΙΕΥ [ου δ ῆγθη: ,,ΑΒΙΚΔΉΪΟ5 

Ἰηϑοῆίθ ΖΓ βίδαίς 65 Κδηϊρίυτηβ ΑἸΡΔη ; ὉπΠ6 ποῖ ψΘηΙρ6 

νΟη ἄδῃ ὑπ] θροηάθη Δ 5: δ αηρθη βἰγζία ού; εἵὺΓὶ ψαγὰ δῇ 

ΠΟΟΔΗΒΘΠΠΠΙΟΠΘΙ ΠΊΔΠ ; Πα νευβίαιρ Ὡδοὴ ΘΙΠΘΥΓ ΤΟΡΊΘΙΌΠΡ; 

νΟὴ 38 ΠΔῇτεδη. 

ο Ὁ μᾷᾶ πδοῦ ἀδηὶ δηαθ δ] οἷ Ζᾶηκ τπίρσ 616 Τ᾿ 6 ΠΡΌ, 

ΜΘΡΘΏ ΖΨΜΕΙΘΙ τὰ (45 Κοηϊρίαμη τ] ΘΙ Δ Π ΘΓ βίγθ [θη 6 .. 

Τ0]1095 πϑτ!οῃ, ἀ8 ΕΓ ἀδυ βοῆη 65 Αβϑίδηΐϊοβ ψαῖ, θεῃδαυρίεία: 

12. 11 5,0 1ἅν. 1,2: Ἡίοπ. ΗδΙ. 1; 64. ὅν: γο, 71. ν᾽ Ἔδθι. 
4, 37-.53; Μείδιῃ. 14, 6ο9---22. ΟΥρ. σεπί. Βλοη. 17---19. ὅεῖν. Αθῃ, 
6, γ6ο---67. ΑΡΡ. τερ. 1. Το. (δβ5. ἢ. Ζοῃ. 7,1 ἃ. Ὁ. Τζείζεβ δα Τοορσ. 
1232 (5. 5 Βοῖββθν.). Ἐμβερ. ΟὮτοη. 5. 129. 149. 1721{. ἹΚαῖβί; 5. 53. 57 
Θοβόπε 1. (ὐδββίὶοᾶ. 5. 5692 Μο. Οβτοπορυ. 354 5. 644 Μο. ϑεηρίί. σευ. 
τηυτι. 1αΐ. 1 623 Βοάαπ. --- Ττίερογ θη. 29, 124---42. Ῥαΐβ 5.. αἱ Ἐοσηᾶ 
ΤῚ, 185. Οοβία Τ 1, 18ο---93 25 νρῇ. ἔγ, ΝῚ 6. --- (οβία, Ἀϊν. αἱ 
9. ἈΠΕ; ΤΙ; 2,. 227... 232-22, 2 

3 χαϑιηγήσεσϑαι ἊΝ 6556]1πρ 8 οἰκίσαι ΜΝ ε556]]πρ: οἰκῆσαι 
10 δὲ ἀε]. τηρ. δα. αοαῖ; δὴ ν. Ουϊδβομπηϊα 22 δηβίἀο]ιηροη)] 
δ Θ5᾽ θα] γ οοὐά, 

5 

" ο 

ΝᾺ ο 
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Μὶιγ Κοιηταΐ Ζὰ ἀἷδ νβτο μα Βοιγβομαῖ, [Ππ4 ΘΠ νίοσ, Ὀσταάογ 

ἀδ65 Αϑκαῆῖοβ πη ψαθυοσ 5ῸΠΠ 665 Ἐπΐδϑ, Δὰ5 ἋΛ6ΟΓ 1 ἈνΊη]8, 

ἄδγ ἰοομίε ἀθβ 1δίίποβ, ψἄμγεπα ΒΙηρορθη ΑβΚδηῆϊοβ (65 

Ἐπίας βοῆπ νορ ἄδβββθῃ διϑίου ΘΔ ἢ], ἀογ ΠΙΔαΘτη, Ψ ΑΓ, 

5 Ὀεμαυρίείε: ΜῈΙΓ ἰδί 65 Ζυβίθβῃεῃα, 1 θβθῖη δ] ἢ νγ8Γ ΠΔΟΝ 

Καθ ἰοάθ ΠΔΟ βίδα ηρ Ὀαγαϊϊεὶ ψοσάθη νὸρ ΑΒΚδηΪΟΚβ; 

ψ611 ΕΓ ἀθβῃ8}0 δἷβ Κῆδαῦβθ δὐζορβὴ ΨοΟσάθη ΨΜΑῚΓ ἱπ ΘΘΌΙΓΡΘ, 

νΟἢ αἰηίρθη τἱηἀογηισίθη, Μασ ΘΓ 51ΠΝ105 ΡΠ 586 ΠΘΟἢ ἀ6 1 

ΠΔΙΉΘη 65 Ὀεῖροβ ἀ6Υ Γι Ποσ, ἄθῃ 516 511νὰ ἤΐθϑβθη Υ̓ἀσγθπα 

τὸ 516 4580 διΐ βάθη βεϊΐθῃ 8:σ ἢ βἰπίίζθη, δυϊδηρία ἀυσοῃ Ψ4}] 

ἀ6ΥΓ τθῆρα 51|ν]0ο5 ἀδ5 Κοδηϊρίαμη. [{]105 ΔΌΘΙ, νϑιαϑίρ ρ6- 

ΘΔΏΡΘη 4465 ἰὐγϑίθηΐατηβ, υγάθ ἢ ἀδ5 Πομδρυθβίθσίαπι εἰη- 

ρεβαίζΖί, ὑπ ψ8Ὶ ΨΊῚ6 εἷῃῆ Ζυθιου δηϊρ: νῸὺὴ ΨΘΙοἤΘπὶ ἨΕΥ, 

ΒΑΡΘἢ 516, ΠΟΟἢ ὈΪ5 δυΐ προυαΐϊθ Ὀδθβϑίθῃβ ζὰ Κοπη Ἂ(445 [{||50 ἢ 6 

1:5 ΡἜΈΒΟΒΙ ΘΟ. 

ΘΙνΙΟ5 βομαΐ ἴῃ ἀοὺ Ποιτβοηδ ἰκθῖημθ νϑυΖθι μη θηβνγασίθ 

ἰαῖ; υὑπηα επηάσία σαϑρίοτί ΠαΡΘηα 49 δῆσγθ. [Ϊ}η ἀθββθὴ Πδιτ- 

βοῃαῖξ [οἱρία ἀθββεθθη 50 Πη Ἐπίαβ, ἄδβθβαπ Ῥείπατηβ ϑ!νίοβ 

Πῖ655; ὑη4 ΠοΙΤβομΐα ΤΠ ὮΓ 815 30 δῆτε. Νϑοῦ ἄξει τερίθγίε 

39 1 δἴΐποβ, ψϑίσΠὉΥ ΘΠ νῖο5 ΡῈ Θίββθη ΑΓ, 50 δ ῆτθ. 1656 0, ἴῃ 

ἄβῃ ρεβϑοῃᾶϊοθη ὑπ πὶ Κῆθρα (ἀομίρ Ραμα θη, νον ἰϑίθία 

ἀ45 δΔηρσβεηζΖεηᾶθ ρϑρϊθί, υπα οτὐπαθίθ 616 αἱΐθηῃ ἰδαίΐθ, α168 

Θἤθιηδὶβ βορεηδηηΐθη Ἃα6ΥΓ [δίϊποῖ, τὃ: Τίρατα, Ῥυχθηθβίοβ, 

Οδρίυβ, Τγϑίυ]οβ, Κῦτα, Ῥοχηρίϊα, ϑπανίοβ, ΓΔ ΌΠΪκα5, Θκαρίία, 

25 ΘΘΊΤΙΚοβ, Αὐ() κα, Τρῖθπα, Κυοβίομηθτία, Κϑηΐποβ, ῬΏτσρρθίβ, 

Κ(α)ηιθτῖοβ, Μϑαυν])Ἕ[οοι, ΒΟΙΙοβ, 445 αἰηῖὶρα Βοὶδβ βοῆγείρβῃ. 

23 Οηρ. ρεπί. ΒΒ οιη. 17. Ῥ]η. ἢ. ἢ. 3, 68. ---- Μοιητηβεη (εϑο 
Θοῦγ. Ν' 83. ϑεθοῖκ ΒῊΜ 37, 599 

1- 5. νυπὰ 5Πνίοβ, Ὀταᾶεν ἀ4εβ Αϑιδηΐος απ βοῆπ ἀεβ Εππίας τππὰ 
Ὧεγ Θινία, ἀεΥ οὐβίεηῃ ἔτι ἀ65 Γιδἰΐηοβ, βαρίε οοὐάά. 8.,,Π80}} ἀ6πὶ ΠδΠΊΘ ἢ 
4ε5 Ῥεῖρεβ, δύ Ὀεὶ ἄβῃ 1 δ μεσ 511να σα μαίββθη ὑγαγ΄ οἱ. ΚΚαιδί. 17 49] 
ἜΧΙΧ ιοη:, 8]: 109 ΤΠΘΓ 415 30) ΧΧΧΙ Ὁίοη. ζωρον 2:5 φηεαη, 
ΧΑΧᾺΧ ἨοϊΖαρῖοθὶ Ἀ ΟΠΣ 276 Τϊοάοχιτη βΞογίρβῖὶθββε ΧΑΧΧΙΓ 505ρ. ὙτὶθθοΥ 
129 22 ἀἴϊε-- 23 Τ,Δ{{Π60] ἢ, 6, 2725 οογτγι ζαἴΖγογ 17,2; οἴτ. Μοτητήβθη (65. 
ΘΟΠΕ ΠΝ 81 24 ἸΚδρίαβ οοάά, |: (ἰ5]ζαῖος. οοάἂά. [ Κοτηβίία οοδά. (αρτδια 
παϑοῖο 45 (ζαιβδί Ρ. 265) 25 οἰοβίοιηδσία οοάά. [ ρΡβ]εσεπα Ἴοοὐαά. 
Ζ χοιεῖεα ἢ Μοτήταβεῃ ].]. 82 ΖΦ άργα ΝΊββεη Τί. Τιάπάεβις. 1 ὅος (Ζγέρεζίαε 
Υἱχ νεπτη; Ζ7ερΈΩ6 πιϑβοῖο 45 δρ. ΚΚ αἵβί 1.1) 26 τηξα!ρ]ίοπ οοἀά. | 
5ΟΒ γαῖ 6 Π}] ἡ ῃθπηθη“ ΤΟ. 6. --- Νοπιπα αἴδθοα δἷς ἴεσε σεβεϊαὶ ροβϑαπῖ: 
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ΝΟ 465 1,Δπο5 ἐπάθ ψαγά δγνδῃ]ς Ζατη το ηὶρ ἀ6ββε! ρθη 

ΒΟ ΑἹΡΑ5 5: νίοβ, ἀδὺ Πεισβοῃίθ 38 Ἰδῆσθ. Νδοῇ ψεισἤθιη 

Τεριετίθ Εριΐοβ 5ιῖναβ, 26 Δ ἢσγθ.0 Νδοὴ ἄδββεῃ ἰοάβ εογβείζία 

ἴῃ πὶ Κδηϊρίαμη ΚΚαρίβ, 610 τϑρίθτία αἀγθίβϑιρ ὙΕΠΙΡΟΙ ΖΜ Εὶ 

ἸΔῆγσγθ. Ὅπα πᾶοὴ αἴδθβθῃ Καϊρεῖ, ἀβββείθθη βοῆπ: πᾷ 6Γ 

Τροία 13 ϑδῆτθ. ΕἝΥΉΘΥ ΤΊΡΘΠΟΒ ΘΙΙνίοβ, 8 ἰδῆγθ. 1656 Γ 

Ζορ ῬΈρΡΘη 616 ΤΎΓΘΗΘΙ τη Πδαογαβιηδοῆῖ ; ὑη4 ἄχθη ΕΥ 

ἌΡΕΙ ἄθη ΑἸΡΔΗΠ.855 ϑείζία ὅὯα5 ἤθοῦ, ϑἰὔσγζίθ ΕΓ}!ἝΡ ἴὴ ἤθη 

ΒΙΓΟΓΩΜΙΓΡΘΙ, ἴαμα ἄθῃ ἰοά: ψΌΠΟΥ δοῦ ἋΕΥ Ὡϑὴ6 Ἃ65 

5565 ΤΊΡΕΠΟΒ ρεηδηηΐ να. [{Ππ4 πδοὴ ἄθββεῃ δηάβθ 

Ταριεσία Αρυραβ ὌΡΕΙ 616 1, ΔΈΟΙ, εἰηα5 ΡΟ ν]θυΖὶρ ΔὮΓΘ. 

πα πο αἀἴθβϑθη ΑΥδΠλ]1ο5. ΘΙ νΊΟβ, οἴη ἸΔΏΥ ὑπίαυ ΖΔ Ζίρ. 

ΟΠ αἸ656ΠῚ βαρθὴ 5816, ὅδ85 οἵ. 4116 ἴαρε 56 1η65 ἰθβΌΘἢ5 

ἀΡουην Πρ ροεθθη, ὑπ ἴῃ ΨΙΘΘΥΒΡΘΏΒΕΡΕΥ Δα] θηηπηρ 5ε!ρϑί 

ϑΈρθη ΑΥϑιηδΖαβ τοί ραϑίγ θη: ΟΕΥ 6 νυν 6 115 ΖΓ ΖΘ (6. 

ἔποῃίθ, ἀα4 ἀομηθυβοηᾶρα ἤδαῆρ ἀπα Ὠθίρ ψάγθη, Ὀδίβθῃὶ 

δὰᾺ0 ἄθὴ ἤθουίγαρρθη, τηϊΐ ἄθῃ βομναίαση αΪ6 50} 1146 Ζὰ 

ΒΟ ] ρθη, ΘΠ 6]Πρ, δαΐ οἰπθη Ὀδίθηὶ ἢΐη; υπα 5ομᾶϊζίθ, 4485 

ΑΘΥ 568], ἀ6ΥΓ δίθγδιιβ δηἰϊβδιίπαθ, ρα! Προ γα 415 (δύ 

Ὧ65 ἀοηηθῖβ. νϑϑῆα!ῦ ΕΓ. θη 80 ἢ 616 τἄσμεπαθ βίγαῖα 

ΘΘ ΖΗ] 5θῖηθ5 ἀρθυτηυΐθβ σραρθη 616 ρὔςίαυ, νοὴ ὈΠΠ Ζϑίγϑ ἢ] 6 ἢ 

ΖΕΙΒΟ τηθίζοσί, ψἄῃγεηα 5610 ρᾷῇζεθ ἤδ8 ἢ ΑἸΡΔΠΘΥβΘ6 

ὉΠ᾿ΘΥρΊηρ. Εθ Ζαίρθῃ Ἃ16 βρυύσθη ἄδνοη ὈΪ5 διυΐ πϑαΐα 616 

ΚΟΙΊΘΥ, 616 δηὶ 8686 δηρβϑίθαδὶ 5]η6, βἄμπ!]θη ἄυσομ Ἃ45 

ὙΆΒΒΕΙ ΕΙΠΠΡΟΙΒΟΠΘΙΠΘΠΩ νοὴ ἄβθη ἀοτγί ἀπίθῃ ἱσρεηα 1ῃ α6Υ 

τοῖα βίθβῃθηθη Κδηϊρ]σῃ θη ᾿ἄμβ6Γη. 

Νοῆ ἀἴδβοὰ ψυχά Ανθηΐοβ ρονᾶῃ], ἀ6Γ 7 ἄρευ 30 

6 ὅϑεῖν. Αδη. 8, 330 13. νοὶ ἢ ΝῊ ἢ 

Τίβουρα, Πραίνεστον, Γαβίους, Τύσκλον, Κόραν, Πωμιητίαν, Λανούιον, 
Λαβίκας, Σκαπτίαν, Σάτρικον, ᾿Αρικχίαν, Τέλληναν (ἡ), ἘΚροστομερίαν, 
Καίνινον, ..... , Καμέριον, Μεδόλλιον, Βόιλον (Βώλας, ᾿ι. 6. βουτίίας, οἶτ. 
Ἠΐϊδεη ἘΕ ΠῚ 667) 

2 38] ΧΧΧΙΧ Ῥῖοθ. 3. Ἐρϊίοβ] Κάπετος Τίοη. “4“ν5 Τὰν. Οἴγ. 
ἜΘΟΥ 127... 127] 4 Καρὶ5] ας οοὐαά. (αῤγς οείί. 5 Κα]ρβι] 
(αῤεένμς Τὰν., Ον. τηβδί. 6 ΤΊΡεΙο5] Ζ δεογέγιτες οσεἰί. (ρταθίθυ Οπρ. σ. 
ΒΕ. εἰ ὅγῃοσ, ρΡ. 184) 10 ΤΊΡΕΠ05] Ζζῴογίς οοά. α 12 ΑΥ̓ΔΙΏ1Π1Ο05] 
“Ῥωμόλος Τιοά. ΨΝῚ 7. (εἴτ. ὙτΘΡοΥ 135) “ογηριέῖμς Τὰν. βογετεῖρις Ον. 
᾿Αλλώδιος (Β. ε. ᾿Αμόλιος, οἴτ. ΤΠ ΕΡεΓ 130) Τίοη. ᾿Αμούλιος Το (4855. 4, 10 
23 5Ρρυγ6η} ,,ογγοϑίθ οἱ]. ΚΚαιϑέί 27 Ανεπηίοβ)] “νεγιέζγιτες σοί, 

"Ἕ 

ν 
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Ἰαῆσα Πδυγβοηίθ. [Ι͂Ιἢ δἰμθα Κηθρθ ρθηα τὴ θη φυθηζ- 

ΠΘΟΏΡΔΤΏ ἷἰπ αἷ6 βρὲ ρϑίπιερθη, Ζορ ΘΓ 810 πτὑηΐρυ ἄβη 

Ανθηςοϑῃρθὶ Ζυγοκ, ΟΠΘΥ ἀαΥΓ πϑιηθ (65 ἢρϑὶ5Β Ανθῃηίοβ 

σοῃθίββεπ αγάθ. ΤΠ οβθίζία, 415 ἘΥ φϑβίοσθβῃ, Ϊῃ α6Υ Ποχῖ- 

5 5Β0ῃδῖξ ἀθββθίθθη βοὴ ῬΙΌΚΑ5 ΘΙνΊΟ5; ὑπη6 ταριθτίθ 3 δῆσα 

ὌΡΕΙ 20. Βεὶ ἄδβββϑεὲῃ δεπάβ Ὀειηδοῃίρία 5100}: 561Π ΠΡ ΘΥΘΥ 

ΒΟΏΠ ΑΠΊΟ]ΙΟΒ ροναιίϑατη ἀαὺ ΠΘιβο δῖ, δ ἴῃ ἔδπηθ σΘρθηάθῃ 

ρεηαᾷ ρεζορθὴ ΜΓ ΝΟΙΟΙ, ψΘΙΟΠΕΥ ἀθββαρθη ἀἄϊζεγαυ 

ὈΥΠάΕΙ πα ΘΙ ΌΠΙΟΠΕΙ 81. ΑἸηΟ]ο5 ταριθτίθ ΩΡ ΤΊΘὮΓΥ 

815 43 Ἰδῆῦχε; ἀυσοῆ Βδθιηοβ ὑηα ΚΟΙΊ]ΟΒ, γα οῆθ κοι ετς- 

Ῥαυίθη, ναι οἵ ρειδίει.., [(βοῖρ. ΒΥ θΌΘ 5 Ρ. 194; Εμ56Ὀ. 

Οἤτοη. βἄ. Κατιβὶ (14ρ5. 1911) Ρ. 136--- 30.] 

ΝΙΙ 6. “Ὅτι μετὰ τὴν Αἰνείου τελευτὴν Σιλούιος ἐπ- 
εβουλεύϑη ὑπὸ ᾿Ασχανίου νήπιος ὥν. τραφεὶς δὲ ἐν τοῖς 

15 ὄρεσιν ὑπό τινων βουκόλων Σιλούιος ὠνομάσϑη, τῶν Λατίνων 
τὸ ὄρος σιλούαν ὀνομαζόντων. [Εἰχοοτρί. Οοπδί. ΠΠ| 107; οἿΓ. 
ΓηΣῚ5. 08.} 

ΝΙΙ γ. Ὅτι Ῥωμύλος Σιλούιος παρ᾽ ὅλον τὸν βίον 

ὑπερήφανος γενόμενος ἡμιλλᾶτο πρὸς τὸν ϑεόν. βροντῶντος 
“5: γὰρ αὐτοῦ χελεύειν τοὺς στρατιώτας ταῖς σπάϑαις τύπτειν τὰς 

ἀσπίδας ὑφ᾽ ἑνὸς συνθήματος χαὶ λέγειν ὡς ὁ παρ᾽ ἑαυτῶν 
γινόμενος φόφος εἴη μείζων. διὸ χεραυνωϑῆναι. [Ἐχοετρί. 
ΘΟΕ ΙΧ. τ, 212: εἴ ἔτ 5... 1.1.]} 

ΝΠ 2. Καὶ μὴ συγχωρηϑείσης ξ[νηδὲ λαϑραίας συμ.- 
πλοχῆς πρὸς ἄνδρα. υὑηδένα γὰρ οὕτω παραφρονήσειν ὥστ᾽ 
ἐφημέρου χάριν ἡδονῆς τὰ μακχαριζόμενα τοῦ βίου παντὸς 
ἀντιχαταλλάξασϑαι. [Εχοεγρί. Οοπβδί. ΓΝ 274.] 

ΨΙΠ 5. Ὅτι Νεμέτωρ ὑπὸ τοῦ ἰδίου ἀδελφοῦ στερηϑεὶς 
τῆς βασιλείας, ὃς ᾿Αμόλιος ἐκαλεῖτο, ἐβασίλευσε δὲ ᾿Αλβανῶν, 

ηοτοὺς ἰδίους υἱωνοὺς παρ᾽ ἐλπίδας ἀναγνωρίσας Ῥέμον καὶ 
“Ῥωμύλον, ἐπεβούλευσς κατὰ τοῦ ἰδίου ἀδελφοῦ περὶ ἀναιρέσεως. 

Ὶ ο 

2 σι 

24 (45 ἱγαρτηθεῃηί ψυἱγα σεν η]1ςἢ δυΐ ἘΠ δα 51νῖὰ ὈθΖορεθ 28 Πίοη. 
ΗΔ]. 1, 83, 3. --- Μοιηζηβεῃ (65. 5.ῃτ. ΙΝ ὃ 

5 }ογξας ςοἄἀά. 10 43] ΧΩ Ὁϊοη. 190 ἡμιλλᾶτο Ναϊεβίυβ: 
“ἡμιλλεῖτο 20 ἐχέλευς Ν᾽ ἰεβίαβ 21 ἀφ᾽ Ὁϊπάοτ [ αὐτῶν Ν᾽ Αἰεβίιιβ 
22 ἐχεραυνώ ΘδΙτηδβῖτιβ 24 μιηδὲ Κιαεῦβ: μήτε 29 ἐβασίλευε 
ΒΕΚΚΕΙ 30 υἱωνοὺς ΕεάοΥ: υἱοὺς 
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ὃ καὶ γέγονεν" μεταπεμψάμενοι γὰρ τοὺς νομεῖς ὥρμησαν ἐπὶ 
τὰ βασίλεια, καὶ ἐντὸς τῶν ϑυρῶν εἰσεβιάσαντο, καὶ (τοὺς) 
ὑφισταμένους ἀνήρουν, ὕστερον δὲ χαὶ αὐτὸν τὸν ᾿Αμόλιον. 
[Εχοετρί. Οοηβί. 1Π 1τ98.] ' 

ΝΠΙ 4. “Ὅτι τούτων ἐχτεϑέντων, ἐπειδὴ τοῦ χρόνου 
προϊόντος ἠνδρώϑησαν, πολὺ διέφερον τῶν ἄλλων χάλλει χαὶ 
ῥώμῃ. διὸ καὶ πᾶσι τοῖς ποιμνίοις ἀσφάλειαν παρείχοντο, 
ῥᾳδίως τοὺς λῃστεύειν εἰωϑότας ἀποχρουόμενοι χαὶ πολλοὺς 
μὲν ἀναιροῦντες τῶν ἐπιϑεμένων, ἐνίους δὲ χαὶ ζῶντας συλλαμ.- 
βάνοντες. χωρὶς δὲ τῆς ἐν τούτῳ φιλοτιμίας ὑπῆρχον ἅπασι 
τοῖς πλησίον νομεῦσι προσφιλεῖς, ταῖς τε ὁμιλίαις συνόντες 
χαὶ τὸν ἑαυτῶν τρόπον μέτριον χαὶ χοινὸν τοῖς δεομένος ἀνα-- 

δειχνόντες. διὸ καὶ τῆς πάντων ἀσφαλείας ἐν τούτοις χειμένης, 

οἱ πλεῖστοι τούτοις ὑπετάττοντο καὶ τὸ παραγγελλόμενον ἐποίουν, 
συντρέχοντες εἰς οὺς προστάξαιεν τόπους. [ἘΕχοετΙρί. (οπϑί. Π 
2121) 

ΝἼΠΠΙ 5. “Ὅτι ὀρνιϑευομένων Ῥέμου καὶ Ῥωμύλου περὶ 
οἰχισμοῦ πόλεως, χαὶ ἐκ τῶν δεξιῶν μερῶν διοσημιείαν γενέσϑαι 
φασὶ χαταπλαγέντα τὸν Ρέμον ἐπιφϑεγξάμενον εἰπεῖν τῷ 
ἀδελφῷ ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ πόλει πολλάκις ἐπαριστέροις βουλεύ- 
μασιν ἐπιδέξιος ἀκολουϑήσει τύχη προπετῶς γὰρ αὐτοῦ τὸν 
ἄγγελον ἀποστείλαντος χαὶ τὸ καϑ' αὑτὸν μέρος ὅλως ἡμαρτη- 
χότος, ὑπὸ ταὐτομάτου διορϑώσασϑαι τὴν ἄγνοιαν. [Εχοετρί. 

Οοηβί. ΙΝ 274.] 

ΝΠ 6. Ὅτι ὁ 'ῬΡωμόλος χτίζων τὴν “Ῥώμην τάφρον 
περιέβαλε τῷ Ιαλατίῳ κατὰ σπουδήν, μή τινες τῶν περιοίκων 

ἐπιβάλωνται χωλύειν αὐτοῦ τὴν προαίρεσιν. ὁ δὲ “ῬΡέμος βαρέως 
φέρων ἐπὶ τῷ διεσφάλθαι τῶν πρωτείων, φϑονῶν δὲ ταῖς 
εὐτυχίαις τοῦ ἀδελφοῦ, προσιὼν τοῖς ἐργαζομένοις ἐβλασφήμει" 
ἀπεφήνατο Ἰὰρ στενὴν εἶναι τὴν τάφρον, χαὶ ἐπισφαλῆ ἔσε- 
σϑαι τὴν πόλιν, τῶν πολεμίων ῥᾳδίως αὐτὴν  ὑπερβαινόντων. 

- Οἷδ' τ, Ῥ.. 2,.2,. 4. ἘΠ. ἘΣ ΟΣ, ὁ 17] Ὠίοη. ΗΔ]. 1, 86. ῬΙαί. 
οι. 9, 6. Οπρ, ροηῖ, Εἰ οτη, 22: ηδ66, Μναϊ, Γ΄: 25 ᾿ίοη. δὶ]. 1, 
δὴ, Ο ἸοτΩΣ 10 

2 5ῈΡΡΙ. Μά]]ογ 18---ἨιῸὸ ἰασιποθα 6556 5ρῃϊδίοανι Πϊπάογῇ 
23 διωρϑῶσϑαι Ὀϊπάοτξ 31 ῥᾳδίως (ἂν) αὑτὴν ν. ἀ. ΜεΙ] 
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Πίοάογ ΝῚΠ 6. 14. 25 ΤΙ 

ὃ δὲ Ῥωμύλος ὀργισάμιενος ἔφη ,.παραγγελῶ πᾶσι τοῖς πολί- 
ταῖς ἀμόνασϑαι τὸν ὑπερβαίνειν ἐπιχειροῦντα“. καὶ πάλιν 

ὁ Ῥέμος τοῖς ἐργαζομένοις ὀνειδίζων ἔφη στενὴν κατασχευάζειν 
τὴν τάφρον᾽ εὐχερῶς γὰρ ὑπερβήσεσϑαι τοὺς πολεμίους " καὶ 

γὰρ αὐτὸς ῥαδίως τοῦτο πράττειν’ χαὶ ἅμα ταῦτα λέγων 
ὑπερήλατο. ἦν δέ τις Κέλερος, εἷς τῶν ἐργαζομένων, ὃς 
ὑπολαβών ,.ἐγὼ δὲς’ φησὶν ,,ἀμυνοῦμαι τὸν ὑπερπηδῶντα κατὰ 

τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως“, χαὶ ἅμα ταῦτα λέγων ἀνέτεινε 

τὸ σχαφεῖον καὶ πατάξας τὴν χεφαλὴν ἀπέχτεινε τὸν Ῥέμον. 
:ο [Εχοεγρί. σοπβί. [Ν᾽ 274.} 

ΥΙΠ τ4. Ὅτι Πομπίλιος ὁ Ῥωμαίων βασιλεὺς πάντα 
τὸν τοῦ ζῆν χρόνον ἐν εἰρήνῃ διετέλεσεν. λέγουσι δέ τινες 
ἀκουστὴν γενόμενον ΠΠυϑαγόρου παρ᾽ ἐχείνου λαβεῖν τά τε 
περὶ ϑεῶν νομοϑετήματα χαὶ πολλὰ διδαχϑῆναι, δι’ ὧν ἐπι- 

τ5 φανὴς ἀνὴρ ἐγένετο καὶ βασιλεὺς ἡρέϑη μετάπεμπτος. [ΕχοετρΡί. 
ἔΥΠΠΞΕ ΤΙ 1,.215.]} 

ΠΙ 25. Ὅτι ἐπὶ ᾿Οστιλλίου Τύλλου τοῦ Ῥωμαίων 
βασιλέως ᾿Αλβανοὶ τὴν αὔξησιν τῶν Ρωμαίων ὑφορώμενοι 

Σ χαὶ ταπεινῶσαι τούτους βουλόμενοι, προσεποιήσαντο ἐπὶ τῆς 
2. ἑαυτῶν χώρας γεγονέναι λῃστὰς Ρωμαίους, καὶ ἔπεμψαν εἰς 
Ῥώμην πρεσβευτὰς τοὺς τὸ δίχαιον αἰτήσοντας, εἰ δὲ μὴ 

προσέχωσι πόλεμον χαταγγελοῦντας. ὋὉστίλλιος δ᾽ ὁ τῶν 
“Ῥωμαίων βασιλεὺς πυϑόμενος ὡς ζητοῦσι πρόφασιν πολέμου, 
τοῖς μὲν φίλοις παρήγγειλε τοὺς πρέσβεις ἐχδέξασϑαι καὶ 
παρακαλεῖν ἐπὶ ξενίαν, αὐτὸς δὲ ἐχχλίνας τὴν πρὸς τούτους 

ἔντευξιν ἔπεμψεν εἰς ᾿Αλβανοὺς τὸ παραπλήσιον τοῖς ἐχείνων 
ποιήσοντας. τοῦτο δὲ συνετέλεσεν ἀρχαϊκχῷ τινι προαχϑεὶς 

ἔϑει, διὰ τὸ τοὺς παλαιοὺς μηδὲν οὕτω σπουδάζειν ὡς τὸ 

διχαίους ἐνίστασϑαι πολέμους " εὐλαβεῖτο γὰρ μὴ τοὺς αἰτίους 

2 ωι 

11 ΟἿΟΙ σὲ 5ὲ 2) 11). 27 (ΒΟΪν: ὍΥ 2. 4)7:15, 28... --Ξ (ΒΔ 1, 214 
17 11ν.1, 22. Ῥίοη. Ηδὶ. 3, 2---3. (Οἷς. Γ. Ρ. 2, 17, 31. --- (οβία ΠῚ, 214 

1 ὠργισμένος "Ὁ ὈΙπάοτξ 5 πράξειν ΚΚτοῦ5 (πράξει Μεὴ) 14 ϑεῶ 
οοἄ. 17--ς 5.12 οοὐϊςεβ δυῖι5 ἔγαστη. οὐ π65 δα ππύτη διομείυρυτῃ τεἀθαηΐ, 
Οαϊπ5 ἜΧΘΙΏΡΙΔΥ εβί οοά. Α.;; Ἑ εἰ Ν υἱπιῖὰ Ὁ Α 8ῃ δΌ διγβμείγρο ἀδγίναί 
βἰπί, ἴπ διηρίριιο εβί. Οἵγ, ἄς Βοου, Ἐχςοεγρί. (οπβί. 1 ρταεῖ. 20 λῃστὰς 
ἘΝ : λῃσταὶ Α | ῥωμαίων Ν 22 καταγγελοῦντας ΚταεῦΞ: καταγγέλλοντας 
24 δέξασϑαι καὶ παρακαλεῖν ν. Ἠεγννετάοεηῃ 426 (τοὺς) τὸ παραπλ. Καςθβ 
20 ἐνίστασϑαι ὙΥ εβ5ε]ηρ : ἐπίστασϑαι 
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12 οἸθιοᾶσε ὙΠΗΣ 262 26. 51: ἸΣ Ἢ 

τῆς λῃστείας οὔϑ᾽ εὑρεῖν δυνάμενος οὔτε παραδιδοὺς τοῖς 
ἐξαιτοῦσι δόξῃ πόλεμον ἄδικον ἐπαναιρεῖσϑαι. ἐντυχόντων δὲ 
πρότερον τῶν εἰς ἼΛλβαν πεμφϑέντων τὸ μνἡὴ λαμβάνειν τὸ 
δίχαιον εἰς ἡμέραν τριαχοστὴν πόλεμον κατήγγειλαν, ὃν οἱ 
μὲν τῶν ᾿Αλβανῶν πρεσβευταὶ χατὰ τὴν ἐξαίτησιν ἀπόκρισιν 
ἔλαβον ὅτι πρότερον ἐχείνων οὐ διδόντων τὸ δίχαιον, οἱ Ῥω- 
μαῖοι πόλεμον αὐτοῖς χατηγγελχότες εἴησαν" οἱ δὲ δῆμοι πρὸς 

ἀλλήλους ἐπιγαμίας ἔχοντες χαὶ φιλίαν ἀπὸ ταύτης τῆς 
αἰτίας εἰς διαφορὰν κατέστησαν. [Ἐχοετρί. (οηβί. 1 2, 396.} 
ΝΠ] 26. Τὸ πρότερον τὸ γένος τῶν Ῥωμαίων τῶν Λατίνων 

οὐχὶ συνῆπτε πόλεμον ἀχηρυχτεὶ πρὸς ἔϑνος, 
ἀλλὰ τῇ χώρα πρότερον ἔϑνους τοῦ πολεμίου 
δόρυ σημεῖον ἔρριπτεν, ἔχϑρας ἀρχῆς σημεῖον. 
ἔπειτα δὲ κατήρχετο πολέμου πρὸς τὸ ἔϑνος. 
τοῦτό φησι Διόδωρος, πᾶς τε Λατῖνα γράφων. 

[ΓΖείζοα τ {ΠΛ ΒΘ. 

ΝΠ 31. “Ὅτι Λεύχιος Τ᾽αρχύνιος ὁ τῶν Ρωμαίων βασι- 

λεὺς σπουδαίας ἔτυχεν ἀγωγῆς, καὶ γενόμενος ζηλωτὴς παιδείας 

οὐ μετρίως δι᾽ ἀρετὴν ἐθαυμάζετο. ἀνδρωϑεὶς γὰρ συνεστάϑη 
τῷ βασιλεῖ τῶν Ῥωμαίων ἼΛγχῳ Μαρκίῳ κχαὶ φίλος αὐτοῦ 
μέγιστος ἐγένετο, χαὶ πολλὰ τῶν χατὰ τὴν βασιλείαν συνδιῴκει 
τῷ βασιλεῖ. χαὶ μεγαλόπλουτος ὧν πολλοῖς τῶν ἀπόρων 
ἐβοήϑει χρήματα. διδούς, καὶ πᾶσι προσφιλῶς ὁμιλῶν ἄμεμπτος 
ἦν καὶ ἔνδοξος ἐπὶ σοφία. [Ἐχοετρί. (οπδί. ΠῚ τ, 216.] 

Χ τ. Ὅτι Σερούιος Τύλλιος Τ᾽ αρχυνίου ἐπιϑεμένου παρα- 
γενηϑεὶς εἰς τὸ βουλευτήριον χαὶ ϑεασάμενος τὴν καϑ' ἑαυτοῦ 
παρασχευὴν τοσοῦτο μόνον εἶπε ,.τς ἡ τόλμα, Ταρχύνιε ;“ ὁ 
δ᾽ ὑπολαβών ,.ἣ μὲν οὖν σὴ“ φησὶ ..τίς, ὃς δουλέχδουλος ὧν 
“Ῥωμαίων βασιλεύειν ἐτόλμνησας, καὶ τῆς τοῦ πατρὸς ἡγεμονίας 

ἮΝ πὸ Ταν 1.22 17 ἸΕΟΙ͂Ό 6,2. το. ΟἿΘ' τὸ Ρ...2} ΖΘ, ΤΣ ΤῸ 
(55. ἔτ. 9. 1΄ν. 1, 34. Ῥίοη. Ηδὶ. 3, 48. --- 4. Μεγεσ ΒΜ 37, 612. 
ΘΟΡΙΑ ΤΟ Ὑν 21 ΠΤ ῸῦᾷΞ0Γ0| 18. Ἰδην ΗΔ]. 4, 35..4 

2 εὐτυχούντων οοἄ. Μοπμᾶς. 3 προτέρων ν. Ἠεγνεγάθδη | {διὰ τὸ μ 
5. τῷ μὴ Βεῖδκε. 4 ὃν οἱ μὲν οοἀά. (ρτανε): οἱ μὲν οὖν εἁ. Βίρ. εἶϑ᾽ ο 
μὲν Τιηάογῇ 6 προτέρων ν. Ἡεγνετγάεη [ δόντων ν. ἅ. ΜεΙ] 17 δὰ 
Τουταδτὰ Τ᾽ ἀαρχύνιος οἴτ. ΤΟΙ ΘΠ οΥρου Ἡδιπηθβ 6, 301 20 ἀγχίῳ μάρχῳ 
οοα,; οοΥγ. Ν΄δ᾽ββῖιβ 23 ἐνάμεμπτος οοά,; οοΥἹ, Μ᾽ α]δβϑίαϑ 28 ὃς 
Τϊηάογῖ: ὡς 
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ἡμῖν προσηχούσης παρανόμως ἀφείλου τὴν οὐδὲ καϑ' ἕνα σοι 
τρόπον ἐπιβάλλουσαν ἀρχήν ;“ ταῦτα λέγων ἅμα προσέδραμε 
χαὶ δραξάμενος τῆς τοῦ Τυλλίου χειρὸς ἔρριψεν αὐτὸν χατὰ 
τῆς χρηπῖδος. καὶ διαναστὰς καὶ χωλεύων διὰ τὸ πτῶμα 

5 ἐπεχείρησε φυγεῖν, ἀπεχτάνϑη δέ. [Ἐχοοτρί. Οοηβί. ΙΝ 293.] 
Χ 2. “Ὅτι Σερούιος Τύλλιος ὁ Ρωμαίων βασιλεὺς ἐβα- 

σίλευσεν ἔτη μδ΄, διὰ τῆς ἰδίας ἀρετῆς κατωρϑωχὼς οὐκ 
ὀλίγα τῶν κοινῶν. [Ἐχοεῖρί. Οοπβί. ΠῚ 1, 220.} 

Χ 2ο. Ὅτι Λευχίου Ταρκυνίου τοῦ Ῥωμαίων βασιλέως 
το ὃ υἱὸς Σέξτος ἐξεδήμησεν εἰς πόλιν Κολλατίαν χαλουμένην 

χαὶ κατέλυσεν πρὸς Λεύκιον Τ᾽αρκύνιον ἀνεφιὸν τοῦ βασιλέως, 
ἔχοντα. γυναῖχα. Λουχρητίαν, ἥτις ἦν εὐπρεπὴς τὴν ὄφιν, σώφρων 
δὲ τὸν τρόπον. ἐπὶ στρατοπέδου γὰρ ὄντος τἀνδρός, ὁ ξένος 
γυχτὸς ἐγερϑεὶς ἐχ τοῦ χοιτῶνος ὥρμησεν ἐπὶ τὴν γυναῖχα 

τ5 χοιμωμένην ἔν τινι ϑαλάμῳ. ἐπιστὰς δὲ ταῖς ϑύραις ἄφνω 

χαὶ σπασάμενος τὸ ξίφος παρασχευάσασϑαι μὲν ἔφησεν οἰχέτην 
ἐπιτήδειον εἰς ἀναίρεσιν, συγκατασφάξειν δὲ χἀχείνην ὡς ἐπὶ 

. μοιχείᾳ κατειλημμένην καὶ τετευχυῖαν τῆς προσηχούσης τιμωρίας 

ὑπὸ τοῦ συγγενεστάτου τῷ συνοιχοῦντι. διόπερ αἱρετώτερον 
2. ὑπάρχειν ὑπουργῆσαι ταῖς ἐπιϑυμίαις αὐτοῦ σιωπῶσαν λή- 

φεσϑαι δὲ ἔπαϑλον τῆς χάριτος δωρεάς τε μεγάλας καὶ τὴν 
υετ᾽ αὐτοῦ συμβίωσιν καὶ γενήσεσϑαι βασίλισσαν, ἰδιωτικῆς 

ἑστίας ἐξηλλαγμένην ἡγεμονίαν. ἡ δὲ Λουχρητία διὰ τὸ 
παράδοξον ἐχπλαγὴς γενομένη καὶ φοβηϑεῖσα μήποτε ταῖς 

25 ἀχηϑείαις δόξῃ διὰ τὴν μοιχείαν ἀνῃρῆσϑαι, τότε μὲν ἡσυχίαν 
ἔσχεν. ἡμέρας δὲ γενομένης ὁ Σέξτος ἐχωρίσϑη ἡἣ δὲ 
ἐχάλεσε τοὺς οἰχείους καὶ ἠξίου μιὴ περιιδεῖν ἀτιμώρητον τὸν 
ἀσεβήσαντα εἰς ξενίαν ἅμα καὶ συγγένειαν. ἑαυτῇ δὲ φήσασα 
μιὴ προσήχειν ἐφορᾶν τὸν ἥλιον τηλικαύτης ὕβρεως πεπειρα-- 

30 μένην, ξιφιδίῳ πατάξασα τὸ στῆϑος ἑαυτῆς ἐτελεύτησεν. 

[Εχοοῖρι.. Θοπβί ΤῈ Τ,. 226] 

9 Τίοη. δ]. 4, 64---Ο7 

11 ταρκουΐνον ςοά. 12 ἦν ϑα!πηδβίαβ: ἣν [ ἐκπρεπὴς ο]. Νορε!Ι 1 
εὐπρεπὴς (μὲν) ΜΝ α]εδῖυβ 15 τίνι] τῷ ν. Ἡεδυγειάθηθ 22 Ἰενήσεσθαι 
Μ αἰββίαβ: γἸενέσϑαι 23. ἑστίας ϑ4]τηδβίιβ : ἑτίας 
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Χ χι. Ὅτι τῆς Λουχρητίας μοιχευϑείσης παρὰ Σέξτου 
καὶ ἑαυτὴν ἀνελούσης διὰ τὸ ἁμάρτημα, οὐκ ἄξιον ἡγούμεϑα 
τὸ γενναῖον τῆς προαιρέσεως παραλιπεῖν ἀνεπισήμαντον. τὴν 

χὰρ΄ ἐπιδοῦσαν ἑκουσίως τὸ ζῆν τοῖς μεταγενεστέροις εἰς καλὸν 

ζῆλον προσηχόντως ἂν. εὐφημίας ἀξιοῖμεν ἀϑανάτου, ὅπως - 
αἱ τὴν τοῦ σώματος ἁγνείαν κατὰ πᾶν ἀνεπίληπτον παρέχεσϑαι 
προαιρούμεναι πρὸς ἐπιτετευγμένον ἀρχέτυπον παραβάλωνται. 

2 αἱ μὲν οὖν ἄλλαι γυναῖχες κἂν φανερῶς τι τῶν τοιούτων πρά- 
ξωσιν, καταχρύπτουσι τὸ συντελεσϑέν, εὐλαβούμεναι τὴν ὑπὲρ 
τῶν ἡμαρτημένων τιμωρίαν" ἡ δὲ τὸ λάϑρα πραχϑὲν ποιήσασα το 

περιβόητον ἀπέσφαξεν ἑαυτήν, καὶ τὴν τοῦ βίου τελευτὴν 
3 καλλίστην ὑπὲρ αὑτῆς ἀπολογίαν ἀπέλιπε " χαὶ τῶν ἄλλων [τῶν] 
ἐπὶ τῶν ἀκουσίων τὴν συγγνώμην προβαλλομένων, αὕτη τὴν 
μετὰ βίας ὕβριν ἐτιμήσατο ϑανάτου, ἵνα μιηδ᾽ εἴ τις ἐπιϑυμῇ 
βλασφημεῖν, τὴν ἐξουσίαν ἔχῃ κατηγορεῖν τῆς προαιρέσεως 1:5. 

4 (ὡς) ἑχουσίου γεγενημένης τῶν γὰρ ἀνθρώπων φύσει τὰς 
λοιδορίας ἐπαίνων προτιμώντων τὴν τῶν φιλαιτίων ἀπέχοφε 
χατηγορίαν, αἰσχρὸν εἶναι νομίζουσα τῶν ἄλλων εἰπεῖν τινα 
διότι ζῶντος τοῦ χατὰ νόμους συμβιοῦντος ἀνδρὸς ἑτέρου 
παρανόμως ἐπειράϑη, καὶ χαϑ’ οὗ οἱ νόμοι τοῖς πράξασι :ο 
ϑάνατον τιϑέασι τὸ πρόστιμον, τοῦτο παϑοῦσαν τὸν πλείω 
χρόνον φιλοφυχεῖν, ἵνα τὸν πάντως ὀφειλόμενον παρὰ 
τῆς φύσεως ϑάνατον βραχὺ προλαβοῦσα τῆς αἰσχύνης 

5 ἀλλάξηται τοὺς μεγίστους ἐπαίνους. τοιγαροῦν οὐ μιόνον 
ϑνητοῦ βίου δόξαν ἀϑάνατον ἀντιχατηλλάξατο διὰ τῆς ἰδίας 25 

ἀρετῆς, ἀλλὰ χαὶ τοὺς συγγενεῖς καὶ πάντος τοὺς πολίτας 

προετρέψατο λαβεῖν ἀπαραίτητον τιμωρίαν παρὰ τῶν εἰς αὐτὴν 
παρανομησάντων. [Εχοετρί. Οοηβί. ΙΝ 208.] 

Χ 22. Ὅ“θτι Λεύχιος Ταρχύνιος ὁ βασιλεὺς τυραννικῶς 
καὶ βιαίως ἄρχων τῶν πολιτῶν τοὺς εὐπόρους τῶν Ῥωμαίων 3. 

209 Πίοη. δὶ]. 4, 68 

8 φανερῶς ὉΠΟΥ͂: ἽΝ μα 12 τῶν 46]. ὈΙπάο 14 ἐπιϑυμῇ 
εἰ 15 ἔχῃ Βοιββοναίῃ: ἐπιϑυμῇ εἰ ἔχει οοά. ἐποθομο αὶ εἰ ἔχοι Ὀἰπάοτί 
16 5ιρρὶ. Ὀἱπάοτῖ 20 καϑ' οὗ Βοϊδβεναίη: καϑ' ὃν οοά. χκαϑ’ ὧν 
Ὀιηάοτγῇ 21---22 τὸν πλείω χρόνον ΤὈἰπάοτί: τῶν πλείω χρόνων οοά. 
(τοῦτο προκρίνουσα τοῦ πλείω χρόνον υπη) 20 ταρχυίνιος οοά. 



Του Χ 22, ΧΙ 1.}27..2...38:. 40 ; ἕδ 

ἀνήρει, φευδεῖς ἐπιφέρων αἰτίας ἕνεχεν τοῦ νοσφίσασϑαι τὰς 
οὐσίας αὐτῶν. διόπερ Λεύκιος Ἰούνιος ὀρφανὸς ὧν καὶ πάντων 
Ῥωμαίων πλουσιώτατος, δι᾽ ἀμφότερα τὴν τοῦ Ταρχυνίου 
πλεονεξίαν ὑπώπτευεν᾽ ἀδελφιδοῦς αὐτοῦ χαὶ παρ᾽ ἕκαστα 

5 τῷ βασιλεῖ συνὼν προσεποιήϑη μωρὸς εἶναι, ἅμα μὲν βουλό- 
βενος τὸν ὑπὲρ τοῦ δύνασϑαί τι φϑόνον ἐχχλίνειν, ἅμα δ᾽ 
ἀνυπονοήτως παρατηρεῖν τὸ πραττόμενον καὶ τοῖς τῆς βασιλείας 
ἐφεδρεύειν καιροῖς. [Εχοετρί. Οοπβί. ΙΝ 209.] 

ΠῖθΠ 01. 75. 1 279.5. Ο- δαϊ]σ, 1486: ἃ. ΟΠ 268. ἃ; 11. 6: 

το ΧΙ τ. Ἔπ᾽ ἄρχοντος γὰρ ᾿Αϑήνησι Καλλιάδου Ῥωμαῖοι 
χατέστησαν ὑπάτους Σπόριον Κάσσιον χαὶ Πρόκλον Οὐεργίνιον 
Τρίχοστον, ἤχϑη δὲ καὶ παρ᾽ Ἠλείοις ᾿Ολυμπιὰς πέμπτη 
πρὸς ταῖς ἑβδομήκοντα. 

Πιοά. ΟἹ. 75, 2. 4)8. Ψυϊρ. 485|269. 

15 ΧΙ 27. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Ξανϑίππου ᾿Ρωμαῖοι 
μὲν χατέστησαν ὑπάτους Κὶ όϊντον Φάβιον Σιλουανὸν καὶ τ 
Κορνήλιον Τρίχοστον. 

ιν ΧΙ 37, 7. Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Ῥωμαῖοι πρὸς τοὺς 

Οὐολούσχους πολεμήσαντες χαὶ μάχῃ νικήσαντες πολλοὺς 
2. ἀνεῖλον. Σπόριος δὲ Κάσσιος, ὁ κατὰ τὸν προηγούμινον ἐνιαυ-- 

τὸν ὑπατεύσας, δόξας ἐπιϑέσϑαι τυραννίδι καὶ χαταγνωσϑεὶς 
ἀνῃρέϑη. 

Ὀ]οά. ΟἹ. 75, 3. 477. Μυϊρ. 484|270. 

ΧΙ 38. Ἐπ᾿ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Τιμοσϑένους ἐν Ῥώμῃ 
)ς τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν διεδέξαντο Καίσων Φάβιος καὶ Λεύκιος 

Αἰμίλιος Μάμερκος. 
ΧΙ 40, 5. ἼΛΑμα δὲ τούτοις πραττομένοις “Ῥωμαῖοι πρὸς 

11 ΟἸομοιίβ (6 ἔαβί. οοπβ. δηΐ, (1,ΡΖ. ϑίυα. 1ΓΧὺ) 171; ἄδρερ. 
ϑοδνατίζ ΚῈ Ν 698. --- (οί 11, 1906 τιΘῴῷοβί 11, τθ06 18 ἀϊε Ρε- 
τὶ μίθ Τιῖν. 2,42, Τλῖοπ. ΗΔ]. 8,81 βυἰτησηθπ πἰσῆς 20 Μογηβεῃ ἈΞ 1] 153 

3 ταρχοιννίου ςο. 4 ὑποπτεύων ν. ἃ. Μεΐ ἀδελφιδοῦς {δ᾽ ὧν) 
νυ 5 σύνων (ἢ. 6. συνὼν ἢ) Βοίδοεναίϊη: συνϑὸν οοἄ. σύνϑοινος Μαὶ 

ΘΕΞΞΕΡΝΕ 
11 χάσιον Ε' | οδεργίνιον] - τε χαὶ Ρ 16 Κηδιίαγες 17 τρίκοστον] 
κόσσον ν. ἃ. Μεῖ], 46], (οϑβϑία 19 δᾶ [οιπηδιη οὐολούσχους εἴτ. Βίβυγατγι 
Κιο ΝῚ 341 20 κάσιος ΝΕ | τὸν ο!. ῬΡΊ 25 χάσων Ο 46 αἱμί- 
λιος ΝΕ (υδίᾳφιμε; ποπ διηρ!ι5β ποίδί) 21 ῥωμαίοις Νορεὶ ον 
Ιεςῖϊ. οοἄ. Ρὴ 



τό Ἰιοῦον ἸΧΤ. 40, 4τ| 48, 0,51. 62 

Αἰκολανοὺς καὶ τοὺς τὸ Τοῦσκλον κατοικοῦντος ἐνεστήσαντο 
πόλεμον, χαὶ πρὸς μὲν Αἰκολανοὺς μάχην συνάφαντες ἐνίχησαν 
χαὶ πολλοὺς τῶν πολεμίων ἀνεῖλον, μετὰ δὲ ταῦτα τὸ Τοῦσχλον 
ἐξεπολιόρχησον καὶ τὴν τῶν Αἰχολανῶν πόλιν ἐχειρώσαντο. 

Ἡιοά. ΟἹ. γ5, 4. 476. Νυΐρ, 483271. 

ΧΙ 41. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦν ἄρχων ᾿Αδείμαντος, ἐν Ῥώμῃ 
δὲ χατεστάϑησαν ὕπατοι Μάρκος Φάβιος Σιλανὸς χαὶ Λεύκιος 
Οὐαλέριος Πόπλιος. 

1)45 Κομηβυϊαΐ νοὴ 482 νυΐ]ρ. ((. 115, Ὁ. ἘδὈ1.5) ἔθη]. 

Τ1οά. ΟἹ. γ6, 1. 475. Μυϊρ. 481|273. το 

ΧΙ 48. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Φαίδωνος ᾿Ολυμπιὰς 

μὲν ἤχϑη ἕκχτη πρὸς ταῖς ἑβδομήκοντα, καϑ' ἣν ἐνίκα στάδιον 
Σχαμάνδριος Μυτιληναῖος, ἐν Ῥώμῃ δ᾽ ὑπῆρχον ὕπατοι Καίσων 

Φάβιος χαὶ Σπόριος Φούριος Μενέλλαιος. 

Ἰθιοα ΘΙ: χορ 2: ἀγα νυν 50.274: 15 

ΧΙ 50. Ἐπ᾿ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Δρομοκχλείδου Ῥωμαῖοι 
μὲν χατέστησαν ὑπάτους Μάρκον Φάβιον καὶ Γναῖον Μάλλιον. 

Τυοα, ΟἹ. 7γ6,.3. 47γ3. α!ν..470275. ε 

ΧΙ 51. Ἐπ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ᾿Αχεστορίδου ἐν 
Ῥώμῃ τὴν ὕπατον ἀρχὴν διεδέξαντο Καίσων Φάβιος καὶ 
Τίτος Οὐεργίνιος. 

ὮὉ [9] 

Πϊοά. ΟἹ. γό, 4. 472. Νυϊρ. 4γ8{276. 

ΧΙ 52. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Μένωνος Ῥωμαῖοι 
μὲν ὑπάτους χατέστησαν Λεύχιον Αἰμίλιον Μάμερκον καὶ 
Γάιον Κορνήλιον Λέντουλον. 258 

9 Ζ. [ἐ]εηάβη Κοηβυΐδί νρ]. ΤεπιΖε 24. (οβία 1, 1,192. 23. ΟἸοΒοσία5 
107. Οὐσδί Τ ὰἱ; ΤΌ 

1--2 ἐνεστήσαντο πόλεμον Ἐ εἶβ]κε : ἀνεστήσαντο πόλεμον ΝῈ συνέστη 
πόλεμος Ρ “2 μάχην Ρ: μάχῃ ΝΕ 48 ἀνεῖλον Ῥ: εἷλον ΝῈ | ἰοΐιπὰ 
Ἰοσαπη τοί ηχῖς ΒΌΙΡΟΓ 1 120, αἱ 46 5οῖο Ταβοι]ο 5θ τη. 511 ἡ σιλανὸς 
ΡΥ: σιλβανὸς Ἐ' Κχδρεζαγιτές ἢ 8 πόπλιος Ε' πούπλιος ἘΝ ῥοΐτέιεΣ ἴ 
13 μιτυληναῖος Ο  χένσων Ε' 14. φρούριος Ο] μεδυλλῖνος ν. ἀ. Με] 
ἤις ἢ 11 ναῖον] γενναῖον Ρ 10 ἀκχεστορείδου (οοττ. ἰπῃ ---ἰδου) Ἐ᾽: 
ἀκατεστορ(ε)ίδου ῬΦ 23 μένονος ῬΡΊ 24 μάμερκον οπι. 25 ΡΙῸ 
ὍοΥη6]10 ὦ, βϑεγυϊίζες ,δέγιωοίς “Δ λαΐα ἴ 
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Το ΘΙ γον τι 271. ἡ Ν α]ασν 4772]. 

ΧΙ 53. Μετὰ δὲ ταῦτα ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχε Χάρης, ἐν 
Ῥώμῃ δὲ ὕπατοι καϑειστήχεσαν Τίτος Μενήνιος καὶ Γάιος 
Ὁράτιος Πολύειδος, ἤχϑη δὲ παρ᾽ Ἠλείοις ᾿Ολυμπιὰς ἑβδομη- 

5 χοστὴ χαὶ ἑβδόμη. 
-- 53,6. Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Ρωμαίοις πρὸς Οὐηιεντανοὺς 

ἐνστάντος πολέμου μεγάλη μάχη συνέστη περὶ τὴν ὀνομαζο- 
μένην Κρεμέραν. τῶν δὲ Ρωμαίων ἡττηϑέντων συνέβη πολλοὺς 
αὐτῶν πεσεῖν, ὥς φασί τινες τῶν συγγραφέων, καὶ τοὺς Φαβίους 

το τοὺς τριαχοσίους, συγγενεῖς ἀλλήλων ὄντας καὶ διὰ τοῦτο μιᾶ 

περιξιλημμμένους προσηγορίᾳ. 

1οα ΟἹ χ: 2: 47γ0.ο- Ψαϊρ. 476218. 

ΧΙ 54. ἜἘπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Πραξιέργου “Ῥωμαῖοι 
μὲν ὑπάτους κατέστησαν Αὖλον Οὐεργίνιον Τρίκοστον καὶ 

τ5 Γάϊον Σερουΐλιον Στροῦχτον. 

Το. ΟἹ. 77, 23: 209. Μυϊρ: 475|270: 

ΣΙ όο. Ἐπ᾿ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Δημοτίωνος Ῥωμαῖοι 
μὲν ὑπάτους κατέστησαν Πόπλιον Οὐαλέριον Ποπλικόλαν καὶ 
Γάϊον Ναύτιον Ῥοῦφον. 

20 Τῖοα  Ἱ. 7η..4. 1685... Ψαϊρ. 474280- 

ΧΙ 63. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Φαίωνος ἐν Ῥώμῃ 
τὴν ὕπατον ἀρχὴν διεδέξαντο Λεύχιος Φούριος Μεδυλλῖνος 
χαὶ Μάρκος Μανίλιος Οὐόλσων. 

6--ιἱ Τῖν. 2, 48--κο. Τίομ. ΗΔ]. 9, 15; 19-22. Ον. Βαβί. 2, 
195---242. (Ε]]. 17, 21, 12. Τῖο. (455. ἔγ. 21 (1ὰν. 7, 15). --- Μοιηπηβεῃ 
ΒΕ ΤΙἪ 246. ϑομνατί ΚΕ ΚΓ 95. Εἰομίογ Ἡδπη. 17, 425. 1,.. (οἢπ 
ἘΠῚ]. 42, 14: ΠΟΘ ΒΊΑ Τ 1. 2τ6: 

3 ὕπατοι--4 ἤχϑ'η δὲ οπι. Ρ (ἤχϑη δὲ Δ44. Ῥδπιρ) 3 μενήνιος] 
μινούνιος Ν' μινούκιος Ε' 4 οράτιος Ν᾽: ὠράτιος Ν ὡράτιος ἘΠ| “ρἐ- 
ττϊζρς ἢ 6 ῥωμαῖοι Ἐ᾿| οὐιεντάνους ΡΝ οὐιντάνους Ἐ᾿; οοττ. Τὶπάοτῇ 
8 χριμέραν Ο; οοτγ. ὈΙπάοτέ [ πολλούς {τε ἄλλους) ΜΝ ΠἸΑπιονιῖΖ 8Ρ. 
Μοιησαβεη ἈΕῚ Τ| 246 9 ὥς ΟΟ: ὧν Ἐεἴδϊκε; ροϊι5 ὡς δέ (εἶν. Κοῖοί 
ῬΆ11Ο]. 48, 335) 11 περιεινημένους Ρ 14 αὖλον] παῦλον Ε' 
15 σερούϊλον Ν' σερούλιον Εὀ 18 πούβλιον Ρ πούπλιον ΝῈ | πουβλικόλαν 
Ῥ  Κο τὸ ἐδώ, γαύπιον ῬΥ͂ ἄπιον Ἐ᾿| ῥοῦφον] Αἰμέζίες ἢ “21 φαί- 
δωνος Ἐ' Αψηφίων [Η) 22 διεδέξατο Ῥᾶς ] φρούριος Ο |[ μεδιολανὸς 
Ο 23 μανίλιος ΡΥ͂: μάνιος Ἐ| οὐάσων Ο 

Ὀτιδοβλδππ, Πιοᾶοτς Εὔπηϊβομα Αππηδίεῃ. 2 



18 ΤΙΟΔΟΥ. Τ᾿ 65, 60: .6η. 63, 60. 70:71 

Πιοά. ΟἹ. γ8, τ. 467. Μυΐρ. 473281. 

ΧΙ 65. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦν ἄρχων Θεαγενείδης, ἐν Ῥώμῃ 
δ᾽ ὕπατοι καϑειστήχεσαν Λεύχιος Αἰμίλιος Μάμερχος καὶ 
Λεύκιος Ἰούλιος ἩΡΡ τ ᾿Ολυμπιὰς δ᾽ ἤχϑη ἑβδομιηκοστὴ 
χαὶ ὀγδόη. - 

Τιοά. ΟἹ. ἡ 2. 466. Ψυ. 472|282. 

ΧΙ 66. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Λυσιστράτου Ῥωμαῖοι 
χατέστησαν ὑπάτους Λεύκιον Πινάριον Μαμερτῖνον καὶ Πόπλιον 
Φούριον Φιλοσόφαν. 

Τ1οά. ΟἹ. γ8, 3. 465. Μυϊρ. 471|283. “{ 

ΧΙ 6γ. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Λυσανίου Ῥωμαῖοι 
χατέστησαν ὑπάτους ἼΛππιον Κλαύδιον χαὶ Τίτον Κοΐνχτιον 
Καπετωλῖνον. 

-- 68,8. ἽΑμα δὲ τοῦτοις πραττομένοις ἐν τῇ Ῥώμῃ τότε 
πρώτως χατεστάϑησαν δήμαρχοι τέτταρες, Γάϊος Σικίνιος καὶ τς 

Λεύκιος Νεμετώριος, πρὸς δὲ τούτοις Μάρκος Δουίλλιος καὶ 
Σπόριος ᾿Αχίλιος. 

Τιῖοά. ΟἹ. γ8, 4. 464. Νυ. 47ο284. 

ΧΙ 69. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχε Λυσίϑεος, ἐν Ῥώμῃ δ᾽ ὕπατοι 
χατεστάϑησαν Λεύχιος Οὐαλέριος Ποπλικόλας καὶ Τίτος 0. 
Αἰμίλιος Μάμερκος. 

Τϊοά. ΟἹ. 79, 1. 463. Νυΐρ. 469{28ς. 

ΧΙ 7γο. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ᾿Αρχεδημίδου Ρωμαῖοι 
μὲν κατέστησαν ὑπάτους Αὖλον Οὐεργίνιον χαὶ Τίτον Μινούκιον, 
Ὀλυμπιὰς δ᾽ ἤχϑη ἑβδομνηχοστὴ καὶ ἐνάτη. ὃς 

Τιοά. ΟἹ]. 79, 2. 462. Ψυϊρ. 468286. 

ΧΙ γι. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Τληπολέμου ἐμαπς 
χατέστησαν ὑπάτους Τίτον Κοΐνχτιον καὶ Κ όϊντον Σερουίλιον 
Στροῦκτον. 

14-Ἠ.11] Τὴν. 2, 58. --- ΝΙεβε ἀβ 8ῃῃ. οτα. (πά. Ἰεοῖ. Ματρ. 1886). 

Ἐά. Μεγον Ἤφιπη. 30, 5. 
2 ϑεαγενίδης 4 ἐμ ἀζμετ:: Ε | ἰούλιος] στού-- 

διος Ο [[ ἴουλος] ἰοῦλλος ὌΝ ΕΞ’ 'δδρ.}" ἰδύλεος Ἢ 8 πούβλιον ΡΝ 
πούπλιον Ἐ 9 φρούριον Ο] φιλοσόφαν ῬΥ͂: φίφρωνα Ε ἤμετες 
12 ἄπιον Δ ἰ κοΐνχτιον] κούτιον ῬΝ κάτλιον Ε' 13 καπιτώλιον Ο 
15 σιχύνιος Τ' 20 χαϑιστηχεισαν Ρ' χαϑειστήχεισαν Ρ᾽ ] οδαλλέριος 
Ψ | πουπλ. ΡΥ τίτος] τιβέριος ΧῚ γ4; νατίαπί 6 21 μέμερχος 23 ἀρ- 
χεδημήδου Ῥ 24 παῦλον ἘΠῚ Ληεροίοίμς 1 425 ἐννάτη Ε 428 κοΐν- 
ὑνανι. κουΐντιον ΡΨ κόϊντον Εἰ | κόϊντον Ε': κούντιον Ῥ κουιντον Ν 



πισον ΚΤ εν 77: 78. 70... 81. 85 Ι9 

Ἠϊοά. ΟἹ. γ9, 3. 46ι. Ψυϊρ. 46γ|287. 

ΧΙ γ4. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Κόνωνος ἐν Ῥώμῃ 
τὴν ὕπατον ἀρχὴν εἶχον Κόϊντος Φάβιος Οὐιβουλανὸς καὶ 
Τιβέριος Αἰμίλιος Μάμερκος. 

ς Πιοά. ΟἹ. γ7γ9, 4. 46ο. Νυΐρ. 466,288. 

ΧΙ 75. Ἐπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν Εὐϑίππου Ῥωμαῖοι 
χατέστησαν ὑπάτους Κόϊντον Σερουίλιον καὶ Σπόριον Ποστόμιον 
᾿Αλβῖνον. 

Ὁιοά. ΟἹ. 8ο, 1. 459. Νυϊ!ρ. 46ς|289. 

Ἢ ΧΙ γ7. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Φρασικλείδου Ὀλυμ.- 

πιὰς μὲν ἤχϑη ὀγδοηχοστή, χαϑ' ἣν ἐνίχα στάδιον Τορύλλας 
Θετταλός, Ῥωμαῖοι δ᾽ ὑπάτους κατέστησαν Κόϊντον Φάβιον 
χαὶ Τίτον Κοΐνχτιον Καπετωλῖνον. 

Ὁϊοά. ΟἹ. 8ο, 2. 408. Ψυϊρ. 464{29ο. 

τε ΧΙ γ8. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦν ἄρχων Φιλοχλῆς, ἐν Ῥώμῃ δὲ 
τὴν ὕπατον ἀρχὴν διεδέξαντο Αὖλος Ποστόμιος Ῥήγουλος 
χαὶ Σπόριος Φούριος Μεδυλλῖνος. 

Ὠϊοά. ΟἹ. δο, 32. 457. Νυΐς. 463|291. 

ΧΙ 79. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχε Βίων, ἐν “Ῥώμῃ δὲ τὴν ὕπατον 
29 ἀρχὴν διεδέξαντο Πόπλιος Σερουίλιος Στροῦχτος χαὶ Λεύχιος 

Αἰβούτιος ΑΛλβας. 

Πιοά. ΟἹ. δ8ο, 4. 4566. Νυ. 462(292. 

ΧΙ 81. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχε Μνησιϑείδης, ἐν Ῥώμῃ δ᾽ 
ὕπατοι κατεστάϑησαν Λεύκιος Λοχρήτιος χαὶ Τίτος Οὐετούριος 

25 Κιχωρῖνος. 
Ὠιοά. ΟἹ. 81, τ. 455. δΝυΐρ. 461|{293. 

ΧΙ 84. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Καλλίου παρὰ μὲν 
Ἠλείοις ᾿Ολυμπιὰς ἤχϑη μία πρὸς ταῖς ὀγδοήκοντα, χαϑ' 

3 κούιντος  | οὐθβουλανός Ο 6 εὐϑίπου Ρ εὐίππου ΝΕ 7 κούιντονν 
κόϊοντον Ῥ ] σετουίλιον Ν | σπούριον Ῥ] ποστούμ. Ο; ἰΐεπι 16 10 φασι- 
χλείδου Ο 12 χούιντον 13 χοΐνχτιον] κόιντον ΡΕ᾿ κούιντον Ν [καπετολῖνον " 
καπιτώλινον ΝῈ τ16 διεδέξατο Ρ ] παῦλος Ε΄ | ῥδηγοῦλος Ο: Αερτἠἤοριδίς 
ἔ ῥηγιλλανός ν. ἀἅ. Με ῥήγιλλος Οοβία οἰ. ΧῚ ὃς 17 σπούριος ῬΙ 
φρούριος Ο |, μεδιόλανος (5. -νός) Ο 19 ἅβρων [Η ἀβίων 5ςε. ῬιΙπά. 
ΟΙ. Ρ. 7 Ὅτ.; οἵτ, Ἔφ. ἀρχ. 1886, 267, ὙΝΊ1]ΔτλοντΖ Αὐἱβί. α. ΑἸΉ. 11 301, 
Βτ. Καὶ Αποῃ. Ατρ. 31 20 διεδέξατο ῬΥ͂Ες | πούβλιος ΡΥ πού-- 
πλιος ἘΠ] σερουῆλιος ΚΝ 421 ἄλβας] Ηεῖνα ἔ; εἴτ. ϑίρνγατὶ ΚΊο ΝῚ 275 
23 μνησιϑίδης ΡΥΝ 24 λούκιος λουχράτιος Ο 25 κιχωρηνός Ε' 

2 



20 ιοάοΥ ΧῚ 84. 85,830: 88,.,.01, ΤΙ 3 

ἣν ἐνίχα στάδιον ΠΠολύμναστος Κυρηναῖος, ἐν Ῥώμῃ δ᾽ ὗπ- 
ἥρχον ὕπατοι Σερούιος Σολπίκιος χαὶ Πόπλιος Οὐολόμνιος 
᾿Αμεντῖνος. 

Πιοά. ΟἹ. 81, 2. 454. Μυϊρ. 46ο(294. 

ΧΙ 85. ᾿Ἐπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Σωσιστράτου Ῥωμαῖοι 

μὲν ὑπάτους χατέστησαν Πόπλιον Οὐαλέριον Ποπλικόλαν χαὶ 
Γάϊον Κλαύδιον Ῥήγιλλον. 

Π1οά. ΟἹ. 81, 3. 453. Ψιυΐρς. 459(295. 

ΧΙ 86. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ᾿Αρίστωνος Ῥωμαῖοι. 
μὲν χατέστησαν ὑπάτους Κόϊντον Φάβιον Οὐιβουλανὸν χαὶ το 
Λεύκιον Κορνήλιον Κουριεῖνον. 

᾿ 

Π)1οά. ΟἹ. 81, 4. 452. Ψυϊρ. 458{296. 

ΧΙ 88. Ἐπ᾿ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Λυσιχράτους ἐν Ῥώμῃ 
κατεστάϑησαν ὕπατοι Γάϊος Ναύτιος Ρούτιλος καὶ Λεύκιος 
Νινύκιος Καρουτιανός. -. 

Τ)45. ΔΓ ΟἹ᾽ ἜΘ τ ΤΕ 

Πιιοά. ΟἹ. 82, 2. 450. Μυϊρ. δρεβί. 

ΧΙ οἱ. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ᾿Αντιδότου Ῥωμαῖοι 
κατέστησαν ὑπάτους Λεύκιον Ποστόμιον καὶ Μάρχον ὋὉράτιον. 

Πιιοά. ΟἹ. 82, 3. 449. Μυϊρ. δρεβϑί. 20. 

ΧΙ 3. Ἔπ᾽ ἄρχοντος γὰρ ᾿Αϑήνησιν Εὐϑυδήμου Ῥω- 
μαῖοι μὲν ὑπάτους κατέστησαν Λεύχιον Κοΐνχτιον Κιχιννᾶτον 
χαὶ Μάρχον Φάβιον Οὐιβουλανόν. 

14 ὕηρογ 780. ἢ. ῬΆὮ11ΟΙ. 143, 486 16 Ζυτῃ [βῃ]θ μάθη Δ ΠΥ νρ]. 
Τ1,6ΖῈ. 32, Οοσία ΤΊ, 201. 190 ρενδμη]οῃ ΙἀΘη ΕἸ Ζίασέ τηδη α16565 
Κοπϑβυϊαΐ τηΐϊξ 457 νυ]ρ. (Ὁ. Ἡογαδίίαβ, 9. Μίπιοῖαβ). ἘΠΕῚ ἰδὲ 457 νυ]ρ. 
τοῖς ΟἹ. 82, 1 δυβρϑίδ!θη, πα ἀϊ65 Κοπβυ]αί ΤΠ). εἷσβηῃ. 22 Τ:8ι1Ζ6 32, 
Οὐδ 1 1 201 

2 σουλπ. Ο |[ οὐολούμνιος Ο; οοττ. (οβίᾶ 3 ἀμεντηνός Ε' 
6 πούβλιον ῬΝ πούπλιον Ἐ᾿| πουβλικ. ῬΙΝ πουπλικ. Ῥ2 ποπλικόλλαν Ε' 
1 κλαύδιον)] κλώδιον ῬΝΊ οδαλέριον Ἐ᾿ | ῥηγοῦλον Ἐ ΑερτἠἬεγιδῖς α δηγιλ- 
λανόν ν. ἃ. Μεϊ] 10 κούιντον 11 χουρητῖνον ΒΥ (5. ἀςο.) ζγν )τέχγι.7 
[αβί. (δρ. ; οἴγ. Οοβία ΒΟ]]. ἀϊ [110]. οἱ. 1907 ἢτ. 3-τ-ᾷάᾷ 14 ῥουτίλιος Ο 
15. μινούτιος Ῥ μινούκιος ΨῈ Δηερηίρίες ἘΥυυΐη 7800. ἔ, ῬΆΪ]Ο]. 149, 107 
Οαγτνονι  ἐαγι5 7 ἴασι. (αρ. (σορτι. οο5. 5.) 19 λεύχιον] -ἰ- πόπλιον Ἐ' 
ποστούμιον Ο [ ὠράτιον ἴετε Ὁ 21 Τὰρ ΝΕ: δ Ρ᾽ Εὔϑυνος ΓΗ; εἶτ. 
ΧΙ κ8 εἰ Βγ. Καὶ] Αποη. Αὐρ. 30 22 χουίντιον ΡΝ κοΐντιον Ε | 
κικιγάτον Ἐ' 
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᾿Ῥιοά. ΟἹ. 82, 4. 448. υϊρ. 456|298. 
ΧΙ 4. Ἐπ’ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Πεδιέως Ῥωμαῖοι 

μὲν κατέστησαν ὑπάτους Μάρχον Οὐαλέριον Λακχτοῦκαν καὶ 
Σπόριον Οὐεργίνιον Τρίκοστον. 

8 Πιοά. ΟἹ. 83, 1. 44). Νυΐξ. 455|299. 

ΧΙ] 5. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Φιλίσχου “Ρωμαῖοι 

χατέστησαν ὑπάτους Τίτον Ῥωμίλιον Οὐατικανὸν καὶ Γάϊον 
Οὐετούριον Κιχωρῖνον, Ἠλεῖοι δ᾽ ἤγαγον ᾿Ολυμπιάδα τρίτην 
πρὸς ταῖς ὀγδοήκοντα. 

το Ἠϊοά. ΟἹ. 83, 2. 44. Ψυρ. 454|30ο. 

ΧΙΙ 6. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Τιμαρχίδου “Ῥωμαῖοι 
μὲν ὑπάτους κατέστησαν Σπόριον Ταρπήιον καὶ Αὖλον ᾿Αστέριον 
Φοντίνιον. 

ΘιΘ .Θ1:.53..0. 225. Ντῖρ: 2532|301: 

15 ΧΙ γ. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Καλλιμάχου Ῥωμαῖοι 
μὲν κατέστησαν ὑπάτους Σέξτον Κοΐνχτιον ........ «ον ον 
οννν Τριγέμινον. 

; Τιοά. ΟἹ. 83, 4. 444.- Νυὶρ. 452|302. 

ΧΙῚ 22. Ἔπ᾽ ἄρχοντος γὰρ ᾿Αϑήνησι Λυσιμαχίδου Ῥω- 
20 μαῖοι μὲν ὑπάτους χατέστησαν Τίτον Μενήνιον καὶ Πόπλιον 

Σήστιον Καπετωλῖνον. 

τι} 60}: 8... 1.13: ν᾽ 4: )303-: 

ΧΙΙ 23. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Πραξιτέλους ᾿Ολυμ.- 
πιὰς μὲν ἤχϑη τετάρτη πρὸς ταῖς ὀγδοήκοντα, χαϑ' ἣν ἐνίχα 

254 στάδιον Κρίσων Ἱμεραῖος, ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ δέκα ἄνδρες κατ- 
εστάϑησαν νομογράφοι, Πόπλιος Κλαύδιος Ῥηγιλλανός, Τίτος 

Μινύχιος, Σπόριος Οὐετούριος, Γάϊος Ἰούλιος, [Γάϊος] Σολ-- 

26--2 5. 22 ϑίσγνατί Κ]ϊο 6, 280 

3 μάρκιον Ἐ᾿|[ λατοῦκαν Ε' 4 σπούριον Ῥ 1 βατιχανὸν Ο 
8 χιχώριον ΡῈ χιχόριον ἡ 12 σπούριον ῬΥ͂ | ταρπέιον ΒΥ (5. Δ...) ταρ- 
πέτιον ΕἼ | “4{εγγιίμς ἴ 13 φοντείνιον Ῥ Ζογιέϊγιαζίς ἴ; οἴτ, Βίριναγί ΚΚ]ῖο 
ΨΙ 275, (οκία ΒΟ0]]. ἀϊ ἢ11ο]. οἱ. 1907, 158 16 σέξτον ΝΕ: ἐξ τὸν ΡΙ 
χοΐντιον Ῥ χόιντον Ἐ Ο»εγιέζίέήμς {1 .. Ομγίαίίμς Ζγιίρεηοίγιηες ἴ; ΟἿ. 
ΟἸΟΒοπαβ 215, ἴὔηρεγ 780. ἔ. ῬΆΪ1Ο]. 143, 466 “ 17 τριγέμηνον Ῥ 
20 μεηνήνιον Ρ μεχνήνιον Ν' μεχνίνιον Ἐ' 21 σήστειον Ἐ' | χαπετο- 
λῖνον Ρ 46 πόπλιος] πίπλιος Ρ 42{:ς ἴ | ϑηγιίλανος ῬΩΟῈ 427 μι- 
γούχκιος ΜῈ σιερικοΐρμς ἔ | Ἰάϊος (411.) οτα. Ῥ, 566].  ορει!; 4. Μ7αργιζζες, .567. 
,ϑφεζῤτοίτς ἢ] σουλπ. Ο 
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πίκιος, Πόπλιος Σήστιος, Ρωμύλιος, Σπόριος Ποστόμιος Καλ- 
βίνιος. Οὗτοι τοὺς νόμους συνετέλεσαν. 

Ὀῖοά. ΟἹ. 84, 2. 442. Ψυϊ!ρ. 45ο(304. 

ΧΗ 24. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Λυσανίου Ῥωμαῖοι 
πάλιν δέχα ἄνδρας νομοϑέτας εἵλοντο, "Αππιον Κλαύδιον, 

Μάρκον Κορνήλιον, Λεύκιον Μινύχιον, Γάϊον Σέργιον, Καὶ όϊντον 
Ποιτήλιον, Μάνιον Ῥαβολήιον, Σπόριον Οὐετούριον ..... .... 
ΝΜ ΥΝΣ εὐ ον οὗτοι δὲ τοὺς νόμους οὐχ ἠδυνήϑησαν συντελέσαι. 
εἷς δ᾽ ἐξ αὐτῶν ἐρασϑεὶς εὐγενοῦς παρϑένου πενιχρᾶς τὸ μὲν 
πρῶτον χρήμασι διαφϑεῖραι τὴν κόρην ἐπεβάλετο, ὡς δ᾽ οὐ-"ἴο 
δεὶς αὐτῷ προσεῖχεν, ἐπαπέστειλε συκοφάντας ἐπ᾽ αὐτήν, προσ- 
τάξας ἄγειν εἰς δουλείαν. τοῦ δὲ συκχοφόντου φήσαντὸς ἰδίαν 

αὑτοῦ εἶναι δούλην χαὶ πρὸς τὸν ἄρχοντα καταστήσαντος 
δουλαγωγεῖν, προσαγαγὼν χατηγόρησεν ὡς δούλης. τοῦ δὲ 

διαχούσαντος τῆς χατηγορίας χαὶ τὴν κόρην ἐγχειρίσαντος, 
ἐπιλαβόμενος ὁ συχοφάντης ἀπήγαγεν ὡς ἰδίαν δούλην. ὃ δὲ 
πατὴρ τὴς παρϑένου παρὼν καὶ δεινοπαϑῶν, ὡς οὐδεὶς αὐτῷ 
προσεῖχε, παραπορευόμενος χατὰ τύχην παρὰ χρεοπώλιον, 
ἁρπάσας τὴν παρακειμένην ἐπὶ τῆς σανίδος χοπίδοα, ταύτῃ 
ποτάξος τὴν ϑυγατέρα ἀπέχτεινεν, ἵνα μὴ τῆς ὕβρεως λάβῃ 
πεῖραν, αὐτὸς δ᾽ ἐχ τῆς πόλεως ἐχπηδήσας ἀπῆλϑε πρὸς τὸ 
στρατόπεδον τὸ ἐν τῷ ᾿Αλγίδῳ καλουμένῳ τότε ὑπάρχον. 

σι 

"Ἕ 
οι 

Ὁ 9) 

5.65 ἴξεηϊεηῃ Τ. Απίοηϊαβ, Ὁ. Ἐδθίυβ, Κ. θυ ]]Π1π5, 50. Ορρίαβ; 
δηάἀουβοῖίβ ἔθ] 5Ρ. Μείαμαβ ἴῃ ἄδη σεν. Βδβίεη. Ψᾳ]. ϑίρννατε Καὶ ἴο 
6, 281 9 (ἷο. ᾿. Ρ. 2, 37, 63. Αδβοοῃ. ἰπ (οτχη. Ρ. 68. --- ἘΔ. ΜεγοΥ 
ἈΒΜ 37, 618; Ηεπη. 30, 1--24. Νίεβε ἀβ δπη. οι. (Μδῖρ. 1886) 

1 ῥωμόλος Ο; 2 Οηγτίαΐέμδ, 7. ᾿ογγιεῖζες ἔ 1 ποστίμιος Ῥ' ποστού-- 
μκος ἘΠῚ 4 ῤύγιες 6 2 ,,ἀἄθοθπὰ ἰαΌι]85 ἰδηςατητηοο σοΠ βου ρβοσο. Ἐ οἰβῖζα 
(οὐ) συνετέλεσαν Μαανὶν Αἄν. 1 491 4--5. 9-4 5. 23 οἶτ. Εχοοτρί. 
ΟΟΉΒΙ ΤῸ 271 5. νομοϑέτας οτ. Ῥ| εἵλαντο Ῥάᾶς Ῥεῖγαεβο. (εἶτ. 
ΧΙῚΝ 12) ἄπτιον 6 μινούκιον Τ' 7 ποιτήλιον] πόπλιον Ο 
μαΐνιον Ῥ 8 ἐδυνήϑησαν Ρ 9 πενηχρᾶς Ῥας 1ιο ὡς ΝΕ 
Ρεῖτεβοι: ὡς 10--αὶ οὐδεὶς αὐτῷ προσεῖχεν ῬΝ Ῥείτεβο.: οὗ προσεῖχεν 
ἐκείνη τούτῳ Ε' οὗ προσεῖχεν αὐτῷ ορεὶ 11 συκοφάντην Β εἶδε 13 αὐτοῦ 
ΝΕ Ῥεῖγδοϑβο. 14 δουλαγωγεῖν 46]. Νορε!; δουλαγωτγουμένην δγυστα 
15 τῆς χατηγορίας ΡΝ Ῥείτοδο.: τὴν κατηγορίας ΕἸ καὶ τὴν κατη- 
γορίαν Εϑ 16 ἀπήγαγεν ΝΕ Ῥεΐτεβδο.: ἀπῆγεν Ῥ 18 παρὰ ΟΠ. 
Ῥεΐγεβο. [ χρεοπώλιον Ῥεΐγεβδο.: κχλεοπώλιον Ῥ χρεωπόλιον ΝΑ0Ε χρεω- 
πώλιον ΨΡο 19 χοπίδα σανίδος Τὰς 22 ἀλγίδῳ ἱπίεγρι. [αί.: 
λαγαδίῳ ῬΝῈ λαγωδίῳ Ῥεΐτεδο. ἀλγιδίῳ 1. Ο, ἄτοπον 
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χαταφυγὼν δ᾽ ἐπὶ τὸ πλῆϑος καὶ μετὰ δαχρύων τὴν καϑ' 
αὗτὸν συμφορὰν; ἀπαγγείλας, ἅπαντας εἰς ἔλεον ἤγαγε καὶ 
πολλὴν συμπάϑειαν. πάντων δ᾽ ἐπιβοηϑεῖν τοῖς ἠτυχηκόσιν 

ὁρμησάντων, μετὰ τῶν ὅπλων νυχτὸς εἰς τὴν Ῥώμην εἰσέπεσον. 
5 οὗτοι μὲν οὖν χατελάβοντο λόφον τὸν ὀνομαζόμενον Αὐεντῖνον. 
25. ἅμα δ᾽ ἡμέρα νωσϑείσης τῆς τῶν στρατιωτῶν μισο- 
πονηρίας, οἱ μὲν δέκα νομογράφοι βοηϑοῦντες τῷ συνάρχοντι 

συνῆγον πολλοὺς τῶν νέων ὡς διὰ τῶν ὅπλων χριϑησόμινοι, 
μεγάλης δ᾽ ἐμπεσούσης φιλοτιμίας οἱ χαριέστατοι τῶν πολιτῶν, 

το προορώμινοι τὸ μέγεϑος τοῦ χινδύνου, διεπρεσβεύσαντο πρὸς 
ἀμφοτέρους περὶ συλλύσεως, καὶ μετὰ πολλῆς σπουδῆς ἐδέοντο 

λῆξαι τῆς στάσεως χαὶ ("ἢ περιβαλεῖν τὴν πατρίδα μεγάλαις 
συμφοραῖς. τέλος δὲ πεισϑέντων ἁπάντων ὁμολογίας ἔϑεντο 
πρὸς ἀλλήλους, ὥστε δέκα αἱρεῖσϑαι δημάρχους μεγίστας 

:5 ἔχοντας ἐξουσίας τῶν κατὰ πόλιν ἀρχόντων κχαὶ τούτους 

ὑπάρχειν οἱονεὶ φύλακας τῆς τῶν πολιτῶν ἐλευϑερίας " τῶν 
δὲ χατ᾽ ἐνιαυτὸν γιγνομένων ὑπάτων τὸν μὲν ἕνα ἔχ τῶν 
πατρικίων αἱρεῖσϑαι χαὶ τὸν ἕνα πάντως ἀπὸ τοῦ πλήϑους 

χαϑίστασϑαι, ἐξουσίας οὔσης τῷ δήμῳ χαὶ ἀμφοτέρους τοὺς 
29 ὑπάτους ἐκ τοῦ πλήϑους αἱρεῖσϑαι. τοῦτο δ᾽ ἔπραξαν ταπεινῶσαι 

σπεύδοντες τὴν τῶν πατρικίων ὑπεροχήν" οἱ γὰρ ἄνδρες οὗτοι 
διά τε τὴν εὐγένειαν καὶ τὸ μέγεϑος τῆς ἐχ προγόνων αὐτοῖς 

παρακχολουϑούσης δόξης ὡσεί τινες χύριοι τῆς πόλεως ὑπῆρχον. 
ἐν δὲ ταῖς ὁμολογίαις προσέχξιτο τοῖς ἄρξασι δημάρχοις τὸν 

25 ἐνιαυτὸν ἀντικαϑιστάναι πάλιν δημάρχους τοὺς ἴσους, ἢ τοῦτο 
ἡ πράξαντας ζῶντας κατακαυϑῆναι. ἐὰν δὲ οἱ δήμαρχοι μὴ 

συμφωνῶσι πρὸς ἀλλήλους, κύριοι εἶναι τὸν ἀνὰ μέσον κχείμιενον 
"ἢ κωλύεσθαι. 

ἀπο χκαϑ' αὑτὸν ΕἸοβοίδας: κατ᾽ αὐτὸν Ο (οτα. Ῥείΐγεβο.) ] εἰς ἔλεον 
ἤγαγε ΝΕ: ἤγαγεν εἰς ἔλεον Ῥ (εἰς ἔλ. καὶ πολλ. συμπ. ἤγ. Ῥείτεδα.) 
4 ὡρμιησάντων Ῥ 9 δ᾽ ἐμπεσούσης ἈΠοάοπιαη: δὲ πεσούσης Ο 
15 πόλιν ΝΕ: τὴν πολὶν ΒΕ (εἴν. ΧΙΝ 117, 9) 171 Ἰενομένων 
γένομ. ἘΞ 18 καὶ τὸν ἕνα] τὸν δὲ ἕτερον Ἐ εἶδῖκα [ πάντας Ρ 109 ἀμ- 
φοτέρους τοὺς οπι. Ρ 22 τῆς ἐκ τῶν προγόνων Ρ 24 προσετέτακτο 

ἍΠΔ 47 τῶν ἀ. μ. χειμένων Ρ 527--28 κύριοι--κωλύεσϑαι 56η5ὰ 
ςαββᾶ; χύριον εἶναι τὸ εἰς. Μαάνὶρ Αἄν. 1 491; ἰΐετη, 5εᾶ ἀε]. μὴ) 
Μοχηγηβεῃ ϑίδδίσυ. 11 280; κύριοι---κωλυέσϑων Νορεῖ!; ἐὰν δὲ οἱ δημόται 
μὴ συμφ. πρ. ἀλλ., κυροῦν εἴς. ΘομννατίΖ ΚΕ ΨΝ' 693; χυρίους εἴς. 5]5- 
νγατί ἘΓΠΙΟ ΝῚ 360 (υἱ ροβί κείμενον δυάίδίαγ χρόνον; οἶτ. ἱπίεγρτεί. Δ ΌγμΙ]1) 
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Ὠ]οά. ΟἹ. 84, 3. 44ι. Ψυΐρ. 449{305. 

ΧΙ 26. Τὴν μὲν οὖν ἐν Ῥώμῃ στάσιν τοιαύτης συλ- 
λύσεως τυχεῖν συνέβη. ἐπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Διφίλου 
Ῥωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Κάγχον Οράτιον καὶ Λεύκιον 
Οὐαλέριον Τουρπῖνον. ἐπὶ δὲ τούτων, ἐν τῇ Ῥώμῃ τῆς νομο- 
ϑεσίας διὰ τὴν στάσιν ἀσυντελέστου γενομένης, οἱ ὕπατοι 
συνετέλεσαν αὐτήν. τῶν γὰρ χαλουμένων δώδεχα πινάκων οἱ 
μὲν δέκα συνετελέσϑησαν, τοὺς δ᾽ ὑπολειπομένους δύο ἀνέγραψαν 
οἱ ὕπατοι" καὶ τελεσϑείσης τῆς ὑποχειμένης νομοϑεσίας, 
ταύτην εἰς δώδεχα χαλχοῦς πίνακας χαράξαντες οἱ ὕπατοι 
προσήλωσαν τοῖς πρὸ τοῦ βουλευτηρίου τότε χειμένοις ἐμ.- 
βόλοις. ἣ δὲ γραφεῖσα νομοϑεσία, βραχέως καὶ ἀπερίττως 
συγχειμένη, διέμεινε ϑαυμαζομένη μέχρι τῶν χκαϑ' ἡμᾶς καιρῶν. 

Ἀϊοά, ΟἹ. 84, 4. 44οθ. υΐρ. 448306. 

ΧΙ 27. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Τιμοκχλέους Ρωμαῖοι 
υὲν κατέστησαν ὅπάτους Λαρῖνον “Ἑρμίνιον καὶ Τίτον Στερτίνιον 
Στρούχτορα, 

Π1οά. ΟἹ. 85, 1. 439. Μυϊὶρ. 447307. 

ΧΙ 29. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Μορυχίδου “Ῥωμαῖοι 
μὲν χατέστησαν ὑπάτους Λεύχιον Ἰούλιον καὶ Μάρκον Γεγάνιον, 
Ἠλεῖοι δ᾽ ἤγαγον Ὀλυμπιάδα πέμπτην πρὸς ταῖς ὀγδοήκοντα. 

Ἀὶοά. ΟἹ. 8ὃς, 2. 438. Ψυϊ!ρ. 446{308. 

ΧΙῚ 30. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Γλαυκίδου “Ῥωμαῖοι 
χατέστησαν ὑπάτους Τίτον Κοΐνχτιον χαὶ ᾿Αγρίππαν Φούριον. 

--- 3.0, 6. Ῥωμαῖοι δὲ πρὸς Οὐολούσχους διαπολεμοῦντες 
τὸ μὲν πρῶτον ἀχροβολισμοὺς χαὶ μιχρὰς μάχας συνετέλουν, 

ΤΠ κα Ἐά. Μεγοῖ Ἡδεπη. 320, 2. ΓΙ], Τῇ 6. (οβία Τ 1, 196. 11 τότε 
χριμένοις ΖιιβαίΖ 1).᾽5, ἀ6ΥΓ α16 νεηδριηρ δὲ σοϑίγα 56] δὶ εὐ]θρὲ Βδίίβ. 
Απάστβ (οβία 11, 220. -- Ἐὰ. Μενεσ ΒΠΜ 327, 618. Οοβία 1, 217 
25--2ὦ 5. 20 1΄ν. 3, 66---7ο 

4 χάγκων Ῥ αγος ἴ  ὡράτιον ῬῈ 5. τουρπῖνον] οΐτέςς ἴ; 
οἵτ. ΟΠ, 15 56 6 γινομένης Ῥᾶσ 7 πινάχτων Ρ 8. ὁπολιπομένους Ῥ3 
16 7αγς5ς ἢ Λάρος Ῥίοη. ΗδΔί. | ἐρμίνιον Ῥ ἑρμήνιον Ν᾽ (5. ες.) Ἐ᾿ ] στερ- 
τίνιον] ἵγεγρίγιέμς ἴ; ἀα ϑθύν]ιο οορίί. ν. ἃ. Με] οὐ σορπ. 17 στρούχ- 
τορα Ῥ: στρουχτονα Ν' στρούχτωνα Ἐ᾿ τρίκοστον ϑίρνγατί Κ]ο ΝῚ 274, 
Οοβία (οἴτ. Βαάεξγ 5) 19 ρο χιδίου 50}. Ατὐς Ἄσῃ. ὅγε, μυριχ. ΝΕ 
μυρισχ. Ῥ 20 τεγάνιον] γεγάντιν Ῥ' γεγάντην Ῥἤ γεγάντιον ΝῈ 
23 Γλαυκῖνος 508. ΑΥ. Αοῇ. 67 424 χοΐντιον Ρ κόιντον ΝῪΕ [| ἀγρίπαν ἘΠ] 
φρούριον Ο 25 δὲ οἵη. ῬΨ | οὐολούσχους Ἀοάοπηδη: βολόμνους ΡΥ 
οὐολούμνους Ἐ ἰ 

ΓῚ Ο 



ΠΟΙ ΘθΟΥ ΣΕΥ 1013. .2.. 25. 24.235 25 

μετὰ δὲ ταῦτα παρατάξει μεγάλῃ νικήσαντες τοὺς πλείους 
τῶν πολεμίων χατέχοφαν. 

Ὀἱοά. ΟἹ. ὃς, 3. 4372. Δαϊρ. 445{309. 

ΧΙΙ 31. Ἐπ’ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Θεοδώρου Ῥωμαῖοι 
«μὲν ὑπάτους χατέστησαν Μάρχον ]ενύχιον καὶ ᾿Αγρίππαν 
Κόρτιον Χίλωνα. ἐπὶ δὲ τούτων κατὰ μὲν τὴν ᾿Ιταλίαν τὸ. 
ἔϑνος τῶν Καμπανῶν συνέστη χαὶ ταύτης ἔτυχε τῆς προσ- 
ηἸορίας ἀπὸ τῆς ἀρετῆς τοῦ πλησίον χειμένου πεδίου. 

Ὁ ϊοά. ΟἹ. 8ὃς, 4. 4326. Νυϊρ. 444{310. 

ιο ΧΙ 32. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχεν Εὐϑυμένης, ἐν Ῥώμῃ δ᾽ 
ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι κατεστάϑησαν τρεῖς, Αὖλος Σεμ.- 

πρώνιος, Λεύκιος ᾿Ατίλιος καὶ Τίτος Κόιντος. 
Π1οά. ΟἹ. 86, τ. 435. υϊρ. 443311. 

ΧΙ 33. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν Λυσιμάχου Ῥωμαῖοι 
τ μὲν ὑπάτους χατέστησαν Τίτον Κοΐνκτιον καὶ Μάρκον Τ Γεγάνιον 

Μακερῖνον, Ἠλεῖοι δ᾽ ἤγαγον Ὀλυμπιάδα ἔχτην πρὸς ταῖς 
ὀγδοήκοντα. 

Ὁ]οά. ΟἹ. 86, 2. 434. Μυϊρ. 442|312. 

ΧΙ 34. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ᾿Αντιοχίδου “Ῥωμαῖοι 
29 χατέστησαν ὑπάτους Μάρχον Φάβιον χαὶ ΠΙ|όστομον Αἰβούτιον 

Οὔλεχον. 
- 324, 5. Κατὰ δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν οἱ Ῥωμαῖοι πέμφαντες 

ἀποίχους εἰς ΓἼΑρδεα τὴν χώραν κατεχληρούχησαν. 
το ΟἹ. 860; 2-. 252. αϊρ. 44113212. 

25 ΧΙΙ 35. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Χάρητος Ῥωμαῖοι 
χατέστησαν ὑπάτους ΚΚόϊντον Φούριον Φόσον καὶ Μάνιον 
Παπίριον Κράσσον. 

5 Οοβϑίδ [1,196 614.ν. 4,37. --- Βαάθσ 24 (απάειβ Μογησηβεη ἈΕῚ 1Τ 
281). )Ί΄6 ποί!Ζ βίδχητμηΐ βομνγο ο ἢ δι5 ἀ6ΥΓ σοτηϊβομεμ 416116 Π).5. Ὲ]. 
ΧΙἼΙΓ γό υ. Νίδβδεη Τί. Τιηᾶσδβὶς. ΤΙ 683 22 Τιῖν. 4, 11 

4 κατέστησαν ὑπάτους Ρ γενίκιον Ἐ᾿ | ἀγρίπαν Ἐ"; 566]. (οκία (}., 
Ζ., Ο. ἢ 6 κούρτιον Ε| ῥάξίοῖ 71 κχαμπανῶν)] καππαδόκων Ῥ καππά- 
δων Ν' χαπάδων Ε' 8 τῶν ἀρετῶν Ρ΄ κειμένου ἀδ]επά. ραΐ. ΝορΕεὶ 
11 χατέστησαν Ῥᾶσ 12 ἀτίλιος] - καὶ ΒΕ] 7: Οοοίζμς ἔ; οἶτ. 51ρ- 
ψγατὶ ΚΙὼο ΝῚ 288ὃς 14 λυσιμάχου Η : ναυσιμάχου Ο 15 κοΐνχτιον Ρ: 
κόϊντον ΝῈ 16 μάχκερνον Ὁ 109 ἀντιλοχίδου Β- Τ᾿ 20 ποστούμιον 
πόστουμον ΝΕ 22 οἱ οἴ. Ρ 23 εἰς ἄρδεα τὴν] εἰ σαρδαία τὴν Ρ 
εἰ σαρδέα τὴν Ν᾽ εἰς ἀρδεάτην Ἐ' | κατεχληρούχησεν Ν᾽ ἱ 25 Κράτης [Η 
26 φρούριον Ὁ | φόσσον Ρ φοῦσον ν. ἀ. Με] 427 παπεΐριον Ρ παπόριον Ε] 
χράσον ΝΕ 



26 Ὄιρᾶον ΊΠ 70: 27» 25) 42. 40, 10 

Τ]1οᾶ. ΟἹ. 86, 4. 432. Μυΐρ. 440{314. 

ΧΙ 36. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ᾿Αφεύδους Ρωμαῖοι 
χατέστησαν ὑπάτους Τίτον Μενήνιον χαὶ Πρόχλον Γεγάνιον 
Νακερῖνον. 

Ἰοῖσα" ΟἹ 87,1. 451... νυ], 220,21 5. ς 

ΧΙῚ 37. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Πυϑοδώρου Ῥωμαῖοι 

μὲν ὑπάτους κατέστησαν Τίτον Κοΐνχτιον καὶ Νίττον Μενήνιον, 
Ἠλεῖοι δ᾽ ἤγαγον ᾿Ολυμπιάδα ἑβδόμην πρὸς ὀγδοήκοντα, καϑ' 
ἣν ἐνίχα στάδιον Σώφρων ᾿Αμπρακιώτης. ἐπὶ δὲ τούτων ἐν 
τῇ Ῥώμῃ Σπόριος Μαίλιος ἐπιϑέμενος τυραννίδι ἀνῃρέϑη. το 

Πιοά. ΟἹ. 87, 2. 43.ο. υϊρ. 438,3τ6. 

ΧΙῚ 38. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν Εὐθυδήμου “Ῥωμαῖοι 
μὲν ἀντὶ τῶν ὑπάτων τρεῖς χιλιάρχους κατέστησαν, Μάνιον 
Αἰμίλιον [καὶ] Μάμερκον, Γάϊον Ἰούλιον καὶ Λεύκιον Κοΐνχτιον. 

Π1οά. ΟἹ. 87, 3. 429. Ψυϊρ. 437|317. 15 

ΧΙῚ 43. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ᾿Απολλοδώρου 
“Ῥωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Μάρχον Γεγάνιον καὶ Λεύκιον 
Σέργιον. 

Ὀὶοά. ΟἹ. 87, 4. 428. υΐρ. 436|318. 

ΧΙ 46. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ᾿Επαμεινώνδου 30 
Ῥωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Λεύχιον Παπίριον καὶ Αὖλον 
Κορνήλιον Μακερῖνον. 

Τοιοα. Ὁ]: 858) 1. 1427. τ νπ|5: 225]210. 

ΧΙΙ 49. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Διοτίμου “Ῥωμαῖοι 
μὲν ὑπάτους χατέστησαν Γάϊον Ἰούλιον καὶ Πρόκλον Οὐεργίνιον 25 
Τρίκοστον, Ἠλεῖοι δ᾽ ἤγαγον ᾿Ολυμπιάδα ὀγδόην πρὸς ταῖς 
ὀγδοήκοντα. 

10 Μοιητήβθη ἈΞ 1 199 21 ᾿ἸΘοβία Τ 1, 107 

2 ἀἁψευδοῦς Ὁ 3 μενίνιον ῬΡΟΩ͂Ν μενοίνιον Εἰ | γεγάντιον Ε' 
1 κοϊνίτιον Ἐ᾿| νίττον] 4. γἱῤῥα 1 Ζ7ιξς (οβία [ μενίνιον Δ μενοίτιον Ἐ' 
10 μαίλιος ἀἴρυτη.: μάνιος Ὁ 14 αἱμιλιανὸν Ο |[ καὶ 46]. ἈΠποάοιπδῃ ] 
χζάϊον] -Ε καὶ Ε' | κοΐχτιον Ο 16 ἀπολοδώρου ΕΒ ΄ 20 ἐπαμινώνδου 
ΡΝν ᾿Βπαμείνων [Ἢ 21 παπείριον ῬΝ παπύριον Ε' | καὶ οπι. Ῥ 
21---22 77. Οογγιοίίμις Π7αϊιερτγιογιδῖς ἢ; δὰ Μ. ἀερδηΐαπι ο05. ΡΠΟΥΪ5. Δηπὶ 
τοί] οορπ. Οοβία 24 κατέστησαν ὑπάτους Ἐ' | οδεργήνιον ΝῈ 
26 ἤγαγον Ῥ: ἦτον ΝΕ 



ΤΙΟΠΟΥ ΣΕΤΤῚ 51. 58. 'δο., 64: 2.7 

Πιοά. ΟἹ. 88, 2. 426. Μυϊρ. 434|320. 

ΧΙ 53. Ἐπ’ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν Εὐχλείδου Ῥωμαῖοι 
χατέστησαν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους τρεῖς, Μάρκον 
Μάλλιον, Κόϊντον Σολπίκιον ΠΡραιτεξτᾶτον καὶ Σερούιον Κορ- 

5 γήλιον. Κόσσον. 
᾿ιο Ὁ]: 58: 5. 227. Μαυϊρ. 43332:. 

ΧΙ 58. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν Εὐϑυδήμου “Ρωμαῖοι 
χατέστησαν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους τρεῖς Μάρχον Φάβιον, 
Μάρχον Φαλίνιον, Λεύκιον Σερουίλιον. 

το Το. 0] 88. 4. 224. “νυν; 432|322: 

ΧΙΙ όοΨ. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Στρατοχλέους ἐν 
“Ῥώμῃ ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι χατεστάϑησαν τρεῖς, Λεύχιος 
Φούριος, Σπόριος .-.-...ὕ... Πινάριος. 

- 64. Κατὰ δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν Αἴχλων ἀποστάντων ἀπὸ 

15 Ρωμαίων, χατὰ τὸν πόλεμον αὐτοχράτορα μὲν Αὖλον Ποστό- 
μιον, ἵππαρχον δὲ Λεύκιον Ἰούλιον ἐποίησαν. οὗτοι δὲ μετὰ 
πολλῆς δυνάμεως ἀξιολόγου στρατεύσαντες εἰς τῶν ἀφεστη- 
χότων τὴν χώραν τὸ μὲν πρῶτον τὰς χτήσεις ἐπόρϑησαν, μετὰ 

δὲ ταῦτ᾽ Αἴχλων ἀντιταχϑέντων ἐγένετο μάχη, καϑ' ἣν ἐνίκησαν 
2. οἱ Ῥωμαῖοι, καὶ πολλοὺς μὲν τῶν πολεμίων ἀνεῖλον, οὐχ 

ὀλίγους δ᾽ ἐζώγρησαν, λαφύρων δὲ πολλῶν ἐκυρίευσαν. μετὰ 
δὲ τὴν μάχην οἱ μὲν ἀφεστηχότες διὰ τὴν ἧτταν καταπεπληγ- 
μένοι τοῖς Ῥωμαίοις ὑπετάγησαν, ὁ δὲ Ποστόμιος δόξας καλῶς 
διῳχηκχέναι τὰ κατὰ τὸν πόλεμον κατήγαγε τὸν εἰωϑότα ϑρίαμιβον. 

25 ἴδιον δέ τι χαὶ παντελῶς ἄπιστόν φασι πρᾶξαι τὸν Ποστόμιον " 

3 ν. 4, 23. --- Μοιηηβεη ἈΞ ΠῚ 222 14 Τὰν. 4, 26---29. ΒΙαί. 
ΘΆΤΩΣ 2 25 Ον. Π Αϑὲ. .(6,.721 ΡΠ αν 4 720: θὲ. (ΠΟΙΠ τὴ: 21. 17. 
ΝΑΙ. Μῆχ. 2. 7, ὃ: -- Τὴν. τ. (Ε]]. ραῦεπ. 415 1881 431; ν9]. δίς 
τιν. 4, 31, 4. - - Μοιϊηχήθδοη ἘΕ 11 271. (Οὐοδβίᾶ 1 1,221. 

2 Βῤχλῆς [Η; εἴτ. Βτ. Κὶ εἰ] Αποπ. Αὐρ. 31 4 μάλλιον] μάνιον Ο ] 
σουλπίχιον Ῥ σοντίκιον ΝΕ | πρετέξτατον Ἐ᾽ | σερούιον] σερούλιον ῬΝ 
καὶ σερούλιον Ε΄ 5 κόσσον] κέσσον Ῥ κέσον Ν' κένσον Ε 717 Εὔϑυνος 
ΘΕ δε δα ΓΧΤΙ" 2 9 φαλίνιον] Ζο(ε)ίμς 1 φώλιον Μοιῆτηβεῃ ἈΞ 
Ι 114 φόλιον (οβία | λεύχιον ῬΥ : καὶ λεύκιον Ε [|| σερούλιον 
,ϑεγρίζ5 ἴ 12 τῶν οἴη. Ε' | τρεῖς χατεστάϑησαν Ρ 13 φρούριος Ο 
“52. Τοοίτεγεζς, 1. Ῥύγαγέμς ἔ 1 πινάριος] -ἰ καὶ γάϊος μέτελος ΕΞ 15 κατὰ] 
τῶν χατὰ Τἰπάοτῖ [τὸν οπι. Ῥ | παῦλον ῬΡ᾽ | ποστούμιον Ο (ἰΐεῃη 
23:.20) 16 οὗτοι] αὐτοὶ Ῥ 17 πολλῆς] πολιτικῆς Μαάνὶᾳ πολλῆς 
5. ἀξιολόγου ἀε]. Ἐ εἰ5ῖκα 18 τὴν τῶν ἀφ. χ  Ῥ 



28 ᾿ισαοῦ ΚΎΤ ΘΙ, τ. .72,. 72; γθ. 70 

χατὰ γὰρ τὴν μάχην τὸν υἱὸν αὐτοῦ διὰ τὴν προϑυμίαν προ- 
εχπηδῆσαι (τῆς ὑπὸ) τοῦ πατρὸς δεδομένης τάξεως, τὸν δὲ 
ποτέρα τηροῦντα τὸ πάτριον ἔϑος τὸν υἱὸν ὡς λελοιπότα τὴν 
τάξιν ἀποκτεῖναι. 

θοῦ. ὍΙ, 80. 1.225. Μνιῇίσ. 21τ|22}. 

ΧΙ 65. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦν ἄρχων Ἴσαρχος, ἐν δὲ τῇ 
“Ῥώμη καϑειστήχλεισαν ὕπατοι Τίτος Κοΐνχτιος καὶ Γάϊος 
᾿Ιούλιος, παρὰ δ᾽ Ἠλείοις ᾿Ολυμπιὰς ἤχϑη ἐνάτη καὶ 
ὀγδοηκοστή. 

Τ)1οά. ΟἹ. 89, 2. 422ὥ. Νυϊρ. 430,324. 

ΧΙ 7γ2. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ᾿Αμεινίου Ρωμαῖοι 
μὲν χατέστησαν ὑπάτους Γάϊον Παπίριον καὶ Λεύκιον Ἰούλιον. 

Ὀιοά. ΟἹ. 89, 3. 421. Νυ!ρ. 429|325. 

ΧΗ γ3. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχεν ᾿Αλχαῖος, ἐν Ῥώμῃ δ᾽ 
ὑπῆρχον ὕπατοι ᾿Ὀπίτερος Λοχρήτιος χαὶ Λεύχιος Σέργιος 
Φιδηνιάτης. 

Ὠ]οά. ΟἹ. 89, 4. 42ο. Μιυΐρ. 428{326. 

ΧΙ 75. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ᾿Αρίστωνος Ρωμαῖοι 

το 

μὲ 5 

χατέστησαν ὑπάτους Τίτον Κοΐνχτιον καὶ Αὖλον Κορνήλιον 
Κόσσον. 

- 76, 4. Περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους κατὰ τὴν ̓ Ιταλίαν 
Καμπανοὶ μεγάλῃ δυνάμει στρατεύσαντες ἐπὶ Κύμην ἐνίκησαν 
μάχῃ τοὺς Κυμαίους χαὶ (τοὺς) πλείους τῶν ἀντιταχϑέντων 
χοατέχοψαν. προσχαϑεζόμενοι δὲ τῇ πολιορχίᾳ καὶ πλείους 

προσβολὰς ποιησάμενοι χατὰ χράτος εἷλον τὴν πόλιν. διαρ-- 
πάσαντες δ᾽ αὐτήν, καὶ τοὺς καταληφϑέντας ἐξανδραποδισά-- 
μενοι, τοὺς ἱκανοὺς οἰκήτορας ἐξ αὑτῶν ἀπέδειξαν. 

21-27 Τὰν. 4, 44, 12. ϑϑίγαῦο 5, 243. -- Βαδάδξι. 24 (δῃάθυβ 
Μοιηηβεη ἈΕῚ ΤῚ 281). ΤῈ ποίϊΖ βίδιηπιϊ βου θυ] ἢ δ05 ἀΘῚ χοσαβοῆθῃ 
41.6}16 Ὁ).5. ῈΙ. ΧΤΙ 21 

2 ΞΌΡΡΙ. ἈΒοάοπιδη 6 ἵππαρχος ΕΞ 7 χαϑίστηκ. Ρ] κοἴΐγχτιος Κ 
κόϊντος Ῥ᾿ Ομ. Πείΐϊμς 5 8. ἐννάτη ΝῈ 1: δ᾽ οπι. Ρ| ἀμινίου ΡΥ 
᾿Αμονίας [Η ; οἴτ. Βτ. ΚΕἸ] Αποη. Αὐρ. 31 12 παπύριον Ἐ᾿ | ἰούλιον] 
Ἰούνιον ΝῈ καὶ Ἰούνιον» 15 ὃ πίτερος Ῥ ὃ πίγκχτερος Ε' “οσίτες ἴ | λου-- 
χρίτιος Ἐ 16 δὰ φιδιηνιάτης οἷτ. ΒδάεΥ Ρ.  ϑίσψνατι ΚΙο ΝῚ 274 
18 ᾿Αριστίων Η; οἶτ. Βτ, ΚΕΙ͂ 1. 1. 190 κοΐγκτιον ΝΕ | παῦλον Ῥ5 
21 κατὰ] περὶ ΡΝ 423 50ρρ!. Ὠίπάουί 426 αὐτῇ Ρ'  καταλειφϑέντας 
ΡΨΝΈΕῚ ἐγκαταλνηφϑέντας ἩΙοΐη 

20 



Ὅτοσοῦ ΧΊΠ τ)... γ8.8ο: δὲ 29 

Ὠ]οά. ΟἹ. 90, 1. 419. αϊ!ρ. δρεβί. 

ΧΙ γ7. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ᾿Αριστοφίλου Ῥωμαῖοι 
χατέστησαν ὑπάτους Λεύχιον Κοΐνχτιον καὶ Αὖλον Σεμπρώνιον, 
Ἠλεῖοι δ᾽ ἤγαγον ᾿Ολυμπιάδα ἐνενηκχοστήν. 

5 Θιοῖ ὍΝ Ὁ). 2. 418. ΜΡ: 4232]: 

ΧΙῚ γ8. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ᾿Αρχίου Ῥωμαῖοι 
χατέστησαν ὑπάτους Λεύκιον Παπίριον Μουγιλανὸν χαὶ Τ᾽άϊον 
Σερουίλιον Στροῦκχτον. 

Π1οά. ΟἹ. 90, 3. 417. δυϊ!ρ. 426{328. 

το ΧΙΙ 8ο. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχεν ᾿Αντιφῶν, ἐν Ῥώμῃ δ᾽ 
ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι τέσσαρες χατεστάϑησαν, [Γάϊος 
Φούριος χαὶ Τίτος Κοΐνχτιος, ἔτι δὲ Μάρχος Ποστόμιος καὶ 

Αὖλος Κορνήλιος. 
- 80, 6. Κατὰ δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν Φιδηνᾶται μέν, παραγενο-- 

15 μένων εἰς τὴν πόλιν αὐτῶν πρέσβεων ἐκ τῆς Ῥώμης, ἐπὶ 
μικραῖς αἰτίαις ἀνεῖλον τούτους. ἐφ᾽ οἷς οἱ “Ρωμαῖοι παροξυν-- 
ϑέντες ἐψηφίσαντο πολεμεῖν, καὶ προχειρισάμενοι δύναμιιν 
ἀξιόλογον εἵλοντο διχτάτωρα Μάνιον Αἰμίλιον καὶ μετὰ τούτου 
χατὰ τὸ ἔϑος Αὖλον Κορνήλιον ἵππαρχον. ὁ δ᾽ Αἰμίλιος 

29. παρασχευασάμενος τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ἀνέζευξε μετὰ τῆς 

δυνάμεως ἐπὶ τοὺς Φιδηνάτας. ἀντιταξαμένων δὲ τῶν Φιδη- 
νατῶν ἐγένετο μάχη ἐπὶ πολὺν χρόνον ἰσχυρά, καὶ πολλῶν 
παρ᾽ ἀμφοτέροις πεσόντων ἰσόρροπος ὁ ἀγὼν ἐγένετο. 

Ὠϊοά. ΟἹ. 90, 4. 4τι6. Νιυΐξ. 425329. 

25 ΧΙῚ 81. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν Εὐφήμου ἐν Ρώμῃ 
χατεστάϑησαν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι Λεύχιος Φούριος, 
Λεύχιος Κοΐνχτιος, Αὖλος Σεμπρώνιος. 

3 [ν. 4, 30, 15;31, 1. --- 1,6ὰΖα 31. (οβίδι 1, 202 14--23 Ρ]]η. 
πτπὶ 14. 25. 1 δι Χ. 52. 4... 000 6 Ὑἱν} 111} 25." ΒΊΟΙΣ. τον τι τ. 12. 9: 
Ἐδβίαβ 5. ν. ορί πη 5ρο]ῖα. ῬΙαί. οπι. 16. Τιν. 4, 17---20. 31---34. Ὠίοῃ. 
ΗΔ]. 12, 5. ὅεγν. Αβη. 6, 842 (πιηϊῖῖ ἀορρεϊί. ἰγβαα.). ῬΊΌΡ. 5, 10. --- Μοιητηβθῃ 
ΠΗ 1 2:6: Ἰζποῖσὶ ῬΠΙΙΟΙ 48, 712. Νίεβε Ἡοση. 13; 412; ατπαᾶτ," Δ6 

2 ἀριστοφύλου ΝΕῚ ᾿Αστύφιλος [Ἡ κ38 κχκοΐγχτιον Ν | παῦλον Ρ5 
σεπρώνιον Ῥ 1 παπύριον ἘΠ| μουτίλανον Ο 8 σερούλιον ΝΕ 
στράχτον Ῥ 12 φρούριος Ο | κόινχτος Ῥ κοΐγχτιος Δ | ποστούμιος Ο 
13 παῦλος Ρ 14 φιδηνηάται Ῥ (ἡ 5υρτὰ α) φιδινάται Ψ' φειδινάται 
ἘΞ Ο ϑισναῖί. ΚΊΙΟ ΤῚΖ,4 15 τὴν ῥώμην Ρ' 18 δικιάτορα Ῥ' 
διχτάτορα ΝῈ | μάνιον] ἄνιον Ο 19 παῦλον Ῥ5 21 φιδηνηάτας Ῥ 
(αἰ 14) φιδινάτας ΝῈ | φιδηνηατῶν Ῥ (αἱ 14) φιδινατῶν ἢ ἐρῶν, Ε 
φΟλούκιος φρούριος Ὁ 427 κορίντιος ἘΝ κορίνχτιος Ε' ὁρᾶτιος (οβία | 
αὖλος ΡῬ'Ψ: καὶ αὖλος Ε' παῦλος Ρ᾽ | σεπρώνιος Ρ| ἀεοίἀεγαίαν [,. Ηοταίίαϑ ; 
οἴτ. Μογηηβοη ἈΕῚ ΤΙ 228 
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Ὠὶοά, ΟἹ. 91, 1. 415. Ψυϊ!ρ. 424|330. 

ΧΙ 82. Παρὰ μὲν ᾿Αϑηναίοις ἦν ἄρχων ᾿Αριστόμνηστος, 
ἐν Ῥώμῃ δ᾽ ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι τέσσαρες χατεστάϑησαν, 
Τίτος Κλαύδιος χαὶ Σπόριος Ναύτιος, ἔτι δὲ Λεύκιος Σέργιος 

χαὶ Σέξτος Ἰούλιος. ἐπὶ δὲ τούτων παρὰ μὲν Ἠλείοις ἤχϑη 

᾿Ολυμπιὰς πρώτη πρὸς ταῖς ἐνενήχοντα. ν 

Εδ Ι͂ΘΠ]Θὴ 416 5. ΚΟΙ]θρίθη 423---410. νὰ]ρ. 

Ὠιοά. ΟἹ. 91, 2. 414. Νυϊρ. 41τ8336. 

ΧΠῚ 2. ἜἘπ᾽ ἄρχοντος γὰρ ᾿Αϑήνησι Χαβρίου Ῥωμαῖοι 
μὲν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χατέστησαν χιλιάρχους τρεῖς, Λεύχιον 
Σέργιον, Μάρκον Παπίριον, Μάρκον Σερουίλιον. 

-΄, 8. Κατὰ δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν Ῥωμαῖοι πρὸς Αἴκους 
πόλεμον ἔχοντες Λαβίχους ἐξεπολιόρχησαν. 

Ἰθῖοα-: ΟἹ: ΟἹ, 2. 412. “α|Ρ. 41.337]. 

ΧΠῚ γ. ᾿Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Πεισάνδρου Ῥωμαῖοι 
μὲν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους κατέστησαν τέσσαρας, Πόπλιον 
Λοκχρήτιον, Γάϊον Σερουίλιον, ᾿Αγρίπποαν Μενήνιον, Σπόριον 
Οὐετούριον. 

Πιοά. ΟἹ. 91, 4. 412. Μυϊς. 416(338. 

ΧΠῚ ο. Κλεόχριτος μὲν ἄρχων ᾿Αϑηναίων ἦν, ἐν Ῥώμῃ 
δ᾽ ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι τέσσαρες ὑπῆρχον, Αὖλος 
Σεμπρώνιος καὶ Μάρχος []απίριος, Κόϊντος Φάβιος, Σπόριος 
Ναύτιος. 

ὨΙοᾶ. ΟἹ. 92, 1. 411. δυϊρ. 415{339. 

ΧΠῚ 34. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Καλλίου Ῥωμαῖοι 
μὲν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους κατέστησαν τέσσαρας, Πόπλιον 

1 Ζὰ ἅδῃ [ομ]επάθη Κο]]θρίθη υρ]. ΤεῦΖζε 15. (οβία Τ1, 198 
12 Τὰν. 4, 47 

2 παρ᾽ ἄϑ'ην. μὲν Ἐ | ἀριστόμνηστος ΝΕ -μνητος Ῥ ᾿Αρίμνηστος 
[ἩῊ 83. χατεστ. τέσσαρες Ρ 4 ΝΣ σέντιος Ὁ πσέξτος ΝῪὟΕ : σέξι- 
στος Ρ οὐ Χαρίας [ῊἩ τ1ο--τι σέργιον λεύκιον Ν | μάρχκον παπίριον 
οἵη. Ῥ] μάρχον σερουίλιον χαὶ μάρκον παπύριον Ε 12 αικοὺς Ῥ 
αὐκους Ν 13 λαβίκους ῬιρμῖυδΒ ; λαβίνους Ο 15 πισάνδρου Ῥ 
Τείσανδρος ΓΗ 17 λουχρήτιον Εἰ | σπούριον ῬΝ καὶ σπόριον Ἐ 
18 οὐετούριον] -[- ῥουΐλιον Ῥ (.52. Τ᾿ μΖεδίοες ἔ 8. Ἰγεέπεγίμς διεέτζμες (οβίδ) 
22 πετρώνιος ῬΑΘΕ | παπείριος ῬΨ παπύριος Ἐ᾿| κόϊντος] - τε ΒΕ | 
σπόριος ῬΥ͂: καὶ σπόριος Ε' 

1Ιο 

.- 

20 

-»Ἤ 5 



ΙΘΟΟΣ ΧΊΠ 34: 38..42. 43.. 51. 68. 76. 80 Ὁ 

Κορνήλιον, Γάϊον Φάβιον ........« «00 ᾿Ολυμπιὰς δ᾽ ἤχϑη 
παρ᾽ Ἠλείοις δευτέρα πρὸς ταῖς ἐνενήκοντα. 

Τα ΘΙ ΟΣ. ΩΣ: ἦτο; γυϊρ. 414|340. 

ΧΙΠ 38. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχε Θεόπομπος, Ῥωμαῖοι δ᾽ 

5 ἀντὶ τῶν ὑπάτων τέσσαρας χιλιάρχους κατέστησαν, Τιβέριον 
Ποστόμιον καὶ Γάϊον Κορνήλιον, πρὸς δὲ τούτοις [Γάϊον 
Οὐαλέριον χαὶ Καίσωνα Φάβιον. 

-- 42, 6ὅ. Ῥωμαῖοι δὲ πρὸς Αἴχους διαπολεμοῦντες ἐν-- 

ἔβαλον αὐτῶν εἰς τὴν χώραν μετὰ πολλῆς δυνάμεως, περι- 
το στρατοπεδεύσαντες δὲ πόλιν Βώλας ὀνομαζομένην ἐξεπολιόρ-- 

χησαν. 
08. ΟἹ 92.. 2. 400. Ψυσ. 412|341. 

ΧΙΠ 43. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχε [λαύκιππος, έν δὲ τῇ 
“Ῥώμῃ κατεστάϑησαν ὕπατοι Μάρκος Κορνήλιος χαὶ Λεύκιος 

15 Φούριος. 
10106: Θ]. 02. 2: 7108: ΜΨαΐὶρ. 412|342. 

" ΧΠῚ 54. ᾿Αϑήνησι μὲν παρέλαβε τὴν ἀρχὴν Διοχλῆς, 
ἐν Ῥώμῃ δὲ τὴν ὕπατον εἶχον ἀρχὴν Κόϊντος Φάβιος χαὶ 
Γάϊος Φούριος. 

20 ἸῬΘΘ ΟΙ Ὁ23.. 15 2107. νυ. Ἴ11,345. 

ΧΠῚ 68. ᾿Αϑηναῖοι μὲν Εὐχτήμονι παρέδωκαν τὴν ἀρχήν, 
Ῥωμαῖοι δ᾽ ὑπάτους κατέστησαν Μάρχον [Παπίριον καὶ Σπόριον 
Ναύτιον, ᾿Ολυμπιὰς δ᾽ ἐγένετο τρίτη πρὸς ταῖς ἐνενήκοντα. 

Ἀιοά. ΟἹ. 93, 2. 406. Μυΐς. 410344. 

25 ΧΠῚ γό. ᾿Αϑήνησι μὲν ᾿Αντιγένης τὴν ἀρχὴν παρέλαβε, 
Ῥωμαῖοι δ᾽ δπάτους κατέστησαν [Γάϊον] Μάνιον Αἰμίλιον καὶ 
Γάϊον Οὐαλέριον. 

το α ὉἹ. ΟἽ, 7. 105. Μναπΐσ-: 400|345- 

ΧΠῚ 8ο. ᾿Αϑήνησι μὲν παρέλαβε τὴν ἄρχὴν Καλλίας, 
3. ἐν δὲ τῇ ἀξι ὦ χατεστάϑησαν ὕπατοι Λεύχιος Φούριος καὶ 

Γναῖος Πομιπήϊ 
8 Τῖν. 4, 49 30 (οβία ΤΊ, 205 

1 γάϊον] καὶ γάϊον ῬΡ. δ αδέμς Τὰν. 4, 49; λεγε.  αδττες ἴδετε. 
νν. ἀά. (οὐ ἔ ἃ. 407) φάπτον Ρ] ἀεδβίἀετδηίαγ (. Καϊεγίμς, Ο. (τεΐμοέξρς 
5 τέσσαρας ΕΞ 6 ποστούμιον 6). 5. (7. (τε!χυᾶ 4Παοαιδ ΡΥΔΘΠΟΙΏΪη8 
ἀϊξξεσαπ) 1 καὶ οἴη. Ν | κένσωνα Ε' 8 αἰχοὺς ΡΌν 10 ,"βώλας 
ὙΝ εββεϊησ : βολὰς Ρ΄ ΠΕΣ ΠΣ βόλασον Ε 14 καὶ οπ!. Ν 15 φρούριος Ο 
18 εἶχεν Ρ' 19 φρούριος Ο 22 παπύριον Ἐ' | καὶ οπ. Ν 426 γάϊον 
ἀε]. ν. ἃ. Μεΐ 30 φρούριος Ο 31 πομπήιος] Οὐγγιείζμς ἴ 
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Πιοά, ΟἹ. 93, 4. 404- Νυὶρ. 40ο08346. 

ΧΠῚ το4. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχεν ᾿Αλεξίας, ἐν δὲ τῇ «Ῥώμῃ 
ἀντὶ τῶν ὑπάτων τρεῖς χιλίαρχοι κατεστάϑησαν, Γάϊος Ἰούλιος, 
Πόπλιος Κορνήλιος, Γ᾿άϊος Σερουίλιος. 

Ἡοα ΟἹ. ον αι. ἀρ. Ψαρ. 40173417: 

ΧΙΝ 3. ᾿Αναρχίας γὰρ οὔσης ᾿Αϑήνησι διὰ τὴν κατά- 
λυσιν τῆς ἡγεμονίας, ἔτος μὲν ἦν ὀγδοηκοστὸν πρὸς τοῖς 
ἑπτακοσίοις μετὰ τὴν Τροίας ἅλωσιν, ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ χιλίαρχοι 
διεδέξαντο τὴν ὕπατον ἀρχὴν τέσσαρες, Γάϊος Φολούιος καὶ 
Γάϊος Σερουίλιος χαὶ Γάϊος Οὐαλέριος καὶ Νουμέριος Φάβιος, 

ἤχϑη δ᾽ ᾿Ολυμπιὰς κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν τετάρτη πρὸς 
ταῖς ἐνενήχοντα. 

π-- τι, 6. Κατὰ δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν Ρωμαίων φρουρούντων 
Ερρουχαν πόλιν Οὐολούσχων, ἐπελϑόντες οἱ πολέμιοι τῆς τε 
πόλεως ἐχράτησοαν χαὶ τῶν φρουρῶν τοὺς πλείστους ἀνεῖλον. 

Το. ΟἹ. 94, 2. 402. Νυϊρ. 406|,348. 

ΧΙΝ 12. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦν ἄρχων Εὐχλείδης, ἐν Ῥώμῃ 
δὲ! τὴν' ὑπατικὴν ἀρχὴν διεδέξαντο χιλίαρχοι τέτταρες, Πό- 
πλιος Κορνήλιος, Νουμέριος Φάβιος, Λεύκιος Οὐαλέριος. 

- τό, 5. Κατὰ δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν Ρωμαίοις πρὸς Οὐηίους 
πόλεμος ἐνέστη διὰ τοιαῦτας αἰτίας... ... εὐν τότε πρώτως 

ἐπεφηφίσαντο Ῥωμαῖοι τοῖς στρατιώταις χαϑ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν 
εἰς ἐφόδια διδόναι χρήματα. ἐξεπολιόρκησαν δὲ καὶ τὴν 
Οὐολούσχων πόλιν, ἣ τότε μὲν ἸΑνξωρ ἐκχαλεῖτο, νῦν δ᾽ 
ὀνομάζεται Ταρραλίνη. 

6-- 12 (οβία Εἰν. αἱ [110]. 39, 1911, 8ο 13---ἰ[:5 [“ν. 4, 58, 3 
(νρ]. 4, δῦ, 8) 18 νρὶ. ζὰ ΧΙΝ 5 

4 πούπλιος ΝῈ |, κορνήλιος] -- καὶ ΕΞ 8 τὴν] τῆς ῬΡ' ο Ττάϊος 
φολούιος] 2. δμγέμς 1 (ΧΊΧΙΧ 17 οοπέετε (οβία) [ φολούιος Ρ: φλούιος 
ΝΕ 14 ἔρρουκαν] ἵεγγιρίγοης Ἰπίεγρυ. ; οἵγ. 98, 5; Ῥαΐβ ϑίπαϊ [114]. 
ΑἹ [110]. ο]. 6, 122 | οὐολούσκων] οὐάσκων ῬΝ 15 ἀνεῖλον Ῥ (εἶτ. 
ΧἼΊ͵ 24) 109 ἀεβἰά. οὕε. Οογριοίζις [ οὐαλέριος] -ἰ καὶ τερέντιος μάξιμος Ε' 
20 οὐηίους] βοιοὺς Ο; οοττ. ὋΝ ε556]ηρ' 21 συνέστη Εἰ | ροβί ἐνέστ 
Ιαο. βίαί. Βυγρευ 1 66 τοιαύτας] τινας Ψορεὶ | δος. ἱπαϊο. ὌπρωαΝ 
πρώτως Τἰπάοτί: πρώτοις Ο 23 ἐξεπολιώρχησαν Ρ 24 οδολούσκων) 
τουόλχων Ῥ' οὐόλκχων ΝΕ τούσχλων ΡῈ 25 ὀνομάζεται οπι. Ἐ᾿ | 
ταρακίνη Εὶ 

"» ο 

Ὁ [9] 

25 
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Πῖοά. ΟἹ. 94, 3. 4ο1. Νυϊρ. 405{349. 

ΧΙΝ τ7. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχε Μικίων, ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ 
τὴν ὑπατιχὴν ἀρχὴν παρέλαβον χιλίαρχοι ἕξ, Τίτος Κοΐνχτιος 
χαὶ Γάϊος Ἰούλιος χαὶ Αὗλος Μάλλιος. 

Ρ Ὀ]οά.. ΟἹ. 94, 4. 4οο. Δυϊρ. 404{350. 

ΧΙΝ το. ᾿Αϑήνησι μὲν ἣν ἄρχων ᾿Βξαίνετος, ἐν Ῥώμῃ 
δὲ τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν παρέλαβον χιλίαρχοι ἕξ, Πόπλιος 

Κορνήλιος, Καίσων Φάβιος, Σπόριος Ναύτιος, 1[᾿άϊος Οὐαλέριος, 

Νάνιος Σέργιος. 

τὴ --- 34, 7. [πρὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους Ῥωμαῖοι προσ- 

ἔϑηχαν οἰχήτορας εἰς τὰς ὀνομαζομένας Οὐελίτρας. 

Π1οά. ΟἹ. 95, 1. 399ς. Νυϊρ. 403[351. 

ΧΙΝ 35. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχε Λάχης, ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ 
τὴν ὕπατον ἀρχὴν διῴχουν χιλίαρχοι, Μάνιος Κλαύδιος, 

τς άρχος ΙΚοϊνχτίλιος, Λεύκιος ᾿Ιούλιος, Μάρχος Φούριος, 

Λεύκιος Οὐαλέριος, ἐγενήϑη δὲ καὶ ᾿Ολυμπιὰς πέμπτη πρὸς 
ταῖς ἐνενήχοντα. 

Ἰθιοα: Ὁ]: σος 2:, 298: δ αϊα. 402552. 

ΧΙΝ 38. ᾿Αϑήνησι μὲν τὴν ἀρχὴν ᾿Αριστοχράτης παρ- 
2. ἔλαβεν, ἐν Ῥώμῃ δὲ τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν ἕξ χιλίαρχοι δι- 

εδέξαντο, Γάϊος Σερουίλιος χαὶ Λεύχιος Οὐεργίνιος, Κόϊντος 

Σολπίκιος, Αὖλος Μάλλιος, Μάνιος Σέργιος. 

- 43, 5. Ῥωμαῖοι δὲ πολιορχοῦντες τοὺς Οὐηίους, ἐξ- 
ελϑόντων (τῶν) ἐχ τῆς πόλεως, οἱ μὲν κατεκόπησαν ὑπὸ τῶν 

25. Οὐηίων, οἱ δ᾽ ἐξέφυγον αἰσχρῶς. 

10 νρ]. ΧΙ το. (1ἦν. 2, 31; 34. ΤῬίοη. δ]. 7, 13). 238 [(ν. 5, 8 

2 Μίχων [Η 33. Ετελαβον ΒΕ [ἔξ ΝΕ: τρεῖς Ῥ-: εἴν, ΟἸΠΤ5 .8}. 
ΤΑαυθυγ 11 24 | κόιντος αἴ 44 καὶ (411.) οτι. ῬΊΝ | μάλλιος] μαμίλος Ῥ 
μάμιλος Ἐ μαμίλιος Ν. Τεβιά. 0. Ορεἰγιοέζεδ, 1,7᾿. «“φηηζιεδ, 2. Φεγῖμδ; 
ἰίδαις ἔτ. Αἰμίλιος Ξοθ6πά. εἰ 14ς. βίδί.; οἶτ. (βία δά Ἀ. 1. 6 Ξξεν- 
αἴνετος [Η 8 ἀε5: ἃ. οι. Οογηοέζρδ [ κένσων Ἐ᾿ 9 σέρτιος] -Ἑ καὶ 
ἰούνιος λούκουλος ΕῈΞἝ 11 οὐελίτρας ἘΒοάοτηδπ: οὐέντρας Ὁ 14 μάνιος 
(αἰμίλιος, ἄππ:ος) εχ ἔ (οκίᾶ 15 μάρκος ---ἰοόλιος οἵη. Ῥ | κοΐνχτιος 
ΝΕ (δθεαβὶ Ρὴ | φρούριος Ο 16 λεύκιος Ῥ: χαὶ λεύκιος Ε' οτλ. Ν᾽ | καὶ 
ὀλυμπιὰς οι. ΡΈῚ 21 ἀεβίά. 0. ,ϑεγυτζίος 1 καὶ οτὰ. Ε' 22 σουλου- 
πίκχιος ΡΖ ολουπιχίος ΡΊΝ οὐλπίκιος Ἐ | μάλλιος] ματίλιος ΝῈ μουτί- 
λιος Ῥ μανίλιος (οβία | μάνιος σέργιος Ἐποάοπηδη: μανίλιος καὶ σέργιος 
Ρ οπι.  χκάπιτος κλώδιος καὶ μάρχος ἄγχος Εὶ 23 οὐηίους] βοιοὺς 
Ο, οοττ. ὋΝ ἐββαιηπρ, 24 5Ξ0ρρ!. ΕἸομβίᾶάς 45 οὐηίων] βοΐων οοΥτ. εχ 
βοῶν Ῥ βοιῶν ΝΕ, οοττ. ὙΝ ἐββεϊησ 

Ὠτδοβιη πη, Πίοδοιβ Εὔπιβομε Δππδίθη. 3 



34 Πιοάογ ΧΙΝ 44. 47. 54. 82. ὃς 

Πιοά, ΟἹ. 95, 3. 397. Ψυϊρ. 401|352. 

ΧΙΝ 44. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρξεν Ἰϑυχλῆς, ἐν Ῥώμῃ δ᾽ 
ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι ἕξ χκατεστάϑησαν, Λεύκιος Ἰούλιος, 
Μάρκος Φούριος, Μάρκος Αἰμίλιος, Γναῖος Κορνήλιος, Κ αίσων 
Φάβιος. ἢ 

Π1οά. ΟἹ. 95, 4. 396. Μυΐρ. 40ο(354. 

ΧΙΝ 47. ᾿Αϑήνησι μὲν παρειλήφει τὴν ἀρχὴν Λυσιάδης, 
ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ τὴν ὕπατον ἀρχὴν διῴχουν χιλίαρχοι ἕξ, 
Πόπλιος Μάλλιος, Πόπλιος Μαίλιος, Σπόριος Φούριος, Λεύκιος 

Ποπλίλιος. 
Ὁιοά. ΟἹ. 96, 1. 395. Ψυϊὶρ. 399{355. 

ΧΙΝ 54. ᾿Αϑήνησι μὲν ἔλαβε τὴν ἀρχὴν Φορμίων, ἐν 
Ῥώμῃ δ᾽ ἀντὶ τῶν ὑπάτων ἐγένοντο χιλίαρχοι ἕξ, Γναῖος 
Γενύχιος χαὶ Λεύχιος ᾿Ατίλιος, Μάρκος Πομπώνιος, Γάϊος 

Δυίλιος, Μάρκος Οὐετούριος, Οὐαλέριος Ποπλίλιος, Ὀλυμ.- 
πιὰς δ᾽ ἤχϑη ἐνενηχοστὴ χαὶ ἕχτη. 

Τϊοά. ΟἹ. 96, 2. 394. Νυϊρ. 398356. 

ΧΙΝ 82. ᾿Αϑήνησι μὲν τὴν ἀρχὴν ἔλαβε Διόφαντος, ἐν 
“Ῥώμῃ δ᾽ ἀντὶ τῶν ὑπάτων ἕξ χιλίαρχοι τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν 
διῴκουν, Λεύχιος Οὐαλέριος, Μάρκος Φούριος, Κόϊντος͵ 

Σερουίλιος, Κι όϊντος Σολπίκιος. 

Ἠιοά. ΟἹ. 96, 3..392. Μυϊρ. 397|357. 

ΧΙΝ 85. ᾿Αϑήνησι μὲν Εὐβουλίδης ἦρξεν, ἐν “Ῥώμῃ δὲ 
τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν διῴκουν χιλίαρχοι ἕξ, Λεύκιος Σέργιος, 
Αὖλος Ποστόμιος, Πόπλιος Κορνήλιος, ΚΚόϊντος Μάλλιος. 

2 Εὐϑυχλῆς [Η 4. δὲ ΝΕ: πέντε Ἐ"; οἷν, ΟἸΤ7 15. 82, Τιδααθασ. 
1 24 4 φρούριος Ρ'ΝΕΊ | μάρκος αἱμίλιος Ῥ: αἷμ. μάρκος Ἐ' αἷμ. Ὗ | 
Ἰνάϊος Ν : γάϊος ῬΕῚ] κορνήλιος --- 5 φάβιος οπι. Ν 5. φάβιος] - καὶ 
παῦλος σέξτος ἘΝ. Τεβί. 2. Κ͵αϊεγίμς 1 Σουνιάδης [Πᾧ ο μάλιος Εἰ] 
πούπλιος Ῥ οπι.. ΝΕ | μαίλιος] μάννιος ῬΝ μάνιος Ἐ' | φρούριος ΡΝ 
10 ποπλίλιος] πούπλιος Ρ οπῃ. Ν' καὶ ἕτεροι τρεῖς Ε΄. ΤεβΙά. }0. 2ήοήγεζτες, 
1. Ζγἠτγείζες 14 Ἰενούκιος Ο ] χαὶ ῬΝ : οπι. ΕἸ, 566]. Ψορεϊ [ μάρκος 
οι. Ν᾽ 15 δυίλιος --- ποπλίλιος οτῃ. Ν' | δουίλιος] δίομος ῬῈ᾿ |; οδετούριος] 
οὐετήριος Ῥ οὐετήριος καὶ Ἐ᾽ | οδαλέριος] Ἰγοΐογο ἔ  ποπλίλιος] ποπιάλιος 
Ῥ πόπλιος 18 παρέλαβε Τἱπάο 20 φρούριος ῬΝ 421 σερουήῆλιος 
ΕΓ] κόϊντος οἵη. Ν' | σολπίκιος ῬΝ : σουλπίκιος χλαύδιος οὔγων 
καὶ μάριος ἄππιος Ε΄, Τ)ε5:4. 2. Ῥαϊεγία, 2. Ζημγίμδ 25 αὖλος 
μι, Ψ' | ποστούμιος Ο | κορνήλιος] -[- σέξτος κένσιος Ἐ' | κόϊντός οτῃ. Κ᾽ ; 
“νέες 6] μάλιος ῬΝ μάλιος καὶ ἀνίτιος κάμνηλος Ε, Ῥερίά. 2. “ιεἶίμο, 
1. πηγή 
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Ῥιοῦ ΟἹ 06:.2:.102. Ὑυρ.2901359. 

ΧΙΝ οο. ᾿Αϑήνησι μὲν παρέλαβε τὴν ἀρχὴν Δημόστρατος, 
ἐν Ῥώμῃ δὲ τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν διῴχουν χιλίαρχοι ἕξ, 
Λεύχιος Τιτίνιος, Πόπλιος Λικίνιος, Πόπλιος Μαίλιος, Κόϊντος 

5 Μάλλιος, Γναῖος Γενύχκιος, Λεύκιος ᾿Ατίλιος. 

--οϑ, 2. Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Ρωμαῖοι πολιορκοῦντες 
ἑνδέχατον ἔτος Οὐηίους κατέστησαν αὐτοχράτορα μὲν Μάρκον 
Φούριον, ἵππαρχον δὲ Πόπλιον Κορνήλιον. οὗτοι δ᾽ ἀνα- 
λαβόντες τὰς δυνάμεις Οὐηίους ἐξεπολιόρχησαν, διώρυγα κατα-- 

το σχευάσαντες, καὶ τὴν πόλιν ἐξανδραποδισάμιενοι τούς τε ἄνδρας 
χαὶ τὴν ἄλλην λείαν ἐλαφυροπώλησαν. ὁ μὲν οὖν αὐτοχράτωρ 
ϑρίαμβον ἤγαγεν, ὃ δὲ τῶν Ρωμαίων δῆμος ἔκ τῶν λαφύρων 
δεχάτην ἐξελόμενος χρυσοῦν χατεσχεύασς χρατῆρα χαὶ εἰς 

Δελφοὺς ἀνέϑηκεν. οἱ δὲ χομίζοντες αὐτὸν πρεσβευταὶ λῃσταῖς 
τ Λιπαραίοις περιέπεσον, χαὶ πάντες αἰχμαλωτισϑέντες χατ- 
ἠχϑησαν εἰς Λιπάραν. Τιμασίϑεος δ᾽ ὃ τῶν Λιπαραίων στρα-- 
τη]ὸς Ἰνοὺς τὸ γεγενημένον, τούς τε πρεσβευτὰς ἀνέσωσε χαὶ 

τὸ χρυσίον ἀποδοὺς εἰς Δελφοὺς τοὺς πρέσβεις ἀποχατέστησεν. 
οἱ δὲ τὸν χρατῆρα κομίζοντες ἀναϑέντες αὐτὸν εἰς τὸν τῶν 

:. Μασσαλιητῶν ϑησαυρὸν εἰς Ῥώμην ἀνέστρεψαν. διόπερ ὁ 
δῆμος τῶν Ρωμαίων πυϑόμενος τὴν τοῦ Τιμασιϑέου καλοχάγα-- 
ϑίαν παραχρῆμα αὐτὸν ἐτίμησε δημόσιον δοὺς κχατάλυμια, 

χαὶ μετὰ ταῦτ᾽ ἔτεσιν ἑκατὸν τριάχοντα ἑπτὰ τὴν Λιπάραν 
ἀφελόμενος τῶν Καρχηδονίων τοὺς ἐγγόνους Τιμασιϑέου τῶν 

25 τεὸ εἰσφορῶν ἀτελεῖς ἀφῆχε χαὶ ἐλευϑέρους ἐποίησεν. 

8 Τῖν. Ὁ, 19---22. Ρ]αί. δι. αὶ 11 Τὰν: 5, 22: ἜΠΕ ΟΣ 7: 
νο]. ΧΊν τη ἘΣ ἴἰν τ 22. 25. 28. “ΕἸσυ . (ὑδπὶ.. 8:.. ΑΡΌ- [8]. δι 
ΖοΟΠΔΥ. 7, 21. --- ΤιεὰΖα σό 

4 τιτίνιος οπ. Ν' | πόπλυος Ν᾽ |ἰ λιχκίννιος Ν' | πόπλιος (411.) οπ!. Ν | 
νΜος] μελαῖος Ο ] κόϊντος μάλλιος οτχ. 5 μάλιος Ε' | γενύκιος 
εύχιος οτη. Ν' | γενύκιος Ρ: γενούκιος καὶ Ε 7 ἑνδέκατον ἔτος οτῃ. ΒΕ] 

οὐηίους] βοΐους ΡΥ. βοιοὺς Ἐ᾿, οοττ. ΜΝ ε556]1πρ; ἰίασηι 9 8 φρούριον ΡΝ 
13 χαὶ οω. Ρ 14 λῃσταῖς] λησταὶ ΒΞ 15 λιπαρέοις Ῥ (οοῖτ. Ῥπιρ) 
15--16 χατήχϑ'ησαν 51]πίεηϊ5 : κατήντησαν | λιπαρέων 18 τὸ] τὸν Ῥας 
190 ἀναϑέντες͵ ἀνέϑεντες Ῥ 20 μεσαλίχτων Ῥ μεσαλιήτων Νὶ μεσσα- 
λιήτων Εἰ | ϑησαυρὸν] στρατηγὸν Ρ ( καὶ ῬΡΊ 421 τιμασϑέου Ῥ 
22 δοὺς οπι. Ῥ (α44. Ῥπιρ) 24 τοῦ τιμ. Ε' 

2: 
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Ὀιοά. ΟἹ]. 97, 1. 391. Μυϊρ. 395|359. 

ΧΙΝ 94. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχε Φιλοχλῆς, ἐν Ῥώμῃ δὲ 
τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν μετέλαβον ἕξ χιλίαρχοι, Πόπλιος χαὶ 
Κορνήλιος, Καίσων Φάβιος, Λεύκιος Φούριος. Κόϊντος 

Σερουίλιος, Μάρκος Οὐαλέριος, ἤχϑη δὲ καὶ ᾿Ολυμπιὰς κατὰ 
τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν ἑβδόμη πρὸς ταῖς ἐνεγήκοντα. 

- οὐ, 5. Κατὰ δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν Ρωμαῖοι Φίλισχον πόλιν 

ἐχ τοῦ Φαλίσχων ἔϑνους ἐξεπόρϑησαν. 

Τιοά. ΟἹ. 97, 2. 390. Νυϊρ. 394{360. 

ΧΙΝ 97. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦν ἄρχων Νικοτέλης, ἐν Ῥώμῃ 
δὲ τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν διῴχουν χιλίαρχοι τρεῖς, Μάρχος 
Φούριος, Γάϊος Αἰμίλιος. 

-- οϑ, 5. Κατὰ δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν “Ρωμαῖοι πρὸς Φαλίσκους 

εἰρήνην ποιησάμενοι, πρὸς δ᾽ Αἰχίχλους πόλεμον τὸ τέταρτον, 
χαὶ Σούτριον μὲν ᾧκισαν, ἐκ δὲ Οὐερρηγῖνος πόλεως ὑπὸ τῶν 
πολεμίων ἐξεβλήϑησαν. 

ιοα. ΟἹ. 97, 3. 2389. Μα]ρ. 2027361. 

ΧΙΝ οο. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχε Δημόστρατος, ἐν Ῥώμῃ δ᾽ 
ὕπατοι τὴν ἀρχὴν παρειλήφεισαν Λεύκιος Λοχρήτιος χαὶ 
Σερούιος Σολπίκιος. 

Ἴ ἅν. Ὁ, 24. --- ΝΊεβε αὐαπαάγ. 46. --- ΕΆ]ΕΠΙ ἰδέ βου Ποἢ ρε- 
τηϑὶπί 13--Ἰ6 Τἰν. ὕ, 27, 1; 28, ὅ--ΙΙ. --- ΤΠεΌΕΥ δυίηὰπμ 5. ΧῚΙΝ 
117; νρ]. Ἐὰά. Μευεὺ Αρορμπογζείοῃ 139. --- 9). ΧῚΙΝ τι, 6 

3-4 πόπλιος καὶ κορνήλιος Ρ: πόπλιος χορνήλιος Ν πόπλιος σέξτος 
χορνήλιος χράσος Ε' ἄπο ᾿ρεδέϊἑ (Ὁγ 7612, ϑδοίῤτο εἰ ΟὈ5δτις ἴ (οἶτ. (οβία 
δὰ ἢ. 1) 4 .λεύκιος οτῃ. Δ | φρούριος ῬΙΝ 55 σερουίλιος---οὐαλέριος 
οἴη. Ψ' |Ι͵ σεροοίλιος] - καὶ Ε' 1 φίλισκον Ο: φαλίσχκον Ἀποάοιϊηδη 
φαλίσχων Ῥαΐβ ΠῚ 8 ἐκ ἀ6]. ὈΙπάοτξ [| φαλίσχων ἘΠοάοιηδη: 
φαλέκων Ῥ φαλαίχων ΝΥ (5. 8ςο.) Ε΄ αἰκῶν ϑαἸτηαδίαβ [ ἐξεπολιόρκησαν 
Βυτρεῦ 194 10 54. οἷ. ΧΝΥ 2 12 φρούριος ΡΨ. ΤῬεβἰά. 2. “)εγίτς ἢ 
αἰμίλιος] - καὶ κάτλος οὐῆρος Ε᾽ (εἶτ. ΟἸοΒοτία5. 209) 14 αἰχκίκλους 
ΟἸανεγ: αἰτωλοὺς Ο αἴχλους ΝΊΕΡΟΙΓ | πρὸς αἰκίκλους ἐπολέμουν ὕναχτ | 
πόλεμον τὸ τέταρτον] πολίσματα νέπετον Βιυγρεῦ 1 96 15 εἰς τοῦσκλον 
ΟἸανε (ἐπὶ) σούτριον ΝΙΘΡαὮγ; 1Δο. σἴαί. ἊΝ βββεὶπρ [ ᾧκισαν υπη οἱ. 
117, 4: ὥρμησαν Ο ἐπόρϑιησαν ἈΠοάοτηδη κατῴκισαν (ρτο μὲν ὥρμησαν) 
ΒαγροΥ 1]. 1, | οὐερηγῖνος Ἐ' 18: 56. οἷν, ἢ 10 παρειλήφεισαν 
ΕἸοβδίᾶαε: παρειλήφασιν Ο  λουκρήτιος ΡΨ λουχρίτιος Ε 20 σερούιος 
σολπίχιος ΧΝ 8: σερουίλιος ῬΝ σερουήλιος κόσσων Ἐ᾽ (οἶτ. ΒΑΑΘΥ 5, 
ὕσηρογ 780. ἔ. ῬΆ1]Ο]. 143, 492) 
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Πίοάοῦ ΧὝ͵6ΙΝ 1ο2. 103. Ιού. ΙΟ7. 109 ΒΩ 

-- το2, 4. Τούτων δὲ πραχϑέντων Ῥωμαῖοι τὴν τῶν 
Οὐηίων χώραν κατεχληρούχησαν, κατ᾽ ἄνδρα δόντες πλέϑρα 
τέτταρα, ὡς δέ τινες, εἴκοσι ὀχτώ᾽ χαὶ πρὸς μὲν Αἰκχοὺς 
διαπολεμοῦντες Λίφλον πόλιν κατὰ χράτος εἷλον, Οὐελιτρίνων 
δ᾽ ἀποστάντων πόλεμον πρὸς αὐτοὺς ἐνεστήσαντο. ἀπέστη 
δὲ χαὶ Σάτριχον ἀπὸ Ῥωμαίων, χαὶ εἰς Κερχίους ἀποιχίαν 
ἀπέστειλαν. 

Πιοά. ΟἹ. 97, 4. 388.(. Νυϊ!ρ. 392|362. 

ΧΙΝ το3. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχεν ᾿Αντίπατρος, ἐν δὲ τῇ 
Ῥώμῃ τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν διῴκουν Λεύκιος Οὐαλέριος καὶ 
Αὗλος Μάλλιος. 

-- τού, 4. Ῥωμαῖοι δὲ Λιφοίχουαν πόλιν ἐκ τοῦ τῶν 
Αἰχῶν ἔϑνους ἑλόντες, χατὰ τὰς τῶν ὑπάτων εὐχὰς μέγαν 

ἀγῶνα τῷ Διὶ συνετέλεσαν. 

Το 6. Ὁ]. 985}. τ. 28... ΜΝ. 361|3632. 

ΧΙΝ τογ. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχε Πυρρίων, ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ 
τὴν ὕπατον ἀρχὴν μετέλαβον χιλίαρχοι τέσσαρες, Λεύκιος 

Λοχρήτιος, Σερούιος Σολπίχιος, Γάιος Αἰμίλιος [καὶ [Γάιος 

Ῥοῦφος], Ὀλυμπιὰς δ᾽ ἤχϑη ὀγδόη πρὸς ταῖς ἐνενήκοντα. 
- τος, 7. Ῥωμαῖοι δὲ πρὸς Οὐολσινίτας περὶ Γουράσιον 

παραταξάμενοι πολλοὺς τῶν πολεμίων ἀνεῖλον. 

1-4ώ1Τ|γν. 5, 30, 8. --- Μοτητήβεη ἘΞ 1| 272. ΗΠ] τβομθ]α Ζ. (Δ ηλ111π5- 
Ἰεσεπάς Αππὶ. ὃ 12--Ἰ4 Τῖν. τ, 31, 4; 31, 2 20 Τιϊν. ξ, 32 

ταεϑί οοαὌ. Ρ ἀβϑᾳὰς δά ρ.40,11;5εἀ δἀεϑί εἶπ ΕΧΘΡ]ΔΤ 
Τ(βϑοοτῖα]. Σ 1115); εὐροξξτ ΝῈ «42 οὐηίων ὙΝ εβ5ε!ηρ: οὐεξίων Ο 
3 τέσσαρα Τ΄ | αἰχοὺς Θίερμαπιβ: αἰκούσους Ἐ' εκούσσους Ν' ἑκούσσους Τ' 
4 λίφλον ΝῪΕ : λόφλον Τ' αἶφλον (Β. ε. 4εγ7μεα5) ΒυΥΡΟΓ 1 120, ρτγο ΑΙ] ετ; 
Δαδίοος Νιεθυμγ αἶχλον Μοηηηβθη ἈΕῚ 1Π 180; εἶτ. (ΙΙ, ΙΧ 488 | 
οὐελιτράνων ΒαᾶεΥ 8 5 ὑποστάντων Τ| συνεστήσαντο ΒΕΚΚΕΙ 6 κερ- 
καίους ΜΝ επϑε!ϊπρ χερκηΐους Βυγρεῦ 1 237) 0 56. εἶτ. ΧΥ 14 10 καὶ 
οἵη. ΤΥ 11 αὖλος] ήαγοιες ἔ; οἶτ. Μοτιησηβεῃ ΒΕ ΠῚ 179 ] μάλιος Ε' 
ὃ μάλλιος Τ' 12 λιφοίκουν Ε᾽, 5. 5. ἂν “4ἌφτεϊοτεζιγΣ Ἐλ εἶδα Ζαδῖοος 
ΝΙΘΡΌΒΥ αἴχουαν Μοτητηβδεπ ἘΚ ΠῚ κι αἶκλον 14. ἰθ᾽4. 180 ,δτεφὝαφτιέδτε7 
ΒυΙΡΕΓ 1 122. ΕἾ. Βῖς ΄συαοσιθ “εγείας ΞἰρσυϊἸσαπίυγ 13 αἰχῶν 8Π 
αἰφῶν Ν᾽ ἱποεγίατη 16 54. εἶτ. ΧΝ τῷ | Πυργίων [Ηη 18 λοχρήτιος 
ἘΨ: λουκρίτιος Ε' | σαλπίχιος Τ᾽ | γάϊος αἰμ. καὶ γάϊος ῥοῦφος οπ!. Δ ᾿ 
καὶ οἵα. Τ |1. “1ογηίζεδ, 1. ξξμγίμς ΧΝ τῷ; (Ὁ. εἰ 2. (ϑῖνε 21) “412ρη117165, 
1. εἰ Αργίῤῥα Ζμγίμς ἴ; ἀπάβ καὶ γάϊος ῥοῦφος 46]. Ψορεὶ. Ἕν. 
ΟἸΟΒουι5 21Ο; Τὔηροῦ 780. ἔ. ῬΗ11Ο]. 143, 490 240 οδολσινίτας ΟἸανετΥ: 
φροδεσγίταις Ὗ οδολάνους Τ' οαλσανίτας Ε' [| Ἰουνάσιον Τ᾽ τρόσιλλον 

ΠΥ͂ΘΓ 
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Ἀϊοά. ΟἹ. 98, 2. 2386.{ὈἨ. Ψυϊρ. 290(364. 

ΧΙΝ τιο. Παρὰ δὲ τοῖς ᾿Αϑηναίοις ἦρχε Θεόδοτος, ἐν 
δὲ τῇ Ῥώμῃ τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν εἶχον χιλίαρχοι ἕξ, Κὶ όϊντος 
Σολπίχιος, Καίσων Φάβιος, Κόϊντος Σερουίλιος, Πόπλιος 

Κορνήλιος. , 

-- 113. Καϑ' ὃν δὲ καιρὸν μάλιστα “Ρήγιον ἐπολιόρκει 
Διονύσιος, οἱ κατοικοῦντες τὰ πέραν τῶν Λλπεων Κελτοὶ τὰ 
στενὰ διελθόντες μεγάλαις δυνάμεσι κατελάβοντο τὴν μεταξὺ 
χώραν τοῦ τε ᾿Απεννίνου καὶ τῶν ἼΑλπεων ὀρῶν, ἐχβαλόντες 
Τυρρηνοὺς τοὺς χατοιχοῦντας. τούτους δ᾽ ἔνιοί φασιν ἀπὸ 
τῶν ἐν Τυρρηνίᾳ δώδεχα πόλεων ἀποιχισϑῆναι. τινὲς δέ φασι 
Πελασγοὺς πρὸ τῶν Τρωικῶν ἐχ Θετταλίας φυγόντας τὸν ἐπὶ 
Δευχαλίωνος γενόμενον χαταχλυσμὸν ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ 

κατοικῆσαι. τῶν οὖν Κελτῶν κατ᾽ ἔϑνη διελομένων τὴν χώραν, 
οἱ χαλούμενοι Σέννωνες ἔτυχον λαβόντες τὸν πορρωτάτω 

χείμενον τόπον τῶν ὀρῶν παρὰ ϑάλατταν. ὄντος δ᾽ αὐτοῦ 
χαυματώδους, δυσϑετοῦντες ἔσπευδον μετοιχῆσαι, χαὶ τοὺς 

νεωτέρους καϑοπλίσαντες ἀπέστειλαν ζητεῖν χώραν ἐν ἧ κατ- 
οἰκήσουσιν. εἰσβαλόντες οὖν εἰς Τυρρηνίαν, καὶ τὸν ἀριϑμὸν 
ὄντες περὶ τρισμυρίους, τὴν τῶν Κλουσίνων χώραν ἐπόρϑουν. 

χοϑ'᾽ ὃν δὴ χρόνον ὁ δῆμος ὁ τῶν Ῥωμαίων πρέσβεις ἀπ- 
ἐστειλεν εἰς Τυρρηνίαν τοὺς χατασχεφομένους τὴν στρατιὰν 

τῶν Κελτῶν. παραγενόμενοι δὲ οἱ πρέσβεις εἰς Κλούσιον καὶ 
ϑεωρήσαντες παράταξιν Ὑενομένην, ἀνδρειότεροι μᾶλλον ἢ 

ΟἿ, ῬοΟΙνΡ. 6, 1---3. 2, 17--ἰ8, 1; 22, 4-5. Τάν. 5, 33-, 4. 
ῬΙαί. Οαῆι. 16--ῷ26, τ Τιιοην 1|α]. 132, .9--Ὸ. Τυδὶ, 20; 5; 29. 2 
ΑΡΡ. Οεὶὲ. 1, ᾿; 2--6. Το (85. ἔτ. 25. ὅϑεῖν. Αδβῃ. 8, ό52. 106 υἹγ. 
111. 232. -- 1,1. 5. ἘΠΠΙ6Ι,, 8 Οοτ. 'Νερ. Ὁ. Ῥ]η. ἢ. ἢ. 3; 128 
21 ΡΙαί. Νυχμ. 12, 6---7 

----ἕἔἜ . 

ἃ 54. εἶτ. ΧΝ 20 3 κόϊντος ---5α χορνήλιος Τ' (ἰεὰ Ῥ ΧΥ 20, 
Πἶδὶ φυοά γάϊος ρτο καίσων): κόϊντος καίσων φάβιος σερουίλιος π. κ΄ Κ 
χόϊντος καΐσων. σουλπίκιος αἶνος. χαίσων φάβιος. κόιντος σερουίΐλιος. 
πόπλιος κορν. καὶ μάρχκος κλώδιος Ε΄. Ῥεβιά. ἄὰο “αδιζ, 0. εἰ δ ίρρ. 
(εἶτ. Μάηζεν ἘῈ ΝῚ 1756) 7 πέρα Ε ο ἀπεννίου ΤῈ | ἐκβαλόντες 
ΠΙπαοτῖ: ἐχβάλλοντες Ο 10 τοὺς κατοικ. τυρρ. ΕΓ; τυρρηνούς ἀεὶ. 
Ψορεὶ 11 πόλεων δώδεκα Ἐ"|] ἀπωκισϑ'ῆναι ἘΞ 12 πρὸ τῶν τρωι- 
χῶν οἵ. Τὶ 15 σένωνες ΕΞ 16 τόπον (Ἰινεῦ: λόφου Ὁ 20 χλου- 
σίνων ΟἸανεῖ: καυλοσίνων ΝΕ καυλωσίνων Τ' καυλοσίων ΕἾ 21 ὃ (411. 
ον 22 τοὺς 566]. ν. ἃ. Με] 23 χλούσιον ΔΝ ε556]]1ηρ : καλούσιον 
ΝῈ κανούσιον Τ' 24 τὴν παράτ. Τ΄ γινομένην Τϊπάοτῇ 
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φρονιμώτεροι Ἰενηϑέντες παρετάξαντο τοῖς Κλουσίνοις πρὸς 

τοὺς πολιορχοῦντας. εὐὔημερήσαντος δὲ ϑατέρου τῶν πρεσ- 

βευτῶν χαί τινα τῶν ἐνδοξοτέρων ἐπάρχων ἀποχτείναντος, 
Ἱνόντες οἱ Κελτοὶ τὸ γεγονὸς εἰς Ρώμην πρέσβεις ἀπέστειλαν 

στοὺς ἐξαιτήσοντας τὸν πρεσβευτὴν τὸν ἀδίχου πολέμου προ- 
χαταρξάμενον. ἣ δὲ γερουσία τὸ μὲν πρῶτον ἔπειϑε τοὺς 

πρεσβευτὰς τῶν Κελτῶν χρήματα λαβεῖν περὶ τῶν ἠδικημένων " 
ὡς δ᾽ οὐ προσεῖχον, ἐφηφίσαντο παραδοῦναι τὸν χατηγορού- 
μενον. ὃ δὲ πατὴρ τοῦ μέλλοντος παραδίδοσϑαι, τῶν χιλιάρχων 

το εἷς ὧν τῶν τὴν ὑπατικὴν ἐξουσίαν ἐχόντων, προεχαλέσατο τὴν 
δίκην ἐπὶ τὸν δῆμον, καὶ δυνατὸς ὧν ἐπὶ τοῖς πλήϑεσιν ἔπεισεν 

ἄχυρον ποιῆσαι τὴν χρίσιν τῆς συγχλήτους ὁ μὲν οὖν δῆμος 
τοῖς ἔμπροσϑεν χρόνοις πάντα πειϑόμενος τῇ γερουσία, τότε 

πρῶτον ἤρξατο διαλύειν τὸ χριϑὲν ὑπὸ τῆς συγχλήτου. 
τϑ --ττ4. Οἱ δὲ τῶν Κελτῶν πρέσβεις παραγενηϑέντες εἰς 

τὸ σφέτερον στρατόπεδον ἀπήγγειλαν τὴν τῶν Ῥωμαίων ἀπό- 
χρίσιν. ἐφ᾽ ἧ μεγάλως ἀγαναχτήσαντες καὶ προσλαβόμενοι 
παρὰ τῶν ὁμοεϑνῶν δύναμιν, ἐπ᾽ αὐτὴν ἠπείγοντο τὴν “Ρώμην, 
ὄντες πλείους τῶν ἑπταχισμυρίων. οἱ δὲ χιλίαρχοι τῶν Ῥω- 

2. μαίων ἐπὶ τῆς ἰδίας ἐξουσίας ὄντες χαὶ τὴν τῶν Κελτῶν 

ἔφοδον ἀκούοντες, ἅπαντας τοὺς ἐν ἡλικίᾳ χαϑώπλισαν. 
ἐξελθόντες δὲ πανδημεὶ καὶ διαβάντες τὸν Τίβεριν, παρὰ τὸν 
ποταμὸν ἤγαγον τὴν δύναμιν σταδίους ὀγδοήκοντα, καὶ τῶν 

Γαλατῶν ἀπαγγελλομένων προσιέναι διέταττον τὸ στρατόπεδον. 
2ς τοὺς μὲν οὖν ἀνδρειοτάτους δισμυρίους καὶ τετρακισχιλίους 

ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ μέχρι τῶν λόφων διέταξαν, ἐπὶ δὲ τῶν 
δφηλοτάτων λόφων τοὺς ἀσϑενεστάτους ἔστησαν. οἱ δὲ Κελτοὶ 
μαχρὰν τὴν φάλαγγα παρεχτείνοντες, εἴτε χατὰ τύχην εἴτε 

25 Ζ. οΥέ ἀ6ὺ βοβῃίδομί νρὶ. Εεϑί. ερὶΐ. 119 Ζωησαγία; Ζ2. ἀδίυατμη 7δο. 
ΠΣ ππτ. ΘΕ τ) Ξρῖν ΔΈΝ. 7. γ7γ17:. ΜδοΙΟΙ., 1: 10..21: ΕΠ: 
ΕΞ Ἐπ᾿ 28. 

1 παρέταξαν Τ' συμπαρετάξαντο Ἐ εἶΞῖκε | χλουσίνοις ΟἸυνεῖ: κλου- 
σίοις ΝΕ χανουσίους Τ' 3 ὑπάρχων οοά. Ῥαγ. 1662 ἱππάρχων ΝΙΕΌυΙΓ 
5 τοὺς 566]. ν. ἀ. Μεῖ] 8 παραδοῦναι ΤῈ": τὸ παρι 11 δίκην ΝΕ: 
χρίσιν Τ 12 οὖν οῃ. ΥΝ 13 (ἐν) τοῖς Ηετγ]εῖπ 18 ἐπήγοντο Τ' 
20 ἰδίας οογπιρί. υἱά.: ἐνιαυσίας νε] ὅπάτης Ἐεῖδκε ἐτησίας ΒυτρΕΥ 
Ι 238 | ὄντες] μένοντες υγτῃ 26 ἔταξαν δνυττη 28 φάλαγκα Ἐ 
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χατὰ πρόνοιαν τοὺς ἀρίστους ἔστησαν ἐπὶ τῶν λόφων. 
«ἅμα δ᾽ αἱ σάλπιγγες παρ᾽ ἀμφοτέροις ἐσήμαινον καὶ τὰ 
στρατόπεδα συνήεσαν εἰς μάχην μετὰ πολλῆς χραυηῆς. 
οἱ δ᾽ ἐπίλεχτοι τῶν Κελτῶν ἀντιτεταγμιένοι τοῖς ἀσϑενεστάτοις 

τῶν Ῥωμαίων ῥαδίως αὐτοὺς ἀπὸ τῶν λόφων ἐτρέφαντο. 
5 διόπερ τούτων ἀϑρόων φευγόντων πρὸς τοὺς ἐν τῷ πεδίῳ 
“Ῥωμαίους, αἵ τε τάξεις ἐπεταράττοντο χαὶ τῶν Κελτῶν ἐπι- 

χειμένων χαταπλαγέντες ἔφευγον. τῶν δὲ πλείστων παρὰ τὸν 
ποταμὸν ὁρμιησόντων καὶ διὰ τὴν ταραχὴν ἀλλήλοις ἐμπι- 
πτόντων, οὐχ ὑπηρέτουν οἱ Κελτοὶ τοὺς ἐσχάτους ἀεὶ φονεύ-- 

ὁ οντες᾽" διὸ καὶ τὸ πεδίον ἅπαν νεχρῶν χατεστρώϑη. τῶν δὲ 
φευγόντων ἐπὶ τὸν ποταμὸν οἱ μὲν ἀνδρειότατοι μετὰ τῶν 
ὅπλων διενήχοντο, τὴν πανοπλίαν ἐν ἴσῳ καὶ τὴν φυχὴν προ- 
τιμῶντες " σφοδροῦ δὲ τοῦ ῥεύματος ὄντος, τινὲς μὲν ὑπὸ τοῦ 

βάρους τῶν ὅπλων καταδυόμενοι διεφϑείροντο, τινὲς δὲ μετὰ 

πολλῆς χαχοπαϑείας ἐφ᾽ ἱκανὸν διάστημα παρενεχϑέντες μόγις 
γ ἐσώϑησαν. ἐπικειμένων δὲ τῶν πολεμίων καὶ παρὰ τὸν ποταμιὸν 
πολλοὺς ἀναιρούντων, οἱ πλεῖστοι τῶν ὑπολειπομένων ῥιπτοῦντες 
τὰ ὅπλα διενήχοντο τὸν Τίβεριν. 

--ττ5. Οἱ δὲ Κελτοί, πολλοὺς χαὶ παρ᾽ αὐτὸν τὸν 

ποταμὸν ἀνῃρηχότες, οὐδ᾽ οὕτως ἀφίσταντο τῆς φιλοτιμίας, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τοὺς διανηχομένους ἠκόντιζον. χαὶ πολλῶν βελῶν 
ἀφιεμένων εἰς ἀϑροόυς τοὺς ἐν τῷ ποταμῷ, συνέβαινε μὴ 
διαμαρτάνειν τοὺς βάλλοντας. ὅϑεν οἱ μὲν καιρίαις περιπεσόντες 
πληγαῖς εὐϑέως ἐτελεύτων, οἱ δὲ χατατραυματιζόμενοι χαὶ 
διὰ τὴν περὶ τὸ αἷμα ῥύσιν χαὶ σφοδρότητα τοῦ ῥεύματος 
ἐχλυόμενοι παρεφέροντο. τοιαύτης δὲ συμφορᾶς γενομένης 

περὶ τοὺς Ρωμαίους, οἱ μὲν πλεῖστοι τῶν διασωϑέντων πόλιν 
Οὐηίους κατελάβοντο, προσφάτως ὑφ᾽ ἑαυτῶν χατεσχευασμένην, 
χαὶ τόν τε τόπον ὠχύρουν κατὰ τὸ δυνατὸν χαὶ τοὺς ἐκ τῆς 

ν 

2 δ᾽ αἱ Τἰπάοτ: δὲ Ο 8 παρὰ] πρὸς Ἐ εἶδε το οὐχ ὁπηρέτουν] 
καιρῷ ὑπηρέτουν ὙΝ εἰδίεπ ὑπεχώρουν 5. οὐχ ὑπερέϑεσαν Ν εβ56]]1πρ οὗ 
ὅστέρουν 5. οὗχ ἀπήργουν 5. οὐκ ἐπήρκουν Ἐ οἰδῖκα; δῃ οὐκ ἀπηγόρευον ἢ 
αἰεὶ Ο ττ1ᾶῦ ἅπαν Τυΐδ8ὰ5 ἱποῖϊρὶ Ρ; Ο ούροξεξεῖ͵τ ΝῈ 17 ἐπει- 
κειμένων Ῥ 20 πολλοὺς καὶ παρ᾽ αὐτὸν {τὸν ἐν τῷ πεδίῳ κίνδυνον 
καὶ παρὰ τὸν π. Ἐ εἰδὶςα καίπερ πολλοὺς παρὰ τὸν π. ορε]ὶ 423 ἀϑρώ- 
οὺς Ῥ 2090 βοίους ῬΝ βοιοὺς Ἐ' (εἰ 51. πΌῖ48 6) [ κατεσχαμμένην 
ἘΒοάοτηδη (5εαὰ οἵγ. Ῥ]αί. Οδτη. 31) 
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φυγῆς σωζομένους ἀνελάμβανον" ὀλίγοι δὲ τῶν διανηξαμένων 
ἄνοπλοι φυγόντες εἰς Ῥώμην ἀπήγγειλαν πάντας ἀπολωλέναι. 
τηλικούτων δ᾽ ἀτυχημάτων γεγενημένων τοῖς ἐν τῇ πόλει χκατα- 
λελειμμένοις, εἰς ἀπορίαν ἅπαντες ἐνέπιπτον ̓  ἀνϑίστασϑαι μὲν 53 

5 γὰρ ἀδύνατον εἶναι διεχάμβανον ἁπάντων τῶν νέων ἀπολωλότων, 
φεύγειν δὲ μετὰ τέχνων καὶ γυναικῶν ἐπικίνδυνον ἦν λίαν 
τῶν πολεμίων ἐγγὺς ὑπαρχόντων. πολλοὶ μὲν οὖν τῶν ἰδιωτῶν 

πανοίχιοι πρὸς τὰς ἀστυγείτονας πόλεις ἔφευγον, οἱ δ᾽ ἄρχοντες. 
τῆς πόλεως παραϑαρσύνοντες τὰ πλήϑη προσέταττον ταχέως 

το ἐπὶ τὸ Καπετώλιον τόν τε σῖτον καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἀναγκαίων 

ἀποκχομίζειν. οὗ γενηϑέντος ἔγεμον ἥ τ᾽ ἀχρόπολις καὶ τὸ 4 
Καπετώλιον, χωρὶς τῶν εἰς τροφὴν ἀνηχόντων, ἀργυρίου τε 
χαὶ χρυσίου καὶ τῆς πολυτελεστάτης ἐσϑῆτος, ὡς ἂν ἐξ ὅλης 

τῆς πόλεως εἰς ἕνα τόπον τῶν ἀγαϑῶν συνηϑροισμένων. οὗτοι 
το μὲν οὖν τὰ δυνατὰ τῶν χρημάτων μετεχόμιζον καὶ τὸν προ- 

εἰρημένον τόπον ὠχύρουν, ἀναστροφὴν ἔχοντες τρεῖς ἡμέρας. 
οἱ γὰρ Κελτοὶ τὴν μὲν πρώτην ἡμέραν διετέλεσαν ἀποχόπτοντες - 
τὰς κεφαλὰς τῶν τετελευτηχότων χατά τι πάτριον ἔϑος" τὰς 

δὲ δύο παρὰ τὴν πόλιν στρατοπεδεύοντες, χαὶ τὰ μὲν τείχη 
2. ϑεωροῦντες ἔρημα, χραυγὴν δ᾽ αἰσϑόμιενοι γινομένην, ἣν ἐποίουν 

οἱ τὰ χρησιμώτατα μεταφέροντες εἰς τὴν ἀχρόπολιν, ὑπελάμ.- 
βανον ἐνεδρεύειν ἑαυτοῖς τοὺς Ῥωμαίους. τῇ τετάρτῃ δ᾽ ὁ 

ἡμέρα Ἰνόντες τὴν ἀλήϑειαν, τάς τε πύλας ἐξέχοφαν χαὶ τὴν 
πόλιν ἐλυμαίνοντο, χωρὶς ὀλίγων οἰκιῶν ἐν τῷ Παλατίῳ. μιετὰ 

25 δὲ ταῦτα προσβολὰς ποιούμενοι χαϑ' ἡμέραν πρὸς ὀχυροὺς 
τόπους οὐϑὲν μὲν ἀξιόλογον ἔβλαπτον τοὺς ὑπεναντίους, ἑαυτῶν 
δὲ πολλοὺς ἀπέβαλλον: ὅμως δ᾽ οὖν οὐκ ἀφίσταντο τῆς φιλο- 
τιμίας, ἐλπίζοντες, ἐὰν μιὴ βίᾳ κρατήσωσι, τῷ γΞ χρόνῳ πάντως 

τῶν ἀναγκαίων ἐχλιπόντων καταπονήσειν. 
30 -- ττ6. Τῶν δὲ Ῥωμαίων ἐν τοιαύταις ταραχαῖς ὄντων 

οἱ παροιχοῦντες Τυρρηνοὶ μετὰ δυνάμεως ἁδρᾶς ἐπεπορεύοντο 

3 Ἰεγενημένων ΝΕ: γενομένων Ρ ἢγγελμένων Τίπαοτῇ λεγομένων 
Ψορεὶ Α δρνοι ν ΟΠΆ. ἣΝ ΕἸνας ΟΠ. ΡΜ τ διὸ Ψδοῦ ρον 
οικὶ Ε 9 προσέταττεν Ῥ 11 ἔγεμεν Ρ 13 τῆς] - ἄλλης Ε' 
14 ϑροισμένων ΕΞ 17 ἀποκόπτοντες Β Εἶδκε: ἀνακόπτοντες Ὁ 18 τι 
ΝΕ: τὸ Ῥ 20 τινομένην ΝΕΡἕτιΕ;: χινδυνεύειν ΡΊ 47 ἀπέβαλον Ν!| 
οὖν ἀε]. Ὀἰπάοτῖ 28 ξ τϑοῦ: τὸ Ὁ 31 ἐπορεύοντο 
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τὴν τῶν Ῥωμαίων χώραν λεηλατοῦντες, χαὶ πολλῶν μὲν 
σωμάτων, οὐχ ὀλίγης δ᾽ ὠφελείας ἐγχρατεῖς ἐγένοντο. οἱ δ᾽ 
εἰς τοὺς Οὐηίους τῶν Ῥωμαίων πεφευγότες ἀπροσδοχήτως τοῖς 
Τυρρηνοῖς ἐπιπεσόντες ἐτρέφαντο, καὶ τῆν τε λείαν ἀφείλοντο 

2 χαὶ τῆς παρεμβολῆς ἐχυρίευσαν. ἐγχρατεῖς δὲ γενόμενοι πολλῶν 
ὅπλων τοῖς τε ἀνόπλοις οὖσι διέδωκαν χαὶ τοὺς ἀπὸ τῆς 
χώρας ἀϑροίζοντες καϑώπλιζον: ἠβούλοντο γὰρ τοὺς εἰς τὸ 
Καπετώλιον συμπεφευγότας ἔχ τῆς πολιορχίας ἐξελέσϑαι. 

3 ἀπορούντων δ᾽ αὐτῶν ᾧ τρόπῳ δηλώσειαν τοῖς συγχεχλειμένοις 
διὰ τὸ τοὺς Κελτοὺς μεγάλαις δυνάμεσι περιστρατοπεδεύειν, 
Κομίνιός τις Πόντιος ὑπέσχετο παραϑαρρυνεῖν τοὺς ἐν τῷ 

« Καπετωλίῳ. ὁρμήσας οὖν μόνος καὶ διανηξάμενος νυχτὸς 
τὸν ποταμὸν ἔλαϑε προσελϑών τινα πέτραν τοῦ Καπετωλίου 

δύσβατον, καὶ ταὐτῃ μόγις ἑαυτὸν ἑλχύσας ἐδήλωσε τοῖς ἐν 
τῷ Καπετωλίῳ περὶ τῶν συνηϑροισμένων εἰς Θὐηίους, καὶ 
διότι καιρὸν τηρήσαντες ἐπιϑήσονται τοῖς Κελτοῖς. οὗτος μὲν 

οὖν χαταβὰς ἧπερ ἀνέβη καὶ διαχολυμβήσας τὸν Τίβεριν, εἰς 
5 Οὐηίους ἀνέστρεφεν οἱ δὲ Κελτοὶ κατανοήσαντες τὰ ἴχνη τοῦ 

5 

"» ο 

15 

προσφάτως ἀνοαβεβηκότος συνετάξαντο κατὰ τῆς αὐτῆς πέτρας 

ἀναβῆναι νυκτός. διὸ καὶ περὶ μέσας νύχτας οἱ μὲν φύλακες 
παρερραϑυμιηκότες ἦσαν τῆς φυλαχῆς διὰ τὴν ὀχυρότητα τοῦ 
τόπου, τῶν δὲ Κελτῶν τινες χατὰ τῆς πέτρας προσανέβησαν. 

ὁ τοὺς μὲν οὖν φύλακας ἔλαϑον, χῆνες δ᾽ ἱεροὶ τῆς Ἥρας 
τρεφόμενοι χαὶ ϑεωρήσαντες ἀναβαίνοντας χραυγὴν ἐποίουν. 
συνδραμόντων δὲ τῶν φυλάχων ἐπὶ τὸν τόπον, οὗτοι μὲν κατα-- 

πλαγέντες οὐκ ἐτόλμων προσελϑεῖν, Μάρχος δέ τις Μάλλιος, 
ἔνδοξος ἀνήρ, ἐχβοηϑήσας ἐπὶ τὸν τόπον τῷ μὲν ξίφει τὴν 
χεῖρα τοῦ προσαναβαίνοντος ἀπέκοψε, τῷ δὲ ϑυρεῷ πατάξας 

11 ΟΕ]; 17,2, 24 26. ΒΥΟΠΠΠ. δίγαίθσ. 1, 12, 1. 18 (ἷο. ῥσὸ 
Οδεο. 320, 88; ῬΒΠΠΡΡ. 3, 8, 20 4 

7 ἐβούλοντο Ρ ὁ) συγχεχλεισμένοις Ε' 11 σόντιος Ρ| πόν- 
τιός τις κομίνιος Ἀποάοιηδῃ οἱ. Τήν. 5, 46 | παραϑαρρυνεῖν Ῥίη- 

ἀοτῇ: -ρύνειν 13 (ἐπί) τινα ϑίθρμδῃιβ 14 ἀνελχύσας Ἐκ εἰ5Ικ6 
τοῖς] τοὺς Ῥ 15 (τὰ) περὶ Νορεὶ 16 χαιρῷ Ρ 19 κατὰ] διὰ 
Ἐ εἰβίκε 21 παραρεραϑ. Ῥ 23 τῇ ἥρᾳ Μεαᾶάνίρ 424 χαὶ ϑεωρή- 
σαντες] ϑεωρήσαντες ν. ἃ. Μεῖ κατανοήσαντες (5. αἰσϑόμενοι) τοὺς 
Ψοροὶ 426 μάλιος Ε 427 ἐχκβοηϑήσας 5ίερμδπαθ: ἐκβοῆσας 428 τοῦ] 
τοῦ πρώτου Ἐ εἰδῖκα 
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εἰς τὸ στῆϑος ἀπεχύλισεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς πέτρας. παραπλησίως 7 
δὲ χαὶ τοῦ δευτέρου προσαναβαίνοντος ἀπολομένου οἱ λοιποὶ 
ταχέως πάντες ἔφυγον᾽ ἀπορρῶγος δὲ τῆς πέτρας οὔσης 
ἅπαντες χαταχρημνισϑέντες ἐτελεύτησαν. διόπερ πρεσβευομένων 

5τῶν Ῥωμαίων περὶ διαλύσεως ἐπείσϑησαν χιλίας λαβόντες 
λίτρας χρυσίου τὴν πόλιν ἐχλιπεῖν καὶ ἐχ τῆς Ῥωμαίων χώρας 
ἀπαλλαγῆναι. Ῥωμαῖοι δὲ τῶν μὲν οἰχιῶν χατεσχαμιμμένων, 
τῶν δὲ πλείστων πολιτῶν ἀπολωλότων ἔδωχαν ἐξουσίαν τῷ 
βουλομένῳ χαϑ’ ὃν προύρηται τόπον οἰκίαν οἰκοδομεῖν, καὶ 

το δημοσίᾳ χεραμῖδας ἐχορήγουν, αἵ μέχρι τοῦ νῦν πολιτιχαὶ 
χαλοῦνται. ἁπάντων οὖν πρὸς τὴν ἰδίαν προαίρεσιν οἶχο- 
δομούντων, συνέβη τὰς κατὰ πόλιν ὁδοὺς στενὰς γενέσϑαι χαὶ 

χαμπὰς ἐχούσας διόπερ ὕστερον αὐξηϑέντες οὐχ ἠδυνήϑησαν 
εὐϑείας ποιῆσαι τὰς ὁδούς. λέγουσι δέ τινες καὶ διότι τὸν 

15 χρυσοῦν χόσμον αἱ γυναῖχες εἰς τὴν χοινὴν σωτηρίαν εἰσε- 
γέγκασαι ταύτης ἔτυχον παρὰ τοῦ δήμου τιμῆς, ὥστ᾽ ἐξουσίαν 
ἔχειν ἐφ᾽ ἁρμάτων ὀχεῖσϑαι χατὰ τὴν πόλιν. 

-- τ17. Ταπεινῶν δ᾽ ὄντων τῶν Ρωμαίων διὰ τὴν προειρη- 
μένην συμφοράν, οἱ Οὐολοῦσχοι πρὸς αὐτοὺς πόλεμον ἐξ- 

39 ἥνεγχαν. οἱ μὲν οὖν χιλίαρχοι τῶν Ρωμαίων καταγράφαντες 
στρατιώτας, καὶ προαγαγόντες τὴν δύναμιν εἰς ὕπαιϑρον, ἐν 
τῷ χαλουμένῳ Μαρκίῳ κατεστρατοπέδευσαν, ἀπέχοντες ἀπὸ 
Ῥώμης σταδίους διακοσίους. τῶν δὲ Οὐολούσκων μετὰ μείζονος 
στρατιᾶς ἀντιχαϑημένων χαὶ τῇ παρεμβολῇ προσβαλλόντων, 

25 οἱ χατὰ τὴν Ῥώμην φοβηϑέντες ὑπὲρ τῶν ἐν τῷ στρατοπέδῳ 

χατέστησαν αὐτοχράτορα μὲν Μάρκον Φούριον... ..... οὗτοι 
δὲ πάντας τοὺς ἐν ἡλικία καϑοπλίσαντες νυχτὸς ἐξῆλϑον, καὶ 
χαταλαβόντες ἅμ᾽ ἡμέρα τοὺς Οὐολούσχους τῇ παρεμβολῇ 
προσμαχομένους, ἐπιφανέντες χατὰ νώτου ῥαδίως ἐτρέφαντο. 

ᾳ ναῖτο Β.. Νύπ. 225. ΡΠπ, ἢ. ἢ: 22, ΤΆ. 15. 126. ΔΠηΠ 15. 25 

4 (δια)πρεσβευομένων Ψορε] 7 κατεσχασμένων Ρ τ10 δημοσίᾳ 
Ἡϊπάοτῇ: δημοσίας Ο ] κεραμίδας ΝῈ 12 χατὰ (τὴν) πόλιν Τιπάοτῇ 
16 δήμου ΡΥ͂ : δημοσίου Ε 19 οολούσχοι Ε᾿: ὀλούσκχοι Ῥ (51πε 5ρίτ.) 
22 μαιχίῳ δϑίροηῖι5 (1ἷν, 6, 2, 8); εἶ. Νίββεῃ [ἰ, ΤΑπάεβι. 11 593 
(ΡΙαἰς. Οδη. 34) 24 προσβαλόντων Ε' 26 φρούριον ΡΝ; δὰ της. 
δάὰ, κάμιλλον τὸν διχτάτορα φησὶν Ν2 [ εχοϊαϊς πηρπίϊο τηδρίβί τ 6α. 
28 ὀλούσχους ΡΝ 
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ἐξελϑόντων δὲ χαὶ τῶν ἐχ τῆς παρεμβολῆς, εἰς μέσον ἀπο- 
ληφϑέντες οἱ Οὐολοῦσχοι σχεδὸν ἅπαντες κατεχόπησαν διόπερ 
τὸν ἔμπροσϑεν χρόνον ἰσχυροὶ δοκοῦντες εἶναι, διὰ τὴν συμ.- 
φορὰν ταύτην ἀσϑενέστατοι τῶν περιονκούντων ἐϑνῶν ἐγενή- 

4 ϑησαν. μετὰ δὲ τὴν μάχην ἀκούσας ὃ αὐτοχράτωρ πορϑεῖσϑαι 
Βώλας [πόλιν] ὑπ᾽ Αἰχουλανῶν τῶν νῦν Αἰχίχλων καλουμένων, 
ἀγαγὼν τὴν δύναμιν τοὺς πλείστους τῶν πολιορκούντων ἀνεῖλεν. 
ἐχκεῖϑεν δ᾽ ἀνέζευξεν εἰς Σουτριανήν, οὖσαν ἀποιχίαν, ἣν οἱ 

Τυρρηνοὶ βία κατειλήφεισαν. προσπεσὼν οὖν ἄφνω τοῖς Τυρ- 
ρηνοῖς πολλοὺς μὲν αὐτῶν ἀνεῖλε, τὴν δὲ πόλιν ἀνέσωσε τοῖς 

5 Σουτριαίοις. τῶν δ᾽ ἀπεληλυϑότων Γαλατῶν ἀπὸ “Ρώμης 
Οὐξάσχιον τὴν πόλιν σύμμαχον οὖσαν Ῥωμαίων πορϑούντων, 
ἐπιϑέμενος αὐτοῖς ὁ αὐτοχράτωρ χαὶ τοὺς πλείστους ἀπο- 
χτείνας τῆς ἀποσχευῆς πάσης ἐχυρίευσεν, ἐν ἢ καὶ τὸ χρυσίον 
ἦν [ὃ εἰλήφεισαν εἰς Ῥώμην] καὶ σχεδὸν ἅπαντα. τὰ διηρπαοσ- 

μένα χατὰ τὴν τῆς πόλεως ἅλωσιν. τοσαῦτα δὲ διαπραξά-- 

ϑενος διὰ τὸν φϑόνον τῶν δημάρχων ἐχωλύϑη ϑρίαμβον κατ-- 
αγαγεῖν. ἔνιοι δέ φασιν αὐτὸν ἀπὸ Τούσχων ϑρίαμβον ἀγαγεῖν 
Σιν - , Ὁ Ν - Χ “ “7 τὸς 
ἐπὶ λευχοῦ τεϑρίππου, καὶ διὰ τοῦτο δυσὶν ὕστερον ἔτεσιν ὑπὸ. 
τοῦ δήμου πολλοῖς χρήμασι χαταδικασϑῆναι" περὶ οὗ κατὰ 

γ τοὺς οἰχείους χρόνους ἐπιμνησϑησόμεϑα. οἱ δ᾽ εἰς τὴν Ἰαπυ- 
γίαν τῶν Κελτῶν ἐληλυϑότες ἀνέστρεφαν διὰ τῆς τῶν Ῥωμαίων 
χώρας, καὶ μετ᾽ ὀλίγον δπὸ Κερίων ἐπιβουλευϑέντες νυχτὸς 
ἅπαντες κατεχόπησαν ἐν τῷ Τραυσίῳ πεδίῳ. 

14 ὅεῖν. Αβη. 6, 826. δϑυεξκίοῃ. ΤῚΡ. 3. --- Μύάηζευ ἈΠῸ ΝΙ 324---48 
18 Ζ. ἴοπη Τούσκων Εά. Μεγεῖ ΒΒΜ 37, ὅτι. Βδάδθυ 7. ϑίσνατί 
ΚΊΙο 6, 3241 11. 21 δίχα. 5, 220 

6 βώλας πόλιν ΚΝ: βώλας Ῥ' (πόλιν δ44. Ῥ'Ὠρ) πόλιν βώλας Ἐ᾿ 
560]. Ψορθὶ | αἰκουλανῶν Ῥ: αἴχλων ΝΕ αἰκῶν Ὑγεδ5ε!ηρ | αἶχκι- 
χλῶν Ῥ 1 προσαγαγὼν ῬΙπάοτί 8 σουτριανήν͵ Ε΄: σουτριάνην Ν 
σουτριώνην Ῥ σούτριον ΟἸανε, σούτριον, ῥωμαίων Νορε!ὶ 11 σου- 
τρίνοις ΟἸανεΥ 12 οὐεάσκιον] γαβίους ΟἸανει οδολσίνιον ν6] ϑύσκλον 
ΝΙΘΡαὮΥ 11 π. 1225 (εἶτ. Ῥαὶβ 1 58) πισαῦρον Μοπηήδεη ἘΚ ΤΙ 336 
(ϑετν. δ Δξεη. 6, 826) φαλίσκων ϑομᾶϊεγ ῬΆ1]1Ο]. 20, 117 (οἶτ. ΒΌΣΡΕΓ 
1.432) 15 ὃ--ῥώμην 46].  ορεϊ; εἰς ῥώμην 46]. ν. ἃ. Με 17 κατ- 
αἸαχεῖν Ῥ: ἀγαγεῖν ΝῈ'ἑ 18 τούσκχων ἴῃ Ἐ' ἴΐὰ 5Ξογρίαπη τιῖ ΝΣ Δρ ΟΒΟΔΒ; 
τούσχλων Ῥ, ααϊ ἔνιοι --- ἀγαγεῖν δα τηρ. Δαά. 21 ἐπιμνησόμεϑα Ἐ' 
23 χαιρίων ΔΝ εδβεϊϊηρ χαιρίτων ἘΔ. Μεγοῖ; οἶτ. Θίχαρθ. 5. Ρ. 220 
24 τραυσίῳ] ἀε Οπγαρίο (ΧΊΝ 109) οορίίαθαΐς Τὶ οἰβ]κα 
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ιϑα: Ὁ]. οϑ; 2: 385. 

ΧΝ 2. Ἐπ᾿ ἄρχοντος γὰρ ᾿Αϑήνησι Μυστιχίδου Ρωμαῖοι 
μὲν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους τρεῖς κατέστησαν, Μάρκον 
Φούριον, ἔτι δὲ Γάϊον καὶ Αἰμίλιον. 

5 Π16865 υπηα αἷ6 4 ΠΠς. ΚοΙ]δρίθη ϑηΠα δ8 304---Οὁ νἱρ. 

Ψ]ΘαΘΥΠΟΪΙ. ᾿ 

Το. ΟἹ. 98, 4. 384. 

ΧΥ 8. Ἐπ’ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Δεξιϑέου “Ρωμαῖοι 
χατέστησαν ὑπάτους Λεύχιον Λοχρήτιον καὶ Σερούιον Σολπίκιον. 

10 Πιοά. ΟἹ. 99, 1. 383. 

ΧΥ 14. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχε Διοτρέφης, ἐν Ῥώμῃ δ᾽ 
ὕπατοι χατεστάϑησαν Λεύκιος Οὐαλέριος καὶ Αὖλος Μάλλιος, 
παρὰ δ᾽ Ἠλείοις ᾿Ολυμπιὰς ἤχϑη ἐνενηχοστὴ ἐννάτη. 

Π:1οά. ΟἹ. 99, 2. 382. 

15 ΧΝ 15. Ἐπ᾿ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Φανοστράτου Ρω- 
μάῖοι χατέστησαν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους τέτταρας, 

Λεύχιον Λοχρήτιον, Σερούιον Σολπίκιον, Λεύκιον Αἰμίλιον, 
Λεύχιον Φούριον. 

Π1οά. ΟἹ. 99, 3. 381. 

20 ΧΥ 20. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν Εὐάνδρου Ῥωμαῖοι 
χατέστησαν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους ἕξ, Κὶ όϊντον Σολπίχιον, 
Γάϊον Φάβιον, Κόϊντον Σερουίλιον, Πόπλιον Κορνήλιον. 

Πὶοά. ΟἹ. 99, 4. 38ο. ΨΝυϊΐρ. 380(365. 

ΧΝν 22. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Δημοφίλου Ρωμαῖοι 
25 ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους κατέστησαν Πόπλιον Κορνήλιον, 

2--22 Ζι ἄεη ψ]ἰεάευποϊίθη ΚΟ] σίθη νρ]. ΤεαΖε τό. (οβία 1, 200 
25--2 5. 46 Τ)ὲ ΒοΟΥ Εδβίϊ οβηβου! ὅς 
--τΠΠΠΠΠΠΠρΠσπρρρσσπσσποσοσοοθοσσΠτότότόττόπτττιτ͵Ὧτ-.-ΠΠΓΓΠτΓ''''΄΄ - 

5. 564.- ἘΞ ΕΝ 07 4 φρούριον ῬΜ! 8 54. εἶτ. ΧΙΝ 99 
9 λουχρίτιον Εἰ | σερούιον ΡΥ: σερουίλιον Ε᾿ | σελπίχιον Ρ 11 564. οἴτ. 
ΧΙΝ το3 | Διειτρέφης [Η 12 μάλιος Ἐ' 15 54. οἷτ. ΧΙἼΙΝ το7 
17 λουχρίτιον Ἐ'  σερούιϊιον ΧΙΝ το7: σέντιον Ο [ σουλπ. Ε΄ | λεύ- 
κίον -- ϑ φούριον οπ!. Ν᾽ 20 ἀϑήνησιν εὐάνδρου Μευγβίαβ: ἀϑνησι μὲν 
εὐάνδρου Ῥ ἀϑήνησι μενάνδρου ΝΕ 21 564. οἶτ. ΧΙΝ τὸ 422 χόϊντον 
σερουίλιον πόπλιον κορνήλιον Ῥ: σερουίλιον κορνήλιον Ν' σερου. χορν. 
πόπλιον οὔγωνα. σέξτον ἄνιον καὶ γάϊον μάρκον Ἐ 
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Λεύχιον Οὐξργίνιον, Λεύκιον Παπίριον, Μάρχον Φούριον, 
Οὐαλέριον, Αὖλον Μάλλιον, Λεύκιον [καὶ] Ποστόμιον [Κ όϊντον]. 

Ὠ1οάᾶ, ΟἹ. 1οο, 1. 379. υϊρ. 388266. 

ΧΝ 23. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦν ἄρχων Πυϑέας, ἐν Ῥώμῃ δ᾽ 
ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι ἕξ χατεστάϑησαν, Τίτος Κοΐνχτιος, 
Λεύχιος Σερουίλιος, Λεύχιος Ἰούλιος, ᾿Αχύλλιος, Λεύχιος 

Λοχρήτιος, Σερούιος Σολπίχιος, παρὰ δ᾽ Ἠλείοις Ὀλυμπιὰς 

ἤχϑη ἑἕκατοστή. 

9106; ΟΞ ΤΟοΣ 2.378: νεῖν: “581|)10ὴ: 

ΧΝ 24. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Νίχωνος Ῥωμαῖοι 
χιλιάρχους ἕξ ἀντὶ τῶν ὑπάτων κατέστησαν, Λεύκιον Παπίριον, 

Γάιον Σερουίλιον, Λεύχιον Κοΐνχτιον, Λεύκιον Κορνήλιον, 
Λεύκιον Οὐαλέριον, Αὖλον Μάλλιον. 

Ἰθιοα. ΟἿΕ τθ0.. 2: 2377- ΜΝιῖν- 390|50Ὁ᾽ 

ΧΝ 25. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Ναυσινίχου Ῥωμαῖοι 
χιλιάρχους τέσσαρας ἀντὶ τῶν ὑπάτων χατέστησαν, Μάρχον 
Κορνήλιον καὶ Κόϊντον Σερουίλιον, Μάρκον Φούριον, Λεύκιον 
Κοΐνχτιον. 

1ο 

15 

- 27, 4. ἽΑμα δὲ τούτοις πραττομένοις Ρωμαῖοι μὲν 
ἐπ᾽ ἀτελείᾳ πενταχοσίους ἀποίχους εἰς Σαρδονίαν ἀπέστειλαν. 

190 Νίββεῃ 780. ἢ. ῬΒ1]0Ο]. 95, 325. ἴὔθηρει ΒὮΜ 37, 173. Βδάεϑζ 6. 
ϑιρσνγατί ΚΙ|ῺῸ 6, 341. Νίοβε αταπάτχ πὸ 

1 οὐεργήνιον Ν' | λεύκιον (41{.) οτῃ. Δ | παπύριον Εἰ | μάρκον---2 οὔα- 
λέριον οἵη. Δ | φρούριον Ῥ 2 2. αϊογέμς ἴ  οὐαλλέριον Ῥ΄| μάλιον 
Ἐ᾿ |[ λεύκιον---κόϊντον οἴη. Ν᾽ | καὶ 4ε]. ν. ἀ. Μεῖ] [ ποστούμιον Εἰ |, κόϊντον 
οἵη. Ῥ, 46]. Ψορεὶ [ ρῖο Ῥαρίτο δἱ ἘὺπΠῸ Ζ2. “6ηεζίζεες ἔ; οἷν. 1)ὲῈ ΒΟΟΥ 
Ἐδβί. οβηβ. 5 εἱ ὅς Βιτρεγ 137) 4 ἣν ἄρχων ΡΥ: ἦρχε Ε 5 κοΐνχτιος 
Ρ; κόϊντος ΝῈ 6 λεύχιος (ρτ.) οἵα. Ν | τε κϑν (411.) --- ἀκόλλιος οτὰ. Ν 
1. Αφιηχέμς ὃ] ἀχύόλιος Ἐ᾿| λεύκιος ΡΥ : δέκιος Ἐ' 1 λουκχρίτιος Ε ! 
σερούιος ἈΠοάοιηδη: σερουΐλιος Ῥ ἄγγος καὶ σερουίλιος Ε' οἵη. Ν 
10 544. οἷτ. Τιν. 6, 5, 7 (ργδείεσ. 1,. Ψαϊοσίαση εἰ 1,. -Ῥαρίσίαπη ΠΟΤ] ηἃ 
ΡΓΟΥβιι5 αἰ Γἔεαπ) 11 παπύριον Ε' 12 σερουίλιον Ῥ: κορνήλιον ΝΕ 
(.ϑεγρίις Π) 1 κοΐνχτιον---13 μάλλιον Ῥ: μάλλιον Ν'ὶ μάλιον γάϊον σερουίλιον 
οὐαλέριον αὗλον καὶ κοΐνχτιον ἐπι ιὴν Ε΄ 15 5644. 56χ {Π00. 1΄ν. 6, 6, 3. 
17 καὶ οτι. ΝῈ | κόϊντον σερουΐλιον Ῥ: σερούιμον κοΐκτιον Ν' σερουίλιον 
κοΐνχτιον ἘΠ | μάρκον --- 18 χοΐνχτιον οπι. Ψ' [ φρούριον Ῥ φούριον καὶ Ἐ 
18 χοΐχτιον Ῥ κόϊκτον ΒΞ 10 μὲν 46]. ΤίπΟΥ 20 ἐς Ἐ᾿| Σαρδονίαν} 
,ϑαΐγοτεγι ΜΝ Ἔβϑϑ!ηρ «δεαγάογιζαγε ἘΔ οἰβα ,δϑηρεέγεμηε ν. ἃ. Με) οἱ. Ψ ε]]. 
Ι, 14 4γάεα ϑ'χοίῃ Ταρχωνίαν ΒιγρΕΓ 1 156 
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Θϊοά. ΟἹ. τοο, 4. 376. Ψυ. 385|369. 
ΧΥ 28. Ἐπ’ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Καλλίου Ῥωμαῖοι 

χιλιάρχους ἀντὶ τῶν ὑπάτων χατέστησαν τέτταρας, Λεύχιον 

Παπίριον, [Μάρκον] Πόπλιον Κορνήλιον, Τίτον Κοΐνχτιον (καὶ 
5 Λεύχιον. 

-- 35, 3. Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις χατὰ τὴν 
Ἰταλίαν ἐν τῇ Ῥώμῃ Μάνλιος ἐπιβαλόμενος τυραννίδι καὶ 
χρατηϑεὶς ἀνῃρέϑη. 

ΤΌ τΟῸ Ὁ]. τοῦ, 1: 375. να ]ρ. 284|370, 

το ΧΥ 36. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Χαρισάνδρου Ῥωμαῖοι 
μὲν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους κατέστησαν τέτταρας, Σερούιον 
Σολπίχιον, Λεύκιον Παπίριον, Τίτον Κοΐνκτιον, Ἠλεῖοι δ᾽ 

ἤγαγον Ὀλυμπιάδα πρώτην πρὸς ταῖς ἑκατόν. 

Οα". ΟἹ᾽ ΤΟΙ 2. 514. τ Νυῖΐρι. 291|371.- 

ΧΝ 438. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ἹἹπποδάμου Ῥωμαῖοι 
χιλιάρχους ἀντὶ τῶν ὑπάτων χατέστησαν τέτταρας, Λεύκιον 
Οὐαλέριον, Λεύκιον Μάλλιον, Σερούιον Σολπίκιον, Λοχρήτιον. 

15 

ΠΟ: ΘΙ ΤΟΙΣ 2.172... Νπ|5..382|272: 

ΧΝ 41τ. Ἐπ᾿ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Σωχρατίδου “Ρωμιαῖοι 
2. ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους χατέστησαν τέτταρας, Κόϊντον 

Σερουίλιον, (Σερούιον) Κορνήλιον, ἔτι δὲ Σπόριον []απίριον. 
- 47, 8. Κατὰ δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν Ῥωμαῖοι πρὸς [Πραι- 

γεστίνους παραταξάμενοι καὶ νικήσαντες τοὺς πλείστους τῶν 
ἀντιταξαμένων χατέχοφαν. 

6 Μοιηγηβεῃ ἈΞ Τ| 179 

2 Καλλέας [Ὴ 38 αυΐπααε {Π00. Τν. 6, 11 | ἀντὲ τῶν ὅπ. χιλ. Ἐ' 
4 παπύριον Ἐ᾿ | μάρκον οπι. Ν᾽ ἀεὶ]. ν. ἀ. Μεῖϊ : μάνλιον ΟοΞξία 45 κορνήλιον 
τίτον χοΐνχτιον χαὶ λεύχιον ν. ἀ. Μεῖ : τίτον κορν. κύντον λ. Ρ τίτον 
κορνήλιον Ν τίτον χκορν. καὶ κόϊντον λεύκιον ΕΞ 7 μάνλιος Ν εδ5ε]ηρ : 
μανίλιος Ο ἐπιβαλλόμενος Ρ 1τι0 ἀϑήνησι] -᾿ μὲν Ρ] χαρισάνδρου Η : 
χαριάνδρου Ὁ 11 σερούιον] - κορνήλιον Ν' ({{. τεοῖ) 12 σουλπ.Ο 
ποπύριον ἘΠῚ| τῖτον κοἴΐνχτιον Ῥ: τῖτον Ν' κορνήλιον τῖτον καὶ μάρκχον 
χοΐνχτιον Ἐ' 15 Ἱπποδάμας [Η 11 λεύκιον Ῥ: οἴῃ.  χρίσπον Ε' 
Δ μίμς Τὰν. 6, 21 [| μάλιον Ε [ σερούιον] σερουίλιον Ῥ οπ!. 
φάβιον σερουίλιον καὶ Ἐ᾿| σουλπ. Ο | λουκρίτιον Ε' οπι. Ψ' Ζηιοΐμς Ζηέογ.. 
ΕἸ; 20 κόϊντον] - κράσον Ἐ' 21 σερουίλιον οπι. Ν᾽ | Ξ0Ρρ!. 
εχ 1άν. 6, 22 | ἔτι δὲ οπι. Ε΄ [ παπύριον Ἐ', 444. καὶ φάβιον ἄλβον. 
Ἑχοϊάϊδββε νἱά. 2. }αῤίγ{ηις 23 πραινεστινοὺς Ν' --ξνοὺς ΕῚ 
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Ῥιοα, ΟἹ, Τοῦ; 4, 272... αρ, 481|273: 

ΧΝν 48. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ᾿Αστείου Ῥωμαῖοι 

χατέστησαν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους ἕξ, Μάρχον Φούριον 
χαὶ Λεύχιον Φούριον, ἔτι δ᾽ Αὖλον Ποστόμιον χαὶ [Λεύκιον 
Λοκχρήτιον καὶ Μάρχον Φάβιον καὶ Λεύκιον Ποστόμμον. ᾿ 

1108: Ὁ)15 ΤΌ2: τ, 271: ὝΣΙΝ 380[374. 

ΧΝ 50. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ᾿Αλχισϑένους Ῥω- 
μαῖοι μὲν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους κατέστησαν ὀκχτώ, 

Λεύχιον Οὐαλέριον καὶ Πόπλιον, ἔτι δὲ Γάϊον Τερέντιον καὶ 
Λεύκιον Μενήνιον, πρὸς δὲ τούτοις Γάϊον Σολπίκιον καὶ Τίτον το 

Παπίριον καὶ Λεύχιον Αἰμίλιον, παρὰ δὲ Ἠλείοις ᾿Ολυμπιὰς 
ἤχϑη δευτέρα πρὸς ταῖς ἑχατόν. 

Ἰοιοα, Ὁ: ΤΟΣ Ζ. 270: να, 5.035: 

ΧΝ 51. Ἐπ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Φρασιχλείδου Ῥω- 
μαῖοι κατέστησαν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους ὀχτώ, Πόπλιον 15 
Μάλλιον καὶ Γάϊον ᾿Ἐρενούχιον χαὶ Γάϊον Σεξτίλιον χαὶ 
Τιβέριον Ἰούλιον, ἔτι δὲ Λεύκιον ᾿Αλβίνιον καὶ Πόπλιον 
Τριβώνιον καὶ Γάϊον Μάλλιον, πρὸς δὲ τούτοις Λεύκιον 
᾿Ανϑέστιον. 

Τῦῖισα- Ὁ]: τοΖ; 3: 209: ἡ π|ρ. 518,20: ὙΑ͂, 

ΧΝ 57. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχε Δυσνίχητος, ἐν Ῥώμῃ δ᾽ 
ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι κατεστάϑησαν τέτταρες, Κόϊντος 

Σερουίλιος καὶ Λεύχιος Φούριος, ἔτι δὲ Γάϊος Λικίνιος χαὶ 

Πόπλιος Κλοίλιος. 

8-.-Ι᾿Ι1 Τὲ ΒοοΥ Βδβίὶ σθηϑοῦ! 66 15--.ὸ ε Βοοχσ Κ᾿. ο. 67. 
Μοχητήβεη Ἠδηη. 38, 119 

3 ἀντὶ τῶν οἴη. ΕἾ | φρούριον ΡΝ 4 καὶ (ργ.) οτη. Ν' [ φούριον Ε: 
φρούριον Ῥ οπῃ. '  ποστούμιον Ε᾽ | καὶ λεύχιον ογα. Ν 5 λουχρίτιον ΕΙ 
χαὶ μάρκον---ποστόμιον οτη. Δ | ποστούμιον ΕῈἨἑ 7 δ᾽ γὰρ Ρ ο πόπλιον] 
Ἢ ἄγγον ἘΠ γάϊον] γνάϊον Ν᾽ | τερέντιον εἰ το λεύκιον οἴη. Ν' | τερέντιον] 
Ο, ϑογρίωης Τν. 6, 27; οἷγ, Μογηβεη Ἠδιη. 38, 119. Ἐταΐη ΒΡ. 1. 
ῬΆ1]1Ο]. 149, 103 10 μενοίνιον ἘΠ| γἸάϊον εἰ χαὶ τίτον --- τι λεύκιον 
Ὁτη. Ν [-σουλπ. Ε 11 παπύριον Ἐ᾿ | αἰμίλιον] - καὶ. φλάβιον μάρχον Ε' 
(ἀα514. ,567γ. Οογγιοἴζτδ 12 ἑκατόν] ἐνενήκοντα Ῥ 16 μάνιον Ο 
χαὶ 1. ἔρ. καὶ οπχ. Ν' | γενούκιον ν. ἃ. Με] | σεξτίλιον (1ἶν. 6, 30)] σέστον Ρ 
σεστέον Ν' σέξτον Ε' | καὶ οι. Ψ 17 ἰούλιον οὐ. Ν | ἀλβίνιον---πόπλιον 
οἵη. Ν' | λαβίνιον Ο (ΞΞ ΡΕῚ 18 τρεβώνιον Ἐ᾽ |: καὶ --- μάλλιον οπι. Ν᾽ ] 
μάλιον ἘΞ 21 μὲν οτῃ. Ρ] δυσκίνητος Ν' (Ῥαυ5. 4, 27, 9), 23 καὶ---φούριος 
οχη, Ψ' | φρούριος Ῥ] γάϊος] οπι. Ν -Ε λεύκιος Ρ΄| λικίννιος 24 πόλλιοςν 
χλοίλιος (1ν. 6, 31)] κοίλιος Ν' χύλιος Ῥ χίλιος Ἐ' 
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Πτθα. Ε}1: 1002. 24:.0308ς, Ψαΐϊρ. 27.377. 

ΧΥΝ ὅτι. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Λυσιστράτου παρὰ 
Ῥωμαίοις ἐγένετο στάσις, τῶν μὲν οἰομένων δεῖν ὑπάτους, 
τῶν δὲ χιλιάρχους αἱρεῖσϑαι. ἐπὶ μὲν οὖν τινα χρόνον ἀναρχία 

5 τὴν στάσιν ὑπέλαβε, μετὰ δὲ ταῦτα ἔδοξε χιλιάρχους αἱρεῖσϑαι 
ἕξ- χαὶ κατεστάϑησαν Λεύκιος Αἰμίλιος καὶ Γάϊος Οὐεργίνιος 
χαὶ Σερούιος Σολπίχιος, πρὸς δὲ τούτοις Λεύχιος ΚΚοΐνχτιος 
χαὶ Γάϊος Κορνήλιος, ἔτι δὲ [᾿άϊος Οὐαλέριος. 

ΠΟ α. ΟἹ- 102, 1- 267. αυΐρ. 276{378- 

3 ΧΥ γι. Ἐπ᾿ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Ναυσιγένους ἐν 
“Ῥώμῃ χιλίαρχοι χατεστάϑησαν ἀντὶ τῶν ὑπάτων τέτταρες, 
Λεύχιος Παπίριος, Λεύκιος Μενήνιος, Σερούιος Κορνήλιος, 
Σερούιος Σολπίκιος, παρὰ δὲ Ἠλείοις ᾿Ολυμπιὰς ἤχϑη τρίτη 
πρὸς ταῖς ἑχατόν. 

ε Πιοά. ΟἹ]. 1το3, 2. 366. ΨΝυΐρ. 375379---271383. 

ΧΝ γ75. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι [Πολυζήλου κατὰ 
υὲν "τὴν Ῥώμην ἀναρχία διά τινας πολιτικὰς στάσεις ἐγένετο. 

Το Ὁ]: 1052: 5. 2057 Ψψαϊρι 7708: 

ΧΥ γ6. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχε Κηφισόδωρος, ἐν Ῥώμῃ δ᾽ 
ὁ ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους ὁ δῆμος τέτταρας κατέστησε, 
Λεύκιον Φούριον, Αὖλον Μάλλιον, Σερούιον Σολπίκιον, Σερούιον 

Κορνήλιον. 
Πιοά. ΟἹ. 1το3, 4. 264. Ψυϊ!ρ. 369{385. 

ΧΥ γγ7. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Χίωνος ἐν Ῥώμῃ 
5 ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι χατεστάϑησαν Κόϊντος Σερουίλιος 

καὶ Τάϊος Οὐετούριος καὶ Αὖλος Κορνήλιος, πρὸς δὲ τούτοις 
Μάρκος Κορνήλιος χαὶ Μάρκος Φάβιος. 

16. 1: υΖο 2. Ἰ2ηγ 2τὸ.: σθία Τὸ 1, τὸο 

3 οἰομένων] ὁμένων Ῥ 4 χιλιάρχους ---5 ἔδοξε οτι. Ρ 6 σουερ- 
γίνιος Ρ γείωγίμς Τὰν. 6, 32,3 7 καὶ σερ. σολπ. οτῃ. Ν' | σερούιος Ρ: 
σερουίλιος Ἐ᾿| σουλπ. Ο (ΞΞ ΡΕῚ | κοΐνχτιος χαὶ γ. οἴῃ. Δ | κοΐντιος Ο 
(Ξ-- ΡΕῚ 8. χορνήλιος] φ»εγοξέμς 1΄ν. 1.1. ; ἀπᾶδ 560]. Γοϑία 12 παπύριος 
Ἐ 1 λεύκιος (αἰ1.) οτὰ. Ν᾽ || μενοίνιος Ε' 12 εἰ 13 σερούιος οπι. 
13 σολπίχιος Ρ: ὄλπ. Ν' σουλπ. Ε 19 κιφισόδωρος Ρ 21 φρούριον ΡΥ 
παῦλον Ο | μάλιον Ἐ᾿ || σερούιον αἱταμηααςε οπλ. Ν [ σουλπ. Ο [| σερούιον 
Ρ: χαὶ σερ. Ε' 25 σερουίλιος] σερούιος Ο 26 οὐετόριος Ο | καὶ-- 
χορνήλιος οἴῃ. 21 καὶ τοφθριος οτῃ. Ψ' | φάβιος] φάνιος Ο (ΞΞ ΡΕ). 
Τεβϑίά. 9. φυεγιοέζες (Τὰν. 6, 36) 

Βιδοβτηαππη, Πίοᾶοτς Εδηλίβοβε Αππδίθη, 4 
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Πιοά. ΟἹ. 104, 1. 363. Ψυϊ!ρ. 368(386. 

ΧΝ γ8. Ἐπ’ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Τιμοκράτους ἐν 
Ῥώμῃ μὲν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι τρεῖς κατεστάϑησαν 
Τίτος Κοΐνχτιος χαὶ Σερούιος Κορνήλιος καὶ Σερούιος Σολ- 
πίκιος, ᾿Ολυμπιὰς δὲ ὑπὸ Πισατῶν χαὶ ᾿Αρχάδων ἤχϑη τετάρτη 

πρὸς ταῖς ἑχατόν. 

1)45 Κο]]θρίατη 367 να]ρ. [6Ὠ]Π. 

Ἰ)1οα. ΟἹ. Τ04, 2: 502. Ψπὶν. 2003288- 

ΧΝ 82. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχε Χαρικχλείδης, ἐν Ῥώμῃ δ᾽ 
ὕπατοι χατεστάϑησαν Λεύκιος Αἰμίλιος Μάμερκος καὶ Λεύκιος 
Σέξτιος Λατερίας. ᾿ 

Τ)οά. ΟἹ. 104, 3. 361. Ψυϊρ. 365|389. 

ΧΥ 9οο. Ἐπ’ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Μόλωνος «ἐν Ῥώμῃ 
χατεστάϑησαν ὕπατοι Λεύκιος Γενύχιος καὶ Κὶ ὀϊντος Σερουίλιος. 

ὈΙοά. ΟἹ. 104, 4. 36ο. Ψυϊρ. 364{39ο. 

ΧΝ 95. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Νιχοφήμου τὴν ὗπα- 
τικὴν ἀρχὴν ἐν Ῥώμῃ διέλαβε Γάϊος Σολπίχιος χαὶ Γάϊος 
Λικίνιος. 

τοῦ: ΟἹ. ΤΟΒῚ Ὶ, 250. νπὶρ' 02,101. 

ΧΥῚ 2. Ἔ π᾿ ἄρχοντος γὰρ ᾿Αϑήνησι Καλλιμήδους Ολυμ.- 
πιὰς μὲν ἤχϑη πέμπτη πρὸς ταῖς ἑχατόν, χαϑ'᾽ ἣν ἐνίχα 
στάδιον Πῶρος Κυρηναῖος, Ρωμαῖοι δὲ χατέστησαν ὑπάτους 
Γναῖον ᾿ΠΞνόχιον καὶ Λεύκιον Αἰμίλιον. 

Θιοῦ: ΟἹ: τοῦς 2: 208: τ ρ, 202|202- 

ΧΝῚ 4. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν Εὐχαρίστου Ρωμαῖοι 
μὲν χατέστησαν ὑπάτους ἸΚόϊντον Σερουίλιον χαὶ Κόϊντον 
Γενύχιον. 

Ἴ Ζζύχὴ [6 ]ο πάθη Ἰκο]θρίυτα νρ]. Τ,θὰΖε 29. (οβία ΓῚ, 1908 

4 καὶ (ΡΓ.) οὐ. ΝῈ | καὶ σερ. σολπίκιος οτῃ.  [ σουλπ. Ο (ΞΞ- ῬΕῚ 5 πει- 
σάτων Ρ 11 σέξτιος οἵη. ΝΕ | Ζαΐεγαγιτς ἔ; οἴτ. δίσννατί Κ]ο ΝῚ 275 
13 ἀϑήνησι] Ἡ μὲν Ρ 14 γενούκιος Ο 17 πολπίχιος Ρ σουλπ. ΝΕ] 
18 λικίννιος 

ΟΞ ΡΕΕ 
20 χαλλιμέδους Ῥ; Καλλίδημος [Η 22 Πρῶρος Ῥαιι5. 10, 2,3 23 Ἰνάϊον 
ΡῬ; σαΐμς 26 χόϊντον (411,}] 2 τεοῖτέ5 ἴ 

15 

20 
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Τ10α. Ὁ]. τὸς 3... 7507. Ψαϊσ. 3611393: 

ΧΥῚ 6. Ἔπ᾽ ἄρχοντος γὰρ ᾿Αϑήνησι Κηφισοδότου Ῥω- 
μαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Τ᾿άϊον Λιχκίνιον καὶ Γάϊον Σολπίκιον. 

ΤῬιοα ΘΙ τοῖς ἡ. “τό. αι 260,291: 

5 ΧΥῚ 9. Ἐπ᾿ ἄρχοντος γὰρ ᾿Αϑήνησιν ᾿Αγαϑοχλέους 

Ῥωμαῖοι χατέστησαν. ὑπάτους Μάρχον Φάβιον καὶ Γάϊον 
Ποιτήλιον. 

Τοιοα. ΟἹ- τοῦς 1. 255. Ψαϊδ.. 350,395- 

ΧΥῚΙ 15. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ᾿Ελπίνου Ῥωμαῖοι 
το χατέστησαν ὑπάτους Μάρχον Ποπίλιον Λαινάτην χαὶ [Γναῖον 

Μάλλιον Ἰμπεριῶσον, ᾿Ολυμπιὰς δ᾽ ἤχϑη ἕχτη πρὸς ταῖς 
ἑχατόν. 

Ὁ 1οα. ΘΙΞ τοῦ; 2: γ04.-.- α]ρ- 355[2096. 

ΧΥῚ 23. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Καλλιστράτου Ῥω- 
το μαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Μάρχον Φάβιον καὶ [ὰάϊον Πλαύτιον. 

ΘιθαΣ ΟἸ τοῦ, 2:. 552. Ὁ π|ρ. 251|297- 

. ΧΥῚ 28. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Διοτίμου “Ρωμαῖοι 
χατέστησαν ὑπάτους Γάϊον Μάρκιον καὶ ναῖον Μάλλιον. 

-- 31,7. Ῥωμαίοις δὲ πρὸς Φαλίσχους συνέστη πόλεμος, 
20 χαὶ μέγα μὲν οὐδὲν οὐδ᾽ ἄξιον μνήμιης ἐπετελέσϑη, χκαταδρομιαὶ 

δὲ χαὶ πορϑήσεις τῆς χώρας τῶν Φαλίσχων ἐγίνοντο. 

᾿θι66: ΟΙ-. “τοῦ; 4: 252. νυν 750|308: 

ΧΥῚ 32. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿ΛΑϑήνησιν Εὐδήμου “Ρωμαῖοι 

χατέστησαν ὑπότους Μάρχον [Ποπίλιον καὶ Μάρκον Φάβιον. 
ΞΦ - 36, 4. Τυρρηνοὶ δὲ διαπολεμοῦντες Ρωμαίοις ἐπόρ-- 

ϑησαν πολλὴν τῆς πολεμίας χώρας, χαὶ μέχρι τοῦ Τιβέρεως 

χατοαιδραμιόντες ἐπανῆλθον εἰς τὴν οἰκείαν. 

ἘΠ ΟΙ: ΟἹ ΤΟ τ 25:. νυν. 155390- 

ΧΥΝῚ 37. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ᾿Αριστοδήμου Ῥω- 
ϑομαῖοι χατέστησαν ὑπάτους Γάϊον Σολπίχιον χαὶ Μάρκον 

Οὐαλέριον, ᾿Ολυμπιὰς δ᾽ ἤχϑη ἑβδόμη πρὸς ταῖς ἑκατόν. 

2 χηφεισοδότου Ρ χηφεισοδώρου Ε' 3 λικίννιον ΡᾺ || σουλπ. Ο 
1 ποιτήλιον] πόπλιον Ο 10 ποπίλιον] πόπλιον Ῥ πούπλιον ΚΕ 
λαινάτην Ῥ: λενάτην Ἀὶ λενάτον Ἐ᾿; εἴτ. ΒαάοΥ 5, ϑίρνατι Κ|]ο ΝῚ 274 
Ἰνάον ἃ 11 μάλλιον] μαιμίλιον Ῥ μαμέλιον ἈΕ μανίλιον (οβίᾶ 
ἰνπερίωσον Ἀ ἰνπερίοσον ΕΞἝἙ 15 πλώτιον Ὁ 18 μάρχον Ρ |, γνάτιον Ρ 
μάλιον Ε' 23 Θούδημος [Η 24 ποπίλιον] πόπλιον Ο | μάρκον 
φάβιον καὶ μ. πόπλιον ΒΕ 41ζ5 τύραννοι Ῥ 30 σουλπ. ἘΕ 

κ 4 
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Ἡιοά, ΟἹ. το, 2.. 250. Ψαϊρ,, 2524|200. 

ΧΥῚ 40. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Θεσσαλοῦ Ῥωμαῖοι 
κατέστησαν ὑπάτους Μάρκον Φάβιον χαὶ Τίτον Κοΐνχτιον. 

-- 45, 8. Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Ῥωμαῖοι πρὸς μὲν 
Πραινεστίνους ἀνοχάς, πρὸς δὲ Σαμνίτας συνθήχας ἐ ἐποιήσαντο, 
Ταρκυνίους δ᾽ ἄνδρας διαχοσίους καὶ ἑξήκοντα δημοσίᾳ ἐϑανά-- 
τωσαν ἐν τῇ ἀγορᾶ. 

ΤΟΙΣ ΟΣ. 2: 240: Ὁ Ὑ Π|Ρ 7524101: 

ΧΝῚ 46. Ἐπ’ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ᾿Απολλοδώρου 
“Ῥωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Μάρχον Οὐαλέριον χαὶ Γάϊον 
Σολπίκιον. 

104: ΟἹ; τοῦ, ἡ- 328. Ψπῖρ, 352|402. 

ΧΥῚ 52. '᾿Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Καλλιμάχου Ῥωμαῖοι 
χατέστησον ὑπάτους Γάϊον Μάρκιον χαὶ Πόπλιον Οὐαλέριον. 

Ὠϊοά. ΟἹ. 1οδϑ, 1. 347. Ναϊρ. 351|403. 

ΧΥῚ 53. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχε Θεόφιλος, ἐν Ῥώμῃ δὲ 
χκατεστάϑησαν ὕπατοι Τ᾿άϊος Σολπίκιος καὶ Γάϊος Κοΐνχτιος, 
Ὀλυμπιὰς δ᾽ ἤχϑη ὀγδόη πρὸς ταῖς ἑχατόν. 

]οά. ΟἹ. τοῦδ, 2. 2346. Ψυϊὶρ. 35ο,404. 

ΧΝῚ 56. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Θεμιστοχλέους ἐν 
Ῥώμῃ τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν διεδέξαντο Γάϊος Κορνήλιος καὶ 
Νάρκος Ποπίλιος. 

ιοά. ΟἹ. τοδ, 3. 345. ΜΝυϊρ. 249|405. 

ΧΥῚ 59. Ἐπ᾿ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ᾿Αρχίου “Ρωμαῖοι 
χατέστησαν ὑπάτους Μάρχον Αἰμίλιον καὶ Τίτον ἸΚοΐνχτιον. 

Ὀϊοά. ΟἹ. τοϑ, 4. 344- ΜΝυὶρ. 345{409. 

ΧΥΝΤΌ66. Ἔπ᾽ ἄρχοντος γὰρ ᾿Αϑήνησιν Εὐβούλου Ῥωμαῖοι 
χατέστησοαν ὑπάτους Μάρχον Φάβιον χαὶ Σερούιον Σολπίχιον. 

6 Τίν. 7, 19, 2. -- ΝΙίοβε απππασ 62 25 ΤιβαΖα 14. Οοδία Γ.Ὶ; 
205 427 ἀἴεβε Κοηῃβα]η βίε θη ἰῃ ἄβδῃ ραν. [αϑίθῃ πδοὴ ἄδη ἢρ. 3 ΚοΙ]ορίθη. 
ἌΡΕΙ]. Τιευζε 14. 95. Οὐοβία 11, 204 

2 θέελλος [ΠΗ 4 κοΐντιον ὙΝ χόϊντον Ε' 6 ταρχουνίους Ἰξο 
11 σουλπ. Ο 14 μάρκον χγάϊον Ο 17 σουλπ. Ο κοΐντιος ΡΒ 
21 διεδέξατο Ρ 22 ποπίλιος Κ : πόπλιος ῬΡΕ 4257. γέρος, 42. ὑκάριτν 
(οἴτ, Οἷς. (δί. τη. 12, 41. 66}]1. 9, 11) κόϊντον Ε΄ 428 σουλπ. 
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Πϊοά. ΟἹ]. 109, 1. 343. Χυϊρ. 348|406. 

ΧΥῚ ὅρ. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Λυχίσκου Ῥωμαῖοι 

χατέστησαν ὑπάτους Μάρχον Οὐαλέριον καὶ Μάρκον ]]οπίλιον, ᾿ 

Ὀλυμπιὰς δ᾽ ἤχϑη ἑκατοστὴ καὶ ἐνάτη, καϑ' ἣν ἐνίκα στάδιον 

5 ᾿Αριστόλοχος ᾿Αϑηναῖος. ἐπὶ δὲ τούτων “Ῥωμαίοις μὲν πρὸς 

Καρχηδονίους πρῶτον συνϑῆχαι ἐγένοντο. 

Ποά. ΟἹ. 109, 2. 342. Μαϊρ. 347|407. 

ΧΥῚ γο. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Πυϑοδότου “Ρωμαῖοι 
χατέστησαν ὑπάτους Γάϊον Πλαύτιον χαὶ Τίτον Μάλλιον. 

το Τϊοά. ΟἹ. 1ο9, 3. 341. ΜΝυϊρ. 346|4ο8. 

ΧΥῚ 572. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Σωσιγένους “Ῥωμαῖοι 
χατέστησαν ὑπάτους Μάρκον Οὐαλέριον καὶ Γναῖον Ἰ]οιτήλιον. 

Τ]οά. ΟἹ. 109, 4. 3406. Νυϊρ. 344{41τ0. 

ΧΥῚ γ4. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Νικομάχου “Ῥωμαῖοι 

το χατέστησαν ὑπάτους Γάϊον Μάρχιον χαὶ Τίτον Μάλλιον 
Τορκουᾶτον. 

͵ Ἡῖοα. ΟἹ. ττὸ; 1 210. Μασ: 343 41}{[ὺΥὉ-. 

ΧΥῚ γη. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Θεοφράστου Ῥωμαῖοι 

μὲν ὑπάτους κατέστησαν Νάρχον Οὐαλέριον καὶ Αὖλον ΚΚορ- 
20 γήλιον, ᾿Ολυμπιὰς δ᾽ ἤχϑη δεκάτη πρὸς ταῖς ἑκατόν. 

ΘΙΘαΤ ΘΙ. τ1ῦ; 2. 225. Ψπὶρσ. 22,412. 

ΧΥῚ 82. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχε Λυσιμαχίδης, ἐν Ῥώμῃ 
δ᾽ ὕπατοι χαϑειστήχεισαν Κόϊντος Σερουίλιος καὶ Μάρκος 
“Ῥουτίλιος. 

25 Πιοάᾶ, ΟἹ]. 110, 3. 337. Χυϊρ. 341|413. 

ΧΥῚ 84. Ἐπ᾿ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Χαρώνδου τὴν ὕπατον 
ἀρχὴν διεδέξαντο Λεύκιος Αἰμίλιος χαὶ Γάϊος Πλαύτιος. 

ΠΟ. ΟἹ᾽ ττὸ, Δ. 2106. ΨΝαϊρ. 240,414. 

ΧΥῚ 89. Ἐπ’ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Φρυνίχου Ῥωμαῖοι 
89 κατέστησαν ὑπάτους Τίτον Μάλλιον Τορχουᾶτον καὶ Πόπλιον 

Δέχιον. 

5 ῬοΪΥΌ. 3, 22--24. Τίν. 7, 27, 2. Οτοβ. 3, 7. --- Μοχηγηβοθη 
ΒἈΌΒτοη. 320. Νίββεη 780. ἔ. ῬΆ11Ο]. 95, 321 

2 λυχίσσου Ρ 3 οὐαλλέριον Ἀ [| πομπίλλιον Ῥ πόπλιον ΚΕ 
5. ἀριστόλαχος Ῥ 8 πυϑοδώρου ΒΕ ο μάλιον Ἐ' 12 Ἰναῖον 
ΕἸΒΟΒΕΥ: μάρκον Ἰναῖον Ῥ μάρχον ἘΞ σαΐμε Τὰν. 7, 27, 5 (εἶτ. 11, 2), 
Οβηβου. 17, το [ πόπλιον Ο 15 μάλιον Ε τότὸνρχουάτονΡ 423 (Ο. Παγοΐτς 
Αἰ έχίες ἢ 26 Χαιρώνδας [Η 427 διεδέξατο Ῥ] πλώτιοςΟ 3430 μάλιον Τὸ 



54 Πιοάογ ΧΙ 90. 91. ΧΙ 2. 17. 29. 40. 49 

- 90, 2. Ῥωμαῖοι δὲ πρὸς Λατίνους καὶ Καμπανοὺς 
παραταξάμενοι περὶ πόλιν Σούεσσαν ἐνίχησαν, χαὶ τῶν ἡττηϑέντων 
μέρος τῆς χώρας ἀφείλοντο. ὃ δὲ χατωρϑωχὼς τὴν μάχην 
Μάλλιος ὃ ὕπατος ἐϑριάμβευσεν. 

ΤΟ" ΟἹ Ύ τα 1} 575... Πρ, Ὁ ΠΤ, 

ΧΝΊΟοι. Ἐπ᾿ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Πυϑοδώρου Ῥωμαῖοι 
μὲν κατέστησαν ὑπάτους ἸΚόϊντον ΠΟοπλίλιον χαὶ Τιβέριον 
Αἰμίλιον Μάμερκον, Ὀλυμπιὰς δ᾽ ἤχϑη πρώτη πρὸς ταῖς 
ἑχατὸν χαὶ δέκα. 

Ἰιοα: 9] απ 2.275... ναΠρ 5 28410: 

ΧΝῚΙ 2. Ἔπ᾽ ἄρχοντος γὰρ ᾿Αϑήνησιν Εὐαινέτου Ῥωμαῖοι 

κατέστησαν ὑπάτους Λεύχιον Φούριον καὶ Γάϊον Μαίνιον. 

ΤΟ] 6. 0]: τ τὰ 3. 553. ΝΠ 21,|4Ὲ7Ὲ 

ΧΝῚΙ 17. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Κτησιχλέους Ῥω- 
μαῖοι μὲν ὑπάτους κατέστησαν [᾿άϊον Σολπίκιον καὶ Λεύκιον 
Παπίριον. 

Τισα ΓΘ]. αι, 4::23321] ΠΙΡ. 3302 18. 

ΧΥΝΙ 29. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Νικοχράτους ἐν 
Ῥώμῃ τὴν ὕπατον ἀρχὴν διεδέξαντο Καίσων Οὐαλέριος καὶ 
Λεύχιος Παπίριος. : 

Τθιοᾶ: ΟἹ. ΤΕΖΙ το 221, Ψαϊρ- 255|710: 

ΧΥῚΙ 40. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Νικηράτου Ῥω- 
μαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Μάρχον ᾿Ατίλιον καὶ Μάρκον Οὐαλέ- 
ριον, ᾿Ολυμπιὰς δ᾽ ἤχϑη δευτέρα πρὸς ταῖς ἑκατὸν χαὶ δέκα. 

Ποά. ΟἹ]. 112, 2. 3320. υϊρ. 334{420. 

ΧΥΙῚ 49. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ᾿Αριστοφάνους ἐν 

“Ῥώμῃ κατεστάϑησαν ὕπατοι Σπόριος Ποστόμιος χαὶ Τίτος 
Οὐετούριος. 

[45 8401 333 νυῇρ. (αἸκίαιογθη)δ 7) [6 Π]1. 
1--4 Τίν. ὃ, 1 15 [Ι͂,οβὰΖὲ 12. Οὐοβῖα 11, 197 10 1,εὰΖα 

ι. (οβία εθά. 209 αἷς ἀτεὶ οβίθεῃ ἀπκίαιογεηΊδηγα (333, 324, 309 νὰ]ρ.) 
ἔθ ]Θη Ῥεὶ Ὁ.; 445 νἱογίε (3201) [811 ἴῃ ἀΐθ ζΖεῖΐ, Εγ. ψνοῖοῆς 1.5 ψοτκ 
πο οὐμδ]ίθη ἰδ. ΝΆ). 1,6ὰΖα 11. 210 

2 σινούεσσαν ϑἰροηΐιβ δὰ [ν. 8,11 3 ἀφείλαντο ΒῈ 4 μάλιος ΡΕ 
6 Πυϑόδηλος [Ὴ 1 μὲν οι. Ἐ᾿ | πόπλιον Ο 

ΟἸΞΞΈΕ 
12 μαίνιον)] μάνιον  μάλιον Τὶ 15. σουλπ. Ο λεύκιον παπίριον] 
}, “οἰ δασέα ἴ 10 διεδέξατο Ο | οὐαλλέριος Ἀ | λαέδο 
7ηιεχίζμς. 22 Νικήτης [Η 27 σπούριος Ἐ 
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Τόσο ΣΕ ΝΠ Ὁ2: χ4: 82: 8γ)ε 110... 112. ΣΧ ΎΠΠ|Π’2 55 

τοῦ. ΟΙΕ ΠΕΣ, 5.220. πσε 222|422: 

ΧΥῚΙ 62. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ᾿Αριστοφῶντος ἐν 
“Ῥώμῃ διεδέξαντο τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν Γάϊος Δομέττιος χαὶ 
Αὖλος Κορνήλιος. 

5 Το: ΟἹ ΤΥΖ: 4: 728. νυσ: 2321|423. 

ΧΝῚῚ γ4. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχε Κηφισοφῶν, ἐν Ῥώμῃ δὲ 
χατεστάϑησαν ὕπατοι Γάϊος Οὐαλέριος καὶ Μάρκος Κλαύδιος. 

ῖοα ὍὉἹ. τα τᾶ 527: νια: .320.424. 

ΧΥῚῚ 82. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχεν Εὐϑύκχριτος, ἐν Ῥώμῃ 
το δὲ τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν διεδέξαντο Λεύχιος [ΠΠλαύτιος καὶ 

Λεύχιος Παπίριος, Ὀλυμπιὰς δ᾽ ἤχϑη τρίτη πρὸς ταῖς 
ἑχατὸν δέχα. 

ΤῬ65 50 Ὁ ΘΙ Ὶ 2... 2 5326. (320: νὰ.) ΘΒ], 

Τοῦ ΘΙ. τι 5..22:- νυ. 228420. 

:ϑ ΧΥΝῚΙ 8γ: Ἐπ᾿ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Χρέμνητος Ῥωμαῖοι 
χατέστησαν ὑπάτους Πόπλιον Κορνήλιον χαὶ Αὖλον Ποστόμιον. 

: Τοιοῦ. ΘΙ]. τ12, 1: 224. δαὶν. 2327,427- 

ΧΝῚ τιο. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ᾿Αντιχλέους 
“Ῥωμαῖοι χατέστησαν ὑπάτους Λεύκιον Κορνήλιον καὶ Κὶ ὀϊντον 

20 Ποπλίλιον. 
10:0]: 117. 1. 222... Μη. 220 ,4128- 

ΧΝῚΙ τι3. Ἐπ’ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ᾿Αγησίου Ῥω- 

μαῖοι κατέστησαν ὑπάτους [άϊον [Ποιτήλιον καὶ... Παπίριον, 
᾿Ολυμπιὰς δ᾽ ἤχθη τετάρτη πρὸς ταῖς ἑχατὸν καὶ δέκα. 

25 106. Ὁ]. α1ὴ..2. 3225; ΝΡ Φ25,4129. 

ΧΥΠ͵ΠῚ 2. Ἔπ᾽ ἄρχοντος γὰρ ᾿Αϑήνησι Κηφισοδώρου 
“Ῥωμαῖοι μὲν χατέστησαν ὑπάτους Λεύκιον Φούριον καὶ Δέκι- 
ὕον ᾿Ιούνιον. 

15 Ο(οβία 11, 2οῦ 10 ἀ6Υ Ἰπίευροϊδίοσ, ἀθὺ ἵζὰρ. 112, 1 ἀἴεβε 
Κοπβαϊη ψ]βάθυμο]ί, μαὶ 1,. (ουπο] 5 1,6 πα] 5, ψῖς αἀἰα Ἐδβδίεη. ΜΡ]. 
(οί ΤῸ 1,. 162 

3 Ο»αξις Ζλογηῖέζμς ἔ  δομέτιος Ὀϊπάοτῇ 1 οὐαλλέριος Ἀὶ | 
γλώδιος Ὁ 10 πλάτιος Ο 11 παπείριος Ε' 16 καὶ --- ποστόμιον 
οτ. ΕῚ | ποστούμιον Ο (}, }ιίατεέζμς ἢ) 10. οἷτ' σᾺΡ. 112..1 20 πο- 
πίλλιον Ο εἰ Πίος εἴ 112ζὼ 22 Ἡγησίας [Ηῆη᾿ῤ 23 ποιτήλιον] πόπλιον 
ποπίλιον ἘΠῚ Ζοιοΐτς ῥα. Τίν. ] παπείριον Ἐ' 27 φρούριον Ο [ δέκιμον 
Ἐ: δέκιον 



56 Ὠϊοάου ΧΙ 26. 44. 58. ΧΙΧ 2. 1ο. 17 

1)45 αἰκίαιουθη)δηυ 324 νὰυΐὶρ. [6ἢ],. 

ΤὉιοά, ΟἹ, 114,2, 221. υῖϊρ: 222,15}: 

ΧΝΠῚ 26. Ἐπ’ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Φιλοχλέους ἐν 
“Ῥώμῃ χατεστάϑησαν ὕπατοι ]'άϊος Σολπίκιος καὶ Γάϊος Αὔλιος. 

Ὧ16᾽ 1Δτὸ ΟἹ, ΣΤΙᾺ, 4 11,1. 220; 210 (5292 Π| 121 νυ} 

[6] θη. 
Ὠϊοά. ΟἹ. 115, 2. 3218. Ψυϊρ. 320|434. 

ΧΥΙΠ 44. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ᾿Απολλοδώρου 
“Ῥωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Κόϊντον Ποπίλλιον καὶ Καὶ ὀϊντον 
Πόπλιον. 

Τοῦ  Θ] τας, 2:.217.. ΠΡ 210435: 

ΧΥῚΠ 58. ᾿Ἐπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αθήνησιν ᾿Αρχίππου Ῥω- 
μαῖοι χατέστησαν ὑπάτους Καὶ όϊντον Αὔλιον καὶ Λεύκιον Παπίριον. 

Πιοά. ΟἹ]. 115, 4. 316. Ψυϊὶρ. 3218436. 

ΧΙΧ 2. Ἔπ᾽ ἄρχοντος γὰρ ᾿Αϑήνησι Δημογένους Ρωμαῖοι 
μὲν κατέστησαν ὑπάτους Λεύχιον Πλαύτιον καὶ Μάνιον Φούλβιον. 

-- το. Κατὰ δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν Ρωμαῖοι μὲν ἔννατον ἔτος ἤδη 
διεπολέμουν πρὸς Σαμνίτας, καὶ κατὰ μὲν τοὺς ἔμπροσϑεν 
χρόνους μεγάλαις δυνάμεσιν ἦσαν διηγωνισμένοι, τότε δ᾽ εἰς 
τὴν πολεμίαν εἰσβολὰς ποιούμενοι μέγα μὲν οὐδὲν οὐδὲ μνήμης 
ἄξιον διεπράξαντο, διετέλουν δὲ τοῖς τε φρουρίοις προσβολὰς 

ποιούμενοι καὶ τὴν χώραν λεηλατοῦντες. ἐπόρϑησαν δὲ καὶ 
τῆς ᾿Απουλίας τὴν Δαυνίαν πᾶσαν, χαὶ προσαγαγόμενοι 
Κανυσίους ὁμήρους παρ᾽ αὐτῶν ἔλαβον. προσέϑηχαν δὲ καὶ 
δύο φυλὰς ταῖς προυπαρχούσαις, τήν τε Φαλέρναν χαὶ τὴν 
᾿Ὠφεντῖναν. 

Πιοά. ΟἹ. ττό, 1. 3215. Νυϊρ. 217η|437. 

ΧΙΧ 17. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Δημοκχλείδου “Ῥωμαῖοι 
μὲν ὑπάτους κατέστησαν [᾿άϊον Ἰούνιον καὶ Κόϊντον Αἰμίλιον, 
᾿Ολυμπιὰς δ᾽ ὑπῆρχεν ἕχτη πρὸς ταῖς ἑκατὸν χαὶ δέκα. 

17 Τὰν. 9, 20. --- ΤιεὰΖε 215. ΒΙΠΠΘΡΟΘΒ556] 1Ο3 

4 σουλπ. Ἐ|[ αἴλιος Ο 0. “πίε Τὰν. 8, 37,3 9 ποπίλλιον Ἀ: 
ποσπίλλιον ΕἾ ποππίλλιον ἘΞ | 2. αῤήγίμς 0. Ῥιεδίϊξζίηες ἴ; οἴτ. Μοτησηβθῃ 
ἘΚ ΤΤ 2.02, Οὐεία 1.2, τὸ 13 αἴλιον Ο] παπύριον Ε 16 πλώτιον 
ΒΈΡο πούπλιον Ἐδλο} 17. “ο(ο)ζες ἢ; οἶτ. Μοτησήβεη ἘΠῚ 114( 18 σαμ- 

,. γίτας Ὁῖοά. σε ρβῖίββε ἰεβίδίασ Ἐπί. δά Πῖοπ. Ῥεῖ. 375: σαυνίτας Ο 
20 τὰς πολεμίας Ἐ | ποιούμενοι] -- χώραν Ἐ᾿ || οὐδὲν οι. Βὶ 24 χα- 
γουσίους Ἐ 26 ὠφελτίναν Ἀ 
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Πιοάου ΧΙΧ 55. ὅς. 66. 72 ἈΠ 

Τοῦ: Οἷ: Τὸ). 2.ὄ 214- “Ψαϊρ. 216{438. 

ΧΙΧ 55. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχε Πραξίβουλος, ἐν Ῥώμῃ δὲ 
χατέστησαν ὕπατοι Σπόριος Ναύτιος χαὶ Μάρκος Ἰ]οπίλλιος. 

-- 5, γ. ἽΛμα δὲ τούτοις πραττομένοις Ρωμαῖοι μὲν 
5 διαπολεμοῦντες Σαμνίταις Φερέντην, πόλιν τῆς ᾿Απουλίας, 

χατὰ χράτος εἷλον᾽ οἱ δὲ τὴν Νουχερίαν τὴν ᾿Αλφατέρναν 
χαλουμένην οἰκοῦντες πεισϑέντες ὑπό τινων τῆς μὲν Ῥωμαίων 
φιλίας ἀπέστησαν, πρὸς δὲ τοὺς Σαμνίτας συμμαχίαν ἐποιή-- 
σαντο. 

ΘΟ ΟἿ Ὑ16}.1-- 21 Ἐν πρὶ 315,439. 

ΧΙΧ 66. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχε Νικόδωρος, ἐν Ῥώμῃ δ᾽ 
ἦσαν ὕπατοι Λεύχιος Παπίριος τὸ τέταρτον καὶ Κόϊντος [1ο1-- 
λίλιος τὸ δεύτερον. 

- 72, 3. Κατὰ δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν Σαμινῖται διαπολεμοῦντες 
τι. Ῥωμαίοις ἔτη πλείονα περὶ τῆς ἡγεμονίας, [ΠΙλειστυκὴν μὲν 

φρουρὰν ἔχουσαν Ῥωμαϊκὴν ἐξεπολιόρκησαν, Σωρανοὺς δ᾽ 

ἔπεισαν χατασφάξαι μὲν τοὺς παρ᾽ αὐτοῖς Ῥωμαίους, συμμαχίαν 
δὲ πρὸς Σαμνίτας συνϑέσϑαι. μετὰ δὲ ταῦτα “Ρωμαίων Σατικόλαν 
πολιορκούντων ἐπεφάνησαν μετὰ δυνάμεως ἁδρᾶς, σπεύδοντες 

2. λῦσαι τὴν πολιορκίαν. γενομένης οὖν μάχης ἰσχυρᾶς, πολλοὶ 

μὲν παρ᾽ ἀμφοτέρων ἀνῃρέϑησαν, τέλος δ᾽ ἐπὶ τοῦ προτερή- 
ματος ἐγένοντο “Ῥωμαῖοι. μετὰ δὲ τὴν μάχην ἐκπολιορκήσαντες 
τὴν πόλιν ἐπήεσαν ἀδεῶς τὰ πλησίον πολίσματα καὶ χωρία 
προσαγόμενοι. τοῦ δὲ πολέμου περὶ τὰς ἐν ᾿Απουλία πόλεις 5 

25 συνεστῶτος, οἱ μὲν Σαμνῖται πάντος τοὺς ἐν ἡλικίᾳ στρατείας 

ὄντας καταγράψαντες ἐστρατοπέδευσαν πλησίον τῶν πολεμίων, 
ὡς περὶ τῶν ὅλων χριϑησόμιενοι. ἃ δὴ πυϑόμιενος ὁ δῆμος 
τῶν Ῥωμαίων χαὶ διαγωνιάσας περὶ τοῦ μέλλοντος δύναμιν 
προέπεμψε πολλήν. εἰωϑότες δ᾽ ἐν τοῖς ἐπικινδύνοις καιροῖς 

4 1Τῖν. 9, 2Ζ0,9 14--,ῖἰ8 5. υ8 1|ῖν. 9, 21---24; 26, 1--δ. 

1ο 

3 σπόριος ναύτιος ἘΞ: σπ. νούτιος ἘΠ γαύτιος σπ. Ἐ | πόπλιος Ο 
5. σαυνίταις Ε ((Ὀΐαιε; ποη ἴαπὶ ποίαις | φερέντιν Ε' 7 τινων] ταραν-- 
τίνων ΒΌΓΡΕΙ Π| 57 12 παπείριος Ο δηδίείξες ἔ: πόπλιος Ο ποπίλλιος 
Νίββεπ ἜΠ. Μ. 25, 25. Οἴτ, Μοτησηβεῃ ἈΕῚ Π 234 13 δεύτερον] φιίαγ- 
Ζη7)2 ἴ; οἶτ, Μοτωσηβεῃ ].]. ΒΙπηθθοσϑβοὶ 28. (οβία 1 τ, 66 14---15 ἔτη 
πὰ. διαπ. ῥωμ. Ἐ᾿| πληστικὴν ΒΕ 23 δηίε ἐπύήεσαν ἰΔ0. 5ίδί. ΒΌΓΡΕΥ 
ΤΠ ΟΣ εἰ: Εν. 0,. 10}. 25 ἡλικίᾳ Ηετποίπ:: ἡλικίαις Ο 28 δια- 
γωνισάμενος Ε' 
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αὐτοκράτορα. τοῦ πολέμου καϑιστᾶν τινα τῶν ἀξιολόγων ἀνδρῶν, 
προεχειρίσαντο τότε Κόϊντον Φάβιον χαὶ μετ᾽ αὐτοῦ Κι όϊντον 
Αὔλιον ἵππαρχον. οὗτοι δὲ τὰς δυνάμεις παραλαβόντες παρ- 

ἐτάξαντο πρὸς τοὺς Σαμνίτας περὶ τὰς καλουμένας Λαυστόλας, 

χαὶ πολλοὺς τῶν στρατιωτῶν ἀπέβαλον. τροπῆς δὲ γενομένης 
χαϑ ἅπαν τὸ στρατόπεδον, ὃ μὲν Αὕλιος καταισχυνϑεὶς ἐπὶ 
τῇ φυγῇ μόνος ὑπέστη τῷ [τ] πλήϑει τῶν πολεμίων, οὐ χρα- 
τήσειν ἐλπίζων, ἀλλ᾽ ἀήττητον τὴν πατρίδα τὸ καϑ' αὑτὸν μέρος 
ἀποδειχνύων. οὗτος μὲν οὖν οὐ μετασχὼν τοῖς πολίταις τῆς 
χατὰ τὴν φυγὴν αἰσχύνης ἰδία. περιεποιήσατο ϑάνατον ἔνδοξον " 
οἱ δὲ Ῥωμαῖοι φοβηϑέντες μὴ τὰ χατὰ τὴν ᾿Απουλίαν πράγ- 
ματα τελέως ἀποβάλωσιν, ἀποικίαν ἐξέπεμψαν εἰς Λουχερίαν 
πόλιν ἐπιφανεστάτην τῶν ἐν τοῖς τόποις. ἐκ ταύτης δ᾽ ὁρμώ- 

μενοι διεπολέμουν τοῖς Σαμνίταις, οὐ χακῶς τῆς ἀσφαλείας 
προνοησάμιενοι᾽ διὰ γὰρ ταύτην τὴν πόλιν οὐ μόνον ἐν τούτῳ 

. τῷ πολέμῳ ἐπροτέρησαν, ἀλλὰ καὶ (κατὰ) τοὺς μετὰ ταῦτα 
γενομένους ἕως τῶν χαϑ' ἡμᾶς χρόνων διετέλεσαν ὁρμιητηρίῳ 
χρώμενοι κατὰ τῶν πλησίον ἐϑνῶν. 

Πιοά. ΟἹ. ττό, 4. 312ὥ. Νυϊρ. 314{440. 

ΧΙΧ γ3. ᾿Αϑήνησι μὲν παρέλαβε τὴν ἀρχὴν Θεόφραστος, : 

ἐν Ῥώμῃ δ᾽ ὕπατοι κατεστάϑησαν Μάρχος [Π]οιτήλιος χαὶ 
Γάϊος Σολπίκιος. 

- γ6. Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Σαμνῖται μὲν μετὰ πολλῆς 
δυνάμεως ἐπήεσαν πορϑοῦντες τῶν κατ᾽ ᾿Ιταλίαν πόλεων ὅσαι 
τοῖς ἐναντίοις συνηγωνίζοντο οἱ δ᾽ ὕπατοι τῶν Ρωμαίων μετὰ 

στρατοπέδου παραγενόμενοι παραβοηϑεῖν ἐπειρῶντο τοῖς κιν- 
δυνεύουσι τῶν συμμάχων. ἀντεστρατοπεδεύσαντο δὲ τοῖς πολε-- 

3 Καοῖβί γ64. Βδάδεσ 49. ἵὔθηρεσ 780. ἔ. ῬΆ1ΟΙ, 143, 471. Βίππο- 
ὈΟΘ556] 52. --- Ιδαία]αα (Ὁ. Τ᾽ υσγαοὶημδ) 415 οτέ (6γΓ βοβίδομε ραβδί πἰομέ 1π 
ἄβθῃ Ζιιβδαιητη θη δηρ ΘΓ ΘΥΘΙρ 556 23 Τίν. 9, 27; 2Ό, 5--7 

1 καϑιστάναι Ε 42 τότε μὲν προεχειρ. ΕΒ 43 αὔλιον Ἀ“: ὦὥλιον Α΄ 
αἴλιον Ε 4 λαυτόλας ΟἸπνεΓ Ἴ τὸ ἀε]. Ἀμοάοπιδη [ τὰ πλήϑ'η 
Ἐ οἰβίκε (οπλ. τε) 12 λουχερίαν Θίερμαπυβ: λουχρίαν Ε' λοχρίαν 
13 τόποις (τούτοις) ν. ἃ, Με] 16 50ρρ]. ϑίερμδηιβὸ 21 μάρχιος Ε| 
Δυοοίοζίες ἔ: πόπλιος Ο 22 σουλπ. Ο 24 ἰταλίαν] τὴν ἰταλίαν Ἐ' 
καμπανίαν ΒΙΠΠΘΌΟΘ556] 57; 564 5πη6 ἀπθῖο Αρυ]ΐα βρη ]οαίαγ 27 ἂντι- 
στρατοπεδεύσαντες Ἐ᾿, οἴ. 1 5. 59 καὶ 
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υίοις περὶ Κίνναν πόλιν, καὶ ταύτην μὲν εὐϑὺς ἐρρύσαντο τῶν 
ἐπιχειμένων φόβων, μετ᾽ ὀλίγας δ᾽ ἡμέρας ἐκταξάντων ἀμφοτέρων 
τὰς δυνάμεις ἐγένετο μάχη καρτερά, χαὶ συχνοὶ παρ᾽ ἀμφο- 

τέροις ἔπεσον. τὸ δὲ τέλος οἱ Ρωμαῖοι βιασάμινοι κατὰ κράτος 
5 περιεγένοντο τῶν πολεμίων ἐπὶ πολὺν δὲ χρόνον χρησάμενοι 
τῷ διωγμῷ πλείους τῶν μυρίων ἀνεῖλον. καὶ τῆς μάχης ἀγνο- 
ουμένης ἔτι Καμπανοὶ μὲν καταφρονήσαντες τῶν “Ρωμαίων 
ἀπέστησαν" ὁ δὲ δῆμος εὐϑὺς δύναμιν τε τὴν ἱκανὴν ἐξέπεμψεν 
ἐπ᾿ αὐτοὺς χαὶ στρατηγὸν αὐτοκράτορα Τ᾿άϊον Μαίνιον χαὶ μετ᾽ 

το αὐτοῦ χατὰ τὸ πάτριον ἔϑος Μάνιον Φούλβιον (ἵππαρχον). 

τούτων δὲ πλησίον τῆς Καπύης χαταστροαιτοπεδευσάντων οἱ 

Καμπανοὶ τὸ μὲν πρῶτον ἐπεχείρουν ἀγωνίζεσϑαι, μετὰ δὲ 
ταῦτα πυϑόμιενοι τὴν τῶν Σαμινιτῶν ἧτταν καὶ νομίσαντες πάσας 
τὰς δυνάμεις ἥξειν ἐπ᾿ αὐτοὺς διελύσαντο πρὸς “Ῥωμαίους᾽ 

τ5 τοὺς γὰρ αἰτίους τῆς ταραχῆς ἐξέδωχαν, οἱ προτεϑείσης χρίσεως 
οὗ περιμείναντες τὴν ἀπόφασιν αὑτοὺς ἀνεῖλον. αἱ δὲ πόλεις 
τυχοῦσαι συγγνώμης εἰς τὴν προυπάρχουσαν συμμαχίαν ἀπο- 
χατέστησαν. 

ΤΙΟ (ΟἹ ΤΎ Τ 1 νυ ο. 212,44 

20 ΧΙΧ γγ. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχε Πολέμων, ἐν Ρώμῃ δ᾽ ὑτ- 
ἤρχον ὕπατοι Λεύκιος Παπίριος τὸ πέμπτον καὶ Γάϊος ᾿Ιούνιος, 
ἤχϑη δὲ καὶ Ὀλυμπιὰς χατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν ἑβδόμη πρὸς 
ταῖς ἑχατὸν χαὶ δέκα. 

-- τοι. ἽΔΑμα δὲ τούτοις πραττομένοις κατὰ μὲν τὴν 

25. Ἰταλίαν Ρωμαίων διαπολεμούντων τὸν πρὸς Σαμνίτας πόλεμιον 
συνεχεῖς ἐγίγνοντο προνομιαὶ τῆς χώρας καὶ πολιορκίαι πόλεων 

χαὶ δυνάμεων ἐν ὑπαίϑρῳ στρατοπεδεῖαι" τὰ γὰρ μαχιμώτατα 
τῶν χατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν ἐϑνῶν περὶ ἡγεμονίας φιλοτιμούμενα 

: 24 [΄ν. 9, 28, 1---7; νρ]. δος 24, 13---15. --- Μοιηήβθη ἘΚ ΤΠ 242. 
ΒππΘΌοαββοὶ 64 

1 χίναν Ἐ τινα δνυα ταραχίναν Βυιρεῖ Μη. 83 (εἶτ. 14. Π 62; 
ΒΙΏΠΘΌΟΘΒβοΙ 57); ἀβ (δαυάϊο οορίίαρ. Ῥέα Ὠϊοά. ππᾶ Τιν. αδἷβ Οὐ] θη 
ἀεβ. 2. ϑδιώτϊη.-Κσ. Ρ.. 7; ἀε ῥχγιγια Νίεβε αγαμάγ. 67 (ργοθδὈ}} 15) ᾿ 
ἐρύσαντο ΘΟ 5 χρόνον Κ: τόπον Ε 6 τῆς μὲν μάχης ΕΞ 94 μάνιονο 
10 117. διο(σλέζως ἴ; εἴτ. τὰ ΧΤΧ 2 | Ξῃρρ]. Θίερῃ. 11 πλησίον Ε': τὰ πλη- 
σίον 13 νομίζοντες Ἐ' 14 ἐπ᾿ Ἀ: πρὸς Ε' 16 ἀνεῖλαν Ἀ 
20--21 ὑπῆρχον ΚΕ“: ἦρχον ΕΊ 21 παπείριος Ο τὸ οπι. Β. | ἰοὔνιος (τὸ 
δεύτερον) Ἐ Ποάοτηδῃ 22 ἤχϑη Ε: ἦν Ε 26 προνομαὶ Ἀεἶδῖο: 
προσβολαὶ Ὁ 47 στρατοπεδεία Κὶ 

ῳ. 

- 
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2 παντοίους συνίσταντο χινδύνους. οἱ μὲν οὖν τῶν Ῥωμαίων ὕὅπα- 
τοι μέρος τῆς δυνάμεως ἀναλαβόντες ἀντεστρατοπέδευσαν ταῖς 
τῶν πολεμίων παρεμβολαῖς, χαὶ πρὸς μὲν μάχην καιρὸν ἐπ- 

ετήρουν οἰκεῖον, ταῖς δὲ συμμαχίσι πόλεσι παρείχοντο τὴν 
ἀσφάλειαν. τὸ δὲ λοιπὸν στρατόπεδον ἀναλαβὼν Κόϊντος Φάβιος, 
ὃς ἦν αὐτοχράτωρ ἡρημένος, τήν τε Φρεγελλανῶν πόλιν εἷλε 
χαὶ τῶν ἀλλοτρίως διακειμένων πρὸς τὴν Ῥώμην τοὺς ἐπι- 
φανεστάτους ἐζώγρησεν. τούτους δὲ τὸν ἀριϑμιὸν ὄντας πλείους 
τῶν διακοσίων ἀπήγαγεν εἰς Ῥώμην, καὶ προαγαγὼν εἰς τὴν 
ἀγορὰν ῥαβδίσας ἐπελέχκισε χατὰ τὸ πάτριον ἔϑος. μιετ᾽ ὀλίγον 
δ᾽ ἐμβαλὼν εἰς τὴν τῶν πολεμίων χώραν Καλατίαν χαὶ τὴν 
Νωλανῶν ἀκχρόπολιν ἐξεπολιόρχησε, καὶ λαφύρων μὲν πλῆϑος 
ἀπέδοτο, τοῖς δὲ στρατιώταις πολλὴν τῆς χώρας κατεχλη- 
ρούχησεν. ὁ δὲ δῆμος, κατὰ νοῦν τῶν πραγμάτων αὐτῷ προ- 
χωρούντων, ἀποιχίαν ἀπέστειλεν εἰς τὴν νῆσον τὴν Ποντίαν 
χαλουμένην. : 

Ἰθῖοα; ΟἹ. 117, 2. 210. ψ{π|α: 212,42. 

ΧΙΧ το5. Ἐπ᾿ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Σιμωνίδου Ῥωμαῖοι 
μὲν ὑπάτους χατέστησαν Μάρχον Οὐαλέριον καὶ Πόπλιον 
Δέχιον. 

- 1ο5, 5. Κατὰ δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν Ρωμαῖοι δυνάμεσιν ἁδραῖς 
πεζῶν τε καὶ ἱππέων ἐστράτευσαν ἐπὶ Πολλίτιον, Μαρρουκχίνων 
οὖσαν πόλιν. ἀπέστειλαν δὲ χαὶ τῶν πολιτῶν εἰς ἀποιχίαν, 

χαὶ χατῴχισαν τὴν προσαγορευομένην ᾿Ϊντέραμναν. 

21. 1ν. Ὁ, 28, 8: ΨΘΕΙ͂Ι. ἘῚΣ ἀν ΤᾺ 

2 ἀντεστρατοπέδευσοαν Τἰπάοτῇ: κατεστρατοπέδευσαν Ἀ κατεστρατο- 
πέδευον Ἐ 438. πολεμίων (5. σαμνιτῶν) Ἀ Βοάοπηδη: ῥωμαίων Ὁ 6 φρε- 
γελλανῶν ϑοδ)ίρεγ: φρετομανῶν ΒἘ φρετεμανῶν Ἐ φρέγελλαν ἀνεχτήσατο 
καὶ τὴν σωρανῶν ΒυΙρεῖ Μη. 84 φρεγχελλανῶν ἀχρόπολιν καὶ τὴν σωρανῶν 
ΝΊΒΒαη Τί. Τά 65]... ΤΠ 673 10 ἐπελέχισε Ῥ. ΕὰΡεγ: ἐπελέχησε Ἀ 
ἐπιλέκησε Ε' 11 χαλατίαν ΟἸανεῖ (εἶτ. Μοχητήβεη (ΟΙ], Χ 359, ΝΊββθη 
1ι. ΤιΑπάθβι. 17 717): καὶ λείαν Ἀ κελίαν Ε 15 ποντίαν ΒΕΡο; 
ποτίδαιαν Ἐς 19 οὐαλλέριον 22 τε οἵη. Ε' | πολίτιον Ε' 
πέλτοινον 5. πίτινον Ῥαϊ5 5ί. αἱ Β. 1 403 | πομπηίαν νουχερίνων οὖσαν 
πόλιν Βυῖρεῦ Μη. 85 τεάτιον μαρρουκ. οὖσαν π. ἰά. ΤΙ 7γ8 μαρουκ. Ἐ 
24 ἱντέραμνον Ἐ 

" ο 

μὲ 5 
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Τοῦ: ὍὉἹ᾽ 11.232. 100. ψυΐϊρ. 211|443. 

ΧΧ 3. Ἐπ᾿ ἄρχοντος γὰρ ᾿Αϑήνησιν “ἹἹερομνήμονος 
Ῥωμαῖοι μὲν ὑπάτους κατέστησαν [Γάϊον Ἰούνιον καὶ Καὶ ὀϊντον 
Αἰμίλιον. 

5 - 26, 3. Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν οἱ τῶν Ρωμαίων ὕπατοι 
μετὰ δυνάμεως ἐμβαλόντες εἰς τὴν ᾿Απουλίαν ἐνίχησαν μάχῃ 
Σαμνίτας περὶ τὸ καλούμενον Τάλιον. τῶν δ᾽ ἡττηϑέντων 
χαταλαβομένων τὸν ἹἹερὸν λόφον ὀνομαζόμιενον, τότε μὲν τῆς 
γυχτὸς ἐπιλαβούσης οἱ Ρωμαῖοι πρὸς τὴν ἰδίαν στρατοπεδείαν 

το ἀπεχώρησαν τῇ δ᾽ ὑστεραία πάλιν μάχης γενομένης πολλοὶ 
μὲν ἀνῃρέϑησαν τῶν Σαμνιτῶν, αἰχμάλωτοι δ᾽ ἐλήφϑησαν 
ὑπὲρ τοὺς δισχιλίους χαὶ διακοσίους. τοιούτων δὲ προτερημάτων 
γενομένων τοῖς Ῥωμαίοις, ἀδεῶς ἤδη τῶν ὑπαίϑρων συνέβαινε 
χυριεύειν τοὺς ὅπάτους χαὶ τὰς ἀπειϑούσας τῶν πόλεων 

τ5 χειροῦσϑαι. Καταράχταν μὲν οὖν καὶ Κεραυνιλίαν ἐχπολιορ- 
κήσαντες φρουροὺς ἐπέϑηχαν, τῶν δ᾽ ἄλλων τινὰς πείσαντες 

προσηγάτγοντο. 

Τϊοά. ΟἹ. 117, 4. 3.08. υὶρ. 310[444. 

ΧΧ 27. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Δημητρίου τοῦ 
29. Φαληρέως τὴν ὕπατον ἀρχὴν ἐν Ῥώμῃ παρέλαβον Κόϊντος 

Φάβιος τὸ δεύτερον καὶ Γάϊος Μάρχιος. 

-- 35. Τῶν γὰρ Τυρρηνῶν στρατευσάντων ἐπὶ πόλιν 
Σούτριον ἄποικον Ῥωμαίων, οἱ μὲν ὕπατοι δυνάμεσιν ἁδραῖς 
ἐχβοηϑήσαντες ἐνίχησαν μάχῃ τοὺς Τυρρηνοὺς καὶ συνεδίωξαν 

"ς εἰς τὴν παρεμβολήν. οἱ δὲ Σαμνῖται χατὰ τοῦτον τὸν χρόνον, 
μαχρὰν ἀπηρτημένης τῆς Ῥωμαίων δυνάμεως, ἀδεῶς ἐπόρϑουν 
τῶν ᾿Ιαπύγων τοὺς τὰ Ῥωμαίων φρονοῦντας. διόπερ ἠναγ- 

Ἐς 5, ΤΑΣ ΟΣ 22 Τιῖν. 9, 32---33, 2. 35--27. 38, 1 27] Ζὰ 
Ἰαπύγων νρ!. ϑίγσνγατι ΚΚ]ο 6, 345 (Ραὶβ 1| 361) 

2 Ἰὰρ ΗΕ: δ᾽ Ε 4 ἰούλιον Ο 6 .ἀπουλίαν ΚΕ πιρ; ἰταλίαν ἘῈ' 
χαμπονίον ΒΙΠΗΘΌΟΘΒΒ6Ι 71 πολεμίαν Βυῦροῖ Μη. 87 1 τάλιον Ἐ: 
ἰτάλιον Ἐ πάλιον Ῥαΐβ 1 2, 404 τέονον 5. τίανον Καὶ 'πικε, Βυτγρεῖ Μη. 87, 
Θοβδεῖεσ ῬΏ11Ο]. 22, 29 (ἄς ἀϊνεβὶβ ορρί 415 οορὶαπίε8) 8. καταλαμβανο- 
μένων 15 ἀε Οζεαργια οορ. ΝΙΘΟΌΙΥ 111 286, ἀς Οεγηγιῖο ΚΚ Ἰἰτηκο; 
καιατίαν.... καὶ κουβυλτερίαν ΒυΙρεῖ Μη. 87; ἀθ Οαγαρε)ιῖς οορ. Ῥαῖβ 
Ι 2, 404 | χεραυναίαν Ε' 16 ἐνέϑηχαν᾽ ΕἸΒΟΒΕΓ 25 σαυνίται ΚΕ 
26 ἀπηρτημένοι Εἰ 
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χάσϑησαν οἱ ὕπατοι διαιρεῖν τὰς δυνάμεις, καὶ Φάβιος μὲν ἐν 
Τυρρηνίᾳ κατέμεινεν, Μάρκιος δὲ ἐπὶ τοὺς Σαμνίτος ἀναζεύξας 
᾿Αλλίφας μὲν πόλιν εἷλεν χατὰ χράτος, τοὺς δὲ πολιορ-- 

38. χουμένους τῶν συμμάχων ἐκ τῶν κινδύνων ἐρρύσατο. ὃ δὲ 
Φάβιος, Τυρρηνῶν πολλοῖς πλήϑεσιν ἐπὶ τὸ Σούτριον συνδρα- 
μόντων, ἔλαϑε τοὺς πολεμίους διὰ τῆς τῶν ὁμόρων χώρας 
ἐμβαλὼν εἰς τὴν ἀνωτέρω Τυρρηνίαν, ἀπόρϑητον γενομένην 

4 πολλῶν χρόνων. ἐπιπεσὼν δ᾽ ἀνελπίστως τῆς τε χώρας 
πολλὴν ἐδήωσε χαὶ τοὺς ἐπελθόντας τῶν ἐγχωρίων νιχήσας 
πολλοὺς μὲν ἀνεῖλεν, οὐχ ὀλίγους δὲ καὶ ζῶντας ὑποχειρίους 
ἔλαβεν. μετὰ δὲ ταῦτα περὶ τὴν χαλουμένην Περυσίαν δευτέρα 

μάχῃ τῶν Τυρρηνῶν χρατήσας, πολλοὺς ἀνελὼν χατεπλήξατο 

τὸ ἔϑνος, πρῶτος Ῥωμαίων μετὰ δυνάμεως ἐμβεβληκὼς εἰς 
στοὺς τόπους τούτους. χαὶ πρὸς μὲν ᾿Αρρητίνους χαὶ Κρο- 
τωνιάτας, ἔτι δὲ ΠῸΕερυσίνους ἀνοχὰς ἐποιήσατο, πόλιν δὲ τὴν 

ὀνομαζομένην Καστόλαν ἐχπολιορχήσας συνηνάγχασε τοὺς 
Τυρρηνοὺς λῦσαι τὴν τοῦ Σουτρίου πολιορκίαν. 

- 26. Ἔν δὲ τῇ Ῥώμῃ κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν τιμνητὰς 
εἵλοντο. χαὶ τούτων ὁ ἕτερος ἴΛππιος Κλαύδιος ὑπήχοον 

ἔχων τὸν συνάρχοντα. Λεύκιον ΠΠλαύτιον πολλὰ τῶν πατρῴων 
νομίμων ἐκίνησε" τῷ δήμῳ γὰρ τὸ χεχαρισμένον ποιῶν οὐδένα 

λόγον ἐποιεῖτο τῆς συγχλήτου. χαὶ πρῶτον μὲν τὸ καλούμενον 

ἼΛππιον ὕδωρ ἀπὸ σταδίων ὀγδοήκοντα κατήγαγεν εἰς τὴν 
Ῥώμην καὶ πολλὰ τῶν δημοσίων χρημάτων εἰς ταύτην τὴν 
χατασχευὴν ἀνήλωσεν ἄνευ δόγματος τῆς συγχλήτου" μετὰ 
δὲ ταῦτα τῆς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ χληϑείσης ᾿Αππίας ὁδοῦ τὸ πλεῖον 

μέρος λίϑοις στερεοῖς κατέστρωσεν ἀπὸ Ῥώμης μέχρι Καπύης, 
ὄντος τοῦ διαστήματος σταδίων πλειόνων ἢ χιλίων, χαὶ τῶν 
τόπων τοὺς μὲν ὑπερέχοντας διασχάφψας, τοὺς δὲ φαραγγώδεις 

[ν 

18 Τν. 9, 29, 5-30, 2. 33, 3-26. 46, 22 Ετοπίϊη. ἀθ δαῖδα 
ἀυοί. 4 

2 ὃ δὲ μάρκιος Ε' 3 ἀλλείφας Ε' 6 ὁμόρων ἘἈ : ὁμοάρχων Ἐ' 
ὀμβρίκων ΝΙΕΡυμΓ 1Π| ἢ. 488 ὀμβρῶν Ηδδοὶι Ῥδαὶγ5 ἘῈ 1Π| 286 (εἶτ. 
ΒΊΠΠΕΘΡΟΟ556Ὶ 17) 17 ἐμβαλὼν Τ)᾽παἀοτῖ: συνεμιββαλὼν Ο | γεγενημένην Ἐ' 
10 ἀνελὼν Ε 14 κορτωνιάτας .Ν ε556]1πρ; εἴτ. ΝΊδβθη Τί. 1 Πά65. 2, 318 
15 περυσίους ΕΞ 16 φαισόλαν ΟἸιανεῖ καρσούλαν (5. -λας) αοτίαβ χλούσιον ἢ 
ῬΆΙΒ πὸ ΠΡ 1 2; 20. 20 πλαύτιον] χλαύδιον Ο (Ο.Γ. δ ιίατέζες ἴ) 
26 πλείω Ἐ πλέον Τιιηάοτῖ 

-» 

ἡ Ψι 

ο 
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Τιοάον ΧῸΧ 56 63 

ἢ κοίλους ἀναλήμμασιν ἀξιολόγοις ἐξισώσας χατηνάλωσεν 

ἁπάσας τὰς δημοσίας προσόδους, αὑτοῦ δὲ μνημεῖον ἀϑάνατον 
χατέλιπεν, εἰς χοινὴν εὐχρηστίαν φιλοτιμνηϑείς. κατέμιξε δὲ 

χαὶ τὴν σύγχλητον, οὐ τοὺς εὐγενεῖς χαὶ προέχοντας τοῖς 
ἀξιώμασι προσγράφων μόνον, ὡς ἦν ἔϑος, ἀλλὰ πολλοὺς χαὶ 
τῶν ἀπελευϑέρων ἐνίους ἀνέμιιξεν " ἐφ᾽ οἷς βαρέως ἔφερον οἱ καυ- 
χώμενοι ταῖς εὐγενείαις. ἔδωχε δὲ τοῖς πολίταις ἐξουσίαν ἐν 

ὁποία τις βούλεται φυλῇ τάττεσϑαι καὶ τὴν ἐξουσίαν ὅποι προα:- 
ροῖτο τιμιήσασϑαι" τὸ δ᾽ ὅλον, ὁρῶν τεϑησαυρισμένον χατ᾽ αὐτοῦ 

το παρὰ τοῖς ἐπιφανεστάτοις τὸν φϑόνον, ἐξέκλινε τὸ προσχόπτειν 

τισὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν, ἀντίταγμα κατασχευάζων τῇ τῶν 
εὐγενῶν ἀλλοτριότητι τὴν παρὰ τῶν πολλῶν εὔνοιαν. καὶ 
χατὰ μὲν τὴν τῶν ἱππέων δοχιμασίαν οὐδενὸς ἀφείλετο τὸν 
ἵππον, κατὰ δὲ τὴν τῶν συνέδρων καταγραφὴν οὐδένα τῶν 

15 ἀδοξούντων συγχλητικῶν ἐξέβαλεν, ὅπερ ἦν ἔϑος ποιεῖν τοῖς 
τιμηηταῖς. εἶϑ᾽ οἱ μὲν ὕπατοι διὰ τὸν φϑόνον καὶ διὰ τὸ 

βούλεσϑαι τοῖς ἐπιφανεστάτοις χαρίζεσϑαι συνῆγον τὴν σύγ- 

χλήτον οὐ τὴν ὑπὸ τούτου χαταλεγεῖσαν, ἀλλὰ τὴν ὑπὸ τῶν 
προγεγενημένων τιμνητῶν καταγραφεῖσαν. ὁ δὲ δῆμος τούτοις 

20 μὲν ἀντιπράττων, τῷ δ᾽ ᾿Αππίῳ συμφιλοτιμούμενος χαὶ τὴν 
τῶν δυσγενῶν προαγωγὴν βεβαιῶσαι βουλόμενος, ἀγορανόμιον 

εἵλετο τῆς ἐπιφανεστέρας ἀγορανομίας υἱὸν ἀπελευϑέρου 
Γναῖον Φλαούιον, ὃς πρῶτος Ῥωμαίων ἔτυχε ταύτης τῆς 

ἀρχῆς πατρὸς ὧν δεδουλευκότος. ὁ δ᾽ ἼΛππιος τῆς ἀρχῆς 
ἀπολυϑεὶς καὶ τὸν ἀπὸ τῆς συγχλήτου φϑόνον εὐλαβηϑείς, 
προσεποιήϑη τυφλὸς εἶναι καὶ χατ᾽ οἰκίαν ἔμινεν. 

δ᾽ ϑπεῖ. ΘΙ. .24.. (ΡΙυἱ. ῬΌΒΙ: 7) 

1 ἀναλώμασιν Ἐ || ἐξισάζων Ἐ | χατανάλωσεν Ε' κατανήλωσεν 
Τϊπάοτῇ 3 κατέμιξε ΒΕ: κατέλυσε ΕἾ 5. μόνον οπι. Β | ἦϑος ΕἸ 
πολλοὺς {τῶν δυσγενῶν) καὶ ΜΝ ε55ε]ὴρ πολλοὺς {τῶν πολλῶν 5. τοῦ 
πληϑους) καὶ Β οἴθκα 6 ἐνίους] υἱοὺς 5. οἱωνοὺς Οπάεπάοτρ δα δ5πεί. 
Ρ. όο3 (ρβ86ε πο ρτοθδῃβ) 1 54. ἔδωκε---τιμιησασϑαι Ἀ : ἔδωκε δὲ 
χαὶ τοῖς πολίταις ἐξουσίαν ὅποι προαιροῖντο τιμῆσασϑαι καὶ ἐν ὁποίᾳ 
Εἰς δ ντὸς φολῇ τάττεσϑαι Β᾿: 14., 564 ἀεὶ. καὶ 
ἔδ. 

σι 

2 οι 

ὶ ἐν---τάττεσθϑαι Ὠ:παοτῇ 
ὲ τοῖς π. καὶ τὴν ἐξ. ἐν ὁποίᾳ---τάττεσϑαι καὶ ὅποι---τιμιῆσασϑαι 

ΕἸΒΟΠΕΥ 8 ἐξουσίαν] 5ογθεπά. νά. οὐσίαν | ὅποι] ὅπου Ὀϊπάοτῖ 
(ργοθδθ.) οὁ---1ο παρὰ τ. ἐπιφ. κατ᾽ αὐτοῦ Ε 11 τινὲ ποτέ 13 ἀφεί- 
λατο Ἐ 16 εἶϑ᾽ οἱ---καὶ] καὶ γὰρ ΕἼ 17 τὴν Ε: εἰς τὴν αὶ 18 τούτων Ἐ᾿ 
21 δυσγενῶν Ε΄: συγγενῶν Ἐ | ἀγορανομεῖν εἵλατο ΕΞ 23 Ἰναῖον Ἀ: 
γυναΐου Ἐ᾿ | φλάβιον Ε' 
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64 ΠΙοάοΥ ΧΑ 327. 44. 45. 73. 80 

[)65 αἰκίδιογθη)γ 309. νὰ]ρ. [6 ἢΪΕ. 

Π]1οά. ΟἹ. 118, 1. 307. Ψυϊρ. 3ο8446. 

ΧΧ 37. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αϑήνησι Χαρίνου Ῥωμαῖοι 
ϑὲν τὴν ὕπατον ἀρχὴν παρέδοσαν Ποπλίῳ Δεχίῳ καὶ Κοΐντῳ 
Φαβίῳ, παρὰ δὲ τοῖς ᾿Ηλείοις Ὀλυμπιὰς ἤχϑη ὀγδόη πρὸς 
ταῖς ἑχατὸν δέχα. 

- 44, 8. Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν οἱ τῶν Ρωμαίων ὕπατοι 

Ναρσοῖς πολεμουμένοις ὑπὸ Σαμνιτῶν βοηϑήσαντες τῇ τε 
υάχῃ προετέρησαν καὶ συχνοὺς τῶν πολεμίων ἀνεῖλον. εἶτα 
διὰ τῆς τῶν Ὀμβριχῶν χώρας διελϑόντες ἐνέβαλον εἰς τὴν 
Τυρρηνίαν πολεμίαν οὖσαν, καὶ τὸ καλούμενον Κι αίριον φρούριον 
ἐξεπολιόρχησαν. διαπρεσβευομένων δὲ τῶν ἐγχωρίων ὑπὲρ 
ἀνοχῶν, πρὸς μὲν Τ᾽αρκυνιήτας εἰς ἔτη τεσσαράκοντα, πρὸς 
δὲ τοὺς ἄλλους Ἰυρρηνοὺς ἅπαντας εἰς ἐνιαυτὸν ἀνοχὰς 
ἐποιήσαντο. ὲ 

Πιοά. ΟἹ. 1ττ8, 2. 306. Μυϊὶρ. 307|447. 

ΧΧ 45. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχεν ᾿Αναξιχράτης, ἐν Ῥώμῃ δ᾽ 
ὕπατοι κατέστησαν ἼΛππιος Κλαύδιος καὶ Λεύκιος Οὐολόμνιος. 

Ὠ1οά. ΟἹ. 118, 3. 3205. Ψυϊὶρ. 2ο6,448. 

ΧΧ γ3. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχε Κόροιβος, ἐν Ῥώμῃ δὲ τὴν 
ὕπατον ἀρχὴν παρέλαβον Κόϊντος Μάρχιος καὶ Πόπλιος 
Κορνήλιος. 

- ϑ8ο. Κατὰ δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν Σαμνῖται μὲν Σώραν καὶ 
Καλατίαν πόλεις Ρωμαίοις συμμαχούσας ἐχπολιορχήσαντες 
ἐξηνδραποδίσαντο, οἱ δ᾽ ὕπατοι δυνάμεσιν ἁδραῖς εἰς τὴν Ἰαπυ- 
γίαν ἐμβαλόντες πλησίον Σιλβίου πόλεως κατεστρατοπέδευσαν. 

2 φρουρουμένης δὲ αὐτῆς ὑπὸ Σαμνιτῶν συνεστήσαντο πολιορχίαν 
ἐφ᾽ ἱχανὰς ἡμέρας, καὶ κατὰ χράτος ἑλόντες αἰχμάλωτα σώ- 

Ἴ 1΄ν. 9, 41, 1τ---7. --- Ὑτίεπιεὶ 780. ἢ. ῬΆΣοΟ]. 139, 345. Βίππε- 
ὈοΘ5561 84 23 Τν. 9, 42---43 

3 χαρίνου] Καίριμος [Η 4 ὑπατικὴν Εὶ 1 οἱ-ῷὗὖπατοι Ροβί 8 
σαμνιτῶν ἴγρ. Ε΄ ο ἐπροτέρησαν ΝΥ ἐ556]1πρ 10 ἰμβρικῶν Ε΄ τι χαίριον 
ΒΕ: κάπριον Ἐ 13 ταρχυνιῆτας Εἰ; ταρχυηνίτας Ἀ ταρχοινίτας ἢ ΤΙπάοτί. 
ὉΠ Νίββδα Τὶ, 1:61 685]ς,..2, "5720, ΛΟ, ΧΙ στὸ 14 τὰς ἀνοχὰς Εὶ 
18 οὐολούμνιος ἘἘ 21 κόϊντος πόπλιος καὶ μάρκιος κορν. 24 χὰ ατίαν 
ΔΝ εββεϊίηρ (οἶγ. Νίββοη Τί. 1 πάθβὶς. 2, 717. 800): ἀτίαν Ἀ ἀττίαν Ἐ' 
γχαιατίαν 5. ἀτίναν Μοιηηδεη ΟἹ], Χ 444 

" ο 

15 

.Ὁ [9] 



Πίοάον ΧΧ 8ο. 81. 90 6ς- 

ματα πλείω τῶν πενταχισχιλίων ἔλαβον καὶ τῶν ἄλλων λαφύρων 
ἵχανόν τι πλῆϑος. ἀπὸ δὲ τούτων τὴν τῶν Σαμνιτῶν χώραν 
ἐπῆλθον δενδροτομοῦντες χαὶ πάντα τόπον κχαταφϑείροντες. 

πολλὰ γὰρ ἔτη τῆς Ρώμης πρὸς τοῦτο τὸ ἔϑνος διαπολεμούσης 
«ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας ἤλπιζον τῶν ἐπὶ τῆς χώρας χτήσεων 

στερήσαντες τοὺς πολεμίους ἀναγχάσειν εἶξαι τοῖς ὑπερέχουσι. 
διὸ καὶ πέντε μῆνας χαταναλώσαντες εἰς τὴν τῆς πολεμίας 
Ἰῆς καταφϑοράν, τάς τε ἐπαύλεις σχεδὸν ἁπάσας ἐπυρπόλησαν 

χαὶ τὴν χώραν ἐξηγρίωσαν, ἀφανίσαντες πᾶν τὸ δυνάμιενον 
το ἐνεγχεῖν ἥμερον καρπόν. μετὰ δὲ ταῦτα τοῖς μὲν ᾿Αναγνίταις 

ἀδικήματα ποιοῦσι πόλεμον χατήγγειλαν, Φρουσίνωνα δ᾽ ἐχ- 
πολιορχήσαντες ἀπέδοντο τὴν χώραν. 

Π1οά. ΟἹ. 118, 4. 304. Μυϊρ. 305|449. 

ΧΧ 81. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχεν Εὐξένιππος, ἐν Ῥώμῃ δ᾽ 
15 ὑπῆρχον ὕπατοι Λεύχιος Ποστόμιος καὶ Τιβέριος Μινούχιος. 

- οο, 3. Κατὰ δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν Ρωμαῖοι μὲν Παλινίους 
χαταπολεμήσαντες τὴν χώραν ἀφείλοντο, χαί τισι τῶν δοξάντων 
τὰ Ῥωμαίων πεφρονηχέναι μετέδωχαν τῆς πολιτείας. μετὰ 
δὲ ταῦτα Σαμνιτῶν τὴν Φαλερνῖτιν πορϑούντων ἀνέζευξαν 

10 ἐπ᾿ αὐτοὺς οἱ ὕπατοι, καὶ γενομένης παρατάξεως προετέρησαν 
οἱ Ῥωμαῖοι. Σημείας μὲν οὖν εἷλον εἴκοσι, στρατιώτας δ᾽ 
ἐζώγρησαν ὑπὲρ τοὺς δισχιλίους. τῶν δ᾽ ὑπάτων εὐϑὺς ἑλόντων 
πόλιν Βῶλαν, έλλιος Γάϊος ὃ τῶν Σαμνιτῶν ἡγεμιὼν ἐφάνη 
μετὰ στρατιωτῶν ἑξακισχιλίων. γενομένης δὲ μάχης ἰσχυρᾶς 

25 αὐτός τε ὁ Γέλλιος ἑάλω καὶ τῶν ἄλλων Σαμνιτῶν οἱ πλεῖστοι 

16 Τίν. 9, 44, 5---τό 

1 τῶν οἵη. ΕΒ 42 ἀπὸ δὲ τούτων (γενόμενοι) Κ4]ΠΘηρεῖσ 3. πάντα 
τρόπον ϑ᾿πίεπίβ (χατὰν π. τρόπον ΕἾΞοΒΕΙ | καταφϑείραντες ΕῈὀ τ10 ἀναγ- 
γίταις ἈΒοάοχηδη, ΟἸανεγ: αἰγινῆταις ΒΕ αἰτγινίταις Ε' 11 φρούσινα Ε' 
12 ἀπέδοντο] ἀφεΐλοντο Βυγροι Μη. 88 14 ξένιππος αὶ 15 ποστούμιος Ο 
16 παλινίους ἢ: παληνίους Ἐ' πελιγνοὺς ΟἸανεΓ ἀναγνίους Νίε υγ ΤΠ 
π. 458 τοὺς ἑρνίχους Βυτρεῖ Μη. 88 παλιγνοὺς ΕἼΞοΠΕΙ. ΟἿ. 1ΟΙ, 5; 
ΝΊββεῃ Τί. Γδηάεβὶς. 2, 446 17 ἀφείλαντο Ἐ' 190 φαλερνῖτιν ΚΝ ε55ε- 
Ἰηρ: φαλερίτιν Ο 21 σημείας Ἀ: σημεῖα Ε' σημαίας ὙΝ εβ5ε]ηρ | 
ἀνεῖλον Ε 423 βώλαν ΒΕ βόλααν Ἐ' βούανον ΝίΞϑϑδεπ ἴ{. ΤιΔπά 65. 2, 793 
(εἶτ. ΝΙΕ ΒΥ 17 ἢ. 450) τρηβουλαν Βυγρεῖ Μη. 88 | γέλιος Εἰ | ,δέαξέίπες 
Οεἰίζμες Τὰν. 

Ὀτδοβαπη, Πὶοάοις Εἰ πιῖθομβε Αππαΐίθη. ξ 

ω 

-- 

.-- 



66 ὉοΟΥ ΧΟ’ οο; ΟἹ. 101: 102. τοῦ 

μὲν κατεχόπησαν, τινὲς δὲ καὶ ζῶντες συνελήφϑησαν. οἱ δ᾽ ὕπατοι 
τοιούτοις προτερήμασι χρησάμενοι τῶν συμμαχίδων πόλεων τὰς 

ἁλούσας ἀνεχτήσαντο Σώραν, ἽΑρπιναν καὶ Σερεννίαν. 

Π]οά. ΟἹ]. 119, 1. 3092. Χυϊρ. 304|450. 

ΧΧ οἱ. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχε Φερεχλῆς, ἐν Ῥώμῃ δὲ τὴν 
ὑπατικὴν ἀρχὴν διεδέξαντο Πόπλιος Σεμπρώνιος χαὶ Πόπλιος 
Σολπίχιος, ᾿Ολυμπιὰς δ᾽ ἤχϑη παρὰ τοῖς Ἠλείοις ἐνάτη πρὸς 
ταῖς ἑκατὸν δέκα. 

-- ἸΟῚΙ, 5. Ῥωμαῖοι μὲν καὶ Σαμνῖται διαπρεσβευσάμιενοι 

πρὸς ἀλλήλους εἰρήνην συνέϑεντο, πολεμήσαντες ἔτη εἴχοσι 
δύο χαὶ μῆνας ἕξ. τῶν δ᾽ ὑπάτων Πόπλιος Σεμπρώνιος μετὰ 
δυνάμεως ἐμβαλὼν εἰς τὴν τῶν Αἴχλων χώραν ἐχειρώσατο 
τετταράκοντο. πόλεις ἐν ἡμέραις ταῖς πάσαις πεντήχοντα᾽ 

ἀναγκάσας δὲ πᾶν τὸ ἔϑνος ὑποτάττεσϑαι Ῥωμαίοις ἐπανῆλϑε 
χαὶ ϑρίαμβον κατήγαγεν ἐπαινούμενον. ὁ δὲ δῆμος ὁ Ῥωμαίων 
πρός τε Ναρσοὺς καὶ [Παλιγνούς, ἔτι δὲ Μαρρουχκίνους συμ.- 
υαχίαν ἐποιήσατο. 

Τοά. ΟἹ]. 119, 2. 302. υϊρ. 303(451. 

ΧΧ τοζ. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦρχε Λεώστρατος, ἐν Ῥώμῃ. 
δ᾽ δπῆρχον ὕπατοι Σερούιος Κορνήλιος καὶ Λεύκιος Γ-ενύχιος. 

Π1οά. ΟἹ. 119, 3. 301. Χυϊ!ρ. 202|452. 

ΧΧ τοῦ. ᾿Αϑήνησι μὲν ἦν ἄρχων Νικοχλῆς, ἐν Ῥώμῃ 
δὲ τὴν ὕπατον ἀρχὴν διεδέξαντο Μάρχος Λίουιος χαὶ Μάρκος 
Αἰμίλιος. 

9 Τίν. 9, 45. -- ΄εὐυΖα 215. ΒΙΠΠΘΌΟΘΒ56Ὶ 103 22 Ζ. ϑγη- 
ΟὨΓΟΠΙΘΤηι5 [,61Ζ6 11 

3 ἁρπίνας Ἐ | σερίνειαν Ε΄ (4ἐδεγγιία ΟἸανευ, Οδγ,έγιγια Μοτητηβθα 
ΟΠ ΤᾺ 5.18) 6 ὕπατον Ε' 1 οὐλπίκιος ᾿Ξ 12 αἰκάλων Ε΄] 
ἐμβαλὼν ροβδί χώραν τρ. Ἐ' 16 πελιγνοὺς ἈΠοάοτηδη (παλιγνοὺς 
ΒΊβομθὴ: παλλινοὺς Ἀ πεληνοὺς Εἰ βαριὰ 5ογ. α  μαρυκινοὺς αὶ μα- 
ρουχίους Ε 420 σερούιος χορνήλιος ΚΕ : κορν. φάβιος Εἰ | γενούκιος Ἀ 
οὐενούκιος Ἐ' 23 διεδέξατο Ε' | λίβιος Ο 



ΑΝΉΑΝΟΑ 

ΙΝΕΌΙΤΥΜ ΝΑΤΙΟΘΑΝΥ͂Μ 
Ι. Οὐχ ἐβούλοντο οἱ παλαιοὶ Ρωμαίων, ὦ σίβοσσε ἀνδρῶν 

27 Χ ΩΣ. - σ 25. ὧνχ 2 ΄ ᾿ ΄ 

ἄριστε, σοφοὶ εἶναι δοχεῖν, ὅϑεν οὐδὲ ἐϑήρων τὴν δόξαν 
5 δεινότητι λόγων ἢ περιττοῖς καὶ πιϑανοῖς ἀποφϑέγμασιν, οἷς 
ἐχρήσαντο Ἑλλήνων τινές, ἃ διαβεβόηται, χρησμῶν εἶναι 
δοκοῦντα ἤδη πιστότερα᾽ μιηδὲν ἄγαν" χαὶ, ἕπου ϑεῷ᾽ καὶ, 
χρόνων φείδου ̓  καὶ, γνῶϑι σαυτόν " καὶ, ἐγγύα, πάρα δ᾽ ἄτα" 

χαὶ ἄλλα τούτοις ἐοικότα, ἴσως μὲν καὶ ὠφέλιμα. τοῖς πει- 
το ϑομένοις, ἔχοντα δέ τι ἐν τῷ βραχεῖ τῆς ἀποδόσεως ἡδὺ χαὶ 

προσχλητικόν. Διχαιάρχῳ δὲ οὐδὲ ταῦτοι σοφῶν εἶναι ἀνδρῶν 
δοχεῖ᾽ μὴ γὰρ δή γε τοὺς πάλαι λόγῳ φιλοσοφεῖν, ἀλλ᾽ εἶναι 
τὴν σοφίαν τότε γοῦν ἐπιτήδευσιν ἔργων χαλῶν, χρόνῳ δὲ 
λόγων ὀχλικῶν γενέσϑαι τέχνην᾽ καὶ νῦν μὲν τὸν πιϑανῶς 

τς διαλεχϑέντα μέγαν εἶναι δοχεῖν φιλόσοφον, ἐν δὲ τοῖς πάλαι 
χρόνοις ὃ ἀγαϑὸς μόνος ἦν φιλόσοφος, εἰ χαὶ ψμμὴ περιβλέτ- 
τοὺς χαὶ ὀχλικοὺς ἀσκχοῖτο λόγους. οὐ γὰρ ἐζήτουν ἐκεῖνοί γε 
εἰ πολιτευτέον οὐδὲ πῶς, ἀλλ᾽ ἐπολιτεύοντο αὐτοὶ χαλῶς ̓  οὐδὲ 

εἰ χρὴ γαμεῖν, ἀλλὰ γήμαντες ὃν δεῖ τρόπον γαμεῖν, ταῖς γυ- 

2 γεγο  θ  Π1οπξ νοη Ἡ. ν. Αὐπίτη, Ηδιτηο ΚΧΝἪἋΙ 1892 5. 118---1320, 
δὺ5 ΟΛΟΓ 5. Καί. 4350. 5460. ΧΙΝ. Τὴ)45 εἰϊοῖς ἰγσᾶρί ἴῃ ἄθὺ ἢ5. ἀ16 ἄδρετ- 
5 Πλουτάρ[χου ἢ] Κεκιλίου ἀποφϑέγματα Ῥωμαϊκά; ἀ455 4165 ΠὺΥ 
εἶπε ψευτηπίπηρ Οἷπα5 βοθγαι θοῚ5 ἰδί, μαΐ ν. Ασῃηΐπη ὙγΔΒ ΘΟ ΘΙ ΠΟ ἢ σε- 
τηδοῃί. --- ϑι(ΐοϊς ΠΤ ἀες Ἰποάϊξαπη Ῥεγησίὶ βίο δαΐβ εηρβία τηϊὲ ἄδθῃ 
ἙἘχοετρία Ναί. δὺ8 Ὁϊοᾶ, ΣΧ ΟΧΊΤΙΙ, κιάοϊς Ν' τὶ ἄξτλ ἔταριηεηί ΠῚ ς, 
Οὔμς ἀδ55 ῬΙΟΟΟΥ 'ἰπ ἄσθπὶ ΤἸηράϊϊαση Ὀαπαίζιὶ ἰδέ. Πεηποοῦ αὔτγίίε 65 
γοΥθΙ Πρ 5αῖη, τηϊξ ν. Ατσηΐτη διἱὶ' ἘΔ 415 σϑιηθίηβδηθ 641|6}18 Ζὰ ταίξῃ 

3 σηβωσεῦ ΤΙ εηΡεΥρου (Ρ]Ϊπ. Ἀ. π. 6, 201 41.) 5 ἀποφϑέγγασιν: 
οοτ. Ατσηΐπὶ [ οἷς] οἵοις οἦ. Αὐπΐπη, ροβὲ 6 τινές ποππι}]α εχοϊῖββα 
βαβρίοαίῃβ 11 προχλητικόν ο]. Ατηΐτη, παρακλητικόν ΚΚ Αῖ061] 17 ἐκεῖνοι 
Απητη: ἐχεῖ 
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γαιξὶ συνεβίουν. ταῦτα ἦν, φησίν, ἔργα ἀνδρῶν καὶ ἐπιτηδεύ-- 
ματα σοφῶν, αἱ δὲ ἀποφϑέγξεις αὗται πρᾶγμα φορτιχόν. 
τοιούτους πείϑομαι καὶ τοὺς ὑμετέρους γενέσϑαι πατέρας" 

εἶναι γὰρ ἀγαϑοὶ ἐβούλοντο χαὶ τούτου τοῖς ἔργοις ἐφιχνοῦντο, 
στρογγύλας δ᾽ ἀποφϑέγξεις καὶ χαλλιρήμονας ὥστε περιττὰς 
εἶναι δοχεῖν οὔτ᾽ ἐπετήδευον οὔτε ἐγίνωσχον. οἵοις μέντοι λο- 
γισμοῖς ἕχαστα ἔπραττον, τοιούτοις χαὶ λόγοις περὶ αὐτῶν 
ἐχρῶντο, οὐκ εἰς βραχὺ συνηγμένοις, ἀλλὰ καλοῖς, εἰ τὸν γοῦν 
σχέπτοιτό τις, ("ἢ ἐπιδειχτικῶς ἐξετάζων, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν χρείαν 
ἕχαστο. ἀνάγων. 

Π. Οἷόν τι περὶ ᾿Αππίου τοῦ ἀναπήρου πεπύσμεϑα. ἦν 
μὲν γὰρ ἤδη γηραιός, πρὸς Πύρρον δὲ Ρωμαίοις πόλεμος ἦν" 
καὶ ὃ βασιλεὺς τῇ πρώτῃ μάχῃ νικήσας διαπρεσβεύεται, συμ.- 
βῆναι ἐπὶ τοῖσδε ἀξιῶν: τὸ μὲν “Ἑλληνικὸν τὸ ἐν Ἰταλίᾳ πᾶν 
ἐλεύϑερον εἶναι χαὶ αὐτόνομον, χρῆσϑαι δὲ καὶ Σαυνίτας καὶ 
Λευχανοὺς καὶ πάντας Βρεττίους τοῖς αὑτῶν νόμοις, Πύρρου 
ὄντας συμμάχους, Ῥωμαίους δὲ Λατίνων ἄρχειν μόνων. πρὸς 
ταῦτα οἱ μὲν ἀντέλεγον, αἰσχρὰ, πρὸς δὲ καὶ βλαβερὰ εἶναι 

δ 

Ι1ο 

φάμενοι τῇ πόλει, τοῖς δ᾽ οὐχ ἐδόκει ἀντιτείνειν, τὸν περὶ τῶν 

ὅλων χίνδυνον δεδιόσι. καί τις τῶν ἐχ μέσου ἀνὴρ ἐπαινού- 
υενος " ἄμεινον ἄν, ἔφη, βουλευσαίμεϑα, εἰ καὶ ΓΛππιον σύμ.- 
βουλον λάβοιμεν. ὃ γὰρ ἀνὴρ σὺν τῷ φρονίμῳ καὶ φιλόπολις 
ἐδόχει. χαλεῖ οὖν: καὶ ὡς ἦχε, λέγουσιν αὐτῷ ἐφ᾽ οἷς ἠξίου 
συμβαίνειν ὁ βασιλεύς. τὸν δὲ ἐπὶ πολὺν χρόνον σιωπήσαντα 
εἰπεῖν μόλις: πάλαι μὲν, ὦ βουλή, ὑπερηχϑόμνην ἀνάπηρος 
ὥν, νῦν δὲ πολλὴν τῇ συμφορᾷ ταύτῃ χάριν ἔχω μὴ ὁρᾶν 
ὑμᾶς τοὺς τοιαῦτα βουλευομένους " εἴϑε δέ με καὶ κωφὸν γεγο- 

γέναι, ἵνα μνηδὲ ἀκούοιμι αἰσχρῶν λόγων. χἀντεῦϑεν ἐπε- 
δείχνυς τό τε ἐπικίνδυνον χαὶ ἄδοξον τῆς συμβάσεως. 

1. Ὅμοιον δὲ καὶ τὸ Καίσωνος. ὃ γὰρ δὴ Καίσων τῷ 
παρὰ Καρχηδονίων πρεσβευτῇ ταχϑεὶς ἐλϑεῖν εἰς λόγους --- 
ὁ δὲ τάξας ἦν Λππιος (ὁ) ἐπὶ Σικελίας πρῶτος στρατηλατῶν --- 

1 συνεβίουν οοἄά. (6χ οοΥτ.): συνεβίων Απηΐπὶ [ φησὶν Ατηΐτη : φασὶν 
4 τούτου Ατηΐπ : τούτων 12 πύρον οοά. (α πε) 21 ἄπιον οοά. 
23 καλεῖται " ΚΚαῖῦε] 46 (τοῦ) 5. (τὸ) μὴ ο΄). Δτηΐπι; δρῶν εἷ. Καὶ αἴθεὶ 
21 εἴϑε δὲ] εἴϑ᾽ ἔδει Κι 4106] κωφὸν ἀν)» ΑΥ̓ηΪπῚ 30 χέσωνος οοά. 
(αΡῖ4. 6) 342 τς: οοά. | ΞΌΡΡΙ. Ατ:τηΐπα. 
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ἐπεὶ παριὼν ὁ Φοῖνιξ εἶπε καὶ ἐμεγαληγόρει περὶ τῆς Καρχη- 
δόνος, Ῥωμαίοις δὲ ἐπετίμα διότι ἐπιχειροῦσι περὶ νήσου 
πρὸς αὐτοὺς πολεμεῖν, οὔτε νάυτιχὸν ἔχοντες οὔτε ἔμπειροι 

ἀγώνων ὄντες ϑαλαττίων, τῆς Καρχηδόνος τοσούτους χρόνους 
ἐνδυναστευούσης τῇ ϑαλάττῃ καὶ νεωστὶ Πύρρον ἰδόντες ὑπ᾽ 
αὐτῶν κατανεναυμαχημένον τηλικοῦτον βασιλέα --- ταῦτα τοῦ 

Καρχηδονίου λέγοντος " ἡμεῖς, εἶπεν, οὕτως πεφύκαμεν --- ἐρῶ 
δέ σοι ἔργα ἀναμφισβήτητα, ἵνα ἔχῃς ἀπαγγέλλειν τῇ πόλει ---" 
τοῖς πολεμοῦσιν εἰς τὰ ἐχείνων ἔργα συγκαταβαίνομιεν χὰν τοῖς 
ἀλλοτρίοις ἐπιτηδεύμασι περίεσμεν τῶν ἐκ πολλοῦ αὐτὰ ἤσκη- 
χότων. Τυρρηνοὶ γὰρ ἡμῖν ἐπολέμουν χαλκχάσπιδες καὶ φα- 
λαγγηδόν, οὐ χατὰ σπείρας μαχόμενοι, καὶ ἡμεῖς μεϑοπλι- 

σϑέντες χαὶ τὸν ἐκείνων ὁπλισμὸν μεταλαβόντες παρεταττόμεϑα 
αὐτοῖς, καὶ τοὺς ἔχ πλείστου ἐϑάδας τῶν ἐν φάλαγγι ἀγώνων 
οὕτως ἀγωνιζόμενοι ἐνικῶμιεν. οὐκ ἦν ὁ Σαυνιτικὸς ἡμῖν ϑυρεὸς 
πάτριος οὐδ᾽ ὑσσοὺς εἴχομεν, ἀλλ᾽ ἀσπίσιν ἐμαχόμεϑα καὶ 
δόρασιν" ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἱππεύειν ἰσχύομεν, τὸ δὲ πᾶν ἢ τὸ πλεῖ- 
στον τῆς Ῥωμαϊκῆς δυνάμεως πεζὸν ἦν. ἀλλὰ Σαυνίταις 

χαταστάντες εἰς πόλεμον καὶ τοῖς ἐχείνων ϑυρεοῖς χαὶ ὑσσοῖς 
ὁπλισϑέντες ἱππεύειν τε αὑτοὺς ἀναγχάσαντες, ἀλλοτρίοις 
ὅπλοις χαὶ ζηλώμασιν ἐδουλωσάμεϑα τοὺς μέγα ἐφ᾽ ἑαυτοῖς 
πεφρονηχότας. οὐδὲ πολιορκεῖν, ὦ Καρχηδόνιοι, ἐγινώσκομιν " 
ἀλλὰ παρὰ τῶν Ἑλλήνων μαϑόντες, ἀνδρῶν τοῦ ἔργου πεπει- 
ραμένων, κἀχείνων τῶν ἐπιστημόνων καὶ πάντων ἀνθρώπων 
ἐν πολιορχίᾳ δεδυνήμεϑα πλέον. μὴ δὴ Ῥωμαίους ἀναγκά- 
σητς ἅἄψασϑαι τῶν ϑαλαττίων- εἰ γὰρ ἡμῖν δεήσει ναυτικοῦ, 
πλείους μὲν χαὶ ἀμείνους ὑμῶν ἐν ὀλίγῳ χατασχευασόμεϑα 
γαῦς, χρεῖττον δὲ ναυμαχήσομεν τῶν ἐχ πλείστου ναυτιχῶν. 

καὶ οὐχ ἐψεύσατο ὁ Καίσων βιασϑέντες γὰρ ὑπὸ Καρχηδονίων 
ναυμαχῆσαι, εὐϑὺς τῇ πρώτῃ περιεγένοντο ναυμαχία, Δουι- 
λίου στρατηγοῦντος. 

ΙΝ. Μάνιος δὲ Βαλέριος, (δ) τὰς πρὸς Ἱέρωνα συνϑήκας 
11---13 οἷτ. Τοά. 23, 4: ὅτι Ῥωμαῖοι πρῶτον ἀσπίδας τετρα- 

Ἰώνους εἶχον εἰς τὸν πόλεμον" ὕστερον ἰδόντες Τυρρηνοὺς χαλκᾶς ἀσπίδας 
ἔχοντας, ποιήσαντες οὕτως ἐνίκησαν αὐτούς. 

1 παριὼν Καῖρε!: περὶ ὧν 2 νήσου Ατηΐπῃ: νόμου 11 τυρηνοὶ 
οοά. 2425 δὴ Αγηΐπι: δὲ [ ἀναγκάσητε εροὸ : ἀναγκάσετε οοά. ἀναγκάζετε 
ΑΙμΐπ] 32 5ΞΌΡΡΙ. Ατἰηΐτη 
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ποιησάμενος, δοκεῖ χαὶ βραχέως καὶ ἀληϑῶς εἰπὼν προτρέψαι 
τὴν βουλὴν ἔχεσϑαι τῶν ναυτιχῶν, ὅτι περὶ νήσου χαὶ ἐν νήσῳ 
μαχομένους οὐχ ἔστι τῷ παντὶ νιχᾶν (“ἢ ναυχρατοῦντας. χαὶ 

οὐδ᾽ οὗτος ἐφεύσατο᾽ τῷ γὰρ τρίτῳ καὶ εἰχοστῷ τῶν ἐτῶν 
ναυμαχίᾳ κρατήσαντες Καρχηδονίων Σικελίαν τε ἔσχον, περὶ 
ἧς ὁ ἀγών, καὶ φόρου τοὺς Φοίνιχας ἐποιήσαντο ὑποτελεῖς. 

μαντικὰ ταῦτα ἔχ" λογισμοῦ ἔμφρονος, ἐπιμεμαρτυρημένα 
ἔργων ἐλβάσει. 

ν. Μὴ ἄρα καὶ τὸ “Ῥέμου τοιοῦτον ἦν; ὅτε γὰρ δὴ τὴν 
᾿Αλβανῶν βασιλείαν οἱ περὶ τὸν “Ῥωμύλον Νεμέτορι ἀποδόν-- 
τες τῷ πάππῳ χτίζειν ἔγνωσαν ἰδίαν αὑτῶν πόλιν, περὶ τοῦ 
τόπου ἐν ᾧ κχτιστέον διεφέροντο, καὶ Ῥωμύλου τὸ [Ι]αλάτιον 
προλχρίνοντος, ἐν ᾧ καὶ ἐγεννήϑησαν χαὶ ἐτράφησαν, ὁ Ῥέμος 
ἕτερον προῃρεῖτο χωρίον, χαὶ αὐτὸ παρὰ τὸν Τίβεριν ὄν- καὶ 
μέχρι τοῦ νῦν ὁ τόπος χαλεῖται Ῥεμορία. ἀπαραχωρήτως δ᾽ 
ἄμφω διὰ φιλοτιμίαν ἔχοντες συντίϑενται ϑεοῖς ἐπιτρέφαι τὸ 
πρᾶγμα, καὶ ἐν ἡμέρα τινὶ ῥητῇ ἅμα ἀνίσχοντι ἡλίῳ ὀρνι- 
ϑεύεσθϑαι ἐν τῷ αὑτοῦ χωρίῳ ἑχάτερον᾽ ὁποτέρῳ... .. 

9-18 νρῖὶ. ῖοά. ΝἪΙ ς 

5--6 [{. περὶ ἧς (ἦν) 11 αὑτῶν Ατηΐπη: αὐτοῦ 18 αὑτοῦ 
Ατηΐτα : αὐτῷ 



ΕἸΝΙΕΙΤΌΝΕΑ 

Τϊ6 τὔταϊβομθη ΑΠηδίθη οἰπα ὑΠ85 ἴῃ αοΥΓ Ἀ](θϑίθῃ [ΟΥὙΠ|, ἀ16 ὙΙΓ τ 
Κοηποπ, νορ Πίοάου ἀρεοτθῖοσι. Β. ΧΙ--Χ Χ βεῖπμθβ ψοΎΚα5. θη! δ] θη 
τοταϊβομθ ποίϊζεῃ δὰ ἄθη ἰδῆσθη 486---302 ν. (Βγ. (μ80}} ἀεγ σεν μη] με 
Δ ΒυΖᾷ Β]πρ); παρ ἀεγ νευγαϊ(θίβίθη δηπδῆτηβ ἰδὲ 16 48.6}16 Ἐδρία5 ΡΙοἴογ. 
Τουϑθ θη αἰΐεη 486}16 σεβόγαπ 8Π 416 γὔτη!βομεη ἔγαρστηθπία δὰ5 Ὁ. Ν1Π-- 
(4116 μαπάβὶπ νοὸπ ἀεγ Κοπίρβζει). Αὐ5 ᾿ὔπρουου 416}185 5ἰπά ἄβδρερθη 
αἷς ποίΐζεῃ ἄρου αἴθ ΑἹΡδηϊβοῆθη Κὄηϊραε 'ἰη Ὁ. ΝΠ. Νδοῖὶ "Ὁ. ΧΧ κ5ἰπὰ 
Κεῖπα ἔγαρτηθηΐα τηϊΐ βισμουμοὶς δυΐ αἀ16 δ][6 41.61186 ΖυτοκΖιιῆτεη. 

16 ἔταστηθπίε δὰβ Ὁ. ΝΤ.--- 5ἰπα ἔδαϑί 4116 ἴῃ ἄβῃ Κὰ Οπβίδηςηίβομεη 2 
Ἐχοεγρίεη ἀθρειηιθίεσί. Τὰ Ὁ. ΧΙ--ΧΝ 5ἰπὰ αἷβ πδυρίμβα ἀεΥΓ Ῥδίτμηϊιβ 
(Χ --ΧΤ 18.) υπὰ ἀεγ Μαγοίδηυβ 375 (Χ] 1Π.); ἄαΖια Ἰκοπητηΐ (ἐσ Τιδατ. 
70, 12 (ΧΙΝ 1}.}), ἄξββεῃ βε! ρββίϑπαϊρευ σγογί ἴῃ ἀΐθβαπὶ (611 βάοοῃ Ὀε- 
βιγικίεη πὶγά. Ιῃ Ὁ. ΧΙ τὰμὶ ἀεγ ἰεχί δὰ ἄδπ Ῥαδίτηϊαβ, ἄἀθπ Ῥαϑΐ. τόός 
(ΧΙ 11.) απ ἄεπι Τιδυγεηί(ίδηνβ; ἴθ ΧΝΠΙ--Χ  δυΐ ἀεπὶ Ῥαγίβίπιιβ ἀπά 
ἄξει Τιαυτεηζίδπιιβ 4]16εἷη. 1016 μαυρίῃβ5 πα ἴῃ ἀοΥΓ πθαδβίθῃ Κυ]5Ό θη 
δύβραῦς ιοάοις (Π᾽οάοῦ ΒΙΡ]]οίμεοα εἀά. ἘΝ. Ψορεὶ εἰ Ὁ. ΤῊ. ΕἼ βομου, 
1-͵Ἴ͵τΙ, Τιειρ]ὶς 1888 ---1905) ΠῸΓ Ζ. (611 (1π ἅδῃ νοῦ ΕἼΒΟΠΕΥ Ὀεβοισίεῃ 
ὈΡ.. ΧΥῚΙ-- Χ) νοἸ]Ἰκίᾶπαϊσ Πεογαηρσεζοσεη Μρ]., δυββε ψορεὶβ υπὰᾶ 
ἘἸΒΟΠΘΙ5 νοϊγεάθῃ: Ἀ. Τιδααδατ, {Ππἰουβισμαησεη Ζ. Τ᾽ χίρεβομίομία ἀδγ 
ΒΙΡΙΠΙΟΙΒΕΚ ἀθ5 Ῥιοάονυ 1-Π (διίάηρεγ Νδομγ. 1906 5. 313 τ. 1907 
5. 22), πᾶ ἄδββειθεη ΕῬΡΒοσοβ (Η δ πη65 406, ΤΟΙ1, 5. 161). 

ΕΓ δίογ σεροίεπε ἰαχί ἄδθσ σοτηϊβομθη ΑΠπδίθη ΤΙ οάοΥβ ἀπιΐαθϑδί 3 
4116 τοσῃιθομθη πδορυιομπίθη δὰβ Ὁ. Ν1---ΧᾺ; διββούάειη εοἷπ ὑπρηΐ- 
ῬΘΒΠ] οΠ65. βίο δὰ ἀδὺ νοΐγεάβ Ζιη σϑηΖθῃ ΨΕΙΚ, ὑπᾶ 415 δηθδηρ (685 
Ξορεπδηπίς Ἰπραϊίυτη ΜΝ δίίοαπαση. ΤῈ ἰαχί ἀδὺ ἵγαρτηθηίε πιῃΐ δι Ἂ εν 
ΠΘΘΠ διβσαῦε ἀοΥΓ Κὶ Οηβίδῃς ηβομθη Ἐχοοτρίες (Εχοερία Ὠἰβίοτιοα ᾿π558 
1τὴρ. (οπδίδπεϊπι Ῥουρμυσοσθηῖί οοηΐδοία εἀά. Βοίββαεναϊη, ἂς Βοοῦυῦ, 
Βυτξιπει- νοῦβί, 1-ἀν, Βεηΐη 1903---10). Ιπ Ὁ. ΧΙ--- ΧΙ Κοπηίςα 1ςἢ, 
ΘΌΞΒΟΙ ΟΕΥ Ὀδὶ ΝορΕΙ τηϊσοίθ θη ΚΟ]]δίίοη 465 Ῥαδίτηϊαβ, πεὰθ Κο]]διοπ θη 
Ὧε5 Ματῖο. 375 υπὰ Τ,διγ. 70, 12 Ὀεδπαίζοη; δυββοίάθμη ἰβδί τὴΐγ 485 γὸῸπ 
Βεῖτι ΤΑΠ ΘΓ σαϑδιητηθ]ία ἢ5. πηδίθγ] Ζὰ ἀΐεβεη Ὀὔσμοτη ἄστομβ αἷα 
ΠΡ ογα τᾶς ἀθββθῖθεπ ἀπᾶ Βεῖτπ ἀτ. (οβίαβ Ζυρβηρ!ο ἢ σανεβαη, ψοάυτοι 
ΠΔΙΘΠΏΓΠΟΗ ἀϊ6 Δησαῦεη ἄθρει ἅδη Ῥαδίπηιιβ Κουγεϊζίοσ ἀπά νο]]βίδπαϊΐρσευ σα- 
γγογάρῃ 5ἰηα. Τὴ Ὁ. ΧΙ Υ1---Χ Χ ΠΔΌ ἰοἢ τηϊοἢ πηϊὶ ΕἸἼΒομεῖβ ἀρραταΐ Ὀεσηᾶρι. 

Ἡδγδυβσερεῦξη βἰπα αἶα σοσχηϊβομθη ποίϊζεη ὨϊοάοΥβ 5ομοη ΘΙ ΠΠ18] 
γΟΠ ν. ἃ. Μ 61) (Π᾽οάοι 51 6}} ἔγαρτηεπία δης αΐογθιη Ηἰβίουίδπ Ἐλ ΟΠ ΏΔΙΩ 
Βρεοίδηϊδ, Τ)ανεῃίθυ 1864), τηϊΐ βουρίδ! ρθη ἸΚ ουητηεπίασ. Ὅϊ6 Ἀ]ΈΥ ἢ 
Βαιρίδιβραθεπ 465 σϑῆζεῃ ᾿οάου βἰπά αἷθε νοὴ 1,. Ὀἰπάοτῇ (1, εἰρΖὶρ 
1821--- 28) υπὰ Υ ε5 56] ὴρ (Απηβίεγάδτη 1746), 1Ἰεἰζίεγε παὶῖξ ποοῦὴ Πααΐα 
ὉπΕη( 6 τ]! ΟἤΠ θη Κουητηθηίδυ. 

ΕΪΠΘη ΚΟΙΏΤΠΘΠίΔΥ Ζὰ ἀΐθβαπὶ ἰεχί - βοσγεῖ ρθη ἢἴθθθα βϑμη θοῆς. 4 
ῬΙΟΌΙΕπηΒ ἀδὺ Ἀ]θυθη τοπιϊβομθη σϑβομίομία δυΐαγθοϊίαπ. Το ΒᾶραῈ τηΐοἢ 
ἀεβμδ!ῦ Ὀερπῦρε, διῇ τυἱομεϊσα ρδγΆ]]6]βτθ! ] θη ΕἰηΖανν δἴβθη πα σα]εσεηι μα 
ψεύνγεῖβα δῖ πρϑῦθγα ἸἸτεγαίασγ Βευθεϊζυϊζίρεη. εάου ἀΐθθθ ποοὴ αἴθ Βίου 
ΤοΙσοπάς δυζδμμιηρ υυἱομέϊρσοσ δυθαίεπη ἅθεσ Ὁ άουβ δ] ἐγ πιΐβομς σεβομίομίε 
ΤΩΔΟΠΘη ἄθη ΔΠΒΡΠΙΟἢ δυΐ νο]]βίδ παϊρίζεῖς ; ἀἄοοῃ πὰ ἀϊθε δηΐμπιηρεῃ 
Ζύτη [61] 50 σευβῃϊ, 4455 δῖε ἀἷθ δυΐίπάυηρ ἀοΥΓ βοηβίίρθη ᾿ἰϊθγαίασ ου- 
Ἰεϊοβέθτη. Τεηηδοῦ ΒδῸ ἰοῃ τηΐομ Ζ. Ὁ. ἰπ Ὀεζὰρ δυΐῇ ἀϊε ομτοποϊορίς 
ἴαβί βδῃ2Ζ διῇ Τ,βιζεβ Ὀυοἢ (5. ἃ. ὃ 8) Ὀεβομγβηκοη Κόππηβῃ. 
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